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AKTUALNOŚCI

Teresa Kaźmierak 

Dożynki gminne 2011
,,Dożynki” to najważniejsze w roku święto rolników. Są 

one ukoronowaniem ich ciężkiej i mozolnej pracy. Ubiegło- 
roczne święto plonów zorganizowane zostało przez wójta 
i Radę Gminy Urzędów w dniu 4 września 2011 r.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu 
dożynkowego na czele z orkiestrą strażacką i pocztami 
sztandarowymi sprzed Gminnego Ośrodka Kultury na 
stadion „Orła” Urzędów. Tam ksiądz prałat Szymon 
Szlachta – dziekan dekanatu urzędowskiego odprawił 
mszę św. dziękczynną w intencji rolników i sadowników. 
Następnie starostowie dożynek: Ewa Wojtuszkiewicz 
z miejscowości Boby Księże i Jerzy Strzelecki z Rankow-
skiego, przekazali bochen chleba i kosz z owocami na ręce 
gospodarzy dożynek – wójta gminy Jana Woźniaka i prze-
wodniczącego Rady Gminy Marka Przywary. W swoim 
wystąpieniu wójt Jan Woźniak podziękował starostom za 
zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką pracę.

W dalszej części obchodów delegacje z poszczególnych 
sołectw przekazały wieńce dożynkowe, które nawiązywa-
ły do naszej polskiej tradycji. I tak jak ona nakazywała, 
uplecione były ze wszystkich gatunków zbóż, przystrojone 

kwiatami, ziołami, owocami i warzywami oraz barwnymi 
wstążkami.

Najbardziej zasłużonych rolników z terenu naszej 
gminy minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
wyróżnił medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali 
je: Andrzej Wieczorek, Marek Wieczorek i Roman Duła. 
Wręczenia medali dokonał przedstawiciel wojewody 
Mieczysław Grzeszczyk i wójt gminy Urzędów Jan Woź-
niak. Natomiast dyplomem uznania wojewoda lubelski 
Genowefa Tokarska wyróżniła Piotra Jakóbczyka.

O godz. 15.30 rozpoczął się blok imprez artystycznych. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert Zespołu 
Tańca Ludowego UMCS. Przeprowadzono również kon-
kursy:
● „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Udział wzięło 

9 grup wieńcowych. 
Wyniki tego konkursu:
I miejsce – KGW Moniaki,
II miejsce – KGW Mikołajówka,
III miejsce – KGW Popkowice,
Wyróżnienie – KGW Zakościelne.
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9 października 2011 r. po raz kolejny wybieraliśmy 
posłów i senatorów. O mandat posła VII kadencji ubiegało 
się 7035 kandydatów, a o mandat senatora 500. 

Ogółem w wyborach parlamentarnych wzięło udział 
48,92% obywateli uprawnionych do głosowania. Fre-
kwencja w okręgu wyborczym nr 6 lubelskim wyniosła 
49,31%, w powiecie kraśnickim – 45,80%; w gminie 
Urzędów głosowało 3154 wyborców spośród 7000 upraw-
nionych, co stanowi 45,04%. 

Rezultaty wyborów do Sejmu były następujące: Plat-
forma Obywatelska uzyskała 39,18% głosów, co dało 
207 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 29,89% (157 
mandatów), Ruch Palikota – 10,02% (40 mandatów), 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,36% (28 mandatów), 
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 8,24% (27 manda-
tów), Mniejszość Niemiecka – 0,19% (1 mandat). Progu 
wyborczego nie przekroczyły, a tym samym do parla-
mentu nie weszły, m.in. komitety wyborcze: Polska Jest 
Najważniejsza – 2,19%, Polska Partia Pracy – Sierpień 
’80 – 0,55%, Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja 
Leppera – 0,07%, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 
– 1,06% i Prawica – 0,24%.

W 100-osobowym Senacie zasiądzie 63 senatorów z PO, 
31 z PiS, 2 z PSL i 4 niezależnych. Senatorem z naszego 
okręgu wyborczego został Grzegorz Czelej z PiS, uzysku-
jąc odpowiednio w okręgu 43,85% głosów (w powiecie – 
50,44%, w gminie – 51,22%).

Nasz region w Sejmie będą reprezentowali następujący 
posłowie: Joanna Mucha, Włodzimierz Karpiński, Mag-
dalena Gąsior-Marek i Cezary Kucharski z PO; Elżbieta 
Kruk, Lech Sprawka, Gabriela Masłowska, Małgorzata 

Sadurska, Krzysztof Michałkiewicz, Jarosław Żaczek 
z PiS; Krzysztof Hetman i Jan Łopata z PSL; Zofia Po-
piołek i Michał Kabaciński z RP oraz Jacek Czerniak 
z SLD. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów władzę utrzy-
mała koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stron-
nictwem Ludowym.

Warto prześledzić wyniki wyborów w naszym regio-
nie. W okręgu wyborczym nr 6 lubelskim największym 
poparciem cieszyło się PiS, uzyskując 38,58%, następnie 
PO – 25,26%, PSL –12,52%, RP – 11,77%, SLD – 6,48%. 
W powiecie kraśnickim komitety wyborcze uzyskały: 
PiS – 46,02%, PO – 21,94%, PSL –13,54%, RP – 9,55%, 
SLD – 5,18%.

Na terenie gminy Urzędów poszczególne partie uzy-
skały następujące poparcie wyborców: PiS – 1448 głosów, 
co stanowi 49,18%, PSL – 752 głosy (25,54%), PO – 302 
głosy (10,26%), RP – 200 głosów (6,79%), SLD – 83 głosy 
(2,82%).

W Urzędowie wraz z przedmieściami w głosowaniu 
wzięło udział 1564 wyborców, co stanowi 50,51%. Gło-
sów ważnie oddanych było 1476. Największe poparcie 
uzyskały: PiS – 49,12%, PSL – 25,13%, PO – 12,33%, 
RP – 5,42%, SLD – 2,23%.

Do Sejmu z terenu gminy kandydowało kilka osób. 
Żaden kandydat nie uzyskał mandatu posła. Najwięk-
szą liczbę głosów otrzymał Tomasz Solis z PiS – 3371 
(w gminie 564), następnie Zbigniew Gawdzik z PSL – 818 
(w gminie 493), Dariusz Uzarek z PJN – 192 (37), Kazi-
mierz Krawczyk z PJN – 114 (12) i Kazimierz Jagiełło 
z Prawicy – 105 (29).

Andrzej Słowik

Wybory 2011 do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

● „Mały wieniec dożynkowy – przedszkolaków i ucz-
niów”. Uczestniczyło w nim 7 grup wieńcowych.

Wyniki tego konkursu:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bobach (opiekun 

Jerzy Barcikowski),
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Moniakach (opiekun 

Anna Mikos),
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rankowskim 

(opiekun Aneta Gajewska).
● „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki urzędowskiej 

gminy”. Zaprezentowało się w nim 12 grup. 
Wyniki tego konkursu:
I miejsce – KGW Mikuszewskie,
II miejsce – KGW Mikołajówka,
III miejsce – KGW Józefin,
Wyróżnienie – KGW Moniaki,
Wyróżnienie – KGW Zakościelne.
Odbył się również finał konkursu „Na najładniejszy 

ogród przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo 

rolne w gminie Urzędów”. Wyłoniono w nim 6 zwycięzców 
w dwóch kategoriach.

Następnym ważnym wydarzeniem w tym dniu była pa-
rada konna na plac przy Szkole Podstawowej w Bęczynie, 
z udziałem organizatorów i zaproszonych gości. Ksiądz 
Krzysztof Marczak, wikariusz parafii Urzędów, dokonał 
tam poświęcenia kanalizacji ciśnieniowej i oczyszczalni 
ścieków. Mieszkańcy mogli obejrzeć prezentację multi-
medialną, dotyczącą przygotowań, realizacji, sposobu 
finansowania i modernizacji tych inwestycji.

W tym samym czasie na stadionie w dalszym ciągu 
trwał festyn. Na scenie wystąpiły zespoły lokalne, m.in. 
„Kapela Janka”, która znakomicie rozbawiła uczestników 
imprezy. Dodatkowe atrakcje towarzyszące dożynkom to: 
wystawy rękodzieła artystycznego, degustacja potraw 
regionalnych, stoiska gastronomiczne oraz wesołe mia-
steczko dla najmłodszych.

Wieczorem przed licznie zgromadzoną publicznością 
na scenie wystąpił znany zespół muzyczny „IMPULS”.
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Z ogromną satysfakcją informujemy, że mgr Anna 
Wnuk – członek zespołu redakcyjnego „Głosu Ziemi 
Urzędowskiej” – w dniu 4 października 2011 r. obroniła 
pracę doktorską i otrzymała stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych.

Anna Urszula Wnuk edukację rozpoczęła w Szkole 
Podstawowej w Leszczynie, a następnie ukończyła Li-
ceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki o profilu 
humanistycznym w Kraśniku. Kontynuowała naukę na 
studiach dziennych w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim na kierunku historia ze specjalizacją pedagogiczną, 
biblioteczną i archiwalną. W roku 1996 obroniła pracę 
magisterską na temat: Krzysztof Radziwiłł w swoich 
listach z lat wojny inflanckiej 1621–1622 i ukończyła 
studia z wyróżnieniem.

Pracę zawodową podjęła w Szkole Podstawowej 
w Ostrowie, jako nauczyciel historii. Od roku 2004 pra-
cuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława 
Jagiełły w Urzędowie. Od roku 2007 jest nauczycielem 
dyplomowanym.

Chętnie angażuje się w działalność społeczną. Od 
roku 1999 aktywnie działa w Towarzystwie Ziemi Urzę-
dowskiej. Jest członkiem redakcji „Głosu Ziemi Urzę-
dowskiej” oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Ziemi 
Urzędowskiej.

Marian Surdacki

Doktorat Anny Wnuk

Prof. Wiesław Müller i dr Anna Wnuk
W roku 2004 opublikowała książkę Dzieje parafii 

Popkowice – 600 lat historii. Jest autorką kilkunastu 
artykułów publikowanych m.in. w „Głosie Ziemi Urzę-
dowskiej”, „Niedzieli”, „Bractwie”.

Uczestniczyła jako prelegent w konferencjach nauko-
wych: „Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego” 
(Lublin, 2000), „Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Bio-
grafie. Świadectwa historyczne” (Biała Podlaska, 2003), 
„Lublin a książka” (Lublin, 2004), „Ziemianie wobec 
industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku” (Łódź, 
2010), „Organizacja pracy w majątku Piaseckich w Pop-
kowicach” (Kozłówka, 2011).

W roku 2003 podjęła studia doktoranckie na Wydziale 
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Przygotowała rozprawę doktorską na temat: 
Mieszczanie lubelscy z końca XVI i pierwszej połowy XVII 
wieku w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych. 
Praca została napisana pod kierunkiem profesora dokto-
ra habilitowanego Wiesława Müllera, a recenzentami byli 
profesor Ryszard Szczygieł i profesor Cezary Taracha. 
Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w dniu 
4 października 2011 r., natomiast 19 października 2011 r. 
Rada Wydziału nadała Annie Wnuk stopień naukowy 
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej 
– historia.Nadanie stopnia doktora mgr Annie Wnuk
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17 października 2011 r. w Szkole Podstawowej w Mo-
niakach miały miejsce niezwykle ważne uroczystości. 
Były to obchody 150-lecia istnienia szkolnictwa na te-
renie Moniak oraz uroczystość nadania szkole imienia 
Jana Pawła II. 

Dzień ten rozpoczął się złożeniem kwiatów i zapale-
niem zniczy na grobowcu Ludwika i Anny Zembrzuskich 
– założycieli szkoły w Moniakach, znajdującym się na 
cmentarzu parafialnym w Bobach. Kwiaty i wiązanki 
złożyły delegacje ze Szkoły Podstawowej w Moniakach 
i z Urzędu Gminy, którym towarzyszyli: ksiądz dziekan 
Szymon Szlachta i prawnuczka rodu Zembrzuskich –  
Zofia Zinserling. W związku z tym wydarzeniem, tutejsza 
firma ufundowała tablicę z napisem: „Fundatorom Szkoły 
w Moniakach” i datą uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz pocz-
tów sztandarowych sprzed świetlicy środowiskowej 
przed budynek szkoły. W pochodzie uczestniczył poczet 
sztandarowy gminy Urzędów i poczty sztandarowe szkół: 
ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, ZS im. Orląt 
Lwowskich w Urzędowie, Szkoły Podstawowej im. Leona 
Hempla w Skorczycach oraz sztandary OSP z terenu 
naszej gminy.

Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości na 
czele z lubelskim kuratorem oświaty, wiceprzewodniczą-
cym Sejmiku Województwa Lubelskiego – Krzysztofem 
Babiszem, wójtem gminy Urzędów – Janem Woźnia-
kiem, przewodniczącym Rady Powiatu, dyrektorem 
ZSO w Urzędowie – Zbigniewem Gawdzikiem, przewod-
niczącym Rady Gminy Urzędów – Markiem Przywarą 
oraz radni gminy Urzędów i powiatu. Ważnym gościem 
uroczystości, który zaszczycił nas swoją obecnością, była 
pani Zofia Zinserling, prawnuczka rodu Zembrzuskich – 
założycieli szkoły w Moniakach. Licznie przybyli również 
przedstawiciele różnych instytucji, którzy jednocześnie 
byli sponsorami naszej uroczystości, dyrektorzy szkół, 
związków zawodowych, przedstawiciele OSP.

Przed rozpoczęciem mszy św. wciągnięto flagę na maszt 
i odśpiewano hymn państwowy. Następnie rozpoczęła się 
polowa msza św., którą celebrował Jego Ekscelencja 
ksiądz biskup Józef Wróbel wraz z dziekanem dekanatu 
urzędowskiego, proboszczem naszej parafii Szymonem 
Szlachtą, wikariuszem M. Niedziałkiem, proboszczem 
parafii Popkowice księdzem A. Bubiczem i księżmi 
z sąsiednich parafii. W czasie mszy św. słowa kapłana 
nawiązywały do postaci patrona szkoły Jana Pawła II 
i wskazywały najważniejsze wartości płynące z jego życia 
i nauczania. We mszy św. brali aktywny udział uczniowie 
naszej szkoły pod kierunkiem katechetki Anny Mikos. 
Następnie bp Józef Wróbel dokonał poświęcenia sztan-
daru ufundowanego przez Radę Rodziców. 

Grażyna Gąsiorowska

Nadanie szkole w Moniakach  
imienia Jana Pawła II

Po mszy św. dyrektor Grażyna Kamyk przedstawiła 
historię szkolnictwa na terenie Moniak, z której wyni-
kało, że szkoła w Moniakach była drugą szkołą po szkole 
w Urzędowie powstałą na terenie gminy. Następnie 
przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara odczytał 
akt nadania imienia, a wójt gminy Urzędów odczytał akt 
nadania sztandaru naszej szkole, które zostały przeka-
zane na ręce pani dyrektor.
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Kolejnym etapem było uroczyste wręczenie sztandaru 
przez przedstawicieli Rady Rodziców dyrektor Graży-
nie Kamyk, która następnie przekazała go Szkolnemu 
Pocztowi Sztandarowemu ze słowami: „Niech prowadzi 
Was ku lepszej przyszłości”. Po tym nastąpiła uroczysta 
prezentacja nowego sztandaru.

Ważnym punktem uroczystości było symboliczne 
wbicie gwoździ przez zaproszonych gości, a następnie 
odsłonięcie i poświęcenie przez ks. bpa J. Wróbla tablicy 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Moniakach oraz 
wszystkich pomieszczeń wnętrza budynku szkoły.

18 października 2011 r. w Muzeum Regionalnym 
w Kraśniku miał miejsce wernisaż rysunku i malarstwa 
Tadeusza Surdackiego. Surdacki jest absolwentem Wy-
działu Historii KUL. Przez wiele lat kierował kraśnickim 
oddziałem Archiwum Państwowego w Lublinie. Mieszka 
w Bęczynie, tam też ma swoją pracownię. 

Wystawę otworzyła mgr Ewa Wichrowska – zastępca 
kierownika Muzeum Regionalnego. Powitała artystę 
z małżonką oraz zebranych gości, wśród których byli: 
rodzina malarza, przyjaciele, koledzy z czasów studenc-
kich i szkoły średniej. Uroczystość uświetnili również 
przedstawiciele środowisk twórczych, oświaty i kultury 
z Kraśnika i Urzędowa. 

Następnie głos zabrał artysta. Przybliżył zebranym 
historię swojej twórczości. Zamiłowanie do sztuki zrodziło 
się u niego w młodości. Przez dłuższy czas podpatrywał 
twórczość znanego malarza Stanisława Surdackiego, pod 
wpływem którego sam zaczął tworzyć. Z tamtego okresu 
zachowały się rysunki i młodzieńcze szkice. Obecny styl 
w malarstwie Surdackiego to efekt wieloletniego ekspe-
rymentowania, poszukiwań i wytrwałej pracy.

W latach dziewięćdziesiątych nakładem Towarzystwa 
Ziemi Urzędowskiej wydano zbiór trzydziestu kartek na 
podstawie rysunków Surdackiego. Na rysunkach tych 
autor pokazuje miejsca i obiekty w Urzędowie i najbliżej 
okolicy. Z tego okresu pochodzi również wiele karykatur 

znanych osób: polityków, dziennikarzy i artystów. Nie-
które z nich zostały zamieszczone w czasopismach. Sur-
dacki tworzył także rysunki, które były komentarzem do 
aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych tamtego 
okresu. Z jego rysunków korzystały nie tylko periodyki, 
ale również wydania książkowe.

Obecnie, będąc na emeryturze, artysta realizuje swoją 
wielką pasję uprawiając malarstwo olejne, w którym 
miejsce szczególne zajmują pejzaże najbliższych okolic 
w różnych porach roku.

Wystąpienie Surdackiego przyjęto oklaskami. W po-
dzięce za tak pokaźny dorobek artystyczny, za styl upra- 
wiania sztuki oraz skromność samego malarza na ręce 
Surdackiego przekazano bukiet kwiatów. Następnie 
kolejni uczestnicy związani z artystą zabrali głos. Pod-
kreślali swój szczególny związek z malarzem, składali 
podziękowania, życzyli zdrowia i jeszcze wielu dzieł. 
Szczególną niespodziankę sprawili pracownicy Muzeum 
pamiętający o 75. urodzinach Surdackiego, którzy z tej 
okazji przygotowali tort. Potem artysta udzielił wywiadu 
kraśnickiej telewizji. Wystawiono księgę, do której mogli 
się wpisywać goście.

Wernisaż zgromadził ok. 40 osób. Wystawa, na której 
można było zobaczyć ok. 40 obrazów olejnych i duży zbiór 
rysunków, trwała do 15 grudnia 2011 r. Zdjęcia z wysta-
wy oraz wybrane prace publikujemy na okładce „Głosu”.

Andrzej Słowik

Rysunek i malarstwo  
Tadeusza Surdackiego

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna 
przygotowana przez panie Barbarę Kasprzak oraz Annę 
Płechę, w której nasi uczniowie przedstawili życie, dzia-
łalność i twórczość najwybitniejszego Polaka naszych 
czasów – Jana Pawła II.

Następnie głos zabrali przybyli goście, gratulując tak 
wspaniałej uroczystości oraz wyboru patrona. Reflek-
sjami ze swoich spotkań z Janem Pawłem II podzielił 
się prof. Marian Surdacki z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, podkreślając, że jego uczelnia 
i szkoła w Moniakach, z uwagi na wspólnego patrona, są 
odtąd bliskimi sobie i bratnimi placówkami edukacyjny-
mi. Po przemówieniach goście udali się na zwiedzanie 
szkoły, w czasie którego dokonali pamiątkowych wpisów 
w kronice szkolnej.

Atrakcją tego dnia był również poczęstunek przygo-
towany przez T. Mazika oraz R. Jackowskiego, a także 
obiad przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Moniak na czele z przewodniczącą W. Czaplą. 
Prowadzącą tę doniosłą uroczystość była nauczycielka 
pani Anna Płecha.

Ten uroczysty dzień na długo pozostanie w pamięci. 
Od tej pory z dumą będziemy prezentowali nasz nowy 
sztandar i żyli zgodnie z naukami naszego patrona Jana 
Pawła II.
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W dniach 9–11 listopada 2011 r. odbyły się XXV Dni 
Kultury Zdrowotnej w gminie Urzędów. Wykłady tema-
tyczne dotyczyły profilaktyki onkologicznej oraz leczenia 
wad rozwojowych twarzoczaszki. Organizatorzy tej im-
prezy to: wójt i Rada Gminy Urzędów oraz Towarzystwo 
Ziemi Urzędowskiej.

Dni Kultury Zdrowotnej rozpoczęły się w środę o godz. 
12.45 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie 
koncertem o tematyce profilaktyki antynarkotykowej 
pt. Twoje życie, Twój wybór w wykonaniu Krzysztofa 
Jaryczewskiego – pierwszego lidera zespołu „Oddział 
Zamknięty”.

W czwartek o godz. 13.00 nastąpiło wręczenie od-
znak turystyki kwalifikowanej dla młodzieży. Potem dr 
Andrzej Wasilewski wygłosił krótki referat Znaczenie 
wydarzeń i pamięci historycznej dla turystyki. Następ-
nie wójt gminy Jan Woźniak przedstawił prezentację 
multimedialną dotyczącą podsumowania projektu pn. 
„Dostosowanie Ośrodków Zdrowia do nowych uwarun-
kowań prawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Lubelskiego. W godzinach wieczornych po-
święcono i oddano do użytku odnowione Ośrodki Zdrowia 
w Urzędowie, Moniakach i Popkowicach, dostosowane 
do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej.

Ostatni dzień XXV edycji Dni Kultury Zdrowotnej 
połączony był z obchodami 93. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Jak wiemy, 11 listopada 1918 r. 
spełniło się marzenie naszych przodków. Po wielu latach 
podziałów, niewoli i niebytu Polska powróciła na mapę 
Europy. Odzyskaliśmy długo wyczekiwaną niepodległość. 
Dlatego też co roku 11 listopada Polacy obchodzą Naro-
dowe Święto Niepodległości. 

W naszej gminie uroczystości związane z 93. rocznicą 
odzyskania niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie 
mszą św. w kościele parafialnym o godz. 10.00 w intencji 
ojczyzny. Po nabożeństwie poczty sztandarowe, licznie 
zgromadzeni mieszkańcy oraz władze naszej gminy udali 
się przed pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam orkiestra stra-
żacka odegrała marsz Legiony to. Następnie delegacje: 
przedstawiciele samorządu gminnego oraz Towarzystwa 
Ziemi Urzędowskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Wł. Jagiełły, Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowowschodnich Klub w Urzędo-
wie, Organizacji Kombatanckich WiN i AK, złożyły wieńce 
i kwiaty, oddając hołd marszałkowi Piłsudskiemu. Potem 
uczestnicy uroczystości udali się przed pomnik Orląt 
Lwowskich, aby tam również złożyć wieńce i kwiaty.

Po oficjalnych uroczystościach tradycyjnie od wielu lat 
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się akademia 

poświęcona 93. rocznicy odzyskania niepodległości. Część 
artystyczną z tej okazji przygotowała młodzież z ZSO 
im. Wł. Jagiełły w Urzędowie pod kierunkiem Moniki 
Jastrzębskiej, Agnieszki Flisek, Moniki Siekaczyńskiej, 
Małgorzaty Wośkowskiej i Anny Wnuk. Na scenie wystą-
piły również zespoły działające w GOK, tj. rodzinny zespół 
„Agata, Dorota, Marcin – Wołoszyn”, Paweł Grzebulski 
oraz „Vox Celestis” + „Kapela Janka”. W dniu Święta 
Niepodległości zawsze wracamy we wspomnieniach do 
tamtych smutnych wydarzeń, ale cieszymy się, że żyjemy 
w wolnym kraju.

Teresa Kaźmierak

XXV Dni Kultury Zdrowotnej  
w gminie Urzędów

O godz. 15.30 w sali GOK rozpoczął sie cykl wykładów, 
które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku. Pierwszy wykład pt. Profilaktyka 
onkologiczna wygłosił dr n. med. Robert Balicki. Następ-
nie dr n. med. Jan Borys omówił temat Leczenie wad roz-
wojowych twarzoczaszki. Prof. dr hab. Zyta Grabowska 

Prof. Zyta Grabowska wygłasza wykład

Prelegenci z UM w Białymstoku odpowiadają na pytania 
słuchaczy
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11 listopada 2011 r. na zaproszenie konsula generalne-
go Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie delegacja Zespołu 
Szkół im. Orląt Lwowskich z Urzędowa uczestniczyła 
w obchodach Święta Niepodległości we Lwowie.

Powiat kraśnicki, Urzędów i szkołę reprezentowali: 
dyrektor szkoły Andrzej Rolla, nauczycielka Marianna 
Parczyńska i uczniowie z pocztem sztandarowym: Patryk 
Pawelec i Michał Gładkowski. Delegacja uczciła pamięć 
i oddała cześć „Bohaterskim żołnierzom ze wszystkich 
dzielnic Polski, którzy polegli lub zmarli z ran w obro-
nie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918–1920”, 
składając wieńce i zapalając znicze.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości we Lwo-
wie rozpoczęły się od mszy św. w bazylice archikatedral-
nej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Mszy św. 
przewodniczył abp lwowski Mieczysław Mokrzycki. Po 
nabożeństwie przedstawiciele Konsulatu Generalnego 
RP, polskich organizacji i szkół złożyli kwiaty na Grobie 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu Orląt.

Zebrane przez naszą młodzież szkolną „światełka 
dla cmentarza Orląt” zapłonęły na grobach obrońców 
Lwowa, Kresów i Polski. Wieniec ufundowany przez 
starostę kraśnickiego spoczął przy Pomniku Chwały. 
Uczestnicy uroczystości pokłonili się również poległym 
żołnierzom spoczywającym na cmentarzu Janowskim 
i profesorom lwowskich uniwersytetów pomordowanym 
na Wzgórzach Wuleckich przez hitlerowców w 1941 r. 
Polskie groby na cmentarzu Janowskim we Lwowie 
miały o wiele mniej szczęścia niż te na cmentarzu Ły-

czakowskim. Dotyczy to nie tylko kwatery obrońców 
Lwowa, która została zdewastowana zaraz po wojnie, 
gdy żeliwne, ażurowe krzyże zostały ścięte i wywiezione 
na złom, ale i innych grobów, w tym kwatery wojskowej 
lotników. W czasie jednej z wizyt we Lwowie śp. Andrzej 
Przewoźnik zastanawiał się nad godnym upamiętnieniem 
tego miejsca. Obecnie pozostało po dewastacji około 30 
grobów.

Andrzej Rolla

Patriotyzm to nasz obowiązek

Delegacja szkoły na uroczystości Święta Niepodległości 
we Lwowie (pomnik pamięci profesorów lwowskich uni-
wersytetów pomordowanych na Wzgórzach Wuleckich 
przez hitlerowców w 1941 r.)

Delegacja szkoły ze sztandarem na uroczystości Święta Niepodległości we Lwowie (na cmentarzu Orląt)

zaprezentowała ostatni wykład pt. Działalność Kliniki 
Chirurgicznej Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UM 
w Białymstoku. Mieszkańcy uczestniczący w wykładach 
zadawali pytania dotyczące ich problemów zdrowotnych.

Dni Kultury Zdrowotnej każdego roku spotykają się 
z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony mło-
dzieży, a także pozytywnymi opiniami w środowisku 
lokalnym.
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Biorąc czynny udział w Święcie Niepodległości, pamię-
taliśmy słowa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, które 
są zawsze aktualne: 

„Nie uda się pozbawić nas niepodległości. Wiele tysię-
cy naszych rodaków padło w tej drodze w czasie walki, 
wiele tysięcy znalazło się w więzieniach, na Wschodzie 
i w innych miejscach, wiele tysięcy zostało zmuszonych 
do emigracji. Polska otrzymała niepodległość nie tylko 
w wyniku tego, że pierwsza wojna światowa zakończyła 
się klęską wszystkich trzech zaborców. Polska odzyskała 
niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudo-
wała wszystko co jest potrzebne do tego, żeby państwo 
stworzyć, obronić je i wywalczyć jego granice”.

Dzięki tej uroczystości wiemy, że trzeba budować nowy 
patriotyzm, który będzie patrzył w przyszłość, ale pozo-
stanie zakorzeniony w pamięci o bohaterach i patriotach, 
którzy ofiarowali swoje życie za niepodległość Polski.

*
10 listopada 2011 r. w Zespole Szkół im. Orląt Lwow-

skich odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości. Młodzież w zaprezentowanej części arty-
stycznej przypomniała sylwetkę komendanta I Brygady 
Legionów, a następnie Naczelnika Państwa Polskiego 
– Józefa Piłsudskiego.

Uczniowie pokazali na scenie radosne emocje, jakie 
towarzyszyły wydarzeniom 11 listopada 1918 r., kiedy to 
Niemcy opuszczali Warszawę, a z rocznego internowania 
w Magdeburgu powrócił do stolicy Józef Piłsudski.

Część artystyczną uświetniły piosenki żołnierskie 
z tamtego okresu. W pamięci widzów zostały słowa 
z przesłania Jana Pawła II, skierowanego do młodzieży: 
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali […]. Przyszłość Polski zależy od was i musi od 
was zależeć. To jest nasza Ojczyzna. To jest nasze »być« 
i nasze »mieć«”.

*
25 listopada Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich ob-

chodził Dzień Patrona. Młodzież, nauczyciele, rodzice 
i zaproszeni goście oddali cześć Orlętom Lwowskim, 
które 93 lata temu 22 listopada 1918 r. wyzwoliły Lwów, 
umacniając niepodległość ojczyzny. Tak szczególny 
dzień uświetnili zaproszeni goście: Zbigniew Leziak – 
kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego 
w Kraśniku, przewodniczący Rady Rodziców – Ireneusz 
Pawelec, ks. Krzysztof Marczak i społeczność Urzędowa, 
której na sercu leży dobro szkoły i ojczyzny.

W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych członko-
wie Koła Miłośników Żywego Słowa, którzy pod kierow-
nictwem pani Marianny Parczyńskiej zaprezentowali 
program artystyczny poświęcony pamięci niezwykłych 
obrońców Lwowa – Orląt, wzbogacony o prezentację 
multimedialną, przygotowaną przez panie Katarzynę 
Biegaj, Monikę Ciastek i Małgorzatę Rachoń.

W romantycznym nastroju, w blasku płonących świec, 
zebrani wysłuchali przejmującej historii młodocianych 
polskich patriotów, wierszy i pieśni sławiących ich he-

Uroczystość Dnia Patrona (zdjęcie przy pomniku na 
wałach)

roizm, wzbogacili swą wiedzę o miejscach spoczynku 
Orląt Lwowskich. Wspomniana prezentacja dostarczyła 
zebranym wielu wrażeń estetycznych, dotyczących nie-
powtarzalnej architektury Lwowa, pięknego o każdej 
porze roku.

Po przedstawieniu już chyba nikt nie wątpił, że Lwów 
to miasto magiczne, wyjątkowe, warte opiewania… i od-
wiedzenia. O nim to „Lwowska Fala” śpiewa od lat: „Ta ni 
ma jak Lwów! Ta joj!”. Następnie uczestnicy święta wzięli 
udział we mszy św. celebrowanej przez ks. Krzysztofa 
Marczaka, odprawionej w intencji obrońców „polskiej 
Troi”, twórcy pomnika Orląt Lwowskich w Urzędowie 
– Józefa Rachwała i całej społeczności szkolnej. Mszy 
św. przyświecały słowa wiersza „katechizmu polskiego” 
Władysława Bełzy pt. Co kochać?, mówiące o miłości do 
Boga, rodziny i ojczyzny.

Uwieńczeniem uroczystości szkolnej było złożenie 
wiązanki kwiatów u stóp wspomnianego pomnika, zapa-
lenie zniczy i wykonanie wspólnego zdjęcia w słonecznej, 
listopadowej scenerii.

Dzień Patrona urzędowskiej szkoły to wyraz wielkiego 
patriotyzmu i wdzięczności wobec tych, którzy w tamtych 
czasach nie poddali się ciężarom niewoli i nie przestali 
wierzyć, że nadejdzie kiedyś jutrzenka wolności i dali 
świadectwo bohaterstwa i umiłowania ojczyzny.

Obie uroczystości zostały przygotowane przez człon-
ków Koła Miłośników Żywego Słowa: Monikę Bełdyga, 
Paulinę Furmańczyk, Katarzynę Liszkiewicz, Karolinę 
Prokop, Katarzynę Głaz, Monikę Jacniacką, Bohdana 
Antonyuka, Patryka Pawelca, Mateusza Majewskiego, 
Kamila Kwiatka, Emila Chwieja, Patryka Tokarskiego, 
Krystiana Sajdaka, Justynę Skórską, Damiana Boczkow-
skiego, Kamila Kotułę oraz opiekunki Koła – Mariannę 
Parczyńską i Agnieszkę Resztak.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania 
staroście kraśnickiemu Tadeuszowi Wojtakowi za 
ufundowanie kwiatów i panu Andrzejowi Kudlickiemu 
z biura turystycznego „Quand” za organizację przejazdu 
delegacji do Lwowa. 
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Styczeń
14. 01. Zorganizowano w Szkole Podstawowej w Skor-

czycach środowiskowe spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

14. 01. Zespół „Vox Celestis” z Urzędowa zajął pierwsze 
miejsce w kategorii zespołów z akompaniamentem w XII 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Zespołów 
Kolędniczych w Trzydniku Dużym.

Luty
13. 02. Koło Gospodyń Wiejskich w Moniakach świę-

towało 50-lecie powstania.
15. 02. W ZSO w Urzędowie odbyły się Mistrzostwa 

powiatu w piłce siatkowej dziewcząt „Gimnazjada”, 
w których młode siatkarki z Urzędowa zajęły pierwsze 
miejsce.

19. 02. Odbył się zjazd absolwentów Szkół Rolniczych 
w Urzędowie.

Marzec
01. 03. W Świetlicy Wiejskiej w Moniakach odbył się 

dzień sadowniczy zatytułowany „Porozmawiajmy nie 
tylko o sadach”.

02. 03. Zespół teatralno-kolędniczy „Trzeciaki” został 
uhonorowany wyróżnieniem i nagrodą rzeczową na Ogól-
nopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych 
w Lublinie.

05. 03. Miały miejsce uroczystości 50-lecia istnienia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Popkowicach.

08. 03. W Szkole Filialnej w Bęczynie odbyło się śro-
dowiskowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

14–18. 03. W Sali GOK w Urzędowie po raz 25. odbyły 
się Dni Kultury Rolnej. 

14–25. 03. W szkołach naszej gminy odbyły się elimi-
nacje do XXXIV edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Kwiecień
01. 04. Pokaz żywieniowy – wyroby masarskie i potra-

wy wielkanocne zorganizowany w GOK w Urzędowie.
15. 04. W GOK odbyły się eliminacje gminne do V Ogól-

nopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
15. 04. Ulicami Urzędowa przeszła procesja drogi 

krzyżowej.
22. 04. Odbył się Piknik Rodzinny w Moniakach.
24. 04. Odbyła się inauguracja obchodów roku Leona 

Ulricha w Urzędowie. Uczestnicy inauguracji umieścili 
wieniec laurowy na tablicy pamiątkowej na frontonie 
poczty i zapalili znicze pod tablicą i przy pomniku 
600-lecia.

27. 04. Miał miejsce 30. Mały Konkurs Recytatorski.
29. 04. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzę-

dowie odbył się VIII Turniej piłki siatkowej dziewcząt 
o puchar wójta gminy Urzędów. Pierwsze miejsce zajął 
UKS ZSO Urzędów.

Maj
03. 05. Odbyły się uroczyste obchody rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji 3 Maja.

08. 05. Uroczystość pierwszej komunii świętej w Urzę-
dowie.

19. 05. W powiatowym konkursie wiedzy o Janie 
Pawle II uczniowie Gimnazjum w Skorczycach zajęli III 
miejsce.

Czerwiec
01. 06. Zawodniczki UKS ZSO Urzędów zajęły I miej-

sce w turnieju Mistrzostw Województwa w Piłce Plażowej 
w kategorii młodziczka.

07. 06. Szkoła Podstawowa w Skorczycach wywalczyła 
I miejsce w wojewódzkim finale XI edycji Konkursu Wie-
dzy Prewencyjnej odbywającym się w Zamościu.

11–12. 06. Odbyły się Dni Urzędowa, podczas których 
zaprezentowano długo oczekiwaną publikację Dzieje 
Urzędowa.

12. 06. Odbyły się powiatowo-gminne obchody Święta 
Ludowego.

23. 06. Procesja Bożego Ciała wokół rynku w Urzę-
dowie.

Lipiec
Oddano do użytku pierwszą w powiecie kraśnickim 

gruntowo-roślinną oczyszczalnię ścieków w Skorczy-
cach.

08. 07. Na boisku sportowym odbyła się V edycja Lu-
belskiej Biesiady Sadowniczej.

09. 07. Miał miejsce zjazd rodu Jacniackich.
Wrzesień

Uroczyście oddano do użytku oczyszczalnię ścieków 
w Urzędowie i kanalizację ciśnieniową w Bęczynie.

03. 09. Spotkanie z autorami Dziejów Urzędowa.
04. 09. Dożynki Gminne, na których między innymi 

wystąpił Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina oraz 
zespół muzyczny „Impuls”.

18. 09. Społeczeństwo Skorczyc oddało cześć zamor-
dowanym przez hitlerowców 12.09.1943 r. mieszkańcom 
wsi. 

24. 09. Na obiektach sportowych w Skorczycach odbył 
się Turniej o puchar Świętego Stanisława Kostki.

Październik
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skorczycach wygrali 

konkurs plastyczny „RPO zmienia przyszłość – namaluj 
swój świat” zorganizowany przez Departament RPO 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

17.10. odbyły się obchody 150-lecia szkolnictwa w Mo-
niakach i nadania szkole imienia Jana Pawła II. 

Listopad
04. 11. Miał miejsce przegląd gminny 15. Jesiennego 

Konkursu Recytatorskiego.
09–11. 11. Odbyły się XXV Dni Kultury Zdrowotnej 

w gminie Urzędów.
11. 11. Uroczyste gminne obchody 93. rocznicy odzy-

skania Niepodległości.
Delegacja uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 

im. Orląt Lwowskich wraz ze sztandarem wzięła udział 
w Święcie Niepodległości we Lwowie.

Leszek Gozdalski

Kronika wydarzeń 2011 r.


