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Dzień Edukacji
Narodowej

w Rejowcu
W tym roku gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej były zorganizowane w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja oraz w Gimnazjum im.
Jana Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu. Podobnie
jak w roku ubiegłym obchody Święta Edukacji
miały charakter integracyjny, wzięli w nim udział
uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi oraz emeryci i renciści wszystkich szkół
prowadzonych przez Gminę Rejowiec.
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni
goście m.in.: pan Janusz Lechowicz – przewodniczący Rady Gminy Rejowiec, pan Tadeusz Górski
– wójt Gminy Rejowiec, pani Renata Słomczyńska
– skarbnik Gminy Rejowiec, pani Ewa Markowska
– sekretarz Gminy Rejowiec oraz pan doktor Marian Kawałko, piewca ziemi rejowieckiej.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia
wójta Gminy Rejowiec Tadeusza Górskiego, który
serdecznie podziękował nauczycielom za ich poświęcenie i codzienny trud oraz życzył sukcesów
w pracy zawodowej.
W tym szczególnym dniu pani Agnieszka
Brzyszko – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych
im. Mikołaja Reja w Rejowcu i pani Agata Woźniak – nauczyciel Gimnazjum im. Jana Henryka
Dąbrowskiego złożyły uroczyste ślubowanie
w związku z uzyskaniem stopnia awansu zawodo-

wego nauczyciela mianowanego.
Wyróżniający się nauczyciele otrzymali
z rąk wójta Gminy Rejowiec Tadeusza Górskiego
przyznane przez niego nagrody. Wysiłek nauczycieli i pracowników administracji i obsługi docenili
również dyrektorzy szkół, którzy wręczyli przyznane przez siebie nagrody.
Miłym akcentem obchodów Dnia Edukacji
było wręczenie przez dzieci przedszkola i szkół
podstawowych wykonanych samodzielnie kwiatów
wszystkim zaproszonym gościom, nauczycielom,
emerytom i pracownikom administracji i obsługi.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniły
swoimi występami dzieci z Przedszkola w Rejowcu, które pod kierownictwem pań: Danuty Malarz
i Marianny Machel przygotowały montaż słownomuzyczny. Młodzież z Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego, przygotowana przez panie: Agatę Woźniak i Agnieszkę Dąbską, wystawiła scenki
z życia szkolnego, przeplatając je piosenkami
o tematyce szkolnej.
Jedną z atrakcji Święta Nauczycieli był występ grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Reja w Rejowcu, która przygotowała
montaż słowno-taneczny pod kierunkiem pani Doroty Bednarskiej. Zwieńczeniem części artystycznej
był taniec baletowy w wykonaniu uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja, którzy zostali przygotowani przez panią Teresę Pełczyńską.
Część artystyczna była swoistym podziękowaniem kierowanym przez uczniów w stronę
nauczycieli.
Janusz Janiak

14 października w naszej gminie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Nauczyciela.
Nagrodę Wójta Gminy Rejowiec przyznano:
Ewie Nowak – dyrektorowi Gimnazjum w Rejowcu, Małgorzacie Królickiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Rejowcu, Agacie Kurban – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Leonowie, Barbarze Kość –dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Rejowcu, Januszowi Janiakowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu, Elżbiecie Ciechan – nauczycielowi Gimnazjum w Rejowcu, Teresie Pełczuńskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Rejowcu, Agnieszce Brzyszko – nauczycielowi ZSP w Rejowcu.
Nagrody Dyrektora Przedszkola Gminnego w Rejowcu otrzymali:
Nauczyciele: Marianna Machel, Danuta Malarz, Barbara Szymańska, Ewa Farian, Czesława Kozorys
Obsługa: Beata Tryć, Krystyna Podlipna
Nagrodę Dyrektora SP w Rejowcu otrzymali:
Agnieszka Janiec Rogowska, Renata Adamczuk, Bożena Jaszczuk, Mazur Ewa oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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Nagrodę Dyrektora SP w Leonowie otrzymali:
Nauczyciele: Teresa Kopciewicz, Anna Jaworska, Anna Łukomska, Iwona Korzeniewska
Obsługa: Jadwiga Korzeniowska, Teresa Jagiełło
Nagrody Dyrektora Gimnazjum
Anna Bzikot, Beata Werner – Kość, Jolanta Cielepała, Ewa Futyma, Joanna Grab, Ewa Kasjan
Nagrody przyznane przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu
Nauczyciele: Klajn Sylwia , Trajda Aneta, Walęciuk Katarzyna
Administracja i obsługa: Górska Krystyna, Lipko Lilianna, Malinowska Justyna, Moradewicz Ewa, Pawlas Małgorzata,
Pietuch Bożena, Pietuch Czesław, Wilczyńska Halina, Żołnacz Marzena

Przed nami trzecia kwesta
W dniu 1 listopada po raz trzeci zostanie przeprowadzona na cmentarzu parafialnym publiczna zbiórka pieniędzy
na dalszą renowację grobów. Zgodnie z procedurami Towarzystwo Regionalne po uzyskaniu pozwoleń ze strony ks.
Proboszcza Andrzeja Jeżyny i wójta Tadeusza Górskiego
oraz aktualnego wypisu o rejestracji Towarzystwa z Sądu
Rejonowego w Świdniku postanowiło, że kwesta będzie prowadzona w godz. 9-15,
Kwestować będą członkowie Towarzystwa oraz młodzież
gimnazjalna i licealna. Wszystkie osoby będą posiadały identyfikatory, zaś datki będzie można składać do specjalnych
puszek właściwie zabezpieczonych.
Jak informowaliśmy w poprzedniej OKSZY, została
zmieniona tablica na grobach żołnierskich, zaś wcześniejsza
będzie umieszczona w godnym miejscu. Towarzystwo Regionalne nie podjęło jeszcze decyzji, co do lokalizacji w/w
tablicy. W licznych rozmowach prowadzonych w różnych
kręgach pojawiają się następujące propozycje:
1) Kurhan grzebalny zwany mogiłą szwedzką, czyli kopiec
ziemny porośnięty drzewami
i krzewami znajdujący się po lewej stronie szosy u wylotu ul. Chełmskiej.
Z pewnością miejsce zasługuje na umieszczenie tablicy
z pobudek patriotycznych, ale jednocześnie posiada wiele
przeciwwskazań. Jest trudno dostępne, nie dojedzie tam ciężki pojazd, a już samo umieszczenie tablicy będzie tego wymagać. To teren prywatny, zatem istnieją obawy, że właści-

ciel może nie zgodzić się na chodzenie i przejazdy po swojej
własności. Poza tym miejsce oddalone od szosy, mało widoczne z pewnością nie będzie odwiedzane tak często, jak na
to zasługiwałoby.
2) Teren przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu – łatwy dostęp do tablicy, bliskość młodzieży, co pozwoli na kształtowanie właściwego i należnego szacunku
dla naszej bolesnej przeszłości oraz otoczenie opieką.
3) Droga wiodąca do Hruszowa, gdzie po prawej stronie
znajduje się drewniany krzyż umieszczony na betonowym
cokole. Pod krzyżem granitowa tablica informuje, że wznieśli go powstańcy 1863 roku w podziękowaniu za uratowanie
życia. Odnowiony przez mieszkańców, jednak wymaga dalszych konserwacji, bowiem upływający nieubłaganie czas,
mocno go nadwerężył. Tablica w tym miejscu dobrze wpisywałaby się w szlak Miejsc Pamięci Narodowej na terenie
gminy, zaczynając od Rejowca, poprzez Hruszów
(kapliczka), Marynin (pomnik), Żulin (pomnik przy szkole
poświęcony poległym w l.1939-1945).
Towarzystwo Regionalne apeluje do mieszkańców
gminy o wyrażenie opinii dotyczącej miejsca umieszczenia
tablicy. Kartki ze wskazaniem miejsca prosimy składać do
skrzynki umieszczonej na korytarzu w budynku UG. Można
oddać swój głos pod nr tel. 82 5688159.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie naszą historią,
za każdy głos w powyższej sprawie oraz za każdy, nawet
najdrobniejszy datek podczas kwesty ofiarowany z potrzeby
serca.
Janina Danielczuk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy, położonych:
we wsi Rybie – dzierżawa na okres 10 lat
we wsi Zagrody – dzierżawa na okres do 3 lat.
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Jesienny festyn w Leonowie
Była to idealna okazja do
podsumowania zakończonego
remontu świetlicy, do podziękowania tym wszystkim, którzy
w różny sposób i w różnym stopniu włączyli się do prac remontowych, bądź też tylko wspierali
dobrym słowem. A dobre słowo
mało kosztuje, zaś pomaga wiele.
Z zaproszenia do udziału
w festynie skorzystało wiele
osób. Wójt p. Tadeusz Górski
z małżonką, Przew. Rady Gminy
p. Janusz Lechowicz, p. Sekretarz Ewa Markowska, p. Skarbnik Renata Słomczyńska, dyr.
GOK p. Dorota Łosiewicz, radni, sołtysi pobliskich sołectw,
panie z KGW Wereszcze Małe
i Wereszcze Duże. Nie zawiedli
mieszkańcy nie tylko Leonowa,
ale sąsiednich miejscowości.
Remont obejmował wiele
prac, a wszystkie były bardzo potrzebne, by świetlica mogła pełnić
przypisaną jej rolę. Wykonano nowe podłogi zarówno na sali, jak
i w kuchni. W sposób solidny wykonał je p. Marek Kropidłowski.
Wykonano ogrodzenie z bramami
oraz mały plac z betonową nawierzchnią, który będzie służył wielorakim celom. W najbliższych
dniach zostaną podłączone grzejniki
CO, a te pozwolą na spędzanie czasu w ciepłych pomieszczeniach.
Festyn uświetniły występy
kabaretu z Wierzbicy „Snop - jedna
baba i jeden chłop”. Dużym zainteresowanie cieszyły się konkursy
zarówno te dla dzieci, jak i te na
najlepsze ciasto. Kiełbaski i cukiereczki ucieszyły obecnych i wszystkim smakowały. Do tańca poderwała nasza niezawodna Kapela „Sami
Swoi”. Był to jej pierwszy występ
w Leonowie.
Na nowej podłodze uczestnicy festynu bawili się znakomicie

w rytm melodii granych przez rejo- Podgórze Marek Żyszkiewicz
wiecki zespół Joker.
ofiarował ławki do świetlicy,

Słowa podziękowania należą się sponsorom festynu Wójtowi T. Górskiemu, który
przywiózł nie tylko kiełbasę na
ognisko, cukierki dla dzieci, ale
kapelę, a ta bardzo podobała się
uczestnikom. Nagrody w konkursach zorganizowanych dla
dzieci ufundowali radni - Marek
Korzeniowski - Zyngierówka,
Ryszard Szoda - Wereszcze Duże i oczywiście Bożena Jagiełło
– Leonów, która nie pierwszy
raz tak postąpiła.
Konkurs ciast cieszył się powodzeniem, jako że wszystkie były
naprawdę smaczne. Komisja miała
niełatwe zadanie, jednak musiała
ustalić kolejność, bowiem takie są
zasady każdego konkursu.
Pierwsze miejsce przyznano
Pani Mirosławie Lendzion - przew.
KGW Wereszcze Duże, drugie
miejsce przypadło w udziale Pani
Teresie Krzyżanowskiej z Leonowa, zaś kolejne p. Jadwidze Mazurek z Niemirowa i Izabeli Karaudzie z Wereszcz Małych.
Bardzo smaczny chleb, którym uczestnicy festynu mogli delektować się, upiekli znani już
wcześniej z wypieków tego typu p.
Monika Dębińska z Wereszcz Dużych, p. Grażyna Glina z Wereszcz
Małych i p. Czesław Baran z Leonowa.

Pani Bożena Jagiełło - inicjatorka wszelkich działań na
rzecz lokalnej społeczności podziękowała wielu osobom, wymienionym wcześniej. Nie zapomniała o p. Agnieszce Jarmuszyńskiej, pracującej w UG, która to zawsze angażuje się, aktywnie włącza się w poczynania
radnej, wspierając ją na każdym
niemal kroku.
Szczególne podziękowania należą się tym, którzy wsparli remont finansowo i rzeczowo.
Ksiądz proboszcz parafii
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Prezes Kółka Rolniczego w Leonowie pan Teofil Mazurek
przekazał 1000 zł (jeden tysiąc
zł) na zakup grzejników do świetlicy, zaś małżeństwo Anna
i Grzegorz Flisiuk zakupili meble kuchenne do świetlicy, nagrody
na
konkurs
„Najsmaczniejsze ciasto”, pomagali przy remoncie oraz sfinansowali występ Kabaretu „Snop”
i zespół Joker.
Radna Leonowa p. Bożena
Jagiełło wyraziła ogromne zadowolenie z aktywności mieszkańców, którzy to zawsze uczestniczą we wszystkich poczynaniach, chociażby wykonanie
wieńca dożynkowego, udział
w dożynkach gminnych w Rejowcu i parafialnych w Podgórzu. Podziękowała rodzicom
uczniów Szkoły Podstawowej
w Leonowie, którzy porządkowali otoczenie wokół budynku
szkolnego oraz tym wszystkim,
którzy wzięli udział w loterii
zorganizowanej przez szkołę, by
zdobyć fundusze na zakup okien
właśnie do szkoły. Radną cieszy
fakt, że widoczna jest integracja
społeczeństwa, jego aktywność,
a potwierdzeniem tej prawdy są
prace wykonane dotychczas
i częste spotkania na kolejnych
festynach organizowanych z różnych okazji.
Pani Jagiełło marzy się, by
w świetlicy wykonać jeszcze wiele
potrzebnych rzeczy. Ma nadzieję,
że wiosną będzie to możliwe.

Patrząc obiektywnie na to,
co robi się w Leonowie, zaczynam wierzyć, że przysłowie polskie „Gdzie się z chęcią zejdzie
praca, tam się hojnie trud opłaca” jest jak najbardziej prawdziwe.
Janina Danielczuk
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Urodził się 4 kwietnia 1936 roku we Lwowie. Młodość spędził
w Tarnowie.
Wprawdzie ukończył w 1954 roku technikum chemiczne, jednak największą Jego pasją stała się muzyka, której był wierny do ostatnich
chwil swego pracowitego życia. W latach 1948 - 1956 grał w orkiestrze
świetlicowej w swoim mieście.
W Rejowcu mieszkał od 1959 roku, zostając tu za głosem serca.
Pracował w Cementowni „Pokój” w Rejowcu Fabrycznym od 1959 roku do emerytury, na którą przeszedł
w 1996 roku. Cały czas towarzyszyła Mu muzyka. Bez niej nie potrafił istnieć.
W latach 1965 – 68 prowadził w Szkole Podstawowej w Maryninie zajęcia związane ze swoją pasją
– chór szkolny i zespół instrumentalny, zaś w Szkole Podstawowej w Rejowcu w latach 1967 – 73 ognisko
muzyczne.
Nie poprzestawał na tym, co już potrafił w dziedzinie muzyki. W 1972 roku ukończył pięcioletnią
Wszechnicę Muzyczną Ludowego Instytutu Muzycznego w Łodzi. (studia
wyższe zawodowe). Egzamin końcowy polegał na poprowadzeniu Orkiestry
Symfonicznej.
Pracując w Cementowni, grał w tamtejszej orkiestrze. W latach 70tych działała orkiestra cukrownicza, w której Waldemara Linka nie mogło
zabraknąć.
Był dyrygentem Orkiestry Dętej w Rejowcu przy Cukrowni, prowadził Orkiestrę Kościelną przy parafii NMP w Chełmie, następnie objął orkiestrę przy Cementowni w
Rejowcu Fabrycznym (ok. 30 lat),
Orkiestrę Kolejową PKP w Chełmie, Orkiestrę Chełmską. Od 2006
roku już na stałe przejął dyrygenturę Orkiestry w Rejowcu, w życiu
której zawsze aktywnie uczestniczył . Był jej sercem i duszą. Uczestniczył z nią w różnych przeglądach, zawsze zajmując wysokie miejsca. Wcześniej, przez wiele lat pomagał dyrygentom, rozpisując nuty
dla orkiestry, co zabierało dużo czasu, którego nigdy nie szczędził.
Grał i prowadził również wiele zespołów estradowych. Potrafił grać na prawie wszystkich instrumentach.
Oficjalnie pożegnał się z orkiestrą 16 czerwca 2011 roku. Wtedy został odznaczony Medalem za zasługi Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, wszak
towarzyszył im zawsze i wszędzie, gdy upamiętniali ważne historyczne
wydarzenia nie tylko na terenie naszej gminy. Oprawę muzyczną każdej
uroczystości patriotycznej, religijnej zawsze zapewniała orkiestra pod
wprawną batutą Waldemara Linka.
Tego wspaniałego muzyka znali wszyscy, dzieci, młodzież i dorośli.
Swoją wiedzę muzyczną przekazywał wielokrotnie dzieciom i młodzieży.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy nie tylko wspaniałego i cenionego
muzyka, ale życzliwego człowieka.
Wójt Gminy Rejowiec, Rada Gminy Rejowiec, Orkiestra Dęta, Kapela „Sami Swoi”, pracownicy i Dyrekcja GOK Rejowiec, Kombatanci, Strażacy OSP Rejowiec
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25 września 2011 roku i Grupy Wokalnej działającej przy GOK w Rejowkapela „Sami Swoi” oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Wereszcz Małych miały możliwość
zaprezentowania swojej twórczości podczas dorocznego
święta pt. „Święto Jesieni”
w Kazimierzu Dolnym.
xxx
5 października 2011 roku uroczyście ponownie otworzono nasz Gminny Ośrodek Kultury po
remoncie. Tego samego dnia w ośrodku kultury odbyła się konferencja popularno naukowa podsumowująca przypadającą na ten rok uroczystość „480 lecia objęcia dóbr rejowieckich przez Mikołaja Reja
i jego żonę". Prelegentami opowiadającymi o historii Rejowca byli prof. Ryszard Szczygieł, rektor
UMCS - wygłosił wykład na temat „Mikołaj Rey człowiek, gospodarz, obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej” oraz miejscowy regionalista dr Marian
Janusz Kawałko - „Anna i Wiktoryn Zalescy - kontynuatorami dzieła Mikołaja Reya w Rejowcu”.
Uroczystość uświetniła obecność Proboszcza
parafii Rejowiec Andrzeja Jeżyny, Senatora RP
Grzegorza Raniewicza, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Szczepaniaka, Starosty Chełmskiego Pawła Ciechana, Wójta Gminy
Siedliszcze Hieronima Zonika, Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisława Krupy, Wójta Gminy
Sawin Andrzeja Mazura, Wójta Gminy Dorohusk
Wojciecha Sawy, Wójta Gminy Kamień Romana
Kandziory i Sekretarza Miasta Rejowiec Fabryczny
Roberta Szokaluka. Część artystyczną przygotowała
młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu

cu. Podczas zdarzenia można było zobaczyć wystawy portretów Mikołaja Reja w wykonaniu dorosłych i dzieci oraz grupy hafciarskiej "Igłą malowane". Poczęstunek przygotowały Koła Gospodyń
Wiejskich z Wereszcz Małych, Wereszcz Dużych
i Leonowa.
xxx

11 listopada w naszej gminnie odbędą się
uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. Uroczystości rozpocznie Msza Święta
o godz. 11. 30, 12. 20 przemarsz ulicami Rejowca i następnie zostaną złożone wieńce przy
pomniku i na grobach żołnierskich na cmentarzu. Władze gminy, kombatanci i Orkiestra Dęta odwiedzą również pomniki poległych w następującej kolejności: godz. 13. 00 w Żulinie,
13.30 w Maryninie, 13. 40 w Hruszowie, 14. 00
w Marysinie i 14. 30 w Zawadówce. Orkiestra
uświetni także uroczystości w Rejowcu Fabrycznym.
xxx

15 listopada zapraszamy do GOK - u na
Powiatowe Eliminacje Jesiennego Konkursu
Recytatorskiego, godzina 10. 00.
xxx

27 listopada organizujemy Powiatowy
Przegląd Zespołów Obrzędowych i Teatrów
Wsi. Początek Przeglądu - 11. 00 w Sali widowiskowej GOK - u.
Grzegorz Gwardiak

INFORMACJA
Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. ustanowiony został rządowy program
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie
w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek tych osób.
Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 7 października 2011 r.,
Nr 212, poz. 1262).
Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym
w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie lub grudniu 2011r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.
W celu uzyskania wsparcia, osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinna złożyć
do organu właściwego, tj. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu, wniosek o przyznanie pomocy,
w terminie do 31 października 2011r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień
2011r. będzie przyznane po 31 października 2011r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć
w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Kierownik GOPS w Rejowcu
Dorota Holuk
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Dzień Chłopaka
w Zespole Szkół
Publicznych im.
Mikołaja Reja
w
Rejowcu
Jak wszyscy wiemy, 30 września chłopcy
obchodzą swoje święto.
Dziewczęta z klasy IIa
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu pod
czujnym okiem wychowawczyni p. Katarzyny
Sadowskiej- Twardzik przygotowały chłopcom
z tej okazji miłą niespodziankę.
Tego dnia w szkole odbył się uroczysty apel.
Chłopcy rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach. Wybrane spośród żeńskiej części nauczy-

Maturzyści
z wizytą
na Jasnej Górze
W dniach 23-24 września 2011r. klasa IIIa Liceum

Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Publicznych im. Mikołaja
Reja w Rejowcu brała udział
w 27. Pielgrzymce Maturzystów
Diecezji Lubelskiej na Jasną
Górę. Młodzieży towarzyszyli
opiekunowie: wychowawczyni
p. Sylwia Klajn, nauczyciel historii p. Robert Pawlas oraz ks.
Paweł Wierzchoń.
Podobnie jak w ubiegłym
roku, także i w tym program pielgrzymki został wzbogacony.
Uczniowie najpierw zatrzymali się

cieli Jury sprawdzało ich umiejętności i wiadomości, nie tylko te typowo męskie. Na początku
imprezy chłopcy zaprezentowali się w różnorodnych typach stroi (m.in. sportowym, plażowym,
na randkę itp.) Kolejnym konkursowym zadaniem było: przyszywanie guzików na czas, ubijanie piany z białek, zaplatanie warkocza, były także zmagania wokalne. Prawdziwą furorę oraz
salwy śmiechu i gromkie brawa wywołała prezentacja multimedialna, ukazująca postacie
wszystkich mężczyzn naszej szkoły w różnych
aspektach dnia codziennego.
Oczywiście wszyscy dzielnie się starali, ale
zwycięzca w szkolnym pojedynku mógł być tylko jeden - pierwsze miejsce zdobył uczeń kl. IIa
LO Paweł Szajduk. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

w Krakowie, gdzie zwiedzili m.in.
Wawel, Sukiennice oraz Kościół
Mariacki. Mieli także czas na spacer brzegiem Wisły i podziwianie
innych urokliwych zakątków Miasta Polskich Królów. Jedną z atrakcji na Rynku Głównym w Krakowie była rozmowa bez słów
z mimem-poetą, z którym maturzyści chętnie pozowali do zdjęć.
Ostatnim punktem pobytu
w Krakowie był seans filmowy
w kinie Ciemna City.
Kolejny dzień rozpoczął się
od wizyty w obozie koncentracyjnym Auschwitz - Birkenau.
To, o czym do tej pory uczniowie czytali w podręcznikach
z historii, teraz mieli okazję ujrzeć
w rzeczywistości. Zobaczyli uwłaczające ludzkiej godności warunki
egzystencji wielu tysięcy więźniów
oraz usłyszeli historię Gajowniczka
i o. Maksymiliana Marii Kolbego.
Przed ścianą płaczu młodzież chwilą ciszy i osobistej modlitwy oddała
hołd tym, którzy zginęli w obozie
śmierci w Oświęcimiu i Brzezince.
Ostatnim etapem wycieczki
był pobyt na Jasnej Górze. Młodzież uczestniczyła najpierw we
mszy świętej, odprawionej w ich
intencji, a następnie wzięła udział
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K.Sadowska - Twardzik
w nabożeństwie różańcowym.
O 21.00 odbył się Apel Jasnogórski, podczas którego maturzyści
zawierzyli swoją przyszłość Pani
Jasnogórskiej. Zwieńczeniem pielgrzymki była Droga Krzyżowa, na
której zgromadziło się wielu młodych ludzi, trzymających w ręku
symboliczne świece.

Dwudniowa wycieczka,
wiodąca przez Kraków i Oświęcim, wzbogaciła naszą młodzież
o nowe doświadczenia, poszerzyła ich wiedzę historyczną
oraz zdefiniowała pojęcie patriotyzmu. Natomiast pobyt na
Jasnej Górze obudził uśpioną
w nich nadzieję oraz zmobilizował do walki o swoją przyszłość.
Sylwia Klajn

Ur..
Oliwier S.,
Zuzanna Z.,
Martyna K. ,
Julia O.
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Pyzy ziemniaczane z mięsem
20szt.ziemniaków (15 surowych i 5 gotowanych)
1 jajko
2łyżki mąki ziemniaczanej
sól
Sposób wykonania: Ziemniaki surowe zetrzeć na tarce o drobnych oczkach
(jak na placki ziemniaczane) odcisnąć nadmiar płynu. Ugotowane ziemniaki
przecisnąć przez praskę. Do ziemniaków puree dodać ziemniaki surowe,
roztrzepane jajko, mąkę ziemniaczaną. Doprawić do smaku solą i dobrze
wyrobić. Z ciasta formować placuszki na każdy ułożyć łyżkę farszu, lepić pyzy. Gotować
w osolonej wodzie 5-10min.
(aby tarte ziemniaki nie ciemniały, dodaj 1g kwasku cytrynowego)
Nadzienie mięsne: 50dkg mięsa mielonego
1 cebula
1 łyżeczka majeranku
Pieprz, sól
Sposób wykonania: Cebulę zeszklić na oleju, dodać mięso, majeranek, sól i pieprz. Dusić do miękkości.
Marzenna Kieliszek
KGW Wereszcze Małe

Święto Pieczonego Ziemniaka
w Przedszkolu

uczestniczyła w „Święcie Pieczonego Ziemniaka”. Niecodzienne zajęcie miało miejsce przy
leśniczówce, której gospodarzami są państwo
Koczkodajowie. Przygotowali oni ognisko,
6 października grupa starszaków i średnia- z którego dzieci smakowały pieczone ziemniaki.
ków z Gminnego Przedszkola w Rejowcu W związku ze świętem ziemniaka w sali odbyły
się tez ziemniaczane konkursy i liczne zabawy.
W przedszkolu dzieci konsumowały również inne potrawy z ziemniaka przygotowane
przez mamy: Panią Pracownik, Panią Mrozowską, Panią Wawrzyszuk.
Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu
„Święta Ziemniaka”.
Nauczycielki grupy
Marianna Machel
Danuta Malarz

Odeszli: Zm. Dąbrowska Eugenia ur. 13.07.1925 r., Gładysz Roman ur. 30.08.1955 r.,
Karaś Henryk ur. 8.03.1979 r. , Kister Marian ur. 23.11.1926 r., Kontek Monika ur.
22.10.1982 r., Kozłowski Jan ur.21.02.1941 r., Link Waldemar ur. 4.04.1936 r., Mucha
Marianna ur. 15.01.1916 r., Szczołko Antoni ur. 23.03.1921 r.
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