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Spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
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w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2018 Roku
życzą
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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 09.03.2018 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.

inwestycje
„Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Szastarka”
Urząd Gminy Szastarka informuje, iż dobiegł końca etap inwestycji
dotyczący montażu kotłów na biomasę. Firma FlexiPower Group
Sp. z o.o. Sp. K. Wola Zaradzyńska wygrała przetarg na dostawę
i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę
na terenie Gminy Szastarka.
W ramach projektu do grudnia br. zamontowanych zostało 49
kotłów na biomasę o mocy 15 kW, 20 kW i 25 kW.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszą się
kotły na biomasę i dużą ilością ankiet, które wpłynęły po zakończeniu
rekrutacji do projektu, informujemy, że o ile pojawi się możliwość
aplikowania o środki zewnętrzne na tego typu działania, Wójt
Gminy Szastarka Artur Jaskowski dołoży wszelkich starań, aby taki
wniosek przez gminę został złożony.
Dzięki urządzeniom zainstalowanym w ramach projektu dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U.
zostaną zastąpione energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja
celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności
turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców
oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego
gminy.
Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Szastarka (użytkownicy prywatni), którzy w wyznaczonym czasie wyrazili chęć
przystąpienia do projektu.
Informujemy, iż w przyszłym roku przeprowadzone zostaną
prace związane montażem kolektorów słonecznych. Instalacje
solarne zostaną zamontowane na 175 obiektach prywatnych
w Gminie Szastarka .
Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa beneficjenta: GMINA SZASTARKA
Nr umowy: RPLU.04.01.00-06-023/16-00
Całkowita wartość projektu: 2 707 378,20 zł
Wartość dofinansowania: 2 104 302,77 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku
Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji: 2017 r. – 2018 r.
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samorząd
Dzięki wsparciu z PROW została przebudowana droga powiatowa
nr 2737L Słodków II – Szastarka Stacja w gm. Kraśnik			
i gm. Szastarka
Dzięki zaangażowaniu Starosty Powiatu
Kraśnickiego Andrzeja Maja przy współpracy
z Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim i Wójtem Gminy Kraśnik Mirosławem
Chapskim, powiat Kraśnicki zrealizował
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737L Słodków II – Szastarka
Stacja w gm. Kraśnik i gm. Szastarka”, na
które otrzymał dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w kwocie 1 272 600,00
zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy
zawartą w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy
Samorządem Województwa Lubelskiego
a Powiatem Kraśnickim.
Całkowita wartość zadania to kwota
1 688 979,32 zł. Powiat Kraśnicki otrzymał
wsparcie ze środków „EFRROW” w formie
refundacji w wysokości 63,63% poniesionych
kosztów kwalifikowanych operacji. Pozostałe
koszty sfinansowane zostaną ze środków
własnych Powiatu Kraśnickiego oraz Gminy
Kraśnik i Gminy Szastarka.
Celem operacji jest poprawa dojazdu
do miejsc użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa i dostępności do dróg
wyższej kategorii poprzez przebudowę drogi
powiatowej nr 2737L w miejscowości Słodków Trzeci w gm. Kraśnik i w miejscowości
Szastarka. Łącznie przebudowano 5,395 km
drogi powiatowej nr 2737L.

Zakończono modernizację drogi gminnej
w Polichnie Czwartej

Zakończono realizację inwestycji pn.:
„Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Polichna Czwarta” na odcinku 779 mb.
Ulepszenie przedmiotowej drogi jest
podstawą do prowadzenia nowoczesnego
rolnictwa oraz do podniesienia jakości wykonywanych prac, a także wartości użytkowej
gruntów i ich produkcyjności. Poprzedni stan
nie pozwalał na bezpieczny przejazd dużym,
nowoczesnym sprzętem uprawowym ani
na transport płodów rolnych z uwagi na
liczne nierówności, duże spadki poprzeczne,
rozmiękanie drogi w okresie wiosennym
i jesiennym.
Koszt wykonania całości robót wyniósł:
92 000,00 zł.
Zadanie zostało współfinansowane ze
środków celowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Opracował Paweł Kudrel
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Poświecenie pomnika
powstańców
styczniowych
w Brzozówce-Kolonii
Dzięki staraniom Pana Roberta Zaorskiego (przy wsparciu finansowym Rady
Pamięci Walk i Męczeństwa) na jego posesji w parku w Brzozówce został zbudowany
w 2013 roku pomnik poległych powstańców styczniowych. 1 listopada 2017 roku
po Mszy Świętej z kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Brzozówce wyruszyła
procesja na cmentarz parafialny. Wierni
wraz z księdzem proboszczem udali się
też pod pomnik poległych powstańców do
byłego parku podworskiego w Brzozówce-Kolonii. Aktu poświęcenia pomnika dokonał ksiądz kanonik Jan Gaik, proboszcz
parafii w Brzozówce.
W parku do dzisiaj widać dokładnie
zarysowany kopczyk, mogiłę powstańców
poległych 18 lipca 1863 roku w Brzozówce.
Zachował się też żelazny XIX - wieczny
krzyż stojący kiedyś przy mogile. Rośnie
przy niej również wiekowy buk, prawdopodobnie - jak to w zwyczaju bywało
- posadzony po pochówku powstańców.
Mogiłą tą opiekowali się zawsze właściciele
tutejszego majątku. Tradycję tę kontynuuje
obecny właściciel - Pan Robert Zaorski.
W opowiadaniu „Zdrajca sprawy narodowej” Zbigniew Gajewski podaje, że w lesie „Mosty” doszło do bitwy powstańców
ze ścigającym ich oddziałem kozackim.
Trzech powstańców po przegranej bitwie uciekając z obławy - zginęło w Brzozówce.
Poniżej przytoczę fragment tegoż opowiadania.
„Powstańcy kroczyli ku Szastarce poprzez las zwany w okolicznej gwarze „Mosty”
marszem ubezpieczonym. - Po niedługim
czasie zorientowali się, że są tropieni. Do-

wódca kazał skrzynię z kasą, sztandarem
i aktami zakopać, a żołnierzom rozproszyć
się po lesie trzyosobowymi zespołami i własną orientacją oraz przemyślnością dążyć do
Lublina. Prosił, by ci, którym los dozwoli to
zadanie wykonać, zawiadomili wojewódzkie
dowództwo w Lublinie o klęsce oddziału.
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Już w „Mostach” pościg kozacki dosięgnął
powstańców. Ilu ich poległo broniąc się,
a ilu zdołało wymknąć się z kozackiej matni
niewiadomo. O ciała zabitych powstańców
kozacy nie troszczyli się. Te które odnaleziono kazał leśniczy pochować we wspólnej
mogile i postawić na niej krzyż. Pościg kozacki rozproszył się z „Mostów” za luźnymi
zespołami uchodźców z powstańczego oddziału. Patrol pościgowy za śladem czy też za
wskazaniami dojechał aż do wsi Brzozówka.
W opłotkach wsi ustrzelili dwóch, lecz jeden
z nich sprytniejszy, zdając sobie sprawę, że
walka z przeważającym wrogiem na nic się
nie zda pełznąc wzdłuż opłotków zaczołgał
się do miejscowej karczmy dzierżawionej
przez niejakiego Cywińskiego. Rzucił karczmarce na stół suto wypchaną sakiewką.
Bierz kobieto, te wszystkie pieniądze, tylko
daj mi schronienie przed kozakami – prosił
- Uratuj mi życie. Szynkarka wskazała mu,
by się położył pod kontuarem. Sakiewkę
włożyła w zanadrze i wyszła przed karczmę. Gdy drogą przejeżdżali kozacy zawołała ich i oświadczyła, że jakiś powstaniec
grożąc jej bronią ukrył się pod kontuarem.
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Kozacy wyciągnęli młodzieńca z kryjówki, wprowadzili na sąd gdzie zastrzelili go.
Do dziś opowiadają okoliczni mieszkańcy,
że wyprowadzany z karczmy odezwał się
do zdrajczyni: „Obyś była przeklęta i całe
pokolenie twoje”. Za wydanie powstańca,
rząd carski wypłacił Cywińskim nagrodę.
Ale zdradziecki czyn został potępiony i napiętnowany nawet w opinii nieprzyjaznych
powstaniu chłopów. Kaczmarka, jej mąż
i dzieci odczuwali co dzień objawy wzgardy
i wstrętu jakie do nich czuło otoczenie. Za
uzyskanie od powstańca i od rządu carskiego pieniądze, obieli w dzierżawę obszar
folwarczny Struża , należący do klucza ordynacji rodziny Zamojskich. Dzierżawę tę
objął po nich ich syn i dzierżył ją jeszcze
w pierwszych latach dwudziestolecia drugiej niepodległej państwowości polskiej.
Ten ich syn w starszych latach swego życia
zachorował na chorobę umysłową i był
zupełnie anormalny. Synowie i córki jego
w młodzieńczych i dojrzałych latach życia,
ulegli nieszczęśliwym wypadkom, popełnili
samobójstwo lub zmarli w szpitalach dla
umysłowo chorych. Jeszcze w okresie ponurych lat okupacji hitlerowskiej, w Polsce,
starsi mieszkańcy wiosek Struża, Karpiów-

ka, Szastarka, Słodków ostrzegali rodziny
swe, sąsiadów i otoczenie, że „temu, kto się
ośmieli o cokolwiek oskarżyć chrześcijańską
i katolicką krew przed Niemcami, wykapieje pokolenie tak jak rodzina Cywińskich”.
W kilka lat po upadku powstania, do ostępu
leśnego „Mosty” przybyło kilku niedobitków
z powstańczego oddziału. Szukali zakopanej skrzyni. Jednak nie znaleźli jej gdyż nie
zdołali odszukać miejsca zakopania. Razem
z nimi przybył stary o wzbudzającej poważanie postawie i powierzchowności człowiek.
Ten udał się do wsi Brzozówka i pytał o mogiłę rozstrzelanego tam powstańca. Ludzie
pokazali mu miejsce w którym kozacy kazali
zakopać zwłoki zabitego. W porozumieniu
z proboszczem parafii w Blinowie, przybyły
zajął się przemieszczeniem szczątków na
cmentarz tej parafii. Na cmentarzu tym
znajduje sie obecnie płyta z napisem: Poległemu 18 lipca 1863 roku w wieku życia
21 - Adamowi Romiszewskiemu doktorowi filozofii Uniwersytetu w Brukseli
- stroskany ojciec pomnik ten postawił.”
O tym, że cytowana opowieść oparta jest
na faktach historycznych, świadczy również
zachowany w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie raport Wójta Gminy Stróża
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Żelazny, XIX-wieczny krzyż stojący kiedyś przy mogile

Zdanowskiego z dnia 18 lipca 1863 roku do
Gubernatora Cywilnego Guberni Lubelskiej.
W piśmie tym wójt donosi: „dnia dzisiejszego
około godziny 8-mej rano w lesie przy gościńcu janowskim pod Polichną przyszło do
starć między wojskami Cesarsko-Rosyjskimi
i powstańcami – rezultat dotąd niewiadomy”.
Zdjęcia i opracowanie Marian Mróz
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LOSY ŻYDOWSKIEGO DZIECKA
LEJBUSIA BURSZTYNA 			
W PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW 			
MAJDANU-OBLESZCZE

niemieckiej. Był to wyjątkowo okrutny i chciwy człowiek, przez
niego zginęło wielu ludzi, głównie Żydów, no i oczywiście czerpał
z tego duże korzyści majątkowe. On miał donieść Niemcom,
że Józefa Gajur, ukrywa w domu Żydów. 1 czerwca 1943 roku
Niemcy podpalili jej dom wraz z jego mieszkańcami.
Autor książki umieścił w niej też inną wersję tego tragicznego zdarzenia, opowiedzianą przez pana Tadeusza Stolarza (ur.
1935 r. w Antolinie, obecnie mieszka w Warszawie). Pan Tadeusz
twierdzi, że w tym domu mieszkali i żywcem spłonęli: Józefa
Gajur, jej syn Kazimierz (lat 20), wnukowie Józefy: Władysław (lat
15), Józef (lat 9), oraz trzyletnie żydowskie dziecko, znalezione
przez panią Gajur w lesie.
W tym momencie chcę opisać tą straszną tragedię słowami
mojej nieżyjącej już babci, ale także potwierdzoną przez żyjącego jeszcze i nadal mieszkającego w Majdanie-Obleszcze, pana
Czesława Stolarza (ur. 1931 r.), oraz moją mamę, Stanisławę
Wielgus (ur. 1933 r.).
Udało mi się także odnaleźć i porozmawiać z panią Władysławą
Wojtalaś z domu Wieleba (ur.1930 r.), mieszkającą w Polichnie. Ta
miła, ciepła staruszka o jeszcze bardzo bystrym umyśle, okazała
się być wnuczką pani Józefy Gajur.
Tutaj może przybliżę powiązania rodzinne. A więc Józefa
Gajur miała dwie córki: Feliksę i Antoninę, i prawdopodobnie
syna Jana, który zginął w obozie. Feliksa wyszła za mąż za Feliksa
Budkowskiego, który został aresztowany 15 sierpnia 1941 roku
i wywieziony na roboty do Niemiec. Prawdopodobnie został
zastrzelony pod koniec wojny. Mieli oni troje dzieci: Kazimierza,
Józefa/Mieczysława i Władysława, którzy w chwili śmierci mieli
kolejno lat: 12, 9 i 5 i mieszkali z babcią Gajur.
W książce pana Siembidy czytamy, że Kazimierz był synem
Józefy Gajur i miał lat 20, a Władysław, jeden z wnuków 15 lat.
Tak jak pisałem wcześniej, pan Siembida podpierał się niepotwierdzonymi informacjami. Druga z sióstr – Antonina, wyszła
za mąż za Jana Wielebę i mieszka w Polichnie.
1 czerwiec 1943 roku był bardzo upalnym dniem. Moja babcia
Stefania była na swoim polu, na którym plewiła proso. Pole to
znajdowało się jakieś 100 – 120 metrów od placówki Gajurów.
Babcia słyszała odgłosy krzątaniny i rozmów dobiegających
stamtąd. Gajurka i Feliksa poganiały dzieci, żeby szykowały
się do kościoła w Wierzchowiskach na nauki przedkomunijne.
Po kilkunastu minutach babcia skończyła swoją pracę i ruszyła
do domu. W tym momencie zobaczyła, że zbliża się w jej stronę
Feliksa, a za nią biegnie jej syn, 5-cio letni Władzio i prosi żeby
zabrała go ze sobą, ale Feliksa kazała mu wracać. Po drodze
dołączyła do babci, gdyż szła w tym samym kierunku. Tłumaczyła, że nie może zabrać ze sobą Władzia, bo idzie do siostry,
do Polichny, żeby pomóc jej w praniu.
Gdy dochodziły do naszej placówki, zobaczyły Niemców.
Była to duża ilość policji granatowej (II kompania 32 Pułku
Strzelców Policji Niemieckiej). Zbliżali się oni od strony Brzozówki i byli niedaleko rodziny Białych (naszych sąsiadów), gdy
podzielili się na dwie grupy. Jedna skręciła w stronę Kolonii
Pasieka, a druga w stronę Moczydeł. Feliksa powiedziała, że
na pewno idą do nich i chciała biec z powrotem do domu,
ale babcia zatrzymała ją i uspokajała, że na pewno nie do
nich. No bo w jakim celu? Przecież ich rodzina to tylko dwie
kobiety i troje dzieci. Ale jak się okazało, Feliksa miała rację.
Niemcy zaszli gospodarstwo Gajurów z dwóch stron, ustawili
się w półpierścień i zaczęli strzelać w strzechy budynków,
które natychmiast stanęły w płomieniach. Mieszkańcy wsi na
widok dymu, ognia i odgłosu wystrzałów, zbiegli się na nasze
podwórko. I jak opowiadała babcia, całe szczęście bo nie zdołałaby utrzymać wyrywającej się z jej rąk Feliksy.
Jeszcze po wielu latach, na wspomnienie tego strasznego
dnia, babcia Stefania nie mogła opanować łez.
Feliksa na przemian płakała, krzyczała, wyrywała się i mdlała.
Nie mogła sobie wybaczyć, że kazała wracać do domu swojemu
najmłodszemu synowi, który koniecznie chciał jej towarzyszyć.

Zawsze interesowałem się II wojną światową, a szczególnie
działaniami wojennymi jakie miały miejsce na naszym terenie
(pochodzę z Majdanu-Obleszcze), czyli w gminie Szastarka
i najbliższych okolicach.
Gdy byłem kilkunastoletnim chłopakiem, moja babcia, Stefania
Pikula (ur. 1906r.) opowiadała mi i moim braciom, różne zdarzenia z okresu wojennego. Nie mieliśmy wówczas telewizorów
ani innych rozrywek, więc chętnie słuchaliśmy tych babcinych
wspomnień, niekiedy bardzo traumatycznych i właśnie jedno
z nich szczególnie utkwiło mi w pamięci.

Knieja 1944, grupa partyzancka Abrama Brauna: pierwszy z lewej A. Braun, klęczy z pepeszą
Motek Bursztyn, kobieta z lewej Ryfka Bursztyn - żona Motka, z prawej jej siostra Hawa.

Niedawno poznałem pewnego pana, ze wsi Aleksandrówka,
o nazwisku Siembida Stanisław. Okazało się, że napisał on książkę
pt. „Dzieje wsi Aleksandrówka”, w której opisuje wiele zdarzeń
i różnych historii z tamtego okresu. Oczywiście poprosiłem
Pana Stanisława o jej użyczenie. W trakcie czytania jednego
z rozdziałów uświadomiłem sobie, że zdarzenie w nim opisane
znam z opowieści babci i jest to właśnie ta historia, którą zapamiętałem szczególnie ze względu na jej dramatyczny przebieg.
Dotyczy ona rodziny Gajurów z Kolonii Pasieka (obecnie teren
należący do Starych Moczydeł), których dom, wraz ze znajdującymi się wewnątrz ludźmi, został spalony przez Niemców. Były
to dwie kobiety i czworo dzieci. Pan Siembida opisuje to, jak
sam zaznaczył, według niepotwierdzonych źródeł, że spłonęła
tam: Józefa Gajur (lat 55), jej kuzynka, Lejbuś Bursztyn (1 rok)
i jeszcze dwoje innych dzieci pochodzenia żydowskiego, które
ukrywała Józefa.
Lejbuś Bursztyn był dzieckiem Żydów: Ryfki i Motka Bursztynów. Skąd więc ich syn wziął się u Gajurów? Otóż pani Gajur
była akuszerką i pomagała przyjść na świat Lejbusiowi. Miejscem w którym urodził się ten chłopiec był las, gdyż tam, Ryfka
i Motek, ukrywali się przed Niemcami. Jak wiadomo, las nie jest
odpowiednim miejscem do wychowywania dziecka, więc Ryfka
uprosiła (prawdopodobnie zapłaciła), żeby pani Józefa wzięła
na razie do siebie ich dziecko. I tak się stało. Był to rok 1942,
wiosna, może przełom lata.
Na Majdanie mieszkał osobnik, który nazywał się Dominik
Kowalik. Przed wojną był on sołtysem wsi, natomiast w początkach wojny został informatorem policji polskiej i członkiem KPP
(Komunistyczna Partia Polski), a następnie konfidentem policji
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Więcej szczegółów dowiedziałem się od babci Stefanii i mojej
mamy. Obie (babcia kiedy jeszcze żyła i moja mama obecnie)
twierdziły, że były tam na pewno zwłoki malutkiego dziecka,
które było Żydem, gdyż nie zostało ono pochowane razem z pozostałymi, tylko zakopane na polu Gajurów ok. 150 m od domu
przy miedzy granicznej łączącej Kolonię Pasiekę i Majdan-Obleszcze. Przez kilka lat stał w tym miejscu mały, brzozowy krzyż.
Kilka osób deklaruje, że jest w stanie wskazać to miejsce,
oczywiście mniej więcej. Ustaliłem do kogo obecnie należy
ten grunt. Jego właścicielem jest rodzina Buconiów z Starych
Moczydeł. Pan Bucoń twierdzi, że w tym miejscu ponoć straszyło. Kilkoro ludzi miało tego doświadczyć. Krążą o tym ciekawe
a nawet przerażające historie ale nie będę o tym pisał.
Wracając jeszcze do tych strasznych wydarzeń, muszę opowiedzieć o przypuszczeniach pani Władysławy Wojtalaś. Rzecz
dotyczy tego, kto doniósł Niemcom, że u Gajurów mogą być
ukryci Żydzi. W książce pan Siembida pisze, że to prawdopodobnie doniósł Dominik Kowalik, ale pani Władysława twierdzi, że to
nie on, a ktoś z rodziny z którą Gajury były w dużym konflikcie,
no i zapewne skłamał, gdyż ona nie kojarzy żadnych Żydów,
którzy jakoby mieli się ukrywać u Gajurów.
Moja babcia już po spaleniu dowiedziała się, że było tam to
żydowskie dziecko, ale tylko ono jedno. Dlaczego więc przyjechało aż tylu Niemców. Dlaczego zostawili ciężarówki pod
wsią i przeszli spory kawałek drogi? Dlaczego rozbili się na dwie
grupy i chyłkiem podeszli pod ich dom i stanęli ok. 150 m od
zabudowań? Dlaczego nie poszli sprawdzić kto jest w domu?
Zachowywali się tak, jakby obawiali się jakiegoś zbrojnego oporu.
Można więc przypuszczać, że pani Wojtalaś ma rację mówiąc,
że ten człowiek – donosiciel skłamał Niemcom i pewnie powiedział, że jest tam pełno uzbrojonych Żydów. A tam była tylko
jedna kobieta i czworo dzieci.
Pytałem jeszcze co się później stało z panią Felicją? Mieszkała
krótki czas u rodziny Budkowskich w Majdanie (obecnie Jaszyna), następnie związała się z wdowcem, który miał już dzieci,
a Felicja urodziła jeszcze dwóch synów, którzy żyją do tej pory.
Chciałbym również przybliżyć losy Ryfki i Motka Bursztynów,
bo to o nich tutaj głównie chodzi, a ściślej mówiąc o ich syna
o imieniu Lejb (we wspomnieniach nazywanego Lejbuś), którego
oddali Józefie Gajur na „przechowanie”.
Według informacji zaczerpniętych z książki pana Siembidy,
Ryfka była wdową ze Zdziłowic i wcześniej nazywała się Fabrikant. Za Motka wyszła za mąż tuż przed wojną. Wojnę przeżyli
ukrywając się po lasach. Po wyzwoleniu ruszyli na piechotę do
Włoch a stamtąd statkiem do Palestyny.
W lesie Knieja koło Aleksandrówki „Fundacja Pamięć, Która
Trwa” 9 września 2014 roku upamiętniła kamieniami pamięci 6
grobów osób zamordowanych tam w latach 1942-1943 r. Wśród
ponad 50 ofiar są Polacy i Żydzi, którzy zginęli podczas ukrywania się w tym lesie. Przy postawionych kamieniach Fundacja
przeprowadziła uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele
władz państwowych i gminnych, duchowni, goście z Izraela,
uczniowie szkół oraz okoliczni mieszkańcy.
Pani Ryfka Bursztyn przyjechała również wtedy do Polski
aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, w miejscu gdzie podczas
wojny ukrywała się w tym lesie wraz z mężem i z żydowskim
oddziałem partyzanckim pod dowództwem Abrama Brauna1.
Mąż Ryfki, Motek Bursztyn zmarł na początku lat 90-tych. Ryfka
chciała także odnaleźć miejsce pochówku swojego dziecka, lecz
żadna z osób, które wtedy się z nią zetknęły, nie potrafiły wskazać, gdzie może leżeć Lejbuś. Pan Siembida dopiero podczas
pobytu pani Ryfki w Polsce, dowiedział się o losach Bursztynów.
Reasumując, w świetle wydarzeń opisanych w książce przez
pana Stanisława, oraz opowieści babci Stefanii, mojej mamy
i kilku innych osób, można założyć z niemal stuprocentową
pewnością, że dziecko pochowane na polu Buconiów jest synem
Ryfki i Motka Bursztynów.

Gdy ogień już prawie dogasał, Niemcy odeszli. Ludzie pobiegli
w stronę Gajurów. Z ich budynków zostały tylko zgliszcze, a w
nich spaleni mieszkańcy. W domu odnaleziono czworo spalonych
dzieci, czym ludzie byli zdziwieni, bo przecież Feliksa miała ich
tylko troje. Później przyznała się niewielkiej grupce osób, że
ukrywali u siebie około rocznego, żydowskiego chłopca – Lejbusia Bursztyna. Pani Gajur musiała być w momencie przybycia
Niemców w oborze, gdyż leżała na jej progu. Tułów na zewnątrz
a spalone nogi wewnątrz. Prawdopodobnie gdy chciała wyjść
z tej obórki, została zastrzelona.
W tym momencie przytoczę opowieść pani Władysławy
Wojtalaś, wspomnianej już wcześniej, wnuczki Józefy Gajur.
Pamiętała, że w tamten dzień (miała wtedy 13 lat) pod ich dom
w Polichnie, podjechały dwie ciężarówki z policją niemiecką.
Dwóch z nich wyskoczyło i podeszło do ojca pani Władysławy.
Powiedzieli tylko, żeby jutro pojechał do Gajurów i posprzątał.
Pomimo pytań pana Wieleby, nie powiedzieli mu o co chodzi. Pani
Władysława pamiętała nawet nazwiska tych dwóch policjantów.
Byli oni z polskiej policji, która z wiadomych względów, współpracowała z Niemcami. Nazywali się oni Bobrowski i Kawęcki.
Może to nie ważne, ale przytaczam je tutaj. Ojciec pani Wojtalaś
nie czekał do następnego dnia i natychmiast udał się na Kolonię
Pasieka. To co ujrzał wstrząsnęło nim do głębi, ale wiedział, że
musi wziąć się w garść i jakość zorganizować pochówek. Przy
pomocy miejscowej ludności wydobył ze zgliszcz zabitych
członków swojej rodziny. Stolarz z Polichny zrobił jedną, większą
skrzynię do której złożono wszystkich razem i pochowano na
cmentarzu w Wierzchowiskach.
Tutaj kończy się opowieść pani Władysławy, która nie pamiętała
(nie wiedziała?) żeby była mowa o jakimś żydowskim chłopczyku.

9 września 2014 rok – uroczystość upamiętnienia pomordowanych Żydów i partyzantów
w czasie II wś. Na zdjęciu na wózku Ryfka Bursztyn.

1) Na stronie internetowej Fundacji PAMIĘĆ, KTÓRA TRWA podano Nazwisko Abram Braun, a w książce pana
St. Siembidy „Dzieje wsi Aleksandrówka” podane nazwisko brzmi Abraham Bron (przyp. red.).
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Zdjęcie gruszy, przy której stał dom Państwa Gajurów.

Powyżej zdjęcie z gruntem należącym obecnie do Andrzeja Michałka ze Starych Moczydeł, na którym stały zabudowania rodziny
Gajurów. Do dzisiaj stoi tam grusza, której gałęzie niemal dotykały okien ówczesnego mieszkania, była ona trochę nadpalona,
ale ocalała. Jest teraz wyznacznikiem tego miejsca. Miejsca w którym doszło do ogromnej tragedii.
										

z życia parafii
Parafia
Rzymskokatolicka
pw Św Maksymiliana
Marii Kolbe
w Szastarce
Orszak św. Mikołaja przeszedł w sobotę 9 rudnia br. lubelskimi ulicami Starego
Miasta. Barwny korowód wyruszył sprzed
Bramy Krakowskiej, a Św. Mikołaj czekał
już na wszystkich na Placu kościelnym na
Czwartku. Organizatorzy przygotowali
wiele ciekawych atrakcji. Obok spektaklu
teatralnego o życiu i działalności św. Mikołaja w wykonaniu Teatru Panopticum,
występu Orkiestry im. Św.Mikołaja oraz
wielu innych, występ naszej Parafialnej
Orkiestry Dętej z Szastarki po raz kolejny
uświetnił to świąteczne wydarzenie.
Opracowała Monika Kaczkowska-Nizińska
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Opracował Mirosław Wielgus
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
29 listopada 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szastarce odbyło się spotkanie naszych najmłodszych czytelników
wraz z rodzicami w ramach rozstrzygnięcia
konkursu czytelniczego „NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK GMINY SZASTARKA 2017”.
Konkurs trwał od 1 kwietnia do 30 września
2017 r. i obejmował dwie kategorie: szkoła
podstawowa i szkoła gimnazjalna. Dokonano również wręczenia wyróżnień wśród
najmłodszych czytelników, którzy nie należą
do żadnej z kategorii, ale chętnie korzystają
z zasobów naszych bibliotek, przychodząc
sami lub z rodzicami. Na rozstrzygnięcie
konkursu przybył Pan Wójt Artur Jaskowski, który dokonał wręczenia nagród oraz
pogratulował nagrodzonym tego, iż w tak
młodym wieku umieją już czerpać radość
z obcowania z książką.
A oto wyróżnieni młodzi czytelnicy:
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Groszek Magdalena – Blinów
2. Szabat Bartosz – Szastarka
3. Polski Kuba – Szastarka
4. Bielak Adrian – Szastarka
5. Lodowska Alicja – Szastarka
6. Kowal Iga - Szastarka
SZKOŁA GIMNAZJALNA
1. Lewandowska Patrycja – Polichna
2. Zuń Agata – Blinów
3. Kowalczyk Ewa – Szastarka
4. Igras Julia – Szastarka
5. Kraska Magdalena – Polichna

WYRÓŻNIENIA DLA NAJMŁODSZYCH
CZYTELNIKÓW
1. Groszek Krzysztof – Blinów
2. Szabat Karina – Szastarka
3. Polski Marcel – Szastarka
4. Mularczyk Malwina – Blinów
5. Bielak Konrad – Szastarka
6. Kosidlak Kacper – Szastarka
7. Lewandowska Natalia – Polichna
8. Kosidlak Jacek – Szastarka
Na rozstrzygnięciu konkursu czytelniczego wyróżniono również dwie osoby,
które wzięły udział w wakacyjnym konkursie fotograficznym biblioteki „Z książką
na wakacjach”.
Wyróżnienia zdobyły: Martyna Matysiak
i Julia Krawczyk.
W dniu 19 października 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szastarce mieliśmy przyjemność gościć Panią Jolantę
Szwalbe - autorkę kilku antologii cytatów.
Spotkanie autorskie pt. „Nie starzeje się
ten, kto umie cieszyć się życiem” odbyło
się z okazji Europejskiego Dnia Seniora, które przypada 20 października. Pani Jolanta
Szwalbe, jak sama o sobie mówi: „z zawodu
jestem optymistką” i za misję przyjęła, aby
zarażać tym optymizmem. To posłannictwo
właśnie zaowocowało antologiami cytatów,
które mają za zadanie pozytywnie wpływać
na nasze życie. Naszym zdaniem, w gminie
Szastarka, misja Pani Szwalbe zakończyła się
pełnym sukcesem. Na dodatek, biblioteka
zakupiła wyżej wymienione zbiory cytatów,
które już teraz można wypożyczać.

Zwycięzcy konkursu czytelniczego 2017
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Jolanta Szwalbe

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym
na spotkanie. Liczymy, że przy następnych
okazjach również zaszczycicie nas swoją obecnością.
Opracowanie Ewa Żaba
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
VI GMINnY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2017 r.
Piękna słoneczna pogoda powitała
uczestników tegorocznego biegu. Mieli
oni do pokonania dystans 1500 metrów.
Na starcie stawiła się duża grupa uczniów
naszych szkół, dzieci a także osób dorosłych.
Ponadto po raz pierwszy udział w biegu
wzięła grupa Rekonstrukcyjno – Historyczna
im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze.
Grupę 11 ułanów na koniach prowadził
Piotr Groszek zaś grupę ułanów pieszych
prowadził Mirosław Wielgus.
To niezwykłe patriotyczno – sportowe
wydarzenie cieszy się co raz większym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy
i nie tylko naszej gminy.
Podsumowanie wydarzenia odbyło się
w Wiejskim Domu Kultury w Szastarce.
Wszyscy uczestnicy wspólnie z grupą Rekonstrukcyjno – Historyczną odśpiewali
przy ognisku „Rotę”, a następnie odbyła się
Akademia Patriotyczna przygotowana przez
uczniów Zespołu Szkół w Hucie Józefów. Po
akademii wszyscy mogli posilić się kiełbaską
z ogniska czy też gulaszem z kuchni polowej.
Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwali strażacy OSP z Blinowa i Szastarki
Stacji.
Wynik rywalizacji:
w kategorii kobiet:
1. Aleksandra Baran
2. Monika Graboś
3. Aneta Kowal
w kategorii mężczyzn:
1. Dawid Mazur
2. Bartek Cierlak
3. Damian Fila

XVI POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WSI
W dniu 18 listopada
2017 r. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki”
z Blinowa, Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki oraz
Męski Zespół Śpiewaczy
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze wzięli udział
w XVI Powiatow ym
Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Wsi w Trzydniku Dużym.
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DZIEŃ SENIORA
W GMINNYM CENTRUM
KULTURY W POLICHNIE

I POWIATOWY
PRZEGLĄD PIOSENKI
DISCO

25.10.2017 r.

8.12.2017 r.

Dzień Seniora to szczególne święto,
święto ludzi starszych, którym należy się
szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze
pokolenia. To oni są w naszych domach
piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie.
Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co
wzbogacają i przekazują unikalną kulturę
i obyczaje naszego regionu.

Podopieczne GCK - Matylda Staszowska
i Dorota Zuń - wzięły udział w I Powiatowym Przeglądzie Piosenki Disco, który został
zorganizowany przez Gminny Dom Kultury
w Zakrzówku.

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

Dnia 9 grudnia 2017 r. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa na
zaproszenie Pani Wioletty Wilkos – Prezesa
Zarządu LGD Kraśnik - wystąpił podczas IV
Lubelskiego Kongresu Sołtysów, który odbył
się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

IV LUBELSKI KONGRES
SOŁTYSÓW

Dnia 6 grudnia w GCK odbyło się Spotkanie ze Św. Mikołajem. Impreza rozpoczęła
się o godz. 16:30 przywitaniem przybyłych
dzieci i ich rodziców oraz krótką zabawą
ruchową. Młodsze dzieci uczyły się śpiewać
i tańczyć w rytm piosenki o Mikołaju, a grupa
baletowa „Baletki” i grupa tańca nowoczesnego przygotowywały układy taneczne. Po
tych wesołych zajęciach pojawił się długo
wyczekiwany gość. Naszemu niezwykłemu
przybyszowi bardzo spodobał się taniec
i piosenka wykonana przez dzieci. Mikołaj nie
zapomniał oczywiście o prezentach. Obdarował nimi wszystkich uczestników spotkania.

Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki
Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki
w obecnym składzie działa od 2015 r.- mówi
kierowniczka Wiesława Chmielewska.
Sięgając początków historii zespołu
w 2008 r. natkniemy się na nazwę „Zespół
Śpiewaczy” z Szastarki. To czasy, kiedy
w skład zespołu wchodziły następujące
osoby: Krystyna Lis, Helena Lawenda, Teresa Gnat, Józef Solarz, Jadwiga Wnuczek,
Alicja Wieleba, Urszula Kolasa, Anna Kot,
Krystyna Dziuba, Danuta Stępień, Mirosław
Kolasa, Wiesława Chmielewska, a opiekunem artystycznym była Pani Urszula Kolasa. Zespół wykonywał utwory a capella.
Przez pewien okres współpracował z nami
również Pan Mariusz Fila, jak wspomina
Pani Wiesława.
W 2014 roku skład zespołu uległ zmianie.
Do Zespołu Śpiewaczego dołączyli instrumentaliści: Damian Stępień, Sebastian Stępień, Patryk Janiszewski, Angelika Kowalik,
Karolina Koszałka, Magdalena Białek.
Obecny skład Kapeli „Czerwona Róża”:
Kazimierz Kowal – akordeon
Jan Woś – saksofon
Ryszard Jata – trąbka
Jarosław Wieleba – gitara bas
Marcin Flis – perkusja/bęben

Śpiew: Wiesława Chmielewska, Krystyna
Dziuba, Urszula Kolasa, Anna Kot, Elżbieta
Mazurek, Danuta Stępień, Alicja Wieleba.
Zespół kultywuje tradycję i kulturę gminy,
powiatu i rejonu. Występuje na imprezach
okolicznościowych. W swoim repertuarze
posiada pieśni biesiadne, ludowe i religijne,
zaczerpnięte ze śpiewników oraz zasłyszane
od najstarszych mieszkańców Szastarki.
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Głównymi celami działalności Kapeli są:
wymiana doświadczeń i wspólne spędzanie
wolnego czasu, nawiązywanie kontaktów
towarzyskich wśród zespołów i organizacji
działających przy innych domach kultury,
oraz popularyzacja muzyki biesiadnej wśród
różnych grup wiekowych odbiorców.
Opracowała Ewa Białoń
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Jak zbudowano kaplicę pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wojciechowie
„Jeżeli nie będziemy znać swojej przeszłości, przyszłość nasza
będzie też niejasna”.
Powyższe słowa zachęciły mnie do podjęcia próby ocalenia od zapomnienia zdarzeń
i ludzi związanych z budową kaplicy w mojej
rodzinnej wsi.
Kościół katolicki miał i w dalszym ciągu
ma znaczący wpływ na życie społeczeństwa Polsce.
Wieś Wojciechów (tu się urodziłem w 1939 r.
i przeżyłem lata dziecięce oraz wczesnomłodzieńcze) leży w gminie Szastarka, a należy do parafii pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Modliborzycach. Przynależność do tej parafii jest wzmiankowana
w dokumentach wizytacji z 1614 r. jako wieś
Wojciechów i Dwór.
Wojciechów wymieniany jest w obrębie
parafii w księgach kościelnych z końca XIX
wieku. Odległość wsi od Modliborzyc podawano w milach, wiorstach, kilometrach, a to
znaczna odległość (ok. 7 km) do pokonania
w czasach minionych. Dziś przy dobrych drogach i posiadaniu samochodu to kilkanaście
minut jazdy. Na msze święte i inne uroczystości do kościoła w Modliborzycach podążało
się pieszo lub furmanką. Droga polna do
kościoła prowadziła przez Michałówkę do
wsi Lute, dalej przez tę wieś i do szosy obok

młyna wodnego. Dopiero przed kościołem
niektórzy podążający pieszo zakładali buty.
Szczególnie utrudniony dostęp do kościoła parafialnego był w okresie jesieni, zimy
i wiosny, dlatego też część ludzi, głównie
z Kolonii Wojciechów, na msze niedzielne
i na pasterkę uczęszczało do Polichny. Księża
z parafii w Modliborzycach świadczyli dla
parafian wszystkie posługi. Część posług
takich jak: ślub, chrzest, Pierwsza Komunia,
bierzmowanie, pogrzeb, wyprowadzenie
zmarłego odbywało się w kościele, natomiast
nauczanie religii, wyprowadzenie zmarłego z domu, poświęcenie pól, kolędowanie,
święcenie potraw wielkanocnych sprawiało
problemy, gdyż należało księdza przywozić
i odwozić furmanką. Dziś tych problemów
już nie ma. Nie ma koni, ale jest dużo samochodów osobowych.
W tym miejscu wspomnę o przygotowaniach do mojej Pierwszej Komunii. Był to rok
1949. Na nauki uczęszczaliśmy do kościoła
w Modliborzycach. Przeważnie na bosaka,
z kawałkiem chleba w kieszeni podążaliśmy różnymi drogami, przez Michałówkę,
Lute lub wzdłuż szosy. Powrotna droga
prowadziła czasami przez Wolicę i Kopaniny. Stroje dzieci przystępujących w tym
czasie do Pierwszej Komunii były skromne.
Po Komunii wracało się do domu i na tym
kończyła się uroczystość.
Nawiązując do tytułu - już po dwudziestu
kilku latach od wybudowania kaplicy zatarło
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się w pamięci mieszkańców wiele ważnych
szczegółów. Dlatego nie można dopuścić
do zapomnienia początku budowy kaplicy oraz ludzi, którzy poświęcili swój czas,
zdolności i pieniądze dla realizacji budowy
tego sakralnego obiektu. Przeprowadziłem
rozmowy z kilkoma osobami, które miały znaczny udział w tej budowie. Lata 80.
to okres budowy wielu kościołów i kaplic.
Powstawały spontaniczne inicjatywy. Budowano w miejscach wybranych przez zainteresowaną ludność. Występowały kolizje
z planami zagospodarowania przestrzennego, często rozpoczynano budowę bez
wymaganych w budownictwie projektów.
Ówczesna władza niby utrudniała, lecz nikt
nie był aresztowany i więziony. W tym okresie
występowały poważne braki w materiałach
budowlanych, które jednak jakimś sposobem
były zdobywane.
Inicjatorem budowy kaplicy w Wojciechowie w 1980 r. był proboszcz ks. kanonik Leon
Kuśmierczyk. Propozycja padła na podatny
grunt. Moi krajanie to ludzie pracowici, ambitni i prospołeczni. Szybko powstał Komitet
Budowy Kaplicy.
Skład Komitetu podaję wg informacji
Wiesława Gębali, którą to konfrontowałem
z wypowiedziami innych osób:
Mirosław Torba – przewodniczący,
Wiesław Gębala – kasjer,
Władysław Szpyra, Henryk Gąsiorowski,
Kazimierz Torba, Stanisław Widz, Zdzisław
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Wizytacja biskupa Andrzeja Dzięgi obecnie abp Ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego
wraz Śp ks. Czesławem Bednarzem, ok. 2007 r.

Rzeszutko, Jan Zioło, Bronisław Sulowski,
Józef Pasztaleniec, Tadeusz Ciupak, Józef
Muszalski, Józef Bożek, Zygmunt Łukasik,
Marian Łukaszczyk, Stanisław Olszówka,
Józef Garbacz, Jan Dziuba.
Po powołaniu Komitetu rozwiązano problem lokalizacji kaplicy. Działkę pod kaplicę (częściowo nieodpłatnie) przekazała
Edwarda Flis z d. Torba, natomiast działkę
przeznaczoną na cmentarz zakupiono od
Józefa Lodowskiego. Budowę kaplicy rozpoczęto w 1981 r.
Osoby odpowiedzialne za roboty murarskie to: Tadeusz Ciupak, Wiesław Gębala,
Józef Bożek, Jan Wójcik, Kazimierz Torba,
Bronisław Sulowski. Roboty stolarskie wykonał Jan Mytnik, roboty elektryczne Antoni
Startek i Zygmunt Łukasik. Roboty ciesielskie - Edward Lenart i Jan Mytnik. Roboty
metalowo – spawalnicze - Marian Wielgus
i Jan Placha. Roboty szklarskie - wykonywał
odpłatnie Stanisław Gawlik z Polichny. Część
robót stolarskich odpłatnie wykonywał Józef
Gwizdał.
Roboty niefachowe wykonywali nieodpłatnie mieszkańcy wsi. Potrzeby finansowe
pokrywano z dobrowolnych składek mieszkańców. Budowę zakończono w 1982 r., a pierwszy
odpust odbył się w lipcu 1982 r. Cmentarz
poświęcono i oddano do użytku w 1990 r.
Funkcję opiekuńczą i wspomagającą budowę kaplicy i cmentarza spełniał proboszcz
ks. kanonik Leon Kuśmierczyk.
Obecnie posługi kościelne wobec wiernych spełnia proboszcz ks. kanonik Marek Danek.
Od zakończenia budowy kaplicy rozpoczął się nowy okres w życiu wsi. Obecność
kościoła, jego wpływ na zachowanie jednostek i funkcjonowanie społeczności Wojciechowa może być przedmiotem badań z innej
dziedziny nauki.
Poniżej podaję nazwiska osób, które
pełniły funkcję kościelnego: Zdzisław Rze-

Wizytacja biskupa Wacława Świeżawskiego, na zdj. wraz z księdzem proboszczem
Józefem Brzozowskim, początek lat 90-tych

szutko, Stanisław Widz (zmarł w kościele
w trakcie przygotowania kaplicy do pasterki
w 2002 r.), Józef Bożek.
Obecnie funkcję kościelnego pełni Wiesław Gębala, a aktualny skład Rady Kościelnej
przedstawia się następująco: Wiesław Gębala, Zenon Gawera, Wiesław Dziuba, Henryk
Gąsiorowski, Bernard Król, Jan Mróz, Henryk
Sala i Tadeusz Zioło.
Mój powyższy opis nie ma charakteru
pracy naukowej, lecz jest próbą utrwalenia
i ocalenia przed odejściem w niepamięć
tak ważnych dla historii wsi wydarzeń. Do
podjęcia się tego zadania zmotywował mnie
Franciszek Świstowski, z którym pracowałem
w chełmskiej oświacie.
Czas mija i zaciera w pamięci ludzi i zdarzenia, które miały miejsce. Przytoczę słynną
sentencję, którą przypisuje się mędrcowi
greckiemu Heraklitowi z Efezu (540-480 r.
p.n.e.), która brzmi „Panta rhei” (wszystko
płynie i nie pozostaje takie samo, przeobraża
się, porusza, zmienia się). Dlatego apeluję do
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Rady Kościelnej o podjęcie stosownych działań w celu utrwalenia wysiłku społeczności
wsi oraz imiennie ludzi, którzy na to zasłużyli.
Na zakończenie przytoczę słowa Stefana
Szmidta (aktora współcześnie żyjącego):
„Uważam, iż każdy z nas swoje talenty powinien choćby w części oddać swojej Małej Ojczyźnie”.
Dziękuję osobom, które udzieliły mi informacji oraz ks. prałatowi Józefowi Brzozowskiemu za życzliwą ocenę i zachętę do
dalszej aktywności.
Wojciechów, lipiec 2017 r.
Opracował mgr Edward Białek
*Franciszek Świstowski - nauczyciel średnich
szkół zawodowych, dyrektor, wizytator, inspektor
szkolny, działacz społeczny, autor wielu artykułów
w czasopismach i książkach. Wydał kilkanaście książek dotyczących regionu chełmskiego. Odznaczony
wieloma odznakami, medalami i odznaczeniami.
Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zdjęcia z prywatnego arch. Bernarda Króla
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
WYJAZD NA POKAZY
Z FIZYKI
27 września uczniowie z klasy III gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Dziadosz pojechali na pokazy z fizyki, które odbyły się na
UMCS-ie w Lublinie. Prowadzący zaciekawili
zgromadzonych a wszystkie teorie popierane
były doświadczeniami z działu mechaniki,
elektrostatyki, akustyki oraz radioaktywności.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

4 października w środę do naszej szkoły przyjechali panowie
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kraśniku. Prowadzący zajęcia omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Zwrócili uwagę na zasady przechodzenia przez jezdnię oraz prawidłowe wyposażenie roweru, a także na zagrożenia
wynikające z zabawy w pobliżu dróg. Uświadomili także jak ważne
są elementy odblaskowe, zapinanie pasów w samochodzie oraz
przewożenie dzieci w fotelikach. Młodsza grupa otrzymała plakietki
odblaskowe, starsza grupa zaś dowiedziała się kilku szczegółów
dotyczących codziennej pracy policjanta.

Już po raz 24 odbyła się akcja Sprzątanie Świata - w tym roku
pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”. W dniach 17-18 października uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami wzięli udział
w sprzątaniu okolicy. Wyposażeni w worki i rękawice wyruszyli
w teren zgodnie z wcześniej wyznaczonymi trasami. Worki ze
śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach. Wszyscy
wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne a mieszkańcy,
którzy obserwowali przeprowadzone działania sami zaczną dbać
o porządek swojej okolicy.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14
października 1773r. W naszej szkole akademia z tej okazji odbyła
się 13 października, a wśród gości obecny był Wójt Gminy Szastarka
p. Artur Jaskowski. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten
wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku
naszych nauczycieli. Część artystyczną przygotowała społeczność
uczniowska pod kierunkiem pani Marzeny Suchory występ uświetniła też grupa śpiewających uczniów z klasy IV pod kierunkiem p.
Moniki Reszki. Życzenia otrzymali także pracownicy szkoły. Wójt
Gminy składając życzenia nauczycielom i pracownikom podkreślił
wyjątkowy charakter pracy nauczyciela, podziękował także panu
dyrektorowi za współpracę.

WYCIECZKA KLAS GIMNAZJALNYCH
DO LUBLINA
Na ciekawą interpretację utworów Sofoklesa – „Antygona” i „Król
Edyp” udali się 12. X. 2017 gimnazjaliści. Udział w spektaklu pozwolił
uczniom łatwiej zrozumieć losy rodu Labdakidów i poznać budowę
tragedii antycznej. Nie był to jedyny punkt wyjazdu do Lublina –
uczniowie zwiedzili Zamek Królewski, kaplicę Trójcy Świętej oraz
obejrzeli płótna malarzy z XIX i XX wieku. Dla grupy 23 uczniów pod
opieką p. M. Suchory i p. M. Reszki był to udany wyjazd.
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DWUDNIOWA WYCIECZKA DO
WARSZAWY

WYCIECZKA KLAS MŁODSZYCH

Na dwudniową wycieczkę do Warszawy (16 – 17. X.2017) pojechało razem 24 uczniów. Nad bezpieczeństwem uczestników
i właściwym przebiegiem czuwały: p. M. Suchora, p. U. Reszko i p.
T. Kotuła. Zaraz po przyjeździe do stolicy zwiedziliśmy międzynarodowe lotnisko Okęcie. Następnie wszyscy udali się do Pałacu
Kultury i Nauki, gdzie z XXX piętra każdy z zaciekawieniem oglądał
panoramę Warszawy. Zwiedziliśmy Stadion Narodowy a następnie
czekało już Stare Miasto z licznymi zabytkami i malowniczymi
uliczkami. Uczniowie zwiedzili Barbakan, Archikatedrę Warszawską,
Krakowskie Przedmieście i Pałac Prezydencki oraz pomniki: Syrenki,
Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca. Po wypoczynku
i noclegu w pensjonacie w Leśnej Polanie, drugi dzień wycieczki
zaczął się od zwiedzania Twierdzy Modlin. Po zapoznaniu się z jej
historią zaproszono uczniów do udziału w zabawach terenowych.
Przed obiadem uczniowie zwiedzili Zamek Królewski. Ostatnim
punktem wycieczki był pobyt na Powązkach, gdzie wszyscy
uczestnicy zachowali powagę i szacunek dla pochowanych tam
wielkich Polaków. 			

WYJAZD DO TEATRU DO LUBLINA
W środę 25.X. 2017 uczniowie klas IV – VI wzięli udział w wycieczce do Lublina. Program wyjazdu zawierał dwa ciekawe punkty.
Pierwszym była inscenizacja lektury szkolnej „Przygody Tomka
Sawyera”, a drugim, kto wie, czy jeszcze nie ciekawszym punktem
wycieczki było zwiedzanie wystawy klocków Lego. Trudno było
oderwać oczy od samolotu Air Force One,czy bohaterów Star Wars
i Hobbita. Kibice sportu podziwiali postacie R. Lewandowskiego, A.
Radwańskiej , R. Sonika i M. Gortata. Z dużym zainteresowaniem
uczniowie podeszli do części wystawy , gdzie naocznie mogli odbyć lekcję biologii z zakresu budowy człowieka – jego niektórych
narządów wewnętrznych i układów . W innym miejscu można
było też zbudować konstrukcję według własnego projektu. Nad
bezpiecznym i sprawnym przebiegiem wycieczki czuwały panie:
M. Suchora, J. Niezgoda i M. Reszka.

Dzień 23 października był szczególnym dniem dla dzieci przedszkolnych i uczniów z klas I- IV, gdyż tego dnia odbyła się wycieczka
do Lublina. Pierwszym etapem była wizyta w galerii „Felicity”, gdzie
mieliśmy okazję obejrzeć film „Emotki”. Film był dla nas lekcją o tym,
że zawsze trzeba być sobą i słuchać swojej intuicji. Po skończonym
seansie odwiedziliśmy salę zabaw „Magic Park”, gdzie na początku
zjedliśmy pyszny obiad. Czekało tutaj na nas wiele atrakcji- basen
z kulkami, zawiłe tunele i zjeżdżalnie, kąciki zabaw. Wielką frajdą
były również zabawy przy grach interaktywnych czy jazda samochodami. 			

JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI
W poniedziałek 6 listopada o godz. 8:30 odbyła się w naszej szkole
uroczystość pasowania na uczniów. Wśród zaproszonych gości był
wójt gminy Szastarka p. Artur Jaskowski. Zanim nastąpił ten ważny
w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I pod czujnym okiem
wychowawczyni p. Barbary Winiarczyk zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Kulminacyjnym momentem
spotkania było przyrzeczenie złożone przez uczniów i pasowanie
ich przez p. dyrektora wielkim ołówkiem. Każdy uczeń ślubował
dobrze się uczyć, szanować swoją szkołę, nauczycieli, rodziców
i ojczyznę Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia pierwszoklasiści
udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 13 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, którą przygotowali uczniowie
z klasy VII przy współpracy uczennic z klasy VI pod opieką pani
Joanny Niezgody. Chórekstanowiły uczennice z klasy II gimnazjum.
Młodzi aktorzy w niezwykle ciekawy sposób omówili 123-letnią
historię Polski aż do 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała niepodległość. Kostiumy uczniów również nawiązywały do
wydarzeń tamtego czasu, całość wzbogacił pokaz multimedialny
ukazujący wybitnych patriotów walczących o wolność Polski. Dodatkową atrakcją uroczystości był instrumentalny występ solowy
Aleksandry Mróz.

Opracowanie Grono Pedagogiczne ZS w Blinowie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE
MSZA POLOWA

„PIEŚŃ O TEJ, CO NIE ZGINĘŁA...”

8.10.2017 r. w kościele odprawiona została msza św. w intencji
Ojczyzny. W ramach obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny
światowe uczniowie pod opieką pań A. Dąbrowskiej-Michalczyk i B.
Zuń zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Ta, co nie zginęła”,
który uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu parafialnej orkiestry dętej. Po mszy delegacje złożyły wieńce na żołnierskich mogiłach.
W uroczystościach
uczestniczył Wójt
Gminy Szastarka,
pan A. Jaskowski
i Przewodniczący
Rady Gminy, pan
M. Jakubaszek.

10 listopada odbył się uroczysty apel poświęcony 99. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie pod opieką pań
A. Zielińskiej, A. Łukasik, U. Ciasnochy, A. Hałabiś zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny, który w barwny sposób przybliżył dzieje
naszej Ojczyzny. Świetnym uzupełnieniem tej lekcji historii był pokaz
multimedialny przygotowany przez uczniów kl. II gimn. A. Solarza
i K. Mroza. Szczególną atrakcją okazał się występ przedszkolaków
w utworze „Płynie Wisła, płynie” oraz polonez w wykonaniu uczniów
kl. III SP. Uroczystość uświetnili uczniowie w strojach polskich ułanów.
Wszyscy artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Rodzice
również mieli okazję podziwiać swoje pociechy.

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Tradycją naszej szkoły jest uroczyste „Pasowanie na ucznia”.
12 października przybyli do nas goście: Wójt Gminy Szastarka, pan
A. Jaskowski, Sekretarz Gminy, pani J. Wielgus, Dyr. GZOPO, pani
A. Kowal, a także rodzice pierwszoklasistów. Dzieci zaprezentowały
umiejętności wokalno-recytatorskie i zdały - i to z łatwością! - egzamin wiedzy przed dyrektorem, rodzicami i całą społecznością szkolną.
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, a pan dyrektor pasował
każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Na pamiątkę tak ważnego
wydarzenia
uczniowie
otrzymali dyplomy, książki
od rodziców
i upominki od
pana Wójta.
Po części artystycznej dzieci
udały się na
słodki poczęstunek.
Po pasowaniu nastąpiły obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Z tej okazji pan P. Krzysztoń wręczył nagrody dyrektora oraz sam
odebrał nagrodę z rąk pana Wójta. Natomiast Samorząd Uczniowski
zaprezentował montaż słowno-muzyczny dedykowany wszystkim
pracownikom szkoły, uczniom i zaproszonym gościom.

Biblioteka szkolna i Biblioteka Gminna w Szastarce zorganizowały konkurs upamiętniający 200. rocznicę śmierci T. Kościuszki.
Po apelu uczniowie biorący udział w historycznych zmaganiach
otrzymali nagrody, dyplomy i upominki, a wręczył je Wójt Gminy,
pan A. Jaskowski.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA	
Dnia 9 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka
– w obecności pana Dyrektora, pana Wójta, pani Dyrektor GZOPO,
grona pedagogicznego oraz rodziców. Był to szczególny dzień dla
dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Podczas
występu pięknie ubrane maluchy śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wiersze. Po programie artystycznym nastąpiło ślubowanie. Na
pamiątkę tego podniosłego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy,
książeczki od rodziców i prezenty od pana Wójta.

Święto Rodziny
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NOC NIETOPERZY			
Nasze Koło Przyrodnicze włączyło się w obchody XIV Międzynarodowej Nocy Nietoperzy. To wydarzenie miało miejsce w piątek
24 listopada i trwało do rana. Uczestniczyło w nim 38 uczniów i 10
rodziców. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały panie: A. Dziadura
(organizator), D. Sowa i A. Dąbrowska-Michalczyk. W organizację imprezy włączyła się Rada Rodziców i Gminna Biblioteka Publiczna.
W programie znalazły się następujące atrakcje: spotkanie z przyrodnikiem Sebastianem Sobowcem, ćwiczenia nasłuchiwania
głosów, nocna wycieczka w poszukiwaniu miejsc przyjaznych
nietoperzom (w tym do miejscowego bunkra), pieczenie pierników
w kształcie nietoperzy i sów, kolacja, gofry, piosenki o nietoperzach,
drama sowy i nietoperza, rysowanie i robienie figurek z modeliny.
Przeprowadzony został konkurs na najciekawszy strój nietoperza.
Wspólne śpiewanie, wojna na poduszki i nocne rozmowy pomogły
uczniom nawiązać bliższe relacje.

„RZEPKA” W WYKONANIU
RODZICÓW	
8 grudnia w ramach mikołajek mieliśmy okazję podziwiać występ teatralny rodziców naszych czterolatków, którzy przygotowali
przedstawienie pt. „Rzepka” J. Tuwima (pod kierunkiem pań: B. Białej
i J. Białek). Rodzice wykazali się dużymi zdolnościami aktorskimi,
olbrzymią pomysłowością w wykonaniu strojów oraz naśladowaniu odgłosów i gestów odgrywanych postaci. Dzieci klas I - IV
oraz przedszkolaki mogły razem z aktorami aktywnie uczestniczyć
w inscenizacji w radosnej i miłej atmosferze.

7 grudnia miało miejsce podsumowanie Nocy Nietoperzy, którego dokonała pani A. Dziadura. Uczniowie, którzy zaangażowali się
w zorganizowanie imprezy i przygotowali najciekawsze kostiumy,
otrzymali nagrody, zaś wszyscy uczestnicy i wspierający nas rodzice
- pamiątkowe dyplomy.

CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
Inne wydarzenia z życia przedszkola:
- ognisko integracyjne do punktu edukacji leśnej „Rudki”, wizyta
policjantów z KPP w Kraśniku i maskotki Inspektora Kraśniczaka
warsztaty dyniowe, Dzień Pluszowego Misia, bal andrzejkowy, wizyta Pana Listonosza, wycieczka do „Bombkolandii” w Nowej Dębie.

MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE	
6 grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj, który wręczył wszystkim
dzieciom drobne upominki. Tego dnia - z inicjatywy samorządu
uczniowskiego gimnazjum - uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w mikołajkowych czapkach lub strojach z czerwonym akcentem.

Opracowanie : Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W POLICHNIE
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2017/2018

SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI
POLICJI

Przełom lata i jesieni obfitował w bieżącym roku szkolnym
w klasowe i szkolne wycieczki.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z oddziału przedszkolnego
i zerówki 6 października odwiedzili Salę Zabaw „Żyrafa” w Kraśniku,
gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Swą niespożytą energię mogły
wyładować podczas zabaw w basenie z kulkami, w zawiłych tunelach i na zjeżdżalniach.

6 i 30 października 2017 roku miały miejsca spotkania dzieci
i młodzieży naszych szkół z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.
Spotkanie miało na celu uświadomienie jego uczestnikom, iż
w dużej mierze nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od nas
samych. Policjanci mówił o tym jak zadbać o bezpieczeństwo
podczas drogi do szkoły zwłaszcza teraz, kiedy pogoda często
ogranicza widoczność.

Uczniowie z klas 0, I i II wraz z wychowawczyniami 24 października odwiedzili w Lublinie największą w Polsce wystawę budowli
z klocków LEGO.
Po obejrzeniu wystawy dzieci mogły bawić się w strefie zabaw
z klockami oraz obejrzeć pokaz w Kinie Edukacyjnym o świecie
nauki widzianym przez pryzmat klocków LEGO.

wycieczka do warszawy
Klasy IV - VI 25 października 2017 uczestniczyły w wycieczce
do stolicy. Celem wyjazdu była wizyta na Stadionie Narodowym
oraz pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie mieli możliwość
poznawania praw przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie
doświadczeń na interaktywnych wystawach.
Na koniec wycieczki odbył się spacer po warszawskiej Starówce
oraz zwiedzanie zabytków Warszawy.

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO I DNIA
NAUCZYCIELA
16 października obchodziliśmy XVII Dzień Papieski. W tym roku
przebiegał on pod hasłem ,,Idźmy z nadzieją”. Z tej okazji uczniowie
naszych szkół w uroczystej akademii śpiewem wyrazili pamięć
i wdzięczność za pontyfikat św. Jana Pawła II - nauczyciela wielu
pokoleń Polaków.
Obchody Dnia Papieskiego zbiegły się w czasie z Dniem Edukacji Narodowej. Jest to święto oświaty, upamiętniające rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie skierowali do
nauczycieli podziękowania i słowa uznania dla ich trudnej pracy.
Serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyli
dyrekcje szkół oraz Wójt Gminy pan Artur Jaskowski.
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UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA
UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ
8 listopada odbyła
się w naszej szkole uroczystość ślubowania
uczniów klasy pierwszej.
Podczas uroczystości
pierwszoklasiści zostali
oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej
Na zakończenie przyszedł czas na upominki
i gratulacje ze strony Pana
Wójta i rodziców oraz na
pamiątkowe zdjęcia.

DZIEŃ PRAW DZIECKA
20 listopada już po raz czwarty obchodziliśmy Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka. W ramach obchodów tego święta zorganizowano w naszej szkole spotkania, podczas których uczniowie
i nauczyciele rozmawiali i dyskutowali o tym, że dzieci mają swoje
prawa - zostały one odczytane - że są one niezbywalne i należy ich
zawsze przestrzegać.

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel upamiętniający 99
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Wójta
Gminy Szastarka Pana Artura Jaskowskiego.
Po Ogień Jasny Iść… pod tym hasłem młodzież klasy III gimnazjum pod kierunkiem nauczycielki historii Małgorzaty Żaby oraz
nauczycielki muzyki Pani Marii Olszówki wystawiła akademię, którą
wypełniła piękna poezja oraz pieśń patriotyczna.

ŚNIADANIE DAJE MOC
W tym roku nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. 28 listopada uczniowie klasy 0,
I i II oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczyniami i przy pomocy mam
przygotowali pyszne
i zdrowe śniadanie, które
następnie wspólnie zjedli. Na stolikach znalazły
się kolorowe kanapki
udekorowane warzywami, mleko, płatki, owoce,
twarożek, a więc każdy
mógł znaleźć dla siebie
coś dobrego i zdrowego.

ANDRZEJKI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 16 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na przedszkolaka dzieci 3 i 4 - letnich z oddziału przedszkolnego, oraz pasowania na starszaka dzieci 5 i 6 - letnich z klasy 0. Obie
grupy przedszkolaków zaprezentowały bogaty program artystyczny.
Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia przedszkolaki
otrzymały dyplomy, znaczki
oraz upominki
od Pana Wójta
Artura Jaskowskiego.

Czwartek 30 listopada przebiegał w naszej szkole pod hasłem
wróżb i zabaw andrzejkowych. Już od samego rana bawili się nasi
najmłodsi uczniowie. Były wspólne tańce, zabawy ruchowe przy
muzyce, konkursy taneczne, ale też zgodnie z tradycją wróżby
andrzejkowe” na wesoło”.
Po południu przyszedł czas na zabawę dla uczniów klas IV - VII. Wszyscy bawili się świetnie przy ulubionej muzyce. Tu również nie zabrakło
wróżb andrzejkowych, które były miłym przerywnikiem w zabawie.
Oczywiście wierzymy, że spełnią się przede wszystkim te dobre.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
DZIEŃ PAPIESKI

DLA NIEPODLEGŁEJ

W niedzielę 8 października 2017 r. w całej Polsce obchodzony
był XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.
W ramach tego wydarzenia przygotowaliśmy program słowno-muzyczny nawiązujący do życia naszego wielkiego Rodaka i propagujący jego nauczanie. Głęboką treść tekstów pochodzących
z dokumentów papieskich, homilii i poezji Jana Pawła II wypełniły
przepiękne pieśni o wierze, nadziei i miłości w wykonaniu dzieci
i młodzieży gimnazjalnej. Z programem nasi uczniowie wystąpili
w kościele parafialnym w Hucie Józefów oraz w szkole.

W związku z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
i otwarcia Roku dla Niepodległej włączyliśmy się w obchody zorganizowane przez Gminę Szastarka. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali montaż słowno – muzyczny pt.
„Dla Niepodległej”. W minione lata przeniosły zebranych recytacje
wierszy przeplatane pieśniami patriotycznymi. Dodatkową atrakcją uroczystej akademii były piękne stroje żołnierskie, harcerskie
i regionalne, w jakich wystąpili uczniowie.

ŚNIADANIE DAJE MOC

ZNAM SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

8 listopada 2017 r. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej
akcji „Śniadanie daje moc”. Uczniowie klas I – VI oraz przedszkolaki
wspólnie z wychowawcami i rodzicami przygotowali menu na zdrowe i pożywne śniadanie. Dodatkowo każda klasa zaprezentowała
krótką część artystyczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

17 listopada 2017 r. uczniowie klasy II gimnazjum zaprezentowali podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „Znam swoje
prawa i obowiązki”. Projekt miał na celu podniesienie wiedzy
uczniów w zakresie ich praw i obowiązków, a także przybliżenie
tematyki praw człowieka. Gimnazjaliści przedstawili prezentacje
multimedialne poświęcone prawom i obowiązkom dziecka oraz
ucznia. Swój występ wzbogacili montażem słowno – muzycznym.
Prezentacji projektu towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych
przez uczniów wszystkich klas i przedszkola tematycznie związanych
z prawami dziecka.

Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Każda klasa z naszej
szkoły przygotowała własnoręcznie kartkę świąteczną i wysłała ją
do wybranego dziecka, spełniając w ten sposób jego marzenie
i wspierając go w trudnej walce z chorobą.
Ty również możesz spełnić takie marzenie.
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
ŚNIADANIE DAJE MOC

WYCIECZKA DO KRAKOWA ŁAGIEWNIK	
W dniu 20 października 2017 r. wyruszyliśmy wczesnym rankiem
do Łagiewnik. Tam w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z okazji święta patrona naszej szkoły, która
nosi imię Świętej Faustyny Kowalskiej. Mszę w intencji uczniów
naszej szkoły koncelebrował ksiądz kan. Marek Danek - proboszcz
z parafii św. Stanisława w Modliborzycach.
Następnie postanowiliśmy wejść na wieżę widokową przy sanktuarium. Czekał nas spory wysiłek, ale każdy uczestnik chciał pokazać,
że ma dobrą kondycję. Widoki przesłoniła nam mgła, która tego
dnia nas nie opuszczała.
W restauracji Dom Siostry Faustyny czekał na nas smaczny
posiłek. Po obiedzie uczestnicy mogli kupić pamiątki. Później
pojechaliśmy do Krakowa, gdzie już czekał na nas przewodnik.
Pani Renata oprowadziła nas po Katedrze Wawelskiej, weszliśmy
na wieżę, by dotknąć Dzwonu Zygmunta, a następnie przeszliśmy
Traktem Królewskim na Rynek Główny. Tam mogliśmy zwiedzić
Sukiennice, wydać ostatnie pieniążki i zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie przy pomniku Adama Mickiewicza. Gdy zapadł zmierzch,
wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów.

To VII edycja programu edukacyjnego mającego na celu walkę
z niedożywieniem dzieci poprzez wspieranie szkół w edukacji na
temat zdrowego odżywiania. Nasza szkoła w roku szk. 2017/2018
przystąpiła do tego programu i w dniu 9 listopada 2017 r. zorganizowała śniadanie, w którym uczestniczyli nie tylko uczniowie
z klas młodszych a także starszych. Nasi wychowankowie podczas
wspólnych działań dowiedzieli się m.in., jak często powinno się jeść
posiłki, z czego powinny się składać, jakie są rodzaje kasz, zbóż
czy produktów nabiałowych, dlaczego picie wody jest tak ważne.

ANDRZEJKI

SPOTKANIE Z KOMINIARZEM
W dniu 13.11.2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panami kominiarzami. Uczniowie z klas I i III oraz dzieci z klasy 0
dowiedzieli się, czym zajmuje się kominiarz. Nasi goście uwrażliwili
dzieci na to, aby przypomnieli rodzicom w domu o konieczności
czyszczenia komina i wybierania sadzy. Niedbałość o to może
spowodować pożar i wybuch, co zagraża życiu i bezpieczeństwu
mieszkańców.
Następnie odbyła się obserwacja pracy kominiarza podczas
przeglądu wentylacji w sali oraz pokaz narzędzi, którymi się posługuje. Na zakończenie kominiarze przytoczyli kilka ciekawostek
o ich stroju i pracy. Wszyscy mieli możliwość złapać kominiarza za
guzik - na szczęście.

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie
źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. W naszej
szkole dn. 30.11.2017 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 odbyła się
długo wyczekiwana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską.
Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej.
Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja,
losowali wróżby. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską
laską przepowiadały przyszłość. Symbole wiedzy magicznej, świece,
lampiony i inne elementy dekoracji dodawały tajemniczości całej
scenerii. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili się
wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki.
Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy bal. Zadowoleni
uczniowie wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co
wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne PSP w Wojciechowie
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sport w szkole
Mistrzostwa Gminy w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Szastarka 20. 10. 2017
Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych, kl. VI i młodsi oraz kl. VII, II i III gimnazjum. Trzech najlepszych zawodników w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymało medale, które wręczył Wójt Gminy Artur Jaskowski.
Wyniki turnieju:
Dziewczęta kl. VI i młodsi: I miejsce Andrzejczak Gabriela, II miejsce - Kuźnicka
Oliwia, III miejsce - Bucoń Wiktoria.
Chłopcy kl. VI i młodsi: I miejsce - Jachura
Fabian, II miejsce - Brzyski Paweł, III miejsce
- Szkutnik Kacper.
Dziewczęta gimnazjum i kl. VII:
I miejsce - Galek Anna, II miejsce - Igras
Julia, III miejsce - Bigos Aleksandra.
Chłopcy gimnazjum i kl.VII: I miejsce Szkutnik Paweł, II miejsce - Obydź Dariusz,
III miejsce Jaszyna Piotr.
Opracował Piotr Lewandowski

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZASTARCE
W dniu 13 grudnia 2017 r. po raz kolejny została sprowadzona żywność z Banku
Żywności w Lublinie w ilości 5423,00 kg.
Pomoc ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020. Program ten przyczynia się do
ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań
na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest
do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/
rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
Z pomocy żywnościowej skorzystało 550
osób z terenu gminy Szastarka, które spełniały kryteria kwalifikujące do pomocy w formie
żywnościowej tj. kryterium dochodowe na
osobę samotnie gospodarującej –1268,00
zł i osobę w rodzinie – 1028,00 zł.
Zostały sprowadzone następujące produkty: buraczki wiórki, ryż, mleko, ser, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier
i olej rzepakowy.
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski
i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szastarce Irena Szpyra dziękują druhom
strażakom z Szastarki Wsi, Brzozówki, Starych
Moczydeł i Wojciechowa za pomoc w sprowadzeniu żywności i rozładunku.
Opracowanie: pracownicy OPS.
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

…zmarło 20 osób:
…związek małżeński
zawarło 14 par:

…urodziło się 19 dzieci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bielas Alicja
Budnik Leon
Chmiel Dawid
Chmielewski Mikołaj
Ciupak Gabriel
Fila-Hordejuk Jakub
Flis Paulina Maria
Goch Igor Jan
Kołtun Helena
Kowal Bartosz
Kozik Antoni
Krasowska Łucja
Maziarz Nikodem
Powęzka Zuzanna Nadia
Serafin Ewa
Skowera Rozalia
Spryszak Anna
Sulowska Alicja
Tylus Wiktoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bożek Michał i Sulowska Katarzyna
Duda Rafał i Owczarz Dominika
Jachura Grzegorz i Rakfalska Katarzyna
Kamieniarz Krystian i Łach Agnieszka
Kamiński Izydor i Michałek Agnieszka
Lewandowski Mateusz i Firosz Anna
Michałek Tomasz i Kuźnicka Magdalena
Nieściur Kamil i Caputa Marta
Pikula Piotr i Biłgorajska Ewa
Rubaj Łukasz i Kędziora Agnieszka
Startek Krzysztof i Kozieł Karolina
Walencik Jarosław i Stasiak Magdalena
Zaorski Robert i Kozyra Anna
Zyśko Łukasz i Kasica Milena

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bednarczyk Eugeniusz
Boś Zenon Bogdan
Bucoń Stanisława
Chmiel Jerzy Franciszek
Dudek Izydor Jerzy
Flis Eugeniusz Henryk
Gajtkowska Małgorzata
Gajur Halina Bożena
Janczyńska Maria Stefania
Janik Czesław
Jargieło Genowefa
Kata Kazimiera
Kopiwoda Janina
Kucharczyk Ignacy
Łukasz Jan
Mróz Józef Bolesław
Obydź Aleksander Bolesław
Ptaszek Sabina
Sykut Urszula Maria
Szpyra Julia

Ogłoszenie dla par małżeńskich

Jubileusz 50-lecia
Wójt Gminy Szastarka prosi o zgłaszanie par małżeńskich,
które w okresie od 1 lipca 2017 roku oraz w 2018 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
(data zawarcia związku małżeńskiego - ślub cywilny: od 01.07.1967 do 31.12.1968)
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 31 stycznia 2018 r.
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie
podając imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały
oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.
Kontakt z USC w Szastarce, tel. 15 87-14-145
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NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI W GMINIE SZASTARKA
Po wielu staraniach Wójta Artura Jaskowskiego oraz druhów strażaków z OSP Blinów, zakupiono nowy średni samochód pożarniczy marki
Iveco Eurocargo GBA 3/16 150EW dla jednostki OSP Blinów, który zastąpi wysłużonego Jelcza 315 z tejże jednostki. Pojazd ten posiada silnik
o mocy 280 KM spełniający normę emisji spalin Euro VI, ponadto zastosowano w nim napęd na wszystkie koła z możliwością blokady mostów
różnicowych, dzięki czemu możliwe jest sprawne poruszanie się również w terenie nieutwardzonym. Samochód wyposażono w nowoczesny
sprzęt ratujący życie i mienie, m.in. zbiornik wody 3000 litrów, zbiornik na 300 litrów środka pianotwórczego, wyciągarkę, oświetlenie led,
maszt oświetleniowy oraz linię gaśniczą szybkiego natarcia. Zabudowę pożarniczą pojazdu wykonała firma Moto – Truck z Kielc.
Całkowity koszt zakupu pozyskanego samochodu wyniósł 646 980,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie
388 188,00 zł). Powyższego zakupu dokonano w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych straży Pożarnych” realizowanego
z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 –2020.
Wójt Gminy Szastarka składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie oraz strażakom
z jednostki OSP Blinów za wkład wniesiony w realizację przedmiotowego zadania, gdyż zakupiony pojazd przyczyni się do podwyższenia
stanu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej Gminy.
Opracował Krzysztof Kapusta

