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Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą spokój, pogodę ducha
oraz rodzinną atmosferę ciepła i miłości,
a nadchodzący Nowy Rok 2019 będzie źródłem wszelkiej pomyślności
i satysfakcji z podjętych wyzwań.
Tego Państwu życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Szastarka
Michał Kosikowski
wraz z Radnymi
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Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 25.03.2019 r.
Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów publikowanych w „Nowinach Szastarskich”,
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.

PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY SZASTARKA,
KTÓRZY W 2018 ROKU ODESZLI NA EMERYTURĘ

Pani HALINA ZIELONKA
Pani HELENA GRYTA
Pan JAN RADWAN
W związku z przejściem na emeryturę naszych długoletnich pracowników,
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz z pracownikami,
składa podziękowania za wieloletnią pracę
w Urzędzie Gminy Szastarka.
Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,
zaangażowanie w codzienną pracę oraz za nieoceniony
wkład w rozwój naszej gminy.
Na dalsze lata życzymy, aby na zasłużonej emeryturze Państwo
cieszyli się dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym
oraz pomyślnością na dalsze lata życia.

Okładka: Jarmark Świąteczny w GCK Polichna.
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inwestycje

Wójt Artur Jaskowski i Radni Gminy Szastarka VIII kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Szastarka - Michał Kosikowski z Wiceprzewodniczącymi Krystyną
Pudło i Małgorzatą Pudło

W dniu 20 listopada 2018 roku na sali narad Urzędu Gminy
odbyła się I sesja Rady Gminy Szastarka VIII kadencji 2018-2023.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Monika Biżek oficjalnie
wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego wszystkim nowo
wybranym radnym Rady Gminy Szastarka. Obrady, do czasu wyboru
przewodniczącego, poprowadził radny senior – Krzysztof Skrzypek. To on odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”. Następnie kolejno wyczytywani
radni złożyli ślubowanie, wypowiadając słowa: „Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg”.
Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, któremu udało się wywalczyć reelekcję na fotel wójta na
kolejnych 5 lat: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować

będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania wójt podziękował za okazane zaufanie
w ponownym wyborze na stanowisko Wójta Gminy Szastarka. Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych wyborach,
a w szczególności tym, którzy oddali głos na jego osobę. Podziękowania za dobrą współpracę złożył również wszystkim radnym Rady
Gminy Szastarka minionej kadencji na czele z Przewodniczącym
Mariuszem Jakubaszkiem oraz pracownikom Urzędu Gminy.
Kolejnymi punktami sesji był wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Nowym Przewodniczącym Rady
Gminy został Michał Kosikowski, a skład prezydium zasiliły ponadto
dwie Wiceprzewodniczące – Krystyna Pudło i Małgorzata Pudło.
Na kolejnej sesji powołane zostały składy sześciu Komisji Rady
Gminy. To o jedną więcej niż w poprzedniej kadencji, gdyż zgodnie
z ustawą trzeba było powołać „Komisję Skarg, Wniosków i Petycji”.

SKŁAD RADY GMINY SZASTARKA KADENCJA
2018-2023
1.
MAREK ŁATKA
Okręg wyborczy Nr 1 (Blinów Pierwszy od
nr 1 do 97)
2.
STANISŁAW OBYDŹ
Okręg wyborczy Nr 2 (Blinów Pierwszy od nr
98 do końca)
3.
ANDRZEJ ŁACH
Okręg wyborczy Nr 3 (Blinów Drugi,
Cieślanki)
4.
MAŁGORZATA PUDŁO
Okręg wyborczy Nr 4 (Brzozówka)
5.
JÓZEF KANIA
Okręg wyborczy Nr 5 (Brzozówka-Kolonia)
6.
MARIA BUCZEK
Okręg wyborczy Nr 6 (Huta Józefów)
7.
PIOTR GROSZEK
Okręg wyborczy Nr 7 (Majdan-Obleszcze)
8.
KRYSTYNA PUDŁO
Okręg wyborczy Nr 8 (Stare Moczydła)
9.
KRYSTIAN ŻABA
Okręg wyborczy Nr 9 (Polichna Pierwsza)
10. MAREK HOŁODY
Okręg wyborczy Nr 10 (Polichna Druga,
Polichna Trzecia)
11. MICHAŁ KOSIKOWSKI
Okręg wyborczy Nr 11(Polichna Czwarta)
12. KRZYSZTOF SKRZYPEK
Okręg wyborczy Nr 12 (Podlesie, Rzeczyca
- Kolonia)
13. JANINA KOPYCIŃSKA
Okręg wyborczy Nr 13 (Szastarka Stacja)

14.
15.

DAMIAN STĘPIEŃ
Okręg wyborczy Nr 14 (Szastarka Wieś)
BERNARD KRÓL
Okręg wyborczy Nr 15 (Wojciechów-Kolonia,
Wojciechów)

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY
GMINY SZASTARKA:
KOMISJA REWIZYJNA:
1.
Bernard Król Przewodniczący Komisji,
2.
Marek Hołody Zastępca
Przewodniczącego Komisji,
3.
Maria Buczek Członek Komisji,
4.
Piotr Groszek Członek Komisji,
5.
Józef Kania Członek Komisji.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1.
Krzysztof Skrzypek
Przewodniczący Komisji,
2.
Józef Kania Zastępca
Przewodniczącego Komisji,
3.
Andrzej Łach Członek Komisji,
4.
Marek Hołody Członek Komisji,
5.
Piotr Groszek Członek Komisji.
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETU
1.
Andrzej Łach Przewodniczący Komisji
2.
Maria Buczek Zastępca Przewodniczącego
Komisji
3.
Krzysztof Skrzypek Członek Komisji
4.
Krystyna Pudło Członek Komisji
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5.
6.
7.

Małgorzata Pudło Członek Komisji
Piotr Groszek Członek Komisji
Bernard Król Członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, KULTURY I SPORTU
1.
Marek Hołody Przewodniczący Komisji,
2.
Krystyna Pudło Zastępca Przewodniczącego
Komisji,
3.
Małgorzata Pudło Członek Komisji,
4.
Damian Stępień Członek Komisji,
5.
Stanisław Obydź Członek Komisji,
6.
Krystian Żaba Członek Komisji.
KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI WODNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
1.
Józef Kania Przewodniczący Komisji,
2.
Małgorzata Pudło Zastępca
Przewodniczącego Komisji,
3.
Bernard Król Członek Komisji,
4.
Damian Stępień Członek Komisji.
KOMISJA DO SPRAW PRZESTRZEGANIA ŁADU
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1.
Krystyna Pudło Przewodnicząca Komisji,
2.
Maria Buczek Wiceprzewodnicząca Komisji,
3.
Andrzej Łach członek Komisji,
4.
Krzysztof Skrzypek członek Komisji,
5.
Marek Łatka Członek Komisji,
6.
Krystian Żaba Członek Komisji,
7.
Stanisław Obydź Członek Komisji.
					
Opracowała Małgorzata Giżka
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UROCZYSTE
ODSŁONIĘCIE OBELISKU
UPAMIETNIAJĄCEGO
100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOSCI PRZEZ
PAŃSTWO POLSKIE
Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Szastarce
odbyło się dzięki inicjatywie urzędującego
wójta Artura Jaskowskiego oraz Radnych
Gminy Szastarka. Pierwszym krokiem w tym
kierunku było nadanie uchwałą z 10 stycznia
2018 r. nazwy placowi znajdującemu się przy
budynku Urzędu Gminy w Szastarce: „Plac
im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.
Był to pierwszy krok w staraniach, aby w tym
miejscu powstał obelisk upamiętniający
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości związane z setną rocznicą
odzyskania niepodległości rozpoczęły się
od zbiórki przed Wiejskim Domem Kultury
w Szastarce, następnie kolumna z pocztami
sztandarowymi szkół z terenu Gminy Szastarka, strażaków, Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego
z Majdanu-Obleszcze przy akompaniamencie
Orkiestry Dętej z GCK w Polichnie, przeszła
na plac przy Urzędzie Gminy.
Po przybyciu na miejsce nastąpiło uroczyste podniesienie flagi narodowej oraz
odegrano hymn narodowy. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Artur Jaskowski
Wójt Gminy Szastarka, który w ciepłych
słowach powitał przybyłych gości, m.in.:
Andrzeja Maja Starostę Powiatu Kraśnickiego, proboszcza tutejszej parafii Andrzeja
Arbaczewskiego, księdza Krzysztofa Piskorskiego proboszcza parafii Polichna, księdza
Jana Gaika proboszcza parafii Brzozówka,
Radnych Gminy Szastarka na czele z przewodniczącym Mariuszem Jakubaszkiem,
Grupę Rekonstrukcyjno-Historiczną im.
płk. Tadeusza Zieleniewskiego, dyrektorów
szkół, poczty sztandarowe: Zarządu Gminnego OSP RP w Szastarce oraz jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z Majdanu-Obleszcze, Blinowa, Huty Józefów, Brzozówki, Wojciechowa, Szastarki i Polichny.
Następnie Wójt odczytał depeszę Wodza
Naczelnego Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 roku notyfikującą powstanie
Państwa Polskiego.
Kolejnym punktem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było odczytanie niepodległościowego
Apelu Poległych przez komendanta Grupy
Rekonstrukcyjno-Historycznej Piotra Groszka oraz wykonanie salwy honorowej przez
członków tejże grupy.
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Po salwie nastąpiło uroczyste odsłonięcie
obelisku, którego dokonali Starosta Powiatu
Kraśnickiego - Andrzej Maj, Przewodniczący
Rady Gminy Szastarka - Mariusz Jakubaszek,
ks. proboszcz parafii Szastarka - Andrzej
Arbaczewski, Mirosław Wielgus oraz Wójt
Gminy Szastarka Artur Jaskowski. Następnie
obelisk został poświęcony przez ks. Andrzeja Arbaczewskiego.
Korzystając z okazji, głos zabrał włodarz
naszego powiatu Andrzej Maj, który w swym
przemówieniu podkreślał wagę tej rocznicy
oraz apelował, aby pamiętać o osobach, dzięki

którym cieszymy się dzisiaj wolną Polską.
W tym miejscu wspomniał o „Ojcach Niepodległości”: Józefie Piłsudskim, Romanie
Dmowskim, Wincentym Witosie, Ignacym
Daszyńskim, Wojciechu Korfantym oraz o Generałach: Tadeuszu Rozwadowskim, Józefie
Hallerze, Stanisławie Maczku, Władysławie
Andersie. Kończąc przemowę, powiedział:
„Mam nadzieję, że wykorzystamy te przyszłe
sto lat tak, aby mówiono o nas dobrze”.
Po przemowie starosty nadszedł czas
na uroczyste złożenie wieńców przed obeliskiem. Następnie na zakończenie uroczy-
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stości odbył się koncert pieśni patriotycznej
w wykonaniu Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze oraz
Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym
Centrum Kultury w Polichnie.
Gdy oficjalna część obchodów dobiegła
końca, organizatorzy poprosili wszystkich
zebranych o ustawienie się w taki sposób, aby
stworzyć liczbę 100 – która to ma upamiętniać
setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Moment ten został zarejestrowany dronem
z powietrza.(Zdjęcie to widnieje na ostatniej
stronie tego wydania „Nowin Szastarskich”).
Powstałe zdjęcie wraz z innymi pamiątkowymi
przedmiotami ma trafić do kapsuły czasu, dla
której miejsce pozostawiono obok obelisku.
Tam będzie spoczywać do kolejnej okrąglej
rocznicy, czyli do listopada 2118 roku.
Opracował: Karol Biały
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inwestycje
Drugi etap przebudowy drogi
powiatowej w Polichnie
Dzięki współpracy Gminy Szastarka oraz Powiatu Kraśnickiego
udało się wykonać drugi etap przebudowy drogi powiatowej w Polichnie (na odcinku 357 m) polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem
podbudowy. Podsumowując, w tym roku udało się wykonać przebudowę niniejszej drogi na odcinku 1347 m (od drogi krajowej nr 19
do skrzyżowania w Polichnie Czwartej) wraz z wykonaniem poboczy,
wstawieniem nowych krawężników oraz wykonaniem zjazdów na
posesje. Wykonano także zatokę postojową przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Polichnie oraz parking przy SP ZOZ w Polichnie.
Niniejsze inwestycje znacząco poprawiły komfort i bezpieczeństwo
wszystkich mieszkańców Gminy Szastarka oraz gmin ościennych,
gdyż jest to jedna z najczęściej uczęszczanych dróg powiatowych na
naszym terenie. Stanowi ona dojazd do drogi krajowej nr 19, a także
do ośrodka zdrowia i Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie.
Pokładamy duże nadzieje w dalszej owocnej współpracy z Powiatem Kraśnickim. To dzięki niej w ostatnich latach udało się wykonać
remonty dróg powiatowych na kwotę blisko 3 mln zł, z czego połowa
tej kwoty pochodziła właśnie z Powiatu Kraśnickiego. W kolejnych
latach planujemy wyremontować pozostałe drogi powiatowe, których
nawierzchnia w ostatnich latach uległa znacznemu pogorszeniu.
Mamy tu na myśli przebudowę skrzyżowania oraz dalszą poprawę
nawierzchni drogi powiatowej nr 2740L biegnącej przez Polichnę
Czwartą, oraz drogę powiatową nr 2289L na odcinku od Blinowa
Drugiego (tzw. Kaczyniec) do skrzyżowania w miejscowości Szastarka.

Wykonanie podłogi sportowej
w sali gimnastycznej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Blinowie
Drugim
Podłoga sportowa jest najważniejszą częścią sali gimnastycznej.
To właśnie od niej zależy komfort i bezpieczeństwo uczniów podczas
m.in. ćwiczeń czy gier zespołowych. Z tego powodu nawierzchnia
powinna być trwała, gładka i antypoślizgowa. Niestety dotychczasowy stan podłogi wykonanej z paneli podłogowych pozostawiał
wiele do życzenia i uniemożliwiał wykorzystanie sali sportowej
w pełni. Bezpieczeństwo i komfort dzieci od zawsze był naszym
priorytetem, stąd decyzja o wykonaniu nowej podłogi sportowej
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie. Istniejąca
konstrukcja pod nawierzchnią sportową jest z podłoża cementowego, dlatego do realizacji przewidziano podłogę wykonaną z wykładziny sztucznej, rulonowej, antystatycznej. Nowa podłoga jest
także odporna na działanie wysokich temperatur oraz na ścieranie,
dzięki czemu może być wykorzystywana w szerokim zakresie, od
profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych.
Sala prezentuje się dzisiaj bardzo okazale, a całość prac została
wykonana bardzo starannie i z dbałością o szczegóły. Nawierzchnia
sali gimnastycznej należy do grupy nawierzchni sportowych, które
mają bardzo wysoki współczynnik amortyzacji i przyczepności,
natomiast barwa nawierzchni - zielono-żółta, oprócz walorów
estetycznych, zdecydowanie poprawia czytelność nawierzchni.
Całkowity koszt inwestycji to 20 836,20 zł brutto. Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych Gminy Szastarka.
								
Opracował Karol Biały
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Uroczyste odsłonięcie popiersia
Józefa Piłsudskiego 		
Majdan - Obleszcze, 28.10.2018 R.
28 października bieżącego roku w Majdanie - Obleszcze miało
miejsce niezwykłe, wręcz historyczne wydarzenie. Tego dnia nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Inicjatorem ustawienia, a zarazem fundatorem popiersia pierwszego
marszałka Polski, jest komendant naszej grupy - Piotr Groszek.
Powodem, dla którego powstał ten pomnik, była chęć godnego
uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Pomnik Józefa Piłsudskiego oraz tablicę z napisami wykonali bracia
Dąbrowscy, kamieniarze pochodzący z Janikowa (woj. świętokrzyskie), przedstawiciele rodziny rzeźbiarzy z 400-letnim rodowodem,
przybyłej w XVII wieku z Włoch.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod
świeżo poświęconym pomnikiem. Po ceremonii strażacy i rekonstruktorzy stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele GRH „WIR” z Biłgoraja,
poczet sztandarowy GRH im. Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej
NSZ z Lublina, ułani z 7 Pułku Ułanów Lubelskich wraz z proporcem,
przedstawiciele Koła Łowieckiego „Sokół” z siedzibą w Zdziłowicach,
wraz ze sztandarem, wysocy rangą przedstawiciele PSP z Kraśnika,
strażacy z OSP Majdan - Obleszcze ze sztandarem.
Obecni byli także m.in. Roman Smyl, zastępca Wójta Gminy Batorz,
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Sekretarz UG Szastarka Jadwiga
Wielgus, Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń, Mariusz Lenart nauczyciel
w Wólce Ratajskiej, radni, sołtysi, przedstawiciel lokalnych stowarzyszeń.
Funkcje mistrza ceremonii pełnił komendant Piotr Groszek, a uroczystością dowodził Mirosław Wielgus. Oprawę muzyczną imprezy
zapewniła Orkiestra Dęta GCK w Polichnie. Wystąpił również zespół
śpiewaczy z naszej Grupy z koncertem pieśni patriotycznych oraz
grupa Kalina Folk z GCK w Polichnie.
Na zakończenie organizatorzy serwowali wszystkim wojskową
grochówkę. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek
w remizie OSP w Majdanie - Obleszcze.
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego jest chlubą i dumą mieszkańców Majdanu - Obleszcze, bardzo dobrze świadczy o lokalnej
społeczności. Tak okazałej rzeźby mogą nam pozazdrościć nawet
okoliczne miasta powiatowe.
Napis na cokole:
„J.PIŁSUDZKI BOHATEROM RODAKOM W 100. ROCZNICE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI GRUPA REKONSTRUKCYJNO- HISTORYCZNA IM. PŁK.
TADEUSZA ZIELENIEWSKIEGO ORAZ MIEJSCOWA SPOŁECZNOŚĆ AD. 2018”
Stanisław Siembida

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki uczestników na wybrukowanym placu w gospodarstwie komendanta grupy. Stąd nastąpił
przemarsz do kaplicy w Majdanie - Obleszcze, gdzie odprawiona
została uroczysta msza św. pod przewodnictwem księdza proboszcza Zbigniewa Solarza oraz wikariusza Sławomira Machowskiego
Następnie kolumna marszowa udała się na przylegający do
kościoła plac, gdzie księża celebransi, Wójt Gminy Szastarka Artur
Jaskowski i mecenas Jan Kokot dokonali ceremonii odsłonięcia
pomnika, po czym został on poświęcony przez wikariusza.
Po zakończeniu ceremonii poświęcenia głos zabrał mecenas Jan
Kokot pochodzący z Lublina – honorowy członek naszej Grupy.
W swym wystąpieniu w krótkich słowach przybliżył postać Marszałka. Odniósł się też do głosów dochodzących ze strony pewnych
środowisk sugerujących, jakoby Józef Piłsudski nie był dostatecznie
godny, aby jego popiersie stanęło na majdańskiej ziemi.
Jako argument podawano jego rzekomo niechętny stosunek do
Kościoła Katolickiego. Mówca w odpowiedzi przytoczył słowa świętego
męczennika Maksymiliana Kolbego, który tak powiedział o Marszałku:
„Gdyby Matce Bożej nie była miła osoba Józefa Piłsudskiego i jego
poczynania to nie pozwoliłaby na «Cud nad Wisłą» w dniu Jej święta”.
Padający deszcz i przenikliwe zimno uniemożliwiły wygłoszenie
przygotowanej mowy w całości .
Na zakończenie prelegent zachęcił zebranych do studiowania
biografii Marszałka. Następnie Piotr Groszek odczytał Apel Pamięci,
po czym nastąpiła salwa honorowa – w wykonaniu naszej grupy.
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
LOKALNE MEDIA O NASZYCH
ZESPOŁACH

JARMARK ŚWIĄTECZNY

Ostatnimi czasy nasi lokalni artyści mieli okazję zaprezentować
się w TVP3, poprzez udział w programie telewizyjnym STOP!Kultura,
którego bohaterami byli:
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze oraz
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa.
Śpiewacy opowiadali o tym, jak powstały ich zespoły, jak tworzył
się ich dorobek artystyczny oraz o miłości do folkloru.

W niedzielę 9 grudnia swoje produkty i ozdoby świąteczne prezentowali twórcy ludowi oraz inni wystawcy. W trakcie Jarmarku
można było podziwiać oraz nabyć m.in.: ozdoby choinkowe, stroiki,
aniołki, świąteczne kolorowe bombki, kartki bożonarodzeniowe.
Oprócz tradycyjnych świątecznych ozdób można było zobaczyć
wyjątkowe rękodzieła artystów z terenu powiatu kraśnickiego
oraz janowskiego. Jarmark minął w wyjątkowo miłej atmosferze,
przyniósł wiele radości naszym wystawcom oraz organizatorom.

AKCJA CHARYTATYWNA I WIELKA ZBIÓRKA DARÓW
W związku z organizowaną
przez Gminne Centrum Kultury zbiórką „I Ty możesz zostać św.Mikołajem dla Wioski
Dziecięcej w Kraśniku” w porannym programie TVP3 ”Poranek między Wisłą i Bugiem”
swoim występem emisję na
żywo rozpoczęła Kapela Kalina-Folk. Panie - Agnieszka
Kamieniarz - pomysłodawca
zbiórki, Ewa Białoń - dyrektor GCK oraz pedagog Wioski
Dziecięcej - Ilona Szostak-Jośko, zachęcały do wzięcia
udziału w zbiórce, której celem było zebranie prezentów
dla dzieci i młodzieży z Wioski
SOS w Kraśniku.

8

NOWINY SZASTARSKIE

Spektakl Teatru „Maska” - NA MISIOWYCH URODZINACH NAJWAŻNIEJSZA
JEST RODZINA
„Na Misiowych Urodzinach
Najważniejsza Jest Rodzina”
- takie widowisko dla dzieci
w sali widowiskowej GCK mogli obejrzeć najmłodsi z okazji
Dnia Pluszowego Misia. Podczas
przedstawienia dzieciaczkom
towarzyszyły ulubione maskotki.

Teatr „Maska” z Krakowa rozbawił publiczność do łez.

Mikołajki

WEEKEND DLA NIEPODLEGŁEJ

W piątek 7 grudnia o godz.18:00 w GCK
odbyły się mikołajki. Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu „Blinowianeczki”
z Blinowa.
Na specjalne zaproszenie wszystkich
dzieci przybył do nas nie kto inny, jak sam
Święty Mikołaj! Jako że dzieci u nas do szczególnie grzecznych należą, prezentów było
mnóstwo.

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

W tym wyjątkowym czasie, upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości, na terenie naszej gminy wspólnemu świętowaniu nie było końca.
W sobotę 10 listopada uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Brzozówce
rozpoczął się „Weekend dla Niepodległej”. Zaraz po mszy odbył się VII Gminny Bieg
Niepodległości. Mieszkańcy mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół w Szastarce. Na koniec wszyscy biorący udział w wydarzeniu
piekli kiełbaski przy ognisku przygotowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzozówce oraz spróbowali prawdziwej wojskowej grochówki. To nie koniec wrażeń na ten
dzień o godz. 21.00 w Polichnie zapłonął Ogień Niepodległości mający ochronić od
zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez
naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Wszyscy zebrani przy ognisku odśpiewali
Hymn Państwowy oraz pieśni patriotyczne. Przedstawiciel Lasów Państwowych Michał
Kosikowski odczytał depeszę Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. Młodsi i starsi
cieszyli się z możliwości wspólnego świętowania.
W niedzielę o godzinie 14:00 nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku na placu
100 - lecia Odzyskania Niepodległości obok Urzędu Gminy w Szastarce.
Ponad dwutonowy kamień, który posłużył do budowy obelisku, oraz powiewająca
nad biało-czerwona flaga to symbol wolnej i niepodległej Polski. Nie wszyscy wiedzą, że
przy budowie pomnika pozostawiono specjalny otwór w ziemi, głęboki na 2 metry. Ma
tam spocząć Kapsuła Czasu. Dokumenty tam umieszczone będą wspaniałą lekcją historii
dla osób, które będą miały możliwość
odnalezienia ich w dalekiej przyszłości.
Pomysłodawcą Kapsuły Czasu jest Wójt
Gminy Szastarka Artur Jaskowski.
Obchodom towarzyszyły organizowane w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie konkursy: plastyczny „Najważniejsza
jest Polska - symbole narodowe” oraz
wokalny „Pieśni Patriotycznej”.
				
Opracowała Ewa Białoń
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
znaleziony
Biblioteka proponuje… Pamiętnik
w Katyniu

Kora, Kora. A planety szaleją
- Kamil Sipowicz

Najszczęśliwsza
- Max Czornyj

Biografia Kory,
jednej z najlepszych wokalistek
polskiej sceny
rockowej, oparta na wydanej
w 1998 r. książce
Kora i Maanam
podwójna linia
życia. Napisana
przez znanego
dziennikarza
i partnera życiowego Olgi Jackowskiej.
Artystka szczerze opowiada o osobistych
sprawach i porusza ważne często wywołujące
spory w życiu publicznym kwestie. Niektóre
wątki znane Czytelnikom z wydania sprzed
prawie 20 lat zostały w książce Kora, Kora rozwinięte, np. dzieciństwo piosenkarki spędzone
w domu dziecka. Wokalistka wspomina też
najważniejsze postaci w swoim życiu, bez
ogródek mówi, co myśli o narkotykach, mniejszościach seksualnych i seksie.
W biografii pojawiają się również tematy
zupełnie nowe: pierwsza miłość, udział Kory
w show Must Be the Music, znaczenie rodziny
w jej życiu i narodziny wnuka.

- Maria Nurowska

Dawid Kaster dostaje list od byłej żony.
Problem w tym, że Ilona została zamordowana cztery lata temu. Mimo to charakter
pisma i treść nie pozostawiają wątpliwości.
To musi być ona.
Krótka wiadomość przywołuje demony
przeszłości. Na
tym jednak nie
koniec, bowiem
mężczyzna
wkrótce otrzymuje kolejny
niespodziewany
prezent.
Czy zabójca
Ilony prowadzi
z Dawidem sadystyczną grę? A może kobieta
żyje, a cztery lata temu doszło do niewyobrażalnej pomyłki? Z każdą kolejną wskazówką
Kaster jest coraz bliżej odkrycia prawdy. A ta
zaprowadzi go wprost do piekła.

Królowa cukru
- Natalie Baszile
Przyzwyczajona do blichtru Los
Angeles czarnoskóra Charley Bordelon otrzymuje
niecodzienny
spadek – plantację
trzciny cukrowej.
Nie może jej odstąpić ani sprzedać,
co jasno zostało
sprecyzowane
w testamencie
zmarłego ojca. Stawia więc wszystko na jedną
kartę i przeprowadza się z jedenastoletnią córką
na Południe, do dawnego domu swojej babci
Miss Honey.
Czy dziewczyna z wielkiego miasta zdoła
poprowadzić z sukcesem wielkie gospodarstwo? Czy w zaściankowej społeczności Luizjany Charley znajdzie sojuszników
i przyjaciół?

Zbeletryzowana biografia Janki Lewandowskiej, która jako jedyna kobieta była
więziona w Kozielsku i została zamordowana
w Katyniu. Córka generała Dowbor-Muśnickiego, głównodowodzącego w Powstaniu
Wielkopolskim, wychowana w tradycji wolnościowej, wyruszyła na wojnę 3 września
1939 roku, a 17 września wraz z kolegami
dostała się do sowieckiej niewoli i została
internowana w obozie w Kozielsku. Przybyła
tam, jako cywil, ale została promowana na
podporucznika pilota. Generał Henryk Minkiewicz, który objął dowództwo w obozie,
powiedział, że
stała się przykładem odwagi
i wsparcia dla
innych jeńców
w K oz i e l s k u.
Naz y wano ją
nawet Matk ą
Boską Kozielską.
Zamordowana
została w Katyniu 22 kwietnia,
w dniu swoich
32. urodzin.

Szeptane - Paweł Beręsewicz
Finał Ligi Mistrzów ma zostać rozegrany
na Stadionie Narodowym w Warszawie! Filip
i jego kumple z liceum są bardzo zmotywowani, żeby zdobyć potrzebne pieniądze i wziąć udział
w losowaniu biletów. Wstawanie przed piątą
i wciskanie ulotek zaspanym
przechodniom?
Żaden problem!
Tworzenie wpisów zachwalających produkty
w internecie? Bułkazmasłem!Oszczędności szybko się
powiększają, ale pojawiają się też nowe
problemy, które mogą zagrozić przyjaźni
między chłopakami…

Ostatni zakup nowości książkowych był zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Opracowała Monika Kaczkowska-Nizińska
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Najaktywniejsi czytelnicy:
w kategorii – dorośli:
• Duda Renata (Szastarka) – 108
• Gumińska Marta (Blinów) – 102
• Bartyzel Agnieszka (Polichna) – 96
• Kowal Ewa (Polichna) – 95
• Dziuba Henryka (Polichna) – 92
• Rębecki Tadeusz (Blinów) – 88
• Dziuba Witold (Polichna) – 81
• Mróz Sylwia (Polichna) – 81
• Hawryluk Wiesława (Szastarka) – 73
• Breś Teresa (Blinów) – 72
• Dziadosz Agnieszka (Polichna) – 72
• Kołtuniak Renata (Szastarka) – 70

Najczęściej
wypożyczane pozycje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serce ze szkła – Emma Scott
Tajemnica zamku – Krystyna Mirek
Cena szczęścia – Krystyna Mirek
Prawdziwa miłość – Krystyna Mirek
Komisarz – Paulina Świst
Prokurator – Paulina Świst
Wino z Malwiną – Magdalena Kordel
Crusher w opałach 			
(literatura dziecięca)
• Kłopoty w dżungli 			
(literatura dziecięca)
• Wóz strażacki 			
(literatura dziecięca)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
Dzień Papieski
14.10.2018 r. w naszej Ojczyźnie obchodzony był XVIII Dzień
Papieski pod hasłem ,,Promieniowanie ojcostwa”. Wspominaliśmy
dwie rocznice z życia Jana Pawła II: 60-tą rocznicę sakry biskupiej
i 40-tą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Z tej okazji w kościele
parafialnym w Brzozówce odbyła się uroczysta akademia z udziałem
naszych uczniów z klas IV-III gim. Młodzi artyści recytowali fragmenty
homilii z papieskich pielgrzymek oraz teksty poetyckie o ojczyźnie,
ojcostwie w rodzinie, ojcostwie w Kościele.

Śniadanie daje moc
8.11.2018 r. uczniowie kl. I-VI oraz przedszkolaki przygotowali
zdrowe śniadanie. Dzieci mogły wspólnie zjeść przygotowane
wcześniej potrawy oraz spróbować nowych smaków. Ponadto
uczniowie dowiedzieli się też, co lubią na śniadanie ich koledzy.
Podsumowaniem śniadania był występ artystyczny uczniów.

Projekt historyczno – teatralny
„Wolność trzeba stale
zdobywać” przygotowany
z okazji 100-lecia niepodległości
Widowisko ukazało czasy potęgi i wielkości Polski przeplatane
wojnami, niewolą i upadkiem, na przestrzeni 1000 lat historii. Zostało
poświęcone tym , którym najdroższa była Ojczyzna i jej wolność.
W realizacji projektu wzięli udział uczniowie klas VI-III g. Przygotowali prezentacje multimedialne wybranych przez siebie wydarzeń
histotycznych, autoprezentacje wielkich Polaków oraz stroje z epok.
Całość spektaklu ubogacił wspólny śpiew pieśni patriotycznych.

Akcja „Razem na Święta”

Sukcesy sportowe naszych
uczniów
W niedzielę 25 listopada odbyły się 1st World Budo Karate Children’s Championship na Litwie. Na Mistrzostwach Świata naszą
szkołę oraz klub karate tradycyjnego Chidori reprezentowali Julia
Najs, Natalia Najs i Hubert Najs. Julia zdobyła 3 miejsce, pozostali
zawodnicy zaprezentowalii również bardzo wysoki poziom, co
daje powody do dumy.
Samorząd Uczniowski w ramach przedświątecznego wolontariatu
szkolnego zaplanował następujące działania:
1. Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego dziecka z sąsiedniej miejscowości,
2. Zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla Domu Dziecka
w Kraśniku,
3. Przygotowanie stroików świątecznych dla osób starszych
i samotnych,
4. Włączenie się w akcję „Marzycielska poczta”,
5. Zorganizowanie Wigili Szkolnej z udziałem osób samotnych,
6. Zbiórka zabawek dla przedszkolaków,
7. Wieczór kolęd i pastorałek dla lokalnej społeczności.
Opracowanie: A. Breś, A. Szwedo
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA
SZKOLE
15 października 2018 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
świętowała wielką uroczystość - nadanie imienia św. Jana Pawła II.
Uroczystość poprzedziła Msza Święta w tutejszym Kościele, której
przewodniczył Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.
Szczególnie cenne były słowa księdza Arcybiskupa wypowiedziane
do społeczności szkolnej: „Dobrze, że wybraliście Jana Pawła II (...) Taki
patron zobowiązuje. Starajcie się postępować godnie, jak przystało
na tych, którzy mają za patrona największego z rodu Polaków”.

Szkoły Podstawowej w Polichnie Marty Plichty obecni byli liczni
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, emerytowane
dyrektorki i nauczycielki naszej szkoły oraz dyrektorzy szkół gminy Szastarka.

Ważnym momentem uroczystości było przekazanie przez Wójta
Gminy i przedstawicieli rodziców, na ręce pani dyrektor, sztandaru
z wizerunkiem Jana Pawła II.

W trakcie mszy poświęcony został sztandar szkoły.

Po mszy św. zebrani goście wraz z nauczycielami, uczniami
i rodzicami w uroczystym przemarszu udali się do szkoły, gdzie
odbył się kolejny etap uroczystości.
W tym ważnym dniu dla naszej szkoły towarzyszyło nam wielu
wspaniałych gości honorowych. Oprócz gospodarzy uroczystości
- Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego i Dyrektor Publicznej

Potem nastąpiła uroczysta ceremonia wręczenia przez panią
dyrektor sztandaru społeczności szkolnej jako symbolu patriotyzmu, honoru i jedności. Następnie przedstawiciele uczniów złożyli
uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej naszego patrona.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który swoim przesłaniem dostarczył niezapomnianych
wzruszeń zgromadzonej widowni. Była to historia małego Lolka,
dorosłego Karola i papieża Jana Pawła II. Scenki odgrywane przez
uczniów, pieśni śpiewane przez szkolny chór, prezentacje multimedialne – to wszystko miało na celu przybliżenie wszystkim naszego
wielkiego patrona.
Starania dyrektor szkoły, nauczycieli i uczniów o uroczysty
przebieg przedsięwzięcia zostały docenione przez zebranych, czego wyrazem
były gorące brawa, liczne gratulacje
i życzliwe słowa. Dzięki nadaniu imienia,
szkoła uzyskała swoistą, indywidualną
tożsamość oraz piękny sztandar z wizerunkiem Ojca Świętego. Odtąd poczet
sztandarowy będzie reprezentował
naszą placówkę podczas różnych uroczystości szkolnych i gminnych.
Grono Pedagogiczne
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WYCIECZKA DO BAŁTOWA

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

4 października wczesnym rankiem dzieci z klas I - III wraz z wychowawczyniami wyruszyły na wycieczkę do Bałtowa. Na początek
odwiedziliśmy Sabatówkę - magiczne miejsce, łączące świat rzeczywisty ze światem baśni. Następnie zwiedziliśmy Bałtowski Zwierzyniec,
gdzie ze school-busa podziwialiśmy zwierzęta z różnych zakątków
świata. W drodze powrotnej obejrzeliśmy miniatury polskich zamków
i pałaców, słuchając ciekawostek o nich opowiadanych przez pana
przewodnika. Po obiedzie udaliśmy się na spacer po Jura Parku,
gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia wielu okazów dinozaurów
w ich naturalnych rozmiarach. Kolejne atrakcje to: oceanarium,
seans filmowy w kinie 5D oraz zabawy na placu zabaw, którym
nie było końca. Wycieczkę zakończyliśmy w sklepie z pamiątkami.

30 października miało miejsce ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu szkoły oraz powitania przybyłych
gości: Wójta Gminy pana Artura Jaskowskiego, dyrektor GZOPO
pani Anny Kowal, dyrektor szkoły pani Marty Plichty, rodziców,
nauczycieli i uczniów.
Po ślubowaniu każdy pierwszak został pasowany „czarodziejskim
ołówkiem” na ucznia naszej szkoły przez panią dyrektor Martę Plichtę. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy, znaczki oraz upominki od pana Wójta i rodziców.

AKADEMIA Z OKAZJI 100-EJ
ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
OTWARCIE I POŚWIĘCENIE BOISKA
SPORTOWEGO
18 października w naszej szkole odbyła się krótka uroczystość
nawiązująca do obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor
szkoły pani Marta Plichta podziękowała wszystkim pracownikom
za zaangażowanie w pracę zawodową, życząc jednocześnie wielu
dalszych sukcesów. Życzenia złożył również przybyły na uroczystość
Wójt Gminy pan Artur Jaskowski. Zaznaczył też, jak ważną rolę
w życiu człowieka odgrywa edukacja.
Tego dnia miało też miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie wielofunkcyjnego boiska sportowego położonego obok budynku szkoły.
Poświęcenia boiska dokonał ks. proboszcz Krzysztof Piskorski,
zaś oficjalnego otwarcia i przecięcia symbolicznej wstęgi - Wójt
Gminy wspólnie z paniami dyrektorkami szkół oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Oddanie do użytku boiska
było niewątpliwie wydarzeniem bardzo wyczekiwanym przez całą
społeczność szkolną.

8 listopada społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystej akademii z okazji 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć
tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. W skrócie
zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie naszej szkoły
recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły
zrozumieć rozterki i uczucia walczących o wolność naszego kraju.

WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU
W piątek 9 listopada o godz. 11:11 uczniowie oraz nauczyciele wspólnie zaśpiewali hymn Polski. Tym samym wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Cztery zwrotki
Mazurka Dąbrowskiego zabrzmiały przed głównym wejściem do
szkoły. Wspólne śpiewanie hymnu to jeden z elementów obchodów
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
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UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA
OBELISKU

CO SŁYCHAĆ
W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Przedstawiciele naszej społeczności szkolnej na czele z pocztem
sztandarowym uczestniczyli w niedzielę 11 listopada w uroczystości
odsłonięcia i poświęcenia obelisku wraz z tablicą upamiętniającą
100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a znajdującego się przed budynkiem dworca kolejowego w Szastarce.
Delegacja naszych uczniów wraz paniami dyrektor obydwu szkół
złożyła wiązankę kwiatów. Wydarzenie miało niezwykle podniosły
charakter i było dla zgromadzonych żywą lekcją historii.

„WARTO BYĆ POLAKIEM TEST WIEDZY HISTORYCZNEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
„Warto być Polakiem - test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości” to konkurs dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, który zorganizowany został
przez Kurier Lubelski wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W finale konkursu, który odbył się w sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego, naszą szkołę reprezentowali: Julia Król, Krzysztof
Brzyski i Dawid Garbacz.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w naszym przedszkolu
dzieje się bardzo wiele. Dzięki prowadzonym zajęciom o różnorodnej tematyce przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania, np.
kulinarne poprzez pieczenie chleba czy ciasta marchewkowego.
Często organizujemy w naszym przedszkolu spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Nasi wychowankowie mieli już
możliwość poznania pracy policjanta, myśliwego i leśniczego.
Ponadto pamiętamy także o tym, jak ważna jest więź z rodzicami małego dziecka, dlatego też organizujemy warsztaty, podczas
których przedszkolaki wraz z rodzicami tworzą wspólnie prace,
takie jak karmnik dla ptaków czy też dyniowe zwierzaki-cudaki.
Wspólna zabawa to najlepsza okazja do poznania się, dlatego
też nasze przedszkolaki często uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, ogniskach i zwiedzają najbliższe otoczenie (np. wyjście
do gminnej biblioteki publicznej).
Zwieńczeniem dotychczasowej pracy w naszym przedszkolu
było pasowanie przedszkolaków na przyjaciół pluszowego misia
i z tej oto okazji przyjęliśmy nazwę „misie”.

ANDRZEJKI
Andrzejki to według starej tradycji i dawnych wierzeń dzień, który
miał magiczną moc, bo dzięki andrzejkowym wróżbom uchylał ciekawym wrota do magicznej przyszłości. Dla nas andrzejki, przypadające
na ostatnie dni listopada, to przede wszystkim czas zabaw przed
rozpoczynającym się tuż po nich Adwentem. Zgodnie z tą tradycją 28
listopada był w naszej społeczności szkolnej dniem zabawy i radości.
Najczęściej z humorem i przymrużeniem oka przyjmowaliśmy
czasem śmieszne, a czasem bardzo obiecujące wróżby. Przecież, jak
mówi przysłowie: „W andrzejkową noc wróżby mają wielką moc”
i nikt nie wie, która z przepowiedni może się sprawdzić. Najważniejsze, że wszystkim dopisywał dobry humor, o który zadbali również
rodzice, przygotowując dla swych pociech pyszny poczęstunek.
Grono Pedagogiczne

KU NIEPODLEGŁEJ
19 listopada gościliśmy w naszej szkole wyjątkowych gości - Grupę
Artystyczną Rekonstrukto, która w interesujący sposób opowiedziała
o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę.
Przedstawienie pod hasłem „Ku niepodległej” przygotowane było
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i upamiętniło
123 lata walki o wolność Narodu Polskiego. Wzbogacone w stroje
z epoki i kolekcję replik broni używanych przez powstańców i żołnierzy I wojny światowej sprawiło, że przeżyliśmy wesołą i ciekawą
lekcję historii.
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
DZIEŃ PATRONA i 100-lecie ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Dzień naszej Patronki św. Faustyny Kowalskiej obchodziliśmy 5
października. Była to bardzo ważna uroczystość. Rozpoczęliśmy ten
dzień mszą świętą. Odbył się krótki apel przygotowany przez naszych
uczniów oraz miało miejsce uroczyste wystąpienie pani dyrektor
naszej szkoły, pana Wójta Gminy Szastarka, siostry zakonnej i Prezesa
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów, Kol.Wojciechów.
Uczniowie brali udział w Konkursie na najpiękniejszy różaniec. Tego
dnia chcieliśmy również podkreślić rocznicę 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji wysłuchaliśmy koncertu

patriotycznego w wykonaniu lokalnego Zespołu Śpiewaczego
MAJDANIACY z Majdanu-Obleszcze. Następnie mogliśmy podziwiać wystawę tematyczną umundurowania i wyposażenia Wojska
Polskiego z okresu międzywojennego przygotowaną przez Grupę
Rekonstrukcyjno-Historyczną im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego
z Majdanu-Obleszcze. Dla wszystkich gości została przygotowana
pyszna grochówka. Wszystkim wspaniałym gościom dziękujemy
za wspólne kształtowanie postaw patriotycznych.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA ORAZ ŚLUBOWANIE KLASY I
30 października 2018 roku był niezwykle ważnym dniem w życiu
naszych Przedszkolaków oraz Uczniów klasy I. Od tego bowiem dnia
stali się oni pełnoprawnymi Przedszkolakami i Uczniami Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie.
Tego dnia nasze dzieciaki prezentowały się wyjątkowo, podczas
uroczystego Apelu wystąpiły w granatowych biretach, które symbolizowały przyjęcie ich do szkolnej społeczności. Po przedstawieniu,
w obecności swoich rodziców, zaproszonych gości, a także uczniów
i nauczycieli naszej szkoły, dzieci złożyły uroczystą przysięgę ślubowania przed Sztandarem Szkoły i Panią Dyrektor Iloną Stolarz.
Złożyły uroczystą przysięgę ślubowania. Następnie otrzymały z rąk
pani dyrektor pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, a także
odcisnęły swoje paluszki w kronice szkolnej.
Na uroczystości ślubowania nie zabrakło naszych gości; pana
Artura Jaskowskiego Wójta Gminy Szastarka, od którego dzieci
otrzymały w prezencie piękne książki, a także pana Bernarda Króla
Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów, Kol.
Wojciechów. Po części oficjalnej nasi świeżo pasowani uczniowie
udali się wraz z rodzicami, swoimi wychowawczyniami oraz zaproszonymi gośćmi na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, jest jedyny na świecie, to nasz stary
znajomy – Święty Mikołaj!
Dzień 6 grudnia to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci
dni w roku. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością przygotowywały się starannie do wizyty Św. Mikołaja.
Oczekując na gościa w pracowni Św. Mikołaja, uczniowie, nauczyciele i rodzice piekli i zdobili świąteczne pierniczki oraz wspólnie
ubierali choinkę. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo
na siebie czekać. Zawitał do naszej szkoły i wszystkim grzecznym

dzieciom przyniósł prezenty. Zaprosiliśmy Mikołaja na herbatkę przy
naszych wypiekach. Kacper Krawczyk z kl. II zagrał Mikołajowi na
akordeonie, a przedszkolaczki dzielnie zaśpiewały przygotowaną
piosenkę. Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły się wrażeniami
z tak miło spędzonego czasu razem. Bardzo serdecznie dziękujemy
rodzicom za zaangażowanie i wspólną integrację.
Grono Pedagogiczne
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
WYCIECZKA KLAS MŁODSZYCH

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Dzień 18 października był dniem bardzo wyczekiwanym. Tego
dnia bowiem odbyłasię wycieczka do Lublina pod kierownictwem
Pani Barbary Winiarczyk i opieką pań: A. Kozik, A. Szabat, B. Blajerskiej i M. Błaszczak.

Dnia 10 października wyruszyliśmy na sprzątanie świata. Hasło
tegorocznej akcji brzmiało: ,,Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x mniej’’.
Działania uświadomiły uczniom, że porzucone w lesie szklane
i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach
spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego
środowiska. Wszyscy wesoło zbierali śmieci do worków, które potem
zostały prawidłowo posegregowane. Akcja corocznie pokazuje, że
w naszej szkole uczniowie są chętni do dbania nie tylko o samych
siebie, ale również o całą planetę.

Swoją przygodę rozpoczęliśmy od wizyty w kinie Plaza, gdzie
mieliśmy okazję obejrzeć film pt. „Mała stopa”. Po seansie filmowym
udaliśmy się do Muzeum Wsi Lubelskiej. Podziwialiśmy tam dawne
zabudowania oraz przedmioty związane z dawnym życiem wsi,
dworów oraz miasteczek. Ostatnim etapem naszej wycieczki była
sala zabaw Magic Park. Tam, po zjedzonym obiedzie, mogliśmy się
wykazać naszą niespożytą energią podczas zabaw.

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
11 października w naszej szkole odbyło się przedstawienie poświęcone pracy
nauczycieli i pracowników obsługi. Motywem było hasło: „Co było obce, będzie nam
znane. Bo nauczyciel jest kapitanem, co
płynie wraz z nami przez szkolne lata.” Za
przygotowanie akademii odpowiedzialni
byli pani T. Kotuła oraz pan A. Wierzchowiak.
W przedstawieniu udział wzięli uczniowie
z klasy V, VII i III gimnazjum, którzy swoimi
występami dostarczyli zebranym gościom
wielu wrażeń. Po występie pan Dyrektor,
tradycyjnie już, tego dnia podziękował
nauczycielom za trud i zaangażowanie
wkładane każdego dnia w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Honorowym
gościem był wójt gminy Szastarka pan Artur
Jaskowski.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

XVII DZIEŃ PAPIESKI

„Dzisiaj wielka jest rocznica - 11 listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa”

W związku z obchodzonym 14 października XVIII Dniem Papieskim odbył się w naszej szkole apel poświęcony życiu i działalności
naszego papieża Jana Pawła II. Apel przygotowała pani A. Dziadura,
a oprawę muzyczną zapewnił pan A. Wierzchowiak. Uczniowie
przypomnieli życiorys naszego wielkiego Polaka.

Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca zdjęcia Karola Wojtyły w różnych okresach jego życia. Uczniowie recytowali też wiersze i śpiewali piosenki na cześć papieża. Na
koniec wszyscy zaśpiewali ulubioną przez papieża pieśń „Barkę”.

Takie motto przyświecało akademii przygotowanej przez panią A.
Niezgodę. W inscenizacjach wzięli udział uczniowie z klas III gimn.,
V, VII oraz VIII. Po odśpiewaniu hymnu przez wszystkich zebranych,
przy dźwiękach utworów F.Chopina wykonawcy recytowali wiersze
i snuli opowieści o ważniejszych wydarzeniach z historii Polski.
Podczas apelu uczniowie oraz chórek szkolny wykonali pieśni
patriotyczne przy akompaniamencie p. A. Wierzchowiaka oraz
uczennicy kl. VIII Aleksandry Mróz, która zagrała na saksofonie.
Cała uroczystość miała niezwykle osobliwy i podniosły charakter.

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ
29 października 2018 r. w naszej szkole miała miejsce wspaniała
uroczystość Ślubowania Klasy I. Podczas części artystycznej dzieci
swoimi występami potwierdziły chęć przyjęcia do grona społeczności szkolnej i radość z tego faktu. Następnie w obecności Pana
Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego, nauczycieli, uczniów
naszej szkoły oraz rodziców pierwszoklasiści złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez Dyrektora Szkoły
Andrzeja Białka. Na pamiątkę tego wydarzenia wszystkie dzieci
dostały piękne dyplomy, upominki od Pana Wójta, uczniów klasy
III oraz rodziców. Wykonano klasowe zdjęcia, a potem był słodki
poczęstunek dla pierwszaków i gości.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
Andrzejki na stałe goszczą w grafiku uroczystości szkolnych.
Organizacja zabawy, wróżb, a także konkursu na najciekawsze
przebranie to zadanie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p.
Kamili Żak. W tym roku bawiliśmy się 28 listopada, najpierw klasy
młodsze, a po południu starsza społeczność szkolna wraz ze swoimi
wychowawczyniami.

Opracowanie: Agnieszka Kochaniec-Mularska
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zespół szkół W SZASTARCE
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

XVIII DZIEŃ PAPIESKI
W tym roku minęła 40. rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na
stolicę Piotrową. Choć Ojca Świętego nie ma już wśród nas, to pozostała
Jego nauka oraz troska o młode pokolenie Polaków. 18 października
uczniowie klas IV i VI, pod opieką pań: Ewy Dziaduch i Anny Dziadury,
przedstawili montaż słowno-muzyczny z okazji XVIII Dnia Papieskiego,
obchodzonego pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Występy
ubogaciła prezentacja o Janie Pawle II - ukazująca Jego pontyfikat
w służbie Kościołowi. Przedstawienie zostało także wystawione w kościele parafialnym w Szastarce w niedzielę 21 października.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
22 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Najpierw miało miejsce ślubowanie i pasowanie uczniów
klasy I szk. podst. Uczniowie pod czujnym okiem wychowawczyni,
pani Urszuli Ciasnochy, zaprezentowali się doskonale. Tym samym
zasłużyli na to, aby ich pasować na pierwszoklasistę. Uroczystość
zaszczycił swoją obecnością pan Artur Jaskowski, Wójt Gminy Szastarka wraz z panią Jadwigą Wielgus, Sekretarz Gminy Szastarka.
Po występach najmłodszych przyszła kolej na skecz muzyczny pt.
„Jeden dzień z życia ucznia naszej szkoły” w wykonaniu uczniów klas
VI – III szk. podst. i gimn. pod opieką pań: Anny Sali i Barbary Zuń.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na obiad i słodki poczęstunek.

Dnia 9 listopada najmłodsi uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rangę tego wydarzenia podkreśliły nie tylko
galowe stroje, ale i biało-czerwone symbole narodowe. Uroczystość
rocznicową połączono z pasowaniem na przedszkolaka dzieci, które
w br. dołączyły do Punktu Przedszkolnego. Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne i taneczne. Złożyły także ślubowanie
i odebrały dyplomy i upominki od rodziców i pana Artura Jaskowskiego, Wójta Gminy. O godz. 11.11 cała społeczność szkolna wraz
z rodzicami odśpiewała cztery zwrotki hymnu narodowego. Podsumowaniem uroczystości był słodki poczęstunek.

DLA NIEPODLEGŁEJ!
W ramach gminnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości wzięliśmy udział we wspólnym świętowaniu
podczas „Weekendu dla Niepodległej”. 10 listopada uczestniczyliśmy
w mszy św. w Brzozówce oraz VII Gminnym Biegu Niepodległości.
Wójt Gminy wręczył zwycięzcom biegu medale, zaś laureatom
Gminnego Konkursu Plastycznego - dyplomy i nagrody. Następnie
nasi uczniowie - przygotowani przez panie: Dorotę Sowę i Annę
Dąbrowską-Michalczyk - zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.
Na koniec delektowaliśmy się pieczonymi przy ognisku kiełbaskami
oraz wojskową grochówką.		

W dniu Święta Niepodległości wyruszyliśmy w kolumnie z pocztami sztandarowymi w kierunku placu przy Urzędzie Gminy. Tam
nastąpiło odsłonięcie obelisku upamiętniającego 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Delegacja naszej
szkoły złożyła przy pomniku kwiaty. Na koniec wszyscy ustawili się
na placu, tworząc dla Niepodległej liczbę 100 - upamiętnioną przez
fotografującego nas drona.
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INNE WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

• Akcja „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
• „Dzień Pluszowego Misia”.
• „Dzień głośnego czytania”.
• Akcja „Poznajemy ciekawe zawody”.

•
•
•
•
•
•

• Uczeń kl. III gimn. Arkadiusz Solarz zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego konkursu matematycznego organizowanego
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
• Uczennica kl. III gimn. Julia Boś otrzymała stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego - w ramach programu
„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”.
• Nasi uczniowie, przygotowani przez panie: Annę Zielińską
i Agnieszkę Łukasik, zwyciężyli w Konkursie Piosenek i Pieśni
Patriotycznych (6 listopada w GCK w Polichnie):
• Natalia Flis (kl. I) - 1. miejsce w kategorii klas 0-III;
• Barbara Biżek (kl. IV) - 1. m. w kat. klas IV-VIII;
• Julia Igras (kl. III) - 1. m. w kat. klas gimnazjalnych.

Zajęcia poświęcone tradycji pieczenia chleba.
Warsztaty jesienne „Dary jesieni”.		
Witaminki – robimy szaszłyki owocowe.
Warsztaty patriotyczne.
Wróżby i zabawy andrzejkowe.
Ubieranie choinki bożonarodzeniowej.
• 3 grudnia w ZS w Blinowie odbyły się Mistrzostwa Gminy
w drużynowym tenisie stołowym. Rozgrywki zakończyły
się sukcesem naszych uczniów, którzy zajęli 1. miejsca we
wszystkich czterech kategoriach. Dobrą formę potwierdzili
na Mistrzostwach Powiatu Kraśnickiego zajmując 3. miejsce
w kat. chłopców starszych. W decydującym o wicemistrzostwie
meczu ulegli po dramatycznej walce wynikiem 2:3 drużynie
z Kraśnika. Chłopcy wystąpili w składzie: Kacper Kosidlak,
Piotr Jaszyna i Wiktor Osmoła.

• Wizyta Świętego Mikołaja.
• Warsztaty świąteczne.			
• W Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie.

•
•
•
•

• Uczennica kl. III gimn. Julia
Igras (na fot. w środku) zajęła
2. miejsce w XII Powiatowym
Konkursie Recytatorskim „Myśląc Ojczyzna”. Zmagania deklamacyjne miały miejsce 11
grudnia w Kraśniku, a wzięły
w nich udział także inne nasze
gimnazjalistki - Ewa Kowalczyk i Martyna Andrzejczak.
Dziewczęta przygotowywała
pani Dorota Sowa.

Wyjazd do „Doboszówki”.
W gospodarstwie ekologicznym państwa Groszków.
Wyjazd do Cinema-City i Teatru Kameralnego w Lublinie.
Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała”.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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dzieje polichny
Wieś istniała już w XII w. Tadeusz Mencel pisze: „…
najdalej na południe stwierdzamy obecność grupy
wsi ze Świeciechowem i Polichną na czele, gdyż tam
wyznaczono dziesięcinę fundowanemu w 1191 r.
kościołowi pw. NMP w Sandomierzu”1. Na podstawie tego zapisu można przypuszczać, że Polichna
istniała już w XII w. Natomiast Dłuto, czyniąc zapis
parafii Słupie w XV w., nic nie wspomina o Polichnie.
Miejscowość ta znajduje się w bliskiej odległości od
Słupia i prawdopodobnie jej tereny należały do dóbr
słupskich. I tu mamy dość ciekawy, a także niejasny
problem – czy Polichna w tym okresie należała do
Jana Dłuty, czy do włości kraśnickich, które w XIV
w. stanowiły własność Dymitra z Goraja herbu Korczak2. W 1405 r. Anna z Goraja3 poślubiła podstolego
krakowskiego Andrzeja Tęczyńskiego herbu Topór4.
Włości kraśnickie jako wiano wniesione przez Annę
weszły w skład majątku Tęczyńskich.
Z nieznanych nam przyczyn w późniejszym okresie
swoich dziejów Polichna prawdopodobnie przestała
istnieć. Może jakaś zaraza lub najazd spowodowały, że
wieś została wyludniona, zresztą podobna sytuacja
dotyczy znajdującej się niedaleko Polichny wsi Słupie,
stanowiącej w tym okresie własność rodu Dłutów. Polichny nie wymienia także rejestr poborowy z 1533 r.
Dopiero w połowie XVI w. jest wzmianka, że w Polichnie mieszka 30 mieszkańców. W protokole wizytacji
z 1637 r. znajduje się wzmianka, że „Polichna ponownie
od nowa ustanowiona”5. W XVI w. właścicielami dóbr
kraśnickich byli Tęczyńscy: Jan Gabriel (1510-1553)6,
Stanisław Gabriel (1553-1560), Jan Baptysta (15601563) i prawdopodobnie jeden z tych trzech zdecydował się na ponowne założenie Polichny. W 1579
r. Polichna przeszła w ręce Katarzyny z Tęczyńskich7
Olelkiewicz-Słuckiej, następnie wieś należała do
książąt Olelkiewicz-Słuckich herbu Pogoń Litewska8.
Zapewne pod koniec XVI w. wieś odkupiła rodzi-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

na Rzeczyckich,
wywodząca
się z drobnej
szlachty9. Z rąk
Rzeczyckich Polichna przeszła
do Mikołaja
Słoniewskiego,
który włączył
ją w skład dóbr
modliborz yckich. Następnymi właścicielami
wsi została rodzina Nahorec- ks. Jan Łazicki
kich. Po Samuelu
Nahoreckim włości przejęły jego córki Teofila i Teresa.
W Polichnie od XVII w. istniał drewniany dwór, na
początku XVIII w. określany jako stary, natomiast
w 1738 r. jako zniszczony10. Folwark w Polichnie już
od XVII w był dzierżawiony, a jego dzierżawcami
byli m.in.: W. Kalinowski, A. Radzimiński, J. Sołdyk
i Wereszczyński. Właściciele majątku nie mieszkali
w Polichnie, ponieważ dworek zajmowali dzierżawcy
folwarku. Dobra Polichny stanowiły własność Wiercińskich, a od połowy XVIII w. Dolińskich11. Po śmierci
Antoniego Dolińskiego, który zmarł bezpotomnie, na
mocy testamentu dziedzicem dóbr modliborzyckich
wraz z Polichną został jego bratanek Feliks Doliński.
W 1804 r. dobra Polichny uległy podziałowi na dwie
część – część górną i dolną, a właścicielami jej zostali bracia Feliksa. Polichnę Górną otrzymał Józef12,
natomiast Wojciech (a raczej jego syn Kandyd),
został dziedzicem Polichny Dolnej. Wraz z podziałem Polichny na dwie części powstały także dwa
folwarki. Folwark Polichna Górna miał powierzchnię
819 mórg. Były to głównie grunty orne, w mniejszym

Tadeusz Mencel, Dzieje Lubelszczyzny, dz. cyt.,t. I, s. 150.
Król Ludwik Węgierski za zasługi rycerskie wydał dokument nadający Dymitrowi i Iwanowi z Kleci - Goraj wraz z zamkiem oraz wsie, tzw. dobra gorajskie.
Władysław Jagieło w 1389 r. rozdzielił braci, nadając Dymitrowi Goraj, Szczebrzeszyn i Kraśnik wraz z kluczami majątkowymi, natomiast Iwan otrzymał Klecie.
Córka Dymitra z Goraja i Bożeny z Bożegodaru.
Ród Tęczyńskich wywodzi się od żyjącego w II połowie XI w. słynnego komesa Sieciecha, wojewody księcia Władysława Hermana. Toporowie są najstarszym
polskim rodem rycerskim.
AKMK, Wizytacja z 1637 r., sygn. 44, s. 56-61.
Syn Gabriela Tęczyńskiego i Anny, wojewoda sandomierski, w 1510 r. wraz z braćmi Stanisławem i Andrzejem odkupili część dóbr kraśnickich, zostając jedynymi
ich dziedzicami i ustanawiając w Kraśniku swoją siedzibę.
Córka Stanisława Gabriela oraz siostra Jan Baptysta.
K. Niesiecki, Herbarz dz. cyt. t. t. 7, s. 69-73, oraz t. 8, s.410, Książe Olelkiewicz Słucki.
Rodzina Rzeckich dość szybko pięła się w hierarchii wewnątrzszlacheckiej.
J. Rolska-Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin, 1999, s. 244-245.
F. Sulimierski, Wł. Walewski, SGKP, dz. cyt., t 8, s. 589.
Radca województwa lubelskiego, sędzia pokoju powiatu krasnostawskiego.
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Wykaz hipoteczny, dział spadkowy Antoniego Dolińskiego [20219]

stopniu pastwiska, lasy i łąki. Folwark Polichna Dolna
był większy, liczył bowiem 932 mórg.
W drugiej połowie XIX w. Polichna znów zmieniła
właścicieli, Polichna Dolna w 1862 r. przeszła w ręce
Augusta Gruszeckiego13, natomiast Polichnę Górną
w 1864 r. przejął Michał Krawczykiewicz. Po reformie
uwłaszczeniowej dobra Polichny, podobnie jak i inne
folwarki podupadły i zostały rozparcelowane. Folwark
w Polichnie Dolnej w 1874 r. został wystawiony na
licytację, zakupił Robert Przegaliński. Po czterech
latach folwark został rozparcelowany. Ziemię nabyli
koloniści przybyli z Galicji oraz miejscowi włościanie.
Warto także zaznaczyć, że wiele ważnych wydarzeń
historycznych rozegrało się w Polichnie. W okresie
powstania styczniowego, w lasach między Stróżą
i Polichną, doszło do starcia zbrojnego oddziału
powstańczego z wojskiem carskim. 18 lipca 1863 r.
oddział powstańczy pod dowództwem płk. Tomasza
Wierzbickiego, liczący ok. 350 osób, zaatakował cztery roty piechoty i sotnię kozacką. Powstańcy w tej

potyczce ponieśli duże straty, zginęło 14 powstańców i 29 odniosło rany. Wśród zabitych był kasjer
i adiutant oddziału Adam Remiszewski14. W okresie
I wojny światowej w wyniku walk frontowych w lipcu
1915 r. Polichna uległa dużym zniszczeniom, a wiele
zabudowań spaliło się.
Najwspanialsze lata swojego rozwoju miejscowość
datuje na okres dwudziestolecia międzywojennego.
Powstała m.in. linia kolejowa (1916), szkoła powszechna (1916 r.), przez wiele lat funkcjonowała
przebiegająca przez wieś kolejka wąskotorowa na
trasie Szastarka – Janów. W latach dwudziestych
wzrosła aktywność mieszańców, w Polichnie powstały: agencja pocztowa, Kasa Stefczyka, orkiestra
dęta (1923 r.), jednostki straży pożarnej (1927 r.) oraz
swoją działalność rozpoczęły koła ZMW RP „Wici”
i koła Młodzieży Polskiej.
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców wsi była
data 1 listopada 1929 r. – w tym właśnie dniu dzięki
ich staraniom odbyła się erekcja parafii w Polichnie.
Organizatorem i budowniczym kościoła i plebanii
był wikary z Modliborzyc ks. Jan Łoziński.
Dynamicznie rozwijająca się miejscowość ponosi
zniszczenia wskutek rozpoczętej II wojny światowej.
8 września lotnictwo niemieckie zbombardowało
wieś, natomiast w końcowym okresie kampanii
wrześniowej Polichna znalazła się na linii przemarszu
wycofującej się przed Armią Czerwoną kolumny płk.
Leona Koca15.
W 1940 r. w Polichnie zamieszkało kilkadziesiąt
rodzin wysiedlonych z poznańskiego. W okresie
okupacji niemieckiej na terenie wsi działy organizacje
konspiracyjne, były to dwie zwalczające się nawzajem opcje partyzanckie - Narodowe Siły Zbrojne
i Gwardia Ludowa (Armia Ludowa). Z Polichny pochodził Feliks Kozyra pseudonim „Błyskawica”, znany
partyzant GL i AL., który zginął w 1944 r. w wyniku
walk bratobójczych .
Pragnę nadmienić, że w Polichnie w rodzinie ziemiańskiej w 1846 r. urodził się Gustaw Doliński, syn
ówczesnego właściciela wsi. Był znanym lekarzem,
dziennikarzem, społecznikiem oraz autorem wielu
prac pedagogicznych. Zmarł w 1906 r. w Lublinie.
Urszula Bzdyra
Regionalistka ziemi modliborzyckiej

13 Z tej rodziny pochodziła żona Kandyda.
14 Adam Remiszewski posiadał tytuł doktora filozofii. Zginął na terenie wsi Brzozówka, jego pomnik znajduje się w Blinowie (gmina Szastarka).
15 Regionalista 14, Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, 2000 r.
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z życia parafii - szastarka
KONCERT INSTRUMENTALNO-WOKALNY W SZASTARCE
Koncert instrumentalno-wokalny odbył się
w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Szastarce 18 listopada o godz.11.00. Głównym
sponsorem koncertu był Powiat Kraśnicki,
a za organizację odpowiadało Stowarzyszenie
Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka.
Na organach zagrała Margarita Nagaieva,
partie tenorowe wykonał Albert Bryczek.
Zagrali również: Tomasz Wilk – na trąbce,
Karolina Koszałka – na oboju oraz Agnieszka
Koszałka – na flecie poprzecznym. Koncert
był połączeniem gry na instrumentach
dętych z wokalem i organami.

Nasi artyści:

Margarita Nagaieva – pochodzi z Ukrainy
z miasta Łuck, gdzie ukończyła Państwową
Wołyńską Szkołę Kultury i Sztuki. Jest absolwentką Wołyńskiego Uniwersytetu Wschodnio – Europejskiego na kierunku Muzykologia
(w klasie fortepianu i organów). Pracowała
jako nauczyciel fortepianu w Łuckiej Szkole
Muzycznej oraz była organistką w Kowlu.
Obecnie mieszka i pracuje w Lublinie. Tam
pełni funkcję pierwszej organistki w kościele
rektoralnym pw. św. Wojciecha oraz drugiej
organistki w dwóch kościołach rektoralnych
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Zwycięskiej i pw. św. Judy Tadeusza. Ponadto
pracuje jako nauczyciel fortepianu. Jej repertuar obejmuje dzieła od baroku po kompozycje współczesne. Prowadzi aktywną solową
działalność artystyczną. Brała udział w festiwalach i koncertach w Polsce, w Niemczech i na
Ukrainie. Jako akompaniator współpracuje
z solistami i zespołami.
Agnieszka Koszałka – ukończyła szkołę
muzyczną I stopnia w Kraśniku w klasie
fletu poprzecznego, gra w Parafialnej Orkiestrze Dętej.
Karolina Koszałka – ukończyła szkołę
muzyczną I stopnia w Kraśniku w klasie
saksofonu altowego, obecnie uczy się w 4
klasie w szkole muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie
oboju, gra w Parafialnej Orkiestrze Dętej na
saksofonie altowym.
Tomasz Wilk – gra na trąbce w Parafialnej
Orkiestrze Dętej, ukończył szkołę muzyczną
I stopnia w Kraśniku.
Albert Bryczek – śpiewa głosem tenorowym, ukończył Archidiecezjalne Studium
Organistowskie w Lublinie, występował
gościnnie z chórem filharmonii lubelskiej
oraz Akademickim Chórem Politechniki
Lubelskiej, obecnie organista w parafialnym
kościele w Szastarce.
***
Koncert rozpoczął się utworem André de
Jagera pt. „Intrada”, czyli krótkim dziełem
instrumentalnym o charakterze fanfarowym,

otwierającym uroczystości. Na organach zagrała Margarita Nagaieva.
Tomasz Wilk wykonał na trąbce drugi
utwór - 1. 3. i 5. część „Suity angielskiej”, czyli
Preludium, Pastoral i Finał. Jest to transkrypcja
na trąbkę i organy napisana przez Bernarda
Fitzgeralda oparta na melodiach pochodzących z XVI i XVII wieku, połączona z akompaniamentem organowym pani Margarity.
Jako trzeci mieliśmy okazję usłyszeć utwór
„Medytacja” współczesnego organisty, pianisty i kompozytora pochodzącego z Norwegii - Monsa Leidvina Takle’a. Zagrała go na
organach Margarita Nagaieva.
Czwarte dzieło to duet w wykonaniu
naszego tenora Alberta Bryczka oraz Pani
Margarity. Utwór powstał w 2004 roku do
słów trzynastowiecznego hymnu „Ave Verum Corpus”, zaś melodię napisał brytyjski
kompozytor Karl Jenkins.
Pani Margarita wykonała dla nas następnie
„Walc As-dur” najwybitniejszego polskiego
kompozytora i pianisty okresu romantyzmu Fryderyka Chopina - w transkrypcji na organy.
Kolejny już - szósty utwór - pt. „VerginTutto
Amor” Francesco Duranta wykonał nasz tenor
Albert Bryczek.
Koncert organowy nie mógł się odbyć
bez kompozycji Jana Sebastiana Bacha, najsłynniejszego niemieckiego kompozytora
i organisty epoki baroku. Jego dzieła, które
są czystą matematyką, pokazują prawdziwe

oblicze króla instrumentów. Utwór pt. „Preludium” i fugi e-moll na organach wykonała
pani Margarita.
Kanon D-dur skomponowany przez Johanna Pachelbela wykonała dla nas flecistka
Agnieszka Koszałka.
Adagio g-moll Remo Giazotto to jeden
z najsłynniejszych utworów muzyki poważnej, powszechnie kojarzony z nazwiskiem
Tomasa Albinoniego, zaliczany do mistyfikacji
muzycznych. W rzeczywistości do Albinoniego w tym dziele należy jedynie partia basu.
Utwór wykonała Margarita Nagaieva.
Usłyszeliśmy również melodię z filmu
„Misja”, do którego muzykę napisał Ennio
Moricone. Utwór na oboju pt. „Obój Gabriela”
wykonała Karolina Koszałka, zaś na organach
zagrała Margarita Nagaieva.
Przedostatnim utworem koncertu było
„Ave Maria” Giulio Cacciniego. To dzieło zaśpiewał tenor Albert.
Zakończyliśmy nasz koncert dość radosnym utworem norweskiego kompozytora
Monsa Leidvina Takle’a pt.„Karuzela”.
Publiczność oklaskami i kwiatami nagrodziła artystów. Wielkim dla nas wyróżnieniem
była obecność na koncercie pana Starosty
Andrzeja Maja wraz z małżonką. W koncercie
mogło uczestniczyć około 300 osób.
Opracowanie: Albert Bryczek
Patrycja Kowalik

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka
zrealizowało operację o nazwie
„Doposażenie oraz remont bazy lokalowej Parafialnej Orkiestry Dętej Szastarka
w celu wzmocnienia kapitału społecznego”
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JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Janina i Adam
Wach. Z tej okazji otrzymali od Prezydenta RP Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który
został wręczony 23 września 2018 roku przez Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego.
Pomyłkowo w poprzednim numerze nie zamieściliśmy zdjęcia ww. Jubilatów, za co
bardzo przepraszamy.
Państwu Janinie i Adamowi Wach gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy kolejnych
lat w zdrowiu, szczęściu i miłości najbliższych.
Państwo Janina i Adam Wach

Ogłoszenie dla par małżeńskich

Jubileusz 50-lecia
Wójt Gminy Szastarka prosi o zgłaszanie par małżeńskich,
które w 2019 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
(data zawarcia związku małżeńskiego
- ślub cywilny od 01.01.1969 roku do 31.12.1969 roku) oraz par,
które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych,
a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom,
które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów
mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szastarka.
Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 28 lutego 2019 r.

Prosimy o składanie zgłoszeń na piśmie
Informacja: Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce, tel. (15) 87 -14 -130

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

…urodziło się 6 dzieci

…związek małżeński
zawarło 8 par
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…zmarło 5 osób

