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,,Niebezpieczna’’ brzoza, Harcerskie wieści z Wojciechowa, Koncert wiosenny z muzyką i obrazem, Eliminacje gminne do 41. Małego Konkursu 
Recytatorskiego, Rodzinna niedziela przy Wieży Ariańskiej, Wycieczka Do Jurajskiego Kompleksu Turystycznego, Dzień Mamy i Taty,  

SP Wojciechów: 13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Wycieczka Kraków-Wieliczka - Pieniny klasa VI i VII, 
SP Łubki: Dzień bez plecaka, Wycieczka w Pieniny we wspomnieniach uczestników, Zmagania sportowe  na Turnieju Miast i Gmin w Miłocinie, 

Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie, Wycieczka klas młodszych z Łubek do Warszawy, Sukcesy naszych uczniów,  
W królestwie słowa i obrazu, Warto Być POlaksiemAkcja społeczno-edukacyjna Żonkile,  

SP Miłocin: Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie.

Opracowanie: 
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Wojciechów 9 24-204 Wojciechów, 
tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22
e-mail: gok@agroturystyka.pl, 

kowale@kowale.com.pl
www.gokwojciechow.pl, www.kowale.com.pl 

Gmina Wojciechów należy do:

www.kraina.org.plwww.zielonypierscien.eu 

W dniu 27.05.2022 r. Agnieszka Gąska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wojciechowie otrzymała  ZŁOTĄ ODZNAKĘ  „ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI”, 
przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Muzeum Narodowego w Lublinie i po-
łączona była z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Odznaczenia wręczał Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Jarosław Sellin.
Dyrektor GOK została doceniona za wieloletnią działalność na rzecz ochrony dzie-

dzictwa kulturowego, opiekę nad zabytkową Wieżą Ariańską i jej otoczeniem.
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Działania w gminie Wojciechów kwiecień - czerwiec 2022

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej, podej-
mujemy dalsze działania, żeby krok po kroku rozwijać naszą gminę. 
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na  działania i zadania, które 
dzięki zaangażowaniu różnych środowisk udało się w ostatnim 
czasie (kwiecień 2022 r. – czerwiec 2022 r.) zrealizować:

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 
(nabór drugi)

W dniu 22.02.2022 r. gmina Wojciechów złożyła trzy wnioski 
w ramach naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
– Polski Ład. W dniu 30.05.2022 r. otrzymaliśmy środki na reali-
zację dwóch wniosków. Kwota dofinansowania: 10.140.500,00 
zł. W ramach dofinansowania zrealizowane zostaną następujące 
zadania:         

(1) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Palikijach. Planowany koszt inwestycji: 6.000.000,00 
zł, kwota dofinansowania: 5.400.000,00 zł (90% wartości inwe-
stycji), wkład własny z budżetu gminy: 600.000,00 zł (10% war-
tości inwestycji).

(2) Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów. 
Planowany koszt inwestycji: 4.990.000,00 zł, kwota dofinansowania: 
4.740.500,00 zł (95% wartości inwestycji), wkład własny z budżetu 
gminy: 249.500,00 zł (5% wartości inwestycji). W ramach zadania, 
planowana jest przebudowa 7,3 km odcinków dróg wewnętrznych 
i gminnych:

1- Przebudowa drogi gminnej nr 112576L w miejscowości Maszki 
na odcinku 850 m,                     

2 - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 163) w miejsco-
wości Maszki k/Wojciechowa na odcinku 1150 m,

3 - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 636) w miej-
scowości Sporniak na odcinku 800 m,

4 - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 152) w miej-
scowości Stasin na odcinku 700 m,

5 - Przebudowa drogi wewnętrznej )dz. nr ewid. 254) w miej-
scowości Szczuczki na odcinku 500 m,

6 - Przebudowa drogi gminnej nr 106913L w miejscowości 
Romanówka na odcinku 800 m,

7 - Przebudowa drogi gminnej nr 106914L w miejscowości 
Ignaców na odcinku 710 m,                    

 8 - Przebudowa drogi gminnej nr 106915L w miejscowości 
Ignaców na odcinku 640 m do DW 827), 

 9 - Przebudowa drogi gminnej nr 106909L w miejscowości 
Cyganówka na odcinku 900 m,   10 - Przebudowa drogi gminnej nr 
106907L w miejscowości Halinówka na odcinku 250 m. 

W dniu 15.06.2022 r. gmina otrzymała promesę wstępną na 
realizację w/w zadań. Gmina jest zobowiązana do ogłoszenia 
postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wy-
konawcy/wykonawców w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od 
dnia udostępnienia wnioskodawcy niniejszej promesy wstępnej, 
tj. do 15.03.2023 r.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 
(nabór pierwszy)

W dniu 23.07.2021 r. gmina Wojciechów złożyła wnioski w ra-
mach naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
– Polski Ład:

Przebudowa drogi w miejscowości Miłocin (przy łąkach)
Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego o długości 
3,050 km w miejscowości Miłocin, położonego na działkach nr: 
199, 507,269, 282 (obręb Miłocin Kol.) oraz działce nr 131 (obręb 
Palikije I). Droga usytuowana na trudnym, podmokłym terenie, 
z nawierzchnią szutrową, licznymi wybojami i przełomami. W ra-
mach zadania przewidziano: podbudowę z materiałów kamiennych, 
nawierzchnie bitumiczną o szerokością 3,00 m, odwodnienie kor-
pusu drogi poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych, 
zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem rodzimym i ustawie-
nie oznakowania pionowego. Przewidywana wartość inwestycji: 
1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00 
zł (5% przewidywanej wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych 
środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji). 

(2) Przebudowa ciągu drogowego w Palikijach
Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego (od drogi 

powiatowej nr 2233L (Miłocin – Stasin – Podole – Bełżyce) do gra-
nicy ze Sporniakiem) w miejscowościach Palikije Drugie i Palikije 
Pierwsze, Droga zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: 
437, 531, 530 (obręb geodezyjny Palikije I) oraz działce ewidencyj-
nej nr 321 (obręb geodezyjny Palikije II), o szerokości 4m. Droga 
posiada obecnie nawierzchnię szutrową z licznymi wybojami i prze-
łomami o zmiennej szerokości. W ramach zadania przewidziano 
wykonanie podbudowy z materiałów kamiennych oraz wykonanie 
nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,60 m i długości 2425 m, 
a także odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadków po-
dłużnych i poprzecznych, zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem 
rodzimym oraz ustawienie oznakowania pionowego. Przewidywana 
wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału 
własnego: 75.000,00 zł (5% przewidywanej wartości inwestycji). 
Kwota wnioskowanych środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidy-
wanej wartości inwestycji). 

W dniu 8.06.2022 r. zostały wszczęte postępowania przetargowe 
w celu wyboru firmy/firm, które zrealizują te zadania. Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 23.06.2022 r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (nabór na 2022 r.)
W sierpniu 2021 r. gmina Wojciechów złożyła dwa wnioski 

na realizację dróg Gminnych w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg:

 (1) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije 
Pierwsze”. Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzona będzie od 
drogi gminnej nr 106924L do drogi gminnej nr 106925L na długości 
770,00 m od km rob. 0+000 do km rob. 0+770 w miejscowości Palikije 
Pierwsze. Droga w całości zaprojektowana jest w pasie drogowym, 
na działce nr 474. Bezpośrednim efektem rzeczowym projektu 
po oddaniu drogi do użytkowania będzie droga jednojezdniowa 
dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej o długości 770 m i sze-
rokości zasadniczej 3,5 m wraz z  poboczami z kruszywa łamanego 
o szerokości 0,75 m. Koszt zadania (wg kosztorysu inwestorskiego): 
516.939,81 zł. Koszt zadania po przetargu: 411 199,92 zł. 

(2) „Przebudowa drogi gminnej nr 112575L w miejscowości 
Maszki k. Wojciechowa”

Lokalizacja projektowanej do przebudowy drogi gminnej  
nr 112575L o przebiegu: od drogi powiatowej nr 2229L do drogi 
gminnej nr 106917L na długości 540,00 m od km rob. 0+000 do 
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km rob. 0+540,00 w całości zaprojektowana jest w pasie drogi 
gminnej nr 112575L na działkach nr ewid. 1120 w m. Wojciechów, 
nr ewid. 793 w m. Maszki k. Wojciechowa. Bezpośrednim efektem 
rzeczowym projektu po oddaniu drogi do użytkowania będzie 
droga jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
o długości 540 m i szerokości zasadniczej 3,5 m oraz poboczami 
z kruszywa łamanego o szerokości. 0,75 m. Koszt zadania (wg kosz-
torysu inwestorskiego): 368.113,68 zł. Koszt zadania po przetargu:  
291 545,35 zł.  

Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie po 50% warto-
ści poprzetargowej w przypadku obu dróg, tj. (1) 205 599,96 zł 
zł dla drogi w Palikijach Pierwszych  i (2) 145 772,67 zł dla drogi 
w Maszkach k. Wojciechowa. Obie drogi zostały zrealizowane             
w terminie i odebrane przez powołaną do tego celu komisję.

Wniosek na budowę lub modernizację drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR))

W związku z uruchomioną przez Zarząd Województwa Lubelskiego 
procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków 
budżetu Województwa Lubelskiego na budowę lub modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych gmina Wojciechów złożyła w dniu 
1.03.2022 r. wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 106903L – dz. nr ewid. 257 oraz dz. nr ewid. 
427 o długości 960 m”. Gmina zamierza zrealizować zadanie na 
odcinku 950 od Szczuczek VI Kolonii do Łubek Szlachty. Wartość 
kosztorysowa tej inwestycji to 773 447,62 zł. Gmina Wojciechów 
otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w wysokości 
150 000,00 zł.

Prace porządkowe w Urzędzie Gminy i na terenie gminy
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Bełżycach udało się umożliwić podjęcie pracy w Urzędzie Gminy 
Wojciechów przez osoby bezrobotne. Prace wykonują również oso-
by skazane. Wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy 
Wojciechów osoby te wykonują różnorakie działania na terenie całej 
naszej gminy, poprawiające bezpieczeństwo, ład i porządek (budowa 
chodnika w Wojciechowie, remont budynków gospodarczych, wy-
cinka zakrzaczeń, zbieranie śmieci na terenie gminy, oczyszczanie 
traktów pieszych i inne niezbędne prace porządkowe). Wyrażam 
głęboką nadzieję, że dzięki dalszemu, znaczącemu zaangażowaniu 
różnych środowisk uda się realizować różne zadania, a tym samym 
stopniowo rozwijać  naszą gminę.

Z wyrazami szacunku
Artur Markowski

– Wójt Gminy Wojciechów
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Łubki - ile prawdy jest w legendzie

Rozwścieczony czort zebrał resztki drobnej szlachty w swój 
wór i poniósł ku Wiśle, aby wszystkich utopić. Lichy okazał się 
worek, bo w Łubkach pękł i diabeł zgubił kilka rodzin. Reszta 
wypadła niedaleko Wisły we wsi Słotwiny. Tyle mówi legenda, 
ale czy to tylko bajka?

Czasem tak bywa, że lokalna legenda niespodziewanie nabiera 
realnych kształtów. Zapisanym lub usłyszanym gdzieś opowieściom 
daje się wiarę z dużą dozą sceptycyzmu. Gdy okazuje się jednak, że 
tak banalne “grzebanie” w starych metrykach poparte pytaniem 
“a po co ci to potrzebne?” przynosi nieoczekiwane efekty i stara 
legenda się materializuje, to dla takich chwil warto się poświęcić.

Obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych, czyli zapisywania 
ślubów i chrztów w parafiach rzymskokatolickich wprowadził 
Sobór Trydencki w 1563 roku. W Polsce ten obowiązek został 
wprowadzony po roku 1602 z dużym naciskiem na staranne i od-
dzielne prowadzenie ksiąg chrztów, ślubów i zgonów oraz dbałość 
o ich przechowywanie.

W akcie metrykalnym po “wczytaniu” jest cała masa informacji. 
Zaczynając od podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko 
antentów, wiek, datę wydarzenia poprzez miejsce wydarzenia, 
imiona rodziców, często również nazwisko panieńskie matki. 
Pozostałe dane to wiek rodziców, miejsce zamieszkania, dane 
świadków czy rodziców chrzestnych. 

W aktach metrykalnych parafii wojciechowskiej z początku 
XIX wieku wieś Łubki dzieliła się na Wólkę Łubkowską, Łubki 
Szlacheckie, o których mówi legenda zapisywane również jako 
Łubki Młodnickiego oraz na Łubki Witkowskiego, w później-
szym okresie zapisywane jako Łubki Jankowskiego.

W części zachodnio-południowej Łubek “wypadły” diabłu zapew-
ne te szlacheckie rodziny o których mowa w legendzie. Nazwiska 
jakie dominowały w tej części wsi to np.: Młodnicki, Dziewicki, 
Zubrzycki, Niezabitowski, Kaznowski i inne. Do dnia dzisiejszego 
te nazwiska wciąż są bardzo popularne.

W tej części Łubek “Roku tysięcznego osiemsetnego dwunastego, 
dnia trzeciego miesiąca lipca o godzinie trzeciej po południu przed nami 
Podproboszczem Wojciechowskim sprawującym obowiązki Urzędnika 
Stanu Cywilnego Gminy Wojciechowskiej Powiatu Kazimierskiego 
w Departamencie Lubelskim stawił się urodzony Walenty Zubrzycki 

Łubki na mapie województwa lubelskiego za panowania króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego  z 1785 roku ze zbiorów 
Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Źródło www.igrek.amzp.pl

dziedzic części Łubek liczący lat czterdzieści sześć w Wsi Łubkach zamiesz-
kały i okazał nam dzieci bliźnięta płci męskiej, które urodziły się w domu 
jego, pod numerem dwudziestym czwartym na dniu trzecim lipca roku 
bieżącego, oświadczając iż są spłodzone z niego i urodzonej Małgorzaty 
z Piaseckich lat trzydzieści mającej jego Małżonki, i że życzeniem jego 
jest nadać im imiona pierwszemu: Józef, a drugiemu Wawrzyniec.

Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dzieci oboje, 
w przytomności urodzonego Franciszka Witkowskiego dziedzica części 
Łubek liczącego lat dwadzieścia dwa we wsi Łubkach zamieszkałego 
tudzież urodzonego Michała Młodnickiego Dziedzica części Łubek, 
z wsi Łubek w gminie Wojciechowskiej położonej, który rok trzydziesty 
dziewiąty skończył.

Ojciec wraz z świadkami i z nami niniejszy akt urodzenia po przeczy-
taniu onego stawającym podpisali.

Ksiądz Jacek Czarnecki Podproboszcz Wojciechowski sprawujący 
obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego.

Walenty Zubrzycki ojciec 
Franciszek Witkowski jako świadek 
Michał Młodnicki jako świadek”

Była to drobna szlachta zwana inaczej szlachtą zaściankową bądź 
cząstkową. Grupa ta powstała na skutek stopniowego podziału grun-
tów dworskich pomiędzy dzieci, najczęściej synów. Rozdrobnienie 
majątków doprowadzało do niemożności pomnożenia go i uzyskiwania 
korzyści materialnych. Z racji urodzenia mogła nadal tytułować się 
szlachtą oraz posiadała swoje przywileje. Przed nazwiskiem takiego 
szlachcica nie dodawano tytułu “nobilis” (tł. szlachcic, szlachetnie 
urodzony), ale zaznaczano po polsku, że był gospodarzem na własnej 
cząstce ziemi lub był właścicielem części wsi. Warto zaznaczyć, że 
były to osoby piśmienne.

Część północno-wschodnia Łubek natomiast tworzyła majątek 
ziemski i należała do Franciszka Witkowskiego.

W 1836 roku Łubki Witkowskiego nawiedziło wielkie gradobicie. 
Dziedzic wystąpił wtedy do naczelnika powiatu ze sprawą allewiacyjną 
o ustalenie strat na skutek klęski i uzyskanie ulgi w podatkach. Oprócz 
posiadania majątku dziedzic Witkowski był Sędzią Pokoju Okręgu 
Kazimierskiego. Był dwukrotnie żonaty. W chwili śmierci zostawił po 
sobie żonę - Kajetanę z Wybranowskich. Urodziła się w Łysakowie 
z ojca Kajetana Wybranowskiego - dziedzica dóbr Łysakowa i części 
Potoka, Podporucznika Pułku Trzynastego Jazdy Wojsk Polskich 
- i z matki Tekli Głogowskiej, miecznikówny płockiej z majątku 
Dub w powiecie tomaszowskim. Małżeństwo Witkowskich docze-
kało się wspólnie siedmiorga dzieci: Juliana (ur.1838), Eligiusza 
(ur.1836), Franciszka (ur.1839), Amelię (ur.1839), Michalinę 
(ur.1841), Walerię (ur.1844) i Marię (ur.1849). Wszystkie urodziły 
się w Łubkach. Julian, zmarł w wieku 36 lat, Eligiusz zginął jako 
żołnierz wojsk cesarsko-rosyjskich mając 25 lat, Franciszek ożenił się 
z Eufrozyną Jankowską z Ostrowa Lubelskiego i osiedlił się w okolicy 
Świdnika. Córki Witkowskich - Michalina została żoną Bolesława 
Borowskiego dzierżawcy Konopnicy. Waleria wyszła za Adama 
Karpińskiego rządcę dóbr Łucki w powiecie sieradzkim. Ostatecznie 
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osiedlili się w okolicach Górecka Kościelnego. Maria poślubiła 
Leonarda Niewiarowskiego - dzierżawcę majątku Kazimierówka 
 k/Chełma. Amelia została żoną Wincentego Dawidowskiego, pro-
fesora Gimnazjum Lubelskiego.

Skan dokumentu zaświadczający o śmierci Eligiusza 
Witkowskiego. Źródło: www.szukajwarchiwach.gov.pl

Nagrobki: Tekli Wybranowskiej – matki i obok Franciszka 
Witkowskiego - męża Kajetany Jankowskiej na cmentarzu przy 
ul. Lipowej w Lublinie. Źródło: www.cmentarze.juszczyk.org

Nagrobek Franciszka Witkowskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej 
w Lublinie. Źródło: www.cmentarze.juszczyk.org

Treść inskrypcji nagrobnej:
FRANCISZKOWI WITKOWSKIEMU

SĘDZIEMU OKRĘGU KAZIMIERSKIEGO
ZMARŁEMU D.6 SIERPNIA 1850 R

ŻONA Z DZIEĆMI
JAKO GODNEMU UWIELBIENIA 

MĘŻOWI I OJCU 
TEN POMNIK KŁADĄ

Po śmierci Franciszka Witkowskiego, jego żona Kajetana 
wyszła za mąż za Wacława Jankowskiego. Działo się to w Lublinie  
30 sierpnia 1853 roku. Jankowski był urzędnikiem z biura 
Prokuratora Lubelskiego, aplikantem sądowym.  Gazeta Sądowa 
Warszawska nr 25 z 1876 roku tak pisała:” (…) Wybory na urzędy 
sędziów i ławników we wszystkich gminach gubernii Lubelskiej, jak 
podaje Gazeta Lubelska, ukończone zostały 2-go Czerwca. Aby dać 
poznać czytelnikom naszym, w ręce jakich warstw społeczeństwa 
wiejskiego, wyborcy postanowili złożyć szalę sprawiedliwości, podajemy 
rezultat głosowania kilku powiatów (…). Powiat Nowo-Aleksandryjski 
(Puławski). Okręg sądowy Polanowiecki. Na sędziego: Baron Offenberg. 
wł. dóbr Polanówka, gł. 890, Wacław Jankowski wł. dóbr Łubki, 
gł. 420; - na ławników: Hieronim Czechowski, wł. dóbr Kowale, gł.436, 
Henryk Gerlicz, wł. dóbr Kraczewice gł.197, Józef Bożek i Piotr Szeląg 
(byli wójci  gmin), po gł.184 i Jan Dyka, wł. osady wiejskiej gł.164 (…)”

Córka dziedziców Jankowskich - Leontyna wyszła za mąż za 
Emiliana Falęckiego, doktora medycyny pracującego w Bełżycach. 
“Działo się w miejscowości Wojciechów dnia 02-go / 14-go listopada 
1876 roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy, iż w obec-
ności świadków Stanisława Falęckiego, 28 lat od urodzenia liczącego, 
nauczyciela gimnazjum, zamieszkałego w Warszawie i Aleksandra 
Janiszewskiego, 38 lat od urodzenia liczącego, doktora medycyny, za-
mieszkałego w mieście Lublin, w dniu dzisiejszym został zawarty religijny 
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,,Niebezpieczna’’ brzoza

W centrum Wojciechowa, przy głównej drodze, w pobliżu Wieży 
Ariańskiej stoi Kapliczka pw. św. Jana Chrzciciela.

Jej fundatorem w roku 1923 był p.Zygmunt Kątski wieloletni 
nauczyciel szkoły i mieszkaniec Wojciechowa. Szukał ciekawych 
i ładnych miejsc tak do budowy własnego domu, jak i innych trwałych 
pamiątek.Za Kapliczką, nad bijącym źródełkiem postawił również 
studzienkę ładnie ocembrowaną, z garnuszkiem na łańcuszku, by 
zaczerpnięta woda chłodziła umęczonych upałem wędrowców. 

Studni dawno nie ma, jak nie ma stawu, nad którym górowała 
Kapliczka. Pozostała jeszcze do niedawna rozłożysta brzoza posa-
dzona własnymi rękami przez Nauczyciela. To ona dawała przyjemny 
cień siedzącym na ławeczce przechodniom i była naturalną ozdobą 
nie tylko Kapliczki, ale całego wokół terenu. Razem z nią wrosła 
w krajobraz Wojciechowa. Tak było do grudnia 2021 roku.           

Wtedy pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 
Odział w Kraśniku  oszacowali, że brzoza jest stara, mogłaby za-
grozić bezpieczeństwu poruszających się pojazdów i szybko zadali 
kres jej życiu. Po ścięciu okazało się, że wcale nie była schorowaną 
staruszką, jak ocenili ją eksperci. Tylko znikome miejsca poddały 
się przeżytym latom. 

Wiadomość o jej ścięciu lotem błyskawicy obiegła całą wieś. 
Długo leżała za Kapliczką. Wojciechowiacy z żalem patrzyli na jej 
smutny koniec i żegnali jak kogoś bardzo bliskiego. Była trwałym 
symbolem nie tylko miłości p.Z. Kątskiego do Wojciechowa. Teraz 
została osierocona Kapliczka, która mam nadzieję, i tym razem 
znajdzie fundatora na odnowienie. 

A kto w miejsce zniszczonego pomnika przyrody posadzi nowe, 
długotrwałe i piękne drzewo?

Zofia Jośko

związek małżeński pomiędzy EMILIANEM FALĘCKIM, kawalerem, 26 
lat od urodzenia liczącym, synem Antoniego Falęckiego i jego żony Józefy 
z domu Karpińskiej, urodzonym w mieście Międzyrzec, a zamieszkałym 
jako doktor medycyny w osadzie Bełżyce, – a LEONTYNĄ JANKOWSKĄ, 
panną, 20 lat od urodzenia liczącą, córką Wacława Jankowskiego, 
właściciela majątku Łubki i jego żony Kajetany z domu Wybranowskiej, 
urodzoną w mieście Lublin, a zamieszkałą przy rodzicach we wsi Łubki. 
Związek ten został poprzedzony tylko jedną zapowiedzią ogłoszoną 
w Kościołach Parafialnych tutejszym oraz w Bełżycach w dniu 24-go 
października / 05-go listopada. Z pozostałych zapowiedzi nastąpiła 
dyspensa z pozwolenia Biskupa Diecezji Lubelskiej z dnia 16-go paź-
dziernika tegoż roku za numerem 1606/134. Obecni podczas zawarcia 
aktu małżeństwa rodzice panny młodej słownie dali jej pozwolenie na 
jego zawarcie. Nowożeńcy oświadczyli, iż nie zawierali pomiędzy sobą 
żadnej umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny zaślubin dopełnio-
ny został przez Księdza Michała Antulskiego, Kanonika Lubelskiej 
Katedry, Proboszczem Parafii Bełżyce i Wojciechów, w obecności Księdza 
Stanisława Cieślakowskiego, Wikarego Filii Wojciechów. Akt ten po 
odczytaniu został przez nas i przez obecnych podpisany."

Trudno jednoznacznie stwierdzić, do którego roku majątek Łubki 
był własnością Kajetany Jankowskiej i jej męża Wacława. Zmarła 
w Nałęczowie 21 stycznia 1894 roku w wieku 76 lat, pozostawia-
jącpo sobie męża.

Następnym właścicielem majątku Łubki został Mieczysław 
Dąbrowski... 

Cdn... 
 

Skan aktu zgonu Kajetany Jankowskiej. 
Źródło: www.szukajwarchiwach.gov.pl
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Harcerskie wieści z Wojciechowa

Drużyna harcerska 
w gminie Wojciechów 
powoli zbliża się do 
dziewiątego roku 
swojej działalności. 
Różne przeszła drogi, 
nawet nazwę zmie-

niała ze względów praktycznych. Jednak Kronika naszej harcerskiej 
„Watahy” wciąż pęcznieje, wzbogacając się o kolejne wpisy i nowe 
fotografie dokumentujące podejmowane przez harcerzy działania. 
I wciąż jesteśmy tą samą drużyną, która najpierw we wrześniu 
dziewięć lat temu rodziła się na jesiennym biwaku w Nowym Gaju, 
a potem zawiązała się już oficjalnie w miłocińskiej szkole podsta-
wowej 12 listopada 2013 roku.

     Nie pisaliśmy o sobie w Gazecie 
Wojciechowskiej czas jakiś, aby po-
zwolić Czytelnikom odsapnąć od 
naszej obecności. Nie znaczy to 
jednak, że nas nie było, albo, że nie 
mamy o czym pisać. W międzyczasie 
uczestniczyliśmy przecież w różnych 
wydarzeniach patriotycznych i rocz-
nicowych, zorganizowaliśmy akcję 
„Czekolada dla Żołnierza”, kiedy 
zbieraliśmy czekoladowe słodkości 
w Wojciechowie przy „Stokrotce”, 
w Palikijach przy remizie i przy remi-
zie w Łubkach. Wielkie serca okazali 
mieszkańcy Wojciechowa i Łubek, 
przy zaangażowaniu nauczycieli i uczniów Szkoły w Łubkach, Wójta 
i Sekretarz naszej gminy w Wojciechowie oraz wsparciu Pracowników 
wojciechowskiej „Stokrotki”. Dzięki wspólnej dobroci, przekazaliśmy 
naszym żołnierzom strzegącym polskiej granicy atakowanej przez 
białoruskie służby i imigrantów islamskich, ponad sto czekolad 
plus batony i inne słodycze. Efektem tego było podziękowanie do-
wódcy 19 Brygady Zmechanizowanej z Lublina dla wojciechowskiej 
drużyny. Po napadzie Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny u naszego 
wschodniego sąsiada w Punkcie Sanitarnym na przejściu granicznym 
w Dorohusku pełnił służbę nasz drużynowy. Członkowie naszej dru-
żyny harcerskiej zaangażowali się też w pomoc na MOP Markuszów, 
gdzie pomagali w rozdzielaniu żywności i odzieży uciekinierom 
wojennym. Z Wojciechowa wyszło kilka transportów na Ukrainę, 
zorganizowanych we współpracy z Korpusem Humanitarnym 
Polskiego Białego Krzyża. We współpracy z Brytyjczykami, drogą 
przez Świdnik, przekazaliśmy nie tylko żywność i odzież cywilnym 
ofiarom wojny w Łucku, gdzie kierujemy naszą pomoc do katedry ka-
tolickiej od samego początku, ale mogliśmy też przekazać obrońcom 
Ukrainy latarki, baterie, powerbanki, świetnie wyposażone apteczki 
osobiste dla kilkudziesięciu żołnierzy ukraińskich, lekarstwa, ban-
daże i sprzęt medyczny oraz sporą ilość batonów energetycznych 
stanowiących czasami jedyny posiłek żołnierza na froncie. Nasze 
transporty docierały na Ukrainę dzięki pomocy prywatnej firmy 

z Opola Lubelskiego, 
Świdnika i Fundacji 
Niewidzialnej Ręki 
spod Hrubieszowa, 
gdzie mamy do 
dyspozycji maga-
zyn przerzutowy. 
Nasze samochody 
mogły odjechać wy-
pełnione niezbędny-
mi darami również 
dzięki przekazaniu 
nam pomocy hu-
manitarnej i udo-
stępnieniu busa 
z przyczepą przez 
Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce 
w Polsce (Program SOS Lublin). Namiot i jego wyposażenie 
na granicę otrzymaliśmy od Harcerskiego Korpusu Kadetów 
z Lublina. Karetkę wraz z obsługą do naszych działań dysponowało 
Stowarzyszenie Ratownictwa Polskiego z Poniatowej. Wszyscy, 
którzy wspierają nasze działania robią to pro publico bono, czy-
li za darmo. Co ważne, nazwa Ziemia Wojciechowska i gmina 
Wojciechów, dzięki tym działaniom znane są w wielu miejscach 
nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie.

     Ale harcerstwo, to nie tylko wojna. Nasze druhny i druhowie 
mogą uczestniczyć w wydarzeniach stricte harcerskich. Ich fina-
łem jest zawsze obóz letni. Podobnie, jak w roku ubiegłym, nasza 
letnia baza znajdzie się nad jeziorem Lgiń, kilkaset kilometrów 
od Wojciechowa. Na letnie miesiące mamy też zaplanowane dwa 
biwaki, kiedy jeden z oficerów Wojska Polskiego będzie szko-
lił harcerzy z zakresu survivalu a instruktorzy Stowarzyszenia 
Ratownictwa Polskiego będą szkolić naszych młodych druhów 
zasad udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia miejsc wy-
padków. A co jeszcze za nami? Jako harcerze byliśmy ostatnio 
współorganizatorami piątej edycji Międzynarodowego Przeglądu 
Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, gdzie doszło do spotkania 
aż siedmiu różnych organizacji harcerskich. Na scenie prezento-
wali się wodniacy z Bractwa Harcerskiej Bandery „Białe Wilki” 
z Maszewa Dużego k. Płocka, zuchy i harcerze z ZHP w Uchaniach 
pow. hrubieszowski, przedstawiciel ZHR z Lublina, zuchy i har-
cerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego „Harcerska Brać” 
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z Suśca w pow. tomaszowskim, na scenie 
zaprezentował się też naczelnik Związku 
Wolnego Harcerstwa Polskiego „Szare 
Polówki” z Krakowa. Miło nam było też go-
ścić przedstawiciela harcerskiego Korpusu 
Kadetów z Lublina. Całość spinali w całość 
członkowie naszej drużyny, czyli Harcerska 
Organizacja Wychowawczo – Patriotyczna 
„Cichociemni”. Poza piosenkami i pieśniami 
w języku polskim, wykonanych zostało kilka 
pieśni w języku ukraińskim. Atrakcją okaza-
ło się przedstawienie, a po nim spotkanie 
z Bractwem Rycerskim Księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego z Lublina. Nasza druży-
na była reprezentowana w czasie uroczy-
stości upamiętniających zrzut żołnierzy 
Cichociemnych w Motyczu, na Rajdzie 
Pamięci cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego 
„Zapory” itp.

Przed nami wakacje, obóz, biwaki. 
Po spotkaniach naborowych w szkołach 
w Radawczyku, Palikijach, Matczynie 
i Wojciechowie dołączają do nas kolejni kan-
dydaci  do harcerskiego życia. Na wrzesień 
zaplanowaliśmy ich przyrzeczenie. Mamy 
nadzieję, że wprowadzą oni ze sobą wiele 
Świeżości i będą inspirować do nowych wy-
zwań, zgodnie z harcerskim przyrzeczeniem 
służby Bogu i Polsce w tych trudnych dla 

naszych ideałów czasach. Wciąż jest też aktualne zaproszenie dla uczniów szkół podsta-
wowych z naszej gminy. Dołączcie do 7. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Wataha” 
im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Do drużyny, która ma za sobą manewry 
ratownicze na Wiśle, strzelanie z prawdziwych karabinów, wciąż aktualne zaproszenie na 
skoki spadochronowe do Łodzi. Świat dla harcerza stoi otworem! Wystarczy, że zdałeś, 
czy zdałaś do czwartej klasy podstawówki, dostaniesz zgodę swoich rodziców a spanie pod 
baldachimem nieba, kąpiel w jeziorze Lgińskim, granie w dwóch filmach, zdobywanie umie-
jętności ratowania ludzkiego życia i maszerowanie przez drogi i bezdroża czy to w rajdach, 
czy pielgrzymce harcerzy będzie i dla Ciebie. Z nami będziesz nosicielem Betlejemskiego 
Światła Pokoju, z drużyną czy zastępem będziesz pakować sianko wigilijne do rozdania 
przed Bożym Narodzeniem, może pomożesz przy akcji krwiodawstwa w Wojciechowie, 
a może zechcesz dołączyć do „Korpusu Niewidzialnej Ręki”? Szukaj nas w internecie albo 
pisz SMSa na 512789599. Zaczniemy od biwaku. Szykuj metalowy kubek, karimatę albo 
materac, śpiwór i latarkę. Nie bój się! Dasz radę. Czuwaj!
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Koncert wiosenny z muzyką i obrazem 

W niedzielę, 24 kwietnia 2022 w Remizie Strażackiej OSP 
w Wojciechowie odbył się niezwykły koncert artystów z Gminy 
Wojciechów. Impreza zorganizowana po raz pierwszy przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Wojciechowie spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców naszej Gminy. KONCERT WIOSENNY 
Z MUZYKĄ I OBRAZEM miał na celu prezentację dorobku twórczego 
grup artystycznych Ziemi Wojciechowskiej, a także podziękowanie 
społeczności za włączenie się w akcję pomocy Ukrainie.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady 
Gminy Wojciechów Michał Sumiński, Członkowie Rady Gminy 
Wojciechów: Grzegorz Piróg, Andrzej Twardowski, Dariusz 
Kołodziejczyk, Radna Powiatu Lubelskiego Joanna Kaznowska, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Palikijach Małgorzata Pietraś oraz 
Sołtysi, przedstawiciele Kół Gospodyń,  Klubu Seniora, a także 
mieszkańcy Gminy Wojciechów oraz goście z Ukrainy przebywający 
na naszym terenie.

Koncert rozpoczęła Kapela Wojciechowska marszem. Następnie 
zebrani minutą ciszy uczcili ofiary zbrodni popełnionych przez 
Rosjan na Ukrainie. Po powitaniu gości przez Dyrektor GOK, 
Agnieszkę Gąskę, wstąpiła Orkiestra Dęta OSP w Wojciechowie pod 
kierunkiem Kazimierza Kołodzieja z wiązanką nowych utworów 
specjalnie przygotowanych na tę okazję. Po nich swój dorobek 
artystyczny zaprezentował Zespół Seniorów z Wojciechowa pro-
wadzony przez Leszka Iwaniaka. Wśród ich repertuaru znalazły się 
pieśni ludowe, a także utwory o tematyce Ukraińskiej, śpiewane 
w ramach występów grupowych, solowych, a także duetów.

Następnie wystąpił Zespół Sporniaczanki w nowych, pięknych 
strojach prezentując wiosenny repertuar. Na zakończenie części 
artystycznej zaprezentowała się Kapela Wojciechowska, która 
oprócz tradycyjnych swoich utworów zaprezentowała wiązankę 
pieśni podkreślających naszą solidarność z Ukrainą.

Publiczność była pod ogromnym wrażeniem występów wszystkich 
zespołów, nagradzając gromkimi brawami każdy z wykonywanych 
utworów. Koncert Wiosenny to niezwykle udana impreza, z dobrą 
atmosferą, która wszystkim zebranym dostarczyła wiele wzruszeń  
i muzycznych doznań na najwyższym poziomie.

Po koncercie nastąpiło otwarcie wystawy Warsztatów Malarskich, 
które co tydzień odbywają się pod kierunkiem Honoraty Świderskiej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie.  Na wystawie 
swoje obrazy prezentowały panie: Elżbieta Walczak, Krystyna 

Mirosław, Teresa Tomczyk, Lidia Rodak, Barbara Basak, Elżbieta 
Basak, Teresa Zaręba, Barbara Filipiak, Grażyna Winiarska. To już 
drugi wernisaż prac artystek spotykających się od października 
ubiegłego roku. Goście byli pod wielkim wrażeniem ogromnego 
talentu i wrażliwości naszych malarek, a ilość prezentowanych 
prac świadczy o ich ogromnej pasji do malarstwa. 

Na zakończenie wzruszające słowa podziękowania skierowała 
do zebranych Julia Nakonieczna – Ukrainka mieszkająca na terenie 
naszej Gminy.  Tym akcentem zakończyła się część oficjalna, która 
jednocześnie zapoczątkowała sympatyczne spotkanie przy ciast-
ku i herbacie. Serdecznie dziękujemy artystom za przygotowane 
występy oraz publiczności za miło spędzony czas.

Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Dnia 13 maja 2022 r. w sali konferencyj-
nej Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się 
Eliminacje Gminne do 41 Małego Konkursu 
Recytatorskiego. W wydarzeniu wzięło 
udział 30 uczniów ze szkół podstawowych 
w Łubkach, Maszkach, Miłocinie, Palikijach 
i Wojciechowie.
Recytatorów oceniało jury w składzie:

• Anna Kistelska – główny instruk-
tor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Lublinie w pracowni Kultury Żywego 
Słowa, organizator Wojewódzkich 
Konkursów Recytatorskich, juror. Pod jej 
redakcją została wydana książka Czesława 
Maja „Ścieżką przez Motycz”.
• Monika Pastuszak – instruktor 
Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją, 
prowadzi zajęcia recytatorskie, organizuje 
konkursy recytatorskie teatralne, a także 
jest logopedą.

Podczas konkursu jury oceniało: dobór re-
pertuaru, poprawność dykcji, interpretację 
utworów i ogólny wyraz artystyczny.
Dzieci występowały w trzech kategoriach 
wiekowych. Jako pierwsi zaprezentowali się 
uczniowie klas I-III, po nich reprezentanci 
klas IV-VI, a jako ostatni wystąpili najstarsi 
uczestnicy z klas VII-VIII. W trakcie ocze-
kiwania na werdykt jury, dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek.

Po wysłuchaniu recytatorów jury po-
stanowiło przyznać nagrody i nominacje 

Eliminacje gminne do 41. Małego Konkursu Recytatorskiego

do Eliminacji Powiatowych w Nałęczowie 
w kategoriach:

• klasy I-III:
– Antoni Rasz – uczeń Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie,
– Jan Masiukiewicz – uczeń Szkoły 
Podstawowej w Łubkach,
– Patrycja Tarka – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Łubkach.
• klasy IV-VI:
– Karolina Duda – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Palikijach,
– Adrianna Krojańska – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.
• klasy VII-VIII:
– Nikola Czerniec – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Wojciechowie.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
• w kategorii klas I-III:
– Kinga Jonasz – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Miłocinie,
– Helena Kwiatkowska – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Palikijach.
•w kategorii klas IV-VI:
– Oliwia Mirosław – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Maszkach.
•w kategorii klas VII-VIII:
– Aleksandra Guz – uczennica Szkoły 
Podstawowej w Maszkach.
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Rodzinna niedziela przy Wieży Ariańskiej

W niedzielę, 12 czerwca na placu przy Wieży 
Ariańskiej odbył się Piknik Rodzinny dla mieszkań-
ców naszej Gminy. Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, Urząd 
Gminy Wojciechów oraz Radę Gminy Wojciechów. Piękna 
pogoda sprzyjała odpoczynkowi na świeżym powie-
trzu, dlatego impreza przyciągnęła całe rodziny.  Dzięki 
wsparciu Wójta i Rady Gminy Wojciechów, marketów 
„Lewiatan” i „Stokrotka” a także Banku Spółdzielczego 
w Poniatowej oddział Wojciechów.  Piknik obfitował 
w mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00 od występów 
grup tanecznych działających przy Wieży Ariańskiej. 
Tańce hip hop i zumba zaprezentowały działające w gru-

pach Bubbles i Rarity Crew prowadzonych przez Esterę Wardak, natomiast blok tańców nowoczesnych zaprezentowały dzieci prowa-
dzone przez Renatę Bielecką. 

Następnie do wspólnej zabawy zaprosiła Grupa Animacyjna, pod kierunkiem 
której dzieci brały udział w różnych zabawach i konkursach. O godzinie 16.00 na 
scenie wystąpił Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, który niemal przez 
dwie godziny prezentował tańce ludowe z różnych regionów Polski, a także Europy 
zmieniając stroje zależnie od rodzaju tańczonych utworów. Na koniec zgromadzona 
publiczność mogła podziwiać występ Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowica, z kapelą 
grającą na żywo i tancerzami z różnych grup wiekowych ubranymi w piękne, re-
gionalne stroje.   

Na najmłodszych uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci bez-
płatnie mogły korzystać z pompowanych zjeżdżalni, gier wielkoformatowych, ba-

wić się z grupą animacyjną, 
uczestniczyć w warsztatach 
łuczniczych prowadzonych 
przez Lubelską Grupę 
Łuczniczą  oraz posilić się 
przygotowaną dla nich 
kiełbaską i lodami. Przez 
całe popołudnie młodzież 
z Klubu Wolontariusza ze 

Szkoły Podstawowej w Wojciechowie niestrudzenie malowała maluchom buźki, robiła bańki mydlane oraz balonowe zwierzaki. Atrakcją 
tegorocznego Pikniku były zabawy z klockami lego, które prowadziła grupa Bricks4Kidz.  

Cieszymy się, że  tak liczne grono osób postanowiło tą niedzielę spędzić wspólnie przy Wieży Ariańskiej.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi i Radzie Gminy Wojciechów, Władzom Banku Spółdzielczego w Poniatowej oddział 

Wojciechów oraz marketom „Lewiatan” i „Stokrotka”.

Urszula Mirosław GOK Wojciechów
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Wycieczka do Jurajskiego Kompleksu Turystycznego

Dzień Mamy i Taty

Dnia 8 czerwca przedszkolaki wraz z rodzicami oraz 
nauczycielami wyruszyli na długo wyczekiwaną wycieczkę 
do Jurajskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie. 
Choć droga była daleka okazało się, że minęła nam bardzo 
szybko. Było naprawdę warto bo atrakcje, które tam na 
nas czekały wynagrodziły długi czas podróży.

Niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od magicznego 
miejsca Sabatówki - Wioski Czarownic. To miejsce gdzie 
świętokrzyskie czarownice objęły swą władzę. Po prze-
kroczeniu jej bramy przenieśliśmy  się w świat wiedźm, 
czarownic i białej magii. Kolejną atrakcją wycieczki 
było zwiedzanie Bałtowskiego Zwierzyńca. W jego dol-

nej części zobaczyliśmy ciekawe gatunki ptaków i ssaków. Następnie odbyliśmy przejażdżkę po Zwierzyńcu Górnym amerykańskim 
"school busem". Podróżowaliśmy  pomiędzy żyjącymi tam zwierzętami rozmieszczonymi na 
wielohektarowym terenie, które mieliśmy okazję obserwować z bliska. Czuliśmy się wtedy jak na 

prawdziwym safari. Kolejnym 
miejscem do którego udaliśmy 
się był Jura Park. Wszystkich 
wycieczkowiczów powitała pani 
przewodnik, która opowiadała 
o zgromadzonych eksponatach. 
Wędrując ścieżkami  widzieliśmy 
modele dinozaurów i innych pre-
historycznych stworzeń, oczywiście wszystkie naturalnej wielkości. 
Następnie udaliśmy się na warsztaty mydlarskie. Podczas pobytu 
w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym nie mogło również za-
braknąć czasu na Park Rozrywki, który zafascynował najmłodszych 
uczestników wycieczki.

Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń 
i kwiatów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców. My także postanowiliśmy 
w szczególny sposób uczcić to święto, dlatego też 15 czerwca w naszej szkole odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. 

Przybyłych gości powitał Pan Dyrektor oraz złożył rodzicom najserdeczniejsze życze-
nia. Bogatą część artystyczną otworzył występ dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 
uczniów klas I-III, które zaprezentowały swoim rodzicom wiersze, piosenki oraz układy 
taneczne. Wszyscy goście z zaciekawieniem i skupioną uwagą słuchali wierszy i piose-
nek. Gościom towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. 
Uczniowie starszych klas zatańczyli i zaśpiewali dla Mam, a także odczytali swoje prace 
przygotowane na konkurs „Portret Mamy słowem malowany”. Na twarzach ukochanych 

Mamuś pojawiły się łzy wzruszenia i radości. Na zakończenie części artystycznej dzieci obdarowały swoich rodziców upominkami.
Miłym akcentem podkreślającym podniosłość tego dnia był tort. Jednak zanim został pokrojony wszystkie dzieci zaśpiewały dla 

wspaniałych mam i tatusiów „Sto lat”. Całość spotkania zwieńczył słodki poczęstunek. 
Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze i na pewno na długo zapadnie w pamięci dzieci i rodziców.

     Jolanta Wieczorek

Katarzyna Masiukiewicz
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13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Wycieczka Kraków-Wieliczka-Pieniny klasa VI i VII

    13 kwietnia obchodzimy Dzień 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 
roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji 
masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych 
przez NKWD w 1940 roku.

Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycz-
nych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po 
agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939. Byli wśród nich ofice-
rowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, 
urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, 
nauczyciele, prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obron-
ny, intelektualny i twórczy.

Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary dokonanej zbrodni 
były pogrzebane w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Charkowie 
oraz Miednoje. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku.

Około 15. tysięcy ofiar stanowili więźniowie przetrzymywani 
wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostasz-
kowie i Kozielsku. Byli to głównie oficerowie wojska i policjanci. 
Pozostałe 7 tysięcy, w większości cywilów, osadzono w więzieniach 
zachodnich obwodów republik ukraińskiej i białoruskiej, czyli te-
renach wschodnich Polski, włączonych w 1939 roku do Związku 
Radzieckiego. Dotychczas nie znamy miejsc ich pochówku.

Polskich jeńców rozstrzelano na podstawie uchwały Biura Po-
litycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolsze-
wików) z 5 marca 1940 roku.

     W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz 

W dniach 6-8 czerwca 2022r. uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Marusarza w Wojciechowie uczestniczyli w trzydniowej wycieczce 
turystyczno-Krajobrazowej na trasie Kraków –Pieniny. Opiekunami byli wy-
chowawcy:. Jolanta Madej, Sławomir Nowakowski, i pani Elżbieta Mirosław.

  Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali Kraków: Wzgórze Wawelskie, weszli 
do wnętrza Katedry na dziedziniec  zamkowy. Spacerowali także uliczkami 
Starego Miasta, podziwiając Rynek, Sukiennice, Wieżę Ratuszową i Collegium 
Moius, okno Papieskie.  Atrakcją dnia było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. 

 Drugiego dnia odbył się wjazd kolejką krzesełkową na górę Wdżar - Krainę 
Śpiącego Wulkanu. Wielką radość sprawiła wycieczkowiczom  wędrówka dydaktyczna do Kluczkowic a także zwiedzanie ruin zamku 
w Czorsztynie, wizyta w bacówce, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim oraz spacer w Nidzicy po koronie zapory wodnej. 

Trzeciego dnia ,,królował” Szczawnica –park, zwiedzanie uzdrowiska, pijalnia wód mineralnych, wjazd kolejką na Palenicę. Z Jaworek 
uczniowie udali się pieszo do rezerwatu Wąwozu  Homole i rezerwatu Biała Woda.

Wycieczka była bardzo udana, to niezapomniana dla uczniów lekcja geografii i historii.
Na pewno pozostanie długo w sercach uczniów.  

dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych 
przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz 
Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia 
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej" - głosi 
treść uchwały.

13 kwietnia 2022r w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Marusarza w Wojciechowie uczczono 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia 

odbyła się uroczysta akademia z udziałem: p. dyrektor Jolanty Dudy,  
p. wicedyrektor Moniki Kowalskiej- Ternes, nauczycieli i uczniów.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego 
z udziałem Pocztu Sztandarowego.

Uczniowie klasy VIII a i VIII b, przygotowani pod kierunkiem 
p. A. Bednarczyk , przedstawili wzruszający program artystyczny 
,,Katyń -Golgota Wschodu’’ upamiętniający 82 rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej .Przypomniano również bolesne wydarzenie z 10 kwiet-
nia 2010r.-katastrofę smoleńską.

  W tym dniu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu za-
planowano uroczystości państwowe związane z upamiętnieniem 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W samolocie znajdowało się 96 
osób. Wśród nich Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria 
Kaczyńska, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, 
w tym ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, 
dowódcy wojska, reprezentanci środowisk społecznych i kościołów, 
a także załoga samolotu. Wszyscy zginęli w katastrofie lotniczej, 
do której doszło podczas lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem.

W tym roku mija 12 lat od tego tragicznego wydarzenia.
Piękne recytacje uczniowskie oraz muzyka Krzysztofa Pende-

reckiego do filmu ,,Katyń’’ w reż. A. Wajdy na długo pozostaną 
w sercach i pamięci wszystkich uczestników akademii. Oprawę 
plastyczną, fotograficzną i organizacyjną przygotowały: 
p. K. Kalicka, p. Z. Kotwicka p. R. Małachowska, p. J. Madej.

13 kwietnia to dzień refleksji nad historią i współczesnością 
naszego kraju oraz niezapomniana lekcja historii.

Anna Bednarczyk, Jolanta Madej

,,I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.”

Marian Hemar, 
fragment wiersza „Katyń”.

Jolanta Madej
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Dzień bez plecaka

Wycieczka w Pieniny we wspomnieniach uczestników

1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Łubkach obchodzili-
śmy ,,Dzień bez plecaka” ogłoszony przez Samorząd Szkolny. 
Pomysł został zaczerpnięty z mediów społecznościowych. 
Zwyczaj pochodzi z USA. Akcja ma na celu zwiększenie świa-
domości trudnych warunków bytowych, a też problemów 
z dostępem do edukacji milionów uczniów w wielu zakątkach 
świata. Dzieci często muszą chodzić pieszo do szkół, poko-
nując długie trasy z reklamówkami, workami czy trzymając 
w rękach swoje rzeczy, gdyż nie stać ich na plecak.  Ten dzień to forma integracji i dobrej zabawy.

Nasi uczniowie tego dnia mieli przynieść książki, zeszyty  i szkolne przybory  nie w plecaku, ale w jego zamienniku. Zabawa polegała 
na tym, by korzystając ze swojej pomysłowości i kreatywności czymś ten plecak zastąpić. Naszym uczniom nie zabrakło fantazji i wyobraź-
ni. Byli widziani ze sklepowymi koszykami, walizkami, pudełkami, wiadrami… Ich pomysły były rzeczywiście zaskakujące i wywoływały 
uśmiech na twarzach. Bardzo podobał się kij od szczotki a na nim zawiązany koc, czy mop z wiadrem, bądź drewniany tornister sprzed stu 
lat, który przyciągał uwagę swoją oryginalnością. Uczniowie, którzy coś ze sobą przynieśli zamiast plecaków byli zwolnieni z odpytywania. 

Tego dnia gościliśmy także w szkole TVP Lublin, która nagrywała  świętowanie tego nietypowego dnia.
W ten Prima Aprilisowy dzień kiedy za oknem pogoda spłatała figla i padał śnieg w naszej szkole było bardzo zabawnie. Uczniowie 

klasy ósmej prowadzili gry i zabawy  związane z wiosną, choć  za oknem było zimno i  biało, biało, biało…
Jak mówi przysłowie ludowe: ,,kwiecień, plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”.
Mamy nadzieję, że ,,Dzień bez plecaka” wszystkim się podobał i ma szansę  na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń szkolnych ob-

chodzonych w naszej szkole.                             

Koleżanko i kolego!!!
Dzisiaj w szkole coś nowego
,,Dzień bez plecaka”
Bo zamiast niego
Przynieś ze sobą coś …nietypowego.
W co spakujesz swoje rzeczy
-książki, farby oraz kredki?
Niech nie zabraknie pomysłów, wyobraźni

   Autor- A. Żydek

A. Żydek

W dniu 10.05.2022 roku wyjechałem na 
wycieczkę szkolną w góry - Pieniny. Wycieczka 
była trzydniowa. Mieliśmy zaplanowane mnó-
stwo atrakcji . Pogoda była cudowna i udało 
się zrealizować cały plan.

We wtorek musiałem wstać bardzo rano, 
ponieważ wyjazd był planowany o szóstej. 
Autokar był duży i bardzo nowoczesny.  Po 
sprawdzeniu pojazdu przez policję, wyru-
szyliśmy w drogę. Dotarcie na miejsce zajęło 
nam siedem godzin, w tym były trzy postoje 
na toaletę i posiłek. Pierwszą z atrakcji  był 
spacer wąwozem Homole. Widoki  zapierały 
dech w piersi. Po wejściu na szczyt widać było 
góry i pastwiska owiec, dotarliśmy do polany, 

na której znajduje sie bacówka, tam  mogliśmy 
kupić pamiątki oraz oscypki, które uwielbiam. 
Później pojechaliśmy do pijalni wód mineral-
nych, mogliśmy tam skosztować różne smaki 
wody, min. słone, ale nie przypadły mi do 
gustu. Następnie było zakwaterowanie w pen-
sjonacie Józefina w najdłuższej miejscowości 
w Polsce. Po małych potyczkach udało mi się 
zamieszkać z fajnymi kolegami. Po obiado-
kolacji długo rozmawialiśmy w pokoju, było 
bardzo miło i wesoło.

 W drugim dniu wycieczki, po śniadaniu 
autokar zawiózł nas do Krościenka, skąd wy-
ruszyliśmy pieszo na szczyt pieniński -  Trzy 
Korony. Trasa była piękna, roślinność nie-
znana, nawet chciałem wziąć małą sadzonkę 
mamie, ale Pani powiedziała, że te rośliny są 
pod ochroną i nie wolno niczego zrywać. Szlak 
okazał się dużym wyzwaniem dla niektórych 
uczestników, którzy zapewne mało czasu spę-
dzają na świeżym powietrzu. Ja na szczęście 
do takich nie należę, więc nawet  mnie nogi 
nie bolały. Na szczycie znajduje się platforma 
widokowa, z której było widać całą panoramę 
Pienin oraz Słowacje i rzekę Dunajec. 

Po zejściu z góry, zjedliśmy lody, następnie 
pojechaliśmy do  hotelu na obiadokolację i kieł-
baski z grilla. Wydawało mi się, że w krzakach 
zobaczyliśmy padalca, taką małą beznogą jasz-
czurkę. I z takim widokiem w głowie udałem 
się do pokoju próbując jakoś zasnąć. 

T r z e c i e g o 
dnia wyruszy-
liśmy na spływ 
D u n a j c e m . 
Trwał on około 
3 godzin.  Nawet 
mam pamiątko-
we zdjęcie z tego 
wydarzenia. Wi-
działem z tratwy 
górę - Wysoką  
Kaśkę ( potoczne określenie Okrąglicy – naj-
wyższego szczytu w Pieninach właściwych 
– 982 m. n.p.m.),  na której wczoraj byliśmy, 
wyglądała cudownie. Tratwa płynęła wolno, 
ale były momenty, że bujało nami na boki. 
Po stronie słowackiej widać było wysepkę 
ułożoną z pięknych kolorowych głazów. Po 
zakończonym spływie poszliśmy na stragany, 
gdzie kupiłem sobie ciupagę,  góralską czapkę  
i kilka upominków dla najbliższych. Następ-
nie udaliśmy się na obiadi spakowaliśmy 

SP ŁUBKI
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Zmagania sportowe  na Turnieju Miast i Gmin w Miłocinie

Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie

W dniu 1 czerwca  reprezentacja uczniów z klas 4-8  naszej szkoły  uczestniczyła w Turnieju 
Miast i Gmin zorganizowanym w Miłocinie przez Stowarzyszenie u Źródeł Ciemięgi.  W pięciu 
konkurencjach rywalizowały ze sobą drużyny ze szkół podstawowych z Łubek, Miłocina i Pali-
kij.  Młodzi sportowcy zmagali się w sztafecie 5x200m, biegu długim - 600m, 800 m i 1000 m  
( w zależności od kategorii wiekowej), biegu na 60 m, przeciąganiu liny  przez mieszane drużyny  
10 - osobowe oraz rozgrywkach meczowych piłki nożnej dla drużyn mieszanych (4 chłopców  
+ 2 dziewczyny).  Wysiłek włożony przez naszych uczniów w rywalizację przełożył się na ich sukcesy 

indywidualne lub w drużynie.  Wyniki uzyskane przez naszych reprezentantów:

I miejsce w sztafecie dziewcząt – kategoria kl. 6-8 ( drużyna w składzie: Nikola Barwiak,  
Natalia Grudzień, Natalia Dwornikiewicz,  Wiktoria Gałecka, Natalia Gałecka)  

II miejsce w biegu na 600 m – Angelika Barwiak;
IV miejsce w biegu na 600 m  - Nadia Migdal;
IV miejsce  wbiegu na 800 m - Weronika Majchrowska;
I miejsce na 60 m dziewcząt – kl. 6-8 – Weronika Majchrowska;
II miejsce  na 60 m dziewcząt – kl. 6-8 – Wiktoria Gałecka;
III miejsce   -  przeciąganie  liny;
III miejsce  -  piłka nożna.
Wszyscy nasi reprezentanci  wykazali się ogromną ambicją  i chęcią walki, mogą być z siebie dumni, 

że pomimo braku wiary we własne możliwości stanęli na wysokości zadania i wbrew obawom  odnieśli sukces. 

W dniu 7 maja 2022 roku, w parku przy 
Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim 
odbyło się podsumowanie drugiej edycji 
konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim 
regionie”. W uroczystości uczestniczyli: pani 
Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, 
pani Anna Pańczyk – Dyrektor Biura Posel-
skiego pani Beaty Mazurek - Poseł do Parla-
mentu Europejskiego, pan Janusz Wawerski 
– doradca społeczny pana Przemysława 
Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, pani 

,,... wycieczka bardzo mi się podobała. Nie 
znajduję takich słów, aby opisać jak pięknie tam 
było. Jestem pełna niesamowitych wrażeń."                                                                                                                          

,,Nie oszukujmy się, było ciężko, ale warto, 
widok z gór był zniewalający".                                            

,,Moje wrażenia po wycieczce, która juz nie-
stety minęła są niesamowite .Zapewne długo 
będę wspominała ten cudowny wyjazd w góry. 
Myślę, że nikt nie żałuje swojego wyboru. Polecam 
odwiedzić Pieniny."        Julia

się do powrotu. Droga powrotna przebiegła 
dość szybko, udało nam się  też zajechać do  
Mc Donalda na przerwę w podróży i przekąski  
(niezdrowe, ale na wycieczce wybaczalne...).

To były cudowne trzy dni w moim życiu. 
Mimo małych problemów bawiłem się dosko-
nale. Te chwile i widoki pozostaną w mojej 
głowie na zawsze. Bardzo bym chciał jeszcze 
kiedyś tam wrócić na przykład z rodzicami 
i bratem.     

zebrała  D. Kołodziejczyk

D. Kołodziejczyk

Klaudia 

Nikola

Bartek Filipiak  z kl. V

Ewelina Dolińska, Kierownik Filii w Cheł-
mie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 
pani Małgorzata Kiec, Dyrektor Delegatu-
ry w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty 
w Lublinie, pan Szczepan Niebrzegowski, 
Starosta Powiatu Radzyńskiego,  pan Jerzy 
Rębek, Burmistrz Miasta Radzyń Podla-
ski, pan Sławomir Niedziela, Dyrektor 
PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny 
Chełm, pani Bożena Płatek, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 im Bohaterów Po-
wstania Styczniowego w Radzyniu Podla-
skim, pan Cezary Czarniak, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2  w Radzyniu Podlaskim. 
Głównymi bohaterami uroczystości było 
dwunastu laureatów konkursu zorganizowa-
nego w kategoriach literackiej i plastycznej 
dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych województwa lubelskiego, 
którzy odebrali dyplomy i cenne nagrody 

ufundowane przez organizatorów konkursu, 
panią Beatę Mazurek i panią Teresę Misiuk 
oraz Honorowego Patrona Konkursu pana 
Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego. Upominki otrzymali 
również nauczyciele przygotowujący uczniów 
do konkursu.  Uroczystości towarzyszyła 
wystawa nagrodzonych prac plastycznych. 
Laureaci konkursu w kategorii literackiej 
zaprezentowali na scenie swoje wiersze. Po-
mocy w organizacji konkursu udzieliła Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego w Radzyniu Podlaskim. Opra-
wę artystyczną przygotowali i przedstawili 
uczniowie z chóru działającego przy Szkole 
Podstawowej nr 2  w Radzyniu Podlaskim.

Laureatką wojewódzkiego konkursu 
"Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie" 
w kategorii literackiej została uczennica 
klasy VI Julia Grzegorczyk, która pod opieką  
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Elżbieta Ryba- kierownik wycieczki

Elżbieta Wącior

p. Elżbiety Wącior napisała wiersz pt.: "Kon-
stytucja 3 Maja". Jest to już kolejny sukces 
naszej szkoły, ponieważ w ubiegłorocznej 
edycji tytuł laureata w tej samej kategorii, 
otrzymała Aleksandra Kozak z klasy VIII.

Fotorelacja z wręczenia nagród i pod-
sumowania wyników konkursu w dniu  

W dniu 07.06.2022r. roku uczniowie z klas 1-4 pod opieką pań:  
E. Ryby, R. Skowrońskiej  i K. Masiukiewicz udali się na jednodniową  
wycieczkę do Warszawy, celem której było wzbogacenie wiedzy na 
temat naszej stolicy, poznanie zabytków znajdujących się na Starym 
Mieście, wizyta na Zamku Królewskim oraz warsztaty w Manufakturze 
Słodyczy. Już w trakcie podróży uczniowie mieli możliwość usłyszeć 
od pana przewodnika różne ciekawe historie związane z Warszawą.  
Pierwszym punktem wycieczki były zajęcia w Manufakturze Cukier-
ków. Na  wejściu można było już podziwiać i kupować umieszczone 
na półkach różnego kształtu i koloru lizaki i cukierki. Wszyscy usiedli 
wygodnie na ławeczkach, żeby obejrzeć pokaz ręcznego wytwarzania 
lizaków. Następnie każdy uczeń podczas warsztatów  własnoręcznie 
wykręcał swojego lizaka, który został zapakowany do domu. Na 
pożegnanie dzieci i opiekunowie dostali słodkie upominki. Pobyt 
w tym miejscu był pouczającą lekcją, gdyż wszyscy dowiedzieliśmy 

7 maja 2022r. w Radzyniu Podlaskim oddaje 
uroczysty i podniosły charakter tego wy-
darzenia.

Niech sukces Julki, który jest radością 
i dumą naszej szkoły, będzie inspiracją do 
rozwijania pasji i talentów, jakie posiada 
każdy z nas. Dziękujemy też Julii Czerniec 

z klasy VII, która również napisała wiersz po-
święcony Konstytucji 3 Maja i wzięła udział 
w konkursie.

Gratulujemy!!!

Wycieczka klas młodszych z Łubek do Warszawy 

się z czego i w jaki sposób wytwarza się pyszne słodkości. Ponadto 
dzieci otrzymały Dyplomy Małego Cukiernika. Kolejnym punktem 
zwiedzania stolicy był spacer ulicami Starego Miasta i podziwianie 
różnych zabytków, m.innymi, Kolumny Zygmunta, Grobu Niezna-
nego Żołnierza, Barbakanu, Pomników Małego Powstańca, Jana 
Kilińskiego, Adama Mickiewicza, Syrenki Warszawskiej, gdzie dzieci 
mogły się chwilę zatrzymać i kupić pamiątki związane z Warszawą. 
Około godziny 14.00 mieliśmy przerwę na posiłek. Następnie 
udaliśmy się do Zamku Królewskiego, który zachwycił nas swo-
im pięknym wnętrzem i bogatą historią opowiadaną przez prze-
wodnika. Zwiedziliśmy Apartament Wielki, Galerię Owalną, Salę 
Wielką,  Koncertową, Rycerską i Tronową. Podziwialiśmy Gabinety 
Monarchów Europejskich i Pokój Marmurowy, a także wspaniałe 
Apartamenty Królewskie wraz z Małą Kaplicą. Podczas przejazdu 
uczniowie widzieli także Stadion PGE Narodowy oraz inne obiekty 
znane wcześniej tylko z fotografii. Wzbogacili także swoją wiedzę 
na temat Wisły- Królowej Polskich Rzek. 

Około godziny 19.00  szczęśliwi i pełni wrażeń powróciliśmy do 
szkoły, gdzie na dzieci czekali stęsknieni rodzice.

Wyjazd byłą okazją poznania wielu interesujących miejsc, a także 
integracji z dziećmi ze szkoły w Maszkach, które wspólnie z nami 
uczestniczyły w wycieczce. 

Mamy nadzieję, że kiedyś ponownie odwiedzimy to wspaniałe 
miejsce poznając kolejne atrakcje stolicy.

13 maja 2022 r. 
w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Woj-
ciechowie odbyły się 
Eliminacje Gminne 
do 41 Małego Kon-
kursu Recytator-
skiego. Konkurs był 
przeprowadzony 
w trzech kategoriach:

 ■ uczniowie kl. I-III,
 ■ uczniowie kl. IV-VI oraz uczniowie kl. VII-VIII.
Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować jeden wiersz lub frag-

ment prozy o dowolnej tematyce. Jury oceniało dobór i interpretację 
utworu, warsztat a także ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

Naszą szkołę reprezentowali: Jan Masiukiewicz z kl. I, Łukasz 
Czerniec z kl. II, Lena Kazanowska i Patrycja Tarka z kl. III oraz 
Julia Grzegorczyk z kl.VI i Julia Czerniec z kl. VII.

Sukcesy naszych uczniów

Spośród 30 uczestników konkursu jury nagrodziło dwoje uczniów 
z naszej szkoły - Jasia Masiukiewicza za recytację wiersza „Jak tu 
ciemno” oraz Patrycję Tarka za prezentację utworu „Miss Stonoga”. 
Nagrodzeni otrzymali dyplomy i pięknie ilustrowane książki oraz 
nominację do eliminacji rejonowych w Nałęczowie.

Pozostali uczestnicy konkursu zdobyli pamiątkowe dyplomy.  
Do konkursu recytatorskiego uczniów przygotowały panie: Elżbieta 
Ryba, Elżbieta Wącior, Renata Skowrońska.

20 maja 2022r. w Nałęczowie to kolejny dzień zmagań recyta-
torskich tym razem na szczeblu rejonowym. W konkursie brało 
udział 22 uczniów z klas I-VIII. Reprezentanci naszej szkoły to: 
Jan Masiukiewicz kl. I i Patrycja Tarka kl. III.

Nasz uczeń odniósł kolejny sukces - jury nagrodziło wyróżnie-
niem występ – Jana Masiukiewicza z kl. I. Ogromne brawa dla 
Jasia! Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomem i słod-
kim upominkiem.

 Renata Skowrońska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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29 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Wojciechowie odbyła 
się już kolejna edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu Gminy Wojciechów: W królestwie słowa i obrazu. Konkurs 
pięknego czytania i plastyczny adresowany był do uczniów klas 1-3 
i 4-6. Odbywał się pod hasłem ,,Zwierzęta małe i duże". Każdy chętny 
uczeń mógł wziąć udział w konkursie plastycznym i zilustrować wy-
brany przez siebie fragment utworu literackiego związany z tegorocz-
nym hasłem, aby zaprezentować swoją twórczość szerszemu kręgowi 
odbiorców. Celem konkursu pięknego czytania było promowanie 
czytelnictwa, kultury słowa, rozwijanie wyobraźni i umiejętności 
własnej interpretacji a także wrażliwości estetycznej.

W konkursie plastycznym sposród 130 prac z całej gminy,   
3 uczniów z naszej szkoły zdobyło nagrody. Byli to: Jan Masiukiewicz, 
który otrzymał tytuł Wicemistrza Obrazu oraz Piotr Filipiak z klasy 
1 i Justyna Szelągowska z klasy 3, którzy otrzymali wyróżnienia. 
Nagrodzeni zdobyli dyplomy i super nagrody. Pozostali uczniowie 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych.

Święto, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, usta-
nowione zostało przez Sejm 3 lutego 2011 roku, dzięki inicjatywie 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wieloletnie wysiłki podejmowane 
po odzyskaniu niepodległości przez rodziny Żołnierzy Wyklętych, 
stowarzyszenia patriotyczne i naukowe, środowiska kombatanckie, 
dziennikarzy i społeczników przyniosły efekty. Corocznie Instytut 
Pamięci Narodowej i inne stowarzyszenia organizują inicjatywy upa-
miętniające bohaterską oraz tragiczną historię Żołnierzy Wyklętych, 
którzy w powojennej konspiracji niepodległościowej byli najliczniej-
szą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec 
narzuconej władzy. Komuniści tępili Żołnierzy Wyklętych z wielką 
bezwzględnością. Uruchomili machinę propagandową dążącą do 
przedstawienia walczących o wolność Polski jako bandytów, czy 
wrogów Polski Ludowej.

Z  okazji przypadającego święta  uczniowie klasy VIII zgłębiali  
wiedzę na ten temat oraz wykonali gazetkę. Ponadto 31 marca 
2022 r. uczniowie klasy VII i VIII wyjechali do  Lublina  na spektakl 
historyczny pt.„Zapora.Nigdy się nie poddamy!”. Pomysłodawcą tego 
wydarzenia jest Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego 
Aleksander Batorski, a  przedsięwzięcie jest współfinansowane 
z programu Warto być Polakiem,  organizowanego przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego.

 ■ Pielęgnowanie polskości   
 ■ Ochrona dziedzictwa narodowego 
 ■ Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 ■ Przywołanie postaci godnych do naśladowania  

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

W królestwie słowa i obrazu

Warto być Polakiem

 Elżbieta Ryba - nauczyciel historii

 Renata Skowrońska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

(A. Borkowska, L. Żurawicz i Sz. Czerniec) 
otrzymali drobne upominki.

W konkursie  pięknego czytania naszą szko-
łę reprezentowali następujący uczniowie : Lena 
Adamczyk i Jan Masiukiewicz z kl.1, Łukasz 
Czerniec z kl.2, Lena Kazanowska, Patry-
cja Tarka, Piotr Olech i Hania Gorgol z kl.3 
oraz Julia Grzegorczyk, Klaudia Tarka i Anna 
Borkowska z kl.6. Tytuł Wicemistrza Słowa 
zdobyli Jan Masiukiewicz i Julia Grzegorczyk, 
natomiast wyróżnienia Lena Kazanowska, 
Patrycja Tarka oraz Klaudia Tarka.

Uczniowie do konkursu  zostali przygotowani przez panie: Elżbietę 
Rybę, Renatę Skowrońską i Elżbietę Wącior. Nagrody ufundował 
i wręczał Wójt Gminy dr Artur Markowski.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwy-
cięzcom. Wyrażamy też wdzięczność dla Organizatorów konkursu 
- Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Wojciechowie.

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska

 

 ■ Pamięć o bohaterach poprzednich 
pokoleń, którzy dzięki swojej nie-
złomności zdali egzamin w godzinie 
próby  

 ■ Pokazanie tego co dobre i piękne 
w historii naszego kraju, z wyszcze-
gólnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego. 

,,Zapora nigdy się nie poddamy!” to spektakl historyczny adresowa-
ny do młodzieży i w sposób przystępny opowiadający trudną historię 
dowódcy Zaporczyków, przedstawiający losy majora Hieronima 
Dekutowskiego pseudonim Zapora, który działał m.inn. na naszym 
terenie. Spektaklowy Zapora to  jeden z Żołnierzy Wyklętych, wielki 
patriota, zapomniany bohater, ale przede wszystkim człowiek z krwi 
i kości. Cichociemny – dowódca, komendant, „Stary”. Jego historia 
opowiadana jest wspomnieniami żołnierzy spisanymi przez dr Ewę 
Kurek. Podstawą dramaturgiczną są zmagania grupy aktorskiej 
pracującej nad nową premierą, właśnie tą, która jest grana przed 
widzami. Jest to zapis próby do spektaklu „Zapora. Nigdy się nie 
poddamy!”. Oszczędny w scenografii, wsparty multimediami, dra-
matyczny, nieraz komediowy - jak życie. Wydarzeniom scenicznym 
towarzyszy muzyka - współczesne, gitarowe aranżacje przedwojennych 
szlagierów i piosenek partyzanckich. Wykorzystanie nowoczesnych 
środków wyrazu, bliskich młodemu odbiorcy, sprawia, że opowieść 
ucieka od oczywistej dydaktyki i moralizatorstwa.Spektakl jest żywy 
i trzyma widza w ciągłym napięciu.

Jesteśmy przekonani, że dla  uczniów wizyta w teatrze była 
niezapomnianą lekcją historii.

19 kwietnia przypadała  kolejna  rocznica wybuchu powstania 
w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów 
podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania 
miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edu-
kacyjną Żonkile. W tym roku również nasza szkoła po raz pierwszy  
przystąpiła do tej akcji.

Dlaczego żonkile?
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 Elżbieta Ryba - nauczyciel historii

 Agata Górska

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edel-
man, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć 
o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania 
przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym 
towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółty-
mi kwiatami.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. My wszyscy, którzy 
chcieliśmy pamiętać, zanosiliśmy na Muranów żonkile – powiedziała 
Paula Sawicka, psycholożka, była nauczycielka akademicka, związana 
z opozycją demokratyczną. Wspólnie z Markiem Edelmanem napisała 
książkę "I była miłość w getcie". 

Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które 
podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu 
ponad podziałami.

Hasło tegorocznej akcji brzmiało MIŁOŚĆ. Po zgłoszeniu szkoły 
do akcji nauczyciel historii wziął udział w cyklu konferencji, których 
celem było zapoznanie się z przebiegiem akcji w poszczególnych kla-
sach. Nauczyciel zapoznał się z udostępnionymi materiałami, filmami, 
scenariuszami zajęć i  kartami pracy celem przygotowania się do 

1 czerwca 
2022 Roku 
w  S z kole 
Podstawowej 
im. Polskich 
Olimpijczy-
ków w Miło-
cinie odbył 
się piknik 
r o d z i n n y 
p o d  h a -
słem ,,Dzień 
R o d z i ny ”. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie, ich 
rodzice,  nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 
Było to niezwykłe spotkanie całej społeczno-
ści szkolnej, która w tym dniu miała okazję 
wspólnie aktywnie spędzić czas.

Wydarzenie rozpoczęło się przedstawie-
niem teatralnym ,,Zielona łączka”, w któ-
rym wystąpili uczniowie uczęszczający Do 
świetlicy szkolnej. Mali aktorzy wspaniale 
odegrali swoje role, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Następnie odbyły się 
pokazy wokalno – taneczne w wykonaniu kl. 
I i II. Uczniowie zaprezentowali utwory ,,Wal-

czyk dla rodzi-
ców”, ,,Dziękuję 
Mamo! Dzię-
kuję  Tato!” 
oraz taniec 
do piosenki  
,,Z tobą wszy 
-stko mi gra”.

Wielu emo-
cji dostarczył 
kokurs talen-
tów. Wystę-
py taneczne, 

przeprowadzenia 
zajęć. O możliwo-
ści realizacji róż-
norodnych  zajęć 
związanych z tą 
tematyką zosta-
li poiformowani 
inni nauczyciele, 
którzy włączyli się 
do akcji. Na lekcjach, w zależności od wieku dzieci wprowadzano 
różne treści i elementy związane z powstaniem w getcie. Były to 
rozmowy, pokazy filmów, słuchowiska, karty pracy i własnoręcznie 
wykonane żonkile, które umieszczano potem na gazetce szkolnej, 
która zawisła na korytarzu. Każdy mógł podejść i zapoznać się 
z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi akcji.

Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nad-
rzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną toż-
samość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

wokalne, li-
terackie czy 
zręcznościo-
we zachwyci-
ły wszystkich 
widzów. Arty-
ści otrzymali 
z a s ł u ż o n e 
nagrody rze-
czowe, a jury 
wybrało naj-
lepszych wykonawców, którzy w szczególny 
sposób ujęli serca publiczności.

Nie zabrakło również konkurencji sporto-
wych. Dostarczyły one dużą dawkę uśmiechu 
i pozytywnych wrażeń. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się zawody, w których 
brał udział zespół złożony z dziecka i  rodzica: 
wyścigi w workach, konkurencje z balonami. 
Duch rywalizacji, ale i gry fair play czuć było 
w każdej minucie zmagań.

Atrakcjami, które szczególnie przypadły 
do gustu młodszym dzieciom  były dmu-
chane zjeżdżalnie i malowanie 
twarzy. Wszystkim smakowały 
pyszne lody, popcorn, wata cukro-
wa, a także dania przygotowane 
na grillu.

Uwieńczeniem spotkania był 
Turniej Miast i Gmin, w którym 
udział wzięły: Szkoła Podstawo-
wa im. Polskich Olimpijczyków 

w Miłocinie, Szkoła Podstawowa w Łubkach 
i Szkoła Podstawowa w Palikijach. Turniej 
podzielony został na dwie kategorie, z po-
działem na dziewczynki i chłopców:

Kategoria I – kl. 4-5
Kategoria II – kl. 6,7,8
Uczestnicy turnieju brali udział w następu-

jących dyscyplinach: bieg na 60 m.,  bieg dłu-
gi: klasy 4,5 kl (600 m-  dziewczynki, 800 m 
– chłopcy), klasy 6,7,8 (800 m - dziewczynki, 
1000 m - chłopcy) , sztafeta pięcioosobowa, 
przeciąganie liny, piłka nożna.

Społeczność szkolna składa serdeczne 
podziękowania:  Radzie Rodziców SP w Mi-
łocinie za  nieocenioną pomoc w organizacji 
pikniku , Prezesowi Stowarzyszenia ,, U Żró-
deł Ciemięgi” za współorganizację Turnieju 
Miast i Gmin oraz OSP Miłocin Czajki za 
zaangażowanie w organizację zawodów i po-
kazy pierwszej pomocy przedmedycznej.




