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HONOROWY OBYWATEL GMINY MODLIBORZYCE
W dniu 18 marca 2010 r. Rada Gminy Modliborzyce podjê³a
uchwa³ê o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy Modliborzyce
Arcybiskupowi Stanis³awowi Wielgusowi, wywodz¹cemu siê
z Wierzchowisk Drugich. Uroczystoœæ odby³a siê w czasie sumy
odpustowej, 8 maja 2010r., w koœciele pw. œw. Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika w Modliborzycach. Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Pan Piotr
Rogo¿a wrêczy³ Arcybiskupowi Wielgusowi uchwa³ê Rady Gminy
Modliborzyce, a wójt gminy - Pan Witold Kowalik - akt nadania honorowego
obywatelstwa. W swoim podziêkowaniu Arcybiskup Stanis³aw Wielgus
wyrazi³ wdziêcznoœæ i dumê z posiadania tak zaszczytnego odznaczenia
otrzymanego z r¹k w³adz samorz¹dowych swoich rodzinnych stron.

Irena Kêdzierska
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2 0 LAT SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
27 maja 2010 roku minê³o 20 lat od chwili powstania samorz¹du
terytorialnego. Na, rozpoczêt¹ msz¹ œwiêt¹, uroczyst¹ sesjê zaproszeni
zostali poprzedni wójtowie Pan Kazimierz Komacki i Pan Tadeusz Krzosek,
przewodnicz¹cy rady gminy Panowie: Hieronim Wojewoda, Boles³aw
Mróz, Zdzis³aw Drzazga oraz radni wczeœniejszych kadencji.
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³ych radnych:
Eugeniusza Bigosa
W³adys³awa Biliñskiego
Jana Ga³usa
Jana Pieni¹¿ka.
Byli przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce odczytali sk³ady
osobowe poszczególnych kadencji, wójt gminy - Witold Kowalik dokona³
prezentacji dorobku minionych 20 lat. W³asn¹ prezentacjê przedstawili
tak¿e uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Modliborzycach.
Swoimi refleksjami podzieli³ siê Pan Kazimierz Komacki.
Podsumowaniem jubileuszu by³o wrêczenie wszystkim obecnym
statuetek upamiêtniaj¹cych to wydarzenie, a dope³nieniem uroczystoœci
czêœæ artystyczna w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach
oraz udzia³ orkiestry dêtej we mszy œwiêtej.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Modliborzyce Piotr Rogo¿a
przedstawi³ wyniki konkursu wiedzy o naszej gminie i nagrodzi³ uczniów,
którzy wykazali siê najlepsz¹ znajomoœci¹ w tym zakresie.
Z okazji 20-lecia samorz¹du ukaza³o siê wydanie specjalne
„Wieœci Gminnych”, w którym przedstawiono osi¹gniêcia ka¿dej kadencji.

Irena Kêdzieska
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MIESZKAÑCY GMINY MODLIBORZYCE POMAGAJ¥
POWODZIANOM
Na apel wójta gminy Modliborzyce zebrano:

Wszystkie te produkty zawiezione zosta³y do gminy Wilków na
LubelszczyŸnie. Oprócz tego zebrano:
POMOC FINANSOWA
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Modliborzycach przekaza³ dary
finansowe dla powodzian w wysokoœci ogó³em - 2 100,00 z³.
W/w pomoc finansowa zosta³a przekazana dla ni¿ej wymienionych
jednostek:
1.„POMOC DLA POWODZIAN” Powiatowy Bank Spó³dzielczy w Opolu
Lubelskim Oddzia³ w £aziskach
Numer konta: 23 8734 0008 0030 1036 2000 0020 kwota - 700,00 z³.
2.„Pomoc dla powodzian gminy Annopol” Urz¹d Gminy Annopol
Numer konta: 37 9429 0004 2008 0000 3245 0013
- 700,00 z³.
3.Do³¹czenie siê do zbiórki organizowanej przez Urz¹d Gminy
w Modliborzycach - 700,00 z³.
Na ostatniej sesji Rady Gminy Modliborzyce ustalono, ¿e we
wszystkich so³ectwach gminy przeprowadzone zostan¹ dobrowolne
zbiórki pieniê¿ne.
Na dzieñ 21 czerwca zebrano:

W zwi¹zku z tym, ¿e nasza gmina le¿y w województwie
lubelskim i w diecezji sandomierskiej oraz bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
mieszkañcy gminy tak spontanicznie odpowiedzieli na nasz apel i okazali
solidarnoœæ z powodzianami, przekazuj¹c kwotê 27 670 z³, ustalono, ¿e
po³owê tej kwoty otrzyma³a gmina Wilków na LubelszczyŸnie, a po³owê
mieszkañcy Sandomierza.
Wszystkim ofiarodawcom oraz w³aœcicielom firm którzy u¿yczyli
transportu do przewozu darów serdecznie dziêkujemy.
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“Z£OTA JESIEÑ” - Klub Seniora
Niekiedy w naszym ¿yciu przychodzi taki moment, ¿e
zaczynamy analizowaæ minione lata, rozwa¿aæ jak by³o dawniej.
Dochodzimy czêsto do wniosku, ¿e tak naprawdê to niewiele prze¿yliœmy
chwil radoœci, albo te¿ zosta³y one przyæmione przez troski i trudy dnia
codziennego. Nie sposób przecie¿ wymazaæ z pamiêci traumatycznych
wydarzeñ wojennych, zmagañ i przeœladowañ powojennych, strachu,
przera¿enia i bólu. A potem praca i praca, by podŸwign¹æ siê po wojnie,
czêsto po stracie bliskich. I tak do dziœ, a w³aœciwie do wczoraj, bo mówimy
tu o Seniorach, którzy swoje ju¿ wypracowali. Moja babcia mawia³a, ¿e
„Pan Bóg stworzy³ cz³owieka na udrêkê” - Mo¿e coœ w tym jest...? Jednak
nie zapominajmy o tym, ¿e otrzymaliœmy wielki dar, jakim jest wolna wola
i dziêki temu mo¿emy w du¿ym stopniu pokierowaæ swoim ¿yciem.
Teraz, drogi Seniorze, ju¿ czas, abyœ skupi³ siê na sobie. Ca³e
¿ycie dba³eœ o innych. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e nale¿y odstawiæ
rodzinê na plan dalszy- bo ona jest najwa¿niejsza, ale Tobie te¿ coœ siê od
¿ycia nale¿y. Masz du¿o czasu, by zadbaæ o siebie, ale zbyt ma³o, by go
zmarnowaæ. Us³ysza³am kiedyœ: „Jak mamy coœ robiæ, to róbmy dziœ, bo nie
wiem czy bêdzie mi dane jutro”. Dlatego nasz Klub Seniora coraz czêœciej
organizuje wspólne spotkania w œwietlicy, a jeœli pogoda sprzyja, to
w plenerze. Uczestnicy zawsze chêtnie integruj¹ siê z m³odym pokoleniem i
wspieraj¹ wzajemnie. Wystarczy jeden telefon…, a wieœæ jest
przekazywana szybciej ni¿ najszybsza poczta czy telegraf.
Razem przygotowywaliœmy siê do Œwi¹t Wielkanocnych,
uczyliœmy siê robiæ stroiki i dekoracje, które wysz³y tak piêknie, ¿e sami nie
mogliœmy uwierzyæ we w³asne zdolnoœci.

momentów by³o jak najwiêcej tak, aby sta³y siê nawykiem i codziennoœci¹.
Mimo deszczu i niepogody uznaliœmy, ¿e zaœpiewamy Maryi.
Zaprosili nas mieszkañcy Kolonii Zamek. Przygotowali ³aweczki,
poprowadzili modlitwê i byli niezwykle goœcinni, za co dziêkujemy.
Uznaliœmy, ¿e w Kolonii Zamek musz¹ mieszkaæ dobrzy ludzie, skoro
mimo wielodniowego deszczu, na moment wspólnej modlitwy nawet niebo
wypiêknia³o! Podobnie by³o, gdy wybraliœmy siê na majówkê do Radnej
Góry. Ca³y czas towarzyszy³y nam w¹tpliwoœci czy to dobry pomys³ bo la³o
jak z cebra. Przyjêliœmy postawê : „Co Bo¿e dasz…” - jedziemy. To jakby
magiczne, rajskie miejsce, goœcinnoœæ sióstr Józefitek, wspólna msza
œwiêta,
œpiewanie w grocie wprowadzi³o nas w nastrój bardzo
uduchowiony. Mimo ataku meszek i plagi komarów, dodatkowo
odprawiliœmy wspóln¹ drogê krzy¿ow¹ wokó³ groty.

Wszyscy byli zachwyceni i zauroczeni miejscem. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
czuliœmy siê bardzo dowartoœciowani i bezpieczni, bo towarzyszy³ nam
znany i szanowany lekarz Krzysztof Kalita. Gdyby coœ mogliœmy liczyæ na
fachow¹ pomoc. To, ¿e jest on œwietnym lekarzem wiedz¹ wszyscy, ale
czy wiecie, ¿e gra na saksofonie i akordeonie.

Razem prze¿ywaliœmy ¿a³obê po tragedii pod Smoleñskiem. Na tê smutn¹
okolicznoœæ powsta³ wzruszaj¹cy wiersz napisany przez klubowiczkê
pani¹ Teresê Mul patrz strona 19. Razem prze¿ywamy smutki i radoœci.
Spotkaliœmy siê przy œwi¹tecznym stole, z wdziêcznoœci¹ patrz¹c na
nasze wnuki, przedstawiaj¹ce spektakl o Ojcu Œwiêtym - Janie Pawle II
patrzyliœmy z dum¹ i wiar¹, ¿e ich ¿ycie bêdzie l¿ejsze i mniej bolesne ni¿
nasze. Tyle jeszcze przed nimi ... .
Mieliœmy te¿ okazjê w ostatnim czasie pos³uchaæ gry na okarynie
Jest to ju¿ - niestety - zapomniany gliniany instrument, z którym
przyjecha³ do nas pan J. Maziarczyk z Andrzejowa i zaprezentowa³ ró¿ne
utwory ludowe. Pan Maziarczyk jest samoukiem. Na instrument natkn¹³ siê
wiele lat temu zupe³nie przypadkiem. Nie wie czy gdzieœ w regionie jest
ktoœ, kto umia³by wykonaæ okarynê (szuka³, ale nie znalaz³) i z ¿alem
stwierdza, ¿e nie ma chêtnych wœród m³odszych osób do przejêcia go
i nauki gry. Martwi go te¿ to, ¿e wraz z nim kiedyœ zaginie piêkna tradycja.
Mam nadziejê, ¿e ta informacja wzbudzi
zainteresowanie wœród
czytelników i mo¿e znajdzie siê jakiœ „Janko Muzykant” .

Maj- to czas majówek, oczywiœcie wszyscy Seniorzy pamiêtaj¹,
jak kiedyœ œpiewa³o siê pieœni maryjne przy wiejskich kapliczkach. Szkoda,
¿e ten zwyczaj przemija. Mówi siê przecie¿, ¿e ten kto œpiewa, modli siê
podwójnie, a echo niesie pieœni prosto do nieba. Ale nie tylko o to chodzi.
Dobro takiej majówki to nie tylko œpiew, bo œpiewaæ mo¿na w ka¿dym
innym miejscu, ale przede wszystkim wspólny œpiew, wymiana
grzecznoœci, rozmowa, czasem podzielenie siê jak¹œ trosk¹ czy radoœci¹.
To spotkanie: ma³ego, doros³ego i starszego cz³owieka, integruje
pokolenia. To tak¿e mobilizacja do aktywnoœci lokalnej, ludzie staj¹ siê
choæby na moment lepsi i milsi dla siebie. Warto dbaæ, aby takich

W czerwcu m³odzie¿ przypomnia³a nam o Roku Chopinowskim
i zaprosi³a na spektakl o ¿yciu i twórczoœci wielkiego Polaka. Seniorzy
w podziêce zaprosili m³odych „artystów” na pizzê i lody do pobliskiej
kafejki.

Za kilka dni jedziemy do Koz³ówki i Skansenu w Lublinie,
a potem na Jarmark do £¹¿ku Garncarskiego, ale o tym w nastêpnym
numerze “Wieœci Gminnych”.
Bo¿ena Skowroñsk
W/w projekt jest realizowany dziêki finansowaniu Unii Europejskiej oraz
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
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ECHO Z PRZEDSZKOLA W MODLIBORZYCACH
Szeœciolatki realizuj¹ program Zostañ Kubusiowym
Przyjacielem Natury.
Ju¿ od najm³odszych lat nale¿y rozpocz¹æ kszta³towanie
w³aœciwej postawy wobec œrodowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym
wchodzi w aktywne relacje ze swoim œrodowiskiem spo³ecznym
i przyrodniczym, nawi¹zuje ¿ywy i silny kontakt z przyrod¹. Dlatego ju¿
w przedszkolu nale¿y wprowadziæ podstawowe elementy ochrony
œrodowiska naturalnego, przez które bêdziemy w dziecku kszta³towaæ
postawê ekologiczn¹.
W roku szkolnym 2009/ 2010 grupa szeœciolatków realizowa³a
program Zostañ Kubusiowym Przyjacielem Natury, którego celem by³o
wdro¿enie dzia³añ promuj¹cych dbanie o przyrodê i najbli¿sze œrodowisko czyli ekologia.
Realizuj¹c program organizowaliœmy ró¿ne zajêcia,
uroczystoœci, konkursy i wystawy. W swoje dzia³ania czêsto w³¹czaliœmy
rodziców. Szeœciolatki pozna³y ekosystemy wystêpuj¹ce w najbli¿szej
okolicy, dokarmia³y ptaki, uczy³y siê segregowaæ odpady, oszczêdnie
gospodarowaæ wod¹ i papierem, pozna³y ideê „recyklingu”.
W zorganizowanym Konkursie na Potwora Œmieciowego
wspólnie z rodzicami wykona³y oryginalne postacie, za które otrzyma³y
upominki i dyplomy ufundowane przez pani¹ dyrektor El¿bietê Krzysztoñ.

ŒPIEWAJ Z NAMI!!! - czyli miêdzyprzedszkolny
przegl¹d piosenki dzieciêcej.
Dnia 11.05.2010 w naszym przedszkolu mia³o miejsce
niecodzienne wydarzenie. Zorganizowaliœmy koncert piosenki
dzieciêcej, zapraszaj¹c do udzia³u tak¿e dzieci z innych przedszkoli.
Przyby³y dzieci z Publicznego Przedszkola w Wierzchowiskach z pp.
Ann¹ Budkowsk¹, Zofi¹ Szwedo, Teres¹ Tomaszewsk¹ i p. wicedyrektor
Teres¹ Szostek oraz dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole im. Jana Paw³a II w Potoczku z pp. Ma³gorzat¹ Lisowsk¹ i Teres¹
Janik. Celem tej imprezy by³a m.in., prezentacja artystycznych dokonañ
dzieci, popularyzacja piosenki dzieciêcej, a nade wszystko integracja
œrodowisk przedszkolnych i wspólna zabawa. Wystêpowali soliœci
i zespo³y, jak te¿ ca³e grupy przedszkolne, a przedszkolny korytarz
rozbrzmiewa³ œpiewem, muzyk¹ i gromkimi brawami.

Okaza³o siê, ¿e œpiew, wspólna zabawa stwarzaj¹ idealne
mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci. Ca³e spotkanie
up³ynê³o w radosnej atmosferze i by³o okazj¹ do wzajemnego poznania
siê, a dzieci bez tremy piêknie œpiewa³y swoje piosenki.

Starszaki obchodzi³y te¿ „ Pierwszy Dzieñ Wiosny”, „Dzieci
Wody”, bra³y udzia³ w akcji „Sprz¹tanie Œwiata” i „ Czyste Powietrze Wokó³
Nas. Pierwszego Dnia Wiosny przedszkolaki przesz³y barwnym
korowodem ulicami Modliborzyc a¿ do Urzêdu Gminy.
Dzieci zaznacza³y swój udzia³ w Wystawie Wielkanocnej,
do³¹czaj¹c stroiki i pisanki. Wrêczy³y równie¿ barwne bukiety i stroiki
pracownikom Urzêdu Gminy.

By³ tak¿e czas na wspóln¹ zabawê w salach zajêæ i nie
zabrak³o s³odkiego poczêstunku dla wszystkich dzieci.
Na zakoñczenie p. dyrektor El¿bieta Krzysztoñ wrêczy³a
podziêkowania wszystkim ,którzy brali udzia³ w imprezie.

„Ca³a Polska czyta dzieciom”
czyli „WIZYTA W BIBLIOTECE”
Jak ka¿dego roku, tak¿e w tym, „nasze” dzieci wybra³y siê
z wizyt¹ do Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach na
zaproszenie p. Wandy Trójczak. Klimat biblioteki wywar³ na
przedszkolakach pozytywne wra¿enie. Dzieci z zainteresowaniem
s³ucha³y czytanych im bajek.
Dnia 13.05.2010 najm³odszym przedszkolakom, które
przyby³y z pp. El¿biet¹ Czerwonk¹, Dorot¹ Kañkowsk¹ i p. dyrektor
El¿biet¹ Krzysztoñ bajki czyta³y pp. Bo¿ena Skowroñska i Wanda
Trójczak. Pan wójt Witold Kowalik wrêczy³ ka¿demu dziecku upominek
- ksi¹¿kê. Wszystkie dzieci otrzyma³y równie¿ s³odycze.
Dzieci z grupy „0” wraz z p.. Renat¹ Chudy dn. 14.05.2010
z zainteresowaniem poznawa³y bibliotek¹ i zdoby³y wiele cennych
informacji. Im tak¿e bajki czyta³a p. kierownik OPS Bo¿ena
Skowroñska.
Przyjemne doznania z ksi¹¿k¹ u ma³ych dzieci na pewno
zaowocuj¹ zainteresowaniami literatur¹ w ¿yciu doros³ym.
Ewa Kuty³a

El¿bieta Czerwonka
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CO NOWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
W WIERZCHOWISKACH DRUGICH?
***
Akcje charytatywne
„Nigdy nie jesteœmy tak biedni,
Aby nie staæ nas by³o
Na udzielenie pomocy innym.”
M.Gogol
Nasze przedszkole dwukrotnie wziê³o udzia³
w ró¿nych akcjach charytatywnych. Pierwsza organizowana
przez Towarzystwo „Nasz Dom” - Góra Grosza. Celem akcji
by³o zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowuj¹cym
siê poza w³asn¹ rodzin¹ oraz na tworzenie i dofinansowanie
domów dla ma³ych dzieci. Druga akcja „Twój Dar Serca Dla
Hospicjum” organizowana przez Lubelskie Hospicjum dla
Dzieci im. „Ma³ego Ksiêcia”. Zbierane by³y œrodki pieniê¿ne
na rzecz ma³ych i chorych dzieci z hospicjum im. Ma³ego
Ksiêcia w Lublinie. Wszystkie dzieci z obu grup zbiera³y
œrodki pieniê¿ne, sk³adane do skarbonek serduszek.
Zawartoœæ puszek by³a przeliczana przez komisjê. Za
ka¿dy dar serca serdecznie dziêkujemy.

***
Dzieñ Mamy
28 maja nadszed³ wielki dzieñ - Dzieñ Mamy. Wszyscy
prze¿ywali uroczystoœæ ju¿ od samego rana. Wreszcie po
œniadaniu do przedszkola zaczêli siê schodziæ goœcie
i mamy. Przedszkolaki przygotowa³y wiersze, piosenki
i ¿yczenia. Ka¿da mama dosta³a kwiatka wyhodowanego
przez dziecko w przedszkolnym k¹ciku przyrody oraz
laurkê wykonan¹ przez swoj¹ pociechê. By³a wielka trema,
trochê niepewnoœci, ale wystêp siê uda³. Nie zabrak³o te¿
s³odkiego poczêstunku. Zaproszone mamy oraz dzieci na
d³ugo zapamiêtaj¹ tê uroczystoœæ.

***
Podsumowanie II Edycji Programu
Antynikotynowego
„Czyste powietrze wokó³ nas”
W realizacji programu antynikotynowego wziê³o
udzia³ trzynaœcioro dzieci w wieku szeœciu lat. Wszystkie
maj¹ du¿o wiadomoœci na temat szkodliwoœci palenia i
wdychania dymu papierosowego. Bezb³êdnie nazywa³y i
okreœla³y to, co jest dobre dla organizmu, a co szkodzi.
Chêtnie uczestniczy³y w zajêciach i by³y bardzo aktywne.
Dzieci wspólnie z rodzicami wykona³y piêkne plakaty
antynikotynowe. Prace by³y kolorowe, oryginalne
i pomys³owe. W nagrodê za udzia³ otrzyma³y ciekawe
upominki.

Anna Budkowska
Zofia Szwedo
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W MODLIBORZYCACH
Koncertem poetyckim „Wiosenne wiersze” uczniowie
witali wiosnê i uczcili Miêdzynarodowy Dzieñ Poezji

„Polsko, Ty moja ...” czyli majowe œwiêta

Czekali na wiosnê d³ugo. Wygl¹dali jej niecierpliwie. Aby powitaæ j¹
godnie, przygotowali program poetycki zatytu³owany „Wiosenne wiersze”.Jak
wiadomo, wiosna od najdawniejszych czasów inspirowa³a poetów, pisarzy,
muzyków i malarzy, st¹d wielkie bogactwo utworów poœwiêconych tej porze
roku.
Wszyscy uczniowie klasy V a Publicznej Szko³y Podstawowej
w Zespole Szkó³ w Modliborzycach pod kierunkiem polonistki Zuzanny
Skoczyñskiej przygotowali recytacje wielu wierszy. Najpierw po¿egnali siê
z zim¹, któr¹ wyobra¿a³a kuk³a zwana marzann¹. Potem przeœledzili sygna³y
nadchodz¹cej nowej pory roku - wiosny. Wiosenne wiersze mówi³y o zmianach
w przyrodzie i radoœci wywo³anej widokiem wierzbowych bazi, przebiœniegów,
pierwszych motyli, powracaj¹cych bocianów i jasnych promyków s³oñca...
Program „Wiosenne wiersze” zosta³ przedstawiony w Zespole Szkól
w Modliborzycach w dniu 22 marca 2010 roku z okazji nadejœcia kalendarzowej
wiosny.

Maj to miesi¹c, w którym œwiêtujemy rocznice zwi¹zane z piêknymi
kartami historii Polski.
W maju ludzie pracy manifestuj¹ swoj¹ solidarnoœæ i zjednoczenie,
walcz¹c niejednokrotnie o poprawê warunków pracy i wynagrodzeñ.
2 maja. Œwiêto Flagi Rzeczpospolitej. Jest to wielkie œwiêto bia³oczerwonej, która zas³uguje na szacunek obywateli naszego kraju. To dzieñ
ho³du dla wielu pokoleñ Polaków, bior¹cych udzia³ w walkach
narodowowyzwoleñczych.
3 maja obchodziliœmy 219 rocznicê uchwalenia Konstytucji.
Konstytucja 1791 r. by³a wa¿nym aktem historycznym, a tak¿e dowodem
patriotyzmu i demokratycznych przekonañ narodu polskiego.
„Ojczyznê kocha siê nie dlatego, ¿e wielka, ale dlatego, ¿e
w³asna” (Seneka).
3 maja to równie¿ œwiêto Matki Bo¿ej Królowej Korony Polskiej.
Tego dnia w 1656 r. we Lwowie król Jan Kazimierz powierzy³ naród polski
opiece Maryi. Nasz kraj zalewa³y wówczas szwedzkie wojska.
Maj przynosi tak¿e wspomnienia o Monte Cassino, które zosta³o
zdobyte 18 maja 1944 r. przez 2 Korpus Polski. O tamtych wydarzeniach
mówi¹ s³owa pieœni „Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy pi³y
polsk¹ krew ...”
W maju przypomina siê rocznicê zdobycia Berlina i zakoñczenie II
wojny œwiatowej, okupionej milionami ofiar ¿o³nierzy i ludnoœci cywilnej.
Aby upamiêtniæ wielkie rocznice historyczne i wydarzenia majowe,
17 maja 2010 r. w Zespole Szkó³ w Modliborzycach odby³a siê szkolna
uroczystoœæ pod has³em „Polsko, Ty moja ...” W programie akademii znalaz³y
siê wiersze znanych poetów, wyra¿aj¹ce szacunek i przywi¹zanie do w³asnej
Ojczyzny oraz piosenki m.in. „¯eby Polska by³a Polsk¹”, „Mury”, „Kocham Ciê,
Polsko”. Czêœæ artystyczna przygotowana przez uczniów mia³a przybli¿yæ
dzieciom i m³odzie¿y historiê Polski oraz przypomnieæ szereg wydarzeñ z
naszych dziejów.
Dla uczniów Zespo³u Szkó³ w Modliborzycach by³a to wielka lekcja
historii i patriotyzmu, sk³aniaj¹ca do zadumy nad tragicznym losem naszego
kraju i dumy, ¿e jesteœmy narodem o niezwykle bogatej historii i tradycji.
Z pewnoœci¹ nale¿y o tym stale przypominaæ, gdy¿ „Naród, który
zapomina o historii w³asnej Ojczyzny, traci sw¹ to¿samoœæ i skazany jest na
zag³adê”.

Nastêpnie uczniowie
z marzann¹ udali siê do Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Modliborzycach, gdzie
powtórzono program. Recytacje
zaprezentowano w Œwiatowym
Dniu Poezji, którego celem jest
promocja pisania, czytania,
publikowania i nauczania poezji.
To b y ³ n i e z w y k ³ y
koncert, radosny, pe³en nadziei i
dzieciêcego entuzjazmu.
Dziewczêta i ch³opcy
Prezentowali siê doskonale na tle przepiêknej wiosennej dekoracji,
przygotowanej przez p. Dorotê Rogo¿ê-Babick¹.
Wœród goœci w bibliotece znaleŸli siê rodzice, nauczyciele,
bibliotekarze, pracownicy Urzêdu Gminy i czytelnicy biblioteki.
I sta³o siê tak, jak mówiono w niejednym uroczym wierszyku przysz³a do nas wiosna.

Zuzanna Skoczyñska

--------------------------------------------------------------Kolejny raz w turnieju recytatorskim
Ogólnopolski Turniej Recytatorski organizowany jest wiosn¹ od
ponad pó³ wieku. W za³o¿eniu organizatorów ma on daæ m³odzie¿y
ponadgimnazjalnej i doros³ym mo¿liwoœæ zaprezentowania interesuj¹cego
repertuaru literackiego, zarówno poezji, jak i prozy.
Do turnieju powiatowego 55 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego w Janowie Lubelskim w dniu 22 kwietnia 2010 roku przyst¹pi³y
4 uczennice II klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ w
Modliborzycach. Umiejêtnoœciami recytatorskimi wykaza³y siê: Agnieszka
Ciosmak, Anna Padziak, Gabriela Rec³aw i Monika Skubik.
Nasze uczennice znalaz³y siê w gronie 11 osób ze szkó³ œrednich
powiatu janowskiego. Za udzia³ w turnieju otrzyma³y atrakcyjne nagrody
ksi¹¿kowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz pami¹tkowe
dyplomy.
Agnieszka Ciosmak zajê³a III miejsce.
W czasach, gdy spo³eczeñstwo coraz mniej dba o piêkno i kulturê
jêzyka a czytelnictwo maleje, zainteresowanie m³odzie¿y literatur¹ i udzia³ w
konkursach recytatorskich jest szczególnie cenny! Jury konkursowe, zwracaj¹c
siê do m³odzie¿y podkreœli³o, i¿ kultura jêzyka i umiejêtnoœæ piêknego mówienia
w jêzyku ojczystym to przejaw patriotyzmu w obecnych czasach.

Bo¿ena Pikula

--------------------------------------------------------------Du¿e emocje w XXIX Ma³ym Konkursie Recytatorskim
Ma³y Konkurs Recytatorski od dawna cieszy siê popularnoœci¹
wœród uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej w Zespole Szkó³ w
Modliborzycach. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e jest pewna grupa dzieci
zainteresowanych poezj¹, a przy tym gotowych do przygotowania prezentacji
w krótkim czasie i udzia³u w turniejach.
Uczestnicy lubi¹ wiosenny Ma³y Konkurs Recytatorski, bo zezwala
im na du¿¹ swobodê w doborze repertuaru. Organizatorzy nie narzucaj¹
tematu, a jedynie sugeruj¹, by recytatorzy wybierali nowe teksty o tematyce im
bliskiej i zrozumia³ej. M³odzi ludzie maj¹ szansê na odnalezienie najlepszej
interpretacji dzie³ najwiêkszych mistrzów pióra.
11 maja 2010 roku odby³ siê turniej szkolny, do którego przyst¹pi³o 5
uczennic z klas Va, VIa i VIb. Wszystkie zaprezentowa³y ciekawy, wartoœciowy
repertuar oraz wykaza³y siê dobrym przygotowaniem. Recytatorki zosta³y
obdarowane pami¹tkowymi dyplomami.
18 maja br. Karolina Kowal, Kinga Szabat, Agnieszka Padziak i
Anna Widz uczestniczy³y w turnieju powiatowym w Janowie Lubelskim, gdzie
godnie reprezentowa³y nasz¹ placówkê. Recytatorki otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy i piêkne nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez Starostwo
Powiatowe.
Zuzanna Skoczyñska

--------------------------------------------------------------Licealistki na KUL-u w Lublinie

Uczestnicy turnieju z opiekunami i jurorami
Zuzanna Skoczyñska

6 uczennic II klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zespole Szkó³ w
Modliborzycach wziê³o udzia³ w I Lubelskim Dyktandzie M³odych, które
znalaz³o siê wœród ró¿norodnych wydarzeñ Dni Kultury Studenckiej, zwanych
Kulturaliami. Dyktando odby³o siê dnia 17 maja 2010 roku w Auli im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Gmachu G³ównym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Nasze Liceum Ogólnokszta³c¹ce reprezentowa³y: Magdalena
Budkowska, Paulina Czapla, Agnieszka Ciosmak, Ewelina Gwizdal, Ewa
Paczos i Gabriela Paprocka.
I Lubelskie Dyktando M³odych, zorganizowane przez Ko³o
Edytorów KUL i Uczelniany Samorz¹d Studentów KUL, by³o skierowane do
m³odzie¿y; studentów, licealistów i gimnazjalistów, którzy zreszt¹ przybyli
bardzo licznie. Da³o ono uczestnikom okazjê, aby sprawdzili swoje
umiejêtnoœci jêzykowe. Umo¿liwi³o pisz¹cym dobr¹ zabawê. Stworzy³o
równie¿ mo¿liwoœæ wygrania atrakcyjnych nagród ksi¹¿kowych. M³odzie¿
mia³a okazjê dostrzec i doceniæ rolê poprawnoœci jêzykowej w ¿yciu
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codziennym.Udzia³ w dyktandzie dostarczy³ wszystkim wiele emocji
i niezapomnianych wra¿eñ.
Dziewczêta mia³y tak¿e mo¿liwoœæ zwiedzenia gmachu uczelni
i poogl¹dania ró¿nych atrakcji, które prezentowano tego dnia w ramach
Kulturaliów. By³y to m. in. pokaz sztukmistrzów, obóz wojskowy, stylizacje
fryzur.
W Lublinie zosta³y wykonane zdjêcia w murach oraz na dziedziñcu
KUL - u, a tak¿e przy pomniku kardyna³a Wyszyñskiego i papie¿a Jana Paw³a II.
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Uczniowie naszej szko³y pod kierunkiem swoich nauczycieli popisywali siê
piêknym œpiewem, tañcem i recytacj¹ wierszy,oczywiœcie o tematyce ''Dzieci i
ich prawa ''. Gimnazjaliœci objawili swoje talenty aktorskie
w
prezentowanych skeczach. Szczególnie skecz
pt.'Œmieræ na drodze''
wzbudzi³ wœród publicznoœci ogromny aplauz.
Ponadto wyst¹pili uczniowie Klubu Judo Team Modliborzyce,w roli
ambasadorów judo. Pokaz poprowadzi³ pan trener T. Wybranowski. Na
roz³o¿onych matach nasi judocy pokazali:fragmenty profesjonalnej
rozgrzewki,kilka efektownych rzutów,walki oraz elementy akrobatyki.
Najbardziej spontanicznie reagowali ich rówieœnicy, którzy po ka¿dej
wykonanej technice nagradzali naszych sportowców brawami.
Nastêpnie wszyscy uczniowie udali siê na poczêstunek w sto³ówce
szkolnej,a by³y to pyszne kie³baski ufundowane przez firmê ''Matthias'', za co
dziêkujemy.
Szczególne podziêkowania kierujemy równie¿ do Dyrekcji naszej
szko³y oraz pana Wójta,za wszelkie starania, aby uœwietniæ ten wyj¹tkowy
dzieñ.

Zuzanna Skoczyñska

-----------------------------------------------------------------------------------Obchody Roku Chopinowskiego
„ Fryderyk Chopin - twórca nam najbli¿szy” to tytu³ programu
poetycko - muzycznego, który w dniu 31 maja 2010 roku zosta³ przedstawiony
nauczycielom, dzieciom i m³odzie¿y w Zespole Szkó³ w Modliborzycach.
Uroczystoœæ mia³a zwi¹zek z obchodami Roku Chopinowskiego. W bie¿¹cym
roku mija bowiem 200 lat od urodzin wybitnego polskiego pianisty
i kompozytora. Z tej okazji, zarówno w kraju jak i za granic¹, przygotowano
wiele imprez upamiêtniaj¹cych dorobek genialnego Chopina.
Uczniowie klasy II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Modliborzycach
w³¹czyli siê w obchody Roku Chopinowskiego, przygotowuj¹c pod kierunkiem
mgr Zuzanny Skoczyñskiej monta¿ s³owno - muzyczny. W prezentowanych
utworach przypomnieli elementy biografii artysty. Wyeksponowali cechy
osobowoœci muzyka. Podkreœlili jego przywi¹zanie do ojczystego kraju oraz
niezwyk³¹ wra¿liwoœæ na piêkno. Zwrócili uwagê na nieprzemijaj¹ce wartoœci
muzyki wielkiego kompozytora.
O wielkoœci Chopina przypomina³y tak¿e s³owa: „Rodem warszawianin,
sercem Polak a talentem - œwiata obywatel”.
Prezentacja biografii Fryderyka Chopina i recytacje wierszy
Norwida, Broniewskiego i Ga³czyñskiego odby³y siê na tle podk³adu
muzycznego. W trakcie akademii zosta³y przypomniane najpiêkniejsze
kompozycje Chopina: mazurki, ballady, nokturny, preludia i etiudy.
Prezentacja licealistów zosta³a przez spo³ecznoœæ naszej placówki
przyjêta z zainteresowaniem i pozytywnie oceniona przez widowniê.

Zuzanna Skoczyñska

Prezentacja skeczu
A.Surowska i K.Krasowska

-----------------------------------------------------------------------------------M³odzi judocy z Modliborzyc nie zwalniaj¹ tempa
Nie zwalniaj¹ tempa judocy Judo Team Modliborzyce.
W rozegranym 6 czerwca w Radzyniu Podlaskim Turnieju o Puchar Starosty
Radzyñskiego zawodnicy JTM-u zdobyli 20 medali, w tym cztery z³ote. W
³acznej klasyfikacji okaza³o siê, ¿e nasi zawodnicy zdobyli najwiêcej medali ze
wszystkich startuj¹cych dru¿yn. Oto startuj¹cy i ich osi¹gniêcia:
Kuba Surowski , Katarzyna Œmietana, Marta Fr¹k, Kamil Myszak- z³oto,
Kinga Jêdzura, Kuba Drzazga, S³awek Œmietana, Marcin G¹bka, Czarek
Ziêba, Agnieszka Harsz, Sebastian Rogo¿a- srebro
Ola Szewczak, Sylwia Ziêba, Arek Ziêba, Emil Szewczak,Szymon Wisowski,
S³awek Janik, Monika £abud, Tomasz Myszak , Patryk Szpinda.
Krystian Krawczyk- pi¹te miejsce.
Ponadto nagrodê za najlepszy wystêp w kategorii dzieci otrzyma³
Kuba Surowski, który startuj¹c w najl¿ejszej kategorii wagowej, pewnie
pokona³ wszystkich swoich przeciwników przed czasem, stosuj¹c rzut
o-goshi.
Miesi¹c wczeœniej JTM wzi¹³ udzia³ w zorganizowanych w Lublinie
Mistrzostwach Województwa Lubelskiego oraz Akademickich Mistrzostwach
Województwa Lubelskiego. Ekipa wróci³a do Modliborzyc z 11 medalami a te
z najcenniejszego kruszcu przywie¿li : Kuba Surowski, Czarek Ziêba
i Sebastian Rogo¿a. Natomiast Mateusz Muzyka, startuj¹c w zawodach
akademickich, gdzie mia³ za przeciwników starszych od siebie o kilka lat
zawodników, zaj¹³ wysokie trzecie miejsce.
Gratulujemy.
Zawodnicy oraz trener JTM-u dziêkuj¹ za pomoc Wójtowi Gminy
Modliborzyce- Panu Witoldowi Kowalikowi, dziêki którego wsparciu ekipa ma
zapewniony transport na zawody.
Warto tak¿e dodaæ, ¿e m³odzi judocy w³¹czaj¹ siê z powodzeniem
w gminne ¿ycie spo³eczne. Z okazji Dnia Dziecka zaprezentowali w Zespole
Szkó³ w Modliborzycach specjalny pokaz swoich umiejêtnoœci, a nastêpnego
dnia wystapili w szkole w Polichnie.

Pokaz judo

-----------------------------------------------------------------------------------Uroczysty Dzieñ Dziecka
W Zespole Szkó³ w Modliborzycach zosta³ zorganizowany
uroczysty Dzieñ Dziecka. Nawet pochmurna pogoda nie popsu³a wszystkim
uczestnikom dobrej zabawy.

Tomasz Wybranowski

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

10

Wieœci Gminne
GMINNY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ Z OKAZJI DNIA
DZIECKA

II miejsce Szko³a Podstawowa w Stojeszynie

28 maja 2010 roku w Zespole Szkó³ w Modliborzycach odby³ siê
turniej pi³karski dla ch³opców szkó³ podstawowych. W tym roku, w czwartej
ju¿ edycji, rywalizowa³y ze sob¹ tylko dru¿yny z Gminy Modliborzyce.
Pi³ka no¿na cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród dzieci, dlatego
chêtnych do uprawiania tej dyscypliny nie brakuje. Ch³opcy poœwiêcaj¹
ka¿d¹ woln¹ chwilê na doskonalenie swoich umiejêtnoœci. M³odzi pi³karze
z tutejszej szko³y, uczniowie klas V i VI rozegrali bardzo dobre mecze
i zajêli I miejsce. II miejsce zajêli uczniowie ze Stojeszyna, a III - uczniowie
z Wierzchowisk. „Królem strzelców” zosta³ Piotr Janik uczeñ klasy VI
tutejszej szko³y.
Nagrody ufundowa³ Pan Witold Kowalik - Wójt Gminy
Modliborzyce. Turniej odby³ siê w atmosferze sportowej rywalizacji, ale
i zabawy. Zapraszamy za rok!

Zwyciêska dru¿yna z Modliborzyc

III miejsce zajêli uczniowie ze Szko³y Podstawowej
w Wierzchowiskach
Tomasz Nalepa

FINA£ PROGRAMU „PRZEJRZYSTA POLSKA”
20 kwietnia 2010r. w Urzêdzie Gminy Modliborzyce
przedstawione zosta³y wyniki monitoringu efektów funkcjonowania zasady
partycypacji spo³ecznej w Gminie Modliborzyce, wdra¿anej przez Urz¹d
Gminy w latach 2005 i 2006 w ramach programu „Przejrzysta Polska”.
Spotkanie, w którym oprócz przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych
oraz grup nieformalnych uczestniczy³a Irena Kêdzierska - sekretarz
Gminy i koordynator do spraw wspó³pracy z NGO, prowadzi³ dyrektor
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Oœrodka w Lublinie
Tomasz Ma³ecki.
Wyniki monitoringu przedstawi³ autor raportu Tomasz Chmura.
W podsumowaniu scharakteryzowa³ dzia³ania prowadzone przez Urz¹d
Gminy we wdra¿aniu przez gminê zasad „Modelu Dobrego Rz¹dzenia”,
k³ad¹c szczególny nacisk na III zasadê
partycypacji spo³ecznej.
Modliborzyce wdra¿a³y program wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi i grupami nieformalnymi oraz przygotowa³y
i urzeczywistni³y procedurê przeprowadzania konsultacji z udzia³em
mieszkañców. Ponadto opracowano, choæ nie by³o to w wyznaczonych
zadaniach, Mapê Aktywnoœci NGO - zestawienie organizacji
pozarz¹dowych i grup nieformalnych dzia³aj¹cych na terenie gminy.
Podczas spotkania przypomniane zosta³y za³o¿enia „Programu
Przejrzysta Polska”, który jest realizowany przez Fundacjê Rozwoju
Demokracji Lokalnej we wspó³pracy z Polsko - Amerykañsk¹ Fundacj¹
Rozwoju Wolnoœci , Fundacj¹ im. Stefana Batorego, Fundacj¹ Agora,
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Bank Œwiatowy, od 2004 roku.
G³ównym celem projektu jest promowanie uczciwoœci i skutecznoœci
w samorz¹dach, s³u¿¹ce poprawie jakoœci ¿ycia publicznego oraz
wspieraniu aktywnoœci spo³ecznej.
Urz¹d Gminy Modliborzyce przyst¹pi³ do programu w 2005 roku.
W I etapie dzia³añ mia³ on do zrealizowania szeœæ zadañ obligatoryjnych
oraz jedno fakultatywne w ramach „Modelu Dobrego Rz¹dzenia”:

wopracowanie

opisu us³ug œwiadczonych w samorz¹dzie/zasada

przejrzystoœci;

wopracowanie systemu oznakowania wewnêtrznego w urzêdzie/zasada
przejrzystoœci;

wwypracowanie

i wdro¿enie kodeksu etycznego pracowników
urzêdu/zasada braku tolerancji dla korupcji;

wwprowadzenie procedury naboru na ka¿dy wakat w urzêdzie/zasada
dachowoœci;

wprzygotowanie

i rozpropagowanie informatora bud¿etowego dla
mieszkañców pod tytu³em „Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je
wydajemy”/zasada rozliczalnoœci;
Na gminnej witrynie internetowej umieszczono logo Programu
„Przejrzysta Polska” oraz zbudowano specjalny link, gdzie umieszczano
wszystkie informacje dotycz¹ce wdra¿anych zadañ. Jedno i drugie
pozosta³o do dzisiaj. Bez wiêkszych problemów mo¿na dotrzeæ do
podstawowych dokumentów, których odszukanie u³atwia doœæ prosto i
przejrzyœcie zorganizowana witryna internetowa oraz Biuletyn Informacji
Publicznej.
W drugim etapie Urz¹d Gminy zrealizowa³ nastêpuj¹ce
zadania:

wopracowanie

systemu badania opinii na temat funkcjonuj¹cego
katalogu us³ug/zasada przejrzystoœci;

waktualizacjê

standardów kodeksu etycznego pracowników
urzêdu/zasada braku tolerancji dla korupcji;

wo p r a c o w a n i e

procedury przeprowadzania konsultacji
spo³ecznych/zasada partycypacji spo³ecznej;

Wdro¿enie z partycypacji spo³ecznej oraz innych zasad
wynikaj¹cych z „Modelu Dobrego Rz¹dzenia” znajduje zastosowanie
w praktycznym dzia³aniu w³adz samorz¹dowych. Mieszkañcy korzystaj¹
z prawa do wypowiadania siê w kluczowych sprawach dla gminy.
Samorz¹d wspiera inicjatywy podejmowane przez so³eckie spo³ecznoœci
lokalne, utrzymywane s¹ robocze kontakty z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz grupami nieformalnymi, funkcjonuje program
wspó³pracy z NGO - dzia³a system zlecenia zasady zadañ w³asnych
przez gminê.
W ramach poszukiwania dodatkowych mo¿liwoœci dzia³ania
i pozyskiwania œrodków finansowych Gminy Modliborzyce, Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej oraz Gminny Oœrodek Kultury uczestnicz¹
w pracach Lokalnej Grupy Dzia³ania “Leœny Kr¹g” w Janowie Lubelskim.

wopracowanie

i wdro¿enie programu wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi i grupami nieformalnymi/zasada partycypacji
spo³ecznej;

wpracowanie,

z udzia³em spo³ecznoœci lokalnej, strategii rozwoju
spo³eczno-ekonomicznego gminy/zasada przewidywalnoœci;

Aleksander Kwiatkowski
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KA¯DY KONIEC JEST ZARAZEM POCZ¥TKIEM
CZEGOŒ NOWEGO…
Jan Pawe³ II:
Tyle jest w Tobie
nasze polskie oczy
wiara matki uœmiech cierpienia
i taki zwyk³y nie za modny dzwonek
tak zag³uszany ¿e budzi sumienia

Ekscelencji, w których nawi¹za³ do ostatnich tragicznych wydarzeñ
w naszej diecezji i wyrazi³ wdziêcznoœæ za ofiary z³o¿one na rzecz
powodzian: „Wracam od ludzi doœwiadczonych przez te straszn¹ tragediê
i chcê wam podziêkowaæ za pomoc udzielon¹ mieszkañcom tych miejsc
naszej diecezji, tak bardzo ostatnio dotkniêtych przez dwukrotn¹ powódŸ.
Zrezygnowa³em z radosnego œwiêtowania wa¿nych dla mnie rocznic
nominacji na biskupa sandomierskiego i jubileuszu œwiêceñ kap³añskich,
bo w takich chwilach trudno jest prze¿ywaæ radosne œwiêtowanie.”
ks. Jan Twardowski
Przedstawiciele m³odzie¿y: Teresa Skupiñska, Patryk Krzysztoñ
i nauczycieli: Jolanta Gajór i Marek Mazur w imieniu ca³ej spo³ecznoœci
W ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ chwile niezwyk³e, które na sta³e podziêkowali znamienitemu goœciowi za obecnoœæ oraz poœwiêcenie
zapisuj¹ siê w jego pamiêci. Takim donios³ym wydarzeniem dla uczniów, sztandaru.
rodziców, grona pedagogicznego, pracowników obs³ugi oraz wielu
a b s o l w e n t ó w Z e s p o ³ u P l a c ó w e k O œ w i a t o w y c h Oto fragmenty ich wypowiedzi:
w Stojeszynie Pierwszym sta³o siê oficjalne przyjêcie przez Publiczn¹
Szko³ê Podstawow¹ i Publiczne Gimnazjum imienia Jana Paw³a II oraz „Œwiêty Bernard z Clerveaux zastanawiaj¹c siê kiedyœ nad tym, po co siê
ludzie ucz¹, wypowiedzia³ takie s³owa: Jedni siê ucz¹ dla wiedzy, dla samej
wrêczenie sztandaru.
To d³ugo oczekiwane œwiêto
patriotyczno - religijne mia³o wiedzy, ¿eby wiedzieæ to jest ciekawoœæ. Inni siê ucz¹ po to, ¿eby byli znani
miejsce 13 czerwca 2010 roku. Na uroczystoœæ przyby³o wielu i to jest pycha. Inni siê ucz¹ po to, ¿eby na tej wiedzy, któr¹ uzyskali
znamienitych goœci: Biskup Sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz, zarabiaæ i to jest niegodne. S¹ tacy, którzy siê ucz¹ po to, ¿eby siê
Lubelski Kurator Oœwiaty- Krzysztof Babisz, Senator Rzeczpospolitej wewnêtrznie zbudowaæ i to jest m¹droœæ. Ale s¹ tak¿e tacy, którzy siê ucz¹
Polskiej Stanis³aw Gogacz, Dyrektor Wydzia³u Nauk i Wychowania po to, ¿eby zbudowaæ innych i to jest mi³oœæ.
Wszyscy, ucz¹cy siê w szkole nosz¹cej zaszczytne imiê Jana
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej ks. Jerzy D¹bek, Kanclerz Diecezji
Zamojsko - Lubaczowskiej ks. pra³at Adam Firosz, ksiê¿a z dekanatu Paw³a II, bêdziemy o tym pamiêtaæ. Czcigodny ksiê¿e biskupie! Pomagaj
Modliborzyce, na czele z ks. dziekanem Czes³awem Bednarzem nam swoj¹ modlitw¹ wytrwaæ w wierze, nadziei i mi³oœci do Chrystusa,
i proboszczem miejscowej parafii ks. kanonikiem Krzysztofem WoŸniakiem abyœmy tak jak nasz patron nigdy nie ulegali zw¹tpieniu, rozpaczy
oraz z wieloletnim proboszczem parafii Brzeziny - ks. pra³atem i obojêtnoœci”.
„Poczytujê sobie za szczególny zaszczyt , ¿e dzisiaj mogê
Franciszkiem Grel¹. Mi³o nam by³o równie¿ goœciæ: Starostê Powiatu
Janowskiego Zenona Sydora, Wicestarostê Powiatu Janowskiego Piotra w imieniu pani dyrektor, rady pedagogicznej i ca³ej spo³ecznoœci lokalnej
Górê, Burmistrza Janowa Lubelskiego - Krzysztofa Ko³tysia, Wójtów podziêkowaæ Waszej Ekscelencji za wzbogacaj¹ce duchowo spotkanie.
Gmin: Witolda Kowalika - Wójta Gminy Modliborzyce, Andrzeja Olecha Na znak wdziêcznoœci pragnê wrêczyæ ten skromny dar serca nas
Wójta Gminy Godziszów, Marka Piecha - Wójta Gminy Dzwola, Jerzego wszystkich. Niech ten obraz Chrystusa Mi³osiernego symbolicznie zwi¹¿e
Pietrzyka Wójta Gminy Potok Wielki, Sekretarza Gminy Batorz - Jana Jego Ekscelencjê z nami. Odt¹d bêdziemy razem pomna¿aæ depozyt
Bartnika oraz przedstawicieli wielu instytucji powiatowych i gminnych, wiedzy, dobra i piêkna, których Ÿród³em jest Bóg.”
Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci by³o poœwiêcenie i ods³oniêcie
dyrektorów szkó³ imienia Jana Paw³a II wraz z delegacjami. Na uroczystoœæ
bardzo licznie przybyli mieszkañcy okolicznych miejscowoœci, rodzice, tablicy pami¹tkowej (znajduj¹cej siê w budynku szko³y). Ordynariusz
Nitkiewicz poœwiêci³
nauczyciele i uczniowie. Ze szczególnym entuzjazmem powitani zostali Diecezji Sandomierskiej ks. biskup Krzysztof
zaproszeni na tê uroczystoœæ byli dyrektorzy szko³y: Pan Franciszek Tutka i ods³oni³ tablicê pami¹tkow¹. Po nim ods³oniêcia dokonali: Wójt Gminy
Modliborzyce - Pan Witold Kowalik, Dyrektor ZPO w Stojeszynie
i Pan Tadeusz Nowogrodzki.
Prowadz¹cy uroczystoœæ nauczyciele: Pani Dorota ¯urawicz Pierwszym - Pani Ma³gorzata Wisiñska oraz przedstawiciele Rady
i Pan Tomasz Nalepa czuwali nad harmonijnym przebiegiem kolejnych Rodziców - Pani Janina Chodara i Pan Jan Kania.
Mi³ym akcentem tego wa¿nego popo³udnia sta³ siê polonez
punktów uroczystoœci. Bogaty program otworzy³ przemarsz pocztów
sztandarowych szkó³ imienia Jana Paw³a II i pocztów sztandarowych OSP w wykonaniu naszych gimnazjalistów, ubranych w przepiêkne stroje. Ich
z gminy Modliborzyce - wprowadzonych przez komendanta Tomasza taniec poruszy³ i oczarowa³ wszystkich obecnych.
Nastêpnie g³os zabra³a Pani Dyrektor Ma³gorzata Wisiñska,
Klizê - na boisko szkolne przy dŸwiêkach orkiestry dêtej, kierowanej przez
p. Franciszka Kamiñskiego, dzia³aj¹cej przy GOK u w Modliborzycach. która podczas swojego przemówienia odnios³a siê do motta naszej szko³y:
Przybywaj¹cy goœcie podziwiali wspania³¹ scenê, ozdobion¹ przez panie: ¯ycie jest talentem, powierzonym nam, aby go przekszta³caæ, pomna¿aæ
Gra¿ynê Orze³, Agnieszkê Kaproñ, Jolantê Gajór, Beatê Wójcik. Po i czyniæ darem dla innych: „Jesteœmy sukcesorami myœli Jana Paw³a II.
koncercie orkiestry dêtej wyst¹pi³ chór szkolny, który dziêki wielkiemu Do nas nale¿y prze³o¿enie na jêzyk konkretnych postaw i dzia³añ Jego
zaanga¿owaniu i umiejêtnoœciom Pani Beaty Kasicy promuje nasz¹ szko³ê nauczania. Wzorzec osobowy i bogactwo papieskiego nauczania stanowi
nieocenione Ÿród³o dla pracy pedagogicznej, gdy potrzeba autorytetu
w œrodowisku lokalnym.
Pani dyrektor Ma³gorzata Wisiñska serdecznie powita³a i otuchy podczas rozwi¹zywania wa¿nych problemów wychowawczych,
wszystkich przyby³ych goœci. Nastêpnie odby³a siê Msza œwiêta, której podejmowania odpowiedzialnych decyzji i nieszablonowych dzia³añ.
p r z e w o d n i c z y ³ d y r e k t o r W y d z i a ³ u N a u k Ceremonia³ szkolny, tradycje i dzia³ania zwi¹zane z osob¹ patrona
zjednocz¹ nauczycieli i rodziców w dzia³aniu, pomog¹ kszta³towaæ m³ode
i Wychowania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej ks. dr Jerzy D¹bek.
charaktery. Papieskie dokonania, g³oszone wartoœci, potwierdzone
w³asnym ¿yciem, zostan¹ ujête w programie wychowawczym i misji szko³y,
znajd¹ odzwierciedlenie w jej codziennej pracy.
Uwa¿amy, ¿e noszenie przez nasz¹ szko³ê imienia Jana Paw³a II
jest wielkim zaszczytem, ale i zobowi¹zaniem do ci¹g³ego odkrywania kim
by³ ten wielki Polak. Wymaga poznawania g³oszonych przez niego prawd
i ¿ycia wed³ug nich - nie tylko s³uchania, ale i us³yszenia Jego s³ów.
Postaramy siê godnie nosiæ to imiê.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady Gminy - Piotr Rogo¿a
odczyta³ uchwa³ê o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu
Gimnazjum imienia Jana Paw³a II. Ceremonii nadania imienia dope³ni³ Wójt
Gminy Modliborzyce - Pan Witold Kowalik. Akt zosta³ uroczyœcie wrêczony
Pani Dyrektor Ma³gorzacie Wisiñskiej.
Kolejnym donios³ym momentem uroczystoœci nadania imienia
szkole by³o przekazanie uczniom sztandaru, daru Rady Rodziców,
z misternie wyhaftowanym wizerunkiem Jana Paw³a II. Niejednemu ³za
zakrêci³a siê w oku, kiedy poczet z szacunkiem przyklêkn¹³, przej¹³ od pani
dyrektor sztandar i w skupieniu s³ucha³ jej s³ów: Drodzy uczniowie,
przekazujê wam ten sztandar - symbol waszej godnoœci i powinnoœci
uczniowskiej. Zgodnie ze s³owami Ojca Œwiêtego : „Widzê w Was stró¿ów
„Przyjêcie imienia to wezwanie do naœladowania swojego poranka o œwicie tego trzeciego tysi¹clecia. Strze¿cie jego honoru”.
Patrona - zwróci³ siê do zgromadzonych ks. D¹bek - cz³owieka wielkiej
Po wys³uchaniu tych s³ów przedstawiciele wszystkich klas
wiary, przebaczenia, pokory, mi³uj¹cego koœció³ i Ojczyznê. W³aœnie
œlubowali na sztandar szko³y. Tekst œlubowania wypowiedzia³a Katarzyna
z mi³oœci do Boga p³ynê³a si³a Jana Paw³a II do pokonywania trudnoœci.
Wieczorek - uczennica VI klasy:
A sztandar musi pozostaæ zawsze symbolem wielkich wartoœci, którym
W chwilê póŸniej wszyscy odœpiewali hymn szkó³ Jana Paw³a II,
macie s³u¿yæ. To symbol ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest wasza szko³a i jej
a zgromadzeni goœcie obejrzeli sztandar uroczyœcie zaprezentowany
najbli¿sze œrodowisko”.
Na zakoñczenie Mszy œwiêtej ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz przez uczniów.
poœwiêci³ sztandar szko³y. Szczególnie cenne okaza³y siê s³owa Jego
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W kolejnej czêœci programu zebrani wys³uchali wyst¹pieñ
okolicznoœciowych zaproszonych goœci. Nastêpnie przedstawiciele w³adz,
instytucji, szkó³ oraz sponsorzy z³o¿yli symboliczne gwoŸdzie i dokonali
wpisów do Ksiêgi Pami¹tkowej.
Lubelski Kurator Oœwiaty - Pan Krzysztof Babisz w swym
wyst¹pieniu zwróci³ siê do
uczniów, by wzorem swego patrona
okazywali nauczycielom wdziêcznoœæ i szacunek, zaœ swoj¹ postaw¹
kreowali pozytywny wizerunek polskiej szko³y.
Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Stanis³aw Gogacz wyrazi³
przekonanie, ¿e zaszczytne imiê patrona zagwarantuje szkole dobre imiê,
a uczniom dobr¹ edukacjê i dobre wychowanie.
Mi³e s³owa pod adresem szko³y i Pani Dyrektor Ma³gorzaty
Wisiñskiej pad³y równie¿ z ust by³ego dyrektora szko³y - Pana Tadeusza
Nowogrodzkiego, mecenasa W³adys³awa Kusza - absolwenta szko³y
oraz Pani Urszuli Skupiñskiej - przedstawiciela Rady Rodziców.
Wielu wzruszeñ dostarczy³ oryginalny i bardzo ambitny program
artystyczny, przygotowany przez Panie: Ewê Kamiñsk¹ - Rz¹d i Dorotê
Rz¹d. Przedstawienie w wykonaniu uczniów, reprezentuj¹cych klasy
gimnazjalne oraz klasê VI szko³y podstawowej, by³o prawdziw¹ uczt¹ dla Sk³adamy podziêkowania sponsorom:
ducha.
W dalszej czêœci uroczystoœci zebrani mogli zwiedziæ sBankowi Spó³dzielczemu Ziemi Kraœnickiej Oddzia³ w Modliborzycach reprezentowanego przez pani¹ dyrektor Danutê Têczê
interesuj¹c¹ wystawê, poœwiêcon¹ Patronowi oraz historii naszej szko³y,
przygotowan¹ przez Panie: Agnieszkê Kaproñ, Monikê Brzozowsk¹, sPanom: Stanis³awowi Bieniek, Andrzejowi Banasikowi i Maciejowi
Jolantê Gajór i Pana Grzegorza Ciupaka. Szczególne zainteresowanie
Bielówce - prezesom „Zak³adu Przetwórstwa Miêsnego Matthias”
wzbudzi³y kroniki szko³y oraz historyczne zdjêcia, które gromadz¹ Panie:
w Kolonii Zamek
Alicja Wo³kowicz i Marta Michna. Na korytarzach podziwiano ró¿norodne
prace, zarówno malarskie jak i literackie, wykonane przez uczniów. sPañstwu Alinie i Jerzemu Salom - w³aœcicielom „Eksportu Towarów
Handlowych i Urz¹dzeñ Rolniczych” w Modliborzycach
Przybyli goœcie zachwycali siê piêknie odnowionymi i udekorowanymi
salami lekcyjnymi. Wewn¹trz szko³y zewsz¹d spogl¹da³y na nich m¹dre sPañstwu Monice i Andrzejowi Tomalom - w³aœcicielom Piekarni
oczy Patrona: z portretów, prac uczniowskich. Wiersze uczniów dla Niego
w Modliborzycach
i o Nim zdobi³y szkolne filary. Ca³a uroczystoœæ oraz przygotowane
s
Pañstwu
Ma³gorzacie i Markowi Szkutnikom - w³aœcicielom Sklepów
ekspozycje wzbudzi³y ogromne uznanie wœród przyby³ych goœci.
Spo¿ywczo Przemys³owych w Potoku Wielkim
Ze szczególnym mi³ym przyjêciem spotka³o siê zaproszenie
goœci na okolicznoœciowy poczêstunek. O czêœæ organizacyjn¹ przyjêcia sPañstwu Dorocie i Robertowi Kwietniom - w³aœcicielom Sklepów
zadba³y panie: El¿bieta Dziura, Maria Gajur, Jolanta Rudnicka, które wraz z
Spo¿ywczo Przemys³owych w Stojeszynie Pierwszym i w Potoczku
rodzicami uczniów naszej szko³y, przygotowa³y pyszne gor¹ce dania
s
Pani
Bo¿enie £acie - w³aœcicielce Pracowni Cukierniczej „Tradycyjna”
i smaczne przystawki.
w Modliborzycach
Dyrektor Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Stojeszynie Pierwszym Pani Ma³gorzata Wisiñska pragnie sPani Alinie Kowal - w³aœcicielce marketu „Koja” w Modliborzycach
serdecznie podziêkowaæ Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom oraz
sPani Danieli Ciupak - w³aœcicielce Sklepu Spo¿ywczo - Przemys³owego
wszystkim, którzy swoj¹ obecnoœci¹ i szczodrobliwoœci¹ pozwolili prze¿yæ
w Stojeszynie Pierwszym
tak pamiêtny dzieñ w ¿yciu naszej szko³y. S³owa podziêkowania kieruje
równie¿ do scholi z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Brzezinach sPanu Józefowi Wieczorkowi - w³aœcicielowi „Ubojni trzody” w Kolonii
Stojeszyñskich, której przewodniczy nasza absolwentka Agnieszka
Zamek
Skupiñska. Dziêkuje wszystkim instytucjom, których przedstawiciele tak
s
Panu Janowi Kamiñskiemu - w³aœcicielowi Zak³adu Wulkanizacyjnego
licznie przybyli na uroczystoœæ oraz ludziom zaanga¿owanym w realizacje
„WUL MOT” w Modliborzycach
szczytnego przedsiêwziêcia nadania imienia Jana Paw³a II szkole: za sta³e
czuwanie nad jego przygotowaniem,
za ogromny trud, za darowany
sprawie czas, za cenne inicjatywy i za wielkie poœwiêcenie przy organizacji
tego œwiêta.
Szczególne podziêkowania za wszelk¹ udzielon¹ pomoc Pani
dyrektor kieruje do Samorz¹du Gminy Modliborzyce na rêce Pana wójta Witolda Kowalika i przewodnicz¹cego rady gminy - Pana Piotra Rogo¿y.
Dziêkujê, tak¿e proboszczowi parafii Mi³osierdzia Bo¿ego
w Brzezinach ks. kanonikowi Krzysztofowi WoŸniakowi za ogromne
zaanga¿owanie i pomoc w finalizacji tego przedsiêwziêcia.

Nauczyciele Zespo³u Placówek
Oœwiatowych w Stojeszynie
Pierwszym
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i „Blinowianki”, Chór Parafialny z Wierzchowisk, nasza orkiestra dêta,
zespó³ œpiewaczy z GOK-u. Na harmonijkach zagrali Stanis³aw Œlusarski
MA£Y KONKURS RECYTATORSKI
z Lutego i Ela Kamiñska z Wêglisk.
Poczêstunek dla wystêpuj¹cych zespo³ów przygotowali
Gminne eliminacje XXIX Ma³ego Konkursu Recytatorskiego mieszkañcy Lutego, w prace organizacyjne w³¹czy³a siê ochoczo równie¿
przeprowadziliœmy 12 maja 2010r.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, na czele z energiczn¹ pani¹ so³tys Alin¹
Komisja w sk³adzie:
Œlusarsk¹ oraz radnym S³awomirem Bieñko. Ogromne podziêkowania dla
Zdzis³aw Drzazga - nauczyciel,
wszystkich, którzy w³¹czyli siê w przygotowanie Majówki kolejny raz uda³o
Marta Arent - Kuta - nauczyciel,
siê nam wspólnie coœ zrobiæ.
W³odzimierz Gomó³ka - instruktor GOK w Modliborzycach,
po wys³uchaniu 13 recytatorów, postanowi³a nominowaæ do eliminacji
o powiatowych nastêpuj¹cych uczniów: Mariolê Bo¿ek ze Szko³y
Podstawowej w Wolicy, Mariê Skórê, Kingê Szpyrê i Juliê Dworak
z Zespo³u Szkó³ w Wierzchowiskach oraz Paulinê Widz i Katarzynê
Wieczorek z Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Stojeszynie.

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

VI Tradycyjna Majówka

--------------------------------------------------------------NAJLEPSI HARMONIJKARZE
W MODLIBORZYCACH

Mali recytatorzy z Komisj¹ i nauczycielami

---------------------------------------------------------------KULTURA SIÊ LICZY ?

30 maja w œwietlicy œrodowiskowej obok Urzêdu Gminy
w Modliborzycach odby³ siê IX Wojewódzki Przegl¹d Muzykuj¹cych na
Harmonijkach Ustnych. Wys³uchaliœmy 19 prezentacji gry na
harmonijkach ustnych, okarynie, grzebieniu oraz tataraku. W Komisji
Artystycznej oceniaj¹cej uczestników zasiedli; Bartek „Boruta” £êczycki
znakomity muzyk, kolejny rok z rzêdu wybrany najlepszym polskim
harmonijkarzem przez czytelników magazynu „Twój Blues”, wyje¿d¿aj¹cy
niebawem do USA, aby w gronie najlepszych œwiatowych harmonijkarzy
poprowadziæ warsztaty, Barbara Nazarewicz etnograf, dyrektor Muzeum
Regionalnego w Janowie Lubelskim oraz Bartek Gutek producent
muzyczny, prowadz¹cy firmê „GutMusic”.
Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³ Stanis³aw Wypych z ¯ó³kiewki,
drug¹ Andrzej Wojtuœ z £ukowa, trzecie miejsce przyznano Leszkowi
£ukaszewiczowi z Janowa Lubelskiego, czwarte - Eli Kamiñskiej
z Wêglisk. Specjalne wyró¿nienie otrzyma³ Stefan Maziarczyk
z Andrzejowa, graj¹cy na okarynie, wyró¿niono równie¿ Stefaniê
Suchorê ze Stojeszyna i Irenê Krawiec z Kocudzy.

24 maja skromnie obchodziliœmy Dzieñ Dzia³acza Kultury, œwiêto
którego trudno doszukaæ siê w wiêkszoœci dostêpnych kalendarzy. Pod t¹,
pochodz¹c¹ jeszcze z PRL-u, nazw¹ kryje siê znacznie wiêcej osób ni¿
pocz¹tkowo mog³oby siê wydawaæ. Poza pracownikami oœrodków kultury
i instruktorami, nale¿y zaliczyæ do tego grona wszystkich, którzy twórczo
i spo³ecznie wspomagaj¹ pracê tych instytucji, a przede wszystkim
artystów amatorów i twórców w ró¿nych dziedzinach.
Do artystów oraz twórców - „noœników” tradycji i dziedzictwa
kulturowego ochoczo przyznaj¹ siê w ostatnich latach ró¿ne, niezwi¹zane
Nagrody pieniê¿ne ufundowa³ Urz¹d Gminy
z nimi, instytucje i stowarzyszenia, które aplikuj¹ do funduszy unijnych.
w Modliborzycach, nagrodami rzeczowymi
Bazuj¹c na wieloletnich dokonaniach twórców, ich talencie i pracy mo¿na
by³y harmonijki ustne od Hurtowni Muzycznej
zdobyæ kilka cennych punktów, po czym, niestety w wielu przypadkach,
„Magnus” z Zamoœcia. Starostwo Powiatowe
zapomnieæ. Nasz¹ rol¹ jest pamiêtaæ i dbaæ, a przede wszystkim
w Janowie Lubelskim ponios³o koszty
szanowaæ.
wspó³organizacji i wy¿ywienia uczestników.
GOK w Modliborzycach od lat ma szczêœcie do fachowej
Szczególne podziêkowania
i doœwiadczonej kadry. Nagrody i wyró¿nienia w ogólnopolskich
kierujemy pod adresem w³aœcicieli Piekarni
festiwalach i konkursach, zarówno w dziedzinie twórczoœci ludowej jak
Mechanicznej w Modliborzycach;
pp.
i tañca nowoczesnego czy przegl¹dach piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej,
Antoniego
Gutkai
Mieczys³awa
Pietrasa
oraz
œwiadcz¹ o warunkach jakie stwarzamy uzdolnionym artystom z naszego
pañstwa Sa³aciñskich za pomoc
terenu. Liczne zespo³y i ko³a zainteresowañ, orkiestra dêta, kapela ludowa,
wa¿ne na kulturalnej mapie województwa przegl¹dy, które organizujemy, Zwyciêzca Przegl¹du - w p r z y g o t o w a n i u p o c z ê s t u n k u d l a
Stanis³aw Wypych z uczestników Przegl¹du.
koncerty znakomitych artystów, zrealizowane dziêki pomocy naszych
¯ó³kiewki
znajomych i przyjació³ czy tak wiele wiejskich oœrodków mo¿e pochwaliæ
siê podobnym dorobkiem ?
---------------------------------------------------------------Sk³adaj¹c serdeczne ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci wszystkim
ŒPIEWAJ¥CY S£OWIK W RYKACH
dzia³aczom kultury, warto wspomnieæ o tegorocznej kampanii promocyjnej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która przekonuje miêdzy
Kolejnym i wa¿nym sukcesem i mog¹ siê pochwaliæ nasze
innymi o tym, ¿e ka¿da z³otówka zainwestowana w kulturê przynosi krajowi
i spo³eczeñstwu kilka z³otówek zysku. Kampania przebiega pod has³em wokalistki pracuj¹ce pod kierunkiem Jadwigi Wie¿yñskiej. 10 czerwca
podczas Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Œpiewaj¹cy S³owik”, który
„KULTURA SIÊ LICZY”. Miejmy nadziejê…
odby³ siê w Rykach i skupi³ niemal 70 najlepszych wokalistów, wy³onionych
we wczeœniejszych eliminacjach szeœcioletnia
---------------------------------------------------------------Ela Jakubiec zdoby³a w swojej kategorii
MAJÓWKA
najwy¿sz¹ nagrodê
Srebrnego S³owika
(pierwszej nagrody nie przyznano). Druga z
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e pomys³ by³ banalnie prosty; kapliczka
naszych reprezentantek Iza Ka³u¿a otrzyma³a
lub figura w malowniczym zak¹tku jakiejœ wsi, zaprzyjaŸnione zespo³y,
wyró¿nienie. Gratulacje.
które zechcia³yby przyjechaæ i wyst¹piæ, ¿yczliwi mieszkañcy, chc¹cy
podj¹æ zespo³y poczêstunkiem i zorganizowaæ wspólnie z nami ca³oœæ.
Pomys³ prosty a jednak nikt przed nami na to nie wpad³. Ju¿ szósty rok
Ela Jakubiec
z rzêdu spotkaliœmy siê na Tradycyjnej Majówce, tym razem przy figurze na
koñcu wsi Lute, w s¹siedztwie stawów i ³¹k. Pieœni maryjne wraz
z mieszkañcami Lutego i przyby³ymi widzami zaœpiewali oraz zagrali;
schola z Brzezin, zespo³y œpiewacze z Janowa Lubelskiego, „Majdaniacy”
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------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------ZESPO£Y TANECZNE W BE£¯YCACH

RADIOWA „DWÓJKA” W WIERZCHOWISKACH

1 czerwca nasze zespo³y taneczne zaprezentowa³y siê
w Be³¿ycach podczas Przegl¹du Amatorskich Zespo³ów Tanecznych.
Wszystkie zespo³y; „Top”, „Ma³y Top” oraz duet „Kaja i Paula” otrzyma³y
wyró¿nienia. Wystêpuj¹cemu z zespo³em „Top” Tomkowi Nosalowi ze
Stojeszyna przyznano wyró¿nienie specjalne.

Dziêki staraniom doktora Krzysztofa Kality, promotora naszej orkiestry
dêtej, goœciliœmy w œwietlicy GOK w Wierzchowiskach Annê Skórsk¹redaktorkê programu II Polskiego Radia.
Obszerny materia³ zawieraj¹cy fragmenty utworów orkiestry, wywiad z
kapelmistrzem, instruktorami, dr Kalit¹, dyrektorem GOK oraz dzieæmi i
m³odzie¿¹ graj¹cymi w orkiestrze ukaza³ siê na antenie ogólnopolskiej 9
kwietnia w audycji „ród³a”.

----------------------------------------------------------------------------Kaja i Paula

MIÊDZYPOWIATOWY PRZEGL¥D KAPEL
I ŒPIEWAKÓW WESELNYCH
Podczas kolejnego Przegl¹du, 12 czerwca w Potoku Wielkim, nasz GOK
reprezentowali: „Kapela Franka” z Wierzchowisk, Zespó³ Œpiewaczy
z Modliborzyc oraz Stefania Suchora ze Stojeszyna.

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

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

Andrzej Rz¹d

Zespó³ TOP i Tomek Nosal w nowych strojach

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

Jubileusz 22-lecia Œwiêceñ
Kap³añskich Ksiêdza Henryka G¹ski
Do rodzinnej miejscowoœci Wolica Pierwsza przyby³ z odleg³ego
Paragwaju ksi¹dz Henryk. Tam na obczyŸnie nasz misjonarz obchodzi³ 22lecie œwiêceñ kap³añskich, a my - rodacy - powitaliœmy go w niedzielê
30.05.2010 r. podczas mszy œw. i uczciliœmy Jego rocznicê œwiêceñ
kap³añskich poprzez wyg³oszone wiersze przez dzieci. W imieniu ca³ej
spo³ecznoœci przywita³ Go W³adys³aw Wielgus.

W HO£DZIE OFIAROM KATYNIA
„Jeœli zapomnê o Nich,
Ty, Bo¿e na niebie,
Zapomnij o mnie”
Dnia 15 kwietnia 2010 roku w Filii Bibliotecznej w Stojeszynie
Pierwszym odby³o siê spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, w celu
uczczenia pamiêci ofiar Zbrodni Katyñskiej sprzed siedemdziesiêciu lat
oraz tych, którzy zginêli dnia 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej
pod Smoleñskiem. G³êboko poruszeni katastrof¹ w Lesie Katyñskim,
w której zginêli Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski,
Jego Ma³¿onka oraz cz³onkowie polskiej delegacji i za³oga samolotu,
z³¹czyliœmy siê w cierpieniu razem z rodzinami ofiar i ca³ym narodem
Polskim.
„Katyñ sta³ siê bolesn¹ ran¹ polskiej historii (…)”. Tak w swoim
przemówieniu napisa³ Lech Kaczyñski o wielkiej zbrodni, jaka spotka³a
Polaków. Nie by³o mu dane wyg³osiæ tych s³ów, lecz my od dziœ jeszcze
bardziej bêdziemy pamiêtaæ o naszej historii i nie pozwolimy innym o niej
zapomnieæ.
Nasze spotkanie zakoñczyliœmy minut¹ ciszy, aby uczciæ pamiêæ
wszystkich, którzy zginêli, walcz¹c w obronie godnoœci ludzkiej,walcz¹c
o Ojczyznê.

Anna Hapak
Jadwiga Piech
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WYDARZY£O SIÊ W BIBLIOTECE...
“BIBLIOTEKA - S£OWA, DWIÊKI, OBRAZY”. To has³o tegorocznego Tygodnia Bibliotek.Tradycyjnie ju¿ w maju
w GBP w Modliborzycach i jej filiach organizowane s¹ imprezy promuj¹ce czytelnictwo: konkursy, spotkania, lekcje
biblioteczne, czytanie bajek, wycieczki do biblioteki, wystêpy teatrzyku bibliotecznego.

“Od trzeciego roczku, bez ksi¹¿eczki ani kroczku” - Pan
Wójt wrêcza ksi¹¿eczki maluchom

W akcjê “Ca³a Polska czyta dzieciom” - zaanga¿owa³a siê
p. kierownik GOPS - B. Skowroñska

I Ma³y Konkurs Recytatorski dla najm³odszych nagrodzeni recytatorzy

W kolejce po autograf do pisarza R.Karwata

Sekretarz Gminy p. I. Kêdzierska na spotkaniu
z najm³odszymi czytelnikami

Stra¿ak w bibliotece - naczelnik OSP Modliborzyce T. Taradyœ
na spotkaniu z uczniami kl. II B

Pierwszoklasiœci i m³odzi artyœci po inscenizacji bajki
“Jêdrek Je¿yk”

Grupa teatralna ze Szko³y Podstawowej w Stojeszynie po
spektaklu pt. “Maja”
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FILIE BIBLIOTEKI:
Stojeszyn Pierwszy
Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
"Stop Narkomani”i”

Pami¹tkowe zdjêcie z aktorami Teatru"Maska" z Krakowa.

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki

Wierzchowiska Pierwsze

Zas³uchane przedszkolaki

Spotkanie z okazji 200 rocznicy urodzin F. Chopina
M³odzie¿ Gimnazjalna ogl¹da wystêp teatru MASKA

Spotkanie z baœni¹ w Wierzchowiskach

Wolica Pierwsza
Zajêcia plastyczne

Pami¹tkowe zdjêcie z pisarzem p.R.Karwatem

Ale ³adne bajki...

Bibliotekarki
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GMINNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W MODLIBORZYCACH
SEZON PI£KARSKI 2009/2010
27 czerwca 2010 roku zakoñczy³ siê sezon 2009/10 Ligi Pi³ki
No¿nej. Teraz juniorów i seniorów Gminnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego w Modliborzycach czeka blisko miesiêczna przerwa. Wraz
z zakoñczeniem rozgrywek przyszed³ czas na podsumowanie.
Dru¿yna seniorów w ostatecznym rozrachunku zajê³a 4. miejsce
dorobkiem 29 punktów. Trzeba jednak zwróciæ uwagê na to, jak bardzo
wyrównany by³ poziom. Miêdzy 3 dru¿ynami ze szczytu tabeli do samego
koñca toczy³a siê walka o awans do wy¿szej klasy rozgrywek, zwyciêsko
z tej batalii wysz³a dru¿yna Têczy Zagórze, która z wynikiem 36 punktów
zapewni³a sobie awans do A klasy.
Seniorzy w minionym sezonie wygrali 8 spotkañ, remisowali
piêciokrotnie, w piêciu meczach musieli uznaæ wy¿szoœæ dru¿yn
przeciwnych. Dru¿yna z Gminy Modliborzyce zdoby³a ³¹cznie 63 bramki,
co jest najlepszym wynikiem w lidze, jednak straci³a 53. Nale¿y zwróciæ
uwagê, i¿ 33 bramki strzeli³ Pawe³ Wielgus - lider klasyfikacji strzelców Ligi.
Wszyscy z nadziej¹ patrz¹ w przysz³oœæ i miejmy nadziejê, ¿e ju¿
w przysz³ym sezonie na nowo wybudowanym obiekcie, powstaj¹cym
w Modliborzycach, dru¿yna seniorska wywalczy awans do klasy
A. Potencja³ jest, tylko nale¿y wykorzystaæ go poprzez wiêksze
zaanga¿owanie wszystkich zawodników w okresie ca³ego sezonu.
Nie mo¿emy pomin¹æ dru¿yny Juniorów, która w ubieg³ym
sezonie po zajêciu 1 miejsca w klasie rozgrywkowej B i po awansie do klasy
A, plasuje siê na miejscu 10. Nie bez znaczenia jest to, i¿ w tym sezonie
juniorzy musieli zmierzyæ siê z o wiele silniejszymi dru¿ynami. Najwiêcej
bramek dziêki wysi³kowi ca³ej dru¿yny zdobyli Mateusz Sokó³, Maciej Mila
i Tomasz Padziak.
Myœlê, i¿ dziêki wiêkszej motywacji i zaanga¿owaniu od
pierwszego meczu oraz do³¹czeniu nowych zawodników wynik koñcowy
w przysz³ym sezonie oka¿e siê zdecydowanie lepszy.
Aby Klub móg³ funkcjonowaæ bez zak³óceñ, musi posiadaæ
odpowiednie osoby do pracy z m³odzie¿¹.
W tym roku byli to: Piotr Blacha, Pawe³ Wielgus oraz Kamil Kuty³a, a pracê
Klubu koordynowa³ Prezes Klubu.
Oprócz Kadry niezbêdne do istnienia Klubu s¹ pieni¹dze, a te zapewnia
nam Urz¹d Gminy Modliborzyce oraz inni sponsorzy, dlatego
podziêkowania nale¿¹ siê:
- Urzêdowi Gminy Modliborzyce - Panu Wójtowi Witoldowi Kowalikowi,
- Firmie „Ziembud”, której w³aœcicielem jest Pan Mariusz Pasztaleniec,
- Auto-Service Andrzej Wojtan z Janowa Lubelskiego.
W dniu 20.06.2010 r. podczas oficjalnego zakoñczenia Ligi,
w lokalu „Koja” udostêpnionego Klubowi nieodp³atnie, zosta³ rozstrzygniêty
konkurs na „Najbardziej wartoœciowego zawodnika sezonu 2009/2010”.
W kategorii Junior wygra³ - Dariusz Janik, a w kategorii Senior Pawe³ Wielgus, którym nagrody wrêczy³ pan Mariusz Pasztaleniec, inicjator
konkursu oraz sponsor rowerów dla laureatów, natomiast profesjonalne
obuwie pi³karskie firmy „Jako” wszystkim aktywnym zawodnikom, wrêczy³
pan Wójt Witold Kowalik. Z pewnoœci¹ pomo¿e ono w lepszej grze na
nowopowsta³ych boiskach w Stojeszynie, Modliborzycach
i Wierzchowiskach.
Chcemy podziêkowaæ równie¿ kibicom, którzy dopingowali
zespó³ nie tylko na boisku w Stojeszynie, ale tak¿e w meczach
wyjazdowych. Mamy nadziejê, ¿e nasza gra w przysz³ym sezonie dostarczy
du¿o wiêcej emocji i oby jak najwiêcej pozytywnych.
Prezes GUKS Modliborzyce

Seniorzy

Juniorzy

Wójt - Witold Kowalik
i sponsor - Mariusz
Pasztaleniec wrêczaj¹
nagrody

PRZEMOC DOMOWA WCI¥¯ TEMATEM TABU
W dzisiejszych czasach coraz czêœciej s³yszy siê o kolejnych
przypadkach ludzi dotkniêtych przemoc¹ domow¹. Przemoc jest
zjawiskiem, które wystêpuje we wszystkich grupach ludzi, bez wzglêdu na
status, poziom spo³eczny czy materialny. Coraz czêœciej mo¿emy siê z ni¹
zetkn¹æ w rodzinach o wysokim presti¿u, które œrodowisko postrzega jako
tzw. rodziny wzorcowe. Choæ chcielibyœmy, aby rodzinê kojarzono z oaz¹
spokoju, gdzie ka¿dy jest akceptowany i znajduje zrozumienie, to w
praktyce ta sytuacja czêsto wygl¹da zupe³nie inaczej. Miejsce, do którego
niektórzy wracaj¹ ze spokojem, okazuje siê piek³em dla innych osób,
zarówno doros³ych, jak i dzieci. Pomimo wzrostu zainteresowania t¹
tematyk¹, licznych kampanii spo³ecznych przeciwdzia³ania przemocy,
wrêcz nawo³ywania do otwartoœci, rozmowy i walki z tym zjawiskiem, to
nadal jest on tematem tabu. Fakt przemocy w rodzinie czêsto jest
skrupulatnie ukrywany przez jej cz³onków, a ca³a tocz¹ca siê tragedia nie
wychodzi poza mury domu rodzinnego. Jest to niebezpieczne, poniewa¿
ciê¿ko walczyæ ze zjawiskiem, którego skali tak naprawdê siê nie zna.
Szczególnie dotyczy to mieszkañców terenów wiejskich. Przyczyn¹ mo¿e
byæ fakt, i¿ tematyka przemocy domowej nie jest tak rozpowszechniona jak
w wiêkszych miastach. Ludzie nie wiedz¹, gdzie szukaæ pomocy, czuj¹ siê
osamotnieni z problemem, wstydz¹ lub nie chc¹ o nim mówiæ. Mo¿na
pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e istnieje tam pewna spo³eczna zmowa
milczenia, która nie pozwala na rozmowy na ten dra¿liwy temat. Innym
czynnikiem sprzyjaj¹cym ukrywaniu przemocy na wsi jest fakt, i¿

zjawisko to obrasta w szereg mitów (stereotypów), które s¹ powielane
z pokolenia na pokolenie. Wyra¿aj¹ siê one w niedostrzeganiu b¹dŸ
usprawiedliwianiu zachowañ oprawcy, nie tylko przez sam¹ ofiarê, ale i
innych cz³onków rodziny, np.: ona zas³u¿y³a sobie na takie traktowanie,
m¹¿ mo¿e uderzyæ ¿onê, to nie przemoc jeœli rodzice bij¹ dzieci, nie
mo¿na dopuœciæ do rozbicia rodziny itd. Nie chodzi tu jednak
o kwestionowanie œwiêtoœci czy nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa, ale
niekiedy s¹ takie sytuacje- nêkania, poniewierania, zastraszania osób
s³abszych w rodzinie, ¿e stanowi to powa¿ne zagro¿enie nie tylko dla ich
zdrowia, ale tak¿e ¿ycia. „Przecie¿ nic nie mogê zrobiæ” - takie
przekonanie jest powodem tkwienia wielu kobiet w beznadziejnych
zwi¹zkach i doœwiadczania przez wiele lat cierpienia, poni¿enia i terroru
dla siebie, jak i swoich dzieci. S¹siedzi równie¿ niechêtnie interweniuj¹,
gdy w domu obok stosowana jest przemoc. Jeœli nawet, czasem „gdzieœ
coœ s³ysz¹”, to zwykle problem wydaje siê byæ z tych wstydliwych, o
których siê nie mówi, a ju¿ na pewno, nie wtr¹ca. Wszystkie te
czynniki sprawiaj¹, ¿e zafa³szowany jest obraz zjawiska przemocy
na wsi. Mimo to, statystyki i tak podaj¹ ogromn¹ liczbê ofiar
dotkniêtych przemoc¹ domow¹. Szacuje siê, ¿e w Polsce jestIch
oko³o 139 747, w tym 81 985 kobiet, 10 664 mê¿czyzn oraz 47 098 dzieci
do lat 18. Spo³eczeñstwo ci¹gle podejmuje walkê ze zjawiskiem
przemocy domowej. Ostatnia nowelizacja ustawy zmierza do
zapewnienia bezpieczeñstwa ofierze we w³asnym domu.
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Krzywdz¹cy bowiem by³ fakt, ¿e to ofiara ucieka³a, zostawiaj¹c
oprawcy mieszkanie. W tym celu w nowych zapisach ustawy
przewidziano mo¿liwoœæ orzeczenia nakazu opuszczenia domu
przez sprawcê przemocy, jednoczeœnie nie pozbawiaj¹c go
w³asnoœci do lokalu. Inn¹ poprawk¹ ustawy, dzia³aj¹c¹ z kolei na
korzyœæ dzieci doœwiadczaj¹cych przemocy jest wprowadzenie
zakazu bicia dzieci oraz
nadanie pracownikowi socjalnemu
uprawnienia do odbierania dzieci w sytuacji zagro¿enia zdrowia lub
¿ycia. W nowym przepisie zadbano równie¿ o to, aby zapewniæ
bezpieczne schronienie dziecku, które ma odbyæ siê przy udziale
lekarza, ratownika medycznego lub pielêgniarki oraz funkcjonariusza
policji. Jednak dopóki przemoc bêdzie tematem tabu, dopóty bêdzie
wzrastaæ. Oczywiste jest bowiem, ¿e jeœli siê o czymœ niewiele mówi,
to analogicznie ma³o siê o tym wie, a wiêc nie mo¿na z tym skutecznie
walczyæ. Dlatego tak wa¿ne jest ci¹g³e poruszanie problemu
przemocy domowej, zachêcanie do otwartoœci i rozmowy,
prze³amywanie towarzysz¹cego mu wstydu i zniechêcenia. Ka¿dy
cz³owiek powinien czuæ siê odpowiedzialny za prze³amywanie bariery
milczenia, gdy¿ tylko w ten sposób walka z terrorem domowym
bêdzie skuteczna. Nikt bowiem nie zas³uguje na to, aby czuæ siê
wiêŸniem w³asnego domu, natomiast tematu przemocy powinien
wstydziæ siê jedynie oprawca
nie ofiara!

Gdzie szukaæ pomocy:
sPolicja 997 (lub 112 z telefonu komórkowego)
sNiebieska linia 116 123 (bezp³atne pomaganie)
sCa³odobowy telefon zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie-(81) 534 60 60
UWAGA- w nastêpnym wydaniu “Wieœci Gminnych” zostan¹
podane i omówione konkretne zapisy ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie oraz wskazane kroki, jakie nale¿y podj¹æ w
wypadku wystêpowania przemocy, a tak¿e kontakty/adresy
instytucji nios¹cych pomoc ofiarom.

Anna Skowroñska

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK W WOJ..LUBELSKIM
Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek Wykaz zakwalifikowanych bibliotek wed³ug liczby otrzymanych punktów:
publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko miejskich.
28 czerwca 2009r. zakoñczy³ siê nabór do I rundy PRB.
W skali ca³ego kraju przyjêto 612 bibliotek. Z województwa lubelskiego
zakwalifikowane zosta³y 53 biblioteki. 13 jako biblioteki wiod¹ce i 40
jako biblioteki partnerskie.
Rekrutacja w liczbach:
- w ci¹gu dwóch miesiêcy nap³ynê³o 995 wniosków,
- do Programu zg³osi³o siê 42% spoœród 2292 uprawnionych gmin
- jeden wniosek obejmuje bibliotekê gminn¹ oraz jej filie; w sumie do
Programu zg³oszone zosta³y 2884 placówki biblioteczne
- z 955 bibliotek, aplikuj¹cych do Programu, 225 zg³osi³o siê jako
Biblioteki Wiod¹ce, a 700 jako Biblioteki Partnerskie,
Cykl szkoleñ Programu Rozwoju Bibliotek w naszym regionie
sk³ada³ siê z piêciu dwudniowych spotkañ w Opolu Lubelskim, które
zakoñczy³y siê 16-17 czerwca 2010.
W szkoleniach uczestniczyli pracownicy GBP im.
K.Zieliñskiego i jej filii - Biblioteka Wiod¹ca wraz z Bibliotekami
Partnerskimi z Batorza, Dzwoli i Potoka Wielkiego. W czasie tych
spotkañ w ramach dobrych praktyk dzieli³yœmy siê ciekawymi
pomys³ami oraz integrowaliœmy siê z pracownikami bibliotek z
Zakrzówka powiat kraœnicki / Biblioteka Wiod¹ca/ i jej Bibliotekami
Partnerskimi z Wilko³aza, Szastarki i Annopola oraz z £azisk, powiat
opolski / Biblioteka Wiod¹ca/ i Opola Lubelskiego, Karczmisk i
Wilkowa/ Biblioteki Partnerskie/.
Zaproponowany w programie system szkoleñ koncentrowa³
siê na podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy i zadbaniu o to, by nowe
umiejêtnoœci wykorzystywane by³y z po¿ytkiem dla spo³ecznoœci
lokalnej.
W ramach Programu GBP i filie biblioteczne otrzyma³y
sprzêt komputerowy o wartoœci 30 tysiêcy z³otych .

Nowy sprzêt komputerowy

Ka¿da z bibliotek uczestnicz¹cych w Programie Rozwoju Bibliotek
bêdzie uczestniczy³a jeszcze w szkoleniach specjalistycznych / do
wyboru 2 modu³y z 8; najbardziej przydatne dla danej biblioteki/ które
bêd¹ siê odbywa³y jesieni¹ 2010 roku.

Wanda Trójczak
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KAPLICZKA MOJEGO DZIECIÑSTWA
„Do Twej d¹¿ymy kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wœród wichru, nawa³nicy,
W pochmurny, s³otny czas…”
Pami¹tk¹ po naszych przodkach i zdarzeniach, w których mieli
oni swój udzia³, s¹ przydro¿ne kapliczki. Stawiano je zwykle z inicjatywy
ludzi prywatnych lub te¿ ca³ych spo³ecznoœci. Jedn¹ z nich na terenie
naszej parafii jest kapliczka Œwiêtego Marka, której fundatorami by³a
rodzina Trojanowskich. Usytuowana obecnie przy g³ównej ulicy
w Modliborzycach, dawniej na obrze¿ach miasta, kapliczka Œwiêtego
Marka jest jedn¹ z najstarszych na terenie naszej parafii. Kapliczkê tê
zawsze darzy³am szczególnym sentymentem - ona towarzyszy³a mi od
najm³odszych lat dzieciñstwa, poprzez lata szkolne i doros³e ¿ycie.
Pomimo przeprowadzanych doraŸnych remontów, czas
pozostawi³ swój œlad. Na przestrzeni minionych lat drzewo zapuœci³o swe
korzenie, zagra¿aj¹c ca³kowitemu zniszczeniu kapliczki. Pragn¹c
przywróciæ jej pierwotny wygl¹d przyst¹piliœmy do wspólnego dzia³ania Wanda Trójczyk, Piotr Rogo¿a, Aleksandr Wo³oszyn oraz ja utworzyliœmy
Stowarzyszenie i poczyniliœmy starania nad odrestaurowaniem kapliczki.

Ekspertyzê wykona³ przyby³y z Sandomierza diecezjalny
konserwator zabytków ks. kanonik Andrzej Rusak, który okreœli³ czas
powstania kapliczki na drug¹ po³owê XVIII wieku. Jak¿e by³o dla mnie to
mi³ym zaskoczeniem, poniewa¿ ja datowa³am czas powstania kapliczki
na po³owê XIX wieku. Okreœlaj¹c tê datê, sugerowa³am siê du¿ym
zaanga¿owaniem wielu cz³onków rodziny Trojanowskich w XIX wieku
w dzia³alnoœæ Bractwa Ró¿añcowego, w którym sprawowali funkcje Promotorów, Podskarbich, Zakrystianów i Asystentów oraz
opowiadaniami babci. Jednak po dok³adnym obejrzeniu przez
konserwatora diecezjalnego okaza³o siê, ¿e kapliczka jest starsza
o ponad 50 lat.

Wed³ug zaleceñ i wskazówek przekazanych przez ks. kanonika
Andrzeja Rusaka przyst¹piliœmy do prac renowacyjnych. Du¿y wk³ad pracy
przy remoncie kapliczki (wykonuj¹c prace przygotowawcze, remontowe
i organizacyjne) w³o¿y³ nasz so³tys Modliborzyc - Aleksander Wo³oszyn.
Pragnê poinformowaæ, ¿e wszystkie prace budowlane nieodp³atnie wykonali
bracia Leszek i Zbigniew Golcowie. Bezinteresownie przy remoncie kapliczki
pracowali tak¿e Stanis³aw Jaskowiak, Marek Szabat i Zdzis³aw Rogo¿a.
Bardzo cenna by³a dla nas ich nieodp³atna praca, poniewa¿ zebrane wœród
spo³ecznoœci Modliborzyc fundusze na renowacjê wystarczaj¹ jedynie na
wykonanie remontu zewnêtrznego kapliczki, który pragniemy zakoñczyæ
w bie¿¹cym roku. Na ³amach “Wieœci Gminnych” cz³onkowie Stowarzyszenia
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za bezinteresowny wk³ad pracy przy
remoncie kapliczki oraz za ofiary pieniê¿ne na jej renowacjê. W przysz³ym
roku zamierzamy przeprowadziæ prace renowacyjne wewn¹trz kapliczki,
przywracaj¹c jej pierwotny wygl¹d - kapliczka Œwiêtego Marka powoli
odzyskuje swój dawny blask. Przydro¿ne kapliczki, krzy¿e i figury stanowi¹
nie tylko bezcenne bogactwo polskiego krajobrazu, ale przede wszystkim s¹
wyrazem wiary minionych pokoleñ.
.

Urszula Bzdyra

KATYÑ
Wiersz pt. “Katyñ” - autorstwa
pani Teresy Mul. Pani Teresa jest
cz³onkiem Klubu Seniora, dzia³aj¹cego
przy Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Modliborzycach.

Dzieje historii by³y tak zawi³e,
¯e przez tyle lat ukrywano tak wielk¹ mogi³ê.
Bestialski mord ukryto przed nami
¯o³nierska mogi³a zaros³a krzakami.
Na Monte Cassino
Na ziemi zroszonej krwi¹ polskich ¿o³nierzy
Zakwitaj¹ czerwone maki.
A tu - w Katyniu - nawet nie œpiewaj¹ ptaki.
I tylko czasem zaszumi¹ drzewa,
Bo ¿aden ptak w tym przeklêtym
Miejscu nie zaœpiewa.

I tylko czasem kruki zakraka³y
Ale tak cicho, jak gdyby p³aka³y.
Fatum dla Polski to Katyñ
To ¿o³nierskie groby, zbiorowe mogi³y
Jeszcze po tej potwornej zbrodni
Rany siê nie zabliŸni³y
A ju¿ nowe ofiary
W tym miejscu przyby³y.
Ostatniej tragedii nie sposób
Niczym zmierzyæ
A ja w wykrycie prawdy
Przesta³am ju¿ wierzyæ.
Bo nie po iloœci p³on¹cych zniczy
Przyjació³ ofiary siê liczy...
Katyñ to morze przelanej krwi i ³ez
Bo¿e, spraw, aby tej polskiej
Golgoty nadszed³ kres!
Niech ³ez kaskada dalej nie p³ynie
My Ciê b³agamy, w ka¿dej godzinie!
A ja pokornie proszê Ciê Bo¿e, nie zwiedŸ mej wiary
I spraw, niech to bêd¹ ostatnie ofiary.
Wszechmocny Bo¿e
To tylko proœba moja
A co w przysz³oœci siê stanie
B¹dŸ wola Twoja.
Teresa Mul

20

Wieœci Gminne

KSI¥DZ LEON KUŒMIERCZYK
Doœæ d³ugie ¿ycie…ujête krótko z pamiêæ c.d.
Okres wojenny
Przewiduj¹c wybuch II wojny œwiatowej spo³eczeñstwo polskie
w myœl odgórnych dyrektyw przygotowywa³o siê do niej. W terenie
zorganizowano tzw. O.P.L. - Obrona Przeciw Lotnicza. Tata by³ zastêpc¹ p.
Pereta, komendanta na m. Janów Lub. Oczywiœcie i ja "musia³em" tam byæ.
Maj¹c dobre „biegi”, zosta³em mianowany przez Burmistrza Miasta Janowa
goñcem-³¹cznikiem. Nie lada funkcja. Na strychach mieszkañ, na podwórkach
mia³ byæ przygotowany piasek i woda do ewentualnego niszczenia bomb
zapalaj¹cych, wzglêdnie zal¹¿ku po¿aru. […] Ale jak przysz³y bomby, to ca³a
przygotowana obrona prys³a. Pierwsze bombardowanie Janowa zabi³o du¿o
ludzi i zwierz¹t. Trochê po¿arów. W czasie drugiego bombardowania
13 wrzeœnia 1939r. sp³onê³o miasto w 70%. Trzecie bombardowanie 15 wrzeœnia
wykoñczy³o miasto, jak podaj¹ statystyki, do 90%. Przyczyn¹ tych wariackich
nalotów i zniszczeñ by³o zauwa¿enie przez lotnictwo niemieckie
przechodz¹cego przez Janów wojska 12 i 15 wrzeœnia. Tata, widz¹c
przechodz¹ce 12 wrzeœnia wojsko, zw³aszcza du¿o artylerii, kaza³ nam
natychmiast przenieœæ siê do £ukasiewiczów na Bia³¹. Mówi³, ¿e wsi nie bêd¹
bombardowaæ ani paliæ. 13 wrzeœnia spali³a siê jednak i Bia³a.

Koœció³ w Bia³ej

mimo ¿e, jak s¹dzê, Sekretarz przeczuwa³, ¿e jestem zwi¹zany z podziemiem.
Moje podejrzenie wyp³ywa³o z jego bardzo oglêdnych, tolerancyjnych
wypowiedzi dotycz¹cych „band w terenie”. Mia³em tak¿e, w miarê mo¿liwoœci,
obserwowaæ urzêdników niemieckich i niektórych polskich w dostêpnych dla
mnie urzêdach. Kiedyœ, mo¿e w czerwcu 1943 roku, dosta³em polecenie
sporz¹dzenia planów dwóch budynków. Jeden to urz¹d i miejsce
zamieszkania, wówczas najwa¿niejszego w Janowie, Niemca - przedwojenny
budynek Starostwa, po wojnie moje liceum. Drugi budynek to Bank PKO
i Posterunek Policji Granatowej. Z drugim budynkiem nie mia³em problemów,
doœæ szybko odda³em pracê Komendantowi Peretowi. W pierwszym w zasadzie wchodzi³em tylko do Niemki - sekretarki. Ta przyjmowa³a pisma,
kwitowa³a i koniec. Kiedyœ powiedzia³a, ¿e gdyby jej nie by³o, mam zanieœæ do
centralki telefonicznej. Zaprowadzi³a mnie. Kilka razy tam chodzi³em.
Pracowa³a tam piêkna dziewczyna. Smutna, mo¿e czasem zap³akana. Kiedyœ
powiedzia³a mi wprost: Nie rozgl¹daj siê tutaj, bo ju¿ ciê obserwuj¹. Nie
mówi¹c chyba nic, zrobi³em dziwn¹, g³upi¹ minê, mo¿e troszeczkê siê
uœmiechn¹³em i wyszed³em. Powiedzia³em o tym dok³adnie por. Peretowi.
Mo¿e miesi¹c póŸniej ju¿ tam jej nie by³o. Gdy pracowa³em w Modliborzycach,
dosta³em od kogoœ do przeczytania wojenne wspomnienia Dra
Sowiakowskiego, dyrektora janowskiego szpitala i tam wspomina³ o niej.
Okaza³o siê, by³a ¯ydówk¹, a ten urzêdnik niemiecki wzi¹³ j¹ do siebie na
przetrzymanie. Gdy likwidowano ostatnich ¯ydów, sam Niemiec musia³ j¹
zastrzeliæ. Potwierdzi³ to m³odszy trochê ode mnie, dawny mieszkaniec
Szastarki, syn w³aœciciela m³yna w Szastarce. Mówi³ nawet, sk¹d ona
pochodzi³a. A wiêc nie by³a to prowokacja z jej strony, tylko szczera chêæ
uprzedzenia.
Teraz sprawa æwiczenia mnie na placówce. Powiedzia³em wy¿ej,
¿e ka¿dy ¿o³nierz musi byæ odpowiednio przeszkolony. Gdy zabierali siê do
mnie, p. Peret i jakiœ wachmistrz, bodaj¿e o pseudonimie Surma - Poznaniak,
zastêpca komendanta placówki, okaza³o siê, ¿e ukazan¹ mi broñ znam
bardzo dobrze. Zawi¹zane oczy, a ja ca³y karabin rozkrêci³em i z³o¿y³em z
powrotem. Podobnie z jakimœ pistoletem. Zna³em siê te¿ na pos³ugiwaniu siê
granatem. Wielkie u nich zdziwienie. Zabrali siê do terenoznawstwa i taktyki
walki partyzanckiej. I tu zdziwienie. Pytanie: sk¹d to znam? Powiedzia³em, ¿e
kilkanaœcie miesiêcy temu "przerabia³em" to, zreszt¹ ca³kiem prywatnie, z
przerabiaj¹cym kurs podchor¹¿ówki, pewnym ¿o³nierzem AK. Ten facet, jest
ju¿ podporucznikiem, a ja znam to tylko dla siebie. Tym, z którym
zapoznawa³em siê z wojskowoœci¹, by³ Janek £ukasiewicz, ps. „Prawdzic”,
którego prosi³em, aby mnie w³¹czy³ do swojej placówki i przyj¹³ ode mnie
przysiêgê. […]
W grudniu 1943 roku por. Peret zosta³ rozszyfrowany przez
¿andarmeriê janowsk¹. Poszed³ do Oddzia³u. Chcia³em do³¹czyæ i ja, ale
powiedziano mi: “O tobie nic nie wiedz¹, pracuj dalej tak, jak dot¹d”. Krótko ta
praca trwa³a, bo zosta³em powo³any do Junaków i 14 marca 1944r. by³em na
lotnisku w Dêblinie, zatrudniony w pracach pomocniczych. Mieszkaliœmy w
barakach na brzegu lotniska. [...] Przed wojn¹ by³a tam sk³adnica broni i
amunicji dla polskiego wojska. Tam budowaliœmy tory kolejowe. Po trzech
tygodniach pracy w Junakach zwialiœmy we trzech: nasz s¹siad Edward Sowa
i Jan Król z Zaolszynia. Ucieczka siê uda³a i - zgodnie z przewidywaniami byliœmy w domach trzeciego dnia wieczorem. Sto trzydzieœci kilometrów
piechot¹, wiosenne roztopy i niebezpieczeñstwo nadziania siê na Niemców
utrudnia³y marsz. W domu z uciekinierem by³y trochê k³opoty, gdy po kilku
tygodniach ¯andarmeria otrzyma³a nakaz z³apania nas i odstawienia do
Dêblina. […] Przychodzili kilka razy i zawsze najpierw pytali przechodniów,
gdzie tu mieszka ten, co uciek³ z Junaków. Ludzie pokazywali im drogê, ale
wczeœniej dobiegli i uprzedzili. Mnie po ucieczce mêczy³y kilka tygodni wrzody.
Musia³em to kurowaæ. Mo¿e przez to, a tak¿e przejœcie Oddzia³u na inne
tereny, straci³em z nim kontakt. Dlatego przyczepi³em siê do Placówki AK,
czêœciowo i NSZ na Bia³ej. Tam od razu wykorzystano mnie do nas³uchu
radiowego, ewentualnie ubezpieczenia s³uchaj¹cych. W zasadzie
s³uchaliœmy radia w dwóch domach u Tyry Tomasza i Franciszka Or³a. Szybko
spisywane wiadomoœci radiowe sz³y gdzieœ dalej, ju¿ do druku. By³ czerwiec,
no, i lipiec, koñcz¹cy okupacjê niemieck¹. Zmianê okupantów prze¿y³em tam
na Bia³ej, w³¹czaj¹c siê przy Janku £ukasiewiczu do Akcji Burza. Niemcy
uciekali wszystkimi dostêpnymi drogami do Wis³y i chcieli dalej na zachód.
[…]
Czytaj¹c te wspomnienia, mo¿e siê wydawaæ, ¿e taka wojna to
„sielanka” - cz³owiek uciek³, odkurowa³, tu go poinformowali, tam pracowa³.
Dlatego postaram siê ukazaæ kilka moich prze¿yæ, zgo³a mniej przyjemnych i
ukazuj¹cych choæ namiastkê makabry wojny. Pierwszy raz dosta³em batem od
Niemca w zimie z 1939 na 1940 rok. Jecha³em sañmi z Borownicy do Janowa.
Na polach gruba warstwa œniegu. Na szosie przekopany tunel dla niemieckich
samochodów. Co jakiœ czas zrobione jakby zatoki dla furmanek. Jadê tym
tunelem. Od Janowa jad¹ Niemcy. Pêdzê do zatoczki. Nie zd¹¿y³em. Niemcy
stanêli. Wysiad³ jeden z nich, wzi¹³ mój bat i zacz¹³ mnie praæ. Jak trafia³o na
palto, nic mi nie by³o, ale kilka batów przejecha³o po twarzy i po rêkach. D³ugo
by³y widoczne smugi po bacie. Wreszcie koñ wygramoli³ siê na pryzmy œniegu i
na pole.

Zadziwiaj¹ce i dobrze przeze mnie zapamiêtane by³o przechodzenie
ognia po szczytach dachów stodó³. Ten widok sun¹cego powoli po dachach
stodó³ p³omienia mam w oczach do dziœ. […] W dniach 29 IX do 1 X
prze¿ywaliœmy walki grupy wojsk polskich pod ogólnym dowództwem p³k
Zieleniewskiego, z Niemcami i Sowietami. […] O zmierzchu 29 wrzeœnia
widzia³em przez dziurê w p³ocie, przelatuj¹cy oddzia³ konnicy, z lasu zwanego
„Podlaski” do Lasów Janowskich. By³o ich 50 - 80 koni. Piêkny galop, szable mieli
chyba w rêkach. […] Wspominam o tym i dlatego, ¿e z t¹ grup¹ przyby³ do
Janowa nasz burmistrz p. Bijasiewicz. Ukrywaj¹c siê, zacz¹³ z innymi
organizowaæ podziemie. Wiem, ¿e tata w paŸdzierniku listopadzie 1939 roku,
kilka razy spotyka³ siê z p. Bijasiewiczem i policjantem p. Przybylskim. Byæ mo¿e
i tata by³ jednym z organizatorów podziemia na naszym terenie […] Tata od
listopada , na wniosek p.o. Burmistrza p. Winiarczyka i Powiatowego Lekarza
Weterynarii p. Tesli, prowadzi³, jeden z piêciu , sklepów miêsnych. Pomagaliœmy
trochê w tym, zw³aszcza Gienek. Józef zaj¹³ siê gospodarstwem. Poniewa¿
musia³o siê mieæ jakieœ zajêcie, potwierdzone przez Urz¹d Pracy, mnie
wypada³o zawsze gdzieœ pracowaæ. Inaczej grozi³a wywózka na roboty do
Niemiec. Pierwsze moje takie legalne zajêcie, razem z koleg¹ Zygmuntem
Sow¹, z naszej ulicy, to pomaganie mierniczemu, p. Markowskiemu przy
robieniu jakichœ pomiarów najbli¿szej okolicy Janowa. Darzy³ nas widocznie
zaufaniem, bo jak siê okaza³o, mia³ odwagê, by przekazywaæ nam wiadomoœci
radiowe. Za posiadanie i s³uchanie radia Niemcy grozili ju¿ kar¹ œmierci. […] Od
jesieni 1940 roku pracowa³em w niemieckiej firmie budowlanej, prowadzonej
przez wysiedlonego Poznaniaka p. Ksi¹¿ka. Najpierw by³em furmanem. PóŸniej
pomocnikiem murarskim i wreszcie murarzem. […] Nastêpnie by³em
pracownikiem terenowym w tzw. Holztransporcie, zajmuj¹cym siê wywózk¹
drewna z lasu, oczywiœcie na potrzeby okupanta. […] W Magistracie
burmistrzem i sekretarzem byli Ukraiñcy: Lewyckyj i Bazyli Tys³o. Tata, nale¿¹cy
do jakiejœ komisji, zna³ siê z nimi , st¹d moja tam praca. A by³em tam starszym
pomocnikiem m³odszego woŸnego. Oficjalnie goñcem. Do mnie nale¿a³o
roznoszenie pism z Magistratu do ró¿nych instytucji, tak¿e niemieckich.
Poniewa¿ z tym nie by³o wiele pracy, doraŸnie pomaga³em przy wypisywaniu
nakazów szarwarkowych. Wczesn¹ wiosn¹ 1943 roku w³¹czy³em siê do pracy
podziemnej. Sta³em siê ¿o³nierzem Narodowej Organizacji Wojskowej na
placówce w Janowie, zwi¹zanej z Oddzia³em partyzanckim Ojca Jana. NOW
podporz¹dkowa³a siê Armi¹ Krajow¹, a od wrzeœnia 1942 z niej wydzieli³y siê
Narodowe Si³y Zbrojne. Komendantem naszej placówki by³ przedwojenny
zawodowy oficer ppor Dominik Peret. Na placówkach zapoznawano ch³opców z
broni¹, przeprowadzano w skromnym zakresie æwiczenia wojskowe,
Ks. Leon Kuœmierczyk
o charakterze partyzanckim. […] Moi zwierzchnicy zmienili mi obowi¹zki.
Zamiast ³¹cznoœci, o której by³a mowa w pierwszym i drugim tygodniu po
wst¹pieniu - wywiad. Przyczyn¹ tej zmiany by³o to, ¿e pracowa³em w
Magistracie. Do moich zajêæ nale¿a³o roznoszenie pism do ró¿nych urzêdów, S¹ to fragmenty wspomnieñ, które przekaza³ ks. Leon Kuœmierczyk.
tak¿e niemieckich. Mia³em wiêc do tych urzêdów zezwolenie na wejœcie, a przy W kolejnym numerze “Wieœci Gminnych” bêdzie drukowany ci¹g dalszy.
okazji obserwacja. Decyzja zapad³a w Oddziale Ojca Jana. Do mojej dzia³alnoœci
podziemnej nale¿a³o: obserwowanie Ukraiñców, Burmistrza i Sekretarza. Z kim
siê kontaktuj¹, jak siê odnosz¹ do Polaków itp. Z nimi nie mia³em wiele roboty.
Opracowa³a: Urszula Bzdyra
Siedzieli cicho, chc¹c prze¿yæ wojnê. Do mnie odnosili siê na ogó³ ¿yczliwie,
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WSPOMNIENIA O NAUCZYCIELACH PAÑSTWU
WANDZIE I ZYGMUNCIE SAPALSKICH

Wanda Sapalska
1919 - 2010r.

Zygmunt Sapalski
1913 - 1991r.

23 lutego 2010 roku odby³ siê pogrzeb naszej Drogiej Pani,
wychowawczyni, nauczycielki Szko³y Podstawowej w Modliborzycach z lat 1951
- 1958 Pani Wandy Sapalskiej. Prze¿y³a 91 lat. W ostatniej drodze na miejscowy
cmentarz towarzyszy³a jej Rodzina, liczne grono nauczycieli g³ównie z Kraœnika i
grupa by³ych uczniów. W zimowy, ale pogodny i s³oneczny dzieñ, id¹c za trumn¹
wspomina³am te lata prze¿yte w bliskoœci Pañstwa Sapalskich. Byli oni nie tylko
moimi nauczycielami, ale - co poczytujê sobie za wielki zaszczyt - przyjació³mi
mego rodzinnego domu. Czêsto nas odwiedzali, snuli wspomnienia, rozmawiali
o œwiecie i ¿yciu. To przede wszystkim Pani Sapalskiej zawdziêczam wybór
mojej drogi ¿yciowej. Ona zaszczepi³a we mnie zainteresowanie, a póŸniej
mi³oœæ do zawodu nauczycielskiego. To g³ównie dziêki Niej chwalono mnie
w ¿yciu za tzw. „lekkie pióro”. Tyle obrazów podsuwa pamiêæ, tyle wspomnieñ
i prze¿yæ w których na planie g³ównym s¹ Pañstwo Sapalscy.
Pani Wanda Sapalska urodzi³a siê 22.04.1919 r. w rodzinie fornala
karbowego maj¹tku Zamek pow. Janów Lubelski, parafii Modliborzyce. Do
Szko³y Powszechnej uczêszcza³a w Modliborzycach. Ukoñczy³a j¹ w 1933r. Do
1939 r. przebywa³a w Warszawie ze swoim najstarszym bratem Franciszkiem.
Ca³y okres II wojny œwiatowej i okupacji niemieckiej przebywa³a na
przymusowych robotach w niemieckim maj¹tku ziemskim Sommerold k/Erfurtu.
Po powrocie do kraju podjê³a pracê i naukê. W 1946 r. rozpoczê³a
pracê nauczycielsk¹ w miejscowoœci £ada pow. Janów Lubelski. By³ to czas
organizacji szko³y - poczynaj¹c od odbudowy przy pomocy mieszkañców
budynku szkolnego poprzez nauczanie dzieci w ró¿nym wieku, a te¿ likwidacjê
analfabetyzmu m³odzie¿y starszej i doros³ych.
W tym czasie podwy¿sza tez swoje kwalifikacje. W 1947 r. koñczy
kurs pedagogiczny dla nauczycieli i pierwszy rok Liceum Pedagogicznego.
W £adzie pracuje do 1948 r., a od wrzeœnia rozpoczyna pracê
nauczycielsk¹ w Stojeszynie gm. Modliborzyce. Oprócz pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹ szkoln¹ prowadzi kursy dla analfabetów (do 1950r.). Organizuje
Szkolne Ko³o PCK, prowadzi kursy sanitarne pierwszej pomocy. Prowadzi te¿
zespó³ teatralny. W latach 1949-50 kieruje Szko³¹ w Stojeszynie. Koñczy drugi
rok Liceum Pedagogicznego.
Od 15.01.1951 r. zostaje nauczycielk¹ w Szko³y w Modliborzycach.
Nadal z zapa³em pracuje z m³odzie¿¹ szkoln¹ i pozaszkoln¹.
Organizuje kó³ko dramatyczne. W 1951 r. koñczy Liceum Pedagogiczne.
W 1952 r. jest wytypowana i koñczy w Sopocie Centralny Kurs Historii dla
Instruktorów i Kierowników Zespo³ów Miêdzyszkolnych i zostaje instruktorem
powiatowym. Chêtnie pomaga m³odszym kolegom. W dalszym ci¹gu jest
opiekunk¹ szkolnego ko³a PCK, za co otrzymuje w 1953 r. Odznakê Honorow¹
Zarz¹du G³ównego PCK.
W 1954 r. otrzymuje odznaczenie Dzia³acz Kultury. W setn¹ rocznicê
œmierci Adama Mickiewicza w 1955 r. wystawia wspania³e przedstawienie,
sk³adaj¹ce siê z fragmentów dzie³ A. Mickiewicza.
W 18 numerze „Wieœci Gminnych” pisze o tym obszernie p. Maria
Soliñska-Dzier¿awska.
W uzupe³nieniu dodajê, ¿e w to wielkie przedsiêwziêcie teatralne
zaanga¿owanych by³o wiele osób, rodziców, cz³onków Komitetu
Rodzicielskiego.
Moja mama - Apolonia Chrzanowska - szy³a stroje, które by³y
wzorowane na ilustracjach Andriollego do scen z “ Pana Tadeusza”.
Pani Helena Weso³owska i pan Eugeniusz Sa³êga wykonywali
dekoracjê i inne elementy strojów i wystroju sceny.
Pani Mieczys³awa z plebanii gospodyni ks. Rybki - wypo¿yczy³a
stylowy stolik, wachlarze, bursztyny.
Pan Henryk Olas zajmowa³ siê oœwietleniem wed³ug projektu p. Jana
Matu³y, ówczesnego studenta fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego.
Choreografiê poloneza i æwiczeñ samego tañca podjê³a siê Danuta
Stryjecka, ówczesna studentka medycyny póŸniejsza transplantolog.
Po politycznych przemianach w paŸdzierniku 1956 r. p. Sapalska
przyst¹pi³a do reaktywacji zlikwidowanego w 1949 r. Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego, organizuj¹c dru¿ynê harcerek. Po raz pierwszy w szarych
mundurach defiladowa³y pod przodownictwem Pani Wandy w œwiêto 1 Maja
1957 r.
W 1958 r. Pañstwo Sapalscy wyje¿d¿aj¹ z Modliborzyc i obejmuj¹
(p. Zygmunt) kierownictwo Szko³y Podstawowej Nr 3 w Kraœniku.
Pani Wanda nadal podwy¿sza swoje kwalifikacje. Koñczy ZSN
filologia polska.
Nadal pracuje z zaanga¿owaniem w szkole i w œrodowisku.
Otrzymuje wiele nagród i wyró¿nieñ.
Pracuje do 1984 r. i przechodzi na emeryturê. Nadal aktywnie dzia³a
w ZNP, do którego nale¿a³a od 1947 r. Wchodzi³a w sk³ad grupy reaktywuj¹cej
ZNP w Kraœniku w 1982 r. Poprzez trzy kadencje (1983 - 1994) by³a

przewodnicz¹c¹ sekcji emerytów, kilkakrotnie delegatem na konferencje
powiatowe i okrêgowe ZNP. Bra³a udzia³ w akcjach protestacyjnych m.in.
w „marszu milczenia”. Nagrodzona m.in. Krzy¿em Kawalerskim OOP, Z³ot¹
Odznak¹ ZNP.
Pani Wanda w moich wspomnieniach to przede wszystkim
wspania³a nauczycielka, zawsze doskonale i na piœmie przygotowana do
ka¿dej lekcji. To ¿yczliwa, dobra, pe³na poœwiêcenia osoba. Wielu moich
kolegów zgodnie z Jej radami wybiera³o szko³y œrednie, a te¿ swoje dalsze
drogi ¿yciowe.
Po¿ycza³a nam ksi¹¿ki ze swoich prywatnych zbiorów, uczy³a
korzystania z encyklopedii i s³owników. Uczy³a nas patriotyzmu i mi³oœci do
Ojczyzny.
Mimo tak strasznych prze¿yæ okupacyjnych, obydwoje Pañstwo
Sapalscy ¿yli dniem bie¿¹cym, z nadziej¹ patrzyli w przysz³oœæ i te w³aœnie
cechy starali siê w nas zaszczepiæ.
Pan Zygmunt Sapalski urodzi³ siê 26.04.1913 r. w Zaklikowie, jako
trzeci syn Fabiana i Marianny z Pankowskich.
Publiczn¹ Szko³ê Powszechn¹ ukoñczy³ w 1930 r. i rozpocz¹³
naukê w Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim Mêskim w Siedlcach.
Ukoñczy³ je w 1935 r., otrzymuj¹c Dyplom Nauczyciela Szkó³ Powszechnych
Nr 9/1935 r.
Obowi¹zkow¹ praktykê nauczycielsk¹ odby³ w 1936 r.
w Wisznicach. Po odbyciu praktyki zosta³ przeniesiony do Moœcisk k/Che³ma,
gdzie zorganizowa³ i prowadzi³ do wybuchu wojny jednoklasow¹ szko³ê.
Po wybuchu wojny wróci³ w rodzinne strony i w latach 1939 - 1940
pracowa³ w szkole w £ysakowie.
Od 1940 r. w ramach tajnego nauczania pracowa³ w Wólce
Batorskiej i tam zosta³ aresztowany przez gestapo i wywieziony na Zamek
Lubelski.
Z Zamku wywieziony do Auschwitz (Oœwiêcim), a póŸniej do
dalszych obozów Buchenwald, Kamando Dora. Od 1 listopada 1944 r. do
maja 1945 r. wiêziony w obozie koncentracyjnym Mittelbau.
W Auschwitz nadano mu i wytatuowano numer obozowy 155693.
W maju 1945 r. obóz Mittelbau wyzwalaj¹ wojska amerykañskie. Droga do
Polski trwa a¿ do sierpnia 1945 r.
Mimo tak strasznych prze¿yæ
i wyczerpuj¹cej drogi powrotnej od razu zg³osi³ siê do pracy.
Ju¿ od wrzeœnia 1945 r. zosta³ skierowany do pracy w Publicznej
Szkole Powszechnej w D¹brówce gm. Potok Wielki. Powierzono Mu
kierowanie t¹ szko³¹.
Nastêpnie Inspektorat Szkolny kieruje Pana Zygmunta
Sapalskiego do Szko³y w £adzie gm. Chrzanów. Tam te¿ pe³ni obowi¹zki
kierownika Szko³y. W £adzie pracowa³ od koñca roku szkolnego 1947/1948,
a od 1948 r. rozpocz¹³ pracê jako kierownik szko³y w Stojeszynie.
Po ukoñczeniu w wakacje 1949 r. Kursu dla kierowników szkó³
podstawowych w Zamoœciu, zostaje w 1049/50 skierowany na Wy¿szy Kurs
Nauczycielski w £odzi, który koñczy w kierunku geografii i wychowania
fizycznego.
Od 01.01.1951 r. by³ kierownikiem Szko³y Podstawowej
w Modliborzycach, przejmuj¹c szko³ê po Pani Torlowej.
W Modliborzycach pracowa³ z ¿on¹ Wand¹ do koñca roku
szkolnego 1957/58.
Od 1 wrzeœnia 1958 r. zostaje kierownikiem Szko³y Podstawowej
Nr 3 w Kraœniku, gdzie pracowa³ do emerytury tj. do 1973 r.
Pan Zygmunt Sapalski by³ cz³owiekiem prawym, sprawiedliwym,
uczciwym i szlachetnym. Zawsze spokojny, stonowany. Uczy³ nas geografii,
pokazywa³ na mapie odleg³e kraje, kontynenty, oceany o których umia³ mówiæ
barwnie i ciekawie.
Kiedyœ, pokazuj¹c na mapie ówczesny „Stalinogród”, pó³g³osem
na boku powiedzia³ „ale dzieci pamiêtajcie - to s¹ Katowice”.
By³ autorem piêknej mapy plastycznej Modliborzyc i okolic. Za
swoj¹ pracê nauczycielsk¹ zosta³ odznaczony Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
Pamiêtam, jako dziecko by³am na weselu p. Marii Jaskowiak
(nauczycielka przedszkola). Pan Zygmunt Sapalski wspaniale zatañczy³
mazura z oryginalnymi figurami. Goœcie bili brawo, zachwytom nie by³o koñca.
Pañstwo Sapalscy organizowali ka¿dego roku wycieczki
krajoznawcze. Jedn¹ zapamiêta³am szczególnie. By³ to wyjazd: Poronin Zakopane - Kraków w maju 1956 r. Do poci¹gu w Szastarce pojechaliœmy
furmankami, a wracaliœmy te¿ furmankami z Zaklikowa, bo tam zatrzymywa³
siê poci¹g powrotny.
Abyœmy siê nie „pogubili”, znakiem rozpoznawczym by³y dla
wszystkich jednakowe chusteczki na g³owy, które uszy³a moja mama.
Po wielu latach, kiedy sama ju¿ by³am babci¹, odwiedza³am moje
dzieci i wnuka, którzy wówczas mieszkali w Kraœniku Fabrycznym i przy okazji
kilka razy odwiedzi³am Pani¹ Wandê Sapalsk¹. Po œmierci ukochanego mê¿a
Pana Zygmunta, mieszka³a z synem Krzysztofem i Jego Rodzin¹.
W rozmowach pyta³a o wiele osób z Modliborzyc, które dobrze
pamiêta³a, o nasze ¿ycie, o rodziny, zawsze z ¿yczliwoœci¹
i zainteresowaniem.
Chcia³abym, aby pamiêæ o tej Wspania³ej Parze nauczycieli
w Modliborzycach nie zaginê³a. Pracowali tu tylko osiem lat, ale oddali tej
szkole, dzieciom, ca³ej spo³ecznoœci najlepsz¹ cz¹stkê siebie. Pracowali
w bardzo trudnych powojennych latach, dzielili z nami szar¹, ciê¿k¹
codziennoœæ.
Jak mówi³ mi Syn Krzysztof, Pan Zygmunt do koñca swojego ¿ycia
mówi³ o Modliborzycach i ludziach „dziêki” którym musia³ st¹d odejœæ. Zawsze
z g³êbokim ¿alem, ¿e tak potoczy³o siê ¿ycie. Tutaj chcia³ spocz¹æ snem
wiecznym.
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Mia³ rodzinê w Zaklikowie, groby bliskich na tamtejszym cmentarzu,
wiele lat przepracowa³ w Kraœniku, jednak na miejsce wiecznego spoczynku
wybra³ Modliborzyce. Zostañcie Pañstwo w naszych sercach, wspomnieniach
i naszej serdecznej pamiêci.

Wycieczka z Modliborzyc do Warszawy pod kierownictwem
pp. Wandy i Zygmunta Sapalskich 1952 r.
Przemarsz harcerek pod przewodnictwem p. Wandy Sapalskiej
1 V 1956 r.

Wycieczka
z Modliborzyc
do
Zakopanego
i Krakowa
16.05.1956 r.
W tle Wawel.
Kierownictwo
pp. Sapalscy.

Treœæ artyku³u opar³am g³ównie na informacjach zaczerpniêtych od
syna Krzysztofa Sapalskiego, zebranych dokumentach, wspomnieniach
by³ych uczniów, 23 numerze „Regionalisty” (Czasopismo Kraœnickiego
Towarzystwa Regionalnego).

Anna Kowalik

“KARTKA Z PAMIÊTNIKA...”
Mój wyjazd do Warszawy pozosta³ pod znakiem zapytania- choæ do
wyjazdu obydwie z cioci¹ Stef¹ czyni³yœmy przygotowania. Nadszed³ dzieñ
1 wrzeœnia 1939 r. Wiadomoœæ o wtargniêciu Niemców na tereny Polski dotar³a
do nas poprzez radioodbiorniki, znajduj¹ce siê w kilku domach
w Modliborzycach. Informacja ta, podawana z ust do ust nape³nia³a nas
wszystkich smutkiem i przera¿eniem.
7 wrzeœnia sz³am na pole na „pó³æwiartki” po ziemniaki. W ksiê¿ym
ogrodzie za plebani¹ by³o du¿o polskich ¿o³nierzy. W³aœnie przelatywa³
niemiecki samolot zwiadowczy. ¯o³nierze zaczêli strzelaæ. Nie zestrzelili go,
a 8 wrzeœnia by³ tego fina³. Tego dnia w Modliborzycach na czterech furmankach
jechali ewakuowani z Grudzi¹dza pracownicy Urzêdu Skarbowego. Zatrzymali
siê na odpoczynek ko³o oœrodka zdrowia i w pobli¿u domu pp. Walczyñskich.
Samoloty, lec¹ce w kierunku Janowa, zrzuci³y dwie bomby, zabijaj¹c
osiemnastoletni¹ dziewczynê z Grudzi¹dza.
W tym dniu samoloty niemieckie przeprowadzi³y nalot na ¿o³nierzy,
bêd¹cych za plebani¹. Kilku z nich poleg³o, ich cia³a spoczê³y na miejscowym
cmantarzu jako pierwsze ofiary wojny w Modliborzycach.
8 wrzeœnia - to dzieñ odpustu w Janowie Lubelskim ku czci Matki
Bo¿ej Siewnej. Gdy nad miastem pokaza³y siê niemieckie samoloty, ludzie
w pop³ochu zaczêli uciekaæ do schronów. Zaczê³o siê istne piek³o bombardowania, miasto p³onê³o. Wtedy od bomby zginê³a Janina Wyrostek,
córka Maryni i Józefa Krasowskich, jedyna siostra Witolda i Stefana. By³a bardzo
piêkn¹ kobiet¹, wówczas ¿on¹ urzêdnika Sejmiku Powiatowego. Wybieg³a ze
schronu do mieszkania, by coœ zabraæ - nie zd¹¿y³a. Od³amki bomby rozszarpa³y
jej cia³o na strzêpy. Ciocie- Stefa Saj i Marynia Krasowska - pojecha³y zaraz do
Janowa. Obydwie prze¿y³y szok, zbieraj¹c kawa³ki cia³a. Janka osieroci³a mê¿a
i synka Zbyszka.
W mojej pamiêci na zawsze pozostanie dzieñ 15 wrzeœnia 1939 r.
Mamusia piek³a chleb i do pieca wstawi³a kaczkê, któr¹ Tatuœ zd¹¿y³ przyrz¹dziæ.
Mama, jakby przeczuwaj¹c nieszczêœcie, co mog³a wynosi³a z mieszkania do
piwnicy. Zaczê³o siê bombardowanie Modliborzyc, istne piek³o- huk spadaj¹cych
bomb, grad kul z karabinów maszynowych, ³uny po¿arów i przera¿aj¹cy pisk
pal¹cych siê ponad 40 œwiñ w podwórzu pp. Witkowskich. Tatuœ schowa³ siê za
studniê, lecz jak wspomina³, tak jakby ktoœ mu mówi³ „uciekaj st¹d”. I zd¹¿y³
schowaæ siê za kuŸniê Jana £aty, gdy bomba uderzy³a w tamto miejsce. Sp³onê³y
prawie wszystkie domy, w tym i nasz rodzinny dom. Wiêkszoœæ ludzi ukry³a siê
wœród drzew nad rzek¹ Sann¹, gdzie znalaz³ siê póŸniej Tatuœ z siostr¹ Stef¹. Ja
znalaz³am siê wœród wielu modliborzan w schronie, który by³ za budynkiem
pp.Rusinków.
Wieczorem, kiedy umilk³y strza³y karabinów i huki bomb, wyszliœmy
ze schronu. Wzrok nasz utkwi³ w ³unie po¿aru, który ogarn¹³ ca³y rynek
i okoliczne domy. Dymy po¿arów, sw¹d spalenizny rozprzestrzenia³ siê
w powietrzu. Z krzaków olszyn znad Sanny ludzie wychodzili jak z nor i wszyscy
zaczêli zbli¿aæ siê do domu na wzgórzu, nale¿¹cego do pp. Rusinków. Ta
kochana Matka Polka- pani Bronis³awa Rusinek - wszystkich czêstowa³a
chlebem i mlekiem, a przecie¿ mia³a mê¿a i troje dzieci- Aleksandrê, Mariê
i Stanis³awa. Pamiêtam, jak mówi³a- „Matka Bo¿a ocali³a nas, musimy siê
ratowaæ, gdzie kto mo¿e niech idzie spaæ, do stodó³ na siano, na s³omê”.

Domy wielu ¯ydów by³y spalone. Nasz du¿y, drewniany, bia³y dom i budynki
gospodarskie sp³onê³y. Wœród zgliszcz na grz¹dce zobaczy³am zwêglone
krzaki pomidorów, z których jeszcze wczoraj zebra³am ca³y koszyk owoców i
zabra³am, uciekaj¹c do schronu.By³o siê czym podzieliæ z innymi.
Drugiego dnia z siostr¹ Loni¹ posz³yœmy do cioci Maryni
Krasowskiej. Poczêstowa³a nas chlebem i mlekiem, a ³zy same jak grochy
wpada³y do garnuszka. “Ciociu, dlaczego taki okrutny los nas spotka³ ?”Spyta³am.
“Moja droga, wojna to ogieñ i œmieræ, wielu ludzi cierpiodpowiedzia³a. Nie by³o gdzie mieszkaæ. Przygarnê³a nas babcia Józia
Pietrzykowa, rodzona siostra mojej babci Marianny ze strony Mamusi.
Babcia, maj¹c swoj¹ liczn¹ rodzinê, odda³a nam jeden pokój, zostawiaj¹c
sobie drugi pokoik. ¯yd Jankiel, stolarz przyniós³ nam nowe ³ó¿ko,
a kole¿anka Ola Siwkiewicz przynios³a miseczkê i cztery ³y¿ki i tak zaczê³o
nam przybywaæ ró¿nych rzeczy. W koñcu wrzeœnia Niemcy przyprowadzili na
cmentarz koœcielny w Modliborzycach polskich ¿o³nierzy, wziêtych do
niewoli. Byli g³odni i zmêczeni. Ludzie przynosili im, co mogli do jedzenia.
Pani Michalina Siwkiewiczowa ugotowa³a wiadro bardzo smacznej
kartoflanki, które z Ol¹ zanios³yœmy ¿o³nierzom. Gdy rozlewa³yœmy zupê,
jeden z ¿o³nierzy spyta³, czy tu mieszka Wincenty Paw³owski, to mój stryj
doda³.Cicho odezwa³am siê, ¿e o zmierzchu bêdê czekaæ na niego
i zaprowadzê go do domu Paw³owskich. Tym ¿o³nierzem by³ Tadeusz
Paw³owski. Gdy ¿o³nierz niemiecki sta³ odwrócony w kierunku plebani,
Tadeusz przeskoczy³ przez parkan na teren placu przy budynku szko³y
i szybko udaliœmy siê do domu Paw³owskich. Nikt nie otworzy³ drzwi. “S³uchaj
Tadeusz - Wincenty Paw³owski i moja babcia ze strony Tatusia to
rodzeñstwo, wiêc chodŸ do nas”. By³ siódm¹ osob¹ w naszym pokoju. Przez
piêæ dni spa³ jak zabity, nawet nie chcia³ jeœæ, tylko pi³. Mamusia wystara³a siê
dla niego cywilne ubranie. Wzi¹³ ze sob¹ m³otek i gwoŸdzie i tak odszed³.
Szczêœliwie dotar³ do domu rodzinnego w Zemborzycach. Prze¿y³
wojnê, a potem ukoñczy³ studia i zosta³ dyrektorem Lasów Pañstwowych
w Poznaniu. Nieszczêœcie ³¹czy³o nas wszystkich, dlatego potrafiliœmy
zrozumieæ jeden drugiego i nieœæ sobie pomoc. Mamusia by³a bardzo dzieln¹
osob¹. Posz³a do ks. kanonika Stanis³awa Rybki i otrzyma³a bez pieniêdzy
wieprza.
“Pani Natalio, jak pani bêdzie mia³a, to pani odda, a jak nie, to i tak
bêdzie”. Rodzice wieprza zabili, miêso sprzedali i nieco zarobili. Mamusia
pieni¹dze ksiêdzu odda³a, a nastêpnie wieprza wziê³a na kredyt od kuma
Ignacego Komackiego. Po sprzeda¿y miêsa pieni¹dze odnios³am
z podziêkowaniem. Wszyscy pracowaliœmy, jak kto móg³. By³o na chleb i coœ
do chleba.Takie to by³y pocz¹tkowe miesi¹ce wojny.

Aleksandra Saj- Soliñska
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Urz¹d Stanu Cywilnego w Modliborzyach
informuje.....
....w okresie od 01.03.2010r. do 10.06.2010r.
... na œlubnym kobiercu stanêli:
sKasperek Ma r cin zam. Rybnik i Sroka Ewelina
zam. Stojeszyn Kolonia
sMazur Tomasz zam. Batorz Drugi i Kozie³ Monika
zam. Kolonia Zamek
sKobylarz Jacek zam. D¹b i e i Bia³a Agnieszka
zam. Modliborzyce
sTiintas Tekin zam. Turcja i D¹bek Ma g dalena
zam. Modliborzyce
sPaku³a Miros³aw zam. Lute i Gunia Sylwia zam. Wrzawy
sFranczyk £ukasz zam. Suchynia i ¯elazko Ma³gorzata
zam. S³upie
sKobuszewski Marek zam. Stojeszyn Drugi i Mazur Renata
zam. Janów Lubelski
sRuga³a Sylwester zam. B³a¿ek i O¿ ó g Emilia
zam. Wierzchowiska Drugie
sBieñko Przemys³aw zam. Lute i Rutz Monika zam. £¹kie
sS z t u c A n d r z e j z a m . O t r o c z i P y æ M a r z e n a
zam. Wolica Kolonia
sWnuczek Rados³aw zam. Lublin i Szkutnik Paulina
zam. Stojeszyn Drugi
sPowêska Witold zam. Modliborzyce i Ma³ek Katarzyna
zam. Janów Lubelski
sPikula Kamil zam. Kolonia Zamek i Góra Kamila zam. Janów
Lubelski
sTylus Marcin zam. S³upie i Skrzypek Iwona zam. Janów
Lubelski
sKnight Daniel zam. Anglia i Powêska Hanna zam. Kolonia
Zamek
sDelikat Le s zek zam . Rzeszów i Wieczorek Iw o na
zam. Stojeszyn Drugi
sGola £ukasz zam. Plichów i Król Sylwia zam. Lute
sMiœ Daniel zam. Zarajec i Herdy Ewelina zam. Harasiuki
¯yczymy wszystkiego najlepszego
na nowej drodze ¿ycia
W tym samym okresie urodzi³o siê 31 dzieci:

Blacha Wojciech - D¹bie
Breœ Damian - Wierzchowiska Drugie
Bryk Katarzyna - Felinów
Chodara Pawe³ - Stojeszyn Pierwszy
Ciechoñski Kamil Marek - D¹bie
Dolecki Adam Maciej - Wierzchowiska Pierwsze
Fr¹czek Alicja - Modliborzyce
G³owala Kamil - Modliborzyce
Go³ota Amelia - Stojeszyn Drugi

Jakubiec Adrian Józef - Wierzchowiska Pierwsze
Kamiñska Maja - Modliborzyce
Kêdzierski Olivier - Modliborzyce
Kosikowska Oliwia - Gwizdów
Krasowski Krystian Jakub - S³upie
Ludian Marcin - Wierzchowiska Pierwsze
Malinowska Natalia Maria - Lute
Ma³yszek Anna - Wierzchowiska Pierwsze
Mêdyk Bartosz - Modliborzyce
Moskowicz Angelika - Modliborzyce
Orze³ Szymon Edward - Stojeszyn Kolonia
O¿óg Ma³gorzata - Wierzchowiska Pierwsze
Pasztaleniec Marta Anita - Wolica Kolonia
Pasztaleniec Wiktoria Sara - Wolica Kolonia
Roziñski Rafa³ Micha³ - D¹bie
Ro¿ek Oliwia - Stojeszyn Pierwszy
Ryba £ukasz - Majdan
RzeŸnik Wiktoria - Wierzchowiska Drugie
Siedlecka Eliza - Kolonia Zamek
Wieczorek Natasza - Brzeziny
Woœko Mateusz Seweryn - Modliborzyce
Wójtowicz Patryk Gabriel - Kolonia Zamek
¯urawicz Zuzanna - Stojeszyn Drugi
...w tym samym okresie zmar³o 26 osób:

Banaœ Stanis³aw - Brzeziny
Bo¿ek Stefan Józef - Wierzchowiska Drugie
D³ugosz Helena - Wolica Pierwsza
Dolecki Józef Stanis³aw - Wierzchowiska Drugie
Fr¹k Jan - S³upie
G¹ska Michalina - Lute
Jaskowska Zofia Alfreda - Wierzchowiska Drugie
Jata Sabina Zofia - Modliborzyce
Ludian Józef - D¹bie
Muzyka Jan - Kolonia Zamek
Myszak Marianna Stefania - Wêgliska
Pastuszak Stanis³awa - Œwinki
Pietraszewski Mieczys³aw - Stojeszyn Kolonia
Pikula Edward Józef - S³upie
Serwatka Stanis³aw Stefan - Wierzchowiska Drugie
Szpyra Marianna - Wierzchowiska Drugie
Szuba Agnieszka - Gwizdów
Szwedo Jerzy - Wolica Druga
Œlusarski Zbigniew Henryk - Wierzchowiska Drugie
Tylus Józef - Wolica Kolonia
Wielgus Janina - Wolica Pierwsza
Wo³oszynek Kazimiera - Wierzchowiska Pierwsze
Wójtowicz Irena W³adys³awa - Modliborzyce
Zalewski Henryk - Stojeszyn Kolonia
Ziêtara Albin Zdzis³aw - Modliborzyce
¯urawska Genowefa - Zarajec
Dane, dotycz¹ce statystyki urodzeñ i zgonów, podawane
s¹ na podstawie dokumentów otrzymywanych
z innych Urzêdów Stanu Cywilnego
Barbara Jaskowiak

Zdjêcia z uroczystoœci w Publicznej
Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Stojeszynie Pierwszym

