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Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkiej Nocy 
pragniemy z³o¿yæ Pañstwu najlepsze ¿yczenia 

zdrowia, pogody ducha, a tak¿e obfitych                          
³ask  i b³ogos³awieñstwa p³yn¹cych                                                     

z Tajemnicy Zmartwychwstania Pañskiego.                   
Niech uœmiech i wiosenny optymizm                          

towarzysz¹ Wam ka¿dego dnia. 

Wójt Gminy Modliborzyce
Witold Kowalik 

Redakcja

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Rogo¿a 
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 Adres: Urz¹d Gminy w Modliborzycach, 23-310 Modliborzyce,  
ul. Pi³sudskiego 63

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

Adres internetowy: www.modliborzyce.pl

Fax: (0-15)871 71 02

Przyjmowanie interesantów:

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

Wójt Gminy - mgr in¿. Witold Kowalik 

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

WYKAZ  TELEFONÓW  PRACOWNIKÓW  URZÊDU  GMINY

URZ¥D  GMINY  W  MODLIBORZYCACH  INFORMUJE
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BUD¯ET  GMINY  MODLIBORZYCE  NA  ROK 2010

Planowane wydatki bud¿etu gminy w 2010r. (z³)
wydatki razem -  23.660.632,00 z³

Struktura wydatków (z³):

×stra¿e  -  2.688.341

×przedszkola  -  656.000

×dowóz uczniów  - 140.000

×oœwiata i wychowanie  -  5.357.292

×opieka spo³eczna  - 3.168.300

×drogi  -  3.700.000

×rolnictwo i ³owiectwo  -  2.389.500

×administracja publiczna  -  1.513.701

×gospodarka mieszkaniowa  -  70.000

×obs³uga d³ugu publicznego  -  60.000

×ochrona zdrowia - 75.000

×edukacyjna opieka wychowawcza  -  248.342

×gospodarka komunalna -  333.000

×kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.074.352

×kultura fizyczna i sport  -  1.125.790

×pozosta³a dzia³alnoœæ  - 61.014

INWESTYCJE  ZREALIZOWANE  W  2009 r.  

W dniu 29 grudnia 2009 r. Rada Gminy w Modliborzycach 
uchwali³a bud¿et gminy na 2010 r., sk³adaj¹cy siê z dochodów i wydatków :

Dochody bud¿etu gminy w 2010 r. (z³)  - 20.646.632,00 z³
w  tym:

×dotacje na zadania zlecone  - 2.465.651

×subwencja oœwiatowa  -  5.158.067

×subwencja wyrównawcza  -  4.360.368

×udzia³ w podatkach stanowi¹cy dochody bud¿etu pañstwa - 
1.189.128

×dochody podatkowe w³asne  -  1.137.000

×dochody maj¹tkowe - 5.744.118

×pozosta³e - 592.300

Barbara Œwi¹tek

Podsumowuj¹c rok 2009, mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ to rok udany  
pod wzglêdem wydatków przeznaczonych na inwestycje. 

Zadania realizowane na podstawie porozumienia z innymi jednostkami 
samorz¹du terytorialnego

1. Wspólnie z Powiatem Janowskim przebudowana zosta³a droga 
powiatowa Nr 2806L Wierzchowiska -  Pi³atka oraz wyremontowano przy 
niej dwa przepusty Ø 80 i Ø 150. Wartoœæ prac wynios³a 590 967,20z³. 
Gmina wnios³a swój wk³ad w wysokoœci 250 399,63z³.

2.  W miejscowoœci Wierzchowiska Pierwsze,  D¹browa, wspólnie z gmin¹ 
Szastarka zosta³a odbudowana droga na d³ugoœci 380 metrów, gdzie 
gmina Modliborzyce do³o¿y³a kwotê 33 000,00z³

Inwestycje realizowane przez gminê Modliborzyce

1. W miejscowoœci Stojeszyn Pierwszy i Drugi odbudowano drogê na 
d³ugoœci 2407 metrów bie¿¹cych na wartoœæ 1.442.000,00z³, gdzie 
otrzymano dotacjê z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji 
na Usuwanie Skutków Klêsk ¯ywio³owych - 320.000,00z³, 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - 515.000,00z³, 
ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim  - 126.000z³, z Urzêdu 
Marsza³kowskiego z Ochrony Gruntów Rolnych 60.000,00z³, co razem 
daje kwotê dotacji 1.021.000,00z³, natomiast z bud¿etu gminy 
przeznaczono 421 000,00z³. (Zdjêcie sprzed i po realizacji)

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowoœci D¹bie („D¹bros”) na 
d³ugoœci  405 m. Inwestycja zrealizowana w ca³oœci ze œrodków                     
z bud¿etu gminy. Wartoœæ zadania wynios³a 88 132,80z³.

3. Remont drogi dojazdowej do pól w Wierzchowiskach Pierwszych na 
d³ugoœci 60m. W ramach realizacji zadania zosta³a wykonana 

2nawierzchnia z p³yt betonowych typu Jomb w iloœci 200m . Wartoœæ 
zadania 36 089,65z³. 

4.Zabezpieczenie dna w¹wozu drogi gminnej dojazdowej do 
kompleksu pól „Ska³a” na d³ugoœci 565m. Zadanie wykonane przy 
pomocy dotacji otrzymanej w kwocie 200 000,00z³ z Programu



2. Przy Zespole Szkó³ im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach 
Drugich trwaj¹ prace przy budowie zespo³u boisk w ramach programu 
„Moje Boisko  Orlik 2012”. Wartoœæ zadania wynosi 1.234.038,96z³,            
z czego dofinansowanie ze œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
333 000,00z³ oraz ze œrodków Samorz¹du Województwa Lubelskiego 
333 000,00z³. Pozosta³a kwota  568.038,96z³ zosta³a zabezpieczona 
w bud¿ecie gminy. 

W zakresie oœwietlenia ulicznego  zosta³o wykonane 
oœwietlenie w Stojeszynie Pierwszym i Drugim, w miejscowoœci Lute 
oraz Gwizdów, jak równie¿ wymieniono oprawy oœwietleniowe w 
miejscowoœci Wolica Pierwsza, Kolonia Wolica, D¹bie, Lute i Kamienna 
Góra  w Wierzchowiskach Pierwszych na wartoœæ 100. 000,00z³.

W ramach inwestycji Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych zosta³a 
dokoñczona budowa remizy ze stanu surowego oraz pokrycie dachem                    
w miejscowoœci Wolica Druga na kwotê 77. 000,00z³.

Rozpoczêto remont  Gminnego Oœrodka Kul tury                              
w Modliborzycach w roku bie¿¹cym, wydano 270.000,00z³.

Rozpoczêto budowê drugiego etapu kanalizacji Modliborzyc,               
w tym roku bud¿etowym wydano 467.000,00z³.

Przy pomocy œrodków otrzymanych przez gminê w ramach 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, 
realizowanego ze œrodków  Banku Œwiatowego, realizowano projekty 
przez szko³y, stra¿e, biblioteki, GOK na ³¹czn¹ wartoœæ 200.000,00z³              
w formie dotacji.

Dokonano doposa¿enia sto³ówek szkolnych na kwotê                     
61 500,00z³  w formie otrzymanej dotacji.
Razem na inwestycje wydatkowano kwotê 5.632.110,64z³, w tym spoza 
bud¿etu gminy w formie dotacji otrzymano 2.508.500,00z³.

Bud¿et Gminy na rok 2009 (bez subwencji i dotacji) wynosi³                               
11.181.628,00z³.

Podsumowuj¹c,  50% œrodków bud¿etu gminy wydatkowano na 
inwestycje. 

 Inwestycje przewidziane do realizacji                  
w  roku  2010 

1. W kwietniu br rozpoczn¹ siê prace na zadaniu „Budowa zespo³u boisk 
i urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych w miejscowoœci Modliborzyce  
etap I”. Projekt realizowany bêdzie przy pomocy œrodków                         
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 25 sierpnia 
2009r zosta³a podpisana umowa z Samorz¹dem Województwa 
Lubelskiego o przyznanie pomocy na realizacjê przedmiotowego 
zadania. W ramach prac zostan¹ wykonane 2 boiska o nawierzchni 
trawiastej, zostanie przebudowana droga dojazdowa do boisk oraz 
zamontowane zostan¹ ³awki na widowni i zakupiona scena mobilna. 
Wartoœæ prac po przetargu wyniesie 1.038.827,55 z³. Wykonawc¹ 
robót bêdzie Przedsiêbiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL”                    
z Urzêdowa. 

2. Dofinansowanie w wysokoœci 3.536.229,00z³ otrzyma gmina na 
realizacjê projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
œcieków w miejscowoœci Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska 
Drugie, Antolin, Pasieka, Wêgliska”. Projekt zosta³ zakwalifikowany 
do wspó³finansowania dla dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla 
gospodarki i ludnoœci wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013 
w zakresie gospodarki wodno-œciekowej. Obecnie trwa procedura 
przetargowa, celem wy³onienia wykonawcy zadania. Inwestycja 
przewiduje budowê 208 sztuk oczyszczalni przydomowych                       
w poszczególnych miejscowoœciach. Wartoœæ projektu wynosi                     
5.752.880,07z³. Prace rozpoczn¹ siê w kwietniu 2010 roku, a ich 
przewidywany termin zakoñczenia to sierpieñ 2011 roku.

3. We wrzeœniu zakoñcz¹ siê prace przy remoncie zabytkowej synagogi  
siedziby Gminnego Oœrodka Kultury w Modliborzycach. Inwestycja 
jest dofinansowana ze œrodków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

4. W czerwcu zakoñcz¹ siê prace przy budowie ostatniego z etapów  
kanalizowania Modliborzyc. W ramach inwestycji bêdzie wykonana 
sieæ kanalizacyjna o d³ugoœci 5 km do zbiorowego oczyszczania 
œcieków. Zostanie pod³¹czonych 76 gospodarstw oraz 7 podmiotów 
gospodarczych. Zadanie jest realizowane przy pomocy po¿yczki 
otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska                 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

5. Odbudowa dalszego odcinka drogi gminnej Wierzchowiska Drugie              
- Antolin, zniszczonego podczas powodzi w roku 2007, gmina 
realizowana bêdzie ze œrodków pochodz¹cych z dotacji z MSWiA. 

6. Z programu ochrony w¹wozów lessowych, realizowanego przez 
MSWiA, zostanie zabezpieczone dno w¹wozu lessowego w ci¹gu 
drogi gminnej Wolica Pierwsza-Bilsko. 

7. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowoœci Kolonia Wolica na 
d³ugoœci 505m” zostanie wykonana w I pó³roczu br. Wykonawc¹ 
r o b ó t  j e s t  P r z e d s i ê b i o r s t w o  R o b ó t  D r o g o w y c h                                        
Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Wartoœæ zadania 75 .308,77 z³. 

Marzena Dolecka - Jocek 
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Ochrony W¹wozów Lessowych realizowanego  przez Ministerstwo 
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Wartoœæ ca³ego zadania wynios³a 
271 257,56z³. (zdjêcia sprzed i po realizacji)

Na drogi gminne w ramach remontów bie¿¹cych oraz utwardzenia 
kamieniem kamiennym zosta³o wydatkowane oko³o 100. 000,00z³. 

Na zadania drogowe zosta³o wydane ogó³em  2.296.187,64z³,              
z czego otrzymano dotacjê w wysokoœci  1.221.000,00z³

Inwestycje termomodernizacyjne

1. W Zespole Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie Pierwszym zosta³o 
wykonane docieplenie budynku na wartoœæ 176.000,00z³. Gminie 
zosta³a przyznana premia termomodernizacyjna w wysokoœci                                      
32 000,00z³. ( zdjêcia sprzed i po realizacji)

2. W bie¿¹cym roku rozpoczêto równie¿ docieplenie budynku urzêdu 
gminy wraz ze zmian¹ pokrycia dachowego. Wartoœæ zadania wynosi,   
300. 000,00z³.

3. Dokoñczono budowê œwietlicy œrodowiskowej w Modliborzycach 
  na wartoœæ 103.000,00z³.  (zdjêcie poni¿ej)

Inwestycje sportowe

1. W Zespole Szkó³ w Modliborzycach wykonany zosta³ remont sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym. Wartoœæ zadania wynios³a 
347 385,16z³. Na realizacjê tego zadania gmina pozyska³a œrodki                    
z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokoœci 178.000,00z³ z tytu³u 
zwiêkszenia subwencji oœwiatowej na dofinansowanie remontów 
bie¿¹cych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowanego 
przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokoœci 150.000,00z³.

     Razem na ten cel otrzymano 328.000,00z³ dotacji. (zdjêcia sprzed                                         
i po realizacji)



STAWKI  PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKREŒLONYCH 
W ART. 8 PKT 4 USTAWY
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I.  Podatek rolny: 45,00 z³ za 1 hektar przeliczeniowy
II. Podatek od nieruchomoœci:

1.od gruntów:
a. zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,  0,77 z³ 
2 od 1m powierzchni,

b. pod jeziorami zajêtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie 
wodne - 4,04 z³ od 1 ha powierzchni,

c. pozosta³ych:
 2                                 - zajêtych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  0,10 z³ od1 m

powierzchni,
- pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej 

dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku 
2 publicznego  0,39 z³ od 1 m powierzchni.

2. od budynków lub ich czêœci:
2a. mieszkalnych  0,32 z³ od 1 m  powierzchni u¿ytkowej,

b. zwi¹zanych z prowadzeniem  dzia³alnoœci gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie 

2 dzia³alnoœci gospodarczej -  17,00 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,
c. zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu 

2  kwalifikowanym materia³em siewnym  9,57 z³ od 1 m powierzchni 
u¿ytkowej,

d. zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
2udzielania œwiadczeñ zdrowotnych  4,16 z³ od 1 m  powierzchni 

u¿ytkowej,
e. pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej 

dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku 
2 publicznego  3,50 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej.

3.od budowli 2% ich wartoœci.
III. Podatek od œrodków transportowych:

1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej 
pojazdu:
a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                365 z³
b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie                     610 z³ 
c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton                              730 z³

2. od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej 
pojazdu równej lub wy¿szej  ni¿ 12 ton stawki podatku s¹ nastêpuj¹ce:

STAWKI  PODATKU  DLA POJAZDÓW OKREŒLONYCH    
W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Urz¹d  Gminy  w  Modliborzycach  informuje,  ¿e  Rada  Gminy                                  
w dniu 10 listopada 2009 roku  wprowadzi³a  nastêpuj¹ce                                   

stawki podatkowe  na  2010 rok:

3. od ci¹gnika siod³owego  lub balastowego przystosowanego do 
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie 
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton                                                          
852  z³
4. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania 
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej 
zespo³u pojazdów równej lub wy¿ej ni¿ 12 ton, stawki podatku s¹ 
nastêpuj¹ce:

5. od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym 
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,                  
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ 
przez podatnika podatku rolnego  730  z³,
6. od przyczepy lub  naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym 
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,            
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z  dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ 
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku s¹ nastêpuj¹ce:

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

7. od autobusu, w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc                      852  z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc      1080  z³.

IV. Podatek leœny  stawka zosta³a og³oszona przez Prezesa G³ównego 
Urzêdu Statystycznego i wynosi 30,0388 z³ za 1 hektar.

Bo¿ena Wielgus
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Urz¹d Gminy w Modliborzycach podj¹³ inicjatywê przyst¹pienia 
do programu w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem                          
i Wykluczeniem  Spo³ecznym  w 2010 roku. Pomys³ wyszed³  z Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który opracowa³ program skierowany do 
osób starszych z terenu naszej gminy pod nazw¹ „Z£OTA JESIEÑ”. Projekt 
ten zosta³ wys³any do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w Warszawie 
jeszcze w ubieg³ym roku.  Jak siê póŸniej okaza³o, konkurencja by³a du¿a 
poniewa¿ z ró¿nymi pomys³ami i propozycjami wyst¹pi³o  ok. 400 
podmiotów z ca³ego kraju, a tylko 60 z nich zosta³o zaakceptowanych                  
i ocenionych pozytywnie. Buduj¹ce jest równie¿ to, ¿e najlepszy                          
i najciekawszy okaza³ siê projekt  modliborski. Ju¿ w grudniu w okresie 
miêdzyœwi¹tecznym otrzymywaliœmy telefony z gratulacjami, choæ jeszcze 
nie mieliœmy oficjalnej informacji z Ministerstwa. Wieœæ jednak rozesz³a siê 
drog¹ internetow¹. Projektem zainteresowali siê studenci z Uniwersytetu 
Warszawskiego prosz¹c o zgodê na opisanie go w swojej pracy  i to oni tak 
naprawdê uœwiadomili nam, ¿e to musia³ byæ dobry projekt, skoro zyska³ 
najwy¿sz¹ ocenê, pokonuj¹c podmioty z wielkich miast takich jak: Sopot, 
Suwa³ki, Gdañsk i inne. 

Zostaliœmy te¿ poproszeni o prezentacjê programu „Z³ota Jesieñ” 
podczas konferencji  w Ministerstwie dnia 26 marca 2010r. w której bra³o 
udzia³ wiele dostojnych goœci m. in. Sekretarz Stanu z  Ministerstwa Pracy              
i Polityki Spo³ecznej J. Duda oraz Dyrektor Departamentu Pomocy                     
i Integracji Spo³ecznej K. Wyrwicka, M. Michalak Rzecznik Praw Dziecka                 
a tak¿e znany aktor Emilian Kamiñski - Ambasador Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym oraz przedstawiciele  
Komisji Europejskiej.

Prezentacja programu „Z³ota Jesieñ” bardzo siê podoba³a. 
Zebraliœmy wiele gratulacji a nawet podziêkowañ, poniewa¿ na bazie 
naszych pomys³ów powstan¹ nowe projekty. Kilka dni po konferencji 
zwróci³o siê do nas Mazowieckie Centrum Pomocy Spo³ecznej, prosz¹c                
o udostêpnienie materia³ów projektowych w celu umieszczenia ich w pracy 
informacyjnej o ciekawych projektach realizowanych w kraju.

Rodzaje dzia³añ skierowanych do Seniorów z terenu Gminy 
Modliborzyce podejmowanych w ramach w/w programu bêd¹ opisywane 
systematycznie w kolejnych numerach “Wieœci Gminnych”.

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e Klub Seniora ma swoje miejsce na 
gminnej stronie internetowej, zachêcamy do ogl¹dania.

                                                                                                                                                          
Bo¿ena Skowroñska

“Z£OTA  JESIEÑ” -  MODLIBORSKI PROJEKT NAJLEPSZY W KRAJU

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej                                           
w Modliborzycach 

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

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Modliborzycach informuje, i¿                 
w bie¿¹cym roku 2010 kontynuuje realizacjê projektu systemowego 
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII 
„Promocja integracj i  spo³ecznej”, Dzia³anie 7.1. „Rozwój                                   
i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddzia³anie 7.1.1 „Rozwój                   
i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej” 
pod nazw¹ „Oœrodek Pomocy Twoim Partnerem”.

Projekt ma na celu przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu 
ubogich osób i rodzin wiejskich korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej 
tutejszego Oœrodka. Skierowany jest do osób bezrobotnych                             
i zatrudnionych w tym rolników korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, zamieszkuj¹cych na terenie gminy Modliborzyce. 

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

Dziêki realizacji w/w projektu zakwalifikowani klienci pomocy 
spo³ecznej mog¹ uzyskaæ dofinansowanie do przekwalifikowania czy 
zdobycia nowego zawodu. Dodatkowo oferujemy udzia³ w treningach 
umiejêtnoœci spo³ecznych u³atwiaj¹cych komunikacjê interpersonaln¹. 
Realizacja w/w projektu wp³ynie na atrakcyjnoœæ zawodow¹ 
beneficjentów.

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny.
Bli¿sze informacje na temat projektu s¹ udzielane telefonicznie pod 
numerem telefonu (15) 8715108 lub w siedzibie GOPS przy                        
ul.. Pi³sudskiego 63 w Modliborzycach.   

Drodzy Przyjaciele, Sympatycy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach!

9 czerwca 2009r. nasza biblioteka przyjê³a imiê 
wielkiego modliborzanina, lekarza, spo³ecznika i patrioty -  
Kazimierza Zieliñskiego. W wielu rodzinach, a te¿                  
w rodzinnych przekazach ¿yje do dzisiaj pamiêæ o tym 
wspania³ym cz³owieku. Jego doczesne szcz¹tki 
spoczywaj¹ w rodzinnym grobie na cmentarzu 
parafialnym w Modliborzycach. Niestety nikt z rodziny 
lekarza ju¿ nie ¿yje, a nagrobek (przez lata nie 
remontowany)  jes t  w  bardzo  z ³ym s tan ie .

Kochani, zróbmy wszystko, aby nastêpne 
pokolenia, a tak¿e odwiedzaj¹cy cmentarz obecnie, mogli 
bez wstydu wskazaæ miejsce wiecznego spoczynku tego 
Wielkiego Cz³owieka. Zbieramy fundusze na ten cel. 
Prosimy, przy³¹cz siê i Ty! Niech w nasze serce g³êboko 
zapadnie myœl: „ Nasza przysz³oœæ nadaje kszta³t 
naszej przesz³oœci”. B¹dŸ z nami, wspieraj podjête 
dzie³o!

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na konto: 
43  8717  1123  2010  1000  2701  0001 
lub bezpoœrednio do puszki umieszczonej w bibliotece.

W imieniu pomys³odawców i sympatyków biblioteki
Anna Kowalik

Emilian Kamiñski - aktor oraz B. Skowroñska- kierownik GOPS                    
w Modliborzycach

Od prawej: dr Departamentu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Spo³ecznej - Krystyna Wyrwicka , Bo¿ena Skowroñska, 

Rzecznik Praw Dziecka, uczestniczka konferencji  

PRZY£¥CZ  SIÊ  I  TY!



W ramach spotkañ zorganizowano wiele zabaw: 
andrzejkow¹,  karnawa³ow¹, ostatkow¹, przy akompaniamencie 
zespo³u muzycznego „Meteor”. Natomiast przy dŸwiêkach akordeonu 
œpiewaliœmy piosenki, kolêdy i razem bawiliœmy siê w piêknej prawie 
rodzinnej atmosferze. Wspólnie œwiêtujemy takie uroczystoœci jak: 
Wigilia, Wielkanoc, Dzieñ Seniora czy te¿ Dzieñ Kobiet. Spotykaj¹c siê 
poœpiewamy i porozmawiamy na ró¿ne tematy. Uczestnicy z ka¿dego 
wspólnie spêdzonego wieczorku wynosz¹ mi³e wspomnienia 
porównuj¹c czasy m³odoœci z obecn¹ rzeczywistoœci¹. Nale¿y jednak 
zauwa¿yæ, ¿e nasze spotkania to nie tylko zabawy i rozrywka, ale przede 
wszystkim wzajemna pomoc i wsparcie. Seniorzy z nowo powsta³ego 
Klubu  nie trac¹ czasu na narzekanie i chandrê. Zgodnie przyznajemy, 
¿e ¿ycie nie koñczy siê po szeœædziesi¹tce - stawiamy na pe³niê ¿ycia.   
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Niewa¿na jest metryka ani pesel, 
lecz przyjaŸñ, która ³¹czy nas od lat.
Seniora szanuj wiêc i zapamiêtaj, ¿e 
bez niego ca³kiem inny by³by œwiat...

 Klub Seniora to miejsce spotkañ osób starszych z naszego 
terenu. Na spotkania, które odbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy wtorek 
miesi¹ca, przychodzi coraz wiêcej osób. W naszym Klubie chcemy daæ 
okazjê do wyzwolenia siê z samotnoœci i nostalgii. Pragniemy, aby wszyscy 
spotykaj¹cy siê Seniorzy, choæ na chwilê zapomnieli o swoich problemach, 
chorobach i wieku. „Z³ota jesieñ” jest okresem, gdy koñcz¹ siê obowi¹zki, 
rozterki,  a zaczyna siê czasami trudna, szara rzeczywistoœæ. Radoœæ 
wyniesiona ze spotkañ pozwala nam, jak za m³odu, cieszyæ siê wiosn¹, 
s³oñcem, zapachem kwitn¹cego bzu i muzyk¹, rozwijaæ zainteresowania, 
pobudzaæ swoj¹ aktywnoœæ oraz nawi¹zaæ nowe znajomoœci i przyjaŸnie. 
Po prostu chcemy trochê rozweseliæ nasze ¿ycie  oraz stworzyæ warunki do 
aktywnego i mi³ego spêdzenia czasu.  Przez ten rok  spotykaliœmy siê w 
mniejszym lub wiêkszym gronie, tworz¹c pewn¹ spo³ecznoœæ  ró¿norodn¹, 
barwn¹, ale przede wszystkim - ZGRAN¥ wspieraj¹c¹ siê grupê. Mamy 
wspólne cele i marzenia. Mamy te¿  mo¿liwoœæ przedstawiania w³asnych 
pomys³ów i sugestii w sprawie wspólnego spêdzania czasu wolnego. Jak 
siê okazuje, wielu spoœród nas posiada ró¿norodne uzdolnienia: wokalne, 
poetyckie i artystyczne. 

KLUB  SENIORA

Du¿ym uznaniem spo³ecznym cieszy³y siê wykonane przez 
Seniorów stroiki bo¿onarodzeniowe i wielkanocne, które wystawione 
zosta³y w Urzêdzie Gminy. 

Niezapomnianym wspomnieniem by³o spotkanie zorganizowane 
przez GBP im. K. Zieliñskiego w Modliborzycach z okazji Dnia Babci                      
i Dziadka. Wyst¹pi³y dzieci z zespo³u teatralnego, dzia³aj¹cego przy 
bibliotece, które w monta¿u   s³owno-muzycznym z uœmiechem na twarzy 
przekaza³y ¿yczenia swoim bliskim. Babcie i dziadkowie nie kryli ³ez 
wzruszenia,  patrz¹c na swoje pociechy. 

2  paŸdziernik             
2009 r.  obchody  

Miêdzynarodowego  
Dnia  Seniora                  

w  Potoku  Wielkim 

Klub Seniora jest odpowiedzi¹ na potrzebê spo³eczn¹. Powsta³ 
przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Modliborzycach                      
w ramach realizacji PPWOW.  Cieszymy siê, ¿e w naszym ¿yciu pojawi³a 
siê kierowniczka tego oœrodka  p. Bo¿ena Skowroñska. To ona wyrwa³a 
nas z marazmu, dostrzeg³a nie tylko nasze problemy i potrzeby, ale te¿ 
talenty. Nasze ¿ycie zmieni³o kszta³t, zaobserwowaliœmy siebie zupe³nie               
w innym, o wiele lepszym,  œwietle.  Tym bardziej nale¿y siê uznanie dla 
p. Bo¿eny, która przyczyni³a siê do tego sukcesu. Klub zwiêksza 
mo¿liwoœæ dostêpu mieszkañców do zbiorowej oferty kulturalnej, 
edukacyjnej i rekreacyjnej. W lokalnym zakresie dzia³alnoœæ Klubu 
zapewnia mieszkañcom naszej gminy atrakcyjne i aktywne formy 
spêdzania czasu wolnego, samopomoc s¹siedzk¹ oraz wsparcie, jak 
równie¿ gwarantuje skuteczne przeciwdzia³anie izolacji spo³ecznej                    
i poczuciu osamotnienia ludzi starszych, b¹dŸ samotnych. Dzia³alnoœæ 
Klubu Seniora zaczyna byæ coraz bardziej widoczna w naszej 
spo³ecznoœci, a osoby „z³otego wieku” czuj¹ siê spe³nione.  Jestem 
bardzo zadowolona, ¿e ja równie¿ mogê uczestniczyæ w dzia³alnoœci 
Klub Seniora. Atmosfera panuj¹ca w Klubie jest przyjemna, ciep³a 
domowa. Jestem emocjonalnie zwi¹zana z Seniorami. Tutaj bierze siê 
udzia³ we wszystkich radoœciach, jak i smutkach. Ka¿dy wnosi coœ 
indywidualnego do tego Klubu i zostawia tutaj swoj¹ cz¹stkê. 

Zainteresowanych  dzia³alnoœci¹ Klubu Seniora zapraszamy 
na stronê internetow¹ Urzêdu Gminy 

 

Urszula Bzdyra

Http://www.modliborzyce.pl/widok/kid/39

Wspólna zabawa seniorów 
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****
"JASE£KA  DLA  RODZICÓW “

Bo¿e Narodzenie przychodzi cichutko
-Pos³uchaj jak stuka kolêda w serduszko
Bo¿e Narodzenie, najpiêkniejsze œwiêta:
ciesz¹ siê dzieci, raduj¹ zwierzêta(...)
Id¹ dzieci przez Noc Œwiêt¹, 
Razem z Gwiazd¹ Betlejemsk¹,
Do ubogiej tej stajenki,
Gdzie Pan Jezus œpi maleñki. 

/Tadeusz Chudy /fragmenty//

Jedn¹ z najmilszych uroczystoœci przedszkolnych jest rodzinne 
spotkanie op³atkowe oraz wystawianie Jase³ek. Miesi¹c grudzieñ up³ywa w 
naszym przedszkolu pod znakiem przygotowañ do Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia: dzieci poznaj¹ œwi¹teczne tradycje, ucz¹ siê kolêd i ról na 
przedstawienie jase³kowe. W tym roku spotkania op³atkowe odby³y siê we 
wszystkich grupach przedszkolnych. Pod kierownictwem swoich 
wychowawczyñ dzieci przedstawi³y Jase³ka dla swoich najbli¿szych                   
i zaproszonych goœci. Grupê "Maluchów" zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ ks. 
pra³at Józef Brzozowski, który w sposób ciekawy i przystêpny dla dzieci 
przybli¿y³ im treœci zwi¹zane z przyjœciem Syna Bo¿ego na œwiat.

Po przedstawieniu jase³kowym wszyscy sk³adali sobie ¿yczenia, 
dzielili siê op³atkiem i czêstowali wypiekami, przygotowanymi przez 
rodziców. Nastrój by³ podnios³y.Spotkania te wprowadzi³y wszystkich                  
w klimat zbli¿aj¹cych siê, najpiêkniejszych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH 

****
"DLA  BABUNI  I  DZIADZIUSIA”

- czyli najmilsze œwiêto

Babcia i dziadek s¹ bardzo wa¿nymi osobami w ¿yciu ma³ych 
dzieci, dlatego ich œwiêto w przedszkolach obchodzone jest szczególnie 
uroczyœcie. To w³aœnie oni poœwiêcaj¹ swój czas, kiedy rodzice s¹ 
zapracowani. To Babcie i Dziadkowie opiekuj¹ siê wnukami, chodz¹ z nimi 
na spacery, opowiadaj¹ swoje wspomnienia z dzieciñstwa, przytulaj¹, 
wybaczaj¹ ró¿ne psoty i figle. Ich m¹dre s³owa i rady w doros³ym ¿yciu 
znajduj¹ potwierdzenie w rzeczywistoœci. Dnia 22.01.2010r. dzieci z grupy 
"Maluchów" zaprosi³y swoje Babcie i Dziadków do przedszkola, na 
przygotowan¹ dla nich uroczystoœæ z okazji ich œwiêta. Nie zabrak³o 
piêknych wierszy, piosenek, upominków; a zw³aszcza ¿yczeñ p³yn¹cych               
z ma³ych, ale gor¹cych serc.

W "Jase³kach", które przedstawi³y dzieci                                                     
z grupy "Maluchów", oprócz tradycyjnych postaci pojawi³y siê 

ptaszki i zwierzêta.

Dzieci z grupy                           
"4-5 - latków”                            
i "5 - latków" 
zatañczy³y 

krakowiaka dla 
nowonarodzonego 

Jezusa 

Dzieci z grupy 
"O"- jak 

przysta³o na 
starszaki 
wspaniale 
"odegra³y” 
swoje role 

Nie zabrak³o tak¿e 
s³odkiego poczêstunku, 
przygotowanego przy 

wspó³pracy  z Rodzicami 

Ca³e spotkanie up³ynê³o w mi³ej i serdecznej atmosferze.

El¿bieta Czerwonka

 WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY

Przedszkolaki, równie¿ w tym roku zaznaczy³y swój udzia³                         
w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy. Dzieci ze starszych grup, 
przygotowane przez p.Dorotê Pikulê przedstawi³y swój program, który 
zawiera³ piosenki z przedszkolnego repertuaru, kolêdy i pastora³ki.
Rodzice i dzieci wspar³y Wielk¹ Orkiestrê, wrzucaj¹c drobne datki do 
orkiestrowych puszek

****

****
W  KARNAWA£OWYM  NASTROJU

W dniu 11 lutego 2010r. w miejscowym przedszkolu odby³ siê 
"Bal Karnawa³owy". Dzieci odœwiêtnie ubrane, zaopatrzone w maski 
karnawa³owe, wianki, czapki piêknie prezentowa³y siê w scenerii"sali 
balowej", przygotowanej przez wychowawczynie. Rodzice zadbali o s³odki 
poczêstunek, zakupili paczki oraz przygotowali oprawê muzyczn¹. 
Wspania³a zabawa trwa³a kilka godzin.

Ewa  Kuty³a



Zaproszone  Jury przy pracy... 
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BYÆ DOBRYM UCZNIEM  -  TO DOBRZE,                        
BYÆ DOBRYM UCZNIEM I SPORTOWCEM  - 

 TO BARDZO DOBRZE!

W dniu 15.12.2009 r.  wybraliœmy siê z nasz¹ szkoln¹ dru¿yn¹ 
szachow¹  w sk³adzie: Karol Tchórz VI b, S³awomir Œmietana III b, 
Katarzyna Œmietana V b i Marcin Surowski V a,  na Wojewódzki Fina³              
w Szachach Dru¿ynowych do miejscowoœci £omazy ko³o miasta Bia³a 
Podlaska.  

W turnieju wziê³o udzia³ wiele dru¿yn z ca³ego województwa 
lubelskiego. Pomimo d³ugiej i zaciêtej walki nie uda³o nam siê zdobyæ 
wiêkszych nagród. Pozosta³y mi³e wspomnienia, zmêczenie, ale tak¿e 
radoœæ, ¿e znaleŸliœmy siê w finale, reprezentuj¹c nasz¹ szko³ê i powiat 
janowski.

Karol Tchórz, Marcin Surowski

----------------------------------------------------------------------------

„PÓJD�MY  DO  BETLEJEM”

Dnia   21.12.2009 r.  uczniowie Zespo³u Szkó³                                
w Modliborzycach wyst¹pili w inscenizacji pt. „PójdŸmy do Betlejem”.

Nasi artyœci wspaniale zaprezentowali siê przed zaproszonymi 
goœæmi:  panem wójtem - Witoldem Kowalikiem, ks. Pra³atem -  Józefem 
Brzozowskim, przewodnicz¹cym  Rady Gminy - Piotrem Rogo¿a , 
dyrekcj¹ szko³y, nauczycielami oraz przed ca³¹ spo³ecznoœci¹ 
uczniowsk¹. 

Uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum wprowadzili nas              
w uroczysty nastrój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.  Spotkanie zakoñczy³o siê 
wspólnym kolêdowaniem i sk³adaniem sobie ¿yczeñ.                                                       

ZESPÓ£  SZKÓ£  W  MODLIBORZYCACH 

Nasi wspaniali artyœci 

Zaproszeni goœcie 

A.Surowska, D. Widz

SZKOLNY PRZEGL¥D KOLÊD

Kontynuuj¹c tradycjê bo¿onarodzeniow¹ dnia 17.01.2009 r. 
odby³ siê po raz pierwszy w naszej szkole miêdzyklasowy  przegl¹d               
kolêd „Hej kolêda, kolêda”.                                                                                         

W przegl¹dzie brali udzia³ uczniowie klas I - VI szko³y 
podstawowej, których wspaniale zaprezentowali swoje zdolnoœci 
artystyczne. W przygotowania do konkursu zaanga¿owali siê 
wychowawcy poszczególnych klas. Szczególne podziêkowania  nale¿¹ 
siê szanownemu jury w sk³adzie: pani dyrektor GBP  - W. Trójczak,  
pani  Z. Fr¹k, pani M. Malinowskiej oraz panu przewodnicz¹cemu Rady 
Gminy   -  P.. Rogo¿y.  

----------------------------------------------------------------------------

Uczestnicy przegl¹du kolêd

W  kategorii klas I - III pierwsze miejsce zdoby³a kl. III , 
natomiast w kategorii klas  IV  - VI   zwyciê¿y³a    kl. V a i  kl. VI a . 
Wszyscy uczestnicy przegl¹du kolêd - oprócz zdobytych miejsc                  
i dyplomów - zostali obdarowani  drobnymi upominkami i s³odyczami, 
które wrêczy³ pan Piotr Rogo¿a. Radoœci nie by³o koñca. Zachêcamy do 
udzia³u w kolejnym przegl¹dzie  w przysz³ym roku szkolnym.

A.Surowska, D. Widz

--------------------------------------------------------------------------
ZMAGANIA Z ORTOGRAFI¥

6 uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³                 
w Modliborzycach przyst¹pi³o do I Zamojskiego Dyktanda, 
zorganizowanego przez Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ im. 
Szymona Szymonowica w Zamoœciu. Organizatorzy mieli na celu 
propagowanie zasad poprawnej polszczyzny oraz sprawdzenie 
umiejêtnoœci pamiêciowego pisania ze s³uchu.

I etap konkursu polega³ na napisaniu dyktanda, 
zaproponowanego przez pracowników naukowych PWSZ w Zamoœciu             
i odby³ siê dnia 28 stycznia 2010 roku w Janowie Lubelskim. Do eliminacji 
stanêli: £ukasz Ciosmak z kl. I LO oraz Ewa Paczos, Jolanta Miœ, Paulina 
Czapla, Monika Skubik i Gabriela Rec³aw - uczennice klasy II LO. 
Dyktando by³o sprawdzane i oceniane przez nauczycieli akademickich.

Licealiœci wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ zasad pisowni                    
i interpunkcji, obowi¹zuj¹cych w jêzyku polskim. Tegoroczne 
doœwiadczenia, zaanga¿owanie i zainteresowanie licealistów Zamojskim 
Dyktandem z pewnoœci¹ zaowocuj¹ w przysz³oœci i pozwol¹ dotrzeæ im 
do fina³u konkursu w Zamoœciu.

Zuzanna Skoczyñska

---------------------------------------------------------------------------
WIECZOREK  POEZJI  ZIMOWEJ                                         
„O ZIMIE MO¯NA RZEC DU¯O…”

 11 lutego 2010 r. w bibliotece szkolnej Zespo³u Szkó³                         
w Modliborzycach odby³o siê ju¿ drugie spotkanie z poezj¹ z cyklu „Cztery 
pory roku”.    

W scenerii zimowej przygotowanej przez p. A. Wo³oszynek 
uczniowie kl. VI a i b zaprezentowali utwory polskich poetów. Pokaz 
multimedialny p. M. Wo³oszynek ukazywa³ piêkno okolic Modliborzyc                 
w zimowej szacie. Muzyka F. Chopina zachwyca³a swym brzmieniem, 
natomiast skoczne utwory m. in. „Skaldów” zachêca³y do tañca.                              

11 lutego - to t³usty czwartek. Koniec karnawa³u. Na sto³ach 
królowa³y wiêc p¹czki, faworki, lukrowane kr¹¿ki i pyszne ciasta, 
przyniesione przez mamy uczniów klas szóstych. Zaproszonym 
goœciom, nauczycielom i dzieciom bardzo smakowa³y te s³odkie wypieki.                                                                                  

We wspania³ej atmosferze pe³nej radoœci i ¿yczliwoœci, dobrej 
poezji i muzyki po¿egnaliœmy zimê i karnawa³.



„Otó¿ Wierzbna, otó¿ Kwietna 
Zawita³a nam niedziela! 
Wnet nastanie chwila œwietna 
Zmartwychwstania Zbawiciela.” 

W³adys³aw Syrokomla

Niedziela Palmowa - nazywana tak¿e Kwietn¹ lub Wierzbn¹, znana 
by³a ju¿ w staro¿ytnoœci. Koœció³ œwiêci w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do 
Jerozolimy.  Na widok Jezusa mieszkañcy Jerozolimy zrywali ga³¹zki drzew 
oraz kwiaty i rzucali Mu pod nogi, wznosz¹c entuzjastyczne okrzyki uwielbienia. 
W ca³ej Polsce od wieków Niedziela Palmowa jest obchodzona t³umnie                       
i uroczyœcie, a najwa¿niejszym akcentem w obchodach jest œwiêcenie palm                
i uroczyste procesje z palmami w d³oniach. W tradycji Koœcio³a symbolizuj¹ one 
mêkê, ale równie¿ triumf i Zmartwychwstanie Jezusa oraz nieœmiertelnoœæ 
duszy ludzkiej, a w tradycji ludowej s¹ symbolem si³ witalnych, ¿ycia, corocznej 
odnowy roœlin i zapowiedzi¹ ich kwitnienia i owocowania. Palmy ozdobione 
wst¹¿kami, suszonymi barwnymi trawami, listkami borówki, mirtu lub wid³akiem 
oraz kwiatami uroczyœcie œwiêcone s¹ w koœciele.  W okresie miêdzywojennym 
mieszkañcy naszej parafii mówili:” …do œwi¹tyni gronem wszystkich id¹ m³odzi, 
id¹ starzy. Ró¿d¿kê wierzby z m³odym listkiem, nios¹ œwieciæ do o³tarzy…”

Przyniesione z koœcio³a palmy przechowywano z szacunkiem. Jeszcze z 
dzieciñstwa pamiêtam, jak po przyjœciu z koœcio³a babcia  wk³ada³a palmê za 
œwiêty obraz, nie tylko dla dekoracji, ale przede wszystkim dla ochrony 
domostwa. Dawniej palmom wielkanocnym przypisywano nadzwyczajne 
w³aœciwoœci i wi¹za³y siê z nimi liczne wierzenia oraz zwyczaje ludowe. Palma 
Wielkanocna w³o¿ona za obrazem lub postawiona w ozdobnym dzbanie 
strzeg³a rolnika przed klêskami ¿ywio³owymi. W czasie burzy wystawiano j¹                
w oknie razem z gromnic¹, by chroni³a byd³o od zarazy, a pola od gradobicia. 
Ga³¹zka palmy, pod³o¿ona pod pierwsz¹ skibê wiosennej orki, zapewnia³a wg 
powszechnego mniemania wysokie plony. Wielkanocne palemki obdarzone 
by³y tak¿e moc¹ uzdrawiaj¹c¹. Zdrowie i dostatek mia³o zagwarantowaæ 
uderzanie siê palemk¹ zaraz po koœcielnych uroczystoœciach. Ta wielka moc 
poœwiêconej palmy wyznacza³a rozpoczêcie Wielkiego Misterium Tygodnia 
Wielkanocnego. Wspó³czesne obrzêdy Niedzieli Palmowej zaczynaj¹ siê 
równie¿ od uroczystej procesji. Obecnie mo¿na obejrzeæ nie tylko procesjê               
z palmami, ale tak¿e konkurs na najwiêksz¹ i najpiêkniejsz¹ palmê 
wielkanocn¹. Inicjatorem konkursu jest Przewodnicz¹cy Rady Gminy  - p. Piotr 
Rogo¿a. 
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-----------------------------------------------------------------------------
LICEALIŒCI  W  LUBLINIE

Dnia 03.02.2010 r. m³odzie¿ licealna z Zespo³u Szkó³                         
w Modliborzycach uda³a siê na wycieczkê do Lublina. Wyjazd zosta³ 
zorganizowany w ramach realizacji Programu Integracji Spo³ecznej                      
i finansowany by³ ze œrodków Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich.

Pierwszym punktem naszej wycieczki by³a Karczma „Bida”, 
po³o¿ona przy trasie Lublin-Warszawa. Jest to du¿a restauracja, utrzymana 
w specyficznym góralskim stylu. Budynek wykonany w ca³oœci z drewna                   
i wykoñczony elementami kultury ludowej zrobi³ na wszystkich ogromne 
wra¿enie. Najbardziej zaimponowa³y nam góralskie meble, rzeŸbione sto³y 
i krzes³a. Niezwyk³y klimat sprawi³, ¿e poczuliœmy siê swobodnie i na chwilê 
zapomnieliœmy o szkolnej rzeczywistoœci oraz sypi¹cym za oknem 
œniegiem. Wyj¹tkowo smakowa³y tradycyjne potrawy, wywodz¹ce siê                    
z polskiej kuchni. 

Nastêpnie, z wyostrzonym apetytem na… „strawê duchow¹”, 
wyruszyliœmy do Lublina. Na deskach teatru im. Juliusza Osterwy 
obejrzeliœmy spektakl, pt. „Tartuffe albo Szalbierz” - adaptacjê s³ynnej 
komedii Moliera w przek³adzie Jerzego Radziwi³³owicza. Sztuka wywar³a na 
nas ogromne wra¿enie, zw³aszcza ¿e dla wielu by³ to pierwszy kontakt z 
tego rodzaju rozrywk¹. Pozostaj¹c pod urokiem opiekunki i muzy tragedii- 
Melpomeny, obiecaliœmy sobie  czêœciej  bywaæ  w  teatrze.

Wycieczka dostarczy³a wszystkim wielu mi³ych wspomnieñ. 
Ogromna goœcinnoœæ w Karczmie oraz znakomity spektakl na d³ugo 
pozostan¹ w naszej pamiêci.  

Pami¹tkowy bilet 

Monika Skubik 

Recytatorzy w zimowej scenerii 

Zaproszeni goœcie

Bo¿ena Pikula 

NIEDZIELA  PALMOWA

Niedziela Palmowa. Modliborzyce 1928 rok.  Na fotografii 
Franciszka i Jan Wieczorkowie wraz z dzieæmi.

Artyzm wykonywanych palm, z ga³¹zek przystrojonych kwiatami                               
i ró¿nobarwnymi wst¹¿kami sprawia, ¿e z roku na rok palmy s¹ piêkniejsze                
i bogatsze. Trud i zaanga¿owanie twórców zostaje doceniane podczas 
konkursu, a zwyciêzcom co roku wrêczane s¹ nagrody. Dotychczas palmy s¹ 
elementem œwi¹tecznego wystroju mieszkañ i sto³ów wielkanocnych. 
Niedziela Palmowa pe³ni wa¿n¹ funkcjê w kulturze naszej spo³ecznoœci. Jest 
przejawem piêkna i najwy¿szych wartoœci dawnego zwyczaju; mi³oœci do ¿ycia, 
odrodzenia, wiêzi wspó³czesnoœci z przesz³oœci¹. Uroczystoœci Niedzieli 
Palmowej przybli¿aj¹ nas do prze¿yæ Zmartwychwstania Pañskiego, a Palma 
niesiona w procesji wyra¿a nasz¹ wiarê, która idzie za Chrystusem.  

Urszula Bzdyra

 Pami¹tkowe zdjêcie                    
z konkursu 

“Najpiêkniejsza palma 
wielkanocna” - 2009r. 



Na twarzach seniorów mo¿na by³o zaobserwowaæ uœmiech, 
radoœæ, ³zy szczêœcia i wzruszenia. Dziadkowie byli pe³ni uznania dla 
swoich pociech. Podziwiali ich postawê i umiejêtnoœci.

Wielk¹ przyjemnoœæ sprawi³ babciom i dziadkom wspólny 
taniec z wnukami (by³ to walczyk).
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***
JASE£KA

Jak¿e czêsto ogl¹damy przedstawienia jase³kowe w ró¿nych 
odmianach i w  ró¿nym wykonaniu. Tematyka jase³ek nie jest nikomu obca. 
To wzruszaj¹ca historia narodzin Syna Bo¿ego.
       Tegoroczne jase³ka pt. ,,Nie by³o miejsca dla Ciebie” pozwoli³y nam 
przenieœæ siê do Betlejem, miejsca narodzin Chrystusa.
       Ca³oœæ przedstawienia pokazuj¹cego scenki, przeplatana by³a 
kolêdami w wykonaniu anielskiego chóru.
       Jase³ka wprowadzi³y dzieci, m³odzie¿, nauczycieli, pracowników 
obs³ugi, a tak¿e zaproszonych goœci w rodzinn¹ atmosferê, zbli¿aj¹cych siê 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Z  KRONIKI  SZKOLNEJ  ZESPO£U  PLACÓWEK 
OŒWIATOWYCH  W  STOJESZYNIE  PIERWSZYM 

''[...] Niech Ci Jezu bêd¹ dziêki za Twe narodzenie...''                            
Jase³ka w wykonaniu uczniów z ZPO w Stojeszynie

Udzia³ w jase³kach wziêli uczniowie klas IV-VI ,zaœ ca³e 
przedstawienie rozœwietla³a obecnoœæ chóru, który tworz¹ dziewczêta,                 
a tak¿e ch³opcy, pocz¹wszy od kl. IV a¿ po klasy gimnazjum.
       Na zakoñczenie uroczystoœci ks. Kan. K. WoŸniak, przedstawiciele 
Urzêdu Gminy, p. dyrektor M. Wisiñska z³o¿yli wszystkim 
bo¿onarodzeniowe ¿yczenia, dziel¹c siê kruszyn¹ bia³ego op³atka.
        Mali aktorzy z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie mieli 
mo¿liwoœæ uczestniczenia w tradycji oraz zaprezentowania swoich 
umiejêtnoœci artystycznych we w³asnym œrodowisku. W dniu 10 stycznia 
2010 r.  wystawi³y jase³ka w koœciele parafialnym w Brzezinach.

Parafianie z wielkim podziwem i uznaniem s³uchali tradycyjnych 
kolêd oraz tekstów, które przypomina³y o wielkiej mi³oœci Boga do 
cz³owieka.

                                                                  Agnieszka Kaproñ
 i Jolanta Gajór

***
     Dzieñ Babci i Dziadka to wspania³a okazja,  by uœwiadomiæ dzieciom,  
jak wiele znacz¹ w naszym ¿yciu babcie i dziadkowie.

„Niech od Ba³tyku, a¿ do stóp Tatr
¯yj¹ nam Babcie i Dziadkowie sto lat.”

Dnia 29 stycznia 2010 r. w Zespole Placówek Oœwiatowych                       
w Stojeszynie odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Program artystyczny w wykonaniu kl. IV i V

Na zakoñczenie dzieci zaœpiewa³y gromkie sto lat i wrêczy³y 
przyby³ym goœciom upominki.

Po czêœci oficjalnej wszyscy spotkali siê w sto³ówce. Wspólny 
poczêstunek i wspania³a atmosfera towarzysz¹ca spotkaniu, by³a 
okazj¹ do umocnienia wiêzi rodzinnych, mi³ego spêdzenia czasu oraz 
bli¿szego poznania siê. 

To bardzo wzruszaj¹ca, ale tak¿e pouczaj¹ca lekcja dla 
dzieci, by zawsze pamiêta³y  o swoich dziadkach, nie tylko w dniu ich 
œwiêta.

Gor¹ce podziêkowania sk³adamy rodzicom za pomoc                      
w zorganizowaniu przyjêcia.

Wychowawcy klas IV - VI

Po przywitaniu zaproszonych goœci, uczniowie klas IV - VI 
zaprezentowali swój program artystyczny, na który sk³ada³y siê wiersze, 
piosenki, ¿yczenia i tañce. Wnuczêta, najpiêkniej jak potrafi³y, 
dziêkowa³y babciom i dziadkom za ich mi³oœæ, poczucie, ¿e s¹ kochani, 
za to, ¿e s¹  z nimi.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
“Leœne uroczyska”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zieliñskiego w Modliborzycach zaprasza do 
udzia³u w konkursie fotograficznym pt “ “Leœne uroczyska” pod patronatem  Przewodnicz¹cego 
Rady Gminy.  Zdjêcia  przyjmujemy do koñca  paŸdziernika 2010r. w bibliotece.  Ka¿dy uczestnik 
konkursu mo¿e z³o¿yæ: 5 prac kolorowych lub czarno-bia³ych, format 15 x 18 cm  (z  krótkim 
opisem  na odwrocie) oraz zdjêcia w wersji elektronicznej. Rozstrzygniêcie konkursu                             
i nagrodzenie najlepszych prac odbêdzie siê 9 listopada  20010r. w bibliotece. 

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie
GBP w Modliborzycach



W przygotowaniu jase³ek dzieciom pomagali nauczyciele, 
katechetka oraz rodzice, którzy aktywnie w³¹czyli siê w przygotowanie wigilii 
szkolnej.

Zgodnie z tradycj¹ byli: Trzej Królowie, Maryja, Józef, 
pastuszkowie i anio³owie.

Ma³ym aktorom nale¿¹ siê pochwa³y za pokonanie tremy, wczucie 
siê w role, a przede wszystkim za umiejêtnoœæ dzia³ania                                        
w zespole, dziêki czemu wspólnie stworzyli bardzo efektowne widowisko, 
które mogli obejrzeæ zaproszeni goœcie: ks. Pra³at - Józef Brzozowski, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Piotr Rogo¿a, Pani Sekretarz - Irena 
Kêdzierska, emerytowani nauczyciele, pracownicy szko³y oraz rodzice.

Dzieciêca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolêdy, 
œwi¹teczne stroiki i dekoracje a przede wszystkim wspólny op³atek, 
wzajemne ¿yczenia pozwoli³y nam wszystkim wczuæ siê w atmosferê 
zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t, pe³n¹ ciep³a, radoœci i bliskoœci. 
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W ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich Publiczna Szko³a Podstawowa w Wolicy organizowa³a wyjazdy na 
basen. Cieszy³y siê one ogromnym zainteresowaniem uczniów i rodziców. 
Wyjazdy na basen rozbudzaj¹ wœród uczniów zainteresowania sportowe oraz 
promuj¹ zdrowy styl ¿ycia. W ka¿dym wyjeŸdzie uczestniczyli równie¿ rodzice, 
co wp³ywa³o na promocjê zdrowego stylu ¿ycia oraz zwiêkszenie poczucia 
bezpieczeñstwa.
         Ka¿da dziedzina sztuki staje siê Ÿród³em wiedzy o ¿yciu. Najpe³niej             
i najbardziej bezpoœrednio spe³niaj¹ to zadanie literatura, teatr i film.
Teatr posiada ogromne bogactwo treœci i formy, dlatego ma potê¿ne mo¿liwoœci     
oddzia³ywania na odbiorcê -  bawi, uczy, wychowuje. 
Zasadniczymi celami ko³a teatralno - integracyjnego s¹:
sumo¿liwienie dzieciom twórczej aktywnoœci;
srozwijanie wiary w siebie;
swyzwalanie kreatywnych postaw wœród uczniów;
srozwijanie wra¿liwoœci estetycznej;
sintegrowanie grupy;
suczenie tolerancji, wzajemnego szacunku oraz wskazanie alternatywnych 

mo¿liwoœci spêdzania czasu wolnego.
         Ukoronowaniem pracy ko³a teatralno  integracyjnego by³o przygotowanie i 
wystawienie sztuki pt. „Tomcio Paluszek”. Uczestnicy, bior¹cy udzia³                         
w warsztatach teatralnych, wybrali scenariusz przedstawienia, aktywnie 
uczestniczyli w próbach a ponadto w³¹czyli rodziców w ¿ycie pozalekcyjne 
szko³y. 
Przygotowan¹ inscenizacjê cz³onkowie ko³a zaprezentowali grupie dzieci                 
z Przedszkola z Modliborzyc, która odwiedzi³a nasz¹ szko³ê w ramach promocji 
programu. Widownia by³a zachwycona gr¹ „m³odych artystów”, przygotowanymi 
kostiumami oraz wykonan¹ dekoracj¹. Efekt pracy uczestników ko³a mog³y 
obejrzeæ równie¿ rodziny dzieci z naszej szko³y.
       Sztuka spotka³a siê z ¿yczliwym przyjêciem widzów, zosta³a nagrodzona 
burz¹ oklasków i s³owami uznania ze strony rodziców, nauczycieli, dyrekcji 
naszej szko³y oraz dzieci i pañ z zaprzyjaŸnionego przedszkola. Du¿e 
zaanga¿owanie uczniów, pomoc rodziców w przygotowaniu strojów oraz serce 
w³o¿one w przygotowanie spektaklu, zarówno przez samych uczniów jak                    
i opiekunów,  zdecydowa³y o sukcesie przedstawienia.
     Taka forma organizacji zajêæ pozalekcyjnych powinna byæ kontynuowana, 
poniewa¿ daje uczniom mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê w dzia³alnoœæ 
pozaszkoln¹, mo¿liwoœæ samorealizacji oraz wp³ywa na budowanie 
pozytywnego wizerunku szko³y.
     Kontakty ze szkolnym teatrem rozwin¹ pozytywne cechy dzieci                         
i m³odzie¿y, postawy , zainteresowania , œwiat wartoœci. Z tego powodu teatr , 
poezja s¹ wartoœciowe , gdy¿ bawi¹c, ucz¹ i wychowuj¹.

Z  ¯YCIA  SZKO£Y  PODSTAWOWEJ  W  WOLICY  PIERWSZEJ

W ramach programu 
Publiczna Szko³a Podstawowa w 
Wolicy zreal izowa³a kolejne  
z a p l a n o w a n e   z a d a n i a   
integracyjne.

Cz³onkowie ko³a teatralnego

------------------------------------------------------

SPOTKANIE  OP£ATKOWE

,,Przy ¿³óbku Pana w Betlejemie,
zbieramy siê co roku
I wokó³ szopki w kr¹g stajemy,
W zachwycie jej uroku.

Kolêda g³osi wszystkim ludziom,
Niech bêdzie Bogu chwa³a.
I pokój ludziom, który daje,
 Dzieci¹tka r¹czka ma³a.'’

Tymi s³owami 17 grudnia 2009 r.  w naszej szkole rozpoczê³o siê 
przedstawienie jase³kowe.

W oczekiwaniu na wystêp

---------------------------------------------------

DZIEÑ BABCI I DZIADKA

Dzieñ 21 stycznia 2010 r. by³ szczególny i radosny. Tego dnia               
w naszej szkole odby³a siê wspania³a uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i 
Dziadka.

Dzieci przygotowa³y dla Dziadków swój program artystyczny, 
sk³adaj¹cy siê z bajki „O Dwunastu Miesi¹cach”, wierszy, piosenek oraz 
piêknie zatañczonego trojaka. Nasi „mali aktorzy” w piêknych strojach 
wspaniale wcielili siê w swoje role. Wszyscy Dziadkowie i Babcie byli 
zachwyceni popisami aktorskimi swoich wnucz¹t.

Na zakoñczenie dzieci, najpiêkniej jak potrafi³y, dziêkowa³y swoim 
Babciom i Dziadkom za mi³oœæ, poœwiêcenie i opiekê. Nastêpnie wrêczy³y 
przygotowane upominki oraz zaprosi³y goœci na poczêstunek.

Dzisiaj chcê moim dziadkom
podziêkowaæ za wszystko.
¯yjcie w zdrowiu d³ugie lata                                                           

b¹dŸcie zawsze przy nas blisko.

---------------------------------------------------
ZABAWA KARNAWA£OWA

       11 lutego 2010 r.  wszystkie dzieci uczestniczy³y w zabawie choinkowej, 
po³¹czonej z balem przebierañców. Dzieci chêtnie wcieli³y siê w bajkowe 
postaci. Mog³y równie¿ spróbowaæ swoich umiejêtnoœci tanecznych oraz 
wzi¹æ udzia³ w ró¿nych zabawach i konkursach. Wszyscy bawili siê radoœnie 
i weso³o.

---------------------------------------------------
Nauczyciele Publicznej Szko³y



oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce  Piotr Rogo¿a. 
Przegl¹d prowadzili: Ela Kamiñska z Wêglisk oraz Jerzy Ka³duœ  - 
pochodz¹cy z Wierzchowisk lubelski aktor, który na zakoñczenie, 
znakomicie wcieli³ siê w rolê so³tysa Kierdzio³ka. Tradycyjnie po 
og³oszeniu wyników, uczestnicy oraz goœcie Przegl¹du zasiedli do 
wspólnej biesiady, przy dŸwiêkach a¿ dwóch naszych kapel; „Kapeli 
Franka” i kapeli „Sanna”.

Podziêkowania dla wspó³organizatorów Przegl¹du  
Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim za wsparcie finansowe            
i Urzêdu Gminy w Modliborzycach - fundatora nagród finansowych. 
Jesteœmy wdziêczni równie¿ w³aœcicielowi stoku narciarskiego                    
w Chrzanowie, Piotrowi Rzetelskiemu, za wsparcie finansowe 
tegorocznego Przegl¹du.
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----------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII  FINA£  WOŒP

10 stycznia 2010 r., na pierwszym piêtrze marketu „KOJA”, 
korzystaj¹c z uprzejmoœci w³aœcicieli, graliœmy w Wielkiej Orkiestrze 
Œwi¹tecznej Pomocy podczas XVIII fina³u. Tradycyjnie zagra³a nasza 
orkiestra dêta, wyst¹pi³a grupa przedszkolaków z Modliborzyc, zespo³y 
taneczne „Ma³y Top”, „Top” oraz duet „Kaja i Paula”. Mogliœmy pos³uchaæ 
piosenek w wykonaniu wokalistek dzia³aj¹cych w GOK oraz naszej 
œwietlicy  w Wierzchowiskach.

Sporym, i jak najbardziej pozytywnym zaskoczeniem, by³ debiut 
grupy tañca akrobatycznego, w sk³ad której wchodz¹: Tomek Nosal                    
i Grzegorz Gajór ze Stojeszyna, Karol Kucharski z D¹bia, Artur Œwi¹tek 
oraz Zbyszek Matysiak z Modliborzyc. Zebrali ogromne brawa. 

Jak zwykle dobrze spisa³y siê nasze wolontariuszki; Paulina 
Czapla, Karolina Pêk i Kasia Widz. Do puszek zebraliœmy 1382,18 z³, 51 
pensów  i  88 eurocentów. Dla wszystkich ogromne podziêkowania!

KULTURA

Orkiestra dêta GOK

Przedszkolaki z Modliborzyc

----------------------------------------------------------------------------------------------

XII  Miêdzypowiatowy  Przegl¹d  Tradycyjnych          
Kolêd  i  Pastora³ek

17 stycznia 2010 r. równie¿ w „KOI” odby³a siê XII edycja 
Miêdzypowiatowego Przegl¹du Tradycyjnych Kolêd i Pastora³ek. 
Mogliœmy wys³uchaæ prezentacji 11 zespo³ów œpiewaczych oraz 18 
solistów z trzech województw. Komisja Konkursowa w sk³adzie; Barbara 
Nazarewicz - dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, 
Beata Wójcik - folklorystka oraz W³odzimierz Gomó³ka - GOK, 
postanowi³a przyznaæ w kategorii zespo³ów; I nagrodê - Mêskiemu 
Zespo³owi Œpiewaczemu z Godziszowa oraz zespo³owi „Jarzêbina”                 
z Kocudzy, II nagrodê - Zespo³owi Œpiewaczemu GOK Modliborzyce, III 
nagrodê zespo³owi „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze. W kategorii 
solistów I nagrodê exequo otrzyma³y; Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej 
oraz Weronika Widz z Modliborzyc, która zaprezentowa³a                           
z pamiêci  niemal 50-zwrotkow¹ dawn¹ pastora³kê. II nagrodê zdoby³a 
Alina Myszak z Kocudzy, III  Stefania Suchora ze Stojeszyna. 
Wyró¿niono troje solistów; Jana Ma³yszka z Janowa Lubelskiego, Zofiê 
Wydro z Baranowa Sandomierskiego oraz Jana Poluhê z DPS w Janowie 
Lubelskim. Nagrody artystom wrêczali; wicestarosta janowski  Piotr Góra 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ZESPÓ£ ŒPIEWACZY GOK

O naszym zespole œpiewaczym, który tak udanie 
zadebiutowa³ podczas tegorocznego Przegl¹du Tradycyjnych Kolêd             
i Pastora³ek, zdobywaj¹c II nagrodê, pojawi³y siê ju¿ artyku³y w “Kurierze 
Lubelskim”, ogólnopolskim tygodniku „Gazeta Ch³opska” oraz 
„Panoramie Powiatu Janowskiego”. Zaczê³o siê od udanego wystêpu, 
reprezentuj¹cej GOK podczas ubieg³orocznego Przegl¹du 
Tradycyjnych Kolêd i Pastora³ek, pani Stanis³awy Kapusty z Majdanu. 
Ju¿ w tym czasie rodzi³a siê idea utworzenia zespo³u œpiewaczego. 
Zreszt¹ rozmowy z pani¹ Krystyn¹ Zimak, zaprzyjaŸnionej z GOK-iem, 
trwa³y od dawna. Sam moment tworzenia zespo³u odsuwany by³ do 
chwili jej przejœcia na emeryturê, kiedy maj¹c wiêcej czasu, bêdzie 
mog³a kontynuowaæ tradycje œpiewacze z m³odoœci. A ow¹ tradycjê                   
w Folwarku tworzy³y m.in. z pani¹ Wies³aw¹ Ludian, która z chêci¹ 
do³¹czy³a do obecnego sk³adu. Znaj¹c od dzieciñstwa pani¹ Krystynê 
Krawczyk z Kolonii Zamek, j¹ równie¿ zachêci³y do udzia³u. W takim 
czteroosobowym sk³adzie po zaledwie kilku próbach zespó³ 
zadebiutowa³ na scenie w Modliborzycach. Tydzieñ póŸniej panie 
zosta³y zaproszone na Przegl¹d Kolêd do Polichny, organizowany przez 
tamtejsze Gminne Centrum Kultury.

Cz³onkinie zespo³u spotykaj¹ siê  co tydzieñ na próbach                  
w naszej tymczasowej siedzibie. Wraz z opiekuj¹c¹ siê zespo³em 
instruktork¹  pani¹ Krystyn¹ Wójcik wspólnie opracowuj¹ i przygotowuj¹ 
repertuar do kolejnych wystêpów.

Goœcinny wystêp w Polichnie.
 Dyplom Zespo³owi wrêcza Wójt Gminy

---------------------------------------------------------------------------------------------

Andrzej Rz¹d

I nagroda - 
Weronika Widz z Modliborzyc  



 Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym   

         21 stycznia 2010 roku Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym 
zorganizowa³a III Biblioteczne Kolêdowanie pt. ''Kolêdowania nadszed³ 
czas”. Dzieci zaœpiewa³y tradycyjne polskie kolêdy. Ubogaceniem 
uroczystoœci by³a dekoracja œwi¹teczna i wystawa tematyczna „Bo¿e 
Narodzenie  w tradycji” .
         Wystêp bardzo spodoba³ siê publicznoœci,a dowodem tego by³y 
gromkie brawa i wiele mi³ych s³ów  pod adresem wystêpuj¹cych. 
Wszyscy uczestnicy kolêdowania zaœpiewali wspólnie kolêdê „Bóg siê 
rodzi''. 
          Upominki dla wystêpuj¹cych ufundowali: pani kierownik Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej- Bo¿ena Skowroñska i pan przewodnicz¹cy Rady 
Gminy -Piotr Rogo¿a.
          Sk³adam gor¹ce podziêkowanie dzieciom za zaanga¿owanie i za 
piêkny sposób przybli¿enia tajemnicy Bo¿ego Narodzenia.
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Gminna Biblioteka Publiczna                                                               
im. Kazimierza Zieliñskiego w Modliborzycach

Dnia 19 stycznia 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej   im. 
Kazimierza Zieliñskiego w  Modliborzycach  goœciliœmy Babcie i Dziadków. 
Dzieci z bibliotecznego kó³ka teatralnego dla swoich babæ                                 
i dziadków piêknie zaœpiewa³y i recytowa³y wiersze (zdjêcie poni¿ej) .  By³y 
nawet ³zy wzruszenia. Oprócz bardzo licznie przyby³ych babæ , dziadków              
i rodziców   na spotkanie przybyli równie¿ goœcie zaproszeni:  Seniorzy, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy   -  Piotr Rogo¿a, Sekretarz Gminy - Irena 
Kêdzierska,  ksiê¿a :   ks. Pra³at-  Józef Brzozowski i  ks. Dziekan  Czes³aw 
Bednarz,  kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej - Bo¿ena 
Skowroñska.

W tym dniu rozpoczêliœmy równie¿ wspó³pracê ze szko³¹ 
muzyczn¹.  Po wystêpie dzieci z kó³ka teatralnego,   6 uczniów  z tej szko³y 
da³o prawdziwy popis swoich umiejêtnoœci - piêknie  zagra³o   i zaœpiewa³o 
kolêdy.   Uczniów przygotowa³a  Pani  Zofia Fr¹k. 

Tradycyjnie ju¿ po przedstawieniu zaprosiliœmy  goœci                              
i wystêpuj¹ce dzieci na s³odki poczêstunek. 

GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  I  JEJ  FILIE

Ferie w bibliotece. Jak co roku biblioteka przygotowa³a dla dzieci 
propozycje spêdzenia wolnego czasu. Konkursy plastyczne: „Ilustracje do 
ulubionej bajki Marii Konopnickiej” w 100 rocznicê œmierci pisarki i drugi: 
„Improwizacja plastyczna do muzyki Fryderyka Chopina” w 200 rocznicê 
urodzin pianisty cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem. Prace dzieci 
mo¿na ogl¹daæ  w bibliotece

9 lutego 2010 roku uczniowie klasy VI „a” ze Szko³y Podstawowej                                 
w Modliborzycach wziêli udzia³ w konkursie  „Czy znasz swoj¹ gminê?”. By³ 
to pierwszy konkurs  n.t.  naszej gminy. Najwiêcej o naszej gminie 
wiedzia³y:  Karolina Kowal, Julia Nieborak i Magdalena Majewska.  Na 
nastêpne, które planujemy w kolejnych miesi¹cach, zaprosiliœmy uczniów  
z klasy VI „b” i gimnazjum. Zwyciêzcy z ka¿dej klasy zostan¹ zaproszeni na 
sesjê Rady Gminy i nagrodzeni.

Podczas tegorocznych zimowych ferii dzieci chêtnie 
skorzysta³y z proponowanych im form spêdzenia wolnego czasu                  
w bibliotece. By³o g³oœne czytanie bajek i zajêcia plastyczne 
nt.”Przyroda naszych okolic - zimowe pejza¿e”. Wiele czasu dzieci 
spêdzi³y przy grach planszowych i komputerowych oraz  innych 
zabawach integracyjnych. 
 Ponadto odby³y siê dwa spotkania cz³onków Dyskusyjnego 
Klubu Ksi¹¿ki.

MARZEC:  
Muzyka Pana Chopina w wierszach Wandy Chotomskiej. 

S p o t k a n i e  z  o k a z j i  Œ w i a t o w e g o  D n i a  P o e z j i .
Wiersze czyta³a  Iwona Kruszczak - studentka Pedagogiki, 

a  s ³uchaczami  by l i  na jm ³ods i  czy te ln i cy  b ib l i o tek i .

Alfreda Gier³ach 
Wanda Trójczak



Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki                                      
w Stojeszynie Pierwszym poleca:

Ksi¹¿ka autorstwa Izabeli Sowy pt. ,,Agrafka'' to 
interesuj¹ca powieœæ dla m³odzie¿y. Opowiada ona                          
o cudownym (z punktu widzenia czytelnika) ¿yciu 
szesnastoletniej Dobromi³y Groszek. Dziewczyna ma wspania³y 
dom, stylizowane meble, markowe ubrania, a do tego coroczne 
wakacje. Wed³ug jej rodziców to wystarczy, aby staæ siê 
najszczêœliwsz¹ osob¹ na œwiecie. Jednak Milka ( tak te¿ jest 
nazywana Dobromi³a) uwa¿a inaczej, chce zacz¹æ ¿yæ w³asnym 
¿yciem, zacz¹æ podejmowaæ samodzielne decyzje, móc o sobie 
decydowaæ choæby w najmniejszym stopniu. Próbuje kroczyæ 
w³asn¹ œcie¿k¹, a nie t¹ wyznaczon¹ przez idealn¹ starsz¹ 
siostrê Weronikê  ( zwan¹ Pierwsz¹ ). Ma dosyæ narzucanych jej 
przez rodzinê wzorów i idea³ów. Jej sojusznikiem stanie siê 
niespodziewanie odrzucony przez ca³¹ rodzinê dziadek.                      
I w³aœnie wtedy zaczn¹ pojawiaæ siê liczne pytania, 
niedomówienia, sprzecznoœci. Wyjdzie, ¿e na pozór idealna 
rodzina Dobromi³y, nie jest wcale taka bez skazy...

Zachêcam wszystkich do przeczytania tej niezwykle ciekawej, 
pouczaj¹cej i zajmuj¹cej lektury.

 Uczestniczka spotkañ Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki       
Ewelina Kwiecieñ
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Filia  Biblioteczna  w  Wolicy  Pierwszej 

Idea wspólnego œpiewania kolêd  jest g³êboko zakorzeniona w tradycji 
wielu polskich rodzin. Kontynuacj¹ radosnego prze¿ywania  Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia  by³o ( 10 stycznia 2010) popo³udniowe wspólne œpiewanie 
kolêd pt. ” Hej kolêda, kolêda” W spotkaniu w œwietlicy w Wolicy Pierwszej 
(prowadzonym przez bibliotekarkê  J.  Piech)  uczestniczyli  wszyscy   ci, 
którzy  chcieli   zagraæ,  zaœpiewaæ lub po prostu pos³uchaæ kolêd.   G³osy 
œpiewaj¹cych dzieci, m³odzie¿y i scholii ogrza³y zimowe popo³udnie. 
Tradycja wspólnego œpiewania,  mimo i¿ wypierana przez wspó³czesne 
media, nadal znajduje ¿ywy odbiór wœród s³uchaczy, czego dowodem by³a 
bardzo licznie zgromadzona widownia.

Dzieci, spêdzaj¹c ferie zimowe na wsi, mog³y korzystaæ z zajêæ              
i spotkañ organizowanych w bibliotece w Wolicy. Jednym z  takich spotkañ 
by³y zajêcia plastyczno - techniczne pt. „Malowane p³askorzeŸby”. Na te 
zajêcia licznie przyby³y dzieci wraz z rodzicami.

Jadwiga Piech 

Filia Biblioteczna w Wierzchowiskach Pierwszych 

Na kilka dni przed œwiêtem Babci i Dziadka w  filii bibliotecznej 
odby³y siê zajêcia plastyczne, na których dzieci wykonywa³y laurkê dla babci 
i dziadka. Jedn¹ z wiêkszych imprez,  zorganizowanych przez bibliotekê, 
by³y “ Walentynki”, które odby³y siê w czasie ferii - 16.02.2010 r. Czytelnicy 
biblioteki przedstawili przyby³ym goœciom inscenizacjê pt. “Amorek” oraz 
recytowali wiersze o tematyce mi³osnej. ¿

Anna Sajdak 

Dzieñ Kobiet - 08.03.2010r. CZYTA£AM  POLECAM 
J a p o ñ s k i  b e s t s e l l e r !  
Fascynuj¹ca powieœæ, oparta 
na prawdziwej historii Ginko 
Ogino, pierwszej japoñskiej 
lekarki. Ginko Ogino spotka³ los 
p r z e c i ê t n e j  j a p o ñ s k i e j  
d z i e w c z y n y :  s z y b k i e  
zam¹¿pójœcie i pokorne ¿ycie 
u s ³ u ¿ n e j  ¿ o n y                                   
w  zdominowanym przez  
mê¿czyzn spo³eczeñstwie 
d z i e w i ê t n a s t o w i e c z n e j  
Japonii... Kiedy jednak m¹¿ 
zara¿a j¹ chorob¹ weneryczn¹, 
Ginko musi przejœæ przez 
u p o k o r z e n i a  z w i ¹ z a n e                       
z rozwodem i leczeniem. 
Badana przez mê¿czyzn, 
postanawia zostaæ lekarzem, 
¿ e b y  o s z c z ê d z i æ  i n n y m  
kobietom wstydu, na jaki sama

 zosta³a nara¿ona. Niestety, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem tylko 
mê¿czyŸni mog¹ studiowaæ medycynê. Czy Ginko skapituluje w 
obliczu piêtrz¹cych siê przeszkód, czy te¿ uda siê jej przezwyciê¿yæ 
presjê œrodowiska i skostnia³¹ tradycjê? "Za kwietnymi polami" to 
ksi¹¿ka oparta na prawdziwej historii Ginko Ogino, pierwszej 
japoñskiej lekarki. W Japonii rozesz³a siê w nak³adzie ponad trzech 
milionów egzemplarzy i zosta³a w³¹czona do Programu 
Wydawniczego Literatury Japoñskiej.

Wanda Trójczak



III miejsce - Sebastian Kusz - PG Stojeszyn  
IV miejsce - Jakub Skóra - PG Wierzchowiska 
 V miejsce - Klaudia Hain - PG Stojeszyn 

III Grupa wiekowa (Szko³y Ponadgimnazjalne)

I miejsce - Krzysztof Tes - LO Modliborzyce 
II miejsce - Konrad Krasowski - LO Modliborzyce 
III miejsce - Andrzej Jaszyna - LO Modliborzyce 

Do eliminacji powiatowych, które odbêd¹ siê w Komendzie 
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Janowie Lubelskim 
zakwalifikowali siê uczniowie, którzy zajêli I i II miejsca                                   
w poszczególnych grupach wiekowych. 
    Wszyscy bior¹cy udzia³ w turnieju otrzymali nagrody i upominki 
ufundowane przez Pana Wójta Gminy oraz Zarz¹d Gminny Zwi¹zku 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej.

                                                                                                                                    
Tomasz Kliza
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Dnia 5.02.2010 roku w Zespole Szkó³ w Modliborzycach odby³y 
siê gminne eliminacje OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 
PO¯ARNICZEJ pod has³em '' M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom''. W turnieju 
brali udzia³ uczniowie: Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach, Zespo³u Placówek 
Oœwiatowych w Stojeszynie, Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach Drugich. 

Po przeprowadzeniu testu pisemnego do dalszej czêœci 
zakwalifikowano po 5 finalistów w ka¿dej grupie wiekowej: 
 
I Grupa wiekowa (Szko³y Podstawowe) 

I miejsce - Damian Chmura - PSP Wierzchowiska 
II miejsce - Maciej Jêdorowski - PSP Wierzchowiska  
III miejsce - Piotr Maœlach - PSP Modliborzyce 
IV miejsce - Katarzyna Wisiñska - PSP Stojeszyn 
V miejsce - £ukasz Zgórka - PSP Stojeszyn 

II Grupa wiekowa (Szko³y Gimnazjalne) 

I miejcce - Rafa³ Kliza - PG Modliborzyce 
II miejsce - Sylwester Krasowski - PG Stojeszyn 

XXXIII  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  WIEDZY  PO¯ARNICZEJ 
"M£ODZIE¯  ZAPOBIEGA  PO¯AROM" 

TURNIEJ  TENISA  STO£OWEGO  O  PUCHAR  PREZESA  
ZARZ¥DU GMINNEGO  ZOSP  RP  W  MODLIBORZYCACH 
Dnia 7.02.2010 w Zespole Szkó³ w Wierzchowiskach  odby³ siê 

Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Prezesa Zarz¹du Gminnego ZOSP RP                     
w Modliborzycach 

W turnieju brali udzia³ cz³onkowie Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych z terenu naszej gminy. Ka¿da jednostka by³a reprezentowana 
przez 3 - osobowe zespo³y. Po bardzo emocjonuj¹cych i zaciêtych 
rozgrywkach, które sta³y na bardzo wysokim poziomie sportowym, 
wy³oniono najlepszych. 

I - miejsce     Mateusz Brodowski - OSP Pasieka 
II - miejsce    Jerzy Duda               - OSP Wierzchowiska I
III - miejsce   Daniel Miœ                - OSP Zarajec 
IV - miejsce   Piotr Jaskowski       - OSP Wierzchowiska II 
V - miejsce    Krzysztof Miœ           - OSP Zarajec  

 W/w bêd¹ reprezentowali nasz¹ gminê na turnieju powiatowym, 
k tó rego  gospoda rzem bêdz ie  równ ie¿  Zespó ³  Szkó ³                                        
w Wierzchowiskach.  
    Najlepszym zespo³em okaza³a siê Ochotnicza Stra¿ Po¿arna                   
w Zarajcu, która zajê³a I miejsce, II miejsce zajê³a OSP w Pasiece,                   
III miejsce OSP w Wierzchowiskach Pierwszych 

    Po zakoñczeniu turnieju najlepsi otrzymali gratulacje oraz puchary, 
które wrêczy³ Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP Witold Kowalik.  
    Zarz¹d Gminny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych sk³ada 
podziêkowania Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach za 
zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek turniejowych.     

 Tomasz Kliza

M£ODZIE¯OWA  DRU¯YNA   OSP                                                           
W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH

Dnia 25 lutego 2010 odby³a siê wycieczka m³odzie¿owych dru¿yn z OSP 
Wierzchowiska Pierwsze wraz z opiekunami do Muzeum Po¿arnictwa                    
w Kraœniku oraz Muzeum na Majdanku. Organizatorem by³ zarz¹d OSP 
przy wsparciu finansowym Urzêdu Gminy.

Na godzinê 9 zosta³ podstawiony autokar, po sprawdzeniu listy 
obecnoœci i dope³nieniu formalnoœci mogliœmy ruszaæ. Po przybyciu na 
miejsce powita³ nas kustosz Muzeum Po¿arnictwa ( nale¿y dodaæ, ¿e jest to 
najwiêksze muzeum po¿arnictwa w tej czêœci Polski). Zostaliœmy 
oprowadzeni po salach ekspozycyjnych i wys³uchaliœmy historii muzeum 
oraz najcenniejszych eksponatów. Nastêpnie  stra¿acy z JRG Kraœnik 
zapoznali nas z wyposa¿eniem i sprzêtem, bêd¹cym  na wyposa¿eniu 
tutejszej jednostki. Pokazano i objaœniono nam równie¿ zasady dzia³ania 
Powiatowego Stanowiska Kierowania s³u¿b ratowniczych powiatu 
Kraœnickiego. 

filmu  dokumentalnego w sali kinowej Muzeum na Majdanku,                      
a nastêpnie przeszliœmy do zwiedzania samego muzeum. Wiele osób 
by³o po raz pierwszy w takim miejscu - zwiedzaniu towarzyszy³o 
skupienie  i zaduma nad losem poleg³ych i ich tragiczna histori¹. Dziêki 
tej wycieczce zrozumieliœmy sens motta: „Ludzie ludziom zgotowali ten 
los”.

Na koniec zwiedzania zrobiliœmy pami¹tkowe zdjêcie przed 
Kopu³¹ Mauzoleum i wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ do domu. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronê internetow¹ 
jednostki: www.ospwierzchowiska.friko.pl, gdzie mo¿na znaleŸæ 
aktualne informacje na temat funkcjonowania naszej jednostki.

Dziêkujê wszystkim za pomoc w organizacji wyjazdu oraz za udzia³              
i mi³¹ atmosferê.

Naczelnik                                                                                    
KuŸnicki Micha³

Kolejnym punktem naszego zwiedzania by³o Muzeum                     
na Majdanku, które znajduj¹ce siê na terenie by³ego obozu 
koncentracyjnego. Wstêpem do zwiedzania obozu by³o obejrzenie



 na II edycjê Turnieju Tenisowego im. Józefa Kud³y. 
Dziêkujemy za wiele niezapomnianych wra¿eñ i nagrody sponsorom 

I. i J. Klawkowskim , honorowym goœciom,  ¿onie œp. J. Kud³y  - Teresie Kud³a, 
pp. H. i A. Smaliszom, przedstawicielom Urzêdu Gminy, kibicom oraz wszystkim 
bior¹cym udzia³ w turnieju. Do spotkania w 2011 r.! 
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Dnia 20.02.2010 r. w budynku OSP w Lutem odby³ siê I Turniej Tenisa 
Sto³owego im. Józefa Kud³y, pod patronatem pp. I i J Klawkowskich, którzy 
przejêli grunty gospodarstwa w miejscowoœci Lute po zmar³ym rodzicu J. Kudle. 
Aby potwierdziæ swoj¹ przynale¿noœæ do spo³ecznoœci mieszkañców Lutego 
oraz dla uczczenia pamiêci J. Kud³y, powsta³a myœl przeprowadzenia turnieju 
tenisowego. Józef Kud³a by³ zacnym mieszkañcem Lutego, nauczycielem, 
dyrektorem szkó³ w Zaklikowie i Potoczku. Pozostaje w naszej pamiêci jako 
cz³owiek ¿yczliwy, zawsze ka¿demu s³u¿¹cy dobr¹ rada i pomoc¹.   Zimowe 
ferie to czas relaksu, wytchnienia od zajêæ szkolnych, dlatego te¿                                 
z  przyjemnoœci¹ i zaanga¿owaniem uczniowie wziêli udzia³ w turnieju. Turniej to 
wielka frajda, urozmaicenie dwóch wolnych tygodni zimowego wypoczynku. 
Tym bardziej kusz¹cym, gdy¿ nawet za uczestnictwo przewidziano atrakcyjne 
nagrody od sponsora  I i J Klawkowskich.

W budynku OSP w Lutem dzia³a mini - si³ownia, która jest  
wyposa¿ona m.in. w stó³ tenisowy. Chêtnych do uczestnictwa by³o wielu.                 
W naszej miejscowoœci mieszka sporo m³odych sportowców. Jednak dla 
uatrakcyjnienia rozgrywek i zwiêkszenia rywalizacji do udzia³u zaproszeni 
zostali ministranci z koœcio³a parafialnego w Modliborzycach wraz  z opiekunem 
ks. A. Kamiñskim.  Spoœród 16 uczestników bior¹cych udzia³ w rozgrywkach, do 
fina³u zakwalifikowa³y siê cztery osoby: Mateusz Dolecki, Kamil Harsz, Krzysztof 
Kozie³ i Jaros³aw Szabat. Na fina³owy mecz przybyli: Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy -  Piotr Rogo¿a, Sekretarz Gminy -  Irena Kêdzierska, Kierownik GOPS -   
Bo¿ena Skowroñska, Dyrektor GBP -  Wanda Trójczak.

I miejsce zaj¹³  -  Mateusz Dolecki 
II miejsce zaj¹³  -   Krzysztof Kozie³
III miejsce zaj¹³  -   Jarek Szabat

Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne nagrody: puchar, ksi¹¿kê, rakietki  tenisowe                     
z kompletem  pi³eczek. Dla wszystkich uczestników za udzia³ w rozgrywkach 
przeznaczono od sponsorów koszulki okolicznoœciowe, rakietki tenisowe                   
z pokrowcem , komplet pi³eczek tenisowych. Bêd¹ one mi³ym œwiadectwem tych 
rozgrywek. W ramach drobnego rewan¿u Klub Luciaki przyj¹³                                        
p. J. Klawkowskiego na Honorowego Cz³onka Klubu, wrêczaj¹c klubow¹ 
koszulkê.  Mi³ym zaskoczeniem by³ prezent dla Klubu Luciaki od Urzêdu Gminy. 
Pan Rogo¿a oraz pani Skowroñska w imieniu p. Wójta na rêce przedstawiciela 
Klubu - Jaros³awa Szabata -  przekazali kolejne elementy wyposa¿enia mini -   
si³owni. Na zakoñczenie tak mi³o spêdzonego sobotniego popo³udnia, zarówno 
dla licznie przyby³ych kibiców, jak i dla uczestników, odby³ siê poczêstunek. 
Poznañskie i lubelskie kie³baski z grilla oraz s³odycze usatysfakcjonowa³y 
g³odne ¿o³¹dki. Indywidualne cenne nagrody od sponsora oraz przydatne                   
i œwietne elementy wyposa¿enia mini -  si³owni od Urzêdu Gminy. Wszystko to 
sprawi³o, ¿e zimowe ferie 2010 r. w miejscowoœci Lute nie by³y tylko nudn¹ 
p r z e r w ¹  w  n a u c e .  Z  n i e c i e r p l i w o œ c i ¹  c z e k a m                       

„ JAKOBY  TE¯  ROK  BEZ  WIOSNY  MIEÆ  CHCIELI,
KTÓRZY  CHC¥,  BY  M£ODZI  NIE  SZALELI”

Dok³adnie na 100 dni przed egzaminem maturalnym 23 stycznia 
2010 roku o godz. 19.00 odby³a siê studniówka maturzystów z Zespo³u 
Szkó³ w Modliborzycach. Bal mia³ miejsce w budynku szko³y. 
Przygotowania do tej, jednej z najwa¿niejszych imprez w ¿yciu ka¿dego 
m³odego cz³owieka, rozpoczê³y siê ju¿ kilka dni wczeœniej. Uczniowie 
klasy III wytrwale uczêszczali na próby poloneza i walca oraz 
przygotowywali dekoracje.

Oficjaln¹ uroczystoœæ rozpoczê³o przemówienie wyg³oszone 
przez Pani¹ Dyrektor Danutê Lenart, która serdecznie powita³a 
zaproszonych goœci. Wœród nich byli miêdzy innymi: Pan Wójt Gminy 
Modliborzyce Witold Kowalik, Pan Starosta Powiatu Janowskiego Piotr 
Góra, ks. Dziekan Czes³aw Bednarz, ks. pra³at Józef Brzozowski, ks. 
Adam Kamiñski, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne 
naszego liceum oraz rodzice i osoby towarzysz¹ce. G³os w imieniu 
Rodziców zabrali: Pani Ewa Boœ i Pan Andrzej Kucharski. W swojej 
wypowiedzi serdecznie podziêkowali gronu pedagogicznemu za trud                      
i zaanga¿owanie, jakie nauczyciele wk³adaj¹ zarówno w przygotowanie 
m³odzie¿y do zbli¿aj¹cego siê egzaminu maturalnego, jak i doros³ego 

¿ycia. Przedstawiciele maturzystów: Ma³gorzata Piech i Mariusz 
Œwi¹tek wyg³osili s³owa podziêkowania. Przygotowana przez nich 
wypowiedŸ pe³na by³a wspomnieñ i refleksji, nawi¹zuj¹cych do trzech 
lat spêdzonych w tutejszym liceum. Szczególne s³owa wdziêcznoœci 
skierowali do wychowawczyni  pani  Anety W¹sek. Po zakoñczeniu 
wyst¹pieñ pani Dyrektor, czyni¹c tradycji zadoœæ, da³a znak do 
rozpoczêcia poloneza.

Choreografia przygotowana przez pana Tomasza Nalepê 
zosta³a wykonana wrêcz doskonale. Mimo stresu, maturzyœci 
bezb³êdnie odtañczyli uk³ad. Polonez zosta³ nagrodzony gromkimi 
brawami. W nastêpnej kolejnoœci zabrzmia³ walc, w czasie którego 
uczniowie poprosili do tañca nauczycieli.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej i pysznym obiedzie 
rozpoczê³a siê zabawa z zespo³em AGAT. Stres odszed³ w niepamiêæ. 
Warto wiêc zaznaczyæ, ¿e tej nocy maturzyœci bawili siê wspaniale, 
czego dowodem - ju¿ na zawsze - pozostan¹ pami¹tkowa p³yta i zdjêcia. 
Atmosfera zabawy udzieli³a siê równie¿ gronu pedagogicznemu                   
i rodzicom, bez których uroczystoœæ ta nie przybra³aby tak odœwiêtnego 
charakteru. Podziêkowania kierujemy tak¿e do sponsorów, którzy 
wsparli nas finansowo w organizacji balu.

Tej nocy staraliœmy siê zatem na chwilê zapomnieæ, ¿e ju¿ za 
sto dni czeka nas tak wa¿ny egzamin. W krêgu przyjació³ i znajomych, 
cieszyliœmy siê swoj¹ obecnoœci¹. Impreza trwa³a do 6 rano.

S³owa renesansowego poety Jana Kochanowskiego 
doskonale odzwierciedlaj¹ wiêc charakter studniówkowego 
szaleñstwa, które pozostanie w pamiêci ka¿dego maturzysty jako 
wspomnienie niezwykle pozytywne.

Monika Jargie³o

I  TURNIEJ  TENISA  STO£OWEGO  im. Józefa Kud³y

Uczestnicy turnieju i  zaproszeni goœcie 

Zwyciêzcy turnieju odbieraj¹ nagrody

Alina Œlusarska



Naszym najwiêkszym dotychczas sukcesem jest chêæ niesienia 
pomocy przez starszych, trochê bardziej zaawansowanych,  m³odszym. Na 
ka¿dy trening maluchów zjawiaj¹ siê ci, którzy z w³asnej woli pomagaj¹ 
m³odszym. Ucieszy³ mnie bardzo telefon jednego zawodnika grupy 
najstarszej, który prosi³ o pozwolenie przyjœcia wczeœniej na trening w celu 
pomocy m³odszym kolgom. Super macie m³odzie¿!

Proszê Pañstwa,  to banalne, ale na sukces trzeba ciê¿ko 
pracowaæ. My ju¿ zaczêliœmy w ferie zimowe. Trenuj¹c 2 razy dziennie, tak 
samo jak to siê robi w najlepszych klubach w Polsce i na œwiecie. Mo¿e ktoœ              
z Pañstwa ju¿ zauwa¿y³ zmianê tutejszego krajobrazu? Widzieliœcie grupkê 
szaleñców biegaj¹cych w œniegu po kolana na boisku miejscowego klubu? To 
w³aœnie my -  UKS „Feniks” Modliborzyce- sekcja judo.

Teraz o tych najbli¿szych planach.  Debiutujemy  20 marca 2010 r.     
w Lublinie na Miêdzynarodowych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego. 
Mam nadziejê, ¿e pojedzie grupa ok. 30 osób. Proszê, trzymajcie za nas 
mocno kciuki.  Niestety, tu mamy problem- wszystko zale¿y od finansów. 
Mamy gdzie trenowaæ , ale nie bardzo mamy w czym.  Brakuje nam kimon, 
bez których -  niestety -  po pewnym czasie nauka judo staje siê utrudniona, 
nie mówi¹c o starcie w zawodach, gdzie regulamin nie zezwala na inny ubiór 
ni¿ kimono.  Co dalej? W wakacje w drugiej po³owie sierpnia planowany jest 
obóz sportowy nad morzem w Ko³obrzegu. Bêdziemy tam do³¹czeni do kadr 
wojewódzkich,  bêdzie wiêc mo¿liwoœæ æwiczenia i poznania rówieœników               
z innych zak¹tków Polski.

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci publicznego wypowiedzenia siê na 
temat obecnej sytuacji a tak¿e rozwoju judo w Modliborzycach pragnê gor¹co 
zaprosiæ do wspó³pracy wszystkich chêtnych: podmioty pañstwowe , oraz 
prywatne firmy, a tak¿e osoby indywidualne. Szanowni Pañstwo, 
przy³¹czajcie siê do nas!   
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Hajime! Zaczynamy!

Po kilku latach nieobecnoœci, judo znów wraca do Modliborzyc.                    
A w³aœciwie to  wróci³o na dobre 15 stycznia 2010 roku.

Tego dnia odbyliœmy pierwszy trening judo na macie w Zespole 
Szkó³ przy ulicy Ogrodowej. I muszê przyznaæ, ¿e zainteresowanie 
przeros³o najœmielsze oczekiwania, zarówno moje, jaki i decydentów 
Polskiego Zwi¹zku Judo, daleko w Lublinie i jeszcze dalej... w Warszawie. 
Na pierwsze zajêcia zg³osi³o siê ok. setki dzieci i m³odzie¿y w ró¿nym wieku. 
I  byli to zarówno ci,  trenowani kiedyœ przez pana trenera K. Miœkowskiego,              
a tak¿e lub przede wszystkim ci, którzy z tym sportem nie mieli jeszcze nic 
do czynienia.

Mate! Przystañmy na moment!

 Wygl¹da na to, ¿e staliœmy siê najliczniejszym i najwiêkszym klubem 
judo na LubelszczyŸnie. Brawo! Wielka to zas³uga Wójta Modliborzyc , pana 
Witolda Kowalika. To dziêki jego inicjatywie i pomocy gminy pojawi³em siê w 
Modliborzycach, by rozpocz¹æ kolejny etap w swoim ¿yciu, ju¿ nie zawodniczy,  
ale trenerski. S³owa podziêkowania sk³adam tak¿e na rêce pani Dyrektor 
Ma³gorzaty Warmuziñskiej, za gor¹ce przyjêcie i entuzjazm, jakim mnie 
obdarzy³a, a tak¿e wszystkim nauczycielom i pracownikom szko³y z którymi 
spotka³em siê do tej pory, a którzy okazuj¹ mi wielk¹ sympatiê i trzymaj¹ mocno 
zaciœniête kciuki.

Judo przedstawiaæ n ie muszê.  Na pewno nie tuta j                                      
w Modliborzycach. Mo¿na by rzec- macie tu tradycje.

W tym miejscu nie sposób nie schyliæ czo³a w stronê mojego  
poprzednika pana trenera K.  Miœkowskiego, za ogrom pracy, jak¹ wykona³. To, 
¿e ta sekcja jest tak liczna to tak¿e i jego zas³uga. 
 
Yoshi! Kontynuujmy!  

Macie Pañstwo now¹ piêkn¹ tradycjê, a tradycje i historia 
zobowi¹zuj¹.  Nie przyjecha³em tutaj po to, aby , proszê mi wybaczyæ u¿ycie 
jêzyka kolokwialnego-  „odwaliæ cha³turê”, aby podpisaæ listê p³ac                                 
i  wróciæ do Lublina , gdzie mieszkam. Ci, którzy ju¿ mnie zd¹¿yli poznaæ,              
a najlepiej poznali mnie moi zawodnicy, mog¹ potwierdziæ, ¿e nie ¿artujê,              
i prowadzenie treningu traktujê prawie ze „œmierteln¹ powag¹” Leona 
zawodowca. Ja zaœ ze swojej strony  jestem pod wielkim wra¿eniem zapa³u                 
i zaanga¿owania, jakie towarzysz¹ ka¿demu treningowi ze strony æwicz¹cych. 
Móg³bym spêdziæ kilkanaœcie minut wyliczaj¹c zalety  a czasem i wady ka¿dego 
z Mateuszy, Marcinów, Patryków , Mariuszów, Ol, Sylwii , czy Kubusiów. Trening 
to prawie „ œwiêta rzecz”. No pain, no gain!  tak mawiaj¹ Anglicy. 

Czêsto wybiegam myœlami w przysz³oœæ. I widzê, ¿e                                  
z najliczniejszego klubu judo na Lubelszczy¿nie, stajemy siê najmocniejszym 
klubem! To wielkie wyzwanie, ale mo¿liwe. Powiem wiêcej. Szanuj¹c dokonania 
mojego poprzednika, bior¹c pod uwagê zapa³ i mo¿liwoœci æwicz¹cych, a tak¿e 
swoje skromne doœwiadczenie-  uwa¿am, ¿e jest mo¿liwe, aby za kilka lat ktoœ z 
nich przywióz³ pierwszy w historii Modliborzyc medal Mistrzostw Polski w judo. 
Nie medal zawodów powiatowych, gminnych, czy wojewódzkich. W³aœnie  
Medal Mistrzostw Polski!  Szanowni Pañstwo,  pomyœlcie jak siê wtedy 
bêdziemy wszyscy czuli? 

Judo to fantastyczny sport, ³¹cz¹cy w sobie elementy rozwoju 
psycho- fizycznego.  Powiedzia³bym, to najlepsze, co mo¿e spotkaæ ma³e 
dziecko, a tak¿e trochê starszych. Gdybym mia³ w³asne, to trenowa³oby w³aœnie 
judo. Judo i p³ywanie.  Nieprzypadkowo stawiam te dyscypliny obok siebie. 
P³ywanie, wszyscy wiemy z jakiego powodu. P³ywaæ ka¿dy musi siê nauczyæ, bo 
licho nie œpi. A judo? Judo to takie p³ywanie, tylko nie w wodzie, ale na twardym 
gruncie. Umiejêtnoœæ padania, jak¹ ka¿dy adept judo musi opanowaæ na samym 
pocz¹tku, to umiejêtnoœæ, która z czasem staje siê odruchem prawie 
bezwarunkowym, który pozostaje na ca³e ¿ycie, niezale¿nie , czy trenujemy , czy 
ju¿ przestaliœmy. To umiejêtnoœæ chroni¹ca nasze dzieci podczas upadku                  
w szkole, na ulicy, przed urazami g³owy,  czy z³amaniami koñczyn. Nie sposób 
tego przeceniæ. Salta, przewroty, rzuty, dŸwignie, duszenia, samoobrona - to 
wszystko jest udzia³em æwicz¹cych, zarówno tych, którzy traktuj¹ uprawianie 
sportu rekreacyjnie, jak i tych, którzy myœl¹ o starcie w zawodach. Dla nich 
wszystkich jest u nas miejsce. 
Wreszcie judo to nie tylko rozwój fizyczny. To szko³a charakterów. Szko³a                  
z w³asnym kodeksem:

1. Bêdziemy æwiczyæ nasze serca i cia³a dla osi¹gniêcia pewnego 
niewzruszonego ducha.
2. Bêdziemy d¹¿yæ do prawdziwego opanowania sztuki JUDO, aby kiedyœ 
nasze zmys³y cia³a sta³y siê doskona³e.
3. Z g³êbokim zapa³em bêdziemy staraæ siê kultywowaæ ducha 
samowyrzeczenia.
4.Bêdziemy przestrzegaæ zasad grzecznoœci i poszanowania starszych 
oraz powstrzymywaæ siê od gwa³townoœci.  
5. Bêdziemy spogl¹daæ w górê ku prawdziwej m¹droœci i sile, porzucaj¹c 
inne pragnienia.
6. Bêdziemy wierni naszym idea³om i nigdy nie zapomnimy o cnocie 
pokory.
7. Przez ca³e nasze ¿ycie poprzez dyscyplinê JUDO d¹¿yæ bêdziemy do 
prawdziwego poznania drogi , któr¹ obraliœmy. 
8. Nie bêdziemy rozpowszechniaæ i stosowaæ sztuki JUDO poza dojo. 

“Nie ma koñca w uczeniu siê judo”  - 
Y. Yamashita- najlepszy judoka wszechczasów.

Tomasz Wybranowski
judo.lublin@hotmail.co.uk

tel: 513 57 47 08

Tomasz Wybranowski  - czarny pas- 2 dan w judo
Instruktor judo, tradycyjnego jujitsu, brazylijskiego jujitsu
Judo: Zaczyna³ judo w 1980 roku w wieku 10 lat w Lubliniance.  By³y cz³onek kadry 
narodowej juniorów w judo, medalista Mistrzostw Polski, medalista mistrzostw Wielkiej 
Brytanii .  W latach 90 zawodnik i cz³onek tzw “golden teamu” Wis³y Kraków.  Wtedy to 
Wis³a przez kilka lat uchodzi³a za najlepszy polski klub judo.  Nastêpnie podczas 8-
letniego pobytu w Wielkiej Brytanii trenowa³ i startowa³ z powodzeniem w zawodach rangi 
mistrzowskiej. Zawodnik Willesden Judo Club- tzw „czarnego klubu”, w barwach którego 
jako jedyny nie czarnoskóry  zawodnik, zosta³ w³¹czony do dru¿yny, która zdoby³a 
br¹zowy medal Dru¿ynowych Mistrzostw Wielkiej Brytanii.   Zawodnik Budokwai London- 
gdzie trenowa³ pod okiem Raya Stevensa  ( srebrnego medalisty olimpijskiego) . 
Zawodnik i trener Busen Judo Club-  podczas trzyletniej wspó³pracy, peryferyjny klub               
z poziomu rekreacyjnego sta³ siê w 2009 roku najlepszym m³odzie¿owym klubem                    
w Londynie. (wygrana klasyfikacji London Youth Games 2009, trzecie miejsce w tej¿e 
klasyfikacji w 2008r)
Brazylijskie jujitsu: 
Zawodnik Carlson Gracie BJJ Revolution Team 
Vice mistrz Europy w  brazylijskim Jujitsu (BJJ European Championschip 2008 Lisbona), 
medalista mistrzostw Wielkiej Brytanii  oraz presti¿owego Gracie Invitational.
Jako jedyny w Polsce posiada zgodê na u¿ywanie wizerunku i marki Carlson Gracie BJJ 
Revolution Team 
Tradycyjne Jujitsu- czarny pas- pierwszy dan.

Cz³onkowie klubu judo - uczniowie Zespo³u Szkó³                              
w Modliborzycach

Trening judo 



Zebrana kwota 820 z³. mówi sama za siebie. W tym miejscu nale¿¹ siê 
podziêkowania ksiê¿om naszej parafii, a szczególnie rodzicom                     
i dziadkom, bez których ta akcja nie mia³aby szans powodzenia oraz 
wszystkim cz³onkom ko³a KSM w Modliborzycach na czele z jego 
p rezesem Mateuszem Michn¹,  koordynato rem akc j i .
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05.01.2010r. dotar³a do nas smutna wiadomoœæ o nag³ej œmierci 
Jarka Gutka. Tragedia i rozpacz dla najbli¿szych: ¿ony, rodziców, brata                 
i ca³ego œrodowiska. Œmieræ przysz³a nagle i niespodziewanie. Zabra³a 
m³odego, zdrowego, pe³nego energii ¿yciowej, planów na przysz³oœæ  
wspania³ego cz³owieka. Jarek kocha³ ¿ycie! Uwielbia³ podró¿e, lubi³ 
poznawaæ nowe kraje, jêzyki. ̄ y³, niestety,  krótko. Urodzi³ siê 01.04.1974r., 
zm. 04.01.2010r. To zaledwie 36 lat.

By³ cz³owiekiem bardzo zdolnym i m¹drym. Po ukoñczeniu 
Szko³y Podstawowej w Modliborzycach, uczy³ siê w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Nastêpnie rozpocz¹³ 
studia  na wydziale fizyki UMCS. Po ukoñczeniu studiów i uzyskaniu tytu³u 
magistra rozpocz¹³ pracê naukow¹.  Jak ona przebiega³a,  niech zobrazuje 
cytowany poni¿ej list. My, nauczyciele, którzy znaliœmy Jarka, jego mamê a 
nasz¹ kole¿ankê i pani¹ dyrektor, ojca i brata i ca³¹ pozosta³¹ rodzinê, 
³¹czymy siê w bólu. Jesteœmy pe³ni wspó³czucia dla Wszystkich, których ta 
œmieræ nape³ni³a bezmiern¹ rozpacz¹. 

W imieniu w³asnym oraz nauczycieli
 Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach

 Anna Kowalik  

WSPOMNIENIE  O  JAROS£AWIE  GUTKU

Og³oszenie pana Kazimierza Zieliñskiego patronem Gminnej 
Biblioteki Publicznej  w Modliborzycach oraz publikowane wspomnienia o 
jego osobie na ³amach „Wieœci Gminnych” sta³o siê przedmiotem 
zainteresowania m³odzie¿y skupionej w kole Modliborskiego KSM. 
Dowiedzieli siê bowiem, ¿e pan Zieliñski by³ wielkim spo³ecznikiem                      
w przedwojennych Modliborzycach i pe³ni³ funkcjê prezesa KSM,  s³u¿¹c 
Bogu, Koœcio³owi i OjczyŸnie. 

Dziêki zaanga¿owaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w koœciele 
parafialnym  p.w œw. Stanis³awa bp sprawowana by³a Eucharystia dnia 13 
grudnia 2009r w 55 rocznicê œmierci Kazimierza Zieliñskiego. Homiliê 
wyg³osi³ ks. wikariusz Adam Kamiñski, w której przybli¿y³ nam postaæ 
doktora Zieliñskiego, ukazuj¹c jego spo³eczn¹ dzia³alnoœæ                                    
i bezinteresowne niesienie pomocy  mieszkañcom gminy.

Po tej grudniowej Mszy Œwiêtej dokonano zbiórki pieniêdzy na 
renowacjê grobu. Jednak zebrana kwota nie by³a wspó³mierna do potrzeb.  
Na spotkaniu KSM m³odzie¿ podjê³a decyzjê o w³¹czeniu siê do akcji 
rozpoczêtej przez bibliotekê, organizuj¹c kwesty na rzecz odnowienia 
grobowca  tego wielkiego spo³ecznika. 

Dnia 21 grudnia 2009 r. po zakoñczeniu szkolnych jase³ek 
zebrano 450 z³. Nastêpn¹ akcjê pozyskania œrodków finansowych 
przeprowadzono na terenie szko³y we wspomnienie imienin                              
i urodzin pana Zieliñskiego tj. 4 marca 2010 r. 

KWESTA  NA  RENOWACJÊ  GROBU  KAZIMIERZA  ZIELIÑSKIEGO

Jase³ka “PójdŸmy do Betlejem” zorganizowane 21.12.2009 w czasie 
których dokonano zbiórki na rzecz renowacji pomnika                           

Dr Zieliñskiego. Zbiórkê przeprowadzi³a m³odzie¿ z KSM.

M³odzie¿ KSM , któr¹ inspiruje do dzia³ania ks. wikariusz 
Adam Kamiñski, wspólnie z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹                        
w Modliborzycach pragnie przywróciæ œwietnoœæ grobu doktora 
Zieliñskiego, który tak¿e bardzo mocno zaanga¿owany by³                       
w dzia³alnoœæ KSM.

Jaros³aw Szabat

04.03.2010 r. -   w dniu urodzin i imienin                                             
Pana Kazimierza Zieliñskiego, zorganizowano kwestê na terenie 

szko³y w Modliborzycach



s i ê  o k a z j a .  P a n n a  R y s i a  p o p r o s i ³ a  m n i e  o  w s z y c i e  
czterdziestokilkucentymetrowego suwaka do we³nianej sukni. Nie mia³am w 
domu maszyny, rêcznie wszywa³am, pospieszana s³owami- “Olu, na pieprz 
nie zarobisz, gdy bêdziesz tak dok³adnie szyæ”. Panna Rysia, zadowolona z 
mojej pracy, wcisnê³a mi jeden z³oty, którego nie chcia³am przyj¹æ. 

“Ale¿ ja u pañstwa mieszkam za darmo i jeszcze mi pani p³aci?”- 
powiedzia³am.  “Czy nie wiesz, ¿e ciê bardzo wszyscy lublimy ? Proszê nie 
odmawiaj”- doda³a Rysia. “Olu, idŸ z cioci¹ do kina, trochê rozrywki ka¿demu 
potrzeba.- Podziêkowa³am za otrzyman¹ z³otówkê. Ciocia kupi³a bilety, ale 
kontroler biletowy mnie nie wpuœci³. Ten film nie jest dla dzieci  us³ysza³am. 
Kasjer pieni¹dze zwróci³, a ja powêdrowa³am do cioci Wikci.                                                                  
Bêd¹c w Warszawie, by³am kilka razy z cioci¹ Stef¹ w kinie. Pamiêtam film 
„Moi rodzice rozchodz¹ siê” z El¿biet¹ Barszczewsk¹, Adolfem Dymsz¹ i 
Jadwig¹ Andrzejewsk¹ w g³ównych rolach. Potem obejrza³am „Znachora”, 
„Profesora Wilczura” i „Niezapomniane piosenki”- filmy pe³ne wzruszeñ. 

Mieszkaj¹c w domu pp. Kamiñskich, mog³am poznaæ ich 
zainteresowania. Staszek zawsze po obiedzie g³oœno czyta³ w jêzyku 
angielskim i francuskim. Id¹c w œlady ojca zamierza³ studiowaæ w Akademii 
Wojskowej. Madzia pragnê³a zostaæ pielêgniark¹.W przededniu matury 1939 
r. do domu przyniesiono telegram o tragicznej œmierci kapitana Tadeusza 
Kociuby- lwowianina, przyjaciela ca³ej rodziny Kamiñskich. Rysia, Madzia i 
Staszek udali siê na pogrzeb. Musieli wracaæ noc¹, by zd¹¿yæ na egzamin 
maturalny Staszka i Madzi. Staszek zda³ z wynikiem bardzo dobrym. Po 
egzaminie wszed³ do pokoju ojca i zakomunikowa³- “Ojcze, zda³em maturê, 
czy mogê prosiæ ciê o jeden z³oty, chcê spotkaæ siê z kolegami?”. “Mo¿esz 
synu”- i poda³ mu pieni¹dze. Staszek podziêkowa³ i wyszed³. A Madzia nie 
zda³a egzaminu. Jej smutek przerwa³ telefon sympatii, marynarza, z którym 
nie widzia³a siê od czterech lat. 

Spoœród piêciorga dzieci pan pu³kownik faworyzowa³ córkê Rysiê. 
Swoj¹ nagrodê pieniê¿n¹ przeznaczy³ na wycieczkê z córk¹ po wszystkich 
stolicach Europy. Pragn¹³, by Rysia zosta³a ¿on¹ Tadeusza Kociuby- 
kapitana na statku „Batory”, którego lubi³a, a prawdziw¹ mi³oœci¹ darzy³a 
innego wojskowego. Ojciec nie wyrazi³ zgody na ma³¿eñstwo z ukochanym, 
gro¿¹c odebraniem sobie ¿ycia. Dopiero tragiczna œmieræ kpt.Kociuby, 
rozwi¹za³a problem Rysi i jej ukochanego.
    W maju 1939 r. Pp.Kamiñscy podjêli decyzjê o sprzeda¿y 
czteropokojowego mieszkania przy ul. Poznañskiej 16. Pojawi³ siê nowy 
problem- gdzie z cioci¹ bêdziemy mieszkaæ, co z prac¹, kto zap³aci za czesne 
za szko³ê do koñca roku szkolnego? Tak bardzo pokocha³am Warszawê. 
Lubi³am niedzielne spacery popo³udniowe z cioci¹ do £azienek Alejami 
Ujazdowskimi. Czternastego maja 1939 sz³am ulic¹ Pu³awsk¹ do szko³y. 
Wstapi³am do koœcio³a na Placu Zbawiciela. Tu siê modli³am i niekiedy 
mog³am uroniæ ³zy przed obrazem Matki Najœwiêtszej. Zd¹¿y³am wejœæ do 
szko³y, gdy pani Zofia poprosi³a mnie do magazynu. Zaproponowa³a mi 3 
godz. pracy, za któr¹ otrzyma³am jeden z³oty za szeœæ dni. By³a to 
jednoczeœnie praktyka pod kierunkiem mistrzyni, a dla mnie ta z³otówka 
wystarcza³a na talerz zupy codziennie. Pan Bóg czuwa³ nade mn¹. Od 
po³owy maja do koñca roku szkolnego zamieszka³am u wujka Ignacego 
Pietrzyka, który zaproponowa³ mi mieszkanie. Tak bardzo pokocha³am 
Warszawê, lecz nie dane mi by³o wróciæ do niej. 

Pierwszego lipca wróci³yœmy z cioci¹ Stef¹ do Modliborzyc, 
mojego miejsca urodzenia. Moja miejscowoœæ wydawa³a mi siê maleñka w 
porównaniu z Warszaw¹, a domy jak pude³ka z  zapa³ek. Ile¿ by³o radoœci i 
opowiadania po prawie rocznej nieobecnoœci, gdy w wakacje spotkaliœmy 
siê. Hieronim Pikula, zwany Heñkiem, jako bardzo dobry uczeñ by³ 
wytypowany przez szko³ê na dalsz¹ naukê do Szko³y Kadetów we Lwowie, a 
Longin G³owacki do gimnazjum w Wilnie.Pod koniec wakacji atmosfera 
stawa³a siê coraz bardziej nerwowa. W sklepach wykupowano sól, cukier, 
zapa³ki. Starsi ludzie wci¹¿ wspominali p³omienn¹ zorzê, któr¹ widzieli 
wiosn¹ 1939 r. na niebie. A w te sierpniowe dni spogl¹dali w niebo, 
obserwuj¹c ptaki, które odlatywa³y wczeœniej ni¿ w poprzednich latach. 
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Serdeczne powitanie i gor¹ca herbata z pysznym ciastem rozgrza³a 
mnie porz¹dnie. Zmarz³am na dworcu, czekaj¹c a¿ skoñczy siê defilada z okazji 
Œwiêta Niepodleg³oœci. “Oleñko, po³ó¿ siê i odpocznij, a ja tymczasem ugotujê 
obiad. Wieczorem pójdziemy na spacer”- zaproponowa³ ciocia Stefa. 

Id¹c ulic¹ Marsza³kowsk¹ u boku cioci zachwyca³am siê urokiem 
piêknych sklepów, oœwietlonych kolorowymi neonami. Ka¿da witryna sklepowa 
przyci¹ga³a wzrok. Z kawiarni dochodzi³y dŸwiêki muzyki. Na parkietach 
tañczono. Zatrzyma³am siê przy kinie „Hollywood”. Z afisza spogl¹da³a na nas 
siedmioletnia Shirey Temple, wschodz¹ca gwiazda sztuki filmowej, o której du¿o 
mówiono i pisano w prasie. 

Nastêpnego dnia odwiedzi³am drug¹ ciotkê Ojca- Wiktoriê, któr¹ 
pierwszy raz mia³am mo¿liwoœæ poznaæ. Brunetka, mi³a i ciep³a przyjê³a mnie 
herbat¹ i s³odyczami. 

“Olu, mo¿esz mnie odwiedzaæ na Koszykowej, dam ci znaæ, kiedy 
bêdê wolna i tobie czas pozwoli”- doda³a przy po¿egnaniu. Wracaj¹c od cioci 
Wiktorii z ulicy Koszykowej, id¹c ulic¹ Marsza³kowsk¹ i Ho¿¹ na Poznañsk¹ 16, 
na trzecie piêtro, czu³am siê szczêœliwa. W bramie tej kamienicy siedzia³o 
zawsze czterech agentów, strzeg¹cych ambasadê radzieck¹, znajduj¹c¹ siê              
w potê¿nym czteropiêtrowym gmachu. 

Piêtnastego listopada 1938 roku po œniadaniu posz³am z cioci¹ Stef¹ 
do szko³y na ul. Ks. Skorupki. By³a to trzyletnia Prywatna Szko³a Kursu Kroju, 
Szycia i Modelowania. Przywita³y nas dwie, mi³e skromne panie. Mistrzyni, 
œredniego wzrostu, brunetka i druga - pani Zofia, nauczycielka, do której klasy 
zosta³am przyjêta. Za czesne, w wysokoœci dwadzieœcia z³otych, p³aci³a  ciocia 
Stefa, oddaj¹c po³owê swojej pensji.

Wœród dwudziestu piêciu uczennic by³am najm³odsza i najni¿szego 
wzrostu. Pani Zofia rysowa³a na tablicy. Ka¿da z nas przerysowywa³a formê do 
zeszytu, zapisuj¹c wszelkie informacje. Modelowanie bluzki z papieru na 
manekinie przykuwa³o moj¹ uwagê. Ciocia zadba³a o moje przybory krawieckie, 
wiêc ch³onê³am podstawy tej sztuki. W grudniu ka¿da uczennica mia³a przynieœæ 
star¹ sukienkê lub spódnicê, poprut¹, upran¹ i o rozprasowanych szwach. 
Ciocia Wikcia podarowa³a mi swój ciep³y, zimowy, granatowy p³aszcz. Przez 
kilka wieczorów pru³am, by zd¹¿yæ i mieæ gotowy materia³ do szycia. Pod 
kierunkiem pani Zofii uszy³am dla cioci ciep³¹ spódnicê, natomiast z podszewki 
wykombinowa³am dla siebie ³adn¹ sukienkê. „Nasze s³oneczko” czyli pani Zofia 
doradza³a mi, bym dokupi³a kawa³ek materia³u o deseniu „³¹czki”. Mistrzyni moj¹ 
sukienkê pokaza³a jako wzór gustu, solidnego wykonania, wskazuj¹c na mnie 
przybywaj¹cym klientkom. Czu³am siê szczêœliwa, ¿e ktoœ doceni³ moj¹ pracê -  
to wa¿ne w ¿yciu.
 Gdy mnie chwalono, moja kole¿anka Rela roni³a ³zy. Przynios³a 
popruty garnitur, we³nê o splocie jode³ki.  W po³owie swej roboty pope³ni³a b³¹d 
nie ³¹cz¹c prawid³owo wzoru tkaniny. Musia³a spruæ i na nowo u³o¿yæ wzór. 
Wykona³a pracê z opóŸnieniem, ale prawid³owo. Rela w kostiumie prezentowa³a 
siê wspaniale, dziêkuj¹c pani Zofii, a nam wszystkim ufundowa³a p¹czki za 
pieni¹dze otrzymane od mamy dumnej z dzie³a córki. 

Ciocia Stefa wybra³a siê na moj¹ wywiadówkê. Wróci³a wzruszona. 
Mistrzyni pokaza³a zgromadzonym rodzicom mój p³aszczyk, wisz¹cy na 
manekinie, uszyty ze starego p³aszcza. Chwali³a solidnoœæ wykonania Oli Saj, 
najm³odszej z ca³ego zespo³u uczennic. Nazajutrz ciocia Stefa kupi³a mi 
granatow¹ we³nê na spódniczkê. Od kole¿anki cioci dosta³am seledynowe 
we³niane skarpetki. Cieszy³am siê bardzo, za prezenty dziêkowa³am ze ³zami. 
Przecie¿ ciocia Stefa tyle siê dla mnie poœwiêca  myœla³am  czy w ¿yciu bêdê 
mog³a siê odwdziêczyæ? Dlaczego ona dla mnie taka dobra?

Ciocia- Stefania Saj - prowadzi³a dom pañstwa Kamiñskich w 
Warszawie. Pan domu- Stanis³aw, lwowianin z pochodzenie, by³ legionist¹, 
dyplomowany pu³kownik w stanie spoczynku, o twarzy podobnej do 
Wyspiañskiego, zwykle przebywa³ w swoim pokoju. Gdy pierwszy raz 
zobaczy³am go, odpoczywaj¹cego na kanapie, sprawia³ wra¿enie surowego i 
dumnego. Pocz¹tkowo ba³am siê go, lecz potem bardzo polubi³am. By³ 
wymagaj¹cy, zdecydowany, lubi³ porz¹dek i ceni³ gospodarnoœæ.

Pani pu³kownikowa,  absolwentka Szko³y Gospodarstwa Domowego 
w Pary¿u, by³a osob¹ œredniego wzrostu, o przeciêtnej urodzie. Wiêkszoœæ 
czasu spêdza³a w maj¹tku w Kossowie Poleskim, sk¹d przysy³a³a na œwiêta 
paczki ciastek, konfitur i innych domowych specja³ów. Gdy wychodzi³am do 
sklepu- pamiêtam jej s³owa- Olu, gdy bêdziesz sz³a ulic¹, nie zawieraj nigdy 
¿adnej znajomoœci. I tego zawsze przestrzega³am. Bardzo lubi³am ca³¹ rodzinê, 
a szczególnie,  gdy zasiadali wszyscy do sto³u. Utkwi³ mi w pamiêci niedzielny 
obiad. G³ówne miejsce przy stole zajmowa³ pan pu³kownik Stanis³aw Kamiñski, 
na przeciwko siostra ¿ony- pani majorowa z mê¿em.

Obok mê¿a siedzia³a Marysia zwana Rysi¹ - lekarz stomatolog, 
starszy syn Jerzy  - chirurg, m³odszy syn Kazimierz- porucznik wojska polskiego  
i bliŸniêta Madzia i Staszek- wówczas maturzyœci. Przy stole zawsze œpiewano 
pieœni legionowe a tak¿e....

„Marsza³ek Œmig³y- Rydz 
nasz drogi, dzielny wódz

nikt nam nie zrobi nic 
nikt nam nie ruszy nic 

bo  z nami jest Œmig³y- Rydz”

I wtedy ciocia Stefa poprosi³a mnie o zaniesienie talerzy po obiedzie do kuchni. 
Mia³am na nogach skórkowe raczki. Nios¹c stos talerzy poœliznê³am siê                      
i upad³am, t³uk¹c porcelanow¹ zastawê. W pokoju zapad³a cisza.

Bo¿e, co ja zrobi³am! Po mojej bladej z przera¿enia twarzy, pop³ynê³y 
³zy. Rysia, widz¹c mnie zalan¹ ³zami, powiedzia³a- “Olu nie martw siê, kupimy 
nowe”. Moje poczucie winy mocno wry³o siê w pamiêæ. Bardzo lubi³am ca³¹ 
rodzinê pp. Kamiñskich, czu³am siê tu szczêœliwa.

Pewnego dnia panna Rysia zabra³a mnie do gabinetu i wyleczy³a mi 
zêby. Chcia³am siê w jakiœ sposób odwdziêczyæ,  tylko jak ? Wkrótce nadarzy³a

”KARTKI  Z  PAMIÊTNIKA …”

Hieronim Pikula                      
z kolegami pod 

pomnikiem                             
w Modliborzycach

Zdjêcie pochodz¹ce ze zbiorów                                          
pani Urszuli Bzdyra

  Aleksandra Saj- Soliñska 
Cdn.



Strofy z „Pana Tadeusza” przyku³y uwagê widowni, gdy na scenie 
pojawi³a siê Zosia - rolê gra³a Hania Chrzanowska (Kowalik)                             
i  Tadeusz - Zbyszek Marczak, a Telimenê - Joasia Weso³owska. Po 
“Koncercie Jankiela” zabrzmia³, “Polonez 3 Maja”. Przez wiele dni po 
lekcjach pan Sapalski uczy³ poloneza, a pani Wanda Sapalska i Helena 
Weso³owska zwraca³y uwagê na maniery: uœmiechnij siê, d³oñ 
dziewczyny na d³oñ ch³opca, dygnij przed tancerzem itp. 

Przez wiele wieczorów nasze Mamusie szy³y stroje pod 
bacznym kierownictwem p. Heleny Weso³owskiej, pe³ni¹cej rolê cz³onka 
komitetu rodzicielskiego. Gdy na zakoñczenie wszyscy graj¹cy wyszli 
na scenê, k³aniaj¹c siê, nie milkn¹ce oklaski, wywo³a³y naszych 
nauczycieli. Wanda i Zygmunt Sapalscy  prosimy  p³ynê³y g³osy z sali. 
Aplauz sali wype³nionej po brzegi by³ olbrzymi. I po tym na scenê wszed³ 
organista  Marian Budzyñski. By³am jedn¹ z najm³odszych recytatorek. 
Wzi¹³ mnie na rêce. “Jak siê nazywasz dziecko?  Taki trudny fragment 
mówi³aœ”. Nie odpowiedzia³am. Dopiero jak podniós³ moj¹ maskê                  
z twarzy, pozna³ mnie i wrêczy³  mi du¿¹ czekoladê… Wiedzia³am, ile 
nad moj¹ rol¹ pracowa³a p. Sapalska, poprawiaj¹c wymowê, modulacjê 
g³osu. Ziarno zasiane wtedy, myœlê , ¿e wyda³o owoc w toku mojej pracy 
zawodowej. W 150 rocznicê œmierci Mickiewicza uda³o mi siê 
zorganizowaæ koncert pt. „ W duchu Mickiewicza” w Pu³awach, który 
zadedykowa³am swoim Nauczycielom - Wandzie i Zygmuntowi  
Sapalskim. 

Dziêkujê za trud poniesiony w pracê nad kszta³towaniem 
naszej osobowoœci. A mo¿e w czyimœ albumie zachowa³y siê zdjêcia 
nauczycieli, z lekcji, biwaków, wycieczek, przedstawienia?  Przyœlijcie  
je do redakcji „Wieœci Gminnych”. Napiszcie o swoich rolach                       
w przedstawieniu. „ Jak drzewo bez korzeni lada wiatr obaliæ zdo³a, tak 
spo³ecznoœæ bez tradycji nie ostoi siê wobec klêsk, które na ni¹ spaœæ 
mog¹”  pisa³ H. Sienkiewicz. W tych s³owach odczyta³am motto Waszej 
pracy. Droga Pani Profesor, dziêkujê za Twoj¹ postawê POLSKIEGO  
NAUCZYCIELA  PATRIOTY.
„Bo kim jesteœmy, naprawdê ujawnia siê w dzia³aniu” 
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Na Nowy Rok otrzyma³am ¿yczenia:

„Nie mów powiem
jej/ jemu/ jutro
bo czas z klepsydry wycieka
nim myœli ubierzesz w s³owa
Anio³ zabiera cz³owieka”  -  Barbara

Dlaczego Basiu tak napisa³aœ, co mia³aœ na myœli? Milcza³a.                
W mojej duszy echo tych s³ów pozosta³o. Prorocza zagadka wnet 
rozwi¹za³a siê. 

20 lutego 2010r. odesz³a do Pana  pani Wanda Sapalska. Nie 
wiedzia³am,  przepraszam. Dowiedzia³am siê dzieñ po pogrzebie. Id¹c na 
porann¹ mszê œw. do modliborskiej œwi¹tyni, zobaczy³am nekrolog 
wypisany du¿ymi literami.  Jeszcze dwa lata temu, gdy ostatni raz 
widzia³am pani¹ Sapalsk¹ na cmentarzu, uk³oni³am siê i uca³owa³am Jej 
d³oñ, dziêkuj¹c za pracê pe³n¹ poœwiêcenia, w³o¿on¹ w kszta³towanie 
naszych umys³ów. Uœmiechnê³a siê, objê³a mnie swoim ramieniem...

By³a nauczycielk¹ jêzyka polskiego, ¿on¹ Zygmunta, by³ego 
wiêŸnia Dachau, Buchenwaldu i Oœwiêcimia, Kierownika Szko³y 
Podstawowej w Modliborzycach. W mojej pamiêci na zawsze pozostanie 
ich dzia³alnoœæ i praca jako wzór nauczycieli i wychowawców. Pocz¹tkowo 
mieszkali   z synem Krzysiem na poddaszu starej szko³y, zajmuj¹c na górze 
po lewej stronie pokój i kuchenkê (œrodkowe okno).  

Pani Sapalska, ucz¹c jêzyka polskiego wprowadza³a nas                     
w „krainê” literatury, t³umacz¹c treœæ, opowiadaj¹c o ¿yciu autorów. 
Nawi¹zywa³a do lekcji historii, nauczy³a kojarzenia faktów, postaci, dat. 
Niekiedy prosi³a: “IdŸ do pana Sapalskiego i poproœ o mapê Polski lub 
œwiata”. Pan Zygmunt Sapalski by³ nauczycielem geografii, nauczy³ nas 
wielu harcerskich piosenek, graj¹c na skrzypcach i tañców narodowych. 
Pani od polskiego opowiadaj¹c o wierszach narodowych, Sienkiewiczu czy 
Konopnickiej ju¿ w klasie czwartej wskazuj¹c na mapie miejsce ich pobytu, 
wprowadza³a nas myœlami w œwiat, ucz¹c obcowania z map¹, kszta³towa³a 
wyobraŸniê przestrzenn¹.

W szkole po wojnie by³o bardzo skromnie. Szerokie ³awki 3-4 
osobowe o pulpitach z otworami na atrament, stolik z krzes³ami dla 
nauczycieli, czarna tablica na œcianie, pod³oga pomalowana „smarem” na 
czarno, na œcianie portrety  Bieruta, Cyrankiewicza a poœrodku god³o  Orze³ 
Bia³y bez korony, a nad drzwiami krzy¿. Oto wygl¹d naszej klasy w 1956r.  - 
œciany pobielone na bia³o, od po³owy lamperia olejna w kolorze niebieskim   
lub br¹zowym. Sale by³y ogrzewane piecami kaflowymi, a sprz¹ta³ i pali³ w 
piecach Kazimierz Abramek, pe³ni¹cy funkcjê woŸnego. W szkole by³o 
harcerstwo prowadzone  przez wszystkich nauczycieli w klasach IV - VII, 
zuchy w kl.  I - III. Ka¿dego dnia przed lekcjami w pogodne dni o 7.30 na 
podwórku szkolnym by³ apel harcerski. Wszystkie klasy sta³y, tworz¹c 
czworobok. Dy¿urny meldowa³ zastêpowemu liczbê obecnych                            
i nieobecnych, a ten z kolei wystêpowa³ do raportu przed dru¿ynowy, który 
sk³ada³ raport Kierownikowi Szko³y. Trzeba by³o szybko policzyæ obecnych i 
nieobecnych, nie by³o kalkulatorów. W pamiêci pozosta³y organizowane 
biwaki w Lutych Do³ach, zabawy szkolne, na których nauczono nas 
poloneza, mazura, kujawiaka, polki. Nauka  w szko³ach odbywa³a siê szeœæ 
dni w tygodniu, a rok szkolny dzielono na cztery okresy. Poniewa¿ by³y du¿e 
braki w wyposa¿eniu szko³y pp. Sapalscy za³o¿yli hodowlê jedwabników              
w salach szkolnych w okresie wakacji. Ka¿dy z nas, w miarê mo¿liwoœci 
zrywa³ liœcie z drzew morwowych, które ros³y wzd³u¿ drogi w kierunku 
Wolicy i obok wielu domów w Modliborzycach. Zarobione pieni¹dze 
przeznaczyli na potrzeby dla szko³y. Uczyli nas pracy spo³ecznej i 
poszanowania mienia. 

Jednym z wydarzeñ, które utkwi³o w pamiêci, by³o 
przedstawienie przygotowane przez pp. Sapalskich z okazji 100 rocznicy 
œmierci Adama Mickiewicza. Uroczystoœæ odby³a siê w grudniu 1955r. w Sali 
Domu Ludowego. Scenariusz sk³ada³ siê z ró¿nych utworów Mickiewicza. 
By³am w czwartej klasie i p. Sapalska powierzy³a mi rolê Sowy z „Dziadów”. 
Mamusia uszy³a mi z br¹zowej, grubej flaneli strój, a p. Helena Weso³owska 
zrobi³a maskê sowy z wyraŸnymi oczami i uszami. Trochê z zazdroœci¹ 
spogl¹da³am na moje kole¿anki, maj¹ce d³ugie w³osy, graj¹ce rolê nimf z 
jeziora ŒwiteŸ.  By³y ubrane w krótkie spódniczki z jasno¿ó³tej, karbowanej 
bibu³y, bia³e bawe³niane koszulki z kryz¹ bibu³ow¹ wokó³ szyi, na nogach 
„baletki” z bia³ego p³ótna, na g³owach wianki z polnych kwiatów  z bibu³y,                    
z r¹k sp³ywa³y „w³osy anielskie”. Pan Sapalski gra³ na skrzypcach melodiê 
„Œwitezianki”, ktoœ recytowa³ balladê, a dziewczêta - nimfy tañcz¹ce niby 
wokó³ jeziora, stanowi³y baœniow¹ sceneriê dla Strzelca (rolê gra³ Heniek 
Kuziora) i Dziewczyny (Daniusia Siebielec - Wiciñska). Mia³a na sobie 
jasnoró¿ow¹ sukniê, d³ugie, rozpuszczone, faluj¹ce w³osy. Potem fragment 
ballady „Rybka”. W smutn¹ dziewczynê wcieli³a siê Helenka Gr¹dkówna,                        
z urody o bardzo jasnej cerze i jasnoblond w³osach. Wybieg³a na scenê 
miêdzy tañcz¹ce nimfy w bia³ej, powiewnej sukni od strony dworu, którego 
atrapê namalowa³ pan Eugeniusz Sa³êga. 

Mocne s³owa „Od do m³odoœci” p³ynê³y z ust Czeœka Furmanika             
i Krzyœka Kowalczyka. Zabrzmia³ polonez „ Z wysokich parnasów”,  ozwa³ 
siê œpiew, posuwistym krokiem wchodzi³y w przebraniach szlacheckich 
dziewczêta i ch³opcy. 

Droga Pani - dziêkujê - przepraszam - pamiêtam…

Grób Wandy i Zygmunta Sapalskich                                                            
- 22 lutego 2010r. - Modliborzyce

A za Twój¹ duszê odmówiê paciorek
i znicz zapalê na Twojej mogile
- wdziêczna uczennica.

“Pokochajmy nasze pamiêtniki, upominki. One nas prze¿yj¹.            
S¹ wspomnieniami naszych prze¿yæ i uczuæ. Martwe przedmioty 
staj¹ siê ¿ywe. Wspominaj¹c, odnajdujemy utracony czas                       
z mnóstwem drogich sercu pami¹tek”.

Ks. Jan Twardowski, Autobiografia, t.2, s.60. 

Maria Soliñska -  Dzier¿awska
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Ogl¹dam go dok³adniej i widzê na grzbiecie lewej d³oni otarcie 
skóry, o zielonym zabarwieniu  jakby farb¹. To samo widzê na lewej skroni, 
bez rany i zniekszta³cenia czaszki. Analizuj¹c to, mówiê szybko do 
milicjanta: „ Tu jest ostry zakrêt, ciemno, lekka mg³a, samochody jad¹ z góry  
Cegielni szybko, si³a odœrodkowa ci¹gnie je w prawo. Pewnie mê¿czyzna 
szed³ drog¹, po prawej stronie w kierunku miasta i nadje¿d¿aj¹cy z ty³u 
samochód, potr¹ci³ go.  Mo¿e odbity, wpad³ do rowu, zamroczony? Ale co 
za samochód  zielony? Prawda ! Zielone s¹ „Stonki”, która godzina?”. 
Milicjant patrzy na zegarek; rzeczywiœcie przed jak¹œ pó³tora godzin¹, 
jecha³a ostatnim rejsem „Stonka” z Kraœnika do Janowa. Tam maj¹ bazê. 
Wracamy do miasta, ja zostajê w domu, do dyspozycji, a on pêdzi do 
komisariatu, telefonowaæ do Komendy w Janowie. D³ugo go nie by³o, noc 
ju¿ zmarnowana, ale sensacja nie daje spaæ. Ciekaw jestem, czy mia³em 
racjê? W Janowie uruchomiono kogo trzeba. Rzeczywiœcie, na tym z 
ostatniej trasy autobusie, by³y wyraŸne œlady œwie¿ego mocnego otarcia, 
na prawym boku w okolicy tylnego ko³a. Zatrzymano bêd¹cego ju¿ w domu, 
kierowcê PKS- u. przyzna³ siê, ¿e mu coœ stuknê³o na zakrêcie, jak wje¿d¿a³ 
do Modliborzyc i nic wiêcej nie wie. K³ama³. Tej nocy sprawdzono te¿ 
zeznania znajomych pasa¿erów ( po biletach miesiêcznych). Wszyscy 
zeznali, ¿e kierowca musia³ wyraŸnie s³yszeæ uderzenie, bo nawet wtedy 
stan¹³ i wychodzi³ z szoferki,  coœ ogl¹da³. Nie wiem dok³adnie jak to by³o, 
ale podejrzewa³em dwie wersje: albo nikogo rzeczywiœcie nie widzia³,  bo 
ofiara odbita od autobusu, wpada do g³êbokiego i ciemnego rowu albo 
widz¹c le¿¹cego bez ruchu mê¿czyznê, dla zatarcia œladów, sam wrzuci³ - 
wtoczy³ go do rowu . W ka¿dym razie sprawcê bardzo szybko ujêto. Do rana 
robiliœmy u mnie, plan  szkic zdarzenia, jak wytrawni œledczy; z dok³adnym 
opisem i fachow¹ nomenklatur¹. Rano, gotowy raport napisany przez 
zdolnego funkcjonariusza MO, zosta³ przedstawiony w Janowie. Po jakimœ 
czasie, dowiedzia³em siê, ¿e ów funkcjonariusz awansowa³ i zosta³ 
przeniesiony do PK  MO w Janowie Lubelskim na stanowisko: Œledczego. 
Gratulujê! Ca³a przyjemnoœæ  po mojej stronie.

Rok 1955 zbli¿a³ siê ku koñcowi. Praca w Oœrodku Zdrowia 
przyjemna, pacjenci zadowoleni, pracownicy te¿. Wypadków tragicznych w 
tym czasie w Modliborzycach specjalnie nie by³o, poza tym, o którym 
pisa³em. Mimo licznych zbiorników wodnych, nikt siê nie utopi³, nie zagin¹³ 
w lasach, nie by³o pogryzionych przez ¿mijê i szerszenie. Nie by³o po¿arów i 
poparzonych oraz wypadków drogowych. Samochodów by³o ma³o, raptem 
kilka motocykli w okolicy, a naj³adniejszy mia³ dentysta Jonak z Janowa  
czerwon¹ „Jawê  250” z koszem. Marzenie wszystkich m³odzieñców. W 
Zaklikowie lek. med. Kantor mia³ jakieœ u¿ywane auto; a do tego marne 
drogi.  Nadal przewa¿a³y zaprzêgi konne. Pamiêtam, jak w koñcu listopada, 
w kuŸni p. Moskala, przy ul. Kowalskiej, przy dokrêcaniu trzeciego hacela 
do zimowej podkowy, jeden nerwowy koñ kopn¹³ z ca³ej si³y w³aœciciela w 
g³owê. Gospodarz podtrzymywa³ lew¹ tyln¹ nogê przy kuciu, ale koñ nogê 
wyrwa³ i kopn¹³. Odes³a³em nieprzytomnego pacjenta pogotowiem na 
chirurgiê do Janowa - mia³ trzy dziury w g³owie, ale jeszcze ¿y³. Tego roku 
zima by³a wczesna. W pierwszych dniach grudnia, któregoœ popo³udnia, 
przyjecha³ do mnie prywatnie, pewien gospodarz. Po ³adnym zaprzêgu 
konnym i swoim ubiorze, robi³ wra¿enie  jakiegoœ handlarza. Cierpia³ na rwê 
kulszow¹ i szybko chcia³ byæ zdrowy. S³ysza³ o mnie, „¿e siê znam”. 
Przyznam siê szczerze, ¿e wtedy umia³em robiæ ró¿ne blokady                         
-  znieczulenia z roztworu nowokainy, wiedzia³em, gdzie siê wkuwaæ, jak 
g³êboko, jak sprawdziæ, czy wycelowa³em we w³aœciwy nerw itp. Du¿ego 
doœwiadczenia to jeszcze nie mia³em, ale  odwagi mi nie brakowa³o. Po 
ogólnym, podstawowym badaniu, kaza³em pacjentowi ods³oniæ poœladki             
i po³o¿yæ siê na le¿ance  na brzuchu. Chyba by³ to lewy nerw. Mê¿czyzna 
wagi ciê¿kiej. Dobra³em odpowiednio d³ug¹ ig³ê, przygotowa³em roztwór 
znieczulaj¹cy i namacawszy odpowiednie miejsce, pomiêdzy du¿ym 
krêtarzem, a koœci¹ kulszow¹, wbi³em, odpowiednio g³êboko  ig³ê. A¿ 
pacjent poczu³ ukucie w stopie. Zadowolony z siebie, wstrzykn¹³em 
zawartoœæ szczykawki. Przykryty pacjent, pole¿a³ jakiœ czas i mówi: „ Panie 
doktorze! Ból usta³. Nic mnie nie boli. Rób pan na drug¹ nogê, te¿ mnie 
pobolewa”. Jestem zadowolony z efektu. Przygotowujê drug¹ dawkê, ale  
dopiero za drugim wykuciem  punkcja, a w³aœciwie po zmianie kierunku ig³y, 
trafi³em w nerw. Po zabiegach pacjent pole¿a³ d³u¿ej na kozetce, no                   
i zadowolony, przekrêca siê, zapina spodnie, chce zejœæ z kozetki, a tu 
bezw³ad obu nóg; nie mo¿e staæ. Ma³o nie upad³. O Bo¿e! Jak siê 
przestraszy³em. Ale pocieszam go, ¿e tak jest po blokadach, ale wszystko z 
czasem powraca do normy. Ledwo ch³opa wywlok³em z domu, taki by³ 
ciê¿ki i jakoœ wgramoli³ siê na furmankê. Ju¿ nie pamiêtam, czy mi zap³aci³ 
honorarium? Prosi³em, ¿eby da³ znaæ, jak siê czuje, ale przez parê tygodni 
go nie widzia³em. Zjawi³ siê dopiero po Bo¿ym Narodzeniu, z walizk¹ 
ró¿nych wêdlin. Zadowolony: „ Wszystko bardzo dobre. Przez chorobê, 
mia³ du¿e zaleg³oœci w pracy, a po tych blokadach, jakby siê na nowo 
narodzi³ i mia³ pe³ne rêce roboty i dlatego tak póŸno siê pokaza³”. Nie 
mówi³em pacjentowi, ¿e bardzo martwi³em siê o jego zdrowie. Ale mia³em 
nauczkê, ¿e nie mo¿na robiæ blokady, równoczeœnie w dwa symetryczne 
nerwy. Piszê to ku przestrodze, m³odym adeptom sztuki lekarskiej. To 
prawda, ¿e czym siê mniej wie, tym jest siê odwa¿niejszym.

Lekarz med.  pediatra
Dariusz Kossakowski 

Z cyklu: Zachowaæ od zapomnienia “Bia³e niedziele” 

Modliborzyce - 1955r.
Pracownicy Oœrodka Zdrowia w drodze na akcje “Bia³e Niedziele”

Pracownicy Oœrodka Zdrowia z Modliborzyc na spacerze w 
Janowie Lubelskim . (Lipiec 1955 r.) Od lewej: druga - pielêgniarka 

Jadwiga Or³owska, trzecia - lek. Stomatolog Danusia, pi¹ty - 
instruktor sanitarny Jan Kosza³ka. 

Modliborzyce 1955 r. Personel Oœrodka Zdrowia. Od lewej stoj¹: 
pielêgniarka Anna Dziadosz, po³o¿na Leokadia Maœlach, lekarz 

Dariusz Kossakowski, lek. Stomatolog Danuta(nazwiska nie 
pamiêtam) i pielêgniarka Jadwiga  Or³owska.

Stojeszyn - 1955 r. Wypoczynek w czasie “ Bia³ej Niedzieli”.                   
Od lewej siedz¹: pielêgniarka Jadwiga Or³owska i  po³o¿na                 

Leokadia Maœlach 
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Urz¹d  Stanu Cywilnego  w Modliborzyach                                                                  
informuje.....

Ludian Bart³omiej  -  Wierzchowiska Pierwsze
£ata Micha³ Rados³aw -  Modliborzyce
£upina Karolina Julia  - Kolonia Zamek
Taradyœ £ucja Alicja  - Modliborzyce
Wieczorek Hubert  - Stojeszyn Drugi
¯elazko Karolina  - Wolica Kolonia
¯o³ynia Jakub  - Wierzchowiska Drugie

...w tym samym okresie zmar³o 15  osób:

Bia³y Józef -  Wolica Druga
Brzozowski Bogdan Józef -  Felinów
Dolecki Micha³  - Wierzchowiska Pierwsze
Grab Adam -  Wierzchowiska Pierwsze
Gutek Jaros³aw -  Modliborzyce
KoŸmala Janina  - Zarajec
Krasowski Pawe³  - Modliborzyce
Król Jan -  S³upie
£okaj Henryk Jan -  Kolonia Zamek
Pastuszak Stanis³awa -  Œwinki
Pikula Tadeusz  - S³upie
Skupiñski Józef  - Stojeszyn Drugi
Szaja Stefania  - Pasieka
Tylus Weronika  - S³upie
Zió³kowski Tadeusz -  Stojeszyn Drugi  

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

Barbara Jaskowiak

...w kr sie o  07.12.  01.0.  o e d 2009r. do 3.2010r.

              l m ko i cu ta l             ... na œ ubny b er  s nê i:

s c i e k J a c  m l i z                   P o n  e k z a .  M o d b o r y c e                             
 K czy n es  m. u³ n cei  raw k Ag i zka za  P a kowi
s l a ³  a .  i rz h i a D g              Paw as P we z m W e c ow sk  ru ie                    

 Re de a t M ti spon k  M r a zam. s ów
s c z r  r t f z a  i y                  W i e o e k K z y s z o  m . B r z e z n                                  

D ha Paul K pr niei yc  ina zam. a o
s£ cz emi ius K n da  i M ci cha dw            y ko R g z zam. a a   a o  Ja iga                   

za  o i r cm. M dl bo zy e
sP kul Pi t  za  D ie K pa a za  awi a o r  m.  ¹b   i  o cz Jolant  m. St ki
s aœ  e  . Bi Pi w za  ej el Ew inaW ko Paw ³ zam  a³a er s  i F ki  el  

m. o b ceza  M dli orzy
s ó wi z s  a . re p  o i             W jto c  Mariu z z m  Pe s a Kol n a                       

£ w na am. o i ki  upina I o z  K lon a Zame
s apszu ic  m  a³ o            K kiew z Pawe³ za . Bi a P dlaska                    

czo e Ann  m. o nii Wie r k a za  K lo a Zamek
sSk Kr y z o   i ho  e w z            iba z s t f zam. W erzc wiska Pi r s e                  

i  u t n  m. ij n B jak Jus y a za  K a y 

yc  w zy t e a epszeg ¯ zymy s s ki go n jl o                                                        
 n ej dr  ¿ cina ow odze y a

tym  e  r siê 10 dzie i:W  samym okr sie u odzi³o   c

Ka c r a a i ¹ ir zma sk  H l na   - D b e
a r  W r i  L   - te K rczma ska e on ka eokadia   Lu

o  N kol   -  Br nKras wska i a zezi y 

    O G £ O S Z E N I E

Wrêczenie nagród odbêdzie siê na festynie „Dni  Gminy  Modliborzyce” 

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

Zg³oszenia ustne, telefoniczne lub pisemne przyjmowane s¹ w Urzêdzie Gminy                             
w Modliborzycach do dnia 31.05.2010 r. Prosimy kontaktowaæ siê z p. Marcinem Kowalskim, pokój nr 
16, tel (015) 8717106 lub (015) 8715079
 Najciekawsze ogrody zostan¹ nagrodzone po komisyjnej ocenie w lipcu 2010 r. 



 

“INSPIRACJE  PLASTYCZNE  DO  MUZYKI  CHOPINA”

Prace dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminn¹ Bibliotekê 
Publiczn¹ im. K. Zieliñskiego w 200  rocznicê urodzin Fryderyka Chopina.

Oktawia Babicka

Karolina  KowalJustyna  Myszak

Magdalena  Majewska     Anna  Grzyb

Marlena  Martyna
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