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Dobiega końca remont schodów wewnętrznych do piw-
nic w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie. Zadanie to 
jest realizowane w ramach projektu pn. „Wieża Ariańska wraz  
z otoczeniem – roboty budowlano-modernizacyjne, zakup wypo-
sażenia, kampania promocyjna”, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  
7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie  
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturo-
wej i turystycznej gminy Wojciechów poprzez ochronę i efektywne 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Przebudowa schodów wewnętrznych do piwnicy, gdzie znajdują 
się toalety a także pomieszczenia, które w przyszłości zaadop-
tujemy na sale warsztatowe poprawią bezpieczeństwo turystów 
oraz dzieci odwiedzających Muzeum Kowalstwa a także pozwolą   
w pełni wykorzystać potencjał lokalowy obiektu. Niewykorzystywane 
dotychczas pomieszczenie w piwnicach będzie udostępnione do 
prowadzenia działalności kulturalnej dzięki wyremontowanym 
schodom, zapewniającym bezpieczny dostęp. Dotychczasowe 
schody były bardzo strome i śliskie. 

W roku 2022 na realizację tego projektu pozyskaliśmy dodatkowe 
środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Fundusz Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

,,Remont schodów wewnętrznych'' 

Agnieszka Gąska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
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Dożynki Parafialno – Gminne w Wojciechowie

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie 
Wojciechów, obchodziliśmy 28 sierpnia. 
Organizatorem wydarzenia byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w Wojciechowie, Wójt 
i Rada Gminy w Wojciechowie oraz Parafia 
Rzymsko – Katolicka w Wojciechowie.

Podczas Dożynek mieszkańcy naszej gmi-
ny mieli okazję wziąć udział w czterech kon-
kursach:

– w konkursie wieńców dożynkowych
– w VII konkursie „Smaki Ziemi 

Wojciechowskiej – Pasztety”
– w VII konkursie „Smaki Ziemi 

Wojciechowskiej – Nalewki”
– w konkursie o Nagrodę Publiczności
Dożynki rozpoczął korowód prowadzony 

przez Orkiestrę Dętą OSP w Wojciechowie 
z placu przy Kuźni Romana Czernieca.  
Na czele korowodu stanęli Starostowie te-
gorocznych Dożynek: Wioleta Ostrowska 
zamieszkała we wsi Łubki Szlachta oraz 
Mariusz Gąska z Ignacowa.

O godz. 12.00 na placu przy Wieży została 
odprawiona Msza św. dziękczynna za zebrane 
plony. Przewodniczyli jej ks. Jana Hałasa, 
Proboszcz Parafii Wojciechów, Sławomir 
Sura, Proboszcz Parafii Palikije oraz ks. 
Daniel Koper. Jak co roku oprawę muzycz-
ną mszy przygotowała Orkiestra Dęta OSP 
w Wojciechowie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Wojciechów Artur Markowski, który po-
witał zebranych gości. Kolejnym punktem 

programu był koncert Orkiestry Dętej, a po 
nim odbyła się prezentacja wieńców dożyn-
kowych.

W tym roku do konkursu wieńce przed-
stawiło 3 delegacje:

1. Koło Gospodyń Wiejskich 
„Jedyneczki”

2. Koło Gospodyń Wiejskich 
„Sporniaczanki”

3. Koło Gospodyń Wiejskich 
„Lawenda” ze Stasina

Prezentacji wieńców towarzyszyły krótkie 
występy słowne lub słowno – muzyczne. 
Wieńce oceniało Jury w składzie:

Małgorzata Siedlaczek – kierownik Działu 
Edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie.

Mariola Tymochowicz, dr hab. prof. 
UMCS – etnolog i kulturoznawca, pracownik 
Instytutu Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie 
oraz Muzeum Narodowego w Lublinie.

Po prezentacji wieńców, w części artystycz-
nej zaprezentował się Klub Seniora, a na-
stępnie odbył się obrzęd przekazania chleba. 
Starostowie Dożynek – Wioleta Ostrowska 
z miejscowości Łubki Szlachta oraz Mariusz 
Gąska z Ignacowa oddali w ręce Artura 
Markowskiego – Wójta Gminy Wojciechów 
bochen chleba upieczony z mąki z tegorocz-
nych zbóż. Włodarze Gminy, Starostowie 
częstowali podzielonym chlebem wszystkich 
zebranych na placu przy Wieży Ariańskiej.  
Wójt podziękował rolnikom za ciężki trud 
pracy żniwnej. Uhonorował również staro-
stów Dożynek, wręczając im dyplomy oraz 
statuetki z motywem podkowy i kłosów, 
wykute przez Romana Czernieca – kowala 
z Wojciechowa.

Po przemówieniach władz ruszyło 
głosowanie w konkursie o nagrodę pu-
bliczności, oraz prezentacja potraw zgło-
szonych do Konkursu Kulinarnego „Smaki 
Ziemi Wojciechowskiej.

W tym roku tematem konkursu były 
pasztety w dwóch 
kategoriach „mięsne” 
i „wegetariańskie”.

Była to już siód-
ma edycja konkursu, 
którego głównym 
celem jest promocja 
tradycyjnych potraw 
kulinarnych charakte-
rystycznych dla Ziemi 

Wojciechowskiej oraz wymiana doświadczeń, 
rozbudzenie pomysłowości i kreatywności 
uczestników oraz integracja i aktywizacja 
społeczności lokalnej Gminy Wojciechów. 
Konkurs ten adresowany był do kół gospo-
dyń, stowarzyszeń, właścicieli punktów 
gastronomicznych i kwater agroturystycz-
nych, oraz osób indywidualnych z terenu 
Gminy Wojciechów.

Do konkursu przystąpili:
• Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jedyneczki’’ 

przygotowało pasztet z cukinii oraz pasz-
tet w słoiku

• Koło Gospodyń ,,Lawenda” w Stasinie 
przygotowało Pasztet wegetariański oraz 
pasztet z wieprzowiny

• Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sporniaczanki’’ 
przygotowało pasztet mięsny

• Agnieszka Madej przygotowała pasztet 
z selera

• Anna Kowalska Kwatera Agroturystyczna 
„Gajowianka” przygotowała pasztet z ka-
szy jęczmiennej i czerwonej kapusty oraz 
pasztet z kaszy jaglanej z warzywami

• Agnieszka Nowak przygotowała pasztet 
z cukinii
Produkty konkursowe były oceniane przez 

etnografów: Mariolę Tymochowicz oraz 
Małgorzatę Siedlaczek. Komisja konkursowa 
oceniała smak, wygląd i aranżację potraw, 
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sposób prezentacji oraz ich obecność w trady-
cji kulinarnej Ziemi Wojciechowskiej. Po oce-
nie przez Komisję Konkursową przygotowane 
wyroby zostały przeznaczone do degustacji 
dla publiczności. W tym roku, już po raz 
siódmy został też przeprowadzony konkurs 
na najlepszą nalewkę. Wzięli w nim udział: 
Katarzyna Kowalska, Marek Lewandowski, 
Tomasz Kowalski, Stanisław Miareczka, 
Aleksander Wójcik, Tadeusz Marcewicz, 
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Lawenda’’ ze 
Stasina , Henryk Jęczeń, Jerzy Kaczor, 
Robert Pałyga, Koło Gospodyń Wiejskich 
,,Jedyneczki’’, Danuta Czarkowska, Andrzej 
Węgorowski, Edyta Kęsik, Anna Kowalska, 
Beata Trojanowska, Jacek Trojanowski

Nalewki oceniane były przez:
Krystiana Gorzkowskiego – Członka 

Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, wielo-
letniego jurora na konkursach nalewek oraz 
przedstawicieli Rady Gminy Wojciechów: 
Annę Zabiegłą i Jarosława Zubrzyckiego. 
Po części oficjalnej zebrani wysłuchali kon-
certów Kapeli Wojciechowskiej  i Zespołu 
„Sporniaczanki” a następnie obejrzeli  przed-
stawienie „Rzeka pamięci” w wykonaniu 
Fundacji Sadownia. W godzinach popołu-
dniowych nastąpiło ogłoszenie wyników 
przeprowadzonych konkursów.

W konkursie wieńców dożynkowych jury 
przyznało następujące nagrody:

W kategorii wieńców tradycyjnych:
• I nagrodę otrzymał wieniec Koła 

Gospodyń Wiejskich ”Lawenda” ze Stasina
W kategorii wieńców nowoczesnych:
• I nagrodę otrzymał wieniec przygoto-

wany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Jedyneczki” z Wojciechowa Kolonii 
Pierwszej

• II nagrodę otrzymał wieniec Koła 
Gospodyń Wiejskich „Sporniaczanki” 
ze Sporniaka

Komisja konkursowa zauważyła wysoki 
poziom wykonania wieńców oraz wykorzy-
stanie różnorodnych i naturalnych mate-
riałów. Na wyróżnienie zasługiwały także 
przygotowane przez autorów części arty-
styczne. W zaprezentowanych przyśpiewkach 
i wierszach, Kola Gospodyń trafnie opisały 
aktualne wydarzenia i problemy lokalne.

Decyzją komisji Gminę Wojciechów na 
Dożynkach Powiatowych w Radawcu 11 wrze-
śnia 2022, reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich „Jedyneczki” z Wojciechowa 
Kolonii Pierwszej oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich „Lawenda” ze Stasina.

W Konkursie „Smaki Ziemi Wojciechowskiej 
w kategorii „pasztety mięsny”  komisja przy-
znała następujące miejsca:
• I miejsce zajął  Pasztet mięsny wykonany 

przez KGW „Sporniaczanki”
• II miejsce zajął „Pasztet w słoiku” wy-

konany przez KGW „Jedyneczki” 
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej

• III miejsce zajął „Pasztet z wieprzowi-
ny” wykonany przez KGW „Lawenda” 
ze Stasina

Po podliczeniu głosów w kategorii „pasztety 
wegetariański”  komisja przyznała:
• I miejsce otrzymał  „Pasztet wegetariań-

ski” wykonany przez KGW Lawenda ze 
Stasina

• II miejsce otrzymał Pasztet z kaszy jęcz-
miennej i czerwonej kapusty  wykonany 
Annę Kowalską Kwatera Agroturystyczna 
„Gajowianka”

• III miejsce otrzymał Pasztet z cukinii 
wykonany przez KGW „Jedyneczki” 
z Wojciechowa Kolonii Pierwszej oraz trzy 
wyróżnienia otrzymały Panie: Agnieszka 
Madej za pasztet z selera i Agnieszka 
Nowak za pasztet z cukinii oraz Anna 
Kowalska Kwatera Agroturystyczna 
„Gajowianka” za pasztet z kaszy jaglanej 
z warzywami.
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W konkursie ,,Smaki 
Ziemi Wojciechowskiej – 
nalewki” po podliczeniu 
głosów komisja przyzna-
ła następujące miejsca:
• I miejsce  otrzymała 
„Nalewka Farmaceuty”  
wykonana przez Jacka 
Trojanowskiego
• II miejsce otrzymała 
nalewka „Jaśminowy 
Gaj” wykonana przez 
Danutę Czarkowską
• III miejsce  otrzyma-
ła nalewka „Mirabelka” 
wykonana przez Roberta 
Pałygę
Nagrody pieniężne przy-

znane w konkursach ufundowane zostały przez sponsorów Dożynek.
Po ogłoszeniu wyników na scenie wystąpiła Maciejowa Kapela, 

która doskonale rozbawiła publiczność.
Podczas Dożynek przeprowadzony został również Konkurs 

Publiczności na najładniejszy wieniec dożynkowy. Na wieńce 
oddano 122 głosy, z czego największą liczbę – 56, otrzymał wie-
niec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich ”Lawenda” ze 
Stasina. Panie z Koła otrzymały w nagrodę talon na kwotę 250 
zł ufundowany przez Firmę LAVISTA oraz nagrodę rzeczową od 
Karczmy Biesiada Barbary i Włodzimierza Czerniec. Również Koło 
Gospodyń Wiejskich „Sporniaczanki” oraz „Jedyneczki” za udział 
w tym konkursie otrzymały talony od Firmy LAVISTA. Spośród 
osób głosujących zostały rozlosowane nagrody rzeczowe. Bank 
Spółdzielczy w Poniatowej przeznaczył na nagrodę rower, natomiast 
Firma LAVISTA ufundowała talon.

Dla wszystkich delegacji oraz zespołów artystycznych biorących 

udział w Dożynkach przygotowane były potrawy z grilla.
Na placu przy Wieży Ariańskiej swoją ofertę prezentowali pra-

cownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prowadzona 
była akacja charytatywna na rzecz Nelki Wychodzkiej, która cierpi 
na achondroplazję.  Na stoisku sprzedawane były zabawki, rękodzie-
ło, napoje, robione warkoczyki i tatuaże brokatowe. Cały dochód 
przeznaczony został na operację wydłużania kończyn wartą ponad 
1 mln zł. a na dzieci czekały atrakcje przygotowane przez Fabrykę 
Dobrej Zabawy.

Obsługę konferansjerską poprowadziła Katarzyna Jóźwik.

Dziękujemy ser-
decznie uczestni-
kom oraz wszystkim, 
którzy przyczynili 
się do organizacji 
Tegorocznego Święta 
Plonów: delegacjom, 
jury, uczestnikom 
konkursów, spon-
sorom, księżom, 
Dyrekcji i pracowni-
kom Zespołu Szkół 
w Wojciechowie, ze-
społom występującym na dożynkowej scenie oraz strażakom 
z OSP Ignaców.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
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W niedzielę 11 września delegacja Gminy Wojciechów repre-
zentowała naszych mieszkańców na Dożynkach Powiatowych 
i Wojewódzkich w Radawcu. Korowód Dożynkowy prowadzili: 
Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka – 
Zastępca Wójta, Michał Sumiński – Przewodniczący Rady Gminy 
oraz Agnieszka Gąska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 
Bramę dożynkową delegacja przekroczyła przy dźwiękach mar-
sza granego przez Kapelę Wojciechowską. W konkursie wieńców 
dożynkowych Gminę reprezentowały wieńce Koła Gospodyń 
Wiejskich „Lawenda” ze Stasina oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
„Jedyneczki” z Wojciechowa Kolonii Pierwszej. Starostą Dożynek 
Powiatowych i Wojewódzkich w Radawcu był mieszkaniec naszej 
Gminy, Piotr Raczyński.

Stoisko gminy przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Wojciechowie udekorowane zostało pracami kowalskimi, które 
jak zawsze wzbudzały podziw odwiedzających. Do punktu promocyjnego przywoływała muzyka Kapeli Wojciechowskiej i śpiew Klubu 
Seniora oraz członków delegacji.

Momentem, na który wszyscy czekali z niecierpliwością, było 
ogłoszenie wyników konkursu wieńców dożynkowych. Najpierw 
poznaliśmy wyniki Powiatowego Konkursu, w którym KGW 
w Stasinie zajęło I miejsce. Następnie ogłoszono wyniki Konkursu 
Wojewódzkiego. Również tutaj KGW w Stasinie odniosło niemały 
sukces, zajmując II miejsce wśród dożynkowych wieńców trady-
cyjnych. Gratulujemy!

Dożynki w Radawcu

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
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Smaki Babiego Lata

W niedzielę, 18 września 2022 r. na placu przy Wieży Ariańskiej, odbył 
się Festiwal "Smaki Babiego Lata" zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wojciechowie.

Ta nowa impreza promująca tradycje kulinarne Ziemi Wojciechowskiej 
zgromadziła bardzo wiele osób pragnących posmakować specjałów naszej 
rodzimej kuchni. Podczas imprezy przeprowadzony został  konkurs kuli-
narny „Marynaty i kiszonki” do którego przystąpiło 16 osób. Konkurencja 
polegała na prezentacji przetworów kiszonych lub marynowanych w na-
turalnych naczyniu do przechowywania (słoik, beczka gliniana itp.) oraz 
zaserwowaniu ich do degustacji Kapituły Jury. 

Przetwory przedstawione do konkursu zachwyciły smakiem i wyglądem wszystkich, którzy mieli okazję ich spróbować. Komisja 
w składzie Agnieszka Filiks – restaurator, Piotr Huszcz - szef kuchni oraz Roman Czerniec 
– kowal, po długich obradach postanowiła przyznać:

I miejsce dla Wioletty Lewtak za „Kiszoną 
słoninę”, dwa II miejsca dla: Anny Wójcik za 
„Sałatkę z patisonem” oraz Beaty Bartoszcze za 
„Pomidory w zalewie octowej”. Dwa III miejsca 
dla: Jadwigi Ozimek za „Paprykę marynowaną” 
i Zofii Muciek za „Kiszonkę warzywną”. Ponadto 

nagrody za udział komisja przyznała dla: Elżbiety Mirosław, Danuty Niedziela, Krystyny 
Marcewicz, Katarzyny Jęczeń, Krystyny Twardowskiej, Marianny Miareczka, Renaty Zielonka, 
Barbary Stępień, Agnieszki Piróg, Haliny Zawadzkiej i Anny Kowalskiej. 

Impreza przeplatana koncertami Kapeli Wojciechowskiej trwała do późnego wieczora. 
Duże zainteresowanie zgromadzonych wi-
dzów wzbudziły warsztaty robienia marynat 
i kiszonek przeprowadzone przez Krzysztofa 
Piwowarskiego. Kucharz z czynnym udziałem 
Pań z Kół Gospodyń pokazywał zasady kiszenia 
cytryn, gruszek, dyni i cebuli.

Dla miłośników literatury miłym akcentem 
tego popołudnia było spotkanie autorskie z Anną 
Poniatowską, która promowała książkę „Gorzki Smak Dzieciństwa” wydaną przez Siedlisko 
Sadownia ze Starego Gaju. 

Impreza pomimo niezbyt sprzyjającej pogody przebiegła w miłej, przyjaznej atmosferze 
i pozwoliła na integrację Kół Gospodyń oraz całego społeczeństwa Gminy Wojciechów. 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
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Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 

83. Obchody Masowego Mordu w Szczuczkach

W niedzielę 2 października 2022 r. mieszkańcy Gminy 
Wojciechów i okolic zebrali 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 83 – rocznicy tego wyda-
rzenia, przy Kaplicy – Pomniku ku czci Pomordowanych zebrało 
się bardzo wiele osób chcących uczcić pamięć ofiar i oddać im 
hołd. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Mateusz Szpytma 
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Robert Derewenda 
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Joanna 
Sulej-Piskorz Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, Aneta Milanowska 
Dyrektor Biura Poselskiego Posła Jana Łopaty, Andrzej Chrząstowski 
Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Władze Powiatu Lubelskiego, 
Marek Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
Tomasz Stańko w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Przemysława 

Czarnka, Przedstawiciele 
Władz Gminy Poniatowa,  
Przedstawiciele Urzędu i Rady 
Gminy Wojciechów, Banku 
Spółdzielczego w Poniatowej 
i oddziału w Wojciechowie, 
Zarząd Gminy OSP RP 
w Wojciechowie, Klubu 
Seniora w Wojciechowie, 
Przedstawiciele Stowarzy-
szenia Pokolenia Lublin,  
Stowarzyszenia „U źródeł 
Ciemięgi”, wszystkich Szkół 
Podstawowych z terenu Gminy 
Wojciechów oraz Szkoły 
Podstawowej w Kraczewicach, 
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,  Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Kraczewic, Ochotniczej Straży Pożarnej z Kolonii Chmielnik,  
oraz pocztów sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy Wojciechów.

W roku 2021 z inicjatywy społeczności lokalnej, Sołtysa wsi 
Szczuczki p. Anny Grzelak zostały podjęte działania mające na 
celu rewitalizację tego szczególnego miejsca historii i zachowanie 
świadectwa masowego mordu dla następnych pokoleń. Rewitalizacją 
cmentarza zajął się Instytut Pamięci Narodowej, natomiast remont 
kapliczki sfinansował Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Starostwo 
Powiatowe w Lublinie. 

Rocznicowe obchody rozpoczęły się wspólnie odśpiewanym 
Hymnem Państwowym oraz aktem odsłonięcia pomnika przez 
Przedstawicieli Instytutu Pamieci Narodowej: dr Mateusza Szpytmę 
dr Roberta Derewendę, Joannę Sulej – Piskorz, Artura Markowskiego, 
Michała Sumińskiego Przewodniczącym Rady Gminy Wojciechów 
oraz Annę Żuchnik mieszkankę wsi Szczuczki, która przez wiele 
lat opiekowała się cmentarzem, dbała o utrzymanie porządku, jej 
bliscy spoczywają na tym cmentarzu. Następnie przedstawiciele 
wielu instytucji, a także mieszkańcy Wsi Szczuczek złożyli wieńce 
pod pomnikiem pomordowanych. 
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 Po wystąpieniu Wójta Artura Markowskiego, dr Mateusza 
Szpytmy z IPN oraz Moniki Marek, mieszkanki wsi Szczuczki, 
część artystyczną zaprezentowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie przygotowani przez Agnieszkę 
Bardzel oraz Małgorzatę Ceglarz – Chołody. Hołd poległym 
oddała Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie która zagrała kilka 
patriotycznych utworów.

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 wszyscy zebrani mogli wysłuchać pieśni patriotycz-
nych i recytacji wiersza Na zakończenie Kazimierz Kołodziej Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Wojciechowie pięknie zagrał "Ciszę".
Na koniec tej pełnej zadumy uroczystości,  poczty sztandarowe przy dźwiękach marsza w wykonaniu Orkiestry zostały odprowadzone 
pod Szkołę – Pomnik.  

Cmentarz w Szczuczkach, to dziedzictwo naszej małej Ojczyzny 
i świadectwo tragicznych wydarzeń. Dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział 
w tej uroczystości. Tak 
liczna obecność osób 
i instytucji, dowodzi, 
że pamięć o tych, któ-
rzy tam polegli wciąż 
żyje w naszych ser-
cach.  Mamy nadzie-
ję, że cześć Naszym 
Bohaterom będzie od-
dawana nie tylko przy 
okazji tego święta, ale 
przez cały rok, a zapa-
lone znicze długo nie 
zagasną. 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie 
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Klub Seniora

W ubiegłym roku na 
terenie naszej gminy 
swoją działalność roz-
począł „Klub Seniora  
Wojciechów”. W chwili 
obecnej grupa licząca ok 
60 osób w ramach pro-
jektu korzysta z m. in.  
poradnictwa psycholo-
gicznego,  kursu kompu-
terowego, zajęć sportowo 
– rekreacyjnych, kulinar-
nych, dietetycznych oraz 
warsztatów  rękodzieła. 
Do Klubu Seniora zakupione zostały nowe stoły, krzesła, zastawa stołowa, sprzęt spor-
towy oraz artykuły  rtv i agd. Seniorzy, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach mu-
zycznych, zaopatrzeni w stroje regionalne, kilkukrotnie mieli możliwość zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne, zarówno podczas lokalnych uroczystości organizowanych 
w Wojciechowie i Łubkach, jak i poza terenem naszej gminy. Korzystając  z wyjazdów 
edukacyjno – kulturalnych, w ostatnim czasie odwiedziliśmy Muzeum Wsi Lubelskiej 
oraz Kino „Cisy” w Nałęczowie. W ramach spotkań integracyjnych urządziliśmy zaba-
wę karnawałową. W marcu włączyliśmy się 
także w organizację punktu odpoczynku dla 
uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 
Dodatkowo zorganizowane zostało szkole-
nie z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy i spotkanie z Funkcjonariuszami Policji 
z  Komisariatu w Bełżycach. „Klub Seniora” 
cieszy się dużym zainteresowaniem, edukuje 
w zakresie zdrowego stylu życia, daje możli-
wości rozwijania zainteresowań i pasji, jest 
także miejscem spotkań. 

Monika Bednarczyk
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Sadownia Etno 2022

Wrześniowe popołu-
dnie. W Starym Gaju echem 
niesie się śpiew obrzędowy.  
Przez gałęzie drzew 
w SADowni przebija się 
ciepłe światło lampionów…

Oto zakończyliśmy 
kolejny sezon warszta-
tów i działań artystycznych zrealizowanych w ramach projektu 
EtnoPolska2022 pod nazwą "ZACZERPNIJMY! Nowa sztuka 
w Starym Gaju!".

Jego osią w tym roku był dialog 
sztuki współczesnej z dziedzictwem kulturowym Starego Gaju. Inspiracją do działań twórczych były 
śpiewane lokalnie pieśni, opowieści, legendy, zwyczaje czy rękodzieło. Tradycję połączyliśmy ze środ-
kami wyrazu i możliwościami technicznymi, jakie daje sztuka najnowsza. Zaprosiliśmy mieszkańców 
do udziału w cyklu warsztatów (teatralnych, malarskich, z designu, sztuki land art) prowadzonych pod 
okiem profesjonalnych artystów.

Wszystkie zajęcia miały integracyjny, międzypokoleniowy charakter, co pozwoliło na tworzenia się 
nowych więzi społecznych, integrację i aktywizację społeczności. W efekcie pracy warsztatowej powstał 
spektakl teatralny, dzieła sztuki land art rozmieszczone w przestrzeni Starego Gaju (lampiony) oraz 
wystawa prac artystycznych, wykonanych w czasie warsztatów.

 Sezon otworzyliśmy warsztatami z Jarosławem 
Koziarą – wspaniałym artystą plastykiem, per-
formerem i scenografem. Artysta zaproponował 
połączenie nowoczesnej technologii, jaką daje 
energia solarna z tradycyjną formą lampionu.  Siedziba SADowni wypełniła 
się tłumem uczestników, ale też niezwykle barwnymi materiałami, z których 
po kilku dniach powstały cudowne lampiony. 
Integracji i scalaniu sprzyjał zapał, proces twór-
czy, ciężka praca i wzajemna pomoc. Były śpiewy, 
pogaduchy, nowe znajomości. Niezwykle inspi-
rujący był pokaz prac Jarosława Koziary, kiedy 
to na chwilę naszą przestrzeń wypełniła magia 

świecących motyli, balonów, gwiazd…
Agnieszka Zagraba – graficzka i malarka, studentka na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu, 

poprowadziła dla nas warsztaty, na których nauczyła nas jak z ogólnie dostępnych materiałów i przed-
miotów stworzyć małe cudo – np. wiszący lub stojący świecznik. Wykorzystaliśmy sznurki, tasiemki, 
słoiki, piórka, kolorowy lakier, koronki… Wycinaliśmy, kleiliśmy, malowaliśmy… Nauczyliśmy się technik 
tworzenia makramy… A efektem tych – jakże przyjemnych – zmagań były bardzo klimatyczne dekoracje, 
które w mgnieniu oka upiększyły naszą siedzibę.

   Kolejne warsztaty poprowadzili dla nas Emilia i Mateusz Szydłowscy z „Klimaty” Pracowni 
Fusingu. Nasi przesympatyczni i niezwykle utalentowani sąsiedzi. Pod ich okiem, w ciągu trzech dni 

warsztatów nauczyliśmy się malować na szkle 
i delikatnym jedwabiu. Łatwo nie było, ale za 
to jakże pięknie! Zarówno dzieci, jak i dorośli 
w skupieniu pochylali się nad swoimi pracami, 
które potem – wyeksponowane - wzajemnie 
podziwialiśmy, zanim każdy zabrał swoje dzieła 
do domu. Wszystkim udzieliła się cudowna moc 
odstresowująca tych warsztatów. Wypełniała 
nas duma z efektów naszej pracy, które teraz 
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zdobią domy uczestników 
lub były prezentem dla ko-
goś bliskiego.

Równie ciekawa i relak-
sująca okazała się praca 
z tak tradycyjnym tworzy-
wem, jakim jest glina, bo 
oto kolejne dni warsztatów 
spędziliśmy z Małgorzatą 
Banach z pracowni ce-
ramiki „Gliny Czar”. 
Chwyciliśmy w garście 

glinę i narzędzia. Dorośli 
poczuli się jak dzieci, a dzieci 
poczuły twórczą siłę w star-
ciu z materią. Urabianie, le-
pienie, zdobienie - wspaniała 
zabawa! Wzajemna inspiracja 
i pomoc bezcenna. Byliśmy 
brudni, szczęśliwi i z satys-
fakcją prezentowaliśmy swo-
je prace przed obiektywem 
zawodowego fotografa.

Z zupełnie inną formą 
pracy twórczej zetknęli się 
uczestnicy warsztatów te-
atralnych. Tutaj instruk-
torką i przewodniczką była 
wspaniała aktorka i reżyserka Dorota Ptaszek. Było niezwykle in-
tensywnie i twórczo. W ciągu 5 dni trwania warsztatów powstawał 
spektakl „Rzeka pamięci”. Od zredagowania scenariusza, przez 
ćwiczenia teatralne, tworzenie scenografii i kostiumów, aż po wy-
stawienie sztuki na scenie SADowni – wszystko w wykonaniu i z 
udziałem amatorów, mieszkańców Starego Gaju i okolicy.

Spektakl jest nawiązaniem do ubiegłorocznego przedstawienia 
- opowiada o życiu mieszkańców Starego Gaju, ale tym razem głów-
nym jego motywem jest 

rzeka - i jak z rzeki czerpaliśmy motywy do przedstawienia z różnych źródeł: książki p. Anny 
Poniatowskiej, wydawnictw Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, pracy konkursowej 
Zuzanny Twardowskiej, wierszy p Zofii Pudło, tekstów Marianny Misztal i Jolanty Rasz, pie-

śni ludowych (śpiew biały 
- bez akompaniamentu). 
Zadanie spektaklu to 
przybliżenie historii, 
tradycji i klimatu naszej 
miejscowości, ale także 
integrowanie mieszkań-
ców w tak niecodziennym 
działaniu, jakim jest sztu-
ka teatralna, śpiewanie, 
wspólne wspominanie.

„Rzekę pamięci” wysta-
wiliśmy już kilkakrotnie, 
min.: na koncercie chary-
tatywnym organizowanym 
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przez Miejski Dom Kultury w Bełżycach, na Dożynkach Gminnych w Wojciechowie, na 
uroczystości podsumowującej projekt „ZACZERPNIJMY! Nowa sztuka w Starym Gaju!”. 
Przyjmowana była ciepło i z zainteresowaniem, jako niezwykle klimatyczna i nowatorska.

W spektaklu wystąpili: Zofia Pudło, Elżbieta Kuszewska, Elżbieta Walczak, Lidia i Czesław 
Rodakowie, Marianna Czerniec, Kristina Bondarewa, Czesława Czerniec, Rafał Bieliński, 
Jola Rasz, Adam Cieślik, Iga Adamczuk, Antek Rasz, Ksawery Cieślik.

W ramach naszego tegorocznego projektu zawarliśmy także cztery niezwykłe koncerty, 
które przeplatały się z warsztatami:

Na naszej scenie gościliśmy duet Kasia i Tomek. Wysłuchaliśmy autorskich utworów 
Kasi (teksty) i Tomka (muzyka) Szczepaniaków z ich najnowszej płyty "Będzie dobrze". 
Piosenki przeplatane były ciepłymi opowiastkami z codzienności naszych gości, dzięki 
czemu atmosfera koncertu była "domowa”. Piosenki czułe, dogłębnie prawdziwe, z pazu-
rem, poetyckie – będące obrazem wnikliwej i szczerej obserwacji życia.

Niezwykły artysta – pieśniarz i kompozytor Jan Kondrak przygotował specjalny program 
dla SADowni, w którym motywami przewodnimi były miłość i natura. Zaśpiewał swoje 
autorskie pieśni, ale także Cohena, Stinga, Stachury, Dylana, Dassina. Było klimatycznie 
i lirycznie, dźwięki głębokiego głosu Jana Kondraka i towarzyszącej gitary jeszcze długo 

niosły się po otaczających SADownię polach i jakby zawisły w gałęziach drzew.
Trzeci koncert był nie taki jak inne, bo oto zagrali u nas „Nie Tacy Jak Inni” – czwórka młodych i utalentowanych artystów.  Zagrali 

rockowe przeboje min. Lady Punk, Bajmu, Maanamu, Urszuli. Takiej energii nie można było się oprzeć – publiczność poderwała się 
z miejsc do tańca, skakania, śpiewania.

A że intencją SADowni jest łączenie starego z nowym, ludowego z nowoczesnym, to nie mogło zabraknąć także akcentu folklory-
stycznego. Finałową imprezę uświetniła Kapela Wojciechowska (Jan Mirosław i Romek Mirosław)– zawsze wspaniali i niezawodni, 
w kolorowych strojach ludowych prezentowali się cudownie. Wszyscy śpiewali dobrze znane piosenki ludowe i biesiadne. Nad biesiad-
nymi smakołykami  zawsze czuwa niezawodna Krysia Boruch.

SADownia to Siedlisko Aktywnych Działań jak o sobie mówimy – proponujemy warsztaty, 
zapraszamy artystów, organizujemy koncerty, ale przede wszystkim pragniemy inspirować 
do działania i integrować. I tu najważniejsi są wszyscy ci, którzy do SADowni przybywają. 

To oni tworzą niepowtarzalną atmosferę, dzielą się swoją 
energią – uczestniczą w warsztatach, życzliwie kibicują 
poczynaniom twórczym, dbają o zaplecze techniczne, 
wspomagają dobrym słowem, dzielą się wspaniałymi 
pysznościami domowej roboty…

Naszą aktywność dokumentowaliśmy i publikowaliśmy 
na bieżąco w mediach społecznościowych.

Nagrany został także film z wystawienia spektaklu 
„Rzeka pamięci”.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska.Edycja 2022.

       
  Autor Jolanta Rasz
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XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie  
oraz XIX Ogólnopolskie Spotkania Kowali Wojciechów 2022

Organizatorem Spotkań i Warsztatów Kowalskich od wielu lat 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, który począwszy od 
pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
od władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych 
oraz sponsorów do zadbania o najmniejszy szcze-
gół, wkłada bardzo duży wysiłek aby impreza była 
zorganizowana na jak najlepszym poziomie. Całość 
wydarzenia została zorganizowana na placu przy 
Wieży Ariańskiej.

W XXVIII Ogólnopolskich Warsztatach Kowal-
skich wzięło udział szesnaście osób z terenu ca-
łej Polski w wieku od 18 do 52 lat. 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 m.in. progra-
mista, dojarz czy biotechnolog. Adepci sztuki ko-
walskiej nabywali i doskonalili swoje umiejętności 
pod kierunkiem mistrzów z woj. podkarpackiego: 
Andrzeja Słowika, Kazimierza Kudły oraz Stanisława 
Wozowicza. Podczas Warsztatów uczestniczyli w za-
jęciach teoretycznych oraz praktycznych, poznając 
podstawowe techniki oraz narzędzia kowalskie 
i inne urządzenia związane z pracą kowala. Wy-

słuchali wykła-
dów o historii 
kowalstwa , 
p r z e p i s a c h 
p r a w n y c h 
w prowadzeniu kuźni,  marke-
tingu, projektowaniu wyrobów 
kowalskich oraz o rekonstrukcji 
historycznych wyrobów kowal-
skich na bazie kanonów średnio-
wiecznych. Odwiedzili również 
Kuźnię Romana Czernieca gdzie 
obejrzeli wyposażenie tradycyj-
nego warsztatu.

W ramach nauki organizo-
wane były pokazy, podczas któ-
rych instruktorzy prezentowali 
uczniom min. wykonywanie i re-
generację narzędzi kowalskich 
oraz zabezpieczania wyrobów 
przed korozją.  Każde zajęcia po-
przedzone były instruktażem 
ze szczegółowym omówieniem 

wykonywanej czynności 
bądź operacji. Zwiedzając 
Muzeum Kowalstwa ucznio-
wie zapoznali się z dawny-
mi narzędziami używanymi 
w kuźni oraz z technikami 
zdobienia i kucia metalu na 
przykładzie wyrobów mi-
strzów kowalstwa z Polski 
i zagranicy.

Podczas zajęć praktycz-
nych młodzi kowale wy-
konywali różne prace, na 
podstawie których poznawali 
kolejne techniki kowalskie. 
W tym roku powstały tra-
dycyjne gwoździe kowalskie, 

podkowy, 
z a w i a s y, 
a  t a k ż e 
k w i a t y , 
krzyże oraz 
inne elementy ozdobne. Kucie każdej z prac pozwa-
lało przećwiczyć przynajmniej trzy poznane podsta-
wowe operacje kowalskie. Mistrzowie Warsztatów 
z pomocą uczniów wykonali również dar dla kościoła 
– okucia na wazony stojące przy wejściu. Nowością 
w tym roku na warsztatach był dzień współpracy 
ze studentami Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie na kierunku Projekto-
wanie Wnętrz. Po wysłuchaniu instruktażu młodzi 
projektanci narysowali swoje projekty wyrobów 
kowalskich, a następnie nadzorowali ich wykonanie 
przez adeptów sztuki kowalskiej, niejednokrotnie 
włączając się w ich kucie.

W wolną od zajęć niedzielę zorganizowana została 
Impreza pod nazwą MetalArt Festiwal. W jej progra-
mie był pokaz 
kucia noży 
w wykonaniu 
Bartłomieja 
Jędrasika ze 
Świdnika (BJ 

Custom).  Dużą atrakcję wyda-
rzenia stanowiło podkuwanie 
konia przez Romana Czernieca 
z Kuźni Wojciechów. Zebrani 
widzowie mogli obserwować 
pokazy kucia artystycznego 
w wykonaniu mistrzów An-
drzeja Słowika i Kazimierza 
Kudły, a najmłodsi bawili się na 
podwórku zabaw kowalskich, 
na którym grali w rzut pod-
kową, układali puzzle kowal-
skie oraz wykuwali kowalskie 
medaliony. Oprawę muzyczną 
zapewniła Kapela Wojciechow-
ska Na zakończenie wszyscy 
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zebrani podziwiali Fire Show- pokaz ognia wykonany przez grupę 
MC Fire.

Kulminacją imprez kowalskich były XIX Ogólnopolskie Spotkania 
Kowali organizowane w dniach 8 – 10 lipca 2022 r. podczas których 
niemal 50 kowali artystów z całej Polski, a także z Czech i Węgier, 
uczestniczyło w wykładach i pokazach oraz startowało w konkursie 
kowalstwa artystycznego. Podczas Sympozjum pt. „Tradycyjne kowal-
stwo użytkowe i artystyczne jako twórcza inspiracja współczesnego 
odbiorcy” w ramach którego zostały przeprowadzone wykłady: „Ko-
tlarstwo zapomniane rzemiosło metalowe” w wykonaniu Bernarda 
Nowakowskiego oraz ,,Tradycyjne motywy i techniki kowalskie 
– możliwość zastosowania w nowoczesnych realizacjach”, który 
przeprowadziła Małgorzata Michalska Nakonieczna.

W godzinach popołudniowych odbyło się również Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Kowali Polskich, podczas którego oprócz omówienia 
spraw bieżących,  przyjęto do grona zrzeszonych kowali 6 nowych  
członków – Andrzeja Karpińskiego z Orzysza woj. warmińsko – 
mazurskie, Andrzeja Dzwonkowskiego z Wałycza woj. kujawsko 
– pomorskie, Janusza Stępniewskiego z Warszawy, Rafała Fica 
z Wrocławia, Andrzeja Sumarę ze Strzegomia woj. dolnośląskie, 
Piotra Spallek z Nysy.

W drugim dniu Spotkań mistrzowie zmierzyli się w konkursie ko-
walstwa artystycznego i w konkursie o Nagrodę Kowali Polskich. Jako 
pracę domową kowale do oceny przedstawili WAGĘ dowolnego typu 
wykutą zgodnie ze sztuką kowalską. Natomiast temat pracy wykony-
wanej w Wojciechowie ogłoszony został na spotkaniu organizacyjnym 
w przeddzień konkursu. W tym roku był to wieszak – znak zodiaku. 
Do konkursu przystąpiło 23 drużyny. Ze względu na to rekordową 
ilość kowali, kucie odbywało się w trzech turach czasowych każda 
po 3 godziny. Zarówno tury jaki kowadła były losowane.

Uroczyste rozpoczęcie XIX Ogólnopolskich Spotkań Kowali, odbyło 
się w sobotę, 10 lipca ok. 
godz. 9.00. O godzinie 
10.00 rozbrzmiał uro-
czysty marsz kowalski 
grany na kowadle przez 
Marcina Cimka z kuźni 
Strachosław. Po tym ko-
wale ubrani w jednolite 
koszulki okolicznościowe 
przystąpili do konkursu 
kowalstwa artystyczne-
go. Pracowali pod czuj-
nym okiem jury w skład 
którego wchodzili – 
Wojciech Kowalczuk, 
etnograf z Białegostoku, 
Małgorzata Michalska 
Nakonieczna – Dziekan 

wydziału Projektowanie 
Wnętrz w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Ad-
ministracji w Lublinie, 
Stanisław Wozowicz, 
artysta plastyk i kowal 
oraz Roman Czerniec, 
kowal z Wojciechowa. 
Przy ocenie prac kon-
kursowych jury brało 
pod uwagę zastosowanie 
tradycyjnych technik ko-
walskich i wierność tra-
dycji regionalnej, poziom 
techniczny i artystyczny 
wykonanej pracy, este-
tykę i bogactwo formy, 
wkład pracy w jej wyko-
nanie, funkcjonalność 
pracy

Przez cały dzień były prowadzone Wydarzeniu towarzyszyła eki-
pa Telewizji Lublin, która realizowała program pt. „Lato z TVP 3”. 
Podczas transmisji na żywo wypowiadali się zarówno organizatorzy 
Warsztatów i Spotkań Kowali 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 prezentowały się zespoły z Gminy Wojcie-
chów: Kapela Wojciechowska, Klub Seniora, Sporniaczanki oraz Kapela 
z Morcinkowej Górki. W godzinach popołudniowych zaprezentował 
się zespół Horpyna.

Przez cały dzień odbywał się „Pokaz tradycyjnego wykonywania 
naczyń z miedzi i mosiądzu” w wykonaniu Bernarda Nowakowskiego. 
Pokaz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem kowali i uczniów, 
a także publiczności. Autor pokazu promował podczas imprezy 
swoją książkę pt. „Dawne kotlarstwo”, która również zdobyła duży 
podziw oglądających.

Pod koniec dnia wszyscy kowale zebrali się w Wieży Ariańskiej 
aby oddać swój głos na prace wykonane przez swoich kolegów. Gło-
sowali na wagę oraz na wieszak – zodiak. Przeliczone głosy wyłoniły 
zwycięzców Nagrody Kowali Polskich w tych dwóch kategoriach. 
Nagrodę tę ufundowało Stowarzyszenia Kowali Polskich.

Do późnego wieczora pokazy kowalstwa wykonywali Kowale 
z Czech, prezentując widzom swoje techniki kucia i zdobienia metalu.

Wieczorem kowale oraz zaproszeni goście spotkali się na wspól-
nym ognisku, a dla licznie zgromadzonej publiczności przy Wieży 
Ariańskiej zagrał mieszkaniec naszej gminy Piotr Ochniak pod 
pseudonimem F21 oraz 
zespół CamaSutra.  Na 
koniec DJ Pedro Electro 
poprowadził dyskotekę.

W niedzielę 10 lip-
ca, jury omówiło, pra-
ce wykonane podczas 
konkursu kowalstwa 
artystycznego. Kon-
struktywne spostrzeże-
nia dotyczące techniki 
wykonania i zdobienia, 
a także zachowania zasad 
funkcjonalności i este-
tyki wag i wieszaków 
były dla kowali bogatym 
źródłem wiedzy. O godz. 
11.00 kowale spotkali się 
przy kuźni aby razem 
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udać się na mszę św. w ich intencji. Ksiądz podziękował kowalom 
za dar dla kościoła –  okucie wazonów wykonane przez mistrzów 
Andrzeja Słowika, Kazimierza Kudłę oraz Stanisława Wozowicza.

Po mszy, barwny korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP 

w Wojciechowie udał się na plac przy Wieży Ariańskiej, gdzie odbywała 
się dalsza część Spotkań. Zgromadzeni widzowie wysłuchali koncertu 
Wojciechowskiej Orkiestry Dętej. Duże zainteresowanie publiczności 
wzbudzał pokaz wykonywania naczyń z miedzi i mosiądzu, a także 
pokazy kowalstwa artystycznego .

O godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste zakończenie XXVIII Ogólno-
polskich Warsztatów Kowalskich oraz XIX Ogólnopolskich Spotkań 
Kowali. Decyzją mistrzów – nauczycieli wszyscy uczestnicy Warsztatów 
otrzymali nagrody rzeczowe. Były to pamiątkowe młotki, na których 
mistrzowie złożyli podpisy oraz skrzynki narzędziowe i koszulki 
okolicznościowe. Za szczególne zaangażowanie w pomoc kowalom 
podczas konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Karczmę 
Biesiada Barbary i Włodzimierza Czernieców oraz Polifarb Łódź.

W konkursie kucia artystycznego rozgrywanym podczas XIX 
Ogólnopolskich Spotkań Kowali ze względu na dużą różnorodność 
wykonywanych prac jury w tym roku postanowiło przyznawać na-
grody w dwóch kategoriach.

Za pracę domową – WAGĘ, jury przyznało Grand Prix Romanowi 
Paratowi z Gorzejowej woj. podkarpackie. Zdobywca Grand Prix 
otrzymał kowadło dwurożne ufundowane przez firmę Perun. Dwie 
równorzędne I Nagrody trafiły dla Tomasza Peplinskiego z Jędrze-

jewa woj. kujawsko – pomorskie oraz  Rafała Fica z Wrocławia woj. 
dolnośląskie, dwie równorzędne II Nagrody otrzymali Bartek Gazda 
z Tuszymy  woj. podkarpackie oraz Andrzej Słowik z miejscowości Łęki 
Górne woj. podkarpac-
kie, dwie równorzędne 
III Nagrody otrzymali 
Kazimierz Kudła z Za-
wady woj. podkarpackie 
oraz Kazimierz Jabłoń-
ski z Niedźwiady woj. 
podkarpackie.

W tym konkursie 
wyróżnienia otrzymali: 
Marek Banasiak z Sie-
dlina woj. mazowieckie, 
Marcin Cimek  ze Stara-
chosławia woj. lubelskie, 
Andrzej Dzwonkowski 
z Wałycza woj. kujaw-
sko – pomorskie, Kacper 
Gazda z Tuszymy woj. 
podkarpackie, Marian 
Kwaśny ze Zbąszynia 
woj. wielkopolskie, 
Laszlo Vajda Węgry, Ja-
rosław Majdan z Wólki Panieńkiej woj. Lubelskie, Radek Medricki 
z Czech, Ryszard Skuza z Kielc woj. świętokrzyskie, Piotr Spallek  
z Nysy woj. opolskie, Janusz Stępniewski z Warszawy woj. mazo-
wieckie, Ondrej Straka z Czech, Andrzej Sumara ze Strzegomia woj. 
dolnośląskie, Ryszard Szybiak z Łącznej woj. opolskie, Janusz Świst 
z Futomy woj. podkarpackie, Maciej Wiśniewski z Elbląga woj. war-
mińsko – mazurskie

W kategorii „Wieszak 
– znak zodaku” komisja 
postanowiła przyznać 
I nagrodę dla Ondrej 
Straka

z Czech, II nagrodę 
Laszlo Vajda z Węgier, 
III nagrodę dla Tomasza 
Peplinskiego z Jędrzeje-
wa woj. kujawsko – po-
morskie. Fundatorem 
nagród pieniężnych był 
Minister Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego 
i Sportu a także Wójt 
Gminy Wojciechów, 
Rada Gminy Wojcie-
chów, Gminny Ośrodek 
Kultury w Wojciecho-
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wie. Nagrodzeni otrzymali również 
Farby ufundowane przez Polifarb 
Łódź

Nagrodę Kowali Polskich przy-
znawali sami kowale głosując na 
pracę swoich kolegów. Stowarzy-
szenie Kowali Polskich przekazując 
finanse na ten cel zdecydowało, że 
Nagroda będzie również przydzie-
lana w dwóch kategoriach.

W wyniku głosowania kowali 
w kategorii WAGA  I nagrodę otrzy-
mał Laszlo Vajda z Węgier woj. pod-
karpackie zdobywając 20 punktów, 

II nagrodę otrzymał Tomasz Peplinski z Jędrzejewo woj. kujawsko – pomorskie zdobywając 18 punktów 
i III nagrodę otrzymał Andrzej Słowik z Łęk Górnych woj. podkarpackie zdobywając 16 punktów.

Natomiast w kategorii „Wieszak – znak zodiaku” kowale przyznali dwie równorzędne pierwsze nagrody pieniężne oraz farby ufun-
dowane przez Polifarb Łódź otrzymali: Janusz Świst z Futomy, woj. podkarpackie Ondrej Straka z Czech, zdobywając po 19 punktów.

Przez cały dzień publiczność odwiedzająca imprezę mogła głosować na wagi przedstawione do konkursu. Spośród 178 oddanych gło-
sów, największą popularność pu-
bliczności zdobył Andrzej Sumara 
ze Strzegomia woj. dolnośląskie 
zdobywając otrzymując głosów 28 
głosów. II Nagrodę zdobył Janusz 
Świst z Futomy woj. podkarpackie 
zdobywając 21 głosów. Kowale 
otrzymali nagrody ufundowane 
przez Zakłady Metalowe Spółdziel-
nia Pracy „STALMECH” z Kielc 
oraz Karczmę Biesiada Barbary 
i Włodzimierza Czernieców.

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.

Wagi i wieszaki wzbogacą zbiory Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie. Stanowić one będą dla młodych pokoleń doskonały przykład 
regionalnego wzornictwa i tradycyjnego sposobu kucia, będą również żywą reklamą swoich wykonawców.

Po uroczystym rozdaniu nagród na scenie prezentowały się zespoły: Mariusz Kalaga & Trio, Kalina Folk, Kapela Wojciechowska, Nie-
OkiemZnani, a gwiazdą wieczoru był zespół AfterParty.

Imprezy urozmaicił kiermasz sztuki ludowej i wystawa wyrobów kowalskich. Do uatrakcyjnienia imprezy przyczyniła się również 
profesjonalna obsługa konferansjerska w wykonaniu Stanisława Jaskułki.

Do późnego wieczora licznie zgromadzona publiczność przyglądała się pokazom kucia w wykonaniu Katarzyny i Tomasza Pelpinskich, 
Laszlo Vajdy i Bernarda Botond, Piotra Spallek, Andrzeja i Kuby Dzwonkowskich oraz 
Ryszarda Szybiaka. Impreza zakończyła się w późnych godzinach nocnych.

W poniedziałek, 11 lipca w Wociechowie odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie 
kowala, do którego przystąpiło 3 osoby. Jako pracę domową kandydaci wykonali świecz-
nik stojący, natomiast na miejscu, podczas egzaminu praktycznego kuli wieszaki. Po 
zdaniu części teoretycznej egzaminu, do grona kowali z tytułem czeladniczym dołączyli: 
Andrzej Dzwonkowski, Janusz Stępniewski oraz Paul Krzyszkowski.

Mamy nadzieję, ze zarówno kowale jak i publiczność spędzili miłe chwile na tego-
rocznym Święcie Kowali w Wojciechowie i z niecierpliwością czekają przyszłorocznego 

Spotkania, które planowane jest tradycyjnie na drugi weekend lipca.
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.

Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Zakończyła się 
realizacja projek-
tu „Rozwój Gminy 
Wojciechów w opar-
ciu o dziedzictwo 
kulinarne oraz tra-
dycje kowalskie” re-
alizowanego przez 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Wojcie-
chowie.   

Projekt miał na 
celu przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla członków 
Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu Gminy Wojcie-
chów z  zakresu tworzenia produktów lokalnych łączących tradycje 
kulinarne i dziedzictwo kulturowe oraz podjęcie współpracy z sek-

torem prywatnym i społecz-
nym w zakresie tworzenia 
nowych inicjatyw dla rozwoju 
obszarów wiejskich.

W projekcie wzięło udział 
45 osób. Byli to członkowie 
KGW „Jedyneczki” z Wojcie-
chowa Kolonii Pierwszej, Sto-
warzyszenia „Sporniaczanki” 
ze Sporniaka oraz KGW „La-
wenda” ze Stasina. 

R e -
a l i z a c j ę 
pro jek tu 
rozpoczęły 

warsztaty kulinarne „Mięsiwo i steki z serca kuźni 
- ognia i kowadła”, które poprowadził Piotr Huszcz 
– szef kuchni w wielu prestiżowych restauracjach. 
Warsztaty organizowane w systemie dwudnio-
wym dla każdej z grup, odbyły się w Remizie OSP 
w Stasinie, w Remizie OSP w Wojciechowie Kolonii 
Pierwszej i w Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. 
W ramach spotkań uczestnicy poznawali tajniki 
doboru rodzajów mięsiwa na potrawy z ognia oraz 
uczyli się metod obróbki mięs i przygotowywania 
marynat, doboru sosów i dodatków. Przygotowane 
mięsiwo było poddawane obróbce termicznej z wykorzystaniem 
narzędzi i sprzętów powstających w kuźni takich jak ruszta, rożna, 
widelce ogniskowe, noże i tasaki. Kolejnym działaniem w ramach 

realizowanego projektu były 
warsztaty nt. „Tradycyjne po-
trawy Ziemi Wojciechowskiej 
w nowoczesnej aranżacji”, po-
prowadzone przez Agniesz-
kę Filiks, mistrzynię kuchni 
i promotorkę potraw regional-
nych. Podczas zajęć uczestnicy 
spotkań uczyli się, jak na bazie 
produktów regionalnych i se-

zonowych można stworzyć potrawę 
przywołującą smaki dzieciństwa, 
a jednocześnie zaserwowaną zgodnie 
z najnowszymi trendami najlepszych 
restauracji. Przyrządzony krupnik 
z pstrągiem, wątróbka malinami czy 
pierogi z kaszanką, były doskonałym 
przykładem możliwości zaaranżo-
wania tradycyjnych potraw Ziemi 
Wojciechowskiej w nowej, innowa-
cyjnej odsłonie. Gotowe dania były 
eksponowane na wyrobach kutych 
przez kowala jak patery, tace, pod-
stawki pod gorące naczynia. 

Po zakończonych Warsztatach każda z trzech grup, miała za 
zadanie opracować przepisy na cztery tradycyjne potrawy w no-
woczesnej aranżacji z zasto-
sowaniem oryginalnych nazw 
odnoszących się do tradycji 
kowalskich. Następnie potra-
wy te zostały przez uczestni-
ków projektu przyrządzone 
i zaserwowane. Profesjonalne 
fotografie tych dań wraz z re-
cepturami zostały przekazane 
do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wojciechowie, w celu 

zamiesz-
c z e n i a 
ich w wy-
dawnic-
twie promującym projekt.  

Następnym etapem realizacji projektu był 
wyjazd integracyjny „Dobre praktyki podejmo-
wania inicjatyw społeczno - kulturalnych dla 
rozwoju i promocji obszarów wiejskich”. Celem 
podróży była Lanckorona i okolice. Miejsca 
te są bardzo dobrym przykładem oddolnych 
inicjatyw służących rozwojowi miejscowości 
w oparciu o dziedzictwo kulturowe i tradycyjne.  
Głównym prelegentem i opiekunem wyjazdu 
był Wacław Idziak, autor i współautor wielu 

projektów rozwoju lokalnego nagrodzonych w konkurach ogólnopol-
skich, który od wielu lat zajmuje się tworzeniem wsi tematycznych. 
Wyjazd odbył się w dniach 6-8 września 2022 r., i rozpoczął się od 
warsztatów we wsi Zakrzów 
w „Centrum Kultury Kulinar-
nej”.  W prowadzonym tam 
Inkubatorze Kuchennym, 
45 osobowa grupa z Gminy 
Wojciechów, zgłębiała tajniki 
wykonywania chleba i bułek 
drożdżowych według recep-
tur charakterystycznych dla 
Zachodniej Małopolski, ale 

Realizacja Projektu „Rozwój Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo 
kulinarne oraz tradycje kowalskie''
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również wykonywała burocorze, kulebiaki oraz inne wypieki we-
dług Wojciechowskich tradycyjnych przepisów. Na zakończenie 
warsztatów odbyła się degustacja wspólnie wykonanych dań oraz 
rozmowy i wymiana doświadczeń.  

Drugi dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął „Warsztat inter-
pretacji dziedzictwa kulturowego na 
przykładzie  Sanktuarium Pasyjno – 
Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej”.  
Uczestnicy podzieleni na grupy ćwiczyli  
nieoczywiste i efektywne formy prze-
kazywania wiedzy na temat ciekawych 
miejsc i zabytków, zwiedzając kom-
pleks klasztorny w sposób zadaniowy. 
W godzinach przedpołudniowych Pan 
Wacław Idziak przeprowadził wykład 
nt. „Wioski tematyczne, inicjatywy 
społeczno – kulturalne oraz imprezy 
wspólnotowe w Lanckoronie i okolicy” 

podczas którego omówił ideę tworzenia wiosek tematycznych, 
zasady organizacji dużych imprez angażujących w jak największym 
stopniu mieszkańców i lokalne przedsiębiorstwa. Następnie grupa 
udała się do Willi Tadeusz, gdzie po pysznym obiedzie, spotkała się 
z właścicielką tego miejsca, która przedstawiła ciekawą z historię 
tego obiektu i swojej rodziny. 

Kolejnym punktem programu był wyjazd do Lanckorony, gdzie 
uczestnicy ćwiczyli „Aktywne formy prezentacji dziedzictwa kul-
turowego”. Zajęcia terenowe odbywały się na terenie „Chillout 
Targowa 19” oraz na rynku Lanckorony.  Grupa odwiedziła również 
miejscową pracownię ceramiczną oraz spotkała się z organizato-
rami inicjatywy społeczno – kulturalnej „Dwór w Lanckoronie”. 

Trzeci dzień wyjazdu poświęco-
ny został na wypracowanie planu 
innowacyjnych form prezentacji 
dziedzictwa kulinarnego Ziemi 
Wojciechowskiej w powiązaniu 
z tradycjami kowalskimi Gminy 
Wojciechów. Uczestnicy wyjazdu 
szukali mocnych i słabych stron 
swoich miejscowości oraz całej 
gminy oraz wypracowywali szereg 
nowych pomysłów na działania. 
Naładowani dobrą energią i mnó-

stwem inspiracji w późnych godzinach wieczornych grupa powróciła 
do Wojciechowa. 

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy przystąpili do 
konkursu kulinarnego „Sztuka Mięsa z Kowadła”, który polegał 
na przygotowaniu w określonym czasie potrawy mięsnej opartej 
na tradycyjnej recepturze w nowoczesnej aranżacji. Głównym 

składnikiem potraw było mięso 
wieprzowe, drobiowe lub ryby, 
a dodatki były przygotowane na 
bazie produktów lokalnych i tra-
dycyjnych.  Do przyrządzania dań 
na otwartym ogniu uczestnicy 
wykorzystali grille, rożna lub 
ruszta, natomiast do serwowania 
Kapitule Jury użyli rozstawionych 
przy Wieży Ariańskiej kowadeł. 
Inwencji twórczej wymagało rów-
nież nadanie przygotowanym po-
trawom nazw odnoszących się do Ziemi Wojciechowskiej i tradycji 
kowalskich. Zarówno Komisja jak Organizatorzy Konkursu byli pod 
ogromnym wrażeniem kreatywności uczestników w przygotowaniu 
dań kulinarnych w autorskiej aranżacji, wykorzystując oryginalny 
sposób podania potrawy na kowadle.

Uczestnicy przedstawili do konkursu łącznie 15 dań mięsnych 
z dodatkami.

Komisja w składzie: Agnieszka Filiks – Restaurator, Piotr Huszcz 
– Kucharz i Roman Czerniec-Kowal przyznali następujące miejsca:

I miejsce (42 pkt.), otrzymała grupa: Czesław Rodak, Helena 
Żaba i Leszek Bednarczyk za „Podkówki z kowadła”

II miejsce (40pkt.), otrzymała grupa: Jadwiga Ozimek, Teresa 
Mirosław i Teresa Zaręba za „Kopytko z młoteczkiem”

III miejsce (39pkt.) otrzymała grupa: Krystyna Marcewicz, Anna 
Wójcik i Grażyna Bednarczyk za „Jęzor Kowala grilowany”

Ponadto komisja przyznała 6 wyróżnień I stopnia dla:
1.  Elżbiety Mirosław, Katarzyny Jęczeń i Bożeny Walczak  

za „Karczek z haka grillowany w  marynacie jogurtowej”
2. Marzeny Stachyry, Anny Matyjasik i Katarzyny Kowalczyk  

za „Mini kebaby od Wojciechowski Baby sałatu i kozim syrem”
3. Anny Pruś, Barbary Czerniec i Urszuli Dąbrowskiej za „Kowa-

lowe piersi”
4. Wioletty Lewtak, Haliny Zawadzkiej i Ewy Węgorowskiej za 

„Kolorowe pogrzebacze kowala”
5. Renaty Zielonki, Moniki Koziej i Elżbiety Basak za „Cycki Ko-

walowej”
6. Zofii Muciek, Barbary Filipiak i Marty Kiernickiej za „Ryb-

ne podkówki”
 oraz 6 wyróżnień II stopnia dla:

1. Barbary Stępień, Kazimiery Ozimek i Barbary Basak za „Kar-
czycho spod kowadła”

2. Agnieszki Piróg, Anny Młodnickiej, Grażyny Czępińskiej  
za „Żeberka z kowalskiego ogniska w glazurze”

3. Małgorzaty Kowalczyk, Moniki Majczak i Małgorzaty Żuchnik 
za „Karczek młotem trącony”

4. Lidii Rodak, Kry-
styny Mirosław 
i Marianny Gawlik 
za „Karczek kowala 
na czerwonych wę-
gielkach”

5. Danuty Niedzieli, 
Teresy Anasiewicz 
i Marianny Mia-
reczki za „Żeberka 
z paleniska”
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6.  Elżbiety Rynkowskiej, Stanisławy Czerniec i Grażyny 
Jóźwik za „Żebro kowala”.

Konkurs ten wymagał ogromnej kreatywności i przy-
czynił się do zastosowania w praktyce wiedzy i umiejęt-
ności poznanych w projekcie „Rozwój Gminy Wojciechów 
w oparciu o dziedzictwo kulinarne i tradycje kowalskie”. 
Uczestnicy tego wydarzenia wykorzystując potencjał 
dziedzictwa kulinarnego regionu oraz kultywowanie 
tradycji kowalskich  zdobyli nowe doświadczenie w doku-
mentowaniu, odkrywaniu i prezentowaniu kulinarnych 
tradycji Ziemi Wojciechowskiej. 

Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w projekcie „Rozwój 
Gminy Wojciechów w oparciu o dziedzictwo kulinarne i tradycje kowalskie”

Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Dzień Przedszkolaka to ważne święto!

 Przedszkolaki w kinie Cisy

20 września Przedszkolaki z całej Polski 
mają  święto. Ustanowiony we wrześniu 
2013 roku Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka ma na celu popularyzację wychowania 
przedszkolnego oraz wzrost jego znaczenia 
w świadomości społecznej. 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w na-
szej szkole już po raz trzeci włączyły się 
w obchody tego dnia. Dołączyliśmy do wy-

darzenia organizowanego przez Przedszkole im. Misia Uszatka w Gryfinie 
„Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je razem tańcem i piosenką”. 
Hasłem przewodnim tegorocznego dnia były „Dziecięce marzenia”. Podnio-
słego charakteru dzisiejszego dnia dodała obecność Pana Dyrektora Leszka Samcika, który złożył przedszkolakom życzenia z okazji ich 
święta. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Dziecięce marzenia”, czym oficjalnie rozpoczęły świętowanie. Przedszkolaki tańczyły do znanych 
i lubianych dziecięcych hitów. 

Gościem specjalnym dzisiejszego dnia była pani 
Aneta Gąbka – bibliotekarka. Opowiedziała o swojej 
pracy, zaprosiła dzieci do wypożyczania książek 
z naszej biblioteki, a także przeczytała opowiada-
nie „Marzeniom na ratunek”. Dzieci opowiedziały 
o swoich marzeniach, a następnie narysowały je na 
specjalnych chmurkach. 

Niesamowitą atrakcją dla dzieci były bańki my-
dlane. Wyjątkowe, bo baaardzo duże! Przedszkolaki 
miały możliwość „zamknięcia” się w środku bańki, co 
dostarczyło im wielkiej radości. Okrzykom „Ja chcę 
jeszcze raz” nie było końca… Nie zabrakło również 
pysznego poczęstunku, o który zadbali niezawodni 
rodzice. Dzięki nim dzieci miały zapewnione sma-
kołyki takie jak ciasteczka, słone przekąski, owoce 
oraz pyszne soki. Na pamiątkę tego wyjątkowego 
dnia otrzymały dyplomy oraz lizaczki. 

20 września, w pięknej, 
jesiennej aurze, dzieci 
z oddziałów przedszkol-
nych: 4-latki, 5-latki 
i 6-latki, działających 
przy Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Marusarza 
w Wojciechowie, wybrały 
się, wraz ze swoimi wy-
chowawczyniami i nauczy-
cielami, na wycieczkę do 
Nałęczowa. Główną atrak-
cją był seans kinowy, zor-

ganizowany we współpracy z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Wielkim przeżyciem 
dla dzieci było już samo znalezienie się w dużej sali kinowej, zarezerwowanej tego dnia specjalnie tylko dla nich.  Nasze przedszkolaki, 
z wielkim entuzjazmem, obejrzały film animowany o wielkiej odwadze i prawdziwej przyjaźni pt.”Jeżyk i Przyjaciele”.  Po pełnym 
emocji seansie, dzieci mogły też zwiedzić NOK i przyjrzeć się pięknym pracom, wykonanym przez Klub Rękodzieła „Ziemianka”, za-
prezentowanym na wystawie czasowej. Uśmiech i dobry humor były naszym znakiem rozpoznawczym. Zobaczcie sami – zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji.

                                                                            

Katarzyna Masiukiewicz

Marzena Walczak
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Międzynarodowy Dzień Kropki

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Międzynarodowy Dzień 
Kropki obchodzony jest  
15 września. To święto kre-
atywności, odwagi i zaba-
wy. Ma na celu pobudzanie 

pomysłowości dzieci i za-
chęcanie do tworzenia.

Społeczność szkoły 
w Łubkach włączyła się 
w świętowanie Dnia Kropki. Zabawa rozpoczęła się od filmu  
,,The Dot”, którego bohaterką była dziewczynka imieniem Va-
shti, która dzięki narysowanej kropce i wspaniałej nauczycielce 
uwierzyła w siebie i swoje możliwości, odkrywając swój talent.            

 Nie zabrakło także zabaw i gier, w których bohaterem była 
kropka. To ona miała przypominać wszystkim o talentach jakie 
dzieci mają, o tym jak je rozwijać i  jak się nimi dzielić z innymi. 
Niektóre klasy wykonały drzewo talentów, na którym ucznio-
wie w różnorodny sposób zaprezentowali swoje umiejętności. 
Wszystkie podejmowane w Dniu Kropki działania miały pomagać 

najmłodszym odkrywać talenty, zachęcać do tworzenia, poznawać ich mocne strony i je prezentować 
innym. Twórczości nie należy kryć przed światem. 

Prace plastyczne naszych uczniów zostały zawieszone na gazetce szkolnej na głównym korytarzu.
Kolejne Święto Kropki za rok, pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy, obdarzony 

różnymi talentami  i ważne jest aby je odkrywać, i rozwijać. Każdy ma swoją Super Moc czynienia rzeczy dobrych i niepowtarzalnych.

                                                                            

W pierwszym tygodniu września w Szkole 
Podstawowej im Polskich Olimpijczykóww Mi-
łocinie odbyło się Narodowe Czytanie – objęta 
patronatem Pary Prezydenckiej coroczna akcja 
społeczna, której celem jest propagowanie 
czytelnictwa i znajomości literatury naro-
dowej wśród Polaków. Tegoroczną lekturą 
czytelniczego przedsięwzięcia były, ”Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza, które prze-
noszą czytelników do poetyckiego świata, 
w którym tajemniczy świat przyrody, fantazja 
i  nastrojowość oraz ludowa moralność tworzą 
oryginalne i ponadczasowe zestawienie. 

Znaczenie odczytywanego cyklu wierszy dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Pol-
skiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru poezji polskiego wieszcza.

Społeczność szkoły chętnie zaangażowała się w różnorodne działania w ra-
mach tejże akcji i 3 września - w dniu, w któ-
rym w całej Polsce i wielu miejscach na świecie 
odbywały się spotkania w ramach Narodowego 
Czytania, reprezentacja szkoły wraz z opieku-
nem oraz rodzicami udała się na Plac Litewski 
do Lublina, gdzie  uczestnicy wysłuchali wy-
branych fragmentów prezentowanych przez 
parlamentarzystów, osoby duchowne, artystów, 
przedstawicieli różnych instytucji i  jednostek 
organizacyjnych. 

Przez cały kolejny tydzień w naszej szkole 
miały miejsce różnorodne wydarzenia, których 
celem było przybliżenie dzieciom zbioru ballad 
oraz zaciekawienie ogólnopolską akcją czytel-

Przeprowadziła   Aneta Żydek  pedagog specjalny

,,Pasja i wyobraźnia
to najlepsi przyjaciele
dnia kreatywności”
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Bieg Ariański

Marta Siebuła - Pikus

Rafał Mirosław

niczą. 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 „Ballad i romansów”. Dzieci tworzyły plakaty, odgrywały 
scenki, rozmawiały.

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!

W Wojciechowie, w dniu 24 września 2022 r.  odbył się I Ogólnopolski 
Bieg Ariański na Nartorolkach. Głównym organizatorem wydarzenia był 
Klub Sportowy „Strażak”, w skład którego wchodzi grupa miłośników nar-
ciarstwa biegowego, będącego jeszcze niedawno chlubą Gminy Wojciechów.  

Zawodnicy, którzy do tej pory startowali w konkurencjach na terenie 
całej Polski, w tym roku postanowili zorganizować imprezę przy Wieży 
Ariańskiej w Wojciechowie. Nartorolki to coraz bardziej popularny sport 
ogólnorozwojowy, dlatego zainteresowanie udziałem w zawodach było bardzo 
duże. Konkurencje biegowe rozgrywane były w różnych kategoriach. Wzięło 
w nich udział blisko 40  osób nie tylko z okolic Wojciechowa ale również 
m.in. z Tomaszowa Lubelskiego. 

Była to nie tylko doskonała okazja do promocji aktywnego stylu życia, 
ale też regionu, ponieważ organizatorzy zadbali o malownicze trasy, na któ-
rych oprócz ścigających się zawodników maszerowali również zwolennicy 
nordic walking.

 Bieg Ariański jest to wspaniała promocja nie tylko dla Wieży Ariańskiej 
ale też całego województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że impreza na stałe 
zagości w kalendarzu imprez naszej Gminy. 




