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edaktor: Panie starosto, spotykamy siê na pó³metku 
dzia³alnoœci V kadencji Zarz¹du Powiatu i Rady RPowiatu w Che³mie, by podsumowaæ mijaj¹ce dwa lata. 

Jak w kilku s³owach okreœli³by pan ten okres?
Tomasz Szczepaniak: To by³ bardzo pracowity czas, 

obfituj¹cy w wyzwania, ale i sukcesy. Wœród zadañ, jakie uda³o 
nam siê zrealizowaæ na pewno nale¿y wymieniæ inwestycje 
drogowe. Przybli¿yliœmy siê o kolejny krok do wybudowania 
Kopalni Wêgla Kamiennego „Jan Karski” i co najwa¿niejsze 
jesteœmy bli¿ej ludzi, reaguj¹c na zg³aszane potrzeby.

Red. Przez ostatnie dwa lata brygady drogowe powiatu, 
jak te¿ zewnêtrzni wykonawcy na brak zadañ do realizacji nie 
narzekali. Co uda³o siê zrobiæ na siedliskich drogach?

T.S. Myœlê, ¿e w tej kadencji dokonamy ogromnego 
postêpu jeœli chodzi o poprawê stanu dróg. Przez dwa ostatnie 
lata wyremontowanych i przebudowanych zosta³o wiêcej dróg 
ni¿ od 1999 r., kiedy to powsta³ powiat che³mski. Od grudnia 
2014 r. do koñca tego roku przebudowaliœmy niemal 150 km 
dróg. W gminie Siedliszcze uda³o siê zrealizowaæ wiele zadañ.  
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólnie 
z samorz¹dem gmin Siedliszcze i Wierzbica przebudowaliœmy 
ponad 10 km drogi na odcinku od drogi krajowej S12 w miej-
scowoœci Bezek do drogi wojewódzkiej w miejscowoœci 
Busówno. 

W Majdanie Zahorodyñskim przebu-dowaliœmy most 
oraz wybudowaliœmy 2,6 km nowej nawierzchni asfaltowej. 
Na dro-dze w Kuliku po³o¿yliœmy 2,3 km nowego asfaltu, 
w Chojeñcu  - 5,5 km, w centrum Siedliszcza - 2,6 km a¿ do 
skrzy¿owania z drog¹ prowadz¹c¹ do Majdanu Zahoro-
dyñskiego. W Siedliszczu wybudowaliœmy chodnik, a tak¿e 
zatokê parkingow¹ przy cmentarzu.

Red. Zakres zrealizowanych zadañ jest naprawdê 
imponuj¹cy. Co powiat planuje na kolejne lata?  

T.S. Mo¿na powiedzieæ, ¿e siedliskie drogi w zde-
cydowanej wiêkszoœci zosta³y przebudowane. Nie spo-
czywamy jednak na laurach. Pamiêtam o mieszkañcach Bezku, 
a tam o drodze powiatowej biegn¹cej przez osiedle RZD, 
a tak¿e Mogilnicy i Woli Korybutowej, bo w tych 
miejscowoœciach stan nawierzchni pozostawia wiele do 
¿yczenia. W najbli¿szej perspektywie, na prze³omie lat 2017 
i 2018, wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa 
lubelskiego bêdziemy realizowaæ jeden projekt drogowy, który 
obejmie inwestycje m.in. na terenie gminy Siedliszcze, tj. 
budowê dróg w miejscowoœciach: Krowica (do Paw³owa), 
Lechówka (do Rejowca), Lipówki (do Wólki Kañskiej do 
torów). Na bie¿¹co œledzimy og³oszenia o konkursach 
umo¿liwiaj¹cych pozyskanie œrodków finansowych rz¹do-
wych i europejskich na zadania z zakresu infrastruktury dro-
gowej. Du¿e znaczenie dla przysz³ych planów ma dobra 
sytuacja finansowa powiatu, umo¿liwiaj¹ca nie tylko realizacjê 
bie¿¹cych zadañ, ale tak¿e pozwalaj¹ca na przeznaczenie 
4 mln z³ na powiatow¹ infrastrukturê drogow¹ w 2017 r.

Red. Zawsze pan podkreœla³ znaczenie dobrej 
wspó³pracy miêdzy samorz¹dami.

T.S. Tak, i nadal uwa¿am, ¿e bez dobrej woli partnerów 
powiat nie móg³by siê podj¹æ tak wielu zadañ. Wspó³praca 
miêdzy samorz¹dami jest wa¿na przy aplikowaniu o œrodki na 
inwestycje. Wspólne zadania wymagaj¹ szczegó³owych 
uzgodnieñ, wielu rozmów, wzajemnego przekonywania siê, 
du¿o dobrej woli z obu stron i zaufania. W tym miejscu pragnê 
serdecznie podziêkowaæ Burmistrzowi Hieronimowi Zoni-
kowi i Radzie Miejskiej Siedliszcza za zaanga¿owanie i pomoc 
finansow¹ przy realizacji inwestycji drogowych. Przy tak 

dobrej wspó³pracy jak dotychczas jestem pewien, ¿e z sukce-
sem zrealizujemy nasze plany. 

Red. Jak wygl¹daj¹ inne obszary dzia³alnoœci powiatu po 
dwóch latach?

T.S. Na pocz¹tku kadencji zajêliœmy siê usprawnieniem 
funkcjonowania domów pomocy spo³ecznej. Przeprowadzona 
zosta³a analiza organizacji i kosztów funkcjonowania 
poszczególnych placówek, nastêpnie wprowadzono dzia³ania 
naprawcze. Dziêki temu wygenerowaliœmy oszczêdnoœci, 
które przeznaczyliœmy na wy¿sze premie dla pracowników 
DPS-ów. Dziêki racjonalizacji kosztów, bud¿ety naszych 
placówek bilansuj¹ siê i nie musimy do nich dok³adaæ. 
Uwa¿am to za du¿y sukces. Chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e 
powiat realizuj¹c liczne inwestycje i pilnuj¹c wyników, nie 
zapomina o tym by umo¿liwiaæ mieszkañcom korzystanie 
z oferty kulturalnej, integrowaæ ró¿ne œrodowiska czy te¿ 
promowaæ uzdolnion¹ m³odzie¿.  Nasi artyœci i twórcy ludowi 
s¹ znani w ca³ym regionie, umo¿liwiamy im wyjazdy 
i uczestnictwo w wielu imprezach na szczeblu wojewódzkim 
czy ogólnopolskim. Mo¿emy pochwaliæ siê równie¿ sukcesami 
m³odego pokolenia, m.in. Weroniki Jêdruszak z Siedliszcza, 
stypendystki Marsza³ka Województwa Lubelskiego.

Red. Wszyscy z nadziej¹ œledz¹ postêp prac zmie-
rzaj¹cych do budowy KWK „Jan Karski” w Kuliku. Jak wygl¹da 
zaanga¿owanie powiatu w tym zakresie? 

T.S. Powiat od pocz¹tku deklarowa³ poparcie dla planów 
budowy kopalni i na mocy porozumienia  ze spó³k¹ PD Co 
podpisanego w tym roku wspó³dzia³a w zakresie prowadzenia 
postêpowañ administracyjnych czy przygotowania wniosków 
niezbêdnych w kolejnych etapach realizacji inwestycji. 
Jesteœmy w sta³ym kontakcie z PD Co i na bie¿¹co otrzymujemy 
informacje o postêpach prac. Inwestor zapewnia, ¿e wszystko 
idzie zgodnie z planem. 

Red. Panie starosto, przysz³oœæ rysuje siê opty-
mistycznie. Proszê o krótkie podsumowanie na koniec.

T.S. To co osi¹gnêliœmy do tej pory jest efektem ciê¿kiej 
pracy i zaanga¿owania wielu osób. Dostajê czêsto pytania 
dotycz¹ce zmiany mojego wizerunku i zawsze odpowiadam, 
¿e za zmian¹ wizerunku wicestarosty idzie zmiana – 
pozytywna – powiatu! Ze swojej strony deklarujê, ¿e zawsze 
uwa¿nie s³ucham naszych mieszkañców, aby zarówno 
w bie¿¹cej pracy, jak te¿ w planach na przysz³oœæ uwzglêdniaæ 
ka¿dy pomys³ i sugestiê. Moja dewiza to „powiat bli¿ej ludzi”. 
Drzwi urzêdu stoj¹ dla Pañstwa otworem. Korzystaj¹c 
z okazji sk³adam Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, radoœci, pokoju i wiele optymizmu, 
a na nadchodz¹cy 2017 rok samych sukcesów i wszelkiej 
pomyœlnoœci.

Red. Dziêkujê za rozmowê.
  

Na pó³metku...
rozmowa z  wicestarost¹ Tomaszem Szczepaniakiem

R. Przybylski
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GUS z kwoty 52,44 z³/1 q do kwoty 49 z³/1 q, co daje stawkê 
podatku rolnego na 2017 r.: dla rolników - 122,50 z³ za 1 ha 
przeliczeniowy, a dla pozosta³ych - 245 z³ za 1 ha fizyczny;

5) zwolnieñ od podatku rolnego – porz¹dkuj¹ca, nie 
wprowadzaj¹ca nowych zwolnieñ;

6) uchwalenia Programu wspó³pracy Gminy Siedliszcze 
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku 
publicznego i o wolontariacie;

7) wyra¿enia zgody na dzier¿awê i zbycie nieruchomoœci.
     Podczas obrad sesji radni przyjêli tak¿e „Informacje o stanie 

realizacji zadañ oœwiatowych za rok szkolny 2015/2016” 
dotycz¹ce Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Sie-
dliszczu i Szko³y Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Bezku.                                      Red.

WYNIKI KONKURSÓW
Konkurs na Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy: 

I miejsce- Warsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zaho-
rodyñskim
II miejsce- Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu
III miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Bezku

Konkurs na Tradycyjny Chleb Do¿ynkowy
I miejsce- Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Majdanie Zaho-
rodyñskim
II miejsce- Urszula Lekan ze Stasina Dolnego
III miejsce- Anna Szwedziñska z Bezku

Konkurs na Tradycyjne Ciasto Dro¿d¿owe
I miejsce- Wanda Oleszczuk z Kulika
II miejsce- Alicja Grzeszczuk z Bezku
III miejsce- Julia Szwedziñska z Bezku
Wyró¿nienia: Bo¿ena Dzierba z Chojna Nowego, WTZ 
w Majdanie Zahorodyñskim, KGW w Majdanie Zahoro-
dyñskim, Barbara ̄ elechowska z Lipówek

Konkurs „Siedliska Nalewka”
Kategoria nalewka s³odka:
I miejsce- Piotr Marciniak z Siedliszcza
II miejsce- Urszula Lekan ze Stasina Dolnego
III miejsce- Ma³gorzata Pyc z Majdanu Zahorodyñskiego
Kategoria nalewka wytrawna:
I miejsce- Monika Gemba z Majdanu Zahorodyñskiego
II miejsce- Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu
III miejsce- Joanna Jaremek z Chojna Nowego

GOK Siedliszcze

 dniu 9 listopada 2016 r. odby³a siê XXII sesja 
siódmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu. WObradom przewodniczy³ Wies³aw Pra¿nowski, 

Przewodnicz¹cy Rady.
Podczas sesji radni podjêli uchwa³y w sprawach:

1) zmian w bud¿ecie gminy na 2016 rok i wieloletniej pro-
gnozy finansowej;

2) zamiaru likwidacji Szko³y Podstawowej im. ks Jana 
Twardowskiego w Bezku;

3) przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek po³o¿onych 
w Siedliszczu, w Majdanie Zahorodyñskim,

4) obni¿enia ceny skupu ¿yta ustalonej Komunikatem Prezesa 

orocznie w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia w Siedliszczu 
odbywa³y siê uroczystoœci zwi¹zane ze œwiêtem Cplonów. Rozpoczyna je odprawiana o godzinie 12.00 

w amfiteatrze msza œwiêta, podczas której sk³adane s¹ dary, 
rolnicy dziêkuj¹ za plony, prezentowane s¹ przepiêkne wieñce 
do¿ynkowe. Z mieszkañcami Siedliszcza do¿ynkowym 
chlebem podzielili siê Burmistrz Siedliszcza - Hieronim Zonik, 
Marsza³ek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk, 
Wicestarosta Powiatu Che³mskiego - Tomasz Szczepaniak, 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wies³aw Pra¿nowski oraz 
Starostowie Do¿ynek - El¿bieta £ukaszewska i Jaros³aw 
Kucharzyk. Pani Bo¿ena Dzierba z Chojna Nowego jak zawsze 
przygotowa³a na tê okazjê wyœmienity chleb wed³ug 
tradycyjnej receptury. Na scenie nie mog³o zabrakn¹æ 
ludowego bloku muzycznego. Jak zawsze zaprezentowa³ siê 
siedliski dzieciêcy zespó³ „K£OSY” oraz „Siedliszczanie znad 
Wieprza”. Goœciliœmy równie¿ zespó³ „Paw³owianki” oraz 
„Echo z Go³êbia”. Po wystêpach folklorystycznych na scenie 
wyst¹pi³ Micha³ Zaorski, który czarowa³ nasz¹ publicznoœæ 
u¿ywaj¹c sztuczek, trików wykorzystuj¹c iluzjonistyczne 
efekty. Niezwykle ciep³o zosta³ przyjêty wystêp zespo³u 
„Kataryna”, okreœlonej nie wiejsk¹, nie miejsk¹ kapel¹. O 17.00 
na scenie pojawi³ siê dobrze znany kabaret OT.TO w sk³adzie: 
Wies³aw Tupaczewski, Andrzej Tomanek i Andrzej 
Piekarczyk. Od niemal 30 lat panowie bawi¹ publicznoœæ 
wykonuj¹c zabawne skecze i piosenki satyryczne. Na 
siedliskiej scenie nie zabrak³o najnowszych skeczy i takich 
przebojów jak „Zasma¿ka” czy „Lato”. Mi³oœnicy muzyki 
dance mogli bawiæ siê z zespo³em UNDERCOVER. Jak zawsze 
podczas œwiêta plonów zosta³y rozstrzygniête konkursy 
do¿ynkowe.

XXII sesja Rady Miejskiej w Siedliszczu

Do¿ynki Gminno - Parafialne Siedliszcze 2016
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nauczycieli i goœci spod szko³y do koœcio³a parafialnego, gdzie 
zosta³a odprawiona msza œw. Nabo¿eñstwo koncelebrowane 
by³o przez ksiêdza kanonika Jacka Brogowskiego oraz 
absolwentów  naszej szko³y: ksiêdza kanonika Piotra Dudka 
i ksiêdza Grzegorza Warcho³a, którzy podzielili siê z nami 
swoimi wspomnieniami. Ksi¹dz kanonik Jacek Brogowski, 
podczas homilii, nawi¹za³ do korzeni chrzeœcijañstwa 
w Polsce, znaczeniu chrzeœcijañstwa w kszta³towaniu pañstwa 
europejskiego, roli jêzyka polskiego w nawi¹zaniu do stulecia 
polskiej szko³y w Siedliszczu, obowi¹zkach moralnych wobec 
ojczyzny i drugiego cz³owieka  wyp³ywaj¹cych z chrze-
œcijañstwa. Oprawê liturgiczn¹ mszy przygotowali uczniowie 
gimnazjum.

Czêœæ oficjalna rozpoczê³a siê ods³oniêciem i po-
œwiêceniem tablicy pami¹tkowej umieszczonej przy g³ównym 
wejœciu do szko³y. Nastêpnie wszyscy udali siê do sali 
gimnastycznej, gdzie zostali powitani przez dyrektora szko³y 
Bernardê Pra¿nowsk¹. Zaproszonym goœciom zosta³y 
wrêczone pami¹tkowe medale i monografia szko³y. Wiele 
ciep³ych i mi³ych s³ów pop³ynê³o pod adresem szko³y. Na rêce 
pani dyrektor z³o¿ono listy gratulacyjne, grawery i kwiaty. Po 
przemówieniach przedstawiono historiê szko³y w Siedliszczu 
w postaci prezentacji multimedialnej, w której wykorzystano 
stare zdjêcia, œwiadectwa, dokumenty oraz komentarze. Nie 
kryj¹c ogromnego wzruszenia swoje wspomnienia 
przedstawi³a absolwentka szko³y podstawowej w Siedliszczu 
pani Daniela Tarasiuk.

W szczególny sposób historia szko³y zosta³a pokazana 
w przepiêknej czêœci artystycznej, w której udzia³ wziê³o 
ponad 50 uczniów naszej szko³y. Wystêp mia³ charakter 
musicalu, podzielony by³ na kilka czêœci, z których ka¿da 
opowiada³a o innym okresie ¿ycia szko³y: pocz¹wszy od roku 
1894, poprzez lata I i II wojny œwiatowej, czasów powojennych 
i wspó³czesnych. Goœcie mieli okazjê zobaczyæ, jak przez ten 
czas zmienia³ siê system edukacji, szko³a (jako budynek, 
miejsca w których siê znajdowa³a), ¿ycie nauczycieli                         
i uczniów w kontekœcie historii regionu. Wiele emocji 
i wzruszeñ wnios³a do czêœci artystycznej oprawa muzyczna. 
Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³a swym wystêpem dyrektor 
Bernarda Pra¿nowska, która wspólnie z uczniami odœpiewa³a 
piosenkê pt.: „Ale to ju¿ by³o”. Artyœci zostali nagrodzeni 
owacjami na stoj¹co.

Po czêœci oficjalnej wszyscy goœcie, absolwenci, 
uczniowie i rodzice zostali zaproszeni do zwiedzania szko³y 
i ogl¹dania wystaw, po czym udali siê na poczêstunek, by tam, 
przy herbacie, kawie, powspominaæ „stare dobre czasy….”. 
Nie zabrak³o spotkañ absolwentów z nauczycielami. Mi³ym 
i wzruszaj¹cym wspomnieniom nie by³o koñca. 

17 listopada 2016 roku polska szko³a w Siedliszczu 
obchodzi³a wspania³y jubileusz swojego istnienia. Do 
obchodów tego podnios³ego œwiêta przygotowywano siê 
skrupulatnie przez kilka miesiêcy, gromadz¹c wa¿ne 
informacje, dokumenty i zdjêcia. Nieocenion¹ pomoc szko³a 
otrzyma³a od swoich absolwentów, którzy podzielili siê 
w³asnymi wspomnieniami, zbiorami zdjêæ i dokumentami. 
Wspó³praca zaowocowa³a powstaniem pami¹tkowej 
publikacji na temat historii szko³y oraz okazjonalnych wystaw, 
które umieszczono na g³ównych korytarzach budynku. 
Nauczyciele, pracownicy szko³y, rodzice oraz uczniowie 
przyczynili siê do ufundowania pami¹tkowej tablicy oraz 
do³o¿yli wszelkich starañ, aby œwiêto szko³y mia³o wyj¹tkowo 
piêkn¹ oprawê. 

Uroczystoœæ stulecia swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni³o wielu 
goœci, a wœród nich: Marsza³ek Województwa Lubelskiego - 
Krzysztof Grabczuk, Starosta i Wicestarosta Powiatu 
Che³mskiego – Piotr Deniszczuk i Tomasz Szczepaniak, 
kierownik delegatury kuratorium oœwiaty - Arkadiusz 
Kwieciñski, Burmistrz Siedliszcza – Hieronim Zonik, 
Przewodnicz¹cy Rady Miasta – Wies³aw Pra¿nowski, radni, 
z-ca komendanta Policji w Che³mie – Artur Panasiuk, 
kierownicy jednostek instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ 
oraz dyrektorzy: dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Siedliszczu, Zbigniew Rutkowski – Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
w Cycowie, Grzegorz Œwica – Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
w Sawinie, Alicja Dorosz – Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Rejowcu 
Fabrycznym, Andrzej Morawski – Dyrektor Szko³y 
Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamoœciu, 
Marzena Saliñska – Przedstawiciel Zespo³u Szkó³ im. 
H. Sienkiewicza w Grabowcu.

Ponadto poczty sztandarowe szkó³ sienkiewiczowskich, 
emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci z ró¿nych 
roczników, rodzice naszych uczniów. Obchody 
zainaugurowa³ przemarsz pocztów sztandarowych, uczniów, 

100 lat Polskiej Szko³y w Siedliszczu
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Na zakoñczenie dnia uczniowie szko³y wraz z nau-
czycielami udali siê na wspóln¹ zabawê przy akom-
paniamencie zespo³u „WiFi”.

Uroczystoœæ cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wœród 
absolwentów, uczniów, nauczycieli i mieszkañców. Œwiadczy 
to o wa¿nej roli, jak¹ w ci¹gu ca³ego stulecia swej dzia³alnoœci, 
odegra³a Szko³a Podstawowa w Siedliszczu. To w³aœnie jej 
mury radoœnie przygarnia³y kolejne pokolenia… By³y 
œwiadkami tego, co najwa¿niejsze w ¿yciu m³odego cz³owieka: 
zdobywania nowych doœwiadczeñ, tworzenia siê przyjaŸni 
i pierwszych mi³oœci, sukcesów i pora¿ek, rozwoju intelektu 
i ambicji, a przede wszystkim sta³y siê bram¹ do realizacji 
marzeñ i oknem na œwiat.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz ca³a spo³ecznoœæ 
Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu 
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim rodzicom, darczyñcom, 
sponsorom oraz tym, którzy zaanga¿owali siê w przy-
gotowanie uroczystoœci 100 - lecia naszej szko³y. Szczególne 
podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ naszym wspania³ym 
uczniom, którzy w³o¿yli wiele pracy i serca w to, aby ten dzieñ 

by³ wyj¹tkowy. Ich wzorowa postawa mo¿e byæ przyk³adem 
dla innych, a dla nas jest potwierdzeniem tego, ¿e jako szko³a 
dobrze spe³niamy swoje zadania.

M. Ho³ub, J. Nowakowska, M. Wodzik

Obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci 
odby³y siê w Siedliszczu 11 listopada 2016r.

O godz. 10.30 Mszê œw. w intencji Ojczyzny w koœciele 
parafialnym odprawi³ ks. Jacek Brogowski. Nastêpnie poczty 
sztandarowe, mieszkañcy i m³odzie¿ szkolna udali siê pod 
pomnik pomordowanych przez hitlerowców 11 listopada 
1939r. mieszkañców Siedliszcza.

Wieñce z³o¿yli Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik 
oraz Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wies³aw Pra¿nowski. 
W asyœcie Policji pochód zatrzyma³ siê pod "krzy¿em 
smoleñskim" przy Urzêdzie Miejskim, gdzie zapalono 
symboliczne znicze. 

Wartê honorow¹ przy pomniku i krzy¿u wystawili 
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu. Ci¹g 
dalszy oficjalnych obchodów mia³ miejsce w Domu Kultury. 
Uroczystoœci otworzy³ Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik. 

Nastêpnie nauczyciel historii liceum og³osi³ wyniki 
konkursu historycznego z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci "II 
Rzeczypospolita - pocz¹tki i osi¹gniêcia". Burmistrz Sie-

dliszcza i Przewodnicz¹cy Rady Miasta wrêczyli nagrody 
laureatom konkursu:
1. Dominik Kowalski
2. Kamila Mordak, Dorota Gr¹dkowska
3. Rami Abu Ibrahim, Beata ̄ ukowska

Czêœæ artystyczn¹ wykonali uczniowie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu pod 
kierunkiem Daniela Piotra Œliwiñskiego.                W. Pra¿nowski

Gminne 
Œwiêto Niepodleg³oœci
Gminne 
Œwiêto Niepodleg³oœci
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bchody Dnia Niepodleg³oœci uœwiadamiaj¹, ¿e nie 
mo¿emy zapominaæ o tych wa¿nych dla naszego ONarodu wydarzeniach zwi¹zanych z odzyskaniem 

niepodleg³oœci w 1918r. aby móc zachowaæ w³asn¹ 
to¿samoœæ i poczucie patriotyzmu. A czym jest wspó³czesny 
patriotyzm?

O niepodleg³oœci zwykle mówi siê w ramach 
uroczystoœci takich jak dzisiaj. Dziewiêædziesi¹t osiem lat 
temu Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, po stu dwudziestu 
trzech latach zaborów wróci³a na mapy. Nale¿y uczciæ 
ludzi, którzy poœwiêcili w³asne ¿ycie, abyœmy mogli byæ 
obywatelami wolnego kraju, mówiæ po polsku, uczyæ siê 
w polskich szko³ach. To oczywiste, ¿e ten dzieñ jest bardzo 
wa¿ny i gdyby nie on, codziennoœæ ka¿dego z nas ró¿ni³aby 
siê diametralnie od tej, któr¹ mamy szansê prze¿ywaæ. Taka 
jest nasza historia i nale¿y j¹ pielêgnowaæ. Norman Davies 
powiedzia³: „Aby cz³owiek wiedzia³, dok¹d idzie, musi 
wiedzieæ, sk¹d przychodzi. Naród bez historii b³¹dzi jak 
cz³owiek bez pamiêci.” Z kolei Jan Pawe³ II twierdzi³, ¿e „tak 
jak drzewo bez korzenia - tak naród bez historii nie ma szans 
na przetrwanie”. Podobnych cytatów jest wiele, ale 
sprowadzaj¹ siê do tego samego wniosku.

Takie informacje s³yszymy co roku, na chwilê siê 
w nich zag³êbimy... ale co dalej? Co bêdzie za tydzieñ, 
miesi¹c? W sumie po co wybiegaæ tak daleko: co bêdzie 
w momencie, kiedy wyjdziemy z tej sali? Prawda jest taka, 
¿e przez pozosta³e dni w roku, mo¿e z wyj¹tkiem kilku 
innych œwi¹t pañstwowych, przechodzimy nad kwesti¹ 
wolnoœci do porz¹dku dziennego. Chocia¿ zale¿y jakiej 
wolnoœci. W³asna swoboda i niezale¿noœæ bardzo nas 
interesuj¹. W razie ich zagro¿enia jesteœmy gotowi stoczyæ 
wojnê z ca³ym œwiatem, a przynajmniej z rodzicami, bo 
przecie¿ coœ od ¿ycia nam siê nale¿y, mamy swoje prawa.

Szko³a dla niektórych z nas to przykry obowi¹zek, dla 
innych jest obojêtna i w³aœciwie zbêdna, a jeszcze inni 
znajduj¹ w niej szansê na spe³nienie ambicji. Za³o¿ê siê 
jednak, ¿e tylko niewielka czêœæ z nas, uczniów, docenia 
sam fakt dostêpu do nauki. Osoby, których edukacja 
z ró¿nych powodów zakoñczy³a siê wczeœniej ni¿ powinna 
i faktycznie j¹ doceniaj¹, s¹ skrajnymi przypadkami. Czêsto 
nie zdajemy sobie sprawy albo zapominamy, jak to 
wygl¹da³o przed odzyskaniem niepodleg³oœci lub w okresie 
II wojny œwiatowej, kiedy dalsze istnienie wolnej Polski nie 
by³o zbyt oczywiste. Wtedy to, co dla nas jest przykrym 
obowi¹zkiem, dla nich by³o przywilejem. Czasy siê 
zmieni³y, nie mo¿na z tym dyskutowaæ. Wielu aspektów 
naszego ¿ycia i ¿ycia ludzi z okresu zaborów czy okupacji 
nie warto ju¿ nawet porównywaæ. Mimo to czasem dobrze 
by³oby zatrzymaæ siê i doceniæ, ¿e ¿yjemy w okresie kiedy 
nie musimy biæ siê z wyrzutami sumienia i wybieraæ 
pomiêdzy w³asnym dobrem, w³asnymi potrzebami 
a utrzymaniem „przy ¿yciu” narodu polskiego. 

Mimo wszystko pomiêdzy tymi postawami nale¿y 
zachowaæ równowagê. ¯eby bardzo prosto zobrazowaæ 
dwie kwestie, pos³u¿ê siê przys³owiowym Jasiem 
i Ma³gosi¹. 

Jaœ jest wielkim fanem pi³ki no¿nej, zapalonym 
kibicem. Raz na jakiœ czas potrafi wydaæ grube pieni¹dze na 
szaliki swojej ukochanej dru¿yny. Przysz³o mu nawet do 
g³owy, aby wytatuowaæ sobie jej herb na piersi! Jeœli 
ktokolwiek obrazi jego zespó³, poni¿y go, marnie skoñczy. 

Prawda jest przykra, ale ka¿dy, nawet podrzêdny kibic 
ma wiêkszy szacunek do barw ulubionej dru¿yny, do 
szalika, herbu ni¿ niektórzy Polacy do flagi pañstwowej, 
god³a czy hymnu. Mo¿na wyobraziæ sobie sytuacjê kiedy, 
bêd¹c w du¿ym mieœcie, na ulicy s³yszymy Mazurka 
D¹browskiego. Wszyscy id¹ dalej, nie zwracaj¹ na to uwagi. 
Powinniœmy zatrzymaæ siê, stan¹æ na bacznoœæ i równie¿ 
zacz¹æ œpiewaæ. Zastanówmy siê, tylko szczerze, kto z nas 
wy³ama³by siê? A mo¿e jednak niechêæ do wyró¿niania siê 
z t³umu przezwyciê¿y³aby postawê, jakby nie by³o, 
patriotyczn¹? 

Z kolei Ma³gosia ostatnimi czasy zauwa¿y³a, ¿e 
w Internecie mo¿na znaleŸæ mnóstwo bluzek z motywami 
patriotycznymi. Nie jest to jednak nudny nadruk ze 
zwyk³ym god³em lub flag¹. Orze³ wygl¹daj¹cy, jakby 
przedostawa³ siê przez materia³. Wielkie husarskie skrzyd³a. 
Wilki symbolizuj¹ce wolnoœæ i walecznoœæ, czêsto 
zamieszczane razem z  napisem zwi¹zanym z ¯o³nierzami 
Wyklêtymi. Wszystko tak ³adnie siê prezentuje, nosz¹ je 
znajomi, wiêc Ma³gosia te¿ chce. 

Nie by³oby w tym nic z³ego, gdyby kupi³a je z pe³n¹ 
œwiadomoœci¹, jak¹ wiadomoœæ ze sob¹ nios¹, a nie tylko 
dlatego, ¿e ³adnie wygl¹daj¹. Ubranie jest naszym 
sposobem na wyra¿anie siebie, choæby poprzez tak modne 
ostatnio cytaty. Patriotyzm te¿ sta³ siê modny i to œwiadczy, 
¿e coœ tu jest nie tak. Nie mo¿na wszystkim wokó³ dawaæ do 
zrozumienia, ¿e losy ojczyzny s¹ dla nas wa¿ne, a tak 
naprawdê nic nas nie obchodzi, co znaczy kotwica na 
naszej bluzie i z jakim wydarzeniem siê wi¹¿e. To jest 
najzwyczajniej w œwiecie nieuczciwe. Powinniœmy nosiæ 
polskie symbole z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i dum¹. Tylko wtedy 
ma to sens. 

Niepodleg³oœæ odzyska³o pokolenie, które nie mia³o 
szansy pamiêtaæ wolnej Polski. Przez sto dwadzieœcia trzy 
lata duch naszego narodu nie umar³, co jest czymœ 
niewiarygodnym. Powinniœmy kontynuowaæ to, co zaczêli 
nasi przodkowie i nie dopuœciæ do zaprzepaszczenia ich 
trudu. To nie jest skomplikowane, wystarczy nieco chêci 
i zaanga¿owania. Chodzi o to, ¿ebyœmy mogli z¿yæ siê 
z w³asn¹ ojczyzn¹. W dobie Internetu, kiedy granice siê 
zacieraj¹, mo¿emy, siedz¹c na kanapie, kontaktowaæ siê 
z osob¹ mieszkaj¹c¹ po drugiej stronie kuli ziemskiej. 
W takich warunkach bardzo ³atwo straciæ to¿samoœæ 
z narodem. Znamy jednak opowieœci osób, które wyjecha³y 
za granicê, powodzi im siê, maj¹ piêkny dom i rodzinê, ale 
czuj¹ pustkê, têsknotê. Ka¿dy ma tylko jedn¹ ojczyznê, a dla 
Polaków zawsze bêdzie ni¹ Polska.

11 listopada jest chyba odpowiednim dniem, aby 
zastanowiæ siê nad swoim stosunkiem do niepodleg³oœci, do 
kraju, do patriotyzmu. Podsumowuj¹c, przytoczê jeszcze 
s³owa Józefa Pi³sudskiego: Naród, który nie szanuje swej 
przesz³oœci, nie zas³uguje na szacunek teraŸniejszoœci i nie 
ma prawa do przysz³oœci. Dbajmy wiêc o to, abyœmy nie 
musieli siê za siebie wstydziæ, my ani przysz³e pokolenia. 

Anita Brzozowiec
LO Siedliszcze

Patriotyzm
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la Biblioteki Publicznej w Siedliszczu rok 2016 
nale¿a³ do bardzo udanych. Niezwykle cieszy stale Drosn¹ca liczba czytelników, w tym najm³odszych 

dzieci w wieku do 5 lat. Nie bez znaczenia jest rosn¹ca 
œwiadomoœæ rodziców i opiekunów co do pozytywnego 
oddzia³ywania czytania na rozwój dziecka. 

Z myœl¹ o najm³odszych stale wzbogacamy ofertê, 
kupowane s¹ przepiêkne ksi¹¿ki, pocz¹wszy od klasycznych 
bajek i baœni poprzez ksi¹¿kowe adaptacje dzieciêcych hitów 
filmowych. Nie brakuje licznych ksi¹¿ek zabawek - graj¹ce, 
trójwymiarowe, ksi¹¿ki - puzzle. Stale staramy siê nad¹¿aæ za 
potrzebami dzieci, na bie¿¹co kupujemy pozycje, o które 
pytaj¹. Wielkim hitem g³ównie dla ch³opców ciesz¹ siê pozycje 
z zakresu pi³ki no¿nej (biografie pi³karzy, leksykony sportu, 
albumy klubów itp.). Wszystkie ksi¹¿ki dla dzieci grupowane 
s¹ w jednej czêœci biblioteki z kolorowymi pó³kami, dywanem, 
stolikiem, krzese³kami i zabawkami. Dzieci bardzo chêtnie 
odwiedzaj¹ nasz k¹cik ksi¹¿kowy.

Z myœl¹ o doros³ych czytelnikach na bie¿¹co œledzimy 
listy ksi¹¿kowych bestselerów. Zakupy prowadzone s¹ 
systematycznie, gor¹ce tytu³y natychmiast trafiaj¹ na nasze 
pó³ki. Niejednokrotnie czytelnicy potwierdzaj¹, ¿e ³atwiej 
u nas dostaæ konkretn¹ nowoœæ ni¿ w du¿ych bibliotekach 
miejskich. W wiêkszoœci znamy swoich czytelników, staramy 
siê podchodziæ do nich indywidulanie. Dla mi³oœników 
konkretnego rodzaju literatury staramy siê odk³adaæ 
interesuj¹ce tytu³y. 

W 2016 roku zakupiono ok. 1000 tytu³ów, w wiêkszoœci 
s¹ to nowoœci wydawnicze, spor¹ czêœæ stanowi¹ lektury 
szkolne. Dziêki wspó³pracy ze szko³¹ na bie¿¹co uzupe³niamy 
lekturowe braki, niemal nie ma problemu z dostêpnoœci¹ 
lektury. Wszystkie us³ugi w bibliotece s¹ w pe³ni 
zautomatyzowane. Dziêki nowoczesnemu systemowi MAK+, 
który zosta³ uruchomiony w 2013 roku nowe zbiory s¹ 
dostêpne w katalogu online (www.szukamksi¹¿ki.pl lub 
z pozycji strony www.gok.siedliszcze.pl). Czytelnik mo¿e nie 
tylko przejrzeæ nasz ksiêgozbiór wraz z barwnymi ok³adkami 
ksi¹¿ek, ale tak¿e sprawdziæ czy dana pozycja jest dostêpna, 
albo kiedy przewidziany jest termin zwrotu. Zarejestrowany 
czytelnik mo¿e zarezerwowaæ interesuj¹c¹ pozycjê, sprawdziæ 
stan swojego konta. Osobom, które poda³y swój adres email 
automatyczne przychodz¹ powiadomienia o ksi¹¿kach, na 
które up³yn¹³ termin zwrotu, albo o dostêpnoœci pozycji, która 

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna i Biblioteka 
Zespo³u Szkó³ zorganizowa³y konkurs recytatorski dla 
uczniów kl. II Sz.P. Zosta³ on poprzedzony eliminacjami 

klasowymi, ostatecznie do rywalizacji przyst¹pi³o 17 
uczestników. Dzieci recytowa³y wiersze Janiny Poraziñskiej 
przenosz¹c wszystkich w œwiat beztroskiego dzieciñstwa 
i wiejskiego folkloru. Wszyscy prezentowali wysoki poziom. 
Cz³onkowie komisji zaskoczeni byli stopniem opanowania 
niekiedy bardzo d³ugich tekstów. Nie brakowa³o ciekawych 
eksponatów i przebrañ. Komisja w sk³adzie: Dorota Orysz, 
Dorota Go³êbiowska, Anna Kowalczuk mia³a nie lada problem 
z wy³onieniem zwyciêzców. Laureaci otrzymali nagrody 
ksi¹¿kowe, pozostali uczestnicy jako nagrody pocieszenia 
dostali zbiór wierszy patronki tego konkursu pt. „Psotki 
i Œmieszki”

wczeœniej zosta³a zarezerwowana. Oczywiœcie nie wszyscy 
korzystaj¹ z tych nowinek, ale dla wielu czytelników to 
wygoda i oszczêdnoœæ czasu. Wszystkim, którzy chc¹ 
korzystaæ z tych us³ug s³u¿ymy pomoc¹.

Najœwie¿sze wydarzenia, zdjêcia, informacje dotycz¹ce 
Gminnego Oœrodka Kultury w Siedliszczu i funkcjonuj¹cej 
w jego strukturach biblioteki zamieszczane s¹ na stronie 
internetowej www.gok.siedliszcze.pl i profilu na facebooku. 
Jesteœmy otwarci na sugestie i uwagi ze strony czytelników. 
Serdecznie zapraszamy do naszej placówki. Przypominamy, 
¿e nasza biblioteka otwarta jest szeœæ dni w tygodniu: 
poniedzia³ek 7.30- 15.30, wtorek- pi¹tek 7.30- 17.00, sobota 
7.30- 15.30.

Poni¿sze tabelki w sposób liczbowy obrazuj¹ 
funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedliszczu.

I miejsce - Jakub Humieniuk, II miejsce - Katarzyna S³omka, 
Klaudia Czy¿ma, III miejsce - Iza Kuczyñska, Oskar Gugu³ka
Wyró¿nienia: Weronika Remiœ, Zuzanna Pavlik, Oliwia 
Wielgus           GOK Siedliszcze

Dzia³alnoœæ Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Wac³awa Iwaniuka w Siedliszczu.

GOK Siedliszcze
Dane na dzieñ 7.12.2016r.

„Psotki i Œmieszki” 
œwiat dzieciñstwa Janiny Poraziñskiej



23 listopada 2016 w Domu Kultury w Siedliszczu odby³o 
siê spotkanie kl. III i kl. II c ze Szko³y Podstawowej 
w Siedliszczu z Panem Wies³awem Drabikiem. Pisarz jest 
autorem wielu pe³nych humoru wierszy i bajeczek. Wiêkszoœæ 
z nich ukaza³a siê w wydawnictwach „Skrzat” i „Siedmioróg”. 
S¹ one barwnie ilustrowane, chêtnie wypo¿yczane w naszej 
bibliotece. Pan Wies³aw opowiada³ dzieciom jak rozpoczê³a 
siê jego przygoda z pisaniem, czyta³ fragmenty swoich ksi¹¿ek, 
bawi³ siê z dzieæmi w odgadywanie rymów. By³o du¿o 
œmiechu, ¿artów, dzieci chêtnie w³¹cza³y siê do zabawy, 
zadawa³y du¿o pytañ. Wiele z nich otrzyma³o nagrody z r¹k 
Pana Drabika - naklejki, kalendarze, ksi¹¿ki. Ka¿dy otrzyma³ 
autograf autora. To spotkanie by³o inspiruj¹ce dla obu stron, 

dzieci ze swoj¹ szczeroœci¹, otwartoœci¹ i wyobraŸni¹ s¹ 
Ÿród³em cennych uwag dla autora.

GOK Siedliszcze

olejna edycja tej sympatycznej akcji czytelniczej 
przeros³a nasze oczekiwania. W kolejnym roku musimy Kbyæ przygotowani na jeszcze wiêksz¹ liczbê 

przepiêknych rysunków z misiem w roli g³ównej. 
Do naszej zabawy przyst¹pi³o 101 dzieci - zareje-

strowanych czytelników biblioteki. Z myœl¹ o nich na 

adrzêdnym zadaniem szko³y jest dba³oœæ o wszech-
stronny rozwój uczniów, wyposa¿enie ich Nw wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne w ¿yciu doros³ym, 

rozwijanie ich zdolnoœci, pasji, zainteresowañ, kszta³towanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych oraz zapewnienie 
bezpieczeñstwa psychicznego i fizycznego w czasie pobytu 
w szkole. 

Zadania te z powodzeniem realizuj¹ placówki oœwiatowe 
gminy Siedliszcze. S¹ to: Szko³a Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Bezku oraz Zespó³ Szkó³ im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedliszczu, w którego sk³ad wchodz¹: 
Przedszkole Samorz¹dowe, Szko³a Podstawowa oraz 
Publiczne Gimnazjum. 

W Szkole Podstawowej w Bezku w roku szkolnym 
2015/2016 uczy³o siê w 7 oddzia³ach 38 uczniów: 
7 w oddziale przedszkolnym, 17 w klasach I – III i 14 w klasach 
IV – VI. Podczas wakacji w szkole wykonano prace 
remontowe, pomalowano 2 sale lekcyjne, toalety uczniowskie, 
szatnie oraz fragmenty lamperii. 

Przy szkole zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne, 

specjalnej pó³ce zosta³y wyeksponowane najpiêkniejsze 
ksi¹¿ki, których bohaterami s¹ misie (Kubuœ Puchatek, Miœ 
Paddington, Miœ Uszatek). Dzieci, które korzysta³y 
w listopadzie z naszych zbiorów i zostawi³y wykonany 
samodzielnie rysunek swojego ukochanego misia mog³y 
wygraæ jedn¹ z 30 przepiêknych maskotek. Nasza biblioteka 
w listopadzie zamieni³a  siê w prawdziw¹ misiow¹ galeriê. 
Wszystkim prace dzieci zosta³y wyeksponowane, chêtnie 
podziwiane by³y równie¿ przez doros³ych czytelników. 

Fina³ akcji odby³ siê podczas Œwiatowego Dnia 
Pluszowego Misia czyli 25 listopada. Na losowanie przyby³o 
wiele dzieci wraz z opiekunami, na wszystkich czeka³y drobne 
upominki.

Szczêœliwymi posiadaczami maskotek zostali: Aleksandra 
Chacia, Aleksandra Kogutowska, Bartosz Konik, Daniel 
Ró¿añski, Dominika Grzesiuk, Emilia Siedlecka, Ewelina 
¯elechowska, Filip Szczepañski, Gabriel Stepczuk, Igor 
Iwaniuk, Julia Bobrowska, Karolina B³aziak, Kuba Bodzak, 
Magdalena £ukaszuk, Ma³gorzata Miszczuk, Micha³ 
Szczepañski, Miko³aj Wojewódzki, Natalia Kopczyñska, 
Natalia Pyda, Olaf Proskura, Oliwia Domañska, Oliwia 
Kupracz, Oskar Posturzyñski, Patryk Rachañczyk, Paulina 
Gorzelak, Pawe³ Turowski, Roksana Oleszczuk, Sandra 
Zubczyñska, Wiktoria Chacia, Zofia Piotrowska   GOK Siedliszcze

które powsta³o w ramach projektu „Promocja lokalnych 
walorów turystycznych oraz lokalnych produktów i us³ug 
miejscowoœci Bezek” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007 – 2013 – Odnowa i rozwój wsi. W kwietniu 2016 roku 
uczniowie klasy szóstej przyst¹pili do ogólnopolskiego 
sprawdzianu wiedzy i umiejêtnoœci. Ogólne wyniki testów: 
w czêœci I  (jêzyk polski i matematyka) 75,8%. Jest to wynik 
lepszy ni¿ w gminie, powiecie i województwie. Uczniowie 
Szko³y Podstawowej w Bezku uczestniczyli w wycieczkach 
i imprezach o zasiêgu szkolnym, lokalnym, np. Œlubowanie 
uczniów klasy pierwszej, XV Szkolny Dzieñ Papieski „Jan 
Pawe³ II – Papie¿ Rodziny”, wycieczka do „Magicznych 
Ogrodów w Trzciance”, rajd rowerowy nad zalew w Majdanie 
Zahorodyñskim.

Do Przedszkola Samorz¹dowego w Siedliszczu roku 
szkolnym 2015/2016 uczêszcza³o 90 dzieci w trzech grupach: 
3-latki, 4-latki oraz klasa „0”. 

Dla naszych przedszkolaków zorganizowano nieod-
p³atne zajêcia dodatkowe by³y to: jêzyk angielski, rytmika, 
religia. Rozwijano talenty naszych milusiñskich poprzez 
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zajêcia plastyczne, rekreacyjno – sportowe, czytelnicze. 
Jesteœmy nielicznym przedszkolem, które oferuje zajêcia 
z tablic¹ interaktywn¹.

Przyst¹piliœmy do ogólnopolskich programów „Tato, 
mamo wolê wodê”, „Kubusiowi przyjaciele natury”. Braliœmy 
udzia³ w wielu konkursach przedszkolnych, gdzie zdobyliœmy 
wiele nagród. Miêdzy innymi: „Papie¿ goœciem w mojej 
rodzinie” – Konkurs Diecezjalny literacko-plastyczny (laureat: 
Micha³ Chociej), „Mój najlepszy przyjaciel - Anió³ Stró¿” - II 
Diecezjalny konkurs plastyczny, „Wielkanocne rêkodzie³o 
artystyczne” organizowany przez Przedszkole Samorz¹dowe 
z oddzia³ami integracyjnymi im Anny Dymnej w Krakowie 
(laureatka: Natalia Sapko II miejsce), Przegl¹d powiatowy 
"Ekologiczny pokaz mody" zorganizowany przez w Cycowie 
(wyró¿nienie dla Gabriela Nowackiego), III Regionalny 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Siedliskie nutki 2016” 
(zajêcie II miejsca).

K³adziemy du¿y nacisk na wspó³pracê ze œrodowiskiem 
lokalnym. Dzieci bra³y udzia³ w akcji „Sprz¹tanie Œwiata”. 
Wspólnie z paniami Ko³a Gospodyñ robi³y sa³atkê owocow¹. 
Zorganizowaliœmy wyjœcie na Mogi³ê Powstañców 
styczniowych, gdzie zapalono znicze i uczczono pamiêæ 
poleg³ych minut¹ ciszy, Odwiedziliœmy Urz¹d Poczty, 
Skansen, Bibliotekê. Przedszkolaki przygotowa³y Jase³ka dla 
wychowanków i wychowawców Domu Dziecka w Siedliszczu 
oraz podopiecznych i opiekunów Warsztatu Terapii 
Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim. Dzieci pod 
kierunkiem Pañ z Ko³a Emerytów i Rencistów - wykona³y 
wielkanocne palmy – pozna³y miejscowe tradycje. 
Organizowaliœmy spotkania z rodzicami, którzy dzielili siê 
swoimi pasjami. Byli to: stomatolog, garncarz, policjant, 
rzeŸbiarz, stra¿ak. Przedszkolaki wyje¿d¿a³y na spektakle pt. 
„Eko Pingwiny” oraz „Baœnie Polskie”. Weso³o bawi³y siê 
w Fikolandzie oraz na spacerach po naszej miejscowoœci 
korzystaj¹c z placów zabaw. By³y te¿ bardzo wra¿liwe na 
potrzeby innych w³¹czy³y siê w akcje charytatywne „Góra 
Grosza”, „S³odka gwiazdka” i "Pomó¿ ptakom przetrwaæ 
zimê". W naszym przedszkolu promowano zdrowy styl ¿ycia. 
Otrzymaliœmy certyfikat  promocji i profilaktyki w kierunku 
zdrowia jamy ustnej, przyznany przez Ministerstwo Zdrowia, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

W dwóch oddzia³ach przedszkolnych przy szkole 
podstawowej obowi¹zkiem przygotowania przedszkolnego 
w roku 2015/2016 objêtych by³o 51 dzieci piêcio 
i szeœcioletnich. Praca skupi³a siê nad szeroko pojêtym 
rozwojem ka¿dego wychowanka, przygotowaniem dzieci do 
podjêcia nauki w szkole. Oprócz obowi¹zkowych zajêæ 
edukacyjnych prowadzone by³y rytmika oraz jêzyk angielski. 
Codzienne zajêcia ruchowe prowadzone na placu zabaw 
wdra¿a³y dzieci do zgodnego wspó³dzia³ania w zespole, 
uczy³y wspó³pracy, nawi¹zywania relacji z rówieœnikami, 
kszta³towa³y tê¿yznê fizyczn¹. 

Dziêki wspó³pracy i zaanga¿owaniu rodziców odbywa³y 
siê ró¿nego rodzaju imprezy m.in. Dzieñ Ch³opca, Miko³ajki, 
Wigilie klasowe, Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Kobiet, Dzieñ 
Dziecka oraz wycieczki i wyjazdy, np. do Fikolandu, Mini Zoo 

w Turce, do teatru i kina. Dzieci uczestniczy³y III Regionalnym 
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Siedliskie nutki 2016” 
i wyœpiewa³y I miejsce  oraz w „Spartakiadzie przedszkolaka” 
w Rejowcu Fabrycznym, gdzie staruj¹c w konkurencjach 
sportowych i sprawnoœciowych zdoby³y IV miejsce. 

W szkole podstawowej w roku 2015/2016 w 18 
oddzia³ach uczy³o siê 388 uczniów. 

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w kwietniu 2016 
roku w klasach szóstych przeprowadzono ogólnopolski 
sprawdzian poziomu wiedzy i umiejêtnoœci. Uczniowie 
rozwi¹zywali w czêœci pierwszej test z jêzyka polskiego 
i matematyki, w drugiej z jêzyka angielskiego.

Analiza wyników pokaza³a, ¿e z matematyki 
osi¹gnêliœmy wynik 64,9% maksymalnej liczy punktów i jest 
on wy¿szy ni¿ w województwie – 57,0%. 

Najwy¿sz¹ liczbê punktów z obu czêœci sprawdzianu 
osi¹gnê³y uczennice Zuzanna Kuras, Roksana Czerniak 
i Martyna Wnuk. 

W uznaniu za wynik sprawdzianu oraz bardzo dobre 
oceny z przedmiotów nauczania dziewczêta otrzyma³y 
nagrody pieniê¿ne ufundowane przez Dyrektora Zespo³u 
Szkó³ i dodatkowo uczestniczy³y w bezp³atnej wycieczce do 
Warszawy, gdzie zwiedza³y m.in. budynek Sejmu Rzecz-
pospolitej. 

Zajêcia w szkole podstawowej odbywa³y siê nie tylko 
w systemie klasowo – lekcyjnym. Prowadzone by³y zajêcia 
w plenerze, gdzie wiedza ksi¹¿kowa by³a weryfikowana 
i wzbogacana obserwacj¹ w naturalnym œrodowisku przy-
rodniczym. Bli¿sze i dalsze wycieczki i wyjazdy edukacyjne 
systematyzowa³y wiedzê z przedmiotów nauczania - wyjœcie 
do banku, na pocztê, do sklepu, wyjazd do Centrum Nauki 
i Techniki „Kopernik” w Warszawie.

Da³y mo¿liwoœæ poznania historii, tradycji i piêkna przyrody 
regionu i kraju – Skansen w Siedliszczu, wycieczka do 
Malborka, Torunia, Gdañska, Krakowa, w Góry Œwiêto-
krzyskie, do Sandomierza. 
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Dzieci poznawa³y tajniki 
zawodu aktora uczestnicz¹c 
w warsztatach przy okazji ogl¹-
dania spektakli teatralnych. 
W fabryce bombek w³asno-
rêcznie wykonywa³y ozdoby 
choinkowe. 

Przy wspó³pracy rodziców 
organizowano imprezy okoli-
cznoœciowe integruj¹ce dzieci. 
By³y one wspania³¹ okazj¹ do 
poznania swoich zaintereso-
wañ, zdolnoœci. Bardzo wa¿n¹ 
uroczystoœci¹ szkoln¹ by³o 
przyjêcie dzieci z klas pierw-
szych w poczet uczniów szko³y 
podstawowej. 

W roku szkolnym 2015/2016 uczêszcza³o do naszego 
gimnazjum 194 uczniów. Zwiêczeniem pracy uczniów 
i nauczycieli by³ egzamin gimnazjalny, który odby³ siê zgodnie 
z wytycznymi OKE w Krakowie. Do egzaminu przyst¹pi³o 75 
uczniów. Przeprowadzono egzaminy w trzech czêœciach, 
czêœci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, 
jêzykowej. 

Wielu uczniów Publicznego Gimnazjum uzyska³o 
wysokie  wyniki ze wszystkich czêœci egzaminów: Bartosz 
£uczkiewicz (uczeñ uzyska³ 100% z przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych) Marta Duda (uczennica 
uzyska³a 100% z historii, WOS-u i matematyki) Kamila 
Grzeszczuk, Dominika Osypowicz, Daniel Paw³owski, Natalia 
Miœcisz, Damian Stankiewicz i  Patrycja Szymczuk.

Z czêœci humanistycznej – historia i wiedza o spo-
³eczeñstwie nasi uczniowie uzyskali wyniki wy¿sze ni¿ 
województwo. W powiecie che³mskim jesteœmy najlepsz¹ 
szko³¹, a w województwie  lubelskim zajmujemy drugie 
miejsce. Wyniki z jêzyka polskiego s¹ tak¿e bardzo wysokie 
lepsze od œredniej powiatu i województwa. Z czêœci 
matematyczno-przyrodniczej wynik jest zadawalaj¹cy, który 
klasyfikuje nasze gimnazjum w czo³ówce szkó³ powiatu. 

M³odzie¿ gimnazjalna bardzo chêtnie uczestniczy³a 
w lekcjach poza szkoln¹ ³awk¹ bra³a udzia³ w ró¿nego rodzaju 

imprezach, które przyczyni³y siê do zdobywania wiedzy oraz 
poszerzania swoich zainteresowañ i wiadomoœci zawartych 
w podstawie programowej. By³y to wyjazdy do Lublina - 
zwiedzanie miasta oraz udzia³ w seansie filmowym 
i w spektaklach teatralnych, wyjazd do Warszawy – œladami 
bohaterów narodowych. Niezapomniane lekcje  fizyki i chemii 
na UMCS czy historii w muzeum na Majdanku. Zwiedziliœmy: 
Ojców, Kraków, Zamoœæ. Odwidzieliœmy równie¿ najwiêkszy 
park rozrywki w Polsce 
w Zatorze. 

Uczniowie gim-
nazjum i szko³y pod-
stawowej reprezento-
wali nas w konkursach 
przedmiotowych oraz 
sportowych o zasiêgu 
ogólnopolskim i woje-
wódzkim gdzie uzy-
skiwali wysokie wyniki. 

Osi¹gniêcia Ogólnopolskie
III miejsce Aleksandra Ozimek - Ogólnopolski konkurs literacki 
„Hotelowe bajanie”, wyró¿nienie w plastycznym konkursie 
„W œwiecie pszczó³” – Karolina Miszczuk, wyró¿nienie 
w plastycznym konkursie „Podró¿e z H. Sienkiewiczem 
w czasie i przestrzeni” – Anna B³aziak, I miejsce etap 
powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski konkursu 
plastycznego „Bezpieczeñstwo na wsi – niebezpieczne 
atrakcje  w wakacje” – Patrycja Pawlak, II miejsce Osypowicz 
Dominika: IX Konkurs Literacki "Zostañ cesarzem reporta¿u”, II 
miejsce – Duda Marta: IX Konkurs Wiedzy "¯ycie i twórczoœæ 
Ryszarda Kapuœciñskiego”, II miejsce £uczkiewicz Bartosz: IX 
Konkurs Wiedzy "¯ycie i twórczoœæ Ryszarda Kapuœciñskiego”, 
II miejsce - Zagraba Roksana: IX Konkurs Wiedzy "¯ycie 
i twórczoœæ Ryszarda Kapuœciñskiego”, II miejsce - Kupracz 
Patryk: Konkurs literacki w ramach Zlotu Szkó³ 
Sienkiewiczowskich, I miejsce - Wiciñska Kamila: 
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Twarze”, wyró¿nienie - 
Wiciñska Kamila: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
,,Portret”, I miejsce - Wiciñska Kamila: Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny ,,Bohaterowie dzie³ Henryka Sienkiewicza” 
w ramach Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich, III miejsce 
– Szymañska Paulina: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
,,Bohaterowie dzie³ Henryka Sienkiewicza” w ramach Zlotu 
Szkó³ Sienkiewiczowskich, I miejsce - Filipczuk Sylwia: 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Potyczki wojenne 
w utworach Henryka Sienkiewicza” w ramach Zlotu Szkó³ 
Sienkiewiczowskich, III miejsce - Paw³owska Patrycja: 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Potyczki wojenne 
w utworach Henryka Sienkiewicza” w ramach Zlotu Szkó³ 
Sienkiewiczowskich,

Osi¹gniêcia Wojewódzkie
II miejsce – grafika komputerowa - „B¹dŸ bezpieczny, noœ 

odblaski” - Julia, Laureat  Wojewódzki Konkurs Informatyczny 
„Antidotum na wirusa” - Milena Mazurek, Patrycja Stepczuk, 
laureatka - Weronika Jêdruszak: Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Dzieciêcej i M³odzie¿owej ,,Œpiewaj¹cy s³owik”, finalista - 
Kosz Emil: Konkurs kuratoryjny z jêzyka angielskiego. 
W konkursach powiatowych, miêdzypowiatowych i gminnych  
laureatami zosta³o 48 uczniów szko³y podstawowej i 33 
gimnazjum.

Na zakoñczenie roku szkolnego za wysokie wyniki 
w nauce w szkole podstawowej wyró¿niono 46 uczniów 
w klasach I – III i 39 w klasach IV – VI. Dodatkowo wyró¿niono 
5 uczniów w klasach m³odszych i 11 w klasach starszych, 
którzy nie opuœcili ani jednego dnia nauki. W Publicznym 
Gimnazjum wyró¿niono 17 osób, które uzyska³o œredni¹ ocen 
powy¿ej 4,75% oraz otrzyma³o zachowanie wzorowe. 
Nagrodzono tak¿e 4 osób, które mia³y 100% frekwencjê.
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Corocznie w Zespole Szkó³ organizowane s¹ imprezy 
i uroczystoœci szkolne, które na sta³e wpisa³y siê w kalendarz 
uroczystoœci. Anga¿uj¹ one uczniów, nauczycieli, nale¿y tutaj 
wymieniæ:  Festiwal Talentów, II Regionalny Przegl¹d Piosenki 
Przedszkolnej „Siedliskie nutki 2016”, porz¹dkowanie grobów 
¿o³nierskich, ludzi zas³u¿onych oraz nie¿yj¹cych nauczycieli 
na miejscowym cmentarzu, zbiórka ofiar na rzecz Fundacji 
Ma³ego Ksiêcia, Fundacji Centaurus ratuj¹cej konie, Dzieñ 
Bezpieczeñstwa, akcje porz¹dkowe pod has³em „Sprz¹tanie 
Œwiata”, Dzieñ Patrona – Œwiêto Szko³y, Œlubowanie uczniów 
klas pierwszych szko³y podstawowej i gimnazjum, 
Ogólnopolska akcja Fundacji „Dzieciak” – Góra Grosza, 
S³odka Gwiazdka, Ferie zimowe,  letni wypoczynek dla dzieci 
i m³odzie¿y z terenu gminy Siedliszcze. Uczniowie wraz 
z opiekunami przygotowuj¹ czêœci artystyczne dla 
mieszkañców gminy, s¹ to: Dzieñ Edukacji Narodowej, Dzieñ 
Kobiet, uroczystoœci o charakterze historycznym czy 
religijnym.

Dla podniesienia warunków lokalowych zespo³u szkó³ 
wykonano remont dachu i orynnowania na szkole i sali 

gimnastycznej. Przeprowadzono renowacjê pod³ogi w sali 
gimnastycznej i tartanu na boisku szkolnym, po³o¿ono chodnik 
prowadz¹cy do szatni dzieci szeœcioletnich, odmalowano izby 
lekcyjne, sto³ówkê, korytarze, sanitariaty. Odmalowano 
i wymieniono meble w gabinecie pedagoga i psychologa. 
W budynku przedszkola przeprowadzono remont, odma-
lowano sale, korytarze I sanitariaty.

W codziennej pracy z uczniami nauczyciele dostosowuj¹  
metody do indywidualnych mo¿liwoœci ucznia. Umo¿liwiaj¹ 
im osi¹gniêcie sukcesu wykorzystuj¹c nowoczesne pomoce: 
komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, 
sprzêt audiowizualny, programy komputerowe i inne œrodki 
dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i treœci podstawy 
programowej.

Panuj¹ca w szkole przyjazna atmosfera, osi¹gniêcia 
dydaktyczne uczniów, wyniki konkursów przedmiotowych, 
artystycznych i zawodów sportowych, wyposa¿enie w pomoce 
dydaktyczne i dba³oœæ o estetykê i wystrój szko³y pozwalaj¹ 
stwierdziæ, i¿ jest ona placówk¹ na miarê XXI wieku.

M. Lekan – Poliszuk,  A. Dudek

zieñ Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem 
Nauczyciela, jest polskim œwiêtem pañstwowym Doœwiaty i szkolnictwa wy¿szego. Ustalone jest w 

rocznicê powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej 
w³aœnie 14 paŸdziernika 1773 r. z inicjatywy króla Stanis³awa 
Augusta Poniatowskiego.

W Siedliszczu gminne obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej maj¹ wieloletni¹ tradycjê.

13 paŸdziernika 2016 roku uroczystoœæ rozpoczê³a 
m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedliszczu czêœci¹ artystyczn¹, w której przedstawi³a ró¿ne 
typy nauczycieli. Dowcipnym scenkom i deklamacjom 
towarzyszy³a piêkna oprawa muzyczna. Nastêpnie dyrektor 
Bernarda Pra¿nowska przywita³a goœci: Tomasza Szczepaniaka 
– Wicestarostê Powiatu Che³mskiego, Hieronima Zonika 
Burmistrza Siedliszcza, Ks. Kanonika Jacka Brogowskiego 
proboszcza tutejszej parafii, Wies³awa Pra¿nowskiego 
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i dyrektora Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu, Teresê Kocot – Skarbnika 
Gminy Siedliszcze, Jolantê Szawroñsk¹ – Sekretarza Gminy 
Siedliszcze, Grzegorza Jêdruszaka – zastêpcê Burmistrza, 
Dorotê Orysz Prze-wodnicz¹c¹ Rady Rodziców i kierownika 
GOK w Siedliszczu oraz dyrektorów szkó³ - Martê Chomack¹, 
Anetê Dudek, Ma³gorzatê Lekan-Poliszuk, nauczycieli, 
nauczycieli eme-rytów, pracowników obs³ugi i administracji.

¯yczenia pracownikom oœwiaty z okazji ich œwiêta 
z³o¿yli: Wicestrosta Che³mski Tomasz Szczepaniak i Burmistrz 
Siedliszcza Hieronim Zonik.

Zosta³y wrêczone nagrody dla wyró¿niaj¹cych sie 
nauczycieli:

Nagrody Starosty: Wies³aw Pra¿nowski, Jacek Pawlak.
Nagrody Burmistrza: Bernarda Pra¿nowska, Marta 

Chomacka, Joanna ¯o³nacz, Anna Zduñczuk-Pêkala, Monika 
Soko³owska.

Nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego: 
Ma³gorzata Golonka, Agnieszka Grzesiuk, Janina Chrzaniuk, 
Miros³aw Wójtowicz, Daniel Œliwiñski, Wojciech Iwaniuk

Nagrody Dyrektora w Bezku: Frydrych Marzena, 
Skoczylas Zofia, Wojtkiewicz Ma³gorzata, Mi³osz Anna, 
Sieniawska Krystyna, Bronisz Justyna, Seroczyñski Marek.

Nagrody Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu: Dudek 
Aneta, Ma³gorzata Lekan-Poliszuk, Renata Boguszewska, 
Grzesiuk Krystyna, Jêdruszak Jolanta, Adach Ewa, Kiejda 
Teresa, Szajc Agata, ̄ o³nacz Sylwia, Konik Ewa, Wnuk Renata, 
Posturzyñska Ma³gorzata, Dziedzic Urszula, Postawska 
Magdalena, Œliwiñska Joanna, Rutkowska Barbara, Bogu-
szewski Ireneusz.

Nagrodzonym serdecznie gratulujê, wszystkim nau-
czycielom ¿yczê, by ich uczniowie uwa¿ali naukê za cenny 
dar, a tak¿e poczucia wa¿noœci wykonywanego zawodu oraz 
spe³nienia marzeñ osobistych i zawodowych.

S³odki poczêstunek, rozmowy, wspomnienia zakoñczy³y 
sympatyczn¹ uroczystoœæ.             B. Pra¿nowska

Dzieñ Edukacji Narodowej w Siedliszczu
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Dzieñ 27 paŸdziernika 2016 roku na d³ugo pozostanie 
w pamiêci pierwszoklasistów naszej podstawówki. W tym dniu 
w obecnoœci zaproszonych goœci, rodziców, nauczycieli, 
starszych kolegów i kole¿anek œlubowali na Sztandar Szko³y, 
¿e stan¹ siê godnymi jej tradycji, ¿e bêd¹ sumiennie wype³niaæ 
obowi¹zki ucznia. 

Uczniowie pod okiem wychowawcy przygotowali 
program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje 
umiejêtnoœci wokalne i recytatorskie. Aktu pasowania 
pierwszoklasistów dokona³a Dyrektor Aneta Dudek. Wielk¹ 
radoœci¹ dla dzieci by³y prezenty otrzymane od Burmistrza 
Siedliszcza Hieronima Zonika oraz od kolegów i kole¿anek 
z klas drugich. Zakoñczeniem tej uroczystoœci by³o 
pami¹tkowe zdjêcie, a nastêpnie s³odki poczêstunek 
przygotowany przez rodziców.   

    A. Pêkala

Dnia 24 listopada w naszej szkole odby³o siê œlubowanie 
klas I Gimnazjum po³¹czone z dyskotek¹ andrzejkow¹.

Uroczystoœæ œlubowania mia³a charakter bardzo pod-
nios³y, rozpoczê³a siê wprowadzeniem sztandaru i odœpie-
waniem hymnu szkolnego. Po czêœci oficjalnej ka¿da 
z klas I mia³a okazjê zaprezentowaæ siê spo³ecznoœci szkolnej.
Potem rozpoczê³a siê dyskoteka andrzejkowa. W trakcie 
imprezy odby³a siê loteria fantowa, która by³a elementem akcji 
charytatywnej ,,S³odka gwiazdka”, organizowanej w naszej 
szkole od ponad dwudziestu lat. Za zebrane podczas loterii 
pieni¹dze zostan¹ zakupione produkty o d³ugim terminie 
wa¿noœci, które trafi¹ do najbardziej potrzebuj¹cych rodzin 
w gminie. Ponadto uczniowie  naszej szko³y mogli braæ udzia³ 
w szeregu innych zabaw, jakimi by³y chocia¿by wró¿by. 
O oprawê muzyczn¹ zadba³ jak zawsze niezawodny Micha³ 
Okoñ.

Po zakoñczonej dyskotece uczniowie wrócili do domu 
w wyœmienitych humorach. ZS

oniedzia³ek 5 grudnia by³ niezwykle radosnym dniem 
w naszym przedszkolu. Mieliœmy zaszczyt goœciæ Beatê PMazurek pos³a na na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza. 
Dyrektor Bernarda Pra¿nowska oraz wicedyrektor 

Ma³gorzata Lekan-Poliszuk powita³y goœci i z³o¿y³y 
podziêkowania, a przedszkolaki powita³y pani¹ pose³ 
i burmistrza piosenk¹.

Celem wizyty by³o spotkanie z przedszkolakami 
i przekazanie do naszej placówki podarunków ufundowanych 
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Przedstawiciele w³adz podarowali naszym przedszkolakom 
cudowne niespodzianki. Dzieci otrzyma³y zestawy nowych 
gier, klocków, pomocy dydaktycznych, samochody, ksi¹¿ki 
z p³ytami oraz materia³y plastyczne do dzia³añ twórczych. 
Wszystkie przedszkolaki by³y zachwycone i od razu zabra³y siê 
do rozpakowywania prezentów. Radoœæ przedszkolaków by³a 
ogromna.

Bardzo serdecznie dziêkujemy Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa za przepiêkne upominki.    W. Drzazga

Wizyta Pani Pose³ w Przedszkolu

Œlubowanie klas pierwszych podstawowych
''Pasowania nadszed³ czas
Bêdzie uczniem ka¿dy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy,
¿e siê bardzo postaramy
pilnie œwiat poznawaæ,
dobry przyk³ad innym dawaæ,
byæ pomocnym w domu, w szkole
i wype³niaæ ucznia rolê.'’

Œlubowanie klas I Gimnazjum



 dniu 14 grudnia 2016r. w Zespole Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w 

Siedliszczu odby³o siê uroczyste podsumowanie Archidiecezjalnego 

konkursu o œw. Janie Pawle II, które rozpoczê³a dyrektor Bernarda W
Pra¿nowska.

W roku bie¿¹cym odby³ siê on pod has³em „¯ycie chrzeœcijañskie przebiega przez 

parafiê”. Organizatorem konkursu by³o: Starostwo Powiatowe w Che³mie, Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej w Siedliszczu oraz Zespó³ Szkó³ 

im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. Honorowy patronat objê³a Archidiecezja 

Lubelska. 
Uroczystoœæ zgromadzi³a laureatów, rodziców i nauczycieli z województwa 

lubelskiego, uczniów szko³y oraz zaproszonych goœci. Wœród nich byli ks. Krzysztof 

Proskura – Wicedziekan Dekanatu Siedliskiego, ks. Jacek Brogowski – Proboszcz Parafii 

Siedliszcze, Hieronim Zonik – Burmistrz Siedliszcza, Henryk Radej – przedstawiciel 

Kuratorium Oœwiaty Delegatury w Che³mie, Wies³aw Pra¿nowski – Przewodnicz¹cy 

Rady Miejskiej, Jolanta Szawroñska – Sekretarz Gminy Siedliszcze.
Na konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny o œw. Janie Pawle II pod has³em 

„¯ycie chrzeœcijañskie przebiega przez parafiê” wp³ynê³o 383 prac w poszczególnych 

kategoriach z 48 szkó³ Archidiecezji Lubelskiej:
• prace plastyczne, w trzech kategoriach wiekowych (szko³y podstawowe kl. 0-III, szko³y 

podstawowe kl. IV-VI, gimnazja i szko³y ponad gimnazjalne) wp³ynê³o 320 prac,
• prace literackie, w dwóch kategoriach wiekowych (szko³a podstawowa kl. IV-VI, 

gimnazja i szko³y ponad-gimnazjalne) wp³ynê³o 36 prac,
• prace fotograficzne, w jednej kategorii wiekowej (gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne) 

wp³ynê³o 27 prac.

Komisja w sk³adzie: Ireneusz Boguszewski, Piotr Tymochowicz, Micha³ Okoñ, 

Ma³gorzata Posturzyñska, Jerzy Wojtan, Anna Œliwiñska, Renata Boguszewska, 

Ks. Andrzej Jachimek dokona³a oceny prac i przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca 

w poszczególnych kategoriach:
Prace plastyczne: kl. 0-III SP - „Autoportret z patronem mojej parafii”

Laureatami zostali: Oliwia Jêdruszak, Lidia Barszcz, Filip Paszkiewicz, Zuzanna 

Nowosad, Weronika Kosierb, Angelika Naróg, Nicola Przybylska, Marta Brzozowiec, 

Wiktoria Oleszczuk, Paulina Szczepanik, Zuzanna Borys, Natalia Kowalik.
Prace plastyczne: kl. IV-VI SP - „Mój koœció³ parafialny”

I miejsce: Zuzanna ¯ukowska, II miejsce: Oliwia Gryciak, II miejsce: Zofia Rudnik, 

III miejsce: Noemi Michalska, III miejsce: Patryk Trzciñski, Wyró¿nienia: Dawid 

Oziemczuk, Dominik Nastaj, Emilia Mrozik, Marlena Zakaszewska, Dominika Dejnek, 

Julita Grabowska, Rafa³ Stepczuk, Pawe³ Kwiatkowski, Julia Bernecka, Amelia Sokó³.
Prace plastyczne: gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne -

- „Plakat promuj¹cy moj¹ parafiê”
I miejsce: Weronika Koguciuk, I miejsce: Sylwia Filipczuk, II miejsce: Martyna 

Poleszak, II miejsce: Patrycja JóŸwiak, III miejsce Luiza Solis, III miejsce Karolina Jaworska, 

Wyró¿nienia: Natalia Iwaniuk, Dawid Trochimiuk, Aleksandra Poleszak, Patrycja Paw³owska, Monika Dziewulska.
Prace literackie: kl. IV-VI SP - „Najpiêkniejsze wspomnienie z mojej parafii” - kartka z pamiêtnika

I miejsce: Klaudia Kucharczyk, II miejsce: Teofil B³aszko, III miejsce: Magdalena £azorczyk.
Prace literackie: gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne - „Wy jesteœcie wiosn¹ Koœcio³a” -

- zaanga¿owanie m³odzie¿y w ¿ycie mojej parafii
I miejsce: Weronika Jêdruszak, I miejsce: Paulina Pra¿nowska, I miejsce: Wiktoria Przybylska, II miejsce: Bart³omiej 

Morawski, II miejsce: Natalia Lekan, III miejsce: Zuzanna Pigiel, III miejsce: Julia £ukaszuk.
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Archidiecezjalny konkurs o œw. Janie Pawle II



Prace fotograficzne: gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne -

-„Modlitwa”
I miejsce: Patrycja Stepaniuk, II miejsce: Oliwia 

Go³êbiowska, II miejsce: Angelika Bargiel, III miejsce: 

Przemys³aw Prucnal, III miejsce: Weronika Cieœlicka.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu przygotowali 

wystêp artystyczny, na który sk³ada³y siê pieœni o Matce Bo¿ej 

oraz ulubione utwory Jana Paw³a II. M³odzie¿ odczyta³a 

œwiadectwo swojej wiary i zaanga¿owania w ¿ycie Koœcio³a, 

które stanowi³y temat pracy literackiej. Laureaci i zaproszeni 

goœcie po oficjalnej czêœci spotkali siê na poczêstunku, gdzie 

dzielili siê wra¿eniami.
Tegoroczna XV edycja konkursu cieszy³a siê wielkim 

zainteresowaniem, a organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e kolejne 

lata zgromadz¹ liczne grono uczestników.         M. Lekan-Poliszuk
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W przededniu Dnia Niepodleg³oœci Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Romualda Traugutta w Siedliszczu obchodzi³o 
Œwiêto Szko³y po³¹czone ze œlubowaniem klas pierwszych.

10 listopada 2016r. o godz. 11.30 uczniowie Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego i Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej 
zgromadzili siê w sali gimnastycznej, gdzie po wprowadzeniu 
sztandaru i odœpiewaniu hymnu pañstwowego wys³uchali 
przemówienia dyrektora szko³y Wies³awa Pra¿nowskiego. 
Nastêpnie uczniowie klas pierwszych z³o¿yli œlubowanie na 
sztandar szko³y.

W dalszej czêœci delegacja uczniów uda³a siê na kurchan 
powstañców styczniowych i pod pomnikiem „Gloria Victis” 

z³o¿y³a wieñce i zapali³a znicze.
Na zakoñczenie wszyscy wys³uchali i obejrzeli czêœæ 

artystyczn¹ wykonan¹ przez uczniów liceum pod kierunkiem 
Daniela Œliwiñskiego.              LO

Œwiêto Szko³y

Od 3 do 7 paŸdziernika goœciliœmy dwóch studentów 
Marka i Rohita w ramach projektu Express Your Knowledge. 
Tradycyjnie ju¿ przeprowadzili oni zajêcia po angielsku we 
wszystkich klasach liceum. W trakcie tych spotkañ mogliœmy 
siê dowiedzieæ wielu ciekawych rzeczy na temat tradycji, 
kultury oraz najpiêkniejszych miejsc w ojczystych krajach 
ch³opaków - czyli Filipinach i Indiach.

Byliœmy pod ogromnym wra¿eniem tych zajêæ, a do-
datkowo faktu, ¿e jeden ze studentów – Mark, œwietnie 
porozumiewa³ siê po polsku. Cieszy fakt, ¿e obcokrajowcy 
chêtnie ucz¹ siê naszego jêzyka chocia¿, jak to uj¹³ Mark „I hate 
przypadki”.

W pi¹tek zaprosiliœmy uczniów siedliskiego gimnazjum 
aby podobnie jak my mogli sprawdziæ siê z jêzyka angielskiego 
na zajêciach ze studentami.

Ten tydzieñ w towarzystwie ch³opaków up³yn¹ nam 
niezwykle szybko i ¿al by³o siê rozstawaæ ale zawarta przyjaŸñ 
jest na zawsze (chocia¿ g³ównie na FB ;) ).

Mark i Rohit okazali siê niezwykle sympatyczni i otwarci, 
chêtnie poœwiêcali nam swój czas, równie¿ po zajêciach. W 
Internacie, gdzie mieszkali, rozmowy trwa³y do póŸnych 
godzin nocnych – ale dobra wymówk¹ by³o przecie¿ 
„szlifowanie” angielskiego.
Taki projekt pokazuje nam jak wa¿na jest znajomoœæ jêzyka 
angielskiego ale równie¿ to, ¿e nasze umiejêtnoœci z tego 
jêzyka "maj¹ siê" lepiej ni¿ przypuszczaliœmy.                      LO

AIESEC w LO

e wrzeœniu 2016 r. klasy II i I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu Wo profilu mundurowym uczestniczy³y w obozie 

szkoleniowym z Bezpieczeñstwa Publicznego. Uczniowie 
zostali zakwaterowani w gospodarstwie agroturystycznym 
„Marynka” w Wólce Cycowskiej. Przez dwa dni udo-
skonalaliœmy swoje umiejêtnoœci pod okiem doœwiadczonej 
kadry instruktorów: Jacka Pawlaka i Roberta Jarszaka.

Nasi uczniowie w trakcie dwudniowego wyjazdu mieli 
okazjê nauczyæ siê wielu przydatnych umiejêtnoœci, 
rywalizacji w konkurencjach sportowych czy wspólnego 

Obóz szkoleniowy z Bezpieczeñstwa Publicznego



spêdzania czasu. Pierwszego dnia pobieraliœmy naukê 
musztry. Æwiczyliœmy krok defiladowy, krok swobodny, 
musztrê pojedynczego ¿o³nierza oraz pododdzia³u, 
formowanie szeregu, dwuszeregu i kolumny marszowej. Po 
mêcz¹cych zmaganiach nadszed³ czas na chwilê relaksu. Po 
krótkim przeszkoleniu wspinaczkowym, wziêliœmy udzia³ 
w zajêciach praktycznych. Wspinaczka nie by³a nam straszna 
wiêc bez trudu podo³aliœmy zdaniu. Po ca³odziennym trudzie 
zwi¹zanym z zajêciami wojskowymi zorganizowaliœmy grilla 
oraz dyskotekê. Drugi dzieñ by³ równie emocjonuj¹cy. Rano 
o godzinie 6 zaprawialiœmy siê na œwie¿ym powietrzu. 
Nastêpnie biegaliœmy po wojskowym torze przeszkód 
i poszerzyliœmy swoj¹ wiedzê w zakresie Pierwszej Pomocy. 
Jedn¹ z ciekawszych konkurencji by³ pojedynki z szybkoœæ 
strzelania. Wszyscy podeszli do tej rywalizacji bardzo 
skoncentrowani. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni. 

Zmêczeni ze wspomnieniami oraz smutkiem na twarzach 
wróciliœmy do szko³y. Po dwóch dniach, wzbogaciliœmy nasz 
warsztat umiejêtnoœci o kolejne aspekty, przydatne w s³u¿bach 
mundurowych. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpn¹ 
przygodê podczas kolejnych obozów organizowanych przez 
nasz¹ szko³ê.             LO

17

czêœci oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na 
wspólny poczêstunek, któremu towarzyszy³ wystêp Weroniki 
Jêdruszak i Jolanty Jêdruszak.

Wszystkim parom ¿yczymy kolejnych lat w zdrowiu 
i harmonii oraz radoœci i satysfakcji z tego, co przez te pó³ 
wieku zbudowali trwaj¹c przy sobie zgodnie z przy-
rzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radoœci 
w bogactwie i w biedzie.                  J. Lipczak

arszem Mendelssohna rozpoczê³a siê 17 wrzeœnia w 
domu kultury ceremonia wrêczenia medali za Md³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. Uroczystoœæ by³a 

poprzedzona msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. M.B. Czêsto-
chowskiej w Siedliszczu.

W tym roku Prezydent RP odznaczy³ 9 par. Byli wœród 
nich Pañstwo: Marianna i W³odzimierz Ga³ka, Halina i Ryszard 
Józefowicz, Jadwiga i Janusz Mróz, Janina i Czes³aw Orysz, 
Zofia i Janusz O¿óg, Wanda i Henryk Paw³owscy, Zdzis³awa 
i Stefan Stacharscy, Danuta i Józef Story, Regina i W³adys³aw 
Wawerscy.

Aktu dekoracji dokona³ Burmistrz Hieronim Zonik. 
Na uroczystoœci obecni byli równie¿ Wicestarosta Powiatu 
Che³mskiego Tomasz Szczepaniak oraz Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej Wies³aw Pra¿nowski. Spotkanie odby³o siê 
w sympatycznej atmosferze. By³y gratulacje, kwiaty, 
pami¹tkowe dyplomy oraz tradycyjna lampka szampana. Po 

Zlote Gody 2016
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minne Ko³o Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sie-
dliszczu dzia³a od 13 grudnia 2007 roku. Na Gprzestrzeni dziewiêciu lat jego istnienia 324 osoby 

podpisa³y deklaracjê cz³onkowsk¹. Liczba ta uleg³a 
znacznemu zmniejszeniu po zaprzestaniu wydawania darów, 
na który wp³yw mia³o g³ównie podwy¿szenie dochodu 
uprawniaj¹cego do ich otrzymania. Obecnie do Ko³a nale¿y 
170 osób.

W ramach dzia³alnoœci statutowej nasze Ko³o organizuje 
spotkania okolicznoœciowe, towarzysko – integracyjne przy 
muzyce z okazji Dnia Seniora oraz Œwiatowego Dnia Inwalidy. 

Ka¿dego roku organizujemy co najmniej dwie wycieczki 
krajoznawcze.

Cz³onkowie Ko³a maj¹ mo¿liwoœæ korzystania 
z legitymacji zwi¹zkowych uprawniaj¹cych do bezp³atnych 
lub ulgowych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹, ulgowych 
przejazdów kolej¹ a tak¿e ulgowych biletów wstêpu do 
instytucji kulturalnych i obiektów zwiedzanych w czasie 
wycieczek.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje wspó³praca 
i pomoc za strony Burmistrza Siedliszcza oraz Skarbnik Gminy 
Siedliszcze, Dyrektor Zespo³u Szkó³ oraz Gminnego Oœrodka 
Kultury.

W naszej dzia³alnoœci wsparcie finansowe otrzymujemy 
od Pana Burmistrza oraz Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych. Wykorzystujemy te¿ 
nasze sk³adki cz³onkowskie.                   Zarz¹d GK w Siedliszczu

Gminne Ko³o Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

hocia¿ od wyjazdu minê³y ju¿ trzy miesi¹ce, warto w te 
zimowe dni wspomnieæ jak wartoœciowo spêdziliœmy Cczas podczas wyjazdu nad Morze Ba³tyckie. 

W tym roku dziêki funduszom pozyskanym w ramach 
rehabilitacji spo³ecznej (kiermaszy) wyjechaliœmy na trzy dni 
do Trójmiasta. Wyjazd mia³ na celu nie tylko zwiedzanie, ale 
tak¿e zwiêkszenie umiejêtnoœci i zaradnoœci osobistej. 
Wybraliœmy siê w podró¿ kursowym autobusem je¿d¿¹cym na 
trasie Lublin-Gdañsk. Na miejscu wszystkie posi³ki 
przygotowywaliœmy równie¿ samodzielnie po dokonaniu 
wczeœniejszych zakupów w sklepie. Mieszkaliœmy w Gdañsku 
sk¹d kolejk¹ miejsk¹ udaliœmy siê do Gdyni. Miasto portowe 
jakim jest Gdynia przywita³o nas s³oneczn¹ pogod¹ pozwalaj¹c 
zwiedziæ „muzea na wodzie” cumuj¹ce przy nabrze¿u. Dar 
Pomorza i ORP B³yskawica to dwa okrêty z bardzo ciekaw¹ 
histori¹, któr¹ mogliœmy poznaæ. Mieliœmy okazje zapoznaæ siê 
równie¿ z flor¹ i faun¹ morza ba³tyckiego podczas wizyty 
w Akwarium w Gdyni. Ostanie promienie wrzeœniowego 
s³oñca chwytaliœmy na pla¿y miejskiej. Kolejnego dnia 
zwiedziliœmy Gdañsk. Mieliœmy okazje zobaczyæ jeszcze 
w budowie muzeum II Wojny Œwiatowej, a przede wszystkim 
byliœmy przy pomniku Stoczni Gdañskiej. Dotarliœmy równie¿ 
do Sopotu. Molo wspania³e, widoki niezapomniane. 

Wyjazd okaza³ siê bardzo korzystny, gdy¿ uczestnicy 
pragn¹ wyjechaæ ponownie w przysz³ym roku. Pracuj¹ pilnie 
przy wykonywaniu kolejnych prac w WTZ aby móc zebraæ 
fundusze na kolejny wyjazd.                                    W. Iwaniuk

Rehabilitacja spo³eczna 
przyjemne z po¿ytecznym
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 dniu 3 listopada br. odby³o siê spotkanie 
z so³tysami i mieszkañcami gminy Siedliszcze, na Wktórym omówiono bie¿¹ce sprawy zwi¹zane m.in. 

z segregacj¹ odpadów, podatkami i op³atami lokalnymi.
Istotnym punktem spotkania by³o  przekazanie informacji 

o ASF oraz zasad, których nale¿y przestrzegaæ w celu ochrony 
gospodarstwa przed wirusem afrykañskiego pomoru œwiñ.

Katarzyna Bojarczuk - Inspektor Weterynaryjna z Che³ma 
wyœwietli³a film „Afrykañski Pomór Œwiñ”, po którym wraz 
z Mariol¹ Zwierz – Naczelnik IRZ (Identyfikacja i Rejestracja 
Zwierz¹t) Placówki Terenowej ARiMR w Che³mie omówi³y 
przepisy dotycz¹ce identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, kiedy 
i jak znakowaæ zwierzêta, kiedy doznakowaæ, terminy 
zg³aszania kupna i sprzeda¿y zwierz¹t, ubój zwierz¹t, spis 
roczny zwierz¹t. 

Przekazano tak¿e informacjê dla wszystkich miesz-
kañców dot. koniecznoœci dokonania weryfikacji stanu stada. 
Posiadacz zwierz¹t gospodarskich (byd³o, owce, kozy i œwinie) 
zobowi¹zany jest do dokonania spisu zwierz¹t przeby-
waj¹cych w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaœcie 
miesiêcy, nie póŸniej jednak ni¿ w dniu 31 grudnia danego 
roku kalendarzowego. Ustalone podczas spisu: liczba i numery 
identyfikacyjne zwierz¹t nale¿y przekazaæ Kierownikowi Biura 
Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu 
i umieœciæ w ksiêgach rejestracji.

Wœród zaproszonych goœci by³ równie¿ Wojciech 
Jaroszyñski z LODR (Lubelski Oœrodek Doradztwa 
Rolniczego), ZDR w Che³mie, który tak¿e mówi³ na temat ASF. 
Szczególn¹ uwagê zwrócono przede wszystkim na 
przestrzeganie zasad bioasekuracji, czyli nie kupowanie œwiñ 
z niewiadomego Ÿród³a pochodzenia, utrzymywanie œwiñ 
w sposób wykluczaj¹cy kontakt z dzikami, stosowanie tylko 
pasz zabezpieczonych przed dostêpem zwierz¹t wolno 
¿yj¹cych, wyk³adanie mat nas¹czonych œrodkiem dezyn-
fekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz 
przed wejœciami do pomieszczeñ, w których utrzymywane s¹ 
œwinie.

Nastêpnie Katarzyna Górska z KRUS Placówki Terenowej 
w Che³mie omówi³a zagadnienia zwi¹zane z: BHP 
w gospodarstwie rolnym, najczêstsze wypadki w rolnictwie, 
terminy zg³aszania wypadków w gospodarstwie rolnym, 
sk³adki KRUS. Po omówieniu tematów odby³a siê dyskusja na 
wszystkie podejmowane zagadnienia.            Red.

owy system wsparcia bezpoœredniego dla rolników 
zak³ada znowelizowana ustawa o dop³atach Nbezpoœrednich. Regulacje znosz¹ m.in. dop³atê do 

produkcji malin, zmniejszaj¹ p³atnoœæ do krów, a zwiêkszaj¹ 
do produkcji roœlin wysokobia³kowych. 

Wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany w systemie p³atnoœci 
zwi¹zanych z produkcj¹:

1. W miejsce dotychczasowej p³atnoœci do roœlin 
wysokobia³kowych wprowadzono dwie oddzielne 
p³atnoœci: do roœlin str¹czkowych przeznaczonych na 
ziarno oraz do upraw paszowych. P³atnoœæ do roœlin 
str¹czkowych  przys³ugiwaæ bêdzie do uprawy ³ubinów, 
soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objête 
bêd¹ powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru 
ziarna. P³atnoœæ bêdzie mia³a charakter degresywny 
z wy¿sz¹ stawk¹ do pierwszych 75 ha uprawy i ni¿sz¹ 
w przypadku pozosta³ych powierzchni. P³atnoœæ do 
upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak 
esparceta, komonica, koniczyny, lêdŸwian, lucerna, 
nostrzyk, seradela i wyka i bêdzie przys³ugiwa³a 
maksymalnie do 75 ha. Z p³atnoœci wy³¹czone zostan¹ 
tak¿e uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przy-
oranie).

2. W przypadku m³odego byd³a i krów utrzymano 
dotychczasowe sektorowe koperty finansowe. W obu 
sektorach p³atnoœæ bêdzie przyznawana wszystkim 
rolnikom utrzymuj¹cym co najmniej 3 szt. zwierz¹t 
kwalifikuj¹cych siê do wsparcia i bêdzie wyp³acana 
maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 
30 szt. w obu p³atnoœciach).

3. W przypadku owoców miêkkich ze wsparcia wy³¹czono 
uprawê malin. Powodem tej zmiany jest istotna poprawa 
zarówno op³acalnoœci produkcji malin w ostatnich latach 
jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku 
miêdzynarodowym.

4. W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopertê 
finansow¹ o oko³o 1/3 z uwagi na wzrost produkcji 
w 2014 i 2015 r., oraz utrzymanie wymogu umowy na 
dostawê do podmiotów przetwórczych.

5. W przypadku p³atnoœci do owiec ustalono nowy okres 
przetrzymywania zwierz¹t kwalifikuj¹cych siê do 
wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku 
sk³adania wniosków. Zmiana zosta³a dokonana 
w zwi¹zku z postulatami zg³aszanymi przez organizacje 
zrzeszaj¹ce hodowców owiec.

6. W przypadku p³atnoœci do uprawy buraków cukrowych 
postanowiono, ¿e wsparcie bêdzie przyznawane do 
powierzchni uprawy wszystkich buraków cukrowych, 
a nie tylko buraków kwotowych. Ma to zwi¹zek ze 
zniesieniem kwotowania produkcji cukru od 2017 r. 
w ca³ej Unii Europejskiej.

Ÿród³o: ARiMR 

Sesja so³tysów i szkolenie dot. „ASF” Zmiany w dop³atach 
bezpoœrednich od 2017 r.
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11 grudnia br. odby³o siê Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Ko³a PZW w Siedliszczu. Zarz¹d 
Okrêgu reprezentowa³ Stanis³aw Tanikowski, a w³adze 
Siedliszcza Burmistrz Hieronim Zonik. Podczas zebrania 
wrêczono nagrody i odznaczenia. Krzysztof Dyszewski 
otrzyma³ puchar i tytu³ najwszechstronniejszego wêdkarza 
sezonu 2016. Kolega Jan Kowlaczyk za wieloletni¹ pracê  na 
rzecz ko³a otrzyma³ srebrn¹ odznakê PZW. Gratulujemy.
Podczas zebrania wybrano nowy zarz¹d:
Prezes  - Jerzy Wojtan
V-ce Prezes - Tomasz Szczepnaiak
V-ce Prezes - Jan Kowalczyk
Sekretarz - Artur Wdowiak
Skarbnik - Krzysztof Dyszewski
Gospodarz - Grzegorz Stepczuk
Cz³onek zarz¹du - Jerzy Pasternak

Dotychczasowi cz³onkowie zarz¹du Edward Budner 
i Jacek Poliszuk nie kandydowali w tej kadencji. Dziêkujemy 
kolegom za wieloletni¹ pracê na rzecz ko³a i zaanga¿owanie 
w ochronê wód i propagowanie wêdkarstwa. Wybrano 

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

 dniu 6 grudnia br. w Siedliszczu odby³ siê 
Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar WDyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 

Romualda Traugutta. 
W zawodach wziê³o udzia³ 40 gimnazjalistów z czterech 

szkó³, gimnazjów z Siedliszcza, Wierzbicy, Liszna i Paw³owa. 
Sêdzi¹ g³ównym by³ Jacek Pawlak. Rozegrano 74 mecze, po 
których wy³oniono najlepsze zawodniczki i najlepszych 
zawodników zawodów oraz najlepsze szko³y. Najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki oraz najlepsze dru¿yny otrzyma³y 
puchary i dyplomy ufundowane przez Dyrektora Liceum 

2 grudnia br. w Che³mskim Domu Kultury odby³a siê gala 
z okazji 40-lecia Che³mskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki 
No¿nej (CHOZPN). 

Podczas gali wyró¿niaj¹cy siê samorz¹dowcy, dzia³acze 
pi³karscy, zawodnicy i sêdziowie zostali udekorowani 
oznaczeniami Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (PZPN), 
Lubelskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (LZPN) i wyró¿nieniami 40-
lecia Che³mskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Wœród 
wyró¿nionych byli przedstawiciele naszej gminy: Burmistrz 
Siedliszcza Hieronim Zonik zosta³ odznaczony srebrn¹ 
odznak¹ LZPN, Jacek Pawlak otrzyma³ srebrn¹ odznakê PZPN, 
Zbigniew Droñ otrzyma³ z³ot¹ odznakê LZPN natomiast 
Wojciech Domañski otrzyma³ srebrn¹ odznakê LZPN. 

GALA z okazji 40-lecia CHOZPN

V Miko³ajkowy Turniej 
Tenisa Sto³owego
V Miko³ajkowy Turniej 
Tenisa Sto³owego
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równie¿ inne organy ststutowe: Delegata i jego zastêpcê na 
XXXI Okrêgowy Zjazd Delegatów PZW w Lublinie: Jerzego 
Wojtana i Tomasza Szczepaniaka.

Komisja rewizyjna w sk³adzie: Jecek Pêkala, Wies³aw 
Praniu, Tomasz Stopa. S¹d kole¿eñski w sk³adzie: Edward 
Budner, Pawe³ Kowalczuk, Marian Pasternak. Rzecznikiem 
dyscyplinarnym zosta³ kolega Arkadiusz Biegaj.

Mamy nadzieje, ¿e wszyscy wêdkarze pomog¹ 
zarz¹dowi w pracy w nadchodz¹cej kadencji. Zapraszamy na 
zawody wêdkarskie. Jesteœmy otwarci na nowe wszelkie 
pomys³y i formy wspó³pracy z nowymi kolegami z ko³a.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  ¿yczymy Wszystkim 
Wêdkarzom i ich Rodzinom Wszystkiego najlepszego.

J. Wojtan,  T. Szczepnaiak

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

w Siedliszczu Wies³awa Pra¿nowskiego. Zawody odbywa³y siê 
w mi³ej sportowej atmosferze a uczestnicy zostali obdarowani 
s³odkimi upominkami.
Kolejnoœæ zajêtych miejsc :
DZIEWCZÊTA:
1. Pasieczna Monika (Gimnazjum Paw³ów)
2. Sawa Natalia (Gimnazjum Liszno)
3. Mazurek Iga (Gimnazjum Liszno)
4. Przybylska Wiktoria (Gimnazjum Siedliszcze)
5. Humieniuk Klaudia (Gimnazjum Liszno)
6. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
7. Okoñ Patrycja (Gimnazjum Siedliszcze)
8. £ucka Angelika (Gimnazjum Siedliszcze)
9. Socha Julia (Gimnazjum Liszno)
10. Brawañska Olga (Gimnazjum Paw³ów)
11. S³omka Agata (Gimnazjum Siedliszcze)
12. S³otwiñska Klaudia (Gimnazjum Liszno)
13. Ma³ocha Sylwia (Gimnazjum Wierzbica)
14. Muszyñska Klaudia (Gimnazjum Wierzbica)
15. Podlipna Marta (Gimnazjum Paw³ów)
16. Hawerczuk Klaudia (Gimnazjum Wierzbica)
17. Œwieczak Angelika (Gimnazjum Wierzbica)

Medale 40-lecia Che³mskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki 
No¿nej otrzymali Zbigniew Droñ i Krzysztof Prokopiuk. 
Serdecznie gratulujemy wyró¿nionym.

LKS Spó³dzielca Siedliszcze
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19. Troczyñski Jakub (Gimnazjum Siedliszcze)
20. Karwat Oskar (Gimnazjum Siedliszcze)
Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Gimnazjum Liszno - 56 pkt.
2. Gimnazjum Wierzbica - 34 pkt.
3. Gimnazjum Paw³ów - 31 pkt.
4. Gimnazjum Siedliszcze - 25 pkt.
Opiekunowie dru¿yn: Gimnazjum Liszno – Beata £adna
Gimnazjum Wierzbica – Robert Boraczuk
Gimnazjum Paw³ów – Bogumi³a Kaliñska
Gimnazjum Siedliszcze – Sylwia ¯o³nacz

18. Dyniec Weronika (Gimnazjum Paw³ów)
19. Korchut Martyna (Gimnazjum Paw³ów)
20. Wdowicz Natalia (Gimnazjum Wierzbica)
CH£OPCY:
1. Lewiñski Kacper (Gimnazjum Liszno)
2. Cywka Jakub (Gimnazjum Wierzbica)
3. Ma³ocha Pawe³ (Gimnazjum Wierzbica)
4. Œwietlicki Dominik (Gimnazjum Liszno)
5. Ogrodnik Patryk (Gimnazjum Liszno)
6. Studziñski Przemys³aw (Gimnazjum Paw³ów)
7. Nieradko Klaudiusz (Gimnazjum Wierzbica)
8. Kister Krystian (Gimnazjum Paw³ów)
9. Luszawski Mateusz (Gimnazjum Liszno)
10. Dudek Patryk (Gimnazjum Wierzbica)
11. Klin Marcin (Gimnazjum Paw³ów)
12. Œmigielski Mateusz (Gimnazjum Liszno)
13. Or³owski Damian (Gimnazjum Siedliszcze)
14. Milczarczyk Igor (Gimnazjum Paw³ów)
15. Ma³ocha Piotr (Gimnazjum Wierzbica)
16. Sawicki Micha³ (Gimnazjum Siedliszcze)
17. Matwiejewski Sylwester (Gimnazjum Siedliszcze)
18. Podlipny Patryk (Gimnazjum Paw³ów)

Zawody odby³y siê w dniu 8 listopada w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu. Sêdzi¹ g³ównym by³ Pan 
Jacek Pawlak. Rozegrano 56 meczy, po których wy³oniono 
najlepsze zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów 
oraz dru¿yny.
Kolejnoœæ zajêtych miejsc :
DZIEWCZÊTA:
1. Œwiszcz Kamila (ZS CKR Okszów)
2. Madej Karina (ZS CKR Okszów)
3. Miku³a Alicja (LO Siedliszcze)
4. Krawiec Kinga (ZS CKR Okszów)
5. Madej Greta (ZS CKR Okszów)
6. Karwat Magda (LO Siedliszcze)
7. Pawlak Daria (LO Siedliszcze)
8. Rutkowska Natalia (LO Siedliszcze)
9. Potapiuk Aleksandra (LO Siedliszcze).
CH£OPCY:
1. Powaga Micha³ (ZS CKR Okszów)
2. Dudzic Dawid (ZS CKR Okszów)
3. Barszczewski Jakub (ZS CKR Okszów)
4. Kupracz Patryk (LO Siedliszcze)
5. Warda Oskar (LO Siedliszcze)
6. Niewiadomski Jakub (ZS CKR Okszów)

7. Osoba Adrian (LO Siedliszcze)
8. Buda Micha³ (ZS CKR Okszów)
9. Roczon Jakub (LO Siedliszcze)
10. Or³owski Daniel (LO Siedliszcze)
Opiekunowie dru¿yn: 
ZS CKR Okszów – Boles³aw Kapuœciñski
LO Siedliszcze – Jacek Pawlak

Do zawodów Rejonowych awansuje po 5 pierwszych 
zawodników w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki oraz najlepsze dru¿yny otrzyma³y 
dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Che³mie.

W klasyfikacji dru¿ynowej zarówno wœród dziewcz¹t jak 
i ch³opców zwyciê¿y³a dru¿yna Zespo³u Szkó³ Centrum 
Kszta³cenia Rolniczego w Okszowie przed Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu.       J. Pawlak

Powiatowa Licealiada w tenisie sto³owym 
indywidualnym i dru¿ynowym dziewcz¹t i ch³opców

Zarz¹d i pi³karze LKS SPÓ£DZIELCA SIEDLISZCZE 
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim naszym sympatykom za 
przekazanie nam 1% podatku z odpisów podatkowych za 
2015 rok. Zebraliœmy ponad 1870 z³. 
Ogó³em darowiznê wp³aci³o 80 osób, a kwoty to od 2,70 z³ 
do nawet 112 z³. Przy odliczeniu odpisów z PIT 
wspó³pracujemy z  Fundacj¹ Studenck¹ M³odzi M³odym. 

Jednoczeœnie prosimy pamiêtaæ o nas przy rozliczaniu 
podatku za 2016 rok. Liczy siê ka¿da z³otówka, z góry 
dziêkujemy. 

Zbigniew Droñ
Prezes LKS Spó³dzielca Siedliszcze

Przeka¿my 1% dla Spó³dzielcy
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rogi Czytelniku. Jedn¹ ze stron G³osu Siedliszcza postanowiliœmy poœwiêciæ starym dokumentom dotycz¹cych oczywiœcie 
Siedliszcza, jak i ca³ej naszej gminy. Wiele ciekawych dokumentów uda³o siê ju¿ zgromadziæ i w³aœnie na ³amach G³osu DSiedliszcza chcemy Pañstwa zapoznaæ z t¹ wielk¹ histori¹ naszej Ma³ej Ojczyzny zapisan¹ na po¿ó³k³ych kartkach papieru. 

Za spraw¹ takich w³aœnie drobiazgów poznajemy nasz¹ przesz³oœæ - historiê. S¹ to wspania³e materia³y, które bêd¹ przydatne do 
ró¿nych publikacji i prac naukowych. 

Zachêcam Pañstwa do "poszperania" w swoich szufladach, czy babcinych kuferkach i zwrócenie uwagi na wszelkie stare 
dokumenty, mapy czy fotografie. Je¿eli coœ takiego znajdziemy, to bardzo proszê takich rzeczy nie wyrzucaæ tylko przekazaæ do 
Urzêdu Miejskiego, b¹dŸ wypo¿yczyæ do zeskanowania. Liczê na Pañstwa wspó³pracê.                                                 Red.

(…) Okres okupacji hitlerowskiej
Okupacja u nas zaczyna³a siê jak cisza przed burz¹. Nowa 

w³adza instalowa³a siê po cichu, spokojnie, ale z niemieck¹ 
precyzj¹. Pierwsze jej struktury Niemcy tworzyli w oparciu 
o ludnoœæ niemieck¹ z obszarów kolonii. Tak powsta³a policja 
ubrana pocz¹tkowo w polskie mundury wojskowe, z dodatkiem 
czerwonej opaski z has³em „haken-kreutzem’. Wójtem, zwanym 
odt¹d burmistrzem Siedliszcza zosta³ równie¿ niemiecki kolonista 
z Woli Korybutowej. Pozosta³¹ administracjê pozostawiono 
dotychczasow¹ polsk¹ do so³tysów w³¹cznie. Oczywiœcie 
zmieniono piecz¹tki na niemieckie, z tzw. „wron¹-gap¹”. 
Miejscowi Niemcy znali jêzyk polski. Natomiast Niemcy 
z zewn¹trz kontaktowali siê z Polakami poprzez ¯ydów, którymi 
chêtnie wys³ugiwali siê najeŸdŸcy. ¯ydzi od pocz¹tku musieli 
nosiæ bia³e opaski z gwiazd¹ Dawida (malowan¹ przewa¿nie 
o³ówkiem kopiowym).

Ju¿ w paŸdzierniku wróciliœmy do swoich szkó³. Nawet 
pocz¹tkowo wprowadzono naukê jêzyka niemieckiego (mnie 
uczy³a Pani Franecka), ale po miesi¹cu niestety zlikwidowano. 
Pozosta³ mi w pamiêci wierszyk z tego okresu nauki:

„Ich bin Peter
Du bist Paul
Ich bin fleissing
Du bist faul…”

Nie by³o jednak tak sielsko. Rozpoczê³y siê szybko pierwsze 
represje. Wprowadzono obowi¹zkowe dostawy rolne, tzw. 
kontyngenty. Utworzono w ka¿dej gminie urzêdnika (oczywiœcie 
Volksdeutscha) zwanego „kolczykarzem” do znakowania i 
ewidencjonowania wszelkiego inwentarza ¿ywego. Stosowano 
licencjonowanie pozwoleñ na prowadzenie sklepów, handlu i 
innej dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzono powszechny 
system kartkowy na artyku³y spo¿ywcze i inne. Zaprowadzono 
now¹ walutê, tzw. „Banku Emisyjnego w Polsce”, w której 
s³ynnym sta³ siê banknot 500z³, zwany powszechnie góralem 
(góral widnia³ na emisji). Zabroniono nauki historii, geografii, 
jêzyków obcych, a pozosta³y przedmioty: jêzyk polski, rachunek, 
œpiew, gimnastyka i religia. Jedynym podrêcznikiem by³ 
redagowany w Krakowie tygodnik „Ster”, pismo kolaboracyjne. 
Zakazano posiadania radia i aparatów fotograficznych, które 
nale¿a³o zdaæ. Drugim pieni¹dzem by³a wódka. Za wszystkie 
dostawy obowi¹zkowe tylko czêœciowo p³acono banknotami, 
resztê w postaci ogromnej iloœci alkoholu (polityka rozpijania). 
Pamiêtam jak ch³opi wieŸli ca³ymi wozami do domów skrzynie 
wódki jako ekwiwalent dostawy p³odów rolnych, którego nigdy 
nie mia³o zabrakn¹æ. 

Coraz wiêksze represje obejmowa³y ¯ydów. Tworzono 
osobne urzêdy gminne dla ludnoœci ¯ydowskiej, tzw. 
„Judenrade”. ¯ydom zabroniono handlu. Powsta³y obozy 
koncentracyjne K.L. Majdanek ko³o Lublina oraz K.L. Sobibór ko³o 
W³odawy. Ale eskalacja represji mia³a dopiero nast¹piæ. 
Siedliszcze znowu mia³o szczêœcie, ¿e nie skoszarowa³o tu 
oddzia³u ¿andarmerii niemieckiej, którego najbli¿sz¹ siedzib¹ 
by³a miejscowoœæ Cyców, odleg³a ok. 15 km od nas. Wpadali 
wprawdzie czêsto, siej¹c strach i terror, gro¿¹c za wszelkie 

niepos³uszeñstwa represjami aresztowañ, wywózek do K.L. 
a póŸniej i egzekucjami. Przewa¿nie przyje¿d¿ali ju¿ pijani 
a jeszcze samorz¹dy przygotowywa³y dla nich libacjê. Tote¿ lepiej 
by³o unikaæ prawdziwej hordy zwyrodnialców. Zmys³ praktyczny 
mieszkañców stworzy³ ca³¹ sieæ nieformalnych œcie¿ek 
komunikacyjnych. Zamiast normalnie iœæ ulic¹ czy przez rynek 
i tam spotkaæ siê z niebezpiecznym cz³owiekiem (policjant 
granatowy, ¿andarm), lepiej by³o przejœæ na skróty przez ogrody 
i „ty³em” osiedla, w sposób niezauwa¿ony. I tak – zamiast ko³o 
posterunku policji, zamiast szos¹ do szko³y, lepiej i bezpieczniej 
by³o przejœæ ko³o rzeŸni, zwanej „szlachtusem”, przez pole 
Go³êbiowskiego i podwórze Podkañskich czy Ho³ubów. 
Podobnie jak P³uski chodzi³o siê przez podwórze i ogród 
dziadków Domañskich, przez ³¹ki za sadem ksiêdza. Na tzw. 
Piasek mo¿na by³o chodziæ œcie¿eczk¹ ko³o kirkutu, albo do szosy 
lubelskiej przez targowicê, miedzami i na szosê dopiero ko³o 
domu dró¿nika. Wiele razy w czasie okupacji tzw. „bezpieczne 
œcie¿ki” pozwala³y unikn¹æ niepotrzebnego spotkania z w³adz¹ i 
szykanami. Têdy przebiega³ ¯yd z nielegalnym handlem w 
koszyku lub ch³op z grabiami w pole do pracy. Opowiadano, jak 
na Brzezinach id¹cy podpity cz³owiek zobaczy³ jad¹cych daleko 
saniami, ¿andarmów, chc¹c unikn¹æ spotkania, pochylony 
przyspieszy³ kroku, ale oddalaj¹cego zauwa¿yli Niemcy 
i zastrzelili bez powodu. 

Najwiêksze represje wywo³ywa³y incydenty polityczne. Ju¿ 
11. listopada 1939 roku mia³ miejsce pierwszy pogrom. By³a to 
niedziela, dzieñ s³oneczny i jeszcze ciep³y, oko³o godz. 15. Nagle 
od strony szosy lubelskiej nadjecha³y „budy” – oplandekowane 
samochody ciê¿arowe pe³ne gestapowców w he³mach, 
z blachami na piersi, w butach z cholewami, z automatem. 
Wysypali siê szybko na rynku i rzucili siê z okropnym wrzaskiem 
na ludzi: „Alle Maenner nach Platz!”, przy akompaniamencie 
t³uczonych kolbami szyb, wywalanych drzwi. W³aœnie 
szwenda³em siê na rynku, kiedy zobaczy³em co siê dzieje, 
z poœpiechem poza domami, przez ogrody pobieg³em do domu. 
Z³apanych mê¿czyzn Polaków i ̄ ydów pêdzono na plac rynkowy, 
przy kopaniu i biciu kolbami. Krew by³o widaæ na niejednej 
g³owie. A mój ojciec nic nie wiedzia³ i siedzia³ w sklepiku (w domu 
Kaca), który jeszcze prowadziliœmy. Dopiero miejscowy policjant, 
znajomy Niemiec wpad³, ostrzeg³ ojca i niby jako funkcjonariusz 
pogoni³ go, ale do domu i kaza³ siê schowaæ, a sam sta³ na ulicy 
kolo naszego domu i informowa³ gestapowców, ¿e tu ju¿ 
mê¿czyzn nie ma. Wujek Janek Porêbski, który pracowa³ 
i mieszka³ w gminie Staw k/Che³ma, w³aœnie przyjecha³ do dziadka 
w odwiedziny. We trzech, ten¿e, ojciec i wujek Stasiek schowali 
siê w piwnicy pod domem dziadka. Sam dziadek, jako staruszek 
nie chowa³ siê, siedzia³ w domu i pilnowa³ babci chorej i rannej 
20. wrzeœnia 1939 roku od³amkiem artyleryjskim. W naszym 
domu schowali siê s¹siedzi – pan Jarzêbski ze swoj¹ konkubin¹ 
Mieci¹ Jaworsk¹. Mama posadzi³a jego na taborecie za piecem 
i przykry³a z g³ow¹ zerwan¹ kanap¹ z ³ó¿ka. W ca³ej grozie historia 
miejscami stawa³a siê zabawna. Delikwent co us³ysza³ wrzaski 
i strza³y to wstawa³ i mówi³: „Ojej Mieciuniu! Mo¿e ja ju¿ wstanê 
i sam pójdê?...” Moja mama nie traci³a fasonu i odpowiada³a: 
„SiedŸ Pan do cholery!” w sumie oba domy by³y bezpieczne, 
dziêki znajomemu policjantowi. Albo inny moment komiczny! 
Otó¿ by³a to godzina nieszporów, ale kobiety id¹ce do koœcio³a 
by³y wrzaskiem Niemców zawracane do domów. W ogóle 
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Drodzy Czytelnicy 
Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi.

Tym razem przepisy zosta³y przekazane przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Maryninie.
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: Odgadn¹æ nazwê ulicy 

oraz funkcje pe³nione przez budynki widoczne na zdjêciu.

Odpowiedzi wraz z danymi autora i nr telefonu nale¿y sk³adaæ 

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu b¹dŸ przes³aæ na 

adres: glos@siedliszcze.pl do dnia 31 stycznia 2017 r. 

Do wygrania 100,00 z³

KONKURS    KONKURS
W konkursie nale¿a³o odgadn¹æ uroczystoœæ przedstawion¹ na zdjêciu 

oraz rangê najwy¿szego oficera. OdpowiedŸ: Otwarcie Szko³y Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu, na którym obecny by³ Komendant G³ówny 
Policji gen. Marek Papa³a.

Z poœród osób które udzieli³y prawid³owej odpowiedzi wylosowana 
zosta³a Pani Olga Karska wygrywaj¹c 100,00 z³

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru

Sk³adniki: 1kg m¹ki + ok. 1 szklanka, 
2 ³y¿eczki sody oczyszczonej, 2 ³y¿ecz-
ki amoniaku, 1 kostka margaryny, 2 jaj-
ka, 40 dag miodu najlepiej prawdziwego 
ale mo¿e byæ te¿ sztuczny, 40 dag cukru 
lub cukru pudru, 2 opakowania przy-
prawy do piernika, ok. 3-4 ³y¿ki wody do 
miodu i cukru, polewa lub lukier do 
dekoracji
Sposób przygotowania:
1. Margarynê rozpuœciæ. W drugim garn-
ku podgrzaæ miód z cukrem i przyprawa 
do piernika na jednolit¹ masê.
2. M¹kê wymieszaæ z sod¹ i amo-
niakiem oraz jajkami. Dodaæ miód 
z cukrem i margaryn¹. Zagnieœæ ciasto. 
W³o¿yæ do lodówki na kilka godzin lub 
dzieñ wczeœniej.
3. Sch³odzone ciasto wa³kowaæ doœæ 
cienko i wycinaæ foremkami ciasteczka-
pierniczki.  Uk³adaæ na wy³o¿one 
papierem blachy.

Piec na z³oty kolor w temp 160 stopni 
C oko³o 15-20 minut ( czas pieczenia 
jednej porcji pierniczków w³o¿onej do 
piekarnika). Wystudzone pierniczki po-
lewaæ polew¹ czekoladow¹ lub lukrem 
lub niczym nie polewaæ – wg uznania.

jaglanej, sól i pieprz do smaku, 1 cebula, 
olej do sma¿enia, przyprawa do dañ 
z kapusty
Dodatkowo: m¹ka pszenna do posypania 
stolnicy, 1 du¿a cebula, olej do sma¿enia
Sposób przygotowania:
1. Kapustê p³uczemy, odcedzamy, zale-
wamy gor¹c¹ wod¹ i gotujemy do 
miêkkoœci. Miêkk¹ dok³adnie odcedzamy 
i drobno kroimy, przek³adamy z powro-
tem do garnka. Cebulê obieramy, kroimy 
w kostkê i sma¿ymy na oleju do miêkkoœci 
i zrumienia, nastêpnie przek³adamy 
razem z olejem do garnka, przyprawiamy 
do smaku sol¹, pieprzem i przypraw¹ do 
kapusty, ca³oœæ dusimy przez kilka minut 
ca³y czas mieszaj¹. Przesma¿on¹ kapustê 
studzimy. Kaszê jaglan¹ p³uczemy 
w zimnej wodzie, przek³adamy do garnka, 
zalewamy gor¹c¹ wod¹ i gotujemy do 
miêkkoœci i odparowania ca³ego p³ynu. 
Studzimy. Przestudzon¹ kaszê dodajemy 
do kapusty i dok³adnie mieszamy.
2. Do m¹ki wsypujemy sól i stopniowo 
wlewaj¹c ciep³¹ wodê zagniatamy ciasto.
3. Ciasto wa³kujemy na posypanej m¹k¹ 
stolnicy i za pomoc¹ szklanki wykrawamy 
kr¹¿ki, na ka¿dy kr¹¿ek nak³adamy farsz 
i zlepiamy formuj¹c pierogi.
4. Pierogi gotujemy w osolonej wodzie 
oko³o 5 minut od wyp³yniêcia na 
powierzchniê. Nastêpnie odcedzamy.
5. Cebulê obieramy i kroimy w kostkê, 
nastêpnie sma¿ymy na oleju do miêkkoœci 
i zrumienienia.
6. Ugotowane pierogi nak³adamy na 
talerze i polewamy cebulk¹.

Sk³adniki: 0,5 kilograma filetów 
œledziowych, 2 cebule, 100 gram 
suszonej ¿urawiny, olej, 2-3 ³y¿ki octu, 
mielony pieprz kolorowy
Sposób przygotowania:
Œledzie przek³adamy do miski, zale-
wamy zimn¹ wod¹, moczymy przez 
1,5-2 godziny, kroimy na mniejsze 
kawa³ki. Obran¹ cebulê drobno sie-
kamy, ¿urawinê sparzamy gor¹c¹ wod¹, 
odcedzamy. W wiêkszym s³oiku 
uk³adamy warstwê cebuli, œledzi i ¿ura-
winy, oprószamy pieprzem, zalewamy 
olejem wymieszanym z octem. Œledzie 
wstawiamy do lodówki

Sk³adniki: Ciasto: 3 szklanki m¹ki 
pszennej, 1 ³y¿eczka soli , oko³o 2 
szklanki ciep³ej wody. Farsz: 50 dag 
kiszonej kapusty, 1 szklanka kaszy 
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Œledzie z ¿urawin¹Œledzie z ¿urawin¹

Pierogi z kapust¹ 
i kasz¹ jaglan¹

Pierogi z kapust¹ 
i kasz¹ jaglan¹

PierniczkiPierniczki
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