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CzASopiSMo BEzpłAtNE

Nadeszło lato, a z nim wakacje, dla 

dzieci i młodzieży szczególnie cenny czas, 

który pozwoli odpocząć po długich mie-

siącach nauki w szkole. Wakacje to okres, 

który wszyscy możemy wykorzystać na 

robienie wielu rzeczy. Nudy nie będzie 

także w naszej poniatowej, która z roku 

na rok oferuje nam coraz więcej atrakcji 

i ciekawych miejsc. Stęsknieni za słoń-

cem mieszkańcy miasta aktywne zaczęli 

spędzać czas nad miejskim kąpieliskiem 

i w parku. Z naszej strony na pewno nie 

zabraknie imprez i wydarzeń kulturalnych. 

Jedną z imprez, która odbyła się w ostatnim 

czasie, były dni naszego miasta, o których 

możecie przeczytać na kolejnych stronach 

naszego czasopisma. 

Wszystkim dzieciom, ale także i doro-

słym, chcemy życzyć ciepłych i bezpiecz-

nych wakacji. Mamy nadzieję, że ta piękna 

pogoda będzie z nami do końca lata. Wy-

korzystajcie te dni jak najlepiej!

czekamy na państwa teksty, zdjęcia 

oraz artykuły pod adresem: 

biuro@ckpit.poniatowa.pl

witaj, lato! 
 " CKPiT

poniatowa 
1. Centrum Kultury promocji i turystyki w poniatowej, 

ul. Fabryczna 1
2. Miejsko-Gminna Biblioteka publiczna, ul. Fabryczna 1
3. Urząd Miejski, ul. Młodzieżowa 2
4. ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kraczewicka 31
5. Sklepy „Gama” ul. Modrzewiowa 1, ul. Brzozowa 2
6. Sklep pHU ADAMEX paweł Żywicki, ul. 1 Maja 
7. Sklep „Groszek”, ul. Sosnowa 4

oraz w placówkach handlowych na terenie gminy
1. Dąbrowa Wronowska
2. Kowala Pierwsza
3. Kowala Druga
4. Kraczewice Prywatne
5. Niezabitów
6. obliźniak
7. poniatowa Wieś
8. zofianka

czasopisma „poniatowskie wieści” 
szukaj w tych miejscach:
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konferencja wojewódzkiej rady towarzystw 
regionalnych w lublinie

 "UM Poniatowa  

patronami medialnymi dwudniowej 
konferencji były tVp3 Lublin, polskie Radio 
Lublin oraz Kurier Lubelski.

Spośród licznie zaproszonych gości, 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 
poseł na Sejm Rp pani Gabriela Masłow-
ska, reprezentujący Ministra Edukacji 
i Nauki Janusz Wawerski, w imieniu 
Wojewody Lubelskiego Karol Rzepecki, 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 
Bartłomiej Bałaban, przedstawiciel Urzędu 
Miasta Lublin zdzisław Niedbała, generał 
brygady, pilot Ryszard Hać, płk Andrzej 
Marciniuk, mjr Sławomir Wiśniewski, Dy-
rektor Wojewódzkiej Biblioteki publicznej 
w Lublinie tadeusz Sławecki, regionaliści 
z województwa lubelskiego, Radni Rady 
Miejskiej w poniatowej z przewodniczącą 
Rady panią Ewą Baranowską na czele, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy poniatowa, Skarbnik Gminy pani 
Anna Ruta, kierownicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego a także nauczyciele, dzieci, 
młodzież ze szkół podstawowych z gminy 
oraz z zespołu Szkół w poniatowej. 

Uroczystość poprowadzili przewodni-
czący prof. Marian Surdacki WRtR oraz 
pani Ewelinę Barwińska- Mazur z WoK 
w Lublinie, a ją zainaugurował występ Mło-
dzieżowej orkiestry Dętej z CKpit w ponia-
towej pod batutą pana Jarosława Mielko. po 
muzycznym występie, głos zabrał gospodarz 
- burmistrz poniatowej paweł Karczmar-
czyk, a następnie honorowi goście: Janusz 
Wawerski, Gabriela Masłowska, Bartłomiej 
Bałaban, Karol Rzepecki, który odczytał list 
Wojewody Lubelskiego. Część powitalną 
zakończył dyrektor Wojewódzkiego ośrodka 
Kultury w Lublinie Artur Sępoch.

po oficjalnych przemówieniach rozpo-
częła się część wykładowa, podczas której 

wystąpili: prof. tomasz panfil z tematem 
„Niemiecka polityka eksterminacji ludności 
polski w latach 1939 – 1945”, dr tomasz 
Kranz, dyrektor państwowego Muzeum 
na Majdanku z prezentacją pt. „okupa-
cyjne losy mieszkańców Lubelszczyzny 
na kanwie monografii „Więźniowie KL 
Lublin 1941 – 1944”, dr Artur podgórski 
z wykładem „Martyrologia na terenie gmi-
ny poniatowa 1939 – 1945”, dr Dominik 
Szulc z prezentacją „Małe miasto – małe 
zbrodnie? Rozprawa ze stereotypem na 
przykładzie Kraśnika”, dr Marcin pastwa 
z tematem „Szlakiem pomników pamięci 
narodowej w Gminie poniatowa” oraz 
Władysław Mądzik z prezentacją „Działa-
nia Armii Krajowej w Gminie poniatowa”.

po bogatym programie merytorycznym 
goście zostali zaproszeni na bardzo ciepło 
przyjęte i długo oklaskiwane występy 
zespołów „Szczygiełki” oraz „Scholares 
Minores pro Musica Antiqua”, które zo-
stały poprowadzone przez Danutę i Wi-
tolda Danielewiczów w ognisku pracy 
Pozaszkolnej w Poniatowej. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się 
uroczystą mszą w intencji regionalistów 
w Kościele pw. Ducha świętego w ponia-
towej. Następnie odbyła się prezentacja 
ścieżki edukacyjnej mieszczącej się w par-
ku Miejskim, powstałej w ramach projektu 
realizowanego przez Gminę poniatowa pt. 
„Szlakiem pomników pamięci narodowej 
w Gminie poniatowa”. 

Kolejna część konferencji odbywała się 
w Kinie teatr Czyn i, podobnie jak pierw-
szego dnia, rozpoczął ją występ muzyczny, 
tym razem Dziecięcej Kapeli Ludowej 
z CKpit. Następnie zastępca burmistrza 
poniatowej pani Aneta poniatowska wy-
głosiła referat o historii poniatowej, na 

W dniach 23-24 kwietnia 2022 r. w Kinie Teatr Czyn w Poniatowej odbyła się konferencja Wojewódzkiej 
Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie pt. „Obozy jenieckie i martyrologia ludności w „małej” Ojczyźnie 
na przykładzie Poniatowej”. Organizatorami wydarzenia, poza wspomnianą Wojewódzką Radą Towarzystw 
Regionalnych, były również: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Poniatowa, Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej. Patronat honorowy nad wydarza-
niem objęli: poseł na Sejm RP pani Gabriela Masłowska, Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Państwowe 
Muzeum na Majdanku.

zakończenie którego serdecznie podzię-
kowała wszystkim uczestnikom konfe-
rencji za przybycie oraz prelegentom za 
przygotowanie bardzo ciekawych wy-
kładów. z krótką prezentacją na temat 
„Mieszkańców Lubelszczyzny w armii 
carskiej” wystąpił piotr Glądała z Lubel-
skiego towarzystwa Genealogicznego. 
W dalszej kolejności, pan Rafał pastwa 
prezes towarzystwa przyjaciół poniato-
wej, przedstawił prezentację nawiązującą 
do 35-lecia działalności towarzystwa. 
Była to doskonała okazja do wspomnień 
i refleksji. po części oficjalnej popłynęły 
podziękowania i gratulacje od gości dla 
towarzystwa przyjaciół poniatowej oraz 
od tpp dla osób wspierających działa-
nie Towarzystwa.

pan burmistrz poniatowej paweł Karcz-
marczyk oraz pani zastępca burmistrza 
poniatowej Aneta poniatowska również 
dołączyli do grona osób składających 
gratulacje, dziękując za działania po-
dejmowane na rzecz upowszechniania 
informacji o życiu poniatowej, dziejach 
naszego Miasta i Gminy, a także pro-
wadzenie poniatowskiego Uniwersytetu 
trzeciego Wieku. złożyli wyrazy wdzięcz-
ności za pracę służącą kształtowaniu toż-
samości kulturowej i historycznej naszej 
„małej ojczyzny”. towarzystwu przyjaciół 
poniatowej życzymy kolejnych udanych 
jubileuszy. tym akcentem dwudniowa 
konferencja została oficjalnie zakończona.

Wszystkim biorącym udział w wydarze-
niu dzieciom i młodzieży ze szkół Gminy 
poniatowa wręczone zostały upominki 
przygotowane przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki. otrzymały je także dzieci 
i młodzież uświetniające konferencję 
swoimi występami w Kinie teatr Czyn. 
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jubileusz 10-lecia poniatowskiego 
uniwersytetu trzeciego wieku

 "UM Poniatowa

międzygminne zawody 
sportowo – pożarnicze

 "UM Poniatowa

W  dniu 4 listopada 2010 r. Towa-
rzystwo Przyjaciół Poniatowej powo-
łało do życia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Pierwszym kierownikiem zo-
stała Maryla Kryk, a kulminacją uro-
czystości było wręczenie 24 indeksów 
dla pierwszych studentów PUTW.

W  dniu 4 listopada 2010 r. towarzystwo 
przyjaciół poniatowej powołało do życia 
Uniwersytet trzeciego Wieku. pierwszym 
kierownikiem została Maryla Kryk, a kul-
minacją uroczystości było wręczenie 24 
indeksów dla pierwszych studentów pUtW.

20 maja 2022 r. w Art Cafe KLUBoWA 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
akademickiego, połączone z obchodami 
10-lecia poniatowskiego Uniwersytetu 
trzeciego Wieku. Kierownik pUtW – Elż-
bieta olszowa przywitała wszystkich za-
proszonych gości, następnie wraz z grupą 

klasyfikacja po biegu sztafetowym: 
• oSp poniatowa Wieś (kobiety) – 74,64 sek. 
• oSp poniatowa Wieś – 54,95 sek. 
• oSp Kraczewice – 55,30 sek. 
• oSp Kowala pierwsza – 56,60 sek. 
• oSp Kowala Druga – 57,96 sek. 
• oSp poniatowa - Miasto 58,65 sek. 
• oSp Dąbrowa Wronowska – 61,64 sek. 
• oSp Kolonia Szczuczki – 76,00 sek. 

klasyfikacja po ćwiczeniu bojowym: 
• oSp poniatowa Wieś (kobiety) – 76,36 sek. 
• oSp poniatowa - Miasto – 42,59 sek. 
• oSp Kraczewice – 48,76 sek. 
• oSp poniatowa Wieś – 50,77 sek. 

• oSp Kowala pierwsza – 51,69 sek. 
• oSp Kolonia Szczuczki – 68,19 sek. 
• oSp Kowala Druga – 69,02 sek. 
• oSp Dąbrowa Wronowska – 89,07 sek. 

klasyfikacja łączna w naszej gminie 
przedstawiła się następująco: 
i - oSp poniatowa Wieś (kobiety) – 151 pkt. 
i - oSp poniatowa - Miasto – 101,24 pkt. 
ii - oSp Kraczewice – 104,06 pkt. 
iii - oSp poniatowa Wieś – 105,72 pkt. 
iV - oSp Kowala pierwsza – 108,29 pkt. 
V - oSp Kowala Druga – 126,98 pkt. 
Vi - oSp Kolonia Szczuczki – 144,19 pkt. 
Vii - oSp Dąbrowa Wronowska – 150,71 pkt. 

słuchaczy w humorystyczny sposób przy-
bliżyła wszystkim zebranym historię Uni-
wersytetu. Na uwagę zasługuje fakt, że 
zarówno teksty piosenek, jak i wiersze 
członkowie pUtW napisali sami.

po części artystycznej przyszedł czas 
na życzenia. zebrani goście na stojąco 
odśpiewali „Sto lat”, by następnie indywi-
dulanie złożyć gratulacje. Burmistrz pogra-
tulował pięknego jubileuszu, podziękował 

słuchaczom za ich aktywność oraz życzył 
wielu kolejnych, owocnych lat działalności.

Dla zaproszonych gości i przyjaciół 
członkowie pUtW przygotowali upominki, 
które wykonali sami. oficjalną część uroczy-
stości zakończono pamiątkowym zdjęciem.

Wszystkim słuchaczom pUtW życzy-
my wszystkiego co najlepsze, wszelkiej 
pomyślności oraz kolejnych lat wspania-
łej działalności!

W klasyfikacje ogólnej zawodów jed-
nostka oSp poniatowa – Miasto zajęła 
iii miejsce!

Nagrody drużynom wręczyli: 
• burmistrz poniatowej, a zarazem prezes 

zarządu oddziału Miejsko-Gminnego zoSp 
Rp w poniatowej – paweł Karczmarczyk, 

• wice-prezes zarządu oddziału Miejsko-
-Gminnego zoSp Rp w poniatowej – Rafał 
Dobraczyński, 

• komendant gminny zarządu oddziału 
Miejsko-Gminnego zoSp Rp w poniato-
wej – Jacek pietraś. 
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy 

puchar, dyplom oraz bon pieniężny, które 
ufundowała Gmina poniatowa.

Dziękujemy gospodarzom i organizato-
rom za doskonale przygotowanie zawodów. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, 
cieszymy się że nasi strażacy aktywnie bio-
rą udział w takich zawodach, podnosząc 
swoje umiejętności – dzięki temu możemy 
być pewni, że gdy będzie potrzeba, to 
strażacy szybko i sprawnie pojawią się, 
by nieść pomoc potrzebującym.

26 czerwca 2022 r. w Opolu Lubelskim odbyły się międzygminne zawody 
sportowo – pożarnicze. Wzięły w nich udział jednostki OSP z terenu gmin: 
Chodel, Poniatowa i Opole Lubelskie. Łącznie w zawodach brało udział 30 
drużyn, z czego 8 z nich reprezentowało naszą gminę. 
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delegacja z miasta partnerskiego 
stegliglitz-zehlendorf w Berlinie

 "UM Poniatowa

zakończenie roku szkolnego w ckpit 
 " CKPiT

Rok szkolny już się zakończył. Również i u nas, 
w CKpit, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne i pla-
styczne dobiegły końca. Umiejętności zdobyte przez 
naszych uczestników zostały zaprezentowane wpierw 
na koncertach poszczególnych instruktorów, a finałowo, 
28 czerwca na scenie Kina Czyn podczas koncertu ,,Wa-
kacje, witajcie wakacje”. Występy te były zwieńczeniem 
całorocznej pracy dzieci i ich instruktorów. Kolejnego 
dnia chętni uczniowie pojechali na wycieczkę Nadwi-
ślańską Kolejką Wąskotorową. W ramach wycieczki 
odbyły się gry, zabawy i ognisko. Wszystkim życzymy 
udanych wakacji i dużo odpoczynku, bo już niedługo 
spotkamy się znów. 

pierwszego dnia goście, oprócz uczest-
nictwa w obchodach „poniato-wianek 
2022”, wzięli udział w koncercie zespołu 
muzyki dawnej „Scholares Minores pro 
Musica Antiqua”, który miał miejsce w sali 
koncertowej, w siedzibie ogniska pracy 
Pozaszkolnej w Poniatowej.

z kolei 18 czerwca 2022 r., w Domu 
Muzyki w Kraczewicach odbyło się ofi-
cjalne spotkanie, w którym oprócz gości 
z Niemiec uczestniczyli: przewodniczą-
ca RM w poniatowej Ewa Baranowska, 
radna RM Agnieszka Klocek, burmistrz 
poniatowej paweł Karczmarczyk, zastępca 
burmistrza Aneta poniatowska, sekretarz 
gminy Dominik Molesta oraz Danuta i Wi-
told Danielewiczowie. podczas wspólnych 
rozmów poruszone zostały m.in. tematy: 
wojny na Ukrainie i  pomocy uchodźcom 
w polsce i na terenie Niemiec, wypraco-
wania wspólnych płaszczyzn do dalszej 
współpracy, w tym m.in. kooperacja 

W dniach 17-20 czerwca 2022 r., na zaproszenie burmistrza Poniatowej 
Pawła Karczmarczyka, w Poniatowej gościliśmy delegację z miasta part-
nerskiego Stegliglitz-Zehlendorf w Berlinie w osobach: Michael Karnetzki – 
sekretarz Urzędu Miasta, Tom Cywinski – członek lokalnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego i Sebastian Leskien – członek zarządu Stowarzyszenia 
Miast Partnerskich.

pomiędzy szkołami, nawiązywanie współ-
pracy z innymi miastami partnerskimi 
(duże doświadczenie delegacji z Niemiec, 
z uwagi na fakt posiadania 40 miast part-
nerskich).

tego dnia delegacja z Niemiec udała 
się  pod pomniki pamięci ofiar ii wojny 
światowej: pomnik pamięci 14 000 Ży-
dów, obywateli polski, Niemiec, Austrii, 
Czechosłowacji więźniów niemieckiego 
obozu pracy w poniatowej, zamordo-
wanych przez Niemców w masowej eg-
zekucji „Erntefest” („Dożynki”) w dniu 
4 listopada 1943 roku oraz pomnik 
ofiar hitleryzmu wymordowanych na 
terenie obozu pracy w Poniatowej 
w latach 1941 – 1944, gdzie zapalone 
zostały symboliczne znicze.

Nasi goście aktywnie uczestniczy-
li w wielu atrakcjach przygotowanych 
podczas dwudniowych obchodów „po-
niato-wianek 2022”.

Warto przypomnieć, że nasze mia-
sta podpisały umowę o partnerstwie 
w 1993 roku. Niestety, przez obostrzenia 
wywołane Covid -19 nasza współpraca 
była przez ostatnie lata ograniczona, ale 
wierzymy, że wizyta ta pozwoli wypraco-
wać konkretne działania, z korzyścią dla 
mieszkańców naszej gminy, a zwłaszcza 
dzieci i młodzieży.
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45-lecie zespołu ludowego 
„kowalanki” 

 " CKPiT

Gala agroligi w pałacu prezydenckim ze 
stoiskiem Gminy poniatowa

 "Agnieszka Drozd-Bownik

W niedzielę 15 maja w Kaplicy pw. 
NMp Królowej świata w Kowali odby-
ła się Msza święta w intencji zespołu. 
zespół “Kowalanki”, który jest jednym 
z najdłużej działających na Lubelszczyźnie 
amatorskich ludowych zespołów śpie-
waczych. Swoją społeczną działalność 
rozpoczął w Kowali 9 lutego 1977 roku. 
przez wszystkie lata zespół uświetniał 
swoim śpiewem wiele imprez o charakte-
rze lokalnym, wojewódzkim, a także kra-
jowym. panie z zespołu od lat łączą pasję 
śpiewania z codzienną pracą w swoich 
gospodarstwach, przekazując młodemu 
pokoleniu piękno polskiej pieśni ludowej.

Uroczystość z okazji tego wspaniałego 
jubileuszu miała miejsce w Kinie Czyn 
w Poniatowej.

Na scenie zaprezentowały się jubilatki 
oraz zaproszone zespoły: ,,Nadzieja” z po-
niatowej ,,poniatowianki” z poniatowej 
Wsi, ,,zielone Sioło” z Niezabitowa, oraz 
Dziecięca Kapela Ludowa z poniatowej. 
Gościnnie wystąpili ,,powiślacy” z Solca 
nad Wisłą.

Moc życzeń oraz piękne kwiaty dla 
wszystkich pań z zespołu przekazały 
władze miasta, a także strażacy z oSp 
w Kowali pierwszej i Drugiej, przedsta-
wiciele Koła Rolniczego w Kowali, KGW 
w Kowali Pierwszej oraz Centrum Kultury 
Promocji i Turystyki.

Mini reportaż na temat tego wydarzenia 
można również obejrzeć na stronie tVp3 
Lublin w programie „Reportaż na deser”. 

zespołowi Ludowemu ,,Kowalanki” ży-
czymy jeszcze raz wszystkiego co najlepsze, 
dużo zdrowia i radości z twórczości arty-
stycznej oraz dalszej działalności na scenie.

Delegacja z Gminy poniatowa i Cen-
trum Kultury Promocji i Turystyki w Ponia-
towej miała możliwość zaprezentowania 
stoiska polsko - ukraińskiego na Gali Agro-
Ligi 2021 w dniu 27 maja 2022 r. w pałacu 
prezydenckim w Warszawie. 

Rolników z Gminy poniatowa repre-
zentowali burmistrz poniatowej paweł 
Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta 
poniatowska oraz państwo Jolanta i ta-
deusz oświecińscy. 

Centrum Kultury Promocji i Turystyki 
w poniatowej wraz z osobami z Ukrainy, 
które przebywają w Domu Muzyki w Kra-
czewicach, przygotowało wyroby garma-
żeryjne oraz potrawy ukraińskie, którymi 
zachwyciła się para prezydencka. Na stoisku 
oprócz dekoracji w barwach polskich i ukra-
ińskich, dań  tradycyjnej kuchni lubelskiej 
i ukraińskiej, nie mogło również zabraknąć 
pieczywa z piekarni tadeusza zubrzyckie-
go i wędlin od pana piotra Gułowskiego. 

państwo oświecińscy mogli zaprezentować 
swoje warzywa: ogórki i pomidory.

Możliwość spotkania z innymi agroprzed-
siębiorcami, rolnikami, przedstawicielami 
instytucji państwowych będących wspar-
ciem dla rolników, wymiana doświadczeń 
i samo uczestnictwo w tak prestiżowym 
wydarzeniu to ogromne wyróżnienie. 

Drugim punktem dnia i ogromnym 
wyróżnieniem było wręczenie w Naro-
dowym instytucie Kultury i Dziedzictwa 
Wsi medali ”zasłużony dla poniatowej”. 
Wyróżnienia przyznano Burmistrzowi po-
niatowej pawłowi Karczmarczykowi za 
promowanie polskiego rolnictwa, wspiera-
nie rozwoju polskiej wsi, w szczególności 
rolników Lubelszczyzny, pomoc rolnikom 
i wieloletni staż pracy w ARiMR, oraz 
Jolancie i tadeuszowi oświecińskim za 
prowadzenie wyspecjalizowanego gospo-
darstwa ogrodniczego. to bardzo duże 
wyróżnienie i serdecznie gratulujemy.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Kowa-
li pierwszej w okresie kwiecień – czer-
wiec  2022 r. realizowało zadanie pt. 
„poprzez edukację promujemy ekologię 
– zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy” dofinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, w partnerstwie z Urzędęm 
Miejskim w poniatowej i Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej.

w ramach projektu zorganizowa-
ne zostały:
1. akcja sprzatnia ziemi (22 kwietnia 

2022 r.);
2. konkurs plastyczny dla dzieci i mło-

dzieży z Gminy poniatowa pod 
nazwą „segreguję, nie marnuję” 
z ogłoszeniem wyników i nagrodze-
niem laureatów i wszystkich uczestni-
ków konkursu podczas obchodów Dni 
Miasta „poniato-wianki 2022” (termin 
dostarczania prac do 15 czerwca 2022 
r.). Do konkursu zgłoszone zostały łącz-
nie 33 prace plastyczne, w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: klasy i-iii oraz 
klasy iV-Viii, a każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał upominek za uczest-
nictwo. prace zostały zaprezentowane 
w formie wystawy na sztalugach i an-
tyramach w namiocie KGW. Nagrody 
dla zwycięzców zostały wręczone na 
scenie przez przewodniczącą KGW 
w Kowali pierwszej Agnieszkę Kidę 
oraz zastępcę burmistrza poniatowej 
Anetę poniatowską;

3. event ekologiczny, odbywający 
się podczas obchodów Dni Miasta 
– „poniato-wianki 2022” (19 czerwca 
2022 r.), w ramach którego przepro-
wadzone zostały:
• warsztaty pt. „Segreguję, nie mar-

nuję, odpady ponownie wykorzy-
stuję”, polegające na tworzeniu 
ozdób, kartek okolicznościowych, 
świec, zakładek do książek i wielu 
innych przedmiotów z wykorzysta-
niem recyklingu surowców wtór-
nych. Każdy uczestnik warsztatów za 

uczestnictwo otrzymywał eko-gadżet 
promujący zadanie (torba lniana, 
notes, butelka filtrująca);

• pogadanka ekologiczna, podczas 
której można było sparwdzić wiedzę 
na temat prawidłowej segregacji 
odpadów poprzez dopasowanie 
wylosowanego odpadu do odpo-
wiedniego pojemnika, pozyskać 
informacje na temat programu 
„Czyste powietrze”, wypełnić de-
klarację CEEB, pozyskać informację 
na temat pSzoK itp. Każdy uczestnik 
otrzymywał ulotkę lub magnes na 
lodówkę z zasadami prawidłowego 
segregowania odpadów w gminie 
oraz eko-gadżet promujący zadanie. 

kGw w kowali pierwszej 
promuje ekologiczne działania!

 "UM Poniatowa

Ulotki są wysyłane również przez 
partnera projektu – Urząd Miejski 
w poniatowej - do każdego gospo-
darstwa domowego w gminie ponia-
towa, w celu poprawy sytuacji dot. 
nieprawidłowej segregacji odpadów. 
Ulotka trafi do blisko 10 000 gospo-
darstw domowych.

Wszytskie wyżej wymienione działania 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
tak zarówno najmłodszych, jak i doro-
słych uczestników obchodów Dni Miasta 
„poniato-wianki 2022”, co pozowliło na 
osiagnięcie rezultatów projektu. 

Dziekujęmy wszystkim uczestnikom 
projektu za udział.
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26 maja 2022 r. w Domu Muzyki 
w Kraczewicach z okazji  Dnia Matki 
została przygotowana polsko-
ukraińska uroczystość  pn. „Dom 
jest tam, gdzie jest Mama” jako dar 
wdzięczności dla wszystkich Mam, 
a w szczególności Mam z Ukrainy, 
które na swoich barkach dźwigają 
trud wychowania dzieci w tym 
szczególnym, niełatwym a wręcz 
dramatycznym czasie.

Dzień Matki jest jednym z najpiękniej-
szych i najprzyjemniejszych świąt w polskim 
kalendarzu, w którym wyrażamy szacunek, 
zrozumienie oraz zwyczajną miłość naszym 
Mamom i wdzięczność za ich niełatwą rolę 
w otaczającym nas świecie. 

Dzień Matki to święto rodzinne, pod-
czas którego dzieci  przedstawiają się 
jako twórcy i artyści, śpiewając piosenki 
i recytując wiersze oraz wręczając swoim 
Mamom własnoręcznie przygotowane 
upominki czy laurki. Wszystko po to, 
aby nawet najdrobniejszym gestem oka-
zać swoją miłość najważniejszej osobie 
w swoim życiu. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-
niem hymnu polski i Ukrainy.

W uroczystości udział wzięli: bur-
mistrz poniatowej paweł Karczmarczyk, 
zastępca burmistrza Aneta poniatowska, 

przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Ba-
ranowska i radni Rady Miejskiej w ponia-
towej, dyrektor KoWR ot Lublin Kamila 
Grzywaczewska, dyrektor CKpit Joan-
na Kawałek, zastępca dyrektora CKpit 
Agnieszka Drozd-Bownik oraz delegacje 
jednostek oSp.

Gościem specjalnym w połączeniu 
online była pierwsza Dama pani Agata 
Kornhauser-Duda.

W krótkim programie artystycznym zo-
stały zaprezentowane wiersze i piosenki. 
Wykonały je dzieci i młodzież  z Domu 
Muzyki, dzieci biorące udział w zajęciach 
w Centrum Kultury, promocji i turystyki 
w poniatowej, tymona Bitkowskiego, 
Elinę Hubal  oraz dzieci z grupy pięcio- 
i sześciolatków latków z przedszkola 
Miejskiego w poniatowej. 

zaprezentowano przedstawienie te-
atralne pt. „o służącej, która pokochała 
kupca” w wykonaniu dzieci z grupy te-
atralnej działającej przy Centrum Kultury 
promocji i turystyki w poniatowej. Finałową 
piosenkę „podaj rękę Ukrainie” zaśpiewano 
wspólnie w języku polskim i ukraińskim.

Całość poprowadził Bartłomiej Kawa-
łek. Burmistrz poniatowej paweł Karczmar-
czyk wręczył podziękowania delegacjom 
oSp z terenu Gminy poniatowa za niesioną 
pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Kontynuacją Dnia Matki był dzień 
02 czerwca 2022 r., kiedy Dom Muzyki 
w Kraczewicach odwiedziła w oficjalnej 
wizycie pierwsza Dama -  pani Agata 
Kornhauser-Duda. Wizyta miała na celu 
spotkanie się z uchodźcami przebywają-
cymi w Domu Muzyki, rozmowę z tymi 
osobami dotyczącą warunków, które 
mają zapewnione podczas pobytu, na-
uki  w polskiej szkole i możliwości na 
rynku pracy. Dzieci z Domu Muzyki za-
prezentowały dwa utwory muzyczne 
w języku ukraińskim i polskim. Symbo-
licznym podziękowaniem za spotkanie 
było przekazanie namalowanego obrazka 
i kosza truskawek.

W drugiej części spotkania z panią 
prezydentową udział wzięli przedstawi-
ciele samorządu, stowarzyszeń, KGW, 
oSp, przedsiębiorcy, dyrektorzy jedno-
stek z terenu Gminy poniatowa, którzy 
czynnie włączyli się w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. Rozmowa dotyczyła organizacji 
nauki w szkole, w tym języka polskiego 
oraz wsparcia i pomocy na rynku pracy. 
pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda 
serdecznie podziękowała wszystkim za-
angażowanym.

„dom jest tam, gdzie jest mama…”
 "Agnieszka Drozd-Bownik
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relacja z operacji „aktywizacja i rozwój 
mieszkańców obszarów wiejskich 
lubelszczyzny” realizowanej przez Gminę 
poniatowa

 "UM Poniatowa

18 czerwca 2022 r. Gmina poniatowa 
realizowała operację „Aktywizacja i roz-
wój mieszkańców obszarów wiejskich 
Lubelszczyzny”, w ramach planu Działania 
Krajowej Sieci obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020, plan operacyjny na lata 
2022 – 2023.

W ramach operacji zorganizowano Kon-
ferencję Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs 
na tradycyjne stoisko, warsztaty kulinarne, 
warsztaty z wikliniarstwa oraz warsztaty 
z rękodzieła dla dzieci.

Na Konferencji Dyrektor LGD „owoco-
wy Szlak” Agata Domżał przeprowadzi-
ła wykład na temat produktu lokalnego 
i jego rejestracji, a KoWR o/t w Lublinie 
zorganizował punkt informacyjny, w któ-
rym można było uzyskać informacje, na 
temat sprzedaży produktów pochodzących 
z lokalnych gospodarstw. Na stoisku Sto-
warzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich 
w Spławach” można było spróbować 
charakterystycznej dla regionu potrawy 
– pierogów i innych lokalnych przysmaków. 
podczas Konferencji na scenie zaprezento-
wały się ludowe zespoły z regionu oraz pani 
zofia zychman, która wykonała tradycyjne 
przyśpiewki i wierszyki ludowe.

Rozstrzygnięto także konkurs na tra-
dycyjne stoisko.

Konkurs na tradycyjne stoisko – Koła 
Gospodyń Wiejskich biorące udział w Kon-
ferencji przystroiły swoje stoiska w trady-
cyjny sposób, z elementami ludowymi. 
Wszystkie KGW uczestniczące w Konkursie 
zostały wyróżnione. i miejsce w konkursie - 
KGW w Kowali pierwszej, ii miejsce - KGW 
w Szczuczkach Kolonii, iii miejsce - KGW 
w Liśniku Dużym.

podczas warsztatów kulinarnych których 
uczestnicy poznali przepis i przygotowali 
potrawę charakterystyczną dla Lubelsz-
czyzny – pierogi, nadziewane m.in. kaszą, 
serem i miętą. Warsztaty zostały zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie „Koło Go-
spodyń Wiejskich w Spławach”.

podczas warsztatów z wiklinirstwa 
uczestnicy poznali techniki plecenia koszy 
z wikliny i rogożyny. Warsztaty poprowadził 
pan Mariusz pietroń.

Warsztaty z rękodzieła dla dzieci – pod-
czas których uczestnicy, poznali tradycyjne 
techniki wytwarzania rękodzieła i stworzyli 

przepiękne prace. Warsztaty poprowadziła 
pani Natalia Hubal.

Dziękujemy bardzo LGD „owoco-
wy Szlak”, KoWR o/t w Lublinie oraz 
Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiej-
skich w Spławach” za pomoc w reali-
zacji operacji.
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ckpit będzie miało 
scenę 

 " CKPiT

CKpit złożyło wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotyczący dofinansowania zadań w ramach 
programu Rządowego: infrastruktura domów kultury ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzącego z Funduszu promocji Kultury. złożony 
wniosek uzyskał akceptację oraz dofinansowanie w kwocie 
100 000 złotych na realizację projektu “zakup sceny mobilnej 
na potrzeby działalności edukacyjno kulturalnej w gminie po-
niatowa”. Cieszymy się bardzo, że to już kolejny nasz wniosek, 
który został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki ów projektowi już 
niedługo będziemy mogli się cieszyć sceną mobilną.  

Miło nam Państwa poinformować, że projekt Gminy 
Poniatowa pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 189 039,00 zł !

projekt ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związa-
nych z dostępem do sprzętu komputerowego, zwłaszcza 
na terenach popegeerowskich, poprzez wyrównanie szans 
w dostępie do cyfrowej edukacji. 

W ramach operacji zaplanowano zakup 61 sztuk laptopów 
z oprogramowaniem dla rodzin z terenu naszej gminy, które 
zgłosiły chęć udziału w projekcie oraz przeszły pozytywną 
ocenę formalną. 

Mamy nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej 
na świecie i problemów wynikających z braku na rynku sprzętu 
elektronicznego, jeszcze w tym roku uda się nam zakupić dla 
państwa komputery. po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury 
przetargowej i dostawie laptopów, zostaną one przekazane 
na własność dzieciom i młodzieży przez Gminę poniatowa.

informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie można uzyskać w Wydziale promocji  
i obsługi inwestora, pok. 204 oraz pod nr telefonu 81 820 
48 36 wew. 16 lub 42.

 
projekt jest realizowany w ramach programu operacyjne-

go polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JSt oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACt-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JSt 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

komputery dla dzieci 
z rodzin byłych 
pracowników pGr

 "UM Poniatowa

polski ład – edycja 2.
promesy dla 
Gmin i powiatu 
opolskiego rozdane

 "UM Poniatowa

6 czerwca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w opolu Lubelskim odbyło się wręczenie promes przedstawi-
cielom samorządów powiatu opolskiego w ramach Rządowego 
Funduszu polski ład ii – program inwestycji Strategicznych. 

Symboliczne czeki, z rąk poseł na Sejm Rp Gabrieli Masłowskiej 
i posła na Sejm Rp Kazimierza Chomy, odebrali przedstawiciele 
gmin, w tym również burmistrz poniatowej paweł Karczmarczyk.

W drugim rozdaniu Rządowego Funduszu polski ład - programu 
inwestycji Strategicznych – nasza Gmina pozyskała 9 921 000,00 zł 
na realizację dwóch inwestycji: „Rozbudowę drogi gminnej 
nr 108084L ul. Lubelskiej w miejscowości poniatowa” oraz 
„przebudowę Krytej pływalni w poniatowej”.
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rzut okiem na powiat opolski 
 "Michał Kramek

otwarcie kompleksu Boisk 
sportowych przy zespole szkół 
w poniatowej

W dniu 1 czerwca odbyła się uroczy-
stość otwarcia Kompleksu Boisk Sporto-
wych przy zespole Szkół w poniatowej. 
przebudowa przyszkolnych obiektów 
sportowych została zrealizowana w ra-
mach projektu Sportowa polska. Całko-
wity koszt inwestycji to 1 772 908,00 zł 
z czego dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu wyniosło 759 400,00 zł, a wkład 
własny powiatu opolskiego 759 400,000 
zł. zadanie zostało zrealizowane przy 
udziale finansowym Gminy poniatowa 
w kwocie 250n000,00 zł.

 Uroczystość rozpoczęto od marsza, 
który zagrała młodzieżowa orkiestra dęta 
działająca przy Centrum Kultury turystyki 
i promocji w poniatowej pod batutą Ja-
rosława Mielko.

W otwarciu obiektu brali udział: staro-
sta opolski Dariusz piotrowski, wicestaro-
sta Janusz złotucha, członkowie zarządu 
powiatu Michał Kramek, Wojciech Furtak, 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 
Michał Mulawa, burmistrz Gminy ponia-
towa paweł Karczmarczyk, dyrektor ze-
społu Szkół w poniatowej tatiana Lasota 
– Rodzik, burmistrz opola Lubelskiego 
Sławomir plis, wójt Gminy Wilków Daniel 
Kuś, Joanna Kawałek dyrektor Centrum 
Kultury Turystyki i Promocji w Poniato-
wej, jak również dyrektorzy jednostek 
z terenów gminy. 

Kolejnym elementem wydarzenia było 
poświęcenie Kompleksu Boisk Sporto-
wych przez księdza dr. piotra petryka 

poniatowa – Chodel, Adelina i plizin – 
Emilcin, czyli 16 km nowej nawierzchni.

łączna długość odcinków wyno-
si 15,8 km. zadanie dofinansowano 
w 95% z programu inwestycji Strate-
gicznych. Całkowity koszt wykonania 
ww. zadań to: 15 758 397,62 pLN.

„to ważny ciąg komunikacyjny łączący 
trzy gminy na terenie powiatu opolskie-
go, inwestycja długo wyczekiwana przez 
mieszkańców. Szczególnie cieszy fakt, 
że pomimo znacznego wzrostu kosztów 
remontów dróg, udało się za drugim ra-
zem wyłonić wykonawcę zadania’’- mówi 
Michał Kramek członek zarządu powiatu 
opolskiego. „Myślę, że dzięki tej drodze 
będziemy mieli ulepszony dojazd nie tylko 
do szpitala i kościoła, lecz także do pra-
cy” – dodaje wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Seweryn światek. 

Jak stwierdza burmistrz paweł Karcz-
marczyk „Można powiedzieć, że nadeszła 
wiekopomna chwila dla mieszkańców 
gminy poniatowa, aby odpowiedzieć na 
prośby mieszkańców którzy przez lata 
oczekiwali tej drogi. Gmina poniatowa 
do tej inwestycji dokłada: 155 000 tysięcy 
złotych”. W podpisaniu wzięli udział licznie 
zebrani sołtysi i samorządowcy. 

– proboszcza parafii pw. Ducha świętego 
w poniatowej, a także przecięcie wstęgi.

Wydarzenie zakończyły rozgrywki spor-
towe:

mecz towarzyski piłki nożnej Stal po-
niatowa – opolanin, mecz piłki nożnej 
gospodarzy tego obiektu oraz mecz piłki 
siatkowej dziewcząt.

otwarcie zmodernizowanego 
oddziału rehabilitacji i izby przyjęć 
szpitala w poniatowej

W dniu 1 czerwca br. o godzinie 12:00 
odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizo-
wanego oddziału Rehabilitacji i izby przyjęć 
powiatowego Centrum zdrowia. Całkowity 
koszt zadania to ponad 7 mln złotych.

 Na uroczystości obecni byli: prezes 
powiatowego Centrum zdrowia Gabriel 
Maj, Starosta opolski Dariusz piotrowski, 
wicestarosta Janusz złotucha, członkowie 
zarządu powiatu: Michał Kramek, Wojciech 
Furtak, burmistrz Gminy poniatowa paweł 
Karczmarczyk, burmistrz Gminy opole 
Lubelskie Sławomir plis.

Nie zabrakło również uroczystego prze-
cięcia wstęgi. ostatnim elementem wyda-
rzenia było poświęcenie oodziału przez 
księdza dr. piotra petryka – proboszcza 
parafii pw. Ducha świętego w poniatowej.

przebudowa dróg powiatowych
19 maja w Dąbrowie Wronowskiej 

(gm. poniatowa) miało miejsce uroczyste 
podpisanie umowy pomiędzy zarządem 
powiatu a firmą pBi infrastruktura do-
tyczącej przebudowy trzech odcinków 
dróg powiatowych. Mowa o drogach Podpisanie umowy o przebudowe dróg

Otwarcie izby przyjęćOtwarcie boiska przecięcie wstęgi
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symboliczne „wkopanie łopaty” pod 
budowę sal gimnastycznych przy czterech 
szkołach podstawowych w Gminie 
poniatowa

 "UM Poniatowa

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyła się 
uroczystość symbolicznego „wkopania 
łopaty” pod budowę sal gimnastycznych 
przy czterech szkołach podstawowych 
w Gminie poniatowa: w Dąbrowie Wro-
nowskiej, poniatowej Kolonii, Kowali oraz 
Niezabitowie. W uroczystości, na zapro-
szenie burmistrza poniatowej pawła Karcz-
marczyka, wzięli udział: Minister Edukacji 
i Nauki przemysław Czarnek uczestniczący 
w uroczystości w Dąbrowie Wronowskiej, 
a następnie reprezentowany przez Szymo-
na osieleńca dyrektora Biura poselskiego, 
Sekretarz stanu Ministerstwa Aktywów 
państwowych Jan Kanthak, w imieniu 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
Dyrektor Departamentu promocji, Sportu
i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego Artur Domański, 

Lubelski Wicekurator oświaty Mirosław 
Wójcik wraz z wizytator Małgorzatą Bo-
jar, starosta opolski Dariusz piotrowski, 
członkowie zarządu powiatu opolskiego 
Michał Kramek i Wojciech Furtak, radni 
Rady powiatu opolskiego z terenu Gminy 
poniatowa, radni Rady Miejskiej w ponia-
towej z przewodniczącą Ewą Baranowską 
na czele, zastępca Burmistrza poniatowej 
Aneta poniatowska, skarbnik Gminy Anna 
Ruta, sekretarz Gminy Dominik Molesta, 
proboszczowie parafii: w poniatowej ks. 
piotr petryk,w Kraczewicach ks. Jerzy 
Wesołowski, w Chodlu ks. Ryszard Denys, 
w Wąwolnicy ks. Jerzy Ważny, dyrekto-
rzy placówek oświatowych w Gminie 
poniatowa oraz prezes obywatelskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Żaczek” 
Dorota Włodarczyk – Chęć, dyrektor zS 

w poniatowej tatiana Lasota – Rodzik, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy poniatowa, kierownicy Wydziałów 
Urzędu Miejskiego w poniatowej, sołtysi 
sołectw Gminy poniatowa, przedstawiciele 
Wykonawcy – firmy „EDACH Spółka z o. 
o. Spółka komandytowa” z siedzibą w Ja-
kubowicach Konińskich – Kolonii repre-
zentowanej przez prokurenta Jarosława 
Bryla wraz z pracownikami, dyrektor pGE 
Dystrybucja oddział w Lublinie – Rejon 
Energetyczny Kraśnik Sławomir Żeleźnik 
oraz licznie przybyli mieszkańcy, a wśród 
nich nauczyciele, uczniowie i rodzice dzieci 
uczęszczających do szkół. Wydarzenie 
miało wyjątkowy charakter z uwagi na 
fakt, że odbywało się przy każdej z placó-
wek oświatowych, których dotyczy projekt 
budowy sal gimnastycznych. Gospodarz 
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został przygotowany tort. przy każdej ze 
szkół nastąpiło uroczyste i symboliczne 
„wkopanie łopaty” pod budowę sali gim-
nastycznej. Na zakończenie wydarzenia 
członkinie Stowarzyszenia Kobiet zielone 
Sioło z Niezabitowa, panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w zofiance oraz rodzice 
uczniów ze Szkoły podstawowej w Nieza-
bitowie przygotowały dla wszystkich zgro-
madzonych gości wyśmienity poczęstunek, 
za który serdecznie dziękujemy. przypomi-
namy, że w dn. 12 maja 2022 r. w Urzędzie 
Miejskim w poniatowej nastąpiło oficjalne 
podpisanie umów na budowę sal gimna-
stycznych przy Szkołach podstawowych 
w Niezabitowie, Kowali Drugiej, Dąbro-
wie Wronowskiej i poniatowej Kolonii, 

uroczystości – burmistrz poniatowej paweł 
Karczmarczyk, przy każdej ze szkół dzięko-
wał wszystkim gościom za uczestnictwo, 
w tak ważnym dla nas wydarzeniu oraz 
informował o szczegółach dotyczących 
inwestycji. Głos zabrali także Minister 
Edukacji i Nauki przemysław Czarnek, 
sekretarz stanu MAp Jan Kanthak, w imie-
niu Marszałka Województwa Lubelskiego 
Artur Domański, Lubelski Wicekurator 
oświaty Mirosław Wójcik, który odczy-
tywał także list Wojewody Lubelskiego 
Lecha Sprawki, starosta opolski Dariusz 
piotrowski oraz dyrektorzy szkół, w któ-
rych jest realizowana inwestycja i którzy 
przygotowali podziękowania i kwiaty 
dla gości. W Dąbrowie Wronowskiej, 
dzięki firmie EDACH Sp. z o.o. Sp. ko-
mandytowa, dla wszystkich uczestników 

pomiędzy zamawiającym – Gminą ponia-
towa reprezentowaną przez burmistrza 
poniatowej pawła Karczmarczyka oraz 
skarbnik Gminy Annę Rutę, a wykonawcą- 
firmą „EDACH Spółka z o. o. Spółka ko-
mandytowa” z siedzibą w Jakubowicach 
Konińskich – Kolonii, reprezentowaną 
przez komplementariusza Jana Starownika 
i prokurenta Jarosława Bryla. Całkowita 
wartość zadania wynosi 14 869 999,99 
zł brutto. Część środków finansowych 
na realizację inwestycji Gmina pozyskała 
z Rządowego Funduszu polski ład – 3 996 
000,00 zł i programu Sportowa polska – 
program Rozwoju Lokalnej infrastruktury 
Sportowej – 5 999 700,00 zł – łącznie 9 
995 700,00 zł. pozostała kwota, 4 874 
299,99 zł pochodzi z budżetu gminy.
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sukces dodaje nam skrzydeł 
 "Anna Gucma, Iwona Karabela

ii semestr roku szkolnego 2021/22 
w Szkole podstawowej w poniatowej 
obfitował w wiele wydarzeń kultural-
nych, konkursów, a co za tym idzie 
i sukcesów naszych uczniów. Już po 
raz kolejny w naszej szkole nauczyciele 
języka polskiego przeprowadzili projekt 
Edukacyjny „Miesiąc Języka ojczystego” 
adresowany do wszystkich uczniów klas 
iV – Viii. ponadto udało nam się powrócić 
do tradycji organizowania Gminnego 
Konkursu ortograficznego “Mistrz or-
tografii” pod honorowym patronatem 
pana Burmistrza. przystąpiliśmy także 
do wielu konkursów gminnych, powia-
towych i wojewódzkich. 

Celem naszych działań było promo-
wanie języka ojczystego wśród uczniów, 
popularyzacja wiedzy na temat nasze-
go języka i tradycji. Chciałyśmy zwrócić 
uwagę dzieci na konieczność ochrony 
dziedzictwa językowego, podnieść świa-
domość językową oraz kształtować po-
czucie odpowiedzialności za polszczyznę. 
Cieszy nas bardzo fakt, że ponad tak wielu 
uczniów przystąpiło do rywalizacji, m. in. 
o tytuł Mistrza ortografii. 

Stworzył on uczniom sposobność do 
zaangażowania emocjonalnego i zabawy. 
Jednym z najważniejszych zadań szkoły 
podstawowej jest kształcenie umiejęt-
ności posługiwania się językiem polskim, 
w tym dbałość o wzbogacenie zasobu 
słownictwa uczniów. Wypełnianie tego 
zadania należy do obowiązków każdego 
nauczyciela. W rozwoju społecznym bar-
dzo ważne jest kształtowanie postawy 
obywatelskiej, postawy poszanowania 
tradycji i kultury własnego narodu, a tak-
że postawy poszanowania dla innych 
kultur i tradycji. Szkoła podejmuje od-
powiednie kroki w celu zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji. 

projekty stanowiły ponadto okazję do 
poszerzania wiedzy, przyjaznego współ-
zawodnictwa, nabywania umiejętności 

“Sukces dodaje nam skrzydeł. Poraż-
ka sprowadza na ziemię, ale tylko po 
to, żebyśmy lepiej nauczyli się latać.”

wyboru właściwej strategii pracy w grupie 
i wykazania się pomysłowością.

Nasi wychowankowie wzięli udział 
w konkursach przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych wojewódz-
twa lubelskiego organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora oświaty w roku szkol-
nym 2021/2022. Finalistkami konkursu 
matematycznego okazały się: Lena Biegaj 
i Aleksandra Kramek z kl. 8b - uczennice 
przygotowała p. Hanna Długosz. Finalistką 
konkursu z języka niemieckiego została 
Kaja Mazurek z kl. 8c, którą przygotowała 
p. Ewa Chabros, a z języka francuskie-
go tytuł laureatki zdobyła zuzanna Giza 
z kl. 8a, finalistki to: Antonina Gierczak 
i Antonina przybycień z kl. 8d. Uczennice 
przygotowała p. Joanna pastwa.

Wspomniane konkursy wymagały od 
uczniów umiejętności planowania pracy, 
samodzielnego poszukiwania informa-
cji i zdobywania wiedzy, kreatywności, 
umiejętności pracy w grupie oraz podej-
mowania decyzji. Uczniowie uczyli się też 
odpowiedzialności za działania swoje, 
a także współpracowników. przekonali 
się, że każde zadanie wymaga zaanga-
żowania, a staranność jego wykonania 
jest premiowana.

Realizowane projekty pozwoliły nam 
zaktywizować bardzo wielu uczniów klas 
iV – Viii. Nie mamy żadnych wątpliwości, że 
uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i umie-
jętności z zakresu języka ojczystego.  

to nie jedyne sukcesy naszych uczniów. 
6-7-8 czerwca 2022 r. w Wojewódzkiej 
Bibliotece publicznej im. H. łopacińskiego 
w Lublinie odbył się Wojewódzki Koncert 
Laureatów 41. Małego Konkursu Recyta-
torskiego dla uczniów szkół podstawo-
wych województwa lubelskiego.

Występy uczestników podzielone zo-
stały na trzy Koncerty, w kolejności od 
najmłodszych do najstarszych recytatorów. 
Mały Konkurs Recytatorski daje młodym 
ludziom szansę na poznawanie utworów 
i odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł 
wybitnych mistrzów.

tytuł Laureata turnieju powiatowego 41. 
Małego Konkursu Recytatorskiego zdobyła 
uczennica kl. 7 a Szkoły podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego - Aleksandra Gałek.

ola została zaproszona na Koncert 
Laureatów, podczas którego zaprezen-
towała utwór Jana Brzechwy “Dwie ga-
duły”. olu, gratulujemy sukcesu!

Nasi uczniowie współpracują z CKpit 
-em i Biblioteką Miejską. Chętnie biorą 
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udział w konkursach i projektach, gdyż 
rola książki i biblioteki w życiu każdego 
człowieka – bez względu na jego po-
ziom rozwoju, wiek, zainteresowania 
– jest nieoceniona.

W czerwcu uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w konkursie organizowanym 
przez MGBp - “poniatowa - Moja Mała 
ojczyzna”. Miał on na celu inspirować do 
rozwijania twórczości literackiej, rozwijać 
talent oraz promować walory poniatowej 
w 60 rocznicę uzyskania praw. Nagro-
dzeni zostali:

• Kl i-iii Alicja Karabela
• Kl iV-Vi: Maksymilian Domaszewski, 

Kacper orzeł
Wyróżnienia: Anna Mitura, Krzysztof 

Konarski, Antoni Kowalski, Anna Jóźwik, 
Hanna Gębka, Adrianna zaręba, Micha-
lina Kosik

Kl Vii-Viii Nagrody: Marlena Gołębiow-
ska, Michał Kowalski, Lena Kurowska

Wyróżnienia: Kacper ogonek, Wiktoria 
Fiuk, Milena Dobrzyńska, Helena Żydek.

ogromny sukces odnieśli w Wojewódz-
kim Konkursie Historycznym “Żołnierze 
AK z mojego regionu” uczniowie Kacper 
ogonek i Michalina Krupa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
“Sukces to nie kwestia wrodzonego ta-

lentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. 
Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, 
że wciąż się mogą wiele nauczyć” – pisze 
psycholog Carol Dweck. Dalej dodaje, że 
sukces zależy od naszego wewnętrznego 
zaangażowania. Mamy rozmaite charak-
tery i różne zdolności, jest jednak jasne, 
że nasz rozwój zależy od doświadczenia, 
nauki i osobistych wysiłków. Co więcej, 
naukowcy z różnych dziedzin potwierdzają, 
że ludzie mają znacznie większe możliwości 
przyswajania wiedzy i rozwijania swojego 
mózgu przez całe życie, niż wcześniej są-
dzono. Jednak o tym, czy ktoś osiągnie 
mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, decydują 
nie zdolności, ale zaangażowanie. i tego 
właśnie staramy się uczyć naszych uczniów. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

wojewódzki Festiwal tańca 
„taneczne opowieści” w karczmiskach 

 " SP w Kowali  

Dzieci z oddziału przedszkolnego pięcio- i sześciolatki ze 
Szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kowali wzięły 
udział w Wojewódzkim Festiwalu tańca „ taneczne opowie-
ści” w Karczmiskach. przedszkolaki zaprezentowały taniec ze 
wstążkami pod kierownictwem pani Eweliny zaborowskiej-oroń 
i zajęły i miejsce w kategorii wiekowej 5-latki.

W kategorii występów solo pola Baranowska zaprezentowała 
układ taneczny do piosenki Dance Monkey i zajęła i miejsce 
w konkursie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

podczas występów gościnnych nie mogło zabraknąć dziew-
czynek z naszej szkoły, które zaprezentowały sie w tańcu Hisz-
pańskim. Grupa taneczna pod przewodnictwem pani Moniki 
Kobiałka zachwyciła całą publiczność i została nagrodzona 
ogromnymi brawami!

ten dzień był dla nas wszystkich bardzo radosny i pełen 
emocji! Serdecznie gratulujemy organizatorom i wszystkim 
dzieciom, które wzięły udział w konkursie! W imieniu Dyrek-
tora Szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza i nauczycieli 
przygotowujących dzieci do występu pragniemy podziękować 
Rodzicom, Sołectwu Kowali pierwszej, Kowali Drugiej oraz 
zarządowi Koła Rolniczego Kowali Drugiej za zaangażowanie 
i okazane wsparcie.
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wieczornica poświęcona 180 rocznicy 
urodzin patronki szkoły marii konopnickiej 

 " SP w Kraczewicach

W czwartek 31 marca bieżącego roku 
miało miejsce w naszej szkole bardzo 
ważne wydarzenie. odbyła się bowiem 
wieczornica poświęcona 180 rocznicy uro-
dzin patronki szkoły – Marii Konopnickiej. 
Uczniowie pod kierunkiem pań Jadwigi 
Rosińskiej i Grażyny papierz przygotowali 
program artystyczny, na który składały 
się wiersze patronki szkoły, inscenizacje 
utworów poetki oraz piosenki w wyko-
naniu chóru „Szpaczki”. Wszyscy aktorzy 
i recytatorzy stanęli na wysokości zadania. 
Szczególnie zachwyciła widzów uczennica 
klasy 7 – Nadia Chwaszczewska, która 
wcieliła się w rolę Marii Konopnickiej i w jej 
imieniu podziękowała dzieciom za pamięć 
o jej twórczości, pielęgnowanie polskiej 
mowy oraz patriotyzm. Występy młodych 
aktorów uświetniły piosenki w wykonaniu 
szkolnego chóru, działającego pod kierun-
kiem pani Grażyny papierz. zebrani na sali 
rodzice, nauczyciele i uczniowie nagrodzili 
występ gromkimi brawami. 

Należy zaznaczyć, że uroczystość była 
prezentowana w szkole dwa razy. Najpierw 
mieli okazję ją obejrzeć wszyscy uczniowie, 

później uczestniczyli w niej rodzice. pani 
dyrektor Renata Kilian wręczyła dyplomy 
uczniom, którzy odnieśli sukcesy w kon-
kursach przeprowadzonych w szkole oraz 
na terenie Gminy poniatowa. Należy tu 
wyróżnić Antoniego Karasia – ucz. kl. 5 
oraz Karolinę Chyłę – ucz. kl. 7, którzy 
zajęli i miejsce w Szkolnym Konkursie 
Logicznego Myślenia. Dyplom otrzyma-
ła także Anna Gąska – ucz. kl. 8, która 
zajęła ii miejsce w wyżej wymienionym 

konkursie. Dyplomem zostały również 
nagrodzone ucz. kl. 7 – oliwia Sobczak 
za zajęcie i miejsca w powiatowym etapie 
Konkursu strażackiego oraz Karolina Chy-
ła – ucz. kl. 7 za zajęcie ii miejsca w tym 
samym konkursie. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości było wręczenie przez panią 
dyrektor Nagrody Burmistrza Miasta po-
niatowa za wysokie wyniki w nauce ucz. 
kl. 7 – Nadii Chwaszczewskiej i Karolowi 
Dacka i pogratulowanie uczniom dalszych 
sukcesów. 
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dom jest tam, gdzie jest mama”  
- relacja z uroczystości w domu muzyki 
w kraczewicach

 " Ewa Wiśniewska

Festiwal 
tańca!

 " Sylwia Ciosek

26 maja 2022 dzieci z grupy 5- 
i 6-latków miały zaszczyt uczestniczyć 
w przepięknej uroczystości dedykowanej 
Mamom, która odbyła się w Domu Muzyki 
w Kraczewicach . święto swoje w tym 
dniu obchodziły mamy zarówno z polski 
jaki i z Ukrainy.

W spotkaniu brali udział przedsta-
wiciele władz naszego miasta na czele 
z panem Burmistrzem pawłem Karczmar-
czykiem, z-cą panią Anetą poniatowską, 
przewodnicząca Rady Miejskiej - pani 
Ewa Baranowska, Radnymi Miasta i po-
wiatu oraz gości zaproszonymi. Swoją 
obecnością poprzez połączenie online 
zaszczyciła zebranych pani prezydentowa 
Agata Kornhauser-Duda.

Dzień Matki pod hasłem „Dom jest tam 
gdzie jest mama” był okazją do pozna-
nia kultury mieszkańców Domu Muzyki 
- hymnu, strojów ludowych Ukraińców, 
wierszy i piosenek śpiewanych w oj-
czystym języku gości pałacu. Starszaki 
z przedszkola Miejskiego zaprezentowały 
dwie piosenki: ”Balladę dla Mamy”, „Gdy 

W sobotę tj. 04.06.2022 w Karcz-
miskach odbył się Wojewódzki Fe-
stiwal Tańca.

„taneczne opowieści”. Dzieci z kółka 
tanecznego działającego w przedszkolu 
Miejskim w poniatowej, prowadzonego 
przez p. Sylwię Ciosek zaprezentowały 
taniec do piosenki z musicalu „Grease” pt 
„Summer nights” i zajęły i miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. Stylizacje dzieci oraz 
układ taneczny przeniósł wszystkich w lata 
50 i bardzo spodobał się publiczności. Gra-
tulujemy dzieciom wspaniałego występu!!!

zepsuje się koparka” oraz wiersz Jadwigi 
Kaczanowskiej pt. ”Mama i tata”. Dzieci 
solidnie przygotowały się do występu - 
ćwiczyły śpiew piosenek, doskonaliły grę 
na instrumentach perkusyjnych. Wspólnie 
z gośćmi odśpiewały hymn polski- „Ma-
zurek Dąbrowskiego”. Wysłuchały śpiewu 
solistów i wokalistów z Centrum Kultury 
promocji i turystyki. pani prezydentowa 

Agata Kornhauser-Duda oraz pan Bur-
mistrz paweł Karczmarczyk pogratulowali 
dzieciom wysokiego poziomu prezento-
wanych umiejętności. 5- i 6 latki otrzymały 
od pana Burmistrza słodkie upominki. 
przedszkolaki w imieniu całej społeczności 
przedszkolnej podarowały ukraińskim 
mamom niespodzianki - ciasteczka w bar-
wach naszych narodów.
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uczyć, bawiąc oraz bawić, ucząc
- działalność samorządu uczniowskiego sp im. stefana Żeromskiego 
w poniatowej w ii semestrze

 " Joanna Wolska, Anna Gucma

“Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku 
lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. 
W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskona-
leniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze 
swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się 
dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim 
każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać 
najbardziej użyteczni.” – Maria Skłodowska-Curie

Drugi semestr dla uczniów naszej szkoły okazał się ciekawy, 
ale i pełen wyzwań. 13 kwietnia uczniowie klasy 7a opracowali 
projekt skierowany do ukraińskich uczniów: “święta Wielkanoc-
ne łączą”. Cała symbolika tych świąt odwołuje się do triumfu 
Jezusa nad śmiercią oraz nadziei, jaką daje wszystkim wiernym. 
i tym przesłaniem nasi uczniowie chcieli się podzielić ze swoimi 
ukraińskimi kolegami. przygotowano prezentacje, konkursy 
związane tematycznie ze świętami oraz słodkie upominki. 

14 marca 2022 r. w naszej szkole odbył się z inicjatywy SU 
kiermasz ciast upieczonych przez rodziców i uczniów. Dochód 
ze sprzedaży słodkości został przeznaczony rodzinom ukraińskim 
przebywającym w naszej gminie. 

Sprawdzianem dla Samorządu Uczniowskiego okazało się 
zorganizowanie Dnia Wiosny. przygotowaliśmy propozycje, 
żeby ciekawie spędzić ten dzień. Wszystkie klasy zaproszone 
zostały do wspólnej zabawy. zaproponowaliśmy naszą wersję 
“Szansy na sukces” , konkursy (kahoot) oraz mecz piłki siatko-
wej. zakończyliśmy zabawę wspólnym tańcem - belgijką. Każda 
z klas mogła skorzystać z propozycji samorządu.

przedstawiciele samorządu wsparli uczniów kl. 4a w przygo-
towaniu Bajkowego Dnia Mamy, przygotowując salę i prezen-
tacje. ten wyjątkowy pomysł zyskał uznanie. Były to życzenia 
dla mam przygotowane w konwencji baśni.

Kolejnym wyzwaniem, z którym się zmierzyliśmy był Dzień 
Dziecka i Dzień Sportu. Rozpoczęliśmy już o 8.30 w auli naszej 
szkoły. Na początek oddaliśmy głos panu Burmistrzowi, który 
wręczył nagrody Laureatom ii Gminnego Konkursu ortograficz-
nego „MiStRz oRtoGRAFii”, następnie Dyrektor Szkoły, pan 
Rafał pastwa ogłosił uroczyste otwarcie obchodów Dnia Dziecka 
i wręczył na ręce Wiktorii Fiuk - przewodniczącej Samorządu 
Uczniowskiego symboliczne klucze do szkoły. przedstawiciele 
klas zgłosili gotowość uczniów do udziału w zabawie. Wszyscy 
złożyliśmy obietnicę, że będziemy się dobrze bawić. podczas 
otwarcia Dnia Sportu zaskoczyły nas swoimi umiejętnościami 
cheerleaderki, swoim występem wywołały gorący aplauz. Jak 
zwykle niezawodna okazała się uczennica kl. 8 Maja Woroniec-
ka - swoim występem uświetniła naszą uroczystość. Na koniec 
wszyscy zaproszeni zostali do wspólnej rozgrzewki i podzieleni 
na grupy udaliśmy się na boiska, gdzie odbywały się rozgrywki 
sportowe. Rada Rodziców również nie zapomniała o Dniu 
Dziecka, każdy uczeń otrzymał słodki upominek. Było miło, 
wesoło i bezpiecznie, a ocenione punktami zaangażowanie 
wychowanków i efekty ich starań, pomysłów były okazją do 
osobistych satysfakcji, także z osiągnięć grupy.

Samorząd Uczniowski przygotowuje się do zakończenia 
roku szkolnego. Jest to pracowity okres. Wybrany został nowy 
poczet sztandarowy, opracowaliśmy zasady wyboru do władz 
SU oraz włączamy się aktywnie w pożegnanie klas ósmych.
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sportowe sukcesy uczniów ze szkoły 
podstawowej w poniatowej!

 " SP w Poniatowej

W roku szkolnym 2021/2022 nasza 
szkoła odegrała wiodącą rolę we współ-
zawodnictwie sportowym w naszym 
powiecie. Rywalizacja odbywała się 
w dwóch kategoriach wiekowych na 
trzech poziomach:

1. igrzyska dzieci, rocznik  
(2009-2011)

2. igrzyska młodzieży, rocznik  
(2007-2008)

wyniki zawodów powiatowych   
(i poziom):

1. igrzyska dzieci: 
i miejsce:
• pływanie (dz, ch), piłka nożna 

halowa ch, koszykówka ch, piłka 
ręczna (dz, ch)

ii miejsce:
• koszykówka dz, koszykówka 

3x3( dz, ch), piłka nożna orlik 
ch, piłka siatkowa dz 

iii miejsce:
• czwórbój LA (dz, ch)

2. igrzyska młodzieży:
i miejsce:
• pływanie (dz, ch), koszykówka 

(dz, ch), piłka ręczna (dz, ch), 
piłka siatkowa dz, piłka nożna 
orlik (dz, ch), koszykówka 3 x 3 
(dz, ch), siatkówka plażowa dz, 
szkolna LA (dz, ch)

ii miejsce:
• piłka nożna hala (dz, ch), piłka 

siatkowa ch, siatkówka plażo-
wa ch

wyniki zawodów rejonowych  
(ii poziom):

1. igrzyska dzieci: 
i miejsce:
• piłka ręczna dz, 
iii miejsce:
• koszykówka ch, piłka ręczna ch, 
iV miejsce:
• pływanie (dz, ch),

2. igrzyska młodzieży:
i miejsce:

• piłka siatkowa dz, siatkowa pla-
żowa dz, 

ii miejsce:
• piłka ręczna ch, piłka nożna orlik 

(dz, ch), koszykówka 3 x 3 dz
iii miejsce:
• piłka ręczna dz, koszykówka  

3 x 3 ch
 iV miejsce:
• pływanie (dz, ch)

wyniki zawodów wojewódzkich 
(iii poziom):

1. igrzyska dzieci:
• iV miejsce w piłce ręcznej dz

2. igrzyska młodzieży:
• iV miejsce w piłce siatkowej dz 
• V miejsce w koszykówce 3x3 dz
• ii miejsce w siatkówce plażo-

wej dz
Chłopcy z rocznika 2010 wzięli także 

udział w turnieju piłki nożnej „tymbark” 
zorganizowanym przez pozaszkolny zwią-
zek, zajmując ii miejsce w powiecie.

W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy 
udział w 75 konkurencjach sportowych 
w obu kategoriach wiekowych dziewcząt 
i chłopców, w których uczestniczyło 91 
uczniów. Nasza szkoła okazała się bezkon-
kurencyjna zdobywając 20 i miejsc, 9 ii 
oraz 2 iii w zawodach powiatowych, na-
stępnie w zawodach rejonowych zajęliśmy 
odpowiednio 3 i, 4 ii i 2 iii miejsca oraz 1 
ii, 2 iV i 1 V w zawodach wojewódzkich. 

sp poniatowa wzbogaciła się 
o 33 puchary.

Nasi uczniowie wyróżniali się nie tylko 
wyśmienitymi umiejętnościami czy spraw-
nością fizyczną, ale również wykazali się 
właściwa postawą sportową, stosując 
zasadę fair-play. 

Wszystkim naszym uczniom gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów spor-
towych.

Nauczyciele wychowania fizycznego.

Siatkówka plażowa zawody wojewódzkie II miejsce – Igrzyska młodzieży - od lewej stoją 
Katarzyna Michalczyk, Kinga Żywicka – klęczy Maria Maciaszek.
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listy do henia w poniatowej
 "Dorota Herda

W dniu 08 czerwca 2022 roku 
w Szkole podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w poniatowej odbyła się 
ponownie akcja społeczno – edukacyj-
na „Listy do Henia”. W tym roku do 
projektu edukacyjnego zaprosiłam nie 
tylko młodzież klas, w których uczę 
języka polskiego, ale całą społeczność 
szkolną, zarówno uczniów, jak i na-
uczycieli. propagowaniem wydarzenia 
wśród młodzieży zajęły się uczennice 
klasy Vii „b” i Viii „b” i Viii „c”, które 
koordynowały całą innowacją od począt-
ku inicjatywy, czyli od ubiegłego roku 
szkolnego. Aby całe przedsięwzięcie się 
udało, trzeba było przygotować odpo-
wiednie plakaty informacyjne i mate-
riały edukacyjne – druki czystych kartek 
pocztowych, tusz, kartki ksero i stempel 
okolicznościowy, który zaprojektowała 
uzdolniona artystycznie uczennica klasy 
Vii „b” – Julita Wyroślak. Niezbędne było 
zaaranżowanie przestrzeni przyjaznej 
znacznej grupie uczniów tak, by mogli 
w skupieniu zapoznać się z przygoto-
wanymi materiałami filmowymi o He-
niu Żytomirskim, głównym bohaterze 

projektu, o jego życiu i przedwczesnej 
śmierci w wieku 9 lat w obozie koncen-
tracyjnym KL Majdanek. 

po obejrzeniu przygotowanych przez 
ośrodek Brama Grodzka teatr NN mate-
riałów edukacyjnych – m. in. spotu przybli-
żającego ideę akcji, jego ubiegłorocznych 
edycji, galerii zdjęć rodziny Żytomirskich, 
wywiadu z krewną Henia, Netą Żytomir-
ską- Avidar, która zainicjowała projekt 
w polsce, uczniowie mogli skreślić dziecię-
cymi rączkami kilka ciepłych słów prosto 
z serca na specjalnie do tego przygoto-
wanych kartkach pocztowych lub napisać 
dłuższe listy. Atrakcją było stemplowanie 
ich okolicznościową pieczątką, którą spe-
cjalnie na tę okazję przygotowałam. 

Akcja wzbudziła u uczniów i nauczycieli 
mnóstwo pozytywnych emocji, wzrusza-
jących reakcji, głębszych refleksji. Liczeb-
ność pozostawionych dowodów pamięci 
i sympatii wobec Henia przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. W projekcie wzię-
ło udział ok. 190 uczniów, którzy napisali 
łącznie 100 kartek/ listów. Dodatkowo 
inicjatorzy projektu, uczniowie klas Vii 
„b”, Viii „b” i Viii „c”, przygotowali galerię 

kilkudziesięciu portretów Henia Żytomir-
skiego, wykonanych różnymi technikami, 
stanowiących oprawę plastyczną wydarze-
nia. Wraz z kartkami pocztowymi prace 
plastyczne zostaną przekazane edukatorom 
ośrodka Brama Grodzka teatr NN. 

tegoroczna edycja akcji postawiła 
przed organizatorami bardzo wysoko 
poprzeczkę. Już teraz zachęcamy całą 
społeczność szkolną do przyłączenia się 
do inicjatywy w przyszłym roku, a my 
intensywnie myślimy, jak ją uatrakcyjnić ;)

A co o tegorocznej akcji myślą jej 
organizatorki, uczennice klasy Vii „b”?

julita wyroślak 
„Moim zdaniem, projekt „Listy do 

Henia” jest bardzo dobrym pomysłem. 
Dzięki tej akcji, można dużo dowiedzieć 
się na temat 9 – letniego chłopca, który 
niestety nie mógł pójść do szkoły jak 
normalne dziecko. Chcąc wspomóc 
akcję, chętni uczniowie piszą listy oraz 
pocztówki do chłopczyka. Jest to bardzo 
interesująca koncepcja. Warto włączyć 
się w tę akcję, aby pamięć o Heniu nigdy 
nie zanikła”.
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warsztaty przeciwpożarowe
 " Karolina Piłat

maja świrkosz
Akcja „Listy do Henia” była organizo-

wana w mojej szkole drugi raz. Główną 
organizatorką jest moja nauczycielka 
języka polskiego, Dorota Herda, w tym 
roku do akcji dołączyłam ja z moimi kole-
żankami z klasy. przedsięwzięcie polegało 
na tym, by zachęcić młodsze dzieci do na-
pisania kilku słów prosto od serca. Henio, 
do którego uczniowie napisali listy ozdo-
bione pięknymi rysunkami, jest symbolem 
wszystkich dzieci, które zginęły podczas 
ii wojny światowej. Bardzo cieszyłam się, 
że duże grono zainteresowanych osób 
chciało zostawić swój ślad w tej akcji. 
Moim zdaniem takie wydarzenie było 
potrzebne, aby młodszym kolegom i nie 
tylko zobrazować, jak oczami dziecka 
wyglądała ii wojna światowa”.

anita rosińska
„Według mnie projekt „Listy do Henia” 

to bardzo interesująca inicjatywa. My, po-
kolenie młodsze, możemy w ten sposób 
poznać historię naszego kraju, najbliższej 
okolicy i to oczami małego bohatera. 
Naszą cała klasa wzięła udział w tym 
projekcie, pisaliśmy listy i rysowaliśmy 

jego portret, ale przede wszystkim bar-
dzo dużo na ten temat rozmawialiśmy”.

marcelina kubiś
„Bardzo podoba mi się projekt pt. 

„Listy do Henia”. Wzięłam w nim udział, 
ponieważ kiedy poznałam historię ma-
łego Henia, to bardzo było mi przykro. 
Szkoda, że jego życie było takie krótkie 
i smutne. Ludzie uznali go za symbol 
wszystkich dzieci, które zginęły podczas 
ii wojny światowej. poprzez ten projekt 
nikt nie zapomni o nim i zawsze będzie 
w naszej pamięci”.

 
hanna molesta 

„ostatnio razem z naszą panią od 
języka polskiego w szkole zorganizo-
waliśmy projekt pt. „Listy do Henia”. 
ta akcja polegała na tym, że wszyst-
kie chętne osoby mogły napisać list do 
Henia, sześcioletniego chłopca, który 
zginął podczas drugiej wojny światowej. 
Bohater akcji, do którego piszemy listy, 
jest symbolem wszystkich dzieci, które 
zginęły podczas tej strasznej wojny. Dwa 
lata temu cała nasza klasa wzięła udział 
w tym projekcie, a z racji tego, że nasze 

listy bardzo wzruszyły panie z ośrodka 
Brama Grodzka teatr NN, powstała pod-
strona internetowa, na której nasze listy 
są zawsze widoczne.: https://teatrnn.pl/
henio/listy-do-henia-w-poniatowej/

Moim zdaniem ta akcja była bardzo 
potrzebna. pokazała nam piekło wojny 
oraz pozwoliła poznać tragiczne historie 
dzieci, którym przyszło żyć w tamtych 
czasach. Niestety mimo tego, że od tam-
tego czasu upłynęło tyle lat, jesteśmy 
świadkami podobnych tragedii toczących 
się na Ukrainie”.

13 czerwca 2022 r., w oddziale dla 
5- i 6-latków w Szkole podstawowej im. 
Ewy Szelburg-zarembiny w Niezabitowie 
zorganizowaliśmy warsztaty przeciwpo-
żarowe prowadzone przez pana Rado-
sława Szmita. Celem warsztatów było 
kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych 
postaw w sytuacjach ewentualnego za-
grożenia pożarowego. Dzieci zapoznały się 
z wizerunkiem strażaka, pojęciem pożaru 
i sposobem jego powstawania. przypo-
mniały sobie numery alarmowe, a także 
poznały różnego rodzaju sprzęt gaśniczy. 
Największą atrakcją dla przedszkolaków 
były próby gaszenia pożaru za pomocą 
gaśnic, a także zawody w rozkładaniu 
węża gaśniczego.
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działania mGBp 
 "MGBP w Poniatowej

Biblioteka to nie tylko gromadzenie, 
opracowywanie i wypożyczanie książek, 
to również działania kulturalno – eduka-
cyjne i miejsce spotkań dla mieszkańców. 

XiX ogólnopolski tydzień Bibliotek
„Biblioteka – świat w jednym miejscu” 

to hasło przewodnie tegorocznego ty-
godnia Bibliotek. to czas kiedy podkre-
ślana jest rola bibliotek i czytania. Akcja 
odbywała się w dniach 8-15 maja 2022 r. 
miała na celu masową promocję literatury. 
W oddziale dla dzieci odbył się cykl spotkań 
z przedszkolakami i maraton głośnego czy-
tania utworów Marii Konopnickiej z okazji 
180 rocznicy urodzin pisarki i jednocześnie 
patronki Roku 2022. Wydarzeniom towa-
rzyszyła wystawa plastyczna pt. „Maria 
Konopnicka patronka 2022 r.”. W trakcie 
trwania tygodnia Bibliotek promowali-
śmy edukację regionalną dla młodszych 
dzieci. Naszą bibliotekę odwiedziły star-
sze grupy przedszkolaków z przedszkola 
Miejskiego w poniatowej. Dzieci brały 
udział w lekcji bibliotecznej „poniatowa 
moja mała ojczyzna”. podczas spotkania 
uczestnicy dowiedzieli się wielu cieka-
wostek o swoim mieście, regionie, jego 
kulturze i sztuce z dokumentów wiedzy 
o regionie znajdujących się w zbiorach 
biblioteki. przedszkolaki z wielkim za-
interesowaniem oglądały wystawę pt. 
„poniatowa w starej fotografii” ekspo-
nowaną w bibliotece. 

17 maja gościliśmy artystów ze Studia 
teatralnego Krak-Art z Krakowa. Akto-
rzy przedstawili uczniom klas pierwszych 
Szkoły podstawowej w poniatowej spek-
takl pt. „Alicja w krainie dobrych manier”. 
przedstawienie oparte na książce Lewisa 
Carolla „Alicja w krainie Czarów”. Spektakl 
miał charakter interaktywny co oznacza, że 
widzowie mieli możliwość brania udziału 
w przedstawieniu i wystąpieniu na scenie.

Filie również przyłączyły się do akcji 
promując czytelnictwo i swoje placówki 
wśród najmłodszych czytelników, orga-
nizując głośne czytanie książek, lekcje 
biblioteczne dotyczące historii powstania 
książki, inscenizacje wierszy Marii Konop-
nickiej i poznanie najdziwniejszego wę-
zełkowego pisma inków (Kipu-mówione 
sznurki) w FB w Kowali.

XXi edycja ogólnopolskiego tygodnia 
czytania dzieciom pod hasłem „pol-
scy autorzy dla klimatu” odbyła się 
w dniach od 28 maja do 4 czerwca 
2022 r. w oddziale dla dzieci

tegoroczna akcja miała na celu przy-
bliżenie dzieciom w jaki sposób polscy 
autorzy piszą i mobilizują nas do walki 
z globalnym ociepleniem i niszczeniem 
naturalnego środowiska. zaprezentowa-
liśmy uczniom z młodszych klas Szkoły 
podstawowej w poniatowej polską litera-
turę, która opisuje fascynujący świat ota-
czającej nas przyrody, zagrożonej często 

działalnością człowieka. Nasze spotkania 
miały nakłonić młodych czytelników do 
refleksji i działań na rzecz ochrony klimatu.

Gośćmi czytającymi była pani Aneta 
poniatowska zastępca burmistrza po-
niatowej, pani Marta Karwat słuchaczka 
Uniwersytetu trzeciego Wieku oraz pan 
Dariusz Gołofit instruktor muzyczny pra-
cujący w CKpit w poniatowej.

60-lecie nadania praw miejskich 
poniatowej
konkurs – nagrody - gratulacje 

W 60. rocznicę uzyskania praw miej-
skich poniatowej Biblioteka zorganizowała 
konkurs literacki poniatowa Moja Mała oj-
czyzna. Wpłynęło 30 prac konkursowych.

Komisja w składzie - pani irena piątek 
emerytowany nauczyciel polonista, spo-
łecznik, pani Halina Ruzik emerytowany 
nauczyciel polonista i jednocześnie nasza 
lokalna poetka oraz Anna Dziaduch - 
Dyrektor MGBp w poniatowej przyznała 
9 nagród głównych i 13 wyróżnień w 4 
kategoriach wiekowych. 

W poszczególnych kategoriach wie-
kowych nagrody otrzymali:

 � kl. i-iii: Alicja Karabela z i kl. Szko-
ły podstawowej im. S. Żeromskiego 
w Poniatowej.

 � kl. iV-Vi: Maksymilian Domaszewski 
(Szkoła podstawowa w poniatowej), 
Weronika Stefanek (Szkoła podsta-
wowa w Niezabitowie), Kacper orzeł 
(Szkoła podstawowa w poniatowej)
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 � kl. Vi-Viii: Marlena Gołębiowska, 
Michał Kowalski, Lena Kurowska 
(Szkoła podstawowa w poniatowej

W kategorii osoby dorosłe: 
 � Anna Sak mieszkanka poniatowej 

i tadeusz Charmuszko (mieszkaniec 
Suwałk, jak napisał duchowo związany 
z poniatową). Wyróżnienia: zuzanna 
Dubil, Adela Kaniowska

 � Wyróżnienia: Anna Mitura, Krzysztof 
Konarski, Antoni Kowalski, Anna Jóź-
wik, Hanna Gębka, Adrianna zaręba, 
Michalina Kosik Wyróżnienia: Kacper 
ogonek, Wiktoria Fiuk, Milena Do-
brzyńska, Helena Żydek – uczniowie 
Szkoły podstawowej w poniatowej.

„Wspomnienia mieszkańców poniato-
wej w 60-lecie nadania praw miejskich” 
to motto spotkania, które odbyło się 
17 czerwca 2022 r. w Błękitnym Saloni-
ku siedziby ogniska pracy pozaszkolnej 
w poniatowej. organizatorzy to: Miejsko-
-Gminna Biblioteka publiczna w poniato-
wej, towarzystwo przyjaciół poniatowej, 
Stowarzyszenie zespół Dawnej Muzyki 
polskiej „Musica Antiqua”, ognisko pracy 
pozaszkolnej w poniatowej, Urząd Miejski 
w poniatowej. Spotkanie takie zorgani-
zowano po raz pierwszy i najważniejsze 
jest to, że przybyli na nie prawie wszyscy 
zaproszeni goście. podczas wydarzenia 
pokazaliśmy krótką prezentację multi-
medialną mówiącą o rozwoju i historii 
naszego miasta. Bardzo zależało nam 
na tym aby przybyli goście-mieszkańcy 
włączyli się do dyskusji i uzupełniali naszą 
wiedzę o ciekawe wydarzenia z minio-
nych lat. tak też się stało. 

Chcemy poinformować, że było to 
pierwsze spotkanie z cyklu spotkań „W 60. 
rocznicę nadania praw miejskich”. Na 
następne zapraszamy jesienią.

poniatowianki
W tym roku nasz wianek promował 

nie tylko zwyczaje Nocy Kupały ale rów-
nież nawiązywał do patronki Roku 2022 
Marii Konopnickiej. zajął iii miejsce. Na 
naszym stoisku, można było zapoznać się 
z „regionaliami” będącymi w posiadaniu 
MGBp oraz obejrzeć wystawę „poniatowa 
w starej fotografii”. 

wiersze o poniatowej:

Anna Sak poniatowa
* * *
W rozległej dolinie wzniosły mrówki – 
Pagórek maluśki.
Lata mijały, pracowite mrówki
Budowały i budowały. 

Słońce i księżyc – w zegar przemienione
Czas odmierzają – lata mijają.

Powstał pałac – tron królewski,
Domek w ogrodzie – buda pieska.
Przybyła piękna Pani z orszakiem królew-
skim,
Strojni, wytworni hulaszcze życie wiedli.

Lata mijały – mrówki do lasu zbiegły,
Na leśnej polanie promienie słoneczne,
Przez liście paproci na miękkim mchu legły.

Tworzyły mrówki labirynty, jak łamigłówki 
Lata mijały, pracowite mrówki
Budowały i budowały. 

Powstał ratusz – tron miejski
Las domów jak z bajki,
Ogrody kwiatów, ścieżek tysiące,
Plac zabaw dla dzieci,
Boiska szkolne, szpitale, sklepy…

Nad brzegiem rzeki
Trochę piasku – w nim mrówki
Tłumy ludzi, rzesze ogromne.
Moje miasto śliczne, skromne. 

W rozległej dolinie, zbudowany przez 
mrówki – pagórek maluśki.
Moje miasto – moja ojczyzna,
Wyjadę, czy tu zostanę
Ojczyzna była, jest i będzie zawsze.  

tadeusz Charmuszko (Suwałki) 
fragment pracy. Całość dostępna 
na stronie internetowej: https://bi-
blioteka-poniatowa.pl/. zachęcamy 
do czytania.

poniatowiaszki
Ból
Przyprawia mnie o ból głowy,
Że nie jestem z Poniatowej.
Nie trzeba
Nie trzeba zaraz
Być z Poniatowej,
By jej walory
Nakreślić słowem.
O Poniatowej
Chyba jasne,
Że jest miastem.
Lokalizacja Poniatowej
Położenie 
Jak marzenie.
O powietrzu
Powietrze zdrowe
Jest w Poniatowej.
Poniatowa
Przez cały czas
Wtopiona w las.
Wypad z Poniatowej
Można szorować
Do Nałęczowa.

O mieszkańcach
Całodobowo
Są z Poniatową.
Położenie
Poniatowej boskie
W Kotlinie Chodelskiej.
Izba Pamięci Aptekarskiej
Widać, że o zdrowie
Dbają w Poniatowej.
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Festyn rodzinny w niezabitowie 
 "UM Poniatowa

klub seniora w poniatowej 
 "UM Poniatowa

26 czerwca 2022 r. w parku w Niezabitowie odbył się Fe-
styn Rodzinny organizowany przez Sołectwa Wsi Niezabitów 
i Niezabitów Kolonia, Urząd Miejski w poniatowej i Centrum 
Kultury, promocji i turystyki w poniatowej. 

Wydarzenie rozpoczęło się serdecznym powitaniem miesz-
kańców i gości przez sołtysów obu sołectw izabelę Czopek 
i Leszka Kobiałkę. podczas festynu wystąpili: zespół artystyczny 
Klubu Seniora z Wojciechowa, Klub Seniora z poniatowej, Kapela 
Ludowa z łazisk, zespół „Kowalanki”, zespół „Vocal”, zespół 
„poniatowianki” oraz soliści z CKpit. Na scenie zaprezentował 
się również teatr „Fajna Ferajna”, który rozbawił publiczność 
krótkim spektaklem o służbie zdrowia. Najmłodsi uczestnicy 
chętnie korzystali z ustawionej specjalnie dla nich, dmuchanej 
zjeżdżalni. Dopełnieniem spotkania były domowe wypieki, pierogi, 
bigos i grillowe przekąski przygotowane przez Stowarzyszenie 
Kobiet „zielone Sioło”. Na stoisku Urzędu Miejskiego można było 
podziwiać efekty pracy uczestników z Klubu Seniora, w postaci 

pięknych prac rękodzielniczych, natomiast Filia Biblioteki w Nie-
zabitowie przygotowała „sentymentalną podróż do przeszłości”, 
wystawiając kroniki z historią o Niezabitowie.

W festynie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz 
oraz mieszkańcy okolic. 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować 
to wyjątkowe, niedzielne popołudnie.

W ostatnich miesiącach w naszym Klubie wiele się działo.
 

 � Na zajęciach ceramiczno-plastycznych klubowicze robili kwiaty 
z krepiny, wykorzystane do ozdoby wykonanych przez nich 
palm wielkanocnych, które z dumą prezentowali podczas 
Niedzieli palmowej. Metodą decoupage wykonali przepiękne 
lampiony i wazony oraz rozpoczęli prace metodą kropkowania.

 � Na spotkaniu ze strażakami z oSp poniatowa - Miasto Senio-
rzy poznali podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
oraz mieli okazję spróbować, jak wykonuje się masaż serca 

na przyniesionych przez strażaków fantomach. Dowiedzieli 
się także, jak w przypadku zagrożenia życia korzystać z de-
fibrylatora AED, który zamontowany jest na przystanku pKS 
w Poniatowej.

 � Na spotkaniu z policjantami Seniorzy mogli porozmawiać 
o zasadach ruchu drogowego oraz poznać techniki obrony 
przed oszustami.

 � oprócz naszych codziennych zajęć wybraliśmy się do Fil-
harmonii Lubelskiej im. H Wieniawskiego na „Koncert 
Wielkopostny”, w wykonaniu orkiestry Symfonicznej Filhar-
monii Lubelskiej, pod batutą Dawida Jarząba oraz mieliśmy 
możliwość zobaczyć „zemstę Nietoperza”, w reżyserii Artura 
Barcisia, wystawianą w teatrze Muzycznym w Lublinie. 

 � zostaliśmy także zaproszeni przez zastępcę burmistrza po-
niatowej - panią Anetę poniatowską na „Festyn Rodzinny”, 
organizowany w Niezabitowie, na którym zaśpiewaliśmy 
kilka piosenek i wspaniale się bawiliśmy.

Wszystkich chętnych do udziału w Klubie Seniora zapraszamy 
do zapisów. Kartę zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim 
w poniatowej, w pokoju 204 lub w Szkole podstawowej, w sali 
nr 16 (w godzinach działalnośći Klubu). 

informacje o działaniach klubu seniora można uzyskać 
pod nr telefonu 81 820 48 36 wew. 42 

oraz na facebooku 
https://www.facebook.com/klubsenioraponiatowa.
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mieczysław wędziński (1903-1988)     
– bohaterski leśniczy z poniatowej

 "Władysław Mądzik

Od bezimiennego do … bohatera

Według „Słownika nazwisk używanych w polsce na 
początku XXi wieku” autorstwa prof. Kazimierza Rymu-
ta, opracowanego na podstawie bazy pESEL, w 2002 r., 
odmianę męską i żeńską nazwiska Wędziński i podobnie 
brzmiącego nosiło 336 osób. pierwszy raz z tym nazwi-
skiem spotkałem się kilka lat temu, czytając wojenne wspo-
mnienia znanej mi pani Jadwigi Chwil z poniatowej, które 
były zamieszczone w opracowaniu z 2015 r. pod redakcją 
Ewy śmiech i Krzysztofa Jastrzębskiego „ opole Lubelskie. 
Wspomnienia i listy mieszkańców miasta i powiatu” na 
stronie 393: U inż. Wędzińskiego w stojącym do dziś domu 
murowanym przy stadionie sportowym za Starym osiedlem 
poza rodzinami Grobelnej i Mistygaczowej mieszkali (w 
facjatkach) praktykanci leśni, Dziarmaga Stanisław z AK 
i Stanisław Stańczyk-volksdeutsch, później zastrzelony przez 
podziemie. W leśniczówce przebywali także uciekinierzy ze 
wschodnich terenów polski. Mówiło się o nich, że są rodziną 
Wędzińskich, a byli to: Wojciechowski-starszy pan z dorosłą 
córką, prawnik zdziennicki z dwojgiem małych dzieci, bez 
żony i pomocnik leśniczego Wędzińskiego Lucjan Kamiń-
ski – inżynier budowlany. Leśniczy Wędziński, aby ratować 

młodzież przed wywózką na roboty do 
Niemiec wydawał świadectwa pracy 
pracowników leśnych. Jak miał na imię 
ten leśniczy? przecież podanie tylko 
nazwiska nie jest wystarczające, aby zi-
dentyfikować osobę, nawet wtedy, gdy 
jest ono rzadko spotykane. ponownie 
z osobą leśniczego bez imienia spotka-
łem się podczas zbierania materiałów 
do artykułu o jedynym, poniatowskim 
„katyńczyku” inż. Edmundzie Grobelnym 
(„poniatowskie Wieści” nr 2). tu świad-
kowie i moi rozmówcy także podali tyl-
ko jego nazwisko: Wędziński. powyższe 
fakty wpłynęły na to, że dla mnie jako 
regionalisty, ustalenie imienia tej osoby 
stało się pewnego rodzaju wyzwaniem. 
Na pierwsze efekty nie czekałem dłu-
go. pomocne okazało się archiwum 
instytutu pamięci Narodowej, a w nim 
inwentarz Archiwalny Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krako-
wie. Dokumentacja aktowa Mieczysława 
Wędzińskiego z 1948 r. wprawdzie nie 

Po ślubie w 1928 r. Stoją od lewej: Roman Zdziennicki- świadek, NN, brat Antoni Wędziń-
ski – świadek, Franciszek Sławiński, brat Władysław, brat Edmund. Siedzą od lewej: Ewa 
Zdziennicka- starsza siostra Heleny, ks. wikariusz Mikołaj Kijewski – udzielający ślubu, nowo 
zaślubieni, matka Heleny-Łucja Szewczyk i Józef Wędzinski – senior rodu.
Roman i Ewa Zdzienniccy – ówcześni nauczyciele szkoły powszechnej w Janowie Podlaskim, potem 
w l. 1930-1939 zamieszkali i pracowali w Łomazach. W czasie okupacji niemieckiej oboje należeli 
do Kadry Polski Niepodległej, konspiracyjnej organizacji wojskowej, utworzonej 28 IV 1940 r., 
a 18 VI 1943 r. podporządkowanej AK (Ewa była instruktorką wyszkolenia sanitariuszek).

Mieczysław Wędzinski foto kadr z indeksu
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dała wystarczającej odpowiedzi na potwierdzenie, że to 
ta sama osoba z poniatowej, ale już jej podtytuł: Sprawa 
ewidencyjno-obserwacyjna Mieczysława Wędzińskiego. 
Kartoteka operacyjna byłego żołnierza Armii Krajowej, inter-
nowanego w zSRR w 1944 r. upewnił mnie co do słuszności 
obranych kierunków poszukiwań. W zestawieniu z wcześniej 
pozyskaną informacją o imionach dwójki dzieci leśniczego, 
zakończyły się one pełnym sukcesem.

Mieczysław Wędziński – szkoła, wojna, 
studia i pierwsza praca 

Mieczysław Karol Wędziński urodził się 20 października 
1903 r. w Raszkowie, ówczesny powiat włoszczowski, woj. 
kieleckie, w wielodzietnej rodzinie inteligenckiej Józefa 
i Karoliny Wędzińskich. po ukończeniu szkoły powszechnej 
został uczniem 8-klasowego państwowego Gimnazjum 
im. J. śniadeckiego w Kielcach. W czasie letnich wakacji, 
w obliczu zagrożenia ofensywą bolszewicką, 17 lipca 1920 r. 
zgłosił się do Wojska polskiego i został przyjęty do 205 
pułku piechoty ochotniczej. 
Był wtedy niepełnoletnim, ale jak twierdzi Michał Rozma-
rynowicz, wnuk Mieczysława: Dziadek opowiadał mi, że 
oszukał komisję poborową w kwestii swojego wieku, aby 
się zaciągnąć do armii na wojnę bolszewicką. Mówił też, 
że był rozczarowany faktem, że walczył przeciw Litwinom. 
Niestety, nie udało się ustalić, w którym batalionie i w jakiej 
kompanii walczył szeregowiec Mieczysław Wędziński, a tym 
samym trudno jest opisać jego szlak bojowy. przytoczony 
wyżej fragment wspomnień może być potwierdzeniem 
faktu, że Mieczysław ze swoim 205 pułkiem brał udział 
w walkach przeciwko Litwinom, którzy byli sojusznikami 
sowietów. Najpierw w nocy z 27 na 28 września w zerwinach 
i Monczagirach oraz kilka dni później w oranach, kiedy to 
2 października pułk otrzymał rozkaz zatrzymania Litwinów 
i zajęcia dworca kolejowego. po ciężkich walkach polacy 
zdobyli litewski pociąg pancerny „Giedyminas” i przez na-
stępne dwa dni skutecznie odpierali ataki Litwinów, którzy 
próbowali odbić orany.

zarządzeniem demobilizacyjnym z 26 listopada 1920 r. 
Mieczysław opuścił szeregi Wp i powrócił w mury kieleckiej 
szkoły, aby kontynuować naukę w 6 klasie. po ukończe-
niu 7 klasy, w 1922 r. został przyjęty do 8 klasy Gimna-
zjum państwowego im. t. Kościuszki w Miechowie, w którym 
18 czerwca 1923 r. złożył egzamin i otrzymał świadectwo 
dojrzałości, uprawniające do studiów wyższych. 28 lipca 1923 r. 
(mieszkał wtedy z rodzicami w Moskorzewie) złożył podanie 
do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
i na podstawie dwudniowego egzaminu kwalifikacyjnego 
został przyjęty na wydział leśny. obowiązkowe wykłady na 
uczelni wraz z tzw. egzaminem pół-dyplomowym ukończył 
w 1929 r. ponieważ nauka była odpłatna, Mieczysław już 
w czasie studiów w 1926 r. podjął pracę w Dyrekcji Lasów 
państwowych w Radomiu i jako jej pracownik w 1930 r. 
współpracował (zapewne zarobkowo) z instytutem Badaw-
czym Leśnictwa przy SGGW- jako adiunkt sekcji w Nurcu. 
Stąd też jego nazwisko widnieje w „Spisie wykładów i składu 
osobowego SGGW” z 1930 r. inżyniera leśnika Mieczysława 
Wędzińskiego jako wykładowcę SGGW wymienia także we 
„Wspomnieniach wołyniaka” z 1994 r. Jerzy Krasowski – 
kolega Mieczysława z obozu NKWD Riazań-Diagilewo. Być 
może efektem współpracy z iBL SGGW jest też jego artykuł 
„Wyniki metody Uricha i Hartiga a miąższość rzeczywista oraz 
zależność tych różnic od kierunku pomiaru pierśnic i stano-
wiska pomiaru wysokości względem drzewa”, opublikowany 
w „Sylwanie”, nr 7-9, Lwów 1933 („Sylwan” to najstarsze 
leśne czasopismo naukowe w polsce i na świecie). 12 lipca 
1928 r. Mieczysław zawarł w Janowie podlaskim związek 
małżeński z Heleną Szewczyk, nauczycielką z miasteczka 
Bereza Kartuska, powiat prużański w woj. poleskim. po zło-
żeniu egzaminów końcowych, 13 marca 1931 r. Mieczysław 
Wędziński otrzymał dyplom inżyniera leśnika. W międzyczasie 
odbył obowiązkowy kurs wojskowy dla podchorążych rezer-
wy piechoty (wcześniej zaliczono mu prawie 6-miesięczną 
służbę w czasie wojny polsko-bolszewickiej), po zakończe-
niu którego otrzymał stopień podporucznika. przedłużony 
okres studiów wynikał także z powodu trudnych warunków 
rodzinnych i zapewne materialnych, jakie wystąpiły po tra-

gedii, która miała miejsce w domu jego 
rodziców w Moskorzewie 19 czerwca 
1924 r. w uroczystość Bożego Ciała. 
Wtedy to podczas świątecznego obiadu 
od uderzenia pioruna kulistego zginęła 
jego matka Karolina i 9-letni jej wnuk 
Jerzy Wojciechowski (syn Juliana), zaś 
kilka osób zostało rannych. to był wielki 
dramat dla całej rodziny. 

Leśnictwo w Poniatowej

Nie jest znana dokładna data przyby-
cia inż. Mieczysława Wędzińskiego do 
pracy w Leśnictwie poniatowa, które 
miało swoją administracyjną siedzibę 
w leśniczówce podbórz. z wydanego Fragment mapy z 1938 r.
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pod koniec 1933 r. „Almanachu Leśne-
go. Rocznik personalny administracji 
Lasów państwowych”, zawierającego 
imienny wykaz personelu wg stanu na 
dzień 1 lipca 1933 r. wynika, że Mie-
czysław pracował wówczas w Dyrekcji 
Lp w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53 
jako praktykant techniczno-leśny. z kolei 
w „Spisie Abonentów Sieci telefonicznej 
Dyrekcji poczt i telekomunikacji w Lu-
blinie na 1937 r”, wydanym w stycz-
niu 1937 r. na str. Lb 47 pod nazwą 
miejscowości opole m.in. widnieje: 
44 – Wędziński Mieczysław, inż., leśn. 
poniatowa. Na pewno więc pracował 
już w 1936 r. i mieszkał w istniejącym 
do dziś murowanym budynku leśnictwa. 
potwierdziła to także w pozostawionych 
po sobie wspomnieniach jego córka, 
Lidia Rozmarynowicz, pisząc m.in., że 
wakacje 1937 r. w leśniczówce spędził 
76-letni wówczas Józef Wędziński, se-
nior rodziny. inż. Mieczysław Wędziński 
w ten sposób stał się pierwszym miesz-
kańcem przyszłego osiedla poniatowa, 
które powstało w ramach największego 
przedsięwzięcia gospodarczego w hi-
storii polski, jakim był Centralny okręg 
przemysłowy. z racji swojego stanowiska w administracji 
leśnej i zarazem państwowej, zapewne także jako pierwszy 
współpracował z innymi w przygotowaniach do realizacji tej 
inwestycji, zamieniającej okoliczne „laski i piaski” w przy-
jazne osiedle fabryczne i zakład produkujący nowoczesny 
sprzęt łącznościowy, jaką wg planów miała być budowana 
w poniatowej od 1937 r. filia nr 2 państwowych zakładów 
tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. Niestety, wybuch ii 
wojny światowej i późniejsza okupacja niemiecka przerwały 
te ambitne przedsięwzięcia. okupacja niemiecka – Armia 
Krajowa

W czasie okupacji niemieckiej dotychczasowe polskie 
leśnictwa dalej istniały, ale były podporządkowane Niem-
com i ich interesom. Wprawdzie prowadzili oni rabunkową 
gospodarkę leśną poprzez wycinkę drzew na potrzeby 
wojska i całej gospodarki niemieckiej, ale wierząc w istnie-
nie tysiącletniej Rzeszy realizowali plany nowych zalesień. 
to wymagało zwiększenia zatrudnienia osób pracujących 
w lasach. W celu nadzorowania i pilnowania lasów Niemcy 
utworzyli jednostkę paramilitarną w formie służby, zwaną 
Forstschutz ( Korpus ochrony Lasów), stąd też jej członko-
wie często odwiedzali także i urząd leśniczego. podobnie 
było także w leśnictwie poniatowa, którym nadal kierował 
inż. Mieczysław Wędziński. pomimo niemieckich wizyt, las 
i zwiększona liczba osób zatrudnionych stwarzały dogodne 
warunki do ukrywania się osób, które podejmowały dzia-
łalność podziemną. Chociaż w pobliskich Kraczewicach 
istniała już dość liczna osobowo akowska placówka, to 

jednak Komenda obwodu AK w Lublinie dostrzegła po-
trzebę skonsolidowania tych konspiracyjnych działań i zor-
ganizowania oddziału partyzanckiego na terenie leśnictwa 
w poniatowej. W tym celu wiosną 1943 r. skierowała na 
jego teren ukrywającego się Jana Flisiaka ps. Chłopicki 
(1921-1950) z Abramowa k. Lubartowa. zaczął on tworzyć 
zalążek oddziału AK, który miał być podporządkowany por. 
Wojciechowi Rokickiemu (1914-1988) z piask k. Lublina, ps. 
Nerwa z Komendy obwodu Lublin. Możliwe, że to w tym 
czasie leśniczy inż. por. Mieczysław Wędziński przystąpił 
do AK, złożył ślubowanie i otrzymał pseudonim „Leśnik”. 

Aresztowanie i internowanie

Wojska radzieckie wkraczając w lipcu 1944 r. na ziemie 
polskie w stosunku do AK miały już wcześniej przygotowany 
systemowy scenariusz: najpierw współpraca i wykorzysta-
nie zdolności bojowej oddziałów AK, potem podstępne 
aresztowanie ich dowództwa, a następnie rozbrojenie, 
aresztowanie i deportacja pozostałych żołnierzy i oficerów. 
Realizacja tego planu nastąpiła najpierw w Wilnie 16 lip-
ca, a potem w wielu miejscowościach położonych miedzy 
Bugiem a Wisłą. Na zamojszczyźnie już 22 lipca 1944 r. 
rozbrojone zostały oddziały AK obwodu Hrubieszów. Na 
Lubelszczyźnie 25 lipca NKWD rozbroiło oddziały 27 Wołyń-
skiej Dywizji AK, której żołnierzy umieściło w swoim obozie 
w Skrobowie k. Lubartowa. Również w tym obozie znalazła 
się rozpracowana przez NKWD i UB większość akowców, 
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która wcześniej szukała schronienia przed aresztowaniami 
i wstąpiła w szeregi LWp. W sierpniu rozbrajano również lu-
belskie oddziały AK idące na pomoc powstańczej Warszawie. 
Nastąpiło nasilenie oficjalnej propagandy: AK i jej żołnierzy 
nazywano zdrajcami i sojusznikami Hitlera. Wzmogła się 
inwigilacja środowisk niepodległościowych i przystąpiono 
do aresztowań pojedynczych osób. Represje objęły także 
żołnierzy i członków Batalionów Chłopskich, a zwłaszcza 
wielu tych, których uznano za opozycyjnych wobec polskiej 
partii Robotniczej. Należy podkreślić, że scenariusz wszędzie 
był taki sam: NKWD przeprowadzało aresztowania według 
specjalnych list, przygotowanych wcześniej i dostarczonych 
przez lokalne komórki ppR lub nawet przez pojedynczych 
ich przedstawicieli. Aresztowanych umieszczano w prowi-
zorycznych obozach, a nawet w tzw. dołach, wykopanych 
przeważnie na terenach wiejskich, aby następnie uwięzić 
ich najczęściej w obozie zbiorczym NKWD na Majdanku lub 
w jego filiach w Krzesimowie k. łęcznej i poniatowej, które 
to były również obozami dla volksdeutschów i niemieckich 
zbrodniarzy wojennych. tak też było i w przypadku leśniczego 
Mieczysława Wędzińskiego. Na początku sierpnia do budynku 
leśniczówki weszło kilku żołnierzy sowieckich (prawdopo-
dobnie z NKWD) i po sprawdzeniu tożsamości zabrali go 
w niewiadomym kierunku. Nie dokonywano żadnych rewizji 
i przeszukań, przyszli z konkretnym zadaniem po konkret-
nego człowieka, a przecież w budynku na zabudowanym 
poddaszu mieszkał też Julian Wojciechowski z Radomia, 
szwagier Mieczysława, wdowiec po zmarłej w 1937 r. zofii. 
Nie jest znane miejsce przebywania Mieczysława w areszcie 
śledczym. Najpewniej był nim Lublin, w którym było aż 11 
miejsc represji polskiego aparatu komunistycznego i sowiec-
kiego, z zamkiem Lubelskim włącznie. Nie jest też znana data 
przewiezienia z aresztu na Majdanek, który wówczas pełnił 
rolę frontowego obozu przesyłowego - w nomenklaturze 
sowieckiej nazwano go Fppł ( Frontowoj pripomnopierisylnyj 
łagier) i przypisano nr 43. 23 sierpnia 1944 r. Mieczysław 
Wędziński wraz z grupą liczącą 213 osób więzionych na 
Majdanku został deportowany transportem kolejowym na 
terytorium zSRR. po 4 dniach, 27 sierpnia został osadzony 
w obozie NKWD dla jeńców polskich nr 178 pod Riazaniem 
( miasto obwodowe nad oką, ok. 200 km na południowy 
wschód od Moskwy). Warunki w obozie początkowo były 
sprzyjające i dlatego też już na początku września jeńcy 
zainicjowali amatorską działalność artystyczną. pierwszym 
był program słowno-muzyczny, m.in. z wierszem „Do Ciebie, 
Warszawo”, jakże wymownym, bo przecież w stolicy toczyły 
się jeszcze walki powstańcze. W niedługim czasie utworzono 
dwa chóry i improwizowaną orkiestrę. W ten sposób praca 
kulturalno-oświatowa stała się dla wielu ważnym czynnikiem 
psychicznego przetrwania w trudnym okresie życia obozo-
wego. W marcu 1945 r., być może w proteście przeciwko 
pogarszającym się warunkom w obozie, jeńcy przystąpili 
do głodówki, pierwszej w historii obozu i prawdopodobnie 
jednej z nielicznych w całym systemie Gułagu. W reakcji na 
to, 11 kwietnia Sowieci przeprowadzili wszystkich jeńców do 
większego obozu w Diagilewie, zlokalizowanego 10 km na 

północny wschód od miasta Riazania. Nosił on nazwę „obóz 
specjalny NKWD nr 179 Riazań-Diagilewo”, ale w lutym 
1946 r. jego numer został zmieniony na 454. przebywało 
w nim ok. 3 000 osób, z których co najmniej jedną trzecią 
stanowili oficerowie, a resztę podchorążowie, podoficero-
wie i szeregowi AK. W przeciwieństwie do innych obozów, 
był on zorganizowany na prawach obozów jenieckich tak, 
że internowani nie podlegali surowym nakazom pracy, ale 
byli całkowicie pozbawieni łączności pocztowej ze światem 
zewnętrznym i dlatego też wielu z nich w polsce było uzna-
nych za zaginionych. Drewniane baraki były większe, dlatego 
też zwłaszcza zimą dokuczał silny mróz, czasami nawet 
do -40 C. pogarszało się także wyżywienie, stąd też wielu 
odczuwało głód i niedożywienie. Skutkiem złych warunków 
sanitarnych były choroby i epidemie, a w ostateczności 
zwiększona śmiertelność. Większa powierzchnia baraków 
miała jednak też jeden plus: sprzyjała kontynuacji działalności 
kulturalno-oświatowej, więc w lipcu 1945 r. dotychczasowe 
przedstawienia artystyczne postanowiono sformalizować 
poprzez utworzenie teatru, któremu nadano jakże wymowną 
nazwę „Nasza Buda”. Jego pierwszym kierownikiem został … 
inżynier leśnik Mieczysław Wędziński. W okresie od września 
1944 r. do świąt Wielkanocnych 1947 r. grupa ok. 80 osób 
zaangażowanych artystycznie dała ponad 40 przedstawień 
i koncertów. ponadto w obozie zainicjowano różnego rodzaju 
działalność samokształceniową, m.in. uczono się języków 
obcych i prowadzono warsztaty rzemieślnicze. W okresie 
od czerwca 1945 r. do kwietnia 1947 r. zorganizowano 
też kursy tematyczne: rolniczy, nauczycielski, administracji 
szkolnej, muzyczny i dwa techniczno-leśne, po ukończeniu 
których uczestnicy otrzymywali zaświadczenia. W te ostatnie 
mocno zaangażował się „Nasz” leśniczy, dlatego też przed 
lipcem 1946 r. zrezygnował z funkcji kierowniczej w teatrze 
i został kierownikiem kursów, które odbyły się w dniach: 
1Vii – 15 Xii 1946 i 15 iV 1946 - 15 iV 1947.

W 1947 r. nowy zakaz władz sowieckich położył kres 
działalności kulturalnej teatru i innych zespołów. Monotonia 
obozowa i brak nadziei na powrót do kraju, w połączeniu 
z natężoną akcją propagandowo-polityczną i wzmagający-
mi się przesłuchaniami ze strony Sowietów, spowodowały 
wzrost napięcia w obozie. Gdy Sowieci zaczęli stosować 
przymus pracy wobec wszystkich więźniów -poza oficerami-
-pojawiły się nastroje buntownicze i odruchy narastającej 
solidarności. to wszystko spowodowało, że w niedzielę 
29 czerwca 1947 r. w całym obozie spontanicznie wybuchła 
głodówka. przystąpili do niej wszyscy, także oficerowie, 
a nawet obsługa szpitala obozowego i ambulatorium oraz 
chorzy. zdecydowana postawa internowanych zaskoczyła 
nie tylko władze obozowe, ale także rządowe. Głodówka 
trwała jedenaście dni i została przerwana dopiero 9 lipca, 
gdy Sowieci złożyli obietnicę o przyśpieszeniu zwolnienia 
i repatriacji wszystkich w ciągu najbliższych dni w kilku 
transportach po kilkaset osób. Głodującym dość szybko 
zapewniono dietetyczne wyżywienie i opiekę lekarską oraz 
przystąpiono do ustalania list wywozowych. Mieczysław 
Wędziński znalazł się w grupie 356 internowanych, którzy 
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16 lipca zostali przewiezieni do obozu nr 437, znajdującego 
się w miejscowości Bogorodskoje, w obwodzie wołogodzkim 
w północno- zachodniej części zSRR. 5 października skie-
rowany został do obozu przejściowego nr 284 w Brześciu 
nad Bugiem, skąd 3 listopada 1947 r. został repatriowany 
do polski. 

Powrót z łagrów

Najbliższa rodzina Mieczysława, żona Helena waz z dzieć-
mi, Lidią i młodszym Andrzejem po jego aresztowaniu mu-
siała opuścić leśniczówkę w poniatowej. W tym trudnym 
czasie wielką pomoc uzyskała od rodziny męża, a zwłaszcza 
jego najstarszego brata Edmunda, który mieszkał wówczas 
w Gdańsku- Wrzeszczu, a jego syn Władysław pracował 
przy odbudowie gdańskiego portu. Helena Wędzińska wraz 
z dziećmi zamieszkała w Sopocie i właśnie tu odnalazł ją 
mąż Mieczysław. przed wywózką do łagrów stryjek Mietek 
był wysokim i dobrze zbudowanym mężczyzną. po powrocie 
był strasznie wychudzony, prawie same kości, twarz miał 
wyciągniętą i liczne ubytki w uzębieniu. Wyglądał tak nędz-
nie, że w pierwszej chwili nie rozpoznała go nawet żona, 
Helenka- tak po wielu latach wspomina dziś jego bratanica, 
Danuta Raducka (rocznik 1934) z Kielc, córka Antoniego 
Wędzińskiego (1901-1982), która w latach 1940-1942 przez 
ponad 1,5 roku przebywała w poniatowskiej leśniczówce. 
W obawie przed dekonspiracją Mieczysław postanowił, że 
nie pozostaną długo na Wybrzeżu i po krótkim pobycie cała 
rodzina wyjechała do Krakowa. ze względu na swoją akow-
ską przeszłość okupacyjną Mieczysław wiedział, że już nigdy 
nie powróci do zawodu leśnika. Na jakiś czas zatrudnił się 
w Krakowie, gdzie w marcu 1952 r. został współinicjatorem 
i współzałożycielem Koła łowieckiego „Bór”. Gdy zorientował 
się, że prawdopodobnie jest w kręgu zainteresowań UB, 
zwrócił się o pomoc do starszego brata Antoniego (1901-
1982), mieszkającego i pracującego w Kielcach. Antoni jako 
inż. geodeta pomógł Mieczysławowi znaleźć pracę w tym 
mieście i w tym samym zawodzie. z uwagi na specyfikę pracy, 
Mieczysław większość czasu spędzał na wyjazdach w teren, więc 
czuł się bezpiecznie, na tyle, że w zawodzie geodety pracował 
aż do emerytury. zmarł w Krakowie 4 stycznia 1988 r. i został 
pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rako-
wickim, razem ze swoją żoną Heleną i synem Andrzejem.

Rodzina

Rodzice: ojcem Mieczysława był Józef Wędziński (1861-
1940), syn Bartłomieja i Antoniny z Wesołowskich, nauczyciel 
szkół wiejskich w Kieleckiem, zaś matką Karolina Jadwiga 
Wędzińska (1862-1924), córka Wendelina i Anieli z łąckich, 
małżonków Wegnerów.

Rodzeństwo: Mieczysław miał ośmioro rodzeństwa, w tym 
czterech starszych braci: Edmunda Walerego, Henryka 
Stanisława, Władysława Jana i Antoniego. Wszyscy zdobyli 
wyższe wykształcenie. Najbardziej znanym był najstarszy 
z nich, mgr inż. Edmund Wędziński(1884-1974), absolwent 

renomowanego instytutu inżynierów Komunikacji w Moskwie 
ze specjalizacją w dziedzinie budownictwa wodnego. po po-
wrocie do kraju w marcu 1922 r. pracował na kierowniczych 
stanowiskach przy odbudowie i późniejszej eksploatacji 
zniszczonych dróg wodnych, m.in. Kanału ogińskiego. przed 
wojną był przez 5 lat kierownikiem państwowego zarządu 
Wodnego w pińsku, a po jej zakończeniu jako doświadczony 
hydrotechnik pracował m.in. w Ministerstwie Żeglugi, w Biu-
rze projektów Budownictwa Wodnego „Hydro-projekt” oraz 
był wykładowcą w technikum Komunikacji w Warszawie. 
Jego jedyny syn, Władysław Bohdan Wędziński (1914-1994) 
jako inż. budownictwa po ii w. św. początkowo pracował 
w Biurze odbudowy portów w Gdańsku, a od 1948 r. był 
profesorem politechniki Gdańskiej.

Żona: Helena Joanna Szewczyk ( 14.01.1907-1996) była 
córką Wincentego i łucji z domu zakrzewska, małżonków 
Szewczyków. Urodziła się w Hucie Bankowej k. Dąbrowy 
Górniczej. po ślubie zamieszkała razem z mężem Mieczy-
sławem w Radomiu, gdzie pracowała jako nauczycielka 
w prywatnej średniej szkole żeńskiej przy ul. Żelaznej 1.

Dzieci: 1. Córka Lidia ( 1931-2011), ukończyła studia 
prawnicze i pracowała jako adwokat w Krakowie. z pierw-
szego małżeństwa miała syna Macieja Hrybowicza, muzyka-
-gitarzystę, współpracującego kiedyś m.in. z Grzegorzem 
Ciechowskim, liderem zespołu „Republika”. Drugim jej 
mężem był mecenas Andrzej Rozmarynowicz (1923-1999), 
w czasie okupacji niemieckiej członek Kedywu AK, więzień 
polityczny represji stalinowskich. W latach 60-tych i 70-tych 
był doradcą prawnym kardynała Karola Wojtyły, który, aż 
do swego wyboru na papieża, powierzał mu szereg trud-
nych spraw. później został współzałożycielem krakowskiej 
„Solidarności” i senatorem i kadencji. Jako adwokat był 
obrońcą i pełnomocnikiem pokrzywdzonych w procesach 
politycznych m.in. rodziny krakowskiego studenta Stani-
sława pyjasa, współpracownika KoR-u, zamordowanego 
w 1977 r. przez SB, a także rodziny Bogusława Włosika, 
mieszkańca Nowej Huty, zastrzelonego w stanie wojennym 
w 1982 r. Małżeństwo Rozmarynowiczów miało dwóch 
synów: Marcina i Michała.

2. Syn Andrzej Wędziński( 1933-2017), ukończył studia 
medyczne i pracował jako lekarz stomatolog w Krakowie.

Bardzo pomocne okazały się akta studenckie M. Wędziń-
skiego: nr albumu/akt 1883, sygnatura archiw.1706/S ze 
zbiorów Archiwum SGGW w Warszawie, dlatego też niniej-
szym składam szczególne podziękowania Jego Magnificencji 
Rektorowi SGGW prof. dr. hab. Michałowi Jerzemu zasadzie 
za udzielenie zgody na ich udostępnienie. Serdecznie dziękuje 
za pomoc także Joannie Nastalskiej-Wiśnickiej z Biblioteki 
KUL, Grzegorzowi Wodzińskiemu z ośrodka informacji 
Centr. Biblioteki Wojskowej w Warszawie, ks. prałatowi 
Stanisławowi Grabowieckiemu- proboszczowi parafii pw. 
trójcy świętej w Janowie podlaskim, Małgorzacie i Micha-
łowi Rozmarynowiczom z Krakowa oraz Danucie Raduckiej.
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tradycyjnie o godzinie 12:00 została odprawiona Msza 
święta w intencji ojczyzny w Kościele parafialnym pw. Ducha 
świętego w poniatowej. Następnie burmistrz poniatowej 
paweł Karczmarczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa 
Baranowska i sekretarz gminy Dominik Molesta złożyli kwiaty 
pod pomnikiem pamięci ofiar.

obchody 
narodowego święta 
konstytucji 3 maja

 " CKPiT

teatralna niedziela 
w kinie czyn

 " CKPiT

24 kwietnia w Kinie Czyn w poniatowej mieszkańcy mieli 
okazję obejrzeć dwa spektakle teatralne. Jako pierwszy wystąpił 
wszystkim już dobrze znany teatr „Fajna Ferajna” w sztuce „Kan-
dydatki na żonę”, która opowiadała o perypetiach związanych 
z poszukiwaniem drugiej połówki. Nowopowstały teatr 
dziecięcy żywego planu zaprezentował przedstawienie pt. 
„o służącej, która pokochała kupca”. Występ młodych artystów 
wzruszył i rozbawił widzów. Młodzi szkolą swoje umiejętności 
aktorskie pod okiem Bartłomieja Kawałka – instruktora wokalu 
w Centrum Kultury Promocji i Turystyki. 

Uczestnicy obchodów udali się w akompaniamencie 
Młodzieżowej orkiestry Dętej na plac Konstytucji 3 Maja, 
gdzie uroczyście została wciągnięta na maszt flaga polski. 
W centrum miasta rozbrzmiał hymn narodowy. pod po-
mnikiem kwiaty złożyli burmistrz poniatowej paweł Karcz-
marczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska, 
sekretarz gminy Dominik Molesta, członkowie zarządu 
powiatu opolskiego Michał Kramek i Wojciech Furtak, 
polskie Stronnictwo Ludowe, przedstawiciele Komitetu 
terenowego prawa i Sprawiedliwość, przedstawiciele Koła 
powiatowego Stowarzyszenie polska 2050, Stowarzyszenie 
“Amazonki”, przedstawiciele związków Kombatanckich, 
zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, Legion Harcerski im. 
mjr. Hieronima Dekutowskiego “zapora”.

Uroczystość poprowadził Adam Koma z oSp w Kracze-
wicach. Honorową wartę pełnili harcerze z 38. Drużyny 
Harcerskiej ze Szkoły podstawowej w poniatowej. obchody 
zakończył występ Młodzieżowej orkiestry Dętej oraz Dziecię-
cej Kapeli Ludowej z Centrum Kultury promocji i turystyki.
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41. edycja Małego Konkursu Recyta-
torskiego już za nami. Konkurs składał 
się z trzech etapów: gminnego, powia-
towego i wojewódzkiego. 

przesłuchania na etapie gminnym 
odbyły się 20 maja 2022 r. w Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej 
na scenie Kina Czyn. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali podziękowanie i nagrodę 
w formie książki. Wybór laureatów był 
bardzo trudny. po burzliwych naradach 
komisji - w składzie pani dyrektor CKpit 
Joanna Kawałek i dyrektor MGBp Anna 
Dziaduch - do etapu powiatowego za-
kwalifikowano 6 osób:

 � Maria pluta (Sp poniatowa Kolonia) 
z wierszem „Dziad i Baba” Józefa 
ignacego Kraszewskiego,

 � patrycja twardzik (Sp poniatowa) 
z wierszem „osioł” Aleksandra Fredry,

29 maja na placu przy ulicy Brzozowej 
świętowaliśmy Dzień Matki i Dziecka oraz 
piknik trzeźwości. organizatorami imprezy 
było Centrum Kultury promocji i turystyki 
w poniatowej, Stowarzyszenia Animus 
i oSiR. Sponsorem pikniku trzeźwości 
była firma pawtrans oraz państwo Jolanta 
i tadeusz oświęcińscy.

41 mały konkurs recytatorski 
 " CKPiT

dzień matki i dziecka 
 " CKPiT

 � oliwier zawół (Sp poniatowa) z wier-
szem „Szybko” Danuty Wawiłow,

 � Nadia Chwaszczewska (Sp Kracze-
wice) z wierszem „Romantyczność” 
Adama Mickiewicza,

 � paweł pyda (Sp poniatowa) z wierszem 
„proszę przyjąć do wiadomości” Lu-
dwika Jerzego Kerna,

 � Aleksandra Gałek (Sp poniatowa) z wier-
szem „Dwie Gaduły” Jana Brzechwy.

Etap powiatowy odbył się w opolskim 
Centrum Kultury w opolu Lubelskim. Do 
etapu wojewódzkiego zakwalifikowała 
się Aleksandra Gałek. Etap wojewódz-
ki odbył się 6-8 czerwca, Aleksandra 
otrzymała podziękowanie za udział 
w konkursie. 
serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i życzymy dalszych 
sukcesów. 

podczas wydarzenia uczestnicy mogli 
posłuchać występów solistów z CKpit 
i Dziecięcej Kapeli Ludowej. zebrani oglą-
dali również pokaz tańców, występ cheer-
leaderek z oSiR prowadzonych przez panią 
Agatę Wasilczuk oraz dwa programy wy-
konane przez młodych tancerzy w ramach 
nowopowstałego zespołu tańca ludowego 

przy CKpit. opiekunami tancerzy są paweł 
Jarmuł i Karolina Dryka.

W ramach pikniku trzeźwości odbył 
się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, 
sprawdzający wiedzę o uzależnieniach. 
Animatorzy oSiR pomagali Stowarzy-
szeniu Animus w poprowadzeniu kon-
kurencji sportowych. Dzięki sponsorom 
uczestnicy otrzymali ciekawe nagrody. 
Dla smakoszy dostępne były lody, popcorn, 
granity, napoje, a przede wszystkim kolo-
rowy proszek, który najmłodsi z radością 
rzucali ponad głowami. organizatorzy 
zadbali, aby każde dziecko mogło bawić 
się do woli na dmuchanym zamku oraz 
posilić się smaczną kiełbaską. imprezie 
towarzyszyła wystawa prac konkursowych 
“portret mojej rodziny”, a dyrektor Centrum 
Kultury Promocji i Turystyki oraz burmistrz 
poniatowej wręczyli zwycięzcom nagrody 
i wyróżnienia. 

to było wspaniałe wydarzenie, pod-
czas którego, dzięki konkursom i zaba-
wom ruchowym, dzieci i rodzice mogli 
spędzić aktywnie popołudnie.
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zwyciĘzcy konkursu
w kategorii wiekowej przedszkole:

 � Adam Czuba – i miejsce
 � Nela Dacka – ii miejsce
 � Julia świątek – iii miejsce
 � oliwia Kozak – wyróżnienie
 � Malwina Fabian – wyróżnienie

w kategorii wiekowej i-iii kl.:
 � Aniela Rumińska – i miejsce (Sp im. S. 

Żeromskiego w poniatowej)
 � Ania Bułgakowa – ii miejsce (Kraczewice)
 � Marcelina Chęć – iii miejsce (Sp. Sp. 

im. S. Żeromskiego w poniatowej)

konkurs plastyczny „portret mojej rodziny”
 " CKPiT

13 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. ,,Portret mojej rodziny. Uczestnicy wy-
konali prace w wielu technikach, m.in. malarstwie, rysunku, kolażu. Konkurs został skierowany do dzieci i młodzieży.

w kategorii wiekowej iV-Vi kl.:
 � Jakub Dacka – i miejsce (Sp. Kracze-

wice)
 � Aleksandra Fiuk– i miejsce (Sp. Sp. im. 

S. Żeromskiego w poniatowej)
 � Aleksandra Grzelak – ii miejsce (S.p. 

w Kowali)
 � Michalina Kosik – ii miejsce (Sp. im. S. 

Żeromskiego w poniatowej)
 � Julian Chyła – iii miejsce (S.p. Kra-

czewice)
 � Lena Czapla – iii miejsce (Sp. im. S. 

Żeromskiego w poniatowej)

iii rodzinny rajd rowerowy 
wieczorową porą

3.04.2022 r.
Szkolny Klub pływacki „Meduza” zorganizował zawody 

pływackie w ramach Vi Memoriału im. pawła tyszkiewicza 
W zawodach uczestniczyły dzieci i młodzież szkół podsta-

wowych i średnich oraz osoby dorosłe.
Konkurencje odbywały się:

 � na dystansach 25 m stylem dowolnym, klasycznym i grzbie-
towym w kategoriach dziecięcych, 

 � na dystansach 50 m stylem dowolnym, klasycznym, grzbie-
towym dla osób starszych.

zdobywcy trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii otrzy-
mali dyplomy, a dla każdego uczestnika zawodów  przewidziana 
była statuetka okolicznościowa.

W czasie zawodów zorganizowana została zbiórka na rzecz 
uchodźców przebywających na terenie gminy poniatowa.

relacja z ii kwartału działalności osir 
poniatowa

 "Dyrektor OSiR w Poniatowej Barbara Burzyńska

 � Hanna pastwa– wyróżnienie (Sp. im. 
S. Żeromskiego w poniatowej)

 � Anna Mitura – wyróżnienie (Sp. im. S. 
Żeromskiego w poniatowej)

 � Weronika Danylczenko – wyróżnienie 
(Kraczewice)

 � Julia Jabłunowska – wyróżnienie (Kra-
czewice)

Wystawę prac konkursowych można 
było obejrzeć na placu przy Brzozowej 
podczas Dnia Matki i Dziecka. 

5.04.2022 r.
W dniu 05.04.2022 r. ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 

z rąk Starostwa powiatowego w puławach Certyfikat produktu 
polskiej Marki turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów. 
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Certyfikat wyznacza wysoki poziom 
usług i bogatą ofertę, spełnienie stan-
dardów sanitarnych i bezpieczeństwa. 
Kreuje także dobry klimat do aktywnego 
wypoczynku i umożliwia turystom reali-
zację swoich pasji. 

19-30.04.2022 r.
Na terenie gminy poniatowa po raz 

drugi odbyła się akcja  „Kwietniowych 
Eko-Spacerów”.

Celem akcji była popularyzacja prostych 
form aktywności fizycznej, promocja po-
staw proekologicznych i zdrowego trybu 
życia, a jej podstawę stanowiło sprzątanie 
terenów gminy poniatowa.

Dyscyplina „spacerów” była dowolna - 
chód, bieg, jazda na rowerze, hulajnodze 
czy deskorolce.

trzech najlepszych uczestników otrzy-
mało nagrody.

W dniu 30.04.2022 r. odbyło się sprzą-
tanie gminy poniatowa z okazji Dnia ziemi. 

Do akcji „Sprzątanie świata” zaproszo-
no wszystkich mieszkańców gminy po-
niatowa.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 10.00 
na parkingu Urzędu Miejskiego. Uczest-
nicy otrzymali worki, rękawice, kamizelki 
odblaskowe i rozpoczęli zbieranie śmieci. 

Na zakończenie akcji uczestnicy otrzy-
mali dyplomy oraz statuetki i integrowali 
się przy wspólnym grillowaniu. 

ii rajd pieszy pod Flagą 
Biało-czerwoną 

1 maja 2022 r.
W niedzielę 1 maja 2022 roku grupa 

miłośników rajdów pieszych wyruszyła 
w promieniach słońca w ii Rajd pieszy 
pod Flagą Biało-Czerwoną. Rajd popro-
wadził nasz ratownik wodny Mariusz 
pietroń. przez pola, lasy, zarośla, krzaki 
i strumyki naszej gminy, w doborowym 
towarzystwie i pięknej majowej aurze, 
grupa piechurów przemierzyła prawie 
13 km w ciągu 2,5 godziny. Wszyscy 
uczestnicy wrócili do domów zmęczeni, 
ale szczęśliwi.

i rodzinny rajd 
rowerowy „aktywne 
miasta-rowerowa 
stolica polski”

W dniu 08.05.2022 r. w ramach akcji 
„Aktywne puławy - Rowerowa Stolica 
polski” z poniatowej wyruszyła grupa 
około 20 rowerzystów. Rajd połączono 
z przejazdem kolejką wąskotorową, pauzą 
na kawę w stacji poniatowa i piknikiem 
w Karczmiskach.

15.05.2022 r.
W niedzielę 15 maja 2022 r., odbyły 

się i Wiosenne Biegi w Dozkonałych Hu-
morach.

W Biegu Głównym wystartowało 
48 biegaczy, Na podium stanęli:
Kategoria opEN MĘŻCzyŹNi:

 � paweł Wysocki    
z lubelskibiegacz.pl team, 

 � Marcin Korgul    
z lubelskibiegacz.pl team,

 � paweł Grochmal    
z @MotorLublinRunningteam.

Kategoria opEN KoBiEty:
 � Joanna Andrzejewska    

z lubelskibiegacz.pl team,
 � Małgorzata Wojtaś    

z lubelskibiegacz.pl team,
 � Ewelina Widelska    

z lubelskibiegacz.pl team.
Ekipa z lubelskibiegacz.pl team 

zdominowała podium i zgarnęła więk-
szość medali!

Na wyróżnienie zasługuje również 
liczna grupa biegaczy z iSKRy.

Wyróżnienie dla najstarszego zawod-
nika przypadło panu Romanowi praż-
mo, a najstarszą zawodniczką była pani 
Joanna Andrzejewska, która de facto 
stanęła na pierwszym miejscu podium.

Jak widać, na bieganie nigdy nie jest 
za późno, a pani Joanna i pan Roman są 
tego najlepszym przykładem! Wyróżnio-
na dwójka otrzymała specjalne medale 
oraz vouchery. 

Szczególne podziękowania należą się 
naszym poniatowskim biegaczom: pani 
Agnieszce Frączek, pani Ewelinie Rosiń-
skiej, pani Karolinie Długosz, pani Emilii 
Baranowskiej, pani Annie Karczmarczyk 
oraz panu Januszowi Nowomiejskiemu 
za godne reprezentowanie naszego mia-
steczka w Biegu Głównym.

Cieszy nas szeroki wachlarz wiekowy 
biegaczy, którzy wzięli udział w Biegu 
Rodzinnym open na 1962 m. od malut-
kiego szkraba, po dorosłego mężczyznę 
- trasa optymalna dla każdego, nieza-
leżnie od płci i wieku. Bieg Rodzinny 
wygrał pan Mateusz Godzwon.

ostatni był BiEG SzKRABA na 200m.
po emocjonujących zmaganiach przy-

szła kolej na wręczenie pamiątkowych 
medali oraz gadżetów ufundowanych 
przez naszych sponsorów.

zwieńczeniem i Wiosennych Biegów 
w Dozkonałych Humorach był występ 
naszych utalentowanych cheerleaderek.

to był dzień pełen sportu i aktywności 
na świeżym powietrzu, a także uśmie-
chu, radości i emocji. zrobimy wszystko, 
żeby Wiosenne Biegi w Dozkonałych 
Humorach były imprezą cykliczną.

26.05.2022 r.
W sobotę 28 maja 2022 r., z okazji 

Dnia Mamy, po raz pierwszy w historii 
oSiR zorganizowany został Maraton Fit-
ness. Wzięły w nim udział panie z gminy 
poniatowa, opola Lubelskiego, Kraśnika, 
Chodla i Niedrzwicy. Każda z uczestniczek 
otrzymała pakiet startowy od Doz.pL 
zapewniający energię na długie minu-
ty ćwiczeń.

Maraton podzielono na trzy zróżnico-
wane bloki, które prowadziły instruktorki: 
Ewelina Rosińska )rozgrzewka, tabata 
i cooling down), iwona Bera (zumba), 
Natalia Kołodziej (brzuch, uda i pośladki). 
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Na koniec odbyła się loteria, w której 
można było wygrać zestawy kosmetyków 
ufundowanych przez władze naszego 
miasta oraz sponsorów.

12.06.2022 r.
o godzinie 09:00 przy parkingu oSiR 

w poniatowej grupa zaprzyjaźnionych 
rowerzystów wyruszyła na ii Rajd Rowe-
rowy, którego trasa wiodła następująco: 
poniatowa oSiR – Leśniczówka – Kazi-
mierzów - Bartkowy łuk - opole Lub. 
– zajączków – Grabówka - poniatowa 
oSiR. Dystans do pokonania wynosił ok. 
40 km drogą asfaltową. Celem rajdu było 
popularyzacja jazdy na rowerze jako jed-
nej z metod aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz integracja i wzmacnianie 
więzi przyjacielskich. przemierzając trasę, 
można było zachwycać się malowniczym 
krajobrazem naszej pięknej gminy i oko-
lic. Na pomorzu, wśród malowniczych 
terenów ścieżki przyrodniczej Kleniewo, 
zostało zorganizowane ognisko. 

14.06.2022 r.
Dyrektor ośrodka Sportu i Rekreacji 

w poniatowej wraz z ratownikiem Ma-
riuszem pietroniem odwiedzili telewizję 
Lublin, celem przybliżenia bardzo waż-
nego tematu, jakim jest bezpieczeństwo 
nad wodą w związku ze zbliżającymi 
się wakacjami. przedstawili zasady 
korzystania z kąpieliska, które poda-
jemy poniżej:

 � pływaj tylko w miejscach strzeżo-
nych przez ratownika WopR, nie 
pływaj w miejscach, gdzie kąpiel jest 

zakazana oraz w pobliżu urządzeń 
i budowli wodnych.

 � przestrzegaj regulaminu kąpieliska, 
na którym przebywasz, przestrzegaj 
zaleceń i uwag ratownika.

 � NiGDy nie skacz do wody w miejscach 
nieznanych. Skrajnie niebezpieczne są 
skoki na głowę. Mogą doprowadzić 
do śmierci lub kalectwa.

 � Nie skacz rozgrzany do wody. przed 
wejściem ochlap wodą klatkę piersio-
wą, szyję, krocze i nogi, pozwoli to 
uniknąć wstrząsu termicznego.

 � Nigdy nie pływaj po alkoholu ani tym 
bardziej innych używkach. Niebez-
pieczne może też być pływanie na 
czczo i bezpośrednio po posiłku.

 � pamiętaj, że materace dmuchane, 
kółka, rękawki i inne zabawki służą 
do zabaw przy brzegu i nie są sprzę-
tem ratunkowym.

23-26.06.2022 r. 
z okazji Dnia ojca na orliku przy ul. 

Kraczewickiej odbył się turniej Darta. 
W zawodach brało udział pięć par ojców 
z synami. pary rywalizowały ze sobą 
grając od 501 punktów do 0. para, która 
jako pierwsza uzyskała wynik równy 0, 
wygrywała zawody. za pierwsze trzy 
miejsca pary otrzymały puchary, a za 
kolejne - pamiątkowe dyplomy.

W tym dniu mieliśmy także przy-
jemność wziąć czynny udział w pikniku 
Sołeckim na Heninie. Nasz animator 
poprowadził zajęcia i konkurencje spor-
towe wśród najmłodszych uczestników 

pikniku. Dziękujemy za tak miłe przy-
jęcie. 

25.06.2022 r.
Mieszkańcy gminy poniatowa mogli 

po raz pierwszy w tym roku skorzystać 
z kąpieli wodnej na nowym kąpielisku 
„W Dolinie Dziesięciu Stawów”, zlokalizo-
wanym na stawie w centrum poniatowej, 
od strony parku miejskiego.

W skład kąpieliska wchodzi:
StREFA DLA oSÓB NiEUMiEJĄCyCH 

płyWAĆ - pierwsza strefa kąpieliska, prze-
znaczona dla osób nieumiejących pływać, 
o maksymalnej dopuszczalnej głębokości 
1,2 m od poziomu lustra wody. Strefa 
wyznaczona bojami (pływami) w kolo-
rze czerwonym.

StREFA DLA oSÓB UMiEJĄCyCH 
płyWAĆ - druga strefa kąpieliska prze-
znaczona dla osób umiejących pływać. 
Granica tej strefy oznaczona jest bojami 
(pływami) w kolorze żółtym. W tej strefie 
znajduje się pompowany tor przeszkód 
(żółto - zielony) przeznaczony dla dzieci 
od 6- 13 r. ż. (z opiekunem).

StREFA BRoDziK DLA DziECi - trzecia 
wewnętrzna strefa kąpieliska zaprojekto-
wana dla dzieci jako przestrzeń brodzika. 
zaprojektowana na głębokość 0,3 m od 
poziomu lustra wody. 

pLAŻA - obszar piaszczysty utworzony 
w obrębie istniejącego brzegu. Dodatko-
wo plaża posiada utwardzoną część leża-
kową – trawiastą o nieznacznym spadku, 
styczną do alei spacerowej. 

W obrębie kąpieliska, na głębszej 
wodzie, znajduje się duży tor przeszkód 
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(biało- niebieski) przeznaczony dla dzieci 
powyżej 13 r. ż. i dorosłych.

Korzystanie z kąpieliska i torów prze-
szkód jest bezpłatne.

prosimy o zapoznanie się z regulami-
nem korzystania z kąpieliska i z parku 
Wodnego (torów przeszkód) na stronie 
www.osir.poniatowa.pl. 

w okresie wakacyjnym zapraszamy na poniższe imprezy organizowane 
przez osir:

 � 3 lipca: turniej piłki Nożnej Drużyn LzS o puchar Burmistrza poniatowej, 
 � 16 lipca: Wakacyjny turniej tenisa ziemnego w kat. opEN (16+),
 � 17 lipca: Wakacyjny turniej tenisa ziemnego w debla kat. opEN,
 � 13 sierpnia: turniej Siatkówki plażowej w kat. szkoły podstawowej + ognisko,
 � 14 sierpnia: turniej Siatkówki plażowej w kat. opEN (16+) + ognisko,
 � 15 sierpnia: turniej Siatkówki plażowej w kat. opEN oLD Boy (50+) + ognisko,
 � 4 września: pożegnanie Wakacji: piknik rodzinny + animacje dla dzieci.

XiV Festiwal ogólnopolski piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej „lubelski talent 2022” 

 " CKPiT

11 czerwca odbył się finał XiV ogólnopolskiego Festiwalu 
piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Lubelski talent 2022”. 

Jury wybrało najlepszych wokalistów w kategoriach:

Koncert laureatów odbył się podczas Dni poniatowej „poniato-
wianki 2022”. Uczestnicy wykonali wybrane przez jury utwory na 
dużej scenie przed liczną publicznością. Każdy z finalistów otrzymał 
pakiet gadżetów promocyjnych ufundowanych przez Starostwo 
powiatowe w opolu Lubelskim oraz nagrody finansowe ufundo-
wane przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Serdeczne gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział i ży-
czymy Wam dalszych sukcesów!

klasa i-iV:
Wiktoria ozon – pierwsze miejsce
Amelia Lewkowicz – wyróżnienie
Filip Bednarz – wyróżnienie

klasa V-Viii:
Jakub Rogala – pierwsze miejsce
piotr Bagun – drugie miejsce
Natalia Kosmowska – trzecie miejsce
Maja Mazurek – trzecie miejsce
Maja Woroniecka – wyróżnienie

szkoła średnia:
Kinga Wołoszyn – pierwsze miejsce
Aleksandra Rutyna – drugie miejsce
Martyna Rosińska – trzecie miejsce
Karol Małyska – wyróżnienie Jakub Rogala Wiktoria OzonKinga Wołoszyn
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poniatowianki 2022 
 "Agnieszka Drozd-Bownik

18 czerwca 2022 roku odbyła się 
IV Konferencja Kół Gospodyń Wiej-
skich Smaki Lubelszczyzny pn. „Kasza 
skarbem natury” oraz Piknik Rodzin-
ny „Produkt Polski” – mające na celu 
promocję województwa lubelskiego.

Na placu przy ulicy Brzozowej można 
było podziwiać stoiska KGW, a także po-
próbować pysznych tradycyjnych potraw, 
ciast i dań regionalnych. przeprowadzo-
ne były również warsztaty rękodzielni-
cze, wikliniarskie, malarskie i kulinarne. 
W czasie konferencji odbyła się Vii edycja 
konkursu kulinarnego dla KGW „Bitwa 
Reginów” - etap powiatowy. Do kon-
kursu z powiatu opolskiego zgłoszonych 
zostało 15 dań regionalnych.

pierwszy dzień uroczystości rozpoczął 
się o godzinie 15:00 polową Mszą świę-
tą w intencji rolników i mieszkańców 
województwa lubelskiego.

Burmistrz poniatowej paweł Karcz-
marczyk i dyrektor Krajowego ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa ot Lublin Kamila 
Grzywaczewska oficjalnie powitali zapro-
szonych gości i zebranych mieszkańców.

Na scenie nie mogło zabraknąć wy-
stępów ludowych i folklorystycznych 
w wykonaniu takich zespołów jak: 
Kowalanki, zagrody Razem, Nadzieja, 
zielone Sioło, Błękitne Korale, BeFolk.

W ramach promocji województwa 
lubelskiego w namiocie „Lubelskie 
Smakuj Życie” rozdawane były ulotki, 
mapy i inne materiały promujące walory 
województwa lubelskiego. ponadto 
uczestnicy mogli zapoznać się z tra-
dycyjnym lubelskim strojem ludowym, 
w który ubrane były panie z KGW, a tak-
że z gwarą powiślańską i tradycyjnymi 
potrawami kuchni lubelskiej.

Hasło „Lubelskie Smakuj Życie” było 
promowane na balonach, winderach 
a także banerach reklamowych tuż 
przy scenie.

Rozstrzygnięte zostały konkursy m.in. 
na „Eko-wianek”, strój ekologiczny 
„Eko-moda” i”Na tradycyjne stoisko”.

Serca publiczności skradła pełna 
energii i dobrego humoru pani zofia 
zychman z KGW Wałowianki, która 

rozbawiła wszystkich swoimi monolo-
gami w gwarze powiślańskiej.

Lokalna Grupa Działania „owocowy 
Szlak” przygotowała pokaz kulinarny i za-
prezentowała informacje na temat pro-
duktu lokalnego. Wyemitowany został 
filmik promujący „Lubelsko-podkarpacki 
Szlak Karpia”. ochotnicy mogli spróbo-
wać przygotowaną podczas pokazu zupę 
z tejże ryby. Jak zawsze stoiska Kół Go-
spodyń Wiejskich pełne były propozycji 
kulinarnych i rękodzielniczych.

Gwiazdą tego wieczoru był zespół 
top oNE.

tuż po koncercie na scenie mogliśmy 
podziwiać obrzęd świętojański w wy-
konaniu zespołu taneczno-Ludowego. 
W asyście światła barwny korowód popro-
wadzony przez muzyków ludowych udał 
się nad staw, aby zgodnie z tradycją nocy 
świętojańskiej puścić wianki na wodę. 

zakończeniem dnia była „zabawa na de-
chach”, trwająca do późnych godzin noc-
nych w akompaniamencie zespołu READy.

Drugi dzień poniatowianek rozpo-
czął się Mszą świętą w kościele pw. 
Ducha świętego w poniatowej o go-
dzinie 12:00.

później na plac przy ulicy Brzozowej 
udał się kolorowy i uroczysty korowód 
na czele z Młodzieżową orkiestrą Dętą 
w którym udział wzięli: delegacje jedno-
stek organizacyjnych, Urzędu Miejskie-
go, jednostki oSp, KGW, szkoły, sekcje 
sportowe, artystyczne, sołectwa Gminy 
poniatowa a także licznie zgromadze-
ni mieszkańcy.

oficjalnego otwarcia i powitania 
przybyłych gości dokonali burmistrz 
poniatowej paweł Karczmarczyk oraz 
zastępca Burmistrza Aneta poniatowska.

po oficjalnym otwarciu Dni Miasta za-
prezentowała się Młodzieżowa orkiestra 
Dęta pod batutą pana Jarosława Mielki.

z okazji 60-lecia nadania poniatowej 
praw miejskich, szkoły z terenu Gminy 
poniatowa przygotowały krótkie wy-
stąpienia będące żywą lekcją historii 
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naszego miasta, a prezentujące kolejne 
ważne wydarzenia z tego okresu. 

„Historię poniatowej w pigułce” przy-
gotowały: 

 � zespół Szkół w poniatowej,
 � Szkoła podstawowa im. Stefana Że-

romskiego w poniatowej,
 � Szkoła podstawowa im. Henryka Sien-

kiewicza w Kowali Drugiej,
 � Społeczna Szkoła podstawowa w Dą-

browie Wronowskiej,
 � Szkoła podstawowa im. Ewy Szelburg-

-zarembiny w Niezabitowie,
 � Szkoła podstawowa im. Marii Konop-

nickiej w Kraczewicach,
 � Szkoła podstawowa im. Jana Kocha-

nowskiego w poniatowej Kolonii.
Dziękujemy uczniom i opiekunom za 

tak pomysłowe i ciekawe prezentacje.
Burmistrz poniatowej paweł Karcz-

marczyk wraz z zastępcą Anetą 
poniatowską dokonali honorowego od-
znaczenia „zasłużony dla poniatowej”.

Na scenie pełne energii zaprezentowały 
się: dzieci z przedszkola Miejskiego w po-
niatowej, Szkoły podstawowej w Kowali 
Drugiej, cheerleaderki z ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w poniatowej oraz grupa 

taneczna z Centrum Kultury Promocji 
i Turystyki.

Rozstrzygnięty został konkurs zorga-
nizowany przez Miejsko-Gminną Biblio-
tekę publiczną „poniatowa Moja Mała 
ojczyzna”, którego celem było promo-
wanie walorów poniatowej. Laureatom 
i wyróżnionym uczestnikom konkursu 
zostały wręczone nagrody rzeczowe, 
dyplomy i podziękowania. 

Wystąpili także: soliści z Centrum Kul-
tury promocji i turystyki, teatr „Fajna 
Ferajna”, zespół Vocal, pinokio – Stowa-
rzyszenie na Rzecz osób z Niepełnospraw-
nością intelektualną, zespół Junior Band.

podczas drugiego dnia poniatowianek 
odbył się galowy koncert laureatów 
konkursu „Lubelski talent” a wszystkim 
laureatom i wyróżnionym zostały wrę-
czone nagrody finansowe i upominki. 
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny 
dla dzieci pn. „Segreguje nie marnuję”, 
zorganizowany przez KGW w Kowali 
pierwszej. Laureaci, wyróżnieni i wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe i dyplomy.

Gwiazdą wieczoru, która porwała 
publiczność, był zespół łzy.

zwieńczeniem dnia był koncert ze-
społu Sound’s Good.

imprezą towarzyszącą poniatowian-
kom była Biała Niedziela pn. „Bądź silna 
i zdrowa, do życia gotowa” zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie Amazonki. panie 
przygotowały stoisko, w którym chętni 
mogli wykonać badania profilaktyczne 
oraz otrzymać wiele porad lekarskich.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom: 
FURtpoL, pAWtRANS HoLDiNG Sp. 
z o.o., p.H.U. ADAMEX, WENtWoRtH, 
Bank Spółdzielczy w poniatowej, Max 
ELEKtRo, p.S.S. SpołEM zGoDA, Hotel 
Słowik, Hotel tukan, Restauracja ‘’pod 
Kogutem”, Wzt Bus S.J., Centrum Bu-
dowlane HENiN, Kwiaciarnia „Marze-
nie”, zakład przetwórstwa Mięsnego 
– piotr Gułowski, posadzki Mixokretem 
– Sylwester Wiśniewski, Dom Weselny 
„Wójcik” – Agata Adamczyk, Gospodar-
stwo ogrodnicze – tadeusz oświeciński.

Dziękujemy strażakom, ratownikom, 
policjantom, ochroniarzom, którzy za-
dbali o nasze bezpieczeństwo podczas 
dwudniowego wydarzenia.

Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze 
i za rok znów spotkamy się tak licznie.
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poza sukcesem, jaki udało osiągnąć się 
w rozgrywkach ligowych, Stal poniatowa 
świetnie radziła sobie także w okręgowym 
pucharze polski, gdzie dotarła do finału 
na szczeblu LzpN, eliminując na swojej 
drodze między innymi. czwartoligowego 
opolanina opole Lubelskie, a także rezerwy 
Górnika łęczna. W finale na podopiecz-
nych Kamila Witkowskiego czekało jednak 
arcytrudne zadanie, bo do poniatowej przy-
jechał zespół Avii świdnik występujący na 
co dzień w iii lidze. Faworytem spotkania, 
które rozegrane zostało 4 maja, byli wyżej 
notowani świdniczanie. Jednak tego dnia 
„Stalówka” wyszła na murawę bez żadnych 

puchar polski 
 " Rafał Kucharczyk

czas na rundę rewanżową 
 " Rafał Kucharczyk

Runda wiosenna w Lubelskiej Klasie 
okręgowej rozpoczęła się 19 marca. Na pół-
metku rozgrywek na fotelu lidera plasowa-
ła się drużyna Stali poniatowa z dorobkiem 
42 punktów i przewagą 7 oczek nad swoimi 
największymi rywalami w kontekście walki 
o awans do iV ligi – Cisowianką Drzewce 
oraz Janowianką Janów Lubelski. zawodnicy 

Kamila Witkowskiego odbyli trzymiesięcz-
ny zimowy okres przygotowawczy przed 
rozpoczęciem rozgrywek, by na rundę re-
wanżową byli w jak najlepszej dyspozycji. 
ogromna ilość zaliczonych w tym czasie 
treningów i gra drużyny podczas meczów 
kontrolnych dawały spore nadzieje na to, 
że uda się powtórzyć sukces, jaki osiągnięto 

w poniatowej jesienią. Na drużynę „żółto-
-niebieskich” czekało 15 spotkań ligowych, 
w których rozstrzygnąć miały się losy awan-
su. Dodatkowo w pamięci pozostał fakt, 
że „Stalówka” zameldowała się w finale 
pucharu polski na szczeblu LzpN, który 
miał się odbyć 4 maja na stadionie przy 
ulicy 11 listopada 2021 r. 

kompleksów i grała jak równy z równym, 
dzięki czemu na tablicy wyników po 90 mi-
nutach widniał remis 1:1, a o zwycięstwie 
przesądzić miał konkurs rzutów karnych. 
Wówczas z kolei lepsi okazali się zawodnicy 
z poniatowej, wygrywając 4:3. Dzięki temu 
żółto-niebieskim udało się zameldować 
w wojewódzkim półfinale pucharu polski, 
gdzie zmierzyli się z kolejnym czwartoli-
gowcem – Gryfem Gmina zamość i tylko 
krok dzielił ich od finału wojewódzkiego, 
w którym zmierzyć mieli się ze zwycięzcą 
pary podlasie ii Biała podlaska - Chełmianka 
Chełm. Wpierw trzeba było wygrać spotka-
nie z Gryfem, które odbyło się 8 czerwca 
na boisku w poniatowej. o prawdziwym 
pechu po tym meczu może mówić „Stalów-
ka”, ponieważ absolutna dominacja i wiele 
zmarnowanych sytuacji sprawiły, że po 90 

minutach w poniatowej nie zobaczyliśmy 
bramek, a o zwycięstwie po raz kolejny 
zadecydować miały rzuty karne. Niestety, 
tym razem lepsi okazali się rywale z Gminy 
zamość, pokonując żółto-niebieskich 5:6. 

piękna przygoda z pucharem polski 
i szansa na grę na arenie ogólnopolskiej 
zakończyła się. pomimo tego, drużynie Stali 
należą się ogromne słowa uznania, ponie-
waż dokonali fantastycznego osiągnięcia 
i wykonali świetną pracę. teraz, z pod-
niesioną głową i w świetnych nastrojach, 
zawodnicy z poniatowej mogą udać się 
na zasłużone wakacje, które nie będą zbyt 
długie. 11 lipca podopieczni Kamila Wit-
kowskiego wracają do zajęć treningowych, 
a już 13/14 sierpnia startują rozgrywki iV 
ligi, w których po ośmiu latach przerwy 
ponownie zobaczymy Stal poniatową! 
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upragniony awans 
 " Rafał Kucharczyk

podopieczni Kamila Witkowskiego 
zainaugurowali sezon wyjazdowym 
meczem z rezerwami świdnickiej Avii, 
zwyciężając 1:3 pomimo gry w osła-
bieniu od 30 minuty. Już w pierwszym 
spotkaniu widać było w drużynie Stali 
niesamowitą determinację, charakter 
i ogromną chęć zwycięstwa. ponia-
towianie doskonale zdawali sobie 
sprawę z okazji, jaka przed nimi stoi 
i w żadnym wypadku nie zamierzali 
jej zaprzepaścić. odpowiednie nasta-
wienie, szeroka kadra oraz doskonałe 
przygotowanie fizyczne dały o sobie 
znać w późniejszej fazie rozgrywek. 
zawodnicy z poniatowej konsekwent-
nie realizowali założony sobie plan 
i bez problemu odprawiali z kwitkiem 
kolejnych ligowych rywali, pewnie 
inkasując komplet punktów. Sprawa 
awansu w dalszym ciągu pozostawała 
otwarta, dlatego że bezpośredni rywa-
le nie zamierzali tak łatwo odpuszczać. 

Jednym z pierwszych ogromnych kro-
ków przybliżających nasz zespół do 
upragnionego celu było zwycięstwo 
z Janowianką 4:3 w ramach 23 kolej-
ki. taki rozwój wydarzeń sprawił, że 
w grze o promocję do iV ligi została już 
tylko KS Cisowianka, z którą w najbliż-
szym czasie czekało nas bezpośrednie 
spotkanie. Niespełna tydzień później 
wydarzyła się ogromna niespodzian-
ka, bo drużyna z Drzewc przegrała 
na swoim terenie z LKS Stróża 1:2 
i mocno skomplikowała swoją sytuację 
przed hitowym starciem, które było 
coraz bliżej. taki układ sprawił, że pod-
opieczni Kamila Witkowskiego stanęli 
w niezwykle komfortowej sytuacji, 
gdyż zwycięstwo z meczu z Cisowianką 
gwarantowało poniatowianom awans 
do iV ligi na 4 kolejki przed zakończe-
niem rozgrywek. Dla ekipy z Drzewc 
był to zaś mecz ostatniej szansy, aby 
pozostać w walce do samego końca. 

W środę 25 maja o godzinie 17:00 
rozegrane zostało spotkanie, na któ-
re od dawna czekali wszyscy lokalni 
sympatycy piłki nożnej. Wspierana 
ogromną rzeszą kibiców Stal odnio-
sła w pełni zasłużone zwycięstwo, 
ogrywając Cisowiankę Drzewce 1:3 
i zapewniając sobie tym samym pro-
mocję do wyższej klasy rozgrywkowej 
na cztery spotkania przed zakończe-
niem ligi. Wszyscy kibice, działacze, 
trener oraz zawodnicy mogli tego 
dnia świętować moment, na który 
od dawna w poniatowej wyczekiwano. 
Upragniony awans stał się faktem. 
o rozluźnieniu nie było jednak mowy 
i w pozostałych czterech meczach za-
wodnicy Kamila Witkowskiego odnieśli 
komplet zwycięstw, kończąc sezon 
z imponującym dorobkiem 87 punktów 
i tylko jedną porażką, co jest absolut-
nym rekordem w historii tej kategorii 
rozgrywkowej. 
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