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Szanowni Czytelnicy, pandemia Covid-19 spowodowała wiele zmian nie tylko w sferze gospodarki ale i w życiu społeczno-
kulturalnym. W tym numerze Panoramy przedstawimy Państwu co pomimo trudności udało się w naszej gminie zrealizować.
Jesteśmy dumni z ukończonych gminnych inwestycji,m.in. Ośrodka Kultury Samorządowej i otoczenia budynku, gdzie miejsce 
rekreacji dla dorosłych i plac zabaw dla dzieci już niedługo będzie tętnił życiem.
Rok 2020 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego z racji 400.setnej rocznicy 
śmierci pod Cecorą w 1620r. Staraliśmy się opisać, jakie inicjatywy zostały podjęte w gminie aby uczcić pamięć o wielkim 
hetmanie – patronie Żółkiewki, m.in. 3.10.2020r.zorganizowany został XVII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny.

 W pisemku umieściliśmy bogatą foto-relację z tego wydarzenia. Były też w ciągu roku inne działania nawiązujące do 
znamienitych nazwisk i wydarzeń np. konkursy, wystawy na temat naszego hetmana i Jana Pawła II, patronów roku 2020. 
Zachęcam do zapoznania się z artykułem o jubileuszu 50 lat działalności Klubu Sportowego HETMAN w Żółkiewce. Na koniec 
ciekawostka od Pana Adama Dąbka o powiązaniach słynnego pisarza Bolesława Prusa z naszymi okolicami.   
                      

Życzę miłej lektury

XVII Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny przeszedł już do historii. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim patronatom, którzy przyczynili się do tego wydarzenia.

Wydawca: Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki
Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce
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Na 1 str. okładki: zdjęcie budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce po generalnym
remoncie w ramach RPO Woj Lubelskiego w latach 2014-2020

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Żółkiewka,
za nami Święta Bożego Narodzenia i zakończenie jakże niespokojnego roku. Pandemia 

koronawirusa wpłynęła niemal na wszystkie aspekty naszego życia. W tym trudnym okre-
sie, mimo wielu ograniczeń, Urząd Gminy Żółkiewka pracował nieprzerwanie. Duża w 
tym zasługa Państwa. Wielu z Was załatwia sprawy telefonicznie i umawia swoje wizyty. 
Wspólnie dbamy o swoje bezpieczeństwo. Miejmy nadzieję, że w 2021 r. powrócimy już do 
normalnego funkcjonowania.

Dobiegł końca rok naszych wspólnych starań o lepsze warunki życia w naszej gminie, 
ale i rok indywidualnych trosk, radości, sukcesów i porażek każdego z nas. Wchodzimy 
w czas podsumowań tego co udało się zrealizować z naszych zamierzeń, ale także podej-
mujemy plany na rok następny. Jaki był rok 2020? Ze swojej perspektywy myślę, że udany. 
W każdej dziedzinie naszej działalności podejmowaliśmy starania, aby poprawiać, ulep-
szać, usprawniać. Zawsze chciałoby się szybciej, więcej… Są jednak określone możliwości, 
głównie czasowe i finansowe. Jak co roku, na łamach „Panoramy Żółkiewskiej” przekazuję 
Państwu informacje o inwestycjach, jakie realizowałem przez ostatni rok. Podsumowanie 
pozwoli Państwu ocenić zachodzące w naszym otoczeniu zmiany. Tę formę komunikacji 
z Mieszkańcami przyjąłem wiele lat temu, uznając za swój obowiązek, zdawanie relacji ze 
sprawowania mandatu społecznego zaufania. Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej infor-
macji jest dla mnie formą rozliczenia się ze społecznością gminy z realizacji społecznej służ-

Z ŻYCIA GMINY 

by, jaką niewątpliwie jest sprawowanie urzędu wójta. Skończyliśmy realizację budżetu 2020 z przeświadczeniem, że był to kolejny budżet 
rozwoju naszej gminy. Cieszymy się z każdego odcinaka drogi, który powstał, z każdego zrewitalizowanego terenu, jak chociażby parking 
przy zalewie, z każdego nowego przedsięwzięcia z zakresu turystyki, jak ścieżka spacerowa wzdłuż zalewu, czy największa w tamtym roku 
inwestycja w postaci modernizacji domu kultury. Ostatnie miesiące minionego roku upłynęły nad  intensywnymi pracami nad planami 
na 2021 r. Odbyły się wszystkie komisje Rady Gminy, które bardzo szczegółowo przeanalizowały założenia budżetowe na 2021 rok. Jest w 
nim wyjątkowo dużo zadań inwestycyjnych. Obecny rok będzie zatem  rokiem wytężonej pracy i mam nadzieję wymiernych jej efektów, 
poprawiających warunki życia na terenie naszej gminy.

Rozwój gminy to sukces wszystkich mieszkańców. O sukcesie nie świadczą tylko przeprowadzone inwestycje, ale zaangażowanie, ak-
tywność mieszkańców i ich inicjatywy tworzą pozytywny wizerunek gminy. Dlatego każda oddolna inicjatywa mnie cieszy. Pomimo trud-
nego roku, powstało kolejne Koło Gospodyń Wiejskich „Hetmanki” w Żółkiewce.

Samorządy w całym kraju borykają się ze skutkami ciągłego wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Ten problem dotyczy również Gminy Żółkiewka. Docierają do mnie różne plotki, dlatego informuję, iż na sumę kosztów 
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, które ostatecznie ponoszą mieszkańcy gminy, ma wpływ wiele składowych. Na syste-
mie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie zarabia. Co więcej, każdego roku dopłacamy do niego z naszego budżetu. 

W listopadzie zawsze głęboko przeżywamy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podobnie było i w tamtym roku. Jednak 
dużo skromniej i bardziej indywidualnie oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli za naszą Ojczyznę, doceniając ich trud i poświęcenie. Poka-
zujemy, że jesteśmy dumni z bycia Polakami i pomimo różnic w poglądach, które w ostatnich miesiącach tak bardzo nas dzielą, możemy 
pokazać, że są rzeczy, które bez względu na poglądy polityczne i światopoglądowe nas jednoczą.

Patrząc na ubiegły rok, mam poczucie satysfakcji, dobrze wykonanej pracy, właściwie wykorzystanego czasu oraz wymiernej wartości 
wykonanej pracy. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie wszystkim moje działania się podobają. Odmienne stanowisko części mieszkańców, 
również szanuję, gdyż każdy do własnych ocen i opinii ma prawo.

Dziękuję Wam, Drodzy Mieszkańcy za wsparcie, którego niejednokrotnie od Was doświadczam, za dobre słowo ale także krytykę, która 
pozwala spojrzeć na pewne sprawy inaczej.

Oczywiście, tak jak przez ostatnie lata, pozostaję do Waszej dyspozycji, w każdej gminnej sprawie.
Na 2021 rok życzę Państwu w imieniu własnym oraz wszystkich współpracowników i całej Rady Gminy Żółkiewka przede wszystkim 

dużo zdrowia, wytrwałości i nadziei na lepsze jutro. Niech ten Nowy Rok przyniesie nam więcej wiary, wszelkiej pomyślności i życzliwości 
dla bliźnich. Niech będzie on rokiem spokoju, stabilizacji i przyniesie nam wiele okazji do zrealizowania zamierzonych planów, tak zawo-
dowych, jak i osobistych. Dziękuję Państwu za dotychczasową owocną współpracę na rzecz rozwoju Gminy Żółkiewka i proszę o dalsze 
wsparcie.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          
Jacek Lis

Wójt Gminy Żółkiewka
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Dzięki tej inwestycji przebudowany zo-
stał  parking dla samochodów osobowych 
przy drodze wojewódzkiej, wzdłuż zalewu 
powstała alejka z kostki betonowej. Przy 
miejscu rekreacji z paleniskiem powstały: 
boisko do koszykówki, stoły do gry w sza-
chy i warcaby. Po zrealizowaniu tej inwesty-
cji powstał atrakcyjny obiekt rekreacyjny 
pozwalający, mieszkańcom oraz turystom 
odwiedzającym tereny Gminy, na wypo-
czynek i aktywny sposób spędzania wolne-
go czasu.

Drugą bardzo ważną inwestycją w ramach 
Rewitalizacji jest „Modernizacja budynku 
Ośrodka Kultury Samorządowej w Żół-
kiewce w celu nadania funkcji społecznych, 

kulturalnych wraz z zagospodarowaniem 
terenu funkcjonalnie związanego z obiek-
tem”. Głównym i podstawowym założeniem 
projektu budowlanego było przywrócenie 

Rok 2020 był rokiem trudnym, ale nie zwalniamy tempa – informuje Jacek Lis - Wójt Gminy Żółkiewka.
W grudniu 2019 r. podpisaliśmy  umowy z wykonawcami na realizację zadań inwestycyjnych objętych wnioskiem „Realizacja Lokal-

nego Programu Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 
13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 7 261 125,74 zł, zaś łączna wartość dofinansowania przyzna-
nego Gminie to 5 561 636,53 zł. W tym w formie płatności ze środków europejskich w kwocie 4 976 201,12 zł, w formie dotacji celowej  
z budżetu państwa 585 435,41 zł. W ramach tego  wniosku przez cały 2020 r. zrealizowaliśmy dwie duże inwestycje.

Pierwsza to „Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych przy zalewie w  Żółkiew-Kolonii 
celu nadania funkcji turystycznych”.

dawnej świetności i estetyki budynku Ośrodka 
Kultury z okresu „międzywojennego” poprzez 
kompleksową renowację i wprowadzenie do-
datkowej funkcji. Budynek wymagał już pilne-
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W roku 2020 r. Gmina Żółkiewka, jako 
organ prowadzący szkoły, otrzymała w ra-
mach rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”, wsparcie finansowe w wysokości 80 
000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu 
funkcjonowania stołówki w Szkole Podsta-
wowej   im. hetmana Stanisława Żółkiewskie-
go w Żółkiewce. Dofinansowanie pochodzi z 
wieloletniego programu rządowego „Posiłek 
w szkole i w domu” - moduł 3, dotyczące-
go wspierania w latach 2019-2023 organów 
prowadzących publiczne szkoły podstawowe 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków na-
uki, wychowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posiłków. W 
ramach doposażenia zostały zakupione takie 
rzeczy jak m.in.: kuchnia gazowa, komora pie-
ca konwekcyjno-parowego wraz z akcesoria-
mi, zmywarko-wyparzarka, szafa chłodnicza.  
Całość wyposażenia zamknęła kwota  
100 000,00 zł.

go remontu dlatego tak mnie cieszy, iż udało 
mi się pozyskać na tą modernizacje środki 
zewnętrzne – dodaje Wójt Gminy. Parter bu-
dynku pełni funkcję biblioteki z kafejką inter-
netową oraz sali konferencyjnej i teatralnej. 
Budynek został nadbudowany, gdzie miejsce 
ma zaplecze administracyjne domu kultury, 
zaplecze techniczne i socjalne. Teren wokół 
budynku także zyskał nową funkcjonalność. 
Na terenie działki wydzielony został parking 
o nawierzchni utwardzonej, chodniki a także 
scena z widownią, której wcześniej w ogóle 
nie było. Teren został wyposażony również w 
elementy małej architektury, tj. ławki parko-
we, plac zabaw dla dzieci oraz zieleń ozdob-
ną. Całość terenu zyskała nowe ogrodzenie. 
Dodam jeszcze, że zmodernizowany budy-
nek zyskał ciekawy i innowacyjny wygląd w 
postaci muralu – informuje Jacek Lis.

Na rok 2021 zostanie nam do zrealizowa-
nia wyposażenie Domu Kultury, które także 
jest objęte dofinansowaniem. Planowany 
termin rozliczenia całej inwestycji to listopad 
2021 - kwituje wójt Jacek Lis.

Wracając do wspomnianych prac na 
parkingu, ze środków własnych, przeprowa-
dziliśmy przebudowę budynku handlowo-
-usługowego. Zakres prac obejmował zdjęcie 
i utylizację azbestu i pokrycie dachu blachą, 
orynnowanie, wymiana stolarki drzwiowej  
i okiennej, docieplenie ścian, malowanie 
elewacji. Całość przebudowy kosztowała 
177 000,00 zł.

W bieżącym roku we współpracy z 
Powiatem Krasnostawskim Gmina po-
prawiła stan dróg na 3 odcinkach: w miej-
scowości Borówek została przebudowana 
droga powiatowa nr 3106L o długości 300 
metrów za kwotę 247  169,85 zł. Wkład 
Gminy wyniósł 123 584,91 zł. W miejsco-
wości Chłaniów został przeprowadzony 

remont drogi powiatowej nr 3101 L o łącz-
nej długości 1,086 km za kwotę 650 000,00 
zł. Wkład Gminy wyniósł 325  000,00 zł. I 
również w Chłaniowie rozbudowany został 
odcinek drogi o długości 0,283 km za kwotę 
189  720,00 zł. Przy tej inwestycji drogowej 
także podział środków między Powiatem a 
Gminą został podzielony po połowie.  

 Stan dróg jest bolączką każdego sa-
morządu, dlatego cieszą mnie środki po-
zyskane z funduszu COVID-19 w kwo-
cie 1  010  000,00 zł na poprawę ich stanu.  

W tym momencie jesteśmy na etapie przygo-
towywania dokumentacji na remont trzech 
odcinków dróg gminnych.
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W tym roku podpisałem umowę na 
przebudowę czwartej remizy na terenie 
Gminy Żółkiewka ze środków „Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

W Szkole Podstawowej w roku bieżącym 
dodatkowo zostało wyremontowanych 
kilka sal lekcyjnych, korytarz na jednym 
skrzydle, świetlica poprzez malowanie, 
ułożenie nowych wykładzin. Sala gim-
nastyczna przeszła gruntowny remont. 
Trzeba było wycyklinować i pomalować 
parkiet. Do tego dach na prawym skrzy-
dle szkoły wymagał pokrycia nową blachą. 
Kwota wydatkowana na remonty w Szkole 
Podstawowej wyniosła 163 000,00 zł i po-
chodziła z własnego budżetu.

W ramach projektu Ministerstwa Cyfry-
zacji  „Zdalna Szkoła” pozyskaliśmy grant 
w kwocie 60 000, 00 zł.  na zakup kompute-
rów i routerów bezprzewodowych. Dzięki 
tym środkom zakupiliśmy 19 laptopów i 
10 modemów USB dla naszych dzieci. A w 
ramach kolejnego naboru „Zdalna Szkoła 
+” za kwotę 55 000,00 zł dokupiliśmy ko-
lejnych 20 laptopów wraz z oprogramowa-

społeczność” objętego PROW na lata 2014 
– 2020.

Łączne dofinansowanie z PROW po-
zyskane na remizy z terenu Gminy Żół-
kiewka to 164  101,00 zł. Po remizach w 
Poperczynie, Rożkach-Kolonii, Olchow-
cu-Kolonii w tym roku przebudowana 
została remiza OSP w Dąbiu. Inwestycja 
pn. „Przebudowa budynku OSP Dąbie 
na potrzeby rozwoju ogólnodostępnej in-
frastruktury kulturalno-rekreacyjnej na 
terenie Gminy Żółkiewka” polegała na 
wzmocnieniu fundamentów i ścian bu-
dynku oraz wykonaniu instalacji kanaliza-
cyjnej i wodociągowej.

W połowie grudnia otrzymaliśmy kolej-
ną dobrą wiadomość. Gmina Żółkiewka 
znalazła się na liście zadań dofinansowa-
nych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. W ramach drugiej odsłony 
Rządowego Funduszu Gmina otrzymała 

niem oraz taką samą liczbę słuchawek i 
myszy komputerowych.

Środki na zakup tych pomocy do nauki 
zdalnej pochodzą z Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego In-
ternetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wyso-
kich przepustowościach. 
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Wraz z początkiem nowego roku rozpo-
czął się remont naszego Ośrodka Kultury 
Samorządowej, działalność kulturalna zo-
stała przeniesiona na ten czas do budynku 
po Gimnazjum.

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP 
rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
z racji 400.rocznicy śmierci

• 4 -5 stycznia w ramach Zimowego Ta-
boru Lubelskiego organizowanego przez 
Fundacje Borówek 27 odbyły się potań-
cówki w remizie w Poperczynie i Rożkach 
Kolonii. W Ośrodku Kultury Samorządo-
wej w Żółkiewce uczestnicy taboru brali 
udział w warsztatach muzycznych i ta-
necznych.

• 9 stycznia w Gminnej Hali Sportowej 
w Żółkiewce miało miejsce Gminne Spo-
tkanie Opłatkowe. Obecne były przed-
stawicielki KGW Koszarsko, KGW Chła-
niów, KGW Dąbie, KGW Wierzchowina, 
KGW Rożki Kolonia, KGW Poperczyn, 
KGW Makowiska, KGW Huta, obecni byli 
również członkowie Regionalnego Towa-
rzystwa Przyjaciół Żółkiewki i Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej, 
ks. proboszcz Marian Wiech i ks. Andrzej 
Szałęga oraz prof. Andrzej Wac-Włodar-
czyk z żoną. Uroczystość swoimi występa-
mi uświetniła Kapela Wujka Romana oraz 
Kabaret Pod Siwym Włosem.

• 12 stycznia w Gminnej Hali Sportowej 
w Żółkiewce odbył się  XXVII Gminny Fe-
stiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek zorgani-
zowany przez Ośrodek Kultury Samorzą-
dowej w Żółkiewce. W programie: Szopka 
Noworoczna, Kapela Wujka Romana, 
Ania Pawłasek, Jasełka z Chłaniowa, Da-
niel Zdybel, Jasełka z Żółkiewki, zespół 
Prezydent z Lublina

• 13-24 stycznia w okresie ferii zimo-
wych Ośrodek Kultury Samorządowej w 
Żółkiewce przygotował blok zabaw dla 
dzieci, występy teatrzyku oraz wyjazd do 
kina i filharmonii w Lublinie

KALENDARIUM 2020
STYCZEŃ

Wójt Gminy Żółkiewka – pan Jacek 
Lis dołączył do tegorocznej akcji „Wy-
bierz sobie Mikołaja” organizowanej po 
raz kolejny przez redakcję Super Tygo-
dnia Chełmskiego. W tym roku akcja 
była adresowana do seniorów. Zasady 
akcji były proste. Czytelnicy gazety mie-
li napisać listy do wybranych Mikołajów 
z prośbą o upominek dla siebie lub dla 
kogoś, kto potrzebuje wsparcia i pomo-
cy przed świętami.

Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ 
z Żółkiewki napisali taki list do gazety 
i jako Mikołaja wybrali swojego Wójta. 

Ze względu na czas pandemii, upo-
minek w imieniu seniorów, odebrała 
Anna Borowiec – koordynator w Domu 
Seniora.

Barbara Niedźwiedź

W lipcu 2020 roku po 28 latach pracy 
w  Urzędzie Gminy Żółkiewka Pani Gra-
żyna Bartoszek przeszła na emeryturę. 
Na pożegnanie od przedstawicieli władz 
samorządowych oraz koleżanek i kolegów 
z  pracy odebrała podziękowania i  życze-
nia realizacji nowych planów.

Pani Grażyna Bartoszek w Urzędzie 
Gminy Żółkiewka została zatrudniona w 

Wybierz sobie Mikołaja

1 500 000,00 zł dofinansowania na termo-
modernizację Szkoły Podstawowej w Żół-
kiewce. Zakres prac obejmuje: montaż in-
stalacji PV, pompy ciepła, instalacji C.O.; 
wymiana dachu z ociepleniem, ocieplenie 
ścian, wymiana okien, odkopanie i zasyp 
ścian fundamentowych; izolacja, iniekcja; 
modernizacja podłogi na gruncie.

Na koniec dodam jeszcze, iż kilka złożo-
nych projektów czeka na rozpatrzenie.

W 2020 r. Wójt Gminy podpisał umowę 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 na aktywizację zawodową 
mieszkańców obszaru rewitalizowanego w 
ramach projektu pn. „Zmierzam do celu!”. 
Inicjatywa ma aktywizować lokalną spo-
łeczność. Wartość projektu to 219,7 tys. zł. 
Nabór uczestników mieliśmy prowadzić w 
październiku – podkreśla Sekretarz Gmi-
ny. Jednak ze względu na pandemię mu-
sieliśmy przełożyć termin realizacji na rok 
przyszły. W ramach projektu odbywać się 
będą zajęcia warsztatowe oraz staże zawo-
dowe mające na celu podniesienie kwalifi-
kacji mieszkańców.

Informacja: Urząd Gminy Żółkiewka

1992 roku jako specjalista ds. ewidencji 
ludności.

Za zaangażowanie, życzliwość i  wie-
loletnią współpracę w  imieniu władz 
oraz koleżanek i kolegów Pani Grażynce 
dziękowali m.in. Wójt Gminy Żółkiew-
ka – Pan Jacek Lis, Sekretarz Gminy Pan  
Macin Zając  i   pracownicy wręczając 
dyplom i upominek. Żegnając Panią 
Grażynę Bartoszek byli już pracodawcy 
i  współpracownicy życzyli jej zdrowia 
i pogody ducha oraz, by nowy rozdział 
życia obfitował w  wiele ciekawych do-
świadczeń i  był spełnieniem niezreali-
zowanych dotąd planów.

Barbara Niedźwiedź
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 Na stronie internetowej  naszej  szko-
ły pojawiła się zakładka „Zadania dla 
ucznia”, gdzie nauczyciele  umieszcza-
li  materiały do samodzielnej pracy  
w domu.  W tym samym czasie, aby spro-
stać wymaganiom pracy zdalnej,  nauczy-
ciele  sami  bardzo intensywnie się szko-
lili.  Brali udział w szkoleniach  online.  
Indywidualnie poszerzali swoją wiedzę  
i umiejętności, korzystając np. z materia-
łów przygotowywanych przez  Minister-
stwo Edukacji Narodowej,  Ministerstwo 
Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Lubli-

• 20 stycznia wznowienie zajęć z Zumby
• 21 stycznia Kabaret Pod Siwym Wło-

sem działający przy Ośrodku Kultury 
Samorządowej w Żółkiewce wystąpił  
w Centrum Dziennego Pobytu dla Se-
niorów w Lublinie na ul. Pozytywistów.  
Po występie odbyło się miłe spotkanie  
z pensjonariuszami ośrodka.

• 23 stycznia Estrada Kubusia Puchat-
ka bawiła dużą grupę dzieci w Ośrodku  
Kultury w ramach oferty feryjnej

• 25 stycznia odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Regionalnego Towarzystwa 
Przyjaciół Żółkiewki

• 26 stycznia stycznia Kapela Wujka 
Romana działająca przy Ośrodku Kultu-
ry Samorządowej w Żółkiewce wystąpiła  
w 26. Regionalnym Przeglądzie Piosenki  
i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu. Zespół 
otrzymał wyróżnienie.

• 31 stycznia w Żółkiewce odbyło się uro-
czyste otwarcie Dziennego Domu Senior + 

LUTY
• 3 lutego wznowienie zajęć z języka an-

gielskiego 1 raz w tygodniu, na które przy-
chodziły 4 grupy wiekowe

• 7 lutego promocja książki Ewy Bu-
kowskiej-Marczak pt: „ Przyjaciele, ko-
ledzy, wrogowie” w Warsztatach Kultury  
w Lublinie, w którym udział brali członko-
wie Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 
Żółkiewki

• 20 lutego w Gminnym Centrum 
Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się 
VIII edycja „Festiwalu Pączka i Fawor-
ka”. Naszą gminę reprezentowały panie 
z KGW Chłaniów, Rożki Kolonia, Dą-
bie, Poperczyn, Makowisk i Koszarska 

MARZEC
• 8 marca w remizie w Chłaniowie od-

była się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, 
zorganizowana przez Wójta Gminy Żół-
kiewka, Ośrodek Kultury Samorządowej  
w Żółkiewce oraz KGW Chłaniów

• 9 marca KGW Żółkiewka „Hetman-
ki” zorganizowało spotkanie okazji Dnia  
Kobiet

• 12 marca zamknięcie instytucji kultu-
ry dla mieszkańców z powodu pandemii-

NASZE SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO  
W ŻÓŁKIEWCE

W marcu 2020r. w związku z pande-
mią  koronawirusa  nasza szkoła, tak jak 
wszystkie szkoły w całej Polsce, przeszła 
na nauczanie zdalne. Realizacja edukacji 
w takim trybie  była dla nas  wszystkich – 
uczniów, nauczycieli i rodziców – wielkim 
wyzwaniem. Nikt z nas nie był wcześniej 
do  takiej formy  pracy przygotowany. Nie 
mieliśmy żadnych doświadczeń w tym za-
kresie, odpowiedniej bazy dydaktycznej, 
wystarczającej ilości sprzętu.  Do orga-
nizacji zdalnego nauczania  wykorzysty-
waliśmy dostępne narzędzia – dziennik 
elektroniczny i pocztę e-mailową,  a do 
kontaktów z rodzicami dodatkowo także 
telefon.  

Trudna i dynamicznie zmieniająca się 
rzeczywistość,  wymagała od nas wszyst-
kich wzmożonej pracy. Towarzyszyły 
nam przy tym różne emocje. Nie wszyscy 
dobrze znosili społeczna izolację. Wy-
chowawcy i nauczyciele dokładali  wszel-
kich starań, aby utrzymywać stały kontakt 
ze wszystkimi uczniami  i na bieżąco po-
magać im w organizowaniu nauki. Bardzo 
często kontaktowali się także z rodzicami, 
którzy mocno zaangażowali się w pomoc 
w nauce szczególnie młodszym dzieciom. 

Pod koniec marca szkoła została zareje-
strowana na platformie edukacyjnej  edu-
elo. To nowoczesne narzędzie eduka-
cyjne  dedykowane uczniom klas II-VI 
dało darmowy dostęp do ponad 22 tysięcy 
zadań, filmów edukacyjnych i prezentacji. 
Pozwoliło nauczycielom w atrakcyjny dla 
ucznia sposób realizować podstawę pro-
gramową. Nasi uczniowie i nauczyciele do 
dziś chętnie korzystają z  tego narzędzia 
edukacji. 

  Do dyspozycji nauczycieli i uczniów 
została oddana również bezpłatna platfor-
ma e  -podręczniki.pl oraz pakiety mate-
riałów od CKE dla ósmoklasisty. 

W pomoc nauczycielom i uczniom w 

Życie szkoły w dobie koronawirusa. Nauczanie zdalne.
kształceniu na odległość aktywnie włą-
czyła się Telewizja Polska. W ramach ak-
cji  „Szkoły z TVP”  na  czterech antenach 
TVP codziennie  emitowane  były  mate-
riały dostosowane do podstawy progra-
mowej szkół podstawowych.  Uczniowie 
naszej szkoły mogli  więc  swobodnie  ko-
rzystać z tej oferty i  oglądać lekcje pro-
wadzone przez specjalistów. Warto w tym 
miejscu nadmienić, iż wszystkie wyemito-
wane na antenie lekcje do chwili obecnej 
są bezpłatnie  dostępne na vod.tvp.pl w 
specjalnie przygotowanych serwisach po-
święconych poszczególnym klasom szkoły 
podstawowej. 

W ramach rządowego programu „Zdal-
na szkoła” i „Zdalna szkoła+” nasza pla-
cówka w kwietniu i w czerwcu otrzymała 
od organu prowadzącego łącznie 30 lapto-
pów, które  zostały wypożyczone  najbar-
dziej potrzebującym uczniom.   
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NOWY ROK SZKOLNY 
2020/2021

nie. Przygotowywali się do pracy na plat-
formie MS Teams. 

Czerwiec był czasem wytężonej pracy. 
Uczniowie  klas IV-VIII korzystali z pro-
wadzonych przez nauczycieli indywidual-
nych konsultacji. Zaliczali materiał, popra-
wiali oceny.  W  drugiej połowie  czerwca, 
w cieniu pandemii,  ósmoklasiści zdawali 
przełożone z kwietnia egzaminy.  

Mimo nietypowych i bardzo trudnych 
warunków, małej liczby konkursów,  nasi 
uczniowie osiągali też  sukcesy. Sara Pod-
kościelna, uczennica  obecnej  klasy V, w 
czerwcu 2020r. wzięła udział w XVII po-
wiatowym konkursie literacko-plastycz-
nym „ Legendy Ziemi Krasnostawskiej”  
i za swoją pracę pt. „Legenda o olchowiec-
kim dworze” otrzymała nagrodę.  

26 czerwca  wychowawcy klas spotkali 
się ze swoimi wychowankami, aby rozdać 
im świadectwa szkolne. Tego dnia nie było 
tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej 
społeczności szkolnej. Uczniowie, odbie-
rali świadectwa indywidualnie, z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Po tak trudnych doświadczeniach, kiedy 
po wakacjach  we wrześniu  wróciliśmy do 
szkoły, cieszyliśmy się, że mimo nadal obo-
wiązującego nas reżimu sanitarnego, znów 
będziemy mogli być razem.  

W czasie nieobecności dzieci w szkole 
można było przeprowadzić remont. Nie-
które sale zmieniły się nie do poznania. 
Uczniowie zastali sześć świeżo wyremon-
towanych sal lekcyjnych, świetlicę, kory-
tarz oraz sale gimnastyczną.

Młodzież  z zapałem  zaangażowała się  

Narodowe czytanie 2020
Już kolejny raz nasza szkoła włączyła się 

w ogólnopolską akcję Narodowego Czyta-
nia. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” 
Juliusza Słowackiego – wybitne dzieło 
polskiego romantyka. Ze względu na sy-
tuację epidemiczną i zagrożenie Covid-19, 
tegoroczne czytanie było realizowane w 
innej formie niż dotychczas, z zachowa-
niem wszelkich środków ostrożności. Ze 
względów bezpieczeństwa nie było zapro-
szonych gości. Czytanie lektury odbyło się 
przed szkołą, udowadniając w ten sposób, 
że czytać można w każdym miejscu, jeśli 
tylko się tego chce. Uczestniczyła w nim 
klasa VII b i przedstawiciele klasy VII a i 
VII c. Uczestnicy Narodowego Czytania 
włożyli wiele serca w oddanie nastroju 
utworu. Z całego dramatu odczytano akt 
I. Za przeprowadzenie akcji odpowiadała  
p. Renata Drozd.

KWIECIEŃ
• udział pani Ewy Dobrowolskiej z 

Gminy Żółkiewka w konkursie ,,Limeryk  
w Koronie’’ ogłoszonym przez Wojewódz-
ki Ośrodek Kultury w Lublinie. Gratuluje-
my wyróżnienia!

• 5 kwietnia Niedziela Palmowa –  
smutne świętowanie

• 12-13 kwietnia Święta Wiel-
kanocne tylko z najbliższą rodzi-
na ze względu na duże obostrzenia 

MAJ
• 3 maja odbyły się Gminne Obchody 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z powo-
du epidemii koronawirusa w uroczystości 
wzięła udział ograniczona liczba osób, tyl-
ko delegacja gminy m.in. Wójt Gminy, Se-
kretarz UG, Przewodniczący Rady Gminy 
oraz Dyrektor Ośrodka Kultury

• 3 maja na cmentarzu parafialnym  
w Żółkiewce poświęcony został przez ks. 
proboszcza Mariana Wiecha krzyż z tabli-
cą upamiętniającą Powstańców Stycznio-
wych. Inicjatywa wyszła od Stowarzysze-
nia „Michalec 1864”

• 6 maja biblioteki czynne w reżimie  
sanitarnym za zgodą Sanepidu i Wójta 
Gminy

• Wystawa nt. Jana Pawła II w Bibliotece
• 28 maja miało miejsce podpisanie 

umowy pomiędzy Lokalną Grupą Działa-
nia  Krasnystaw Plus a Regionalnym Towa-
rzystwem Przyjaciół Żółkiewki na wydanie 
książki, pt. ”250 lat od erygowania kościo-
ła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce” 

CZERWIEC
• Kabaret ćwiczy nowy program arty-

styczny do jesiennego przeglądu w Lubli-
nie

• 5 czerwca Ośrodek Kultury Samorzą-
dowej w Żółkiewce zorganizował rajd ro-
werowy z okazji Dnia Dziecka.

• KGW z Żółkiewki „Hetman-
ki” zarejestrowały swoją działalność 

LIPIEC
• W każdy czwartek, w ramach oferty 

wakacyjnej Ośrodka Kultury Samorządo-
wej w Żółkiewce dzieci uczestniczyły w 
zabawach i grach przy altanach

w życie szkoły.  Szkoła funkcjonowała  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Każdy zespół klasowy uczył się tylko  
w jednej sali lekcyjnej.
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• Biblioteka Publiczna w Żół- 
-kiewce ogłosiła dla dzieci konkurs literac-
ki pt.  ,,Hetman – dzisiejszy mieszkaniec  
Żółkiewki’’.

• 6-10 lipca dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach artystycznych w Bibliotece Publicznej 
w Żółkiewce, które prowadziła Magdalena 
Józefczuk-Dmitroca.

• zmiana ks. proboszcza w parafii św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Olchow-
cu. Nowym proboszczem został ks. Fran-
ciszek Kliza

• 8 lipca w programie TVP Lublin „Mię-
dzy Wisłą i Bugiem” wystąpiły przedsta-
wicielki „Kabaretu Pod Siwym Włosem” 
działającego przy Ośrodku Kultury Samo-
rządowej w Żółkiewce, pani Ewa Dobro-
wolska i pani Teresa Jaremek. Opowiadały 
o działalności kabaretu, występach i pró-
bach w Ośrodku Kultury.

• Biblioteka Publiczna w Żółkiewce wzię-
ła udział w akcji prowadzonej przez Insty-
tut Pamięci Narodowej pn „Biblioteka na to 
czeka”, w ramach której otrzymała bezpłat-
ny pakiet książek o tematyce historycznej.

• 16 lipca Ośrodek Kultury w Żółkiew-
ce zorganizował kolejny rajd rowerowy dla 
dzieci i młodzieży.

• 19 lipca śpiewaczki z naszej Kapeli, 
pani Barbara Szałaj i pani Patrycja Stojań-
ska uczestniczyły w eliminacjach do 54. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu. W tym roku 
z powodu pandemii eliminacje odbyły się 
w plenerze na terenie Muzeum Wsi Lubel-
skiej.

• 25-26 lipca odbyły się zawody  
kolarskie Ultramaratonu „Piękny Wschód” 
zorganizowane przez Parczewską Grupę 
Rowerową. W Gminnej Hali Sportowej w 
Żółkiewce znajdował się jeden z punktów 
kontrolnych, w którym zawodnicy mogli 
chwilę odpocząć i posilić się przed dalszą 
jazdą. Organizacją punktu kontrolnego już 
po raz czwarty zajęli się pracownicy Ośrod-
ka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

• 26 lipca uroczystość I Komunii Świętej 
w Żółkiewce

• 26 lipca w Chłaniowie odbyła się 
skromna uroczystość patriotyczno-religij-
na upamiętniająca 76. rocznicę pacyfikacji 

  W ostatnich dniach września nasza 
szkoła aktywnie włączyła się w akcję 
„Kredkobranie” organizowaną przez Fun-
dację Ignatianum, której celem jest pomoc 
najmłodszemu pokoleniu Polaków miesz-
kających na obszarze Kresów dawnej Rze-
czypospolitej. Przeprowadzeniem akcji 
zajęli się przedstawiciele Szkolnego Koła 
Wolontariatu.  

Społeczność naszej szkoły po raz kolej-
ny wzięła  udział w  ogólnopolskiej  akcji 
„Szkoło, pomóż i Ty”  . Samorząd szkol-
ny  zorganizował sprzedaż cegiełek a do-
chód z tej akcji zasilił  konto Fundacji na 
Rzecz Osób Niewidomych i Niepełno-
sprawnych

Na początku października uczniowie 
klas VII i VIII próbowali swoich sił w kon-
kursach przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Do 
powiatowego etapu konkursu z j. angiel-
skiego zakwalifikowali się uczniowie: 
Magdalena  Kawałkowska  z klasy  VIIc, 
Ignacy Rachwał z klasy VIIIa oraz Mikołaj 
Rudnicki z klasy VIIIb. 

Niestety  radość  z powrotu do szko-
ły  nie trwała długo.  W związku z za-
grożeniem rozprzestrzeniania się wi-
rusa  Covid  -19    od 23 października 
zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV 
–VIII, a od 9 listopada także dla uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej,  ponownie zo-
stały zawieszone.  W formie stacjonarnej 
odbywają się zajęcia szkolne w oddziałach 
przedszkolnych oraz zajęcia opiekuńczo-
-wychowawcze w świetlicy szkolnej.  Za-
jęcia w klasach I-VIII odbywają się zdal-
nie z użyciem aplikacji MS Teams według 
obowiązującego dotychczas planu lek-
cji. Dodatkowo nauczyciele kontaktują się 
z uczniami i ich rodzicami przez dziennik 
elektroniczny, Office 365  lub telefonicz-
nie.  I chociaż wszyscy przyzwyczailiśmy 
się już do takiej formy pracy, to nie zmie-
nia faktu, że chętnie wrócilibyśmy już do 
szkoły. 

Renata Drozd i Małgorzata Maksim

Uczniowie klas IV uczestniczyli w ogól-
nopolskim projekcie: Lekcje z klasą. Jak 
odczytywać emocje?, który honorowym 
patronatem objęło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

Uniwersytet Dzieci rozwija potencjał 
twórczy i intelektualny uczniów, aby ko-
rzystając w pełni ze swoich talentów, wie-
dzy i możliwości, rozumiały otaczający je 
świat i potrafiły w nim działać rozwijać 
kompetencje społeczne.

Projekt jest realizowany na godzinach 
wychowawczych. Polega na przeprowa-
dzeniu cyklu 8 lekcji z wykorzystaniem 
scenariuszy, kształtujących kompeten-
cje społeczne. Bardzo istotny jest fakt, 
że scenariusze zawierają krótkie filmiki,  
w których psychologowie tłumaczą aspek-
ty związane z konkretnym tematem zajęć.

Nauczyciele rozwijają u uczniów umie-
jętność radzenia sobie z emocjami,  co jest 
bardzo istotne w sytuacji zdalnego kształ-

Kredkobranie

Konkursy przedmiotowe

I znów ...edukacja zdalna

Współpraca z Fundacją
Uniwersytet Dzieci

cenia, kiedy dzieci przebywają z dala od 
swoich rówieśników.

Dzieci otrzymują indeksy, po każdej 
zrealizowanej lekcji mogą opisać lub na-
rysować, czego się nauczyły i podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami z wychowawcami 
oraz kolegami i koleżankami z klasy.
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Chłaniowa i Władysławina
• 29 lipca Ośrodek Kultury w Żółkiewce 

zorganizował wyjazd wakacyjny dla dzieci 
do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.

SIERPIEŃ
• 2 sierpnia przed budynkiem instytucji 

kultury w Żółkiewce zostało zorganizowa-
ne spotkanie informacyjne dla pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, m.in. 
na temat dożynek, organizacji warsztatów 
ziołowych, udziału w wojewódzkim świę-
cie ziół

• 4 sierpnia dzieci obejrzały przed-
stawienie pt.  „Teatrzyk jak się patrzy’’  
Zbigniewa Dmitrocy

• 8 sierpnia odpust i bierzmowanie  
w kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce

• 11 sierpnia pracownicy kultury po raz 
kolejny gościli w Gminnej Hali Sportowej 
pielgrzymów rowerowych podążających do 
Częstochowy

• 12 sierpnia została zorganizowana ko-
lejna wycieczka wakacyjna dla dzieci i mło-
dzieży po Roztoczu

• 15 sierpnia Delegacja z Gminy Żół-
kiewka wzięła udział w VI Wojewódzkim 
Święcie Ziół w Boniewie (Gmina Fajsławi-
ce), zorganizowanym przez Urząd Marszał-
kowski w Lublinie. Kapela Wujka Romana 
wystąpiła ze swoim programem artystycz-
nym.

• 16 sierpnia odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne w Żółkiewce.

• 18 sierpnia w ramach oferty wakacyj-
nej dzieci pojechały do Centrum Filmowe-
go Stylowy w Zamościu na film pt.  ,,Zew 
Krwi’’.

• 19-21 sierpnia w Ośrodku Kultury  
w Żółkiewce odbyły się warsztaty plastycz-
ne dla dzieci prowadzone przez panią Mag-
dalenę Józefczuk-Dmitrocę.

• 23 sierpnia Złote Gody zorganizował 
Wójt Gminy. Jubilatom uroczystość uświet-
niły występy Kabaretu Pod Siwym Włosem 
oraz Kapela Wujka Romana

• 30 sierpnia delegacja z Gminy Żół-
kiewka wzięła udział w Dożynkach Powia-
towych w Krasnymstawie. 

• przygotowanie materiałów i zapro-
jektowanie broszurki o hetmanie Sta-
nisławie Żółkiewskim, pt. „2020 Rok 

Rok szkolny 2019/2020 był bardzo trud-
ny i  nietypowy, nietypowe było również 
jego zakończenie. 26 czerwca 2020 r. wy-
chowawcy rozdali świadectwa promocyj-
ne i świadectwa ukończenia szkoły w wy-
znaczonych godzinach i salach lekcyjnych 
zachowując wszelkie środki ostrożności.

Panująca na  świecie pandemia CO-
VID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmie-
niła całą naszą edukację. Nic nie  było 
„normalne”, wszyscy: uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice uczyliśmy się nowych form 
i metod pracy oraz współdziałania. 

Od 12 marca 2020 r. zostały zawieszone 
zajęcia stacjonarne i przeszliśmy na kształ-
cenie zdalne, gdzie poszczególne lekcje są 
przeprowadzane na żywo za pomocą apli-
kacji Discord. W  ramach rządowego pro-
gramu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” 
szkoła nasza otrzymała od  organu prowa-
dzącego 10 laptopów. Była to  odpowiedź 
na  obecną sytuację szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze całego stanu 
epidemii, spowodowanym zakażeniami ko-
ronawirusem. Sprzęt został przekazany po-
trzebującym uczniom. Po  powrocie dzieci 
do szkoły nadal będzie służył celom eduka-
cyjnym podczas zajęć lekcyjnych.

Rok szkolny 2019/2020 – jaki był?

Regionalny Konkurs „Moje Kraszczady” – rozstrzygnięty

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W CHŁANIOWIE

Napotykaliśmy trudności, nie  uniknę-
liśmy błędów, ale  zaangażowaniem, de-
terminacją i  konsekwencją pokonaliśmy 
przeciwności i  dotarliśmy do  końca roku 
szkolnego.

Uczniowie nagrodzeni w roku  
szkolnym 2019/2020:

Klasa I: Edel Piotr, Stasak Zuzanna
Klasa II: Król Szymon, Mikuła Dawid
Klasa III: Jonasz Bartłomiej, Brożek 

    Sandra, Janicka Klaudia, Magier Łucja
Klasa IV: Podgórski Rafał,  

    Podyma Rafał
Klasa V: Król Jakub, Daniło Marta, 

    Daniło Joanna, Domański Krzysztof
Klasa VI: Pakuła Amelia, Tomiło  

    Weronika, Brożek Natalia, Małysz 
    Klaudia, Kwieciński Kacper, Zdybel 
    Daniel, Daniło Adam

Klasa VII: Szewczyk Natalia,  
    Brożek Oliwia

Klasa VIII: Kwiecińska Julia, Król  
    Kacper, Prus Patryk, Magier Ewelina

Stypendia za wysokie wyniki w nauce 
    otrzymali: Król Jakub, Pakuła Amelia,  
   Tomiło Weronika, Brożek Natalia,  
    Kwiecińska Julia.
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Hetmana Stanisława Żółkiewskiego’’ 

WRZESIEŃ
• 1 września w innej skromniejszej for-

mie odbyły się gminne obchody 81. rocz-
nicy wybuchu II Wojny Światowej. Z tej 
okazji odprawiona została msza św. w in-
tencji ojczyzny i rozpoczęcia Nowego Roku 
Szkolnego 2020/2021 w Kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Żółkiewce

• 5 września Ośrodek Kultury w Żół-
kiewce zorganizował wyjazd dla pań z na-
szej gminy do Centrum Edukacji Zielar-
skiej w Boniewie (Gmina Fajsławice). Panie 
uczestniczyły w warsztatach kulinarnych i 
zielarskich. Zwiedzały bardzo ciekawie za-
projektowany ogród  ziołowy.

• 6 września podobnie jak rok temu, Ka-
pela Wujka Romana działająca przy Ośrod-
ku Kultury Samorządowej w Żółkiewce 
wystąpiła w Rybczewicach na imprezie pn. 
,,Piknik Królewski’’.

• 14 września przed budynkiem Ośrodka 
Kultury Samorządowej w Żółkiewce odby-
ło się czytanie utworu pt. ,,Balladyna’’- Ju-
liusza Słowackiego, w ramach akcji Naro-
dowe Czytanie.

• Ośrodek Kultury ogłosił konkurs pla-
styczny pn ”Hetman Stanisław Żółkiewski 
– namaluj portret bohatera”

• 20 września w Turobinie odbył się IV  
Festiwal Piosenki Patriotycznej, podczas 
którego wystąpiła Kapela Wujka Romana 
działająca przy Ośrodku Kultury Samorzą-
dowej w Żółkiewce. W tym roku III miejsce 
w kategorii wokalistów zajęła jedna z soli-
stek naszej kapeli Patrycja Stojańska.

• 20 września Dyrektor Ośrodka Kul-
tury Pani Anna Podgórska uczestniczyła 
w uroczystym otwarciu nowo powstałego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławi-
cach. Wydarzeniu towarzyszył jubileusz 30 
- lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Fajsławic.
• 20 września odpust na św. Mateusza  
w Chłaniowie
• 29 września w bibliotece zajęcia plastycz-
ne z dziećmi poprowadziła Magdalena Jó-
zefczuk-Dmitroca 

PAŹDZIERNIK

W konkursie plastycznym „Moje Krasz-
czady” uczestniczyło pięcioro uczniów 
z naszej szkoły. Wykonali oni w dowol-
nej dwuwymiarowej technice plastycz-
nej plakaty promujące obszar nazywany 
Kraszczadami, działania ekologiczne na 
rzecz fauny i flory występującej na terenie 
Kraszczadów ze szczególnym uwzględnie-
niem ochrony i promocji pszczelarstwa. 

Organizatorem konkursu było Muzeum 
Regionalne w Krasnymstawie we współ-
pracy z Nadleśnictwem Krasnystaw. W 
konkursie brali udział uczniowie szkół 
podstawowych z terenu dziesięciu gmin.  
Wśród 30 finalistów znalazła się cała piąt-
ka z naszej szkoły: Piotr Edel – kl. II, Da-
wid Mikuła – kl. II, Weronika Tomiło – kl. 
VII, Paulina Ekalt – kl. VII, Klaudia Ma-
łysz – kl. VII. Nasi uczniowie otrzymali dy-
plomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe  

w postaci głośników bezprzewodowych 
Tracer Rave, słoiczków miodu oraz ze-
stawów gadżetów z logo Kraszczadów. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
sukcesu!

 Organizatorem konkursu była placów-
ka terenowa KRUS w  Krasnymstawie. 
Konkurs miał na celu:

•promowanie wśród dzieci pozytyw-
nych zachowań związanych z pracą i  za-
bawą na terenach wiejskich,

•poszerzenie wiedzy z  zakresu BHP 
w gospodarstwie rolnym,

•zapobieganie wypadkom w gospodar-
stwach wiejskich.

Laureatami tego konkursu zostali 
uczniowie z  naszej szkoły, wyniki są na-
stępujące:

•II miejsce – Weronika Tomiło kl. VI,
•wyróżnienia – Dawid Mikuła kl. II, 

Piotr Edel kl. I.
Uczniowie otrzymali dyplomy i warto-

ściowe nagrody rzeczowe.

„Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta 

znasz i szanujesz”
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• OKS i RTPŻ wydali broszurkę, pt.” 2020 
Rok hetmana Stanisława Żółkiewskiego”
• 3 października w Gminnej Hali Spor-
towej w Żółkiewce odbył się XVII Sejmik 
Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. 
Konferencja pod hasłem ,,2020 Rok Het-
mana Stanisława Żółkiewskiego’’  skupiła 
regionalistów  z województwa lubelskiego. 
Sejmik relacjonowany był na TVP Lublin 
w bloku jesiennym, gdzie przeprowadzano 
wywiady z gośćmi konferencji i zespołami.
• 3 października  otwarcie wystawy „Twa-
rze hetmana” w 400. rocznicę śmierci het-
mana Stanisława Żółkiewskiego podczas 
Sejmiku, następnie przygotowanie dla oglą-
dających tej wystawy w siedzibie OKS
• 3 października  promocja książki pt:  
„ 250 lat od erygowania kościoła pw. Świę-
tego Wawrzyńca w Żółkiewce” autorstwa 
Andrzeja Wac-Włodarczyka.
• 3 października wydanie znaczków pocz-
towych przez RTPŻ (projekt pomnika het-
mana Stanisława Żołkiewskiego, portret 
hetmana i logo RTPŻ) oraz kartki poczto-
wej- okolicznościowej ze specjalnym da-
townikiem.
• 15 października rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego pt. ,,Hetman Stanisław 
Żółkiewski – namaluj portret bohatera’’
• 26 października udział Kabaretu Pod 
Siwym Włosem w XXI Jesiennym Przeglą-
dzie Twórczości Seniorów
• odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci 
w Bibliotece

LISTOPAD
• 11 listopada 102 rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości gminne uro-
czystości w skromnej formie z powodu ob-
ostrzeń w związku z COVID-19.
• 22 listopada 103 urodziny obchodził  
Tadeusz Malec mieszkaniec  Żółkiewki
• 25 listopada listopada rozstrzygnięcie 
XXI Jesiennego Przeglądu Twórczości Se-
niorów, w którym kabaret Pod Siwym Wło-
sem w kategorii „Forma teatralna i kabare-
towa” zdobył wyróżnienie.
• 30 listopada otwarcie biblioteki dla 
czytelników zachowując zasady i środki 
ostrożności zgodnie z wytycznymi

GRUDZIEŃ

Malujemy Hetmana

Stypendium Prezesa Rady Ministów

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. ,,Hetman Stani-
sław Żółkiewski – namaluj portret bohatera’’. Organizatorem konkursu był Ośrodek 
Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było namalowanie portretu hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego dowolną techniką.  Uczennice naszej szkoły Natalia Szewczyk 
kl. VIII i Nikola Sulima kl. VII. zajęły ex aequo drugie miejsce i otrzymały nagrody 
rzeczowe.  Natalii i Nikoli gratulujemy sukcesu!

 Wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla 
najlepszych uczniów szkół średnich na-
szego powiatu było wręczenie stypendiów 
naukowych.  Po zakończeniu każdego roku 
szkolnego uczniom, uzyskującym najwyż-
sze wyniki w szkole przyznawane są stypen-
dia.

Jest nam miło poinformować, że Aleksan-
dra Wolniszewska uczennica kl. III Tech-
nikum kształcącego w  zawodzie technik 
ekonomista w  Zespole Szkół w  Żółkiewce, 
jest tegoroczną Stypendystką Prezesa Rady 
Ministrów.

Takie stypendium przyznawane jest jed-
nemu uczniowi z  każdej szkoły średniej 
kończącej się maturą. Warunkiem uzyska-
nia stypendium Prezesa Rady Ministrów 
jest otrzymanie promocji z  wyróżnieniem 
oraz uzyskanie najwyższej średniej ocen 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE



PANORAMA ŻÓŁKIEWSKANr 1(25)/2020 (GRUDZIEŃ)

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

str. 14

Stypendium naukowe co roku przyzna-
je również Starosta Krasnostawski wraz 
z  Zarządem Powiatu. Takie stypendium  
otrzymują najlepsi uczniowie ze szkół po-
nadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 
z  terenu powiatu krasnostawskiego, któ-
rzy uzyskali w  ostatnim roku szkolnym 
wysokie wyniki w nauce, mają znaczące 
osiągnięcia w jakiejś dziedzinie i rzetelnie 
wypełniali obowiązki szkolne.

Jesteśmy dumni, że tegorocznym Sty-
pendystą został Krystian Zawiślak uczeń 
kl. III Technikum kształcącego w zawodzie 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki w Zespole Szkół w Żółkiewce.

Gratulujemy i  życzymy dalszych suk-
cesów.

        W ramach realizacji projektu edu-
kacyjnego  „ Zawodowcy z  Żółkiewki” oś 
priorytetowa 12.4. Edukacja, Kwalifikacje 
kompetencje, kształcenie zawodowe Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-

   W dniu 13 października 2020 roku od-
było się uroczyste wręczanie zaświadczeń 
i  certyfikatów kwalifikacyjnych uczniom 
Technikum, kształcącym się w  zawodzie 
technik ekonomista, którzy zdobyli dodat-
kowe kwalifikacje zawodowe w specjalno-
ściach „Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej”. Wręczenia certyfikatów dokonał 
Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, 
uzyskało je 10 uczniów.

      Powyższy kurs został przeprowadzo-
ny w ramach realizowanego przez Zespół 
Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy 
z  Żółkiewki” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze  środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w  ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na  lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, 

w danej szkole lub wykazanie się szczegól-
nymi uzdolnieniami i osiągnięciami w ja-
kiejś jednej dziedzinie wiedzy, przy co naj-
mniej dobrych ocenach z pozostałych 
przedmiotów.

Gratulujemy Aleksandrze i   życzymy 
dalszych sukcesów.

Stypendium Starosty 
Krasnostawskiego

Wakacyjne staże  
u pracodawców 2020

 Dodatkowe kwalifikacje uczniów 
w ramach projektu „Zawodowcy  

z Żółkiewki

• 15 grudnia warsztaty online z robienia 
stroików bożonarodzeniowych
• zakończenie prac modernizacyjnych bu-
dynku Ośrodka Kultury Samorządowej 
oraz placu wokół w ramach programu ,,Re-
alizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
w Gminie Żółkiewka’’ RPO WL 2014-2020
• kolędowanie na św. Szczepana, Kapela 
Wujka Romana zaprezentowała tradycyjne 
kolędy i pastorałki w kościele pw. Św. Waw-
rzyńca w Żółkiewce

kwalifikacje i  kompetencje, Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe.

Takie dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu 
pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie 
lepiej płatnej pracy, wymagającej specjali-
stycznych umiejętności.

     Zdawalność matury w Technikum  
w Żółkiewce w ostatniej sesji egzaminacyj-
nej wynosi 85,7 %.  Nasza szkoła osiągnęła 
najwyższy wynik i pierwsze miejsce wśród 
wszystkich techników, znajdujących się na 
terenie powiatów: krasnostawskiego, chełm-
skiego i włodawskiego, objętych nadzorem 
pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie Delegatura w Chełmie. Wysoki wynik 
cieszy, zwłaszcza, że jest wyższy od  średnie-

Wyniki Matury 2020

jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny”  w  lipcu i  sierpniu 
2020 r, 30 uczniów naszej szkoły odbywa-
ło płatne staże wakacyjne u pracodawców.  
W wyniku współpracy szkoły z zakładami 
pracy na terenie powiatu krasnostawskie-
go i  świdnickiego, uczniowie kształcą-
cy się w  zawodach: Technik ekonomista 
i Technik mechanizacji rolnictwa i agrot-
roniki mogli zdobyć praktyczne umiejęt-
ności w wybranym przez siebie zawodzie.

     Uczniowie technikum mechaniza-
cji rolnictwa i  agrotroniki poznawali za-
lety i  wady pracy mechanika, pracując 
w warsztatach naprawczych samochodów 
osobowych, ciągników rolniczych oraz 
specjalistycznych zakładach serwisowych 
ciągników New Holland.

      Uczniowie technikum ekonomicz-
nego zapoznali się z  funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw handlowych i  instytu-
cji państwowych. Poznali zasady handlu 
w małych przedsiębiorstwach oraz techni-
ki obsługi petentów w urzędach.

      Poprzez swoją postawę i  zaanga-
żowanie w  wykonywanie powierzonych 
zadań uczniowie przyczynili się również 
do  promocji naszej szkoły w  środowisku 
lokalnym.
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Próbna Matura z  OPERONEM to  co-
roczny projekt, w  ramach którego orga-
nizowany jest próbny egzamin maturalny 
dla uczniów liceów i  techników w  całej 

Próbna Matura  
z OPERONEM

Prowadzimy nabór do 
następujących szkół na rok 

2021/2022:

technikum  w zawodach: 

szkoła branżowa
i stopnia

• technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki

Absolwent tej szkoły potrafi:
• obsługiwać pojazdy, środki transportowe, 
maszyny i urządzenia stosowane w rolnic-
twie;
• oceniać stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń rolniczych;
• prowadzić pojazdy samochodowe  
i ciągniki rolnicze;
• obsługiwać urządzenia, systemy elektro-
niczne oraz nawigacje satelitarną stosowa-
ną w pojazdach, maszynach i urządzeniach 
rolniczych.

• technik agrobiznesu

Absolwent tej szkoły potrafi:
• obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia 
stosowane w produkcji roślinnej i zwierzę-
cej;
• prowadzić dokumentację przedsiębior-
stwa w agrobiznesie;
• prowadzić marketing i sprzedaż produk-
tów rolniczych i spożywczych;
• stosować przepisy prawa dotyczące dzia-
łalności gospodarczej;
• stosować przepisy prawa podatkowego  
i autorskiego.

Absolwent tej szkoły potrafi:
• użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia  
i narzędzia stosowane w produkcji  
rolniczej;
• obsługiwać pojazdy, środki transpor-
towe, maszyny i urządzenia stosowane  
w rolnictwie;
• oceniać stan techniczny maszyn  
i urządzeń rolniczych;
• prowadzić pojazdy samochodowe  
i ciągniki rolnicze.

go krajowego (wynoszącego w tym roku  
73,1 %).

      Jesteśmy też dumni, że 100 % na-
szych absolwentów ukończyło szkołę  
z tytułem technika. Aby uzyskać dy-
plom technika ekonomisty należało w 
trakcie nauki szkolnej zdać egzaminy z 
kwalifikacji: AU.35 Planowanie i  pro-
wadzenie działalności w  organizacji i 
AU.36 Prowadzenie rachunkowości. 
Aby uzyskać dyplom technika mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki należało 
w trakcie nauki szkolnej zdać egzami-
ny z kwalifikacji: MG.03 Eksploatacja 
pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie  i MG.42 Eks-
ploatacja systemów mechatronicznych  
w rolnictwie.

Polsce. W tym roku odbył się również, 
pomimo pandemii. Egzamin matural-
ny to  ważne, ale i  stresujące wydarzenie 
w  życiu każdego ucznia. Aby zniwelo-
wać poziom stresu, ważne jest nie tylko  
dobre przygotowanie, lecz także umiejęt-
ność odnalezienia się w stresującej sytuacji. 
Dlatego staraliśmy się, aby przebieg prób-
nego egzaminu był podobny do egzaminu 
państwowego. Przez cztery dni uczniowie 
sprawdzali stan swojej wiedzy i  przygoto-
wania do  jednego z najważniejszych egza-
minów w życiu. W bieżącym roku harmo-
nogram przedstawiał się następująco: 24 
listopada – język polski, 25 listopada – ma-
tematyka, 26 listopada – języki obce, 27 li-
stopada – przedmioty dodatkowe zdawane 
na  poziomie rozszerzonym (język polski, 
biologia, geografia, wiedza o  społeczeń-
stwie, matematyka). Do  próbnej matury 
przystąpili uczniowie klasy IV Technikum 
kształcącego w zawodach: technik mecha-
nizacji rolnictwa agrotroniki oraz technik 
ekonomista.

Alina Chromczak
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SYLWETKA

KSIĄDZ HENRYK ĆWIKLIŃSKI
Z ŻÓŁKIEWKI

w Dubnie. Był wikariuszem przy parafii 
św. Jana Nepomucena i prefektem w szkole 
podstawowej.

W 1944 r. ks. Ćwikliński przybył do 
Lublina. Pracował jako katecheta, założył 
dziewczęcy zespół skrzypcowy, rozpo-
czął studia magisterskie i  doktoranckie na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 16 
grudnia 1947 r., po złożeniu egzaminów i 
przedstawieniu pracy pt. „Zarys nauki św. 
Tomasza o  powściągliwości z uwzględ-
nieniem tła historycznego”, otrzymał tytuł 
doktora teologii. Rok później został magi-
strem prawa kanonicznego [1]. Równocze-
śnie udzielał się jako kaznodzieja. Głoszo-
ne przez Niego w kościele powizytkowskim 
przy ul. Narutowicza kazania, gromadziły 
licznych słuchaczy. 

Dalsze studia i pierwsza parafia

Nie skorzystał z rysującej się kariery 
naukowej.  Wprawdzie został zatrudniony 
jako wykładowca w Instytucie Katolickim 
we Wrocławiu (1950-51). Jednak na wiado-
mość o chorobie swojej mamy zrezygnował 
z zajmowanego stanowiska i ponownie zna-
lazł się w Lublinie.  Rozpoczął też kolejne 
studia na KUL-u, tym razem dotyczące hi-
storii sztuki, które ukończył jako magister 
w 1955 r. Studia łączył z pracą katechety w 
Prywatnym Liceum Sióstr Kanoniczek przy 
ulicy Podwale 22 w Lublinie [3].

W liście z 22 czerwca 1956 r. prosił bp. 
Ignacego Świrskiego o przyjęcie do pracy 
w diecezji siedleckiej. Ks. Ćwikliński jest 
kapłanem spokojnym, poważnym. Nie spo-
tkałem się nigdy z jakimś zarzutem czy ze 
strony duchowieństwa, czy ze strony wier-
nych, które byłyby kierowane pod adresem 
jego osoby - pisał w opinii przesłanej bp. I. 
Świrskiemu bp lubelski Piotr Kałwa [1], [3].

Pierwszą parafią w diecezji siedleckiej, 
w której pracował ks. Henryk, był Hańsk. 
Jako wikariusz zastępca pomagał jej admi-
nistratorowi - ks. Janowi Jędrychowi, któ-

Przygotowując materiał do niedawno 
wydanej książki pt. „250 lat od erygowania 
kościoła pw. św Wawrzyńca w Żółkiewce” 
natrafiłem na informacje o księdzu Hen-
ryku Ćwiklińskim pochodzącym z naszej 
miejscowości. Muszę przyznać, że wcze-
śniej nie słyszałem o Tej zacnej, interesują-
cej i zasługującej na szerszą pamięć Osobie. 
Na szczęście nie zapomnieli o Nim parafia-
nie kościołów, gdzie pracował. Korzystając 
z ich wypowiedzi i wspomnień, zawartych 
głównie w książce i artykułach pana Grze-
gorza Korpysza [1], [2], [3], [4] postaram 
się przedstawić Jego postać.

Droga do kapłaństwa

Ks. Henryk urodził się 17 lutego 1912 r. 
w Żółkiewce. Jego rodzice - Ludwik i Elż-
bieta z Nowakiewiczów - byli rolnikami. 
Pierwsze lekcje odbierał jako uczeń szkoły 
podstawowej Żółkiewce, a następne w kra-
snostawskim liceum. Po uzyskaniu świa-
dectwa maturalnego wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łucku na Wo-
łyniu. 28 marca 1936 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Adolfa Szelążka. Mło-
dy prezbiter został skierowany do posługi 

ry z racji pełnienia ważnej funkcji na KUL 
często przebywał poza parafią [1], [3]. 

Gorliwa posługa kapłańska

Już w grudniu 1956 r. ks. Ćwikliński 
zwrócił się z prośbą do bp. Świrskiego o 
przeniesienie do Wytyczna. Początkowo 
przebywał tu jako rektor filii (od 22 stycz-
nia 1957 r.), zaś z dniem 1 lipca został ad-
ministratorem tej parafii, niedawno (13.06) 
powołanej do życia [3]. Przez 11 lat posługi 
ks. Henryk z dużym poświęceniem praco-
wał dla dobra lokalnej wspólnoty. Z Jego 
inicjatywy dobudowano wieżę do kościoła, 
odnowiono świątynię, na chórze zainstalo-
wano organy [6]. Księża wizytatorzy pisali 
o nim: Jest to kapłan gorliwy i oddany spra-
wie Kościoła, dbały o dobro duchowe i ma-
terialne parafii [1]. Po kilku latach, w 1965 
r. ks. kard. Stefan Wyszyński mianował Go 
kanonikiem honorowym łuckiej kapituły 
katedralnej. 

W posłudze w Wytycznie, kapłanowi 
towarzyszyli przeniesieni z Żółkiewki ro-
dzice. Właśnie tutaj, na miejscowym cmen-
tarzu znaleźli w przyszłości miejsce wiecz-
nego spoczynku. 

W grudniu 1968 r. ks. Henryk został 
przeniesiony do Piszczaca [9]. Następnego 
roku już w marcu bp Jan Mazur miano-
wał Go dekanalnym referentem ds. litur-
gicznych dekanatu terespolskiego. Pełniąc 
obowiązki administratora parafii Piszczac, 
ks. Ćwikliński przez ponad miesiąc opieko-
wał się - jako wikariusz zarządca - parafią 
Kościeniewicze. Planowaną translokatę do 
miejscowości Szóstka anulowano i w maju 
1970 r. kapłan podjął posługę w parafii Ko-
lano [1], [3]. W sierpniu 1972 r. pisał do 
bp. J. Mazura: Dowiedziałem się, że sąsied-
nia parafia Paszenki ma być wolna. Proszę 
pokornie o przeniesienie z Kolana do Pa-
szenek. Prośba została rozpatrzona pozy-
tywnie i  pod koniec listopada 1972 r. ks. 
Ćwikliński został administratorem nowej 
parafii [1]. 

Oddany obowiązkom proboszcza  
i swoim pasjom

Z placówką w Paszenkach ks. Henryk 
związany był prawie dziesięć lat. Z  waż-
niejszych prac wykonanych w tym czasie za 
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KULTURA
LATO W OŚRODKU KULTURY

Na końcu trasy w altanach przy zalewie na 
uczestników czekało ognisko oraz pyszny 
poczęstunek. W przyszłym roku również 
planujemy wycieczki rowerowe, na które 
już zapraszamy.
W lipcu w ramach oferty wakacyjnej Ośro-
dek Kultury zorganizował wyjazd dla dzie-
ci do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.  
Już o godz. 8:00 wyruszaliśmy autokarem 
w stronę Zamościa. Przy pięknej słonecznej 
pogodzie przekroczyliśmy bramy ZOO. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wybiegu dla 
niedźwiedzi, gdzie sympatyczna pani prze-
wodnik opowiedziała, jak zachować się, 
gdy ktoś spotka niedźwiedzia. Oglądaliśmy 
zwierzęta pochodzące z różnych kontynen-
tów, m.in.: żyrafy, lemury, surykatki, wiel-
błądy, żółwie.   Wszyscy mieliśmy okazję 
zobaczyć niespotykane na co dzień zwie-
rzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu, 
oglądaliśmy z bliska zwierzęta, poznawali-
śmy ich wygląd i tryb życia. Dowiedzieli-
śmy się różnych ciekawostek na ich temat. 
Na koniec zwiedzania pani przewodnik 
wręczyła grupie pocztówki oraz naklejki. 
Podczas wycieczki dzieci również kupiły 

  Za nami wakacje, które przywitały 
wszystkich kapryśną pogodą. Jednak pomi-
mo zmiennej aury i trudnych warunków 
wynikających z trwającej epidemii, Ośro-
dek Kultury Samorządowej przygotował 
ciekawą alternatywę na spędzenie wolnego 
czasu w trakcie letniego wypoczynku dla 
najmłodszych.   Były to m.in. ciekawe wy-
jazdy oraz propozycje stacjonarne.
Letnie spotkania rozpoczęliśmy rajdem 
rowerowym z okazji Dnia Dziecka. Fre-
kwencja, jak i pogoda, dopisała. Trasa, 
jaką przygotowali instruktorzy z Ośrodka 
Kultury, liczyła ponad 22 km i prowadziła 
przez najbardziej malownicze tereny naszej 
pięknej gminy. Po drodze odwiedziliśmy 
„Gospodarstwo Artystyczne” u Diany Cy-
gan I Tomasza Rachwała w Kol. Dąbie 122. 
Dzieci zostały miło przyjęte przez gospoda-
rzy, którzy przygotowali krótki pokaz swo-
jej pracy. Z Dąbia grupa rowerowa ruszyła 
do Celina, gdzie serdecznie przywitał nas 
przedstawiciel koła łowieckiego nr 17 „Je-
leń”. Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem 
słuchali opowieści myśliwego. Po odpo-
czynku udaliśmy się w dalszą drogę.

Jego staraniem wymienić należy: założenie 
rynien na kościele i dwukrotne jego malo-
wanie, wylanie chodnika procesyjnego na 
placu kościelnym, ogrodzenie cmentarza 
murem z  cegły wapiennej oraz świątyni, 
wykończenie pomieszczeń plebanii, kon-
serwację obrazu Matki Bożej Paszenkow-
skiej, wybudowanie sali katechetycznej, 
zainstalowanie nowych stacji drogi krzy-
żowej [3]. Z wydarzeń o charakterze religij-
nym wspomnieć należy o misjach świętych 
(1977 r.), nawiedzeniu kopii obrazu Matki 
Bożej Kodeńskiej (1980 r.) i obchodach 
50-lecia erygowania parafii (1980 r.)[1]. 

Warto odnotować, że u schyłku lat 70 
ks. Ćwikliński wyjeżdżał poza granice Pol-
ski. W 1978 r. pielgrzymował do Ziemi 
Świętej i Egiptu, a w 1979 r. jeździł na wy-
cieczkę do Grecji.

W marcu 1982 r. ks. Ćwikliński został 
zwolniony z obowiązków proboszcza pa-
rafii Paszenki, przeszedł na emeryturę i za-
mieszkał w Podedwórzu. Miał odtąd więcej 
czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. 
Oddał się pasjom: zielarstwu i pisaniu. Z 
powodu złego stanu zdrowia od 1996 r. 
przebywał w Domu Księży Emerytów w 
Siedlcach, gdzie zmarł w święto Przemie-
nienia Pańskiego 6 sierpnia 1998 r. Pogrzeb 
odbył się dwa dni później w Wytycznie [8]. 

Andrzej Wac-Włodarczyk 

Koniec części pierwszej
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W okresie wakacyjnym przez 3 dni 
dzieci miały możliwość stworzyć naprawdę 
piękne rzeczy na warsztatach artystycznych 
z panią Magdaleną Józefczuk-Dmitrocą. 
Nikt nie mógł narzekać na nudę. Powsta-
ły m.in. piękne latające smoki, kolorowe  
witraże, a ostatniego dnia dzieci zdobiły 
kocią rodzinę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
także czwartkowe gry i zabawy prowadzo-
ne przez instruktorów przy altanach nad 
zalewem. Mogliśmy się pobawić i pograć w 
różne gry m.in. w koszykówkę. Dzieci roz-
wiązywały też zagadki i rebusy. Z każdym 
spotkaniem chętnych przybywało.

W programie wakacyjnym Ośrodka 
Kultury był również wyjazd do Zamościa, 
do kina CKF STYLOWY na film przygodo-
wy pod tytułem „Zew krwi”.

Pomimo sytuacji pandemicznej panują-
cej na świecie nasz Ośrodek w czasie letnim 
każdego dnia tętnił życiem. Dziękujemy za 
zaufanie, mile spędzony czas i dużo pozy-
tywnej energii. Dzieci wychodziły z zajęć za 
każdym razem z dużą satysfakcją i ogrom-
nym uśmiechem. 

Patryk Wrzyszcz

pamiątki. Pełni wrażeń i w dobrych humo-
rach wróciliśmy do Żółkiewki.
W sierpniu Ośrodek Kultury Samorządo-
wej zorganizował wycieczkę po naszym 
pięknym Roztoczu.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Szczebrze-
szyna. Zwiedzaliśmy Stary Rynek, cerkiew, 
synagogę oraz pomnik chrząszcza, który 
był obowiązkowym punktem wycieczki.  „HETMAN DZISIEJSZY 

MIESZKANIEC  
ŻÓŁKIEWKI”

W ramach obchodów Roku Hetmana 
Żółkiewskiego Biblioteka ogłosiła konkurs 
skierowany do dzieci pt. „ Hetman dzisiej-
szy mieszkaniec Żółkiewki”. W konkursie 
zostało wyłonionych dwóch laureatów Mi-
chał Drozd oraz Mikołaj Zielonka. Obie 
prace były bardzo ciekawe, Michał spojrzał 
na Hetmana jako przyszłego prezydenta,  
z kolei Mikołaj przedstawił Żółkiewskiego 
jako  gospodarza. Zachęcamy wszystkich 
do brania czynnego udziału w konkur-
sach organizowanych przez Bibliotekę oraz 
Ośrodek Kultury. Oto fragmenty prac na-
desłanych przez chłopców:

1.
-  „...Stanisław wrócił późnym wie-

czorem do domu. Dzieci już spały. Regina 
siedziała przy komputerze i przeglądała Al-
legro. Chciała kupić sobie nową torebkę z 
Gucci.

- Stasiu, czy to ty?
- Tak, to ja. Chciałbym z tobą porozma-

wiać.
- Co się stało? – przeraziła się żona.
- Jan Zamoyski zaproponował, żebym 

startował na prezydenta. Co ty o tym my-
ślisz?

Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Pan prze-
wodnik opowiedział kilka ciekawostek  
o okolicy: m.in. w starej cerkwi usłyszeli-
śmy legendę o niezwykłym pająku. Na ko-
niec zwiedzania Szczebrzeszyna odwiedzi-
liśmy galerię sztuki. Następnie ruszyliśmy 
do Zwierzyńca. Widzieliśmy tam mnóstwo 
ciekawych miejsc m.in. Ośrodek Eduka-
cyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku  
Narodowego,kościół na wodzie, gdzie rów-
nież przewodnik opowiedział ciekawą le-
gendę. Oprócz zwiedzania mieliśmy rów-
nież czas na konkursy i obowiązkowe lody. 
Po chwili odpoczynku pojechaliśmy do Gó-
recka Kościelnego. Na początku byliśmy w 
kościele pw. św. Stanisława Biskupa, który 
oczarował nas drewnianym wnętrzem i nie-
spotykanym klimatem. Widzieliśmy rów-
nież wnętrze najstarszych dębów w Polsce, 
które mają około 600 lat. Następnie udali-

śmy się do kapliczki Na Wodzie. Po obie-
dzie nabraliśmy sił na kolejne punkty naszej 
wycieczki. Ruin Starej Papierni na terenie 
rezerwatu „Czartowe Pole” były ostatnim 
miejscem, które zobaczyliśmy. 
 Na koniec zostawiliśmy sobie wizytę  
w Krasnobrodzie i kapliczkę św. Rocha. 
Wycieczkę zakończyliśmy na wieży wido-
kowej w Krasnobrodzie.
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WAKACJE W BIBLIOTECE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W BIBLIOTECE

W trakcie naszej wakacyjnej przygody 
dzieci same zdobiły lniane torby oraz ko-
szulki. Za pomocą farb witrażowych po-
wstały piękne ptaki i krajobrazy na szkle. 
Na wielkim płótnie tworzyliśmy wakacyjne 
plany, które mógł podziwiać każdy, kto od-
wiedził Bibliotekę w wakacje.   Wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy za udział 
i serdecznie zapraszamy do udziału w roż-
nych przedsięwzięciach. 

własnoręcznie przygotowały pizze. Wspól-
ne gotowanie poprzedziła prelekcja na te-
mat zdrowego stylu życia przeprowadzona 
przez dietetyka.  Zajęcia w Bibliotece oczy-
wiście muszą być połączone z odpowiednia 
lekturą, w związku z czym codziennie każ-
de spotkanie zaczynaliśmy od wspólnego 
czytania bajek.
W każdy wtorek zajęcia przeprowadzała 
pani Magdalena Józefczuk-Dmitroca, któ-
ra wraz z dziećmi tworzyła świat emocji za 
pomocą malarstwa, rysunku, a nawet eks-
perymentu.
Niestety przez wzrost zachorowań na Co-
vid-19 musieliśmy przerwać zajęcia, ale 
mamy nadzieje, że jak najszybciej do nich 
powrócimy.

 Na początku wakacji Biblioteka 
przygotowała propozycje spędzenia wolne-
go czasu, oferta była skierowana do dzieci. 
Niestety ze względu na sytuację panującą  
w Polsce, musieliśmy ograniczyć ilość 
osób, które mogły skorzystać z naszych za-
jęć. Wszystkie warsztaty przeprowadzone 
zostały w reżimie sanitarnym.  Wspólnie  
z dziećmi wyruszyliśmy na spotkanie z wy-
obraźnią, bawiąc się na świeżym powietrzu, 
tańcząc, skacząc, kręcąc hula-hop, wirując 
chustą, i rozwijając swoje zdolności arty-
styczne.

 Od 16 września do 13 paździer-
nika 2020 r. w Bibliotece zorganizowane 
zostały zajęcia pozalekcyjne. Na dzieci cze-
kało szereg atrakcji, nikt nie mógł liczyć na 
nudę. Wszystkie warsztaty zorganizowane 
były w reżimie sanitarnym, z czym wiąza-
ła się również ilość uczestników biorących 
udział w zajęciach. Podczas dwugodzin-
nych spotkań uczestnicy świetnie się bawili.
 W kinowe poniedziałki na dużym 
ekranie oglądaliśmy bajki wybrane przez 
dzieci. Każdego dnia tworzyliśmy coś in-
nego: leśne ozdoby, lwy a nawet pszczoły, 
które można podziwiać na wystawie zorga-
nizowanej w holu Biblioteki.  Nasze zajęcia 
uatrakcyjniały spacery po Żółkiewce.
Podczas warsztatów kulinarnych dzieci 

- To świetny pomysł! Jesteś inteligentny, 
znasz języki obce. Nadajesz się na to stano-
wisko. Ludzie cię chwalą, że jesteś dobrym 
gospodarzem gminy. Nie zastanawiaj się 
ani chwili.

- Tak sądzisz. Dobrze, zrobię, jak mi ra-
dzisz. Jutro dam odpowiedź Zamoyskiemu.

Minęły trzy miesiące, kampania pre-
zydencka trwała na dobre. Sondaże dawa-
ły duże szanse na zwycięstwo Stanisława 
Żółkiewskiego. Czyżby żółkiewianin miał 
zostać prezydentem?.”

2.
 „...Stanisław Żółkiewski bardzo lubił 

mieszkać w Żółkiewce. Lubił mieszkań-
ców miasteczka za to, że prawie z każdym 
można się dogadać. W Żółkiewce mieszka-
li dobrzy i życzliwi ludzie. Żółkiewski nie 
wyobrażał sobie mieszkać gdzie indziej, tu 
miał swoje gospodarstwo swoja rodzinę i 
przyjaciół.

Jako najbogatszy rolnik w okolicy brał 
udział we wszystkich uroczystościach 
związanych z polem takich jak dożynki. 
Na dożynkach nie tylko był starostą ale 
tez występował na scenie. Jego hobby było 
śpiewanie, co wychodziło mu naprawdę 
świetnie.

Gdyby tak naprawdę żył w dzisiejszych 
czasach, na pewno chciałby zostać rolni-
kiem i prowadzić wielkie gospodarstwo 
wraz ze swoją żoną, bo Żółkiewka jest cu-
downym miejscem do życia. The End.”
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Biblioteka Publiczna Gminy Żółkiewka 
w tym roku po raz pierwszy wzięła udział 
w akcji zorganizowanej przez Instytut  
Pamięci Narodowe pod nazwą „Bi-
blioteka na to czeka”. Akcja ma na 
celu popularyzację czytelnictwa oraz 
wspieranie bibliotek szkolnych, pu-
blicznych oraz akademickich w Polsce.  
Celem działania jest upowszechnienie wie-
dzy z zakresu najnowszej historii Polski po-
przez udostępnienie czytelnikom bibliotek 

 Rok 2020 jest rokiem wielu wybit-
nych postaci wyróżniających się siłą odwa-
ga oraz wiarą. W tym roku patronem został 
nie tylko Hetman Stanisław Żółkiewski, ale 
również Jan Paweł II. Historia życia Ka-

 W tym roku już po raz dziewią-
ty Prezydent RP ogłosił akcję Narodowe 
Czytanie, która organizowana jest nieprze-
rwanie od 2012 roku. Przedsięwzięcie ma 
na celu popularyzację najwybitniejszych 
polskich dzieł literackich. Podczas ubie-
głorocznej edycji Narodowego Czytania 
lekturą były „Nowele polskie”. W tym roku, 
ogólnopolska akcja zaplanowała została na 
5 września 2020, zaś wybranym utworem 
stał się dramat Juliusza Słowackiego pt. 
„Balladyna” – wybitne dzieło polskiego ro-
mantyzmu.
 W Żółkiewce święto literatury, 
jakim jest Czytanie Narodowe, odbyło się 
14 września w słoneczne przedpołudnie 
o godz. 11.00. w zaciszu drzew i krzewów 
przed budynkiem Ośrodka Kultury Samo-
rządowej. Spotkanie zorganizowały panie 
z Biblioteki Publicznej. Utwór zinterpre-
towali, m. in: Sekretarz Urzędu Gminy 
-   Marcin Zając, Radny Gminy - Bogdan 
Kuzioła, Dyrektor OKS -   Anna Podgórska, 
Pracownicy Ośrodka Kultury Samorządo-
wej w Żółkiewce - Ewa Wlizło, Anna Jarosz, 
Agnieszka Mrowińska, Katarzyna Oleszek 
oraz Patryk Wrzyszcz, pani Ewa Dobro-
wolska oraz pracownicy Dziennego Domu 
Seniora w Żółkiewce - Aneta Tymicka oraz 
Anna Borowiec. W spotkaniu udział wzię-
li: Przewodniczący Rady Gminy -   Marian 
Kania i pensjonariusze Dziennego Domu 
Senior + w Żółkiewce.  
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

ŚWIĘTO 
LITERATURY

„BIBLIOTEKA NA 
TO CZEKA”

100. URODZINY 
JANA PAWŁA II

rola Wojtyły, bo o nim mowa, jest to temat  
niejednokrotnie poruszany w telewizji, radiu, 
jak i w wielu domach na całym świecie. Jego 
życie jest to historia wielowątkowa, historia 
artysty, polityka, wychowawcy młodzieży, a 
przede wszystkim duszpasterza, który posia-
dał siłę jednoczenia ludzi. Do końca swoich 
dni żył w przekonaniu o potrzebie dialogu 
oraz porozumienia.

 W Bibliotece Publicznej Gminy 
Żółkiewka można znaleźć wiele ciekawych 
pozycji dotyczących życia Jana Pawła II. Po-
nadto od maja w holu biblioteki mogli Pań-
stwo obejrzeć wystawę poświęconą życiu 
Papieża Polaka zorganizowaną z okazji 100. 
urodzin. W związku ze wzrostem zacho-
rowań na Covid- 19 zwiedzanie jest teraz 
utrudnione, wystawę więc można obejrzeć  
w formie online, korzystając ze strony in-
ternetowej: https://artsandculture.google.
com/exhibit/karol-wojty%C5%82a-naro-
dziny/KQICToaicSVbKg.

Anna Jarosz

dorobku wydawniczego IPN.
W ramach przedsięwzięcia otrzymali-

śmy pakiet 30 książek o tematyce historycz-
nej, dotyczącej historii naszego wojewódz-
twa, są to m.in.: „Dzieje Lubelszczyzny 
1944-1956. Aspekty społeczne gospodar-
cze, światowe i kulturalne” pod redakcją 
Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura, 
„Polskie Stronnictwo ludowe w wojewódz-
twie lubelskim w latach 1945-1947” Jacka 
Romanka czy „Ogniwo Terroru” Bogdana 
Sekścińskiego. Wszystkie pozycje wzbo-
gaciły nasz księgozbiór i są dostępne dla  
naszych czytelników.
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str. 21 76 rocznica Pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa

Ultramaraton Piękny Wschód 25/26 lipca 2020r. - punkt kontrolny w Żółkiewce

Władze Gminy Żółkiewka

Poczty sztandarowe: Rady Gminy i Zespołu Szkół w Żółkiewce

Przyjazd pierwszych kolarzy

Modlitwa przy mogile pomordowanych

ks. Krzysztof Pietrzniak

Najmłodsi z uczestnikami maratonu

Odpoczynek i przygotowanie do dalszej trasy



PANORAMA ŻÓŁKIEWSKANr 1(25)/2020 (GRUDZIEŃ)

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

str. 22 2020 Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego - konferencja naukowa 3.10.2020

Uroczyste otwarcie konferencji Profesor  Andrzej Wac-Włodarczyk

Profesor Marian Surdacki Wójt Gminy Żólkiewka Jacek Lis

Wystąpienie prof. Stefana Dousy Podziękowanie Zarządu RTPŻ Autorowi książki

Zaproszeni goście i regionaliści
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Wywiad z KGW „ Hetmanki” z Żółkiewki

Wystawa „ Twarze hetmana”

Stoisko RTPŻ

Stoisko Urzędu Pocztowego w Żółkiewce

Kapela przed kamerami TVPWidowisko „Towarzysze ostatnich chwil Hetmana” 

Wywiady dla TVP Lublin do programu „ Jesień z TVP 3”
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Msza Święta Dożynkowa

Przejście korowodu dożynkowego do Kościoła Parafialnego

Poświęcenie wieńców dożynkowych przez proboszcza ks. Mariana Wiecha

Wręczenie dyplomów dla grup wieńcowych

Procesja z darami

Grupy wieńcowe, księża i władze gminy
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,,HETMAN STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI – 
NAMALUJ PORTRET BOHATERA’’

KGW W CZASIE PANDEMII

Rok 2020 na mocy Uchwały Sejmu RP 
został ustanowiony Rokiem Hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego. Ośrodek Kultury 
Samorządowej w Żółkiewce, chcąc upa-
miętnić postać wielkiego wodza, Hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego ogłosił konkurs 
plastyczny. Zadaniem uczestników było 
namalowanie portretu Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego. Konkurs skierowany był do 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 
Łącznie wpłynęło 37 prac ze Szkoły Podsta-
wowej w Żółkiewce i Szkoły Podstawowej 
w Chłaniowie. 

Jury po długich naradach, wyłoniło  
laureatów i przyznało wyróżnienia:

I miejsce – nie przyznano
II miejsce ex aequo – Natalia Szewczyk, 

kl. VIII, Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, 
Nikola Sulima, kl. VII, Szkoła Podstawowa 
w Chłaniowie

III miejsce – Karol Szczepaniak, kl. VI, 
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce.

Wyróżnienia: Malwina Jarosz, kl. VII, 

 Rok 2020 był inny od poprzed-
nich, wprowadzone ograniczenia związane 
z organizacją imprez w plenerze, spotkań 
i zgromadzeń spowodowały, że wiele uro-
czystości miało symboliczny charakter. 
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych musieli 
przestrzegać obowiązujących zasad reżimu 
sanitarnego. Czas pandemii nie zniechęcił 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
Żółkiewka do aktywnego udziału w niektó-
rych konkursach, organizowanych spotka-
niach oraz uczestnictwie w warsztatach.

W niedzielne popołudnie 2 sierpnia 
Dyrektor OKS - Anna Podgórska wraz 
z pracownikami przygotowali spotkanie 
organizacyjno-informacyjne z paniami z 
KGW z gminy Żółkiewka. Omawiane były 
różne tematy, m.in. przygotowania wień-
ców na Dożynki Gminne oraz organizacja 
Święta Plonów w reżimie sanitarnym. Panie 
zainteresowały się konkursem na najsmacz-
niejsze ciasto z dodatkiem ziół oraz na naj-
piękniejszy bukiet, organizowany podczas 
VI Wojewódzkiego Święta Ziół w Bonie-

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, Domini-
ka Kowalik, kl. VII, Szkoła Podstawowa w 
Żółkiewce, Adam Kiełbasa, kl. VII, Szkoła 
Podstawowa w Żółkiewce, Jakub Pietrz-
niak, kl. VII, Szkoła Podstawowa w Żół-
kiewce, Michał Drozd, kl. VII, Szkoła Pod-
stawowa w Żółkiewce.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali na-
grody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział w konkursie i zapraszamy 
do uczestnictwa w kolejnych propozycjach.

W Ośrodku Kultury Samorządowej  
w Żółkiewce została zorganizowana po-
konkursowa wystawa prac plastycznych. 
Mamy nadzieje, że udział dzieci w kon-
kursie plastycznym pt. ,,Hetman Stanisław 
Żółkiewski - namaluj portret bohatera’’, 
przyczynił się do wzmocnienia lokalnego 
patriotyzmu. Wzbudził w młodym pokole-
niu szacunek do przeszłości i zainteresowa-
nie patronem naszej miejscowości.

Katarzyna Oleszek

wie.  Zapadła decyzja, że KGW ,,Hetmanki’’ 
z Żółkiewki wezmą udział w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas 
Powiatowych Dożynek w Krasnymstawie. 
Rozpoczęły się przygotowania do tych uro-
czystości. Spotkanie miało miejsce przed 
budynkiem Ośrodka Kultury Samorządo-
wej w Żółkiewce, na którym obecne było 
KGW Rożki Kolonia, KGW Dąbie, KGW 
Makowiska, KGW Poperczyn oraz nowo 

powstałe KGW „Hetmanki” z Żółkiewki.
W 2020 r. KGW Rożki Kolonia oraz 

KGW Żółkiewka - ,,Hetmanki’’ podjęły 
decyzję o wpisaniu do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Wcześniej rejestracji do-
konało KGW Chłaniów w grudniu 2018 r. 
oraz KGW Poperczyn w maju 2019 r.
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 15 sierpnia delegacja z gminy Żół-
kiewka uczestniczyła w VI Wojewódzkim 
Święcie Ziół w Boniewie gm. Fajsławice. 
Gminę Żółkiewka reprezentowali: Sekre-
tarz Urzędu Gminy - Marcin Zając, Dy-
rektor Ośrodka Kultury - Anna Podgórska, 
„Kapela Wujka Romana” oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Panie z KGW Rożki Kolo-
nia, KGW Poperczyn oraz KGW „Hetman-
ki” z Żółkiewki brały udział w konkursach 
na najsmaczniejsze ciasto z dodatkiem ziół 
oraz na najpiękniejszy bukiet zielny. Komi-
sja konkursowa przyznała drugie miejsce 
KGW z Poperczyna za najsmaczniejsze cia-
sto z dodatkiem ziół, za ,,Specjał czosnko-
wo-ziołowy Ewy’’. Panie otrzymały nagrodę 
oraz pamiątkowy dyplom. Na scenie wy-
stąpiła „Kapela Wujka Romana” działająca 
przy Ośrodku Kultury Samorządowej w 
Żółkiewce. 
 Następnego dnia w niedzielę, 16 
sierpnia 2020 r. odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne w Żółkiewce. Ze względu 
na obostrzenia panujące w kraju obchody 
Święta Plonów miały inny, symboliczny 
charakter. Na uroczystości obecni byli: Wójt 
Gminy Żółkiewka - Jacek Lis, Sekretarz 
Urzędu Gminy - Marcin Zając, Radny Po-
wiatu Krasnostawskiego - Jan Mróz, Prze-
wodniczący Rady Gminy - Marian Kania 
wraz z radnymi, sołtysi z gminy Żółkiewka. 
W korowodzie dożynkowym uczestniczyły 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, prezen-
tując wieńce dożynkowe. Barwny korowód 
prowadzony przez „Kapele Wujka Roma-
na” przemaszerował do kościoła pw. św. 
Wawrzyńca w Żółkiewce. 
Mszę Świętą w intencji rolników celebrował 
proboszcz parafii ks. Marian Wiech i zapro-
szony ks. Jacek Borowiec. W trakcie liturgii 

panie po ogrodzie ziołowo-kwiatowym, w 
którym można podziwiać kilkadziesiąt ga-
tunków ziół i kwiatów. Kolejnym punktem 
programu były warsztaty ziołowe, podczas 
których według poszczególnych przepisów 
panie mogły skomponować własne mie-
szanki ziół.  Podsumowaniem spotkania był 
wspólny posiłek. Centrum Edukacji Zielar-
skiej w Boniewie zlokalizowane wśród pięk-
nej przyrody okazało się bardzo przyjazne,  
pełne pachnących kwiatów i ziół.
20 września na festiwalu „Dobre, bo nasze” 
stoisko z Gminy Żółkiewka cieszyło się tutaj 
dużym powodzeniem. Gospodynie z KGW 
Rożek Kolonii i z Poperczyna przygotowały 
tradycyjne ciasta, różne smakołyki i owoce 
jesieni.
 Kolejnym, i ostatnim, w tym 
roku działaniem KGW, było przygotowa-
nie stoiska z potrawami tradycyjnymi na  
Wojewódzką Konferencję Regionalistów.  
W sobotę 3 października 2020 r. w Gmin-
nej Hali Sportowej w Żółkiewce panie  
z KGW z Żółkiewki prezentowały swoje 
specjały kulinarne. Stoisko cieszyło się du-
żym powodzeniem. Tego dnia była obecna 
ekipa telewizji regionalnej, panie udzie-
liły wywiadu, który można było obejrzeć  
w programie Jesień z TVP 3 Lublin. 
Nowe zakazy wprowadzone w połowie paź-
dziernika spowodowały odwołanie plano-
wanych imprez.
 Wszystkim paniom z Kół Gospo-
dyń Wiejskich serdecznie dziękujemy za 
poświęcony czas i zaangażowanie w przy-
gotowanie potraw na konkursy, organizacje 
stoisk, uwicie wieńców dożynkowych oraz 
wspólny wyjazd.

Katarzyna Oleszek

ksiądz poświęcił 5 wieńców dożynkowych 
oraz chleb, który przyniosła delegacja rad-
nych gminy. Po mszy Wójt Gminy wręczył 
przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiej-
skich z Chłaniowa, Wierzchowiny, Koszar-
ska, Rożek-Kolonii i Żółkiewki dyplomy za 
przygotowanie wieńców dożynkowych. Na 
zakończenie uczestnicy mogli się poczęsto-
wać chlebem wypieczonym z tegorocznej 
mąki.
 30 sierpnia 2020 r. delegacja z 
Gminy Żółkiewka uczestniczyła w Do-
żynkach Powiatowych w Krasnymstawie.  
Naszą gminę reprezentowali: Sekretarz 
Urzędu Gminy - Marcin Zając, Dyrektor 
Ośrodka Kultury Samorządowej w Żół-
kiewce - Anna Podgórska, grupa wieńcowa 
Koło Gospodyń Wiejskich „Hetmanki” z 
Żółkiewki. Uroczystość rozpoczęła się od 
Mszy św. dziękczynnej w kościele pw. Mat-
ki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie. Na-
stępnie uczestnicy przeszli ulicami miasta 
na plac dożynkowy przy Zespole Szkół nr 2  
im. Bartosza Głowackiego w Krasnymsta-
wie. 
 Kolejną inicjatywą, w której panie 
wzięły udział, to warsztat kulinarny i zio-
łowy w Centrum Edukacji Zielarskiej ,,Ty-
miankowy Smak Fajsławic’’ w Fajsławicach. 
Dyrektor  Ośrodka Kultury Samorządowej 
w Żółkiewce - Anna Podgórska postanowiła 
zorganizować wyjazd edukacyjny dla więk-
szej grupy osób, aby zapoznać się z tematy-
ką ziół, ich znaczenia, szerokiego zastoso-
wania. W sobotę 5 września panie z gminy 
Żółkiewka uczestniczyły w warsztatach 
kulinarnych, wspólnie przyrządziły zupę  
pokrzywową.Następnie pani Feliksa Gorz-
kowska - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Fajsławice oprowadziła
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Dzienny Dom Senior+ w Żółkiewce zo-
stał otwarty dnia 31.01.2020r. na potrzeby 
osób starszych 60+. Nasi Seniorzy mają za-
pewnioną opiekę pielęgnacyjną, rehabilita-
cję, darmową zdrową kuchnię.

Dom Seniora otoczony jest zielenią z 
ławeczkami, gdzie można odpoczywać po 
zabiegach i cieszyć się pobytem na świeżym 
powietrzu. Nasi Seniorzy mogą codziennie 
uczestniczyć w gimnastyce, pozwalającej 
na szybki powrót do formy. Celem placów-
ki jest przywracanie aktywności i poprawa 
jakości życia osób powyżej 60 roku życia. 
Zespół pielęgnacyjno-opiekuńczy w Domu 

Seniora zapewnia opiekę od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 
tworząc jednocześnie atmosferę domowego 
ciepła i życzliwości.

Aktywność i zajęcia usprawniające 
dostosowane są do potrzeb i możliwości 
Seniorów. Mamy pokój wypoczynkowy z 
biblioteką, gdzie można spędzać czas w to-
warzystwie innych Seniorów. 

Kuchnia w naszej placówce zajmuje 
szczególne miejsce, to w niej odbywają się 
poranne rozmowy przy kawie, warszta-
ty kulinarne, na których m.in. pieczemy 
chleb, smażymy pączki a także świętujemy 

imieniny naszych podopiecznych. 
Prowadzimy zajęcia manualne, często 

opierając się na zdolnościach naszych Se-
niorów. Własnoręcznie wykonaliśmy m.in. 
drzewka szczęścia, palmy, kartki imienino-
we, pokrowce na krzesła, opaski na głowę, 
kwiaty z bibuły, ozdoby na ściany naszego 
Domu. 

Seniorzy na zaproszenie Biblioteki Pu-
blicznej w Żółkiewce uczestniczyli w Czy-
taniu Narodowym. Na codzień wielu z nich 
korzysta ze zbiorów biblioteki. Czytają cza-
sopisma, wypożyczają książki, interesują się 
nowościami.

SENIORZY W ŻÓŁKIEWCE DZIAŁAJĄ!
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Mieliśmy ogromną przyjemność gościć 
pana Lecha Dziedzica, który odbył z nami 
wspaniałą lekcję historii, panią Ilonę Ry-
dzak, która prowadzi gabinet kosmetyczny 
w Żółkiewce, panią doktor Ewę Rachwał 
Kleinrok, która odpowiadała na pytania 
dotyczące zdrowia i udzielała informacji 
odnośnie koronawirusa. W nasze progi za-
witała również pani Marzena Mariola Pod-
kościelna, która zaprezentowała nam swoją 
twórczość oraz wysłuchała wierszy naszej 
Seniorki. Policjanci z Posterunku w Żół-
kiewce edukowali Seniorów, jakie zagroże-
nia czyhają na osoby starsze i jak się przed 
nimi ustrzec. Seniorzy odbyli szkolenie z 
zakresu udzielania przedmedycznej pierw-
szej pomocy, potwierdzone certyfikatem, 
dla każdego z nich. 
Codziennie umilała nam dzień pani Ada 
z Ośrodka Kultury Samorządowej w Żół-
kiewce, która czytała naszym Seniorom 
książki. Gościliśmy również w Bibliotece 
Publicznej w Żółkiewce, gdzie pani Ewa 
Wlizło wraz z Seniorami wracała wspo-
mnieniami do ich dzieciństwa, ulubionej 
książki oraz bawiła kalamburami.
Seniorzy bardzo chętnie korzystają z wy-
jazdów do kina i wycieczek. W tym roku 
zwiedziliśmy Muzeum Wsi Lubelskiej  
w Lublinie, barokowy kościół i klasztor 
Benedyktynów w Radecznicy, zespół pała-
cowo-barokowy w Kozłówce, uczestniczy-
liśmy w mszy św. w kościele p.w. św. Ma-
teusza w Chłaniowie oraz byliśmy w kinie 
,,Morsie Oko” w Krasnymstawie i ,,Stylo-
wy” w Zamościu. 
Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy 
mogli realizować kolejne cele, aktywizować 
Seniorów a koronawirus nie popsuje nam 
tych planów.

Aneta Tymicka

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lu-
blinie zaproponował uczniom wszystkich 
szkół oraz osobom dorosłym z terenu wo-
jewództwa lubelskiego udział w konkur-
sie poetyckim pn. „Limeryk w koronie” 
Zgodnie z regulaminem nadsyłane prace-
-limeryki miały w lekkiej formie komento-
wać bieżącą, nadzwyczajną rzeczywistość,  

KONKURS  
POETYCKI „LIMERYK 

W KORONIE”

w jakiej znaleźliśmy się wszyscy, w związ-
ku z pandemią koronawirusa. Najważniej-
sze i najtrudniejsze było to, żeby zachowu-
jąc formę limeryku przemycić dobry żart , 
opisać sytuację czy zdarzenie przywołując 
uśmiech w tych trudnych czasach. Jury po 
zapoznaniu się z około 50 zestawami prac 
literackich przyznało nagrody i wyróżnie-
nia. Z gminy Żółkiewka w konkursie wzięła 
udział Pani Ewa Dobrowolska, która na co 
dzień pisze teksty do programów kabareto-
wych / Kabaret Pod Siwym Włosem/.Jury 

przyznało Pani Ewie wyróżnienie. Gra-
tulujemy, poniżej umieszczamy  limeryki 
Pani Ewy. Wszyscy, którzy wzięli udział  
w tym konkursie – zabawie, udowodnili, 
że poczucie humoru w Narodzie nie ginie,  
a uśmiech i dobry żart naprawdę pomaga.

Anna Podgórska

Wirusowi co mieszka gdzieś w Chinach
zamarzyła się polska dziewczyna,
więc koronę założył na głowę,
wdział garnitur no i rzekł – gotowe.
A to jego ostatnia godzina.
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KABARET  
WYRÓŻNIONY

WYSTĘPY KAPELI 

 Miło nam poinformować, że Ka-
baret „Pod Siwym Włosem” działający przy 
Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiew-
ce w 21. Wojewódzkim Jesiennym Prze-
glądzie Twórczości Artystycznej Seniorów 
zdobył wyróżnienie w kategorii „Forma te-
atralna i kabaretowa”. W tym roku konkurs 
miał zmienioną formę. Artyści byli ocenia-
ni na podstawie prezentacji video, które już  
w październiku z kabaretem nagrywaliśmy 
w Ośrodku, aby później przesłać do Orga-
nizatora w formie nagrania na płycie DVD. 
Przez obecną sytuację pandemiczną na wy-
niki czekaliśmy aż do 1 grudnia, ale było 
warto. Nasz Kabaret na tle konkurencji, 
która była ogromna, wypadł bardzo dobrze 
i uzyskał wyróżnienie. Artystom życzymy 
dalszych sukcesów i owocnej pracy nad no-
wymi programami. 

Patryk Wrzyszcz

 We wrześniu odbyły się dwie im-
prezy, gdzie swój udział miała działająca 
przy naszym Ośrodku Kultury w Żółkiewce 
Kapela Wujka Romana.
Pierwsza z nich odbyła się w niedzielę 6 

września 2020 r. na skwerze w Rybczewi-
cach -„Piknik Królewski”. Pomimo nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych 
i panującej w kraju sytuacji epidemicznej 
udało się organizatorom kontynuować za-
początkowany w ubiegłym roku cykl wyda-
rzeń pn. JARMARK KRÓLEWSKI, nasza 
kapela wystąpiła tam gościnnie.
Dnia 20. września 2020 r. w Turobinie od-
była się IV edycja Festiwalu Piosenki Pa-
triotycznej. W konkursie nie mogło zabrak-
nąć reprezentacji naszej gminy — wystąpiła 
Kapela Wujka Romana, która w ubiegłym 
roku zdobyła pierwsze miejsce. Niestety 
w tym roku nie stanęła na podium, ale III 
miejsce w kategorii wokalistów zajęła jedna 
z solistek naszej Kapeli - Patrycja Stojańska. 
Nasze gratulacje.  Miesiąc wcześniej, 15 
sierpnia kapela znalazła się w reprezentacji 
naszej gminy i brała udział w  Wojewódz-
kim Święcie Ziół w Boniewie, gm. Fajsła-
wice zorganizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie. Następnego dnia 16. 
sierpnia poprowadziła grupy wieńcowe na 

Na Krakowskiej Bramie w Lublinie
siedzi wirus – ma widok jak w kinie.
Oburzył się kozioł herbowy,
ludzie, nie suszcie mi głowy!
Niech martwią się konie w stadninie!

Ewa Dobrowolska, Żółkiewka

Dożynki Gminno-Parafialne w Żółkiewce. 
Święto Plonów z powodu Covid-19 miało 
skromniejszy charakter. Należało dostoso-
wać się do wymogów i w reżimie sanitarnym 
przebiegły skromne uroczystości  dożynko-
we. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku 
tradycyjnie korowód dożynkowy przejdzie 
główną ulicą Żółkiewki na plac przy zalewie 
poprowadzony przez zespoły artystyczne i 
Kapelę Wujka Romana.
 Kolędowanie na Świętego Szczepana w tym 
roku, to także występy Kapeli w kościele w 
Żółkiewce, gdzie zaprezentowała tradycyjne 
kolędy i pastorałki. W ten sposób mogliśmy 
kontynuować trwającą od prawie trzydzie-
stu lat tradycję organizacji festiwalu kolęd 
w żółkiewskiej gminie, niestety w trudnych 
warunkach i okolicznościach pandemii. Ale 
odpowiedni nastrój, dekoracje świąteczne, 
szopka przy głównym ołtarzu w kościele, 
wspólne śpiewanie kolęd,   spowodowało 
radośniejsze przeżywanie świąt Bożego Na-
rodzenia.

Patryk Wrzyszcz
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250 lat od erygowania kościoła  
pw. Świętego Wawrzyńca  
w Żółkiewce

Najnowsza książka wydana przez Regio-
nalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, 
jej autorem jest prof.zw.dr hab.inż.Andrzej 
Wac-Włodarczyk, rodowity żółkiewianin, 
przewodniczący Komitetu Budowy Po-
mnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
w Żółkiewce, wiceprezes RTPŻ, uczestni-
czy w działalności wielu towarzystw, orga-
nizacji naukowych,redakcji czasopism.
Publikacja powstała z okazji jubileuszu 
250-lecia istnienia świątyni w Żółkiewce. 
Zawiera m.in. opisy architektury kościoła 
i otoczenia, charakterystykę fresków i wy-
strój wnętrza a także dzieje parafii rzym-
sko-katolickiej w Żółkiewce od najdaw-
niejszych czasów po lata współczesne, są 

też dane administracyjne i demograficzne 
gminy Żółkiewka. 

Książka w całości sfinansowana została ze 
środków unijnych.Instytucja Zarządzają-
ca PROW 2014-2020 – Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany 
przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół 
Żółkiewki. Materiał współfinansowany 
ze  środków Unii Europejskiej w  ramach 
realizacji operacji pn.  „Promocja obsza-
ru i  rozwój oferty w  zakresie turystyki 
oraz  produktów i  usług lokalnych” w  ra-
mach działania 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER 
w  ramach poddziałania 19.2 Wsparcie 
na wdrażanie operacji w  ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez   
społeczność.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

KĄCIK LITERACKI

4. sierpnia przed budynkiem Ośrodka 
Kultury Samorządowej w Żółkiewce od-
było się spotkanie autorskie ze Zbignie-
wem Dmitrocą – poetą, bajkopisarzem, 
dramaturgiem, tłumaczem poezji rosyj-
skiej. Twórca i aktor Jednoosobowej Trupy 
Walizkowej ,,Teatrzyk jak się patrzy’’ był 
gościem w ramach oferty wakacyjnej dla 
najmłodszych. Poeta prezentował swoje 
najnowsze książki dla dzieci t.j.:  ,,Ciekaw-
ski kotek’’, ,,Zwierzęta i zwierzątka’’, ,,Koła 
i kółka’’, ,,Mamo, chcę jeść!”. Pisarz recy-
tował swoje wiersze, a z magicznej waliz-
ki pojawiały się postacie zwierząt. Dzieci 
,,przeniosły się” w bajkowy świat. Z uwagi 
na panującą pandemię, spotkanie odbyło 
się na świeżym powietrzu z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności i zasad 
sanitarnych.

Katarzyna Oleszek

ZBIGNIEW DMITROCA ,,TEATRZYK Z WALIZKI’’
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WYDARZENIA
KONFERENCJA REGIONALISTÓW W ŻÓŁKIEWCE

13 czerwca 2019 r. Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie 
ustanowienia roku 2020 rokiem hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego. Pośród postaci 
wpisanych w poczet najwybitniejszych wo-
dzów w historii oręża polskiego wyróżnia 
się ten wielki bohater narodowy, którego 
gniazdo rodowe wywodzi się z naszej Żół-
kiewki.

3 października 2020 r. w Gminnej Hali 
Sportowej w Żółkiewce odbył się XVII Sej-
mik Towarzystw Regionalnych Lubelszczy-
zny. Konferencja pod hasłem ,,2020 Rok 
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego’’ skupi-
ła regionalistów z województwa lubelskiego 

niemal w 400. rocznicę śmierci wielkiego 
wodza,patrioty, męża stanu, hetmana wiel-
kiego koronnego i kanclerza.

Organizatorami wydarzenia byli: Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Woje-
wódzka Rada Towarzystw Regionalnych w 
Lublinie, Wójt Gminy Żółkiewka, Ośrodek 
Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Re-
gionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiew-
ki. Konferencja została objęta patronatem: 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Wojewody Lubelskiego – Lecha 
Sprawki, Marszałka Województwa Lubel-
skiego - Jarosława Stawiarskiego, Starosty 

Krasnostawskiego - Andrzeja Leńczuka.
Konferencja rozpoczęła się recytacją 

wierszy, napisanych wyjątkowo na tę okazję 
przez panią Ewę Dobrowolską. Wystąpienie 
dzieci wprowadziło publiczność w uroczy-
sty nastrój.

Otwarcia sejmiku dokonał prof. 
Marian Surdacki – Przewodniczą-
cy WRTR. Następnie głos zabrali:  
Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkie-
go Ośrodka Kultury w Lublinie, Jacek Lis 
– Wójt Gminy Żółkiewka, Teresa Hałas 
– Poseł na Sejm RP, Józef Zając – Senator 
RP, Marcin Romanowski – Wiceminister 

Sprawiedliwości, prof. Andrzej Wac- Wło-
darczyk – Wiceprzewodniczący WRTR, 
generał Ryszard Hać z Lotniczej Akademii 
Wojskowej w Dęblinie, Bolesław Gzik – 
Wicewojewoda Lubelski, w imieniu Staro-
sty Krasnostawskiego - Andrzeja Leńczuka 
list odczytał Jan Mróz - Radny Rady Powia-
tu Krasnystaw. Zebranych powitała rów-
nież Anna Podgórska – Dyrektor Ośrodka 
Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Pre-
zes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół 
Żółkiewki. 

 Artur Sępoch – Dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 

wręczył dyplom Prezesowi Towarzystwa 
Przyjaciół Fajsławic z okazji 30 -lecia dzia-
łalności.

Następnie rozpoczęła się część nauko-
wa konferencji. Jako pierwszy wykład pt. 
,,Hetman Stanisław Żółkiewski – strateg i 
obrońca Kresów Rzeczypospolitej’’ popro-
wadził dr Janusz Kłapeć. W dalszej części 
wystąpił prof. Stefan Dousa - artysta, wy-
bitny rzeźbiarz z Politechniki Krakowskiej. 
Poruszył kwestię budowy pomnika Hetma-
na Stanisława Żółkiewskiego, prezentując 
swoje szkice i najnowszy projekt przed-
stawiający hetmana na koniu. Prezenta-
cja multimedialna zawierała wizualizacje 
lokalizacji pomnika w różnych miejscach 
Żółkiewki.

Następnym punktem programu był 
spektakl pt. ,,Towarzysze ostatnich chwil 
Hetmana’’. Rekonstruktorzy w pięknych 
strojach przedstawili towarzyszy Hetmana, 
którzy byli obecni podczas ostatniej wypra-
wy wojennej. W role hetmanów, towarzy-
szy i przeciwników wcielili się członkowie 
Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty 
Ziemi Krakowskiej. Na zakończenie wystą-
piła Kapela Wujka Romana działająca przy 
Ośrodku Kultury Samorządowej w Żół-
kiewce w repertuarze ludowym i biesiad-
nym.

Wydarzeniu towarzyszyły trzy wystawy, 
pierwsza pt. ,,Bohater o wielu twarzach’’, 
prezentująca różne oblicza Hetmana: głowa 
rodu, gospodarz i fundator, obywatel, ora-
tor i pisarz, dyplomata oraz żołnierz i wódz. 
Druga wystawa, pt. ,,Okruchy historyczne z 
podróży’’ opracowana przez gen. bryg. pil. 
dr Ryszarda Hacia, płk dr Andrzeja Mar-
ciniuka oraz zespół wydawniczy Lotniczej 
Akademii Wojskowej w Dęblinie. Trze-
cia wystawa - fotograficzna przypominała 
poprzednie konferencje regionalistów na 
temat Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
z 2016 r. i 2018 r., została przygotowana 
przez Ośrodek Kultury Samorządowej w 
Żółkiewce. Swoje stoisko miało również 
Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, które 
prezentowało dotychczasowe publikacje 
oraz promowało nową książkę, pt. ,,250 lat 
od erygowania kościoła pw. Świętego Waw-
rzyńca w Żółkiewce ‘’ autorstwa prof. An-
drzeja Wac- Włodarczyka. Wydawnictwo 
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TWARZE 
HETMANA

ZNACZKI I KARTKA 
OKOLICZNOŚCIOWA

W 400.setną rocznicę śmierci Hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego Ośrodek Kul-
tury Samorządowej w Żółkiewce zaprosił 
do obejrzenia bardzo ciekawej wystawy pt. 
” Twarze Hetmana”. Jest to sześć bogato ilu-
strowanych tablic, na których zwiedzający 
poznaje  różne oblicza Hetmana. 

 Hetman Żółkiewski to postać 
nietuzinkowa. Jego czyny wojenne, zabiegi 
dyplomatyczne, fundacje i dbałość o ro-
dzinę są zaprezentowane na tej wystawie. 
Żółkiewski przedstawiony został jako gło-

przybliża historię i kulturowe dziedzictwo 
miejscowości. W książce znajdziemy opisy 
architektury kościoła , późnobarokowych 
fresków zdobiących świątynię, a także dzie-
je parafii rzymsko-katolickiej w Żółkiewce 
od czasów najdawniejszych po lata współ-
czesne. Przy stoisku można było wesprzeć 
akcję budowy pomnika hetmana w Żół-
kiewce bezpośrednimi wpłatami poprzez 
zrzutkę internetową, wpłatę na subkonto 
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie/ 
Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żół-
kiewki/ nr 55 8200 1050 2006 5000 0366 
0003 lub zakup cegiełek.

Na stoisku Poczty Polskiej S.A. zainte-
resowani mogli kupić specjalnie zaprojek-
towane trzy znaczki: z logiem Regional-
nego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, 
znaczek z Hetmanem Stanisławem Żół-
kiewskim oraz znaczek z projektem po-
mnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 
Za pośrednictwem pracowników Urzę-
du Pocztowego w Żółkiewce można było 
wysłać specjalną kartkę okolicznościową 
z projektem pomnika Żółkiewskiego i z 
przystawionym datownikiem okoliczno-
ściowymi. Walory filatelistyczne były wy-
dane przez Regionalne Towarzystwo Przy-
jaciół Żółkiewki we współpracy z Pocztą 
Polską S.A. z okazji 400. rocznicy śmierci 
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Nie zabrakło również stoiska z ręko-
dziełem artystycznym pana Tomasza Ra-
chwała z Dąbia. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich ,,Hetmanki’’ z Żółkiewki przy-
gotowały regionalne potrawy do degustacji. 
Stoisko cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem wśród gości konferencji. Ostatnim 
punktem sejmiku było Walne Zgromadze-
nie WRTR.

Wydarzenie relacjonowała Telewizja 
Polska na antenie TVP 3 LUBLIN.

Anna Podgórska
wa rodu, gospodarz,obywatel, dyplomata i 
wódz. Wystawa została przygotowana przez 
grupę historyków-edukatorów, którzy reali-
zują projekt pt. „Żółkiewski”,  w jego zakres 
wchodzi szereg działań edukacyjnych wy-
korzystujących innowacyjne metody kształ-
cenia.

Wystawa „Twarze Hetmana” towarzy-
szyła XVII Sejmikowi Towarzystw Regio-
nalnych Lubelszczyzny 3.10.2020r. w Żół-
kiewce, a po jej otwarciu jest dostępna dla 
zwiedzających w Ośrodku Kultury oraz w 
Internecie na stronie OKS.

Anna Podgórska

Po zakończonym Sejmiku Towarzystw 
Regionalnych Województwa Lubelskie-
go jeszcze przez cały miesiąc można było  
zakupić w Urzędzie Pocztowym w Żółkiew-
ce oraz w Ośrodku Kultury Samorządowej 
w Żółkiewce  znaczki i kartkę okoliczno-
ściową z projektem pomnika hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego. Do końca paździer-
nika pracownicy urzędu pocztowego mogli 
przystawić na kartce specjalnie zaprojek-
towany datownik okolicznościowy. Walo-
ry filatelistyczne: kartka okolicznościowa,  
datownik okolicznościowy oraz trzy projek-
ty znaczków, zostały wydane przez Regio-
nalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki  
z okazji 400. rocznicy śmierci Hetmana 
Stanisława Żółkiewskiego. 

Anna Podgórska



PANORAMA ŻÓŁKIEWSKANr 1(25)/2020 (GRUDZIEŃ)

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

str. 33

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
INNE NIŻ ZWYKLE

11. listopada Gminne Obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości z powodu 
pandemii były inne niż zwykle i zostały 
ograniczone do wymiaru symbolicznego. 
Przedstawiciele samorządu Gminy Żół-
kiewka: Przewodniczący Rady Gminy 
- Marian Kania, Wójt Gminy - Jacek Lis, 
Sekretarz Urzędu Gminy - Marcin Zając 
zapalili znicze i złożyli kwiaty oraz wieńce 
przy tablicy pamiątkowej  przy Urzędzie 
Gminy. W związku z zagrożeniem Covid-19 
w zgromadzeniach mogło brać udział mak-

CIEKAWOSTKI

23 sierpnia 2020 r. w Żółkiewce miały 
miejsce uroczystości z okazji Jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego dla par z te-
renu gminy. Uroczystości rozpoczęła msza 
św. w intencji Jubilatów w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Żółkiewce, którą celebrował 
proboszcz ks. Marian Wiech.

Część oficjalna uroczystości została zor-
ganizowana w Szkole Podstawowej w Żół-
kiewce, którą poprowadził Sekretarz Gmi-

ny – pan Marcin Zając. Wójt Gminy- pan 
Jacek Lis złożył Jubilatom serdeczne gra-
tulacje i słowa najwyższego uznania za tak 
piękne dotrzymane zobowiązanie, złożone 
przed 50-ciu laty. W swych słowach mówił: 
„Nie jest łatwo wyrazić słowami podziwu i 
szacunku dla dwojga ludzi, którzy przez 50 
lat idą razem przez życie, wspólną drogą. 
Czasami droga ta bywa kręta, trudna, nie-
przewidywalna. Innym razem prosta, przy-

jemna, dająca szczęście. Idąc jednak razem, 
mimo trudności, odmiennych charakterów, 
dajecie Państwo świadectwo, że miłość nie 
jest tylko pustym słowem, że naprawdę 
warto razem iść przez życie, przezwyciężać 
razem przeszkody i trudności. Czerpać ra-
dość ze wspólnych sukcesów”.

Uroczystego aktu dekoracji medalami 
od Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy 
Żółkiewka. Przewodniczący Rady Gminy 

ZŁOTE GODY – JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

symalnie 5 osób. Następnie przedstawicie-
le samorządu gminnego uczestniczyli we 
Mszy św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w 
Żółkiewce w intencji 102. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, którą 
celebrował ks. Proboszcz Marian Wiech.

 Wzorem minionych lat Wójt Gmi-
ny zwrócił się z apelem do mieszkańców 
gminy, aby tego dnia  udekorowali swoje 
domy i mieszkania poprzez wywieszenie 
flagi państwowej. 

Anna Podgórska
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1.Brożek Mieczysław Eugeniusz  
         i Henryka Stanisława

2.Chudziak Ignacy i Zofia
3.Dziadosz Jan Zbigniew  

         i Leokadia Maria
4.Goździk Adam i Marta
5.Lipski Jan Stefan i Halina Julia
6.Magier Jan Aleksander i Kazimiera

14.Sędłak Roman i Barbara Emilia
15.Sosiński Józef i Joanna Grażyna
16.Szewczyk Józef  

            i Mirosława Stanisława
17.Wrzyszcz Stanisław i Krystyna
18.Zwolak Mieczysław  

            i Lucyna Danuta

7.Matyjaszek Zdzisław Stefan i Zofia
8.Nawrocki Zdzisław i Zdzisława
9.Pawęska Edmund i Władysława
10.Pawłasek Bohdan i Krystyna
11.Podgórniak Edward i Maria Teresa
12.Polski Marian i Irena
13.Salasa Stanisław Marian  

            i Marianna Zofia

Wykaz imienny małżonków do odznaczenia 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

Barbara Niedźwiedź

Żółkiewka wręczył bukiety, a w imieniu Sta-
rosty Krasnostawskiego listy okolicznościo-
we wręczył Radny Powiatowy pan Jan Mróz. 
Jubilatom listy przesłał również Wojewoda 

Lubelski pan Lech Sprawka. Oficjalną część 
uroczystości zakończył toast symboliczną 
lampką szampana za zdrowie Jubilatów i sto 
lat w wykonaniu Kapeli Wujka Romana.

Dla Jubilatów wystąpił  kabaret „Pod si-
wym włosem” z Ośrodka Kultury w Żółkiew-
ce oraz Kapela Wujka Romana.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Żółkiew-
ce swoją działalność rozpoczęło w latach 
50-tych XX w. Pierwszą przewodniczą-
cą koła została pani Zofia Włodarczyk. 
W gestii gospodyń była organizacja życia 
kulturalnego dla mieszkańców, m.in. były 
to wieczorki i zabawy taneczne, imprezy 
dochodowe, dzięki którym KGW kupowa-
ło naczynia i różnego rodzaju urządzenia 
kuchenne. Sprzęt służył kobietom do or-
ganizacji imprez lokalnych i jednocześnie 
był wypożyczany mieszkańcom na przygo-
towanie uroczystości rodzinnych. Kobiety 
współpracowały z różnymi organizacjami i 
instytucjami, podobnie jak to jest obecnie. 
Tworzyły zespoły artystyczne. W Żółkiewce 
działał bardzo liczny zespół śpiewaczy, któ-
ry swoimi występami uświetniał Dożynki, 
Święta Ludowe, uroczystości państwowe, 
uczestniczył w przeglądach i konkursach. 
Panie organizowały wyjazdy do teatru oraz 
wycieczki krajoznawcze. Popularne były 
kursy i szkolenia, np. kurs pieczenia, kurs 
masarski.

W Żółkiewce przez wiele lat panie pro-
wadziły magiel. Działalność KGW była bar-
dzo prężna, zorganizowały wiele przedsię-
wzięć i różnych inicjatyw kulturalnych dla 
lokalnej społeczności.

Około 2006r. KGW zawiesiło działal-
ność, jednak w/w informacje są tylko krót-
kim streszczeniem i z pewnością o pracy 
KGW w Żółkiewce wystarczyłoby materia-
łów na napisanie interesującej książki.

 W ostatnim 10-leciu w Polsce i 
w naszym województwie dało się zauwa-
żyć reaktywację KGW. Tak też się stało w 
Żółkiewce. Grupa młodych aktywnych 
kobiet systematycznie zaczęła się spotykać 
w 2019r., były to m.in. ćwiczenia zumby i 
aerobiku w Ośrodku Kultury. Panie polu-
biły taką formę spędzenia wolnego czasu. 
Postanowiły zadbać o swoje zdrowie, dobrą 
formę i lepsze samopoczucie. Były rozmo-
wy, wreszcie zebrania, na których postano-
wiły zrzeszyć się w organizację KGW i tym 
samym wznowić działalność przerwaną 14 
lat temu. W lutym 2020 r. został demokra-
tycznie wybrany Zarząd i opracowany plan 
działania.

Nowe KGW w Żółkiewce oficjalnie 
swoją działalność rozpoczęło 12.06.2020 
r., dokonując wpisu do Krajowego Rejestru 

Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Tworzą je 24 panie z terenu 
gminy. Ich nazwa „Hetmanki” nawiązuje 
do historii gminy i postaci hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego. Siedzibą koła jest 
strażnica OSP Żółkiewka.

 Swoją działalność panie zaczynają 
praktycznie od zera, muszą odpowiednio 
doposażyć swoją siedzibę i zakupić stroje 
dla członkiń koła, aby mogły się godnie za-
prezentować podczas uroczystości.

Swoją aktywność „Hetmanki” nadra-
biają w innej dziedzinie. Postawiły na zdro-
wy styl życia. Trzy razy w tygodniu spoty-
kają się na zajęciach z zumby i aerobiku.

 Pierwsze spotkanie Panie z KGW 
zorganizowały 09.03.2020 r. z okazji Święta 
Kobiet, wspólnie przetańczyły kilka ulubio-
nych układów zumby i spędziły miły wie-
czór przy kawie i ciastku omawiając różne 
pomysły na dalszą działalność koła.

 Panie z KGW we współpracy z 
Wójtem Gminy Żółkiewka, Klubem Spor-
towym „Hetman Żółkiewka”, Zespołem 
Szkół w Żółkiewce oraz Ośrodkiem Kultu-
ry Samorządowej podjęły się zorganizowa-
nia akcji charytatywnej „Gramy dla Karola” 
mającej na celu zbiórkę pieniędzy na lecze-
nie byłego piłkarza Klubu Sportowego Het-
man i nauczyciela ZS w Żółkiewce.

 Kobiety z KGW w tym roku mia-
ły okazję po raz pierwszy wspólnie przy-
gotować wieniec dożynkowy, który został 
zaprezentowany na dożynkach gminno-
-parafialnych w Kościele Św. Wawrzyńca 
w Żółkiewce oraz szerszej publiczności 30 

sierpnia na Dożynkach Powiatowych w 
Krasnymstawie.

Panie z KGW „Hetmanki” można było 
zobaczyć również w telewizji, w programie  
„Jesień z TVP 3 Lublin”, podczas XVII Sej-
miku Towarzystw Regionalnych Lubelsz-
czyzny, który został zorganizowany 3 paź-
dziernika w Żółkiewce. Prezes Koła KGW 
Pani Katarzyna Podgórska-Szpyt udzieliła 
wywiadu na temat nowo rozpoczętej dzia-
łalności i pomysłach na przyszłość. „Het-
manki” przygotowały wiejski stół z poczę-
stunkiem dla przybyłych gości sejmiku, na 
którym prezentowały swoje lokalne potra-
wy i wypieki.

Agnieszka Rewerska

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI KGW W ŻÓŁKIEWCE
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 Bolesław Prus to jeden z najwybit-
niejszych polskich powieściopisarzy XIX 
wieku. Jego kunszt pisarski  poznaliśmy już 
w szkole podstawowej, czytając jego utwo-
ry włączone do kanonu lektur obowiąz-
kowych. Któż nie czytał  poruszających 
swą treścią nowelek takich jak: ”Antek”, 
„Kamizelka” czy „Katarynka”. Pamiętamy 
też, że jego dwie światowej sławy powieści:  
„Lalka” i „Faraon”, dość szybko doczekały 
się wyjątkowo udanych ekranizacji filmo-
wych i telewizyjnych. W porównaniu do 
innych pisarzy z okresu pozytywizmu, za 
swoją twórczość nie uzyskiwał tak cennych 
nagród jak Sienkiewicz czy Reymont. Za-
służoną sławę pisarską osiągnął dopiero 
pod koniec życia, a dla swych znajomych 
i dobrych przyjaciół był osobą nadzwyczaj 
zagadkową. Dlatego w wielu współcześnie 
tworzonych biogramach, Prus jest często 
określany jako człowiek o skomplikowanej 
i nie do końca poznanej osobowości. Jak 
sam o sobie pisał, jego „wieloosobowość” 
polegała na ujawnianiu się w nim kilku 
różnych ludzkich charakterów. Jest też jed-
nym z nielicznych, jeśli nie jedynym, tego 
formatu polskim pisarzem, któremu udało 
się tak skutecznie ukryć swoje nazwisko za 
literackim pseudonimem. Przypomnijmy 
więc, że prawdziwe imię i nazwisko pisarza 
to Aleksander Głowacki. Jego rodzicami 
byli Antoni Głowacki i Apolonia z Trem-
bińskich. Urodził się jako ich trzecie dziec-
ko 20. sierpnia 1847 roku w Hrubieszowie. 
Przyjęty przez niego już w początkowym 
etapie twórczości pseudonim pochodzi od 
herbu Prus, znaku rodowego  ojca, a imię 
Bolesław ma prawdopodobnie związek z 
traumą, bolesnymi wspomnieniami pisa-
rza po udziale w Powstaniu Styczniowym. 
Uczestniczył w nim, mając niespełna szes-
naście lat. Nazwisko rodowe jego matki 
Apolonii ustala jego naturalny związek 
z tą gałęzią rodziny Trembińskich, która 
na początku XIX wieku zamieszkiwała w 
okolicach Hrubieszowa. Przechodząc szyb-
ko przez okres jego dzieciństwa, należy 
odnotować, że kiedy ma trzy lata, umiera 
mu matka, a w wieku ośmiu lat staje się po 
śmierci ojca pełnym sierotą. Opiekę nad 
nim przejmuje dość liczna rodzina ze stro-

ny matki, najpierw babka, a potem ciotki i 
starszy brat Leon. 

Aby przejść do zasadniczej treści tego 
artykułu i uzasadnić nadany mu tytuł, za-
trzymajmy się na ważnym wydarzeniu w 
jego życiu, jakim było zawarcie związku 
małżeńskiego. Jego ślub z Oktawią Trem-
bińską odbył się 14. stycznia 1875 roku, 
w kościele pw. św. Ducha w Lublinie. Jak 
widzimy, tym razem poprzez małżeństwo, 
nazwisko rodu Trembińskich pojawia się w 
jego życiu po raz drugi. I tutaj, przed bada-
jącymi biografię pisarza, staje intrygujące 
pytanie, o koligacje rodzinne z poślubio-
ną przez niego Oktawią, noszącą panień-
skie nazwisko jego matki. W biogramach 
pisarza podawane  są od dawna, nieste-
ty niepotwierdzone żadnymi dowodami 
genealogicznym określenia, że Oktawia 

była jego „daleką krewną” lub też „daleką 
kuzynką ze strony matki”. Ale jak dobrze 
wiadomo, sama zbieżność nazwisk nie jest 
wystarczającym dowodem w ustalaniu po-
krewieństwa. Według stanu mojej wiedzy, 
w żadnym, nawet dokładnie opracowa-
nym życiorysie pisarza, nie ma rzetelnych 
informacji o pochodzeniu rodziców jego 
żony. Odnalezione przeze mnie parafialne 
zapisy o przodkach Oktawii, zwłaszcza ze 
strony jej ojca, pozwolą , jak sądzę,  wzbo-
gacić biogram pisarza o dotychczas braku-
jące informacje. Uzyskane dane są dla mnie 
tym bardziej cenne, gdyż  ustalone „ślady” 
rodzinnych powiązań prowadzą do dobrze 

znanego mi Bzowca i równie dobrze mi zna-
nej rodzimej parafii Chłaniów. 

Przenieśmy się więc w czasie o ponad 
dwieście lat wstecz do wsi Bzowiec, gdzie 
pod koniec XVIII wieku osiedliła się rodzi-
na Trembińskich.

Pierwszym, wywodzącym się z tej ro-
dziny właścicielem Bzowca był Jacek Bar-
tłomiej Trembiński, legitymujący się w 
niektórych dokumentach tytułem cześnika 
lubaczowskiego.  Był on ożeniony z Marian-
ną z Radeckich. Z tego związku urodziło się 
czworo dzieci. Najstarszym dzieckiem był 
syn Aleksander urodzony około 1786 roku, 
a kolejne dzieci, to trzy córki. Aby ukierun-
kować ścieżkę rodowodu prowadzącą pro-
sto do Oktawii, zajmijmy się tylko potom-
stwem syna Aleksandra. Wiadomo przecież, 
że nazwisko familii przenoszone jest  przez 
męskich potomków rodu. Zanim cała fa-
milia osiedliła się w Bzowcu, Aleksander 
Trembiński ożenił się z Heleną Elżbietą z 
Truskolaskich. Ich ślub zgodnie ze zwycza-
jem, mógł odbyć się gdzieś w dobrach bę-
dących w posiadaniu  rodziny panny mło-
dej. Z tego małżeństwa zamieszkałego już w 
majątku Bzowiec urodziło się troje dzieci. 
Pierwszym ich dzieckiem była córka, uro-
dzona  6. grudnia 1810 roku. Następnie, 13. 
lutego 1815 rodzi się ich syn Julian. Trzecie 
dziecko, córka urodzona 9. kwietnia w roku 
1816, zmarła w wieku niespełna dwóch lat. 
Niezwykłe losy Juliana Trembińskiego

W dalszej części tekstu chciałbym za-
poznać Czytelnika z niezwykłymi kolejami 
losu, urodzonego w Bzowcu Juliana Trem-
bińskiego. Zapisy o udziale Juliana w dwóch 
ważnych wydarzeniach historycznych, jaki-
mi były powstania narodowe,  znalazłem w 
notatce Zygmunta Puźniaka, wykazanej w 
spisie materiałów źródłowych. Dowiaduje-
my się stąd, że Julian, będąc uczniem gim-
nazjum w Szczebrzeszynie, jako piętnasto-
letni młodzieniec przerwał naukę i wstąpił 
do Powstania Listopadowego. Po upadku 
powstania przez pewien czas zamieszkał w 
Bzowcu przy rodzicach. W czasie dorasta-
nia Juliana do pełnoletniości rozrasta się też 
rodzina Trembińskich. Wychodzą za mąż 
jego ciotki, a potem w 1830 roku jego star-

ZWIĄZKI BOLESŁAWA PRUSA Z DZIEDZICAMI BZOWCA
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aplikantem, a potem kancelistą. Ostatnie 
lata swojego życia Julian spędził w należą-
cym do Ordynacji Zamojskiej Józefowie, 
gdzie od 1860 roku pełnił odpowiedzialną 
funkcję burmistrza. To kolejny i znaczący 
awans w  jego urzędniczej karierze. W tym 
samym czasie, jako proboszcz tutejszej pa-
rafii, przebywał tam wuj Bolesława Prusa, 
ksiądz  Seweryn Trembiński. Możemy tu 
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć 
tezę, że zbieżność nazwisk nie była dla nich 
przypadkowa i obaj dobrze znali swoje ro-
dzinne koneksje. Z tego też względu oraz 
z racji pełnionych urzędów, ich osobiste 
kontakty powinny być co najmniej dobre. 
Udział Juliana Trembińskiego w poprzed-
nim powstaniu - w Powstaniu Listopado-
wym, był władzom carskim dobrze znany. 
Z tego powodu, aby jego osobę zdyskre-
dytować zarówno w oczach władz guber-
nialnych, jak i mieszkańców miasteczka, 
oskarżano go o różne przewinienia. Za-
rzucano mu między innymi podburzanie 
tamtejszych mieszkańców przeciw carskiej 
władzy, utrudnianie handlu żydowskim 
kupcom, nieuszanowanie portretu cara 
itp. W roku powstańczym 1863, jak podaje 
Puźniak, aby uniknąć aresztowania przez 
carską policję, burmistrz Julian Trembiński 
organizuje 30 osobową partię ochotników 
i na ich czele wstępuje do oddziału Marci-
na Borelowskiego ps. Lelewel. Nie była to 
łatwa decyzja. Pozostawia wtedy w domu 
brzemienną żonę z gromadką nieletnich 
dzieci. Na początku maja bierze udział w 
jednej z największych bitew tego powstania 
stoczonych na Lubelszczyźnie, w lesie Ko-
bylanka pod Borowcem, położonym na po-
łudniowym brzegu Puszczy Solskiej. Były 
to dwa starcia z wojskami rosyjskimi, oba 
zwycięskie, stoczone w dniach  1 i 6 maja. 
Powstańcami dowodził generał Jeziorański. 
Wskutek ran w tych bitwach odniesionych, 
zabrany z pola walki do własnego domu 14. 
maja1863 roku Julian umiera. Życie potrafi 
pisać zaskakujące scenariusze, pełne dra-
matycznych zdarzeń, bo właśnie tydzień 
wcześniej, dokładnie 7.  maja, rodzi się w 
rodzinie Trembińskich ich najmłodszy syn, 
któremu nadano dwa imiona, na pierwsze 
Izydor, a na drugie po ojcu - Julian. Tu zno-
wu mamy jeszcze jeden niespotykany zbieg 
wydarzeń. Pod tą samą datą 16. maja, ks. 

sza siostra Sabina. Powiększająca się liczeb-
ność rodziny Trembińskich była powodem 
tego, że za czasów ich bytności w Bzowcu, 
został wybudowany jeszcze jeden folwark. 
Dworskie zabudowania położone na obu 
końcach wioski zaczęto wtedy nazywać 
jako Bzowiec Dolny (od strony Chła-
niowa) i Bzowiec Górny. Obie te nazwy 
funkcjonowały aż do zakończenia drugiej 
wojny światowej. W latach trzydziestych 
XIX wieku, po sprzedaniu całego majątku 
rodzinie Głogowskich, Julian rozpoczy-
na wędrowny tryb pracy, zatrudniając się 
przy różnych własnościach ziemskich jako 
ich zarządca czy też dzierżawca. Jednym z 
takich miejsc był majątek ziemski Wrono-
wice, położony w parafii Tyszowce. Będąc 
tam dzierżawcą, 28- letni Julian żeni się. W 
dokumentach tyszowieckiej parafii znajdu-
je się zapis, z którego dowiadujemy się o 
jego ślubie z Katarzyną Popławską, zawar-
tym w dniu 19. listopada 1843 roku. Jest 
tam potwierdzona bzowska proweniencja 
Juliana oraz jego status jako dzierżawcy 
dóbr Wronowice. Jego wybranką została  
córka Ludwika Popławskiego i Katarzyny z 
Jakubowskich, zamieszkałych w sąsiednich 
Honiatyczkach. Co ciekawe, jednym ze 
świadków podpisujących akt ślubu, był oj-
ciec pana młodego- Aleksander Trembiń-
ski, mający wówczas 60 lat. Z małżeństwa 
Juliana i Katarzyny rodzi się kilkoro dzieci. 
Trzecim ich dzieckiem była córka, której na 
chrzcie świętym nadano dwa imiona Okta-
wia Ludwika. Akt chrztu został spisany w 
dniu 26. marca w parafii wsi Biały leżącej 
niedaleko Janowa Lubelskiego. Z zapisu 
tego wynika, że Oktawia Trembińska, przy-
szła żona Bolesława Prusa, urodziła się w 
Godziszowie 21.  marca roku 1849 roku. 
Dla uproszczenia złożonej historii rodzi-
ny Trembińskich pomijam informacje o 
tym, gdzie i kiedy rodzili się bracia Okta-
wii. Po prawie dziesięciu latach tułaczki z 
jednej prowincjonalnej miejscowości do 
drugiej (Wronowice, Godziszów, Elizów-
ka), Trembińscy osiedlają się w Lublinie. 
Sprowadzili się tu około roku 1853 i za-
mieszkali przez kolejne siedem lat. Awans 
społeczny rodziny Juliana związany był z 
jego nowym stanowiskiem pracy. Miano-
wicie, znalazł on w Lublinie posadę w Rzą-
dzie Gubernialnym, gdzie był początkowo 

Seweryn Trembiński w swojej parafialnej 
kancelarii spisuje dwa jakże różne do-
kumenty. Jeden z nich to akt urodzenia 
syna, drugi dokument to akt zgonu ojca. 
Był to też zapewne dzień pogrzebu bo-
haterskiego burmistrza Józefowa, uczest-
nika dwóch powstań narodowych, obu 
skierowanych przeciwko carskiej prze-
mocy. Udział w drugim powstaniu przy-
płacił życiem. Można powiedzieć zginął 
w sile wieku. Przeżył zaledwie 48 lat. 

Pochylając się nad nieprzewidywal-
nością ludzkiego losu, można tu jeszcze 
dodać, że ks. Seweryn nie mógł w żaden 
sposób przypuszczać, iż ten tragicznie 
zmarły powstaniec, to rodzony ojciec 
przyszłej żony jego młodszego siostrzeń-
ca. Julian został pochowany na parafial-
nym cmentarzu, obok niedawno tam 
usypanej zbiorowej mogiły 28 powstań-
ców. Polegli oni w bitwie pod Józefowem 
niecały miesiąc wcześniej. Cześć ich pa-
mięci! 

Wdowa po Julianie, Katarzyna Trem-
bińska z Popławskich wraz z kilkorgiem 
dzieci, przenosi się z Józefowa do Lu-
blina. Początki ich kolejnego pobytu w 
Lublinie nie są łatwe. Matka musi ciężko 
pracować na utrzymanie kilkorga nielet-
nich dzieci. Jak dowiadujemy się z akt pa-
rafii przy Lubelskiej Katedrze, urodzony 
w Józefowie synek Izydor umiera w dniu 
27. stycznia 1866 roku. Oktawia, jedyna 
córka w rodzinie, ma wtedy siedemna-
ście lat. Właśnie w  tym okresie czasu 
oboje mogli poznać się bliżej. Aleksan-
der miał już za sobą traumatyczny dla 
niego udział w Powstaniu Styczniowym 
oraz represje ze strony carskich sądów. 
Jak można znaleźć w jego szczegółowej 
biografii, po wyjściu z murów Zamku 
Lubelskiego, gdzie przez kilka miesię-
cy był więziony, od 7 maja 1864 roku 
zamieszkał przez pewien czas w domu 
matki Oktawii. Okres dobrej znajomo-
ści, a potem narzeczeństwa trwał dość 
długo. Dopiero kiedy Aleksander, znany 
już wśród literackiej elity Warszawy jako 
Bolesław Prus, osiągnął stabilną sytuację 
finansową, mogącą zabezpieczyć utrzy-
manie rodziny, matka Oktawii nabrała 
do niego wystarczająco dużo zaufania. 
Wreszcie, w 1875 roku narzeczeni stają 
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GIGANCI HISTORII

CHOCIM. POTĘGA HUSARII JUŻ U NAS 

Broszura o Hetmanie 
Stanisławie  

Żołkiewskim

Giganci Historii, to teleturniej dedy-
kowany miłośnikom historii, emitowany 
od sierpnia tego roku w TVP Historia. 
Odcinek 17 w całości poświęcony był het-
manowi Stanisławowi Żółkiewskiemu. Za-
interesowani mogli przenieść się w podróż 
do czasów, gdy Polska była środkowoeu-
ropejskim mocarstwem. Skrzydlata jazda 
- husaria siała popłoch i zamęt w szeregach 
wroga. Biliśmy Turków, Rosjan, Szwedów i 
Tatarów. Zajęliśmy nawet Kreml. Tą armią 
dowodził hetman Stanisław Żółkiewski. 

W ramach współpracy Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce ze Stowarzysze-
niem Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej przy „Projekt Żółkiewski” otrzyma-
liśmy grę planszową „Chocim. Potęga husarii”, za którą serdecznie dziękujemy. Chocim. 
Potęga husarii to projekt edukacyjny, który został zrealizowany we współpracy z Minister-
stwem Obrony Narodowej. Gdy wszystko wróci do normy, już teraz bardzo serdecznie za-
praszamy do nas miłośników historycznych gier planszowych na emocjonujące rozgrywki. 
Jest to gra dla dwóch graczy. Składa się z planszy przedstawiającej pole bitwy, odwzorowa-
nej na podstawie zachowanej grafiki z epoki, 55 kart wodzów, kart dyplomacji, kart rosz-
czeń, drewnianych znaczników wojska, żetonów oraz zestawu kości. W pudełku znajduje 
się także instrukcja oraz dodatek historyczny. W trakcie rozgrywki gracze będą mogli prze-
prowadzać różnego rodzaju akcje militarne oraz toczyć negocjacje. Bitwę można bowiem 
wygrać w walnym starciu lub przy użyciu dyplomatycznych forteli. 

Kilka lat temu z inicjatywy RTPŻ po-
wstała idea budowy pomnika bohatera na-
rodowego Stanisława Żółkiewskiego, który 
jak dotąd nie doczekał się upamiętnienia 
w kraju. Obecnie miejsca jego zwycięskich 

się małżeństwem. Po ślubie Głowaccy prze-
noszą się do Warszawy. Dalsze losy pisarza 
i jego najbliższej rodziny, są szczegółowo 
opisane w wielu poświęconych mu biogra-
ficznych opracowaniach.

Wróćmy jeszcze na krótko do wspo-
minanych wcześniej i nie do końca wyja-
śnionych rodowych  powiązań Oktawii i 
Aleksandra. Według mojej opinii wszystko 
wskazuje na to, że jeśli oboje byli dla sie-
bie krewnymi czy też kuzynami, to jednak 
o bardzo dalekim stopniu pokrewieństwa.  
Z danych genealogicznych wynika, że pra-
dziadek Oktawii, czyli Jacek Trembiński, jak 
też jej dziadek Aleksander oraz urodzony 
w Bzowcu jej ojciec Julian, nie mieli rodzo-
nych braci. Tak więc, powinowactwa gałęzi 
Trembińskich z Bzowca z  tymi Trembińsk-
mi, którzy byli przodkami pisarza ze strony 
matki, należałoby poszukiwać gdzieś na 
przełomie XVII i  XVIII wieku.  Pradziadek 
Oktawii przybył do Bzowca prawdopodob-
nie z samego Lubaczowa lub majątku poło-
żonego w tamtej okolicy. Druga gałąź rodu 
Trembińskich, według rodzinnych przeka-
zów matki pisarza, przywędrowała na zie-
mię hrubieszowską z leżącego za Bugiem 
Wołynia. Polskie miasteczko Lubaczów 
również jest położone niedaleko Wołynia. 
Genealogiczne ślady wydają się prowadzić 
w tym samym, dobrym kierunku. Warto 
więc to „biograficzne śledztwo” doprowa-
dzić do końca i ostatecznie wyjaśnić, z ja-
kiej wspólnej „odnogi rodzinnego drzewa”, 
te dwie gałęzie Trembińskich wzięły swój 
początek. Warto też zapamiętać niezwykłe 
losy Juliana, który urodził się i wychował 
w Bzowcu.

Adam Dąbek

Materiały źródłowe:               
•archiwum parafii Chłaniów
•Z. Puźniak, „Związki Prusa z Zamojsz-

czyzną”, Nasze Forum Biul. Inf. WSZiA,
Nr 34, III 2007, Zamość,
•M. Piątkowska, „Prus. Śledztwo bio-

graficzne”, Wydawnictwo Znak, 2017 Kra-
ków,

•lubgens.eu, genealogiczny portal  
internetowy

Uczestnicy tego odcinka teleturnieju zmie-
rzyli się z wiedzą, dotycząca jego biografii. 
Zestawy pytań były dość trudne, jednak ra-
dzili sobie bardzo dobrze. Nas cieszy fakt, 
że w roku, kiedy obchodzimy 400. lecie 
śmierci hetmana TVP Historia w ten spo-
sób uczciła pamięć o bohaterze, tym bar-
dziej że współczesne pokolenie interesuje 
się dziejami Polski a zwłaszcza z okresu jej 
świetności. Odcinek można obejrzeć w in-
ternecie.
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bitew leżą poza granicami Polski i trudno 
oczekiwać by tam dokonano jego uhonoro-
wania. W tym celu powołano Społeczny Ko-
mitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego w Żółkiewce. Prowadzone są 
intensywne spotkania, dyskusje nad lokali-
zacją, kształtem pomnika i aranżacją jego 
otoczenia. Główne starania dotyczą rozpo-
wszechniania i pozyskiwania zwolenników 
samej idei tej budowy, jak również mecena-
sów, patronów i sponsorów przedsięwzięcia. 
Stąd liczne wizyty, wyjazdy, korespondencje, 
telefony, rozprowadzanie „cegiełek” wspo-
magających finansową stronę budowy czy 
obecność Komitetu w portalach społecz-
nościowych (Facebook, Twitter), stronach 
własnych oraz na łamach lokalnej prasy i 
prezentacjach Telewizji Lublin.

Projekt pomnika wykonał wybitny rzeź-
biarz prof. Stefan Dousa z Politechniki Kra-
kowskiej. Było kilka propozycji lokalizacji 
monumentu. Ostatecznie zostanie on posa-
dowiony na skwerze w centrum Żółkiewki 
i będzie przedstawiał dzierżącego w rękach 
szablę i buławę hetmańską Stanisława Żół-
kiewskiego na koniu. Koszt całego przed-
sięwzięcia szacowany jest na około 300 tys. 
zł. Obecnie realizowany, jego drugi etap 
stanowi poważne działanie w aspekcie fi-
nansowym. Dotyczy stworzenia glinianego 
modelu pomnika w skali jeden do jednego. 
Następnie powstanie odlew z brązu. Kolejne 
czynności to patynowanie i cyzelowanie po-
mnika, jego transport, posadowienie, oświe-
tlenie i aranżacja otoczenia. Przed nami jest 
masa wyzwań, dlatego bardzo serdecznie 
prosimy o wspieranie naszej idei.

Niniejsze opracowanie poświęcone po-
staci hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
przygotowała dr Ewa Bukowska – Marczak, 
członkini (wraz z rodzicami) Regionalnego 
Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Autorka 
jest absolwentką Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II, na którym w 
Katedrze Historii i Historiografii Europy 
Wschodniej obroniła doktorat o tematyce 
związanej z historią Lwowa i jego społe-
czeństwa. Na bazie tej pracy opublikowała 
książkę pt „Przyjaciele, koledzy, wrogowie?”, 
mówiącej o relacjach między studentami 
pochodzenia polskiego, żydowskiego i ukra-
ińskiego na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie w latach 1918 – 1939. Praca ta 
została uznana w bieżącym roku za najlep-

szy debiut w kategoriach monografie, prace 
naukowe oraz prace popularnonaukowe i 
publicystyka w wydarzeniu „Nagrody Hi-
storyczne Polityki” Tygodnika Polityka za 
najlepsze książki historyczne opublikowa-
ne w 2019 r. Zachęcamy Państwa do lektu-
ry autorstwa Ewy Bukowskiej–Marczak, a 
wszystkich zainteresowanych wsparciem na-
szej „pomnikowej inicjatywy, prosimy o sko-
rzystanie z niżej zamieszczonych adresów 
kontaktów telefonicznych lub mailowych: 

h t t p s : / / z o l k i e w k a h e t m a n . p l 
h t t p s : / / o k s - z o l k i e w k a . p l / 
https://pl-pl.facebook.com/okszolkiewka 
https://www.supertydzien.pl/wiadomosci
/9366,zrzutka-na-pomnik-hetmana

Najłatwiej wesprzeć budowę pomnika 

Adres: ul. Krótka 3, 22-335 Żółkiewka 
Tel: 510 768 145
E-mail: towarzystwozolkiewka@gmail.com
Andrzej Wac-Włodarczyk E-mail:  
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl, 
Tel: 605 33 20 20

bezpośrednimi wpłatami z dopiskiem „Na 
budowę pomnika Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego” na konto Bank Spółdziel-
czy w Krasnymstawie (Regionalne Towa-
rzystwo Przyjaciół Żółkiewki) nr: 55 8200 
1050 2006 5000 0366 0003 lub jeszcze pro-
ściej przelewem za pośrednictwem strony 
internetowej https://zrzutka.pl/budowa-
-pomnika-hetmana-stanislawa-zolkiew-
skiego

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę, 
tym bardziej, że mamy świadomość in-
nych przedsięwzięć i potrzeb społecznych, 
szczególnie teraz w dobie pandemii coro-
na-wirusa. Używamy wszelkich możliwych 
starań w rozpowszechnianiu idei, postę-
pów w realizacji projektu pomnika zarów-
no od strony poparcia moralnego jak rów-
nież bardzo istotnej i zasadniczej kwestii 
pomocy finansowej. Prosimy raz jeszcze 
o każdą, nawet najmniejszą sumę wpłaty i 
rozpowszechnianie idei budowy pomnika.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego



PANORAMA ŻÓŁKIEWSKANr 1(25)/2020 (GRUDZIEŃ)

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

str. 40

Najlepszy z dotychczasowych portret 
Agnieszki Osieckiej – artystki, poetki, 
matki, żony, kochanki, dziennikarki i ów-
czesnej celebrytki PRL-u.

Nie jest to jednak typowa biografia. 
Zawiera liczne wspomnienia przyjaciół 
Osieckiej, fragmenty jej pamiętników, opo-
wiadań i wierszy, a także archiwalne zdję-
cia wykonane przez samą Osiecką. Odkry-
wa nieznane fakty i przypomina te, które 
zatarł czas. Zofia Turowska zebrała bardzo 
różnorodny materiał, a pisząc bezpreten-
sjonalnie, nie wkracza w zbędne dywaga-
cje. Pokazuje Osiecką pełną życia, wolną, 
niedającą się ograniczać konwenansom, 
lecz historie licznych perypetii miłosnych, 
skandali, związków małżeńskich i partner-
skich opisuje z wyczuciem i dyskrecją.

„Okudżawa” to pierwsza w Polsce ob-
szerna biografia rosyjskiego śpiewającego 
poety (obrażał się, gdy nazywano go bar-
dem). Chociaż od lat sześćdziesiątych pio-
senki Okudżawy (1924–1997) cieszą się w 
Polsce niezmiennym powodzeniem, pra-
wie nic nie wiemy o życiu ich autora. Sam 
starał się mówić o nim jak najmniej. Jest to 
życiorys tragiczny, będący odzwierciedle-
niem całej epoki porewolucyjnej Rosji od 
lat represji stalinowskich po epokę „zasto-
ju”. Kilkanaście piosenek, od lat znanych 
polskiemu słuchaczowi, nie oddaje tragi-
zmu losów ich twórcy, rozpaczliwie bronią-
cego swojego człowieczeństwa w nieludz-
kim ustroju.

Fascynujący życiorys hetmana Żół-
kiewskiego – powstał w 400. rocznicę jego 
śmierci – nie tylko jest wciągającą lektu-
rą napisaną przez wybitnego historyka i 
patriotę, prof. Wojciecha Polaka, ale też 
wciąż aktualną wskazówką dla współcze-
snych pokoleń. Stanisław Żółkiewski – to 
nazwisko bohaterskiego Lechity miało stać 
się aż po dziś dzień synonimem męstwa i 
mądrości oraz zdolności do ostatecznego 
poświęcenia w walce za wiarę i Ojczyznę. 
Za jego życia państwo nasze staje się naj-
większą potęgą militarną i gospodarczą na 
kontynencie, co wspierane jest niespotyka-
ną kreatywnością kulturalną. Rzeczpospo-
lita osiąga największe rozmiary w swych 
dziejach, jej wschodnia granica znajduje 
się 200 km od Moskwy. W 1620 r. Stanisław 
Żółkiewski poniósł śmierć na polu walki w 
starciu z wojskami tureckimi pod Cecorą.

“Osiecka” 
Zofia Turowska

„Okudżawa” 
Dmitrij Bykow

“Żółkiewski Pogromca  
Moskwy” 
Wojciech Polak 

BIBLIOTEKA 
PROPONUJE
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SPORT
50 – LECIE KLUBU SPORTOWEGO HETMAN

Na potrzeby III ligi w 2014 roku zarząd 
klubu po konsultacjach z kibicami, stwo-
rzył nowy herb Hetmana, na którym wid-
nieje data „1970”. Według sporządzonych 
dokumentacji i zapisków wspomnień by-
łych zawodników oraz działaczy, początki 
powstania klubu sięgają jednak roku 1964, 
a założycielami byli Tadeusz Kędzierski i 
Tadeusz Fusik.  Obok sekcji szachowej i pił-
ki siatkowej powołano sekcje piłki nożnej, 
w której większość zawodników stanowili 
uczniowie pobliskiej szkoły zawodowej. 
Trenerem piłkarzy był ks. Stanisław Rzyt-
kowski, a dzisiejszy Hetman występował 
wtedy pod nazwą Ludowy Klub Sportowy 
Żółkiewka. Jubileusz 50-lecia powstania 
klubu liczony jest od daty umieszczonej 
w nowym herbie (1970-2020). W latach 
1966-1968 sekcja piłki nożnej została za-
wieszona, wybrano nowy zarząd, którym 
przewodził Jan Karauda. W 1969 r. druży-
na wywalczyła awans do „B” klasy, a funk-
cję prezesa na kolejny rok objął Aleksander 
Majak. W roku 1970 władzę w klubie prze-
jął Zbigniew Kołodziejczyk, który w swojej 
karierze wojskowej miał okazje zagrać dla 
takich klubów, jak: Stal Stalowa Wola czy 
też Wisła Puławy. 

1981 rok to kolejne zmiany i nowy za-
rząd. Prezesem klubu został Wojciech Sa-
dowski, a jego zastępcą Janusz Kołodziej-
czyk.  W 1986 roku klub ponownie został 
zawieszony i dopiero w 1992 roku drużyna 
została ponownie zgłoszona do rozgrywek 
w zamojskiej „C” klasie. Nawiązując do po-
staci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, 
związanej z nasza miejscowością, w 2000 
roku oficjalnie została zmieniona nazwa 
klubu na Gminny Klub Sportowy Hetman 
Żółkiewka. 2001-2002 drużyna wywalczyła 
awans do ligi okręgowej i przez kolejnych 
siedem sezonów zajmowała miejsca w gór-
nej części tabeli, poza sezonem 2005/2006. 

Przełom nastąpił wiosną w 2009 roku. 
Zajmując pierwsze miejsce w tabeli, Het-
man po raz pierwszy w swojej historii 
awansował do IV ligi. W zespole pozostało 
tylko kilku zawodników, pozostałych kil-

kunastu odeszło, a ze stanowiskiem prezesa 
(równocześnie trenera) pożegnał się Wie-
sław Wieczerzak. Funkcję trenera na krót-
ko objął Janusz Mieczkowski, po dwóch ty-
godniach zastąpił go Sławomir Kozłowski, 
ale też długo nie zagościł. 8 października 
2009 roku nowym szkoleniowcem Hetma-
na został Marek Leszczyński. Niestety po-
mimo rewelacyjnych wyników w rundzie 
wiosennej, Hetman nie zdołał się utrzy-
mać i spadł z powrotem do ligi okręgowej. 
Po trzech sezonach w okręgówce, drużyna 
niebiesko-białych, zajmując pierwsze miej-
sce, znów wywalczyła awans do IV ligi. 
Trenerem wówczas był Tomasz Tuczyński, 
jednak po sukcesie zrezygnował z dalszej 
pracy. W roku 2013 przed przystąpieniem 
do rozgrywek w IV lidze, funkcję prezesa 
objął Marian Kwapisz, trenerem zaś został 
Waldemar Wiater  a jego asystentem i tre-
nerem bramkarzy  Zygmunt Kalinowski. 
Hetmanowi wystarczył jeden sezon, aby 
wywalczyć sobie historyczny awans do III 
ligi i zagrać z takimi drużynami, jak; Mo-
tor Lublin, Stal Rzeszów, Resovia , Karpaty 
i wiele innych drużyn. Wygrywając ze Stalą 
Rzeszów (1:0) czy też remisując z Motorem 
(0:0) i Resovią (0:0), Hetman nie zdołał się 
utrzymać i po rozegranym sezonie, zajmu-
jąc przedostatnie miejsce w tabeli, spadł z 

powrotem do IV ligi, a cały zarząd podał się 
do dymisji.

Wiosną 2015 roku, na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem rozgrywek, powołany 
został nowy zarząd, na czele którego stanął 
Artur Koprucha, a wiceprezesem został Łu-
kasz Winnicki. 8 lipca 2015 roku funkcję 
trenera objął Zbigniew Wójcik. Niestety, na 
nic zdały się zmiany personalne w klubie 
i po sezonie drużyna znów znalazła się w 
lidze okręgowej. Przed rozpoczęciem sezo-
nu 2016/2017 kolejny raz szkoleniowcem 
został Tomasz Tuczyński, były zawodnik 
oraz opiekun Hetmana, który 3 lata temu 
wprowadził drużynę z Żółkiewki do IV 
ligi. Po zakończonym sezonie 2017/2018 
drużyna zajmuje ostatecznie 8. miejsce, a 
nowym trenerem Hetmana został Jarosław 
Czarniecki. Nowy szkoleniowiec posta-
wił zawodnikom sprawę jasno: „trenujesz, 
to i grasz”, wskutek czego 10 zawodników, 
głównie z Lublina opuściło klub. Po upły-
wie ponad dwóch tygodni pracy w Żół-
kiewce, Jarosław Czarniecki zrezygnował 
z pracy trenera, a jego miejsce zajął Jerzy 
Szych. Nowy szkoleniowiec prowadził dru-
żynę przez kolejny sezon 2018/2019, ale 
nie cały, ponieważ w marcu 2019 zastąpił 
go Piotr Kapłon, ściągnięty z Zamościa. 
Niestety, wiosną w wyniku pandemii roz-
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grywki zostały zawieszone i ostatecznie za-
kończone, a drużyna, kończąc sezon na 12. 
miejscu, nie może zaliczyć go do udanych.

Hetman składający się głównie z za-
wodników miejscowych, podparty kilkoma 
graczami z poza Żółkiewki, przystępuje do 
kolejnego sezonu 2020/2021. Poza jednym 
remisem, wygrywając wszystkie mecze, na-
sza drużyna robi wszystkim niespodziankę 
i kończy rundę jesienną na pozycji lidera. 
W hucznych obchodach 50-lecia klubu, 
niestety przeszkodziła nam sytuacja epide-
miologiczna na terenie kraju, mimo to kilka 
rzeczy udało się nam zrealizować. Zostały 
wydane okolicznościowe szaliki, kubki, 
magnesy, smycze i parę innych rzeczy zwią-

zanych z jubileuszem. Na mecze z udzia-
łem publiczności udało się ściągnąć bardzo 
dużą rzesze kibiców, niektórzy z nich mimo 
obostrzeń byli z drużyną do końca rundy, 
zarówno na meczach u siebie, jak i na wy-
jazdach.  Były flagi, śpiewy, dużo emocji, a 
do tego rewelacyjne wyniki drużyny, wy-
marzona okazja do świętowania. Nasza ra-
dość nie trwała długo, następnego dnia po 
ostatnim meczu w Żółkiewce, otrzymali-
śmy smutną wiadomość. Zmarł Kazimierz 
Kruk, wspaniały człowiek, wielki przyjaciel 
Hetmana, wieloletni sponsor naszego klu-
bu, któremu zawdzięczamy wiele sukcesów. 
Choć rok 2020 dobiega końca, jubileusz 
50-lecia się nie kończy, będzie trwał do 

końca sezonu 2020/2021. 
Powyższa historia Hetmana jest inspiro-

wana książką „40 lat Chełmskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej” i uzupełniona 
o własne informacje. Nie jest ona komplet-
na, gdyż brakuje w niej wielu ważnych na-
zwisk, przede wszystkim samych piłkarzy.  
Jesteśmy w trakcie uzupełniania informacji 
i cały czas pracujemy nad ostateczną formą 
historii Hetmana, która miejmy nadzieję, 
wkrótce doczeka się oficjalnej publikacji.

Michał Rewers
Administrator strony www. Klubu 
Sportowego HETMAN Żółkiewka

IZBA TRADYCJI REGIONALNEJ W ŻÓŁKIEWCE

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żół-
kiewce i Regionalne Towarzystwo Przyja-
ciół Żółkiewki wyszły z inicjatywą stwo-
rzenia Izby Tradycji Regionalnej, której 
celem jest ocalić od zapomnienia relikty 
przeszłości w formie pamiątek związanych 
z naszym regionem.

Prosimy więc wszystkich mieszkańców 
o wyszukanie w swoich domach, strychach 

starych sprzętów, narzędzi, mebli, ręko-
dzieł, naczyń, obrazów, fotografii, doku-
mentów itp.

Zebrane zbiory przybliżą kulturę  
i tradycję naszego regionu i ocalą od za-
pomnienia dawne czasy w sposób ciekawy  
i zrozumiały dla młodego pokolenia.

Chcemy ze zgromadzonych ekspona-
tów urządzić dawną izbę mieszkalną, jak-

OGŁOSZENIE

że różną od tych, w których mieszkamy 
obecnie. Jest to ostatni moment na ocale-
nie dziedzictwa materialnego przeszłości 
naszej gminy i regionu. Chętnych prosimy 
o zgłaszanie się do Ośrodka Kultury w Żół-
kiewce, wcześniej prosimy o kontakt telefo-
niczny, 510 771 553 lub 510 768 145 lub na 
adres: oks_zolkiewka@poczta.onet.pl
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Mały amfiteatr z tyłu budynku Plac zabaw

Mural na ścianie z tyłu budynku

Plac zabaw dla dzieci

Otoczenie rekreacyjne Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce


