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70 Rocznica
mordu w Radawcu

Siedemdziesiąt lat temu – 16 czerwca 
1640r. hitlerowcy zamordowali ludność ze 
wsi Radawiec. Dla upamiętnienia tego 
tragicznego wydarzenia władze naszej 
gminy zorganizowały w niedzielę 
13.czerwca uroczystości rocznicowe
w radawieckim lesie.

Po tragicznych wydarzeniach 1940r. 
okoliczna ludność usypała symboliczny 
kopiec w miejscu masowego pochówku 
rozstrzelanych, aby pamięć o miejscu 
kaźni nie przepadła. Obecnie stoi tam 
pamiątkowy pomnik.
To właśnie u jego stóp odbywa się co roku 
Msza Święta w intencji ofiar hitlerowskiej 
zbrodni.   Tegoroczne uroczystości miały 
wyjątkową oprawę ze względu na 
przypadającą, okrągłą rocznicę.

Mszę Świętą celebrował ks. prof. Henryk 
Misztal oraz proboszcz Parafii w Radawcu 
Dużym ks. Konrad Dobrowolski.
Wśród zgromadzonych znaleźli się: Poseł 
na Sejm RP Jan Łopata, Przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Duda, Dyrektor 
Generalny LUW Jarosław Szymczyk, 
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Artur 
Walasek.

Największe wzruszenie wywołała 
uroczystość wśród weteranów II wojny 
światowej, pamiętających czasy owej 
zawieruchy i aktywnie uczestniczących
w walkach o wolność ojczyzny.

Cała uroczystość przepełniona była 
duchem patriotyzmu i refleksyjnego 
skupienia. Modlącym się akompaniowała 
Dęta Orkiestra Dziecięca ze Szkoły 
Podstawowej w Motyczu.

Pat r i o t yz m  to  p o sta wa  ł ą c z ą ca  
przywiązanie i miłość do ojczyzny oraz 
solidarność z własnym narodem —
z szacunkiem dla innych narodów
i poszanowaniem ich suwerennych praw. 
Ci, którzy przeżyli II wojnę światową czują 
znaczenie tych słów własnym sercem. My, 
współcześni winni jesteśmy pamięć tym, 
którzy oddali życie walcząc o wolną Polskę 
oraz niezliczonym, niewinnym ofiarom 
tamtych tragicznych lat. 
W ten sposób okazujemy solidarność
z własnym narodem i właśnie dzięki temu 
jesteśmy patriotami. 
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Kronika zdarzeń z dnia 16 czerwca 1940r. we wsi Radawiec Duży

W tą pogodną niedzielę 16 czerwca 1940r. dzieci parafii Konopnica, w tym i Radawca Dużego, miały przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.
Rodzina Pałków przygotowywała się do chrztu syna. Na porannej Mszy Świętej proboszcz parafii Konopnica ksiądz kanonik Edward Niećko 
poinformował uczestniczących we Mszy parafian, że w dniu 15 czerwca 1940r. w sklepie w Stasinie mieszczącym się przy szosie Kraśnickiej został 
zabity niemiecki pełnomocnik Wilhelm Bufal. Po zgłoszeniu tego zdarzenia do dowództwa niemieckiego w Lublinie, Niemcy postanowili dokonać 
egzekucji ludności polskiej. W tym czasie za jednego Niemca zabijano 100 Polaków. Żona zabitego powiedziała, że zabójstwa jej męża mogli dokonać 
mieszkańcy Radawca Dużego. Ksiądz Niećko przekazał poufną wiadomość, że zostanie spacyfikowana wieś Radawiec Duży i mężczyźni z tej wsi winni 
się ukryć jak najszybciej. Za podanie tej informacji musiał ukrywać się przez cały okres okupacji. Nikt wtedy nie przeczuwał, że ten dzień zapisze się
w historii naszej miejscowości jako dzień największej tragedii, jako dzień żałoby. A oto co działo się owego dnia. Z relacji żyjących naocznych 
świadków wydarzenia wiemy, że 16 czerwca wieś została otoczona przez liczne siły wojska i policji niemieckiej. Byli wśród nich również Niemcy 
mieszkający w tym czasie w kolonii Boboszów, obecnie Radawczyk Drugi.

Mężczyźni którym udało się uciec z obławy uciekli do kol. Chmielnik, gdzie przez kilka dni przebywali u rodzin Mazurków, Basaków i Sobczaków 
pochodzących z Radawca Dużego. W sumie przebywało w tej wsi około 50 mężczyzn z Radawca. Pierwszą grupę schwytanych mężczyzn podczas 
łapanki zgromadzono przy krzyżu obok szkoły w Radawcu, a następnie poprowadzono drogą koło szkoły do lotniska w kierunku wsi Marynin.
Po dojściu do obrzeży wsi zawrócono i z powrotem skierowano do majątku Radawiec – administrowanego przez Niemca o nazwisku Kinel. Drugą 
grupę mężczyzn zapędzono pod kapliczkę w Radawcu Małym, a następnie przegrupowano do wsi Marynin i zgromadzono w sadzie Lambacha obok 
szosy Kraśnickiej. Byli tam nie tylko mieszkańcy Radawca ale i okolicznych wsi, w sumie około 150 mężczyzn. Wszystkim rozkazano położyć się twarzą 
do ziemi. Tak leżeli około 2 godzin. Następnie pod silną obstawą zaprowadzono ich do lasu Konopnickiego. Gdy byli w połowie drogi przyjechał na 
motocyklu Niemiec i przywiózł jakiś rozkaz. Wkrótce wszystkich zawrócono. Po wyjściu z lasu załadowano na samochody i zawieziono na dziedziniec 
majątku Radawiec, gdzie była już pierwsza grupa złapanych. Mężczyźni zgromadzeni na dziedzińcu przeżywali chwile grozy. Administrator majątku 
najpierw zwolnił swoich ludzi którzy pracowali w majątku. Część znajomych mężczyzn zwolnili Niemcy z kol. Boboszów. Zwolniono również 
kilkudziesięciu mężczyzn z innych wsi.

Niemcy poinformowali zwolnionych, że jeżeli zginie choć jeden Niemiec, to zostaną straceni jako zakładnicy w następnej egzekucji. Po tej informacji 
rozkazano im się rozejść. Pozostałych w 3 grupach pieszo zaprowadzono do lasu w Radawcu w to miejsce, w którym obecnie znajduje się mogiła.
Z pierwszej grupy podczas marszu dwóch próbowało ucieczki, jeden zginął na miejscu drugiego kule dosięgły na pobliskich polach. Doły kopali Żydzi 
mieszkający w Radawcu. Ofiary podprowadzono pod dół i rozstrzelano strzałem w tył głowy. Po wybiciu pierwszej grupy zaprowadzono pod eskortą 
drugą grupę wśród której był p. Stanisław Szewczyk. Korzystając z zamieszania udało mu się zbiec, w trakcie strzelaniny został niegroźnie ranny
w głowę. Po wybiciu mężczyzn z drugiej grupy przyprowadzono trzecią grupę wśród której był p. Franciszek Wawszczak. Na rozkaz Niemców mieli oni 
zasypać mogiłę wybitych i powiększyć dół pod dalsze ofiary. Zorientowawszy się, że część Niemców rozeszła się po lesie zbierając poziomki
p. Wawszczak rzucił się do ucieczki. Niemcy nie mogli użyć broni, gdyż bali się, że mogą zabić swoich. Ucieczka się udała. Dzięki p. Wawszczakowi 
mamy opis przebiegu zbrodni.

Należy wspomnieć, że gdy Niemcy prowadzili na śmierć trzecią grupę to skazańcy śpiewali pieśń „Serdeczna Matko”. Na końcu zabili 6 mężczyzn 
narodowości żydowskiej którzy pochowani są od strony wschodniej mogiły.
W dniu 16 czerwca 1940r. w tej mogile spoczęli zamordowani mieszkańcy wsi ś.p.

Żydek Jan lat 51
Wójcik Jan lat 24
Sowa Marcin lat 46
Żydek Józef lat 29
Mazurek Paweł lat 46
Mazurek Jan lat 64
Trójnara Józef lat 55
Sobczak Jan lat 23
śydek Paweł lat 36
Sobczak Władysław lat 23
Grzybek Władysław lat 27
Mazurek Władysław lat 23
Żydek Franciszek lat 55
Żydek Stanisław lat 29
Wilczek Stanisław lat 37
Babicz Michał lat 47

Wronka Paweł lat 26
Mycek Jan lat 33
Mendel Andrzej lat 55
Mazurek Michał lat 56
Żydek Jan lat 54
Mazurek Jan lat 30
Szewczyk Jan lat 21
Żydek Jan lat 35
Żydek Karol lat 76
Brodziak Stanisław lat 34
Jasik Mieczysław lat 46
Słowiński Wacław lat 40
Szewczyk Aleksander lat 18
Staszczak Paweł brak podanych lat
Sosnowski Albin lat 34

Kronika zdarzeń

Nieżyjący już dziś p. Franciszek Wawszczak po wojnie brał udział w procesie toczącym się przeciw oprawcom niemieckim. Z akt procesu wynikało,
że ta mogiła kryje zwłoki około 400 osób, pomordowanych w różnych okolicznościach w latach okupacji. Przywiezieni tu byli uczestnicy wesela
z okolic Lubartowa, więźniowie zamku Lubelskiego, jeńcy rosyjscy pracujący w majątku Radawiec a także kilka osób narodowości żydowskiej.
Ta mogiła to cząstka okrutnej historii z lat okupacji niemieckiej, której doświadczył naród Polski, w tym i nasza wieś Radawiec. Jednak wraz
z upływem czasu pamięć o tych odległych czasach odchodzi w zapomnienie dlatego przypominamy szczególnie młodemu pokoleniu do czego może 
doprowadzić pogarda do drugiego człowieka i brak szacunku do życia istoty ludzkiej.

Opracował: Marian Żydek
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Ministerialna szóstka
dla Motycza

Niedziela 13 czerwca przywitała słońcem  
wszystkich przybyłych do Motycza
z okazji uroczystego otwarcia Domu 
Kultury.

We wcześniejszych numerach „Echa” 
śledziliśmy transformacje, jakim ulegał ten 
budynek - gruntowny remont, wypo -
sażenie w sprzęt komputerowy, estetycznie  
zagospodarowana posesja.

Poświęcenia budynku  dokonał ks. pro -
boszcz Wincenty Cap. Wśród zaproszonych 
gości był m.in. Pan Piotr  Żuchowski  
Sekretarz Stanu w Mini -sterstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jego obecność 
nie była przypadkowa, ponieważ gmina 
otrzymała z Ministerstwa dofinansowanie 
na remont budynku Domu Kultury (również 
tego w Radawczyku Drugim) oraz jego 
pełne wyposażenie.
Pan Minister  był  pod ogromnym 
wrażeniem efektów prac i wystawił nawet 
swoistą cenzurkę: złożył na tablicy swój 
podpis wraz z oceną celującą. Wszyscy 
zaangażowani w tworzenie tego miejsca 
mogą czuć się wyróżnieni.

Ale na tym nie koniec było świętowania
w Motyczu. Złożone zostały kwiaty pod 
pamiątkowym obeliskiem ufundowanym
z okazji 690 - rocznicy powstania miej -
scowości.
Kolejnym wydarzeniem było odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy w Szkole Podstawowej 
w Motyczu w 10 rocznicę nadania imienia  
oraz 65 rocznicę śmierci jej patrona – 
Wincentego Witosa.
Po poświęceniu przez ks. proboszcza  
Wincentego Capa,  symbol icznego 
odsłonięcia dokonali: Minister Piotr 
Żuchowski, fundator tablicy Poseł Jan  
Łopata  oraz Wójt  Mirosław Żydek. 

Następnie wszyscy przeszli na salę 
gimnastyczną, na której rozpoczęła się 
mniej oficjalna część - występy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Motyczu. 
Sceną zawładnęli mali artyści, którzy jak 
zwykle wykazali się ogromnym talentem
i zaangażowaniem w odgrywaniu 
przygotowanych ról. Publiczność na -
grodziła wszystkie występy rzęsistymi 
brawami.

Niedzielne spotkanie zakończyła promocja 
książki „Motycz na przestrzeni wieków” 
autorstwa  Dariusza Kupisza , Anny Obary
i Krzysztofa P. Pękały.  
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Zacznijmy od małych kroków

Rozwój turystyki weekendowej jest dużą 
szansą dla wsi podlubelskich. Oferta jaką 
możemy przedstawić potencjalnym, turystom 
to piękne krajobrazy z lekko pofałdowanym 
terenem, przestrzeń, pola, lasu, rzeki, rzeczki, 
strumyki, zalewy. Te walory turystyczne są 
dostępne. Do dużej turystyki niezbędna jest 
infrastruktura niosąca za sobą duże nakłady 
środków. Takiej nie mamy. Może warto w takim 
razie zastanowić się nad tym, czym 
dysponujemy. Nim powstaną trasy rowerowe
z prawdziwego zdarzenia, doskonale 
wytyczone, utwardzone, oznakowane, nim 
obok nich wyrosną stanice, kafejki z tarasami 
widokowymi, hoteliki, motele – wytyczmy 
terasy spacerowe. To nie jest ani trudne ani 
drogie – w każdej miejscowości mamy ścieżki, 
dróżki prowadzące w ciekawe miejsca; kąciki 
zadumy nad potokiem, skarpę nad rzeką
z pięknym widokiem, ścieżkę przy której rosną 
piękne drzewa, tajemnicze zarośla, o których 
wiemy tylko my  i kilku sąsiadów.

Podzielmy się naszą wiedzą, zaprośmy innych 
by razem z nami mogli cieszyć się oglądaniem 
tych miejsc, wędrówką kończącą się na 
uroczysku gdzie przed wiekami miały miejsce 
zdarzenia tajemnicze i fascynujące.
Na taką trasę zaprośmy nauczyciela biologii
z miejscowej szkoły, niech opisze rosnące na 
niej rośliny, fruwające motyle, śpiewające
i przelatujące ptaki. Zapytajmy nauczyciela 
historii- może miały tu miejsce ciekawe 
zdarzenia zapomniane przez wszystkich? Może 
nie tylko wojna i bitwy, ale coś ciekawego, co 
zdarzyło się przed wiekami? Zapytajmy 
najstarszych mieszkańców  o dawne historie, 
legendy.... Czy nie mieszkał tu jakiś psotny 
diablik czy inne licho, a może studnie i rzeczki 
zamieszkiwały panny wodne komplikując życie 
miejscowych, czy na skraju łąk i lasów nie błąka 
się od 200 lat wspomnienie dziewczęcia nadal 
czekającego na ukochanego,  który poszedł na 
wojnę i nigdy nie wrócił.?
Zastanówmy się – gdyby takie miejsce 
oznakować, opisać, zrobić zdjęcia i wydać 
ulotkę reklamową, umieścić te informacje na 
stronie internetowej naszej gminy (w myśl 
nowej zasady, że czego nie ma w internecie to 
nie istnieje), może napisać kilka słów do 
lokalnej gazety, potem do regionalnej – z całą 
pewnością przyjedzie kilku nudzących się
w weekend mieszczuchów. Po 2 tygodniach 
być może wrócą ze swoimi przyjaciółmi 
rowerem, by pojechać 10 km dalej niż dotarli 
za pierwszym razem. Za miesiąc zawitają ich 
koledzy z pracy, a w wakacje przyjadą ich 
dorastające dzieci ze szkolnymi kolegami.

Tak może się zdarzyć, możemy zaistnieć na 
mapie turystyki weekendowej powiatu. 
Jednak żeby to wszystko się stało musimy 
zebrać wokół siebie kilka osób którym „chce

się chcieć” wykonać te proste kroki dzięki 
którym przyjedzie do nas kilku turystów ( to na 
początek). A trzeba pamiętać, że turyści 
przywożą ze sobą pieniądze i lubią ich trochę 
zostawić w miejscu pobytu rekreacyjnego. Na 
początek zrobią drobne zakupy w miejscowym 
sklepie, kiosku. Ale kiedy wrócą następnym 
razem może zechcą odwiedzić nasze 
gospodarstwo, kupić jaja, twaróg, „nie 
pryskane” warzywa, dżem własnej roboty, czy 
inne domowe wyroby dla nas będące 
codz iennośc ią ,  a  d la  n ich  at rakc ją  
i niepowtarzalnym smakiem dzieciństwa ich 
dziadków. Żeby do nas trafili wystarczy 
informacja na płocie i zaproszenie do naszego 
obejścia. Na początek nie musi to być baner               
o wymiarach 2x3 m ani migający wszystkimi 
kolorami tęczy neon. Wystarczy napis 
wypalony na drewnianej tabliczce, lub 
wydrukowany na zafoliowanym kartonie. Na 
profesjonalną reklamę przyjdzie czas później, 
kiedy zarejestrujemy nasze wyroby jako 
produkt lokalny, a obok naszego gospodarstwa 
zatrzymywać się będą dziesiątki turystów.
Jednak żeby zrobić ten pierwszy krok muszą się 
znaleźć ludzie chętni, odważni, ciekawi 
nowych wyzwań. A pierwszym krokiem może 
być ścieżka spacerowa. Na jej opracowanie                
i oznakowanie możemy uzyskać pomoc 
finansowaną z działania „Małe projekty”

w ramach osi 4 LEADER. Wniosek na tę pomoc 
można złożyć w Lokalnej Grupie Działania 
„Kraina wokół Lublina”. Ponieważ realizacja 
takiego projektu niesie ze sobą konieczność 
poniesienia kosztów musimy znaleźć 
„Płatnika”. Może będzie to Urząd Gminy, może 
Centrum Kultury czy fundacja działająca na 
naszym terenie (70% poniesionych kosztów 
wróci do wnioskodawcy po zrealizowaniu 
zadania).

Kiedy będzie pomysł i chęć jego realizacji
z pewnością znajdziemy w naszym najbliższym 
otoczeniu instytucję która zechce i będzie 
mogła uczestniczyć w naszym projekcie od 
strony finansowej. 
Pomocą w przygotowaniu wniosku służą 
pracownicy biura LGD a w trakcie naboru – 
doradcy dyżurujący w gminach. Wszelkie 
dostępne informacje na ten temat znaleźć 
m o ż n a  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  
www.krainawokollublina.pl  bądź pod 
numerem telefonu 81 532 30 65

Szczerze zachęcam do działania. Pamiętajmy, 
że najdłuższa podróż zaczyna się od 
pierwszego kroku.

Jolanta Rymarz
Biuro LGD KwL.
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Dni Gminy Konopnica

Już po raz trzeci podczas obchodów Dni Gminy 
Konopnica mieszkańcy mieli okazję powitać 
pierwszą niedzielę wakacji w ciekawy sposób na 
łonie natury. 25 i 26 czerwca - to zawody 
spadochronowe na lotnisku, natomiast
w niedzielę – festyn rodzinny na zakończenie 
zawodów.

Wójt, jak co roku przygotował dyplomy
i pamiątkowe albumy dla najlepszych uczniów 
ko ń c z ą c y c h  w  t y m  r o k u  G i m n a z j u m
w Radawczyku Drugim. Podziękowania
i gratulacje otrzymali także ich rodzice: Emilia
i Krzysztof Basakowie, Anna i Krzysztof 
Jagowdzikowie, Zofia i Kazimierz Mazurkowie, 
Małgorzata  i  Leszek Olszakowie,  Ewa
i Wojciech Walczakowie, Barbara i Robert 
Żydkowie.
 
O 15.00 rozpoczął się sprawnościowy rajd 
rowerowy o Mistrzostwo Gminy Konopnica, 
którego pomysłodawcą był dyrektor gimnazjum 
Andrzej Cywiński. Zawody przeprowadzono
w ośmiu kategoriach, każdy kto miał rower mógł 
spróbować swoich sił. Ostatecznie I miejsca
w poszczególnych kategoriach zajęli : Jan Bator, 
Krzysztof Gnaś, Weronika Misztal, Magdalena 
Rokicka, Jakub Kostrzewa, Anna Zając, Adam 
Zając, Nikola Bęczkowska. Duże zainteresowanie 
zawodami sprawiło, że podjęliśmy decyzję
o wpisaniu tego punktu na stałe w scenariusz Dni 
Konopnicy.

Każdy, kto w niedzielę przybył na lotnisko znalazł 
coś dla siebie. Przejażdżka dorożką, pokaz 
garncarski i kowalstwa przygotowane przez LGD 
Kraina wokół Lublina, smaczne grillowane 
przekąski, rozmowy pod parasolami, place zabaw 
dla najmłodszych i wiele innych.
Amatorzy silnych wrażeń mogli podziwiać występ 
Trialu rowerowego ze Świdnika. Skoki rowerem 
po przeszkodach, obroty, akrobacje nad leżącym 
człowiekiem w wykonaniu specjalistów 
wydawały się przysłowiową „pestką”. 
Specyfika miejsca wywarła konieczność zadbania 
o atrakcje ściśle z nim związane - ekipa Aeroklubu 
zademonstrowała przygotowanie balonu do lotu, 
ponadto można było podziwiać podniebne 
akrobacje modeli. Emocje sięgnęły zenitu gdy 
został zapowiedziany skok ze spadochronem
w wykonaniu samego Wójta Mirosława Żydka. 
Wieczorem wręczone zostały nagrody dla 
zwycięzców „Zawodów spadochronowych” przez 
Wójta Mirosława Żydka, Dyrektora Aeroklubu 
Adama Gruszeckiego oraz Pana Krzysztofa Piejaka 
– zastępcę dyrektora Banku BPS w Lublinie, który 
ufundował dla zwycięzców dwa złote pióra.
W atmosferę biesiadnej zabawy wprowadzał 
publiczność zespół LIFT. Cała publiczność 
śpiewała z zespołem znane polskie szlagiery.
A później tancerki z  BENYA  porwały do zabawy 
zwłaszcza męską część publiczności.
Tłum szalał, gdy na scenie pojawili się chłopcy 
zespołu Mega Dance. 

A na zakończenie zapierający dech w piersiach 
pokaz sztucznych ogni i dyskoteka do północy…
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Organizacja Dni Konopnicy wymaga zaangażowania wielu osób oraz środków.
Dziękujemy serdecznie za wsparcie:

Cyklo
dobre sklepy rowerowe
ul.Wigilijna 6/U6
20-502 Lublin

"Master-Bud"
Lublin, ul. Bursaki 14

Firma Kowalczyk
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
ul. Długa 97
20-365 Lublin
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OGŁOSZENIE

Dożynki 2010...
Już niedługo!

Już niedługo bo 29 sierpnia, jak co roku, 
będziemy mogli świętować i bawić się 
podczas Dożynek Powiatu Lubelskiego. 
Znów lotnisko w Radawcu rozbłyśnie feerią 
barw kolorowych stoisk wystawców, 
balonów i wesołego miasteczka. A do tego 
podziwiać będziemy mogli przygoto -
wywane i wykonane wieńce dożynkowe 
oraz wyroby regionalne z każdego zakątka 
naszego powiatu, brać udział w licznych 
konkursach…

Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji, 
gier i zabaw dla uczestników w każdym 
wieku…. a prawdziwą gwiazdą wieczoru 
będzie zespół o międzynarodowej sławie - 
Bad Boys Blue!

Podczas Dożynek rozstrzygnięte zostaną 
konkursy:
- na najładniejsze stoisko – zorganizowany 
przez LGD
- wyrobów regionalnych
- na najbezpieczniejsze gospodarstwo
- na najładniejszą posesję

Więcej informacji dostępnych będzie na 
stronach internetowych Powiatu Lubel -
skiego oraz Urzędu Gminy Konopnica 
(www.powiat.lublin.pl oraz
www.konopnica.eurzad.eu).

J u ż  te ra z  za p ra s za my  ws zyst k i c h  
mieszkańców do dołączenia do wspaniałej 
zabawy na radawieckim lotnisku.

Pomoc

Wójt Gminy Konopnica pragnie złożyć 
podziękowania dla wszystkich mieszkańców 
oraz przedsiębiorców, którzy swoją ofiarnością 
wspomogli poszkodowanych ostatniej powodzi 
w naszym kraju.

Rada Gminy Konopnica podczas sesji
8 czerwca 2010 roku podjęła decyzję
o udzieleniu pomocy finansowej Gminie 
Wilków w wysokości 20 tyś. złotych. Ponadto 
zbiórka wśród pracowników urzędu zaowo -
cowała dodatkową kwotą 3 tyś. złotych, za którą 
zakupione zostały koce, pościel i ręczniki.

Pierwszy transport z pomocą wyruszył
z naszej gminy 29 maja. Druga część darów, 
która na prośbę wójta Wilkowa zmagazy -
nowana była w Urzędzie Gminy Konopnica, 
została przewieziona w dniu 08 lipca 2010r.

Powodzianom

Ośrodek Działań Twórczych w Radwczyku 
Drugim zaprasza w wakacje.

Od 01 lipca 2010 Stowarzyszenie Bene Vitae 
zaprasza dorosłych, młodzież i dzieci do 
Ośrodka Działań Twórczych w Radawczyku 
Drugim. 

W każde niedzielne popołudnie, w okresie 
wakacyjnym, w godz. 12- 18 , odbywać się 
będą zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży (decoupage, batik, glina, 
sznurek itp), ciekawe warsztaty psycho -
edukacjne dla dorosłych (skuteczne 
działanie, asertywność, komunikacja 
interpersonalna, radzenie sobie ze stresem 
itp) oraz spotkania z ciekawymi mie -
szkańcami naszej Gminy, którzy dzielić się 
będą swoją dzielić się swoją pasją, 
doświadczeniem, wiedzą zawodową
z zainteresowanymi.

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie!

Projekt finansowany jest przez Urząd Gminy 
Konopnica.
Szczegółowe informacje na stronie 
www.benevitae.pl lub pod numerem 
telefonu 515 495 938.

OGŁOSZENIE
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W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę 
samorządu terytorialnego w Polsce. 27 maja 
1990 roku odbyły się pierwsze po II wojnie 
światowej, wolne wybory do władz lokalnych. 
Z tej okazji, dokładnie 20 lat później, radni 
Gminy Konopnica zebrali się na uroczystej sesji 
Rady Gminy Konopnica.

W sesji uczestniczyli między innymi: Poseł na 
Sejm RP Jan Łopata, Starosta Powiatu 
Lubelskiego Paweł Pikula, Członek Zarządu 
Województwa Arkadiusz Bratkowski ,  
przedstawiciele służb mundurowych: 
Komendant Wojewódzki Policji Dariusz Działo, 
Komendant Miejski PSP Mirosław Hałas, księża 
oraz radni poprzednich kadencji od 1990r.

Wójt Mirosław Żydek nawiązując do 
d w u d z i e s t e j  r o c z n i c y  s a m o r z ą d u  
terytorialnego, zaprezentował dorobek naszej 
gminy na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania. 
Przedstawił najważniejsze osiągnięcia, 
inwestycje oraz przemiany jakie zaszły
w Konopnicy w tym okresie.
Zwykle nie zastanawiamy się, jak na 
przestrzeni lat zmieniła się Konopnica -
z wiejskiego przedsionka Lublina w prężnie 
działającą jednostkę terytorialną, która stała 
się jednym z najbardziej pożądanych adresów 
powiatu lubelskiego.

Później, głos zabrał Pan Paweł Prokop – Prezes 
Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, który
w krótkim wykładzie przedstawił genezę, 
charakterystykę oraz dorobek polskiej 
demokracji na tle ustrojów innych Państw.
Kolejna cześć uroczystej sesji Rady Gminy 
moglibyśmy śmiało zatytułować „nagrody
i odznaczenia”.

Z dumą informujemy, iż lista nagrodzonych jest 
długa, co oznacza, że nasza gmina bogata jest 
w społeczników aktywnie zaangażowanych
w życie lokalnej społeczności, gotowych pełnić 
trudną posługę samorządowca. 
Rozpoczął Pan Jan Buczma – Zastępca  
Dyrektora Wydziału Certyfikacji Funduszy 
Europejskich Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, który w zastępstwie Pani 
Wojewody Genowefy Tokarskiej przekazał  
medale Wojewody za całokształt działalności 
społecznej dla Pana Mariana Żydka - 
wieloletniego radnego naszej gminy oraz Pana 
Hieronima Gołofita, długoletniego Wójta 
Gminy Konopnica. Obydwaj nagrodzeni 
o d b i e ra l i  w y róż n i e n i a  za  szc ze r y m  
wzruszeniem wśród gromkich braw.
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 
wręczyli odznaczenia „Zasłużony dla Gminy” 
dla  Hieronima Gołofita, Mariana Żydka oraz 
Edwarda Wójcika. Następnie wyróżnieni 
zostali radni i sołtysi, którzy pełnili swoje 
funkcje przez co najmniej 3 kadencje. 

XX-lecie
Samorządu Terytorialnego

Pamiątkowe statuetki otrzymali:

- Marian Żydek 
- Andrzej Duda
- Jerzy Brodziak
- Jan Kołodziejczyk
- Jan Stefaniak
- Jerzy Jakubas
- Jan Krzyszczak
- Stanisław Majczak
- Roman Rybacki
- Edward Wójcik
- Henryka Krusińska
- Stanisław Palak
- Jan Tomasik
- Leszek Mazurek
- Roman Mędykowski 
 
Wyjątkową atmosferę spotkania tworzyły 
doniosłość uroczystości – powaga okrągłej 
rocznicy pierwszych wyborów do władz 
lokalnych,  w połączeniu z  radością  
nagrodzonych i dumą z dokonań, osiągnięć
i postępu jakie nastąpiły w naszej gminie
w ciągu ostatnich lat.  
 

My ze swej strony życzymy naszym 
samorządowcom wielu sukcesów i samych 
słusznych decyzji, unikalnej sztuki kompromisu 
i oby ich działania i decyzje zawsze przyczyniały 
się do dobrobytu naszej gminy.

Uroczysta sesja Rady Gminy podobnie, jak 
wiele gminnych uroczystości nie byłaby 
możliwa dzięki finansowemu wsparciu 
życzliwych osób:

Panów:
Jacka Strugalskiego – właściciela Hotelu 
Kmicic,
Jerzego Podgórskiego – właścicielowi  Firmy  
„IGORD”
Mariusza Znoja – właścicielowi Firmy 
„Handrysz”
Jerzego Sieńko –  prezesowi GS Konopnica
oraz Pani Alicji Majczak.

 Serdecznie Państwu dziękujemy.
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Dni Katyńskie
w Zemborzycach Tereszyńskich

W piątek, 30 kwietnia, w Szkole Podstawowej 
w Zemborzycach Tereszyńskich, odbyły się 
obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego.
W  u r o c z y s t o ś c i a c h  u c z e s t n i c z y l i  
przedstawiciele władz samorządowych, radni, 
sołtysowie, przedstawiciel lubelskiego 
Kuratorium Oświaty, Komendant Straży 
Pożarnej oraz dzieci, młodzież i mieszkańcy 
Zemborzyc pragnący oddać cześć bohaterom.

Pani Dyrektor Anna Obara serdecznie powitała 
zgromadzonych gości  oraz podziękowała im za 
przybycie oraz chęć uczczenia pamięci tych, 
którzy zginęli walcząc za Ojczyznę.
Uroczystości rozpoczęła msza, odprawiona
w intencji ofiar Katynia przez ks. Witolda 
Gąciarza z parafii pw. Św. Marcina. Kolejnym 
elementem obchodów była uroczysta 
akademia, która została przygotowana przez 
dzieci pod kierunkiem p. Anny Miciuły i p. Anny 
Piszczatowskiej. Podczas występu uczniowie 
przybliżyli uczestnikom spotkania tragiczne  
losy jeńców wojennych zamordowanych przez 
wojska sowieckie w Katyniu, Starobielsku, 
Ostaszkowie i innych miejscach na terenie 
byłego Związku Radzieckiego. Obchody miały 
szczególny charakter. Uczestnicy wspominali 
nie tylko oficerów pomordowanych w 1940 
roku, ale także tych, którzy zginęli trzy tygodnie 
wcześniej, 10 kwietnia 2010 roku, lecąc oddać 
hołd pomordowanym.

Akademia zakończyła się odśpiewaniem Roty 
przez wszystkich zebranych. Po części 
artystycznej przyszedł czas na wystąpienia 
naszych Gości. Jako pierwszy głos zabrał 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty – Pan 
Wizytator Janusz Rećko, który podziękował 
przybyłym za pamięć o bohaterach i zwrócił 
szczególną uwagę na to, jak ważna jest ta 
pamięć wśród najmłodszych. Następnie 
krótkie przemówienie wygłosił Pan Ryszard 
Łoziński - Kronikarz Zemborzyc, przybliżając 
zebranym historię niewoli państwa polskiego. 

Po nim głos zabrał Wójt Gminy Konopnica - Pan 
Mirosław Żydek, który również zwrócił uwagę 
zebranych na fakt, iż żyjemy w wolnej Polsce
i o wydarzeniach katyńskich możemy mówić 
jawnie, bez strachu. Poprosił zebranych, 
zwłaszcza młodzież, o dochowanie pamięci
o pomordowanych Polakach.

Mały poczęstunek dla gości zakończył 
uroczystość.

Udział dzieci w obchodach był znacznie 
szerszy, na co dowodem jest ich uczestnictwo 
w konkursach, które odbyły się wcześniej. 
Uczniowie, po zapoznaniu się z tematyką 
związaną ze zbrodnią katyńską, wzięli udział aż 
w czterech konkursach: wiedzy o Katyniu, 
konkursie poetyckim, plastycznym oraz 
multimedialnym. Prace uczniów zostały 
wystawione w gablocie, natomiast dzieci, 
które napisały wiersze,  odczytały swoje prace.

Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej stały 
się ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. 
Pozwoliły, by prawda o tych tragicznych 
wydarzeniach była obecna w świadomości 
społeczności szkolnej. Zarówno konkursy 
przeprowadzone w kwietniu, jak i same 
piątkowe obchody, przyczyniły się do tego,
by nawet najmłodsi uczniowie zapoznali się
ze zbrodnią popełnioną przez Związek 
Radziecki.

Można mieć nadzieję, że te i podobne 
uroczystości sprawią, że prawda Katynia nie 
będzie wymazana z pamięci Europy i świata.

Anna Miciuła

Spotkanie z Panem
Maciejem Orłosiem

Słynny, długoletni prezenter telewizyjnego 
Teleexpresu, autor książek dla dzieci Pan Maciej 
Orłoś gościł w Konopnicy na zaproszenie 
B i b l i o t e k i  P u b l i c z n e j  w  K o n o p n i c y.
W poniedziałek 19 kwietnia Sala Konferencyjna 
Urzędu Gminy Konopnica pękała w szwach. 
Wszystkie miejsca zajęły dzieci z naszej gminy.
Ta nietypowa jak na owe miejsce publiczność 
przybyła by spotkać się z Panem Maciejem 
Orłosiem autorem książek „Tajemnicze przygody 
Kubusia” i „Tajemnicze przygody Meli”. Jak 
wyjaśnił sam autor, inspiracją do stworzenia obu 
dzieł były jego własne dzieci.

Pan Maciej odczytał fragmenty swoich książek, by 
wspólnie z czynnie udzielającą się publicznością 
poddać je dokładnej interpretacji. Dzieci 
zrewanżowały się recytując dla Pana Orłosia 
wiersze. Miały dzięki temu niepowtarzalną 
sposobność posłuchać rad doświadczonego 
konferansjera odnośnie dykcji i sposobu 
wysławiania.
Autor odpowiedział również na wszystkie pytania 
rozentuz jazmowanej  pub l i cznośc i .  Na  
zakończenie spotkania Pan Maciej otrzymał 
podziękowania od wszystkich zebranych oraz 
kwiaty, po czy zasiadł do podpisywania swoich 
książek.

Taka książka z autografem autora, to niewątpliwie 
ważny egzemplarz  w każdej  domowej 
biblioteczce, dlatego ustawiła się pokaźna kolejka 
chętnych.
Przed odjazdem autor spotkał się z Wójtem 
Gminy Mirosławem Żydkiem.

Składamy podziękowania dla Pani Ewy Misztal - 
dyrektor Biblioteki Publicznej za zorganizowanie 
niecodziennego spotkania z Panem Orłosiem. 

Sądząc po zachwytach publiczności, nie będzie to 
ostatnia wizyta autorska w naszej gminie.
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Gmina rozwiązuje
problem komunikacji

Dementujemy doniesienia dzienników 
regionalnych o likwidacji  komunikacji 
publicznej w gminie.
Po spotkaniu Wójta z dyrektorem ZTM
w Lublinie wiemy, że komunikacja podmiejska 
w gminie Konopnica funkcjonuje i będzie 
funkcjonowała nadal.
Problem pojawił się w momencie podniesienia 
cen za wozokilometr przez ZTM (na poziomie 
cen ustalonych dla miasta), co w znaczącym 
stopniu obciążało budżet gminy.
W związku z tym po długich negocjacjach wójt   
podpisał aneks do istniejącej umowy z ZTM 
regulujący finansowanie komunikacji przez 

gminę na razie do końca tego roku. W trakcie 
rozmów zrodził się także pomysł na 
zmniejszenie dofinansowania przez gminę do 
komunikacji  poprzez  realizowanie tych 
przewozów przez innych usługodawców. Pod 
koniec roku gmina sama chce przeprowadzić 
przetarg na świadczenie tych usług, co
w znacznym stopniu obniży stawkę za 
wozokilometr na terenie Konopnicy.  
Świadczenie takich usług przez prywatnych 
przewoźników, którzy będą honorować 
miesięczne bilety MPK.
- „W obecnej chwili Gmina Konopnica nie musi 
dopłacać już do linii nr 12 i 26, natomiast kwoty 

opłat za linie nr 78, 79 i 85 zostały 
zryczałtowane po 18 tyś. złotych na każdą 
linię.” – podsumowuje Mirosław Żydek.
–„To jednak nadal są ogromne kwoty. Stąd 
p o m y s ł  w p r o w a d ze n i a  p r y w a t n y c h   
przewoźników, akceptujących miesięczne 
bilety MPK. Pozwoli to jeszcze bardziej obniżyć 
kwoty dopłat jednocześnie zachowując wysoki 
standard usług komunikacyjnych”.

Teraz pozostaje nam czekać na decyzję 
dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, 
która najprawdopodobniej zostanie podjęta 
podczas sierpniowego spotkania.

Gminny konkurs
ortograficzny
Ortografia nie jest wcale trudna! Takie słowa 
wypowiadane przez uczniów to marzenie 
każdego nauczyciela. Poprawne pisanie 
sprawia jednak uczniom problemy. Nie są
w tym temacie odosobnieni, zdarza się, że 
nawet ludzie dorośli popełniają błędy 
ortograficzne.

Zauważamy dość często, że dzieci pisząc nawet 
krótką wypowiedź skupiają się tylko na jej 
treści i popełniają błędy, które w innej sytuacji 
im się nie zdarzają. Najprawdopodobniej 
wynika to z braku nawyku poprawnego 
pisania. Praca nad budzeniem wśród uczniów 
świadomości ortograficznej jest niewątpliwie 
trudnym zadaniem, dlatego na terenie Szkoły 
Podstawowej w Stasinie prowadzimy szereg 
dz ia łań ,  zachęca jących  uczn iów do  
pogłębiania tych umiejętności.

W roku szkolnym 2009/2010 postanowiłyśmy 
zorganizować i przeprowadzić pierwszą edycję 
gminnego konkursu ortograficznego „Mistrz 
ortografii 2010”. Konkurs adresowany był dla 
uczniów klas trzecich szkół podstawowych
z terenu Gminy Konopnica, a jego celem było 
rozbudzanie zainteresowania uczniów 
j ęz y k i e m  o j c z yst y m ,  p ro p a g o wa n i e  
poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, 
p r o m o w a n i e  u c z n i ó w  s z c z e g ó l n i e  
zainteresowanych językiem. Opracowałyśmy 
regulamin, zaproszenia, tekst dyktanda, 
dyplomy, pozyskałyśmy sponsorów oraz same 
wraz z uczniami klas I i III podjęłyśmy działania 
w celu zgromadzenia funduszy na ten cel. 
Nasze zmaganiach o naukę poprawnej 
polszczyzny poparły koleżanki ze wszystkich 
szkół podstawowych naszej gminy. Po 
przeprowadzeniu wstępnych eliminacji 
wewnątrzszkolnych walkę o tytuł Gminnego 
Mistrza Ortografii, 20 kwietnia 2010 roku, 
podjęło po dwoje uczniów ze szkoły
z Konopnicy, Radawca Dużego, Zemborzyc 
Tereszyńskich, Motycza i Stasina. 

Dyrektor szkoły – mgr Jacek Wójcik w imieniu 
własnym oraz organizatorek konkursu: pani 
Edyty Strug i Anety Podleśnej powitał miłych 
gości. Punktualnie o 9.00 uczniowie rozpoczęli 
zmagania z zasadami ortografii. Zaraz po 
napisaniu dyktanda uczniowie zostali 
zaproszeni przez E. Strug na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców z klasy I i III,
a komisja w składzie: Aneta Podleśna, Krystyna 
Woźniak, Danuta Banaszak, Katarzyna 
Szamańska, Ilona Kołosińska, przystąpiła do 
sprawdzania prac zgodnie z opracowanym 
regulaminem.
Wreszcie ogłoszono werdykt- wyróżnienie 
otrzymała uczennica SP z Radawca Dużego - 
Angelika Dąbska, Wicemistrzem ortografii 
2010 została uczennica naszej szkoły - 
Magdalena Wojtowicz, Mistrzem ortografii 
2010 został uczeń z SP w Motyczu - Mateusz 
Tomasiuk. 

Po ogłoszeniu wyników każdy uczestnik 
otrzymał dyplom, a zwycięzcy – nagrody 
książkowe. Gratulujemy zwycięzcom oraz ich 
opiekunom!

Mamy nadzieję, że cykliczne organizowanie 
konkursu ortograficznego w naszej szkole 
przyczyni się nie tylko do pogłębiania przez 
uczniów znajomości zasad ortograficznych, 
lecz również wpłynie na integrację zarówno 
uczniów jak i nauczycieli z terenu naszej gminy. 
Uczniowie zaś z uśmiechem stwierdzą: 

Ortografia nie jest taka trudna!!!

mgr Edyta Strug i mgr Aneta Podleśna
n a u c z y c i e l k i  e d u k a c j i  w c ze s n o s z ko l n e j
w Szkole Podstawowej w Stasinie



GRALI  „O PUCHARY   WÓJTA   GMINY   KONOPNICA”
W dniu 28 kwietnia 2010r. na terenie Szkoły 
Podstawowej w Stasinie po raz kolejny odbyły 
się zawody sportowe tenisa stołowego
o „Puchar Wójta Gminy Konopnica”
w kategorii dziewcząt i chłopców. Na starcie 
stanęło kilkudziesięciu zawodników ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Konopnica,
tj. Motycza, Zemborzyc Tereszyńskich, 
Konopnicy i Stasina. Uczestnicy zawodów 
sportowych zaprezentowali wysoki poziom 
umiejętności sportowych. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Dominika 
Mazurek, II-gie miejsce zajęła Karolina  
Gorbaniuk, III-cie Paulina Misztal, IV miejsce 
Sidorowicz Anna, wszystkie SP Konopnica 
(opiekun E. Rekrucka), V miejsce Katarzyna 
Zdybel SP Motycz, (opiekun K. Karbowniczek), 
VI miejsce Patrycja Biała SP Stasin, (opiekun
T. Podgórski). 
W kategorii chłopców zwyciężył Patryk Wabik 
(SP Konopnica), II-gie miejsce zajął Daniel 
Kleina SP Stasin (opiekun T. Podgórski), III-cie 
Mateusz Krzyżak SP Zemborzyce Tereszyńskie 
(opiekun P. Jędrajczyk), IV miejsce Daniel 
Chęciński, V  Kacper Walenkiewicz, VI Michał 
Majewski wszyscy SP Konopnica (opiekun
E. Rekrucka). 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy, które wręczył Zastępca Wójta 
Gminy Konopnica Konrad Banach.  Gratulujemy zawodnikom i ich opiekunom osiągniętych 
wyników i zapraszamy za rok.

Opracowanie: mgr Jacek Wójcik
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