
Sploty życiowe mieszkańców Gminy Niemce 

              W sobotę 14 września w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbyła się 

uroczystość z okazji 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem "Polski splot". Temat 

przewodni w szkole brzmiał "Sploty życiowe mieszkańców Gminy Niemce". Obchody EDD uświetnili 

swoją obecnością: Wójt Gminy Niemce p. Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy p. Marek 

Podstawka, Prof. Cezary Taracha - kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego 

Instytutu Historii KUL, Radna Gminy Niemce p. Magdalena Urbaś, p. Jadwiga Grochowska - 

wieloletnia dyrektorka Biblioteki Publicznej w Niemcach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ciecierzynie, 

przedstawiciele Klubu Seniora w Ciecierzynie. 

 Podczas uroczystości pokazano różne rodzaje splotów, z  którymi możemy się spotkać  

w naszym życiu. Były sploty rozumiane  jako więzi łączące ludzi, były też sploty w rozumieniu 

dosłownym -warsztaty, podczas których uczniowie uczyli się pod okiem p. Danuty Lis i p. Agnieszki 

Chmurzyńskiej  wyplatać  przedmioty z papierowikliny lub haftować ściegiem krzyżykowym. 

Uczniowie wraz z ks. proboszczem Robertem Brzozowskim wzięli udział w wycieczce śladami patrona 

szkoły bł. bpa W. Gorala, poznając jego sploty życiowe. Podczas obchodów aktywnie zaangażowani 

byli wszyscy uczestnicy, którzy wykonywali wspólnie zadania z elementem zaplatania: wykonanie 

konturów Polski z łańcuchów z bibuły czy stworzenie ze swoich drużyn żywych pomników 

charakterystycznych dla Polski. Uroczystość swoim występem muzyczno-ruchowym uświetnił chór 

szkolny i Koło Żywego Słowa, prezentując widowni swoją wizję splotu.  

 Splot pokoleniowy możliwy był dzięki udziałowi w tegorocznych EDD Koła Gospodyń 

Wiejskich w Ciecierzynie oraz  Klubowi Seniora w Ciecierzynie. Wspólna zabawa i śpiew połączyła 

młodych i starszych członków lokalnej społeczności. Związane z tematem przewodnim były też 

przekąski, tym razem w wersji na słodko: chałka - słodka, zaplatana bułka oraz buraczarz -lubelski, 

tradycyjny placek drożdżowy z burakiem cukrowym jadany w latach wojennych i powojennych. 

 Uroczystość odbyła się przy wsparciu Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Samopomoc 

Chłopska w Niemcach oraz rodziców uczniów ZPO w Ciecierzynie. 
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