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              Nasze przedsięwzięcie  zostało  objęte  HONOROWYM  PATRONATEM 

                       
 

Nasza szkoła już po raz dwunasty zorganizowała uroczyste obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Ogólnopolskie Dni Dziedzictwa 

odbyły się pod hasłem Polski splot. Natomiast naszemu wydarzeniu nadaliśmy tytuł U progu II Rzeczypospolitej. EDD Krasienin 2019 połączyliśmy 

z 80-tą rocznicą wybuchu  II wojny światowej. 

Zgromadzonej publiczności w dniu 13 września przedstawiliśmy bogaty program. Na początku imprezy przypomnieliśmy ideę 

przewodnią EDD. Pracownik Instytutu Historii KUL dr Marcin Gapski przeprowadził prelekcję na temat Wielka wojna w małej ojczyźnie w 

latach 1914-1918. Scenki z życia codziennego lubelskiej prowincji ukazały początki tworzenia niepodległego Państwa Polskiego. Nasi dzielni 

strażacy zapoznali nas z początkami formowania się Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie w okresie II Rzeczypospolitej. Natomiast 

laureaci szkolnego konkursu na prezentację multimedialną o tematyce historycznej przedstawili proces kształtowania się granic Odrodzonej 

Polski. Oprawę plastyczną naszych uroczystości stanowiły prace uczniów biorących udział w gminnym konkursie plastycznym, któremu w 

bieżącym roku nadaliśmy tytuł  Kurier pocztowy wczoraj i dziś. Uczestników EDD zaprosiliśmy także do zwiedzania innych wystaw. Szczególną 

uwagą cieszyła się wystawa pt. Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. Na niej wyeksponowaliśmy obiekty z naszej lokalnej listy oraz  

szopkarstwo krakowskie - pierwszy polski obiekt wpisany 29 listopada 2018 roku na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego Ludzkości UNESCO. Uczniowie z klas ósmych przedstawili relację z wycieczki do Woli Okrzejskiej i Woli Gułowskiej. Na ziemi 

łukowskiej ósmoklasiści zwiedzili miejsca związane z Henrykiem Sienkiewiczem który, jak wiadomo od najmłodszych lat pielęgnował 

patriotryzm. Natomiast w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej uczniowie poznali historię bitwy pod Kockiem 

ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 roku – bitwy pod Kockiem. Na zakończenie naszych uroczystych obchodów EDD zaprosiliśmy 

publiczność do parafialnej świątyni, w której wysłuchaliśmy koncertu Chóru Bas Canto. Członkowie męskiego chóru z Niemiec zaprezentowali 

szereg pieśni związanych z okresem walk o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. 

Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Krzysztofa Urbasia Wójta 

Gminy Niemce, Pana Stanisława Sikorę właściciela Kowalstwa Artystycznego z Woli Krasienińskiej, Państwo Elżbietę i Henryka 

Matyjaszczyków właścicieli HEMA HURTU Przedsiębiorstwa Handlowego ze Smug, Pana Zdzisława Siwka 

Prezesa Banku Spółdzielczego w Niemcach, Pana Mariana Golianka Radnego Powiatowego, Państwo Bogumiłę i Krzysztofa Droździel 



właścicieli Delikatesów Baryłka, Państwo Kamilę i Mariana Wójcików właścicieli SKUPU-SPRZEDAŻY Zwierząt Rzeźnych 

w Woli Krasienińskiej oraz Elżbietę i Stanisława Zgierskich właścicieli Cukierni Napoleonka., którzy co roku zapewniają słodki poczęstunek. 

Dzięki sponsorom i darczyńcom uczniowie z klas ósmych mogli udać się na jednodniową wycieczkę autokarową podczas, której wzbogacili 

swoją wiedzę o ludziach, którzy poświęcili swoją twórczość i działalność, a nawet swoje życie w walce o wolność i niepodległość naszej 

ojczyzny.  

Podczas organizacji bieżącej edycji EDD nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Wsi Lubelskiej - Regionalnym Koordynatorem EDD w 

woj. lubelskim, Muzeum na Zamku w Lublinie – dr Marcin Gapski jest pracownikiem tej instytucji, Parafią Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia 

NMP i Św. Sebastiana w Krasieninie,  Ochotniczą Strażą Pożarną w Krasieninie oraz Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i 

Okolic im. Ireny Kosmowskiej. Naszym Narodowy Instytut Dziedzictwa. Naszym partnerem jest także Oddział Terenowy Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa w Lublinie. 

Dziękujemy członkom społeczności lokalnej za zainteresowanie naszym przedsięwzięciem i stałe wzbogacanie naszej wiedzy o 

przeszłości naszego Krasienina i jego przepięknych okolic. Dzięki tej współpracy nabyte wiadomości możemy popularyzować, chociażby 

podczas naszych Dni Dziedzictwa. Dziękujemy za tak liczne przybycie na naszą uroczystość i zapraszamy serdecznie na kolejną edycję 

Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się we wrześniu 2020 roku. 
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