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Od Redaktora Naczelnego

Szanowni Czytelnicy
 Zapraszam do lektury 23. numeru Panoramy Żółkiewskiej. Zapoznamy Państwa m.in. ze składem nowej Rady Gminy Żółkiewka 
po jesiennych wyborach samorządowych i przedstawimy najważniejsze inwestycje gminne, np. montaż paneli słonecznych, nowe drogi  
i chodniki, przebudowa remizy OSP w Poperczynie. 
 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce miał miejsce Powiatowy Dzień Edukacji, duże wydarzenie dla społeczności 
szkolnej i samorządu.  Szkoła Podstawowa obchodziła 25-lecie nadania imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, zaś 15-lecie powstania 
- Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki. Złote Gody świętowały pary małżeńskie z naszej gminy. Naprawdę dużo się działo 
w pierwszej połowie roku.  W listopadzie wszyscy uczciliśmy 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W pisemku umieściliśmy 
fotorelację z obchodów Święta Niepodległości i odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce. 
 Rok 2018 to czas sukcesów naszych seniorów, czyli Kabaretu pod Siwym Włosem, o czym przeczytacie Państwo w wywiadzie  
z panią Ewą Zachariasz. Wśród ciekawostek historycznych wyjątkowy jubileusz  250-lecie lokacji miasta Żółkiewka i o tym pisze w swoim 
artykule  pan Łukasz Majkut.  Cieszy fakt, że tradycja w narodzie nie ginie, bo oto kolędnicy - Herody odwiedzili ponownie domy  w niektórych 
wioskach oraz zaprezentowali się w Ośrodku Kultury.  Na koniec garść  wiadomości sportowych w wywiadzie z Arturem Kopruchą.

                                 Życzę miłej lektury.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce 
dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wydawca: Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, 

 ul. Krótka 3, 22-335 Żółkiewka 

tel./fax 84 683 17 28, e-mail: oks_zolkiewka@poczta.onet.pl
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Dużą i bardzo ważną inwestycją dla 
mieszkańców gminy, która rozpoczęła się  
w 2018 roku, jest realizacja projektu pn. 
„Odnawialne Źródła Energii w Gminie 
Żółkiewka - kolektory słoneczne”, czyli 
montaż paneli słonecznych. Środki na tę 
inwestycję pochodzą z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020, z Działania 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE. Cała inwe-
stycja opiewa na kwotę 5 700 000 zł., war-
tość dofinansowania wynosi 85% kosztów 
kwalifikowalnych. 

W 2018 roku została wybudowana 
droga w miejscowości Olchowiec-Kolo-
nia. Za kwotę prawie 200  000,00 zł wy-

konano odcinek drogi o długości 200 mb  
o nawierzchni asfaltowej. Środki na reali-
zację tego zadania pochodziły z budżetu 
gminy oraz środków na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych Urzędu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żółkiewka,
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych w 2018 roku. Po raz czwarty 

obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję Wójta Gminy Żółkiewka na kolejne 5 lat. 
Wasze poparcie to dla mnie ogromny zaszczyt, ale także jedno z największych, życiowych zobowiązań. Do październikowych wyborów 

nie poszedłem z pustymi hasłami wyborczymi, tylko z konkretnymi działaniami na rzecz rozwoju naszej gminy, które konsekwentnie 
realizuję od 10 lat i nadal będę realizował.

Rozpoczynając nową kadencję, myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju naszej 
gminy jest warta poświęcenia i zaangażowania. 

W swojej codziennej pracy konsekwentnie dążę do tego, aby nasza gmina była gminą przyjazną, nowoczesną, a przede wszystkim taką, 
w której mieszkańcom po prostu żyje się dobrze. Wiele sugestii i pomysłów usłyszałem także od Was - Mieszkańców, podczas spotkań  
i codziennych rozmów. To dodatkowa motywacja do pracy. 

Oczywiście, tak jak przez ostatnie lata, pozostaję do Waszej dyspozycji w każdej, gminnej sprawie.     
                                                                                                              Jacek Lis
                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Żółkiewka

Rada Gminy Żółkiewka - Kadencja 2018-2023
Kania Marian - Przewodniczący Rady Gminy, Bobel Jan – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Gładysz Leszek, Golec Anna Beata,  
Gontarz Halina, Grabiec Andrzej, Jędruszczak Małgorzata Alicja, Kotyło Adam, Kuzioła Bogdan, Polski Dariusz, Rewerski Waldemar 
Jacek, Rogalski Stanisław, Romanek Marek, Traczyński Leszek, Zwierz Mariusz Leszek

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Żółkiewka
Golec Krystyna-Adamówka, Król Zbigniew – Borówek, Mikuła Milena - Chłaniów Kolonia, Kęska Łukasz – Celin, Warda Maria – Chłaniów, 
Zdybel Aneta – Chłaniówek, Albiniak Krystian – Chruściechów, Ruchlicka Janina – Dąbie, Merski Jan – Gany, Traczyński Leszek – Huta, 
Dziurdza Urszula – Koszarsko, Oleszek Marek – Makowiska, Książek Leszek – Majdan Wierzchowiński, Wlizło Zbigniew – Markiewiczów, 
Turzyniecki Ryszard – Olchowiec, Dziedzic Damian - Olchowiec Kolonia, Jaremek Jerzy – Poperczyn, Chyrchel Stanisław – Rożki,  
Kotyło Adam - Rożki Kolonia, Pyzik Agnieszka – Siniec, Koprucha Maria - Średnia Wieś, Ciastoch Ryszard – Tokarówka,  
Koprucha Jadwiga - Wólka, Zawiślak Czesław – Wierzchowina, Gąsior Leszek – Władysławin, Krzeczkowska Danuta – Zaburze, Rogalska 
Krystyna – Żółkiew, Góźdź Marcin - Żółkiew Kolonia, Kozłowski Roman – Żółkiewka

Z ŻYCIA GMINY 

INWESTYCJE GMINNE 2018
Marszałkowskiego w Lublinie, w łącznej 
wysokości 70 000,00 zł. 

Wspólnie z Powiatem Krasnostawskim 
Gmina wykonała przebudowę dróg powia-
towych na terenie gminy za łączną kwotę

Droga Olchowiec Kolonia
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przekraczającą 800 000,00 zł. Podział środ-
ków rozłożony został po połowie, dzięki 
temu zostały przebudowane drogi powia-
towe: nr 3104L Celin – Olchowiec od km 
6+644 do km 7+244, nr 3101L Średnia 
Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzo-
wiec – Gruszka Mała II na odcinku od km 
3+935 do km 4+535 w miejscowości Ko-
szarsko oraz droga powiatowa nr 3101L 
Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów-
-Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinku od 
km 8+580 do km 8+747 w miejscowości 
Chłaniów.

Kolejnym dużym zadaniem w 2018 
roku z zakresu poprawy bezpieczeństwa 
na drogach była budowa chodnika w cią-
gu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik 
Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw od km 
38+407 do km 39+160,80 w miejscowo-
ści Rożki. Inwestycja zrealizowana została 
wspólnie z Województwem Lubelskim na 
łączną kwotę 462 553,74 zł., z czego Gmina 
dofinansowała budowę w kwocie 294 087,00 
zł, a Województwo 168 466,74 zł.

Na oświetlenie uliczne w miejscowo-
ściach Gany i Koszarsko Gmina przezna-
czyła kwotę 40 000,00 zł.

W 2018 roku z budżetu gminy, za kwo-
tę 98  400,00 zł.  zakupiony został autobus  
do przewozu uczniów. 

Na realizację inwestycji w Rożkach pn. „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej Rożki polegającej na przebudowie dachu remizy” Gmina uzyskała pomoc fi-
nansową w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Szacunkowa wartość zadania wy-
niosła 44 444,00 zł., z czego dotacja 11 481,00 zł.

W 2018 roku Gmina pozyskała środki również na doposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W sprzęt do udzielania pomocy poszkodowanym została wyposażona OSP 
Żółkiewka.

Zakup sprzętu przez Gminę Żółkiewka był możliwy dzięki środkom z Ministerstwa 
Sprawiedliwości w ramach naboru wniosków „XII Nabór wniosków na powierzenie re-
alizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Program I, Priorytet IIIB”. War-
tość sprzętu – 17 698,94 zł, z czego 99% to środki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

w miejscowości Poperczyn i Rożki.

„Przebudowa budynku OSP na po-
trzeby rozwoju infrastruktury kulturalno-
-rekreacyjnej w miejscowości Poperczyn 
na terenie Gminy Żółkiewka” współfi-
nansowana została ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 20120 na operację w ramach działania 
19.2 „wsparcie na wdrożenie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”. Celem podpisanej 
Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00404-
6935-UM0310849/17 z dnia 23.01.2018 
r.  jest poprawa aktywności społeczności 
mieszkańców obszarów wiejskich poprzez 
przebudowę ogólnodostępnego i nieko-
mercyjnego budynku OSP w Poperczynie. 
Zakres prac zawartych w umowie obejmo-
wał: wykonanie elewacji, zamianę schodów 
przeciwpożarowych, obróbki blacharskie 
oraz stolarkę drzwiową. Łączna wartość 
wniosku wyniosła 76 520,56 zł., dofinanso-
wanie z PROW 43 723,00 zł.

Dodatkowo z budżetu gminy zostały 
wykonane prace: wymiana pokrycia da-
chowego, wymiana bramy do garażu OSP, 
ułożenie kostki brukowej. Łączna wartość 
robót z budżetu: 50 513,00 zł.

Każdego roku Gmina występuję do 
Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
na sfinansowanie usuwania wyrobów za-
wierających azbest. W roku 2018 została 
przyznana kwota w wysokości 13  877,00 
zł., z czego skorzystało 16 beneficjentów. 
Wnioski pozostałych chętnych do usunię-
cia azbestu, Gmina przekazała do Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie w ramach 
programu „System gospodarowania odpa-
dami azbestowymi na terenie wojewódz-
twa lubelskiego”. Łączna liczba pozytyw-
nie zweryfikowanych, do realizacji w 2019 
roku, wniosków z terenu Gminy Żółkiewka 
wynosi 63 beneficjentów.

W 2018 roku Gmina Żółkiewka pozy-
skała środki na poprawę stanu dwóch bu-
dynków Ochotniczych Straży Pożarnych  

Nowo zakupiony autobus

Chodnik w Rożkach

Budynek przed remontem OSP w Poperczynie Budynek po remoncie OSP w Poperczynie

Solary

Jubilaci
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    Środki zostały przeznaczone na zakup:
    1. Defibrylatora
    2. Zestawu węży hydraulicznych o długości min. 5 m
    3. Zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera
    4. Zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów
    5. Pilarki do drewna
    6. Sprzętu do oznakowania terenu akcji
    7. Detektora napięcia

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Dnia 24 czerwca 2018 r. 52 pary mał-
żeńskie z terenu Gminy Żółkiewka świę-
towały „Złote Gody”. Jubileusz rozpoczęła 
msza święta w kościele pw. Św. Wawrzyńca 
w Żółkiewce, którą celebrował proboszcz 
ks. Marian Wiech. Podczas mszy Jubilaci 
odnowili przyrzeczenie małżeńskie.

Uroczystość wręczenia medali za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie od Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się  
w Szkole Podstawowej w Żółkiewce. 

Życzenia Jubilatom złożyli: Przewodni-
czący Rady Gminy Żółkiewka – pan Hen-
ryk Jaremek, notę okolicznościową od Sta-
rosty Powiatu Krasnostawskiego odczytał 
Radny Powiatowy – pan Marcin Zając.

Słowa uznania pod adresem dostojnych 
Jubilatów, podziękowanie za godne i długie 
pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla 
młodego pokolenia, skierował gospodarz 

Życzymy Szanownym Jubilatom trwa-
nia w tej pięknej miłości i wyrażamy głę-
boki szacunek za pokonanie trudów jakie 
życie przynosi każdej rodzinie.

uroczystości Wójt Gminy Żółkiewka – pan 
Jacek Lis.

Uroczystego aktu dekoracji medalami 
dokonali Wójt Gminy i Przewodniczący 
Rady Gminy Żółkiewka. Jubilaci otrzyma-
li pamiątkowe legitymacje od Prezydenta 
RP, listy gratulacyjne od Wojewody Lubel-
skiego i Wójta Gminy Żółkiewka. Oficjalną 
część uroczystości zakończył toast za zdro-
wie Jubilatów z gromkim sto lat.

Z okazji tak niecodziennej uroczysto-
ści dla Jubilatów wystąpiły dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Żółkiewce w montażu 
słowno-muzycznym, pod kierunkiem Re-
naty Drozd i Doroty Podgórskiej-Drozd 
oraz kabaret „Pod siwym włosem” z Ośrod-
ka Kultury w Żółkiewce.

Uroczystość prowadziła Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Żółkiewce – pani Danuta 
Błaszczak.

Niestety, stan zdrowia bądź inne powo-
dy nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na 
przybycie. W uroczystości udział wzięły 42 
pary małżeńskie.

Złote Gody – jubileusz 
50-lecia pożycia 

małżeńskiego

Jubilaci

Jubilaci Kabaret pod Siwym Włosem
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Banach Józef i Danuta, Bandosz Edward i Danuta, Błaszczak Edward i Genowefa, Bożek Edward i Alina, Brożek Henryk i Cecylia, Buczkowski 

Alfred i Izabela, Cichosz Stanisław i Kazimiera, Daniel Józef i Zenobia, Dudziński Stanisław i Anna, Dzieciuch Kazimierz i Halina Dziedzic 
Wiktor i Danuta, Garbacz Zenon i Marianna, Gąsławski Eugeniusz i Anna, Grabiec Lucjan i Zofia, Izdebski Edward i Irena, Jabłoński 

Mieczysław i Irena, Jaremek Józef i Irena, Jarmuł Jan i Marianna, Jarmuł Roman i Alina, Jędruch Edward i Halina, Kłos Henryk i Eleonora, 
Kopeć Eugeniusz i Halina, Kostkiewicz Władysław i Czesława, Krasucki Bogdan i Teresa, Król Edward i Irena, Kulmaga Stanisław i Henryka, 

Krzywicki Kazimierz i Mirosława, Lenard Stanisław i Władysława, Lewicki Bolesław i Zofia, Łukaszczyk Edward i Henryka, Madej Lucjan 
i Zofia, Malinoś Roman i Henryka, Małocha Wiesław i Stanisława, Martyna Marian i Alina, Matysiak Marian i Stanisława, Miszczak Bolesław 

i Wiesława, Miś Mieczysław i Danuta, Podgórski Wiesław i Marianna, Rewerski Eugeniusz i Irena, Rzeżutka Eugeniusz i Halina, Sosiński 
Zbigniew i Barbara, Stachyra Stanisław i Krystyna, Suszek Kazimierz i Barbara, Szabat Marian i Czesława, Szarga Józef i Zofia, Szumski Marian 

i Agnieszka, Szyjduk Józef i Anna, Świetlicki Janusz i Elżbieta, Terentowicz Józef i Wiesława,Wal Mirosław i Marianna, Wdowiak Marian 
i Marianna, Wójcik Anatol i Janina.

                          Barbara Niedźwiedź

12 października 2018 roku w miejsco-
wości Poperczyn, już po raz ósmy, odbył 
się „Festiwal Smaki Jesieni”. Organizato-
rzy Festiwalu, tym razem, powitali gości  
w nowo przebudowanym budynku OSP. 
Wójt Gminy Żółkiewka na tę inwestycję 
pozyskał środki z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Organizatorem Festiwalu była Gmina 
Żółkiewka, Lokalna Grupa Działania Kra-
snystaw PLUS, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Olchowieckiej oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Poperczynie.

Festiwal Smaki Jesieni, od ośmiu lat, jest 
przedsięwzięciem podczas którego miesz-
kańcy powiatu spotykają się, wymieniają 
doświadczenia i podejmują kolejne wspól-
ne działania promujące Powiat Krasno-
stawski. Festiwal to także okazja do prezen-
tacji przygotowanych potraw i sprawdzenia 
się w konkursie kulinarnym.

W tym roku, oprócz licznie przybyłych 
pań z Kół Gospodyń i Stowarzyszeń, gości  
z powiatu, w Festiwalu Smaków udział 
wziął pan Krzysztof Hetman – Poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

Czas gościom umilały: Kapela 
„Uroczysko” z Krasnegostawu, Kapela 
„Łopieńczacy” i „Kapela Wujka Romana”.

Spotkanie zakończyła Prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej 
– pani Małgorzata Jędruszczak zapraszając 
uczestników na kolejną edycję Festiwalu 
Smaków Jesieni do Poperczyna.

                               Barbara Niedźwiedź

„Malinowy Poperczyn” „Ciasto z owoców jesieni”
I miejsce: KGW Bzowiec
II miejsce: KGW Żulin
III miejsce: KGW Wierzchowina

„Smakowity napitek”
I miejsce: KGW Rożki-Kolonia
II miejsce: KGW Dobryniów
III miejsce: Stowarzyszenie Miesz-
kańców Przedmieścia Zastawie
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• 5 stycznia odbyło się Gminne Spo-
tkanie Opłatkowe w Ośrodku Kultury  
w Żółkiewce.

• 8 stycznia w Ośrodku Kultury  
w Żółkiewce, rozpoczął się kurs języka 
angielskiego w ramach projektu „Nowe 
umiejętności i kompetencje – dobre per-
spektywy na przyszłość” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

• 13 stycznia odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zie-
mi Olchowieckiej w Dworku w Olchowcu.

• Członkowie Regionalnego Towarzy-
stwa Przyjaciół Żółkiewki uczestniczyli  
w Spotkaniu Opłatkowym na Zamku Lu-
belskim, zorganizowanym przez Woje-
wódzką Radę Towarzystw Regionalnych.

• 14 stycznia w Gminnej Hali Sportowej 
w Żółkiewce odbył się po raz XXV Festiwal 
Kolęd, Jasełek i Pastorałek zorganizowany 
przez Ośrodek Kultury w Żółkiewce 

• 20 stycznia w Ośrodku Kultury  
w Żółkiewce miało miejsce Spotkanie 
Opłatkowe Regionalnego Towarzystwa 
Przyjaciół Żółkiewki

• 22 stycznia odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Gminnego Koła Armii Kra-
jowej. Gościem był poseł na Sejm RP Sła-
womir Zawiślak. Spotkaniu towarzyszył 
występ Kabaretu pod Siwym Włosem  
z Szopką Noworoczną.

• 26 stycznia w Ośrodku Kultury od-
było się spotkanie autorskie „ Dwugłos 
poetycki” poświęcone twórczości Marzeny 
Marioli Podkościelnej i Mateusza Mela-
nowskiego, podczas którego miała miej-
sce promocja tomiku wierszy pt. ,,Uwagi  
do chwili” Mateusza Melanowskiego.

LUTY
• 1 lutego Ośrodek Kultury zorganizo-

wał wyjazd do kina Morskie Oko w Kra-
snymstawie, na film pt. ,,Fernando”. Na-
stępnie dzieci wzięły udział w zabawach  

   

KALENDARIUM
STYCZEŃ

NASZE SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHŁANIOWIE

mek, Oliwia Brożek, Paulina Ekalt, Julia 
Kwiecińska, Małgorzata Chwałek, Diana 
Krzysztoń i Karolina Magier. Grupa pracuje  
pod kierunkiem absolwentki naszej szkoły 
Diany Zdybel  od wiosny 2018, a już kilku-
krotnie z powodzeniem prezentowała się 
na scenie podczas uroczystości  gminnych. 
Nasi uczniowie z COOL DANCE  są ozdo-
bą różnych  uroczystości szkolnych, kocha-
ją taniec, bawią się nim i rozwijają dzięki 
niemu. Taniec niewątpliwie pomaga w ży-
ciu młodego człowieka, dowartościowuje, 
uczy systematyczności, odpowiedzialności 
i umiejętności dostosowania się do innych, 
zachowując własny styl i osobowość.

Młodzi ludzie pełni pasji  
i zaangażowania -  

nasze talenty taneczne  
i wokalne 

Każdy ma ukryty talent i hobby, ale nie 
każdy ma odwagę wyjść naprzeciw swoim 
marzeniom i poznać posiadane zdolności 
oraz możliwości rozwoju. Chętnie w tym 
pomagamy, rozwijamy talenty taneczne, 
aktorskie, wokalne, umiejętności współ-
pracy w grupie.

COOL DANCE  to zespół taneczny, 
w skład którego wchodzą: Daniel Zdybel, 
Amelia Pakuła, Sandra  Brożek, Agata Ci-
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i rozgrywkach, jakie czekały na nie  
w krasnostawskiej ,,Laser Arenie”.

• 7 lutego Ośrodek Kultury zorganizo-
wał wyjazd na lodowisko do Zamościa oraz 
zwiedzanie przez dzieci zamojskiej trasy 
podziemnej.

• 8 lutego odbył się Powiatowy Festi-
wal Pączka i Faworka w Siennicy Nadol-
nej. Naszą gminę reprezentowały Panie  
z KGW Dąbie, Chłaniów, Koszarsko, Rożki 
Kolonia, Wierzchowina, Poperczyn i Ma-
kowiska.  Gmina Żółkiewka zajęła I miejsce  
w konkursie na najsmaczniejszy pączek. 
Nagrodzone pączki przygotowała Pani 
Marta Rybicka z Żółkwi Kolonii.

• 10 lutego odbyły się Taneczne Ostatki 
w Poperczynie. Grali między innymi: Kape-
la Butrynów, Kapela Bornego z Podzamcza, 
Orkiestra Taneczna Bonanza, instrumen-
taliści muzykujący z Orkiestrą  Jarmarku 
Jagiellońskiego  i z Orkiestrą Taboru Lubel-
skiego.  Organizatorami tego wydarzenia 
była Fundacja Borówek 27, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Poperczynie oraz Ośrodek 
Kultury w Żółkiewce.

• 13 lutego Klub Seniora przygotował 
imprezę ostatkową

• 14 lutego Klub Seniora działający 
przy Ośrodku Kultury w Żółkiewce został 
zaproszony do Szkoły Podstawowej. Dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych oraz chór 
szkolny przygotowały dla nich program ar-
tystyczny oraz laurki.

MARZEC
• 2 marca odbył się Turniej Wiedzy Po-

żarniczej dla dzieci i młodzieży z poszcze-
gólnych szkół z terenu gminy, zorganizowa-
ny przez Urząd Gminy w Żółkiewce.

• 5 marca w wieku 74 lat zmarł śp. Boh-
dan Kiełbasa, założyciel i pierwszy prezes 
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żół-
kiewki

• 12 marca Ośrodek Kultury zorganizo-
wał Gminne Święto Kobiet.

• 18 marca w Ośrodku Kultury odbyły 
się Gminne Obchody Dnia Sołtysa.

• 19 marca odbyły się warsztaty robie-
nia palm, stroików wielkanocnych , w któ-
rym wzięły udział Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy.

XV Powiatowe Spotkanie 
z Kolędą „Pójdźmy 

wszyscy do stajenki”
XV Powiatowe Spotkanie z  Kolędą 

„Pójdźmy wszyscy do  stajenki” odbyło się 
18 stycznia 2019 roku w  Krasnymstawie. 
Młodzi wykonawcy zebrali się w  Mło-
dzieżowym Domu Kultury, by  zaśpiewać 
kolędy i  pastorałki związane z  Bożym 
Narodzeniem. Naszą szkołę reprezento-
wał Daniel Zdybel uczeń klasy V. Kolędą 
„Mario czy Ty wiesz” wyśpiewał statuetkę 
laureata. Małgorzata Chwałek uczennica 
klasy VIII za kolędę „Cicha noc” zdobyła 
wyróżnienie. Uczniowie mieli możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności mu-
zycznych oraz kontynuowania pięknej tra-
dycji kolędowania.

panu Wacławowi Serpowi. Wspólnie z wój-
tem gminy – Ignacym Kołaczkiewiczem 
doprowadzili do wybudowania w „stanie 
surowym„ i oddania  skrzydła południo-
wego i sali gimnastycznej. W 1955 roku 
kierownik szkoły – Stanisław Artymiak 
rozpoczął dalsze prace budowlane. Orga-
nizowano przedstawienia, sztuki teatralne, 
zabawy taneczne i inne przedsięwzięcia, 
aby znaleźć środki na wykończenie budyn-
ku. Dużym zaangażowaniem wykazała się 
przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego 
– pani Zofia Włodarczyk. 18 grudnia 1958 
roku całkowicie zakończono budowę szko-
ły i dokonano uroczystego otwarcia budyn-
ku. Nadano jej imię porucznika Tadeusza 
Chachaja.

W 1992 roku narodziła się pomysł 
zmiany imienia szkoły. Funkcję dyrektora 
placówki pełnił  wówczas pan Jerzy Majkut. 
Rozpoczęły się prace przygotowawcze do 
uroczystości nadania imienia szkole het-
mana Stanisława  Żółkiewskiego.

VI Regionalny Konkurs 
Piosenki Patriotycznej 

w Łopienniku 
Nadrzecznym

26 października 2018 r. odbył się VI Re-
gionalny Konkurs Piosenki Patriotycznej 
w Łopienniku Nadrzecznym. W konkursie 
udział wzięło 120 uczestników z  11 róż-
nych szkół z  regionu lubelskiego i  okolic. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 
Małgorzata Chwałek (kl. VIII) z  piosenką 
„Dziewczyna z  granatem” i  „Biały krzyż” 
oraz Daniel Zdybel (kl. V) z piosenką „Pol-
skie kwiaty” i „Białe róże”. Laureatem tego-
rocznego VI Konkursu Piosenki Patrio-
tycznej w  kategorii solista został Daniel 

Zdybel. 

Z kart historii szkoły
Prace budowlane naszej szkoły roz-

poczęły się w roku 1935. Wcześniej został 
powołany społeczny komitet budowy, na 
prezesa powołano ówczesnego wójta Wale-
rego Waca, a funkcję sekretarza objął An-
drzej Chrząstek. Zgodnie z planem budowy 
na parterze budynku miały się znajdować: 
kancelaria, świetlica, pomieszczenia gospo-
darcze wraz z kredensem, szatnia, pracow-
nia robotek ręcznych, sala gimnastyczna 
oraz natryski. Na drugim piętrze zaś sale 
lekcyjne. Realizację planów przerwał po-
żar Żółkiewki (1938), a potem wybuch II 
wojny światowej. Zdążyły wyrosnąć tylko  
mury budynku do wysokości pierwszego 
piętra. W czasie okupacji żołnierze nie-
mieccy dewastowali niedokończoną szko-
łę. Wykorzystywali to miejsce do egzekucji 
okolicznej ludności, szczególnie ludności 
żydowskiej. 

Po wojnie wznowiono prace budowlane 
dzięki ówczesnemu kierownikowi szkoły – 

JUBILEUSZ SZKOŁy PODSTAWOWEJ 
W ŻÓŁKIEWCE

15. kwietnia 2018 r. nasza szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia hetma-
na Stanisława Żółkiewskiego. Obchody połączone były z 400-leciem nadania buławy 
hetmańskiej Żółkiewskiemu i 15-leciem utworzenia Regionalnego Towarzystwa Przy-
jaciół Żółkiewki. Uroczystościom nadano tytuł „Pod hetmańską buławą”.



PANORAMA ŻÓŁKIEWSKANr 1(23)/2018 (grudzień)

KWArTALNiK SPOŁeCzNO-KuLTurALNY

str. 9

JUBILEUSZ SZKOŁy PODSTAWOWEJ 
W ŻÓŁKIEWCE

• 9 kwietnia miało miejsce rozstrzy-
gnięcie Konkursu Wielkanocnego na pal-
mę, pisankę, stroik i kartkę wielkanocną.

• 14-15 kwietnia w Lublinie i Żółkiewce 
miała miejsce konferencja ,,Pod hetmańską 
buławą”. To dwudniowe wydarzenie miało 
na celu uświetnić przypadające na rok 2018 
rocznice ważne z punktu widzenia miesz-
kańców Żółkiewki oraz upamiętnić daty 
istotne dla historii naszego kraju: 

- 400. LAT OD NADANIA WIELKIEJ 
BUŁAWy KORONNEJ HETMANOWI 
STANISŁAWOWI ŻÓŁKIEWSKIEMU, 

- 25. LAT OD NADANIA IM. HETMANA 
STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO SZKO-
LE PODSTAWOWEJ W ŻÓŁKIEWCE, 

- 15. ROCZNICA REGIONALNE-
GO TOWARZySTWA PRZyJACIÓŁ 
ŻÓŁKIEWKI.

• 27 kwietnia ,, Kabaret pod Siwym 
Włosem” wziął udział w 18 Wojewódzkim 
Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów 
,,ARS’’, który odbył się w Centrum Kon-
ferencyjnym Caritas ,,Dom Nadziei’’.Nasi 
seniorzy zostali wytypowani do reprezen-
towania województwa lubelskiego na ogól-
nopolskim ARS we Włocławku. 

• 27 kwietnia w Bibliotece Publicznej  
w Żółkiewce odbyło się spotkanie autorskie 
z Wiesławem Drabikiem, w spotkaniu brały 
udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żół-
kiewce z klas I-II .

• 28-29 kwietnia odbył się rowerowy 
ultra maraton ,,Piękny Wschód”. Pierwsza 
trasa liczyła 260 km, druga 510 km. Razem 
wzięło udział 220 rowerzystów. Ośrodek 
Kultury po raz kolejny pełnił funkcję punk-
tu kontrolnego.

MAJ
• 3 maja odbyły się Gminne Obchody 

Uchwalenia Konstytucji w Hali Sportowej
• 8 maja delegacja z Gminy Żółkiewka 

uczestniczyła w Powiatowym Dniu Pra-
cownika i Działacza Kultury w Gorzkowie. 

• 17 maja w Ośrodku Kultury w Żół-
kiewce odbyły się Gminne Eliminacje 37 
Małego Konkursu Recytatorskiego.

 • 19 maja odbyły się Rejonowe Elimi-
nacje do 52. Ogólnopolskiego Festiwalu

KWIECIEŃ
kiego, prof. Andrzeja Wac-Włodarczyka, 
dyrektor Danuty Błaszczak, dyrektor OKS 
w Żółkiewce - Anny Podgórskiej, wręcze-
niu dyplomów i podziękowań, odbyła się 
część artystyczna, co stanowiło ukoro-
nowanie święta naszej szkoły. Najpierw 
uczniowie zaprezentowali taniec - polonez. 
Następnie wystąpił chór szkolny, wykonu-
jąc pieśni patriotyczne. Krakowiaka zatań-
czyli uczniowie klas trzecich i czwartych. 
Wystąpił też kabaret Klubu Seniora z OKS 
w Żółkiewce. Program artystyczny zakoń-
czyło przedstawienie o hetmanie Żółkiew-
skim pt. „Wielki hetman” (sztuka została 
napisana na tę okoliczność) w wykonaniu 
uczniów klas siódmych i szóstych. Treść 
przedstawienia w pierwszej scenie przed-
stawiała życie rodziny Żółkiewskich, tj. 
Stanisława Żółkiewskiego, jego żony Re-
giny oraz dzieci (Jana, Katarzyny, Zofii),  
a także scenę pisania testamentu przez wo-
dza.  Druga  scena dotyczyła spotkania Żół-
kiewskiego ze swoim mentorem – Janem 
Zamojskim. Przedstawienie kończyła scena 
nadania przez króla Zygmunta III Wazę 
buławy hetmańskiej. W atmosferę epoki 
wprowadzały kostiumy.

 Na zakończenie obchodów wystąpił ze-
spół „Hetmańscy Sarmaci” z Zamościa.

Uczestnicy uroczystości mogli również 
obejrzeć wystawy w wykonaniu uczniów SP 
w Żółkiewce: „Orzeł Biały”, „Szkoła daw-
niej i dziś”, „Hetman Żółkiewski w oczach 
dziecka” oraz wystawę z okazji 15-lecia 
RTPŻ.

Wszystkim zaproszonym gościom, 
uczestnikom święta podobał się program 
artystyczny przedstawiony przez naszą 
szkołę. Odbieraliśmy gratulacje za występy 
uczniów.

                                             Renata Drozd         

25 – lecie nadania 
imienia szkole

W sobotę 14. kwietnia w Pałacu Czarto-
ryskich w Lublinie obyła się sesja naukowa 
poświęcona hetmanowi Żółkiewskiemu. 
Wzięli w niej udział naukowcy, przedsta-
wiciele władz lubelskich, regionaliści z ca-
łego województwa, w tym przedstawiciele 
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żół-
kiewki oraz goście z Żółkwi na Ukrainie. 
Naszą gminę reprezentował wójt - Jacek 
Lis, dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami, 
członkowie klubu Seniora oraz dyrektor 
OKS-u – pani Anna Podgórska.

W towarzyszących wykładach upamięt-
niana została postać hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego. Na zakończenie konferencji 
wystąpił chór „Lubelskie Słowiki”, który za-
prezentował pieśni patriotyczne.

W niedzielę obchody kontynuowane 
były w Żółkiewce. Uroczystość rozpoczęła 
się od uroczystej Mszy Świętej w koście-
le pw. św. Wawrzyńca. Następnie goście  
i mieszkańcy gminy przeszli do Gminnej 
Hali Sportowej. Jubileusz szkoły zaszczy-
cili znamienici goście, m.in. senator Józef 
Zając, wicekurator Kuratorium Oświaty  
w Lublinie - Ryszard Golec, starosta powia-
tu krasnostawskiego - Janusz Szpak, dyrek-
tor chełmskiej delegatury KO - Arkadiusz 
Kwieciński wraz ze starszym wizytatorem 
Henrykiem Radejem, przedstawiciele Wo-
jewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie z prof. Sławomirem Partyckim 
i prof. Andrzejem Wac-Włodarczykiem na 
czele, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Lublinie - dr Artur Sępoch.

Po oficjalnych przemówieniach, m.in. 
wójta gminy – pana Jacka Lisa, kuratora 
Ryszarda Golca, prof. Sławomira Partyc-
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Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu.

CZERWIEC
• 6 czerwca odbyły się gminne obcho-

dy  76. rocznicy śmierci kpt. Franciszka 
Krzysztonia ps. ,,Czarkowski”, oficera za-
wodowego Wojska Polskiego, pierwszego 
organizatora Ruchu Oporu ZWZ placówki 
Żółkiewka i okolic. Zginął od kuli okupanta 
6.VI.1942 w służbie dla Polski.

• 10 czerwca podczas Dnia Dziecka, 
odbył się VI Powiatowy Festiwal Piosenki 
i Tańca. Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Żółkiewka, Ośrodek Kultury Samorządo-
wej, oraz Starostwo Powiatowe w Krasnym-
stawie, którzy ufundowali zwycięzcom sta-
tuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

• Delegacja z naszej gminy składająca 
się z członków Regionalnego Towarzystwa 
Przyjaciół Żółkiewki , Klubu Seniora i pra-
cowników Urzędu Gminy, wzięła udział 
w Festynie Edukacyjnym pt. ,,Pasje ludzi 
pozytywnie zakręconych” na Placu Litew-
skim w Lublinie. Przygotowane stoisko  
z Żółkiewki zawierało rękodzieło ludowe, 
publikacje i książki o Żółkiewce oraz wy-
stawę fotograficzną poświęconą 15- letniej 
działalności RTPŻ. 

• 13 czerwca Biblioteka Publiczna  
w Żółkiewce przygotowała zajęcia dla klas 
III Szkoły Podstawowej pt. ,,Świat emocji”.    

• 17 czerwca duża reprezentacja Gmi-
ny Żółkiewka, składająca się z Wójta 
Gminy Żółkiewka, Pań z KGW z terenu 
gminy, Towarzystwa Olchowieckiego, Ka-
baretu Seniorów i pracowników Ośrodka 
Kultury wzięła udział w Turnieju Gmin 
Powiatu Krasnostawskiego w Fajsławicach.  
W konkursie kulinarnym Panie z Chłanio-
wa zajęły I miejsce za przygotowanie potra-
wy- pierożki z kominków.

• 24 czerwca w Szkole Podstawowej  
w Żółkiewce miała miejsce uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie od Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Złote Gody uświetnił występ 
Kabaretu pod Siwym Włosem, ze specjal-
nym programem dla jubilatów.

• 26 czerwca Ośrodek Kultury rozpo-
czął realizację oferty wakacyjnej od wy-
jazdu  z grupą dzieci do kina ,,Stylowy” 

  Uczniowie klas III przygotowują się 
do egzaminu gimnazjalnego, który odbę-
dzie się już w kwietniu. Uczennica klasy 
III A Agnieszka Mirosław brała udział  
w Wojewódzkim Konkursie Polonistycz-
nym, organizowanym przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty. Uzyskała 90 % punktów 
i tytuł laureata. Zgodnie z regulaminem nie 
będzie zdawać już egzaminu gimnazjalnego 
z języka polskiego i w pierwszej kolejności 
zostanie przyjęta do wybranej szkoły po-
nadgimnazjalnej.

Uczeń klasy III A Kamil Podgórski  
w Powiatowym Konkursie Polonistycznym 
uzyskał wysoki wynik 80 % punktów. 

Warto się uczyć, rozwijać swoje pasje. 
Wszystkim gimnazjalistom i uczniom klas 
ósmych życzymy wysokich wyników na 
egzaminach i dostania się do wymarzonej 
szkoły!

GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO
 W ŻÓŁKIEWCE.
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GIMNAZJUM IM. JANA III SOBIESKIEGO
 W ŻÓŁKIEWCE.

W  czwartek 11 października 2018 
roku w  Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w  Żółkiewce odbyła się powiato-
wa uroczystość z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. To  ważne wydarzenie, po-
nieważ podkreśla wielką wartość nauki 
i wykształcenia. Ponadto jest okazją do po-
dziękowania nauczycielom za  trud wło-
żony w  rozwijanie pasji i  zainteresowań
uczniów oraz do  wręczenia nagród i  wy-
różnień nauczycielom z  powiatu kra-
snostawskiego. Zaproszonych gości, 
poczty sztandarowe i  wszystkich zebra-
nych przywitali Dyrektor ZSP w  Żół-
kiewce Pan Stanisław Rogalski oraz na-
uczyciele prowadzący uroczystość Pani 
Justyna Roczeń i  Pan Dariusz Golec.

Tegoroczne obchody DEN zaszczycili 
swą obecnością: Senator RP  prof. dr  hab. 
Pan Józef Zając, prorektor PWSZ w Cheł-
mie, Wicemarszałek Województwa Lu-
belskiego Pan Krzysztof Grabczuk, prof. 
dr  hab. Pan Andrzej Wac – Włodarczyk 
pracownik Politechniki Lubelskiej, pra-
cownik PWSZ w  Chełmie prof. Pani Be-
ata Fałda, Dyrektor Delegatury w Chełmie 
Kuratorium w  Lublinie Pan Arkadiusz 
Kwieciński, starszy wizytator Delegatury 
w  Chełmie Kuratorium w  Lublinie Pani 
Ewa Lik–Matuła, Starosta Powiatu Kra-

POWIATOWE OBCHODy DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ 2018 W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNyCH W ŻÓŁKIEWCE
w Zamościu, następnie przed budynkiem 
odbyły się zabawy przy ognisku z tradycyj-
nym pieczeniem kiełbasek.

• 27-28 czerwca w Ośrodku Kultury 
zaprosił najmłodszych na Wieczorynki Lu-
dowe.

• od września 2017 roku do czerwca 
2018 roku Biblioteka Publiczna w Żółkiew-
ce w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzie-
ciom” prowadziła cykl spotkań z dziećmi 
polegający na czytaniu bajek.

LIPIEC
• 1 lipca odbył się Festyn ,,Powitanie 

Lata”, wystąpili m.in Kapela Żółkiewiacy, 
Pryzmat, Motiff. Gościem specjalnym fe-
stynu był zespół góralski  „Ślebodni” z Le-
śnicy Gronia.

• 4 lipca Ośrodek Kultury zorganizo-
wał wyjazd dla dzieci na przedstawienie 
pt. ,,Słoń Trąbalski” w Centrum Spotkania  
Kultur w Lublinie.

• 5 lipca Ośrodek Kultury zorganizował 
wycieczkę dla KGW z naszej gminy do Łań-
cuta oraz do Muzeum Polaków ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej w Mar-
kowej.

• 6 lipca odbył się wyjazd dla dorosłych 
mieszkańców gminy do Centrum Spotka-
nia Kultur w Lublinie na Galę Operetkową.

• 24 lipca Ośrodek Kultury Samorządo-
wej w Żółkiewce zorganizował wycieczkę 
dla dzieci do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz 
Wioski Indiańskiej Topai w Olszance. 

• 22 lipca odbyła się uroczystość patrio-
tyczno-religijna w Chłaniowie z okazji 74. 
rocznicy Pacyfikacji Chłaniowa i Władysła-
wina.

• 30 lipca-4 sierpnia zorganizowany 
został po raz kolejny Tabor Lubelski w Żół-
kiewce. Był to tydzień pełen warsztatów 
pieśni, muzyki i tańca tradycyjnego zakoń-
czony sobotnią potańcówką przy zalewie.   

SIERPNIEŃ
• 6-10 sierpnia Ośrodek Kultury zor-

ganizował zajęcia kulturowe i animacyjne 
dla dzieci i młodzieży w języku angielskim, 
prowadzone przez studentów z Indonezji, 
Grecji i Gruzji.

• 11 sierpnia udział delegacji z Gminy 
Żółkiewka, na Festiwalu ,, Nasze kulinarne 

snostawskiego Pan Janusz Szpak, Przewod-
niczący Rady Powiatu Pan Marek Nowo-
sadzki, Wicestarosta Pan Henryk Czerniej, 
Członek Zarządu Powiatu Pan Marcin Za-
jąc, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Kultury Fizycznej i  Turystyki Pan Sławo-
mir Kamiński, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZNP Pani Bożena Gawron 
oraz księża, przedstawiciele powiatowych 
służb mundurowych, przedstawiciele sa-
morządu zaprzyjaźnionych gmin i  gminy 
Żółkiewka, dyrektorzy i  wicedyrektorzy 
szkół oraz dyrektorzy instytucji powia-
towych i  gminy Żółkiewka, nauczyciele 
pracownicy szkół, rodzice i  uczniowie. 
     Zabierając głos jako pierwszy Pan Sta-
rosta Janusz Szpak podziękował nauczy-
cielom za  pasję i  codzienny trud prze-
kazywania wiedzy młodemu pokoleniu, 
za  wysiłek uczenia i  wychowania. Zwrócił 
uwagę również na  realizowane przez po-
wiat projekty, dzięki którym szkoły otrzy-
mały różnorodny nowoczesny sprzęt oraz 
samochody do  nauki jazdy (w tym także 
nasza szkoła). Życzył wytrwałości w  prze-
kazywaniu wiedzy, spełnienia marzeń, sza-
cunku wychowanków i satysfakcji z pracy. 
W  dalszej kolejności głos zabrał Sena-
tor RP  Pan Józef Zając i  zwrócił uwa-
gę na  fakt, że to  nauczyciele kształtują 
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mniał, że sam również był nauczycielem. 
     W dalszej części spotkania Starosta Pan 
Janusz Szpak wraz z  Wicestarostą i   Prze-
wodniczącym Rady Powiatu, Naczelnikiem 
Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycz-
nej i Turystyki wręczyli nauczycielom i dy-
rektorom jednostek oświatowych nagrody 
przyznane przez Zarząd Powiatu Krasno-
stawskiego za  osiągnięcia w  pracy dydak-
tyczno-wychowawczej.  W  imieniu nagro-
dzonych głos zabrała Pani Maria Mirosław, 
która serdecznie podziękowała Panu Sta-
roście, Panu Przewodniczącemu Rady Po-
wiatu oraz Panu Wicestaroście i Panu Na-
czelnikowi za  nagrody i  wyróżnienia oraz 
za  życzliwość, wyrozumiałość i  wsparcie. 
   W  następnej kolejności zostały wrę-
czone nagrody Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  Żółkiewce dla 
wyróżniających się nauczycieli i pracowni-
ków naszej szkoły. Ponadto wręczono listy 
gratulacyjne nauczycielom, którzy 16 X   
w Chełmie odznaczeni zostaną medalami 
lub otrzymają nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
   Na  zakończenie młodzież z  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Żółkiewce 
przedstawiła część artystyczną, myślą prze-
wodnią której było ukazanie istoty czło-
wieczeństwa, subtelności i  trudu jakiego 
wymaga kształtowanie młodego człowieka 
oraz podziękowanie nie tylko za przekazy-
wanie wiedzy, ale i  za naukę życia. Część 
artystyczna przygotowana została pod kie-
runkiem nauczyciela języka polskiego Pani 
Aliny Chromczak.

młodego człowieka przez wiele lat nauki 
w szkole. Życzył nauczycielom powodzenia 
i sukcesów w pracy. Wraz z Panią B. Fałdą 
przekazali Dyrektorowi S. Rogalskiemu 
prezent w  postaci Encyklopedii Chełma. 
       Jako następny wystąpił Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof 
Grabczuk, mówiąc o  trudnościach od-
nalezienia się we  współczesnym świecie 
oraz o  wielkiej wartości jaką jest nauka 
i  wykształcenie, które to  pomagają czło-
wiekowi w  codziennym życiu i  pracy. Ży-
czył nauczycielom optymizmu, nadziei 
i znalezienia z uczniami wspólnego języka. 
    Głos zabrał również Dyrektor Delega-
tury w  Chełmie Kuratorium w  Lublinie 
Pan Arkadiusz Kwieciński. Podziękował 
za zaproszenie i zwrócił się do nauczycieli 
z  wyrazami szacunku za  to, że pochylają 
się nad każdym uczniem oraz życzył sa-
tysfakcji z wykonywanego zawodu. Ze sło-
wem skierowanym do  nauczycieli wystą-
piła również Pani Bożena Gawron Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP. 
Podziękowała za  zaproszenie, a  następ-
nie życzyła nauczycielom, pracownikom 
administracji i  obsługi zadowolenia, sza-
cunku uczniów i  wiele satysfakcji z  pracy. 
    Przemawiał także prof. dr  hab. Pan A. 
Wac – Włodarczyk, wspominając o współ-
pracy Politechniki Lubelskiej z ZSP w Żół-
kiewce, życzył zebranym wszystkiego 
najlepszego. Wójt Gminy Żółkiewka Pan 
Jacek Lis, zabierając głos przyłączył się 
do  życzeń dla nauczycieli i  pracowników 
szkoły, jakie padły wcześniej i  przypo-

dziedzictwo- smaki regionów w Nałęczo-
wie”. Tradycyjne potrawy i przekąski z na-
szego mikroregionu przygotowały Panie  
z Poperczyna, Chłaniowa i Makowisk.

• 11 sierpnia jak co roku Pielgrzymi  
z Krasnegostawu udający się do Częstocho-
wy, przejeżdżając na rowerach  przez Żół-
kiewkę odpoczywali w budynku Ośrodka 
Kultury.

• 12 sierpnia odbył się Piknik Waw-
rzyńca, gwiazdą wieczoru był Ivan Koma-
renko.

• 18-19 sierpnia  iLLegalsqad zorgani-
zował II Charytatywny Zlot Samochodów 
Tuningowanych w Żółkiewce.

• 19 sierpnia Klub Seniora z Żółkiewki, 
jako jedyny  miał zaszczyt reprezentować 
powiat krasnostawski na I Międzypowia-
towym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej  
w Kocudzy.

• 23 sierpnia Kabaret po Siwym Wło-
sem działający przy Ośrodku Kultury  
w Żółkiewce wziął udział w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Artystycznym Seniorów 
we Włocławku.

• 26 sierpnia delegacja z Gminy Żół-
kiewka wzięła udział  w  Dożynkach Powia-
towych w Siennicy Różanej. Naszą gminę 
reprezentowała grupa wieńcowa Koła Go-
spodyń Wiejskich z Chłaniowa. Organiza-
torem i koordynatorem wyjazdu był Ośro-
dek Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

• 26 sierpnia Kabaret pod Siwym Wło-
sem wziął udział w programie artystycznym 
podczas Dożynek Gminnych w Turobinie.

WRZESIEŃ
• 2 września mieszkańcy gminy Żół-

kiewka dziękowali za plony. Starostami 
Dożynek 2018 r. byli Ewa Daniło z Wierz-
chowiny i Marcin Jarmuł z Huty. Obrzęd 
dożynkowy przygotował Ośrodek Kultury  
w Żółkiewce. Mieszkańcy bawili się przy wy-
stępach następujących zespołów: dziecięcy 
zespół tańca ludowego, Kapela Żółkiewiacy, 
Kapela z Turobina, Kapela Wujka Romana, 
Kabaret pod Siwym Włosem, zespół ,,Gdzie 
diabeł nie może” z Zamościa w programie 
,,Żyj kolorowo”, zespół Konkret, No name 
oraz gwiazda wieczoru zespół Shantel.

• 11 września w Ośrodku Kultury od-
było się czytanie wybranych fragmentów
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1. Technikum kształcące w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa i  agrotroniki   

2. Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

3. Szkoła Branżowa I Stopnia kształcąca w zawodzie 
     mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór  
do następujących klas pierwszych:  

Oferta edukacyjna ZSP  
w Żółkiewce na rok szkolny 

2019/2020 dla absolwentów Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej

powieści Stefana Żeromskiego pt. ,,Przed-
wiośnie”, w ramach akcji Narodowe Czyta-
nie ogłoszonej przez Prezydenta RP.
    • 30 września w Hali Sportowej w Żół-
kiewce odbył się Gminny Festiwal Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej, zorganizowany 
przez Ośrodek Kultury. Imprezie towarzy-
szyły wystawy prac plastycznych o tematyce 
patriotycznej oraz biegi z okazji 100- lecia 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Festiwal uświetnił występ zespołu Hetmań-
scy Sarmaci z Zamościa w programie pt. 
,,Pieśni Armii Polskiej”.
    • W sierpniu i we wrześniu w sali Ośrod-
ka Kultury można było oglądać obrazy 
Stefanii Wójcik, która jest absolwentką 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
w Zamościu i UMCS w Lublinie. Głównym 
tematem prac artystki jest natura, a ulubio-
nymi motywami pejzaże i kwiaty.

PAŹDZIERNIK
• 5 października duża delegacja z naszej 

gminy brała udział w jubileuszu z okazji 10. 
lat Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw 
Plus”. 

• 9 października Biblioteka Publiczna 
w Żółkiewce zorganizowała spotkania au-
torskie z Elżbietą Bednarczyk. W pierw-
szym uczestniczyli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Żółkiewce zaś w drugim dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie.

• 12 października w budynku OSP  
w  Poperczynie już po raz kolejny, odbyła 
się impreza powiatowa ,,Smaki Jesieni”. Or-
ganizatorem był Wójt Gminy Żółkiewka, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olcho-
wieckiej oraz Stowarzyszenie LGD ,,Kra-
snystaw Plus”.

• 25 października Kabaret pod Siwym 
Włosem działający przy Ośrodku Kultury 
Samorządowej w Żółkiewce, wziął  udział 
w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Arty-
stycznej Seniorów w Domu Kultury LSM  
w Lublinie. Został wyróżniony i zaproszony 
na koncert finałowy do Dęblina.

LISTOPAD
• 11 listopada odbyły się Gminne Ob-

chody 100.  rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Ośrodek Kultury przy 
współpracy szkół z terenu gminy Żółkiewka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wychowuje i kształci  młodzież stwarzając sytu-
acje motywujące do kreatywności i samodzielnych  poszukiwań. Oferuje  uczniom możli-
wość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Mogą oni  zawsze liczyć na zrozumienie  
i pomoc ze strony nauczycieli, a efektem jest wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych.

Nasz zespół zaprasza uczniów do kształcenia w następujących zawodach:

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:  
Uczniowie ZSP w Żółkiewce uczestniczą w projektach realizowanych przez szkołę,  
w ramach których mechanizatorzy odbywają staże  w warsztatach naprawczych ciągni-
ków i maszyn rolniczych oraz samochodów osobowych, ekonomiści swoje doświadczenia 
zawodowe zdobywają w urzędach gmin oraz w działach ekonomicznych lokalnych przed-
siębiorstw. Za swoją pracę, z funduszu projektu, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 
1870,00 zł, kompletne ubrania robocze, zwrot kosztów dojazdu oraz dzienne wyżywie-
nie. Efektem realizowanych przez szkołę projektów jest zatrudnianie  naszych absolwen-
tów, którzy podczas odbywania stażu wykazywali się wiedzą i zaangażowaniem. Dzięki 
realizacji przez szkołę projektów  uczniowie mogą również bezpłatnie ukończyć kursy  da-
jące dodatkowe uprawnienia: chemizacyjny, pilarza- drwala, kierowcy-operatora  wóz-
ków widłowych, spawanie w osłonie gazów metodą MAG, kasjera-sprzedawcy z obsługą 
kasy fiskalnej.
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przygotował dla mieszkańców widowisko 
słowno-muzyczne pt. ,,Żółkiewka dla Nie-
podległej”. Tego dnia miało miejsce uroczy-
ste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy 
Urzędzie Gminy.

• 15 listopada odbyły się gminne elimi-
nacje XXII Jesiennego Konkursu Recyta-
torskiego pod hasłem ,,Narodziny światów- 
fantastyka w literaturze”, które zorganizował 
Ośrodek Kultury w Żółkiewce. Laureaci re-
prezentowali naszą gminę podczas elimina-
cji powiatowych w Krasnostawskim Domu 
Kultury. Małgorzata Chwałek znalazła się  
w gronie laureatów i godnie reprezentowała 
nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

• 17 listopada Kabaret pod Siwym Wło-
sem wziął udział w koncercie laureatów  
w Dęblinie, skąd Seniorzy wrócili z pucha-
rem i nagrodami.

• 22 listopada Tadeusz Malec z Żółkiewki 
świętował 101 urodziny.

• 22 listopada odbyła się I sesja Rady 
Gminy kadencji 2018-2023

• 26 listopada Biblioteka Publiczna  
w Żółkiewce zorganizowała dla najmłod-
szych Dzień Pluszowego Misia.

GRUDZIEŃ
• 3 grudnia miało miejsce rozstrzy-

gnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Na-
maluję co czuję- moje emocje”. Organiza-
torem konkursu była Biblioteka Publiczna  
w Żółkiewce

• 4 grudnia w Ośrodku Kultury w Żół-
kiewce odbyło się spotkanie informacyjne 
dla Kół Gospodyń Wiejskich w sprawie ich 
rejestracji w Biurze Powiatowym Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krasnymstawie zakończone warsztatami 
kulinarnymi.

• 9 grudnia Ośrodek Kultury Samo-
rządowej w Żółkiewce wraz z Kabaretem 
pod Siwym Włosem zaprosił  mieszkańców 
na wieczór przy świecach pt. ,,Miłość Ci 
wszystko wybaczy?”.

• 9 grudnia odbył się Mikołajkowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Żółkiewka . W rozgrywkach odbywających 
się w  Hali Sportowej wzięły udział następu-
jące drużyny: Hetman Żółkiewka, Wyso-
czanka Wysokie, Krzczonovia Krzczonów. 
Puchar Wójta zdobyła drużyna gospodarzy

w sprawach służbowych  i natknął się na 
patrol żandarmerii niemieckiej i policję 
granatową. Na wezwanie patrolu żandar-
merii nie chciał się zatrzymać, gdyż miał 
przy sobie tajne dokumenty organizacyj-
ne i został  postrzelony przez granatowe-
go policjanta - Marcinkowskiego. Był bity  
i torturowany przez Niemców. Franciszek 
Krzysztoń został przewieziony do szpitala 
w Żółkiewce,  gdzie zmarł  z powodu utraty 
krwi dnia  06.06.1942 r.. Został pochowany 
na cmentarzu w Chłaniowie.
 We wspomnieniach Honoraty Banach 
z Chłaniowa czytamy: ,,Na pogrzebie było 
bardzo dużo ludzi. Nigdy nie zapomnę tej 
wstrząsającej chwili, gdy do pokoju weszła 
narzeczona zmarłego, szybko podeszła do 
trumny i do prawego boku porucznika przy-
pięła bukiet mirtowy z drobnymi białymi  
kwiatuszkami ( takie bukiety panny przy-
pinały w dzień ślubu swoim narzeczonym), 
oparła się o trumnę i cicho płakała. ” Ach 
mój synku, dziś twoje wesele” – rozległ się 
głos rozpaczającej matki Frania. Płakaliśmy 
wszyscy, bo żal nam był przystojnego mło-
dzieńca, który za wolność oddał młode życie. „

Za wybitne zasługi położone na polu 
walki podziemnej rozkazem Komendy 
Głównej BCh nr 8 z dn. 15 sierpnia 1943 
r. został awansowany do stopnia kapitana  
i odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wa-
lecznych i Złotym Krzyżem Zasługi  
z Mieczami. Była to największa strata dla 
organizacji podziemnej na terenie gminy 
Żółkiewka.

6 czerwca 2018 r. Edward Zalewski - 
prezes Gminnego Koła BCH zorganizo-
wał uroczystość w Chłaniowie, aby uczcić 
76. rocznicę śmierci porucznika. Została 
odprawiona Msza Święta w intencji św. 
pamięci Franciszka Krzysztonia, a po niej 
zebrani wysłuchali przemówień. Następnie 
zaproszeni goście, delegacje gminne, pocz-
ty sztandarowe różnych organizacji, dzieci  
i młodzież szkolna, najbliższa rodzina udali 
się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na 
grobie Franciszka Krzysztonia.
                                              Edward Zalewski

Franciszek Krzysztoń, ps. Czarkowski 
– syn małorolnego chłopa, był pierwszym 
organizatorem antyhitlerowskiego  ruchu 
oporu na terenie gminy Żółkiewka i oko-
lic z ramienia Związku Walki Zbrojnej. 
Urodził się 31 maja 1914 r. w Wierzcho-
winie, gm. Żółkiewka. Ukończył Szkołę 
Powszechną w Wierzchowinie, a następnie 
w 1934 r. Gimnazjum w Krasnymstawie. W 
1937 ukończył Szkołę Podchorążych Zawo-
dowej Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej  
i jako oficer zawodowy w 1939 r. walczył na 
froncie pod Kockiem w samodzielnej gru-
pie operacyjnej POLESIE generała Kleeber-
ga. Po zakończeniu regularnych działań 
wojennych przystąpił natychmiast do orga-
nizowania podziemnej walki z okupantem. 
Był pierwszym dowódcą placówki ZWZ  
w Żółkiewce, a później I i II  okręgu.

Franciszek Krzysztoń,  działając na 
swoim rodzinnym terenie z ramienia ZWZ, 
znał ludzi i nawiązywał z nimi kontakty. 
Wciągał do organizacji zwykłych miesz-
kańców, którzy w przyszłości tworzyli 
szkielet sieci organizacyjnej na terenie gm. 
Żółkiewka. W 1941 r. podpor. Franciszek 
Krzysztoń przeszedł na funkcję dowódcy  
I rejonu obejmujące gminy: Żółkiewka, 
Rudnik, Turobin,Wysokie, Zakrzew.

W czerwcu 1942 r. Franciszek Krzysz-
toń przebywał na terenie gm. Rudnik  

SYLWETKA

 KAPITAN FRANCISZEK KRZySZTOń
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SYLWETKA

 KAPITAN FRANCISZEK KRZySZTOń

• 26 grudnia w Drugi Dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia Kapela Żółkiewiacy roz-
poczęła czas kolędowania wraz z mieszkań-
cami gminy na skwerze w Żółkiewce.  

• 27 grudnia Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chłaniowie postanowiło dokonać reje-
stracji w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym  
w Krasnymstawie.

• 29 grudnia członkowie ,, Fundacji 
Borówek 27” we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury w Żółkiewce przygotowali Hero-
dy. Kolędnicy odwiedzili kilka rodzin na 
terenie naszej gminy. Natomiast wieczo-
rem przedstawienie zaprezentowali na sali 
Ośrodka Kultury w Żółkiewce. Po Hero-
dach odbył się  poczęstunek dla wszystkich 
gości, następnie rozpoczęła się potańców-
ka. Tancerzom, pasjonatom muzyki trady-
cyjnej przygrywała m.in. Kapela Bornego  
z Podzamcza.

• 31 grudnia Wójt Gminy Żółkiewka 
wspólnie z mieszkańcami witał Nowy 2019 
rok na skwerze w centrum Żółkiewki.  

skierowanych do młodzieży i tych  wszyst-
kich, których interesowały losy rodu Żół-
kiewskich i Sobieskich. Wykładowcy przy-
jeżdżali do Żółkiewki z UMCS w Lublinie. 
Słuchaliśmy wykładów  wielu wybitnych 
lubelskich historyków, m.in.: dr Pawła Ju-
siaka, dr Włodzimierza Czarneckiego, dr 
Jerzego Ternesa, dr Wiesława Bondyry, 
profesora Jana Gurby.  

Pan Kiełbasa często też był zaprasza-
ny do szkół , żeby poprowadzić spotkania 
regionalne o rodzie Żółkiewskich i Sobie-
skich.

Aktywność Prezesa Towarzystwa i pasja 
regionalisty doprowadziły do wydania pra-
cy zbiorowej - „Żółkiewscy w ziemi chełm-
skiej”, a po dwóch latach do rozszerzenia 
tej publikacji i uzupełnienia. Doprowadził 
do wydania przez Towarzystwo książki pt. 
”Historia Żółkwi-współczesnej Żółkiew-
ki w powiecie krasnostawskim”, która ma 
naukowy charakter i jest pracą zbiorową. 
Dzięki tym książkom  rozsławił Żółkiewkę 
w naszym kraju i poza granicami Polski. 
Bardzo Mu zależało, aby czytelnikom przy-
bliżyć nieznane dotąd meandry historii 
pięknego miasteczka nad rzeką Żółkiewka.

Był człowiekiem bardzo aktywnym  
w naszym środowisku, zaangażowanym  
i niezwykle pracowitym, zawsze pełen po-
mysłów z twórczą inicjatywą.
Wspaniały organizator, dzięki Niemu do-
szło do realizacji wielu inicjatyw dla miesz-
kańców gminy Żółkiewka, które integrowa-
ły lokalną społeczność.

Pan Bohdan Kiełbasa interesował się 
historią, a jego pasją stała się historia re-
gionu, głównie rodu Żółkiewskich i rodu 
Sobieskich. Był całym motorem działania  
i siłą napędową Regionalnego Towarzystwa 
Przyjaciół Żółkiewki.

Jego marzeniem było, aby w centrum 
Żółkiewki stanął pomnik, zapomnianego 
bohatera - hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego. Jeszcze za jego życia RTPŻ powoła-
ło Komitet Budowy Pomnika, trwa zbiórka 
środków na ten szczytny cel.

Zmarł 05 marca 2018 r. 
                                             Zarząd RTPŻ

Bohdan Kiełbasa urodził się 06.06.1943 r. 
w Wygnanowicach.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące  
w Piaskach, następnie Wydział Prawa 
UMCS w Lublinie.

Pracę jako nauczyciel rozpoczął w Pia-
skach Szlacheckich, potem uczył w Szkole 
Podstawowej w Wierzchowinie. Od 1972 r. 
do 1974 r. pełnił funkcję Gminnego Dyrek-
tora Szkół w Żółkiewce.

Był naczelnikiem gminy Żółkiewka  
w latach 1974-1981.
Pełnił wiele funkcji społecznych. W latach 
80-tych był Przewodniczącym Gminnej 
Rady Narodowej. Przez 10 lat (1981 - 1991) 
pełnił funkcję Dyrektora Zasadniczej Szko-
ły Rolniczej w Żółkiewce,  po czym odszedł 
na emeryturę.

Bohdan Kiełbasa razem z grupą zapa-
leńców założył Regionalne Towarzystwo 
Przyjaciół Żółkiewki w 2003 r. z siedzibą 
w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żół-
kiewce. Od tego czasu do 2014 r. był jego 
prezesem.

Napisał monografię o Żółkiewce  
w dwóch częściach pt. „Dzieje Żółkiewki  
i okolic”, która po raz pierwszy przedstawia 
zebrane informacje historyczne  dotyczące 
samej miejscowości  i gminy Żółkiewka. 
Kolejna publikacja jego autorstwa to „Mała 
i duża Żółkiew”- album historyczno-foto-
graficzny obrazujący historię i współcze-
sność Żółkiewki i Żółkwi koło Lwowa na 
Ukrainie.

Przyczynił się w dużym stopniu do 
nawiązania kontaktów społeczno-kultu-
ralnych z Żółkwią, dotyczyło to zarówno 
współpracy między szkołami, zespołami 
artystycznymi, jak i  Towarzystwem Kul-
tury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział  
w Żółkwi. Wtedy nawiązały się serdecz-
ne kontakty, organizowane były wycieczki 
do Żółkwi i Lwowa. Ksiądz kanonik Ba-
zyli Pawełko z parafii rzymsko-katolickiej 
i kolegiaty pw św. Wawrzyńca w Żółkwi 
przyjeżdżał do Żółkiewki. Był obecny na  
I. Jarmarku Żółkiewskim w 2008 roku. Na-
stępnie był zapraszany do poprowadzenia  
rekolekcji w parafii Chłaniów oraz na spo-
tkania naszego towarzystwa.

Pan Bohdan Kiełbasa zorganizował 
wiele wykładów historycznych w Żółkiewce, 

WSPOMNIENIE  O  Ś.P. BOHDANIE KIEŁBASIE
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i piosenki sprawiają nam radość,  no i po-
dobają się publiczności , czego dowodem są 
nagrody i wyróżnienia, jakie już zdobyli-
śmy. Byliśmy na konkursie w Lublinie, skąd 
wytypowano nas na ogólnopolski konkurs 
we Włocławku, gdzie program się bardzo 
podobał, a wiele osób podchodziło i pytało-  
a gdzie jest ta Żółkiewka? Jak by nie patrzeć, 
otarliśmy się o sławę! Byliśmy też w Dębli-
nie, gdzie zdobyliśmy puchar. Szkoda, że nie 
z prawdziwego złota, bo może by było parę 
groszy na remont naszego „ Domu  Kultury”.

Właśnie, jak Pani ocenia współpracę  
z Ośrodkiem Kultury?

Kabaret „Pod Siwym Włosem” dzia-
ła przy Ośrodku Kultury Samorządowej  
w Żółkiewce, który nas wspiera, a dyrektor-
ka, czyli nasza Ania jeździ z nami wszędzie, 
doradza, dopinguje podczas występów, dba 
o dobrą atmosferę, a my czujemy się do-
wartościowani. Ważną rolę przy występach 
spełnia muzyka, bo co tu mówić, głosy już 
nie te, co dawniej. Więc przygrywa nam Łu-
kasz, który gra na wszystkim – akordeonie, 
saksofonie, perkusji i co tam jeszcze trzeba 
oraz jego kolega z kapeli Żółkiewiacy, Pa-
weł Łapa, który pięknie gra na akordeonie. 
Dzięki tym muzykom słuchacze nie zatykają 
uszu. Druga Ania przepisuje nam teksty na 
komputerze, inne panie też pomagają, jak 
mogą. Robią dekoracje. Zawsze też dają do-

Kabaret Pod Siwym Włosem ma za 
sobą pasmo sukcesów w tym roku, po-
nieważ na wiosnę po udanym programie 
z okazji Święta Kobiet wziął udział w eli-
minacjach wojewódzkich Artystycznego 
Ruchu Seniorów w Lublinie. Kabaret zo-
stał dostrzeżony i wysoko oceniony przez 
komisję konkursową za wdzięk i wyraz 
artystyczny, a przede wszystkim za własne 
teksty. Dlatego  kabaret seniorów z Żół-
kiewki reprezentował województwo lubel-
skie na Ogólnopolskim Przeglądzie ARS 
we Włocławku 23 sierpnia 2018 r.

Natomiast w październiku kabaret wziął 
udział po raz drugi w Jesiennym Przeglą-
dzie Twórczości Artystycznej Seniorów or-
ganizowanym od 19 lat przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie. Ten między-
powiatowy przegląd zakończył się sukce-
sem, ponieważ jury konkursu wytypowało 
grupę kabaretową z Żółkiewki do Dęblina 
na Koncert Laureatów.

Jesienny przegląd adresowany jest do 
seniorów z terenu województwa lubelskie-
go działających w klubach seniora, domach 
kultury, domach pomocy społecznej, od-
działach Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów i w innych środowi-
skach seniorskich .

Przegląd ma na celu prezentację do-
robku artystycznego seniorów i wyłonienie 
najciekawszych prezentacji,  inspirowa-
nie poszukiwań nowych form pracy arty-
stycznej, stworzenie możliwości wymiany 
doświadczeń dla seniorów, instruktorów 
i animatorów działalności kulturalnej, in-
tegrację społeczną umożliwiającą czynne 
włączenie się w nurt życia środowiska.

Teksty do kabaretu Pod Siwym Wło-
sem pisze pani Ewa Zachariasz z Żółkiew-
ki, instruktorem muzycznym jest Łukasz 
Majkut. Próby odbywają się systematycznie 
w Ośrodku Kultury w Żółkiewce, gdzie se-
niorzy otrzymują wsparcie i opiekę meryto-
ryczną. 

Pani Ewo proszę powiedzieć, co Pani 

myśli o Waszej pracy artystycznej,  macie 
za sobą sporo przygotowanych progra-
mów, występowaliście w różnych miej-
scach.

Tak, na szczęście tradycja w narodzie nie 
ginie. I oto znowu w naszej Żółkiewce mamy 
kabaret. Jest to wprawdzie kabaret emery-
tów, ale pod hasłem ,, Choć jesteśmy retro, 
ale wigor mamy ”. Mamy także nazwę „ Ka-
baret Pod Siwym Włosem”, ale co tam siwe 
włosy! Ważne, że mamy odwagę  pokazywać 
się na scenie. Ubierać się w piękne sukien-
ki, kapelusze i biżuterię. A kapelusze są tak 
pięknie ozdobione, że wzbudzają zachwyt.

Pani Ewo proszę powiedzieć naszym 
czytelnikom, kto ozdabia kapelusze?

Cechą charakterystyczną Kabaretu Pod 
Siwym Włosem są kapelusze, które do każ-
dego programu są inne, bo dostosowane do 
kreacji pań występujących raz w sukniach 
zielonych, innym razem czerwonych, a ostat-
nio niebieskich. A wszystko to dzięki Teresce 
Jaremkowej, która ma takie zdolności pla-
styczne, że tylko pozazdrościć.

Prowadzi Pani kabaret już czwarty rok, 
pisze teksty, układa dialogi, chyba Pani 
dobrze się w tej roli odnajduje?

Tak, rzeczywiście mam talent do pisania, 
po moim ojcu zapewne. Programów nam się 
nazbierało sporo na różne okazje, więc jest 
z czego wybierać: wiersze, skecze, monologi 

KULTURA

 ROZMOWA Z EWą ZACHARIASZ
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Wycieczka do Łańcuta i Markowej

Zwiedzanie zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie
oraz Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej 
im. Rodziny Ulmów w Markowej- 5 lipca 2018 r. 
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Potańcówka przy muzyce tradycyjnej w Ośrodku Kultury

-   Pasjonaci dawnych tradycji w rolach: Heroda, Żyda, Diabła, Śmierci, Feldmarszałka, Żołnierzy i innych.

Kapela Bornego z Podzamcza Przemek Łozowski i przyjaciele



-   Pasjonaci dawnych tradycji w rolach: Heroda, Żyda, Diabła, Śmierci, Feldmarszałka, Żołnierzy i innych.

Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Występy dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Żółkiewce

Występ seniorów

Publiczność

Hetmańscy Sarmaci w programie „Pieśni armii polskiej”

Biegi Niepodległości Nagrodzeni i organizatorzy

Występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce



Żółkiewka dla Niepodległej

Przejście główną ulicą Żółkiewki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce

Msza św. w intencji Ojczyzny Kapela Wujka Romana

Delegacje przed pomnikiem w Żółkiewce
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Kapela Wujka Romana

bre słowo. Pan Zbyszek robi kawę i herbatę, 
bo starym ludziom trzeba do picia coś ciepłe-
go. A my uczymy się tekstów, piosenek, ske-
czy, a przede wszystkim żyjemy w przyjaźni, 
zapominamy o zmartwieniach, cieszymy się 
swoim towarzystwem.

Przypomnijmy, gdzie występowaliście 
tego lata oprócz wymienionych przeglą-
dów i konkursów?

Kabaret ze swoim programem zagościł 
tego lata również w Fajsławicach, w Siennicy 
Różanej, w Kocudzy, w Turobinie i oczywi-
ście w Żółkiewce podczas Dożynek Gmin-
nych. Uświetnił także imprezę - Złote Gody, 
gdzie zaprezentował specjalny program dla 
jubilatów. Wtedy gościnnie występowała  
z nami pani Marylka Cholewa. Przygoto-
waliśmy też program o hetmanie Stanisła-
wie Żółkiewskim oraz kilka scenariuszy na 
Szopki Noworoczne.

Kabaret ostatnio wziął udział w nagra-
niu audycji do Radia Lublin.

Tak, było to niezwykłe przeżycie, później 
mogliśmy się słuchać, nagranie było odtwa-
rzane, a ile było przy tym śmiechu i radości.

Audycja pt. ”Osobowość kabaretowa” - 
pani Moniki Malec opowiadała o tradycjach 
kabaretu w Żółkiewce, począwszy od zespołu 
z lat 50-tych „Qui Pro Quo”, kabaretu „Drza-
zga” / lata 80-te/ i pracę w tych zespołach 
mojego ojca Stanisława Dobrowolskiego, aż 
po nowe wcielenie kabaretu „Drzazga” w la-
tach: 1999 r. - 2007 r. i obecny „Kabaret Pod 
Siwym Włosem’ skupiający naszych senio-
rów. Była to okazja, żeby wspomnieć osoby, 
które kiedyś występowały w kabarecie, m.in. 
Maria Głowacz, Stanisław Dobrowolski, 
Rudolf Brajerski, Barbara Jańska, Czesława 
Sroczyńska czy pani Zofia Włodarczyk i wie-

le innych.
Obecny skład kabaretu to: Krystyna Bis, 

Kazimiera Kamieniecka, Jadwiga Radecka, 
Regina Wójtowicz, Stanisław Cholewa, Te-
resa Sroczyńska, Barbara Bożym, Henryka 
Mazur, Danuta Chargot, Teresa Jaremek, 
Elżbieta Kapuścińska, Wiesława Ciupak, 
Ewa Zachariasz.

Pani Ewo dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszych sukcesów dla całego zespołu,  
a dla Pani wiele nowych pomysłów na ko-
lejne programy. 

                                         Anna Podgórska

30 września 2018 roku zgodnie z kalen-
darzem uroczystości i wydarzeń organizo-
wanych     w roku 100-lecia ODZySKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI  przez POLSKĘ, od-
był się Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej. Został on zorganizowany 
przez Ośrodek Kultury Samorządowej  
w Żółkiewce i Wójta Gminy Żółkiew-
ka, przy współpracy Szkoły Podstawowej  
w Żółkiewce i Chłaniowie, Gimnazjum 
oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej w Żółkiew-
ce. Obchody rozpoczęły się biegiem nie-
podległości dla dzieci i młodzieży szkolnej 
na stadionie Gminnego Klubu Sportowego 
,,Hetman” przy zalewie w Żółkiewce. Biegi 
sportowe w hołdzie dla Niepodległej zosta-
ły zorganizowane przez wszystkie szkoły 

z terenu naszej gminy  i przeprowadzo-
ne przez panią Barbarę Krasucką i Martę 
Wrzyszcz. Przy tak pięknej pogodzie, około 
50 uczniów rozpoczęło zawody. Uczestni-
ków na miejscu dopingowali Wójt Gminy 
Żółkiewka- pan Jacek Lis, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej -pani Danuta Błaszczak wraz 
z Zastępcą- panią Renatą Szczęch, Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żół-
kiewce - pan Stanisław Rogalski oraz opie-
kunowie sportowców pani Katarzyna Pod-
górska-Szpyt, pani Ewa Kniaź-Pawelczyk 
oraz publiczność zgromadzona na trybu-
nach. Następnie w Gminnej Hali Sportowej 
nastąpiło ogłoszenie wyników, wręczenie 
nagród i dyplomów dla zwycięzców biegów.

W podniosłej atmosferze w Gminnej 
Hali Sportowej staraliśmy się przedstawić 
żółkiewskiej publiczności dzieje Polski 
słowami pieśni patriotycznej. Dawne pio-
senki legionowe, żołnierskie, partyzanc-
kie i współczesne aranżacje przypomniały 
nam historię narodu i  walki o niepodległą 
Polskę. W trakcie przeglądu swoje umie-
jętności wokalne zaprezentowali: Kapela 
Żółkiewiacy, Kapela Wujka Romana, Klub 
Seniora, Anna Pawłasek ze Szkoły Ponad-
gimnazjalnej w Żółkiewce pod opieką pani 
Aliny Chromczak , Wiktor Jarosz, Mikołaj 
Zielonka, Nikola Basiak i Magdalena Sma-
ga pod opieką pani Krystyny Grabek i pani 
Joanny Grabek , dzieci z klasy II „a” pod 
opieką pani Jadwigi Trumińskiej, dzieci  
z klasy II „b” pod opieką pani Ewy Sobót-
ki, Stanisław Kowalik z Huty Turobińskiej, 
chór ze Szkoły Podstawowej prowadzo-
ny przez panią Dorotę Podgórską-Drozd, 
Daniel Zdybel i Małgorzata Chwałek ze 
Szkoły Podstawowej w Chłaniowie pod 

GMINNy FESTIWAL 
PIEŚNI 

I PIOSENKI 
PATRIOTyCZNEJ
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Dzieci z gminy Żółkiewka spędziły lato  
w aktywny i ciekawy sposób. Ośrodek Kul-
tury Samorządowej zaproponował  różno-
rodne  zajęcia i wyjazdy.

Wakacje rozpoczęliśmy 26. czerwca 
wyjazdem do kina Stylowy w  Zamościu 
na film ,,Odlotowy Nielot”, a po powro-
cie upiekliśmy kiełbaski na ognisku przed 
budynkiem Ośrodka Kultury. Następnego 
dnia odbyły się wieczorynki ludowe dla 
najmłodszych dzieci.

Podczas festynów letnich proponowali-
śmy dzieciom występy, konkursy z nagro-
dami. Wystąpił  Teatrzyk Blaszany Bębenek  
z  ,, Przygodami Ważniaka i Spółki”. Odbyły 
się  wybory Małej Miss i Mistera, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem.

10.06.2018 r. odbył się Dzień Dziecka 
i VI Powiatowy  Festiwal Piosenki i Tańca 
przy zalewie w Żółkiewce. Organizatorzy 
zapewnili dzieciom bezpłatny wstęp na 
zjeżdżalnie i dmuchane zamki.

4 lipca Ośrodek Kultury zorganizował 
wyjazd na przedstawienie ,,Słoń Trąbalski” 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Dzieci brały udział w wakacyjnych warsz-
tatach artystycznych Taboru Lubelskiego- 
związanych ze śpiewem, zabawami, opo-
wieściami, tańcem i muzyką.

W pierwszych dniach sierpnia odby-
wały się zajęcia kulturowe i animacyjne 
prowadzone w języku angielskim przez stu-
dentów z Włoch, Grecji i Gruzji. Od 27 do 
31 sierpnia zaprosiliśmy dzieci na zajęcia  
z tańca ludowego.

Już po raz kolejny odwiedziliśmy Mu-
zeum Wsi Lubelskiej. W ramach wakacyj-
nej oferty zajęć edukacyjnych proponowa-
nych nam przez Skansen wzięliśmy udział 
w grze ,,Hej Lato”. Była to lekcja historii w 
formie zabawy i w duchu rywalizacji spor-
towej. Dzieci zostały podzielone na 3 gru-
py. Celem każdej z nich było odnalezienie, 
w jak najkrótszym czasie, wytypowanych 
obiektów muzealnych ( tj. wiatrak, remi-
zę strażacką, cerkiew, chałupę garncarza)   
i wykonanie w każdym z nich przygoto-
wanych zadań. Każde ze stanowisk było 
prowadzone przez pracownika Muzeum, 
który opowiadał i wyjaśniał dzieciom, jak 
wyglądała dawniej codzienna praca, tra-
dycje, zwyczaje. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się podwórko wiejskie z tradycyj-
nymi, drewnianymi zabawkami. Wizyta  
w Muzeum stała się okazją do wyjątko-
wej podróży oraz namacalnego spotkania  

opieką pani Renaty Rząd, grupa wokalna  
z Gimnazjum w Żółkiewce pod opieką pani 
Krystyny Katy. Jako gość specjalny wystąpił 
zespół „Hetmańscy Sarmaci”, w programie 
Pieśni armii polskiej. Soliści ubrani w styli-
zowane mundury Marynarki Wojennej nie 
zawiedli, wspaniale zabrzmiały takie utwo-
ry, jak: „ Ułani, ułani”, „ Marsz Polonia”, 
„Piechota”, „Przybyli ułani pod okienko”, 
„Ułan i dziewczyna”, „Wojenko, wojenko”, 
„Po partyzancie dziewczyna płacze”. Po 
zakończeniu prezentacji wokalnych pani 
Anna Podgórska- Dyrektor Ośrodka Kultu-
ry w Żółkiewce wraz z panem Jackiem Li-
sem- Wójtem Gminy Żółkiewka, wręczyli 
wykonawcom dyplomy, magnesy i statuetki 
ufundowane przez Ośrodek Kultury Samo-
rządowej w Żółkiewce. Dla wszystkich, któ-
rzy wspólnie z nami spędzili ten dzień, cze-
kał typowo żołnierski poczęstunek- pyszna 
grochówka.

                                           Anna Borowiec
 

WAKACJE 
W OŚRODKU 

KULTURy
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Tradycja kolędowania w okresie Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku w wielu wsiach 
Lubelszczyzny powoli zanika lub zmienia 
swoją formę i traci cechy dawnego „cho-
dzenia po kolędzie”.

Próbę przywrócenia i zaprezentowania 
dawnych tradycji podjęli się we współ-
pracy z Ośrodkiem Kultury w Żółkiewce 
członkowie „Fundacji Borówek 27”, którzy 
w sobotę 29 grudnia 2018 r. wraz z grupą 
kolędników – pasjonatów dawnych tradycji 
odwiedzili kilka domów na terenie gmi-
ny Żółkiewka z tradycyjnym „Herodami”. 
Wieczorem kolędnicy przybyli do Ośrod-
ka Kultury, gdzie zaprezentowali zgro-
madzonej w budynku publiczności swoją 
inscenizację oraz kolędy i pastorałki. 
Po „Herodach” odbył się poczęstunek dla 
wszystkich przybyłych gości. Następnie 
rozpoczęła się potańcówka przy tradycyjnej 
muzyce lubelskiej. Do tańca przygrywała 
kapela Bornego z Podzamcza oraz Przemek 
Łozowski i przyjaciele.

                                           Łukasz Majkut

ne w otoczeniu książek są bardziej pewne 
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób 
słownictwa i lepiej  się uczą. Zapraszamy 
do biblioteki wszystkich rodziców oraz ich 
pociechy.

                                                 Anna Jarosz

   Zaproszenie 
   do Kącika Nowości

Z przyjemnością informujemy, że bi-
blioteka w 2018 r. wzbogaciła się o 398 
nowości wydawniczych, w gronie których 
znajdziemy pozycje przeznaczone dla dzie-
ci, młodzieży, jak i dorosłych. Wśród  nich 
znalazły się powieści nagrodzone  nagrodą 
Literacka Nike oraz Międzynarodową Na-
groda Brokera, takie jak; „Bieguni” Olgi 
Tokarczuk.  Innymi ciekawymi pozycjami 
zakupionymi w 2018r. była między innymi 
książka Jacka Bartosiaka  „Rzeczpospolita 
między lądem a morzem o wojnie i poko-
ju” oprowadzająca  po naszej historycznej 
przestrzeni wyznaczającej niezmienne pole 
gry. Ukazuje procesy i zależności, których 
poznanie jest absolutnie niezbędne dla 
zrozumienia podstaw istnienia, sukcesu  
i porażek Rzeczpospolitej w historii i w XXI 
wieku.

Do odwiedzin biblioteki zapraszamy 
również młodzież,  gdzie fani serii  Harry 
Potter, znajdą  książkę “Fantastyczne zwie-
rzęta i jak je znaleźć”. To powieść  JK Row-
ling, która jest autorką uwielbianego przez 
wszystkich młodego czarodzieja z Hogwar-
tu. Tym razem jednak to nie Harry Potter, 
a Newt Skamander będzie musiał zmierzyć 
się z przygodami osadzonymi w magicz-
nym uniwersytetu.

                                                 Anna Jarosz

Serdecznie Zapraszamy do odwiedze-
nia biblioteki.

W naszej bibliotece posiadamy szeroki 
zasób czasopism nie tylko dla Pań , jak np. 
Gospodyni, Pani, czy Twój Styl, ale również 
czasopisma, takie  jak: Farmer oraz tygo-
dnik Poradnik Rolniczy,  skierowane do 
osób prowadzących działalność rolniczą.  
W ofercie biblioteka posiada również cza-
sopisma tematyczne, takie jak: Świat Proble-
mów oraz Remedium z zakresu psychologii, 
wychowania oraz profilaktyki uzależnień.

z przeszłością. Tego samego dnia, w dro-
dze powrotnej, wstąpiliśmy do Wioski In-
diańskiej Topai, położonej w miejscowości 
Olszanka. Zwiedziliśmy tam indiańskie na-
mioty tipi, przenosząc się w świat Indian. 
Atrakcją dla dzieci były również zwierzęta 
na terenie wioski, dmuchane zamki, tram-
polina, lina zjazdowa i labirynt ze słomy.

                                           Anna Borowiec

„HERODy”
 I POTAńCÓWKA 

W OŚRODKU KULTURy
MAŁA KSIąŻKA-

-WIELKI CZŁOWIEK
Nasza biblioteka wraz z filią w Chła-

niowie zakwalifikowała się do projektu 
Instytutu Książki „Mała książka – Wielki 
Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 
3 lat i ich rodziców. Już od września każdy 
trzylatek, który odwiedził naszą bibliotekę, 
otrzymał od nas  Wyprawkę Czytelniczą,  
a w niej książkę  pt. „Pierwsze wiersze dla…” 
oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania 
naklejek. Podczas każdej wizyty w biblio-
tece mały czytelnik dostał naklejkę a po 
uzbieraniu 10 został uhonorowany imien-
nym dyplomem. W pakiecie znajdowała się 
także broszura dla rodziców „Książką  po-
łączeni, czyli o roli czytania w życiu dziec-
ka”. Wyprawkę taką można odebrać w Bi-
bliotece w Żółkiewce, jak i w Filii biblioteki 
w Chłaniowie nieodpłatnie, jedynym wa-
runkiem skorzystania z projektu jest wiek, 
w tym roku są to dzieci urodzone w 2016r.  
Badania wykazują, że dzieci wychowywa-
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Prezydenta Miasta Lublin, pan Ryszard 
Golec – Wicekurator Oświaty, pani Helena 
Zawierucha – Prezes Towarzystwa Kultury 
Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi, 
pan Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka, 
pan prof. Andrzej Wac-Włodarczyk – Pre-
zes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 
oraz Wiceprezes i współzałożyciel Regio-
nalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. 
     W wystąpieniach otwierających konfe-
rencję bardzo często pojawiało się stwier-
dzenie, iż Hetman Stanisław Żółkiewski 
jest postacią niedyskusyjną, ponad wszel-
kimi podziałami i przy tym jest jednym  
z nielicznych bohaterów narodowych, któ-
rzy nie mają w kraju żadnego pomnika. 

W dniach 14-15 kwietnia 2018 r.    
w Lublinie i Żółkiewce miała miejsce konfe-
rencja „Pod hetmańską buławą” zorganizo-
wana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw 
Regionalnych, Gmina Żółkiewka, Ośro-
dek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, 
Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Regio-
nalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki. 
To dwudniowe wydarzenie miało na celu 
uświetnić przypadające na rok 2018 rocz-
nice ważne z punktu widzenia mieszkań-
ców Żółkiewki oraz upamiętnić daty istot-
ne dla historii naszego kraju a były nimi: 
400-lecie nadania wielkiej buławy koronnej  
i urzędu kanclerza wielkiego koronnego, 
hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu, 
15-lecie powstania Regionalnego Towarzy-
stwa Przyjaciół Żółkiewki i 25-lecie nada-
nia imienia hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego Szkole Podstawowej w Żółkiewce. 
     Pierwszy dzień konferencji miał miejsce 
w Lublinie, w Pałacu Czartoryskich siedzi-
bie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. 
Otwarcia dokonał pan prof. Sławomir Par-
tycki – Przewodniczący WRTR. Głos zabra-
li również zaproszeni goście: pan Andrzej 
Miskur – Zastępca Dyrektora Departamen-
tu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubelskiego, 
pan Zdzisław Niedbała – Przedstawiciel 

Następnie rozpoczęła się część naukowa 
konferencji, na której wysłuchać można 
było referatów dotyczących postaci hetma-
na Stanisława Żółkiewskiego: dr Dariusz 
Prucnal „Stanisław Żółkiewski – hetman 
na europejskiej szachownicy”, prof. Leszek 
Wierzbicki „Działalność dyplomatyczna 
Stanisława Żółkiewskiego”, dr Paweł Jusiak 
„Wojenne przypadki hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego”, dr Jerzy Ternes „Krąg ro-
dzinny hetmana Stanisława Żółkiewskiego”. 
Na zakończenie konferencji wystąpił chór 
„Lubelskie Słowiki”, który zaprezentował 
kilka pieśni patriotycznych. W pierwszym 

dniu konferencji udział wzięli regionaliści 
z całego województwa lubelskiego. Obec-
na była również delegacja z Żółkiewki,  
w skład której weszli nauczyciele i dyrek-
torzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 
członkowie Regionalnego Towarzystwa 
Przyjaciół Żółkiewki oraz pracownicy Urzę-
du Gminy i Ośrodka Kultury w Żółkiewce. 
     Drugi dzień konferencji rozpoczął się 
od uroczystej mszy św. w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Żółkiewce, po której dele-
gacja organizatorów złożyła wieniec przy 
grobie pana Bohdana Kiełbasy założyciela 
i pierwszego prezesa Regionalnego To-
warzystwa Przyjaciół Żółkiewki. O godz. 
13:00 wprowadzono poczty sztandarowe 

KONFERENCJA NAUKOWA 
POD HETMAŃSKĄ BUŁAWĄ

WYDARZENIA
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i tym akcentem rozpoczęły się uroczysto-
ści w Gminnej Hali Sportowej. Na wstępie 
głos zabrali: Wójt Gminy Żółkiewka - Jacek 
Lis, prof. Sławomir Partycki Wiceprezes 
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żół-
kiewki - prof. Andrzej Wac-Włodarczyk, 
Senator Józef Zając, starosta powiatu kra-
snostawskiego - Janusz Szpak, wicekura-
tor Kuratorium Oświaty w Lublinie - Ry-
szard Golec, Anna Podgórska – Dyrektor 
Ośrodka Kultury w Żółkiewce, Danuta 
Błaszczak - dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Żółkiewce oraz Helena Zawierucha - 
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej oddział w Żółkwi. Następnie 
głos zabrał Artur Sępoch – Dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, 
który wręczył dyplomy podziękowania  
i prezenty dla przedstawicieli Regional-
nego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki  
i Szkoły Podstawowej w Żółkiewce. Dy-
plomy od Wójta i Przewodniczącego Rady 

Gminy Żółkiewka otrzymali najbardziej 
zasłużeni członkowie Regionalnego Towa-
rzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Tego dnia 
miał miejsce również wykład historyczny 
dr Janusza Kłapcia z Uniwersytetu Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie pt. „Sta-
nisław Żółkiewski – teoretyk i strateg”. Po 
wykładzie rozpoczęła się część artystyczna.  
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Żółkiewce tańcząc 
poloneza, następnie chór Belcanto, zespół 
tańca ludowego „Smile” i „Kabaret Pod Si-
wym Włosem” z Ośrodka Kultury w Żół-
kiewce. Lokalny program artystyczny za-
kończyło przedstawienie „Wielki Hetman” 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego  
w Żółkiewce. Zwieńczeniem dwudniowego 

wydarzenia był koncert zespołu „Hetmań-
scy Sarmaci” z Zamościa. Konferencji to-
warzyszyły wystawy: „Orzeł Biały”, „Szko-
ła dawniej i dziś”, „Hetman Żółkiewski 
w oczach dziecka” oraz wystawa fotogra-
ficzna poświęcona 15-letniej działalno-
ści Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 
Żółkiewki. Uczestnicy imprezy poczęsto-
wani zostali tortem przygotowanym spe-
cjalnie na 15-lecie powstania Regional-
nego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. 
Patronat honorowy nad konferencją spra-
wował dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.

                                            Łukasz Majkut

prof. Andrzej Wac-Włodarczyk
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o jej randze i rozwoju. Od XV wieku miej-
scowość związana jest z rodem Żółkiew-
skich herbu Lubicz, a później Radwanami-
-Żółkiewskimi herbu Bończa. 

Aleksander Żółkiewski, ostatni właści-
ciel Żółkiewki z rodu Żółkiewskich w 1702 
roku podjął nieudaną próbę lokacji mia-
steczka o nazwie Żółkiewka. Zamysł ten 
nie został jednak zaaprobowany przez króla 
Augusta II, w wyniku sprzeciwu właścicieli 
sąsiednich miejscowości, dla których nowe 
miasto stanowiłoby istotną konkurencję. 
Jednak pomimo braku królewskiej aproba-
ty, nazwa Żółkiewka przyjęła się,  a w miej-
scowości osiedliła się spora społeczność ży-
dowska, typowa dla społeczności miejskiej. 
Natomiast w oficjalnych dokumentach  
z 1078, 1710,1723,1725, Żółkiewka wymie-
niana jest jako miasto, co więcej w 1726 
roku Szymon Baworowski, dziedzic części 
dóbr po Żółkiewskich, wystarał się u kró-
la o przywilej sześciu jarmarków rocznie 
dla miasteczka Żółkiewka. Jarmarki miały 
się odbywać w kolejne niedziele po świę-

Stanisław Alexandrowicz zapropono-
wał definicję miasteczka, odróżniając je 
od miasta, opierając się na gospodarczej 
i handlowej roli, jaką miasto miało speł-
niać. Miasteczko to osada, zajmująca pod 
względem funkcji gospodarczych stanowi-
sko pośrednie między wsią a miastem. Do 
miasta zbliżało miasteczko istnienie targów 
i związane z tym ożywienie działalności 
handlowej i rzemiosła.  Opis ten doskonale 
definiuje ówczesną Żółkiewkę, która przez 
100 lat funkcjonowała jako miasto. W roku 
2019 mieszkańcy Żółkiewki obchodzą więc 
dwie rocznice, 150-lecie utraty prawa miej-
skiego oraz 250-lecie nadania lokacji.

Żółkiewka jako miejscowość pojawia 
się na kartach kronik już w 1359 roku.  
W dokumencie datowanym na 11 listopa-
da 1359 roku, w którym Grot z Chobrzan 
i Andrzej Szekalicz z Krupego ustanawiają 
granice między ziemiami lubelską i chełm-
ską. Wymienienie Żółkwi w tym znaczą-
cym dokumencie może sugerować, że była 
ona w owym czasie dużą wsią, świadczy też 

tach: św. Wojciecha (23 kwietnia), św. Jana 
Chrzciciela (24 czerwca), św. Wawrzyńca 
(10 sierpnia), św. Michała (29 września), 
św. Szymona i Judy (28 października) i św. 
Agnieszki (21 stycznia lub 6 marca).

Mimo powyższych faktów, które mo-
głyby sugerować, iż miejscowość funkcjo-
nowała jak miasto, w świetle prawa wcale 

250. LAT OD LOKACJI MIASTA ŻÓŁKIEWKA

CIEKAWOSTKI

Tomasz Stamirowski

Mapa Żółkiewki z początku XIX w. 
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wany podstarościm krasnostawskim, zaś  
w 1759 objął urzędy stolnika oraz chorą-
żego krasnostawskiego. Umacniające się 
wpływy wśród szlachty ziemi chełmskiej 
dały Stamirowskiemu w  1765 r. nomina-
cję na sędziostwo ziemskie chełmskie15  
i  funkcję sędziego do Trybunału Koronne-
go. Równocześnie z aktywnością politycz-
ną Stamirowski prowadził bardzo aktywną 
działalność gospodarczą.

Sytuacja własnościowa dóbr, na któ-
re składały się Żółkiewka oraz okoliczne 
wioski, była bardzo zagmatwana i skom-
plikowana. Sytuację taką postanowił wy-
korzystać Stamirowski, doświadczony  
w niuansach prawnych, z racji urzędów, 
które pełnił. W roku 1751 odkupił od bra-
ta część praw do miejscowości Roszki.  
W 1754 roku w wyniku ugody, jaką zawarł 
z Ciemieniewskimi, w jego ręce trafiły Żół-
kiew Stara, Wola Żółkiewska oraz części 
miejscowości Poperczyn, Gany i  królew-
skiej wsi Makowiska. W tym samym czasie 
podstarosta krasnostawski prowadził akcję 
przejmowania „dóbr Żółkiewskich” po ro-
dzinie Żółkiewskich, herbu Lubicz (rodzina 
Żółkiewskich spokrewniona z Hetmanem 
Stanisławem Żółkiewskim), które w owym 
czasie znajdowały się w rękach Baworow-
skich. W latach 1753-1768 poprzez wykup 
i spłacenie poszczególnych zastawników 
dokończył swoje dzieło, które postanowił 
uwieńczyć nowym porządkiem prawnym. 
1 stycznia 1769 roku właściciel Żółkiewki 
wydał dla miejscowości przywilej lokacyj-
ny, którego treść przytoczona jest poniżej.

Privilegii ei magnifi co Stamierowski 
famatis civibus Żółkieviensibus collati 
oblata

Tomasz z  Stamirowic na Roszkach, 
Wierzbicy, Żółkwi, Żółkiewce, Zabu-
rzu, Wólce, Poperczynie, Ganach i  mia-
steczku Żółkiewce Stamierowski, sędzia 
ziemski chełmski, pan dziedziczny wsiów 
wyrażonych. Gdy w miasteczku moim dzie-
dzicznym Żółkiewce przybywa katolików 
mieszczan z różnego kunsztu rzemieślni-
ków, generalnie wszystkim, którzy się teraz 
znajdują i w przyszłym czasie znajdować 
będą, tym postanowieniem moim na po-
tomne wieki wszystkim danym, sławetnym 
obywatelom i ich sukcesorom z podpisem 
ręki mojej, przy zwykłej pieczęci daję pra-
wo. Których wszystkich teraz i  na potem 
wiecznymi czasy uwalniam od pańszczyzny 
i wszelkich gromadzkich powinności i danin, 

tak nie było. Wszystko miało zmienić się 
wraz z pojawieniem się nowego właściciela 
dóbr Żółkiewskich Tomasza Stamirowskie-
go.

29 IV 1732 roku zmarł bezpotomnie 
Aleksander Żółkiewski, wywołało to długo-
letnie i ostre spory o pozostały po nim ma-
jątek. Pojawiło się nagle całe grono sukce-
sorów, krewnych, zgłosiło się również spore 
grono wierzycieli min. Ignacy i Wojciech 
Marchoccy, którzy po śmierci Aleksandra 
tytułowali się właścicielami Żółkiewki. 
Ostatecznie po Aleksandrze Żółkiewskim, 
Żółkiewkę przejęła rodzina Głogowskich,  
a w 1738 roku dobra te nabywa Antoni 
Gruszecki. Na początku lat czterdziestych 
w dawnych dobrach Żółkiewskich pojawia 
się nowa postać, a jest to Tomasz Stamirow-
ski.  

Stamirowscy, zwący się czasami Li-
gęzami – Stamirowskimi lub Stamierow-
skimi, pieczętowali się herbem Półkozic. 
Wywodzili się ze Stamirowic (wówczas 
Stamierowic) w staropolskiej ziemi socha-
czewskiej woj. rawskiego na południowym 
Mazowszu, niedaleko Łowicza . Ród ten był 
dość szeroko rozrodzony i mimo, że w swej 
macierzystej ziemi odgrywał stosunkowo 
znaczną rolę i  w  wielu pokoleniach dzier-
żył tamtejsze niższe urzędy ziemskie, to 
jednak posiadał raczej szczupłe majętności 
dziedziczne, w  dłuższej perspektywie cza-
sowej ograniczające się właściwie tylko do 
podzielonego na kilka części swego gniaz-
da rodowego i niewielkich działów w kilku 
okolicznych wioskach. Pierwsza wzmianka 
o  Stamirowskich w  okolicy Żółkiewki po-
chodzi z końca XVII w. Jednocześnie bracia 
Stanisław i Michał Stamirowscy tytułowani 
byli zastawnymi posesorami wsi Czysta Dę-
bina, dziedzicznie należącej do Gorzkow-
skich. W roku 1720 Stamirowscy nabywają 
prawa do wsi Roszki oraz części Wierzbicy. 

Młody Tomasz Stamirowski, przyszły 
właściciel Żółkiewki, jak to w ówczesnej 
Polsce bywało, aby ułatwić sobie karie-
rę starał się nawiązać kontakty w ludźmi 
wpływowymi w państwie. Jego pierwszym 
protektorem został podskarbi nadworny 
koronny Antoni Kossowski, który to przed-
stawił go w środowisku dworskim. W 1749 
roku dzięki swoim znajomościom Stami-
rowski uzyskał urząd regenta ziemskiego 
sieradzkiego, a 9 lat później został miano-

prócz szczególnie tych, którymi w  okolicy 
poza granicą w bliskich miastach, miastecz-
kach praktykujących mam się kontentować. 
A nowych i osobliwszych wymyślnych ani ja, 
ani sukcesorowie moi przyczyniać nie mają. 
Dając sławetnym obywatelom zupełną moc 
przysięgłym i obranym przeze mnie albo od 
zwierzchności zamkowej, do wszelkich spraw 
miastom przyzwoitych używania praw mag-
deburskich, sądzenia wszelkiego rodzaju 
ludzi do miasta należących i   według tegoż 
prawa magdeburskiego obwinionych i  wy-
stępnych karania, tak co do kryminalnych, 
jako też cywilnych i  potocznych uczynków 
czyli ekscesów, utrzymywania jarmarków 
przywilejami J.K.Mci i Rzeczypospolitej po-
zwolonych i dobrych targów, nie dopuszcze-
nia tumultów. Którym nadaję wszystkie pola 
od miedzy Maćka Tebelli z  jednej strony, 
a  z  drugiej po miedzę Błażeja i  Wojciecha 
Waców, od stawu i rzeki żółkiewskiej ciągną-
ce się do granicy Woli Sobieskiej, z  lasami, 
zaroślami, łąkami, pastwiskami i wszelkimi 
do używania pożytkami sławetnym obywa-
telom, teraz znajdującym się i w przyszłym 
czasie przybyłym, wiecznymi czasy, wszyst-
kim i ich sukcesorom nadaję. Z których 
to pól, ogrodów, łąk, że teraz nie trzymali  
i nie używali wszystkiego, to nie masz uło-
żonego czynszu, ale w czasie [przyszłym] 
przez rewizora mego będzie wyrachowany 
i  wypisany. A  ten corocznie zaraz po świę-
tym Marcinie do skarbu mego płacić mają. 
Ciż sławetni obywatele w żniwa każdy na 
niwy moje z sierpem dzień na zażyn, drugi 
na obżyn wyprawiać mają. Szalwark [szar-
wark] do zreperowania gościńca lubelskiego 
i  mostu żółkiewskiego gdy będzie potrzeba, 
tak jako i po innych miastach, miasteczkach 
pomagać do zreperowania mają. A więcej do 
żadnych robót w  miastach niezwyczajnych 
należeć nie powinni. Rzemieślnicy wszy-
scy, każdy z swojego rzemiosła i warsztatu, 
w zrobieniu odzieży, obuwia, tkacze w wyro-
bieniu jednego półsetka z warsztatu, bedna-
rze z reperowania starzyzny, kowale tylko na 
czeladź pańską i potrzeby bez zapłaty robić 
powinni, a więcej za zapłatą robić mają. Na 
wyrażonym od miedzy do miedzy gruncie, 
lub po wałach, ulicach i zatyłkach, kto się 
budować zechce, ma zwierzchność dworską 
i  z  urzędem wydzielić plac i  w  księgi miej-
skie dla budującego się i jego sukcesorów 
wiecznymi czasy własność zapisać. A żem 
kazał domów katolickich dla rzemieślników 
swoim kosztem wybudować, ze wszystkim 
dwadzieścia, za które kto w  nich osiedzieć 
i  dziedziczyć ma, powinien zapłacić [za] 
każdy dom po złotych polskich sto. I tę kwotę 
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w jednym rzędzie z innymi dotychczas ist-
niejącymi podobnymi miasteczkami.

Niestety miejscowość, jak dowiadujemy 
się z późniejszych dokumentów, nie rozwi-
jała się. Wg spisu ludności Galicji Zachod-
niej Żółkiewkę w 1808 r zamieszkiwało 566 
mieszkańców, zaś w ciągu następnych 50 lat 
liczba ta zwiększyła się do ponad ośmiuset, 
przy czym w strukturze demograficznej 
znacząco zaczęli dominować wyznawcy ju-
daizmu. Na podstawie dokumentu z 1861 r. 
można dowiedzieć się, iż mieszkańcy utrzy-
mywali się następujących zawodów szewcy 
– 27, kupcy – 25, zarobnicy – 25, rolnicy 
– 16, krawcy – 12, rzeźnicy – 5, stolarze 
– 4, przekupnie – 4, tkacze – 3, kuśnierze 
– 2, piekarze – 2, szynkarze – 2, olejarz – 
1, cyrulik – 1 i furman – 1. W miasteczku 
władza sprawowana była przez burmistrza, 
który wyznaczany był w praktyce przez 
właściciela dóbr. Poza burmistrzem  we 
władzach miasta znajdowali się trzej ław-
nicy, którzy wybierani byli spośród miesz-
czan Żółkiewki.

Żółkiewscy mieszczanie jeszcze na po-
czątku XIX w. cieszyli się licznymi przy-
wilejami, które zapisane były w akcie lo-
kacyjnym. Mieli oni prawo wrębu drewna, 
w  lasach dóbr żółkiewskich, na opał, bu-
dowle i  ogrodzenia oraz prawo wolnego 
pastwiska. Po śmierci Jana Webera, kolejni 
właściciele, zabronili korzystania mieszcza-
nom z tych przywilejów. 

Na podstawie przywileju oraz map  
i planów miasteczka z XIX w. można po-
wiedzieć, iż Żółkiewka posiadała dość 
zwartą zabudowę. Na planach miasta widać 
domy wybudowane na polecenie Tomasza 
Stamirowskiego dla kupców i rzemieślni-
ków, usytuowane wzdłuż ulicy Krasnostaw-
skiej. Na rynku centralne miejsce zajmował 
okazały ratusz. Przez jego środek prowadził 
przejazd dla wozów kupieckich dowożą-
cych zaopatrzenie do sklepów usytuowa-
nych po obu stronach bramy, z wejściami 
umieszczonymi na zewnątrz ratusza. Od 
północy rynek ograniczały sklepy żydow-
skie, których parter służył celom handlo-
wym i usługowym, zaś piętro stanowiło 
część mieszkalną. Od strony zachodniej za 
ulicą Lubelską rynek ograniczała okazałych 
rozmiarów synagoga, do której w części 
frontowej przylegała przybudówka, stano-
wiąca siedzibę gminy żydowskiej. Obok 

założoną gdy wypłaci, ma wziąć intromisję, 
zapisując w księgi ma oblatować kwit, jako 
wypłacił założone złotych sto. A po wypła-
ceniu, jako z  swoją własnością dziedzicz-
nym prawem nabytą, tak zapłaconemu jako 
i sukcesorom jego wolno jak chcieć postąpić 
sobie, mieniać, dać, darować, przedać i  na 
jaki chcieć swój obrócić pożytek, jednak za 
konsensem moim i za wiadomością urzędu. 
Gdyby zaś który bez wiadomości dworskiej 
uszedł czyli wyprowadził się, a  najdalej do 
ćwierci roku nie powróciłby się, tedy wszelka 
własność takowego w budynkach, sprzętach 
czyli dobytkach i jakimkolwiek mieniu będą-
ca pozostała, przepadać ma i pod konfiskację 
dworską podpadać będzie. Tudzież takowe-
go zbiega wszędzie, gdzie by się znajdował, 
łapać, imać wolno będzie. Tymże sławetnym 
obywatelom miasteczka mego dziedziczne-
go Żółkiewki pozwalam w  wyznaczonych 
lasach moich wolny wrąb na opał, budowlę 
i ogrodzenie wszelkie, a pastwiska w całym 
tutejszym państwie moim bronić nie każę, 
i owszem pozwalam. Działo się w Żółkiewce 
die prima ianuarii millesimo septingentesi-
mo sexagesimo nono anno. Tomasz Stamie-
rowski, sędzia ziemski chełmski.

W tym też roku rozpoczęto w Żółkiew-
ce budowę murowanego kościoła, który 
istnieje do czasów dzisiejszych. Po budo-
wie kościoła Starimowski zmienił układ 
i sieć dróg dojazdowych prowadzących z 
Krasnegostawu  do Żółkiewki, a ponadto 
wybudował dwadzieścia domów, w których 
mogli zamieszkać rzemieślnicy po uisz-
czeniu odpowiedniej opłaty. W 1775 roku 
wybrano pierwszy raz samorząd miejski, 
wybory takie odbywały się w Żółkiewce 
co roku. Ważnym gestem ze strony Toma-
sza Stamirowskiego, potwierdzającym jego 
tolerancję religijną było ufundowanie boż-
nicy dla ludności żydowskiej. Bożnica prze-
trwała aż do roku 1915, kiedy to została 
spalona, jednak w tym czasie społeczność 
żydowska korzystała z nowej, murowanej 
bożnicy wzniesionej w połowie XIX wieku, 
kiedy to stara synagoga stała się za mała 
dla stale powiększającej się społeczności 
żydowskiej.  Uzupełnieniem nowej organi-
zacji miejskiej był nowy przywilej na jar-
marki w   miasteczku, wydany przez króla 
Stanisława Augusta w  dniu 24.VII.1777 r. 
w  wyniku starań dziedzica. Ustanawiał on 
6 ogólnotowarowych jarmarków: 25.I, 4.III, 
16.V, 22.VII, 12.XI i  6. XII.47 Pod wzglę-
dem handlowym stawiały one Żółkiewkę 

znajdowała się piekarnia oraz sklepy. W 
1867 roku w miasteczku istniały cztery uli-
ce: Bychawska, Turobińska, Krasnostawska 
i Lubelska.

Niestety ten etap dziejów naszej miej-
scowości, zakończył się 19/31 XII 1869 r., 
kiedy to na mocy postanowienia Komitetu 
Urządzającego w  Królestwie Polskim wraz 
z 335-cioma innymi miejscowościami, zo-
stała ona pozbawiona prawa miejskiego  
i  weszła w skład gminy wiejskiej Żółkiewka 
i do dziś funkcjonuje jako osada. Powinni-
śmy jednak pamiętać o tym ważnym frag-
mencie historii naszej miejscowości.

                                            Łukasz Majkut

W 2019 roku mija okrągła 250. roczni-
ca fundacji obecnie istniejącego kościoła 
parafialnego pw. św. Wawrzyńca w  Żół-
kiewce, najstarszego i najważniejszego za-
bytku znajdującego się na terenie gminy 
Żółkiewka. Z tej okazji chcemy przybliżyć 
naszym czytelnikom kilka faktów zwią-
zanych z historia powstania i istnienia tej 
świątyni a także parafii rzymskokatolickiej 
która funkcjonowała w tamtym okresie  
w Żółkiewce.

Kościół murowany i wewnątrz malowa-
ny, od 30 lat w dobrym stanie zostaje. Dłu-
gość tego kościoła jest od wielkich drzwi do 
wielkiego ołtarza łokci 42, szerokości łokci 
21, wysokość zaś łokci 18. Ma sklepienie mu-
rowane. Chór murowany, do którego drzwi 
niewielkie z wrzeciążami i zawiasami. Do 
tego schody w murze dane. Z chóru także 
idą schody na sklepienie kościoła. Do pre-
zbiterium od zachodu przymurowana jest 
zakrystia, która ma sklepienie murowane  
w środku malowane. Drzwi do niej drew-
niane, dębowe z zawiasami żelaznymi  
i zamkiem mocnym. (...) Na cmentarz okno 
jest z kratą żelazną, szyby w ołów oprawne. 
(...) Z tej zakrystii idą drzwi na ambonę. Na-
przeciwko zakrystii jest murowany skarbiec  
i sklepiony, w którym nie ma podłogi. (...) W 
samym zaś kościele jest okien w ołów opraw-

250. ROCZNICA 
POWSTANIA 

KOŚCIOŁA PW. ŚW 
WAWRZyńCA 
W ŻÓŁKIEWCE
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nasz i Zdrowaś Maryja do miłosierdzia 
Bożego R P. 1776 m. p. p. d. 8 Septembris. 
Malarz fresków i obrazów olejnych Gabriel 
Sławiński był aktywny w swej twórczości  
w drugiej połowie XVIII w. na terenach 
województwa belskiego oraz ziemi chełm-
skiej. W tamtych czasach był człowiekiem 
ze znacznym dorobkiem artystycznym. Ten 
słabo znany dziś artysta z powodzeniem 
ozdabiał malowidłami ściennymi i sztalu-
gowymi nie tylko lokalne rzymskokatolic-
kie kościoły (w Żółkiewce,  Bernardynów  
w Radecznicy  i  Paulinów we Włodawie), 
ale także unickie cerkwie (w  Klesztowie   
i niezachowaną w  Tyszowcach  na przed-
mieściu Zamłynie).

W kościelnej zakrystii znajduje się na-
pis upamiętniający wizytę w Żółkiewce 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w dniach 5 i 6 czerwca 1787 roku. „ Roku 
pańskiego 1787 dn. 5 czerwca Stanisław Au-
gust król polski z domu Poniatowski powra-
cając z Kaniowa przez Żółkiewkę na Kraków 
do stolicy swojej Warszawy stanął na spoczy-
nek nocny w zamku Woli Żółkiewskiej u J. W 
Tomasza Starosty Krasnostawskiego Dzie-
dzica Dóbr Żółkiewskich i fundatora Kościo-
ła tego, w którym kościele nazajutrz słuchał 
nabożnie klęcząc Mszy S. przez X. Jacka Ko-
smiderskiego plebana tego miejsca mianey  
o godzinie 7 zrana a po tej tenże Najjaśniej-
szy Pan ruszył ku Kraśnikowi”

Kilka lat później wokół kościoła zbu-
dowano murowany parkan oraz dzwonni-
cę bramną. W omawianym okresie parafia 
żółkiewska należała do dekanatu krasno-
stawskiego diecezji lubelskiej. W 1803 
roku parafia w Żółkiewce obejmowała 

nych dziesięć. Drzwi wielkie do kościoła są 
drewniane dębowe, podwójne na zawia-
sach żelaznych drągiem zasuwane i ryglem 
z kłódką zamykane. Dach na kościele jest  
z gontów cały, dobry. Kopuła na środku da-
chu kościoła blachą białą pokryta, u której 
sygnaturka do dzwonienia. Wewnątrz ko-
ścioła znajdował się ołtarz główny, z obra-
zem św. Wawrzyńca w pozłacanych ramach 
oraz ołtarze boczne z obrazami: Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego, zasuwanym obrazem św. 
Tekli; św. Tomasza Apostoła, Najświętszej 
Marii Panny, zasuwany obrazem św. Anto-
niego; św. Franciszki Rzymianki. Pod kościo-
łem znajdowały się groby fundatorów. Taki 
obraz kościoła parafialnego w Żółkiewce 
przedstawia nam Protokół wizytacji parafii 
w Żółkiewce przez biskupa Adalberta Lesz-
czyc-Skarszewskiego z 29 września 1803 
roku

Obecnie istniejący kościół nie był oczy-
wiście pierwszą świątynią jaka istniała  
w Żółkiewce, a dawnej Żółkwi w powie-
cie krasnostawskim. Pierwszym kościołem 
parafialnym była prawdopodobnie mała 
drewniana świątynia, jak większość wiej-
skich kościołów. Niewykluczone też, że 
pierwszą świątynią w Żółkwi była cerkiew 
i  po przejściu właścicieli miejscowości 
na wyznanie rzymsko-katolickie, w  1417 
roku została ona przekształcona w  pierw-
szy kościół tego obrządku. Nie ulega wąt-
pliwości, że fundatorami kolejnych trzech 
drewnianych kościołów oraz wyposażenia 
sakralnego była rodzina Żółkiewskich, oni 
także obdarowali parafię ziemią zapewnia-
jącą dochody potrzebne na jej utrzymanie.  
W 1714 Aleksander Żółkiewski, ufundo-
wał ostatnią drewnianą świątynię. Kolejno 
istniejące kościoły w Żółkiewce nie wytrzy-
mywały próby czasu, a podupadały i nisz-
czały głównie z powodu usytuowania ich 
na dosyć podmokłym terenie.

Tomasz Stamirowski, nowy właściciel 
Żółkiewki, po udanej lokacji miasta, ufun-
dował murowany kościół istniejący do 
dziś. W odróżnieniu od wcześniej istnie-
jącego, został on zlokalizowany w innym 
miejscu, które miało zapewnić większą 
trwałość budowli. Kościół został zbudo-
wany w stylu barokowym, a do jego wy-
konania użyto kamienia i palonej cegły. 
Wewnątrz ściany w całości pokryte są ilu-
zjonistycznymi malowidłami, wykonany-
mi w 1776 r. przez Gabriela Sławińskiego, 
który w kruchcie podpisał swoje dzieło  
„ Ja największy grzesznik Gabriel Sławiń-
ski upraszam czytelnika łaskawego Ojcze 

następujące miejscowości: miasto i wieś 
Żółkiewka, Roszki, Antoniówka, Średnia 
Wieś, Zaburze, Wólka, Poperczyn i Gany, 
które przyłączono do parafii w 1800 roku. 
Na jej terenie mieszkało wówczas również 
452 wyznawców judaizmu. W 1818 roku 
do parafii należało 1052 wiernych, w tym 
509 mężczyzn i 543 kobiet. Z kolei w 1852 
roku liczba wiernych w parafii żółkiew-
skiej wzrosła do 1655 osób. W 1818 roku 
do parafii żółkiewskiej należały następujące 
ziemie: siedlisko, ogród warzywny, ogro-
dy poddanych plebańskich i ich siedliska 
– 6 mórg 295 prętów; pole orne (od drogi 
przed kościołem do granicy Woli Sobie-
skiej) – 2 łany, z tej powierzchni 21 mórg 
należało do poddanych; łąki – 10 mórg 73 
prętów. W 1818 roku plebania żółkiewska 

była budynkiem drewnianym o długości 33 
i szerokości 24 łokci warszawskich. Jej dach 
pokryty był gontami, ponad którymi wy-
stawał murowany komin. Przed frontowym 
wejściem znajdował się obudowany ganek, 
wewnątrz po lewej stronie sieni znajdowała 
się izba plebana, a w niej drewniana pod-
łoga i taki sam sufit obity płótnem. Obok 
plebani znajdował się dom dla czeladzi,  
o podobnych rozmiarach do plebani, był on 
jednak kryty słomą. Na placu kościelnym 
stał również dom organisty. Obok stały 
inne zabudowanie gospodarskie spichlerz, 
lamus, stajnia, wozownia, dwie stodoły  
i obora. Przy cmentarzu kościelnym funk-
cjonował również szpital. Był to drewnia-
ny, kryty gontem budynek, przeznaczony 
na ten cel przez Jana Webera. Przebywało  
w nim wówczas pięciu ubogich. 

Z historią powstania nowej świątyni 

Wnętrze Kościoła lata 50-te XX w.
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Szanowni Państwo

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół 
Żółkiewki zwraca się z apelem do społe-
czeństwa o wsparcie finansowe budowy po-
mnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
w Żółkiewce. 

Stanisław Żółkiewski był synem Stani-
sława i Zofii z Lipskich. Karierę polityczną 
rozpoczął u boku Jana Zamoyskiego i od 
najmłodszych lat uczestniczył w  najważ-
niejszy,ch politycznych wydarzeniach jakie 
miały miejsce w tamtym okresie historycz-
nym. U boku Zamoyskiego uczył się rów-
nież rzemiosła wojennego uczestnicząc 
już od młodości w wielu kampaniach wo-
jennych. Z czasem został stałym doradcą 
wojskowym Jana Zamoyskiego i dzięki pro-

tekcji swojego „wychowawcy” otrzymał bu-
ławę hetmana polnego koronnego. W 1595 
brał udział w wyprawie do Mołdawii, a rok 
później krwawo stłumił powstanie kozac-
kie Semena Nalewajki.

W roku 1600 Żółkiewski brał udział  
w wyprawie na Wołoszczyznę i przyczy-
nił się do zwycięstwa. W kolejnych latach 
walczył ze Szwedami w Inflantach, gdzie 
odniósł swoje pierwsze samodzielne zwy-
cięstwo pod Rewlem. W trakcie rokoszu 
Zebrzydowskiego opowiedział się po stro-
nie króla i pokonał jego przeciwników pod 
Guzowem. W roku 1609 Hetman Żółkiew-
ski stanął na czele wojsk polskich wyprawia-
jących się na Rosję i tam 4 lipca 1610 roku 
odniósł swoje najświetniejsze zwycięstwo 
w bitwie pod Kłuszynem nad kilkukrotnie 
silniejszym w liczbie nieprzyjacielem. 

Doprowadził do obwołania przez bo-
jarów na tronie moskiewskim, królewicza 
Władysława oraz był zwolennikiem unii 
między Polską a Moskwą. Następne lata na 
polu wojskowości nie były aż tak dobre dla 
starzejącego się wodza, uaktywniła się za to 
jego działalność polityczna. W 1618 roku 
został hetmanem wielkim i kanclerzem 
wielkim koronnym. W roku 1620 popro-

wadził swoją ostatnią wyprawę wojenną do 
Mołdawii, gdzie po przegranej bitwie pod 
Cecorą, zginął 7 października w trakcie od-
wrotu swoich wojsk.

Pisarz Władysław Łoziński w głośnej 
przed stu laty książce „Prawem i lewem” 
napisał: „Żółkiewski był syntezą i krystali-
zacją wszystkiego, co było wzniosłe, świet-
ne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, 
dziejopis, orator, uczony, gospodarz na 
wszystkich polach swej działalności znako-
mity. W niektórych niezrównany. Zawarł  
w swoim charakterze całe bogactwo pol-
skiej duszy, całą bujność polskiego geniu-
szu”.

 Hetman Stanisław Żółkiewski większą 
część swojego życia spędził na wojnach 
w  obronie Ojczyzny. Największą sławę 
przyniosło mu wspomniane już zwycięstwo 
pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, które 
uznawane jest za jedno z najświetniejszych 
osiągnięć oręża polskiego. Jego następ-
stwem było zdobycie Moskwy i obsadze-
nie Kremla polską załogą. 6 listopada 1612 
roku, po długim oblężeniu polscy żołnie-
rze zmuszeni byli opuścić Kreml. Rosjanie 
obecnie, uznają tę datę za święto państwo-
we - Dzień Jedności, upamiętniający “wy-

nierozerwalnie łączy się również powsta-
nie obecnie funkcjonującego cmentarza 
parafialnego. Został on założony prawdo-
podobnie pod koniec XVIII wieku. Z 1847 
roku pochodzi informacja, iż „potrzebuje 
całkiem oparkanienia i rozprzestrzenie-
nia”. Z informacji tej wynika, że istniejący 
do chwili obecnej cmentarz musiał funk-
cjonować już od kilkudziesięciu lat. Po 
zaprzestaniu pochówków na cmentarzu 
przykościelnym osoby lepiej sytuowane za-
częły utrwalać miejsca pochówku swoich 
bliskich krzyżami z piaskowca oraz pomni-
kami. Najstarsze nagrobki należą do Józefa 
Kossowskiego, burmistrza miasta Żółkiew-
ki zmarłego w 1859 roku, Katarzyny Koło-
dziejczyk zmarłej w 1860 roku, Aleksandra 
Boguńskiego, burmistrza miasta Żółkiewki 
zmarłego w 1862 roku, oraz grób Kacpra 
Szałaja poległego w 1863 roku. Na cmen-
tarzu znajduje się łącznie kilkadziesiąt po-
mników z końca XIX wieku. Z 1911 roku 
pochodzi grobowiec rodziny Janisławskich, 
zwieńczony kaplicą ceglaną z ołtarzem. 
Jeszcze niedawno odprawiano w niej nabo-
żeństwa żałobne na cmentarzu. 

W roku 2019 jako mieszkańcy mamy 
więc okazję obchodzić dwa znamienite ju-
bileusze. 250 lat fundacji świątyni oraz 250. 
rocznicę lokacji Żółkiewki. Obie one zwią-
zane są z osobą Tomasza Stamirowskiego, 
chyba największego dobroczyńcy jakiego 
miała Żółkiewka w swojej historii. Pomimo 
związków Żółkwi a dzisiejszej Żółkiewki 
ze sławnym rodem Żółkiewskich herbu 
Lubicz to właśnie Tomaszowi Stamirow-
skiemu w roku 2019 należy się pamięć  
i uczczenie.

                                            Łukasz Majkut

SPOŁECZNy KOMITET BUDOWy 
POMNIKA HETMANA STANISŁAWA 

ŻÓŁKIEWSKIEGO W ŻÓŁKIEWCE

Kościół współcześnie
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zwolenie Moskwy spod polskich okupan-
tów”. Na Placu Czerwonym postawili zaś 
pomnik przywódcom, którzy doprowadzili 
do wygnania Polaków. 

Hetman Stanisław Żółkiewski, które-
go korzenie wywodzą się z Żółkiewki, nie 
doczekał się godnego upamiętnienia swojej 
postaci. Obecnie miejsca jego zwycięskich 
bitew leżą poza granicami Polski, i trudno 
oczekiwać by tam czczono  jego postać. 
W  związku ze zbliżającą się czterechsetną 
(2020 r.) rocznicą śmierci Hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego, Regionalne Towarzy-
stwo Przyjaciół Żółkiewki zgłosiło inicja-
tywę budowy pomnika ku czci wielkiego 

Minionego lata w Żółkiewce miały 
miejsce trzy duże imprezy, programy były 
bogate i zróżnicowane, niektóre zespoły 
wystąpiły u nas po raz pierwszy.

Wspominamy i przypominamy te, któ-
re najbardziej zapadły nam w pamięci.

W lipcu podczas festynu Powitanie Lata 
w Żółkiewce zaprezentował się zespół gó-
ralski ŚLEBODNI z Leśnicy Gronia. To 
prawdziwi Górale z krwi i kości i tak wła-
śnie grali, śpiewali, tańczyli. Zapamiętamy 
ich piękny śpiew i muzykę charakterystycz-
ną dla ich regionu oraz żywiołowe tańce na 
scenie.

hetmana w Żółkiewce. 
Jako mieszkańcy Żółkiewki czujemy się 

zobowiązani do uczczenia wielkiego bo-
hatera narodowego i uważamy, że właśnie 
tutaj będzie godne miejsce usadowienia Po-
mnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 
Nasza miejscowość przez kilka wieków 
stanowiła gniazdo rodowe Żółkiewskich. 
Wprawdzie dziadek przyszłego bohatera 
spod Kłuszyna przeniósł się na Ukrainę, 
jednak hetman Stanisław Żółkiewski utrzy-
mywał bliskie kontakty z rodziną pozostałą 
w dzisiejszej Żółkiewce. 

Powołany Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiew-

W sierpniu na festynie Piknik Waw-
rzyńca gwiazdą wieczoru był Iwan Ko-
marenko, który spowodował że na placu 
było bardzo dużo ludzi. Wspaniały artysta , 
niezwykle wrażliwy,delikatny zwłaszcza  
w piosenkach o miłości. Na naszej scenie 
czuł się bardzo swobodnie podobnie jak 
towarzysząca mu tancerka i gitarzysta. Wy-
słuchaliśmy nowości oraz stare,dobre prze-
boje. Był to wyjątkowy koncert.

Tego dnia był jeszcze jeden zespół, któ-
ry zasługuje na uwagę- Ściana W, grali mu-
zykę country. Oczarowali nas swoją pasją  
i pięknym głosem wokalistki.

We wrześniu zorganizowane zostały 
tradycyjne Dożynki i tutaj trudno wymie-
nić jeden zespół. Przypomnijmy, na scenie 
pojawiła się po dłuższej przerwie kapela 
ludowa Romana Kolano, obecnie Kapela 
Wujka Romana, która zaprezentowała się 
w nowym składzie i świetnie bawiła gości 
dożynkowych. Z Zamościa przyjechał po 
raz pierwszy do Żółkiewki zespół Gdzie 
diabeł nie może z programem pt.” Żyj ko-
lorowo”, trzy super wokalistki zawojowały 
sceną i zachęciły do tańca. Wieczór należał 
do muzyki disco-polo, tym razem gwiazdą 
wieczoru był zespół SHANTEL.

skiego w Żółkiewce zwraca się z serdecz-
ną prośbą o poparcie inicjatywy i pomoc 
w zdobywaniu środków finansowych na 
opracowanie projektu, lokalizację i odsło-
nięcie pomnika w czterechsetną rocznicę 
śmierci Hetmana w 2020 r.

Zainteresowani mogą wesprzeć budo-
wę pomnika wpłatami z dopiskiem „Na 
budowę  pomnika Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego” na konto bankowe Banku 
Spółdzielczego w Krasnymstawie: 55 8200 
1050 2006 5000 0366 0003.

Przewodniczący Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego w Żółkiewce
Andrzej Wac-Włodarczyk

NAJCIEKAWSZE WySTĘPy LETNICH KONCERTÓW



PANORAMA ŻÓŁKIEWSKANr 1(23)/2018 (grudzień)

KWArTALNiK SPOŁeCzNO-KuLTurALNY

str. 32

GKS Hetman Żółkiewka to nie tylko 
drużyna seniorów, to także grupy mło-
dzieżowe, dość liczne jak na nasze możli-
wości. Jak wygląda ich sytuacja i ile grup 
łącznie prowadzonych jest w klubie?

 Na chwilę obecną w klubie działają 4 
grupy młodzieżowe, są to: juniorzy, młodzi-
cy, orliki  i żaki. Wszystkie grupy młodzie-
żowe uczestniczą w rozgrywkach organizo-
wanych przez CHZPN. Jest to łącznie 70-ciu 
chłopców trenujących w klubie. Jeżeli chcemy 
stawiać na swoich zawodników w drużynie 
seniorów, to szkolenie dzieci i młodzieży jest 
niezbędne. W planach na najbliższy rok jest 
nabór kolejnego rocznika i myślę, że to się 
uda. Szkolenie młodzieży jest więc jednym 
z naszych podstawowych celów. Jeszcze kilka 
lat temu grupy młodzieżowe były trochę po-
mijane i wydawało się, że są tylko po to, aby 
klub mógł spełnić warunki licencyjne. 

 Czy w grupach młodzieżowych są wy-
różniający się zawodnicy, którzy mogliby 
w najbliższym czasie wzmocnić zespół se-
niorów, chociażby z rezerw?

 Na pewno na chwilę obecną najbardziej 
obiecującym zawodnikiem jest Dawid Ba-
siak. Jest to wielki talent, ale zdarzają mu się 
kłopoty zdrowotne. Wśród wyróżniających 
się juniorów trzeba jeszcze wspomnieć choć-
by o Sebastianie Książku i Piotrze Krzysz-

toniu, którzy ostatnio bardzo dobrze zapre-
zentowali się w drużynie seniorów, w trakcie 
meczów ligowych podczas  rundy jesiennej.

 Jak wygląda teraz struktura zawodni-
ków grających w drużynie seniorów Het-
mana? Bo mieliśmy czasy w Żółkiewce, 
gdzie w pierwszym składzie nie występo-
wał ani jeden miejscowy zawodnik.

 Na chwilę obecną wydaje mi się, że sy-
tuacja jest bardzo dobra, z tego względu, iż 
na boisku gra 7-8 zawodników miejscowych. 
Drużyny seniorów, w tak małej gminie jak 
Żółkiewka, nie da się niestety zbudować na 
bazie miejscowych chłopców i sytuacja taka 
występuje wszędzie. Dlatego wydaje mi się, 
iż 7-8 zawodników miejscowych podpartych 
kilkoma kolegami z zewnątrz jest właści-
wym sposobem na osiąganie przyzwoitych 
wyników sportowych.

 W jakim stanie znajdował się klub, 
w momencie kiedy Pan został Prezesem 
Zarządu Klubu Sportowego Hetman 
Żółkiewka?

Po wielkim sukcesie, jakim był awans  
i gra w III lidze, nastąpił spadek. Nie jest dla 
nikogo tajemnicą, że występy na III ligowych 
boiskach wiązały się z dużymi nakładami fi-
nansowymi. Poprzedni zarząd podał się do 
dymisji i, tak naprawdę, przez jakiś czas nikt 
nie chciał wziąć na siebie tej odpowiedzial-

ności. W ostatnim momencie na dwa tygo-
dnie przed startem ligi udało się powołać 
nowy zarząd i drużyna mogła wystartować 
w rozgrywkach. Początkowo trapiły nas pro-
blemy finansowe i to było naszą największa 
bolączką. Ale na dzień dzisiejszy trzeba po-
wiedzieć, że wszystko jest już dobrze i klub 
funkcjonuje bez większych problemów. 

Jest Pan prezesem od wiosny 2015 
roku, może dokona Pan podsumowania 
swojej dotychczasowej kadencji? Jakie cele 
postawił Pan sobie przyjmując funkcję 
prezesa zarządu GKS Hetman Żółkiewka? 
Czy udało się je zrealizować?

  Najważniejszym celem, jaki postawi-
liśmy sobie razem z zarządem klubu  było 
to, żeby w drużynie Hetmana Żółkiew-
ka grali zawodnicy miejscowi. I myślę, że  
w końcu nam się to udało. Wystarczy spoj-
rzeć jak zmieniał się skład drużyny w prze-
ciągu ostatnich kilku lat. Kiedyś w drużynie 
podczas meczu na boisku pojawiał się je-
den, czasem dwóch lokalnych zawodników, 
a w chwili obecnej większość składu to nasi 
wychowankowie. Jeszcze jak drużyna grała 
w III lidze, gdzie poziom rozgrywek był wy-
soki, to już wtedy nie podobała mi się taka 
sytuacja. Kiedy objąłem funkcję prezesa, 
wraz z członkami nowego zarządu powie-
dzieliśmy sobie, że tak dalej nie może być  

SPORT
ARTUR KOPRUCHA - DZIAŁACZ ROKU 2018 

Rozmowa z Arturem Kopruchą, Prezesem GKS „Hetman” Żółkiewka wyróżnionym na VIII Piłkarskiej 
Gali Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej  w kategorii Działacz Roku 2018 r.
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KĄCIK KULINARNY

4 grudnia z inicjatywy Ośrodka Kultury 
w Żółkiewce odbyło się spotkanie informa-
cyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
naszej gminy. Szkolenie dotyczyło zasad re-
jestracji KGW w Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa oraz możliwości 
zdobycia dofinansowania na ich działal-
ność statutową. W zebraniu wzięły udział 
panie z Chłaniowa, Wierzchowiny, Dąbia, 
Koszarska, Rożek Kolonii, Poperczyna, 
Makowisk i Olchowca.

Na zadawane pytania odpowiadały 
panie: Ewelina Nowak- Bomba i  Marze-
na Szymaszek z Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie 
oraz Barbara Bzówka i Ewa Mazur z Biu-
ra Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie . 
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem i aktywnym udziałem. Druga część 
rozpoczęła się warsztatami kulinarnymi  
poprowadzonymi przez panią Ewelinę, któ-
ra przygotowała 6 przepisów na świąteczne 
sałatki. Panie podzieliły się na grupy, każda 
z nich wykonała sałatkę zgodnie z przepi-
sem. Na zakończenie spotkania odbyła się 
degustacja nowych sałatek. Jednym z tych 
przepisów chcielibyśmy się podzielić z Pań-
stwem. 

Składniki:

- 8 płatów śledziowych,
- 1 jajko na twardo,
- mały kubek gęstej śmietany,
- 3 łyżki majonezu,
- garść rodzynek (można wcześniej 
sparzyć),
- pęczek natki pietruszki,
- sok z 1/2 cytryny,
- sól, pieprz, cukier do smaku,

- 2-3 łyżki tartego chrzanu.

Wykonanie:
Śledzie wymoczyć, pokroić na kawałki. 

Rodzynki sparzyć wrzącą wodą, odsączyć, 
wystudzić. Posiekać jajko i natkę pietruszki.           
Wymieszać śmietanę z  majonezem i chrza-
nem. Dodać jajko, pietruszkę i rodzynki. 
Doprawić solą, cukrem i pieprzem oraz 
sokiem z cytryny. Śledzie przełożyć do mi-
ski, zalać sosem, wymieszać. 

Smacznego

ŚLEDź W SOSIE 
CHRZANOWYM

i udowodnimy wszystkim, że da się zbu-
dować drużynę opartą na wychowankach 
klubu i zawodnikach z najbliższej okolicy. 
Po trzech latach mogę powiedzieć, że udało 
nam się i nie zejdziemy z tej drogi.

 Ile powinien wynosić budżet klubu, 
aby spokojnie egzystować w lidze okrę-
gowej oraz w razie ewentualnego awansu 
do IV ligi, jakimi środkami klub powinien 
dysponować?

Ciężko mówić o jakichś konkretnych kwo-
tach. Ale na chwilę obecną, dzięki panu wój-
towi i naszym radnym, budżet jakim dyspo-
nujemy wystarcza na grę w lidze okręgowej i 
utrzymanie 4 drużyn młodzieżowych. A jeśli 
chodzi o IV ligę, to trudno powiedzieć, bo 
czasy się zmieniają i, o ile wiemy jaki koszt 
wiązał się z występami zawodników Hetma-
na Żółkiewka na  czwartoligowych boiskach 

w sezonie 2015/2016, to teraz na pewno 
wiązałoby się to z wyższymi wydatkami. Na 
chwilę obecną, pod względem finansowym 
raczej nie stać nas na IV ligę. 

 Czyli dla miejscowości takiej jak Żół-
kiewka optymalną opcją jest gra w lidze 
okręgowej? No chyba, że ma się jakiegoś 
wielkiego sponsora?

 Tak, bo wtedy możemy grać swoimi za-
wodnikami. Z czasem na pewno przybędzie 
nam nowych utalentowanych wychowanków 
w drużynie seniorskiej i razem z obecnymi, 
być może, udałoby się im powalczyć w IV 
lidze. Jednak na chwilę obecną musieliby-
śmy wzmacniać drużynę zawodnikami z ze-
wnątrz, a nie chcemy tego i nie stać nas na 
to.

 Panie Prezesie, co w tej chwili dzieje 
się w klubie, jak Pan krótko podsumuje 

rundę jesienną?
Mieliśmy bardzo ciężki start sezonu. W 

lecie opuściło nas kilku zawodników. Jednak 
drużyna poradziła sobie. Zajmujemy miej-
sce pośrodku tabeli i nie bierzemy w ogóle 
pod uwagę możliwości spadku. Drużyna  
z meczu na mecz grała coraz lepiej i na wio-
snę będziemy starali się powalczyć o lepszy 
wynik. Warto dodać, iż w ostatnich tygo-
dniach nastąpiła zmiana trenera w druży-
nie seniorów i juniorów. Jerzego Szycha na 
tym stanowisku zastąpił Piotr Kapłon, który 
będzie mógł również pomóc chłopakom na 
boisku. Przy okazji chciałbym podzięko-
wać naszemu dawnemu trenerowi, za to, 
że objął stanowisko szkoleniowca w klubie,  
w trudnym dla nas momencie i za ostatnie 
pół roku, jakie spędził w Żółkiewce.

Dziękuję za rozmowę.
                                             Łukasz Majkut
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,, Jako pierwsze zostały spalone zabu-
dowania Antoniego Makucha i Stanisława 
Chodorowskiego. Przed spaleniem do domu 
Chodorowskich wszedł sąsiad – Stanisław 
Pecka, którego trzej synowie wraz ze swoim 
kolegą Ludwikiem Chodorowskim nocowali 
na strychu i powiedział: ,,chowajcie się bo 
jest źle”. Na podwórku pojawiło się trzech 
ubranych w czarne mundury żołnierzy. Koś 
zawołał do Stanisława Chodorowskiego: 
,,wyłaź stary z chałupy bo zgorejesz”. Zare-
agował on na to ostrzeżenie, uciekając z żoną 
i córkami przez okno. Dom zaczął się palić. 
Wtedy uciekł także Ludwik Chodorowski 
wraz z kolegami. Zaczęły padać strzały. To 
Ukraińcy strzelali do uciekających córek Sta-
nisława Chodorowskiego, a koło kuźni zabili 
strzałem w skroń Stanisława Peckę.”

                                              - fragment 
książki 

 

Moja Ojczyzna
Gdy tak patrzę na Ojczyznę
na tę dużą i tę małą,
która darzy nas chlebem codziennie.
To myślę...

Dla Ciebie poświęcam moje życie
dla Ciebie żyję nadzieją
w Tobie swe myśli bogacę
i dążę Ojczyzno do celu.

Jesteś pokarmem cenionym
radością o wschodzie słońca,
bogactwa Twe widać dookoła
błogosławion Ci ziemio rodzona.

Nasza Ojczyzno, kolebko
spracowanych rąk ojców
jesteś nam wzorem Polaków,
bez Ciebie nie dojdziem do celu.
Chociaż wiele nas różni
sporo dzieli, najwięcej nas łączy,
łączą nas myśli i serca.
Niech rozchmurzą się ci, co się różnią,
niech się łączą, niech pracują
i za dobro wciąż dziękują.

Trwasz Ojczyzno i przetrwasz,
bo Ty jesteś Polska i święta. 

Pelagia Cecylia Kołek
Żółkiewka, jesień 2017

Ojczyzna
Ojczyzna to orły, patriotyzm, sztandary
Hymny na baczność, grające fanfary
Zadęcie w przemowach 
I wojsk defilady - 
A ja, moi drodzy
Powiem bez żenady,
Że dla mnie Ojczyzna - to wiosna zielona
W ogródkach kwitnące narcyzy, żonkile
I klekot bocianów co dzieci przynoszą,
Piwonie czerwone,
Zbóż łany złociste
I jesień - kiedy z drzew opadają liście
Wiewiórki na zimę zbierają orzechy
I dymy niebieskie płynące nad strzechy 
Te strzechy, to tylko by było do rymu, 
Bo my już jesteśmy
Na wskroś nowocześni
Idziemy z postępem, cóż taki jest świat,
Ja jednak, chociaż na chwilę, 
Wróciłabym chętnie do tamtych,
Minionych lat. 
              Ewa Zachariasz-Dobrowolska

KĄCIK LITERACKI

Prokuratura Instytutu Pamięci Narodo-
wej oczekuje na ekstradycję z USA ukra-
ińskiego zbrodniarza wojennego Micha-
ela K. Książka opisuje historię ukraińskiej 
jednostki policyjnej, zwanej Legionem 
Wołyńskim lub Ukraińskim Legionem Sa-
moobrony, w której Michajło Karkoć pełnił 
funkcję dowódcy 2 sotni (kompanii) oraz 

zbrodni popełnionych prze tę organizację, 
a w szczególności historię zbrodni dokona-
nej 23 lipca 1944 roku w lubelskich wsiach: 
Chłaniów i Władysławin. W książce po raz 
pierwszy opublikowano pełną listę człon-
ków tej nazistowskiej formacji. Ponad-
to aneksy do książki zawierają zeznania 
świadków zbrodni oraz jej sprawców.

Zdjęcie z uroczystości 74. rocznicy pacyfikacji Chłaniowa i Władysławina. 
Mogiła wszystkich pomordowanych na cmentarzu w Chłaniowie.  

W 2019 r. mija 75. rocznica pacyfikacji 
wsi Chłaniów i Władysławin.  

Zachęcamy Państwa do przeczytania 
książki autorstwa Lecha Dziedzica, która 

jest dostępna w Bibliotece Publicznej w Żół-
kiewce i Filii w Chłaniowie pt. ,, Nie tylko 
Karkoć Ukraińska zbrodnia przeciw ludzko-
ści w Chłaniowie i Władysławinie”.  



Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Młodzież ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Żółkiewce

Publiczność

Podziękowanie za udział w obchodach

Występy dzieci i dorosłych

Polonez

Widowisko „Żółkiewka dla Niepodległej”



Spotkania Opłatkowe i Noworoczne

Zaproszeni goście na Spotkanie Noworoczne w remizie OSP w Chłaniowie

Szopka Noworoczna

KGW w Chłaniowie

Życzenia Noworoczne

Występ Kabaretu pod Siwym Włosem.

Kapela Żółkiewiacy Kapela Wujka Romana i goście


