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Czy tak wyglądały dawniej „ruiny” w Wielkiem? 

Dwór w Łopatkach, gmina Łask, woj.  łódzkie   fot. Leszek Kozak

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020 
życzy Redakcja

Bożonarodzeniowy kiermasz ozdób w Gminnej Bibliotece Publicznej



XVI-wieczny dwór w Łopatkach, gmina Łask, woj. łódzkie. Na zdjęciu po 
lewej widoczne drzwi prowadzące do piwnic, nad nimi okno z podwójną 
kratownicą; na zdjęciu po prawej  żelane drzwi wejściowe, umieszczone 

na wysokości 2 metrów nad poziomem terenu

Wnętrze dworu: sień połączoną z klatką schodową; kolebkowe sklepienie piwnicy oraz zdjęcie przejścia  
z jednej piwnicy do drugiej

Zdjęcia zabytków pochodzących z dworu w Wielkiem: fragment naczynia 
prawdopodobnie z XVI wieku z charakterystycznymi prostokątnymi  

zdobieniami; nóż żelazny odnaleziony w wykopie przy narożu budynku oraz 
dwa metalowe przecinaki zgubione podczas rozbiórki murów.

fot. Leszek Kozak
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Z działalności Stowarzyszenia

Wieś Wielkie pojawia się w źródłach pisanych na po-
czątku XV wieku, mimo to jej metrykę z pewnością należy 
wiązać z wiekiem XIV. Nie wykluczone że jej założycielem 
był ród Firlejów. Ród ten w XIV wieku był w posiadaniu 
ziem leżących na wschód od Kazimierza Dolnego, ciągną-
cych się szerokim pasem od Bochotnicy po Markuszów 
(wówczas Markuszewice).

Firlejowie cieszyli się zaufaniem Łokietka oraz jego 
następcy, Kazimierza Wielkiego, przez co posiadali spe-
cjalne przywileje. Na ich mocy sami mogli przeprowa-
dzać reformy w należących do nich dobrach, przyciągać 
osadników i lokować nowe wsie. Wydawanie tego typu 
przywilejów leżało również w interesie władcy, gdyż 
dzięki temu można było lepiej zagospodarować ziemie le-
żące blisko pogranicza narażonego na częste najazdy ze 
wschodu. O roli i znaczeniu Firlejów w tym okresie może 
świadczyć wzniesienie przez nich ok. połowy XIV wieku 
własnego zamku w Bochotnicy. Zamek ten wraz z Bochot-
nicą przeszedł pod koniec XIV wieku w ręce Kurowskich, 
którzy w następnym stuleciu zakładają tutaj swój klucz 
dóbr. W jego skład obok Płonek i Brzozowej Gaci weszła 
również wieś Wielkie.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie się to stało i kiedy wieś 
Wielkie został lokowana. W źródłach pisanych pojawia się 
po raz pierwszy pod rokiem 1429, kiedy to niejaki Janusz 
z Płonek odstępuje trzymane w zastawie wieś Wielkie 
i Wolę Wielicką (obecnie Wolica) Piotrowi Kurowskiemu 
za 90 grzywien. Trzymanie w zastawie (tj. jako zabezpie-
czenie udzielonej wcześniej pożyczki Kurowskiemu) zna-
czyło tyle co dzierżawienie tych dóbr, czerpanie z nich 
sum za czynsze i inne dochody do czasu zwrotu długu. 
Zatem Wielkie musiało należeć do Kurowskich jeszcze 
przed 1429 r. 

Wyniki badań archeologicznych.
W trakcie badań nie znaleziono podstaw, aby można 

było uznać murowaną budowlę położoną w pobliżu wsi 
Wielkie za zamek z czasów Kazimierza Wielkiego, jak 
sugerowała do tej pory miejscowa legenda. W pierwszej 
kolejności brak tu podstawowych elementów związanych 
z obronnością takich jak fosa czy lub sztucznego nasypu. 
Na niekorzyść tej tezy, przemawia też zbyt mała grubość 
murów zewnętrznych (ok. 110 cm) oraz brak występowa-
nia w obrębie ruin jakichkolwiek XIV- wiecznych artefak-
tów.

Mimo to obiekt jest dość imponujących rozmiarów 
(13,5 na 19 m). Ponadto budowla została posadowiona 
w wykopie głębokim na ok 4 m w grubej warstwie złoża 
gliny. Do budowy użyto materiałów dostępnych na miej-
scu, czyli kamieni polnych oraz cegły która jako budulec 
jest charakterystyczna dla średniowiecznych budowli 
polskich.

Mury podpiwniczenia wznoszono przy użyciu drew-
nianych szalunków w postaci desek, które systematycz-
nie podnoszono w górę, zasypując ziemią i gruzem, wolną 
przestrzeń pomiędzy murem a ścianami wykopu. Kondy-
gnacja podziemna składa się z trzech piwnic, sklepionych 
kolebkowo przy użyciu cegły. W trakcie prac archeolo-
gicznych odkryto schody prowadzące bezpośrednio do 
środkowej piwnicy z której przechodzono do dwóch bocz-

nych piwnic –wschodniej i zachodniej. Wejście do klatki 
schodowej biegnącej do kondygnacji piwnicznej znajdo-
wało się prawdopodobnie z zewnątrz, a nie np. wewnątrz 
obiektu. Stopnie schodów wykonano z cegły. Są one moc-
no wytarte, co może świadczyć o ich długim użytkowaniu. 
W każdej z piwnic znajduje się bruk wykonany z kamieni 
polnych. Piwnice posiadają wnęki w ścianach północnych 
i południowych, które miały zapewne powiększyć prze-
strzeń użytkową. 

W trakcie badań odnaleziono kilkadziesiąt fragmen-
tów naczyń ceramicznych z różnych epok. Najwięcej 
z nich odnaleziono w dolnej warstwie rumowiska, tuż nad 
brukiem oraz w dolnej części klatki schodowej. Podobną 
ilość fragmentów ceramiki odnaleziono wokół obiektu na 
pobliskich polach. 

Jednym z nurtujących nas znaków zapytania była 
znajdująca się w środku obiektu studnia wykonana z be-
tonowych kręgów i być może jej późnośredniowieczne 
pochodzenie. W trakcie prac wykonaliśmy głęboki wykop 
po zewnętrznej stronie betonowych kręgów w celu zba-
dania czy nie posiada ona drugiej, znacznie starszej, ce-
glanej bądź wykonanej z dębowych bali obudowy. Na nic 
takiego nie natrafiliśmy co poświadcza jej międzywojenną 
metrykę. Została wykonana prawdopodobnie przez jedne-
go z gospodarzy, który chcąc zaoszczędzić kilka kręgów 
podjął decyzję o wykopaniu studni na potrzeby swojego 
domostwa w istniejącym już dole.

W trakcie badań udało się również rozwikłać historię 
tajemniczych lochów szerokich „na dwa wozy”, które rze-
komo miały prowadzić gdzieś poza obręb murów. W tym 
celu Stowarzyszenie wynajęło usługę georadaru. Po prze-
skanowaniu terenu wokół ruin nie natrafiono na anomalie 
ani pustki powietrzne w przekroju gruntu poza murami 
obiektu, co wyklucza istnienie podziemnego przejścia/tu-
nelu wychodzącego poza obręb murów a o których była 
mowa wśród miejscowej ludności. Georadar natrafił na-
tomiast na pustkę powietrzną znajdująca się pod jezdnią 
asfaltową. Świadczy to o tym, że pod jezdnią znajduje się 
trzecia piwnica, identyczna jak dwie poprzednie, które zo-
stały odsłonięte w trakcie badań. Wszystko wskazuje na 
to że owe lochy oraz istniejące niegdyś wejście do nich, 
w postaci masywnych drzwi, to nic innego jak wejście do 
trzeciej piwnicy. O istnieniu tych drzwi mówiło nam wie-
lu naocznych świadków. Drzwi te miały ładnie zdobione 
żelazne okucia. Informacje te posiadamy od osób, któ-
re niegdyś w latach powojennych uczęszczały do szkoły 
w Wielkiem. Powtarzające się notoryczne i samowolne 
odwiedzanie ruin przez uczniów zaniepokoiło w końcu 
rodziców, którzy w trosce o ich bezpieczeństwo postano-
wili zamurować wejście do lochów a drzwi zdemontować. 
Podobno leżały jeszcze przez długi czas na dnie zadolenia 
po czym ślad po nich zaginą. Podobnie jak po drzwiach, 
ślad zaginął po zamurowanym otworze. Został on zasypa-
ny (podobnie jak 1/3 obiektu) w trakcie prac związanych 
z kładzeniem nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 
biegnącej tuż obok ruin. Dawniej, droga ta, ostrym łukiem 
omijała ruiny lecz w latach 80-tych podjęto decyzję o wy-
łagodzeniu łuku i o częściowym zasypaniu „zadolenia”. 
W wyniku tych działań cześć obiektu znalazła się pod 

Wielkie - rys historyczny
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jezdnią, pod którą znajduje się po dziś dzień. 
Wnioski.
Po analizie historyczno-archeologicznej oraz po prze-

prowadzonych konsultacjach z wieloma osobami udało się 
w końcu postawić tezę co do czasu powstania oraz prze-
znaczenia naszego obiektu.

Czas powstania obiektu. 
Budowlę należy datować na koniec XV lub początek 

XVI wieku. Wskazuje na to m. in. technika zastosowana 
przy wznoszeniu ścian: toporny, mało precyzyjny i cha-
otyczny układ cegieł i kamieni w murze - w późniejszych 
wiekach tak już nie budowano. Do budowy użyto cegły tzw. 
palcówki, która swymi wymiarami (27,5 x 13,5 x 7,5 cm) 
nawiązuje do cegieł średniowiecznych, cegły romańskiej 
i cegły gotyckiej gdyż od połowy XVII w. zaczęto stosować 
cegłę mniejszego formatu zwaną „saską” o wymiarach 25 
x 13,3 x 4,5 cm. Cegłę „palcówkę” stosowano w budownic-
twie do XIX stulecia, kiedy to pojawił się już maszynowy 
proces jej wytwarzania. 

W trakcie badań odnaleziono wiele zabytków rucho-
mych w postaci m. in. fragmentów ceramiki. Wśród jej 
części a konkretnie w tej, która została odnaleziona na po-
bliskich polach znajduje się ceramika o jasnej barwie. Tą 
ceramikę można datować nawet na XI wiek. Natomiast ta 
z wnętrza obiektu to głównie ceramika siwa. Wytwarzano 
ją na przestrzeni kilku stuleci, dlatego jej wydatowanie 
jest mocno utrudnione. Kilka z odnalezionych fragmen-
tów posiada interesujące zdobienia w postaci charakte-
rystycznych prostokącików podobnych do tych z naczyń 
odnalezionych w Kazimierzu Dolnym w warstwie kultu-
rowej datowanej na wiek XVI. Innym cennym zabytkiem, 
jest odnaleziona tuż obok budowli srebrna moneta (sze-
ląg litewski) z 1584 r., co po raz kolejny przemawia za 
przynajmniej szesnastowieczną metryką naszej budowli. 
Następny ciekawy artefakt to fragment żelaznego noża, 
odnalezionego w wykopie przy narożniku budynku na 
głębokości ok. 1 metra. Prawdopodobnie został on zgu-
biony i pogrzebany w tym miejscu w trakcie wznoszenia 
murów.

Rodzaj budowli. 
Nasz obiekt jest to prawdopodobnie dwór rycerski mu-

rowany o charakterze obronnym. Tego typu dwory, były 
to zwykle budowle 2-3 kondygnacyjne o stosunkowo nie-
wielkich rozmiarach (nasz wielkością odbiega od normy, 
jego rozmiary są większe od przeciętnych w przypadku 
tego typu budowli), wykonane z kamienia lub cegły, i swy-
mi cechami miały nawiązywać do siedzib monarchy czyli 
zamków. Inwestorami tego typu mini warowni byli zwykle 
zamożni rycerze, posiadacze ziemi pochodzącej z nadań 
królewskich za ich zasługi. Na przełomie XV i XVI stule-
cia owi rycerze z wojowników przeobrażali się w szlachtę, 
a osiadając w swoich dobrach ziemskich, potrzebowali so-
lidnych siedzib. Były one na ogół murowane i przybierały 
zwykle kształt wieży mieszkalnej.

Początkowo siedziby szlacheckie były dość skromne 
ale zawsze ufortyfikowane i gotowe do odparcia ataku. 
Elementami mającymi charakter obronny w tego typu 
budowlach były np. mocne okucia u drzwi a w oknach 
(zwykle niewielkich rozmiarów) wmurowywane kratow-
nice. Zakratowanie dolnych otworów oraz umiejscowienie 
głównych drzwi wejściowych ponad powierzchnią terenu 
(była to dość częsta praktyka w owych czasach) miało na 
celu utrudnić, bądź uniemożliwić wdarcie się nieprzyja-
ciela do środka budynku. Natomiast użyty kamienno - ce-
glany budulec, w porównaniu do drewnianej zabudowy 
miał stanowić odporność na zniszczenia pożarowe.

Powstanie dworu murowanego w Wielkiem należy wią-
zać z rodem Zbąskich, który wszedł w posiadanie majątku 
Kurowskich w II połowie XV wieku i przez dwa następne 
stulecia (1474-1683) administrował nim i powiększał jego 
rozmiary. To właśnie za czasów Zbąskich przeprowadzo-
no proces osadniczy na szerszą skalę, głównie na północ 
od Kurowa. Proces ten zapoczątkował prawdopodobnie 
Stanisław Zbąski (1494-1553) a jego syn Abraham Zbąski 
(ur. ok. 1539-1633 r.) był jego kontynuatorem. W trakcie 
tego procesu odlesiono znaczny obszar na którym zało-
żono następnie kilka nowych wsi i folwarków takich jak: 
Glinnik, Sosnówka, Wielkolas, Marcinów oraz Abramów. 
Znaczny rozrost klucza kurowskiego w kierunku północ-
nym wymógł budowę solidnego obiektu w postaci dworu 
murowanego na podobieństwo siedziby obronnej Zbą-
skich w Płonkach. Budowa drugiej siedziby była okazją 
do zademonstrowania prestiżu i bogacenia się danego 
rodu co było typowe dla tamtych czasów. Zaznaczmy, iż 
wzniesienie tak wielkiego obiektu oraz posadowienie go 
w gliniastym podłożu wraz z wykonaniem piwnic wyma-
gało ogromnych nakładów pracy oraz znacznych kosztów. 
Nie wiemy jak długo korzystano z obiektu i kto dokładnie 
go zamieszkiwał. Jednym z ostatnich był zapewne Jan Bo-
gusław Zbąski, blisko związany z dworem króla Jana III 
Sobieskiego. Dodajmy, iż szlachta jako sukcesor tradycji 
rycerskiej miała obowiązek stawiać się zbrojnie na wy-
prawy wojenne. Jan Bogusław jako chorąży i podkomorzy 
lubelski, prawdopodobnie uczestniczył w wyprawie prze-
ciwko Turkom. Zmarł od ran odniesionych pod Wiedniem 
w 1683 r. Był ostatnim właścicielem majątku kurowskiego 
z rodu Zbąskich.

Po wygaśnięciu rodu Zbąskich przez kolejne stulecia 
majątek w Wielkiem przechodził z rąk do rąk. W kraju 
zapanował niespokojny czas. Wiek XVII to okres wojen, 
zniszczeń i powolny schyłek złotej ery ziemiaństwa. Przez 
Rzeczypospolitą przetaczały się wrogie armie. Najbardziej 
obfitym w zniszczenia okresem była wojna północna. Ma-
szerujący Szwedzi plądrując okolicę, często niszczyli przy 
tym wszystko na swej drodze. Przechodzili również przez 
Kurów i Markuszów, niszcząc ten ostatni oraz położoną 
na północ od niego królewska wieś Kąty (obecnie Wólka 
Kątna) wraz z folwarkiem Orlicz i Przybysławicami. 

Prawdopodobnie w tym czasie został zniszczony rów-
nież murowany dwór w Wielkiem. Niegdyś wspominali 
o tym sami mieszkańcy Wielkiego twierdząc, że ów dwór 
został spalony w trakcie szwedzkiego przemarszu. Dodaj-
my, że po śmierci Jana Bogusława Zbąskiego dwór zapew-
ne nie był broniony. 

W czasie najazdu dwór w Wielkiem mógł spełniać 
funkcję lamusa, w którym przechowywano żywność oraz 
inne przedmioty stanowiące cenny łup dla plądrujących 
okolicę Szwedów. Być może próbę obrony dworu podjęli 
chłopi, za co w odwecie Szwedzi w ramach zemsty znisz-
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czyli go, paląc przy tym całą wieś Wielkie. Z pożogi miało 
ocaleć jedynie trzech mieszkańców tej wsi. Być może od-
nalezione na polu, w pobliżu obiektu, kule z muszkietu są 
świadectwem tamtych wydarzeń (?).

Zagadką jest, dlaczego dwór ten nie został odnotowany 
w źródłach? Nie został też ujęty na żadnej z map pocho-
dzących z końca XVIII i początku XIX wieku. Prawdopo-
dobnie był on wówczas już trwałą ruiną i po wygaśnięciu 
rodu Zbąskich, nikt z późniejszych właścicieli nie zdobył 
się na jego odbudowę. 

Obiekt w takim stanie przetrwał do końca XIX wieku. 
Dopiero po uwłaszczeniu i po 1918 r. tego typu obiekty sta-
wały się „kamieniołomem”, z którego miejscowa ludność 
pozyskiwała wtórny budulec. Tak też było w przypadku 
ruin w Wielkiem. Na początku XX wieku część naziem-
na wraz ze sklepieniami dwóch piwnic została rozebrana 
przez miejscową ludność a wydobyte z murów kamienie 
i cegła posłużyły jako budulec do wybrukowania drogi 
Kurów-Michów. Dowodem tej „eksploatacji” ruin są od-
nalezione w rumowisku podczas prac, dwa żelazne prze-
cinaki służące do odłupywania fragmentów ścian. Jeden 
z nich został wykonany z starej metalowej obręczy beczki 
bądź koła.

Dwór obronny w Łopatkach, gmina Łask, wojewódz-
two łódzkie.

Po przeanalizowaniu literatury na temat średnio-
wiecznych zamków i dworów natrafiliśmy na jeden dwór 
w którym dopatrzyliśmy się wielu analogii do naszego 
obiektu w Wielkiem. Znajduje się on w miejscowości Ło-
patki, gmina Łask, województwo łódzkie. Nie widzieliśmy 
w tej sytuacji innego wyjścia jak tylko udać się na miejsce 
i obejrzeć go z bliska. Dodajmy, że dwór ten zachował się 
prawie w nienaruszonym stanie, łącznie z oryginalnym 
okuciem drzwi i kratownic okiennych. Dwór jest w ca-
łości ceglany i taką samą ma elewację, gdyż większość 
elewacji w średniowieczu była pozostawiona w fakturze 
ceglanej, dopiero od połowy XVI wieku zaczęły przewa-
żać elewacje tynkowe.

Dwór w Łopatkach to XVI-wieczny, renesansowy 
obiekt obronny wybudowany przez ówczesnych właści-
cieli ziemskich. W XVIII w. budynek został zamieniony 
na spichlerz i funkcję tą spełnia do chwili obecnej.

Wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 13,2 na 
10,8 m; grubość ścian 1-1,5 m; wymiary cegły: 27-30 na 
14 na 8 cm.

Dwór ten posiadał wraz z piwnicą trzy kondygnacje Do 
chwili obecnej zachowały się dwie –poziom piwnic oraz 
kondygnacja parteru (trzecia kondygnacja została roze-
brana pod koniec XIX wieku). Część piwniczna składa się 
z dwóch pomieszczeń przesklepionych kolebkowo cegłą. 
Kondygnacja parteru również posiada ceglane sklepienie, 
natomiast trzecia kondygnacja miała strop drewniany. 
Obecnie trzecia kondygnacja jest obniżona na potrzeby 
nowo wykonanego dachu z czerwonej dachówki.

Dwór posadowiony jest w podłożu gliniastym tak samo 
jak w przypadku Wielkiego. Posadowiony jest dość płytko 
w gruncie (ok 1 metra), natomiast w przypadku Wielkiego 
kondygnacja piwniczna sięga ok. 4 metrów w dół.

Wejście do piwnicy jest z zewnątrz budynku. Za drzwia-
mi jest mały przedsionek schodzący łagodnie w dół, za 
nim znajdują się drugie drzwi; następnie wchodzi się 
do piwnicy (większej 5,2 m szerokiej) z której niskimi 
drzwiami (ok 1,6 m) przechodzi się do drugiej mniejszej 
( 4, 1 m szerokiej). Na dnie piwnic zalega gruba warstwa 
zanieczyszczonego piachu. Obie piwnice posiadają w ścia-

nie północnej wnęki a w nich niewielkie świetliki (okna), 
posadowione tuż nad poziomem gruntu.

Wejście na poziom parteru znajduje się na wysokości 
ok. 2 metrów i posiada kute żelazne (częściowo zdobio-
ne) drzwi. Za nimi jest niewielka sień. W sieni po lewej 
stronie znajdują się żelazne drzwi prowadzące do dużego 
pomieszczenia. Pomieszczenie to w ścianie południowej 
i północnej posiada dwa, niewielkich rozmiarów okna z 
podwójną żelazną kratownicą, umiejscowioną w murze po 
zewnętrznej stronie ościeżnicy okiennej.

Z sieni (na wprost) znajdują się kolejne drzwi pro-
wadzące do drugiego mniejszego pomieszczenia, które 
w ścianie wschodniej posiada jedno okno z kratownicą. 
Z prawej strony sieni znajduje się kręta niewielka klatka 
schodowa prowadząca na trzecią kondygnacje (obecnie 
strych). Stopnie schodowe (podobnie jak w Wielkim) zro-
bione są z cegły z zamontowaną deską dębową na każdym 
ze stopni. Klatka schodowa posiada jedno okno.

W dużym pomieszczeniu kondygnacji parteru we 
wschodnio-północnym kącie na ścianach widoczne są po-
zostałości po kominie/piecu (obecnie nieistniejącym).

Dwór w Łopatkach podobnie jak dwór w Wielkiem 
nie posiada fosy ani kopca/nasypu. Zbudowany został w 
pewnym oddaleniu od okolicznych zabudowań wiejskich 
oraz od najbliższego cieku wodnego, podobnie jak dwór w 
Wielkiem. 

Pomimo tego iż nasz obiekt nie okazał się zamkiem to 
i tak możemy mieć powody do satysfakcji. Rycerski dwór 
w Wielkiem jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem 
dla naszej gminy i nie tylko. Dworów tego typu jak w 
Wielkiem (czyli obiektu będącego formą przejściową po-
między zamkiem a pałacem) lub ich szczątkowych pozo-
stałości zachowało się w Polsce do naszych czasów bardzo 
mało. Najczęściej były one wyburzane przez swych wła-
ścicieli jako przestarzałe i mało reprezentacyjne budowle 
a w ich miejsce wznoszono okazalsze rezydencje w posta-
ci znanych nam pałaców z kolumnadą. 

Leszek Kozak 
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WIEŚCI Z GMINY…

Rok 2019 powoli dobiega końca. Rok szczególny, pierwszy rok ponownego sprawowania przeze mnie funkcji 
Wójta Gminy Abramów, współpracy z nową Radą Gminy (10 radnych objęło mandat po raz pierwszy), zmieniło 
się wielu sołtysów. Analizując możliwości finansowe naszej gminy rok udany pod względem wykonanych prac.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za każde dobre słowo, wsparcie, uznanie, ale również konstruktywną krytykę. 
Słowa podziękowania kieruje również w stronę Radnych i Sołtysów za jedność i wspólną pracę. Przed nami kolej-
ne lata. Chciałbym,  aby w tym czasie Gmina Abramów stała się Gminą jeszcze bardziej rozwiniętą pod względem 
infrastrukturalnym i gospodarczym. Każdego dnia będę dążył do tego, aby wszyscy Mieszkańcy Gminy czuli się 
dobrze w naszej małej ojczyźnie.

Kierowanie samorządem Gminy Abramów to dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie. 
Z wyrazami szacunku

Marek Kowalski
Wójt Gminy Abramów

* * *
Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Abramów zdrowych, 

radosnych i spokojnych Świąt spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku.
Marek Kowalski

Wójt Gminy Abramów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Abramów

Priorytetowymi zadaniami w tej kadencji będą re-
monty dróg. W bieżącym roku dzięki dobrze układają-
cej się współpracy z Powiatem Lubartowskim wykonali-
śmy wspólnie 3 zadania. Wybudowany został chodnik na 
skrzyżowaniu dróg w Marcinowie o długości 326 metrów 
łączący Stację Paliw z przystankami w kierunku Marcino-
wa, Wielkiego i Wielkolasu z odwodnieniem, barierkami 
ochronnymi i przejściami dla pieszych. Koszt tej inwesty-
cji to 204 979,51 zł. Drugim zadaniem była przebudowa 
drogi powiatowej nr 1524L Abramów - Wola Przybysław-
ska. Wykonany został 1 kilometr nowej nawierzchni od 
granicy gminy w kierunku Abramowa. Koszt inwestycji 
to 444 136,40zł. Trzecie zadanie to przebudowa drogi 
powiatowej nr 1512L Ciotcza - Wypnicha - Rudno. Wy-
konano 530 metrów nowej nawierzchni. Koszt zadania to 
232 831,14 zł. Łączna wartość zadań to prawie 900 000 zł. 
Gmina Abramów udzieliła Powiatowi dotacji na powyższe 
zadania w kwocie 425 000 zł.

Na przełomie października i listopada wywieźliśmy na 
drogi gminne 1410 ton kruszywa i 3100 ton pospółki na 
łączną kwotę 143 135,10 zł. oraz 450 ton gruzu, który po-
zyskaliśmy krusząc gruz zalegający od wielu lat na daw-
nej bazie SKR-u.

Zrealizowany został projekt odnawialnych źródeł ener-
gii. W ramach projektu zamontowanych zostało 201 zesta-
wów solarnych, 12 zestawów paneli fotowoltaicznych, 8 
pieców na biomasę i 5 pomp ciepła. Jesteśmy w trakcie 
rozliczania projektu.

W Michałówce wykonany został, przy udziale środków 
unijnych, remont świetlicy Koszt wykonanych prac to 131 
000 zł. W świetlicy odnowiono elewację zewnętrzną, wy-
mieniono poszycie dachowe, drzwi garażowe i wejściowe. 
Wykonano remont małej sali wewnątrz budynku. Gmina 
udzieliła OSP dotacji i pożyczki na realizację zadania. 

Miejscowości Wielkie i Wolica wzbogaciły się o siłow-

nie na otwartym powietrzu. Wykonane zostały one w ra-
mach Otwartych Stref Aktywności. Koszt inwestycji to 
143 934,00zł. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 71 
489,00 zł.

1 września 2019 roku odbyły się w naszej gminie Do-
żynki Gminno-Parafialne. Pierwszy raz od wielu lat przy 
pięknej słonecznej pogodzie. Z tej okazji przybyło do nas 
wielu znakomitych gości min. Sylwester Tułajew, Jan 
Kanthak, Tomasz Pitucha, Wójtowie i Burmistrzowie z są-
siednich gmin. Po raz pierwszy na dożynkach do konkur-
su wieńców stanęło 12 wieńców, więcej niż jest sołectw 
w gminie. Mieszkańcy mogli się pobawić przy muzyce 
zespołów Megustar, Black Boys i New Active. Serdecznie 
dziękuję sponsorom dożynek: Przedsiębiorcom z terenu 
naszej gminy i Bankowi Spółdzielczemu. Łączny koszt 
zorganizowania dożynek to 39 600 zł. z czego 6 000 zł. to 
nagrody za wykonanie wieńców.

8 września 2019 r. delegacja z naszej gminy wzięła 
udział i przygotowała stoisko na Dożynkach Powiatowych 
w Ostrowie Lubelskim.

15 sierpnia 2019 r. delegacja z Gminy Abramów wzięła 
udział w V Święcie Ziół w Boniewie w Gminie Fajsławice 
przygotowując piękne stoisko. Ciasto z naszej gminy zaję-
ło pierwsze miejsce w konkursie „Ciasto z ziołami”.

28 kwietna po raz pierwszy w naszej gminie zorgani-
zowaliśmy „Białą Niedzielę” z porad specjalistów skorzy-
stało 70 mieszkańców naszej gminy, 16 osób oddało krew 
na potrzeby honorowego krwiodawstwa.

Obecnie 84 mieszkańców gminy bierze udział w pro-
jekcie finansowanych z funduszów europejskich w ra-
mach „Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 
mieszkańców Gminy Abramów”

Bardzo dziękuję Mieszkańcom, Radnym, Sołtysom, 
Kołom Gospodyń, Pracownikom UG za współpracę, zro-

Krótkie podsumowanie 2019 roku
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zumienie i dobre słowo, które sprawiają, że warto praco-
wać dla wspólnego dobra.

Marek Kowalski
 

Plany na 2020 rok
Szanowni Państwo w roku 2020 realizować będziemy 

szereg inwestycji. Do końca maja wykonany będzie kilo-
metr drogi w Michałówce i przebudowane skrzyżowanie 
dróg w Sosnówce w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Czekamy na weryfikację kolejnych wniosków, zło-

żyliśmy wniosek na ulicę Cmentarną. Złożyliśmy również 
do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na fotowoltaikę. 
Zabezpieczyliśmy w budżecie gminy środki na wspólne 
zadania z Powiatem na drogach powiatowych. Podpisane 
są również umowy na remonty świetlic w Wielkolesie i 
Sosnówce. Realizować będziemy również jedną z droż-
szych inwestycji na terenie naszej gminy w ostatnich la-
tach: termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Więcej 
informacji o przyszłych inwestycjach przekażemy w ko-
lejnych kwartalnikach.

Marek Kowalski 

W ramach programu Polska Bezgotówkowa w Urzę-
dzie zainstalowano dwa terminale płatnicze. Jeden funk-
cjonuje w księgowości Urzędu Gminy natomiast drugi 
w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Płatności można dokonywać kartą płatniczą w techno-
logii tradycyjnej oraz zbliżeniowej.

W USC można w ten sposób dokonać opłat skarbowych 
za wydane dokumenty i zaświadczenia. Teraz, by uiścić 
opłatę skarbową lub chcąc zapłacić za wydanie formula-
rza wielojęzycznego czy inne dokumenty, nie trzeba iść do 
banku. Mieszkańcy posiadający kartę płatniczą stosowne 
płatności w USC uregulują na miejscu. 

Ze względu, iż jest to etap początkowy/testowy w księ-
gowości Urzędu Gminy można dokonywać tylko opłaty 
skarbowej. 

Terminal płatniczy w Naszym Urzędzie jest to na pew-
no spore udogodnienie dla osób korzystających z płatno-

ści bezgotówkowych. Terminal funkcjonuje od września 
więc pierwsi mieszkańcy dokonywali już płatności kartą. 
Pozostałe osoby zapraszamy i zachęcamy do korzystania 
z tej niezwykle wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej for-
my płatności. 

Agata Zielińska 

Terminal płatniczy w Urzędzie Gminy w Abramowie 

Uczestników podzielono na moduły tematyczne: „Moje 
finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach spo-
łecznościowych”, „Rolnik w sieci”, „Tworzę własną stro-
nę internetową - blog”. 

Dlaczego? Ponieważ wśród osób zapisujących się na 
szkolenia największą popularnością cieszył się temat 
„Moje finanse i transakcje w sieci” więc powstało trzy 
grupy, „Działam w sieciach społecznościowych” - dwie 
grupy, „Rolnik w sieci” - jedna grupa i „Tworzę własną 
stronę internetową blog” - jedna grupa.

Wszystko dzięki mikroprojektowi „Szkolenia z za-
kresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy 
Abramów” realizowanemu w ramach projektu „W SIECI 
BEZ BARIER” w ramach  III Osi Priorytetowej Cyfro-
we kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Głównym celem projektu  jest wzrost kompetencji cy-
frowych mieszkańców Gminy Abramów. 

Szkolenia umożliwią podniesienie poziomu kompeten-
cji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania 

z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyj-
nych i rekreacyjnych. Tematyka wykładów jest bardzo 
szeroka. Szkolenia są bezpłatne, a przekazana na nich 
wiedza na pewno przyda się, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy komputer i Internet towarzyszą nam na 
każdym kroku. 

Pierwsze szkolenia już się rozpoczęły. Dwie grupy 
szkoleniowe z tematu „Moje finanse i transakcje w sieci” 
sześć spotkań już mają za sobą.  Czy warto było się zapi-
sać? To pytanie należy kierować do uczestników projektu. 
Szkolenia obejmują szeroką tematykę związaną z cyfro-
wymi umiejętnościami każdy uczestnik mógł sobie wy-
brać jeden temat szkolenia w ramach którego odbędzie 32 
godziny lekcyjne zajęć z komputerem. 

Szkolenia w każdym z bloków trwają osiem dni. Od-
bywają się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Abramowie. Osoby, które zapisały się na szkolenie 
o terminie rozpoczęcia swoich zajęć zostaną poinformo-
wani telefonicznie. 

Agata Zielińska
KOORDYNATOR PROJEKTU

Kilka słów o trwających szkoleniach z zakresu kompetencji 
cyfrowych dla mieszkańców Gminy Abramów
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Okres jesienny w naszych Bibliotekach 
to czas spotkań z czytelnikami

 4 października już drugi raz nasza biblioteka wzięła 
udział w akcji „Noc Bibliotek” pod hasłem „Bo przy- sło-
wie, jest przysłowie”. Tym razem odbyła się ona w Filii 
w Wielkolesie. Podczas imprezy uczestnicy poznawali 
przysłowia, były kalambury,  zagadki i mini konkursy. 
Uczestnicy mogli się popisać swoim talentem kulinarnym 
ozdabiając babeczki  oraz obejrzeć film o perypetiach ma-
łego chłopca i jego psa pt. „Ptyś i Bill”.

Kolejnym spotkaniem była impreza p.h. „Święto Pani 
Jesieni”, w której wzięły udział 5 i 6- latki z przedszkola 
w Abramowie. Dzieci poznawały oznaki jesieni, zgadywa-
ły zagadki, opowiadały jak zwierzęta i ludzie przygotowu-
ją się do niej. Suknię Pani Jesieni dzieci przybrały kolo-
rowymi liśćmi, kwiatami i gałązkami jarzębiny. Na koniec 
pod okiem Pań wykonały szyszkowe sówki, które zabrały 
do domu.

Święto Pluszowego Misia to cyklicznie organizowana 
impreza dla dzieci od wielu lat. Tym razem nasze biblio-
teki odwiedzili 3 oraz 4- latki z przedszkola z Abramowa 
a w Wielkolesie klasa „0”. Pluszowy Miś wspólnie z naj-
młodszymi obchodził swoje 117 urodziny. Dzieci poznawa-
ły historię jego narodzin, zgadywały zagadki, poznawały 
prawdziwe niedźwiedzie i bawiły się wspólnie z misiami.

Także w tym roku tuż przed świętami mieszkańcy na-
szej gminy mogli zakupić ozdoby bożonarodzeniowe. Kier-
masz ozdób świątecznych połączony został  z warsztatami 
dla uczniów szkół podstawowych z Abramowa Wielkiego 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
serdeczne życzenia wielu radosnych i głębokich świątecznych przeżyć, 

odpoczynku od codziennego zabiegania, zdrowia, spełnienia marzeń
oraz 

wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2020

     życzy
    Agata Zielińska
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i po raz pierwszy z Wielkolasu. Dzieci wykonywały choin-
ki ze styropianu i sizalu przybierane różnorodnymi ozdo-
bami, sówki z szyszek oraz stroiki bożonarodzeniowe wy-
konane z zielonych gałązek sosny i świerku. 

Nadal trwa kampania „Mała książka - wielki człowiek” 
zorganizowana przez Instytut Książki, podczas której roz-
dajemy dzieciom od 3 do 6 lat wyprawki książkowe. 

Natomiast zakończyła się akcja „Kinder- Wspólne 
Czytanie”. Nasza biblioteka zajęła 80 miejsce i otrzymała 
właśnie 2 pufy oraz zestaw książek o wartości 300 zł. 

Zakończył się także projekt „Kraszewski- komputery 
dla bibliotek” ramach programu nasza biblioteka wydała 
na sprzęt komputerowy 16 577 zł w tym z dofinansowania 
z Instytutu Książki  13 650 zł.  Zakupiono między innymi 1 
zestaw komputerowy stacjonarny,2 laptopy, 2 urządzenia 
wielofunkcyjne (drukarki), 2 pamięci przenośne, 1 tablet 
oraz oprogramowanie dla 3 komputerów. Celem programu 
jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii 
teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców 
małych miejscowości gminnych poprzez wyposażenie bi-
bliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt kompute-
rowy.

Małgorzata Bogusz

Bliżej Rady Powiatu  
Szanowni  Mieszkańcy  Gminy  Abramów

W związku z wejściem w życie  od nowego roku szkolne-
go 2019/2020 znowelizowanej ustawy o  systemie oświaty  
pragnę  szanownym czytelnikom przybliżyć strukturę or-
ganizacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego jaka funk-
cjonuje na terenie powiatu. Otóż w wyniku nowego prawa 
oświatowego z mapy szkół zniknęły  Gimnazja i niektóre 
typy szkół jak 3 letnie Licea Ogólnokształcące, 4 letnie 
technika zawodowe i szkoły zawodowe. Na ich miejsce 
powstały 5 letnie Technika Zawodowe, 4 letnie Licea 
Ogólnokształcące, 3 letnie  Szkoły Branżowe I Stopnia, 2 
letnie Szkoły Branżowe II Stopnia, 3 letnie Szkoły Spe-
cjalne Przysposabiające Do pracy oraz Szkoły Policealne.  
W związku z tym od nowego roku szkolnego 2019/2020 
na terenie powiatu funkcjonują następujące szkoły po-
nadpodstawowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe 
w Lubartowie. 

1. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubar-
towie, w którym mieści się:

- Technikum Zawodowe z liczbą 497 uczniów 
-  Branżowa Szkoła I Stopnia  w której jest 352 

uczniów  
-  I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych z liczbą 

uczniów 66uczniów.  Razem 915 uczniów i 79 nauczy-
cieli.

2. Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie z :
- I Liceum Ogólnokształcącym z liczbą uczniów 619 
-  Technikum Zawodowym  251 uczniów  - razem 870 

z liczba nauczycieli 72. 
3. Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim z :
Technikum Zawodowym 145 uczniów i 33 nauczycie-

lami. 
4. Zespół Szkół w Kocku z:
- Branżową szkołą I Stopnia 83 uczniów
Liceum Ogólnokształcącym 53 uczniów  razem 136  

uczniów z 21 nauczycielami. 
5.  SOSW w Firleju /Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-

wawczy/, w którym funkcjonują 
- Szkoła Podstawowa Specjalna 26 uczniów 
-  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 23 

uczniów 
-  Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia  12 uczniów - 

razem 61  i 44 nauczycieli. 
Ponadto na terenie powiatu Funkcjonują: 
1)  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubarto-

wie. 
2)  Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna  w Lubarto-

wie. 
3)  Bursa Szkolna  przy RCEZ w Lubartowie /83 wy-

chowanków/,4. Bursa w Zespole Szkół w Ostrowie 
Lubelskim /70 wychowanków/.

Łącznie we wszystkich szkołach  i  placówkach oświa-
towych  jest  2177  uczniów  to jest o 355 więcej niż w roku 
szkolnym 2018/2019  z liczbą  nauczycieli  298 i 113 pra-
cownikami administracji i obsługi.

Tak znacznie  większa liczba uczniów wynika stąd, 
że w br. szkolnym naukę rozpoczęły tzw. zdublowane  „2 
roczniki’’, czyli absolwenci ostatnich klas wygaszonych 
gimnazjów i absolwenci klas 8 szkół podstawowych . 

Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych 
oraz władze starostwa poczyniły wiele starań aby zapew-
nić tym wszystkim uczniom miejsca i dobre warunki na-
uki w szkołach zgodnie z ich zainteresowaniami. 

Najpopularniejszymi  kierunkami kształcenia w Tech-
nikach Zawodowych I Szkołach Branżowych są: 

-  w Zespole Szkół Nr2 w Lubartowie:  technik informa-
tyk – 251 uczniów 

-  w RCEZ w Lubartowie min. technik budownictwa – 
123 uczniów, technik ekonomista 114, technik elek-
tronik 97, technik mechanik 97, technik handlowiec 
68 uczniów. Natomiast w Branżowej Szkole  min. 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie 117, monter pojazdów samochodowych 
88, sprzedawca 51uczniów.

-  w Zespole Szkół w Kocku:  monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 53 uczniów. 

-  w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim szczególnie:  
technik górnictwa podziemnego 83 i technik mecha-
nik 63 uczniów.

-  w  SOSW w Firleju przeważnie:  kucharz 5, cukiernik 
6 uczniów.   

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie wszystkich 
szkół ponadpodstawowych  i placówek w zakresie edu-
kacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano w tym roku 
kalendarzowym 28 851 082.00  zł. Środki finansowe przy-
dzielone na ten cel przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej  czyli tzw.  subwencja oświatowa wynosi  22 697 
441.00 zł. co oznacza, że starostwo powiatowe musiało 
dołożyć z własnego budżetu  6 153,641.00 zł.   

Szanowni Państwo 
Na zbliżające się świąteczne dni Bożego Narodzenia 

życzę wszystkim mieszkańcom gminy wielu chwil spędzo-
nych w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze 
a kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju, wiary 
w lepsze jutro oraz realizacji osobistych zamierzeń.  

Jan Zaworski 
Członek Zarządu Powiatu 
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PrZedSZKOle
Mikołaj

Dnia 6 grudnia przybył do Przedszkola w Abramowie 
specjalny gość z dalekiej krainy... Święty Mikołaj! Dzie-
ci zaprezentowały się wspaniale w przygotowanych wraz 
z wychowawcami częściach artystycznych. Święty Miko-
łaj obdarował wszystkie przedszkolaki wspaniałymi pre-
zentami. 

Ogólnopolski dzień przedszkolaka

Dnia 20 września nasze przedszkole świętowało Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci otrzymały medale, 
które nosiły z dumą. Tańcom i zabawom muzyczno - ru-
chowym nie było końca. 

Andrzejki

Dnia 29 listopada dzieci z grup „Misie”, „Żabki” 
i „Słoneczka” bawiły się wyśmienicie podczas zorganizo-
wanej w przedszkolu zabawy andrzejkowej. Każda grupa 
przedszkolna spędziła dzień w wesołej atmosferze pełnej 
wspólnych zabaw, tańców i pląsów. Nie zabrakło również 
słodkiego poczęstunku. 

Dzień Pluszowego Misia każdego roku obchodzimy 25 
listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego 
dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo 
święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je 
dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził 
swoje setne urodziny. Przedszkole w Abramowie jak co 
roku przyłączyło się do świętowania. Każdy przedszkolak 
przyniósł tego dnia swojego ukochanego misia, który to-
warzyszył mu przez cały dzień, zarówno podczas zajęć, 
jak i zabawy swobodnej. 

runda jesienna za Nami
Po początkowej serii 3 zwycięstw przyszła pora na czarną serię, 

jak można określić pasmo remisów i porażki przedzielonej zwycię-
stwami z drużynami z dołu tabeli.

W meczach z BKS Bogucin i LKS Kamionka zakończonych remi-
sami (1:1 oraz 2:2) nie byliśmy może drużyną przeważającą, ale za 
to bardziej skuteczną, po prostu nie potrzebowaliśmy wielu sytuacji 
do uzyskania prowadzenia w meczu, wobec wielu sytuacji po stronie 
przeciwników. Niestety w obu wymienionych meczach kontrower-
syjne decyzje sędziowskie pozwoliły rywalom na uzyskanie przez 
nich remisów….

Po tych remisach niestety przydarzyła się wyjazdowa porażka 
w Sernikach, i to dosyć sromotna – 0:6 – niestety z różnych powo-
dów graliśmy tam w okrojonym składzie, bez zawodników rezerwo-
wych. 

W trzech ostatnich meczach rundy zanotowaliśmy 2 zwycięstwa 
przedzielone remisem – kolejno wygrywamy z drużyną Czarni Plisz-
czyn 2:0, notujemy remis z KS Nasutów 2:2, natomiast w ostatnim 
meczu rundy w Przytocznie nie dane Nam było wybiec na boisko, 
ponieważ miejscowa drużyna Gigant Przytoczno nie zebrała się 
w ogóle na mecz, co oznaczało Naszą wygraną walkowerem 3:0 …

Czas na przerwę zimową, regenerację sił, by z początkiem lutego 
wrócić do wspólnych treningów, do kontaktu z piłką, aczkolwiek nie-
którzy zawodnicy taki kontakt mają poprzez uczestnictwo w ligach 
halowych czy to w Lublinie, czy też w Michowie.

Poniżej przedstawiam tabelę po rundzie jesiennej, jak również 
strzelców bramek wśród zawodników GKS-u.

Szymon Kula

S P O R T
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SZKOłA POdSTAWOWA W ABrAMOWie
Ślubowanie uczniów kl.i

Dnia 07.11. 2019 r.w naszej szkole miało miejsce nie-
zwykle ważne wydarzenie dla uczniów kl.I. 

W obecności rodziców, pani dyrektor, pana wójta, ko-
leżanek i kolegów z klas II-III oraz wychowawców złożyli 
uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Aktu pasowania 
symbolicznym ołówkiem dokonała pani dyrektor, a wy-
chowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Uczniowie 
kl.III wierszami, piosenką i tańcem powitali młodszych 
kolegów w gronie społeczności szkolnej. Również nasi 
bohaterowie zaprezentowali część artystyczną wykazując 
się swoimi umiejętnościami. Był to ich pierwszy szkolny 
egzamin, który p. dyrektor oceniła na ,,szóstkę”. Pan wójt 
złożył dzieciom serdeczne życzenia z okazji tak uroczy-
stego dnia oraz wręczył prezenty. Także rodzice, Rada 
Rodziców i uczniowie kl. II obdarowali pierwszaków upo-
minkami. Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.

GRATULUJEMY PIERWSZAKOM!!!

Szansonada 2019

Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2019, któ-
rego głównym celem jest promowanie nauki języków 
obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wo-
kalnych uczniów z województwa lubelskiego, został zorga-
nizowany po raz dziesiąty przez ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaź-
nina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

W czwartek 14 listopada 2019r., po uroczystym otwar-
ciu imprezy, rozpoczęła się część konkursowa. Ponad 60 
uczestników ze szkół podstawowych oraz szkół ponad-
podstawowych z powiatów: puławskiego, ryckiego, lu-
bartowskiego, lubelskiego, kraśnickiego, łukowskiego, 
świdnickiego czy zamojskiego walczyło o laur zwycięstwa 
w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4-6 szkół podsta-
wowych, klasy 7-8 szkół podstawowych i szkoły ponad-
podstawowe. 

Naszą szkołę reprezentowały:
-  w kategorii klas IV-VI Martyna Stasiak z klasy VI 

z piosenką „Willow” Jasmine Thompson,
-  w kategorii klas VII-VIII Otylia Syta z klasy VIII 

z piosenką „My Heart Will Go On” Celine Dion.

Po zakończeniu przesłuchań w każdej kategorii wieko-
wej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wrę-
czenie nagród.

Nagroda specjalna ufundowana przez Dyrektora Po-
wiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczy-
cieli w Puławach, trafiła w ręce Martyny Stasiak.

CAłA POlSKA CZYTA dZieCiOM 

W ramach rozwijania zainteresowań czytelniczych już 
po raz kolejny w naszej szkole została zorganizowana ak-
cja czytania książek najmłodszym dzieciom pod hasłem 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja polega na tym, że 
chętni uczniowie klasy IV czytają raz w tygodniu przed-
szkolakom wybraną wcześniej przez siebie książkę.

Próbny egzamin ósmoklasisty 

Próbny egzamin ósmoklasisty rozpoczął się w środę, 20 
listopada. Potrwa trzy dni – do piątku 22 listopada. W tym 
roku szkolnym do testu ósmoklasisty z naszej szkoły przy-
stąpiło 15 uczniów. Zgodnie z harmonogramem egzamin 
podzielony jest na trzy części: język polski, matematyka 
i język angielski. Trzymamy kciuki i życzymy bardzo do-
brych wyników.

Konkursy przedmiotowe – etap ii

W listopadzie uczniowie naszej szkoły przystąpili do 
eliminacji drugiego etapu konkursów przedmiotowych or-
ganizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty P. Te-
resę Misiuk. Do konkursu przystąpiło 5 uczniów z trzech 
przedmiotów:

* język angielski - 3 uczniów,
* geografia - 1 uczeń,
* historia - 1 uczeń.
Wyniki zostaną ogłoszone 04.12.2019 r. po godzinie 

16.00.
Bardzo nas cieszą osiągnięcia uczniów uzyskane 

w pierwszym etapie. Uczniom, nauczycielom i rodzicom 
gratulujemy, trzymamy mocno kciuki i życzymy powodze-
nia w kolejnych etapach.

iii miejsce w Konkursie Wiedzy o USA

Dnia 26 listopada 2019 r. w Centrum Zasobów Dydak-
tycznych Języka Angielskiego przy II LO im. Piotra Firle-
ja w Lubartowie odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o USA.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIII: 
Ignacy Ogórek i Joanna Rola. 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie te-
stu składającego się z 30 pytań dotyczących historii, kul-
tury i geografii Stanów Zjednoczonych.

Po sprawdzeniu przez komisję wszystkich prac kon-
kursowych nasz uczeń Ignacy Ogórek zajął III miejsce 
otrzymując dyplom i nagrody rzeczowe. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Kiermasz Świąteczny

6 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbył się Kiermasz 
Świąteczny. Rodzice przygotowali domowe wypieki, 
ozdoby świąteczne oraz kawiarenkę. Kiermasz cieszył 
się dużym zainteresowanie uczniów. Cały dochód z kier-
maszu zostanie przeznaczony na dodatkowe atrakcje dla 
uczniów.

Co słychać w Szkole Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem?

Pierwsze miesiące roku szkolnego 2019/2020 w Szko-
le Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem to 
nie tylko czas intensywnej pracy i nauki, lecz także wiele 
inspirujących wyjazdów i wycieczek oraz licznych imprez 
i uroczystości, które są stałym elementem życia szkoły.

Akcja Narodowe Czytanie
9 września 2019 r. społeczność naszej szkoły zgroma-

dziła się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w kolej-
nej odsłonie akcji Narodowe Czytanie. W tym roku para 
prezydencka zaproponowała jako lekturę nowele, które 
na trwałe są wpisane w historię polskiej literatury. 

W ramach akcji Pani Dyrektor Anna Stróżek oraz 
uczniowie przeczytali fragmenty „Katarynki” Bolesława 
Prusa. Czytaniu towarzyszyła krótka inscenizacja. Ele-
menty przygotowanej scenografii przeniosły nas na war-
szawską ulicę, przed okno domu pana Tomasza. Ucznio-
wie wcielili się w role bohaterów utworu: dziewczynki, 
mecenasa oraz kataryniarza. Mogliśmy posłuchać też 
dźwięku katarynki.

Kolejne Narodowe Czytanie już za rok.

„Spotkanie z książką”  
– innowacja pedagogiczna

Impulsem do podjęcia innowacji pedagogicznej była 
obserwacja uczniów w czasie akcji Narodowego Czytania. 
Silnym bodźcem do wprowadzenia projektu w życie było 
to, że dzieci chętnie włączyły się w czytanie, a odbiór pre-
zentowanej noweli „Katarynka” odbył się w atmosferze 
skupienia. Należy również wspomnieć o zaciekawieniu 
uczniów inscenizacją. 

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytel-
niczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego pod-
stawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnic-
twa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie 
społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania mają 
na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, 
zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni 
oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania 
z książką, czasopismem czy blogiem literackim.

W ramach innowacji pedagogicznej w bieżącym roku 
szkolnym będą podejmowane następujące działania:

-  Narodowe Czytanie – aktywny udział nauczycieli 
i uczniów; 

-  zapoznanie uczniów i rodziców z projektem – umiesz-
czenie informacji na stronie internetowej i przekaza-
nie informacji na spotkaniu z rodzicami;

-  „Poranek z książką” – dwa razy w tygodniu przez ok. 
10-15 minut nauczyciel języka polskiego, a raz w ty-
godniu uczniowie klasy V, czytają głośno fragmenty 
książek dla dzieci uczniom klasy II i III;

-  Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka” – wy-
konanie przez uczniów ilustracji do najciekawszej 
przeczytanej książki. Prace zostaną wyeksponowane 
w „Kąciku zaczytanych” obok biblioteki szkolnej;

-  Konkurs czytelniczy „Zostań najlepszym czytelnikiem 
roku szkolnego” - aktywność konkursowa sprawdza-
na będzie liczbą wypożyczeń książek, nagrody książ-
kowe na koniec roku ufunduje Rada Rodziców;

-  „Dzień Głośnego Czytania” – głośne czytanie tek-
stów tematycznych i rozwiązywanie zadań do tekstu 
(uczniowie kl. II-III, kl. V-VIII);

-  „Portret z książką” – prezentowanie książek z domo-
wej biblioteczki;

- udział w konkursie recytatorskim;
-  inscenizacja fragmentu tekstu wybranej lektury – 

uczniowie klasy VIII.
Nad przebiegiem innowacji pedagogicznej czuwają na-

uczyciele języka polskiego oraz nauczyciel bibliotekarz.

Wyjazd do Filharmonii lubelskiej 
i Ogrodu Botanicznego w lublinie

30 września 2019 r. grupa uczniów naszej szkoły udała 
się na wycieczkę edukacyjną do Lublina.

Najpierw swoje kroki skierowaliśmy do Filharmonii 
im. H. Wieniawskiego. Podczas lekcji muzyki pt. Rodzi-
na z drewna i koń poznaliśmy główną grupę klasycznych 
instrumentów strunowych – instrumenty smyczkowe. Do-
wiedzieliśmy się, że choć budowa skrzypiec, altówki, wio-
lonczeli i kontrabasu jest podobna, to jednak różnią się 
one pod wieloma względami. Wszyscy braliśmy aktywny 
udział w koncercie, poszerzając swoją wiedzę o instru-
mentach muzycznych.

Po wizycie w Filharmonii Lubelskiej wyruszyliśmy do 
Ogrodu Botanicznego, który o tej porze roku był wyjąt-
kowo malowniczy. Podczas spaceru alejkami pani prze-
wodnik ciekawie opowiadała o bogatej kolekcji roślin 
występujących w ogrodzie. Mogliśmy nawet spróbować 
niektórych z nich. Urzekła nas także kolekcja roślin tropi-
kalnych znajdujących się w szklarni.

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym ukazała nam niezwy-
kłe bogactwo roślin i różnorodny świat przyrody. Prze-
piękną jesienną scenerię uwieczniliśmy na efektownych 
zdjęciach.

Po aktywnie spędzonym dniu wróciliśmy do Wielkie-
go. Wycieczka dostarczyła nam mnóstwo nowych wrażeń 
i pozytywnych emocji.
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„Młodzi Głosują”  
– uczymy się demokracji

Nasza szkoła włączyła się do programu „Młodzi Gło-
sują” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, którego celem jest zachęcanie obywateli do udziału 
w wyborach i kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku 
uczestnictwa w życiu politycznym naszego kraju.

Uczniowie klasy VIII w składzie: Aleksandra Adam-
czyk, Aleksandra Janek, Jakub Kołodziej, Magdalena 
Kozak, Paweł Nikodemski i Karolina Ogórek stworzyli 
zespół projektowy. W ramach pracy zespół dyskutował 
o kampanii wyborczej prowadzonej przez poszczególne 
komitety wyborcze, zastanawiając się nad znaczeniem 
haseł wyborczych czy nawet ilością plakatów i banerów 
kandydatów oraz ich wpływem na skuteczność kampanii. 
W miejscach publicznych rozwieszone zostały plakaty 
zachęcające dorosłych mieszkańców do udziału w wybo-
rach parlamentarnych 13 października 2019 r. 

Data prawyborów młodzieżowych w szkole została 
ustalona na 11 października. Zespół projektowy stworzył 
komisję wyborczą. Jedna osoba sprawdzała dokument 
tożsamości i pilnowała podpisów na liście, a druga wy-
dawała karty do głosowania. Wyborcy - oczywiście z za-
chowaniem prawa do tajności głosowania - oddawali 
głosy stawiając znak X przy nazwie wybranego komitetu 
i wrzucali je do urny. Po zakończeniu głosowania urna zo-
stała odplombowana, a głosy policzone. 

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie wzięli udział 
w wyborach. Przygotowanie tego wydarzenia, zarówno 
organizacyjnie jak i merytorycznie, było dużym wyzwa-
niem, ale i ciekawym doświadczeniem.

iX Światowy dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. O go-
dzinie 9:00 uczniowie klasy V dostali od nauczyciela 
matematyki pojemniki z losami i wyruszyli do klas, aby 
przeprowadzić krótkie egzaminy. Uczniowie chętnie loso-
wali i wypełniali karteczki. Mieli na to jedynie 3 minuty. 
Wszystkie losy zostały zebrane i sprawdzone. Egzamin 
zdało osiemnaście osób. Przystąpiły one do kolejnych roz-
grywek – rozwiązania zagadek matematycznych. W dro-
dze konkursu zostały wyłonione dwie najlepsze uczenni-
ce: Aleksandra Janek i Natalia Wałach.

Do egzaminu przystąpił również jeden przedszkolak, 
Wojtek Pawełczak, który bezbłędnie wykonał mnożenie 
w zakresie 100. Było to ogromne zaskoczenie dla innych, 
tym bardziej, że pokonał wielu starszych kolegów ze szkoły. 

Podczas apelu podsumowującego konkurs uczniowie 
otrzymali odznaki, certyfikaty oraz słodycze.

Śniadanie daje Moc

7 listopada 2019 r. po raz kolejny nasza szkoła wzię-
ła udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniada-

nie Daje Moc” propagującej zdrowe nawyki żywieniowe 
wśród najmłodszych. W zorganizowaniu akcji, podobnie 
jak w roku ubiegłym, wsparli nas rodzice. Dzięki nim na 
naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły się 
kolorowe kanapki i przeróżne sałatki warzywno-owoco-
we. Pani Dyrektor Anna Stróżek przypomniała dzieciom, 
że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu 
dzieci mają energię do nauki i siłę do zabawy.

101. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę

8 listopada 2019 r. uroczystą akademią z pieśniami pa-
triotycznymi i wierszami przypominającymi najważniej-
sze wydarzenia z historii Polski uczniowie naszej szkoły 
uczcili 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę.

Świętowanie rocznicy rozpoczęliśmy od wspólnego od-
śpiewania hymnu Polski. Następnie Pani Dyrektor zapro-
siła wszystkich zgromadzonych do wysłuchania montażu 
słowno- muzycznego przygotowanego przez uczniów kla-
sy II i III pod opieką wychowawców. Przepiękną dekora-
cję przygotował nauczyciel plastyki. 

Mali artyści przypomnieli o cierpieniach, trudach 
i poświęceniu wielu pokoleń Polaków w walce o niepod-
ległość. Uświadomili nam, „jak niezwykłej wytrwałości 
i odwagi, trzeba było, byśmy za oknem znów wiedzieli 
polskie flagi”. 

Po apelu Pani Dyrektor zabrała głos, by podziękować 
uczniom klasy II i III za niezwykle wzruszające i porusza-
jące serca przedstawienie, po czym zaprosiła do wspólne-
go śpiewania pieśni patriotycznych. 

Pomagamy potrzebującym

Akcje charytatywne na stałe są wpisane do kalendarza 
naszej szkoły. Co roku staramy się odpowiadać na potrze-
by tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 
W bieżącym roku szkolnym przeprowadziliśmy następu-
jące akcje:

-  „Sianko dla hospicjum” – pomoc podopiecznym Ho-
spicjum im. św. Matki Teresy w Puławach,
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-  sprzedaż krówek – dochód przeznaczony na pomoc 
podopiecznym Hospicjum im. św. Matki Teresy 
w Puławach,

-  Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”,

-  zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Puławach.

Udział w akcjach charytatywnych uczy nas dostrzegać 
drugiego człowieka. Podjęte działania uwrażliwiają na 
potrzeby innych, uczą empatii i pokory wobec życia.

Wizyta św. Mikołaja

6 grudnia 2019 r. przedszkolaków oraz uczniów klasy 
II i III odwiedził niezwykły gość. Był to św. Mikołaj. Jego 
nadejście zwiastowały dzwoneczki. Mikołaj wyglądał tak, 
jak wyobrażały go sobie dzieci. Miał białą brodę i wąsy. 
Nosił czerwony strój i czarne buty. Dzieci przywitały 
niecodziennego gościa piosenkami i wierszami. Po tych 
występach Mikołaj obdarował naszych wychowanków 
wspaniałymi upominkami. Każde dziecko zrobiło sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, a dzieci w podziękowa-
niu za prezenty podarowały mu rysunki i kolorowe kartki 
z życzeniami. Gość podziękował za miłe przyjęcie i obie-
cał wrócić za rok. Posilił się ciastkami i wyruszył w dalszą 
drogę. Wizyta Mikołaja sprawiła dzieciom mnóstwo rado-
ści. Dzień ten na długo pozostanie w ich pamięci. 

Magia Świat Bożego Narodzenia

28 listopada uczniowie klas V-VIII obejrzeli spektakl 
„Opowieść wigilijna” w adaptacji Krakowskiej Agencji 
Artystycznej. To najbardziej znane dzieło Charlesa Dic-
kensa ukazujące niepowtarzalny klimat Świąt Bożego 
Narodzenia. To piękna i wzruszająca historia o magicz-
nej sile świąt, o przemianie ludzkich serc dzięki miłości 
i życzliwości innych. Uczniowie byli zachwyceni scenerią 
XIX wiecznego Londynu, efektami specjalnymi, w tym 
zjawami, które zabierają upartego i zgorzkniałego sa-
motnika Ebenezera Scrooge’a w podróż do przeszłość.... 
Z pewnością jeszcze nie raz obejrzymy ten rodzaj sztuki 
widowiskowej, który nie tylko rozwija, edukuje, daje klucz 
do poznania i rozwijania osobowości uczniów, ale też daje 
możliwość do podjęcia dyskusji o wartościach i posta-

wach. Uwrażliwia ponadto na piękno słowa mówionego 
i wyzwala przeżycia estetyczne. Obcowanie z teatrem to 
szansa na wykształcenie w uczniach nawyku uczestnic-
twa w wydarzeniach kulturalnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników „Info 
Gminy Abramów” do odwiedzania naszej witryny inter-
netowej http://www.spwielkie.szkolnastrona.pl, gdzie na 
bieżąco zamieszczane są informacje na temat aktualnych 
wydarzeń z życia szkoły.

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wielkiem

Abramowskie „Walerianki”

Miło nam poinformować, że w końcu mamy swoje 
Abramowskie Koło Gospodyń Wiejskich „Walerianki”. 
Jesienią tego roku Panie oficjalnie rozpoczęły swoją dzia-
łalność w składzie: przewodnicząca - Pani Wioletta Ko-
zak, zastępczyni przewodniczącej - Pani Dorota Janek 
oraz członkini zarządu - Pani Justyna Nowak. O tym, jak 
to się zaczęło i przebiegało, rozmawiałam z przewodni-
cząca KGW „Walerianki” Panią Wiolettą Kozak: 

P: Pani Wioletto, kiedy oficjalnie powstało nasze abra-
mowskie koło gospodyń wiejskich i czyja to była inicja-
tywa?

W: 24 października 2019 roku koło zostało zarejestro-
wane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. A czyja to była inicjatywa? Cóż... Wszystkie okoliczne 
wioski mają już własne Koła Gospodyń. Poza tym, Abra-
mów jest dużą wsią, w której mieszka mnóstwo ambitnych 
i chętnych do działania ludzi - stąd ten pomysł.

P: W takim razie ile osób na ten moment przynależy 
do koła?

W: Na ten moment do koła należą 42 osoby.
P: Imponujący wynik.. Koło Gospodyń „Walerianki” to 

również bardzo ciekawa nazwa - skąd się wzięła?
W: Na pierwszym spotkaniu przegłosowana została na-

zwa Walerianki. W końcu Abramów słynie z uprawy wa-
leriany, dlatego nie miałyśmy najmniejszych wątpliwości 
co do niej. 

P: Rozumiem. A czy mają Panie już własne stroje?
W: Niestety jeszcze nie posiadamy strojów, ale na chwi-

lę obecną planujemy ich zakup.
P: Cóż, świetna inicjatywa. W końcu Polski folklor na-

leży kultywować, a tradycję podtrzymywać. Czy aby stać 
się członkinią koła, należy spełniać jakieś warunki? 

W: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o nowe osoby, to chęt-
nych serdecznie zapraszamy. Warunkiem formalnym 
jest ukończenie 18 lat oraz bycie mieszkanką Abramowa. 
Natomiast nieformalnie, warunkiem przynależności jest 
dobry humor, pozytywne nastawienie i przede wszystkim 
chęć działania w kole.

P: Bardzo dziękuję Pani za poświęcony czas. Myślę, 
że działalność tego typu formacji jest świetną inicjatywą, 
potrzebną, która będzie zbliżać abramowskie gospodynie. 
Życzę Paniom wytrwałości w dążeniu do celu oraz suk-
cesów. Na pewno będziemy śledzić działalność koła i za-
mieszczać informacje na łamach kwartalnika.

Paulina Pytka
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