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Niech radość płynąca z narodzenia Boga, który tej Cichej i Świętej Nocy
stał się człowiekiem, wzniesie nas ponad wszelkie  podziały,

a pokój i miłość zagości w naszych sercach, domach i Ojczyźnie.

Wszelkiej pomyślności w realizacji planów i marzeń oraz Bożych łask
na każdy dzień nowego 2019 roku

życzą

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Wójt Gminy Wojciechów
Artur Sylwester Markowski

i Pracownicy Urzędu Gminy Wojciechów

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Sumiński

i Radni Rady Gminy Wojciechów
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Podziękowania

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej,

za mną pełna trudu, ale owocna i zakończona sukcesem kampania wy-
borcza. Jej celem były przede wszystkim indywidualne spotkania z miesz-
kańcami. W trakcie kilkunastu dni mojej wędrówki po poszczególnych 
miejscowościach gminy odwiedziłem ponad tysiąc domów. Spotkałem 
tysiące ludzi. Szczerze z nimi rozmawiając poznałem ich radości, smutki, 
problemy, codzienne życie. Opowiadali mi o gminie, przedstawiali swoje 
spostrzeżenia, podpowiedzi, uwagi. Byłem zbudowany tymi rozmowami. 
Pomimo, że może „obcy”, byłem wielokrotnie entuzjastycznie witany. 
Naprawdę, było to dla mnie bardzo miłe przeżycie i dawało dodatkową 
energię i nadzieję, chociaż zmęczenie na koniec dnia dawało o sobie znać. 
Uskrzydlaliście mnie swoją postawą, za co jestem niezmiernie wdzięczny. 
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pomagały podczas kampanii, 
promowały kandydatów do Rady Gminy i moją osobę. Wiem, że było ich 
bardzo wiele i dzięki nim doświadczyłem wielu pozytywnych emocji i nieoczekiwanych sytuacji. Dziękuję Państwu 
za oddane głosy na moją osobę (było ich aż 1422!!!) i okazane olbrzymie zaufanie, za co jestem Państwu ogromnie 
wdzięczny. Jestem dumny, że będę mógł pracować nad rozwojem naszej gminy i nie zmarnuję danej mi szansy. Zrobię 
wszystko, żeby zrealizować moje punkty programowe. Wymaga tego ode mnie piękna Ziemia Wojciechowska, którą 
jestem zauroczony. Wiele pracy przed nami. Wierzę, że gmina Wojciechów będzie się rozwijać w dobrym kierunku, 
ku uciesze jej mieszkańców. Dziękuję za olbrzymi kredyt zaufania. Bardzo będę się starał, by go Państwu spłacić.

Dziękuję wszystkim kontrkandydatom, którzy podjęli rywalizację o tak zaszczytne stanowisko, jakim niewąt-
pliwie jest funkcja wójta. Bardzo dziękuję ustępującemu Wójtowi Janowi Czyżewskiemu za kilkanaście lat pracy 
na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców. Dziękuję za wszelkie dobro, które mnie spotkało. Liczę na dalszą dobrą 
współpracę w każdym zakresie. Będziemy odważnie zmieniać gminę Wojciechów na lepsze, ponieważ zasługują 
na to jej mieszkańcy!!!

Już po wyborze na stanowisko Wójta miałem przyjemność spotykania się z Państwem w szkołach, przy okazji 
uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz jubileuszów poszczególnych szkół. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem występów, spotkań i rozmów z dziećmi i młodzieżą, która przecież jest solą tej ziemi. 
Dziękuję za pracę nauczycieli, wychowawców i rodziców, za trud kształcenia i wychowania wspaniałych utalen-
towanych młodych ludzi. 

W swojej pracy szczególną uwagę zwrócę na pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje edukacyjne, 
prospołeczne, drogowe i ekologiczne. Rozwinę sferę aktywności i integracji społecznej wielu grup - dzieci, młodzieży, 
osób starszych, przedsiębiorców. Wzmocnię promocję gminy i uskutecznię komunikację informacyjną pomiędzy 
urzędem i mieszkańcami. Nawiążę i ugruntuję współpracę z sąsiednimi gminami w różnych obszarach.  

Drodzy Państwo, zbliżają się piękne i rodzinne Święta Bożego Narodzenia. W radosnym oczekiwaniu na ten 
czas, proszę przyjąć płynące z serca najlepsze życzenia. Niech Bóg objawiający się w swoim Synu - Bożej Dzieci-
nie, obdarza pokojem i radością pośród codziennych zajęć, prac, trosk i obowiązków. Niech każdego dnia napełnia 
światłem Wiary, mocą Miłości i Nadziei oraz obficie darzy siłą i zdrowiem. Nowy Rok 2019, niech będzie pełen 
Bożego dobra i ludzkiej życzliwości. Niech obfituje we wszelką pomyślność dla wszystkich ludzi i rodzin.

Z szacunkiem
Wójt Gminy Wojciechów

Artur Markowski
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VII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2014 - 2018)

VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)

Od ostatniej, LII sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się 
18 września 2018 r. Rada Gminy VII kadencji obradowała 2 razy. 

LIII sesja Rady Gminy odbyła się 15 października 2018 r.  
Podczas LIII sesji radni podjęli następujące uchwały:
 ■ Nr LIII/262/18 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wojciechów 

prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu 
publiczną drogą powiatową Nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj 
na terenie Gminy Wojciechów;

 ■ Nr LIII/263/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.

LIV sesja Rady Gminy odbyła się 7 listopada 2018 r. 

Była to ostatnia sesja w VII kadencji Rady Gminy Wojcie-
chów, w trakcie której Rada Gminy Wojciechów podsumowała 
mijające 4 lata. 

W ciągu minionych czterech lat Rada zbierała się 54 razy i pod-
jęła 266 uchwał. Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy 
Wojciechów przedstawili sprawozdania z działalności. Z rąk Wójta 
Gminy – Jana Czyżewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
– Marcina Mirosława wszyscy radni otrzymali podziękowania za 
pracę na rzecz gminy oraz symboliczne upominki. 

Podczas LIV sesji radni podjęli następujące uchwały:
 ■ Nr LIV/264/18 - w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechów;
 ■ Nr LIV/265/18 – w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwa-

łodawczej;
 ■ Nr LIV/266/18 – w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. 

W dniu 22 listopada odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja VIII 
kadencji Rady Gminy Wojciechów. Podczas obrad, nowo wybrany 
Wójt Gminy Wojciechów – Artur Sylwester Markowski oraz radni, 
odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Anny 
Śmigielskiej zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. 

W skład Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji wchodzą:
1. Miłosz Adamczyk,
2. Mariusz Błaszczak,
3. Stanisław Kamela,
4. Dariusz Kazimierz Kołodziejczyk,
5. Tomasz Kowalski, 
6. Dariusz Malik,
7. Grzegorz Matyjasik,
8. Marcin Mirosław,
9. Grzegorz Piróg,
10. Michał Sumiński,
11. Andrzej Twardowski,
12. Anna Zabiegła,
13. Tomasz Jan Zielonka,
14. Jarosław Paweł Zubrzycki,
15. Kazimierz Żywicki.
Spośród swojego grona radni wybrali Przewodniczącego Rady, 

Wiceprzewodniczących Rady oraz powołali składy komisji stałych.
Przewodniczącym Rady Gminy Wojciechów został – Michał Su-

miński, a jego Zastępcami radni: Stanisław Kamela i Grzegorz Piróg.

Powołano następujące składy komisji stałych:
1. Komisja Rewizyjna:

 ■ Dariusz Malik,
 ■ Grzegorz Matyjasik,
 ■ Anna Zabiegła,
 ■ Jarosław Zubrzycki,
 ■ Kazimierz Żywicki.

2. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospo-
darki Finansowej:

 ■ Mariusz Błaszczak,
 ■ Dariusz Kołodziejczyk,
 ■ Tomasz Kowalski,
 ■ Grzegorz Piróg,
 ■ Tomasz Zielonka.

3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

 ■ Miłosz Adamczyk,
 ■ Stanisław Kamela,
 ■ Mariusz Błaszczak,
 ■ Dariusz Kołodziejczyk,
 ■ Grzegorz Matyjasik,
 ■ Andrzej Twardowski.

4. Komisja Oświaty i Kultury:
 ■ Stanisław Kamela,
 ■ Andrzej Twardowski, 
 ■ Anna Zabiegła,
 ■ Jarosław Zubrzycki.

5. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Porządku Publicznego:

 ■ Miłosz Adamczyk,
 ■ Tomasz Kowalski,
 ■ Marcin Mirosław,
 ■ Grzegorz Piróg, 
 ■ Tomasz Zielonka.

W trakcie I sesji Rady Gminy podjęte zostały poniższe uchwały:
 ■ Nr I/1/18 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Wojciechów VIII kadencji;
 ■ Nr I/2/18 – w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodni-

czących Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji;
 ■ Nr I/3/18 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Wojciechów VIII kadencji; 
 ■ Nr I/4/18 – w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Wojciechów;
 ■ Nr I/5/18 – w sprawie powołania Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki
 ■ Finansowej Rady Gminy Wojciechów;
 ■ Nr I/6/18 – w sprawie powołania Komisji Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej Rady Gminy 
 ■  Wojciechów;
 ■ Nr I/7/18 – w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kul-

tury Rady Gminy Wojciechów;
 ■ Nr I/8/18 – w sprawie powołania Komisji zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gmi-
ny Wojciechów.

        
Anna Śmigielska, Urząd Gminy Wojciechów
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MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

W dniu 8 listopada 2018 roku w Kwaterze Agrotu-
rystycznej Danuty Czerniec w Wojciechowie odbyła się 
wyjątkowa uroczystość wręczenia „Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. To odznaczenie zostało nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek 
Wójta Gminy Wojciechów 18 parom małżeńskim z terenu 
gminy Wojciechów. 

W gronie Szanownych Jubilatów znalazły się następu-
jące pary małżeńskie:

1. Państwo Teresa i Henryk Ceglarzowie zam. Woj-
ciechów, 

2. Państwo Janina i  Eugeniusz Czępińscy zam. Wojciechów,
3. Państwo Halina i Zygmunt Czyżowie zam. Szczuczki VI Kolonia,
4. Państwo Marianna i Jerzy Gromadkiewiczowie zam. Sporniak,
5. Państwo Maria i  Mieczysław Grudniowie zam. Łubki-Szlachta,
6. Państwo Halina i Edmund Jarosińscy zam. Wojciechów-

-Kolonia Pierwsza,
7. Bogusława i  Zbigniew Jędrejowie zam. Romanówka,
8. Państwo Czesława i Marian Józwikowie zam. Palikije Pierwsze,
9. Państwo Marianna i Stanisław Jóźwikowie zam. Sporniak,
10. Państwo Zofia i  Stanisław Kalinowscy zam. Góra,
11. Państwo Teresa i Wiesław Kołodziejczykowie zam. Łubki,
12. Państwo Halina i  Stanisław Majowie zam. Ignaców,
13. Państwo Halina i Bogusław Młodniccy zam. Łubki-Szlachta,
14. Państwo Anna i Jan Podlascy zam. Miłocin,
15. Państwo Janina i Jan Rybaccy zam. Tomaszówka,
16. Państwo Wiesława i Bogdan Sierpińscy zam. Palikije Pierwsze,
17. Państwo Kazimiera i Stanisław Tomiccy zam. Wojciechów,
18. Państwo Janina i Jan Trojanowscy  zam. Miłocin.
Przybyłym na uroczystość  parom Jubilatów w imieniu Prezy-

denta RP medale wręczył Wójt Gminy Wojciechów - Jan Czyżewski. 
W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciechów - Marcin Mirosław, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
- Anna Ozimek i Sekretarz – Agata Gliwka. 

Przedstawiciele samorządu złożyli Szanownym Jubilatom naj-
serdeczniejsze życzenia spokoju, poszanowania w rodzinie, stu lat 
życia i doczekania w zdrowiu następnego jubileuszu, podkreślając, 
że 50 lat i więcej wspólnego pożycia to zasługa nie tylko miłości, ale 
także sztuka wzajemnego zrozumienia i kompromisów. 

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze - były gratulacje, 
kwiaty, tradycyjna lampka szampana oraz kuferki pełne słodkości 
ufundowane przez Marcina Mirosława. Imprezę uświetniła swoim 
występem Kapela Wojciechowska. Oprawę fotograficzną zapewniła 
Kinga Kamińska - fotograf. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy 
zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek.

Urząd Gminy Wojciechów
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„CICHOCIEMNI” W WOJCIECHOWIE

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Wojciechów!

Dziękuję moim Wyborcom z okręgu 3 za okazane zaufanie i oddane na mnie 
głosy na Radnego w wyborach samorządowych. Radnym VIII kadencji 2018-2023 
dziękuję za wybór mojej osoby na Przewodniczącego Rady Gminy. Przed nami 
wiele wyzwań i zadań do realizacji. Wierzę głęboko, że dzięki zgodnej i rzeczowej 
współpracy wszystkich możemy osiągnąć wiele. Jako Przewodniczący Rady obiecuję 
pracować na rzecz wszystkich mieszkańców, służąc jak najlepiej dla rozwoju naszej 
Małej Ojczyzny. Gmina Wojciechów tego potrzebuje.

Z wyrazami szacunku 
Michał Sumiński

Harcerstwo w gminie Wojciechów, jak i w całej Polsce, z sukcesem 
działało w całym okresie powojennym. Przełom i zmiany ustrojowe, 
a za nimi zmiany w systemie oświaty oraz bardziej ekonomiczne 
podejście do funkcjonowania szkół, plus odejście kuratoriów oświa-
ty i wychowania w stronę nadzoru pedagogicznego zaowocowały 
likwidacją setek drużyn harcerskich w całym kraju. Nie inaczej było 
i w gminie Wojciechów. U nas w żadnej ze szkół harcerstwo się nie 
ostało, i wszystkie drużyny uległy likwidacji. W „starym systemie” 
funkcjonowania szkół nauczyciele pełnili rolę drużynowych, często 
nie posiadając mundurów, nie mówiąc już o przygotowaniu do 
funkcjonowania w harcerskim systemie wychowawczym. Lata 90-te 
ubiegłego wieku zamknęły więc etap życia harcerskiego w gminie 
na niemal trzydzieści lat. W 2014 roku najpierw w Wojciechowie, 
i niemal natychmiast w Miłocinie podjęta została próba odbudo-
wania harcerstwa. Obecnie w gminie Wojciechów działają dwie 
drużyny harcerskie – w Palikijach i Wojciechowie 1. Wojciechowska 
Drużyna Harcerska „Wieża” im. por. M. Garczyńskiego „Skała” 
oraz w Miłocinie 2. Miłocińska Drużyna Harcerska „Struga” im. 
mjr. H. Dekutowskiego „Zapora”. Co prawda mówi się o istnieniu 
drużyny harcerskiej w Maszkach, ale nie są znane żadne praktyczne 
działania tej drużyny.

Drużyny harcerskie z naszej gminy od samego początku są 
drużynami tzw. Środowiskowymi. Do grudnia 2016 roku działały 
w ramach HRP. Przez cały 2017 rok aż do września br. Funkcjono-
wały jako Środowisko Harcerskie „Watra”, by od września rozkazem 
Komendanta Harcerskiej Organizacji Wychowawczo – Patriotycznej 
„Cichociemni” dołączyć do tej organizacji. Na mundurach druhen 
i druhów pojawiły się więc nowe naszywki organizacyjne, a druży-
ny zostały wcielone w system organizacyjny tego stowarzyszenia 
harcerskiego, współpracującego za równo z Cichociemnymi Armii 
Krajowej i ich rodzinami, jak i elitarnymi jednostkami Wojska 
Polskiego. Harcerscy „Cichociemni” poza kultywowaniem pamięci 
o pierwszych polskich komandosach szkolonych w Londynie, a na-
stępnie zrzucanych na okupowaną przez Niemców Polskę, udziałem 
w uroczystościach upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej oraz 
okres wojny i okupacji niemiecko-sowieckiej biorą udział w szko-
leniach paramilitarnych we współpracy z żołnierzami i oficerami 
spec-jednostek WP. Wciąż rozwijającą się dziedziną służby harcer-
skiej jest ratownictwo. W HOWP „Cichociemni” z powodzeniem 
działa Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, a wielu instrukto-
rów harcerskich posiada uprawnienia instruktorów ratownictwa. 
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GRS dysponuje sprzętem ratowniczym, w tym własną karetką. 
Te wzorce powoli wprowadzane są również na Lubelszczyznę, gdzie 
wojciechowskie drużyny stały się zalążkiem tej specjalistycznej 
organizacji harcerskiej.

2018 rok, to czas przełomu w działalności naszych drużyn. Nasze 
druhny i druhowie uczestniczą na bieżąco w wydarzeniach patriotycz-
nych na terenie gminy, pielgrzymują z Wojciechowa do Wąwolnicy, 
każdego roku można ich spotkać w październiku w Szczuczkach, 

Polski Harcerzy w Ringo, kolejne nocowiska. Każdy może znaleźć dla 
siebie swoje miejsce. Otwarcie harcówki w Wojciechowie w grudniu 
znakomicie ułatwi poszerzenie oferty dla członków i kandydatów do 
harcerstwa. Właśnie zakończył się remont pomieszczeń „Gazeciarni” 
gdzie znalazła swoje miejsce harcówka, stałe swoje miejsce w Wojcie-
chowie, gdzie harcerze będą zdobywać swoje sprawności i zamykać 
próby na stopnie harcerskie. Dzięki dołączeniu do „Cichociemnych”, 
harcerskie wyzwania możemy realizować w całej Polsce. A dzięki 
współpracy z Harcerskim Korpusem Kadetów z Lublina, żadna 
druhna, ani żaden druh nie wywinie się od strzelania z karabinu 
ASG, a w najbliższe wakacje od nauki taktyki na „polu bitwy”. Bo 
harcerstwo, to szkoła patriotyzmu, odwagi, sprawności fizycznej 
i budowania w młodym człowieku poczucia odpowiedzialności za 
siebie i innych. Zaproszenie w szeregi harcerskie wciąż aktualne!

RedAM

czy 11 listopada w Wojciechowie. Wspólnie z KSRG OSP harcerze 
z Wojciechowa, Palikij i Młocina uczcili pamięć Powstańców War-
szawskich 1 sierpnia, a przy udziale kolejnych jednostek w obydwu 
Orszakach Trzech Króli. Jeszcze w grudniu, już po raz trzeci, nasi 
„Cichociemni” po uroczystym udziale w przyjęciu Betlejemskiego 
Światła Pokoju w Lublinie od lubelskich harcerzy ZHP będą dzielić 
się płomieniem zapalonym w Grocie Narodzenia Pańskiego z miesz-
kańcami Ziemi Wojciechowskiej ale i po raz drugi z mieszkańcami 
Nałęczowa, gdzie uczestniczą w Wigiliach Miejskich. Latem nasze 
dzieci i młodzież w harcerskich mundurach wzięli udział w obozie 
w Nasutowie. Spanie w namiotach, ogniska wieczorne, kontakt 
z naturą, w tym jaszczurką, która „zabłądziła” na harcerski obóz, 
gotowanie obiadów w polowych warunkach przez samych harcerzy, 
czy „harcerskie prysznice” kiedy dziewczęta i chłopcy zrobili sobie 
dwukrotnie zabawę w wakacyjny śmigus-dyngus na długo pozostaną 
w ich pamięci. Żeby nie było tylko wesoło, nasze druhny i druhowie 
uczestniczyli w mszy świętej 15 sierpnia, obok młodzieży z Young 
Man/Women Christian Association z Afryki, Ameryki Południowej, 
Azji i kilku krajów europejskich. Owocem pięknego zaprezento-
wania się w tak ważnych wydarzeniach z herbem Wojciechowa na 
rękawie munduru harcerskiego było zaproszenie i dofinansowanie 
przez organizatora wyjazdu na obchody kolejnej 
rocznicy bitwy pod Nowym Stawem stoczonej 
przez Polaków z Rosjanami w czasie Powstania 
Styczniowego we wrześniu 1863 r. 

 Gmina Wojciechów, także dzięki przychylności 
poprzednich władz ale i z życzliwością nowego 
wójta gminy ma szansę na dalszy rozwój drużyn 
harcerskich. Harcerska Organizacja Wychowaw-
czo – Patriotyczna „Cichociemni” z przyjemnością 
powita w swoich szeregach uczniów klas IV i star-
szych, ale też młodzież szkół ponadpodstawowych 
mieszkających tutaj. Harcerze działają. Bawią się, 
śpiewają, uczą pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
zaliczają kolejne Międzynarodowe Przeglądy Pio-
senki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa 
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Po Akcie Pasowania każdy uczeń przypieczętował „paluszkową 
pieczątką” treść przysięgi, którą wcześniej uroczyście złożył.

Na pamiątkę tej ważnej uroczystości uczniowie klasy I zostali 
obdarowani wieloma upominkami. Pan Wójt przekazał dzieciom 
pamiątkowe zeszyty i długopisy wydane z okazji 100 rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pani Dyrektor natomiast 
wręczyła Dyplomy Pasowania na Ucznia oraz pamiątki w postaci 
książki pt. ”Elementarz młodego Polaka” ufundowane przez szkołę. 
Z kolei rodzice wręczyli swoim pierwszakom tzw. „rożki obfitości” 
napełnione, rzecz jasna, słodyczami.

 Na zakończenie zostały złożone życzenia dla pierwszoklasistów 
oraz podziękowania dla rodziców i nauczycieli. Finałem uroczystości 
był wspólny poczęstunek w klasie, na którym spotkali się uczniowie 
oraz ich rodzice wraz z zaproszonymi gośćmi.

 mgr Jolanta Gorgol
 SP im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW w SP w Miłocinie

 „Ślubuję być dobrym Polakiem... ...ko-
chać Ojczyznę...” - to słowa przysięgi, którą 
w dniu 26 listopada 2018 roku złożyli uczniowie 
klasy I Szkoły Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Miłocinie podczas ich pierwszej 
najważniejszej szkolnej uroczystości. Słowa 
te wybrzmiewają w sposób szczególny w tak 
wyjątkowym roku, roku obchodów 100 rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez Polskę. Sto lat 
temu, po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna 
powróciła na mapę świata. Zaczęły się zapełniać 
nowe karty historii Polaków, którzy kochali 
swoją Ojczyznę.

Uroczystość Pasowania na uczniów prowadzi-
li Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
– Angelika Sułek i Paweł Cegłowski z klasy VIII.

Na wstępie powitali zaproszonych gości: pana Wójta Gminy Wojcie-
chów dr Artura Markowskiego, panią Dyrektor Szkoły mgr Joannę 
Kaznowską, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców oraz całą 
społeczność uczniowską.

 Wychowawczyni klasy I, Jolanta Gorgol skierowała kilka słów 
do rodziców, przytaczając m.in. słowa „Modlitwy wychowawcy” 
Janusza Korczaka:

Daj dzieciom dobrą wolę,
daj wysiłkom ich pomoc,
Ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą,
Ale najpiękniejszą...

Po części oficjalnej głos zabrali pierwszoklasiści. Musieli udo-
wodnić, że zasługują na miano uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków. Uczniowie pięknie zaprezentowali się 
zarówno w wierszach, jak i piosence pt. „Wesoło nam”. Opowiedzieli 
w krótkiej inscenizacji, czego nauczyli się w szkole oraz przedsta-
wili, jakimi zasadami kieruje się mały uczeń jako uczestnik ruchu 
drogowego. Swój dorobek wiedzy przedstawili rozwiązując zagadki 
i odpowiadając na trudne pytania zadane przez Przewodniczących SU.

W części artystycznej nie mogło zabraknąć akcentów patriotycz-
nych. Uczniowie wspólnie wyrecytowali wiersz Władysława Bełzy 
pt. „Katechizm polskiego dziecka” i zaśpiewali piosenkę pt. ”Moja 
Ojczyzna”, trzymając w rękach biało-czerwone flagi.

 Po prezentacji uczniów klasy pierwszej głos zabrała pani Dy-
rektor. Uznała, iż swój pierwszy egzamin pierwszoklasiści zdali 
celująco i z wielką radością przystąpiła do pasowania ich na uczniów. 
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100 lat niepodległości

Obchody 100-lecia Odzyskania Nieodle-
głości w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Olimpijczyków w Miłocinie

Pierwsze miesiące roku szkolnego 
2018/2019 były dla społeczności Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków 
w Miłocinie wyjątkowym czasem. Wszyscy 
uczniowie i nauczyciele włączyli się w przy-
gotowania do obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
chętnie uczestnicząc w różnego rodzaju 
aktywnościach. Już od początku paździer-
nika uczniowie wszystkich oddziałów wraz 
z wychowawcami oraz nauczycielami języka 
polskiego – p. Agatą Górską i p. Agatą Tro-
janowską-Marzędą, historii – p. Magdaleną 
Chęć i plastyki – p. Katarzyną Kalicką przy-
gotowywali pamiątkowe pocztówki. Ręcznie 
wykonane prace zostały wysłane do stu szkół 
w całej Polsce, w ramach Ogólnopolskiej Akcji 
pod hasłem „A to Polska właśnie! – 100 kar-
tek na 100 lat Niepodległości”. Dzięki temu 
rówieśnicy ze szkół i placówek edukacyjnych 
z niemal każdego zakątka naszego kraju 
mogli złożyć sobie najlepsze życzenia z oka-
zji tak wyjątkowej rocznicy. Kartki, które 
nasza szkoła otrzymała z innych szkół (np. 
z Giżycka, Warszawy, Oświęcimia czy Szcze-
cina), można podziwiać na wielkiej mapie, 
przygotowanej przez nauczyciela plastyki, p. 
Katarzynę Kalicką i uczniów klas VII i VIII. 
Klasa VIII i III z p. Agatą Górską i p. Joanną 
Kruk przygotowały i opracowały graficznie 
serię plakatów z patriotycznymi cytatami 
i zagadkami, które rozmieściły w całej szkole 
w ramach akcji pt. „Ławeczka Patriotyczna”, 
by wszyscy uczniowie szkoły mogli zapoznać 
się ze słowami wielkich Polaków. 

W dniu 8 listopada br. zajęcia lekcyjne wy-
pełnione były różnymi formami świętowania 
stulecia Niepodległości. Na początku ucznio-
wie wzięli udział w rywalizacji międzyklaso-

wej – każda klasa wraz z wychowawcą zagrała 
w „Escape Room”, rozwiązując serię zagadek 
związanych ze stuleciem niepodległej Polski 
(rebusów, krzyżówek, kalamburów). Następ-
nie odbyły się wielkie szkolne „podchody”, 
podczas których każda klasa musiała roz-
wiązać ukryte w szkole zagadki lub wykonać 
ciekawe zadania. Kolejną formą radosnego 
świętowania tej wyjątkowej rocznicy było 
wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek, 
które poprowadził nauczyciel muzyki, p. Le-
szek Iwaniak oraz Turniej Wiedzy o kulturze, 
sztuce, historii i codzienności w niepodległej 
Polsce – wzięli w nich udział uczniowie klas 
od V do VIII wraz z nauczycielami.

Po porannych zabawach i grach nadszedł 
czas na chwilę zadumy i powagi. Wszyscy 
członkowie społeczności szkolnej, wraz 
z przybyłym na tę uroczystość księdzem 
proboszczem parafii Tomaszowice, Józefem 
Brodaczewskim, z zaciekawieniem obejrzeli 
stworzony przez panie Agatę Trojanowską-
-Marzędę i Bożenę Rusek program arty-
styczny w wykonaniu uczniów klas IV-VIII. 
Przygotowana inscenizacja i występy szkol-
nych recytatorów dostarczyły widzom wielu 
wzruszeń i na długo zapadną w ich pamięci. 

mgr Agata Górska,
Szkoła Podstawowa

im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
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Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w polskiej szkole we Lwowie

W tym roku świętujemy piękny Jubile-
usz naszej Ojczyzny- 100-lecie odzyskania 
niepodległości. W każdym zakątku naszego 
kraju, w każdym miejscu, gdzie mieszkają 
Polacy, listopad 2018 roku to czas szczególny, 
to czas radości, ze możemy żyć w pięknym, 
wolnym kraju.

Z dumą obejrzałam zdjęcia ze wszystkich 
pięknie przygotowanych uroczystości dla 
uczczenia naszej Niepodległej. Warszawa…
Lublin… Wojciechów…Palikije… W każdym 
miejscu tak samo piękne, tak samo waż-
ne, tak samo radosne. Sama spędziłam ten 
świąteczny czas w mieście dla 
Polaków legendarnym, niezwy-
kle bliskim naszym sercom- we 
Lwowie. 

Lwów przed wojną był jed-
nym z największych miast 
polskich, a przede wszystkim 
ważnym ośrodkiem kultural-
nym. W konsekwencji decyzji 
mocarstw wielkiej trójki na 
konferencji w Jałcie znalazł się 
w granicach Ukraińskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej, 
a ludność polska została wysie-
dlona przez władze sowieckie. 

Obecnie we Lwowie mieszka około 20 
tysięcy Polaków, a ostoją polskości są polski 
kościół, Cmentarz Obrońców Lwowa (Orląt 
Lwowskich), Cmentarz Łyczakowski, teatr 
i dwie polskie szkoły. 

W przededniu święta naszego kraju odwie-
dziłam najmłodszych uczniów jednej z nich- 
Lwowskiej Średniej Szkoły nr 24 im. Marii 
Konopnickiej z polskim językiem nauczania, 
zwanej potocznie „szkołą polską”. Do tej 
szkoły chodzili dziadkowie, rodzice i teraz uczy 
się w niej kolejne pokolenie naszych rodaków. 
Tu, podobnie jak we wszystkich szkołach 
w kraju , w piątek, 9 listopada o godz. 11.11 
został odśpiewany polski hymn. Tyle, że ze 
względu na różnice czasu we Lwowie była 
już godzina 12.11. Największym przeżyciem 
była chwila, gdy polskie dzieci i ich rodzice 
zaintonowali „Rotę”. Jakże inaczej poza gra-
nicami kraju brzmią słowa: „Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy…”. 
W części artystycznej dzieci, ubrane w pol-
skie regionalne stroje, z biało- czerwonymi 
kotylionami, przedstawiały legendy i historię 
kolejnych stolic Polski. Czystą polszczyzną 
z charakterystycznym lwowskim akcentem 

śpiewały znane piosenki, recytowały wiersze, 
tańczyły narodowe tańce. 

„Jesteśmy Polką i Polakiem. Kochamy Pol-
skę z całych sił, chcemy byś również kochał 
ją i ty, i ty…- śpiewały dzieci.

W uroczystości uczestniczyła pani kon-
sul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, 
która dziękując wychowawcom, rodzicom 
i dzieciom za przygotowanie uroczystości po-
wiedziała: -Dzień 11 listopada jest tak samo 
ważny dla Polaków mieszkających w kraju, 
jak i tych, mieszkających poza jej granicami, 
bo wszyscy jednako Polskę mamy głęboko 
w naszych sercach”. 

Nie zapomnę nigdy łez wzruszenia, które 
widzieliśmy w oczach wielu rodziców. W sercu 
zabrałam ze sobą też zdanie jednej z matek: 
To dla nas bardzo ważne, że tego dnia przy-
jechaliście do nas- Polaków ze Lwowa. 

 Urszula Rogowska- Misztal
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Wieczornica w Szkole Podstawowej w Palikijach 

„Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył”. 

A. Słonimski, Polska 

Dnia 22 listopada 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Palikijach odbyła się uro-
czysta wieczornica, podczas której wspólnie 
świętowaliśmy wyjątkowy jubileusz naszej 
ojczyzny – setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Tego szczególnego wieczoru podsu-
mowaliśmy także podjęte przedsięwzięcia 
w ramach projektu – „Godność. Wolność. 
Niepodległość.”, które realizowaliśmy w na-
szej szkole od września 2018 roku. Program 
ten był finansowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.    

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Palikijach – Urszula Rogowska-Misztal. 
W swoim przemówieniu Pani Dyrektor zwró-
ciła uwagę na bolesne karty w historii nasze-
go kraju. W sposób szczególny podkreśliła 
bohaterską postawę Polaków, którzy organi-
zowali zrywy niepodległościowe, poświęcali 
swoje życie dla ojczyzny, aby Polska mogła 
powrócić po 123 latach na mapę Europy jako 
suwerenny kraj. Następnie Pani Dyrektor 
powitała przybyłych na uroczystość gości na 
czele z Panem Wójtem Gminy Wojciechów – 
Arturem Markowskim, pracowników szkoły, 
rodziców, dzieci, zgromadzoną publiczność. 
W kolejnej części programu nasi uczniowie 
ubrani w stroje historyczne zaprezentowali 
się w polskim tańcu narodowym – polonezie, 
który publiczność nagrodziła gromkimi bra-
wami. Niewątpliwie blasku tejże uroczystości 
dodało wystąpienie chóru – „Magnificat”, 
który wraz z młodzieżą naszej szkoły zapre-
zentował niezwykle ujmujący montaż słow-
no-muzyczny. Podczas występu mogliśmy 
wysłuchać wielu pięknych utworów poświę-

conych naszej ojczyźnie i niezwykle wzru-
szających pieśni patriotycznych. W ramach 
konkursu na najpiękniejszy wystrój klasy 
zaprezentowali się wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. Poszczególne klasy prezentowały 
narodowe tańce, patriotyczne pieśni, scenki 
o tematyce historycznej. Na zakończenie czę-
ści artystycznej zostały przyznane nagrody 
oraz wyróżnienia dla uczniów i ich rodzin 
biorących udział w konkursie plastycznym 
pt. „Znak Niepodległej” zorganizowanym 
przez naszą szkołę. 

Następnie Pani Dyrektor zaprosiła wszyst-
kich zgromadzonych do dalszego wspólnego 
świętowania. Na uczestników uroczystości 
czekało wiele atrakcji. Wszyscy, którzy przy-
byli na wieczornicę mogli skosztować pysz-
nych ciast domowego wypieku. Uczniowie 
wraz z rodzinami mogli spróbować swoich 
sił w Familiadzie Historycznej, która mia-
ła na celu upowszechnić wiedzę o dziejach 
naszego kraju. Sympatycy historii mogli 
obejrzeć wystawy okolicznościowe: „W Lu-
blinie wszystko się zaczęło”, „Osiągnięcia II 

Rzeczypospolitej”, „Drogi do Niepodległej” 
oraz obejrzeć film o tematyce historycznej. 
Młodszym dzieciom dużą radość sprawiło 
wspólne świętowanie z animatorem zabaw. 
Uroczystość zakończyliśmy wspólną zabawą 
taneczną na sali gimnastycznej. 

W sposób szczególny należy podkreślić, 
iż wszystkie działania podjęte w ramach 
projektu – „Godność. Wolność. Niepodle-
głość.” zaktywizowały całe rodziny. Podczas 
uroczystej wieczornicy uczniowie, rodzice 
i wychowawcy zaprezentowali się w strojach 
epokowych lub barwach narodowych. Nie-
wątpliwie był to wyjątkowy wieczór, któremu 
przyświecała idea krzewienia patriotyzmu 
wśród uczniów i społeczeństwa. Listopadowy 
wieczór stał się piękną lekcją historii, która 
na zawsze pozostanie w naszych sercach. 

Magdalena Chęć
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 BIEGI Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI   

Ślubowanie w SP w Wojciechowie

W dniu 16 listopada 2018 roku 
przy Szkole Podstawowej w Mi-
łocinie odbyły się międzyklasowe 
zawody sportowe w biegach tereno-
wych z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

Uczniowie SP w Miłocinie, 
pomimo niesprzyjającej pogody, 
walczyli o zwycięstwo w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasa IV 
i V na dystansie 800m K/M oraz 
klasa VI i VII na dystansie 1000m 

K/M. Nad bezpieczeństwem i organizacją 
biegów czuwali nauczyciele SP w Miłocinie: 
p. Martyna Wiącek-Piwońska, p. Agata Tro-
janowska-Marzęda, p. Piotr Świderski i p. 
Zbigniew Matraszek.

Gościem specjalnym był Pan Wójt Gminy 
Wojciechów dr Artur Markowski, który wrę-
czył zwycięzcom pamiątkowe statuetki. Dla 
każdego uczestnika czekała również słodka 
niespodzianka. Współorganizatorem imprezy 

było Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” – 
Dziękujemy! 

Wyniki w poszczególnych konkurencjach:
Klasy IV-V dziewczęta:
1 miejsce - Martyna Józwik
2 miejsce - Blanka Cherubin
3 miejsce - Wiktoria Wijakowska
Klasy IV-V chłopcy:
1 miejsce - Szymon Chołożyński
2 miejsce - Szymon Mikosz
3 miejsce - Szymon Walczak
Klasy VI-VII dziewczęta:
1 miejsce - Karolina Sobczyk
2 miejsce - Wiktoria Michalska
3 miejsce - Dominika Adamczyk
Klasy VI-VII chłopcy:
1 miejsce - Jakub Michalski
2 miejsce - Bartosz Pojenta
3 miejsce - Michał Chudzik
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych sukcesów!

mgr Martyna Wiącek-Piwońska

Uczniowie klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej w piątek 19.10.2018 r. złożyli 
uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. 
W tym dniu stali się prawowitymi uczniami 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ma-
rusarza w Wojciechowie .Przed Dyrekcją , 
rodzicami , nauczycielami i koleżankami 
ze starszych klas zaprezentowali montaż 
słowno – muzyczny. Ich słowa przypomniały 

wszystkim o Ojczyźnie , jej symbolach naro-
dowych, szanowaniu środowiska , zwrotach 
grzecznościowych i zasadach nauki i wycho-
wania w szkole. Piosenki i taniec poleczka 
podkreśliły radosny nastrój uroczystości. 
Pasowanie na ucznia dokonała pani wice 
dyr. Monika Kowalska – Ternes, wręczenie 
tarcz i gratulacje złożyła dyr. Jolanta Duda. 
Uczniowie otrzymali również pamiątkowe 
dyplomy .Rodzice uczniów podziękowali 
dyrekcji szkoły , wychowawcy i nauczycielom 

oraz wręczyli dzieciom podarunki - wieczne 
pióra. Uczniowie klasy II a i b podarowali 
piękne kwiaty doniczkowe, aby zdobiły klasę 
i tworzyły miłą atmosferę. Zakończeniem 
uroczystości była wspólna herbatka i ciasto! 

Wychowawca A. Ufnowska
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„Tam, gdzie Żeromski, Prus i Kochanowski szukali natchnienia”

Podobno jesienne spacery sprzyjają zadu-
mie i refleksji. W tym roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. St Marusarza w Wojciecho-
wie dwukrotnie mieli okazję, aby przekonać 
się o prawdziwości tego sformułowania.

W słoneczny, chociaż wietrzny, wrześnio-
wy poranek ósmoklasiści udali się na wyciecz-
kę pieszą do Nałęczowa, gdzie znajdują się 
muzea Stefana Żeromskiego i Bolesława Pru-
sa. W ten sposób zrealizowali jedno z zadań 
projektu edukacyjnego „Godność, Wolność, 
Niepodległość”. Jego pomysłodawcą jest 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca-
jące w ten sposób młodzież do włączenia się 
w obchody setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Uczestnicy rajdu odwiedzili Muzeum Ste-
fana Żeromskiego, gdzie brali udział w cie-
kawej lekcji muzealnej i dowiedzieli się wielu 
ciekawostek o życiu tego pisarza. Za Chatą 
znajduje się Mauzoleum Adam Żeromskiego, 
syna Oktawii i Stefana, zmarłego na gruźlicę 
w wieku osiemnastu lat, gdzie ósmoklasi-
ści spędzili chwilę na refleksji. Ciekawym 
miejscem w Nałęczowie okazała się Pijalnia 
Wody Mineralnej, gdzie próbowano wydo-
bywanych z nałęczowskich ujęć wód leczni-
czych. W cieniu tropikalnych roślin uczniowie 
rozwiązywali krzyżówki i zadania przygo-
towane przez swoich kolegów. Dużo uwagi 
poświecono podczas tej wyprawy miejscom 
związanym z Bolesławem Prusem i Stefanem 
Żeromskim, uczniowie zlokalizowali w Na-
łęczowie wszystkie pomniki upamiętniające 

tych dwóch wybitnych twórców. Niektórzy 
nawet próbowali sprawdzić, czy bezpośredni 
kontakt z melonikiem Prusa przyniesie im 
szczęście podczas egzaminu, ale na efekty 
trzeba będzie trochę poczekać… Poza tym 
uczniowie obejrzeli wystawę plenerową po-
święconą twórcom niepodległej Polski. 

Zdaniem uczestników opisanych wypraw 
taka forma nauki jest bardzo ekscytująca, 
a poza tym integruje i wyzwala pozytywne 
emocje. Chyba, że ktoś jest miłośnikiem 
siedzenia w ławce i czytania biografii z en-
cyklopedii…

Z kolei w październiku ósmoklasiści w to-
warzystwie uczniów klas siódmych obrali 
sobie za cel Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie, gdzie uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych, podczas których uzyskali od-
powiedzi na pytania dotyczące biografii tego 
renesansowego twórcy. Nastolatkowie prze-
konali się, że poeta z Czarnolasu, podobnie 
jak oni, borykał się z problemami codzien-
ności i poddawany był różnorakim emocjom. 
Uczniowie wysłuchali opowieści o jego drodze 
do sławy, o licznych europejskich podróżach. 
Nie zabrakło także informacji na temat jego 
związków z płcią piękną…

W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili 
owiany sławą Kazimierz Dolny, gdzie ponad 
przepięknym miastem górują ruiny wspa-
niałej twierdzy wybudowanej tu w połowie 
XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego i tam 
właśnie udali się miłośnicy średniowiecznej 
historii. Do dziś zachował się pełen zarys mu-
rów obwodowych, ściany domów mieszkal-
nych oraz fragmenty północnej baszty oraz 
wieża, z której podziwiać można panoramę 
Kazimierza i przepiękną dolinę Wisły. Mimo 
kapryśnej pogody udało się także wstąpić na 
reprezentacyjny rynek i odwiedzić Klasztor 
Ojców Franciszkanów, bardziej znany jako 
Sanktuarium Zwiastowania NMP. Małgorzata Ceglarz - Chołody
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„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” 

Te słowa Jan Pawła II stały się mottem 
niezwykłej uroczystości. W dniu 17 listopada 
2018 roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania 
niepodległości, 70-lecie Szkoły Podstawowej im. 
St. Marusarza w Wojciechowie oraz 20-lecie 
nadania jej imienia. Jubileusz świętowali z nami 
przedstawiciele władz naszego województwa 
i gminy, kuratorium, zaprzyjaźnionych insty-
tucji, dyrektorzy szkół podstawowych, emery-
towani nauczyciele, pracownicy szkoły, zarząd 
obecnej Rady Rodziców oraz przewodniczący 
Rad Rodziców na przestrzeni 70 lat oraz ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i licznie zebrani goście. 
Spośród wielu znakomitych gości wymienić 

należy: Panią Wizytator Elżbietę Fim, Pana 
Marka Wojciechowskiego Radnego Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, Panią Annę Ryn-
kowską Radną Rady Powiatu, Panią Agnieszkę 
Gąskę Dyrektora GOK w Wojciechowie, Pana 
Pawła Mirosława Dyrektora Banku Spółdziel-
czego w Poniatowej oddział w Wojciechowie, 
Pana Janusza Różyckiego prezesa Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, panią Jolantę Gorgol 
przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Pana Jana Czyżewskiego Wójta Gminy 
Wojciechów, Pana Artura Markowskiego Wójta 
Elekta Gminy Wojciechów, Panią Agatę Gliwkę 
sekretarza gminy, Panią Wiesławę Zielińską 
inspektora ds. oświaty i kadr, Panią Wandę 
Piech inspektora ds. księgowości budżetowej, 
Panią Anetę Woś kierownika referatu ds. zamó-
wień publicznych, Pana Wojciecha Mirosława 
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią 
Krystynę Węgorowską inspektora ds. oświa-
ty. Byli w tym dniu z nami także absolwenci 
naszej Jubilatki.

Obchody rozpoczęła dziękczynna Msza 
Święta, która miała miejsce na hali sporto-
wej. Mszę koncelebrowali: ks. kanonik Jan 
Hałasa, ks. Krzysztof Kwiatkowski oraz ks. 
Krzysztof Sokołowski. Po wspólnej modlitwie 
wszyscy uczestnicy tego szkolnego święta 
wysłuchali okolicznościowego przemówienia. 
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor 

mgr Jolanta Duda, która gorąco powitała 
zaproszonych gości. Przedstawiła również 
ważne wydarzenia i fakty z kart historii 
placówki. Zebrani goście mogli usłyszeć z ust 
Pani Dyrektor, że w czasie swej długolet-
niej działalności szkoła nie tylko kształciła 
i wychowywała kolejne pokolenia młodych 
ludzi, ale rozwijała zainteresowania, pasje 
i umiejętności swoich uczniów, co oznacza, 
że dzisiaj może poszczycić się ogromną liczbą 
absolwentów, którzy doskonale radzą sobie 
w dorosłym życiu.

Następnie uczestnicy obejrzeli przygo-
towana przez nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców i absolwentów część artystyczną, która 
była połączeniem lekcji wychowania i pa-
triotyzmu. Ojczyzna i szkoła, dwie siostry, 
bohaterki naszego jubileuszu odmieniono 
chyba przez wszystkie przypadki. Program 
był kompilacją utworów literackich, tańców 
narodowych – krakowiaka i poloneza, pieśni 
patriotycznych i układów choreograficznych. 
Występ uświetniła również Orkiestra Dęta 
OSP w Wojciechowie pod batutą Pana Ka-
zimierza Kołodzieja. W programie artystycz-
nym zaprezentowali się uczniowie – od tych 
najmniejszych do najstarszych, absolwenci, 
nauczyciele i rodzice, a występy spotkały się 
z ogromnym aplauzem całej widowni. Były łzy 
wzruszenia i żywiołowe brawa… Takie emocje 
zafundowali uczestnikom jubileuszu nauczy-
ciele: A. Bardzel, M. Ceglarz – Chołody, E. Mi-
rosław, E. Szklarska oraz L. Iwaniak. Całości 
dopełniła dekoracja przygotowana przez Panie 
- Z. Kotwicką i K. Kalicką. Zaprezentowano 
także film ukazujący historię szkoły zapisaną 
na fotografiach. 

Swoją refleksją na temat Jubilatki podzielili 
się również zaproszeni goście. Podczas 
wystąpień, z ich ust padło mnóstwo gratulacji 
i życzeń. Były kwiaty, podziękowania 
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Wycieczka do piekarni rzemieślniczej „Zubrzycki Tadeusz” w Kraczewicach 

Dnia 26 października 2018 r. dzieci z od-
działów przedszkolnych oraz uczniowie klasy 
pierwszej odwiedzili piekarnię państwa Zu-
brzyckich w Kraczewicach. 

Na miejscu czekała na nas właścicielka 
piekarni pani Mariola Zubrzycka. W bar-
dzo interesujący sposób opowiedziała nam 
o historii piekarnictwa i samej piekarni 
w Kraczewicach. Zanim weszliśmy na salę 
produkcyjną pani Mariola rozdała nam 
wszystkim specjalne fartuszki i czepki, 
abyśmy mogli poczuć się jak profesjonalni 
piekarze. Odbyło się też krótkie szkolenie jak 
bezpiecznie zachować się na terenie piekarni. 
Wreszcie mogliśmy zabrać się do pracy przy 
stołach piekarniczych. Pod czujnym okiem 

Pani Marioli i piekarzy, każdy z uczestników 
wycieczki poznał sposób wykonania i zrobił 
różne rodzaje słodkich wypieków. Z kęsów 
ciasta robiliśmy chałki, precelki, ptaszki, ser-
duszka. Każdy z nas wykonał także bułeczkę 
według własnego pomysłu. W oczekiwaniu 
na wypieki zwiedzaliśmy piekarnię. Zoba-
czyliśmy różne maszyny i urządzenia, które 
pomagają piekarzom w ich ciężkiej pracy. 
Obejrzeliśmy także film ,,Od ziarenka do 
bochenka”, który przybliżył nam cały proces 
produkcji chleba. 

Po ciężkiej pracy na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek, przygotowany przez pie-
karzy - pyszne bułeczki maślane. Na koniec 
za wytrwałą pracę otrzymaliśmy pamiątko-

we medale wykonane z pierni-
ka. Po skończonych warsztatach 
wszystkie wypieki zabraliśmy ze 
sobą do domów, by pochwalić się 
nimi rodzicom. Nasze wypieki 
były piękne i smaczne, a samo ich 
wykonanie było niezłą zabawą. 

Dziękujemy za miło spędzony 
czas, doświadczenie jakie wynie-
śliśmy, serdeczne słowa. Każdy 
powinien uczestniczyć w takich 
warsztatach, by docenić trud pra-
cy piekarzy.

Opraowanie i fotografie: Katarzyna Masiukiewicz

i okolicznościowe dyplomy. Nie zabrakło też 
tortu urodzinowego, a uczestnicy spotkania 
otrzymali statuetki oraz pamiątkowe medale 
z okazji 70 -lecia szkoły. Mogli również 
dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej, 
obejrzeć przygotowane wystawy zdjęć 
i stare kroniki szkolne. Z okazji jubileuszu 
zespół redakcyjny kierowany przez Panią 
Wicedyrektor Monike Kowalską – Ternes 
wydał publikację pt. „Z dziejów i tradycji 
Szkoły w Wojciechowie”. Odbyły się także 
spotkania absolwentów z wychowawcami 
i nauczycielami. Wychowankowie wspominali 
chwile spędzone w murach podstawówki 
i opowiadali o swoich życiowych sukcesach. 

Jubileusz należy już do historii. Ta uro-
czystość była doskonałą okazją do spotkań 
dawno niewidzianych nauczycieli i kolegów. 
Sobotnie popołudnie upłynęło na wspomi-
naniu i powrotach do beztroskiej młodości. 
Nasza Jubilatka - placówka z tradycjami, 
szanująca i kultywująca swą historię – miewa 
się dobrze i mamy nadzieję, że kolejne poko-
lenia będą mogły świętować równie wspaniałe 
jubileusze. Warto w tym miejscu podziękować 
wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili 
tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy 
przyczynili się do jej wyjątkowego charak-

teru. Szczególne podziękowania kierujemy 
w stronę tych, którzy okazali serdeczny gest 
i życzliwe wsparcie – naszych sponsorów. 
Byli to: Maryla Kania - Bank Spółdzielczy 
w Poniatowej Oddział w Wojciechowie, To-
masz Jośko - Elektromeks Sp. z o.o., GTS 
Systems Sp. z o.o., Stachyra Stanisław - P.W 
Stachyra, Roman Czerniec Usługowy Zakład 
Kowalski, Włodzimierz Czerniec ,,Dom Bie-
siadny Czerniecówka, Monika Dwojak - PHU 
Dwojak, Emilia Filipiak - Piekarnia EMTO, 
Roman Grelowski - Tartak Wojciechów, Łu-
kasz Krakowiak – Krakelectronics, Błażej 
Lipka - Moto Kompleks, Grzegorz Matyjasik, 
Ochotnicza Straż Pożarna Ignaców, Robert 
Paprota - Usługi Remontowo-Budowlane 
Bunix, Stanisław Pawłowski - Pawtrans Hol-
ding Sp. z o.o., Agnieszka Piróg – Acerolka, 
Tadeusz Rumiński - Sklep Lewiatan, Da-
riusz i Małgorzata Skraińscy - Blacharstwo 
Samochodowe, Zbigniew Stachyra, Michał 
Sumiński, Anna Walkiewicz - Ubezpiecze-
nia, Krzysztof Wdowiak, Wejman Tomasz 
- Delta, Grzegorz Węgorowski - DUO. Dzięki 
zaangażowaniu i pracy całego grona peda-
gogicznego, pracowników szkoły, rodziców 
oraz zaprzyjaźnionych instytucji ten dzień 
na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Święto Szkoły było wspaniałą okazją do wy-
wołania refleksji, wspomnień dotyczących losów 
osób związanych z naszą placówką, przywołania 
w pamięci Tych, którzy odeszli oraz zastano-
wienia się nad przyszłością. Wiemy, że „czasu 
nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, 
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.”

Małgorzata Ceglarz - Chołody
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Jubileusz 100- lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia oświaty w Łubkach

Nasza szkoła mała
Już dawno powstała.
Ludzi dziś przybyło wiele.
Wszyscy nasi przyjaciele
Chcą świętować razem z nami,
Bo dziś Jubileusz mamy!
Niech więc niesie się po świecie,
Że oświaty jest 100-lecie.

Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi (…)”

Następnie uczniowie przedstawili w słowno-
-muzycznej inscenizacji historię rozbiorów, walki 
o niepodległość w powstaniach listopadowym, 
styczniowym, wielkopolskim, śląskich, poprzez 
I wojnę światową, Legiony Polskie Piłsudskiego, 
aż do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 

listopada 1918 r. Dalsza część akademii była poświęcona historii 
powstania w 1918 r. szkolnictwa w Łubkach oraz jej 100-letnie dzieje 
aż po dzień dzisiejszy. Występujący zabrali widzów w sentymentalną 
podróż, łącząc czas miniony ze współczesnością, przybliżyli dzieje 
szkoły ściśle powiązane z historią naszego narodu. W programie 
nie zabrakło wierszy o szkole oraz pięknych pieśni patriotycznych. 
Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie na-
szych artystów, nagradzając występ gromkimi brawami.

Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były Panie Elżbieta 
Ryba i Elżbieta Wącior, zaś oprawę muzyczną zapewnił Pan Leszek 
Iwaniak. Nad dekoracją kościoła w biało – czerwone bukiety kwia-
tów, które ufundowali nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Łubkach, pracowały Panie Renata Skowrońska i Jolanta Wieczorek. 
Następnym ważnym punktem programu było przemówienie Pana 
Dyrektora mgr. Leszka Samcika.Zawarł w nim słowa w dzięczno-
ści i uznania dla przyjaciół naszej placówki, którzy przez wiele 
lat wspierali Szkołę Podstawową w Łubkach i pomogli przetrwać 
najtrudniejsze okresy. Jubileusz 100–lecia naszej szkoły nie tylko 
przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale 
także skłania ku refleksji nad mijającym czasem.

Pan Dyrektor wyraził uznanie dla wysiłku i pracy kuratorów 
i wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie, dyrektorów, na-
uczycieli, księży, katechetów, pracowników administracji i obsługi, 
którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Podkreślił 
wielkie zaangażowanie ś.p. Romana Wierzbickiego - Przewodni-
czącego Związku Rolników Indywidualnych „ Solidarność” i jego 
małżonki Pani Krystyny, którzy dołożyli wielu starań, aby dzieciom 
rolników nie zabrakło atrakcji i wypoczynku w czasie ferii zimowych 
i wakacji. Współpraca z pracownikami Lubelskiego Kuratorium 
Oświaty wpłynęła znacząco na podniesienie jakości pracy szkoły.

Był to czas prowadzenia nas do sukcesów przez takie działania, 
jak udział w tzw. Lubelskim eksperymencie pod nazwą „Kształtuje-
my tożsamość krajobrazu”. Pomysłodawcą tego projektu była Pani 
Wizytator Marianna Król, która zachęciła do udziału w projekcie. 
Pamiątką po tym przedsięwzięciu jest otoczenie szkoły zaprojek-
towane w stylu romantycznym, kryształowa malwa oraz wiedza 
przekazana młodemu pokoleniu, wyzwalająca prospołeczne działania 
i kształtująca humanistyczne spojrzenie na otoczenie, urzeczywist-
niające ideę Jana Pawła II:,, Człowiek nie może zagubić właściwego 
sobie miejsca wśród tego świata, który sam ukształtował”. Udział 
naszej szkoły w tym eksperymencie dokumentują publikacje pod 
redakcją dr. J. Michalczyk zatytułowane ,,Człowiek i przyroda”.

Szczególnie ciepłe słowa i kwiaty skierowane zostały pod adre-
sem Pana Wójta – Jana Czyżewskiego, za to, że dbał o naszą szkołę 
w okresie swoich kadencji. Dzięki staraniom Pana Wójta szkoła została 
wzbogacona o nową stolarkę drzwiową i okienną, wykonano drogę 

Dnia 09.11.18 r. w murach dostoj-
nej Jubilatki – Szkoły Podstawowej 
w Łubkach pojawili się znamienici 
goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły świętować Stulecie 
Oświaty i Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

O godz. 9.00. uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły, 
rodzice oraz zaproszeni goście, ustawieni w uroczystym szyku udali 
się do kościoła. Uroczyste obchody podwójnego Jubileuszu rozpoczęła 
msza, której przewodniczył ks. kanonik Marek Jaworski, zaś słowo wy-
głosił ksiądz dziekan Mieczysław Bochenek. Przed występem uczniów, 
Pan Leszek Samcik - Dyrektor Szkoły, powitał wszystkich zebranych, 
zaś młodzież wręczyła każdemu z zaproszonych gości biało-czerwone 
róże. Początek akademii był niezwykle uroczysty – uczniowie dostojnym 
krokiem w rytm poloneza do filmu “Pan Tadeusz” Wojciecha Kilara 
weszli do kościoła i przemaszerowali pod prezbiterium. Akademię 
rozpoczął Dyrektor Szkoły mgr Leszek Samcik, który wprowadził 
nas w jej tematykę oraz powitał przybyłych gości. Uroczystość swoją 
obecnością zaszczycili:
Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie,
ks. kan. mgr Marek Jaworski – proboszcz Parafii w Łubkach,
ks. Dziekan kan. Mieczysław Bochenek – długoletni proboszcz 
Parafii w Łubkach,
mgr inż. Jan Czyżewski – Wójt Gminy Wojciechów,
dr Artur Markowski – Wójt elekt Gminy Wojciechów,
Marcin Mirosław – Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów,
mgr Agata Gliwka – Sekretarz Gminy,
mgr Wanda Piech – inspektor ds. Księgowości Gminy Wojciechów,
mgr Zofia Pomorska – Skarbnik Gminy,
Wiesława Zielińska – Inspektor ds. oświaty i kadr gminy Wojciechów,
Dariusz Kołodziejczyk – radny RG Wojciechów,
Tadeusz Matys - radny RG Wojciechów,
Anna Rynkowska – radna Rady Powiatu Lubelskiego,
mgr Jolanta Duda – Dyrektor SP w Wojciechowie,
mgr Joanna Kaznowska – Dyrektor SP w Miłocinie,
mgr Iwona Piech – Dyrektor Publicznej SP w Maszkach,
mgr Danuta Suchecka – przedstawiciel SP w Palikijach,
Paweł Mirosław – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wojciechowie,
Agnieszka Gąska – Dyrektor GOK w Wojciechowie,
Irena Zubrzycka – była długoletnia Dyrektor SP w Łubkach,
Czesława Piech – była Kierownik SP w Łubkach,
Helena Rejmak – była długoletnia nauczycielka SP w Łubkach,
Krystyna Stawowska – była długoletnia nauczycielka SP w Łubkach,
mgr Lucyna Wójciak - była nauczycielka matematyki,

Po powitaniach w podniosły, uroczysty nastrój wprowadziło 
wszystkich zgromadzonych wspólne odśpiewanie hymnu ’’Mazur-
ka Dąbrowskiego”. Recytacją fragmentu tekstu „Pana Tadeusza” 
rozpoczęła się akademia poświęcona historii oświaty i 100 – lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
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dojazdową, a także teren rekreacyjno- sportowy, który wspólnie z Ku-
ratorem Oświaty - Panem Krzyszofem Babiszem, uroczyście otwarto 
w dniu 16.X.2014r. Pan Dyrektor wyraził wdzięczność dla Pana Wójta 
za wspieranie wszystkich inicjatyw i projektów, dzięki którym szkoła 
dzisiaj tylko z zewnątrz przypomina malowniczy zabytkowy dworek, 
w środku zaś zachwyca nowoczesną bazą dydaktyczną. Dzięki tym 
działaniom szkoła doczekała stulecia, na trwałe wpisała się w historię 
miejscowości i całej gminy. Patrząc z perspektywy upływającego czasu 
można stwierdzić, że działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły 
została uwieńczona wieloma sukcesami uczniów w sprawdzianach, egza-
minach, konkursach plastycznych, muzycznych i zawodach sportowych. 
Szkoła otrzymała liczne wyróżnienia i certyfikaty. Wychowankowie, 
którzy opuścili i nadal opuszczają jej mury, niejednokrotnie napawali 
nas dumą i dzisiaj są największą nagrodą. Wśród nich jest Pan doktor 
nauk medycznych Tadeusz Sadowski, dzisiaj bardzo ceniony lekarz, 
który swoją sławę i uznanie zdobył lecząc i ratując życie pacjentów. 
Pan Dyrektor podziękował wszystkim zaproszonym gościom, byłym 
dyrektorom szkoły, rodzicom, sponsorom za udzielone wsparcie, które 
pomogło przetrwać naszej placówce oraz godnie przygotować uroczy-
stość obchodów 100 – lecia oświaty. Z kolei przybyli na tę uroczystość 
goście, złożyli życzenia i gratulacje z okazji tak dostojnego Jubileuszu. 
Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie, Pan Eugeniusz Pelak. Podkreślił niezwykły charakter uroczystości, 
podniosły nastrój miejsca i złożył najlepsze życzenia na ręce Pana 
Dyrektora i całej społeczności.

 O godzinie 11.11. został uroczyście odśpiewany hymn Polski - 
Mazurek Dąbrowskiego w celu uczczenia setnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. W ten sposób nasza szkoła włączyła się w ogólno-
polską akcję Rekord dla Niepodległej organizowaną przez MEN.

 Wiele ciepłych słów uznania, gratulacji i życzeń pod adresem 
szkoły popłynęło od przedstawicieli władz samorządowych: Wójta 
Jana Czyżewskiego, Wójta elekta –Pana Artura Markowskiego, 
a także Dyrektorów okolicznych szkół: Pani Joanny Kaznowskiej, 
Iwony Piech, Jolanty Dudy, p.o. Danuty Sucheckiej oraz Agnieszki 
Gąski - Dyrektora GOK-u w Wojciechowie.

 Po części oficjalnej uroczystości, wszyscy goście, nauczyciele, 
sponsorzy, uczniowie oraz absolwenci Szkoły Jubilatki zostali 
zaproszeni na poczęstunek do sali, gdzie czekał wspaniały tort 
z wizerunkiem szkoły - obrazem, który w pierwszych latach pracy 
namalował na płótnie Pan Dyrektor Leszek Samcik. Tort został 
wykonany przez absolwentkę naszej szkoły – obecną Przewodni-
czącą Komitetu Rodzicielskiego Panią Ewelinę Sochę i zachwycał, 
nie tylko wspaniałym wyglądem, ale też wyjątkowym smakiem. 
Wśród przygotowanych potraw zapachem nęcił bigos i pierogi oraz 
wiele iście dworskich dań, ciasto, kawa i herbata pięknie podane 
przez Mamy z Komitetu Rodzicielskiego. Zaproszeni goście mogli 
też odbyć sentymentalny spacer po szkole, zachwycić się dekoracją 
okolicznościową przygotowaną przez Pana Dyrektora Leszka Sam-
cika i Panią Edytę Gospodarek. Można było też obejrzeć prezentacje 
multimedialne przygotowane przez Panią Anetę Zubrzycką, zdję-
cia zgromadzone na tablicach przez Panie Dorotę Kołodziejczyk 
i Katarzynę Masiukiewicz, pooglądać stare kroniki i pozostawić 
swój wpis w najnowszej z nich. Jako pierwszy do kroniki pamięci 
zapisał się profesor dr hab. Janusz Gajda.

 Każdy z miłych gości otrzymał na pamiątkę kartkę z wizerun-
kiem Szkoły Podstawowej w Łubkach i fragmentem wiersza Adama 
Mickiewicza. Przed szkołą pojawiła się też okolicznościowa tablica 
upamiętniająca stulecie oświaty i historię powstania naszej szkoły. 
Wspólne spotkanie przy stole sprzyjało podtrzymaniu uroczystego 
charakteru święta szkoły, a także podzieleniu się wspomnieniami 
po latach i planami na przyszłość. Pan Artur Markowski podkreślił, 
że jako przyszły Wójt, będzie wspierał funkcjonowanie szkoły, 
troszczył się o jej dalszy rozwój i bazę dydaktyczną. Radosne 

świętowanie, tak szczególnego jubileuszu, trwało aż do późnego 
popołudnia. Starajmy się sprawić, aby kolejne pokolenia uczniów 
uwierzyły w swoje siły, nie bały się marzyć i sięgać gwiazd. Z co-
dziennych radości budzi się nasza siła. Rzeka życzeń onieśmiela 
nas, a jednocześnie podwaja siły do pracy. Bądźmy przekonani, że 
to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami. Niech nas 
uskrzydla świadomość wypełnienia testamentu ś. p. Mieczysława 
Dąbrowskiego, byłego właściciela dóbr Łubki, wyryty w kamieniu:

 

***
Przekazując potomnym tę miłość zagonu,
którą w życiu wyznawał aż do chwili zgonu,
temu kurhanowi powierzył swe serce,
by Łubek nie dano obcej poniewierce!
Niech więc to życzenie przez szereg stuleci,
Będzie sakramentem dla wnuków i dzieci!

***

To w jego pięknym dworze od 1945 r. funkcjonuje Szkoła Pod-
stawowa w Łubkach, z której jesteśmy dumni.

Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom, którzy swoją 
obecnością uświetnili rocznicę 100-lecia Oświaty w Łubkach. Były to 
niezapomniane chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Szczególnie chcemy podziękować naszym darczyńcom za życzli-
wość i wsparcie, jakie okazali nam w zorganizowaniu uroczystości:

 ■ Kółko Rolnicze w Łubkach
 ■ Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
 ■ Rada Gminy Wojciechów
 ■ Bank Spółdzielczy w Wojciechowie
 ■ Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Łubkach – Jolanta Majchrzak
 ■ Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Szczuczkach – Stanisław 

Twardowski
 ■ „Karczma Biesiada” - Włodzimierz Czerniec
 ■ Jolanta Wierzbicka
 ■ Marcin Górniak

 Elżbieta Wącior, Aneta Zubrzycka
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Dzień Pluszowego Misia

Z wizytą w Muzeum na Majdanku w Lublinie

23 Listopada 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Łubkach obchodziliśmy Dzień 
Pluszowego Misia. 

Tego dnia przedszkolaki oraz ucznio-
wie klas I- III przybyli do szkoły wraz ze 
swoimi ulubionymi pluszowymi przyja-
ciółmi. Na początku dzieci dowiedziały 
się, w jakich okolicznościach zrodził się 
pomysł maskotki pluszowego misia. Na-
stępnie dzieci musiały wykazać się wiedzą 
na temat swoich przyjaciół odpowiadając 
na trudne pytania. Każda z klas przygoto-
wała urodzinowa niespodziankę dla misia 
w postaci wiersza i piosenki.

 Jak to bywa na urodzinach tak i tym 
razem nie zabrakło słodkości, konkursów 
oraz zabawy przy muzyce. Na zakończenie 
wręczone zostały nagrody uczestnikom 
konkursu plastycznego pt. „Mój przyja-
ciel miś”.

Jolanta Wieczorek
Katarzyna Masiukiewicz

W dniu 17  października  2018 roku uczniowie klasy 7 i 8  
Szkoły Podstawowej w Łubkach uczestniczyli w wycieczce do 
Lublina  do Muzeum na Majdanku. Wyjazd miał na celu przybli-
żenie uczniom historii Polski, zapoznanie z miejscami pamięci 
narodowej oraz uwrażliwienie na los narodów prześladowanych. 
Swoją wizytą  w tak ważnym i zarazem pełnym wspomnień 
miejscu, uczniowie oddali hołd wszystkim ofiarom, które tam 
zginęły. Dla każdego z uczestników  była to żywa lekcja histo-
rii, historii o której powinien pamiętać  każdy Polak. Pobyt na 
Majdanku uświadomił uczniom wagę tego miejsca, które jest 
żywym dowodem na to, że należy doceniać i szanować fakt życia 
w wolnym kraju. Obóz koncentracyjny w Lublinie jest drugim co 
do wielkości, po Oświęcimiu obozem nazistowskim w Europie. 
Funkcjonował  od października 1941r. do lipca  1944, będąc  nie 

tylko obozem koncentracyjnym i jenieckim, lecz także obozem 
zagłady, pracy, karnym i przejściowym. W tym czasie przeszło 
przez niego około 150 tysięcy osób, z których blisko 80 tysięcy 
poniosło śmierć. Na obszarze 270 ha wybudowano wówczas 
280 różnego rodzaju obiektów takich jak: baraki więźniarskie, 
gospodarcze i administracyjne, warsztaty, komory gazowe 
i krematoria, ogrodzenia oraz wieże strażnicze i wartownie( dziś 
muzeum zajmuje 90 hektarów). Centralną część obozu stanowiły 
baraki przeznaczone dla więźniów usytuowane na 5  polach więź-
niarskich. W barakach tych jednocześnie można było pomieścić 
ok. 25 000 osób.  Na Majdanku powstało pierwsze na świecie 
muzeum martyrologiczne dokumentujące wydarzenia związane 
z II wojną światową.  Dla większości uczestników wycieczki była 
to pierwsza wizyta na Majdanku. Uczniowie rozpoczęli wędrów-
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„Warto być Polakiem...”

12 października 2018 r. odbył się pierwszy etap konkursu „Warto 
być Polakiem - test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości” organizowanego przez Kurier Lubelski. 
Do etapu szkolnego przystąpiło 9 uczniów z klas VI-VIII, którzy 
przez 45 minut pisali test odpowiadając na 40 pytań. Zadania 
ułożone przez historyka z Lublina były o różnym stopniu trudności 
i dotyczyły lat 1918-1925. Do finału wojewódzkiego awansowało 
aż 5 uczniów, którzy w szkole zdobyli największą liczbę punktów 
w danej kategorii wiekowej. Byli to: Mateusz Cz., Kacper T., Norbert 
W., Dominika Z. i Tomasz K. Uczniowie ci reprezentowali szkołę 
w drugim etapie, który odbył się 7 listopada 2018 r. w Sali Błękit-
nej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Konkurs odbywał się pod 
honorowym patronatem wojewody lubelskiego i był adresowany 
do uczniów ze szkół z terenu województwa lubelskiego w trzech 
kategoriach: uczniów klas od 4 do 8 szkół podstawowych; uczniów 
3 klas gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Do 
testów przystąpiło ponad tysiąc uczniów z całej Lubelszczyzny. 
Finał miał formułę testu jednokrotnego wyboru. Uczestnicy za 
pomocą specjalnego urządzenia podawali odpowiedź. Pytanie 
wyświetlało się na ekranie i było widoczne tylko przez 30 sekund. 
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki, a zwy-
cięzcy atrakcyjne nagrody.

„Warto być Polakiem, to znaczy warto mieszkać w swoim domu, 
warto o swój dom dbać, o swoje środowisko, o rodzinę, po to, żeby 
móc się rozwijać. Dlatego warto być Polakiem, czyli być członkiem 
tej rodziny, która od 1052 lat konsekwentnie dąży do tego, ażeby 
każdy członek tej społeczności, która nazywa się społecznością 
polską i narodem polskim, mógł rozwijać swoje talenty, swoje 
potencjały, bo na tym polega budowa dobra wspólnego, na we-
wnętrznym, osobowym rozwoju każdego człowiek” – podkreślił 
obecny na konkursie wojewoda lubelski. 

Warto być Polakiem to jest również teza, która wynika z tego, że 
my jesteśmy dumni z naszej historii, z naszych dokonań ponad 10 

wieków, z naszych przodków i bohaterów i nikt nam tej dumy nie 
jest w stanie odebrać, zdeprecjonować. Nie ma nic złego w tym, że 
jesteśmy polskimi patriotami. Na tym polega również patriotyzm 
Europejczyka…– powiedział na zakończenie wojewoda.

Cieszymy się więc , że młode pokolenie chce poznawać historię 
i przeszłość swojego narodu na różne sposoby.

Elżbieta Ryba

kę przy Pomniku-Bramie, będącej 
symbolicznym wejściem do obozu, 
nawiązującym do bramy piekieł 
z ,,Boskiej Komedii” Dantego, a  
zakończyli wędrówkę po obozie 
w mauzoleum (umieszczonym na 
jednej osi z Bramą)- Pomniku Walki 
i Męczeństwa,  gdzie spoczywają 
prochy wykopane z kopców znale-
zionych na terenie obozu. Wszyscy 
na długo zapamiętają hasło wid-
niejące na mauzoleum, a będące 
przestrogą dla następnych pokoleń 
w walce o wolność i pokój.

„Los nasz dla Was przestrogą…..” 
– PAMIĘTAJMY!!!

Elżbieta Ryba
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
pod hasłem ,,Poznajemy przygody Gan-
gu Słodziaków”

 Dnia 5 października w Szkole Podstawo-
wej w Łubkach szkole odbył się Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Sło-
dziaków. Uczestnikami spotkania zorgani-
zowanego przez wychowawców i bibliotekę 
szkolną były dzieci z oddziału zerowego i klas 
I-III. Zajęcia z dziećmi po części wspólnej 
odbywały się w różnych salach lekcyjnych. 
Celem spotkania było m.inn. budowanie na-
wyku codziennego głośnego czytania wśród 
uczniów . Czytanie od najmłodszych lat po-
budza wyobraźnię, uczy myślenia, ćwiczy 
pamięć i koncentrację. Już w pierwszych 
dniach września rodzice i dzieci z klas I-III 
zostały zapoznane z akcją i przystąpiły do 
konkursu edukacyjnego,, Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków”. Było to możliwe dzięki 
bezpłatnemu zestawowi książek i pomocy 
dydaktycznych ( maskotek, naklejek ) po-
darowanych przez sieć sklepów Biedronka. 
Dzieci wzięły udział w zajęciach lekcyjnych 
z wykorzystaniem książek „Gang Słodziaków 
” autorstwa Renaty Piątkowskiej. Z ogrom-

nym zainteresowaniem słuchały fragmentów 
książki czytanej przez nauczyciela, czekając 
na kolejny rozdział. Uczniowie z klasy III 
wykazały się natomiast samodzielnym gło-
śnym czytaniem fragmentów książki . Wszy-
scy z ochotą słuchali piosenki Słodziaków 
i nucili ją wspólnie bawiąc się maskotkami 
i wymyślając zabawne scenki. Niektórzy 

mają już swojego ulubionego przyjaciela 
wśród zwierzaków z leśnej polany. Każde-
go dnia uczniowie na zmianę wypożyczają 
książki do domu , by poznać dalsze przygody 
Słodziaków . Lektura stała się inspiracją do 
wykonania konkursowych prac plastycznych. 
Wierzymy, że uda się zaszczepić wśród naj-
młodszych pasję czytania. 

Kulturalne Podwórko

Stowarzyszenie „Zakręcone -Kultura-
larnie” w okresie od 01.09.2018 - 31.10.2018 
realizowało projekt pn. „Podejdź no do płota” 
– budowa ogrodzenia wokół Kulturalnego 
Podwórka finansowanego z dotacji „Lubelskie 
Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”.

Celem projektu było:
 ■ Wzrost potencjału Stowarzyszenia „Za-

kręcone-Kulturalnie”, poprzez stworze-
nie bezpiecznej przestrzeni do spotkań 
i integracji lokalnej społeczności .

 ■ Wzrost partycypacji obywateli w działa-
nia organizacji pozarządowych, poprzez 
zaangażowanie w inicjatywę lokalną.

Wartość dofinansowania: 4500,00 zł

W ramach realizacji projektu wykonano 
ogrodzenie wokół Kulturalnego Podwórka, 
zaangażowano wolontariuszy do w/w prac, 
oraz zorganizowano ognisko integracyjne.

Małgorzata Kowalczyk

Elżbieta Ryba
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Sprzątanie Alei Kasztanowej

We wtorek, 30 października, jak co roku Gminny 
Ośrodek Kultury przy współpracy ze Szkołą w Woj-
ciechowie, Urzędem Gminy oraz Parafią Wojciechów 
zorganizował sprzątanie Alei Kasztanowej.

W tym roku do pracy przystąpili przedstawiciele 
Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Legionu Maryi, 
pracownicy GOK oraz mieszkańcy Gminy. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu zarówno dorosłych jaki 
i młodzieży z klasy siódmej Szkoły Podstawowej 
w Wojciechowie, akcja przebiegła bardzo sprawnie. 
Zgrabione liście były na bieżąco wywożone, co nie 
tylko pozwoliło na zachowanie walorów estetycz-
nych, ale przede wszystkim ma na celu zwalczenie 
szrotówka, który atakuje nasze kasztanowce. 

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy włą-
czyli się w akcję porządkowania Alei.

Urszula Mirosław 
Gminny Ośrodek Kultury
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Remont Wieży

 Dotyczy projektu: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży 
Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu’’ dofi-
nansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, 
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Nr projektu: RPLU.07.01.00-06-0120/16
Remont Wieży Ariańskiej

Zakończył się pierwszy etap realizowanego projektu: „Modernizacja i roboty budowlane 
zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół obiektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. Wykonane zostały izolacje poziome i pionowe ścian przyziemia przy 
budynku, remont przypór kamiennych oraz remont elewacji południowej wieży wraz 
z podokiennikami. 

W trakcie realizacji robót związanych z remontem południowej elewacji przybudówki 
(klatki schodowej) Wieży Ariańskiej, po usunięciu starego tynku, okazało się, że elewacja 
wykonana jest z kamienia – „opoki wapnistej” z wyjątkiem ceglanego „szczytu” poddasza 
oraz wtórnie przemurowanych glifów okiennych. 

Ze względu na kontekst wizualny sąsiednich oryginalnych elewacji korpusu wieży 
rozważana była możliwość ekspozycji odkrytych kamieni bez nakładania nowych tynków 
– zgodnie z regułami sztuki konserwatorskiej i zasadami ochrony zabytków. W poro-
zumieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wystąpiliśmy o opinię 
konserwatorską oceniającą możliwość ekspozycji. 

W treści opinii sporządzonej przez Konserwatora Dzieł Sztuki Małgorzatę Podgór-
ską – Makal, wskazano na potrzebę ekspozycji kamiennego wątku muru i zastosowania 
w tym celu technologii tynków „płynących” zacieranych rękawicą i pędzlem (tzw. przez 
konserwatorów „beretowym”).

Zabytkowa Wieża Ariańska jest największą atrakcją turystyczną Gminy Wojciechów.

Niewątpliwym walorem zabytkowej wieży jest jej architektoniczne oblicze. Stanowi 
imponującą budowlę w krajobrazie Ziemi Wojciechowskiej i jest jednocześnie jej rozpo-
znawalnym symbolem.

W roku 2019 realizować będziemy drugi etap projektu. Dalsze prace dotyczyć będą 
 ■ utworzenia Alei Zasłużonych Kowali (montaż pamiątkowych tablic w otoczeniu 

wieży - 16 sztuk, zaprojektowane tablice - kształt koła o średnicy 40 cm, jako odlewy 
mosiężne), 

 ■ remontu nawierzchni przy obiekcie wieży. Zniszczona, betonowa nawierzchnia zo-
stanie wymieniona na nową granitową aby zapewnić bezpieczny i wygodny dostęp do 
Muzeum Kowalstwa – atrakcji turystycznej na Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji. 

Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2019 roku.
W wyniku realizacji projektu Gmina Wojciechów zyska nową atrakcję turystyczną – 

Aleję Zasłużonych Kowali. Zachowane dziedzictwo historyczne i kulturowe czyni gminę 
Wojciechów perełką turystyczną Lubelskiej Wsi. 

Agnieszka Gąska
Dyrektor GOK Wojciechów
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Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W niedzielę 11 listopada, minęła 100 rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Rano o godz. 9.00 w obecności wójta Pana 
Jana Czyżewskiego oraz wójta elekta Pana 
Artura Markowskiego w asyście Ochotni-
czych Straży Pożarnych i pocztów sztandaro-
wych na maszt przy OSP Wojciechów została 
uroczyście wciągnięta flaga państwowa oraz 
zgromadzeni odśpiewali hymn. Następnie 
z okazji jubileuszu o godz. 9.30 została odpra-
wiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny 
w Kościele Parafialnym w Wojciechowie. 
We Mszy wzięły udział poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojciecho-
wa, Wojciechów Kolonii Pierwszej, Ignacowa, 
Stasina, harcerzy z Gminy Wojciechów oraz 
Szkół z Wojciechowa i Maszek. Oprawę mu-
zyczną Mszy przygotowała Orkiestra Dęta 
OSP w Wojciechowie. Tuż po Nabożeństwie 
miała miejsce część artystyczna w wykonaniu 
Klub Seniora oraz dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Wojciechowie. W duchu patriotycznym 
zostały przedstawione wiersze oraz pieśni 
żołnierskie i patriotyczne, wspólnie został 
odśpiewany hymn Państwowy.

Po zakończonym „ Rotą” występie, po-
prowadzony przez Orkiestrę Dętą korowód 
złożony z uczestników uroczystości, przema-
szerował pod Pomniki Tadeusza Kościuszki 
i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Pole-
głych w latach 1939-1945. Przez ks. Jana Ha-
łasę została odmówiona modlitwa następnie 
głos zabrali Pan Jan Czyżewski Wójt Gminy 
Wojciechów oraz Pan Artur Markowski Wójt 
Elekt. Delegacje złożyły wieńce i została 
odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”.

Przypominamy, że pomniki pod którymi 
co roku się spotykamy, są wyrazem pamięci 
mieszkańców Gminy Wojciechów o bohate-
rach lokalnych i narodowych.

Pomnik Tadeusza Kościuszki stanął w Woj-
ciechowie 101 lat temu – 15 października 
1917 r. Ufundowany on został z dobrowolnych 
składek ludności naszej wsi, w której pod 
wpływem wieści o obaleniu caratu i o rewo-
lucji październikowej rodził się patriotyzm 
i nadzieja, że naród polski doczeka się od-
miany. Od tej pory ten plac stał się miejscem 
spotkań patriotycznych, na którym z okazji 
wszelkich Świąt nasi lokalni patrioci składali 
wieńce i palili świece.

Drugi pomnik ufundowało w 1995 r. 
Gminne Koło Kombatantów z Wojciecho-
wa, aby uczcić pamięć o żołnierzach wywo-
dzących się z naszej gminy, którzy polegli 
w czasie II wojny światowej. Kilka lat temu 
z inicjatywy kombatanta Józefa Szewczyka 
na pomniku wygrawerowany został orzeł. 

Edyta Winiarska
GOK Wojciechów
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Zabawa Andrzejkowa

W dniu 27 listopada 2018 roku dzieci uczestniczące w zajęciach 
organizowanych przez GOK wzięły udział w Zabawie Andrzejkowej. 
Impreza rozpoczęła się wspólnym robieniem pierniczków. Każde 
dziecko mogło wybrać foremkę i zrobić swoje ciastko.  W czasie 
gdy pierniki się piekły, dziewczynki  które biorą udział w zajęciach 
tanecznych i śpiewają w zespole działającym przy Gminnym Ośrodku 
Kultury rozbawiły uczestników imprezy. Wszyscy wspólnie tańczyli  
do takich przebojów jak „Makarena” czy też „Kaczuchy”. Nie zabra-
kło również śpiewów, karaoke rozbrzmiewało w całej Sali. Na dzieci 
czekały przekąski paluszki, ciastka, popcorn i picie. Gdy pierniczki 
się upiekły wszystkie dzieci mogły udekorować lukrem swoje małe 
dzieła. Niektórzy zjedli na miejscu  swoje ciasteczka a część zabrała 
je ze sobą do domu. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. 

Edyta Winiarska,
GOK Wojciechów
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Makramowe Łapacze Snów

W wirze świątecznych przygotowań 
mieszkanki Gminy Wojciechów i zaprzy-
jaźnionego Łopiennika znalazły czas na 
uczestniczenie w warsztatach wyplatania 
makramy, które znalazły się w bogatej 
ofercie edukacyjno-kulturalnej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wojciechowie. 11 grud-
nia 2018 r. w sali biblioteki GOK w Wieży 
Ariańskiej odbyły się warsztaty „Makramo-
wych łapaczy snów” prowadzone przez Mo-
nikę Matuła-Wetzlich. Wśród uczestniczek 
były zarówno Panie, które brały udział we 
wcześniej organizowanych zajęciach ręko-
dzielniczych i mogły wykorzystać zdobyte 
umiejętności oraz takie, które po raz pierw-
szy zetknęły się z makramą. Sploty i węzły 
okazały się wyzwaniem, któremu sprostały 
wszystkie uczestniczki! W miłej atmosferze, 
z dużym zaangażowaniem i w skupieniu 
Panie wykonały przepiękne makramowe 
łapacze, które z pewnością zapewnią Im 
tylko dobre sny.

Monika Matuła – Wetzlich
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Warsztaty florystyczne dla dzieci

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
zorganizował dla dzieci z gminy Wojciechów 
warsztaty florystyczne. Podczas warsztatów, 
które odbyły się w dwóch Filiach Bibliotecz-
nych w Palikijach i Szczuczkach gdzie dzieci 
wykonywały stroiki bożonarodzeniowe. Pod-
stawą kompozycji bożonarodzeniowej były 
gałązki świerkowe dekorowane naturalnymi 
ozdobami takimi jak cynamon, anyż czy 
suszone pomarańcze. Nie zabrakło również 
kolorowych bombek oraz sztucznego śniegu 
i brokatu, który dopełnił świąteczną kompo-
zycję. Niektórym dzieciom pomagali również 
rodzice. Uczestnicy warsztatów z dużym 
zaciekawieniem poznawali tajniki florystyki 
oraz dekoracji. Mamy nadzieję, że zdobyta 
wiedza zaprocentuje w przyszłości. Wszystkie 
wykonane przez dzieci prace zostały zabrane 
do domów gdzie z pewnością wprowadziły 
świąteczny klimat. Dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas.

Edyta Winiarska, 
Gminny Ośrodek Kultury
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Warsztaty florystyczne dla dorosłych

Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia 
pozostało jeszcze kilka tygodni już teraz 
możemy odczuć gorączkę przedświątecznych 
przygotowań. Jednak prawdziwą atmosferę 
radosnego świętowania wprowadzają do na-
szych domów świąteczne dekoracje. Dlatego 
w dniu 5 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wojciechowie zebrało się blisko 
trzydzieści pań, aby pod kierunkiem Edyty 
Winiarskiej wykonać stroiki świąteczne. 
Podczas warsztatów florystycznych uczyły 
się zasad prawidłowego komponowania i wy-
konywania dekoracji świątecznych. Za pod-
stawę stroików posłużyły drewniane krążki 
oraz gąbka florystyczna, która z pewnością 
pozwoli gałązkom świerkowym przetrwać 
do Wigilii.  Głównym elementem każdego 
stroika była świeca, natomiast pozostałe 
dekoracje każda z uczestniczek wykonała 
według własnych upodobań. Wykorzystywały 
do tego przygotowane przez organizatora 
bombki i łańcuchy, ale przede wszystkim 
naturalne surowce takie jak cynamon, anyż 
i ozdobne gałązki. Warsztaty przebiegły 
w miłej, twórczej atmosferze, a ich efekty 
zachwycały wszystkich urodą i niepowta-
rzalnością. Każda z pań swój stroik zabrała 
do domu, gdzie z pewnością zajmą honorowe 
miejsce na świątecznym stole.  

Urszula Mirosław
Gminny Ośrodek Kultury
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O pracy Komitetu Rodzicielskiego w Wojciechowie w latach sześćdziesiątych XX w.

Oświata jest dziedziną, która daje począ-
tek wszelkim naukom, wynalazkom, osią-
gnieciom. Opiera się na rozumie a „Rozum 
to największa majętność” – jak powiedział 
Andrzej Maksymilian Fredro. Dobrze wiec 
jest, by działalność oświatową prowadzić we 
wszystkich zakamarkach życia ludzkiego.

Obecnie bardzo modne są jubileusze 
związane z oświatą, szkołą. I to jest także 
potrzebne by społeczeństwo było świadome 
tego co człowiek może osiągnąć przez usta-
wiczne poszerzanie swojej wiedzy. Oświata, 
nie istnieje sama i tylko dla siebie. Musi 
współpracować z innymi dziedzinami życia. 
Trudnością byłoby wymienić te wszystkie 
progi, które musi pokonać by zaistniało coś 
nowe, coś inne.

W naszej Szkole w Wojciechowie odbyła 
się również uroczystość 100–lecia Oświaty 
i 70–lecia istnienia szkoły w obecnym bu-
dynku. Na tej uroczystości mówiono o roz-
woju oświaty w Wojciechowie od 1906 roku. 
Trwało to krótko z przyczyn politycznych. 
Odrodzenie nastąpiło w 1915 r. i ostatecz-
nie zaistniało na stałe 1918 r. i trwa do 
dnia dzisiejszego.

Przy tej okazji nasuwa się kilka pytań, 
refleksji. Jednostki społeczne czy instytucje 
związane z administracją państwową sta-
rają się, by mieć swój sztandar jako symbol 
Państwa Polskiego przed którym każdy chyli 

głowę. Szkoła Powszechna w Wojciechowie 
zawsze szła z duchem czasu i w działaniu 
swym podkreśliła czym dla Polaka jest Pol-
ska. Symbolem tego działania był sztandar 
szkolny. Według przekazów ustnych wyha-
ftowany przez ówczesne nauczycielki na 
przełomie lat dwudziestych – trzydziestych 
XX wieku. Był dumą dla Szkoły. Przetrwał 
ten sztandar jakże trudne lata II wojny 
światowej. Jako szkoła na czele z pocztem 
sztandarowym braliśmy udział w uroczy-
stości patriotycznej w dniu 13.05.1945 r. 
pod pomnikiem Kościuszki w Wojciechowie 
co jest upamiętnione na zdjęciu. Pytanie co 
się stało z tym sztandarem? Zniszczony? 
Zaginął? Skradziony? Nie wiadomo – od-
powiedzi brak. Dlaczego?

Ja Szkołę Powszechną w Wojciechowie 
ukończyłam w 1945 roku w dzierżawionym 
budynku tzw. „ Monopolu”, a dzieci moje 
już w nowym, obecnym budynku. Mam więc 
skalę porównawczą nauczania dwóch kolej-
nych pokoleń w jakże różnych warunkach.

W czasach Polski Ludowej również dużo 
mówiono o oświacie, szkolnictwie. Powstały 
nowe szkoły tzw. „Tysiąclatki”, które już 
wówczas były budowane bardziej nowocze-
śnie i lepiej wyposażone, jak te budowane 
przez społeczeństwo. Te „społeczne” – mó-
wiąc językiem gwarowym były na ciągłym 
„dorobku”. Na takim to „dorobku” był i nasz 

budynek szkolny. Klasy ogrzewane pieca-
mi węglowymi. Ileż musiał napracować 
się woźny – powszechnie zwany „Plecio” ( 
Stanisław Czępiński ) by nanieść węgla do 
każdego pieca na piętro budynku. Węgiel 
był składowany na pryzmie od strony pół-
nocnej budynku. Studnia „na korbę” była 
po stronie południowej. Utwardzenia wokół 
szkoły nie było żadnego.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku jako organizacja społeczna, powstały 
w szkołach komitety rodzicielskie, które 
miały za zadanie współpracę z kierownic-
twem szkoły w zakresie gospodarczym, 
a także wychowawczym. Gdy moje dzieci 
zaczęły uczęszczać do szkoły (1962-1970) 
zostałam wybrana na zebraniu rodziców na 
przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego 
przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie. 
Funkcję tą pełniłam od 1962-1971. Skład 
Komitetu był kilkuosobowy. Na swoich 
spotkaniach omawialiśmy sprawy, który-
mi trzeba się zająć, by poprawić sytuację 
materialną w szkole. Cóż, funduszy, ani 
żadnych dotacji nie otrzymaliśmy nigdy. 
Musieliśmy gospodarować własnym gro-
szem, a także rękami. Była już wykończona 
sala gimnastyczna, więc postanowiliśmy, 
że będziemy w niej urządzać zabawy syl-
westrowe za odpłatnym wejściem. Pomysł 
okazał się trafiony. Frekwencja na zaba-
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wach była bardzo duża. Jako członkowie 
Komitetu obsługiwaliśmy całą imprezę. 
Na zebraniu podzieliliśmy między sobą 
role do wykonania przez poszczególne oso-
by, a więc: zamówienie wraz z przywozem 
i odwozem orkiestry, sprzedaż biletów na 
salę taneczną, bilety i obsługa szatni, pro-
wadzenie bufetu w którym sprzedawano 
piwo, napoje i ciastka w opakowaniu, pil-
nowanie porządku na Sali w czasie zabawy. 
Należy dodać, że w czasie zabawy nie było 
żadnych awantur, bójek, nikomu z gości nic 
nie zginęło. Zabawa trwała od godziny 20-
tej do 4-tej rano. W Nowy Rok, musieliśmy 
salę posprzątać. Rozliczenie zabawy było 
w nadchodzących dniach.

W ten sposób zbieraliśmy pieniądze, by 
je wykorzystać dla potrzeb Szkoły. Pierw-
szym zakupem był telewizor czarno-biały, 
a następnym kurtyna na scenę. Komitet nie 
miał konta w banku. Finansami zajmował 
się nieoceniony Bolesław Gębal – skarbnik. 
Człowiek nieskazitelnie uczciwy. Był wśród 
nas najstarszy wiekiem i znany z praco-
witości i pomysłowości. On to na naszym 
zebraniu zaproponował by wykonać pod-
piwniczenie i utworzyć tam zsyp na węgiel. 
Jakże pożyteczne przedsięwzięcie, które 
wszyscy poparliśmy. To Gębal ustalał z Kie-
rownikiem Szkoły usytuowanie tego zsypu 
i sam kierował całością prac, a Kierownik 

zabiegał o fundusze na materiały. Do pracy 
oprócz członków Komitetu, włączyło się 
również wielu rodziców. Po zakończeniu 
prac, ziemię wywieziono i plac całkowicie 
uprzątnięto, a węgiel miał swoje miejsce 
w piwnicy, gdzie z czasem urządzono ko-
tłownię. Wszystkie prace fizyczne rodzice 
wykonali w czynie społecznym. Jak to na 
„dorobku”.

Utrapieniem dla uczniów był brak moc-
nego wieszaka na ubrania, który stał na 
dolnym korytarzu, a szatni jeszcze nie było. 
Toteż członkowie Komitetu na czele z Ju-
lianem Wąchałą, a także Piotr Kowalski, 
Jan Jędrej, Bolesław Gębal taki wieszak 
wykonali. 

Oprócz prac rzeczowych, uczestniczy-
liśmy w funkcjach wychowawczych. Wie-
my, że w społeczności wieloosobowej są 
różni ludzie, a więc wśród uczniów tak-
że. Nie wszyscy byli łatwi we współżyciu 
szkolnym, a poza szkołą niejednokrotnie 
okazywali swoją aktywność fizyczną, nie 
troszcząc się o poszerzenie swej wiedzy 
szkolnej. W związku z tym tworzyliśmy 
trójki kontrolne w skład których wchodzili 
przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, 
nauczycieli a nawet Milicji Obywatelskiej. 
Wieczorem chodziliśmy po wsi, wyszukując 
uczniów spędzających czas poza domem. 
Bywało i tak, że wraz ze spotkanym uczniem 

przychodziliśmy do jego domu na krótką 
rozmowę z rodzicami. Ustaleń o „wyciecz-
kach” i z „wycieczek” nie podawaliśmy do 
ogólnej wiadomości. Poprawa w zachowaniu, 
„delikwenta” była wyraźna i to nas cieszyło.

Utrzymywaliśmy ścisły kontakt z gronem 
nauczycielskim. Współpraca z kierownikiem 
szkoły p. Feliksem Kowalskim była bardzo 
dobra. On jako gospodarz „na dorobku” za-
biegał o fundusze na prace wykończeniowe 
lub remontowe budynku szkolnego, które 
trwały cały czas, a my w tym pomagaliśmy. 
Ostatecznie wykończenie budynku, a także 
wynikające remonty kapitalne rozpoczęte 
w 1969 r. zakończyły się w 1975r. choć różne 
prace adaptacyjne trwały dłużej.

W swym artykule wyżej wymieniłam 
kilka nazwisk członków ówczesnego Komi-
tetu Rodzicielskiego. Nie można pominąć 
tych, którzy zawsze ofiarnie pracowali na 
rzecz Szkoły, a byli to: Maria Hetman, która 
przejęła funkcję skarbnika, Helena Muciek, 
Helena Ceglarz, Zuzanna Chudzik, Geno-
wefa Kozak, Bronisława Chudzik. Wszyscy 
razem tworzyliśmy bardzo zgrany zespół . 
Cieszyliśmy się z naszych osiągnięć i współ-
pracy z nauczycielami. Niestety na dzień 
dzisiejszy z tej grupy pozostałam tylko ja. 

Jak szybko czas ucieka – pozostają wspo-
mnienia.

Zuzanna Kowalska

Po raz trzeci z Trzema Królami

Już po raz trzeci przejdzie przez Woj-
ciechów Orszak Trzech Króli. Jak zawsze 6 
stycznia na ulice polskich miast, miasteczek 
i wielu gmin wiejskich wyruszają orszakowe 
pochody radości z narodzin Jezusa w stajni 
betlejemskiej. W naszej pierwszy Orszak 
przeszedł od Wieży Ariańskiej do kościo-
ła parafialnego w Wojciechowie w 2017 
roku. Niewielka grupa mieszkańców gminy 
z udziałem strażaków liczyła sobie ni więcej, 
niż 20 osób. Siarczysty, ponad 20 stopnio-
wy mróz zniechęcił zapewne wielu. Słońce 
uprzyjemniło jednak tę niezbyt długą na 
szczęście wędrówkę tym, którzy odważyli 
się wyjść z domów i wspólnie uczestniczyć 
w tych jasełkach. Rok później nasz Orszak 
liczył sobie kilkakrotnie więcej uczestników, 
a w Orszaku wspólnie wędrowali – obok 
zastępcy wójta p. Mariusza Majchera, od 
początku życzliwego tej idei – strażacy z kil-
ku jednostek OSP z terenu naszej gminy, 
oraz liczna grupa mieszkańców nie tylko 
naszej gminy. W najbliższych „najwięk-
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szych jasełkach w Polsce”, jak nazywane 
są Orszaki mamy nadzieję na uczestnictwo 
co najmniej dwukrotnie więcej osób. Swój 
udział zapowiedział w wojciechowskim 
Orszaku Trzech Króli pan wójt, dr. Artur 
Markowski, a kolejne osoby zapowiedziały 
swoje zaangażowanie w przygotowanie tej 
chrześcijańskiej i katolickiej imprezy. Mię-
dzy innymi przewodniczący Rady Gminy p. 
Michał Sumiński, czy p. Małgorzata Kowal-
czyk, która z Kołem Gospodyń Wiejskich 
spróbuje zbudować gwiazdę kolędniczą na 
wzór tych, jakie przez dziesiątki, a może 
setki lat ubogacały Bożonarodzeniowy kra-
jobraz polskich miasteczek i wsi.

Aby nie pominąć możliwości swojego 
udziału w tej jakże pięknej chrześcijańskiej 
imprezie, pełnej wzajemnej życzliwości 
i radości, warto już dzisiaj pomyśleć o za-
planowaniu sobie czasu 6 stycznia. Jest 
okazja, by w naszym trzecim już Orszaku 
Trzech Króli wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich parafii – z Wojciechowa, Palikij 
i Łubek. To świetna okoliczność na pokaza-
nie się reprezentacji wszystkich jednostek 
strażackich z terenu gminy, a członkowie 
Rad Parafialnych, Akcji Katolickiej, mini-
strantów i innych wspólnot parafialnych 
mogą podzielić się rolami przypisanymi do 
Orszaku. Do wszystkich szkół podstawo-
wych w gminie i do wszystkich proboszczów 
wysłane zostały zaproszenia do aktywnego 
udziału w OTK. Nie powinno zabraknąć na 
Orszaku Kół Gospodyń Wiejskich, Kapeli 
Wojciechowskiej ani Orkiestry Strażackiej, 
czy „Sporniczanek”, i innych grup kultywu-
jących tradycje ludowe Ziemi Wojciechow-
skiej. Wspólne przebywanie w orszakowej 
społeczności pozwala na podzielenie się 
swoją inwencją twórczą, znajomości ludo-
wych i Bożonarodzeniowych tradycji, choćby 
przez przygotowanie gwiazd kolędniczych, 
przebranie się uczestników za pasterzy, czy 
anioły. To wielka szansa na piękną i radosną 
rywalizację Kół Gospodyń Wiejskich, ale 
i wszystkich szkół z naszej gminy! Organi-
zator OTK przewidział, że postaci Maryi, 
św. Józefa, Kacpra, Melchiora i Baltazara 
oraz Heroda, śmierci, czy diabła zostały 
przydzielone dla poszczególnych parafii. 
Niestety – co już widzimy – mieszkańcy 
naszej gminy nie podjęli walki przez in-
ternetowe głosowanie o udział w Orszaku 
najprawdziwszego wielbłąda, który na koszt 
warszawskich organizatorów weźmie udział 
w Orszaku w jakiejś miejscowości w Pol-
sce. Trochę szkoda, bo za wielbłądem, do 
zwycięskiej miejscowości jadą wszystkie 
ogólnopolskie stacje telewizyjne. To świetna 
okazja do promowania swojej gminy wiej-
skiej, czy miasta. Może uda nam się to nam 
za rok? Czas pokaże.

Wszyscy uczestnicy orszaków w Polsce 
są ubezpieczeni. Dodatkowo wojciechowski 
Orszak zabezpieczają nasi strażacy. Każdy 
uczestnik otrzymuje śpiewnik z kolędami, 
oraz koronę orszakową. W pochodzie nie-
sione są piękne, kolorowe sztandary. W tym 
roku Organizator planuje dłuższe kolędowa-
nie po zakończeniu przemarszu. Konkret-
ny program będzie podany na facebooku, 
stronie Orszaku Trzech Króli z Wojciechowa 
oraz w zaproszeniu na stronie Urzędu naszej 
gminy. Miejmy nadzieję, że jako społeczność 

Ziemi Wojciechowskiej spróbujemy wspólnie 
uczestniczyć w jedynej takiej imprezie ka-
tolickiej łączącej wszystkie parafie z naszej 
gminy, wszystkie wsie, organizacje i wspól-
noty religijne. Niech łączy nas czas Bożego 
Narodzenia, a święto Trzech Króli, zwane 
inaczej Epifanią, lub częściej uroczystością 
Objawienia Pańskiego da nam okazję do 
wspólnego dzielenia się sobą. Zapraszamy 
na wojciechowski Orszak! Zachęcamy do 
współpracy w jego przygotowaniu.

RedAM





Strojenie choinki przed Urzędem Gminy w Wojciechowie
Strojenie choinki to jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych. W tym roku bożonarodzeniowe drzewko zostało ubrane 

również przed budynkiem Urzędu Gminy w Wojciechowie. W  akcji wzięły udział instytucje i mieszkańcy. Nie zabrakło Gmin-
nego Ośrodka  Kultury który aktywnie włączył się do wspólnego dekorowania, wieszając bombkę zrobioną na szydełku oraz 
strojne szyszki wykonane przez pracowników.  Mamy nadzieje, że wspólne ubieranie choinki w Gminie Wojciechów zapisze się 
na stałe w tradycji naszej społeczności.

Edyta Winiarska
Gminny Ośrodek Kultury


