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AKTUALNOŚCI

Elżbieta Kuśmiderska

Urzędowianie na pogrzebie  
Żołnierzy Niezłomnych

17 września 2015 r. odbył się pogrzeb Żołnierzy Wyklę-
tych. Szczątki 35 bohaterów walczących o wolną Polskę, 
zamordowanych przez władze komunistyczne w moko-
towskim więzieniu zostały pochowane na „Łączce” na 
Powązkach Wojskowych w Warszawie. 

Msza żałobna, która rozpoczęła uroczystości związane 
z pogrzebem, została odprawiona na pl. Piłsudskiego. 
Przy ołtarzu wystawiono 35 trumien ze szczątkami ofiar, 
w tym 5 udekorowanych wstęgami Orderu Virtuti Mili-
tari. Biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef 
Gózdek podczas uroczystości pogrzebowych Żołnierzy 
Wyklętych powiedział:

Wasze czyny podejmowane w imię miłości Boga 
i Ojczyzny, po wielu latach zapomnienia zostają wreszcie 
dostrzeżone i właściwie docenione. W mrocznych czasach 

komunistycznego bezprawia byliście torturowani, zabijani 
i potajemnie grzebani, bez krzyża i mogiły. Bez rodziny, 
kapłana i modlitwy. Dopiero dziś odbieracie należną 
Wam cześć. […]

Mieli zniknąć na zawsze, zamordowani, szkalowa-
ni, wymazani z pamięci pokoleń. Determinacja rodzin 
Żołnierzy Niezłomnych, ich towarzyszy broni oraz śro-
dowisk niepodległościowych przyczyniła się do tego, że 
doczesne szczątki pomordowanych zostały wydobyte 
z ziemi. Polegli Niezwyciężeni odzyskali swoją toż- 
samość. 

W Panteonie – Mauzoleum zostali pochowani: Stani- 
sław Abramowski „Bury”, Władysław Borowiec „Żbik”, 
por. Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel”, Bolesław 
Budelewski „Pług”, por. Edmund Bukowski „Edmund”, 
mjr Jan Czeredys, por. Julian Czerwiakowski „Jurek”, 
Bolesław Częścik „Orlik”, mjr Hieronim Dekutowski 
„Zapora”, Adam Gajdek „Agata”, por. Stefan Głowacki 
„Smuga”, Marian Kaczmarek „Paweł”, ppłk Stanisław 
Kasznica „Maszkowski”, ppłk Aleksander Kita, mjr 
Bolesław Kontrym „Żmudzin”, por. Józef Kozłowski 
„Las”, Zygfryd Kuliński „Albin”, Stanisław Kutryb „Ryś”, 
kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, Józef Łukaszewicz „Kruk”, 
ppłk Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, płk Marian Orlik, 
Henryk Roman Pawłowski „Henryk Orłowski”, por. 
Tadeusz Pelak „Junak”, ppor. pil. Edward Pytko, Karol 
Rakoczy „Bystry”, Eugeniusz Smoliński „Kazimierz 
Staniszewski”, kpr. pchor. Dionizy Sosnowski „Zbyszek”, 
por. Zygmunt Szymanowski „Jezierza”, mjr Ludwik 
Świder „Johann Puk”, kpt. Aleksander Tomaszewski „Al”, 
por. Edmund Tudruj „Mundek”, por. Wacław Walicki 
„Tesaro”, por. Arkadiusz Wasilewski „Biały”, Ryszard 
Widelski „Irydion”.
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Styczeń
22.01. W Szkole Podstawowej w Leszczynie odbył 

się „Wieczór kolęd” śpiewanych wspólnie przez dzieci 
i rodziców.

W bęczyńskiej szkole filialnej miał miejsce konkurs 
kolęd, który uświetnił występ zespołu „Pawkin”.

24.01. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
odbył się II etap Olimpiady Biologicznej, na którym 
uczennica LO z Urzędowa Klaudia Pagacz znalazła się 
w gronie laureatów.

29.01. W Szkole Podstawowej w Bobach zorganizo-
wano zabawę choinkową dla dzieci i rodziców, podczas 
której uczestnicy obejrzeli przedstawienie teatralne Jaś 
i Małgosia wystawione przez uczniów szkoły.

Luty
GOK w Urzędowie podczas ferii zimowych zorganizo-

wał dla dzieci wiele ciekawych zajęć plastycznych i rekre-
acyjnych, a na zakończenie ferii zabawę karnawałową.

24.02.–04.03. W szkołach naszej gminy odbyły się 
coroczne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W turnieju uczestniczyło 153 uczniów i uczennic z naszej 
gminy.

28.02. W hali sportowej ZSO w Urzędowie odbył się 
VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Urzędów. Wzięło w nim udział 6 drużyn.

Marzec
02.–05.03. Jak co roku odbyły się Dni Kultury Rolnej 

w Urzędowie.
07.03. Spotkanie w GOK z okazji Dnia Kobiet, na 

którym wystąpiły zespoły dziecięce działające przy GOK, 
zespół młodzieżowy „Insomnia” z Wilkołaza oraz Teatr 
Pokoleń z Siennicy Różanej.

14.03. W Świetlicy Środowiskowej OSP w Moniakach 
rozegrany został III Międzyszkolny Turniej Tenisa Sto-
łowego. Wzięło w nim udział 60 zawodników z gminy 
Urzędów i z sąsiednich gmin.

15.03. W Sali GOK odbył się kiermasz rękodzieła ar-
tystycznego. Stroiki i ozdoby świąteczne prezentowało 
18 twórców.

18.03. Zostały zorganizowane warsztaty ozdób i stro-
ików świątecznych.

20.03. Mieszkańcy Urzędowa podziwiali częściowe 
zaćmienie Słońca. Miłośnicy astronomii obserwowali 
zjawisko przez teleskop słoneczny w obserwatorium 
astronomicznym przy GOK.

22.03. Parafialny kiermasz palm i ozdób świątecznych 
na rzecz misji zorganizowany przez szkolne koło misyjne 
gimnazjalistów i POAK. 1790 zł zostało przeznaczone na 
misje w Boliwii i Kongo.

31.03. W GOK przeprowadzono eliminacje gminne 
IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gim-
nazjalistów. Wzięło w nim udział 9 uczestników.

31.03. Uczennica LO w Urzędowie Klaudia Pagacz 
zajęła I miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Genetycznej, który odbył się na Uniwersytecie 
Medycznym w Lublinie.

Kwiecień
09.04. W lubelskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Inno-

wacji odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów 
„Szkoła Innowacji”. W gronie 33 szkół z województwa 
lubelskiego, które otrzymały certyfikat, znalazł się Zespół 
Szkół CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie.

17.–19.04. GOK w Urzędowie zorganizował plener 
fotograficzny „Roztocze 2015”.

20.04. Miał miejsce Turniej Gminny XXXIV Małego 
Konkursu Recytatorskiego, w którym wzięło udział 26 
uczestników.

Leszek Gozdalski

Kronika wydarzeń 2015 r.

W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział rodziny 
zamordowanych, Zarząd Główny Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Główny Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” w Lublinie, Zarząd Obszaru 
Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
w Krakowie, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych, 
kombatanci z całej Polski, poczty sztandarowe, Kompania 
Honorowa WP, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych.

W składzie delegacji z Urzędowa byli „Zaporczycy”: 
Marian Pawełczak „Morwa”, Zbigniew Matysiak „Kow- 
boj”, Marian Chmielewski „Pomidor” oraz mieszkańcy 

ziemi urzędowskiej: Henryk Dąbrowski, Stanisław 
Gajewski, Edward Jakubczak, Kazimiera Kalisz, Teresa 
Krasińska, Tadeusz Krasiński, Adam Michalski, Jan 
Milczach, Antoni Mital, Bogusław Parczyński, Jacek 
Puacz, Krzysztof Rzepecki, Jan Straniec, Marian Tracz.

Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.
Wichrem chwały w historię popłyniesz,
Armio Krajowa.

Zbigniew Kabata, Hymn Armii Krajowej

W artykule wykorzystano materiał z „Orła Białego” 2015, 
nr 10.
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22.04. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Urzędowie przedstawili 
program artystyczny w sali GOK.

26.04. Udział delegacji OSP z gminy Urzędów w VII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

26.04. I rocznica kanonizacji Świętego Jana Pawła II. 
Szkolne Koło „Caritas” zorganizowało kiermasz ciast, 
z którego dochód został przeznaczony na zakup artykułów 
spożywczych dla 16 rodzin.

27.04. I Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskie-
go „English Master” odbył się w Szkole Podstawowej 
w Leszczynie.

Maj
03.05. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
10.05. W GOK odbył się Powiatowy Przegląd Kapel 

i Śpiewaków Ludowych w ramach 49. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

14.05. Uczennica Szkoły Podstawowej w Leszczynie 
Julia Nycz została nominowana do etapu wojewódzkiego 
Małego Konkursu Recytatorskiego.

17.05. Obchody 50-lecia OSP w Bęczynie.
17.05. Rodzinna gra terenowa „Doliną Urzędówki”. 

Wzięło w niej udział 30 osób.
24.05. W Skorczycach odbyły się Zawody Wędkarskie 

o Puchar Wójta Gminy Urzędów.
25.05. Wizytację kanoniczą parafii Urzędów z upoważ-

nienia ordynariusza archidiecezji lubelskiej przeprowa-
dził ks. bp Józef Wróbel.

29.05.–01.06. Obchodzone były Dni Urzędowa, w ra-
mach których zorganizowano szereg imprez kultural-
nych, sportowych i rekreacyjnych. Wystąpiły liczne 
zespoły działające przy GOK, gwiazdą tej imprezy był 
zespół „Varius Manx”.

29.05. Zorganizowano w Urzędowie wyścig uliczny 
MTB o nagrody Starosty Kraśnickiego i Wójta Gminy 
Urzędów.

31.05. Podczas dorocznej pielgrzymki AKAL do Matki 
Bożej Kembelskiej w Wąwolnicy złotymi odznakami Akcji 
Katolickiej zostali odznaczeni: Małgorzata Chudzicka, 
Krzysztof Tokarczyk i Andrzej Słowik.

Czerwiec
01.06. Piknik rodzinny w Bęczynie.
01.06. Władze lokalne w GOK czytały dzieciom bajki.
03.06. W GOK w Urzędowie miał miejsce I Między- 

szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing” 
dla uczniów klas I–III szkół podstawowych.

04.06. Społeczność Urzędowa licznie uczestniczyła 
w procesji Bożego Ciała do czterech ołtarzy.

06.06. Zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej, którzy 
ukończyli ją w 1975 roku.

19.06. Dziecięcy Piknik Historyczny na wczesnośre-
dniowiecznym grodzisku w Leszczynie.

21.06. Odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szko-
le Podstawowej w Leszczynie.

28.06. Na urzędowskim Rynku miał miejsce Rodzinny 
Piknik Integracyjny „Powitanie wakacji”.

Lipiec
15.07. Uroczyste obchody setnej rocznicy wkroczenia 

I Brygady Legionów do Urzędowa. Wziął w nich udział 
17-osobowy oddział Związku Piłsudczyków RP z Kraśni-
ka, występujący w strojach nawiązujących do umundu-
rowania legionistów.

Sierpień
02.08. Na Rynku w Urzędowie Komenda Policji z Kra-

śnika, OSP i GOK zorganizowały imprezę „Bezpieczne 
wakacje”.

04.08. Mieszkańcy Urzędowa przyjęli na nocleg pątni-
ków z XXXVII Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę.

12.–16.08. Koło Miłośników Astronomii im. Jana He-
weliusza z Urzędowa wzięło udział w XIX Ogólnopolskim 
Zlocie Miłośników Astronomii – OZMA 2015, który miał 
miejsce w Niedźwiadach koło Bydgoszczy.

16.08. Z okazji 95. rocznicy bitwy warszawskiej i Dnia 
Wojska Polskiego zebrani przed pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego mieszkańcy Urzędowa śpiewali pie-
śni patriotyczne i wojskowe.

30.08. Na urzędowskim Rynku zorganizowano „Po-
żegnanie wakacji”, w ramach którego wystąpiły liczne 
zespoły działające przy GOK.

Wrzesień
13.09. W Urzędowie odbyły się Dożynki Gminno-Para-

fialne. Podczas dożynek występowały zespoły działające 
przy GOK, węgierski zespół taneczny „Edit Fitnes Aerobik 
Sportegyesulet”, zespół „Martwa Mucha”, „Trio Maria-
chi”. Uroczystości zakończył występ zespołu „K.A.S.A.”.

17.09. Udział grupy urzędowian w pogrzebie Żołnierzy 
Niezłomnych na „Łączce” w Warszawie.

17.–20.09. W Krakowie odbył się II Krajowy Kon-
gres Akcji Katolickiej, w którym uczestniczyli delegaci 
z Urzędowa.

20.09. Wyjazd delegacji Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do Włodawy 
na zakończenie XVI Festiwalu Trzech Kultur.

25.09. Wizyta młodzieży z ZSO Urzędów i ZS Skorczyce 
na Węgrzech w mieście partnerskim Nádudvar.

Październik
02.10. W Kraśniku rozstrzygnięto konkurs „Pszczoła 

to skarb”. Pierwsze miejsce zajęła uczennica z Bobów 
Lena Gniazdek.

04.10. Na stadionie sportowym w Urzędowie odbyły 
się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kraśnickiego. 
Wzięło w nich udział 18 drużyn.

11.10. W sali GOK w Urzędowie odbył się wernisaż 
malarstwa urzędowskiej malarki Jolanty Witek.

11.10. XV Dzień Papieski. Kiermasz domowych ciast 
przygotowany przez Szkolne Koło „Caritas” z przeznacze-
niem na zakup przyborów szkolnych dla ubogich dzieci.
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21.10. W GOK w Urzędowie odbył się gminny przegląd 
XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Świat jest 
Teatrem”. W konkursie wzięło udział 31 uczestników.

22.10. Akademia w kościele parafialnym poświęcona 
św. Janowi Pawłowi II.

29.10. Wyróżnienie dla wokalistki z Urzędowa Agaty 
Wołoszyn na Powiatowym Konkursie Piosenki Ludowej 
dla Dzieci „Jarzębinka”.

Listopad
08.11. W kawiarni „Starościanka” miał miejsce „Wie-

czór pieśni legionowych” zorganizowany przez działającą 
przy GOK grupę literacką „Preludium”.

09.–12.11. Po raz 29 odbyły się Dni Kultury Zdrowotnej 
w Urzędowie. Głównym tematem imprezy był zdrowy styl 
życia i zdrowe żywienie. Oprócz wykładów miały miejsce 
warsztaty kulinarne i degustacja zdrowych produktów.

11.11. Gminne obchody Święta Niepodległości. 
Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed pomnikami 
Marszałka J. Piłsudskiego, Orląt Lwowskich i Poległych 
Legionistów, a następnie wzięli udział w uroczystej 
akademii w GOK. Zorganizowano „Bieg Niepodległości” 
ulicami Urzędowa.

11.11. Delegacja i poczet sztandarowy Zespołu Szkół 
CKZiU im. Orląt Lwowskich z Urzędowa uczestniczyła 
w Święcie Niepodległości we Lwowie.

20.11. W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 
LZS Szkół Gimnazjalnych w Siatkówce Dziewcząt dru-
żyna z Urzędowa zajęła I miejsce.

20.11. W ZS CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie 
odbyła się uroczystość Dnia Patrona, która zgromadziła 
młodzież, nauczycieli, emerytów i rodziców uczniów 

szkoły. Starostę kraśnickiego reprezentował kierownik 
Wydziału Oświaty Zbigniew Leziak.

23.11. Aktorzy z Teatru Muzycznego w Lublinie wysta-
wili w Szkole Podstawowej w Bobach audycję teatralną 
Bajki mojego dzieciństwa.

26.11. W ZSO Urzędów odbył się konkurs „A Piece of 
America”, w którym wzięli udział uczniowie klas VI szkół 
z gminy Urzędów.

27.11. GOK w Urzędowie zorganizował andrzejki dla 
dzieci.

27.11. W Urzędowie odbył się XII Turniej Piłki Siat-
kowej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Urzędów.

Grudzień
Po raz pierwszy na urzędowskim Rynku ustawiono 

szopkę bożonarodzeniową.
01.12. Uczennica II klasy gimnazjum w Urzędowie 

Wiktoria Krzeczowska otrzymała na Zamku Lubelskim 
główną nagrodę w konkursie plastyczno-historycznym 
„Kronika Dziejów Lublina”.

06.12. W kościele 400 dzieci otrzymało paczki od św. 
Mikołaja. Spotkanie ze Świętym Mikołajem zorganizo-
wała Akcja Katolicka.

09.12. W GOK w Urzędowie odbyły się warsztaty 
kulinarne „Wypieki Bożonarodzeniowe” zorganizowane 
we współpracy z Lokalną Grupą Działania w ramach 
Uniwersytetu Ludowego Ziemi Kraśnickiej. W zajęciach 
wzięły udział panie z Urzędowa i sąsiednich gmin.

26.12. Rozesłanie kolędników misyjnych (46 dzieci), 
którzy w kolejnych dniach odwiedzili ok. 685 rodzin. 
Zebrane ofiary przeznaczono na pomoc dla dzieci na 
Madagaskarze.

Mroźna styczniowa aura nie osłabiła ducha urzędo-
wian, przybyłych 3 stycznia 2016 r. do Ośrodka Kultury 
na „Wieczór kolęd”. Zebranych serdecznie powitała pani 
dyrektor Teresa Kaźmierak, wyrażając radość z licznego 
udziału mieszkańców w spotkaniu.

W niecodzienny nastrój wprowadziła gości kolęda Nad 
Betlejem, w wykonaniu chóru żeńskiej szkoły „Promienie” 
w Nadarzynie koło Warszawy.

Następnie głos zabrał pan Józef Baran, mówiąc: 
„Zanim jednak wspólny śpiew wypełni tę piękną salę, 
słów kilka na temat narodzin tradycji śpiewania kolęd 
i w ogóle powstania tego rodzaju pieśni. Pragnę również 
nadmienić, że wykonanie każdej z kolęd poprzedzi krótka 

wzmianka o czasie jej powstania oraz autorach. Mam 
nadzieję, że dzisiejszy wieczór dostarczy Państwu wielu 
wzruszeń i na długo pozostanie w Waszych sercach”.

Z kolei członkowie „Preludium” przedstawili historię 
kolęd:

„Kolęda – od łacińskiego słowa callende – znaczy nowy 
dzień, nowe światło. Początkowo wywodziła się z tradycji 
ludowej, była pieśnią powitalną i pochwalną. W liturgii 
Kościoła katolickiego kolędy śpiewane są w czasie świąt 
Bożego Narodzenia, aż do święta Matki Bożej Gromnicz-
nej (do 2 lutego). Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej, 
związanej z narodzinami Chrystusa, wykształciła się 
wraz z rozwojem i umocnieniem chrześcijaństwa.

Elżbieta Kuśmiderska, Marianna Parczyńska

Pierwszy „Wieczór kolęd”  
w mieście Urzędowie
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Wieczór kolęd ubogaciły występy indywidualne i ro-
dzinne. Jako pierwsza zaprezentowała się pani Anna 
Puacz z wnuczką Alicją i chórkiem chłopców, wnuków 
Danuty Dobrowolskiej z Wierzbicy-Kolonii. Grupa za-
śpiewała piosenkę Gdy Pan Jezus był malutki.

Wzruszającym momentem programu było wykonanie 
Kolędy dla nieobecnych przez Aleksandrę Surdacką, 
uczennicę II klasy gimnazjum ZSO w Urzędowie.

W duecie instrumentalnym zagrali dwaj akordeoniści: 
mistrz Jan Kowal i jego uczeń, Mateusz Małek, prezen-
tując utwór Cicha noc. Amelia Gręda, uczennica ZSO 
w Urzędowie, zaśpiewała pieśń O gwiazdo betlejemska, 
a Karolina Cieślicka z ZS CKZiU im. Orląt Lwowskich 
w Urzędowie Wśród nocnej ciszy. Anna Król przeczytała 
wiersz Stanisławy Piotrowskiej pt. Szedł w noc grudnio-
wą. W trakcie występów tekst zespołowi „Preludium” 
dostarczyła pani Halina Stęgierska.

Spotkanie zwieńczyło wspólne ponowne odśpiewanie 
kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Instruktor Józef Baran przedstawił działających przy 
OK członków grupy literackiej „Preludium”: Elżbietę 
Kuśmiderską, Mariannę Parczyńską, Urszulę Lewan-
dowską, Annę Król, Jana Kowala, Krzysztofa Witka oraz 
siebie – również członka grupy – oraz podziękował wy-
konawcom za przygotowanie wieczoru, co uczyniła także 
pani Teresa Kaźmierak, składając wszystkim życzenia 
noworoczne. Zaprosiła też uczestników spotkania do ko-
lędowania przy szopce na urzędowskim Rynku w święto 
Trzech Króli, o godz. 16.

Miniony „Wieczór kolęd” 3 stycznia 2016 r. upłynął 
w miłej atmosferze. Stało się to za sprawą świąteczne-
go wystroju sali, tonącej w półmroku, oraz pięknego, 
wspólnego śpiewania urzędowian przy akompaniamencie 
mistrza Jana Kowala.

Oby w następnym roku podczas „Wieczoru kolęd” 
było znacznie więcej chętnych do udziału w występach 
indywidualnych, rodzinnych i zbiorowych. Niewątpliwie 
w naszym środowisku jest wiele utalentowanych dzieci 
i dorosłych, dla których taki wieczór byłby okazją do 
zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych.

W artykule wykorzystano informacje ze strony internetowej 
https//pl.wikipedia.org

Według tradycji, autorem pierwszej kolędy był św. 
Franciszek z Asyżu, który zaśpiewał ją w 1223 r. przy 
własnoręcznie wykonanej szopce z żywymi zwierzętami. 
Nigdzie na świecie ten rodzaj pieśni religijnej, ale i świec-
kiej, nie został tak przyjęty i umiłowany, jak na polskiej 
ziemi. Zwyczaj ten dotarł do nas w XV w.

Pierwsza polska kolęda (z 1424 r.) to Zdrow bądź, kro-
lu anjelski, spisana przez Jana Szczeknę, spowiednika 
królowej Jadwigi.

Już blisko 600 lat śpiewa się w Polsce kolędy.
– Najstarsze kolędy z XVI w. śpiewane do dziś to: Anioł 

pasterzom mówił i Przybieżeli do Betlejem.
– Gdy się Chrystus rodzi powstała w środowisku po-

etów i muzyków w okresie wczesnego baroku.
– W żłobie leży z XVII w. – słowa Piotr Skarga. Melodia 

oparta na polonezie.
– Pójdźmy wszyscy do stajenki z XVIII w., melodia 

z wieku XIX ma charakter marszowy.
– Jezus malusieńki – nostalgiczna i rzewna kolęda 

w rytmie kujawiaka z XVIII w.
– Gdy śliczna Panna – kolęda z początku XVIII w.
– Bóg się rodzi – królowa polskich kolęd, z końca 

XVIII w., słowa Franciszek Karpiński. Ma charakter 
królewskiego poloneza. Po raz pierwszy wykonana w ko-
ściele w Białymstoku, w roku 1792.

– Wśród nocnej ciszy ma uroczysty charakter, na-
wiązujący do hymnu. Słowa i melodia z przełomu XVIII 
i XIX w., autor nieznany.

– Cicha noc – 1818 r. – Stillen nacht. Powstała w małej 
wiosce Obendorf. Dziś śpiewana w 170 językach całego 
świata. Od dawna gości w polskich sercach.

– Mizerna cicha – 1849 r., słowa Teofil Lenartowicz. 
Melodia Jan Galka. Ma charakter kołysanki.

– Mędrcy świata – kolęda z XIX w. – słowa Stefan 
Bortkiewicz, melodia Zygmunt Odelgiewicz.

Niezwykłe jest bogactwo polskich kolęd i niepospolite 
są ich wartości artystyczne. Nie zaprzepaśćmy tego, cze-
go dokonali nasi przodkowie. Niech w każdym polskim 
domu, w okresie świąt Bożego Narodzenia, nie zabraknie 
pięknej tradycji – śpiewania kolęd”.

Na zakończenie występu „Preludium” zostało odtwo-
rzone nagranie kolędy Śpiewali anieli, w wykonaniu 
wyżej wymienionego chóru w Nadarzynie.
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W piątek 12 lutego 2016 r. w Ośrodku Kultury w Urzę-
dowie odbyło się wyjątkowe spotkanie – wieczór autorski 
Sławomira Franc, autora książki Kazimierz Krakowiak 
kapłan z powołania, oraz jego matki Lucyny Franc, au-
torki tomiku poezji I tak sobie myślę…

Na spotkanie przybyło wielu 
gości. Swoją obecnością za-
szczycili nas: burmistrz Urzę-
dowa Jan Woźniak, wójtowie 
z ościennych gmin oraz brat 
księdza Janusz Krakowiak.

Książka Kazimierz Krako- 
wiak kapłan z powołania po-
święcona jest w całości postaci 
księdza Krakowiaka, wielo-
letniego proboszcza parafii 
Popkowice, wywodzącego się 
z sąsiedniej parafii i gminy 
Dzierzkowice. W pamięci lu-
dzi, z którymi w swoim życiu 
się zetknął, zapisał się jako 
pracowity i wrażliwy kapłan 
o wielkim sercu. 

W publikacji zawartych jest 
wiele materiałów ikonograficz-
nych oraz wywiadów z ludźmi, 
którzy bardzo dobrze znali 
księdza. Zamieszczone również 
zostały anegdoty i zabawne fakty z życia księdza, wywo-
łujące niejednokrotnie uśmiech na twarzy czytelnika.

Autor książki, Sławomir Franc, od dwudziestu lat 
mieszka i pracuje jako policjant w Krasnymstawie. Ukoń-
czył studia wyższe z bibliotekarstwa i informacji nauko-
wo-technicznej. W roku 2014 uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk społecznych w dziedzinie politologii. Wydał 
wiele publikacji z dziedziny nauk społecznych i historii. 
Uczestniczył w misji pokojowej ONZ w Kosowie. Na pew-
no jego praca połączona z pasją zaowocuje utrwaleniem 

historii i kultury, a także ocali od zapomnienia cenny 
skrawek historii.

Autorka debiutanckiego tomiku wierszy I tak sobie 
myślę… Lucyna Maria Franc mieszka w miejscowości 
Zadworze. Przez 33 lata pracowała w zawodzie nauczy-

ciela. Obecnie przebywa na emeryturze i wolny czas 
poświęca na pisanie.

Podczas wieczoru panowała magiczna atmosfera. Go-
ście w skupieniu słuchali wypowiedzi Sławomira Franc 
jak powstawała książka, co było inspiracją do stworze-
nia tego dzieła. Autor wręczył podziękowania ludziom, 
którzy wspierali go w pisaniu tej publikacji. Spotkanie 
wzbogacone było recytowaniem wierszy z tomiku I tak 
sobie myślę… oraz prezentacją fragmentów książki  
Kazimierz Krakowiak kapłan z powołania przez Katarzy-
nę Tomaszewską i Klaudię Rybińską z grupy literackiej 
„Rezonans”, działającej przy Ośrodku Kultury w Urzę-
dowie pod kierunkiem instr. Józefa Barana.

Miłą niespodzianką dla autorki tomiku wierszy było 
wystąpienie pani Janiny Kasiak, jej dawnej wycho-
wawczyni ze szkoły podstawowej, która zadedykowała 
autorce wiersz własnej twórczości. Autorzy otrzymali 
wiele gratulacji i ciepłych słów, wyrażających szacunek 
dla ich talentu pisarskiego. Pełna sala uczestników tego 
spotkania, a było około 200 osób, świadczy o tym, że ich 
publikacje spotkały się z prawdziwym zainteresowaniem.

Lucyna Maria Franc oraz Sławomir Franc oczarowali 
wszystkich swoją niezwykłą energią, talentem oraz wspa-
niałą osobowością. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy po-
znać tak niezwykłych ludzi. Wierzymy, że w pamięci uczest-
ników na długo pozostaną wspomnienia tego spotkania.

Teresa Kaźmierak

Wieczór autorski
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Po raz kolejny urzędowianie wzięli udział w niezwykłej 
lekcji historii, bowiem 17 kwietnia odbył się Wieczór 
pieśni partyzanckich pt. „Wolność krzyżami się mierzy”.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ośrodka Kultu-
ry w Urzędowie. Licznie zebranych gości powitała pani 
Teresa Kaźmierak, dyrektor miejscowego OK. Wyraziła 
zadowolenie z powodu przybycia kombatantów a także 
pana Jana Woźniaka, burmistrza Urzędowa. 

Cel uroczystości nakreślił instruktor OK Józef Baran: 
„Dzisiejsze spotkanie poświęcimy partyzantom, oddamy 
im hołd przez wspomnienie i wspólne śpiewanie pieśni. 
Mamy nadzieję, że dzisiejszy wieczór przywoła pamięć 
o tych, których już nie ma. Bo nie wszystkim pomógł los 
wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy”.

Koncert rozpoczęła solowym występem Aleksandra 
Surdacka, uczennica gimnazjum w Urzędowie. Zaśpie-
wała pieśń Biały krzyż, skomponowaną przez Krzysztofa 
Klenczona, dla upamiętnienia ojca – Czesława, żołnierza 
Armii Krajowej.

Z kolei Anna Puacz, siedząc z wnuczką Alicją na pniu 
brzozy, odczytała wiersz Wojciecha Ambrożkiewicza  
Leśni żołnierze, po czym dziewczynka złożyła kwiaty 
u stóp krzyża.

W dalszej części spotkania członkowie „Preludium” 
przedstawili krótki zarys działalności oddziałów party-
zanckich na Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnie-
niem patriotycznej postawy urzędowian.

Lubelszczyzna to miejsce znacznej koncentracji od-
działów partyzanckich, zarówno w okresie okupacji nie-
mieckiej, jak i w latach systemu władzy komunistycznej 
w Polsce. Jak podaje Rafał Wnuk, wiosną 1944 r. było tu 
około 40 oddziałów partyzanckich, które skupiały 5200 
żołnierzy.

Urzędowianie walczyli w oddziale Hieronima Deku-
towskiego „Zapory”, który powstał w 1943 r.

Niektórzy żołnierze stali się legendą oporu w walce 
z Niemcami i w konspiracji antykomunistycznej.

Oba systemy w brutalny sposób zwalczały polski ruch 
oporu. Po wojnie partyzantów dosięgły represje. Byli 
mordowani przez Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Oby-
watelską, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sądy 
wojskowe skazywały ich na śmierć i wieloletnie więzienie. 
Partyzanci byli zsyłani do łagrów na terenie ZSRR.

Przejmujący los żołnierzy niezłomnych wyraził Lech 
Makowiecki w pieśni Ostatnia kula:

„Za to, że wolnym chciałem być,
ścigają mnie jak sfora psów
ci co na smyczy wolą żyć
i nie podnoszą nigdy głów.
Moja wolności…”

Ten pełen ekspresji utwór wykonała Aleksandra 
Surdacka.

„Historycy PRL chcieli wymazać z pamięci Polaków 
walkę Armii Krajowej, uwypuklając zasługi Gwardii 
Ludowej, a później Armii Ludowej. O Zrzeszeniu WiN, 
Narodowych Siłach Zbrojnych nie można było pisać, 
a jeżeli już to wyłącznie w negatywnym zabarwieniu. 
Zmieniło się to po przełomie 1989 roku.

Urzędowianie swoją patriotyczną postawą chlubnie 
zapisali się w walce o wolność. W szeregach Armii Kra-
jowej było blisko 200 mężczyzn i kilkadziesiąt kobiet”.

Następnie zebrani stojąc, wysłuchali Hymnu na cześć 
Armii Krajowej. Autorem hymnu jest profesor Zbigniew 
Kabata ps. „Bobo”, porucznik AK oddziału „Jędrusiów”. 
Utwór został napisany w 1964 r., muzykę skomponował 
Józef Dębosz, organista z kościoła św. Maksymiliana 
Kolbe w Tarnowie. Jakże wymownie brzmią słowa ostat-
niej strofy:

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa!”

Z kolei członkowie „Preludium” przedstawili ogólne 
informacje o utworach: „Pieśni żołnierskie i legionowe 

Marianna Parczyńska

Wieczór pieśni partyzanckich  
w mieście Urzędowie
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zajmują w naszej historii miejsce szczególne. Pozostawia-
ją wielki ślad dążeń Polaków do niepodległości. Są źró-
dłem poznania odczuć i nastrojów tych, którzy w latach 
zmagań wojennych budzili Polskę do wolności. Służyły 
do podtrzymywania ducha i dumy narodowej, stanowiły 
rodzaj muzycznych pomników.

Pieśń partyzancka i wojskowa to pełna gama nastrojów 
duszy żołnierskiej, to radość, ale i »smutek za Jasień-
kiem«. To werwa i humor, ale i zaduma nad »wojenką, 
cudną panią«.

To dzisiejsze śpiewanie ma wielkie znaczenie, po-
nieważ umacnia w nas poczucie tożsamości narodowej 
i uczy szacunku dla poległych za ojczyznę. Zachowajmy 
je w sercach i pamięci”.

Potem Józef Baran zaprosił zebranych do wspólnego 
śpiewania. Wykonano następujące utwory: Modlitwa 
obozowa; Po partyzancie dziewczyna płacze; Ruszał par-
tyzant do boju; Dziś do Ciebie przyjść nie mogę; Marsz 
„Zaporczyków”; Deszcz jesienny, deszcz; Wędrował księżyc 
złoty; Jędrusiowa dola; Rozszumiały się wierzby płaczące; 
Wojenko, wojenko.

Tą szczególnie lubianą przez żołnierzy pieśnią zakoń-
czyła się pierwsza część wieczoru.

Spotkanie prowadził instruktor OK Józef Baran. Wy-
konawcami byli: Elżbieta Kuśmiderska, Marianna Par-
czyńska, Urszula Lewandowska, Anna Puacz, Anna Król, 
Aleksandra Surdacka, Alicja Puacz, Kazimierz Smoliń-

ski. Wyboru tekstów dokonali Urszula Lewandowska 
i Bogusław Parczyński. Na akordeonie grał instruktor 
OK Jan Kowal. Scenografię przygotował Krzysztof Witek. 
Oprawę multimedialną wieczoru opracował Józef Baran. 
Reżyseria: Elżbieta Kuśmiderska, Marianna Parczyńska 
i Józef Baran.

Drugą część imprezy stanowiły występy indywidualne. 
Piosenki partyzanckie zaśpiewali: pan Zygmunt Krasiń-
ski i dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Moniakach –  
Patrycja Mordzińska i Julia Mikos.

Na zakończenie zabrał głos pan Jan Woźniak, bur-
mistrz Urzędowa, dziękując zebranym za liczne przyby-
cie i piękny śpiew. Ciepłe słowa skierował pod adresem 
wykonawców. Wyraził nadzieję, że imprezy w podobnym 
duchu na stałe zapiszą się w urzędowskiej tradycji.

Również profesor Marian Surdacki nie krył swojego 
zadowolenia z przebiegu tego wzruszającego wieczoru. 
Zaprosił zebranych do udziału w sesji popularnonauko-
wej w dniu 3 czerwca 2016 r., poświęconej 1050. rocznicy 
chrztu Polski i Rokowi Miłosierdzia. Wykłady odbędą się 
w ramach obchodów Dni Urzędowa.

Pani dyrektor OK podziękowała za wspaniałą atmos-
ferę panującą w czasie spotkania.

Liczny udział urzędowian w czterech kolejnych „Wie-
czorach” dowodzi zapotrzebowania na tego typu spotka-
nia integracyjne i dodaje zespołowi „Preludium” chęci 
do dalszej pracy na rzecz „Małej Ojczyzny”. Dziękujemy!

W niedzielne popołudnie 24 kwietnia 2016 r. w sali 
widowiskowej Ośrodka Kultury w Urzędowie gościliśmy 
Amatorski Teatr Towarzyski z Lublina, działający od 
2006 r. pod kierownictwem pana Dariusza Borucha.

Mieszkańcy naszego miasta mieli okazję obejrzeć 
przedstawienie Miłość według Czechowa. Ten spektakl 
to połączenie dwóch jednoaktówek Antoniego Czecho-
wa: Niedźwiedź i Oświadczyny. To godzina scenicznych 
żartów, śmiechu i dobrej zabawy, mówiąca o ludzkich 
uczuciach.

Na scenie, w krótkich opowieściach o miłości, która 
rodzi się z konfliktu, został przedstawiony cały wachlarz 
emocji, poczynając od miłości poprzez złość i nienawiść 
aż po pasję. Pokazana jest tu miłość wcale nie taka łatwa 
i przyjemna jakby się wydawało, ale wręcz przeciwnie, 
zaskakująca i trudna, a jednocześnie bardzo śmieszna 
i zabawna. Niezwykły komizm, zręcznie wpleciony w co-
dzienne życie i perypetie bohaterów, pochłonął widzów 
bez reszty.

Świetnie dobrane role oraz wspaniała obsada, która 
swoimi niewiarygodnymi emocjami zachwyciła publicz-
ność, uruchomiły komediowy żywioł kryjący się w tych 
jednoaktowych przedstawieniach. Polot i fantazja 
grających aktorów oraz skromna i prosta scenografia 
wzbudziły szczery podziw widowni.

Dziękujemy panu Dariuszowi Boruchowi oraz całemu 
zespołowi teatralnemu w obsadzie: Irena Mazur, Ewa 
Surdacka, Krzysztof Witaszek, Krzysztof Żak za dostar-
czenie widzom miłych wrażeń.

Składamy wszystkim aktorom teatru gratulacje oraz 
wyrazy uznania dla ich pasji artystycznej i wyobraźni. 
Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności, szczęścia 
w życiu osobistym i zawodowym oraz wielu sił do dalszej 
pracy twórczej.

Teresa Kaźmierak

Teatr w Urzędowie


