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Działania w gminie Wojciechów kwiecień - czerwiec 2021

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej,
podejmujemy dalsze działania, żeby krok po kroku rozwijać naszą 

gminę. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania i zadania, 
które dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się w ostatnim 
czasie (kwiecień 2021 r. – czerwiec 2021 r.) zrealizować:

Rozstrzygnięcie naboru na drogi gminne w ramach Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg 

W dniu 10 sierpnia 2020 r., gmina złożyła kolejny wniosek, 
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych, na 
drogę w miejscowościach Nowy Gaj – „Przebudowa drogi gminnej 
nr 106910L i drogi wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej 
nr 543/1 w miejscowości Nowy Gaj” na odcinku 800 m. Kosztorys 
inwestorski drogi wynosi 799 989,00 zł. Droga znalazła się na li-
ście ogłoszonej w dniu 21.04.2021 r. przez Wojewodę Lubelskiego 
Lecha Sprawkę z propozycją dofinansowania na poziomie 60%, 
tj. 479 993,40 zł, wkład własny 319 995,60 zł. Ogłoszony zo-
stał przetarg na realizację tej inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 7.06.2021 r. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi realizacja 
tego zadania.

Wnioski na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR))

W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego 
procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków 
budżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów złożyła 
w dniu 3.03.2021 r. dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 112574L położonej na działkach nr 
ewid. 447 i 21/2 w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta i dział-
ce nr ewid. 538 w miejscowości Nowy Gaj” (1555 mb.) (od drogi 
wojewódzkiej nr 827 do drogi powiatowej nr 2234L (Nałeczów – 
Charz – Wojciechów)) oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 106930L 
(Wojciechów – Tomaszówka – droga powiatowa 2233L) na działce 
nr ewid. 153 (obręb Stasin Kolonia) i działce nr ewid. 989 (ob-
ręb Wojciechów) (700 mb.) Kosztorysy poszczególnych zadań 
wynoszą odpowiednio: 830 419,13 zł i 403 933,77 zł. Gmina 
Wojciechów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego na realizację tych zadań w kwocie 
120 000 zł. Ogłoszony został przetarg na realizację tych inwesty-
cji. Otwarcie ofert nastąpi odpowiednio w dniach 10 i 11.06.21 r. 
Po wyłonieniu wykonawców nastąpi realizacja tych zadań.

Budowa dróg gminnych
Ze własnych środków budżetowych gmina zamierza zreali-

zować zadania pn. (1) „Przebudowa drogi gminnej nr 106910L 
w miejscowości Nowy Gaj (dz. nr ewid. 524) na długości 250 m (od 
drogi powiatowej nr 2234L (Nałęczów – Charz – Wojciechów) do 
Młynu Hipolit)) oraz (2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 106907L 
w miejscowości Stary Gaj” na odcinku 575 m (od drogi powiato-
wej nr 2235L (Wąwolnica – Stary Gaj) w kierunku lasu i Łubek). 
Ogłoszony został przetarg na realizację tych inwestycji. Otwarcie 
ofert nastąpi odpowiednio w dniach 10 i 14.06.21 r. Po wyłonieniu 
wykonawców nastąpi realizacja tych zadań.

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów 
– „OZE w gminie Wojciechów”

 Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinan-
sowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna 
środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Złożony został stosowny wniosek na budowę i przebudowę instalacji 
służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Procent 
dofinansowania projektu to 60% wydatków kwalifikowalnych. Gmina 
zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne u 130 odbiorców i 80 
kompletów kolektorów słonecznych. W dniu 17.01.2020 r. zakończyła 
się ocena formalna wniosków. Nasz wniosek został zakwalifikowany do 
oceny merytorycznej, która również była pomyślna. Jej wyniki ogło-
szono w marcu br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do lipca 2020 r. 
Całkowita wartość zadania: 2 827 377 zł (w tym koszty niekwalifikowane 
225 477 zł). Wnioskowane wsparcie: 1 204 093 zł 

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2021. Umowa 
na realizację tej inwestycji została podpisana 21.05.2020 r. Po prze-
prowadzeniu procedury przetargowej wybrana została firma, która 
zrealizuje to zadanie. Koszt realizacji zadania w części pierwszej 
zamówienia (dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych u 130 
odbiorców) wyniósł 1 603 234,08 zł. Koszt realizacji zadania w części 
drugiej zamówienia (dostawa i montaż 80 kompletów kolektorów 
słonecznych) wyniósł 934 465,92 zł. Przed przetargiem kwoty za-
planowane na realizację zadań wynosiły: 1 888 272,00 zł (część 1) 
oraz 797 040,00 zł (część 2). W dniu 18.03.2021 r. podpisana została 
umowa na realizację drugiej części zamówienia (dostawa i montaż 80 
kompletów kolektorów słonecznych) z firmą FLEXIPOWER GROUP 
Sp. z o.o. W przypadku pierwszej części zamówienia (dostawa i montaż 
instalacji fotowoltaicznych u 130 odbiorców) dobiega końca proce-
dura przetargowa. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy 
zainteresowani mieszkańcy będą informowani o kosztach realizacji 
zadania i zapraszani do podpisania stosownych umów.

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich

Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 990,00 zł, 
a Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w kwocie 38 242,00 zł 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Do Jednostki Regionalnej KSOW 
Województwa Lubelskiego wpłynęło 38 wniosków. Do dofinansowania 
zakwalifikowało się łącznie 23 projekty. Gmina Wojciechów otrzymała 
dofinansowanie na realizację projektu ,,Gmina Wojciechów – moje 
miejsce na Ziemi’’. Działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji 
realizujących poszczególne priorytety Programu.

W ramach tego projektu powstanie film promocyjny, który 
będzie promować Gminę Wojciechów, jej potencjał ekono-
miczny, społeczny i środowiskowy. Pokażemy mieszkańcom 
województwa lubelskiego jak zmieniła się w ciągu ostatnich 
lat, jakie zrealizowane zostały przedsięwzięcia współfinanso-
wane z PROW w Gminie Wojciechów. Pokażemy jej dziedzictwo 
kulturalne, przyrodnicze oraz przedsiębiorczość jej mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofi-
nansowanie na realizację projektu ,,Dziedzictwo lokalne Gminy 
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Wojciechów - nowoczesne formy dystrybucji’’. Działanie 11 – 
Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 
służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób star-
szych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych 
i innych osób wykluczonych społecznie. Projekt ten zakłada 
przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wojciechów z zakresu 
przygotowania, przetwarzania i sprzedaży produktów lokalnych 
oraz podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym 
w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów 
wiejskich. Oba projekty będą realizowane w 2021 r.

Prace porządkowe przy Urzędzie gminy i w centrum 
Wojciechowa

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Bełżycach udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie Gminy 

Wojciechów przez osoby bezrobotne. Prace wykonują również oso-
by skazane. Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy 
Wojciechów osoby te wykonują różnorakie działania na terenie 
całej naszej gminy, poprawiające ład i porządek (remont budynków 
gospodarczych, zbieranie śmieci na terenie gminy, koszenie traw 
i inne niezbędne prace porządkowe). 

Wyrażam głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu za-
angażowaniu różnych środowisk uda się realizować różne zadania, 
a tym samym stopniowo rozwijać naszą gminę.

Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

„Liczymy się dla Polski”  

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się naj-
większe badanie statystyczne realizowane 
raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. 

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań spis pro-
wadzony będzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 
czerwca 2021 roku. Jednak z  uwagi na obecne 
zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 
w celu umożliwienia efektywnego przepro-
wadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją 
ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 
o trzy miesiące  - wówczas spis powszechny 
będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce 
w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie 
pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w pro-
cesach demograficzno–społecznych i ekono-
micznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań 
i budynków oraz gospodarstw domowych 
i rodzin w powiązaniu z warunkami miesz-
kaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla 
tworzenia budżetów przez samorządy oraz  
podstawę określania wysokości subwencji pań-
stwowych czy dotacji dla gmin i województw. 
Ponadto są  wykorzystywane przez kluczowe 
resorty do planowania działań w zakresie 
oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościo-
wej, finansów, zagospodarowania przestrzen-
nego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki 
wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych 
oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim 
zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej 
wynikami ostatniego spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszy-
scy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), 
którzy  stale mieszkają lub przebywają czasowo 

na terenie Polski. Jak również  Polacy prze-
bywający czasowo za granicą. Przedmiotem 
spisu są również mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane 
pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Dane podawane w spisie dotyczą stanu 
na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, 
a z treścią pytań, zawartych w formularzu 
można zapoznawać się pod adresem https://
spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.  

Podstawową metodą spisu jest sa-
mospis internetowy poprzez formularz 
spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl 
już od pierwszego dnia spisu.

Każda z osób podlegających spisowi bę-
dzie również mogła skorzystać ze spisu „na 
żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię  
spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu 
do Internetu lub potrzebuje pomocy by się 
spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłat-
nie  z udostępnionego na terenie gminy lub 
w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego 
Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem 
komputerowym umożliwiającym przeprowa-
dzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie 
możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja 
epidemiczna na to pozwoli. 

Z osobami, które nie spiszą się samo-
dzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby 
zrealizować spis w formie wywiadu tele-
fonicznego lub – jeśli będzie to konieczne 
– bezpośredniego, z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa.

Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi 
podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię 
i nazwisko oraz urząd statystyczny, który 
reprezentuje). Tożsamość rachmistrza tele-
fonicznego lub terenowego  można zwery-
fikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod 

numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji 
„Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie są bezpiecz-
ne. Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy 
są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie. 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w ramach prac spisowych są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, na zasadach określo-
nych w ustawie o statystyce publicznej oraz 
w ustawie o ochronie danych osobowych. 
Dane osobowe od momentu ich zebrania 
stają się danymi statystycznymi i objęte są 
tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy 
statystycznej ma charakter absolutny, jest 
wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe 
i nie przewiduje żadnych wyjątków dających 
możliwość jej uchylenia. W procesie przetwa-
rzania danych osobowych uczestniczą wyłącz-
nie osoby upoważnione przez Administratora 
Danych do przetwarzania danych osobowych 
z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. 
Dane jednostkowe są anonimizowane. 

Administratorem danych osobowych jest 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz do ak-
tualizacji operatów do badań statystycznych 
prowadzonych przez służby statystyki pu-
blicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach dla innych niż 
podane celów jest zabronione, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie moż-
na znaleźć na stronie dedykowanej 
Narodowemu Spisowi Powszechnemu 
Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.
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Gerliczowie – Ostatni właściciele Majątku Palikije

Przodkowie ostatniego właściciela Palikij  
przybyli na Lubelszczyznę pod koniec XVIII. 
Pierwszy z nich- Kacper Gerlicz był browar-
nikiem i założycielem browaru.  Gerliczowie 
spokrewnieni byli z większością zamożnych 
i znaczących rodzin w woj. lubelskim (z 
Preszlami, Dammami, Finkami Wagnerami, 
Braunami, Hinczami). Z upływem lat sta-
li się bardzo bogatymi ludźmi. Posiadali 
na własność nieruchomości w Warszawie 
i w Lublinie, a także majątki ziemskie 
w Tarnawce, Stojeszynie, Kraczewicach, 
Palikijach.

Jest to jeden z najstarszych herbów 
szlacheckich na ziemiach polskich, którym 
legitymowali się Gerliczowie (Jerliczowie). 
W Herbarzu Niesieckiego (K. Niesiecki, 
Herbarz Polski Tom VI) ten herb opisany 
jest następująco: ,, … strzała biała w polu 
czerwonem, okra jelca na niej, tak ułożo-
ne, że się zdadzą jakby dwa krzyże, nad 
hełmem lis z korony jakby wyskakujący, 
tylnych u niego nie widać, ogon tylko za-
darty, nogi przednie wzniesione, sam głową 
w lewą tarczy obrócony”.

Z powstaniem herbu LIS wiąże się pew-
na legenda, otóż w 1058 roku Kazimierz 
Odnowiciel w pośpiechu za pustoszący-
mi kraj Litwinami i Jadźwingami poszedł 
pod Sochaczew. Wysłany na zwiad rycerz 
z rodu Lisów z garstką żołnierzy natrafił 
nad rzeką na silny oddział wojsk wroga. 
Nie mogąc atakować ani stawiać oporu 
wystrzelił strzałę wzywając posiłki. Pomoc 
nadeszła i nieprzyjaciel wzięty w dwa ognie 
został pokonany. Dzielny rycerz otrzymał 
w nagrodę strzałę w herbie, a jego dawny 
znak –lisa- umieszczono w klejnocie. 

Skan aktu urodzenia A. Gerlicza. Źródło: FamilySearch.org

,,Działo się we wsi Targowisku dnia osiemnastego lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku , 
o godzinie trzeciej po południu: Stawił się Alexsander Gerlicz właściciel Tarnawki, w Tarnawce zamieszkały, 
lat trzydzieści jeden mający w obecności Jana Dąbrowskiego lat czterdzieści osiem  i Marcina Zajączka 
lat sześćdziesiąt mających obydwu właścicieli części Tarnawki, w Tarnawce zamieszkałych i okazał Nam 
dziecię płci męskiej, urodzone w Tarnawce dnia ósmego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego 
roku o  godzinie piątej rano z niego i jego małżonki Konstancyi z Finków lat dwadzieścia dziewięć mającej.-
-Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Alexander Henryk 
a rodzicami chrzestnymi byli Roman Roland właściciel dóbr Żabiej Woli i Leontyna Koźmian wassystencyi 
Henryka Gerlicza i Amelii Roland, - spóźnienie spisania Aktu nastąpiło z powodu zatrudnień i interesów 
familijnych. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, który z nami podpisali..”

Portret Aleksandra Gerlicza właściciela Palikij na-
malowany ok.1930 roku. Źródło: Madelmont.com

 Aleksander Gerlicz został właścicielem 
majątku Palikije w 1912 roku, kupując go 
od Natalii i Józefa Popławskich.

Urodził się w Tarnawce 8 czerwca 1868 
roku jako syn Aleksandra Gerlicza senio-
ra i Konstancji z Finków de Finkenthal. 
Jego dziadek Teofil ożeniony był z Elżbietą 
Damme. Był Generałem Brygady w Wojsku 
Narodowym, Kawalerem Orderu św. 
Stanisława, Sędzią Pokoju i Rady Opiekuńczej 

Zakładów Opiekuńczych. Teofil Gerlicz był 
również właścicielem majątku Ciecierzyn 
i Kraczewic.

Od dzieciństwa Gerlicza nazywano ,,głu-
pim Olesiem”. W młodości został prak-
tykantem rolnym w majątku Stojeszyn 
k/Modliborzyc.

Tak los chciał, że poślubił córkę właściciela 
Konstantego Łempickiego herbu Junosza 
i jego żony Julii z Kozłowskich, pannę Różę 
Łempicką. W posagu wniosła ona duży, ale 
mało wartościowy majątek. Ziemie były słabe 
a lasy duże. Rzeczkę przepływającą przez nie-
wielki obszar uprawnego gruntu ,,głupi Oleś” 
zagrodził i rozpoczął hodować ryby. Z czasem 
stał się bardzo bogatym człowiekiem. Jako 
pierwszy na Lubelszczyźnie kupił powóz 
na gumowych kołach. Kiedy przejeżdżał po 
okolicy, budził zachwyt i sensację.

 Małżeństwo Aleksandra Gerlicza i Róży 
Łempickiej zostało przypieczętowane przy-
sięgą 24 kwietnia w 1890 roku w Warszawie 
w parafii pw. Wszystkich Świętych.

Z tego związku narodziło się dziewięcioro 
dzieci, ale do wieku dorosłego dochowało się 
tylko sześcioro: 

 ■ Aleksander (1900-1962) ożenił się 
z Anną Cywińską, która była właści-
cielką majątku Kamień koło Opola 
Lubelskiego. Mieli syna, który 
zmarł bezpotomnie.

Herb LIS. Źródło: www.herbyszlacheckie.com
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Skan aktu ślubu Gerliczów. Źródło: Genealodzy.PL

,,Działo się w Warszawie w kancelarii parafii 
Wszystkich Świętych 12/24 kwietnia o godzinie 11 
rano. Wiadomo czynimy, że w obecności Aleksandra 
Gerlicza (Gierlicza) właściciela majątku (ziemianina) 
mieszkającego we wsi Tarnawka powiatu krasno-
stawskiego guberni lubelskiej i Artura Piaskowskiego 
właściciela majątku, zamieszkałego w Warszawie-
obu pełnoletnich zawarty został tego dnia religijny 
związek małżeński między Aleksandrem Henrykiem 
Piotrem Gierlicz, kawalerem, właścicielem majątku 
22 lata mającym, urodzonym we wsi Tarnawka 
powiatu krasnostawskiego, guberni lubelskiej, 
synem żyjących Aleksandra i Konstancji Finke (z 
Finków),małżonków mieszkających we wsi Stojeszyn 
powiatu janowskiego guberni lubelskiej i różą Julią 
Kamillą Antoniną Łempicką, panną, mieszkającą 
przy bracie, lat 25 mającą urodzoną w Warszawie 
w parafii Marii Panny, córką nieżyjących Konstantyna 
i Julii z domu Kozłowska, małżonków Łempickich 
zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Siennej pod 
numerem 1490 litera b w tutejszej parafii. Ślub 
poprzedzony został trzema zapowiedziami ogło-
szonymi w tutejszej parafii w dniach 21 stycznia/2 
lutego, 28 stycznia/9 lutego i 4/16 lutego tego roku 
oraz w parafii Potok powiatu janowskiego, guberni 
lubelskiej w dniach 14/26 stycznia, 21 stycznia/2 
lutego i 28 stycznia/9 lutego tego roku.
Małżonkowie oświadczyli, że nie zawierali przedślub-
nej umowy małżeńskiej. Religijnego obrzędu udzie-
lenia ślubu dokonał ksiądz Wincenty Miechowicz, 
wikariusz tej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom 
został odczytany, przez nich i przez nas został pod-
pisany.’’

Gerliczowie lata dwudzieste XX w. 
 Źródło:  Madelmont.com

została opisana w pamiętniku Róży- sio-
stry Zofii:

,,Miecio...wydaje się taki dobry, subtelny, 
uczciwy, solidny i przytem taki zakochany…’’ 

“Wczoraj o 1-ej po południu odbył się ślub 
Zosi. Miecio bawił już u nas od czwartku, reszta 
zaś Garbowa zjawiła się w Palikijach w niedzielę, 
o 11-tej rano.... 

Przed samym wyjazdem do kościoła odbyła 
się w salonie ceremonia błogosławieństwa. 
Oczy Mamusi i pani Broniewskiej napełniły się 
łzami w chwili, gdy narzeczeni pochylali się do 
ich kolan (rąk właściwie) … 

W kościele bardzo ładnie przybranym kwia-
tami z palikijskiej oranżerii musieliśmy wysłu-
chać całej sumy, a więc byliśmy na kazaniu, 
mszy, procesji z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu, tak że dochodziła pierwsza, gdy 
Miecio i Zosia stanęli przed ołtarzem. 

Po obiedzie czarna kawa w gabinecie i ,,kon-
cert na buzi" do podwieczorku, po czym nastąpił 
wyjazd garbowskich gości”.

Wszystkie córki Państwa Gerliczów brały 
ślub w wojciechowskim kościele. 

Stefania w 1922 roku wyszła za mąż za 
starszego brata Mieczysława Broniewskiego- 
Zygmunta. Kiedy wybuchła II wojna 

światowa, znajdowali się w Garbowie. Oboje 
bardzo angażowali się w działalność konspi-
racyjną: udzielali pokaźnych finansowych 
pomocy organizacjom podziemnym. Kiedy 
Zygmunt Broniewski zaczął pełnić funkcję 
Komendanta Głównego Narodowych Sił 
Zbrojnych, Stefania wyjechała do Warszawy. 
Były to czasy powstania warszawskiego, 
w którym uczestniczyła w nim jako sanita-
riuszka- narażała życie by ratować rannych. 
Po powstaniu uniknęła wywiezienia. Kiedy 
jej mąż był zagrożony aresztowaniem i wy-
jechał z Polski, Stefania postanowiła poje-
chać za nim. Podczas próby wydostania się 
z kraju, została aresztowana w Katowicach. 
Po przewiezieniu do Warszawy, w listo-
padzie 1945 roku trafiła do więzienia na 
Mokotowie. Poddawana okrutnym torturom 
w czerwcu 1946 roku, nie ujawniła nazwisk 
żadnych osób, kontaktów, pseudonimów ani 
danych organizacji. Mówiła, że ,,może zgi-
nąć, tajemnice zabierając do grobu’’. Została 
skazana na 10 lat więzienia, ale amnestia 
w 1947 roku zmniejszyła jej karę na 4 lata.

Po kolejnym niejawnym procesie w celi 
w grudniu 1945 roku, zapadł wyrok kolejnych 
10 lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku 
napisano: ,,  …urabiała w psychice słuchaczy 

 ■ Jan (1900-1936) walczył w szeregach 
Legionów Piłsudskiego oraz uczest-
niczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Z żoną Hanną z Wydżgów, właścicielką 
Wożuczyna (koło Hrubieszowa) miał 
syna. On także zmarł bezpotomnie.

 ■ Zofia Aleksandra (1892-1978) wyszła 
za mąż za Mieczysława Broniewskiego 
z Garbowa. Miała z nim troje dzieci: 
Bogdana Mariana (1922), Andrzeja 
Aleksandra (1922) i Marię Krystynę 
(1929)

 ■ Seweryn (1900-1927) nie miał żony, 
popełnił samobójstwo.

 ■ Róża (1898-1980) wyszła za mąż za 
Ludwika Pleszczyńskiego, który był 
posłem na sejm w latach 1938-1939. 
Miała z nim troje dzieci: Stefana (1922), 
Wacława (1926), który był profesorem 
AR w Lublinie oraz Elżbietę - profesorkę 
PAN w Warszawie. Po wojnie ponownie 
wzięła ślub z Gustawem Janaszem.

 ■ Stefania (1903-1966) była żoną 
Zygmunta Broniewskiego, z którym 
nie miała potomstwa.

 Ślub Zofii Gerliczówny z Mieczysławem 
Broniewskim odbył się we wrześniu 1920 
roku w wojciechowskim kościele. Ceremonia 
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nastroje wrogie do obecnego ustroju, czyniąc 
tym przygotowania do zmiany przemocą 
ustroju Państwa Polskiego”. Przebywała 
w więzieniu w Fiordanie k/Bydgoszczy 
do 1952 roku, w tym dwa lata w izolatce. 
Stamtąd przewieziono ją do ciężkiego wię-
zienia w Inowrocławiu, gdzie przebywała 
do 18 marca 1955 roku (z czego 2 lata znów 
w izolatce).

Opuściła więzienie nieuleczalnie chora. 
Zmarła 15 października 1966 w Podkowie 
Leśnej. Jej ciało spoczywa w grobie ro-
dzinnym na warszawskich Powązkach. 
(Warszawa, cm. Powązkowski kwatera 242, 
rząd 1, miejsce 28,29)

Jej mąż Zygmunt zmarł w 1949 roku we 
Francji i tam też został pochowany. 

Majątek Palikije prowadzony był wzorowo 
przez właścicieli. Dbali o wysoki poziom 
edukacji, a rzeczą normalną była znajomość 
literatury. Rozmowy przeprowadzane były 
po angielsku, niemiecku i francusku, a w tle 
można było usłyszeć melodię wydobywają-
cą się podczas gry na fortepianie. Podłogi 
w pałacu jak i cały taras był wypolerowany 
na błysk. Rodzina Gerliczów utrzymywała 
kontakty towarzyskie ze wszystkimi dwo-
rami w okolicy.

 Stefania i Zygmunt Broniewscy. 
Źródło: Madelmont.com

Rodzina Gerliczów. Źródło: Madelmont.com

Po śmierci Aleksandra (zmarł 14 lutego 
1931 roku w Palikijach) i Róży ( 6 sierp-
nia 1934 roku w Warszawie) Gerliczów, 
majątek Palikije przeszedł na córkę- Różę 
Pleszczyńską. W 1938 roku został sprzeda-
ny firmie ,,Bracia Głębiccy i S-ka’’ z Puław. 
Zajmowała się eksportem bydła do Związku 
Radzieckiego. W Palikijach chcieli rozwi-
nąć przemysłową hodowlę bydła. Niestety 
wybuch II wojny światowej w 1939 roku, 
pokrzyżował te plany. 

Aleksander Gerlicz zmarł w Palikijach 
i został pochowany na cmentarzu 
w Wojciechowie (jak jest napisane w ne-
krologu) ale tymczasowo. Ciało zosta-
ło przeniesione na cmentarz przy ulicy 
Lipowej w Lublinie i spoczęło w rodzinnym 
grobowcu. Obok niego pochowano w 1934 
roku żonę Różę z Łempickich Gerliczową, 
córkę Różę Pleszczyńską w 1980 roku (po 
drugim mężu Janaszowa) oraz w 1936 roku 
syna Jana- podporucznika 8 Pułku Ułanów 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 
Odznaczony był Srebrnym Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 
Zmarł na atak serca, ratując kobietę z pło-
nącego domu.

Informacje do napisania powyższego tekstu zostały zaczerpnięte z następujących pu-
blikacji:

 ■ "Przekażmy przeszłość dla przyszłości" Pamiętnik Wojciecha Dolińskiego
 ■ "Głos Garbowa: nr 4/64 z kwietnia 1996
 ■ "Kobiety Lubelszczyzny represjonowane w latach 1944-1956" Z. Leszczyńska i J. 

Kiełboń
Małgorzata Żuchnik

Nagrobek matki A. Gerlicza-Konstancji na cmentarzu 
przy ul. Lipowej w Lublinie. W tym grobie spoczywa 
również babka Elżbieta z Dammów Gerlicz. 
Źródło: juszczyk.org

Tablica nagrobna matki A. Gerlicza. 
Źródło: juszczyk.org
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My CICHOCIEMNI harcerze z Wojciechowa

Byłeś, byłaś w harcerstwie? Przeczytaj!

W gminie Wojciechów, o czym wiedzą już chyba wszyscy, dzia-
ła drużyna harcerska. Po niemal 20 latach przerwy, mundury 
harcerskie wróciły na nasze ulice w 2015 roku, chociaż pierwsze 
spotkania miały miejsce jeszcze w listopadzie 2014 r. Dzisiaj, jako 
7. Środowiskowa Drużyna Harcerska „Wataha” im. mjr. Hieronima 
Dekutowskiego „Zapory” wciąż jesteśmy widoczni na mapie Ziemi 
Wojciechowskiej – czy to sprzątając groby żołnierskie, czy podczas 
rajdu Pamięci „Tygrysa”, czy w trakcie akcji honorowego krwio-
dawstwa, czy wreszcie kiedy idziemy do lasu, albo wyjeżdżamy na 
biwak, czy obóz letni.

 W tym roku nasze druhny i druhowie ponownie pojadą na 
obóz harcerski do Lginia, kilkaset kilometrów od Wojciechowa. 
Organizatorem obozu jest Harcerska Organizacja Wychowawczo 
– Patriotyczna „Cichociemni”, której wojciechowska drużyna jest 
częścią. Poza działalnością typowo skautową, udziałem w uroczy-
stościach patriotycznych, rajdach, grach terenowych nasi harcerze 
w czerwcu wybiorą się do Łodzi, gdzie każdy z nich, za darmo, 
będzie mógł oddać skok na najprawdziwszym spadochronie. Bo 
my, „Cichociemni” harcerze nie boimy się niczego, także skakania 
z samolotu! A po skoku, na sygnale, przejedziemy się policyjnymi 
radiowozami po ulicach Łodzi. Do tego zapraszają nas policjanci 
z tamtego miasta. W wakacje znajdzie się też kolejna okazja do 
postrzelania z karabinków ASG, może ponownie z prawdziwych 
karabinów Kałasznikowa, oraz ponownie poćwiczenia zasad udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym resuscytacji.

 Jeśli więc chcecie do nas dołączyć, to zapraszamy! Dość długo 
siedzieliście przy laptopach i komputerach. Zbyt długo nie wi-
dzieliście lasu, nie rywalizowaliście z koleżankami i kolegami, nie 
bawiliście się i nie siedzieliście przy wieczornym ognisku. A jeśli 
znajdziesz trzech kolegów, albo trzy koleżanki i przyprowadzisz 
swoich przyjaciół na zbiórkę – zostaniesz ich harcerskim „szefem”, 
którego w harcerstwie nazywamy zastępowym, albo zastępową. 
A co, kiedy rodzice powiedzą Ci, że to wszystko pewnie drogo 
kosztuje? Nieprawda! Przekaż rodzicom, że mundur, to tylko sto 
złotych, za drugie sto złotych kupisz wszystko, żeby być w pełni 
umundurowanym. Plecak w „ciuchlandzie” kosztuje 30-40 złotych, 
karimata, to grosze, a śpiwór którego będziesz używać z 10 lat też 
nie jest ogromnym wydatkiem. Zauważ, że wszystkie te zakupy 
zrobisz „na raty” więc jeśli tylko chcesz, twoi rodzice na pewno nie 
będą robić ci trudności. Kontakt do drużynowego: 512 789 599, 
a e-maila możesz wysłać na adres: harcerska@poczta.pl 

 Więc jak? Dołączasz do „Cichociemnych” harcerzy? Zapraszamy. 
Czuwaj!

RedAM

Gdzieś w internecie, jako echo kolejnej edycji Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej zorganizowanego 
w Nałęczowie, padło hasło spotkania się przy ognisku, albo chociaż w czasie świecowiska, tych mieszkańców naszej gminy, którzy 
składali kiedyś przyrzeczenie harcerskie i wciąż z sentymentem wspominają tamte czasy. Podjęte zostały już pierwsze kroki, by plany 
dało się zrealizować. Koordynatorami tego spotkania są p. Małgorzata Czępińska i hm. Andrzej Moroz. Przed nami wakacje. Wieki 
temu wielu mieszkańców gminy Wojciechów szykowało się na swój letni obóz harcerski. Tamta atmosfera, podniecenie zbliżającą się 
przygodą i niejako podsumowanie roku działalności harcerskiej w szkole łagodziły trudy zaliczania ostatnich klasówek i pisania ostat-
nich sprawdzianów…. Pamiętacie? Szukajcie informacji na facebooku, a jeśli nie macie Państwo konta na fb, wyślijcie SMS-a na numer 
512 789 599 o treści: HARCERSKIE SPOTKANIE. Będziemy informować Was o szczegółach. Do zobaczenia. Czuwaj!
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Klub HDK z Wojciechowa znowu w akcji

Od kilku lat działa na terenie gminy 
Wojciechów Mundurowy Klub Honorowych 
Dawców Krwi im. por. Józefa Klarnera. I cho-
ciaż aby zostać członkiem klubu nie trzeba 
chodzić w mundurze, bo przyjmujemy do nie-
go także „cywilów”, to patronuje nam współ-
twórca wojciechowskiej straży ogniowej i jej 
pierwszy prezes – por. Józef Klarner – lekarz, 
społecznik i oficer rezerwy Wojska Polskiego 
zamordowany przez sowietów w Katyniu, 
a część członków klubu to strażacy i żołnierze 
Wojska Polskiego. Przy okazji pozyskiwania 
krwi, niezastąpionego niczym leku, trwa od 
stycznia tego roku konkurs, który zakończy się 
zdobyciem pucharu przez najofiarniejszych. 
Rywalizują w nim jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych, których druhowie oddają 
krew w akcjach organizowanych przez woj-
ciechowski klub w Wojciechowie. W tej chwili 
niekwestionowanym liderem tej szlachetnej 
rywalizacji jest OSP Łubki (8 donacji), dru-
gie miejsce (3 donacje) zajmuje OSP KSRG 
Wojciechów, zaś trzecie dzielą ze sobą OSP 
Babin i OSP Wojciechów Kol. Pierwsza (po 2 
donacje). Na liście znajdują się jeszcze jednost-
ki OSP z Nałęczowa, Pawlina, Łubek kolonii 
i Niezabitowa. Na nasze akcje trafisz zawsze 
na placu przy remizie OSP KSRG Wojciechów, 
która umożliwia krwiodawcom zaplecze so-
cjalne i poczekalnię przed oddaniem krwi.

 Najbliższa akcja honorowego oddawania 
krwi to 19 czerwca. Krew oddajemy w klima-
tyzowanym ambulansie RCKiK Lublin, które 
na tę akcję przekaże krwiodawcom przez 
nasz klub upominki i gadżety, Każdy krwio-
dawca otrzymuje też 8 czekolad. Jeśli ktoś 
pracuje w firmie i w sobotę i niedzielę idzie 
do pracy – ma te dwa dni wolne. Musi jednak 
zgłosić wcześniej pracodawcy to, że planuje 
oddać krew. Każdy krwiodawca, który odda 
trzy razy krew w czasie pandemii otrzymał 
prawo do 33% zniżki na przejazd środkami 
publicznej komunikacji zbiorowej. Przepisy 

znajdują się w ustawie z 21 stycznia 
2021 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw. Jej art. 3 zmie-
nił ustawę o publicznej służbie krwi, 
wprowadzając w nowym dodawanym 
art. 9a, dodatkowy dzień wolny od 
pracy dla honorowego dawcy krwi, 
który oddał krew lub jej składniki, 
w tym osocze po chorobie COVID-19 
Uprawnienie przysługuje przez sześć mie-
sięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. 
Osoby często oddające krwi mogą liczyć na 
specjalne odznaki. Tytuł i odznaka honorowa 
“Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nada-

wana jest kobiecie, która od-
dała w dowolnym okresie co 
najmniej 5 litrów krwi lub 
odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników; 
mężczyźnie, który oddał 
w dowolnym okresie co 
najmniej 6 litrów krwi lub 
odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników. 
Zasłużonemu Honorowemu 
Dawcy Krwi, który oddał co 
najmniej 20 litrów krwi lub 
odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników 
oraz w wyniku uznania 

wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkie-
go życia i zdrowia oraz aktywnej działalności 
w ruchu honorowego krwiodawstwa mogą 
być nadawane ordery i odznaczenia oraz od-
znaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”.

 Aby oddać krew, należy kilka dni wcześniej 
zadbać o nawodnienie organizmu wodą mine-
ralną, sokami, czy herbatą. Nie powinno się 
pić żadnego alkoholu co najmniej dobę przed 
donacją. W dniu donacji należy zjeść śniada-
nie, napić się, zabrać dowód osobisty i…. za-
praszamy do ambulansu! Zainteresowanych 
krwiodawstwem, a być może wstąpieniem do 
Mundurowego Klubu HDK im, por. Józefa 
Klarnera w Wojciechowie zapraszamy na 
www.mundurowyhdk.mozello.pl 

Andrzej Moroz
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Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

Nakrętki dla Ninki

Uczennice Szkoły Podstawowej im. 
St. Marusarza w Wojciechowie z klas 7a 
i 7b wzięły udział w Konkursie Literacko-
Plastycznym " W każdym z nas lśni świa-
tło Don Kichota". Konkurs zorganizowało 
dla uczniów klas 7 i 8 ze szkół podstawo-
wych z Lublina i okolic Śródziemnomorskie 
Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. 
Konkurs odbył się pod patronatem Katedry 
Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji 
Miedzynarodowych KUL.

Dwie uczennice Ada Dmitruk i Zuzanna 
Kwiatkowska wzięły udział w literackiej części 
konkursowej, w której należało przedstawić 
swoją autorską opowieść o wymyślonej przez 
siebie przygodzie Don Kichota. Przygody opi-
sane przez nasze uczennice bardzo spodobały 
się jury i Ada została laureatką pierwszego, 
a Zuzia trzeciego miejsca.

W części plastycznej wizje wybranej przy-
gody Don Kichota zaprezentowała Julia 
Czępińska, która została laureatką drugie-
go miejsca.

Uczennice ukierunkowała i przygotowała 
do konkursu pani Agnieszka Bardzel za co 
bardzo dziękujemy.

Gratulujemy laureatkom i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Agnieszka Dmitruk

Społeczność Szkoły Podstawowej w Łubkach (uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice, pracownicy szkoły) bierze udział w akcji charytatywnej 
,,Nakrętki dla Ninki”. Na głównym korytarzu pojawił się plakat 
informujący o losach małej dziewczynki Ninki chorej na SMA, która 
potrzebuje 9,5 mln zł na terapię genową ratującą życie. Wszyscy 
włączyli się w zbieranie plastikowych nakrętek. Pełne worki zostały 
kilka razy już zawiezione do Wojciechowa i wrzucone do specjalnie 
przygotowanego na ten cel serduszka. 

Dziękujemy także okolicznym sklepom w Łubkach i Szczuczkach 
oraz ich mieszkańcom za współpracę.

,,Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość 
w niedoli przynoszą”. A. Asnyk

Wierzymy, że poprzez udział i zaangażowanie w akcję nasze 
dzieci od najmłodszych lat uczyć się będą wrażliwości i empatii 
wobec osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

Aneta Żydek
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Wszyscy jesteśmy różni, ale TACY Sami

,,Nie do pary jest tu tylko chromosom!!!’’ 
     
Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też 

Dniem Kolorowej Skarpetki obchodzony jest 
21 marca. W Szkole Podstawowej w Łubkach 
w oddziałach przedszkolnych  zrobiliśmy to 
dzień później. Na szkolnym korytarzu po-
jawiła się gazetka edukacyjna przybliżająca 
znaczenie i symbolikę tego dnia. 

Zespół Downa to wada genetyczna. Celem 
obchodów tego dnia jest uświadomienie  
wszystkim ludziom, że osoby z Zespołem 
Downa maja takie same potrzeby jak osoby 
pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji 
i akceptacji. Data obchodów jest symboliczna. 
Przypada na 21 dzień 3 miesiąca w roku, po-
nieważ to właśnie dodatkowy trzeci chromo-
som w 21 parze składających się z łańcuchów 
DNA chromosomów w ludzkich komórkach 
powoduje występowanie tej wady genetycz-
nej. Stąd też inna nazwa-trisomia 21.

Dwie różne skarpetki stały się symbolem 
tego dnia, ponieważ chromosom ma kształt 
przypominający skarpetę. Kolorowe skarpety 
nie do pary- które należy założyć tego dnia-
-mają przypomnieć społeczeństwu, że między 
nami żyją osoby, które każdego dnia zmagają 
się z poczuciem odrębności, zróżnicowania, 
niedopasowania i należy propagować ich 

prawa, wspierać je, integrować 
się z nimi, okazać solidarność 
tak, by zapewnić im należne 
miejsce w społeczeństwie. 21 
marca to także pierwszy dzień 
kalendarzowej wiosny, który 
uosabia narodziny nowego życia 
i narodziny niezwykłych ludzi.

Tego dnia nasze przedszko-
laki posłuchały pogadanki na 
temat niepełnosprawności, 
tolerancji i akceptacji dla od-
mienności. Obejrzały także 
filmik edukacyjny, z które-
go dowiedziały się, że dzieci 
z Zespołem Downa są radosne, 
uśmiechnięte, mają marzenia, zainteresowa-
nia, upodobania, pragną naszej akceptacji 
i przyjaźni, bo przecież: ,,każdy ma coś, czego 
nie ma inny ktoś..”, ,, a ilość chromosomów 
nie ma znaczenia, by spełniać swoje marze-
nia”.  Nie ma osób identycznych -różnorod-
ność jest rzeczą naturalną.  Przedszkolaki 
chętnie brały udział w zabawach przygo-
towanych przez p. Anetę Żydek, ćwiczyły 
pamięć, koncentrację i spostrzegawczość. Na 
koniec własnoręcznie i samodzielnie ozda-
biały przygotowane szablony skarpetek, 
tak by były kolorowe, różne i nie pasujące 

Kwiecień miesiącem  wiedzy na temat AUTYZMU

Zgodnie z hasłem przewodnim w oddzia-
łach przedszkolnych Szkoły Podstawowej 
w Łubkach odbyły się rozmowy, pogadanki na 
temat autyzmu. Ich celem było propagowanie 
wiedzy oraz uwrażliwienie dzieci na akcepta-
cję różnorodności i trudności rozwojowych. 
W tematykę wprowadził przedszkolaków 
film: ,,Amazing Things Happen”, który miał 
na celu podnieść świadomość dzieci, budo-
wać zrozumienie, akceptacje osób, które 
nieco inaczej postrzegają świat. Nie jest to 

ani gorsze ani lepsze postrze-
ganie świata, jest po prostu 
inne i zasługuje na nasze zro-
zumienie. Dzieci posłuchały 
o problemach i trudnościach 
jakie mogą towarzyszyć oso-
bom w spektrum w zakresie: 
porozumiewania się, myśle-
nia, rozwoju społecznego, 
umiejętności poznawczych, 
motorycznych czy zaintere-
sowań i form aktywności. 
Po obejrzeniu filmu ,,Poznaj 
Marię-dziewczynkę, która 

lubi mieć plan” zrozumiały jak ważna jest 
przewidywalność i powtarzalność sytuacji. 
Słuchając historii dziewczynki z ASD do-
wiedziały się także o ,,super mocach”, nie-
zwykłych możliwościach czy wyjątkowych 
talentach, których każdy z nas może Marii 
pozazdrościć. Poznały symboliczny sposób 
komunikowania się dziewczynki-piktogra-
my, plany aktywności, który ułatwiał jej 
codzienne funkcjonowanie.

do siebie. Jedni kolorowali, inni wyklejali 
kawałkami bibuły czy naklejkami. Tym spo-
sobem nasi najmłodsi pokazali, że różni nas 
tak niewiele-jeden dodatkowy niepasujący 
chromosom -tak jak niepasująca do kompletu 
skarpetka. Ich prace zostały zawieszone na 
głównym korytarzu obok gazetki poświę-
conej Światowemu  Dniu Zespołu Downa.  
Do domu otrzymali zakładki do książeczek 
z symbolami tego dnia, które mogli pokolo-
rować razem ze swoimi najbliższymi.

Aneta Żydek

Przedszkolaki bardzo chętnie brały udział 
w różnych zabawach prowadzonych przez p. 
A. Żydek, które miały na celu zwrócenie uwa-
gi na odmienny sposób odbierania wrażeń 
zmysłowych przez osoby z ASD. Pozwoliło 
to spojrzeć na codzienne wyzwania z jakimi 
muszą oni się zmierzyć oraz dyskutowano 
co możemy zrobić i jak postępować by im 
pomóc. Bo przecież każdy chce być lubiany, 
akceptowany i szanowany. Nie należy nikogo 
oceniać zanim się kogoś nie pozna.

Każda z grup wykonywała prace plastycz-
ne, na których dominującym kolorem był nie-
bieski- dający osobom z ASD i ich rodzinom 
nadzieję na lepsze życie. Podsumowaniem na-
szych spotkań było słuchanie piosenki w wy-
konaniu wyjątkowego artysty -Tymoteusza 
Misiury podopiecznego Fundacji Alpha pt.: 
,,Codzienność”, a także utworu pt.: ,,Wielka 
siła- Piosenka autystyczna”.

Miejmy nadzieję, że te podjęte działania 
otworzą nasze umysły i serca i uwrażliwią 
na problemy osób z ASD.

"POZNAJ, ZANIM OCENISZ"
Aneta Żydek
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Wielki sukces w małej szkole

Podsumowanie konkursu: 
Echa Konstytucji 3 Maja 
w moim regionie

W dniu 15 maja 2021 roku, w parku przy 
Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim 
odbyło się podsumowanie konkursu 
„Echa Konstytucji 3 Maja w moim regio-
nie”. W uroczystości uczestniczyli: pani 
Beata Mazurek, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, pan Przemysław Czarnek, 
Minister Edukacji i Nauki, pan Robert 
Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski, 
pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, pani Teresa 
Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, pani 
Małgorzata Kiec, Dyrektor Delegatury 
w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty 
w Lublinie oraz pan Jerzy Rębek, Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski. Dwunastu laure-
atom konkursu w kategoriach literackiej 
i plastycznej dla uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych województwa 
lubelskiego wręczono dyplomy i cenne 
nagrody ufundowane przez organizatorów 
konkursu, panią Beatę Mazurek i panią 
Teresę Misiuk oraz Honorowego Patrona 
Konkursu pana Jarosława Stawiarskiego, 
Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Nauczyciele przygotowujący uczniów 
do konkursu otrzymali upominki, któ-
re zostały ufundowane i wręczone przez 
pana Ministra Przemysława Czarnka. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa 
nagrodzonych prac plastycznych i lite-
rackich. Laureaci konkursu w kategorii 
literackiej zaprezentowali na scenie swoje 
wiersze. Okolicznościową część artystycz-
ną przygotowali i przedstawili uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów 
Powstania Styczniowego w Radzyniu 
Podlaskim. 

Głównym celem konkursu było uświa-
domienie uczniom znaczenia Konstytucji 
3 Maja jako ważnego elementu pamięci 
zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy 
przyczynili się do powstania tego aktu - 
myślicielom politycznym, posłom na Sejm 
Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego 
obozu patriotycznego oraz pokoleniom 
Polaków, których niezłomna walka pozwo-
liła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie 
niepodległości. Zadaniem uczestników 
konkursu było napisanie wiersza (w ka-
tegorii literackiej) lub opracowanie au-
torskiej pracy plastycznej w dowolnej 
technice (na przykład: rysunek, collage, 
grafika komputerowa, pastele, linoryt) 

poświęconych miejscom, postaciom i mo-
tywom związanym z Konstytucją 3 Maja. 

Na konkurs organizowany w katego-
riach literackiej i plastycznej dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
wpłynęło 860 prac z terenu województwa 
lubelskiego. Komisje konkursowe oceniały 
prace pod względem zawartości meryto-
rycznej, walorów estetycznych, eduka-
cyjnych i artystycznych, ich zgodności 
z tematyką konkursu, jego przesłaniem 
i celami, zwracając także uwagę na kre-
atywność autorów.

Nagrodzone i wyróżnione prace pla-
styczne uczniów spełniały warunki kon-
kursu pod względem treści i formy oraz 
odznaczały się wysokim poziomem arty-
stycznym. Uczniowie wykazali się dużą 
znajomością tematu. Prace w kategorii 
literackiej charakteryzowały się wysokimi 
walorami językowymi. Twórczy charakter 
wszystkich prac wyrażał się w oryginalnym 
ujęciu tematu, przekazywanych emocjach 
oraz kreatywnej pomysłowości. 

Laureatką konkursu została uczennica 
klasy VIII Szkoły Podstawowej w Łubkach 
- Aleksandra Kozak, której wiersz był jed-
nym z nagrodzonych tekstów. Z dumą pre-
zentujemy utwór, który pomógł zauważyć 
naszą małą szkołę i pozwolił Oli przyjąć 
gratulacje, dyplom i upominki z rąk pana 
Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji 
i Nauki.

Wiwat Konstytucja!
wraz z konwaliami
na świat zawitała
tak jak jej siostra
za wielką wodą
mądra i piękna
zwiastun wolności
naszych ojców chwała
biało-czerwona
znów nad głowami
naród chce podźwignąć kraj
Kołłątaj Potocki Poniatowski
silni rozumem wyznaczyli szlak
czystymi dłońmi wystukali takty
nie liberum veto
ale godziwość obyczajność cnota
płótno Matejki na stulecie
głos Mickiewicza ją przypomina
koncert radości i nadziei
wciąż trwa
orzeł z przeszłości czerpie siły
skrzydła rozpościera
na spękanej skale
przypomina cud majowy
przed pomnikiem
na Placu Litewskim
dziś pochylamy nisko głowy
wolni i dumni pamiętamy
dawnych pokoleń ból i trwogę
wolni i dumni hołd składamy
tej co demokracji wskazała drogę
 

Elżbieta Wącior
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Kreatywna świetlica

HURRA!!! HURRA!!! HURRA!!! 
Nareszcie po dłuższej przerwie znów za-

częła działać świetlica szkolna.
Nareszcie wróciły do nauki stacjonarnej 

klasy 1-3. Jak miło widzieć radosne i roz-
promienione twarze… Na naszej świetlicy 
jest teraz gwarno, wesoło, śmiesznie. Jak 
dobrze w końcu się spotkać. Widać, że dzie-
ciom bardzo brakowało kolegów i koleżanek. 
Przyjacielskie rozmowy nie mają końca. 

Wprawdzie obowiązuje nas jeszcze szereg 
obostrzeń i wymogów sanitarnych, jednak 
cieszymy się ze wspólnych spotkań, zajęć 
i codziennej pracy oraz zabawy. Nasze panie 
na zajęciach stawiają teraz na ruch, relacje, 
integracje i wesołą zabawę. Czekając na od-
biór przez rodzica czy odwozy uczniowie brali 
udział w ciekawych zajęciach. Panie starały 
się zaspokoić potrzeby dzieci, a jednocze-
śnie wzmacniać ich umysł, emocje i ducha.. 
A uczniowie wykazali się bardzo dużym za-
interesowaniem, chęciami i pomysłowością.

Z niecierpliwością czekamy na pozostałe 
klasy, które niebawem wrócą do szkoły a cze-
kając na odwóz będą mogły z nami wesoło 
spędzić czas. 

Zapraszam do galerii zdjęć, aby podziwiać 
prace naszych uczniów.

 Aneta Żydek
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Świat jest bardziej przyjazny ze sportami lotniczymi

W dniu 6 maja 2021 r. w Szkole 
Podstawowej w Palikijach odbyło się 
podsumowanie Gminnego Konkursu 
Plastycznego pt. „Świat jest bardziej przyja-
zny ze sportami lotniczymi”. Honorowy pa-
tronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy 
Wojciechów Artur Markowski, Dyrektor SP 
w Palikijach - Urszula Rogowska-Misztal 
oraz Prezes Stowarzyszenia „AEROSTAT 
CLUB” Adam Gruszecki. Za bezpośred-
nią organizację konkursu odpowiedzialni 
byli: Elżbieta Miareczka (nauczyciel wych. 
fizycznego) i Renata Walczak (nauczyciel 
plastyki). W plastyczno-sportowych zma-
ganiach wzięło udział łącznie 13 uczniów 
z klas IV - VIII z dwóch szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy, tj. Maszek 
i Palikij. Celem konkursu było skupienie się 
nie tylko na lataniu, ale także na przyjaź-
niach, które podczas uprawiania sportów 
lotniczych są tworzone i pielęgnowane 
zarówno na ziemi, jak i na niebie.

Prace dwóch uczennic: Aleksandry 
Gałus z kl. VII i Klaudii Smolak z kl. VIII 
zostały docenione w Ogólnopolskim Finale 
Konkursu Młodych Artystów FAI, który 
odbył się z ramienia Aeroklubu Polskiego 

w Warszawie. Nasze uczennice zajęły tam 
III miejsca w kategorii Juniorów Młodszych 
oraz Juniorów. W nagrodę otrzymały brą-
zowe medale, pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki malarskie ufundowane przez 
Bemowskie Centrum Kultury. Zwycięskie 
prace naszych dziewcząt zostały ponadto 
wysłane do rąk międzynarodowego jury 
FAI w Lozannie w Szwajcarii, które ocenia 
najlepsze prace. Zwycięzców etapu ogólno-
światowego poznamy już niebawem.

Z kolei wśród wyróżnionych na gruncie 
naszej gminy znalazły się prace następują-
cych uczniów:

 ■ Klaudii Sygnowskiej (kl. IV, SP Maszki)
 ■ Kamili Gajowiak (kl. V, SP Palikije)
 ■ Maksymiliana Raczyńskiego (kl. V, 

SP Palikije)

W konkursie swoje prace zaprezentowali 
również uczniowie:

 ■ Oliwia Mirosław (kl. IV, SP Maszki)
 ■ Jakub Żywicki (kl. IV, SP Maszki)
 ■ Kacper Górniak (kl. IV, SP Palikije)
 ■ Krzysztof Grzywacz (kl. V, SP Palikije)
 ■ Kamil Kłys (kl. V, SP Palikije)

 ■ Bartosz Suchecki (kl. V, SP Palikije).
 ■ Aleksandra Grzywacz (kl. VI, SP Palikije)
 ■ Oskar Szyszko (kl. VII, SP Palikije)

Wszyscy uczestnicy naszego konkursu 
otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki, 
a wyróżnieni – nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Wojciechów - Artura 
Markowskiego, prezesa Stowarzyszenia 
„AEROSTAT CLUB” - Adama Gruszeckiego 
oraz Radę Rodziców przy SP w Palikijach. 
Z powodu obostrzeń epidemicznych nie było 
możliwe osobiste uczestnictwo wszystkich 
zainteresowanych w rozstrzygnięciu kon-
kursu. Uczniowie zostaną poinformowani 
o sposobie odbioru przyznanych im nagród.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Elżbieta Miareczka, Renata Walczak
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Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminy Wojciechów

Dofinansowanie dla Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wojciechowie w kwocie 38 
242,00 zł oraz Gminy Wojciechów w kwo-
cie 15 990,00 zł z Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Do Jednostki Regionalnej KSOW 
Województwa Lubelskiego wpłynęło 38 wnio-
sków. Do dofinansowania zakwalifikowało 
się łącznie 23 projekty.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
otrzymał dofinansowanie na realizację 
projektu ,,Dziedzictwo lokalne Gminy 
Wojciechów – nowoczesne formy dystrybu-
cji’’. Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców 
wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służą-
cych włączeniu społecznemu, w szczególności 
osób starszych, młodzieży, niepełnospraw-
nych, mniejszości narodowych i innych osób 

wykluczonych społecznie. Projekt ten zakłada 
przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów 
dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu Gminy Wojciechów z zakresu przygoto-
wania, przetwarzania i sprzedaży produktów 
lokalnych oraz podjęcie współpracy z sek-
torem prywatnym i społecznym w zakresie 
tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Sukces podwójny ponieważ Gmina 
Wojciechów również otrzymała dofinan-
sowanie na realizację projektu ,,Gmina 
Wojciechów – moje miejsce na Ziemi’’. 
Działanie 3 Gromadzenie przykładów 
operacji realizujących poszczególne prio-
rytety Programu. W ramach tego projektu 
powstanie film promocyjny, który będzie 
promować Gminę Wojciechów, jej potencjał 
ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. 
Pokażemy mieszkańcom województwa lu-
belskiego jak zmieniła się w ciągu ostatnich 
lat, jakie zrealizowane zostały przedsięwzię-
cia współfinansowane z PROW w Gminie 
Wojciechów. Pokażemy jej dziedzictwo kul-
turalne, przyrodnicze oraz przedsiębiorczość 
jej mieszkańców.

Projekt ma na celu budowanie pozytyw-
nego wizerunku Gminy Wojciechów po-
przez promocję potencjału społecznego, 
gospodarczego i turystycznego. Poprzez 

działanie partnerskie podjęte na rzecz reali-
zacji tej operacji zachęcimy mieszkańców do 
podejmowania kolejnych inicjatyw, wspól-
nych działań, realizację nowych pomysłów. 
Promocja zrealizowanych przedsięwzięć na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przy-
kładzie Gminy Wojciechów będzie inspiracją 
do realizacji kolejnych projektów, o szerszym 
zakresie, w oparciu o współpracę sektora 
publicznego, sektora prywatnego oraz or-
ganizacji pozarządowych. Budowanie wspól-
noty lokalnej, zwiększenie zainteresowania 
realizacją wspólnych inicjatyw przełoży się 
w sposób wymierny na rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Gminy Wojciechów za udział w gaszeniu pożaru 
mojego domu w dniu 13 kwietnia 2021 roku. Druhom  strażakom 
z Ignacowa przekazuję szczególne słowa podziękowania za sprzą-
tanie pogorzeliska, rozbiórkę i wywóz resztek spalonego domu, 
Pracowali; Marek Lewandowski, Leszek Lewandowski, Zygmunt 
Plewik, Robert Pałyga, Wąchała Piotr, Tomasz Tomczyk, Mariusz 
Gąska, Grzegorz Matyjasik, Dawid Giza , Rafał Iwaniak, Krzysztof 
Dec, Marcin Michałek. Urzędowi Gminy w Wojciechowie dzię-
kuję za bezpłatne podstawienie kontenera  KP -7, Szczególne 
wyrazy podziękowania składam mieszkańcom Ignacowa na czele 
z sołtysem Panem Stanisławem Wójtowiczem za okazaną pomoc 
finansową.  Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom i tym wszystkim, 
którzy nadal wykazują współczucie, niosą doraźną pomoc w tym 
trudnym dla mnie czasie - z serca dziękuję 

Jarosław Jośko

Agnieszka Gąska 
Dyrektor GOK Wojciechów
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Konkurs Literacki „WSZYSTKO CO ZAPAMIĘTAŁEM...”

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie przeprowadził Konkurs Literacki 
„Wszystko co zapamiętałem” . Skierowany był  on do uczniów szkół podstawo-
wych oraz szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych – mieszkańców Gminy 
Wojciechów. Polegał na spisaniu wspomnień członków rodziny, sąsiadów lub 
znajomych. Do konkursu wpłynęło 13 tekstów literackich. Prace oceniało jury 
w składzie:  Jarosław Cymerman  oraz Katarzyna Jóźwik, które po zapoznaniu 
z nadesłanymi pracami literackimi, postanowiło przyznać następujące nagrody:

NAGRODA I
Julia Małachowska „Młodość w Wojciechowie – kiedyś i teraz’’

Nagroda za bardzo plastyczne i językowo sprawne opisanie świata, który już odszedł 
w przeszłość oraz za umiejętne zestawienie swoich własnych przeżyć z przeżyciami 
swoich dziadków, dzięki czemu w krótkim tekście udało się oddać ludzkie doświad-
czenie łączące pokolenia.

NAGRODA II
Lena Królicka „Dawniej a dziś’’

Nagroda za  szczerą, emocjonalną,  wartką opowieść, napisaną sprawnie 
i dynamicznie, kreującą ciekawe postaci prababci pradziadka w kontekście 
dawnych zabaw dziecięcych i zwyczajów.  Praca stanowi obraz żywej i inten-
sywnej relacji międzypokoleniowej.

NAGRODA III
Zuzanna Twardowska „Stary Gaj’’

Nagroda za opowieść , w której jest mowa zarówno o dziejach historycznych 
wsi Stary Gaj ,legendzie, miejscach szczególnych  jak i osobistych doświadczeniach 
pradziadka autorki. Historia rodzinna zgrabnie  została wpisana w kontekst 
dziejów „małej ojczyzny”.

WYRÓŻNIENIA
Kategoria:  Ocalane od zapomnienia

Wyróżnienie za przywołanie opowieści o czasach minionych, pokazujące 
zaciekawienie  młodego pokolenia (autora – napis na dyplomie)  dawnymi 
dziejami, potrzebę kontaktu i rozmowy ze starszym pokoleniem, której efektem 
jest utrwalenie w pamięci   niezwykłych  historii rodzinnych.

 ■ Aleksandra Kozak „W blasku przeszłości”
 ■ Julia Czerniec „Witaj Babciu”
 ■ Julia Grzegorczyk „Z historii mojej rodziny”
 ■ Nikola Kalicka „Blaski i cienie dyrektorowania”
 ■ Patrycja Kamińska „Historia i wspomnienia mojej rodziny”
 ■ Zuzanna Kwiatkowska „Wspomnienia mojej babci”

Kategoria: Poetycki obraz Małej Ojczyzny
Wyróżnienia za wrażliwość na piękno rodzinnej ziemi, umiejętność dostrze-

żenia w codzienności tego, co niezwykłe w krajobrazie i kulturze Małej Ojczyzny.
Autorzy wierszy:
 ■ Bartłomiej Bartoszcze „Wieża w pandemii”
 ■ Gabriela Żuchnik „Wierszem o gminie Wojciechów”
 ■ Katarzyna Iwaniak „Ziemia Wojciechowska”

Kategoria: Wspomnienia
Marianna Kwiatkowska „Wszystko, co zapamiętałam…”
Wyróżnienie za dbałość o język i kulturę swojego najbliższego otoczenia, za 

otwarte dzielenie się doświadczeniem oraz przypominanie tego, jak żyło się 
w Wojciechowie i okolicach na co dzień i od święta.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie! Gratulujemy Laureatom!!
Nagrodzone prace konkursowe będą publikowane w kolejnych numerach 

Gazety Wojciechowskiej.  Dziś publikujemy nagrodzone prace.  Zapraszamy 
do lektury.

Urszula Mirosław 
GOK Wojciechów
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Jedną ze stałych prawd tego świata jest ta, 
że świat się zmienia. Jak mocno byśmy się nie 
starali, nie możemy zatrzymać tego procesu. 
Często słyszymy, kiedy ktoś obok nas mówi: 
„Kiedyś było inaczej…Świat się zmienia.”. Ale 
czy tylko on sam podlega transformacjom? A co 
z ludźmi? Przebywając każdego dnia w tym sa-
mym otoczeniu, nie zauważamy małych zmian, 
które w nim następują, widzimy je dopiero na 
przestrzeni lat, gdy siądziemy w bujanym fotelu 
i z uśmiechem na ustach zaczniemy wspominać 
swoją młodość… Czy kiedyś było lepiej niż teraz? 

Wieś nie jest już taka, jaką była… Moja pra-
babcia Helena Cabań opowiadała mi o tym, jak 
dzieci musiały pracować już od najmłodszych 
lat. Dziewczynki w wieku 12 lat umiały doić 
krowy i prząść kądziel. Chłopcy kosili kosą, cięli 
trawę dla bydła oraz pomagali w innych pracach 
polowych, takich jak oranie pól, ich zasiew oraz 
młócenie zboża cepami. Dzięki ciężkiej pracy na 
roli uczono dzieci posłuszeństwa, pracowitości 
i pokory. Niestety, życie nie było usłane róża-
mi… Często brakowało kilku złotych na bochen 
chleba, a do wyżywienia była kilku/kilkuna-
stoosobowa rodzina. Z racji tego często trzeba 
było iść do pracy do sąsiednich miejscowości, czy 
nawet gmin! Nieraz słyszałam historie o wykop-
kach ziemniaków, plewieniu buraków, koszeniu 
zboża itp. Najczęściej pracowano w Palikijach, 
Łubkach, Sadurkach i Wąwolnicy. Aby dojść do 
takiej miejscowości, czasami oddalonej nawet 
o 14 km, trzeba było wstać już o 3. nad ranem! 

 Ulubioną rozrywką mojej prababci i jej przy-
jaciół były zabawy taneczne. Muzykanci grali 
na czym się tylko dało. Często była to czysta 
improwizacja i po prostu brali to, co akurat było 
pod ręką na przykład piłę lub grzebień. Młodzież 
po skończonej pracy na roli lub w gospodarstwie 
zbierała się we wcześniej umówionym miejscu. 
Te zabawy odbywały się tam, gdzie było trochę 
wolnej przestrzeni, w końcu nie każdy miał dużą 
izbę czy działkę z ogrodem. Podczas tych spotkań 
śpiewano przeróżne przyśpiewki ludowe. Jedną 
z nich moja prababcia nuci do dziś…

Szli raz chłopcy przez wieś, ja 
ich podsłuchałam,
oj, żeniłbym się, żenił, by pieniądze miała. 
Po co ci pieniądze, na co ci miliony, 
oj, jak ty nie dostaniesz pracowitej żony.
Ani ty ją sprzedasz, ani ją odmienisz,
oj, lepiej se zauważ, z kim się masz ożenić.
Chłopcy moi chłopcy, to ja was rozsądzę,
oj, żeńcie się ze świnią, to będą pieniądze.

nagrodzone prace

„Młodość w Wojciechowie – kiedyś i teraz’’
Julia Małachowska 

I nagroda w konkursie literackim "Wszystko co zapamiętałem"

 Na krakowskim rynku, siedzi baba 
w koszu,
oj, sprzedawała ona, chłopaki po groszu.
Chodziłam po sieni, szukałam w kieszeni,
oj, znalazłam grosinę, kupiłam chłopinę.

Takie taneczne zabawy podtrzymywały stare 
znajomości oraz pozwalały nawiązywać nowe. 
Nawet małżeństwo moich pradziadków - Heleny 
Stachyry i Szczepana Cabania - miało swój 
początek właśnie na jednym z takich spotkań! 
Zaczęło się od tego, że dziadek poprosił babcię 
do tańca. Wirowali i kręcili razem piruety cały 
wieczór… Jedno popołudnie przerodziło się 
w miłość na całe życie. Byłam w ciężkim szo-
ku, gdy babcia opowiedziała mi, że te zabawy 
odbywały się nawet naprzeciwko mojego domu 
na Maszkach! 

Niektórzy mieszkańcy naszej wsi i okolic wy-
jechali do miast i podjęli tam prace. Tak właśnie 
zrobiła jedna z najserdeczniejszych koleżanek 
mojej prababci – Helena Pawlak, jednak, gdy 
każdego lata wracała na wieś, to spotykały się, 
a czas leciał im tak miło jak za dawnych, dobrych 
lat… Natomiast babcia, w poszukiwaniu pracy, 
wyjechała do Łodzi. Otrzymała tam posadę 
w zakładzie krawieckim. Według opowieści była 
jedną z najlepszych szwaczek. Wszyscy praco-
wali pilnie, ponieważ stawką było zarobienie 
pieniędzy na chleb. To jest tylko namiastka tych 
wszystkich porywających historii, które usły-
szałam podczas herbaty i ciastka u prababci… 

Jak obecnie upływa młodość w naszej gmi-
nie? Mam 15 lat i mogę co nieco na ten temat 
powiedzieć. Niewątpliwie Wojciechów i wspo-
mnienia z nim związane na zawsze pozostaną 
w moim sercu. Niewątpliwie były i są to dobre 
czasy. Myślę, że nigdy nie zapomnę wspólnego 
saneczkowania z przyjaciółmi na górce nieopo-
dal Kościoła św. Teodora. Policzków różowych 
od mrozu, przemoczonych do ostatniej nitki 
ubrań. Jakaż to była ogromna przygoda dla 
dwunastolatków! 

Innym wspaniałym przeżyciem związanym 
z Wojciechowem były i są odbywające się już 
od wielu lat Kowale. Każdy ekscytuje się na 
myśl o oglądaniu wspaniałych, żelaznych wy-
robów konkursowiczów oraz o późniejszym 
skorzystaniu z wesołego miasteczka… Sztuka 
przejawia się na tych kowalskich spotkaniach 
w przeróżnych formach. Począwszy od ma-
łych rzeźb, po sporych rozmiarów metalowe 
konstrukcje. Wszystko zrobione z największą 
dbałością o szczegóły, tak, by cieszyć oczy przez 

długie lata… Na te spotkania przyjeżdżają 
najwybitniejsi kowale z całej Polski i nie tylko. 
Wszystko po to, by propagować piękną, lecz 
wymierającą tradycję kucia metalu.

Dużą część mojego życia spędziłam w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Marusarza 
w Wojciechowie– właśnie stąd mam najwięcej 
wspomnień. Czasami, podczas długich przerw, 
działy się tam takie historie, że aż trudno byłoby 
w nie uwierzyć! Organizowaliśmy przeróżne 
konkursy np. kto szybciej zje zupę na stołów-
ce. Czuliśmy ogromną radość, gdy kartkówka 
została przniesiona. Pamiętam lekcję, podczas 
której ćwiczyliśmy robienie opatrunków, czy 
żarciki dające się zrozumieć tylko i wyłącznie 
w naszej klasie. Wspaniałe wspomnienia…
Dopóki sytuacja na świecie pozwalała, mogliśmy 
spotykać się twarzą w twarz, więc na niektórych 
lekcjach śmiechu było co niemiara! 

W wakacje ja i moi przyjaciele uwielbiamy 
jeździć rowerami po okolicy. Podziwiamy wspól-
nie piękno naszej małej ojczyzny - falujące na 
wietrze kłosy zboża, mieniące się całą gamą 
odcieni złota w słonecznych promieniach, dzi-
ko biegające zwierzęta – dla mnie to symbol 
wolności, błękitne niebo przeplatane białymi 
obłokami, w których możemy dojrzeć wszystko 
to, czego pragnie nasze serce…. W końcu, czy 
może być coś lepszego niż oglądanie zachodu 
słońca i jedzenia lodów z przyjaciółmi w cieniu 
wiekowych, wojciechowskich drzew obok maje-
statycznej Wieży Ariańskiej? Uśmiech sam ciśnie 
mi się na twarz na myśl o tym wszystkim… 

A więc, czy młodość mojej prababci była 
ciekawsza niż moja? W mojej opinii obie były 
i są równie fascynujące. Oczywiście, zarówno 
kiedyś jak i teraz, możemy mówić o ich plusach 
i minusach. Na szczęście, niezależnie od czasów, 
ludzie wciąż są w stanie znaleźć zalety mieszka-
nia w takiej małej gminie jak nasza. I słusznie, 
bo świat nie jest tylko czarno-biały, nie ma tylko 
dobra i zła. Wojciechów ma różne oblicza i na 
pewno nieustannie się zmienia. Ale jest coś, 
co pozostaje niezmienne. Istotą młodości była 
i jest chęć zabawy, czerpanie z życia garścia-
mi. Kiedyś w Wojciechowie przejawiało się to 
w postaci wspólnych zabaw tanecznych, dzisiaj 
poprzez podziwianie piękna naszej wsi podczas 
wycieczek rowerowych po okolicy. Według mnie, 
każda chwila jest dobra, by brać z życia to, 
co najlepsze, jeśli tylko ma się u swego boku 
prawdziwych przyjaciół. Nie możemy bowiem 
zapominać, że to właśnie ludzie tworzą wspo-
mnienia i historię…
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Miejscowość Stary Gaj, ma około dwustu, 
a może nawet więcej lat. Początkowo nazy-
wała się Natalin, na cześć córki dziedzica 
Wojciechowa.  W początkach swojego istnie-
nia liczyła tylko sześć domostw usytuowanych 
nad rzeką. Resztę okolicy porastał gęsty las. 
Wszystko to należało do dziedzica, który chciał 
przenieść mieszkańców do Wojciechowa, ale 
ludzie się nie zgodzili. 

Mój pradziad Kazimierz Czerniec był praw-
dopodobnie jednym z pierwszych mieszkań-
ców Gaju, urodził się ok. 1830 roku. Następnie 
mieszkał tu jego syn Jakub, później Józef, mój 
pradziadek Stanisław, a teraz mieszkają  moi 
dziadkowie. 

Kolejni mieszkańcy pojawili się w Starym 
Gaju około 1907 roku, gdy dziedzic Wojciechowa 
sprzedał należące do niego lasy. Grube drzewa: 
sosny, dęby kupili i wycięli Żydzi. Natomiast 
grunty z drobnymi drzewami nabyli ludzie, któ-
rzy powoli zaczęli je karczować i robić sobie miej-
sce na swoje przyszłe gospodarstwa. Płatność 
u dziedzica mieli rozłożoną na 50 lat. W 1914 

roku wybuchła Pierwsza Wojna Światowa, po 
której zniknęły dwory, a z nimi dokumenty i w 
ten sposób mieszkańcy nie musieli spłacać do 
końca swoich zobowiązań. 

W Starym Gaju był młyn napędzany wodą. 
Znajdował się on obok ogromnych liczących 
około 3 hektary stawów. Przyjeżdżali do niego 
gospodarze  z okolicznych wiosek. Młyn należał 
do  Pana Gawdzika. Był drewniany na kamiennej 
podmurówce. Obok znajdował się duży murowa-
ny dom, w którym mieszkał młynarz z rodziną 
tzw „murowanka” Przy nim płynęła rzeka, na 
której leżała gruba deska, służąca ludziom za 
kładkę, przechodzili po niej idąc do stawów. 
Miejscowa legenda głosi, że po zachodzie słońca 
chodził po niej elegancki pan w kapeluszu, a jak 
ktoś przechodził i powiedział mu „pochwalony” 
to wskakiwał do wody. Pewnie dlatego miesz-
kańcy nazywali to miejsce „Czarcim Młynem” 
Młynarz miał młynarczyków, którzy pomagali 
mu w polu i młynie. Posiadał dwa konie, na któ-
rych po pracy „pływali wierzchowca” w stawach. 
Młyn pracował do około 1948 roku. Po śmierci 

młynarza, śluzy zostały spuszczone, woda opa-
dła, a stawy z czasem wyschły i zarosły trawą 
zamieniając się w łąki. Dzisiaj praktyczne nie 
ma po  nich śladu. Drobnymi pamiątkami są 
małe muszelki, które można znaleźć wiosną 
na łąkach. Młyn został sprzedany i rozebrany. 
Dzisiaj pozostałością po nim są drewniane ele-
menty na rzece tzw „gajowy wodospad” 

We wspomnieniach mojego  pradziadka 
i dziadka widać jak ciężka była kiedyś praca 
na roli. Wiosną ludzie uprawiali koniem rolę, 
siali zboże z płachty. W żniwa kosili kosą w tzw 
„garście”, z których później robili snopki, zwozili 
je do stodoły i dopóki nie było prądu młócili 
cepami. Jesienią wspólnie kopali ziemniaki, 
znosili drzewo na opał z lasu. 

Byli bardzo serdeczni dla siebie. Pomagali 
sobie nawzajem, wspólnie wykonywali różne 
prace. 

Mój pradziadek Stanisław z sentymentem 
wspomina te czasy i twierdzi, iż pomimo tego, 
że praca na roli była bardzo ciężka, było dużo 
obowiązków to był to piękny czas.

To był zwykły dzień letni. Siedziałam z moim 
bratem Pawłem na ławce przed domem i strasz-
nie się nudziliśmy . wtedy wyszedł z domu 
nasz pradziadek Janek i zapytał dlaczego tak 
siedzimy. Zaproponował, żebyśmy zagrali 
w piłkę, ale oczywiście piłka zginęła. Dziadek 
powiedział żebyśmy sami zrobili piłkę. Ale 
jak to? My? Sami? Przecież nie umiemy, nie 
mamy odpowiedniego sprzętu! Ze spokojem 
i rozbawieniem dziadek wyjaśnił, że on, będąc 
chłopcem razem z kolegami sami robili piłki. 
A mianowicie zbierali stare niepotrzebne szma-
ty z domu i owijali je sznurkiem. I to była piłka, 
którą w dawnych czasach grał razem z kolega-
mi. Tak też zrobiliśmy z bratem. Dziadek nam 
pomógł i graliśmy tak do samego wieczora. 
Zmęczeni i głodni szliśmy do domu na kolację. 
I wtedy pradziadek zaszczycił nas kolejnym 
wspomnieniem z dzieciństwa. Powiedział, że po 
super zabawie najlepiej smakuje pajda chleba 
ze śmietaną, posypana cukrem. Jejku, jakież 

Dawniej a dziś

Stary Gaj

to było smaczne! Do tej pory czasem z Pawłem 
zajadamy się tym smakołykiem.

Innym razem znowu siedzieliśmy z Pawłem 
i kolejny raz się nudziliśmy. Pradziadek Janek 
pokazał nam nowy sposób na nudę. Bańki my-
dlane! Do baniek mydlanych potrzebowaliśmy 
jednego ziemniaka i dwa źdźbła zboża, oraz 
odrobina mydła. Ziemniaka trzeba było prze-
kroić na pół i wydłubać środek. Do powstałych 
„ miseczek” wlaliśmy mydliny i słomką uciętą 
ze zboża dmuchaliśmy bańki. Zabawy było co 
niemiara! Nasz pradziadek był jak pomysłowy 
Dobromir! Najlepsza zabawa to była zabawa 
z fajerką do pieca, takim kółkiem. Braliśmy 
dwie fajerki i patyki i robiliśmy wyścigi kto 
pierwszy dobiegnie do bramy z toczącą się 
obok fajerką.

Dziś już nie ma z nami naszego pradziadka, 
ale cieszę się, że podzielił się z nami swoimi za-
bawami z dziecięcych lat. W tym roku przystą-
pię do Pierwszej Komunii Świętej. Zapytałam 

prababci Jasi jak ona pamięta swoją pierwszą 
komunię. Prababcia powiedziała, że poszła na 
mszę w pożyczonej i do tego za małej sukience. 
A jedyny prezent jaki dostała to był materiał 
na sukienkę od ojca chrzestnego. Niestety ma-
teriału na sukienkę nie starczyło, a jedynie na 
spódniczkę. Prababcia powiedziała, że po mszy 
poszła razem z innymi dziećmi na plebanię 
i ksiądz obdarował wszystkie dzieci garnusz-
kiem kakao i bułką drożdżową. Nasza seniorka 
w tym roku kończy 80 lat i mówi, że do dziś 
dnia nie piła tak pysznego kakao i nie jadła tak 
smacznej bułki jak tamtego dnia.

W tych czasach trudno wyobrazić sobie, 
takie świętowanie Pierwszej Komunii Świętej. 
Trudno jest również bawić się bez zabawek 
kupionych w sklepie. Ale, trudno nie oznacza, 
niemożliwie.

Komunia Święta prababci Jasi i zabawy 
pradziadka Janka odbyły się w naszej gmi-
nie Wojciechów.

Lena Królicka 
II nagroda w konkursie literackim "Wszystko co zapamiętałem"

nagrodzone prace

Zuzanna Twardowska 
III nagroda w konkursie literackim "Wszystko co zapamiętałem"
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Rodzinna niedziela przy Wieży Ariańskiej

W niedzielę, 13 czerwca na placu przy 
Wieży Ariańskiej odbył się Piknik Rodzinny 
dla mieszkańców naszej Gminy. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wojciechowie, Urząd Gminy 
Wojciechów oraz Radę Gminy Wojciechów. 
Imprezie towarzyszyły występy zespołów 
Pieśni i Tańca ,,Jawor” oraz ,,Dąbrowica” a tak-
że dzieci z zespołów tanecznych działających 
przy GOK w Wojciechowie. Zgromadzona pu-
bliczność mogła obejrzeć wspaniałe choreogra-
fie prezentowanych tańców, wysłuchać pieśni 
ludowych, a także podziwiać piękne, kolorowe 
stroje.  W trakcie imprezy odbyło się także 
rozdanie nagród w konkursach ,,Wszystko co 
zapamiętałem’’ oraz ,,Eliminacje Gminne do 
Małego Konkursu Recytatorskiego’’. Laureaci 
konkursów otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Pawtrans Holding Sp. z o 
o oraz Bank Spółdzielczy w Poniatowej oddz. 
Wojciechów.

Na najmłodszych uczestników imprezy 
czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci bezpłatnie 
mogły korzystać z pompowanych zjeżdżalni, 
gier wielkoformatowych, bawić się z grupą 
animacyjną, uczestniczyć w warsztatach 
ceramicznych, wyrobu szkła artystycznego 
i biżuterii oraz posilać się przygotowaną 
dla nich kiełbaską i lodami. Przez całe po-
południe młodzież z Klubu Wolontariusza 
ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie nie-
strudzenie malowała maluchom buźki, robiła 
bańki mydlane oraz balonowe zwierzaki. 
Atrakcją tegorocznego Pikniku były także 
przejażdżki konne, które oferowała Stajnia 
Wojciechów oraz nauka tańców prowadzona 
przez Renatę Bielecką.

Cieszymy się, że  mimo złej pogody tak 
liczne grono osób postanowiło tą niedzielę 
spędzić wspólnie przy Wieży Ariańskiej.

Dziękujemy za wsparcie finansowe 
Wójtowi i Radzie Gminy Wojciechów oraz 
i Marketowi „Lewiatan”

Urszula Mirosław GOK Wojciechów




