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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas

upływał w rodzinnej atmosferze ciepła, spokoju i radości.
Nadchodzący zaś Nowy Rok 2022 niech będzie czasem 

pomyślności, sukcesów oraz realizacji osobistych zamierzeń

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Lisiecki

Wójt Gminy Wilkołaz
Paweł Głąb

oraz Zespół Redakcyjny kwartalnika



Nr 26 • IV kwartał 2021

3

Wielkie wsparcie finansowe dla gminy Wilkołaz
Rok 2021 ma się ku końcowi. 

Patrząc przez pryzmat zrealizo-
wanych w  trakcie minionych 12 
miesięcy inwestycji, można powie-
dzieć, że był to rok całkiem udany. 
Wiele zaplanowanych zadań udało 
się zrealizować. Najważniejszy jest 
jednak fakt, iż dzięki dodatkowym 
funduszom otrzymywanym z  bu-
dżetu państwa gmina Wilkołaz już 
teraz dysponuje środkami niezbęd-
nymi do wykonywania kolejnych 
inwestycji w latach następnych.

17 listopada 2021  r. otrzymali-
śmy promesę wstępną dotyczącą 
dofinansowania inwestycji z  Pro-
gramu Rządowego Fundusz Polski 
Ład. Promesa inwestycyjna opiewa 
na olbrzymią kwotę 9 987 500,00 zł 
dofinansowania, które wykorzysta-
my na budowę przedszkola w tech-
nologii pasywnej. Postępowanie 
przetargowe musimy ogłosić w ter-
minie 6 miesięcy, czyli do połowy 
maja 2022 r.

Kolejne środki do naszego sa-
morządu trafią na inwestycje 

w  zakresie budowy bądź rozbu-
dowy sieci wodociągowej – kwo-
ta 970 950,00 zł, oraz na wsparcie 
inwestycji w  zakresie kanalizacji 
– kwota 3 514 617,00 zł. Przyzna-
ne przez Rząd Polski dofinansowa-
nie możemy wykorzystać w  ciągu 
trzech najbliższych lat, tj. do końca 
2024 r. Dzięki tym funduszom już 
na początku przyszłego roku ogło-
simy postępowanie przetargowe na 
rozbudowę sieci wodociągowych 
w Ostrowie, Ostrowie-Kolonii oraz 
Wilkołazie Pierwszym. Wsparcie 
przyznane na inwestycje w  zakre-
sie kanalizacji jest zbyt małe, aby 
udźwignąć koszt budowy oczysz-
czalni ścieków z  przynajmniej 
odrobiną sieci kanalizacyjnej. 
W  tej chwili próbujemy uzyskać 
informacje, czy przedmiotowe fun-
dusze będą mogły być wykorzy-
stane na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Kolejnym otrzymanym w ostat-
nim czasie wsparciem jest kwota 
165 300,00 zł, jaką nasz samorząd 

otrzymał z  programu „Cyfrowa 
Gmina”. Dzięki tym funduszom 
w  2022  r. stanowiska pracy zosta-
ną wyposażone w nowe komputery 
oraz oprogramowanie. Wymienio-
ny zostanie również sprzęt wyko-
rzystywany w serwerowni.

Sumując cztery przytoczone 
powyżej kwoty, mamy zawrotną 
sumę 14 638 367,00 zł, którą nasz 
samorząd otrzymał tylko w  ciągu 
ostatnich trzech miesięcy. Cieszy, 
że dzięki tym funduszom w  naj-
bliższym czasie w  naszej gminie 
rozpoczniemy realizację kolejnych 
inwestycji, w  tym tej kluczowej 
związanej z  budową przedszkola. 
Dodam jeszcze, iż ciągle oczeku-
jemy na rozstrzygnięcie naboru 
w  ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Na ten konkurs 
zgłosiliśmy dwie drogi gminne: 
nr 118007L w Wilkołazie Górnym 
oraz nr 118062L w  Zalesiu. Jeśli 
tylko otrzymamy dofinansowanie, 
nowy asfalt na drogach pojawi się 
w połowie 2022 r.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W minionym okresie radni na-

szej gminy odbyli dwa posiedzenia.
Pierwsza sesja odbyła się 9 listo-

pada 2021 r. Była to sesja zwołana 
w  trybie nadzwyczajnym z  uwagi 
na pilną potrzebę podjęcia uchwa-
ły dotyczącej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego naszej gminy. W  po-
rządku sesji znalazła się również 
zmiana wieloletniej prognozy fi-
nansowej oraz zmiana budżetu 
gminy na rok 2021.

Kolejna sesja odbyła się planowo 
29 listopada 2021 r. W jej trakcie 
radni dokonali zmian wieloletniej 
prognozy finansowej oraz zmian 
w budżecie gminy na rok bieżący.

W dalszej części sesji znalazły 
się również uchwały:

• w  sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na rok 
2022;

• w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nierucho-
mości obowiązujących na terenie 
gminy Wilkołaz na rok 2022;

• w  sprawie określenia wyso-
kości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych obowią-
zujących na terenie gminy Wilko-
łaz na rok 2022;

• w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilkołaz – „Zmiana nr 14”;

• w  sprawie zmiany Statutu 
Gminy Wilkołaz;

• w  sprawie zmiany Statu-
tu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wilkołazie;

• w  sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości grun-

towych położonych w obrębie ewi-
dencyjnym 0012 Wilkołaz Górny;

• w  sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości grun-
towych położonych w obrębie ewi-
dencyjnym 0007 Rudnik Szlachec-
ki – Kolonia;

• w  sprawie Rocznego Progra-
mu współpracy Gminy Wilkołaz 
z  organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2022 rok.

Radni zapoznali się z informa-
cją o  przygotowaniu gminy w  za-
kresie zimowego utrzymania dróg 
oraz informacją przewodniczącego 
Rady o  złożonych oświadczeniach 
majątkowych.

Przyjęto również plan pracy 
Rady Gminy na 2022 rok.

J. Stec
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Święto Niepodległości w gminie Wilkołaz
Mszą świętą w kościele pw. Świę-

tego Jana Chrzciciela w Wilkołazie, 
której przewodniczył ks. Wojciech 
Mazur, rozpoczęły się tegoroczne 
powiatowo-gminne obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach wziął udział 
starosta kraśnicki Andrzej Rolla, 
sekretarz powiatu Łukasz Sko-
kowski, kierownik Biura Starosty 
Agnieszka Lenart oraz wójt gminy 
Wilkołaz Paweł Głąb, a także zapro-
szeni goście, wśród których byli: 
wicekurator oświaty Eugeniusz  
Pelak — reprezentujący lubelskie-
go kuratora oświaty Teresę Misiuk, 
członek Zarządu Lubelskiej Izby 
Rolniczej Janusz Skrzypek, Paweł 
Nakielski — reprezentujący posła 
na Sejm RP Kazimierza Chomę, 
kierownik Wydziału Komunikacji 
Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskie-

go w  Lublinie Szczepan Jagiełło 
— reprezentujący marszałka wo-
jewództwa lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego, komendant powia-
towy Policji w  Kraśniku mł. insp. 
Jacek Figiel, dowódca Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w  Kraśniku mł. 
bryg. Piotr Michałek — reprezen-
tujący komendanta powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej 
w Kraśniku bryg. Tomasza Michal-
czyka, zastępca kierownika Agen-
cji Restrukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa — Biuro Powiatowe 
w  Kraśniku Piotr Ambrożkiewicz 
— reprezentujący kierownik Biu-
ra Teresę Jachurę, przedstawiciele 
Lasów Państwowych: Michał Kosi-
kowski, Krzysztof Czachór i Zdzi-
sław Borek, a  także radni Rady 
Powiatu Kraśnickiego oraz Rady 
Gminy Wilkołaz, samorządowcy, 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych i  mieszkańcy powiatu kra-
śnickiego.

Oprawę uroczystości zapewni-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
w Wilkołazie, a modlitwę za pole-
głych bohaterów walk o niepodle-
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Rok 2021 to rok, w którym w na-
szej gminie ostatecznie zakończyli-
śmy rozpoczęty niemal 20 lat temu 
proces wodociągowania. Po sześciu 
latach od budowy sieci wodociągo-
wej w  Wólce Rudnickiej udało się 
w końcu pozyskać dofinansowanie 
na budowę dwóch ostatnich wo-
dociągów w Rudniku Szlacheckim 
oraz Marianówce. Łącznie wybu-
dowano 15 762 metrów sieci wo-
dociągowej, do której podłączono 
163 odbiorców. Nakłady na te in-
westycje to 2,3 mln zł, a  fundusze 
pochodziły z dofinansowania uzy-
skanego z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskiego oraz 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Na 46 budynkach mieszkalnych 
zostały zamontowane instalacje fo-
towoltaiczne o mocy od 3,10 kWp 
do 6,20 kWp. Oprócz tego w insta-
lacje zostały wyposażone budynki 
użyteczności publicznej, tj. szkoły 
w  Wilkołazie, Rudniku Szlachec-
kim, Ostrowie i  Marianówce, bu-
dynek urzędu gminy, remiza OSP 
Wilkołaz, budynek wiejski w Wil-
kołazie Trzecim oraz zrewitalizo-
wany budynek w Zalesiu. Przyszły 

rok powinien przynieść znaczące 
oszczędności w  wydatkach po-
noszonych na energię elektrycz-
ną. Wartość całej inwestycji to 
1,3 mln zł. Znaczna część tej kwo-
ty to dofinansowanie uzyskane 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego.

Zakończona została kolejna in-
westycja związana z  oświetleniem 
ulicznym. Dzięki niej nowoczesne 
oświetlenie ledowe zostało zbudo-
wane przy drodze powiatowej Wil-
kołaz–Popkowice oraz na drogach 
gminnych w  Wilkołazie Dolnym, 
Wilkołazie Pierwszym, Wilkołazie 
Górnym i  Rudniku Szlacheckim. 
Łącznie na długości niemal 6 km 
powstało 127 punktów świetlnych. 
Koszt tej inwestycji to 760 tys. zł, 
a środki na jej realizację zostały po-
zyskane z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskiego oraz 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

W Obrokach zakończono rewi-
talizację dawnego boiska. W jej ra-
mach wykonano plac zabaw, mia-
steczko ruchu drogowego, małe 
boisko wraz z trybunami, skwerek 
rekreacyjny. Cały obiekt jest oświe-

tlony. Wartość wykonanych prac 
to kwota niemal 600  tys.  zł. Dofi-
nansowanie pochodziło z  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego oraz Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Oczywiście w dalszym ciągu nie 
zapominamy o drogach. W minio-
nym roku asfalt został położony na 
1613 metrach drogi w  Obrokach 
oraz 400 metrach drogi w  Rudni-
ku-Kolonii. Obie inwestycje kosz-
towały niemal 1,0 mln zł. Dofinaso-
wanie na ich realizację pochodziło 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Wspomniane powyżej inwe-
stycje to te z gatunku „większych”. 
W  dalszym ciągu realizowane są 
mniejsze polegające na wykupie 
gruntów pod poszerzenia dróg 
i  wykonywaniu dokumentacji. 
W  tej chwili jedną z  najważniej-
szych jest opracowanie projektu 
na budowę przedszkola. Trwają 
również prace nad dokumentacją 
pozwalającą w  przyszłości roz-
budować szkołę w  Rudniku Szla- 
checkim.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Inwestycje gminne zrealizowane  
w minionym roku

głość odmówił ks. Wojciech Mazur 
— wikariusz parafii pw. Świętego 
Jana Chrzciciela w Wilkołazie.

Starosta kraśnicki Andrzej Rolla 
w  swoim wystąpieniu podkreślał, 

jak ważna dla historii Polski jest 
data 11 listopada, ale także odniósł 
się do wydarzeń na granicy polsko-
-białoruskiej oraz wyraził szacunek 

i uznanie dla funkcjonariuszy oraz 
żołnierzy strzegących bezpieczeń-
stwa i jedności polskich granic.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
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600-lecie Rudnika Szlacheckiego
Malutka kropeczka 
na mapie w atlasie,
jaką nazwę nosi, 
wszyscy wiedzą w klasie.
Już maluch odpowie, 
że Rudnik Szlachecki
dawno temu powstał 
wzdłuż Rudnika rzeczki.

Michalina Sabeł, kl. V (fragm.)

nika 2021 r., kiedy to mszą świętą 
o  godz. 11:00 rozpoczęły się uro-
czyste obchody 600-lecia. Mszy św. 
przewodniczył arcybiskup Józef 

Wróbel, a  uczestniczyli w  niej za-
proszenia goście: przedstawiciele 
władz województwa lubelskiego, 
powiatu kraśnickiego, gminy Wil-
kołaz oraz mieszkańcy Rudnika. 
Nie zabrakło również Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z  Wilkołaza, 
która swoim występem nadała uro-
czystego charakteru nabożeństwu. 
Kolejnym punktem obchodów 
było odsłonięcie kamienia upa-
miętniającego ten dzień. Następnie 
wszyscy przemaszerowali za Mło-
dzieżową Orkiestrą Dętą na boisko 
szkolne przy Szkole Podstawowej 
w Rudniku Szlacheckim. Tu odbyły 
się dalsze uroczystości. Jako pierw-
szy zabrał głos wójt gminy Wilko-
łaz, a po nim przedstawiciele władz 
państwowych z województwa i po-
wiatu. Po części oficjalnej wystąpili 

21 października był dniem 
szczególnym dla Rudnika Szla-
checkiego, gdyż w tym dniu 600 lat 
temu król Władysław Jagiełło na-
dał Stachnie – wdowie po Henryku 
z  Suchej – 12 łanów ziemi z  pra-
wem dziedziczenia, co jest udo-
kumentowane w  kronikach Jana 
Długosza. Ten jubileusz zbiegł się 
również ze 100-leciem Szkoły Pod-
stawowej w Rudniku Szlacheckim. 
Przygotowania do święta naszej 
miejscowości niejednemu spędza-
ły sen z powiek i zajęły dużo czasu. 
Wszystko udało się zorganizować 
i  nadeszła niedziela 24 paździer-
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uczniowie naszej szkoły z  częścią 
artystyczną, na którą złożyły się, 
m.in. autorskie wiersze napisane na 
tę uroczystość przez uczniów rud-
nickiej szkoły, wiersze patriotycz-
ne, piosenki, pieśni, scenka, taniec 
oraz występy solowe. Na koniec ab-
solwent SP w Rudniku Szlacheckim 
Tomasz Tęsny odczytał 100-letnią 

historię szkoły im. Królowej Ja-
dwigi, co zainaugurowało obchody 
100-lecia Szkoły. Po nim wystą-
pili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Wilkołaza, zespół „Wilkołaziacy” 
oraz Kapela Podwórkowa z Werb-

kowic. W  czasie występów każdy 
mógł spróbować gorących dań 
i  różnorodnych ciast przygotowa-
nych przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Rudnika, Wólki Rud-
nickiej i  Pułankowic. Atrakcją dla 
maluchów były dmuchańce, wata 
cukrowa, popcorn oraz stoisko 
z  różnymi pamiątkowymi gadże-
tami. Obejrzeć można też było wy-
stawę prac plastycznych uczniów 
SP w  Rudniku z  okazji 600-lecia 
oraz nowo oddaną salę sportową. 
Dla miłośników aut atrakcją były 
zabytkowe samochody z ubiegłego 
stulecia. A najnowszy sprzęt gaśni-

czy i  wozy strażackie pokazywali 
druhowie z  terenu gminy. Przed-
stawiciele wojsk terytorialnych 
zaprezentowali sprzęt wojskowy. 
Ostatnim punktem programu była 
dyskoteka z  zespołem „Savan”, na 
której bawiła się tutejsza młodzież. 
Mimo chłodu całej imprezie towa-
rzyszyła miła atmosfera i  zadowa-
lająca frekwencja.

A. Nagajek, M. Chapska
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Historia miejscowości Rudnik Szlachecki
Jeszcze 600 lat temu ziemia ta 

porośnięta była gęstym lasem li-
ściastym z przewagą dębów, przez 
który przepływała rzeka Rudnik, 
prawdopodobnie nazwana tak od 
rudego koloru wody.

Na początku XV wieku zmarł 
lub zginął rycerz Henryk z Suchej. 
W  uznaniu jego zasług 21 paź-
dziernika 1421  r. król Władysław 
Jagiełło, przebywając w  niedale-
kiej Bystrzycy, nadał wdowie po 
nim – szlachciance Stachnie i  ich 
synom: Janowi, Mikołajowi, Jaku-
bowi, Stanisławowi i  Bartoszowi, 
12 łanów w  dąbrowie z  obu stron 
rzeki Rudnik, w celu lokacji wsi na 
prawie średzkim, w granicach mię-
dzy Wilkołazem, Popkowicami, 
Sulowem a  Stróżą, którą to wieś 
posiadać będą dziedzicznie z obo-
wiązkiem służby z  2 kuszami na 
koniach wartości pięciu grzywien.

Taką to informację zamieszcza 
Jan Długosz w dziele Liber Benefi-
ciorum.

Nie wiemy, jakie zasługi miał 
rycerz Henryk z Suchej. Jedno jest 
pewne – 12 łanów stanowiło ol-
brzymi obszar. W  krótkim czasie 
rodzina szlachecka wykarczowa-
ła część dóbr granicznych z  Wolą 
Wilkołaską. Po śmierci Stachny 
w 1427 r. majątkiem zarządzali ko-
lejno: Stanisław z Rudnika, Mikołaj 
z Rudnika, Jan i Mikołaj z Rudni-
ka, Mikołaj z Rudnika, dziedzic Jan 
oraz bracia Bartosz i Wawrzyniec. 
W roku 1457 Jan z Rudnika zago-
spodarował majątek do granic ze 
Stróżą, a  jego syn Henryk po gra-
nice z Popkowicami. W roku 1458 
Stanisław z  Rudnika włączył do 
dóbr ostatnią część Rudnika i oparł 
ją o granice z Bystrzycą Gaj, koń-
cząc tym samym tworzenie roz-
ległego majątku ziemskiego o  bli-
sko 300 hektarowej powierzchni. 
W roku 1461 majątkiem zarządzali 
dziedzice: Wawrzyniec, Jędrzych 
i  Andrzych. W  latach 1470–1480 
Jan Długosz informuje nas, że dzie-
dzic Andrzych ma dwa folwarki, 
z których parafii i plebanii w Wil-

kołazie płaci dziesięcinę snopową, 
jak również z łanu kmiecego.

Po śmierci Długosza w  1480  r. 
przez kolejne 50 lat nic nie wiemy 
o  dziejach Rudnika i  jego miesz-
kańcach. Możemy być tylko pew-
ni, że nieznacznie zmieniała się 
nazwa majątku: w  1431  r. – Rud-
niky, w 1453 r. – Rudniczek Minor, 
w 1529 r. – Rudniczek Szlachecki, 
aby w końcu w 1805 r. stać się Rud-
nikiem Szlacheckim w parafii Wil-
kołaz w powiecie lubelskim.

W roku 1529 pojawiła się na 
temat Rudnika wiadomość o  ka-
rze sądowej dla 4 kmieci, mają-
cych uiścić plebanowi w Słupiu po 
2 korce pszenicy, żyta i owsa, war-
tych 13 groszy, natomiast dziedzic 
– z folwarku – miał zapłacić pleba-
nowi z  Wilkołaza karną dziesięci-
nę w  wysokości trzech grzywien. 
Wynika z  tego, że w  tym okresie 
nie wiodło się dobrze chłopom 
z  Rudnika i  samym dziedzicom, 
skoro sąd musiał wymierzyć karę 
za zwłokę lub zaległość w płaceniu 
dziesięciny.

W latach 1531–1533 majątkiem 
zarządzają Gotard i Lasota – szlach-
cice bez kmieci oraz Jan używający 
po raz pierwszy nazwiska Rudnicki 
herbu Strzemię. Na podstawie spi-
sów podatkowych z wymienionych 
lat można wnioskować, że ród nie 
należał do bogatych, a  szlachta 
sama uprawiała swoją ziemię.

Zapewne właśnie z  powodu 
ubóstwa wielu Rudnickich wy-
jeżdżało z  rodzinnej wsi. W  roku 
1600 notuje się Stefana dziedzica 
dóbr Świnki w powiecie urzędow-
skim, a  jego bratem był Mateusz, 
który miał syna Krzysztofa, „męża 
rycerskiego”. Być może bratem Ste-
fana i  Mateusza był Jan, który „w 
nagrodę zasług rycerskich otrzy-
mał przyzwolenie w  1601 roku 
dodania szabli do Strzemienia na 
tarczy, który to dodatek sejm 1616 
roku zatwierdził, i  inni członko-
wie tej familii tę odmianę przyjęli”. 
Dlatego właśnie kolejni Rudniccy 
używali herbu Strzemię z odmianą.

Zachowane dane z 1626 r. z ów-
czesnego spisu podatkowego świad-
czą, że mieszkała tu uboga szlachta 
oraz grupa chłopów, a  duża część 
wsi nie należała do Rudnickich. 
Przy Mikołaju Rudnickim zapisano 
półłanek „co samo orze”, świadczy 
to o ubóstwie rodu. W powyższym 
spisie wymienia się również Jakuba 
Lenczewskiego i  to właśnie z  tym 
rodem zwiąże się historia Rudni-
ka na następne lata. Lenczewski 
miał trzech synów: Jana, Gabriela 
i Remigiana. Właśnie oni w 1627 r. 
dokonali podziału dóbr ojcow-
skich, w  tym również Rudnika. 
Właścicielem działu tej wsi został 
Gabriel Lenczewski żonaty z Anną 
Kiełczewską. Jego synem był Alek-
sander Lenczewski, który w  dru-
giej połowie XVII w. był głównym 
właścicielem wsi. W połowie tegoż 
stulecia przestali dziedziczyć tutaj 
Rudniccy, zostali zapewne wyku-
pieni przez możniejszych sąsiadów.

Spis podatkowy z 1676 r. infor-
muje, że głównym właścicielem wsi 
był Aleksander Lenczewski, który 
mieszkał tu z żoną, siostrą, 13-oso-
bową służbą oraz 34 chłopami. We 
wsi mieszkał też szlachcic Albert 
Gorzechowski z  żoną i  matką, za-
pewne we dworze Lenczewskich. 
W  tym samym dworze mieszkała 
również pani Wysocka z  pięcio-
ma osobami służby. Powszechny 
spis uwzględniał osoby powyżej 
10. roku życia, jednak wszystkich 
mieszkańców wsi było więcej niż 
100 osób.

Jeszcze w 1787 r. notowano tutaj 
223 mieszkańców, w tym 18 Żydów. 
W  początkach XIX  w. liczba lud-
ności bardzo spadła. W roku 1827 
w  Rudniku było 12 domów i  89 
mieszkańców. Folwark był bardzo 
rozległy. Liczył 912 mórg gruntu 
ornego, 8 mórg łąk, 19 mórg nie-
użytków, 13 budynków folwarcz-
nych oraz las. Przypuszczalnie za-
budowania folwarku znajdowały 
się na dzisiejszych posesjach pań-
stwa Latosów i  Krawczyków. Do 
początków XX  w. rosły w  pobliżu 
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tego miejsca olbrzymie kasztany, 
którymi obsadzone były zabudo-
wania dworskie.

25 stycznia 1864  r., czyli pod-
czas powstania styczniowego, las 
wokół Rudnika stał się miejscem 
powstańczej bitwy. Tak opisano te 
wydarzenia w  literaturze: „Wraca-
jąc z  Lublina do Kraśnika podpo-
rucznik Kulikow napotkał w  le-
sie rudnickim oddziały Jagmina. 
Walka była zacięta; Kulikow cofnął 
się do Ostrowa, gdzie połączył się 

i  parafia Wilkołaz, leży przy dro-
dze bitej z  Lublina przez Kraśnik 
do Janowa prowadzącej, odległość 
35 mil od Janowa. W  pobliżu wsi 
znajdują się błota zwane Jazy. (…) 
Folwark rozległość 490 mórg, 
grunty orne i ogrody 422 mórg, łąk 
mórg 8, lasu 41, nieużytków 19, bu-
dynków z  drzewa 13, las nieurzą- 
dzony”.

Przed I wojną światową działały 
w Rudniku 2 sklepy spożywcze i je-
den tytoniowy.

łań wojennych, przemarszu wojsk, 
a  także przetaczania się frontów. 
W  roku 1940 Rudnik Szlachec-
ki przeżył zalew przesiedleńców 
z  terenów wcielonych do III Rze-
szy, głównie z  Poznańskiego. Rok 
później we wsi rozlokowani byli 
żołnierze Wehrmachtu, przygo-
towujący się do ataku na Związek 
Radziecki.

W latach II wojny światowej na-
stąpiła komasacja gruntów rudnic-
kich. Na przełomie lat 1940/1941 
inżynier Stanisław Ciemiński do-
konał pomiaru gruntów. Mieszkań-
cy rozpoczęli zagospodarowywa-
nie nowych działek, co przyczyniło 
się do poszerzenia granic wsi.

Czasy współczesne to rozwój 
miejscowości – powstanie parafii 
Miłosierdzia Bożego, nowej Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi, 
coraz liczniejsza zabudowa pry-
watnych domów, coraz lepsze dro-
gi i chodniki. W latach 1997–2021 
wieś doczekała się telefonizacji, ga-
zyfikacji i  sieci wodociągowej. Od 
roku 2005 w  miejscowości dzia-
ła Ludowy Klub Sportowy Perła  
Rudnik.

Opis został sporządzony na 
podstawie różnych źródeł.

W. Kot

Rudnik – moja mała ojczyzna
Ktoś zapytał – Co to Rudnik?
Jak, nie wiecie?!
To miejscowość jest na świecie!
Tu się uczę, tu pracuję.
Tu w przyszłości dom zbuduję.
Fajni ludzie, super dzieci,
nigdzie takich nie znajdziecie.
Mamy szkołę, kościół blisko.
Zaraz obok jest boisko.
Lubię spędzać tutaj czas.
Tu jest świetnie, dużo nas!
Wszyscy mieszkańcy Rudnika 

– także.
Robią zakupy w sklepie – a jakże.
Od słodyczy po bułeczkę
Dobrze wydasz złotóweczkę
Ta społeczność, okolica
nieustannie mnie zachwyca.
Nie ma mowy, żeby gdzieś
Była druga taka wieś!

Julia Dymitrak, kl. II

z majorem Bussowem, wezwanym 
na pomoc w  Kraśniku. Połączone 
oddziały moskiewskie rzuciły się 
w  pościg za powstańcami, którzy 
wobec zwiększenia się siły przeciw-
nika wymknęli się z okolicy. Prócz 
tego uwijał się w tej okolicy oddzia-
łek konny Kozuba. Wspomniane 
walki pociągnęły za sobą ofiary. 
Rosjanie chwalili się zabiciem 140 
powstańców. Miejsce pochowania 
powstańców jest nazwane »Lipa-
mi« i upamiętnione krzyżem”.

Następna pewna wiadomość 
o  Rudniku datowana jest na rok 
1876. We wsi pojawia się 24 osad-
ników posiadających 294 morgi. 
Cztery lata później wiadomo, że 
folwark już nie istnieje, zaś ziemia 
zostaje rozparcelowana między ko-
lonistów. Z  tego czasu najpewniej 
pochodzi nazwa Kolonia Rudnik.

Opis z  1888  r. zamieszczony 
w  Słowniku geograficznym prze-
kazuje: „Rudnik Szlachecki, wieś 
i  folwark, powiat janowski, gmina 

Trwogę przeżyli mieszkańcy 
Rudnika Szlacheckiego w  czasie 
I  wojny światowej. W  roku 1914 
ludność wsi została wypędzona do 
Janowa, a  wieś spalona. Rosjanie 
uwolnili wszystkich mieszkańców, 
tłumacząc, że doszło do pomyłki. 
Spalona miała być inna miejsco-
wość, w której miał zginąć rosyjski 
żołnierz. Ważnym wydarzeniem 
w  dziejach miejscowości była bu-
dowa w  1915  r. linii kolejowej łą-
czącej Lublin z Rozwadowem.

W latach międzywojennych, 
zgodnie z  ustawą konstytucyj-
ną, o  obowiązkowej i  bezpłatnej 
oświacie w Rudniku powstała czte-
roklasowa szkoła. Mieściła się ona 
w  prywatnych domach. Od roku 
szkolnego 1932/1933 na pieczęci 
figurowało imię Królowej Jadwigi. 
Przez cały okres okupacji szkoła 
funkcjonowała jako 3- lub 4-kla-
sowa.

W czasie II wojny światowej 
mieszkańcy byli świadkami dzia-
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Obelisk na cześć Ojca Świętego
15 lat temu, w maju 2006 r., pod-

czas Święta Konstytucji w ważnym 
dla każdego Polaka dniu, na tere-
nie cmentarza wojskowego w Wil-
kołazie miało miejsce skromne, 
lecz bardzo ważne wydarzenie. 
Mieszkańcy gminy Wilkołaz wraz 
z  leśnikami z  Nadleśnictwa Kra-
śnik dokonali posadzenia dębu, 
drzewka szczególnego, posiadają-
cego niezwykłą historię – zwanego 
Dębem Papieskim, zasadzonego 
na cześć najwybitniejszego z  Po-
laków – papieża Jana Pawła II. Po 
15 latach od tego wydarzenia, tym 
razem 17  października 2021  r., 
pod wspomnianym Dębem Pa-
pieskim, który swoimi rozmiara-
mi doskonale obrazuje miniony 
czas, w  uroczysty sposób odsło-
nięto i  poświęcono obelisk upa-
miętniający postać Świętego Jana  
Pawła II.

Niniejszą uroczystość poprze-
dziła msza św. w  kościele pw. św. 

Jana Chrzciciela w  Wilkołazie, 
której przewodniczył proboszcz 
ks. kanonik Janusz Świtaj w  asy-
ście księdza wikariusza Wojciecha 
Mazura, ks. kan. Wiesława Olesz-
ka i  ks. Ryszarda Ostasza. Udział 
w  wydarzeniu wzięli również za-
proszeni goście w  osobach m.in.: 
posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Kazimierza Chomy, staro-
sty powiatu kraśnickiego Andrzeja 
Rolli, wójta gminy Wilkołaz Pawła 

Głąba, prezesa Stowarzyszenia Pa-
mięć JP II Ryszarda Zawadowskie-
go, komendanta Straży Ochrony 
Przyrody i  Tradycji Andrzeja No-
waka wraz z  pocztem sztandaro-
wym, licznie zgromadzonej spo-
łeczności lokalnej oraz leśników 
z Nadleśnictwa Kraśnik.

Nadleśniczy Adam Kornat 
w  swoim wystąpieniu podkreślał 
powody zorganizowania wspólnie 
z  Urzędem Gminy Wilkołaz oraz 
Parafią Wilkołaz uroczystości od-
słonięcia obelisku. Wydarzeniu 
przyświecał przede wszystkim cel 
wyrażenia pamięci i  ogromnego 
szacunku, jakim cieszył się pośród 
naszego narodu św. Jan Paweł II. 
Każdorazowa obecność Ojca Świę-
tego w ojczyźnie czy też spotkania 

z  nim poza granicami napawały 
dumą, radością i  optymizmem, 
dodawały sił. A jego duchowe 
przywództwo i  modlitewne woła-
nie do Ducha Świętego o wsparcie 
narodu doprowadziło do wybuchu 
„Solidarności” i  odzyskania przez 
Polskę niepodległości, którą dzisiaj 
możemy się cieszyć.

Wielkim szacunkiem obdarzało 
Ojca Świętego również środowisko 
leśników, chętnie uczestniczących 
w  papieskich pielgrzymkach. To 
w 2004 r., podczas jednej z  takich 
pielgrzymek do Watykanu, leśni-
cy zabrali ze sobą kosz żołędzi ze-
branych z  najstarszego w  Polsce 
dębu noszącego imię Chrobry, 
które papież poświęcił. Po po-
wrocie do kraju żołędzie wysiano 
w  szkółce Nadleśnictwa Rudy Ra-
ciborskie i  wkrótce wyhodowano 
ponad 500 sadzonek, które prze-
kazano do wszystkich nadleśnictw 
i  dyrekcji leśnych oraz instytucji 
związanych z lasem w całej Polsce. 
Wysadzano je w  miejscach waż-
nych dla lokalnych społeczności 
w  kraju, a  nawet poza obecnymi 
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granicami – we Lwowie i  w  Ka-
mieńcu Podolskim. Od tej pory 
każdy „potomek” Chrobrego na-
zywany jest Dębem Papieskim. Je-
den z takich dębów o nr. 167 trafił 
do Nadleśnictwa Kraśnik i  dzięki 
ówczesnemu nadleśniczemu Nad-

leśnictwa Kraśnik – Stanisławo-
wi Kuśmierzowi, pochodzącemu 
z Wilkołaza, w dniu 3 maja 2006 r., 
w obecności leśników i mieszkań-
ców gminy Wilkołaz został po-
sadzony na tutejszym cmentarzu  
wojskowym.

Inicjatorem akcji sadzenia drzew 
powstałych z  poświęconych przez 
papieża Polaka nasion był obecny 
na uroczystości ks. Wiesław Ole-
szek – ówczesny kapelan leśników. 
Dzięki niemu w całej Polsce może-
my spotkać Dęby Papieskie – sym-
boliczne żywe pomniki, przypomi-
nające nam postać największego 
z Polaków. Dobrze wiemy, że dęby 
cechuje długowieczność, potęga 
i dostojeństwo, które zawdzięczają 
przede wszystkim zdrowym, moc-
nym korzeniom, głęboko wrasta-
jącym w  ojczystą glebę. Niech to 
będzie wskazaniem dla nas współ-
czesnych, że także człowiekowi 
potrzebne są silne korzenie wyni-
kające z  szacunku do przeszłości, 
o  czym tak dobitnie nauczał nas 
św. Jan Paweł II.

Nadleśnictwo Kraśnik

Szkoła podstawowa im. Wacła-
wa Rafalskiego w Ostrowie po raz 
kolejny włączyła się w  ogólnopol-
ską akcję społeczną organizowaną 
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w  Sulejówku – „Mamy Niepodle-
głą!”. Szkoły partnerskie otrzymują 
pocztówki niepodległościowe, któ-
re następnie uczniowie wypisują 

Mamy Niepodległą!

i wysyłają bliskim osobom. Celem 
akcji jest promowanie nowocze-
snego patriotyzmu. W  tym roku 
Samorząd Uczniowski na terenie 
szkoły zorganizował „Pocztę nie-
podległościową”, wypisane kartki 
trafiły do adresatów podczas apelu 
z okazji Święta Niepodległości.

M. Butryn
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„Stypendia Wójta Gminy Wilkołaz”  
za rok szkolny 2020/2021

W roku 2021 po raz trzeci zo-
stały przyznane „Stypendia Wój-
ta Gminy Wilkołaz” dla uczniów 
szkół z terenu gminy Wilkołaz za 
wybitne wyniki w nauce w roku 
szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z uchwalonym przez 
RG Wilkołaz w 2019 r. Lokalnym 

dium przysługuje uczniom uczęsz-
czającym do szkół podstawowych 
z tytułu:
 • wybitnych wyników w nauce,
 • wybitnych osiągnięć sporto-

wych,
 • wybitnych osiągnięć artystycz-

nych,

a) uczeń klas V–VI – 5,4,
b) uczeń klas VII–VIII  – 5,2,

2) uzyskali tytuł laureata lub fi-
nalisty w co najmniej wojewódz-
kich konkursach lub olimpiadach 
przedmiotowych.

W bieżącym roku dyrektorzy 
szkół złożyli łącznie 25 wnio-
sków o przyznanie stypendium za 
wybitne wyniki w nauce za rok 
szkolny 2020/2021 dla uczniów 
pobierających naukę na terenie 
gminy Wilkołaz. W dniu 15 listo-
pada br. komisja stypendialna po-
wołana przez wójta gminy doko-
nała analizy formalnej złożonych 
wniosków, opiniując wszystkie  
pozytywnie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
ze względu na trudną sytuacją epi-
demiologiczną, mając na wzglę-
dzie zdrowie i bezpieczeństwo na-
grodzonych uczniów, ich rodziców 
oraz grona pedagogicznego, wójt 
gminy Wilkołaz przesłał listy gra-
tulacyjne oraz symboliczne czeki 
wszystkim laureatom oraz ich ro-
dzicom.

Za wybitne wyniki w nauce 
w roku szkolnym 2020/2021 zo-
stali wyróżnieni:

Szkoła Podstawowa  
w Marianówce:
1. Maria Gałat – klasa V

Szkoła Podstawowa  
im. Królowej Jadwigi  
w Rudniku Szlacheckim:

1. Nikola Kołodziejska – klasa VI
2. Maja Krawczyk – klasa VI
3. Małgorzata Kurkowicz – klasa VI
4. Jakub Rachwał – klasa VI
5. Emilia Obyć  – klasa VII
6. Alicja Świca – klasa VII
7. Anna Wnuczek – klasa VII
8. Wiktoria Wronka – klasa VII
9. Marlena Baca – klasa VIII
10. Hanna Nagajek – klasa VIII

Programem Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzie-
ży pobierających naukę na terenie 
gminy oraz regulaminem przyzna-
wania „Stypendium Wójta Gminy 
Wilkołaz” – jednorazowe stypen-

dla uczniów, którzy posiadają co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z za-
chowania i spełniają jeden z poniż-
szych warunków:

1) osiągnęli na koniec roku 
szkolnego średnią ocen:
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Szkoła Podstawowa  
im. Wacława Rafalskiego 
w Ostrowie:
1. Emil Wnuczek – klasa V
2. Kacper Krawczyk – klasa VI
3. Julia Wnuk – klasa VI
4. Sebastian Maj – klasa VIIa
5. Weronika Bednara – klasa VIII

Szkoła Podstawowa  
im. Tadeusza Kościuszki 
w Wilkołazie:
1. Aleksandra Cielica – klasa VIa
2. Laura Jankowska – klasa VIb
3. Julia Chrzanowska – klasa VIIa
4. Magdalena Pizoń – klasa VIIa
5. Natalia Chrzanowska – klasa VIIb

6. Malwina Zdybel – klasa VIIb
7. Milena Rozwalak – klasa VIIc
8. Anna Dębińska – klasa VIIIb
9. Bartosz Kasperek – klasa VIIIb

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów i wytrwałości 
w pogłębianiu wiedzy.

A. Myszak

Ślubowanie pierwszaków w Szkole  
Podstawowej im. T. Kościuszki w Wilkołazie

12 października 2021 r. w Szko-
le Podstawowej im. T. Kościuszki 
w  Wilkołazie odbyło się ślubowa-
nie uczniów klas pierwszych. Uro-
czystość ta wpisała się na stałe do 
kalendarza imprez szkolnych. To 
bardzo ważne wydarzenie nie tyl-
ko dla najmłodszych, ale również 
dla ich rodziców. Ze względu na 

pandemię, uroczystość odbyła się 
w hali sportowej w reżimie sanitar-
nym.

Oprócz głównych bohaterów 
tego wydarzenia – uczniów klas 
pierwszych – obecni byli ich ro-
dzice, dyrektor szkoły Karol Na-
gajek, ksiądz Wojciech Mazur oraz 
wychowawczynie – B. Jastrzębska 
i H. Samolej.

Zanim pierwszoklasiści do-
stąpili przyjęcia do społeczności 

szkolnej, pokazali to, czego już 
się w szkole nauczyli. Gotowi, od-
świętnie ubrani i  bardzo przejęci 
przystąpili do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Zadaniem 
pretendentów na uczniów było 
m.in.: zaśpiewanie piosenek, re-
cytacja wierszy oraz wykonanie  
tańca.

Następnie w niezwykle podnio-
słej atmosferze pierwszoklasiści 
ślubowali na sztandar naszej szko-
ły: „…być dobrymi Polakami, god-
nie reprezentować swoją szkołę, 
swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycie-
lom…”. Złożeniu ślubowania towa-
rzyszyły wzruszenie, pozytywne 
emocje, autentyczne przeżycia za-
obserwowane na twarzach uczest-
niczących osób.

Aktu pasowania dokonał dy-
rektor szkoły Karol Nagajek. Tym 
samym nowi adepci nauki szkol-
nej zostali włączeni w poczet braci 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w  Wilkołazie. 
Pierwszoklasiści otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, legitymacje szkolne 
oraz słodkie upominki.

Nowym uczniom naszej szkoły 
życzymy, aby wszystkie lata na-
uki były piękną przygodą, pełną 
samych najlepszych ocen i  wzo-
rowego zachowania, aby nasza 
szkoła była prawdziwym „drugim 
domem”, w  którym poczujecie się 
bezpiecznie, spotkacie się z  życz-
liwością i zrozumieniem ze strony 
rówieśników i  dorosłych oraz na-
wiążecie nowe przyjaźnie.

H. Samolej, B. Jastrzębska
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Ślubowanie klas pierwszych
10 listopada 2021  r. w  Szkole 

Podstawowej im. Wacława Rafal-
skiego w Ostrowie odbyła się uro-
czystość ślubowania klas pierw-
szych połączona z  obchodami 
Święta Niepodległości. O symbo-
licznej godzinie 11:11 uczniowie 
odśpiewali „Mazurka Dąbrowskie-
go” – to część ogólnopolskiej akcji 
„Szkoła do hymnu”.

W niezwykle podniosłej atmos-
ferze, przed pocztem sztandaro-
wym uczniowie klasy pierwszej 
ślubowali być dobrymi Polakami, 
godnie reprezentować swoją szko-
łę, swym zachowaniem i  nauką 
sprawiać radość rodzicom i  na-
uczycielom. Po złożeniu ślubowa-
nia dyrektor szkoły Renata Jamróz 
dokonała symbolicznego pasowa-
nia na ucznia, dotykając piórem, 
jak czarodziejską różdżką, ramion 
dzieci i  wypowiadając słowa: „Pa-
suję cię na ucznia Szkoły Podsta-
wowej im. Wacława Rafalskiego 
w  Ostrowie”. Od tej chwili stali 
się oni nowymi członkami naszej 
szkolnej rodziny!

Na początku uroczystości odby-
ła się część artystyczna w wykona-
niu pierwszoklasistów. Dla uczniów 
wychowawczyni Haliny Kopeć 
i  ich rodziców było to niezwykłe 
przeżycie, a  sama uroczystość do-
starczyła naszym małym „bohate-
rom dnia” oprócz odrobiny stresu 
wielu wzruszeń i  radości. Ubrane 

na galowo dzieci w  obecności ro-
dziców i gości zaprezentowały do-
skonałą grę aktorską – recytując 
wzruszające wiersze i popisując się 
zdolnościami wokalnymi.

Dyrektor Renata Jamróz podkre-
śliła, jak ważne są słowa złożonego 
przyrzeczenia, w którym na pierw-
szym miejscu znalazła się ojczyzna, 
rodzina i szkoła. Życzyła dzieciom, 
aby spełniły się złożone zobowią-
zania i  postanowienia, i  aby na-
uka w szkole była dla nich piękną 
i  bezpieczną przygodą, w  której 
towarzyszyć im będą zawsze życz-
liwi nauczyciele, koledzy i rodzice.

Uczniowie otrzymali pamiątko-
we dyplomy, legitymacje szkolne, 
książki zakupione przez Radę Ro-
dziców i wiele innych upominków. 
Rodzice pierwszoklasistów poda-
rowali swoim pociechom rogi ob-
fitości.

Następnie odbyła się druga część 
artystyczna, przygotowana przez 
panią Małgorzatę Butryn, uświet-
niająca 203. rocznicę odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. 
Uczniowie klas IV–VIII wprowa-
dzili zgromadzonych w  atmosferę 
wydarzeń z listopada 1918 r. Opra-
wa muzyczna oraz recytowane 
wiersze i  śpiewane pieśni patrio-
tyczne pomogły zrozumieć uczucia 
walczących o niepodległość.

Na zakończenie dyrektor Renata 
Jamróz wręczyła nagrody uczniom 
biorącym udział w  konkursach 
o tematyce niepodległościowej.

Po akademii nasi bohaterowie 
z  I klasy wraz z  rodzicami oraz 
zaproszonymi gośćmi udali się na 
słodki poczęstunek zorganizowany 
przez swoich rodziców.

H. Kopeć
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Pamiętamy, dziękujemy…
Początek listopada to naturalny 

czas zadumy, wspomnień, refleksji. 
Szczególnie serdecznie wspomi-
namy wtedy tych, których fizycz-
nie już nie ma wśród nas, a którzy 
swym istnieniem, czynami, słowa-
mi wywarli znaczący wpływ na na-
sze życie, postawy, wybory.

tych, którzy – choć często nieznani 
z  imienia i nazwiska – oddali swe 
życie w obronie naszej ojczyzny.

Powaga miejsca, niezwykły na-
strój udzieliły się i  uczniom, i  ich 
nauczycielom. Każdy pomnik, 
obelisk, nagrobek, napis to okazja 
do rozmowy, refleksji, zadumy. To 
nic, że młodszym uczniom czasem 
plączą się daty, że mylą się wyda-
rzenia, ważne, że dostrzegają to, co 
łączy powstańców styczniowych, 
żołnierzy I i  II wojny światowej, 

ale pytanie: „Jak ja bym się zacho-
wał w  trudnej sytuacji?” można 
było wyczytać w oczach niejedne-
go ucznia.

To była niezwykle piękna 
i  owocna lekcja historii. Nie tylko 
wzbogaciła wiedzę uczniów, ale 
poruszyła serca, wywołała różne 
emocje: zdumienie, podziw, współ-
czucie, wdzięczność. Wiadomości 
o  detalach może z  biegiem czasu 

ulecą z głów, ale rozmowy, przeży-
cia, przemyślenia na długo zostaną 
w sercach.

Pan Wacław Rafalski, patron 
szkoły w Ostrowie, na którego gro-
bie uczniowie także złożyli kwiaty, 
z  pewnością byłby dumny z  mło-
dzieży. Bo tak naprawdę nie o kwia-
ty i  znicze chodzi, a  o  wdzięcz-
ną pamięć żyjących. Uczniowie 
z Ostrowa świetnie o tym wiedzą.

M. Garbacz

ofiary łagrów – umiłowanie ojczy-
zny, ofiarność, wierność ideałom. 
Dziś – na szczęście – nikt nie wy-
maga od nas takiego poświęcenia, 

Nic dziwnego, że uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowie, 
kierując się odruchem serca, wy-
brali się na cmentarz parafialny 
w  Popkowicach, aby wiązankami 
kwiatów i  płonącymi ognikami 
cmentarnych zniczy uczcić pamięć 

Kwatera poległych 
w I wojnie światowej

Pamięci pomordowanych  
w łagrach

Żołnierze 1915 Powstańcy styczniowi

Ofiary terroru hitlerowskiego

Grób patrona szkoły
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Nasilenie napięcia wojny hy-
brydowej na granicy Białorusi 
i Polski spowodowało konieczność 
wysłania w  te rejony sił Wojska 
Polskiego, funkcjonariuszy Straży 

I znowu mroczny cień lasu roz-
jaśniło delikatne światło zniczy. 
Wszystko to za sprawą uczniów 
Szkoły Podstawowej w Marianów-

Kartka dla Obrońców Granic

Granicznej i  policjantów. Pełnią 
oni swoją służbę w  niebezpiecz-

Pamiętamy!

ce, którzy kolejny raz udowodnili, 
że los żołnierskich mogił z  pobli-
skiego lasu nie jest im obojętny. To 
dzięki mozolnej pracy dzieci z klas 

nych warunkach z  dala od rodzin 
i bliskich, narażając swoje zdrowie, 
a  nawet życie. Cała społeczność 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowie 
popiera wszelkie działania pod 
hasłem „Murem za Polskim Mun-
durem”. Włączyliśmy się w  akcję 
„Kartka dla Obrońców Granic”. 
Nasi uczniowie wykonali piękne 
kartki. W ten sposób wyrazili swo-
ją wdzięczność i  podziękowanie 
dla polskich służb mundurowych, 
które z  poświęceniem strzegą na-
szych granic.

B. Brożek

Nasz szkoła dołączyła do eduka-
cyjnego „Projektu Krokus” zaini-
cjowanego przez Holocaust Educa-
tion Trust Ireland, którego polskim 
koordynatorem jest Żydowskie 
Muzeum Galicja. Szkoły uczestni-
czące w projekcie otrzymują jesie-
nią cebulki żółtych krokusów. Taka 
paczka dotarła również do naszej 
szkoły.

Uczniowie klas VIII w  szkol-
nym ogródku zasadzili cebulki 
żółtych krokusów, upamiętniając 
w  ten sposób najmłodsze ofiary 
Holocaustu. Kiedy z  początkiem 

„Projekt Krokus” w Ostrowie
wiosny kwitną krokusy, pamięta-
my o  dzieciach, które straciły ży-
cie podczas II wojny światowej. Te 
piękne kwiaty przypominają nam 
także o  tym, że po najstraszniej-
szych wydarzeniach życie zaczyna 
się na nowo. My możemy mieć na-
dzieję, że nadejdą czasy lepsze od 
tych, które przeminęły.

Miło nam zaznaczyć swoją 
obecność wśród prawie 600 szkół 
w całej Polsce. Dziękujemy za moż-
liwość udziału w tym wyjątkowym 
projekcie.

M. Butryn

IV–VIII spod grubej warstwy liści 
zaczęły ukazywać się, mocno już 
nadszarpnięte zębem czasu, kurha-
ny. Z  pochylonymi krzyżami, po-
rośnięte mchem i bluszczem ciągle 
tam są i czekają na wydobycie ich 
z mroków przeszłości.

Cieszymy się, że chociaż raz 
w  roku możemy odwiedzić te le-
śne mogiły, rozświetlić je kolora-
mi barwnych stroików i  zapalić 
na nich znicze- symbol naszej nie-
ustającej pamięci.

A. Brytan
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wie za przeprowadzenie wewnętrz-
nego kiermaszu, loterii i prywatnej 
zbiórki dla Oliwiera.

W parafii pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Rudniku Szlacheckim Koła 
Gospodyń z Wólki Rudnickiej oraz 
Pułankowic również przygotowały 
ciasta i słodkości na rzecz Oliwiera. 
W  akcję włączyła się Szkoła Pod-
stawowa w  Rudniku Szlacheckim, 
organizując wewnętrzną zbiórkę.

Dziękujemy także Szkole Pod-
stawowej w  Marianówce za włą-
czenie się w akcję i przeprowadze-
nie wewnętrznego kiermaszu oraz 
zbiórki w swojej placówce.

Serdeczne podziękowanie kie-
rujemy do osób prywatnych, któ-
re swoim WIELKIM SERCEM 
wsparły naszą inicjatywę.

Podczas kiermaszu zebrano 
15 161 zł. Cała kwota została prze-
kazana na ręce rodziców Oliwiera, 
którzy przeznaczą ją na turnus re-
habilitacyjny swojego dziecka. 

B. Nagajek

Kiermasz Mikołajkowy dla Oliwiera
Boże Narodzenie to magiczny 

czas. Otwieramy się na drugiego 
człowieka, zwłaszcza słabego, od-
rzuconego, chorego i  niezauważa-
nego. Gminny Ośrodek Kultury 
wraz z  Biblioteką w  Wilkołazie 
w ten szczególny czas zorganizował 
Kiermasz Mikołajkowy dla Oliwe-
ra Rybińskiego. Swoim zasięgiem 

objęliśmy całą gminę. Jednocze-
śnie zbiórka przeprowadzona była 
w  parafiach: Wilkołaz, Rudnik 
Szlachecki oraz Popkowice.

W parafii pw. św. Jana Chrzcicie-
la w  Wilkołazie do akcji włączyły 
się bezinteresownie: Nadleśnictwo 
Kraśnik, Bank Spółdzielczy Ziemi 
Kraśnickiej O/Wilkołaz, Młodzież 
KSM „Soli Deo”, Gminne Przed-
szkole w Wilkołazie, Szkoła Podsta-
wowa w  Wilkołazie, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Wilkołaza, Gminna 
Rada Kół Gospodyń Wiejskich, 
KGW Obroki, KGW Wilkołaz 
Pierwszy, KGW Wilkołaz Trzeci, 

KGW Wilkołaz Dolny, KGW Wil-
kołaz Drugi. Podczas kiermaszu 
sprzedawane było ciasto upieczone 
przez panie z Koła Gospodyń, stro-
iki oraz różnorodne ozdoby bo-
żonarodzeniowe wykonane przez 
przedszkolaków i  uczniów szkoły 
podstawowej. Szczególną niespo-
dzianką był Święty Mikołaj, który 

rozdawał albumy i  słodkie łakocie 
wszystkim dzieciom, ufundowane 
przez Bank Spółdzielczy oraz Nad-
leśnictwo Kraśnik. Można było 
zrobić sobie również zdjęcie ze 
św. Mikołajem i aniołami. Podczas 
kiermaszu i  mszy świętej obecny 
był Oliwier wraz z rodzicami.

W parafii pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w  Popkowicach wsparły 
nas panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z  Ostrowa i  Ostrowa-Kolo-
nii. Na zorganizowanym kierma-
szu wystawiły upieczone przeróżne 
ciasta i słodkości. Dziękujemy rów-
nież Szkole Podstawowej w Ostro-
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Obrokach w  ramach realizacji 
projektu „Gotujemy pysznie, zdro-
wo, nowocześnie i na ludowo”:

1) zorganizowało spotkanie 
w celu analizy potrzeb, zdefiniowa-
nia odbiorców i opracowania pro-
jektu;

2) zakupiło piec konwekcyjno-
-parowy, jego częściowe wyposaże-
nie, jako wkład własny, robot pla-
netarny i  produkty potrzebne do 
realizacji działań;

3) 16 października 2021  r. zor-
ganizowało warsztaty dla dzieci 
i  rodziców z  udziałem dietetyka 
nt. zdrowego stylu życia, głównie 
zdrowego żywienia i prawidłowego 
komponowania posiłków;

4) przygotowało „Piknikowe 
przysmaki”;

5) zorganizowało piknik w  po-
bliskim lesie połączony z  prze-
jażdżką rowerową.

Członkinie KGW w  Obrokach, 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, podczas zebrania 
opracowały listę zadań dla swo-
jej działalności, wśród których 
za najważniejsze uznano dbałość 
o zdrowie i formę fizyczną głównie 
dzieci i młodzieży. Aby zrealizować 
te cele, należało zdobyć środki fi-
nansowe na ich realizację, dlatego 
opracowałyśmy wniosek i złożyły-

śmy projekt do FIO Lubelskie. Po 
uzyskaniu wsparcia finansowego 
przystąpiliśmy do jego realizacji.

Dokonałyśmy rozeznania ceno-
wego, tj. skierowałyśmy zapytania 
o  oferty cenowe na zakup pieca, 
a  po ich otrzymaniu wybrałyśmy 
ofertę najkorzystniejszą cenowo 
i  zakupiłyśmy piec konwekcyj-
no-parowy. Następnie w  ramach 
przyznanych środków zakupiłyśmy 
robot planetarny. Realizując wkład 
własny, zakupiłyśmy częściowe wy-

posażenie pieca (blaszki i  formy) 
i  produkty spożywcze potrzebne 
do realizacji działań.

Umówiłyśmy spotkanie z  elek-
trykiem, który bezpiecznie pod-
łączył urządzenia i  zapoznał nas 
z  ich obsługą oraz zasadami bhp 
i  p.poż. Te działania zrealizował 
dla nas w ramach wolontariatu pan 
Krzysztof Chrzanowski.

Następnym działaniem było zor-
ganizowanie warsztatów dla dzieci 
i  rodziców z  udziałem dietetyka. 
Zaplanowałyśmy je na 16 paździer-
nika 2021 r.

Wykonałyśmy zaproszenia 
i  prezentowałyśmy je na tablicy 
ogłoszeń (obok świetlicy), na gru-
pie KGW w  Obrokach i  poprzez 
media społecznościowe. Potem 
umówiłysmy spotkanie z  dietety-
kiem – panią Agnieszką Koneczną. 

Otrzymałyśmy wskazówki i  listę 
zakupów – produktów potrzeb-
nych na warsztaty.

Warsztaty rozpoczęła pani 
Agnieszka Koneczna, która w  ra-
mach wolontariatu zgodziła się 
wziąć w  nich udział. Przedstawi-
ła zebranym dzieciom, młodzieży 
i  rodzicom zasady zdrowego ży-
wienia, pokazała jak komponować 
dobre jadłospisy, jak prawidłowo 
przygotowywać posiłki. Zwróciła 
uwagę na potrzeby młodych orga-
nizmów, potrzeby ich nawadniania 
i  odżywiania, ruchu, ale najważ-
niejsze to wyrabianie nawyków zy-
wieniowych, ich kształcenie.

Potem przystąpiły do pracy 
dzieci, młodzież, a  ich pracę nad-
zorowali pani Agnieszka i rodzice. 
Z produktów przygotowały zdrowe 
przekąski (granolę), pasty: jajeczną 
i  serową, masełko ziołowe, kroiły 
chudą wędlinę, ser, gotowane jajka, 

warzywa jako dodatki (pomidory, 
paprykę, ogórki gruntowe i kiszo-
ne), myły owoce (winogona), kro-
iły gruszki, jabłka i śliwki przynie-
sione z sadu.

Przy pomocy członkiń dzieci 
przygotowały ciasto marchewko-
we, same obierały i ścierały na tar-
ce surowe marchewki, odmierzały 
produkty. Poznały możliwości ro-
bota planetarnego, mieszając cia-
sto.

H. Podsiadła

Realizacja projektu „Gotujemy pysznie,  
zdrowo, nowocześnie i na ludowo”
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Ślubowania nadszedł czas
W dniu 14 października 2021 r. 

w  Szkole Podstawowej w  Maria-
nówce miała miejsce uroczystość 
przyjęcia najmłodszych w  poczet 
uczniów. W tej ważnej uroczystości 
wzięli udział wszyscy uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice.

Ślubowanie i pasowanie uczniów 
klasy pierwszej rozpoczęło się czę-
ścią artystyczną, którą wspólnie 
przygotowały klasy I–III. Ucznio-
wie recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki, jak również rozwiązywali 

zagadki. Po prezentacji umiejęt-
ności artystycznych i  zdobytych 
wiadomości pierwszoklasistów na-
stąpił akt ślubowania i  pasowania 
na ucznia. Wielkim, kolorowym 
ołówkiem tego symbolicznego aktu 
dokonała Pani Dyrektor, wręczając 
pamiątkowe dyplomy i upominki.

Na koniec na wszystkich czekała 
słodka niespodzianka, którą przy-
gotowali rodzice naszych pierw-
szaków.

M. Burda

W dniu 28 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Marianów-
ce pod opieką wychowawców ko-
lejny raz przystąpili do ogólnopol-
skiej 28. akcji „Sprzątanie Świata 
– Polska 2021”. Tegoroczne hasło 

„Sprzątanie Świata”

kampanii brzmiało: „Myślę, więc 
nie śmiecę”.

Najmłodsi uczniowie zadbali 
o porządek terenów przyszkolnych, 
natomiast starsi sprzątali tereny le-
śne oraz teren wzdłuż miejscowych 

dróg. Cała społeczność szkolna 
chętnie wzięła udział w tej akcji.

Dzięki takim inicjatywom 
w  dzieciach od najmłodszych lat 
wzrasta świadomość ekologiczna.

E. Zarzeczna

Ojczyźnie miłej śpiewajmy!
Pieśń towarzyszyła człowieko-

wi od zawsze. Rozweselała w  go-
dzinach smutku, koiła tęsknotę, 
zagrzewała do walki. Nie sposób 
nie docenić jej roli na przestrzeni 
wieków.

Dlatego w  przeddzień rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w  Marianówce przypomnieli 
kilka utworów, dzięki którym Po-
lacy przetrwali niejedną dziejową 
burzę i wybili się na niepodległość.

Przywołane utwory pochodzi-
ły z  różnych okresów, miały wie-
lu autorów i  niejednolite tempo. 
Wszystkie łączyło jednak jedno: 
miłość do ukochanej ojczyzny, tę-
sknota za nią i determinacja w dą-
żeniu do jej wskrzeszenia.

A. Brytan



28 września 2021  r . uczniowie 
klas V–VIII wraz z  wychowawca-
mi wyjechali na jesienną wycieczkę 
do Lublina . Pierwszym punktem 
było uczestniczenie w  pokazach 
chemicznych na UMCS-ie . Chętni 
uczniowie wykonywali doświad-
czenia przygotowane przez wy-
kładowców uczelni, a  pozostali 
z  zainteresowaniem przyglądali 
się efektom eksperymentów che-
micznych . Drugim punktem wy-
cieczki było zwiedzanie Muzeum 
Martyrologii na Majdanku, znaj-

Wycieczka szkolna do Lublina

dującego się na miejscu obozu 
koncentracyjnego z lat 1941–1944 . 
Była to wzruszająca i  trudna lek-
cja historii . Jak dobrze, że żyjemy 
w  czasach względnego spokoju . 
Kolejnym punktem był spacer uli-
cami Lublina, oglądanie pięknej 
fontanny, pozdrawianie Litwinów 
przez okno telewizyjne, głaskanie 

koziołka, mocowanie się z  wiel-
kim globusem, potem zwiedzanie 
katedry lubelskiej i  Starego Mia-
sta . Oczywiście punktem kulmi-
nacyjnym wycieczki była wizyta 
w  McDonaldzie na małe co nie-
co . W dobrych humorach i trochę 
zmęczeni wróciliśmy punktualnie 
do Rudnika .

B. Wielgus


