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WIELKA UROCZYSTOŚĆ W MONIAKACH 

I N F O R M A C J E , W Y D A R Z E N I A 

17 października 2011 roku w Szkole Podstawowej 
w Moniakach miały miejsce niezwykle ważne uroczy-
stości. Były to obchody 150 - lecia istnienia szkol-
nictwa na terenie Moniak oraz uroczystość nadania 
imienia Jana Pawła II szkole. 
Dzień ten rozpoczął się złożeniem kwiatów i zapaleniem 
zniczy na grobowcu Ludwika i Anny Zembrzuskich — 
założycieli szkoły w Moniakach, znajdującym się na 
cmentarzu parafialnym w Bobach. Kwiaty i wiązanki 
złożyły delegacje ze Szkoły Podstawowej w Moniakach 
i z Urzędu Gminy, którym towarzyszyli: ksiądz dziekan 
Szymon Szlachta i prawnuczka Rodu Zembrzuskich -
Zofia Zinserling. W związku z tym wydarzeniem, tutej-
sza firma ufundowała tablicę z napisem: „Fundatorom 
Szkoły w Moniakach" i datą uroczystości. 
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz pocz-
tów sztandarowych sprzed świetlicy środowiskowej 
pod budynek szkoły. W pochodzie uczestniczył po-
czet sztandarowy Gminy Urzędów i poczty sztanda-
rowe szkół: ZSO im Władysława Jagiełły w Urzędo-
wie, ZS im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, Szkoły 
Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach oraz 
sztandary OSP z terenu naszej gminy. 
Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości na 
czele z Lubelskim Kuratorem Oświaty, wice Prze-
wodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego 
— panem Krzysztofem Babiszem, Wójtem Gminy 
Urzędów — panem Janem Woźniakiem, Przewod-

Grób Rodziny Zembrzuskich w Bobach z nową 
tablicą poświęconą małżeństwu Annie i Ludwiko-
wi Zembrzuskim fundatorom szkoły w Moniakch 
w 150 rocznicę tego wydarzenia 

niczącym Rady Powiatu, Dyrektorem ZSO w Urzę-
dowie — panem Zbigniewem Gawdzikiem, Przewod-
niczącym Rady Gminy Urzędów — panem Markiem 
Przywarą oraz radni Gminy Urzędów i powiatu. 
Ważnym gościem uroczystości, który zaszczycił nas 
swoją obecnością była pani Zofia Zinserling, pra-
wnuczka Rodu Zembrzuskich — założycieli Szkoły 
w Moniakach. Licznie przybyli również przedsta-
wiciele różnych instytucji, którzy jednocześnie byli 
sponsorami naszej uroczystości, dyrektorzy szkół, 
związków zawodowych, przedstawiciele OSP. 
Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wciągnięto flagę 
na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Następnie 
rozpoczęła się polowa Msza Święta, którą celebrował 
Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Wróbel wraz 
z dziekanem dekanatu urzędowskiego, proboszczem 
naszej parafii Szymonem Szlachtą, wikariuszem 
M. Niedziałkiem, proboszczem parafii Popkowice 
księdzem A. Bubiczem i księżmi z sąsiednich parafii. 
W czasie Mszy Świętej słowa kapłana nawiązywały do 
postaci patrona szkoły Jana Pawła II i wskazywały naj-
ważniejsze wartości płynące z jego życia i nauczania. 
We Mszy Świętej brali aktywny udział uczniowie na-
szej szkoły pod kierunkim pani katechetki Anny Mi-
kos. Następnie biskup Józef Wróbel dokonał poświę-
cenia sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. 
Po Mszy Świętej pani dyrektor Grażyna Kamyk 
przedstawiła historię szkolnictwa na terenie Moniak, 
z której wynikało że szkoła w Moniakach była dru-
gą szkołą po szkole w Urzędowie powstałą na terenie 
gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy — 
Marek Przywara odczytał akt nadania imienia szkole, 
a wójt Gminy Urzędów odczytał akt nadania sztan-
daru naszej szkole, które zostały przekazane na ręce 
pani dyrektor. 
Kolejnym etapem było uroczyste wręczenie sztandaru 
przez przedstawicieli Rady Rodziców pani dyrektor 
szkoły Grażynie Kamyk, która następnie przekazała 
go Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu ze słowa-
mi: „ Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości". Po 
tym nastąpiła uroczysta prezentacja naszego nowego 
sztandaru. 
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Ważnym punktem uroczystości było symboliczne 
wbicie gwoździ przez zaproszonych gości, a następ-
nie odsłonięcie i poświęcenie przez księdza biskupa 
J. Wróbla tablicy Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Moniakach oraz wszystkich pomieszczeń 
wnętrza budynku szkoły. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna 
przygotowana przez panie Barbarę Kasprzak oraz 
Annę Płechę, w której nasi uczniowie przedstawili 
życie, działalność i twórczość najwybitniejszego Po-
laka naszych czasów Jana Pawła II. 
Następnie głos zabrali przybyli goście, gratulując tak 
wspaniałej uroczystości oraz wyboru patrona. Po 
przemówieniach goście udali się na zwiedzanie szko-
ły, w czasie którego dokonali pamiątkowych wpisów 
w kronice szkolnej. 
Atrakcją tego dnia był również poczęstunek przygo-
towany przez T. Mazika oraz pana R. Jackowskiego, 
a także obiad przygotowany przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Moniak na czele z przewodni-
czącą W. Czaplą. Prowadzącą tę doniosłą uroczystość 
była nasza nauczycielka pani Anna Płecha. 
Ten uroczysty dzień na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Od tej pory z dumą będziemy prezentowali 
nasz nowy sztandar i żyli zgodnie z naukami naszego 
patrona Jana Pawła II. 

Artykuł napisany do 
Głosu Ziemi Urzędowskiej 

przez Nauczycielkę Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Moniakach 

mgr Grażynę Gąsiorowską 

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II szkole 
w Moniakach założonej przez Annę i Ludwika Ze-
mbrzuskich 

Zofia Zinserling prawnuczka fundatorów wpisuje się 
do księgi pamiątkowej w szkole, obok stoi dyrektor 
szkoły Grażyna Kamyk 
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