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Matce
Wysoko na drzewie ptaszę się kołysze,
Śpiewem swym cmentarną przeganiając ciszę.
Kochałaś ptaków głosy, wiosny zielenie
Nie słyszysz, nie widzisz, skryta pod kamieniem.
Lato w całej swojej krasie,
Słychać głosy żniwowania
Nie słyszysz ich matko droga
Mur cmentarny Cię osłania.
Jesień stroi się bogato
W złota, brązy i czerwienie.
Nie widzisz tego kochana,
Ty pod czarnym śpisz kamieniem.
Zima białą swoją szatą
Czule nagrobki okrywa.
Może słyszysz matko droga
Jak Cię serce moje wzywa.
Przyjdź choć we śnie nocą ciemną
Ręce jak balsam na rany
Złóż i z słodyczą tajemną
Szepnij – śpij synku kochany.
Aleksander Mirosław

Gmina Wojciechów
należy do:

www.zielonypierscien.eu

www.kraina.org.pl

Opracowanie:
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Działania w gminie Wojciechów lipiec - wrzesień 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 (lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.) zrealizować:
Rozstrzygnięcie naboru na drogi gminne w ramach Rządowego
Programu Rozwoju Dróg

2234L (Nałęczów – Charz – Wojciechów) do Młynu Hipolit)). Koszt
zadania po przetargu wyniósł: 85 581,10 zł.
(2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 106907L w miejscowości Stary
Gaj” na odcinku 575 m (od drogi powiatowej nr 2235L (Wąwolnica
– Stary Gaj) w kierunku lasu i Łubek). Koszt zadania po przetargu
wyniósł: 162 450,56 zł.
(3) „Przebudowa drogi gminnej nr 112574L położonej na działkach nr ewid. 447 i 21/2 w miejscowości Wojciechów Kolonia
Piąta i działce nr ewid. 538 w miejscowości Nowy Gaj” (1555 mb.)
(od drogi wojewódzkiej nr 827 do drogi powiatowej nr 2234L
(Nałęczów – Charz – Wojciechów)). Koszt zadania po przetargu
wyniósł: 389 835,17 zł.
(4) „Przebudowa dróg gminnych nr 106913L (działka nr 1575)
i nr 106914L (działka 818) w miejscowości Wojciechów” na odcinku
800 m. Koszt zadania po przetargu wyniósł: 278.108,22 zł
(5) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1406 w miejscowości Wojciechów „Plizin”” na odcinku 70 m. Koszt zadania po
przetargu wyniósł: 33.983,57 zł.
Wszystkie w/w zadania zostały wykonane i odebrane przez
powołaną przez Wójta Gminy Komisję odbiorową.

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 750 m. Kosztorys
inwestorski drogi wynosi 799 989,00 zł. Droga znalazła się na liście 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. Po przeprowadzeniu
procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, który zrealizował to zadanie za kwotę: 409.946,56 zł (z czego dofinansowanie
z Rządowego Programu Rozwoju Dróg wyniosło 60%, co daje kwotę: 245.967,94 zł, a środki własne z budżetu gminy w wysokości
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład
W dniu 23.07.2021 r. gmina Wojciechów złożyła trzy wnioski
163.978,62 zł stanowią 40% wartości tej inwestycji). Zadanie
w
ramach
naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
zostało wykonane i odebrane przez powołaną przez Wójta Gminy
– Polski Ład:
Komisję odbiorową.
(1) Przebudowa drogi w miejscowości Miłocin (przy łąkach)
Wnioski na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do
Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego o długości
gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)) 3,050 km w miejscowości Miłocin, położonego na działkach nr: 199,
W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego 507,269, 282 (obręb Miłocin Kol.) oraz działce nr 131 (obręb Palikije
procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków I). Droga usytuowana na trudnym, podmokłym terenie, z nawierzchbudżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację nią szutrową, licznymi wybojami i przełomami. W ramach zadania
dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów złożyła przewidziano: podbudowę z materiałów kamiennych, nawierzchnie
w dniu 3.03.2021 r. dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn.: (1) bitumiczną o szerokością 3,00 m, odwodnienie korpusu drogi poprzez
„Przebudowa drogi gminnej nr 112574L położonej na działkach nadanie spadków podłużnych i poprzecznych, zabezpieczenie krawęnr ewid. 447 i 21/2 w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta dzi jezdni gruntem rodzimym i ustawienie oznakowania pionowego.
i działce nr ewid. 538 w miejscowości Nowy Gaj” (1555 mb.) (od Przewidywana wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota
drogi wojewódzkiej nr 827 do drogi powiatowej nr 2234L (Nałęczów udziału własnego: 75.000,00 zł (5% przewidywanej wartości inwestycji).
– Charz – Wojciechów) oraz (2) „Przebudowa drogi gminnej nr Kwota wnioskowanych środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej
106930L (Wojciechów – Tomaszówka – droga powiatowa 2233L) wartości inwestycji). Termin rozpoczęcia procedury zakupowej zostanie
na działce nr ewid. 153 (obręb Stasin Kolonia) i działce nr ewid. uruchomiony w terminie do 6 miesięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy. Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy.
989 (obręb Wojciechów) (700 mb.). Kosztorysy poszczególnych
(2) Przebudowa ciągu drogowego w Palikijach
zadań wynoszą odpowiednio: 830 419,13 zł i 403 933,77 zł. Gmina
Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego (od drogi poWojciechów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
wiatowej nr 2233L (Miłocin – Stasin – Podole – Bełżyce) do granicy ze
Województwa Lubelskiego na realizację zadania (2) w kwocie
Sporniakiem) w miejscowościach Palikije Drugie i Palikije Pierwsze,
100 000 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej został
Droga zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: 437, 531,
wyłoniony wykonawca, który zrealizował to zadanie za kwotę:
530 (obręb geodezyjny Palikije I) oraz działce ewidencyjnej nr 321
183.492,71 zł (w tym środki z budżetu gminy 83.492,71 zł). Zadanie
(obręb geodezyjny Palikije II), o szerokości 4m. Droga posiada obecnie
zostało wykonane i odebrane przez powołaną przez Wójta Gminy
nawierzchnię szutrową z licznymi wybojami i przełomami o zmiennej
Komisję odbiorową.
szerokości. W ramach zadania przewidziano wykonanie podbudowy
Budowa dróg gminnych z własnych środków
z materiałów kamiennych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej
Z własnych środków budżetowych gmina zrealizowała kilka o szerokości 3,60 m i długości 2500 m, a także odwodnienie korpusu
zadań drogowych:
drogi poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych, zabezpie(1) „Przebudowa drogi gminnej nr 106910L w miejscowości Nowy czenie krawędzi jezdni gruntem rodzimym oraz ustawienie oznakoGaj (dz. nr ewid. 524) na długości 250 m (od drogi powiatowej nr wania pionowego. Przewidywana wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł.
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Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00 zł (5% przewidywanej
wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych środków: 1.425.000,00 zł
(95% przewidywanej wartości inwestycji). Termin rozpoczęcia procedury zakupowej zostanie uruchomiony w terminie do 6 miesięcy od
daty wygenerowania wstępnej promesy. Przewidywany okres realizacji
inwestycji do 12 miesięcy

służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, 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
(3) Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze oraz podjęcie współpracy z sektorem prywatnym i społecznym
w zakresie tworzenia nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów
(za kościołem w kierunku Matczyna, gm. Bełżyce)
wiejskich. Oba projekty będą realizowane w 2021 r.
Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 5 km, wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy Prace porządkowe przy Urzędzie gminy i w centrum
nieruchomości dla ok. 70 gospodarstw domowych w miejscowości Wojciechowa
Palikije Pierwsze. W ramach zadania zaplanowano ponadto budowę
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
dodatkowego ujęcia wody, zwiększającego bezpieczeństwo i ciągłość
w Bełżycach udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie Gminy
dostawy wody mieszkańcom gminy. Przewidywana wartość inwestycji:
Wojciechów przez osoby bezrobotne. Prace wykonują również oso1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00 zł
by skazane. Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy
(5% przewidywanej wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych środWojciechów osoby te wykonują różnorakie działania na terenie
ków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji). Termin
całej naszej gminy, poprawiające ład i porządek (remont budynków
rozpoczęcia procedury zakupowej zostanie uruchomiony w terminie do
gospodarczych, zbieranie śmieci na terenie gminy, koszenie traw
6 miesięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy. Przewidywany
i inne niezbędne prace porządkowe).
okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy.
Wyrażam głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu zaDofinansowanie na realizację projektów w ramach Krajowej angażowaniu różnych środowisk uda się realizować różne zadania,
Sieci Obszarów Wiejskich
a tym samym stopniowo rozwijać naszą gminę.
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 ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Pokażemy mieszkańcom
województwa lubelskiego jak zmieniła się w ciągu ostatnich
lat, jakie zrealizowane zostały przedsięwzięcia współfinansowane z PROW w Gminie Wojciechów. Pokażemy jej dziedzictwo
kulturalne, przyrodnicze oraz przedsiębiorczość jej mieszkańców.
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ,,Dziedzictwo lokalne Gminy
Wojciechów - nowoczesne formy dystrybucji’’. Działanie 11 –
Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw
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Z wyrazami szacunku
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów

VIII KADENCJA RADY GMINY WOJCIECHÓW (2018 - 2023)
Od ostatniej sesji, która odbyła się 25 lutego 2021 roku Rada Gminy Wojciechów VIII kadencji obradowała 5 razy. W tym okresie radni podjęli
19 uchwał. Sesje odbyły się: 25 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 29 lipca oraz 26 sierpnia.
XXXII sesja Rady Gminy Wojciechów – 25 kwietnia 2021 roku
W trakcie XXXII sesji radni podjęli poniższe uchwały:
- XXXII/191/21 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- XXXII/192/21 uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
- XXXII/193/21 uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze do kategorii dróg gminnych;
- XXXII/194/21 uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gaj do kategorii dróg gminnych;
- XXXII/195/21 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą;
- XXXII/196/21 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą;
- XXXII/197/21 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
XXXIII sesja Rady Gminy Wojciechów – 27 maja 2021 roku.
Podczas XXXIII sesji radni podjęli następujące uchwały:
- XXXIII/198/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- XXXIII/199/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
- XXXIII/200/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Jastków w sprawie powierzenia
częściowej realizacji zadań oraz przejęcia praw i obowiązków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
XXXIV sesja Rady Gminy Wojciechów – 24 czerwca 2021 roku.
XXXIV sesja była tzw. sesją absolutoryjną. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy
nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności
finansowej gminy. W przeprowadzonym głosowaniu nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechów z tytułu Wykonania
budżetu za 2020 rok „ZA” radni opowiedzieli się jednogłośnie.
Głosowanie nad uchwałą o absolutorium poprzedzone było debatą i głosowaniem nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Wojciechów wotum zaufania. W głosowaniu jawnym, na 14 obecnych na sesji radnych 4 było „ZA”, 9 „PRZECIW”
i 1 radny „WSTRZYMAŁ SIĘ”
Na XXXIV posiedzeniu radni procedowali nad uchwałami:
- XXXIV/201/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok;
- XXXIV/202/21 w sprawie udzielenia przez gminę Wojciechów pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na funkcjonowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej;
- XXXIV/203/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechów wotum zaufania;
- XXXIV/204/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wojciechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok;
- XXXIV/205/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy Wojciechów za 2020 rok.
XXXV sesja Rady Gminy Wojciechów – 29 lipca 2021 roku.
Podczas XXXV sesji radni podjęli jedną uchwałę : Nr XXXV/206/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021.
XXXVI sesja Rady Gminy Wojciechów – 26 sierpnia 2021 roku.
Na XXXVI sesji radni podjęli poniższe uchwały:
- XXXVI/207/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
- XXXVI/208/21 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021;
- XXXVI/209/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wojciechów w roku szkolnym 2021/2022.
Transmisja online sesji Rady Gminy Wojciechów jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Wojciechów w zakładce Gmina-Rada Gminy. Wszystkie
informacje dotyczące pracy Rady Gminy Wojciechów, jak również materiały z obrad tj.: protokoły, uchwały i sprawozdania umieszczone są pod
adresem: www.wojciechow.esesja.pl
									

Anna Śmigielska
Urząd Gminy Wojciechów
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Cmentarz w Wojciechowie
,, ...Nie zakłócę Wam spokoju, w świętym miejscu snu wiecznego,
Przejdę tylko i poczytam, kto kim był i pragnie czego...
Zacierają się napisy, Pan na krzyżu głowę skłania.
Leżą możni tego świata, zwykli ludzie i hrabiowie.
Niech odezwą się kamienie w specyficznej niemej mowie....
Nagrobkowe teksty stare, zadziwiając i wzruszając, budzą podziw oraz wiarę......”
Z. Abramek ,,Nie zakłócę Wam spokoju”
Wojciechowski cmentarz od kilkudziesięciu już pokoleń kryje na swoim terenie prochy naszych bliskich, znajomych, bohaterów
i zasłużonych dla naszych miejscowości.
To kamienna historia naszej małej Ojczyzny, która jest świadectwem rodowego splendoru i pozycji we współczesnym sobie czasie.
Pomniki nagrobne to niekiedy dzieła sztuki, które zaklinają w kamieniach miłość i wdzięczność dla tych, którzy już odeszli. Wśród
nich odczuwa się pokorę i nieuchronne przemijanie życia.
Nagrobek Jana Kapałczyńskiego dość
pokaźnych rozmiarów, usytułowany między
grobowcem Felicjana Grodzickiego a grobem
rodzinnym Dąbrowskich. Kierował (administrował) majątkiem Palikije. Urodził się
w Księstwie Poznańskim jako syn Hipolita
i Antoniny z Cochmanów. Był zaufanym
zarządcą majątku dziedziczki Natalii
z Grodzickich - Świeżawskiej w czasie największej świetności połączonych majątków
Palikije i Wojciechów.

Płyta nagrobna Aleksandra Mastalewicza,
Nagrobek Zofii Kątskiej Urodzona
wyrobnika, urodzonego w Bystrzycy, syna w Stryjowie w Małopolsce, córka Antoniego
Józefa i Wiktorii z Cyrklerów. Ojciec jego i Marii z Zielińskich małżonków Kątskich.
był propinatorem(dzierżawcą) wyszynku
monopolowego w Wojciechowie.

Ś.P. ALEKSANDER MASTALEWICZ
PRZEŻYWSZY LAT 30,
ZM.D.22 PAŹDZIERNIKA 1898 R
PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA

Płyta nagrobna Adeli Bartosińskiej. Była
córką Piotra i Antoniny z Sobańskich. Jej
rodzice służyli we dworze w Palikijach - ojciec
Nagrobek Tadeusza Szymona Depty,
Płyta nagrobna Wawrzyńca Bronisława był kamerdynerem Świeżawskich. Zmarła ośmioletniego chłopca urodzonego
Kucharskiego. Zmarły był organistą. Urodził jako panna.
w Łubkach.
się w Chodlu jako syn Ignacego i Agnieszki
z Pogodów. Zostawił po sobie żonę - Janinę
Mariannę z Michałowskich Kucharską
i dzieci.
Ś.P. JAN KAPAŁCZYŃSKI, ŻYŁ LAT 56,
ZM. 17 KWIETNIA 1901 R, POKÓJ JEGO DUSZY

Ś. P. WAWŻYNIEC BRONISŁAW KUCHARSKI
URODZONY DNIA 29 LIPCA 1881 R,
ZMARŁ DNIA 24 STYCZNIA 1913 R
NAJUKOCHAŃSZEMU MĘŻOWI STROSKANA ŻONA
TĘ PAMIĄTKĘ KŁADZIE, POKÓJ JEGO DUSZY
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Ś.P ADELA BARTOSIŃSKA
UR.D. 11 KWIETNIA 1873 R,
UM.D. 2 SIERPNIA 1893 R
POKÓJ JEJ DUSZY
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Ś.P . TADEUSZ SZYMON DEPTA
UR. DN. 28 XI 1934 R, ZM. DN. 24 X 1942 R
DAŁEŚ NAM SWEM KRÓTKIEM ŻYCIEM
TYLE JASNYCH DNI PO NICH SERCE BOLI O NICH
DUSZA ŚNI UKOCHANEMU TADZIOWI RODZICE

Nagrobek Tadeusza Teodora Jana
Nagrobek Jana Zagrodnika (Zagrodniczka),
Przegalińskiego. Zmarły to zamieszkały syna Tomasza i Marianny z Baruków,
czasowo w majątku Łubki, adwokat. Urodził urodzonego w Miłocinie. Zmarł w wieku
się we wsi Goraszki powiatu mińsko- 21 lat.
mazowieckiego jako syn Andrzeja i Sabiny
z Chodakowskich. Zostawił owdowiałą
małżonkę Anielę z Ostaszewskich.

Płyta nagrobna Ignacego Piotrowskiego,
kucharza w majątku Palikije. Urodził się
w Tarnogórze, syn Feliksa i Franciszki
z Saporków.
Piśmienny, jego ojciec był kucharzem
dworu Tarnogórskiego. Pozostawił po sobie
żonę Helenę z Licewiczów Piotrowską.

Ś. P. JAN ZAGRODNIK
UR. 15 WRZEŚNIA 1893 R
ZM. 26 MAJA 1914 R
POKÓJ JEGO DUSZY
Ś.P TADEUSZ PRZEGALIŃSKI
PRZEŻYWSZY LAT 57, ZM. D. 26 LIPCA 1930 R
POKÓJ JEGO DUSZY

Nagrobek rodziny Górniaków z Łubek.
Stanisław Górniak syn Franciszka i Michaliny
z Grzegorczyków małżonków Górniak.
Żył lat 15.

Nagrobek Apolonii i Anny Wyczółkowskich.
Apolonia Ludwika z Prażmowskich
Wyczółkowska pochodziła z Kowali. Córka
Napoleona i Teresy z Boskich. Piśmienna.
Była żoną Jana Leona Wyczółkowskiego,
ekonoma majątku Felicjana Grodzickiego
w Wojciechowie. Wyczółkowski zajmował
to stanowisko od 1869 roku. Urodził się
w parafii Garwolin, zmarł w Nałęczowie
w 1915 roku w wieku 75 lat.

Ś.P. IGNACY PIOTROWSKI
UR. 29 STYCZNIA 1842 R
ZM. 6 LIPCA 1897 R
PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA

Płyta nagrobna Feliksa Sawicza. Urodzony
we wsi Gorzków w powiecie krasnostawskim.
Piśmienny, syn Marianny z Sawiczów
Kępowicz. Wdowiec po Rozalii z Paciów,
młynarz we wsi Wojciechów.

GRÓB RODZINY
FRANCISZKA GURNIAK WŁOŚCIANINA Z ŁUBEK
Ś.P STANISŁAW GURNIAK
UR.6 MAJA 1886 R, ZM.17 LISTOPADA 1901 R

Nagrobek Jana Błaszczaka urodzonego
w Palikijach i tam zmarłego. Syn Dominika
i Gertrudy z Tomaszewskich żył lat 15.

FELIKS SAWICZ
ZM. DN. 26 / IV 1926 R
PRZEŻYWSZY LAT 57 POKÓJ JEGO DUSZY
FUNDATOR BRAT ADOLF KĘPOWICZ

Nagrobek Izabeli Leontyny Kozak,
urodzonej i zamieszkałej w kolonii Łubki.
Panna, córka Pawła i Małgorzaty z Sikorów.

Ś.P. APOLONIA Z PRAŻMOWSKICH
WYCZÓŁKOWSKA
ŻYŁA LAT 61
ZM. D. 16 KWIETNIA 1910 R
Ś.P ANNA Z KOSIŃSKICH
WYCZÓŁKOWSKA, ŻYŁA LAT 84
ZM. D. 17 PAŹDZIERNIKA 1888 ROKU
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Ś.P JAN BŁASZCZAK
UR. D. 21 CZERWCA 1888 R, ZM. D. 7 LUTEGO 1903 R
PROSI O ZDROWAŚ MARYA
UKOCHANEMU SYNOWI RODZICE
TEN POMNIK KŁADĄ

Ś.P. IZABELA KOZAKÓWNA
ŻYŁA LAT 25
ZM. DN. 25-5-1938 R
PROSI O ZDROWAŚ MARJA
UKOCHANEJ IZY NA WIECZNĄ PAMIĄTKĘ
MATKA I SIOSTRA

Nr 77/97 GAZETA WOJCIECHOWSKA

7

Nagrobek małżeństwa Antoniego
i Agaty Muciek.
Zmarła Agata córka Mateusza i Agnieszki
z Węgorowskich małżonków Kowalskich.
Zmarły Antoni Muciek, syn Kajetana
i Anny ze Stachyrów, urodzony we wsi
Maszki, zamieszkały w Wojciechowie. Oboje
zmarli w dwa kolejne dni tego samego roku.

Nagrobek trzech mężczyzn zamordowanych
przez wojska niemieckie w Szczuczkach.
Jan Mędrek urodzony w Kowali, syn Marcina
i Wiktorii z Królów. Pozostawił żonę Zofię ze
Stachyrów Mędrek.
Ludwik Teleżyński urodzony w Czesławicach,
syn Piotra i Elżbiety z Rejmaków. Pozostawił
żonę Mariannę z Marków Teleżyńską.
Stanisław Pietras urodzony w Szczuczkach,
syn Wincentego i Anieli z Młynarskich.
Pozostawił żonę Katarzynę z Kobylarzów Pietras.

Ś.P. AGATA MUCIEK
ŻYŁA LAT 52, ZM. D. 29 MAJA 1919 R
Ś.P ANTONI MUCIEK
ŻYŁ LAT 62, ZM. D. 30 MAJA
PROSZĄ O ZDROWAŚ MARYA
NAJDROŻSZYM RODZICOM
STAWIAJĄ TĘ PAMIĄTKĘ DZIECI

Ś.P. JAN MĘDREK
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
ŻYŁ LAT 28 ZM. 1.10.1939
SPOCZYWAJ W POKOJU

Tabliczka nagrobna Agnieszki Trojanowskiej.
Urodzona w Palikijach, córka Stanisława
i Marianny z Mirosławów. Pozostawiła po
sobie męża Jana Trojanowskiego.

Nagrobek Felicyanny z Fredrów
Grodzickiej. Znajduje się na placu
przy kościele. Urodzona ok.1822 roku
w Zaborcu parafii Grabowiec w powiecie
hrubieszowskim. Córka Felicjana Fredry
posesora dóbr Jakubowice Murowane
i Justyny ze Stamirowskich. Pozostawiła po
sobie męża Felicjana Grodzickiego posesora
dóbr Wojciechowa z przyległościami i dzieci.

Ś.P. STANISŁAW PIETRAS
ŻYŁ LAT 43
ZG. ŚM. TRAG. W SZCZUCZKACH
DN.1 X 1939
POKÓJ JEGO DUSZY

ZMARŁEJ W D.10 GRUDNIA 1852
PRZEŻYWSZY LAT 29
POZOSTAŁY MĄŻ POŚWIĘCA

Ś.P LUDWIK TELEŻYŃSKI
ŻYŁ LAT 49
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
ROZSTRZELANY PRZEZ WOJSKA NIEMIECKIE
W SZCZUCZKACH 01.10.1939 R.
POKÓJ JEGO DUSZY

Grobowiec Felicjana Norberta Grodzickiego
właściciela Wojciechowa. Urodzony
w Łuszczowie parafii Kijany, syn Wincentego
Grodzickiego i Franciszki z Różyckich.

Nagrobek Wacława Trojanowskiego
urodzonego w Palikijach. Syn Pawła
i Katarzyny z Pomorskich. Żołnierz AK
w oddziale Stanisława Łukasika ps. ,,Ryś”.
Kawaler, lat 28, zginął w czasie pacyfikacji
Palikij. Pseudonim ,,Mydlarz”.
Ś.P. AGNIESZKA Z MIROSŁAWÓW
TROJANOWSKA ŻYŁA LAT 23
ZM. D. 30 GRUDNIA 1904 R
PROSI O ZDROWAŚ MARJA

Nagrobek Konstantego Srokowskiego,
inżyniera architekta urodzonego
w Warszawie zamieszkałego w kolonii
Palikije. Syn Józefa i Elżbiety z Piotrowiczów,

Ś.P. KONSTANTY SROKOWSKI
INŻ. ARCH. UR. W WARSZAWIE
1.12.1872R ZM.12.1.1945R
PROSI O ZDROWAŚ MARIA
ŻONA
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Ś.P. TROJANOWSKI WACŁAW
ZG. TRAGICZNIE P. NIEMCA
DN.2 III 1944 R
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,,I Poznacie Prawdę I Prawda
Was Wyswobodzi”.
Ew. Św. Jana R.viii W.32
D.O.M
Ś.P
FELICYAN
GRODZICKI
OBYWATEL ZIEMSKI WŁAŚCICIEL WOJCIECHOWA
B. SĘDZIA POKOJU W LUBLINIE
URODZONY 6 CZERWCA 1818 R
UMARŁ 9 LIPCA 1895 R
POKÓJ JEGO DUSZY
PAMIĘCI UKOCHANEGO OJCA
W NIEUTULONYM ŻALU JEDYNA CÓRKA
WZNOSI TEN GROBOWIEC
D.O.M (łaciński skrót Deo Optimo Maximo – Bogu
Najlepszemu, Największemu) akronim umieszczany
na nagrobkach i kościołach chrześcijańskich.

Grobowiec Rodziny Dąbrowskich
Spoczywają w nim:

Zofia Dąbrowska (1882-1900)
panna, urodzona w Zakrzówku,
córka Mieczysława i Izabeli z Brzeźińskich
Kazimierz Dąbrowski (1886-1920) syn Mieczysława
i Anieli z Brzeźińskich. Pozostawił po sobie żonę Irenę
z Baczyńskich i córkę Halinę.
Mieczysław Dąbrowski (1846-1908) urodzony w Złojcu
na Zamojszczyźnie
syn Leonarda i Henryki Zarębskiej.
Upamiętniony:
Józef Dąbrowski (1902-1979) najmłodszy syn
Mieczysława i Anieli z Brzeźińskich.

Ś.P. ZOSIEŃKA DĄBROWSKA
ZGASŁA W 18 WIOŚNIE ŻYCIA
7 LUTEGO 1900 R
POZOSTAWIAJĄC STRASZNĄ PUSTKĘ
PO SOBIE, POGRĄŻYŁA
NA ZAWSZE W GŁĘBOKIM
SMUTKU RODZICÓW
I NAJBLIŻSZYCH
POKÓJ JEJ JASNEJ DUSZY

Kaplica nagrobna rodziny Świeżawskich
- właścicieli Palikij, Wojciechowa i Miłocina.

Ś.P. KAZIMIERZ DĄBROWSKI
WŁAŚCICIEL MAJ.ŁUBKI STARE
UR 1886 ZM 1920
POKÓJ JEGO DUSZY
Ś.P
JÓZEF DĄBROWSKI
PPOR I DYW.GRENADIERÓW
POLSKICH WE FRANCJI
WIĘZIEŃ BUCHENWALDU
UR 1902 ZM W NICEI W 1979
POKÓJ JEGO DUSZY

GRÓB RODZINY ŚWIEŻAWSKICH
O JEZU NIESKOŃCZENIE DOBRY POŁĄCZ NAS
W KRÓLESTWIE TWOJEM

Ś.P
MIECZYSŁAW DĄBROWSKI
WYCHOWANIEC SZKOŁY GŁÓWNEJ
WŁAŚCICIEL ŁUBEK
PREZES ZARZĄDU CUKROWNI
OPOLE I TRAWNIKI
ZASNĄŁ W BOGU W LUBLINIE
D.3 SIERPNIA 1908 R
PRZEŻYWSZY LAT 61
NAJLEPSZY MĄŻ I OJCIEC
NIESTRUDZONY PRACOWNIK SPOŁECZNY
PRAWY OBYWATEL KRAJU
KTÓREMU DO OSTATNIEJ CHWILI ŻYCIA
SŁUŻYŁ ROZUMEM I SERCEM
POZOSTAWIŁ PO SOBIE
SZCZERY ŻAL OGÓLNY
A W SERCACH NAJBLIŻSZEJ ZAŚ RODZINY
NAJCIĘŻSZY NIGDY NIEZATARTY
SMUTEK I TĘSKNOTĘ
NIECH BÓG ZAPŁATĄ MU BĘDZIE
ZA WSZYSTKIE TRUDY I PRACE
POKÓJ JEGO ZACNEJ DUSZY

W kryptach spoczywają:
Stanisław Józef Jan Świeżawski s. Wincentego
(1843-1887)
Wincenty Jan Świeżawski s. Antoniego
(1806-1892)
Aleksandra ze Szwykowskich Świeżawska
(1820-1897)
Rozalia Maria Świeżawska
(1846-1933)
Natalia Franciszka z Grodzickich Świeżawska
(1849-1934)
Natalia Felicja Aleksandra ze Świeżawskich
Popławska (1874-1944).

Zdjęcia, spisanie inskrypcji
i informacji z ksiąg metrykalnych
Małgorzata Żuchnik

„Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
jako Partner Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich realizuje zadanie pn. „Dziedzictwo
lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne
formy dystrybucji”. Operacja ma na celu
aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc
pracy na terenach wiejskich.
Jednym z działań realizowanych w ramach
projektu był cykl warsztatów nt. „Sposoby
zdobienia i ekspozycji produktów lokalnych”. Warsztaty odbyły się w Remizach OSP
Wojciechów Kolonia Pierwsza i w Stasinie
oraz w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie.
Wzięło w nich udział 45 osób zrzeszonych
w Kołach Gospodyń, organizacjach pozarządowych lub aktywnie działających na rzecz
rozwoju Gminy Wojciechów.
Podczas spotkań, pod kierunkiem Piotra
Huszcza, profesjonalnego kucharza i specjalisty w carvingu, uczestnicy poznawali
tajniki rzeźbienia warzyw i owoców oraz

ich właściwej ekspozycji. Za pomocą specjalnych nożyków uczyli się wycinania motywów roślinnych i zwierzęcych, a następnie
barwienia ich naturalnymi barwnikami oraz
eksponowania ich walorów smakowych i estetycznych. Warsztaty przebiegały w miłej
i twórczej atmosferze, a zdobyte umiejętności uczestnicy z pewnością wykorzystają
do serwowania zdrowej żywności w sposób
apetyczny i zachęcający do zakupu i spożycia.
Kolejnym etapem realizacji projektu pn.
„Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów –
nowoczesne formy dystrybucji” był wyjazd
studyjny na Roztocze. We wtorek, 7 września
2021 r. w godzinach porannych, 45 osób pod
opieką pracowników GOK w Wojciechowie
wyruszyło w kierunku Sitna. Na miejscu
czekała na grupę pani Nina Drozdowska,
pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.
Pod jej kierunkiem osoby uczestniczące
w wyjeździe odbyły szkolenie nt. „Aspekty
prawne dotyczące przetwarzania i sprzedaży

produktów lokalnych” oraz „Sprzedaż produktów lokalnych”. Aby zdobyć umiejętności praktyczne uczestniczyli w zajęciach
warsztatowych, podczas których uczyli się
pakowania i ozdabiania produktów lokalnych oraz sporządzania etykiet dla żywności
zgodnie z wytycznymi. Uczestnicy podzieleni na grupy, mieli za zadanie jak najlepiej
wyeksponować pięknie ozdobione słoiczki
z przetworami. Starannie przygotowane
stoiska wystawiennicze podlegały wzajemnej ocenie.
Podczas zajęć warsztatowych osoby podzielone na grupy stworzyły listę potraw
tradycyjnych charakterystycznych dla Gminy
Wojciechów oraz wypracowywały listę produktów pretendendujących do miana produktu lokalnego Ziemi Wojciechowskiej. Po
smacznym obiedzie grupa zwiedzała atrakcje
turystyczne Roztocza.
Drugi dzień wyjazdu poświęcony był na
szkolenie objazdowe, podczas którego przez
cały dzień grupa zwiedzała tamtejsze punkty
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sprzedaży bezpośredniej. Pod opieką pracowników GOK
w Wojciechowie oraz Pani Niny Drozdowskiej odwiedzili
Olejarnię Świąteczną w Ruszowie, Zagrodę Guciów,
Kramik „Chleb i coś do chleba” w Guciowie oraz Hodowlę
Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” i Restaurację
Rybną „Chata Rybaka” w Bondyrzu. Wyjazd zakończył
się wizytą w Pasiece i Zagrodzie Edukacyjnej Ulik
w Mokremlipiu.
Podpatrywanie dobrych praktyk sprzedaży produktów lokalnych, oglądanie ekspozycji tych produktów oraz wymiana doświadczeń, były niezwykle
pouczającą lekcją dla mieszkańców Gminy Wojciechów.
Mamy nadzieję, że przyniesie on wymierne korzyści
w postaci stworzenia i wypromowania markowych
produktów Ziemi Wojciechowskiej, a także stanie się
impulsem do zaktywizowania mieszkańców naszej
gminy w kierunku sprzedaży bezpośredniej wytwarzanych tutaj produktów.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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Cyfrowe GOKi
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie brał udział w projekcie Cyfrowe GOKi prowadzonym w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego w Programie Operacyjnym
Polska Cyfrowa. W czasie realizacji zadania biura GOK zostały wyposażone w pięć laptopów
z oprogramowaniem graficznym. Pracownik GOK uczestniczył w szkoleniach w formule
online z zakresu: "Dziennikarstwo online" oraz "Bezpieczeństwo w sieci" w łącznym wymiarze 60 godzin. Na początku wakacji odbyły się również szkolenia dla dzieci i młodzieży
z Gminy Wojciechów. Celem spotkań było podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz
bezpieczeństwa w sieci internetowej. Uczestnicy mieli możliwość nauczenia się m.in.
legalnego wykorzystania banków zdjęć, muzyki i filmów, korzystania z e - usług, ochrony
komputera przed złośliwym oprogramowaniem, tworzenia wizytówek, czy prowadzenia
wideo rozmów i uruchamiania transmisji na własnym kanale.

Po zakończonym cyklu szkoleń w na placu
przy Wieży Ariańskiej w dniu 15 lipca 2021
r. odbył się Piknik Rodzinny promujący projekt Cyfrowe GOKi. W ramach eventu były
prowadzone animacje i warsztaty z zakresu
robotyki, cyfryzacji i programowania.
GOK Wojciechów

Nr 77/97 GAZETA WOJCIECHOWSKA

11

Obchody 82. rocznicy Masowego Mordu w Szczuczkach
Tradycyjnie już, w pierwszą niedzielę października mieszkańcy Gminy Wojciechów i okolic
zbierają się pod Pomnikiem Pomordowanych w Szczuczkach, aby uczcić pamięć tragicznych
wydarzeń jakie miały miejsce 1 października 1939 r.
W tym dniu, w miejscowej szkole Niemcy zamordowali i spalili 102 mężczyzn. Był to
pierwszy na Lubelszczyźnie masowy mord ludności polskiej przez hitlerowskiego okupanta,
a jednocześnie jeden z najtragiczniejszych dni w historii naszej Gminy.
Podczas tegorocznych obchodów 82 – rocznicy tego wydarzenia, przy Kapliczce zebrało
się bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar i oddać im hołd. Uroczystość dofinansowana była ze środków Powiatu Lubelskiego. Wzięli w niej udział m.in.: Elżbieta Katarzyna
Kędzierska Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Zdzisław Antoń Starosta Powiatu Lubelskiego, Anna
Rynkowska Radna Powiatu Lubelskiego, Joanna Kaznowska Radna Powiatu Lubelskiego,
Krzysztof Górecki Prezes Stowarzyszenia ,,U źródeł Ciemięgi’’, Jan Wójcik i Dariusz Celejewski
Przedstawiciele Gminy Poniatowa, Artur Markowski Wójt Gminy Wojciechów, Michał
Sumiński Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka Wicewójt Gminy
Wojciechów, Przedstawiciele Rady Gminy Wojciechów, Przedstawiciele Fundacji Wierna
i Niepodległa ze Śląska, Związku Kombatantów „Bataliony Chłopskie” z Puław, Zarządu
Obszaru Wschodniego Zrzeszenia Wolnoś i Niezawisłość, Przedstawiciele wszystkich
szkół z terenu Gminy Wojciechów, Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna
,,Cichociemni’’ oraz inne organizacje kombatanckie i patriotyczne, a także mieszkańcy
Szczuczek i okolicznych miejscowości.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć również pocztów sztandarowych oraz druhów strażaków
z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojciechów oraz z Kraczewic.
Rocznicowe obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców przed pomnikiem pomordowanych
przez przedstawicieli wielu instytucji, a także przez mieszkańców Wsi Szczuczki. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Po wystąpieniu Wójta Gminy Wojciechów Artura Markowskiego, Zdzisława Antonia Starosty Powiatu
Lubelskiego i odczytaniu przez Elżbietę Katarzynę Kędzierską listu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego,
pamięć o poległych swoimi koncertami uczciły Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie oraz Kapela Wojciechowska. Okolicznościowe
wiersze patriotyczne nawiązujące do tragicznych wydarzeń w Szczuczkach wyrecytowała mieszkanka wsi Cyganówka Maria Misztal.
Głos również zabrał Jan Czępiński, który odczytał wspomnienie Anny Pietras - naocznego świadka Masowego Mordu.
O godzinie 11.30 ks. Marek Jaworski Proboszcz Parafii Łubki odprawił Mszę Świętą w intencji pomordowanych. O oprawę mszy
zadbali członkowie Kapeli Wojciechowskiej oraz pan organista.
Po mszy i wystąpieniu mieszkańca wsi Szczuczki Ryszarda Wójcika, wszyscy zebrani mogli wysłuchać „Ciszy” pięknie zagranej przez
Kazimierza Kołodzieja Kapelmistrza Orkiestry Dętej. Na koniec tej pełnej zadumy uroczystości, poczty sztandarowe przy dźwiękach
marsza w wykonaniu Orkiestry zostały odprowadzone pod Szkołę – Pomnik.
GOK Wojciechów
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MetalArt Festiwal – kowalska niedziela w Wojciechowie

W niedzielę, 4 lipca przy Wieży Ariańskiej
po raz pierwszy odbył się MetalArt Festiwal,
którego przesłaniem było propagowanie kowalstwa wśród lokalnej społeczności. Impreza
zorganizowana została przez Stowarzyszenie
Kowali Polskich przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie,
dofinansowana ze środków Województwa
Lubelskiego oraz Powiatu Lubelskiego.
Festiwal skierowany głównie dla rodzin
z dziećmi obfitował w mnóstwo atrakcji.
Pomimo niesprzyjającej pogody wzięło w nim
udział duże grono osób, które chętnie korzystały z proponowanych zabaw i warsztatów.
Pod kierunkiem Kaliny Karolak i Adama
Stolarczyka z Sandomierza wszyscy zainteresowani mogli nauczyć się repusowania metalu wykonując tą techniką ozdobne metalowe
medaliony. Działania proekologiczne propagował Marcin Cimek z Kuźni Strachosław
koło Chełma, który prowadził warsztaty
z recyklingu żelaza. Podczas warsztatów
zarówno dzieci jak i dorośli projektowali
figurki, kwiaty a nawet motocykle z żelaza
złomowego, które kowal trwale łączył pokazując przy tym jak można dać drugie życie
wyrzuconym, metalowym przedmiotom.
Na kolejne warsztaty zapraszał wszystkich Krzysztof Gaczyński z Wałbrzycha.
Proponował on tworzenie biżuterii z miękkiego metalu. Wszyscy uczestnicy warsztatów
wykonywali samodzielnie wisiorki, bransoletki czy klamry z miedzi. Publiczność mogła
również usłyszeć w wykonaniu Krzysztofa
wiele legend kowalskich.

Ponadto pani Krystyna Czaplińska
Rybaczek prowadziła warsztaty ceramiczne, Pracowania Szkła Artystycznego Marka
Jargiło – warsztaty grawerowania na szkle,
Monika Matuła Wetzlich z pomocą Klubu
Seniora i Pań z Wojciechowa zapraszała na
warsztaty biżuterii z koralików. Uczestnicy
Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich
proponowali udział w grach i zabawach kowalskich takich jak rzut podkową, układanie
metalowych puzzli czy gra w hacele.
Imprezę uatrakcyjniły występu Kapeli
Wojciechowskiej, Koła Gospodyń Wiejskich
ze Stasina, Kapeli z Morcinkowej Górki.
Gwiazdą wieczoru był Zespół Prymaki.
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyło się NOCNE KUCIE w wykonaniu mistrzów Romana Czernieca, Andrzeja Sowika,
Kazimierza Kudły i Jerzego Kwarcianego.
Publiczności chętnie brała udział w konkursie
na wydłużanie metalu i innych zabawach
z metalem. Podkowy wykute podczas pokazu
zostały zlicytowane. Dochód z aukcji został
przeznaczony na leczenie Niny Słupskiej
chorej na SMA. Na zakończenie imprezy
Krzysztof Gaczyński zaprezentował niezwykły pokaz tańca z ogniem.
Pomimo niesprzyjającej pogody impreza
była bardzo udana i mamy nadzieję, że na
stałe wpisze się do naszego kalendarza.
Urszula Mirosław
GOK Wojciechów
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Dożynki Parafialno – Gminne Wojciechów 2021
Dożynki są jednym z najpiękniejszych
staropolskich obrzędów, który od wieków
zakorzeniony jest w naszej kulturze i tradycji.
To radosny czas odpoczynku po ciężkiej pracy.
Jest to również bardzo ważne dla rolników
oraz mieszkańców wsi ludowe święto, które
jest częścią naszej tożsamości narodowej.
Organizatorami Tegorocznego Święta
Plonów był Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie, Urząd Gminy w Wojciechowie,
Rada Gminy Wojciechów oraz Parafia Rzymsko
- Katolicka w Wojciechowie.
Uroczystość rozpoczęła się korowodem
dożynkowym, prowadzonym przez Orkiestrę
Dętą z Wojciechowa z placu przed Kuźnią
Romana Czernieca pod Wieżę Ariańską. Na
czele korowodu szli Starostowie Dożynek
Justyna Zamojska z miejscowości Góra
oraz Grzegorz Tarka z Łubek wraz z dziećmi

Patrycją i Arkiem, które prowadziły pięknie
udekorowany wózek z bukietem kwiatów.
Następnie szli przedstawiciele Władz oraz
delegacje z Wojciechowa Kolonii Pierwszej
i ze Stasina z wieńcami.
Na placu przy Wieży Ariańskiej Starostowie
z towarzyszeniem dzieci przekazali na ręce
Wójta kosz kwiatów jako symbol obfitych
plonów z pól, ogrodów i sadów.
Następnie została odprawiona Msza dziękczynna, którą celebrowali ks. Jan Hałasa,
ks. Jarosław Siejko oraz ks. Sławomir Sura.
Jak co roku oprawę muzyczną przygotowała
Orkiestra Dęta z Wojciechowa, która po mszy
zagrała półgodzinny koncert.
Podczas Dożynek mieszkańcy naszej gminy
mieli okazję wziąć udział w konkursie wieńców
dożynkowych oraz w Konkursie Publiczności.
Do tegorocznego konkursu zostały przedstawione dwa wieńce tradycyjne przygotowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jedyneczki”
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej oraz Koło
Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina.
Prezentacji wieńców towarzyszyły krótkie
występy słowno - muzyczne.
Wieńce oceniało Jury w składzie:
- Mariola Tymochowicz - kulturoznawca,
etnolog, pracownik Instytut Nauk o Kulturze
- Monika Matuła-Wetzlich – Prezes Klubu
Ziemianka, instruktor plastyczny i rękodzielniczy.
W swojej ocenie członkinie komisji brały pod uwagę zastosowanie autentycznie
ludowych, starych wzorów, użycie wyłącznie
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naturalnych materiałów, a także kształt
i kompozycję wieńca.
Kolejnym punktem programu była prezentacja wieńców dożynkowych. Po prezentacji przyszedł czas na występy zespołów
działających na terenie Gminy Wojciechów.
Licznie zebrana publiczność wysłuchała
koncertów Klubu Seniora, a także obejrzała
niezwykły spektakl pt. „W Zielonym Gaju”
przygotowany przez grupę „Gajowe Gwiazdy
i Gwiazdeczki” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Sadownia. Na placu
przy Wieży Ariańskiej odbywała się promocja
Szczepień przeciwko COVID -19, promocja
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
która zachęcała zebranych do udziału w konkursie z nagrodami. Na dzieci czekały pompowane zjeżdżalnie i inne atrakcje a także bańki
mydlane i malowanie twarzy. Dla wszystkich
delegacji oraz zespołów artystycznych biorących udział w Dożynkach przygotowane
były potrawy z grilla. W godzinach 15.00 –
17.00 odbywało się głosowanie w Konkursie
Publiczności. Zgromadzeni widzowie na specjalnych kuponach oddawali swoje głosy na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
O 15.30 nastąpił obrzęd przekazania chleba
dożynkowego. Starostowie Dożynek – Justyna
Zamojska i Grzegorz Tarka oddali w ręce
Wójta Gminy Artura Markowskiego bochen
chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbóż.
Chleb został podzielony wśród obecnych na
scenie Przedstawicieli Władz.
Wójt podziękował rolnikom za ciężki trud
pracy żniwnej. Uhonorował również starostów
Dożynek, wręczając im dyplomy oraz statuetki
z motywem podkowy i kłosów, wykute przez
Romana Czernieca - kowala z Wojciechowa.
Głos zabrali również Bartosz Czajka
- Doradca Społeczny Ministra Edukacji
i Nauki, Michał Sumiński - Przewodniczący
Rady Gminy Wojciechów, Joanna Kaznowska
w imieniu Starosty Powiatu Lubelskiego oraz
Agnieszka Gąska Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Wojciechowie.
Po części oficjalnej zebrani obejrzeli występy Kapeli Wojciechowskiej, Koła
Gospodyń Wiejskich Lawenda ze Stasina,
Kapeli z Morcinkowej Górki. Od godz. 17.00
widzowie bawili się przy Muzyce Stylowej
Orkiestry Tanecznej z Lublina. W przerwie
zostały ogłoszone wyniki Konkursu Wieńców
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Dożynkowych. Decyzją jury pierwsze miejsce otrzymał wieniec wykonany przez Koło
Gospodyń Wiejskich „Lawenda” ze Stasina, zaś
drugie miejsce otrzymał wieniec przygotowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jedyneczki”
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej. Obie delegacje otrzymały nagrody pieniężne ufundowane
przez Sponsorów Dożynek.
Po ogłoszeniu wyników do zabawy zaprosiła ponownie Stylowa Orkiestra Taneczna z
Lublina. Po ich koncercie przyszedł czas na
losowanie nagród w Konkursie Publiczności.
Na wieńce oddano 106 głosów w tym 3 nieważne. Największą liczbę głosów – 52 otrzymał
wieniec wykonany przez KGW „Jedyneczki”
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej. Wykonawcy
wieńca otrzymali nagrodę pieniężną, natomiast
wśród osób głosujących zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody - rower ufundowany
przez Bank Spółdzielczy w Poniatowej oraz
dwa talony o wartości 300 zł do zrealizowania w firmie Lavista. Nagrodę główną wręczył Paweł Mirosław Członek Zarządu Banku
Spółdzielczego w Poniatowej.
Na zakończenie Dożynek, o godzinie 19.00
na scenie przy Wieży Ariańskiej wystąpił zespół RED QUEEN, który bawił publiczność do
późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy serdecznie uczestnikom oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Tegorocznego Święta Plonów: Starostom,
delegacjom z wieńcami dożynkowymi, jury,
sponsorom, księżom, Dyrekcji i pracownikom
Zespołu Szkół w Wojciechowie, dzieciom w strojach regionalnych Patrycji i Arkowi, zespołom
występującym na dożynkowej scenie oraz strażakom z OSP Ignaców.

Sponsorami tegorocznych dożynek byli:
■ Michał Sumiński –
Przewodniczący oraz członkowie
RadyGminy Wojciechów,
■ Artur Markowski - Wójt Gminy
Wojciechów
■ Tomasz Zielonka - Zastępca Wójta
Gminy Wojciechów
■ Anna Pyź - Sekretarz Gminy
Wojciechów
■ Bank Spółdzielczy w Poniatowej
■ Sklep Lewiatan
■ Pawtrans
■ Market Stokrotka

Biesiada Wojciechów
Barbara i Włodzimierz Czerniec
LOT Kraina Lessowych Wąwozów
Firma Alfa Sławomir Piech
Firma Lavista
Piekarnia Emto Emilia Filipiak
Firma Staha Halina i Stanisław Maj
Tartak Wojciechów Roman Grelowski
Biuro Rachunkowe Agnieszka Kołodziejczyk
Studnie Głębinowe Krzysztof Wdowiak
Gospodarstwo Szkółkarskie
Ewa i Mirosław Kamińscy

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Sklep Spożywczo - Przemysłowy
„GUCIO” Sławomir Kruczek
Kuźnia Wojciechów - Roman
Czerniec
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
’’ANNA’’ Kazimierz Żywicki
Artykuły Spożywcze
i Przemysłowe ”MARYLA’’
Maryla Filipiak
Sklep Spożywczo - Przemysłowy
Anna Gubańska
GOK Wojciechów

Wyróżnienia w konkursie „WSZYSTKO CO ZAPAMIĘTAŁEM...”
W tym numerze publikujemy prace, które otrzymały wyróżnienia w konkursie ,,Wszystko co zapamiętałem’’ organizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie w kategorii: Poetycki obraz Małej Ojczyzny. Wyróżnienia za wrażliwość na
piękno rodzinnej ziemi, umiejętność dostrzeżenia w codzienności tego, co niezwykłe w krajobrazie i kulturze Małej Ojczyzny.
,, Wierszem o gminie Wojciechów’’
Czytelniku nasz kochany,
Dziś Cię w podróż zabieramy.
Gdzie wiśniowe sady kwitną,
Kłosy zboża skrzą się łany.
Strach na wróble swe łachmany
Suszy w słońcu- zakochany.

Wtem jaskółka błyska okiem,
I zatacza kółka zwoje,
Pokazując włości swoje.
Gdzie kapliczka jak śnieg biała,
Od niej ludność siłę brała,
Gdy swe domy budowała.

Na rozstaju polnych dróg
Dąb - staruszek sięga chmur.
Nie obejmiesz go rękami!
A gdy spojrzysz w gąszcz gałęzi,
On historią się odwdzięczy.

Tu się Bystra też zaczyna
Rzeczka mała, ale czysta.
Bóbr w niej mieszka, bardzo stary
Zna historię - nie dasz wiary!

Gdy już przejdziesz lasu ścieżki,
Łany żółte, rzepakowe,
Ujrzysz pszczółki małe, zwinne
Takie sprytne robotnice.
Wnet Ambroży Cię pozdrowi,
Już tak długo on tam stoi
Strzeże pszczoły, w ulach miód
Błogosławi pszczeli trud.
A skowronek śpiewa słodki
Wśród obłoków nad tym polem,
Nadzoruje pracy znoje.
Co rok słońce w parze z majem
Na maliny idą razem.
„Wieża w pandemii”
Murowana z kamienia,
mocne ma podstawy,
wznosi się ku górze,
nad Wojciechowską Ziemią.
Serce Wojciechowa, który z kowalstwa słynie.
To miejsce natchnienia dla młodych kowali.
Wieża, choć stara,
pięknie odnowiona,
tłumy przyciąga.
Lecz przyszedł taki czas dla świata,
kiedy wyrósł wirus.
Wojciechów pusty.
Aż łza się w oku kręci …
Wieża doczekała ciekawych czasów...
Już nie ma tłumów.
Już nikt nie zwiedza.
Wieża aż tęskni…
Płacze z rozpaczy.
Nikt się nie krząta,
nikt nie ogląda.

Bartłomiej Bartoszcze

Kiedy popłyniesz nurtem rzeczki,
W słońcu, gdy migoce jak wstążeczki
Nurt poniesie Cię tam hen
Wnet pod pałac, w parku cień.
I znów lipy Cię witają,
Graby głowy pochylają.
Już Natalia – tu dziedziczka,
Wlewa wodę do imbryczka.
Prosi, sadza wnet w ogrodzie,
Tu tulipan skłania głowę
I maciejka pachnie wszędzie,
A stokrotki kwitną rzędem.

Dzięcioł stuka, gołąb grucha.
I tak kawki, łyk za łyczkiem,
Że już pusty jest imbryczek!
Słońce kąpie swe odbicie
W tafli stawu - znakomicie!
Po obiedzie dziedzic stary,
Pan Wincenty? Nie do wiary!
Zadość robiąc obietnicy,
Poprowadzi do piwnicy,
Przez pajęczyn korytarze
Na spotkanie z arianami.
Tam Pan Spinek, Cię otoczy
Legendami, zamknij oczy!
Nikt Ci nawet nie uwierzy,
Jakie dziwy w Starej Wieży.
A tak między nami:
Bo Wojciechów z tego słynie,
Że ma wieżę w swojej gminie.
Stąd kowali sława płynie
Tak, z tej kuźni tu w dolinie...
Gabriela Żuchnik

„Ziemia Wojciechowska”
Tu mieszkam i chodzę do szkoły,
Tu mieszkał mój pradziad i dziad.
Tu rosną wiśnie przez nich sadzone,
W maju, jak zawsze, pojawi się kwiat.

Tu poznawałam ich nazwy:
Wierzba, topola, brzoza...
Wiosną nazrywam bazi,
Jesienią barwnych liści zamiast konwalii...

Drewniany kościół na wzgórzu.
W niedzieli święty dzień
Babcia mnie weźmie za rękę:
„Pójdziemy pomodlić się.”

Gdy jestem już w domu,
Czeka na mnie szarlotka
Zrobiona przez mamę
Krzątającą się w kuchni.

Po drodze słyszę muzykę...
Jej dźwięki unosi wiatr!
To puzon, trąbka, klarnet?
I raźniej jest iść przez świat.

Nasz duży, kuchenny stół
To jak centrum wszechświata.
Zmieści się tutaj każdy,
Nie tylko swój ... Nie tylko mama i tata…

Wzdłuż mojej drogi do szkoły
Wije się mała rzeczułka,
Mieszka tu wiele ptaków
I rośnie mnóstwo drzew!

Gdy rankiem wychodzę przed dom
I patrzę w kierunku słońca,
Słyszę śpiew szarego skowronka...
Szarego jak grudka ukochanej ziemi,
Którą trzeba przytulić do serca...
Katarzyna Iwaniak
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Podsumowanie imprez kowalskich Wojciechów 2021
W XXVII Ogólnopolskich Warsztatach
Kowalskich wzięło udział szesnaście osób
z terenu całej Polski. Były to osoby w większości zawodowo związane z pracą w metalu
– początkujący kowale, ślusarze i metaloplastycy ale również osoby na co dzień zajmujące
się bardzo odległą od kowalstwa działalnością. Wśród uczniów znaleźli się: tłumacz
przysięgły, lekarz weterynarii, zdun czy pracownicy dużych korporacji. Adepci sztuki
kowalskiej nabywali i doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem mistrzów: Andrzeja
Słowika woj. podkarpackie, Kazimierza Kudły
woj. podkarpackie i Jerzego Kwarcianego woj.
lubelskie. Podczas Warsztatów uczestniczyli
w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych,
poznając podstawowe techniki oraz narzędzia
kowalskie i inne urządzenia związane z pracą kowala. Wysłuchali wykładów o historii
kowalstwa, o przepisach prawnych w prowadzeniu kuźni, o marketingu, a także o projektowaniu wyrobów kowalskich. Odwiedzili
również Kuźnię Romana Czernieca, gdzie
obejrzeli wyposażenie tradycyjnego warsztatu i uczestniczyli w pokazie wykonywania
narzędzi rolniczych i kucia konia.
W ramach nauki organizowane były pokazy, podczas których instruktorzy prezentowali uczniom m.in. wykonywanie i regenerację
narzędzi kowalskich oraz zabezpieczania wyrobów przed korozją. Każde zajęcia poprzedzone były instruktażem ze szczegółowym
omówieniem wykonywanej czynności bądź
operacji. Zajęcia trwały po 9 godzin dziennie.
Zwiedzając Muzeum Kowalstwa uczniowie
zapoznali się z dawnymi narzędziami używanymi w kuźni oraz z technikami zdobienia i kucia metalu na przykładzie wyrobów
mistrzów kowalstwa z Polski i zagranicy.
Podczas zajęć praktycznych młodzi kowale
wykonywali różne prace, na podstawie których poznawali kolejne techniki kowalskie.
W tym roku powstały tradycyjne gwoździe
kowalskie, podkowy, zawiasy, a także kwiaty,
krzyże oraz inne elementy ozdobne. Kucie
każdej z prac pozwalało przećwiczyć przynajmniej trzy poznane podstawowe operacje
kowalskie. Mistrzowie Warsztatów z pomocą
uczniów wykonywali również dar dla kościoła – barierkę schodową która jeszcze przez
zakończeniem imprezy została przez Romana
Czernieca przygotowana do montażu i trwale
zamontowana przy schodach prowadzących
na Aleję Kasztanową. W wolną od zajęć
niedzielę zarówno uczniowie jak i mistrzowie czynnie brali udział w zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Kowali Polskich przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Wojciechowie MetalArt Festiwal. Podczas
imprezy mimo deszczowej pogody prowadzili
pokazy kucia i zabawy kowalskie dla dzieci .
Kulminacją imprez kowalskich były
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej organizowane w dniach 9 – 11 lipca 2021 r.
Ponad 30 kowali artystów z całej Polski,

uczestniczyło w wykładach i pokazach
oraz startowało w konkursie kowalstwa
artystycznego. Podczas Sympozjum pt.
„Wspieranie zjawisk związanych z ochroną i transformacją tradycyjnego kowalstwa
artystycznego” kowale wysłuchali wykładów
nt.: „Wykorzystanie metalu w tradycyjnej
kulturze ludowej” który wygłosił Wojciech
Kowalczuk oraz „Kowalstwo architektoniczne
– dawniej i dziś. Spojrzenie kowala-architekta” autorstwa Rafała Fica.
W ramach Targów odbyło się również
Walne Zebranie Stowarzyszenia Kowali
Polskich, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących przyjęto do grona zrzeszonych kowali nowego członka
– Tomasza Peplinskiego.
W drugim dniu Targów mistrzowie
zmierzyli się w konkursie kowalstwa artystycznego i w konkursie o Nagrodę Kowali
Polskich. Jako pracę domową kowale do
oceny przedstawili kraty okienne o określonych wymiarach 100 x 70 cm wykonane
zgodnie ze sztuką kowalską. Natomiast temat
pracy wykonywanej w Wojciechowie ogłoszony został na spotkaniu organizacyjnym
w przeddzień konkursu. W tym roku było to
okucie elementu szklanego. Kowale nadawali
funkcjonalność niestabilnym naczyniom
szklanym, które zostały wykonane ręcznie
na specjalnie zamówienie organizatorów
w pracowni Glass Studio Marka Jargiło.
Uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskich
Targów Sztuki Kowalskiej, odbyło się
w sobotę, 11 lipca o godz. 9.00 przy Wieży
Ariańskiej. Po części oficjalnej nastąpiło losowanie kowadeł i tur czasowych. O godzinie
10.00 rozbrzmiał uroczysty marsz kowalski
grany na kowadle przez Marcina Cimka
z kuźni Strachosław. Po tym kowale ubrani
w jednolite koszulki okolicznościowe przystąpili do konkursu kowalstwa artystycznego.
Pracowali pod czujnym okiem jury w skład
którego wchodzili – Wojciech Kowalczuk,
etnograf z Białegostoku, Małgorzata
Michalska Nakonieczna, Dziekan wydziału
Projektowanie Wnętrz w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
oraz Roman Czerniec, mistrz kowalstwa
z Wojciechowa. Ze względu na pandemię
w tym roku regulamin dopuszczał możliwość udział w konkursie w trybie stacjonarnym lub korespondencyjnym. W konkursie
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wzięło udział 19 drużyn z całej Polski, w tym
15 drużyn przywiozło swoje prace do
Wojciechowa i uczestniczyło w imprezie
natomiast 4 kowali przysłało swoje kraty.
Ze względu na ilość kowali, kucie odbywało
się w dwóch turach czasowych. Okucia elementów szklanych wymagały od kowali pomysłowości i ogromnej precyzji. Wyróżniały
się one różnorodnością kształtów i zdobień,
a także funkcjonalnością i zastosowaniem
tradycyjnych technik kowalskich. Przy ocenie
prac konkursowych jury brało pod uwagę zastosowanie tradycyjnych technik kowalskich
i tradycyjnego zdobnictwa, wierność regionalnej tradycji, wkład pracy w ich wykonanie,
poziom techniczny i artystyczny wykonanej
pracy i jej funkcjonalność.
Wydarzeniu towarzyszyła ekipa Telewizji
Lublin, która realizowała program pt. „Lato
z TVP 3”. Podczas transmisji na żywo wypowiadali się zarówno organizatorzy
Warsztatów i Targów Kowalskich jak i władze
Wojciechowa, mistrzowie kowalstwa, adepci
tego zawodu a także właściciele miejscowych
atrakcji turystycznych. Audycja uatrakcyjniona była obrazami z ciekawych turystycznie
miejsc w Wojciechowie dzięki temu wydarzenie, a także cała Gmina Wojciechów zyskała
szeroką promocję.
Na scenie przy Wieży Ariańskiej prezentował się zespół Swojacy oraz Kapela
Wojciechowska. Przez cały dzień odbywał
się pokaz „Techniki ogniowe – obróbka plastyczna szkła dekoracyjnego i użytkowego
w wykonaniu Marka Jargiło”. Pokaz ten
cieszył się ogromnym zainteresowaniem
kowali i uczniów, a także publiczności.
Pod koniec dnia wszyscy kowale zebrali się w Wieży Aryjskiej, aby oddać swój
głos na prace wykonane przez swoich kolegów. Głosowali na kratę oraz na okucie
elementu szklanego. Przeliczone głosy wyłoniły zwycięzców Nagrody Kowali Polskich
w dwóch kategoriach.
Wieczorem kowale oraz zaproszeni goście
spotkali się na wspólnym ognisku, a dla licznie zgromadzonej publiczności przy Wieży
Ariańskiej zagrał zespół DEJW. Przy dźwiękach muzyki w tle publiczność bawiła się
do 23.00
W niedzielę 11 lipca, jury omówiło, prace
wykonane podczas konkursu kowalstwa artystycznego. Konstruktywne spostrzeżenia

dotyczące techniki wykonania i zdobienia,
a także zachowania zasad funkcjonalności
i estetyki krat, a także okuć elementów szklanych były dla kowali bogatym źródłem wiedzy. O godz. 11.00 kowale spotkali się przy
kuźni aby razem udać się na mszę św. w ich
intencji. Ksiądz podziękował kowalom za
dar dla kościoła – barierkę wykonaną przez
mistrzów Andrzeja Słowika, Kazimierza
Kudłę, Jerzego Kwarcianego z pomocą
Romana Czernieca oraz Przez uczestników
Warsztatów Kowalskich.

Po mszy, barwny korowód prowadzony
przez Orkiestrę Dętą OSP w Wojciechowie
udał się na plac przy Wieży Ariańskiej,
gdzie odbywała się dalsza część Targów.
Zgromadzeni widzowie wysłuchali koncertu
Wojciechowskiej Orkiestry Dętej oraz Klubu
Seniora. Duże zainteresowanie publiczności
wzbudzały pokazy obróbki plastycznej szkła
dekoracyjnego w wykonaniu Marka Jargiło.
O godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste zakończenie XXVII Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich oraz Ogólnopolskich Targów
Sztuki Kowalskiej. Decyzją mistrzów – nauczycieli wszyscy uczestnicy Warsztatów
otrzymali nagrody rzeczowe. Były to pamiątkowe młotki, na których mistrzowie złożyli
podpisy oraz skrzynki narzędziowe i koszulki okolicznościowe. Wyróżnieni: Mirosław
Gałek zam. Pniówek woj. lubelskie, Mateusz
Miłkowski z miejscowości Jaroszówka, woj.
dolnośląskie otrzymali dodatkowo nagrody
ufundowane przez Karczmę Biesiada Barbary
i Włodzimierza Czernieców.
W konkursie kucia artystycznego rozgrywanym podczas Ogólnopolskich Targów
Sztuki Kowalskiej ze względu na dużą różnorodność wykonywanych prac jury w tym
roku postanowiło przyznawać nagrody
w dwóch kategoriach.
Za pracę domową – kratę okienną, jury
przyznało Grand Prix Jerzemu Kwarcianemu
z Wólki Panieńskiej woj. lubelskie. Zdobywca
Grand Prix otrzymał kowadło dwurożne
ufundowane przez firmę Perun i nagrodę
pieniężną. I Nagroda trafiła do Kazimierza
Jabłońskiego z Niedźwiady, woj. podkarpackie, Dwie równorzędne II nagrody
otrzymali: Roman Parat z Gorzejowej, woj.
podkarpackie i Jarosław Majdan z Wólki
Panieńskiej, woj. lubelskie, Trzy równorzędne
III nagrody otrzymali: Andrzej Kosakowski
z Dobrocieszy, woj. małopolskie, Kazimierz
Kudła z Zawady woj. podkarpackie, Zbigniew
Szostak z Szerominka, woj. mazowieckie.
Cztery wyróżnienia pierwszego stopnia

trafiły do Ryszarda Skuzy z Kielc, woj. świętokrzyskie, Michała Mendyka ze Skórki, woj.
wielkopolskie, Stanisława Wozowicza z Góry
Ropczyckiej, woj. podkarpackie i Janusza
Śwista z Futomy, woj. podkarpackie. Osiem
wyróżnień drugiego stopnia otrzymali:
Kalina Karolak z Sandomierza, woj. świętokrzyskie, Andrzej Sumara ze Strzegomia, woj.
dolnośląskie, Marcin Cimek z Kamienia, woj.
lubelskie, Leszek Supiński z Gdańska Oliwy,
woj. pomorskie, Jerzy Wojowski z Czapli, woj.
pomorskie, Rafał Fic z Wrocławia, woj. dolnośląskie, Andrzej Dzwonkowski z Wałycza,
woj. kujawsko-pomorskie, Marek Banasiak
z Płońska, woj. mazowieckie. Wszyscy pomocnicy mistrzów otrzymali farby ufundowane przez Polifarb Łódź.
W kategorii „okucie elementu szklanego”
komisja postanowiła przyznać I nagrodę dla
Rafała Fica z Wrocławia woj. dolnośląskie,
Dwie równorzędne II nagrody dla Kazimierza
Kudły z Zawady woj. podkarpackie i Andrzeja
Dzwonkowskiego z Wałycza woj. kujawsko – pomorskie, III nagrodę dla Jerzego
Kwarcianego z Wólki Panieńskiej woj. lubelskie oraz dwa wyróżnienia dla Jarosława
Majdana z Wólki Panieńskiej woj. lubelskie
i Andrzeja Kosakowskiego z Dobrocieszy
woj. małopolskie Fundatorem nagród pieniężnych był Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu a także Urząd Gminy
Wojciechów, Rada Gminy Wojciechów,
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie.
Nagrodę Kowali Polskich przyznawali sami
kowale głosując na pracę swoich kolegów.
Stowarzyszenie Kowali Polskich przekazując
finanse na ten cel zdecydowało, że Nagroda
będzie również przydzielana w dwóch kategoriach. W wyniku głosowania kowali
w kategorii Krata pierwszą nagrodę otrzymał
Janusz Świst z Futomy woj. podkarpackie
zdobywając 11 punktów, Trzy drugie Nagrody
otrzymali zdobywając po 9 punktów: Kalina
Karolak z Sandomierza woj. świętokrzyskie, Andrzej Dzwonkowski z Wałycza
woj. kujawsko – pomorskie, Jarosław
Majdan z Wólki Panieńskiej woj. lubelskie. Natomiast w kategorii „Okucie
elementu szklanego” kowale przyznali
I nagrodę Jerzemu Kwarcianemu z Wólki
Panieńskiej, woj. lubelskie, który uzyskał
15 punktów, II nagrodę otrzymał Rafał Fic
z Wrocławia, woj. dolnośląskie zdobywając
12 punktów oraz dwie III nagrody
otrzymali Kazimierz Kudła z Zawady,
woj. podkarpackie oraz – Marek Banasiak
z Płońska, woj. mazowieckie uzyskując po
11 punktów.
W tym roku również Rada Gminy
Wojciechów przyznała swoje nagrody za
kratę. Komisja w składzie Michał Sumiński
Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Piróg
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jarosław
Zubrzycki Przewodniczący Komisji Oświaty
i Kultury postanowiła przyznać 5 równorzędnych nagród dla Marka Banasiaka z Siedlina
woj. mazowieckie, Andrzeja Dzwonkowskiego
z Wałycza woj. kujawsko – pomorskie,

Ryszarda Skuzy z Kielc woj. świętokrzyskie, Kaliny Karolak z Sandomierza woj.
świętokrzyskie, Rafała Fica z Wrocławia
woj. dolnośląskie.
Ogromne zaangażowanie w organizację
imprezy wykazało Stowarzyszenie Kowali
Polskich świadcząc pomoc merytoryczną i doradczą. Członkowie Stowarzyszenia Kowali
Polskich otrzymali koszulki okolicznościowe
i naszywki z logo organizacji.
Kraty wykonane na konkurs będą zdobić
mur przy wjeździe do Wieży Ariańskiej jednocześnie promując swoich wykonawców, natomiast okucia szklanych kielichów wzbogacą
zbiory Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.
Stanowić one będą dla młodych pokoleń doskonały przykład regionalnego wzornictwa
i tradycyjnego sposobu kucia.
Imprezy urozmaicił kiermasz sztuki ludowej, wystawa wyrobów kowalskich oraz
koncerty zespołów Maciejowa Kapela, Zorka
i Nowator. Do uatrakcyjnienia imprezy przyczyniła się również profesjonalna obsługa
konferansjerska w wykonaniu Stanisława
Jaskułki oraz Pawła Kowalczyka.
Impreza zakończyła się w późnych
godzinach nocnych. Mamy nadzieję,
że zarówno kowale jak i publiczność spędzili
miłe chwile na tegorocznym Święcie Kowali
w Wojciechowie i z niecierpliwością czekają
przyszłorocznego Spotkania, które planowane jest tradycyjnie na drugi weekend lipca.
W ramach dofinansowania przez Ministra
Kultury, Dziedzictwa i Sportu już wkrótce
zostanie wydany katalog prac konkursowych,
Dziękujemy mistrzom za przepiękne prace
pozostawione w Wojciechowie, podziwiamy
ich talent i wkład pracy. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia tych dzieł w Muzeum
Kowalstwa i na terenie Wojciechowa.
Dziękujemy również instytucjom finansującym i wspierającym a także sponsorom
i patronom medialnym.
GOK Wojciechów
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Wycieczka klas 1-3 do Muzeum Wsi Lubelskiej
i Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.
Realizując projekt „Poznaj Polskę” klasy 1-3 wybrały się 13 września 2021r.
do Lublina. Od rana towarzyszyła nam słoneczna pogoda i uśmiech na twarzy. W pierwszej kolejności zwiedzaliśmy Muzeum Wsi Lubelskiej. Z zainteresowaniem słuchaliśmy
pań przewodniczek, które pokazały nam bogactwo zagród wiejskich, zwierzęta, roślinność oraz pięknie opowiadały historie związane z kilkusetną historią poszczególnych
chałup, dworu, kościoła. Po długim spacerze zjedliśmy na rynku śniadanko, a następnie
udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego UMCS. Bogactwo i różnorodność klimatyczna
roślin wprawiły dzieci w wielkie zaciekawienie. Spacerując alejkami ogrodu pani przewodnik wzbogacała nasza wiedzę i pokazywała piękno otaczającej nas przyrody. Po
kilku godzinach zwiedzania, zmęczeni, ale pogodni, pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.
W opiece nad dziećmi w czasie wycieczki służyli pomocą rodzice, za co bardzo dziękujemy!
Zachęcamy do odwiedzania tych miejsc i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć .
Karolina Gajowiak

„Przez trudy do gwiazd”
Dnia 11 czerwca 2021 roku w auli Szkoły Podstawowej w Lublinie przy ul. Berylowej
odbyła się Uroczysta Gala Podsumowania Konkursów Przedmiotowych organizowanych
w roku szkolnym 2020/21, do których na etapie szkolnym przystąpiło ogółem 19731
uczniów ze szkół podstawowych, a do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 507
uczniów. Tytuł laureata uzyskało 318 uczniów, z czego 34 uczniów z całego województwa
lubelskiego uzyskało tytuł laureata w konkursie z języka niemieckiego. Każdy konkurs
miał zasięg wojewódzki.
Gala miała na celu uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych, podziękowanie
nauczycielom oraz dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami.
Gospodarzem gali był Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.
Wśród 34 laureatów Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka
Niemieckiego był także nasz uczeń klasy VIII a Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Marusarza w Wojciechowie – Kacper Plewik, który na etapie wojewódzkim uzyskał 94% .
Organizatorem wszystkich konkursów był Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
Uprawnienia laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim:
- laureat otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych ( w tym przypadku z języka niemieckiego) najwyższą pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną, tj. ocenę „celującą” (zgodnie Art. 44j Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.)
- laureat zwolniony jest z pisania danej części egzaminu ósmoklasisty (w tym przypadku z części językowej). Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego, tj. 100% wyniku z danego zakresu egzaminu ósmoklasisty
(zgodnie z Art. 127 ust. 3 Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017
r., poz. 60 z późn. zm., w związku z art. 44zx Ustawy o systemie oświaty według stanu na 31.08.2017 r.)
- laureat jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej,
jeżeli spełnia pozostałe wymagane warunki (zgodnie z Art. 127 ust. 3 Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm., w związku z art. 20d Ustawy
o systemie oświaty według stanu na 25.01.2017 r.).
Uczniowi Kacprowi Plewikowi oraz jego Rodzicom składamy najserdeczniejsze gratulacje
i cieszymy się, że dzięki swojej bardzo ciężkiej 2letniej pracy poszerzył grono laureatów naszej
szkoły. Innym uczniom również życzymy sukcesów na polu naukowym i zachęcamy do udziału
w konkursach. Łacińskie przysłowie mówi: „Per aspera ad astra” (Przez trudy do gwiazd.)
Magdalena Szabat – nauczyciel języka niemieckiego
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Dzień Przedszkolaka

Wychowawczynie klas 1-3

Narodowe Czytanie w szkole w Miłocinie
W pierwszym tygodniu
września, jak co roku już od niemal dekady, odbyło się Narodowe
Czytanie – objęta patronatem Pary
Prezydenckiej coroczna akcja społeczna, której celem jest propagowanie czytelnictwa i znajomości
literatury narodowej wśród Polaków.
W 2021 roku lekturą jubileuszowej,
dziesiątej odsłony Narodowego
Czytania została wybrana sztuka
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani
Dulskiej”, która powstała w 1906 roku. Dramat dotyka ważnych spraw społecznych,
piętnuje zakłamanie i obłudę, w wyjątkowy sposób maluje obraz jednostki, rodziny
i społeczeństwa naznaczonego „dulszczyzną” - wewnętrznie zepsutego, jednocześnie
prezentującego fałszywą moralność.
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie jak zwykle chętnie zaangażowała się w różnorodne działania w ramach ogólnopolskiej akcji.
4 września - w dniu, w którym w całej Polsce i wielu miejscach na świecie odbywały się
spotkania w ramach Narodowego Czytania, reprezentacja szkoły wraz z nauczycielką
języka polskiego oraz rodzicami udała się do Lublina. Mieli możliwość obejrzeć inscenizacje, spotkać ważne osobistości ze świata nauki, kultury i lokalnej polityki a także
wyjątkowych młodych aktorów z jednej z lubelskich szkół ponadpodstawowych, którzy
chętnie zapozowali z nami do pamiątkowych zdjęć.
Przez cały kolejny tydzień w naszej szkole miały miejsce różnorodne wydarzenia,
których celem było przybliżenie dzieciom problematyki sztuki Zapolskiej oraz zaciekawienie
ogólnopolską akcją czytelniczą. Uczniowie, zarówno ci najmłodsi jak i najstarsi, chętnie
angażowali się w działania proponowane przez nauczycieli i wychowawców. Nauczycielki
języka polskiego przygotowały wybór scen, które były odczytywane we wszystkich klasach, wychowawcy prowadzili lekcje na tematy blisko związane z treścią „Moralności pani
Dulskiej”, m. in. na temat relacji w rodzinie, konfliktów z rodzeństwem, niebezpieczeństw
wynikających z kreowania fałszywego wizerunku (również współcześnie, w sieci), sposobów
na smutek. Dzieci tworzyły plakaty, odgrywały scenki, rozmawiały.
Uroczyste zakończenie całego tygodnia Narodowego Czytania nastąpiło w piątek
10 września, gdy odbył się wyjatkowy pokaz mody z początku XX wieku. W przygotowanie
strojów zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przy wspaniałym akompaniamencie pana Leszka Iwaniaka, nauczyciela muzyki, uczniowie wszystkich klas zaprezentowali
stroje młodych dam i kawalerów sprzed ponad 100 lat. Niespodzianką dla zebranych był
poruszający walc, odtańczony przez uczniów klasy VII.

Pamiątką po tegorocznej edycji
Narodowego czytania jest wyjątkowa pieczęć,
którą wraz ze specjalnym podziękowaniem
nasza szkoła otrzymała od patronów akcji,
Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej
Damy, Agaty Kornhauser-Dudy.
Nie możemy się doczekać przyszłego roku,
by znów włączyć się w Narodowe Czytanie!
Agata Górska
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Informacja na temat operacji : ,,Gmina Wojciechów – moje miejsce na Ziemi’’
Operacja ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w ramach działania 3: Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.
W ramach realizowanej operacji powstanie film gromadzący i promujący działania współfinansowane z PROW 2014-2020
w Gminie Wojciechów oraz promujący gminę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego.
Zdjęcia do filmu będą wykonywane na terenie Gminy Wojciechów.
Tematyka do filmu:
■ zgromadzone działania – zrealizowane operacje współfinansowane z PROW 2014-2020 w Gminie Wojciechów,
■ dziedzictwo kulturowe, atrakcje turystyczne, potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy Gminy Wojciechów, promocja
wsi jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego,
■ działania infrastrukturalne, nowe technologie, działalność gospodarcza i usługowa
Operacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, mieszkańców województwa lubelskiego a także mieszkańców
Gminy Wojciechów i pobliskich miejscowości. Poprzez realizację tego projektu zostaną zgromadzone i upowszechnione
przykłady operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020.

Informacja na temat operacji: „Dziedzictwo lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje zadanie pn. „Dziedzictwo
lokalne Gminy Wojciechów – nowoczesne formy dystrybucji”. Operacja ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz
podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
Głównym założeniem przedstawionej do realizacji operacji jest 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 tworzenie nowych inicjatyw dla rozwoju obszarów wiejskich.
Działania w projekcie adresowane są do mieszkańców Gminy Wojciechów, członków organizacji pozarządowych,
w szczególności trzech kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Wojciechów działających na rzecz rozwoju terenów wiejskich.
W ramach operacji zostaną zorganizowane warsztaty nt. „Sposoby zdobienia i ekspozycji produktów lokalnych”,
warsztaty „Tradycyjne produkty żywnościowe jako ważny element oferty gospodarstw agroturystycznych” oraz wyjazd
studyjny „Wyjazd studyjny – dobre praktyki sprzedaży produktów lokalnych na Roztoczu”.
Realizacja operacji potrwa do 30.10.2021 r.

