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100-lecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Nasz kwartalnik  „Powiśle Lubelskie” wydawany jest już 15 

lat, ukazało się 68 numerów i myślimy,  że cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Pisaliśmy bar-
dzo wiele o naszej bogatej i zagmatwanej historii, a obecnie 
chcemy więcej skupić się na sprawach bieżących, pragniemy 
chwalić się naszą wspaniałą i uzdolnioną młodzieżą - pełną 
pasji i talentów, uczestniczącej w wielu projektach, zawodach, 
konkursach. Oczywiście będziemy również wracać do naszej 
lokalnej historii tym bardziej, że w tym roku obchodzimy do-
niosłą Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

25 lutego 2018 r. podczas spotkanie zarządu i członków 
RTP w Wilkowie nastąpiła Gminna Inauguracja Obchodów 

100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej. Spotkanie uświetnił występ dwojga utalentowanych 
uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie. Eryka Sta-
teczna zaśpiewała trzy piosenki: „Jesteś bohaterem”, „Niepod-
legła”, „Pięknie żyć”. Tomasz Dzikowski zaśpiewał „Żeby Pol-
ska była Polską”, „Chwila, która trwa”. Uczniów przygotowała 
pani Beata Sierpień.

Zachęcamy również naszych czytelników do aktywnego za-
angażowania się w wybór tematów na łamach naszego pisma. 
Namawiamy Państwa do podzielenia się z nami swoją historią 
rodzinną. Może posiadacie Państwo w swoich archiwach cie-
kawe zdjęcia, które moglibyśmy opublikować - zapraszamy do 
współpracy.

W imieniu Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie wszystkim naszym czytelnikom życzymy:

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Zarząd RTP

• Mapa Gminy Wilków „Zwyczajowe nazwy lokalne”
• Rosyjska mapa Dobrego
• Harcerstwo
• Duże sukcesy małego klubu czyli Szkoła Taekwon-Do Zagłoba
• Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” z Wilkowa

• Szkolna Akademia Umiejętności z Zagłoby
• Lubelskie Powiśle sławione obrazami Jacka Kośmińskiego
• Wykłady Ireny Piątek
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
• Z albumu naszych czytelników
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Przedstawiona mapa Gminy Wilków 
z naniesionymi zwyczajowymi nazwami 
lokalnymi na tym terenie jest urzeczy-
wistnieniem pomysłu profesora Woj-
ciech Włodarczyka- aby członkowie 
RTP zebrali te nazwy w celu umieszcze-
nia na mapie. Trzeba tu podkreślić chęt-
ną współpracę mieszkańców, do których 

zwracaliśmy się o informacje na ten 
temat i wszystkim za to podziękować. 
Nazw pól, lasów, dróg, wąwozów udało 
się zebrać ponad dwieście, a być może 
jest ich jeszcze więcej.

Gdy przed wiekami nasi przodkowie 
zasiedlali nasze powiślańskie tereny, dla 
ułatwienia w komunikowaniu się między 

sobą nadawali nazwy wsiom, rzekom, 
polom, lasom, drogom, itp. Z czasem 
nazwy te utrwaliły się, niekiedy zostały 
zmienione, zaginęły, a może pojawiły 
się nowe. Nazwy te są niekiedy ciekawe, 
a czasem tajemnicze.  RTP sporządzając 
i wydając mapę z tymi nazwami chcia-
łoby ten temat przybliżyć czytelnikom.

Zwyczajowe nazwy lokalne w gminie Wilków
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Nazwy niekiedy podawane są 
w brzmieniu gwarowym np.: Kolenije, 
Pioski. Czasem są to nazwy dawnych 
odrębnych wsi czego przykładem jest 
część dzisiejszego Machowa, a dawniej 
odrębna wioska Czarna. Są też części 
wsi, przysiółków mające swe odrębne 
nazwy jak chociażby Mysia Wola czy 
Drągi. Pochodzenie niektórych nazw 
trudno dziś wytłumaczyć jak Cesula 
czy Pomioty. Czasem nazwy powtarza-
ją się w niektórych wioskach jak Ogro-
dy czy Dworskie. Nieraz nazwy można 
wytłumaczyć położeniem danych pól 
jak chociażby Podjaworzec, Zaolszynie. 
Niekiedy nazwy pochodzą od jakiegoś 
nazwiska, rzadko związane z właścicie-
lem danego pola czy lasu, a raczej z po-
łożeniem np.: Przedlichocie czyli przed 
Lichotą, a w innym miejscu  Zamakusie 
czyli za Makuchem. Pola koło gospo-
darstw najczęściej nazywane są ogroda-
mi ale np. w Podgórzu jest to Zapłocie 
a w Wólce Polanowskiej – Domowe. 
Nazwa Lascówka pochodzi od tego, że 
są to grunty przydzielone gospodarzom 
zamiennie za przydzielone innym dział-
ki lasu. Z kolei Księże Morgi są to pola, 
które kiedyś należały do parafii. Błonia 
są to dawne rozparcelowane ogólne pa-
stwiska.  W kilku miejscach występuje 
nazwa Dworskie, bo są to pola przy-
dzielone podczas powojennej parcela-
cji dawnych dworskich folwarków, ale 
może to też być nazwa pól, które nale-
żały do PGR- Herbapol. Są też nazwy 
odległych miejscowości jak Bęczyn, 
Wymysłów, Puławy.

Na północnej granicy gminy jest na-
zwa doliny i drogi Wodońca, a jest to 
związane z tym, że dawno temu pod-
czas wiosennych roztopów czy letnich 
ulew płynęła ta doliną jakby „okresowa 
rzeczka”. Z kolei na południu gminy 
w rejonie Kolonii Wrzelów jest kręte 
starorzecze dawnej odnogi Wisły- Mar-
twica, a przez mieszkańców zwane 
jeziorem. Nazwę martwa rzeka moż-
na tłumaczyć: martwa rzeka bo woda 
w niej występuje przy wysokim stanie 
wód gruntowych, a w okresie suszy 
znika. Podobne choć krótsze i mniejsze 
cieki wodne występują w wielu wsiach 
i są one najczęściej nazywane: paruga, 
bajoro, jeziorzysko. Na południu do 
Gminy Wilków należy też część wiśla-

nej wyspy, na której był kiedyś przysió-
łek Chałupki.

Główne drogi były kiedyś nazywane 
gościńcami i pozostałością po tym jest 
chociażby nazwa Rogowski Gościniec. 
W rejonie Dobrego jedna droga pod 
górę nazywa się Biała Góra z powodu 
białego kamiennego gruntu, a druga 
Żółta Góra zwana też Okopem bo grunt 
jest tutaj lessowy, gliniasty podobny do 
żółtego. W okolicach Podgórza, Dobre-
go i Rogowa jest gęsta sieć wąwozów 
przypominających czasami „ośmiorni-
ce” wcinające się w lessowe pola. Oko-
liczni mieszkańcy nazywają te wąwozy 
Dołami i mają one też swoje nazwy: 
Makuchów Dół, Bartkowa Odnoga.

Mini indeks nazw z wyjaśnieniem ich 
pochodzenia i znaczenia:
• Bajory- od bajora czyli zastoiska 

wody;
• Borek- sosnowy lasek;
• Cupel- ląd wysunięty najdalej w stro-

nę rzeki;
• Drągi- od nazwiska Drąg;
• Felinowa Góra- od imienia Feliks 

używanego jako Felin;
• Gliniunki- miejsce skąd brano glinę, 

używaną do remontu kuchni kaflo-
wych;

• Jagacieniec- od imienia Agnieszka 
czyli Jagna;

• Kacapski Dół- rów wykopany przez 
Rosjan, Rosjanin to Kacap;

• Kępa- od wiślanej wyspy lub terenu 
przy Wiśle;

• Kijosków- od nazwiska Kijasek;
• Kręglówka- od nazwiska Kręgiel;
• Łacha- odnoga rzeki, tu teren przy 

Wiśle;
• Łysa Góra- góra pozbawiona drzew, 

kamienista;
• Makuchów Dół- od nazwiska Ma-

kuch;
• Międzydole- pomiędzy dołami czyli 

wąwozami;
• Mikoszówka- od nazwiska Mikosz;
• Na Lełuna- przy drodze gdzie miesz-

kał Leon;
• Niwki- zdrobniale od niwy czyli du-

żego pola;
• Opadnik- wąwóz, którym płynęła 

woda po opadach;

• Pańska Góra- pola leżące przy dwo-
rze, a dziedzic to Pan;

• Pisulina- od nazwiska Pisula;
• Porzycowe- od nazwiska Porzyc;
• Podile- miejsce pod górą, na której 

pola zwą się iły;
• Podgórce- przy granicy z polami na-

leżącymi do mieszkańców Podgórza;
• Podjaworzec- pod wsią Jaworce;
• Przedlichocie- przed Lichotą (nazwi-

sko);
• Rowek- mała rzeczka Jaworzanka 

koło Dobrego;
• Stawina- miejsce obok stawu;
• Syńcyń Dół- wąwóz, gdzie miał dział-

kę Syniec;
• Wygon- droga, którą kiedyś wygania-

no bydło na pastwisko;
• Zaborze- za borkiem, sosnowym la-

skiem;
• Zagaje- za gajem, czyli liściastym la-

sem;
• Za Gościeńcem- za drogą zwaną Go-

ścińcem;
• Zagrzęba- las za wzniesieniem zwa-

nym Grzęba;
• Załawie- za drewnianym mostem 

czyli ławą;
• Zamakusie- za Makuchem (nazwi-

sko);
• Zamoszcze- za mostem;
• Zawiatrocze- za miejscem gdzie kie-

dyś był wiatrak;
• Zmorzyn Dół- od nazwiska Zmora;
• Za Wąską Drogą- za drogą, która była 

wąska, bo była  między wąwozami, 
narażona na osuwanie ziemi;

Nazwy, których pochodzenie trudno 
jednoznacznie ustalić: Babieniec, Bzdo-
ry, Cesula, Inek, Joski, Koci zamek, Ko-
łowrót, Komorowie, Loski, Mysia Wola, 
Pasternik, Piecowskie, Sury, Szable, 
Węgrzeniec.

W imieniu członków RTP, którzy 
przyczynili się do powstania mapy 
Gminy Wilków z lokalnymi nazwami 
zwyczajowymi- Wiesław Chrzanowski.

Autor Wiesław Chrzanowski
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Fragmenty map z końca XIX wieku sporządzone w języ-
ku rosyjskim - ówczesnym języku urzędowym. Oglądając tę 
mapę nasuwa się porównanie z teraźniejszą mapą tego terenu 
i nazwy lokalne pól są takie same. Są to mapy wsi Dobre spo-
rządzone po carskiej ustawie uwłaszczeniowej zwanej przez 
Polaków z rosyjska- ukazem. Wtedy to nadano chłopom pra-
wo własności do uprawianej przez nich ziemi. Uwagę zwraca 
dokładność pracy geodety, bo są tam nawet kąty pod jakimi 
przylegają granice działek.

Pomiędzy polami są wąwozy z lasem, w których nie ma 
podziału na działki, bo lasy były użytkowane wspólnie przez 
chłopów- tzw. serwituty. Podział na numery działek był póź-
niej niż sporządzano mapę.

Autor Wiesław Chrzanowski

Mapy Rosyjskie
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Do harcerstwa wstąpiłam w V klasie 
Szkoły Podstawowej. Miałam wtedy 12 
lat, a był to rok 1962.

Inicjatorem założenia drużyny tego 
typu był ówczesny Kierownik Szkoły 
Pan Stanisław Szubiński, a nasza pierw-
szą „drużynową” była jego żona, która 
też była nauczycielką.

Minęło już ponad 50 lat, a ja bardzo 
dobrze pamiętam Pana Szubińskiego… 
Niesamowicie rygorystyczny, wymagał 
od swoich uczniów dyscypliny, posłu-
szeństwa, a przede wszystkim dotrzy-
mywania danego słowa. Widzę go, cho-
dzącego po korytarzach szkolnych wśród 
rozbieganej i rozkrzyczanej dzieciarni ze 
zwiniętym w rulon, plastikowym, szarym 
paskiem, który wciąż trzymał w zamknię-
tej dłoni… Ten długi pasek rozwijał się 
nieoczekiwanie, wprost błyskawicznie 
i smagał boleśnie po gołych łydkach tych 
najbardziej hałaśliwych i nieposkromio-
nych uczniów... Mnie też zdarzyło się 
„oberwać” w taki właśnie sposób i cho-
ciaż wówczas popłakałam się z bólu, to 
do dzisiaj nie mam pretensji do żadnego 
z moich szkolnych nauczycieli za stoso-
wanie także innego rodzaju metod wy-
chowawczych -  za stawianie w kącie, za 
bicie po łapach piętrowym, drewnianym 
piórnikiem lub cienką linijką  /jeden błąd 
w dyktandzie – jedno uderzenie/  za bole-
sne wykręcanie  uszu, za samotne siedze-
nie w klasie „po lekcjach”…

Pan Szubiński jest dla mnie jednym 
z tych nauczycieli i wychowawców, 
o których pamięta się zawsze. Wspaniały 
człowiek, który nigdy nie odmówił po-
mocy, cierpliwie wysłuchiwał skarg i tłu-
maczeń, ze zrozumieniem podchodził do 
każdego problemu, zawsze wybaczał, 
gdy okazywało się skruchę i umiało „wy-
dukać”,  jakże trudne do wypowiedzenia 
słowa : „przepraszam, to się już więcej 
nie powtórzy!”,  i dbał o swoich uczniów 
jak rodzony ojciec:

- w szkole organizowane było tzw. do-
karmianie - na dużej przerwie wystawia-
no na korytarz tace z kromkami chleba 
posmarowanego masłem lub smalcem 
i metalowe kubki z gorącym mlekiem, 
bo nie wszyscy mogli zjeść śniadanie 
w domu i nie wszyscy mieli chleb na ka-
napkę do szkoły,

-  biblioteka pękała w szwach od  ksią-

żek, istniały różnego rodzaju kółka za-
interesowań – osobiście należałam do 
kółka teatralnego i recytatorskiego, które 
prowadziła moja wychowawczyni Pani 
Rudzka Henryka. Nie wszystkie dziecia-
ki chciały i nie wszystkie mogły rozwijać 
w sobie jakiekolwiek zainteresowania 
z różnych powodów - jednym z nich był 
ten, że zaraz po lekcjach musiały poma-
gać w gospodarstwach swoich rodziców, 
a w związku z tym zdarzały się też czę-
ste spóźnienia na lekcje, opuszczanie ich, 
a nawet porzucanie nauki,

- w latach, gdy w naszych domach kró-
lowała lampa naftowa, organizowano 
wyjazdy do kina, do Opola Lubelskiego 
i do Teatru w Lublinie. Kino objazdowe 
przyjeżdżało też do Wilkowa. Pamiętam 
ten duży samochód ciężarowy pokryty 
pomalowaną na biało blachą z napisem 
„KINO”. W szkolnym korytarzu rozwie-
szano w oknie białe prześcieradło, pan od 
filmu montował aparat do wyświetlania, 
zakładał kliszę, potem podłączał długi 
kabel do silnika uruchomionego samo-
chodu i zaczynał się seans… To dopiero 
było przeżycie! Niezapomniane!

- wiosną 1961 roku rozbłysły w Wilko-
wie żarówki elektryczne. Pan Szubiński 
zakupił wtedy dla Szkoły pierwszy na na-
szym terenie telewizor i w kwietniu tegoż 
roku mogliśmy oglądać transmisję z lotu 
Gagarina w kosmos! Ten telewizor był 
dla uczniów „oknem na świat”. Wysta-
wiany na korytarz pełnił rolę pomocy dy-
daktycznej, bawił, rozśmieszał i uczył… 
Z utęsknieniem czekaliśmy na kolejne 
bajki, występy kabaretów, filmy, sztuki 
teatralne...

Kiedy na jednym z apeli szkolnych 
w 1962 roku Pan Szubiński ogłosił, że 
chętni mogą się zapisywać do powstają-
cej właśnie drużyny harcerskiej od razu 
wiedziałam, że będę harcerką! Zawsze 
byłam bardzo aktywna i ciekawa świata, 
więc bez trudu przystosowałam się do 
narzuconych prawem harcerskim zasad. 
Tych zasad było kilka, ale ja pamiętam 
tylko te trzy:
• Na słowie harcerza polegaj jak na 

Zawiszy,
• Harcerz postępuje po rycersku
• Harcerz regularnie uczęszcza na 

zbiórki.

Początkowo chętnych do pełnienia roli 
harcerza było sporo, ale z biegiem dni 
i miesięcy drużyna „topniała” i pozostał 
tylko jeden zastęp składający się z kilku-
nastu osób. Nasze zbiórki odbywały się 
regularnie raz w tygodniu i mniej więcej 
wyglądały tak, jak w wojsku:

Zastępowy dmuchał w gwizdek i gło-
śno wołał: - Zastęp ! Zbiórka!

Harcerze ustawiali się w dwuszeregu, 
równo, jak pod sznurek.

- Czuj! Czuj! - wołał zastępowy, a har-
cerze głośno odpowiadali ; - Czuwaj!

- Kolejno! Odlicz! - wołał zastępowy, 
potem składał meldunek drużynowej 
o stanie liczebnym zastępu, a potem wo-
łał; -  Harcerze! Do hymnu! - więc śpie-
waliśmy głośno, ile tylko tchu w piersi:
„Wszystko co nasze Polsce oddamy
W niej tylko życie, więc idziem żyć
Świty się bielą otwórzmy bramy
Rozkaz wydany! Wstań, w słońce idź!
Ramię pręż, słabość krusz
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ
Na jej zew, w bój czy w trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród
Harcerzy polskich ród!

– Rozejść się! - grzmiał  zastępowy 
i była gimnastyka i ogłoszenia, co bę-
dziemy robić w trakcie zbiórki.

Zwykle uczyliśmy się piosenek harcer-
skich, poznawaliśmy harcerskie stopnie, 
graliśmy w siatkówkę, chodziliśmy na 
krótkie wycieczki, byliśmy też na kilu 
pieszych rajdach na trasie Wilków – Do-
bre – Kazimierz i Wilków – Podgórz 
– Mięćmierz, uczyliśmy się składania 
koców po żołniersku, budowania i roz-
palania ogniska za pomocą suchej trawy 
i szkiełka, bawiliśmy się w „podcho-
dy”, w szukanie „skarbów”, do których 
biegła wyznaczona ukrytymi znakami 
trasa, orientacji w terenie, obsługi kom-
pasu, rozpoznawania przyrody i głosu 
ptaków… Uczono nas samodzielności, 
dyscypliny i tego,  jak działać w grupie, 
jak spakować plecak, jak przygotować 
prosty posiłek, jak korzystać z mapy i jak 
przyszyć guzik... 3 lub 2-osobowe grupki 
harcerzy miały pod swoją opieką starsze, 
samotne osoby którym pomagały np. 
w sprzątaniu podwórka, przynosiły im 
drewno na opał, wodę, zakupy.

Pamiętam  dzień, kiedy odwiedzili nas 
strażacy. Opowiadali nam o swojej pracy 

Harcerstwo
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i pokazali, jak się obsługuje pompę stra-
żacką. Ta pompa była ręczna  - strażacy 
wpuścili koniec węża do jeziora – dwu 
z nich stanęło po dwu stronach pom-
py i zaczęli naciskać dźwignie, a trzeci 
trzymał w ręku sikawkę. Dość długo 
pompowali i pompowali, aż wreszcie 
woda wytrysnęła silnym strumieniem 
i każdy z harcerzy został nią oblany od 
stóp do głów! Przeszliśmy wówczas, jak 
nas później poinformowano, strażac-
ki chrzest bojowy! Pamiętam też dzień, 
kiedy to w trakcie jednej ze zbiórek od-
wiedził nas Pan Doktor Jan Giza z pie-
lęgniarką. Przynieśli ze sobą apteczkę 
pierwszej pomocy i wtedy nauczyłam 
się opatrywania ran, składania złamanej 
nogi w tzw, „deszczułki”, nastawiania 
zwichniętej kostki,  sztucznego oddycha-
nia metodą „usta-usta”, prawidłowego 
bandażowania i prawidłowego zwijania 
bandaży. Takie odwiedziny zdarzały się 
dość często i z nich zapamiętałam też 
instrukcje, co powinno znajdować się 
w każdej apteczce pierwszej pomocy.

W roku szkolnym 1962/63 złożyłam 
Przyrzeczenie Harcerskie. Odbyła się 
wówczas bardzo uroczysta zbiórka, na 
którą stawiłam się już w szarym mundur-
ku harcerskim. Tego dnia Przyrzeczenie 
składali wszyscy harcerze, zastęp miał 
też już swój skromny sztandar z wyha-
ftowanym napisem „ZHP” i tzw. „totem”.

Zastępowy rozkazał: - Wystąp z szere-
gu! Do sztandaru! Przysięga!

Położyłam dwa palce na sztandarze 
i wyrecytowałam:

„Mam szczerą wolę całym życiem peł-
nić służbę Bogu i Polsce,

Nieść chętną pomoc bliźnim i być po-
słuszną Prawu Harcerskiemu!”

Drużynowa podeszła do mnie, przy-
pięła mi na lewej piersi metalowy krzyż 
harcerski z napisem „CZUWAJ” -  krzyż 
ten był potwierdzeniem przyjęcia do har-
cerstwa -  owinęła wokół szyi trójkątną, 
zieloną chustę i spięła ją plastikowa lilij-
ką w kształcie pierścienia. Chusta miała 
swoje znaczenie, bo służyła w razie po-
trzeby do opatrywania ran.

W wakacje 1963 roku pojechałam wraz 
z kilkoma harcerkami z naszego zastępu 
na obóz do Zemborzyc. Ten obóz trwał 
3 tygodnie. Wysiedliśmy z autobusu 

i pieszo pokonaliśmy kilka kilometrów, 
nim dotarliśmy do gęstego lasu świer-
kowego, gdzie na polanie i wśród drzew 
stało kilkanaście wielkich, wojskowych 
namiotów. Na samym środku tej polany 
stał bardzo wysoki maszt, dalej, gdzieś 
w dole, błyszczała tafla dość dużego je-
ziora. Widziałam długi, drewniany po-
most i kilka kajaków unoszonych na fa-
lach… Jakiś harcerz zaprowadził nas do 
jednego z tych namiotów,w którym stało 
kilkanaście łóżek polowych. Wszystkie 
były równiuteńko zasłane szarymi ko-
cami, a w ich głowach leżały , jak uło-
żone  „pod sznurek”,  niewielkie, białe 
poduszeczki. - Druhny! Przyjrzyjcie się 
dobrze, jak mają wyglądać wasze łóżka! 
-powiedział zdecydowanym głosem nie-
wiele starszy od nas chłopak – Nie wolno 
wam siadać na nich w ciągu dnia! Tu są 
szafki, rozpakujcie swoje rzeczy. W każ-
dej szafce jest przygotowana dla was 
menażka, łyżka i widelec. Pamiętajcie, 
że mają być zawsze czyste! Spotykamy 
się o tej i o tej godzinie na apelu…

O 6-tej rano budził nas głos trąbki! 
Szybko ścieliliśmy łóżka, ubieraliśmy 
się  i biegliśmy nad jezioro, by tam się 
umyć w zimnej wodzie… potem stawa-
liśmy w kolejce po śniadanie / kuchnia 
była wojskowa, wielką chochlą nalewa-
no do menażek czarną kawę, a do ręki 
dostawaliśmy grube pajdy chleba z ma-
słem, dżemem, wędliną/ ...   i znowu 
trąbka zwoływała harcerzy na poranny 
apel.

Każdy „namiot” był jakby zastępem 
i każdy namiot musiał mieć swego zastę-
powego i „totem”.

Ten „totem” to był taki znak rozpo-
znawczy danego zastępu. Zwykle była to 
imitacja jakiegoś zwierzęcia lub ptaka, 
układana na ziemi przed namiotem z li-
ści, kolorowy kamyków i gałązek, wy-
sypywana żółtym piaskiem… Jaki był 
ten totem, taką samą nazwę nosił dany 
zastęp.

To właśnie mnie przypadł wtedy za-
szczyt bycia zastępową, co wiązało się 
z odpowiedzialnością za grupę, z prze-
kazywaniem grupie wszelkiego rodzaju 
komunikatów, jakie otrzymywałam od 
druha drużynowego, z meldowaniem 
na apelach o stanie liczebnym zastępu, 
o liczbie chorych, o liczbie wykroczeń, 

popełnionych przez harcerzy wobec  
Prawa Harcerskiego…

To zastępowy musiał przywoływać 
zastęp do porządku, trzymać pieczę nad 
czystością w namiocie i przed namiotem, 
zgłaszać chorych do lekarza, rozdawać 
nadesłane listy, dbać o to, by harcerze  
nie zapomnieli o myciu zębów, by dbali 
o swoją czystość i chodzili w czystych 
mundurkach...

Już pierwszego dnia obozu, na wie-
czornym apelu, otrzymałam brązowy 
sznur harcerski i gwizdek – to był znak 
rozpoznawczy, że jestem zastępową. Ten 
sznur przymocowywało się do lewego 
naramiennika munduru tak, że dwie linki 
zwisały swobodnie z przodu lewego ra-
mienia, a jego końcówkę wraz z gwizd-
kiem wkładało się do kieszonki.

Codziennie rano i wieczorem po ko-
lacji odbywały się apele. Zawsze były 
bardzo uroczyste, z wciąganiem sztan-
daru na maszt, z odśpiewaniem Hymnu 
Harcerskiego… Potem były meldunki…

- Druhu Drużynowy melduję zastęp 
„Orłów” na apelu wieczornym! Stan….

Na zakończenie każdego apelu śpiewa-
liśmy „Rotę” :
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy
Polski my naród, polski ród
Królewski szczep piastowy… „

A po apelu był zawsze czas wolny aż 
do godziny 21-ej, albo też rozpalano 
ogromne ognisko!

Dostawaliśmy wtedy od kucharza 
chleb i kawałek kiełbasy, którą piekliśmy 
na długich patykach nad ogniem i śpie-
waliśmy przy dźwiękach gitary:
„Płonie ognisko i szumią knieje, druży-
nowy jest wśród nas
Opowiada starodawne dzieje, bohaterski 
wskrzesza czas
O rycerstwie spod kresowych stanic, 
o obrońcach naszych polskich granic
A ponad nami wiatr szumi, wieje i dębo-
wy huczy las...”
Albo:
„Płomienie, płomienie czerwone okru-
szyny słońca
Płomienie, płomienie czekamy, aż wypa-
lą się do końca
Wspomnienie, wspomnienie co nigdy nie 
wypali się do końca...”
Albo:
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„Czuwaj! Harcerzu! Bądź na straży ro-
dzinnej ziemi, synów jej
I to, co ci się we snach marzy, w czyny 
stalowe przekuć chciej!”
Albo też:
„Ogniska już dogasa blask, braterski 
splećmy krąg
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd 
ostatni uścisk rąk.
Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie 
trwonił słów
Przy innym ogniu, w inną noc do zoba-
czenia znów...”

A po ognisku był powrót do namiotu, 
bo o 22-ej trąbka ogłaszała ciszę nocną. 
Moim zadaniem było wówczas wysta-
wianie nocnej warty i ustalenie kolejno-
ści w jej pełnieniu. Wyznaczony do tego 
celu harcerz otrzymywał grubą, gumową 
pelerynę z kapturem, latarkę, gwizdek 
i  kij. Jego zadaniem było czuwanie, by 
nikt nie wtargnął do naszego namiotu 
w celu np. wysmarowania naszych twa-
rzy pastą do zębów, urządzenia nam tzw. 
„kocówy”, uszkodzenia naszego totemu, 
zabrania poduszek, koców, mundurów, 
czy też nawrzucania nam żab i jaszczu-

rek pod prześcieradła… Warta jednego 
harcerza trwała godzinę, a potem zastę-
pował go kolejny harcerz i tak aż do po-
budki… Przez całą noc słyszało się glo-
sy wartowników, obchodzących dookoła 
strzeżone namioty: - Czuj! - Czuwaj!

Dość często budził nas w środku nocy 
głos trąbki wzywający na apel, alarm… 
trzeba było wówczas budzić upartych 
śpiochów, szybko ubrać mundur, po-
ścielić łóżko, ustawić się w dwuszeregu 
i czekać na dalszy rozwój wypadków… 
Zwykle służby porządkowe sprawdza-
ły wtedy czystość i porządek w namio-
tach, albo też kazano nam brać ze sobą 
spakowane i będące zawsze w pogoto-
wiu plecaki, łopatki / łopatka służyła do 
„okopywania” się i do kopania dołków 
tzw. „latryn”/,  menażki i wyruszaliśmy 
w ciemny las na „zwiady”, organizo-
wano też różnego rodzaju „podchody”, 
uczono rozpoznawania kierunków po 
omszałych pniach drzew, a potem kaza-
no samemu wracać do obozu z rozkazem 
np.: - Marsz na południe! Śpiew!
Ja śpiewałam zwykle:
„Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa 
zioła maj

Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał 
gaj...”

I nie było wymówek, że pada deszcz, 
że boję się ciemności, że zimno i mo-
kro… rozkaz był zawsze rozkazem, nale-
żało go wykonać bez sprzeciwów i w ten 
sposób zahartować i ducha, i ciało!

Ostatnia noc na obozie to „zielona noc” 
i wtedy nikt nie spał! Ale najpierw było 
ognisko z pieczoną kiełbasą, rozdawa-
niem odznaczeń harcerskich, nagrodami, 
wyróżnieniami itd. które wręczał Ko-
mendant obozu i oczywiście ze śpiewem 
przy dźwiękach nieodłącznej gitary:
„Bratnie słowo sobie dajem, że wspomi-
nać będziem wzajem
Druh druhowi, druhnie druh, hasło znaj, 
czuj duch...”

I rzeczywiście… wspomnienia wraca-
ją… jak bumerang…

Moja przygoda z harcerstwem skoń-
czyła się z dniem ukończenia Szkoły 
Podstawowej w Wilkowie.

 
Autor: Ewa Kubeluk

Na tym grupowym jest Pan Stanisław Szubiński -
Kierownik Szkoły Podstawowej w Wilkowie /po prawej/-

w otoczeniu harcerek. Zdjęcie jest z roku 1963, zrobione na
obozie harcerskim w Zemborzycach.
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Wiesław  Chrzanowski: Panie tre-
nerze 2017 rok był kolejnym rokiem 
działalności, założonej dzięki Pana ini-
cjatywie, Szkoły Taekwon- Do Zagło-
ba. Redakcja „Powiśla Lubelskiego” 
chciałaby aby zapoznał Pan naszych 
czytelników z działalnością, sukce-
sami, a być może problemami klubu 
z Zagłoby. Taekwon-Do jest sportem 
mniej znanym i popularnym niż np. 
piłka nożna. Naszą rozmowę zacznij-
my od tego na czym polega ten sport 
i co sprawiło, że się Pan nim zaintere-
sował.

Taekwon-Do jest to koreańska sztuka 
samoobrony oparta na staro koreańskich 
odmianach walki wręcz: Taek-Kyon i Soo 
Bak-Gi, powstała w Korei w 1955 r., wy-
myślona i naukowo opracowana przez 
gen. Choi Hong Hi. W dosłownym tłu-
maczeniu, oznacza: Tae – stopa, noga, 
Kwon - pięść, Do – droga

Do tej pory na świecie powstało wie-
le odłamów tej sztuki walki. Jednak tym 
pierwszym, prawdziwym jest I.T.F. Co-
raz częściej zdarza się, że ta sztuka wal-
ki zostaje zubożona poprzez usuwanie 
z niej bardzo istotnych elementów, tj: 
samoobrony. W zamierzeniu gen. Choi 
Hong Hi Taekwon-do miało być sztuką 
samoobrony, a nie sportem. Mimo, iż ist-
nieje od niedawna, tradycyjny dorobek 
sztuk walki został doprowadzony do per-
fekcji. Każdy szczegół dokładnie prze-
analizowano, dostosowano do ludzkich 
możliwości i podporządkowano prawom 
biomechaniki i fizjologii. Podstawą Ta-
ekwon-do są: system założeń filozoficz-
no – moralnych, techniki podstawowe, 
24 ściśle określone układy formalne oraz 
współzawodnictwo sportowe oparte na 
czterech konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych tj. układach formalnych, 
walce, technikach specjalnych i testach 
siły.

Generał Choi Hong Hi wybierając 
kwintesencję różnych sztuk, łącząc je 
i wzbogacając o nowoczesne, udosko-
nalone techniki stworzył styl, który do 
tej pory jest skuteczny, widowiskowy 
oraz bezpieczny. Taekwon-do jest połą-
czeniem korzyści: zdrowotnych - dzięki 
niemu nabiera się gibkości i sprawności; 
praktycznych - adept potrafi obronić się 
w obliczu zagrożenia; kształtujących 

psychikę - wyrabia równowagę we-
wnętrzną i odważne podejście do świata.

Specyfiką tej sztuki jest zdolność po-
sługiwania się technikami ręcznymi 
i nożnymi w doskonały sposób. Te ostat-
nie, zwłaszcza wykonywane w wyskoku 
zyskały rozgłos w świecie sztuk walki, 
stając się niedoścignionym wzorem.  
 W opinii wielu praktyków sztuk walki, 
Taekwon-do, jest najdojrzalszym, naj-
pełniejszym i najbardziej jednorodnym 
technicznie z istniejących systemów 
walki wręcz. Oferuje swym zwolenni-
kom z jednej strony wszelkie możliwo-
ści wykorzystania nieuzbrojonego ciała 
w samoobronie w racjonalny, skuteczny 
sposób i odznacza się wysokimi walora-
mi etyczno-wychowawczymi z drugiej. 
Cechujące Taekwon-do piękno, logika 
i konsekwencja założeń teoretycznych, 
skuteczność technik oraz bezpieczeń-
stwo stosowanych metod nauczania 
i treningu połączone z dbałością o roz-
wój wewnętrzny adepta sprawiły, że jest 
ono obecnie najliczniej uprawianą sztuką 
walki na świecie.

Może trochę dużo na wstępie, ale 
chciałem wyjaśnić dokładnie co to jest 
Taekwon-do.  Przejdę do drugiej części 
pytania. Moje zainteresowanie sztukami 

walki było od wczesnej młodości, odkąd 
pamiętam zawsze podobały mi się filmy 
ze sztukami walki w tle, ale w latach 80 
i 90 ciężko było na naszym terenie zna-
leźć klub, w którym można by było tre-
nować. Dopiero jak poszedłem do szkoły 
średniej zacząłem trenować u pana Sła-
womira Gruszczyńskiego, który w na-
szej szkole, Technikum w Poniatowej, 
otworzył sekcję Taekwon-do. Taekwon-
do trenuję już 25 lat, w chwili obecnej 
posiadam stopień mistrzowski IV Dan 
i jestem wykwalifikowanym instrukto-
rem sportu – dyscyplina Taekwon-do

W. Ch.: jak to się złożyło, że trafił 
Pan do szkoły w Zagłobie i jak roz-
wijała się działalność sekcji Taekwon 
-Do?

Po zakończeniu studiów pracowałem 
jako oficer Wojska Polskiego przez parę 
lat i mieszkałem bardzo daleko od Zagło-
by. Po zakończeniu współpracy z naszą 
armią przeprowadziłem się do Ponia-
towej, pracowałem w Warszawie póź-
niej w Puławach i wówczas zrodziła się 
myśl założenia własnej sekcji Taekwon-
do, próbowałem w różnych miejscach, 
Karczmiskach, Wąwolnicy, Poniatowej, 
Opolu Lubelskim, ale w żadnym z tych 
miejsc nie udało mi się rozwinąć sekcji 
i po pewnych czasie zawieszałem dzia-
łalność. Postanowiłem wtedy spróbować 
jeszcze w Zagłobie, gdyż tam mój kole-
ga z klubu, Jarosław Bigos, pod koniec 
lat 90 –tych miał przez jakiś czas zaję-
cia i było wtedy sporo osób chętnych 
na treningi. W porozumieniu z Dyrek-
cją Szkoły Podstawowej, wtedy jeszcze 
Pani Teresa Burek, rozpocząłem zajęcia 
w Zagłobie. Na początku było trochę 
chętnych, ale w miarę rozwoju sekcji 
ubywało niektórym chęci do trenowania 
i przestawali ćwiczyć. Klub przez pierw-
sze 7 lat swojej działalności nie był zbyt 
liczny, 8 do 10 osób przychodziło na zaję-
cia, zdarzało się, że prowadziłem trening 
z jedną osobą (choroby, nieobecności, 
szkoła itp.). Klub powstał na przełomie 
2006 i 2007 roku, ale za datę rozpoczęcia 
treningów przyjęliśmy rok 2007.

Po jakim czasie zaczęliśmy brać udział 
w zawodach i okazało się, że całkiem 
dobrze wypadamy na tle innych zawod-
ników, i to nie tylko z Taekwon-do ale 

Duże sukcesy małego klubu czyli Szkoła Taekwon-Do Zagłoba.
Rozmowa z trenerem Zbigniewem Stolą
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i kickboxingu czy karate. Chłopcy za-
częli przywozić medale z różnych za-
wodów, zaczęło się robić o nas głośno 
jak mówiłem nie tylko w Taekwon-do.  
Nie sposób teraz wymienić wszystkich 
zawodów, w których startowaliśmy, za-
interesowanych odsyłam na stronę Face-
book-a naszego Klubu tam są wszystkie 
informacje i zdjęcia.

W. Ch.: Po okresie wymagających 
treningów przyszły i sukcesy. Przez 
lata Pańskiej pracy w Zagłobie był 
Pan wielu zawodach i trenował wiele 
młodych talentów. Które sukcesy ceni 
Pan najbardziej i którzy zawodnicy 
zasługują na wyróżnienie?

W chwili obecnej trenuje ok 30 osób,  
w dwóch grupach. Cyklicznie starujemy 
w zawodach, teraz już tylko w Taekwon-
do, takich jak Otwarty Puchar Polski, 
Mistrzostwa Polski, Puchar Pomorza. 
Staramy się także, w miarę możliwości 
fi nansowych, pojechać na jakieś zawo-
dy za granicę, przeważnie jest to Czech 
Open, bo mamy najbliżej. Drugi rok 
z rzędu nasi zawodnicy dostają powoła-
nia do kadry narodowej na Mistrzostwa 
Europy, a jeden z nich Maciej Lasota, 
jest trzykrotnym medalistą Mistrzostw 
Europy. W okresie wakacyjnym zawod-
nicy biorą udział w obozach treningo-
wych a najbardziej zaawansowani biorą 
udział w szkoleniach z różnymi mistrza-
mi. Nie sposób pokazać w tym miejscu 
wszystkich medali jakie do tej pory zdo-
byliśmy, jest ich zbyt wiele. Czasami jak 
bierzemy udział w pokazach, z okazji 
różnych przedsięwzięć organizowanych 
w naszej okolicy, takich jak, pikniki 
rodzinne w szkołach, festyny, WOŚP 
i inne, zawodnicy przynoszą swoje me-
dale i każdy może zobaczyć na żywo np. 
medal z Mistrzostw Europy i nie tylko.

Do najbardziej zasłużonych zawod-
ników naszego klubu można zaliczyć 
(zacznę od najstarszych): braci Damiana 
i Łukasza Kwiatków, jako pierwsi z klu-
bu zdobyli czarne pasy, Macieja Bocia-
na, Janusza Gazdę, Piotra Niewielskie-
go, Pawła Kozaka, Jakuba Zygmaniaka, 
Kacpra Czaplę, Alicję Lasotę, Kornelię 
Czaplę i najbardziej utytułowanego Ma-
cieja Lasotę. Inni także zasługują na wy-
różnienie, bo też zdobywają medale, ale 
nie sposób tu wszystkich wymieniać.

W. Ch.: po sukcesach wzrosło za-
pewne zainteresowanie szkołą Ta-
ekwon–Do. Ile zawodników trenuje 
i jak często?

Można powiedzieć, że od trzech lat jest 
zauważalny wzrost liczby trenujących, 
nie jest duże, ale jest. Na chwilę obecną, 
jak mówiłem wcześniej, jest ok 30 tre-
nujących. Trenujemy w dwóch grupach, 
początkująca i zaawansowana, dwa razy 
w tygodniu każda grupa, nie możemy 
częściej, gdyż obowiązki domowe i pra-
ca nie pozwala mi na większą ilość tre-
ningów.

W działalności klubu pomagają mi ro-
dzice, mam stały skład, na który mogę 
liczyć przy organizacji wyjazdów na za-
wody i przy zawodach, które organizuje 
nasz klub raz w roku.

W. Ch.: Czy są jakieś kłopoty lub 
problemy z działaniem klubu?

Jako takich kłopotów to na razie nie 
mamy, jedynym naszym kłopotem jest 
brak funduszy na wyjazdy na zawody. 
Organizujemy w miarę możliwości spon-
sorów, a jak to się nie uda, to wszystkie 
koszty pokrywają rodzice. Czasami do-
stajemy także jakieś fundusze od Gmi-
ny Wilków, np. w tym roku udało nam 
się zakupić tym sposobem dresy dla 
zawodników klubu. Nasza współpraca 
z Dyrekcją Szkoły Podstawowej, Pa-
nem Bogusławem Bernackim, układa się 
znakomicie. W porozumieniu z Gminą 
Wilków i sponsorami, Pan Dyrektor za-
kupił dla nas matę treningową, z której 
korzysta cała szkoła, i za którą jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Można powiedzieć, że 
Pan Dyrektor Bernacki jest naszym naj-
lepszym kibicem i przyjacielem. Zawsze 
nas wspiera, oczywiście w miarę swoich 
możliwości.

W. Ch.: dziękuję za rozmowę 
i w imieniu Zarządu RTP składam 
Panu i zawodnikom gratulacje za osią-
gnięte przez was sukcesy i życzę powo-
dzenia w dalszej waszej działalności. 

Rozmawiał Wiesław Chrzanowski
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  Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” w Wilkowie działa-
jący w Szkole Podstawowej w Wilkowie zorganizował w dniu 
25 lutego 2018r. otwarte zawody w tenisa stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Wilków. W turnieju wzięło udział 29 uczestni-
ków. Puchary ufundowała Pani Wójt Gminy Wilków Joanna 
Kowalska. Wygrane: 

w kategorii kobiet:
I miejsce Natalia Lasota 
II miejsce Oliwia Kuś 

III miejsce Wiktoria Stateczna 
w kategorii mężczyzn:
I miejsce Adrian Czajka

II miejsce Damian Kwiatek
III miejsce Tomasz Wycisłowski

UKS „Powiśle” zorganizował również 17 grudnia 2017r. 
otwarte Mistrzostwa Gminy Wilków w Tenisie Stołowym. 
W zawodach wzięło udział 30 uczestników. Wygrane:

w kategorii kobiet:
I miejsce Oliwia Kuś 

II miejsce Wiktoria Stateczna
III miejsce Natalia Lasota
w kategorii mężczyzn:

I miejsce Damian Kwiatek 
II miejsce Adrian Czajka

III miejsce Łukasz Kwiatek

Zwycięzcom gratulujemy.

Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” swoją siedzibę ma 
w Szkole Podstawowej w Wilkowie. UKS rozpoczął swoją 
działalność  w lutym 2017 r., kiedy to został założony z ini-
cjatywy Marka Siedliskiego oraz Łukasza Gorgola i Agnieszki 
Wójtowicz (nauczyciele ówczesnego Zespołu Szkół Publicz-
nych w Wilkowie)  Stowarzyszenie to z założenia ma na celu 
wspomaganie realizacji szkolnych zajęć w-f, organizowanie ak-
tywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 
rozwijanie kultury fi zycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
sportu najmłodszych. Dzięki otrzymaniu dotacji z urzędu gmi-
ny Wilków na realizację zadania publicznego „Upowszechnia-
nie kultury fi zycznej i sportu na terenie Gminy Wilków” oraz 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami została wzbogacona 
oferta sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży z naszej 
gminy. Z pozyskiwanych środków kupowany jest sprzęt sporto-
wy oraz organizowane są imprezy sportowo-rekreacyjne. Pro-
wadzone są również pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia sportowe 
tenisa stołowego, piłki nożnej oraz zajęcia ogólnorozwojowe 
na siłowni. UKS „Powiśle” reprezentuje również naszą gminę 
podczas powiatowych rozgrywek sportowych czy rejonowych. 
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą również w różnego ro-
dzaju organizowanych wyjazdach na mecze np.  Legii War-
szawa z Pogonią Szczecin 01.04.2017, oraz z Lechią Gdańsk 
15.10.2017.

Imprezy sportowe zorganizowane przez 
UKS „Powiśle„ w Wilkowie:

• Gminne zawody sportowe w piłkę nożną dziewcząt i chłop-
ców na boisku przy ZSP w  Wilkowie 11.05.2017r.

• Dzień dziecka w ZSP w Wilkowie 1 06.2017,
• Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Wilkowie w tenisa sto-

łowego 30.10.2017
• Gminne zawody sportowe w tenisa stołowego w ZSP w Za-

głobie 24.11.2017 
• Gminne zawody w halową piłkę nożną dziewcząt i chłopców 

w ZSP Zagłobie 08.12.2017r.
• Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego  w SP w Wilkowie 

11.12.2017r.
• Gminne drużynowe zawody w tenisa stołowego dziewcząt 

i chłopców w ZSP w Zagłobie 
• Mistrzostwa  Gminy Wilków w tenisie stołowym kobiet 

i mężczyzn SP w Wilkowie
• Zajęcia sportowe w tenisa stołowego, a także piłki nożnej na 

boisku przy SP w Wilkowie, w sali gimnastycznej w Zagłobie 
oraz w hali sportowej w Opolu Lubelskim,

• otwarte zawody w tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Wilków. W turnieju wzięło udział 29 uczestników. Puchary 
ufundowała Pani Wójt Gminy Wilków Joanna Kowalska.

Reprezentowanie gminy podczas wyjazdów 
na różne zawody sportowe:

• Powiatowe zawody sportowe w piłkę nożną chłopców w Jó-
zefowie nad Wisłą 25.05.2017r.

• Turniej piłki nożnej w Karczmiskach 9.11.2017 
• Powiatowe drużynowe zawody dziewcząt i chłopców w teni-

sa stołowego w Kluczkowicach 

Autorzy: Marek Siedliski, Łukasz Gorgol

Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” z Wilkowa
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Wyjazd do Warszawy na mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin.

Dzień Dziecka w ZSP w Wilkowie Mistrzostwa Szkoły Podstawowej 
w Wilkowie w tenisa stołowego.

Szkolna Akademia Umiejętności w Zagłobie
Zespół Szkół Publicznych w Zagło-

bie realizuje projekt Szkolna Akademia 
Umiejętności  (SZAU) w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Czas realizacji projektu to rok szkolny 
2017/2018 i 2018/2019. Łączna kwota 
projektu wynosi 725608,25 zł. W ra-
mach projektu rozprowadzono w szkole 
sieć ITC, zakupiono tablety, komputery, 
laptopy oraz pomoce dydaktyczne na 
kwotę ok. 150 000 zł.

W ramach projektu realizowane są na-
stępujące bezpłatne zajęcia dla uczniów:
1.  Zajęcia przyrodnicze dla kl. I-III. 

(270 godz. zajęć dydaktycznych).
2.  Zajęcia matematyczne dla kl. IV-VI. 

(240 godz. zajęć dydaktycznych).

3.  Zajęcia informatyczne dla kl. I-III. 
(1020 godz. zajęć dydaktycznych).

4.  Zajęcia z języka angielskiego dla kl. 
I-VI. (1020 godz. zajęć dydaktycz-
nych).

5. Zajęcia z języka włoskiego dla kl. IV-
VI. (240 godz. zajęć dydaktycznych).

6.  Zajęcia z języka niemieckiego dla kl. 
IV-VI. (240 godz. zajęć dydaktycz-
nych).

7.  Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 
(terapia pedagogiczna). (180 godz.)

Zaplanowany jest też wyjazd edu-
kacyjny do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie.

Autor: Bogusław Bernacki
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Jacek Kośmiński – tworzy i mieszka 
w Szczekarkowie. Urodził się w 1969 r. 
w Kazimierzu Dolnym. Malarstwem in-
teresuje się od młodzieńczych lat. Artysta 
należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych oraz Stowarzyszenia Kazimier-
ska Konfraternia Sztuki . Jego obrazy 
prezentowane były dotychczas na ponad 
dwudziestu wystawach indywidualnych 
między innymi w Kazimierskim Ośrodku 
Kultury, Galerii Łazorek, Galerii Mit, mu-
zeum Malarstwa Iwano-Frankowsk, KUL, 
UMCS „Mała Scena”, Iławskim Centrum 
Kultury i wystawach zbiorowych między 
innymi w Remizie Sztuki w Rogowie oraz 
za granicą np. na Ukrainie i Węgrzech.

W 2016 roku w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej im. Michała Oczapowskiego 
Oddział w Puławach odbył się wernisaż 
wystawy czasowej pana Jacka Kośmiń-
skiego. Wystawa prezentowała kilka-
dziesiąt prac  malarza  układających się 
w barwną  opowieść o pięknie otaczającej 
nas  natury. Historyk sztuki dr Waldemar 
Odorowski  tak scharakteryzował twór-
czość artysty: „Patrząc na obrazy Jacka 
Kośmińskiego można się zastanawiać, czy 
rzeczywiście pojawiająca się dość często 
opinia o kazimierskiej szkole malowania 
jest tutaj zupełnie nieprawdziwa. Bo też, 
o jakiej szkole można tu mówić, nie ma 
wydziałów, katedr, instytutów, profesoro-
wie bez tytułów, świadectw nikt nie wyda-
je. Gdyby jednak uznać, że owymi profe-
sorami są niebo, woda, złocistości kamie-
nia, czerwień dachów i posrebrzany gont 
to istnienie kazimierskiej szkoły wydaje 
się całkiem możliwe. Kośmiński z nauka-
mi tych „profesorów” miał do czynienia 
zawsze, ale potrafi te nauki zobaczyć i po-
jąć przez ich dzieła, a właściwie poprzez 
zrozumienie i odczucie przekładania się 
natury w obraz. Jeżeli pejzaż, w znaczeniu 
malarskim można uznać za istotny sposób 
określenia (i znalezienia) swojego miej-
sca wobec i w naturze, to Kazimierz jest 
tu polem doświadczeń o bardzo szerokiej 
rozpiętości. […]Obrazy Kośmińskiego 
prowadzą dialog z przeszłością obrazo-
wania Kazimierza i z jego w tym ujęciu 
współczesnością. Szacunek, tak w tych 
obrazach widoczny, dla wszystkiego, 
co w malowaniu Kazimierza jest dobre 
i powszechnie przyjęte przeobraża się na 
własny kształt obrazu wyrazisty przekaz 
własnego ujęcia malarstwa. Przeobraża 
w bardzo szczególny sposób nie ma tu 

cienia afirmacji siebie ponad innych, jest 
poczucie skromności, która w jego malar-
stwie staje się osobowością”[..] Kośmiń-
ski maluje pejzaże, ale bez wątpienia nie 
natura (w znaczeniu przyrody), ale archi-
tektura jest jego domeną. Zmienność i gra-
dacja planów, umiejętność konstruowania 
na płaszczyźnie bryły, zamknięcie kadru, 
rozłożenie punktów ciężkości na płótnie, 
wydobycie poprzez kolor światła, które 
owe bryły wyłania, sprawia, że obrazy 
Kośmińskiego nie tylko zostają w oczach 
i pamięci, lecz także w jakiś sposób tę pa-
mięć kształtują. Odwołują się do oczywi-
stości, lecz pokazują, jak wiele jest w niej 
niedostrzegalnego. To malarstwo uspoka-
ja, pozwala zastanowić się nad istnieniem, 
ale też nad przemijaniem”.

Prace Jacka Kośmińskiego świadczą 
o wielkiej wrażliwości artysty na urodę 
otaczającego nas świata. Przeważają pej-
zaże, namalowane o różnych porach roku. 
Obrazy pozwalają poczuć klimat i specy-
fikę zwiedzonych przez Malarza miejsc. 
Miejsca wykreowane na płótnach niewąt-
pliwie były przez artystę odwiedzone oraz 
zapamiętane, a następnie stały się materią 
malarską budzącą zachwyt widza. Jacek 

Kośmiński maluje krajobrazy i architek-
turę Powiśla Lubelskiego, od Skarpy Do-
brskiej po Kamieniołomy w Piotrawinie, 
również Kazimierz Dolny i okolice. Czę-
sto wyjeżdża w plener do Szprotawy, Dęb-
na, Krynicy Górskiej, Konina, Krzeszo-
wa, w Góry Świętokrzyskie i inne oraz za 
granicę do Hiszpanii, na Węgry i Ukrainę.

Tak o twórczości pana Kośmińskiego 
napisał dr Leonard N. Sadowski: „Ob-
razy Jacka Kośmińskiego urzekają. […] 
Patrząc na jego obrazy czuję, że malarz 
pragnie, aby podobały się ludziom, by 
były jak zaproszenie na spotkanie czy do 
rozmowy. To niebezpieczeństwo malarz 
świadomie podejmuje. Wie bowiem, że 
obrazy powstając w ciszy pracowni, czy 
też w plenerze malowane w samotności, 
są w istocie dla innych, są rodzajem daru 
jaki artysta pragnie nam przekazać, bez li-
czenia na towarzyski sukces czy poklask, 
bez nerwowych prób poddawania się pre-
sji sezonu […]”

Od 18 grudnia 2017 r. do 27 stycznia 
2018 r. W Kazimierskim Ośrodku Kultu-
ry, Promocji i Turystyki była otwarta wy-
stawa jego malarstwa. Obrazy na niej pre-
zentowane powstały w ostatnim półroczu, 
w różnych miejscach. Artysta pracował 
m.in. w Lanckoronie koło Krakowa, Boja-
nowie, w okolicach Zielonej Góry a także 
w Kazimierzu Dolnym i na Powiślu Lu-
belskim. 

- „Jest to już moja czwarta wystawa 
w tym miejscu, za co chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować” – powiedział 
Jacek Kośmiński. – „Pierwszą debiutanc-
ką wystawę miałem prawie dwadzieścia 
lat temu. Również tutaj. Cieszę się, że ten 
ośrodek jest i że jest mi tak bardzo życz-
liwy”. 

Lubelskie Powiśle sławione obrazami Jacka Kośmińskiego
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6 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawo-
wej w Wilkowie odbył się wykład Pani 
Ireny Piątek o Józefi e Teodorze Konra-
dzie Korzeniowskim (Josephie Conra-
dzie) z okazji 160. rocznicy urodzin au-
tora „Jądra ciemności”. Sejm RP ustano-
wił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada. 
W uchwale podkreślano, że w swoich po-
wieściach Conrad „pokazał wizję Europy 
bez granic, wyrażał europejskiego ducha 
polskości, oraz uczynił polskość dobrem 
powszechnym”. Conrad Korzeniowski, 
właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniow-
ski- był synem polskich patriotów, zesłań-
ców syberyjskich, pisarzem zasłużonym 
dla kultury polskiej i światowej- stwier-
dzono w uchwale. Podkreślono, że dzięki 
swemu dorobkowi literackiemu „zajmuje 
niekwestionowaną pozycję klasyka litera-
tury nowoczesnej, który zmienił oblicze 
prozy powieściowej”.

Było to kolejne spotkanie uczniów 
z polonistką. Pierwszy wykład odbył się 
6 grudnia 2016r. i dotyczył  Henryka 
Sienkiewicza. Prelekcja była podsumo-
waniem obchodów roku Sienkiewiczow-
skiego ustanowionego przez  Senat RP. 
Inicjatywa ta została podjęta dla upamięt-
nienia 100. rocznicy śmierci wielkiego 
pisarza, działacza społecznego i patrioty. 
Na decyzję Senatu w tej sprawie miała 
również wpływ ogromna aktywność śro-
dowisk naukowych, edukacyjnych, kultu-
ralnych i artystycznych, które na rok 2016 
zaplanowały wiele ciekawych wydarzeń 
popularyzujących twórczość i działalność 
pierwszego polskiego noblisty. Te dzia-
łania ciągle udowadniają, jak wyjątkową 
postacią był Henryk Sienkiewicz i jak 

wiele zawdzięcza mu polska kultura. Pani 
Piątek opowiedziała młodzieży o Henry-
ku Sienkiewiczu, ilustrując swoje wypo-
wiedzi wieloma cytatami z literatury jak 
i prywatnymi listami pisarza i jego matki. 
Zrelacjonowała też młodzieży swoją po-
dróż do Ameryki śladami Sienkiewicza. 
Fascynujące opowieści Pani Ireny Pią-
tek tak wciągnęły uczniów, że spotkanie 
przedłużyło się na kolejną lekcję.

Pani mgr Irena Piątek jest emerytowaną 
nauczycielką języka polskiego Zespołu 
Szkół w Chodlu. Bardzo lubi pracować 
z młodzieżą, jest zaangażowana w życie 
społeczne i dużo się udziela, współpra-
cuje z bibliotekami z powiatu opolskie-
go m.in. z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Wilkowie. Wykład zorganizowała Pani 
Kierownik GBP w Wilkowie Katarzyna 
Szast.

Pasjonujące wykłady charyzmatycznej 
polonistki zostały nagrodzone gromkimi 
brawami oraz podziękowaniem i kwiata-
mi. Uczniowie czekają na kolejne spotka-
nia.

Autor Monika Mędrek

- „Jacek Kośmiński dopuszcza nas do patrzenia na świat znad 
swojej sztalugi”– napisał dr Leonard N. Sadowski do katalogu 
wystawy. – „Nie chce nas szokować. Nie przekształca rzeczywi-
stości na swoją modłę, nie wciąga w labirynt podświadomości. 
W jego świecie czujemy się pewnie, może nawet swojsko. Pomy-
li się jednak ten, kto sądzi, że chodzi tu o jakąś enklawę, ucieczkę 
przed zgrzytami codzienności”.

Życie i twórczość Jacka Kośmińskiego stało się tematem repor-
tażu „Historie szczęśliwe” w TVP Lublin. 
https://lublin.tvp.pl/29922754/12-kwietnia-2017.

Obecnie obrazy pana Jacka można obejrzeć  w Galerii autor-
skiej J. Kośmiński w Kazimierzu Dolnym ul. Lubelska 10 (wej-
ście od małego rynku) oraz na FB https://pl-pl.facebook.com/
Galeria-Autorska-JKośmiński-361327790680885/. W czerwcu 
2018r. organizowany jest wernisaż w Lublinie.

Autor Monika Mędrek

Własnoręczne notatki Pani Ireny Piątek

Wykłady Ireny Piątek
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W 2017 roku Zespół Szkół Publicznych 
w Wilkowie (Gimnazjum Publiczne im. 
Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa) re-
alizował Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa. Priorytet 3: Rozwijanie za-
interesowań uczniów przez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych w Programie jest reali-
zowany jako program wspierania w la-
tach 2016–2020 organów prowadzących 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, 
szkoły artystyczne realizujące kształce-
nie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół 
i szkolne punkty konsultacyjne przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, 
urzędach konsularnych i przedstawiciel-
stwach wojskowych Rzeczypospolitej 
Polskiej działające w ramach Ośrodka 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 
oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Cele szczegółowe to:
1. zwiększenie atrakcyjności oferty bi-

bliotek szkolnych i pedagogicznych 
przez zwiększenie udziału nowości wy-

dawniczych w zbiorach bibliotek;
2. wzrost dostępności książek w bibliote-

kach szkolnych i pedagogicznych;
3. rozwój współpracy pomiędzy szkołami 

a bibliotekami publicznymi i bibliote-
kami pedagogicznymi.

Przyznana kwota dotacji: 8000zł. Wkład 
własny organu prowadzącego (Urząd 
Gminy Wilków): 2000zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania: 10000zł. Liczba 
zakupionych książek i audiobooków do 
bibliotek szkolnych w ramach Programu 
przekroczyła  500 egzemplarzy. 

W ramach programu odbył się cykl 
wydarzeń promujących czytelnictwo 
z udziałem uczniów, np.: multimedialna 
prezentacja i wystawa nowo zakupionych 
książek na forum szkoły dla uczniów 
oraz dla rodziców na zebraniu z rodzica-
mi, konkurs na plakat reklamujący czy-
tanie książek „Czytanie jest spoko” oraz 
Kiermasze Taniej Książki, Spotkanie au-
torskie z W. Mądzikiem współautorem 
książki „Okupacja niemiecka na Powiślu 
Lubelskim”, spotkanie z poezją z odczy-
tem wierszy lokalnych poetów  M. Czu-
pyt, J. Walęcik, H. Gałęzowskiej, L. Fron-
czaka, konkurs czytelniczy ze znajomość  

treści - ,,Baśniobór” B. Mull, konkurs  na 
wykonanie komiksu w oparciu o „Miko-
łajka” J. J. Sempe, R. Gościnny, konkurs 
dla kl. I-III – Życie i twórczość J. Tuwima 
w oparciu o „Rany Julek. O tym, jak J. 
Tuwim został poetą” A. Frączek, Konkurs 
czytelniczy  - Indianie , ludzie żyjący  
w zgodzie z naturą w oparciu o dostęp-
ną literaturę np. „Biały kieł” J. London,  
„Winetou” K. May, „Biały Mustang” Sat-
Okh, oraz prezentacja samodzielnie wy-
konanego stroju  indiańskiego.

Szkoła zorganizowała spotkanie z ro-
dzicami na temat wpływu czytelnictwa 
na rozwój dzieci i młodzieży, które po-
prowadzili Joanna Tarasiewicz i Piotra 
Wiechnik z Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej im. KEN w Lublinie.

W wyniku realizacji programu nastąpił 
znaczny wzrost zainteresowania księgo-
zbiorem biblioteki oraz wzrost czytelnic-
twa wśród uczniów ich rodziców i innych 
członków rodzin uczniów. Biblioteki 
szkolne uaktualniły, wzbogaciły i posze-
rzyły swoją ofertę. Zacieśniono współ-
pracę z Gminną Biblioteką Publiczną i bi-
blioteką pedagogiczną.

Autor Monika Mędrek

„Regionalne Towarzystwo Powiślan” w Wilkowie
Posiada 23-letni niezłomny dorobek
Od 15 lat kwartalnik „Powiśle Lubelskie” redaguje
Prastarą historię przywołuje

Nie da się wszystkich zasług przytoczyć
Nie da się zasłużonych wymienić
Poemat można o tym napisać
Wszyscy to dobrze wiemy

To oni tworzą historię Powiśla
Na przełomie dwóch wieków
To od nich należy się uczyć
Jak dobrze ojczyźnie służyć

Wielcy patrioci pióra i czynu
Propagatorzy naszej gminy
Ich pracy  nie da się zważyć –zmierzyć
A nawet właściwie ocenić

To perła naszej gminy
Za bohaterskie czyny
Stawia pomniki i tablice
Poległym za Powiśle

Z dumą na Towarzystwo patrzymy
Za ogrom pracy i czyny

Maria Czupyt 22.02.2018r.

Mieszkańcu tej „małej ojczyzny”

Wejdź kiedyś na Skarpę za Dobrem
I wtedy obejrzyj się w tył
Zobaczysz ciekawy krajobraz
Jak gdybyś na gór szczycie gdzieś był

Ten piękny widok z tej góry
Gdy kotliny nie zasnuwa mgieł tiul
To panorama Powiśla
„Kraj” sadów, chmielników i dawnych zbożowych pól

W środku komin fabryczny Sokpolu
Czerwień dachów jak maki wśród zboża
Dwa kościoły Zagłoby, Wilkowa
Wstęga Wisły płynącej do morza

W czas powodzi tu było „jezioro”
Trud mieszkańców usunął zniszczenia
Został znak na kościelnej dzwonnicy
I zostały na zawsze wspomnienia

Gdy będziesz gdzieś w dalekim świecie
Może będzie Ci dobrze lub źle
Czasem wspomnij widok z tej skarpy
I pomyśl skąd korzenie Twe

Wiesław Chrzanowski

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Propagatorzy Powiśla Panorama Powiśla
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Z ALBUMU NASZYCH CZYTELNIKÓW
Zdjęcia i dokumenty z domowego archiwum Pani Anny Śliwy z Majdan.

Ułan Jan Stelmach syn Kazimierza i Magdaleny 
z domu Złotucha ok. 1936r. 

Trzeci od lewej - ułan Jan Stelmach syn Kazimierza z 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego ok. 1936 r.



Zdjęcie ślubne Jana Kaczora i Marii Zawiślak z Dobrego ok. 1935-1936r.
Pierwszy od lewej leżący to Jan Siedliski, czwarty od lewej leżący to Władysław Madej.

Od lewej drugi stojący to Józef Siedliski.
Od prawej trzecia stojąca to Genowefa z domu Stateczna, następnie Bronisław Włodarczyk, w białej sukience z paskiem Ge-

nowefa z domu Drąg po mężu Stelmach, między panem młodym a Genowefą Stelmach jest siostra Józefa i Jana Siedliskich po 
mężu Kornacka, za nią stoi Bolesław Wąsala, obok niego po lewej stronie stoi Jan Stelmach syn Kazimierza.

Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie nad Wisłą, 
24-313 Wilków, Wilków 62a, 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym 
Oddział Wilków: 24 8731 0001 0200 0606 2002 0001 
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Grażyna Jarska, Wilków 66/6, 24-313 Wilków 

Redaktor: Monika Mędrek  
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