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„Dwa projekty i jeden cel” o obchodach 600lecia wsi Małochwiej.
W dniach 10 i 11 sierpnia 2019 r. obie wsie Małochwiej świętowały okrągły
Jubileusz 600 lecia swego powstania. Honorowy patronat nad całym wydarzeniem
objęła poseł na Sejm RP Pani Teresa Hałas. Patronat medialny objęła TVP3 Lublin
i gazeta „Super Tydzień”.
W tych dniach odbyła się w Małochwieju szeroka promocja dwóch projektów
z

Programu

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

na

lata

2014-2020

pn.

1. Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej
2. Małochwiejski Jarmark
Celem

projektu „Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej” było opracowanie

i wydanie publikacji
kulturowe

wsi

autorstwa Andrzeja Jasionowskiego pt. „Dziedzictwo

Małochwiej”.

Wydawcą

publikacji

jest

Stowarzyszenie

Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Publikacja przedstawia
zmiany kulturowe zachodzące w różnych sferach życia społecznego, politycznego
i gospodarczego mieszkańców wsi Małochwiej na przestrzeni dziejów. Publikację
wydano w liczbie 1000 egzemplarzy. Otrzymały ją nieodpłatnie wszystkie rodziny
zamieszkujące obie wsie Małochwiej, zaproszeni goście, przyjaciele, sponsorzy
i rodziny powiązane

swoimi korzeniami

z Małochwiejem. Wartością dodaną

projektu była konferencja historyczna pt.”Dzieje wsi Małochwiej na przestrzeni
wieków”.
2. Celem projektu „Małochwiejski

Jarmark” była promocja dziedzictwa

kulturowego wsi Małochwiej, upowszechnienie wśród mieszkańców i przybyłych
turystów szeroko rozumianej kultury, tradycji i zwyczajów ludowych, promocja
lokalnych

zespołów

ludowych

oraz

pokazanie

atrakcyjności

środowiska

przyrodniczego okolicy.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się dnia 10 sierpnia 2019 r. w godz. 16.00- 18.00.
W sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym odbyła się
konferencja historyczna pt. „Dzieje wsi Małochwiej na przestrzeni wieków”.
Prelegentami byli; prof. dr hab. Jan Lewandowski – historyk, regionaliści
krasnostawscy - Artur Borzęcki, Lucjan Cimek, ks. prałat Henryk Kapica
i Andrzej Jasionowski autor publikacji „Dziedzictwo kulturowe wsi Małochwiej”.
Celem konferencji było zapoznanie i zainteresowanie mieszkańców historią wsi

2

i losami jej mieszkańców. W konferencji wzięli liczny udział (około 70 osób)
mieszkańcy obu wsi Małochwiej oraz zainteresowani
historią mieszkańcy
okolicznych wsi i miasta Krasnystaw. Zakres każdej prelekcji był inny i bardzo
ciekawy. Zgromadzeni na sali mieszkańcy wysłuchali prelekcji
z dużym
zainteresowaniem. Mieli również okazję poznać dziedzictwo kulturowe wsi na
starych fotografiach przedstawiających życie i pracę mieszkańców początku
XX wieku. Organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji słodki
poczęstunek, podczas którego uczestnicy konferencji mogli wymienić uwagi i
informacje oraz zadać prelegentom nurtujące pytania.
11 sierpień 2019 r.( niedziela) to drugi dzień obchodów jubileuszu 600
lecia wsi Małochwiej pn. „Małochwiejski Jarmark”. Swą obecnością zaszczycili
nas: senator RP Józef Zając, poseł na Sejm RP Teresa Hałas, dr Marcin
Romanowski -wiceminister sprawiedliwości, dr Krzysztof Grabczuk – radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Milena Petla –kierownik Filii Urzędu
Marszałkowskiego w Chełmie, ks. Jarosław Wójcik –proboszcz parafii p/w św.
Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie i ks. prałat Henryk Kapica, Andrzej
Leńczuk – starosta krasnostawski, Witold Boruczenko – przewodniczący rady
powiatu krasnostawskiego, władze gminy Krasnystaw – Edyta Gajowiak –
Powroźnik –wójt gminy, przewodniczący rady gminy Leszek Szeniak wraz z
radnymi gminy, Krzysztof Gałan - sekretarz urzędu gminy, Beata Fałda –
prorektor PWSZ w Chełmie, Dariusz Pylak – komendant Powiatowy PSP
w Krasnymstawie, Zbigniew Oleszczuk – zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Krasnymstawie,
Tadeusz Badach – Prezes Zarządu OSM
w Krasnymstawie, Waldemar Czajka – nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw,
Agnieszka Wołoch – wiceprezes zarządu BS w Izbicy, Dorota Sawa – Prezes LGD
Krasnystaw PLUS, Dorota Rybczyńska – dyrektor GCK w Siennicy Nadolnej,
Bartłomiej Sulkowski – Nierdzewni, Marek Czerwiński – prezes zarządu GPGK
w Zakręciu, Wojciech Hus – LGD Krasnystaw PLUS, Wiesław Bojarczuk –
emerytowany dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Małochwieju Dużym, Anna Domańska
– prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”, Stanisław Waręcki –
prezes OSP w Małochwieju Dużym.
Wszyscy zaproszeni goście, poczty sztandarowe OSP w Małochwieju Dużym
i Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym oraz
mieszkańcy wsi zebrali się przed Kaplicą p/w Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Małochwieju Dużym w oczekiwaniu na mszę świętą.
Przed mszą św. przedstawiciele Kapeli Ludowej z Małochwieja zagrali przybyłym
gościom tradycyjnego marsza. Kapela uświetniała swoimi występami wiele
uroczystości i tym razem nie zawiodła. Zagrała na 600 lecie wsi w 5 -osobowym
składzie; Edward Kyc- akordeon, Stanisław Kyc – kontrabas, Józef Poniedziałek –
trąbka, Roman Jawor – klarnet
i Franciszek Kaniewski- bęben.
O godz. 13.00 rozpoczęła się msza św. w intencji mieszkańców obu wsi
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Małochwiej. Komendant OSP Leszek Waręcki wprowadził poczty sztandarowe.
Mszę św. odprawił ks. Jarosław Wójcik a kazanie wygłosił ks. Bartłomiej
Zalewski.
Oprawę mszy św. przygotowali mieszkańcy obu wsi; czytania – Kazimierz
Wiśniewski i Maria Kowalczyk, modlitwę powszechną odczytały Anna Szymańska –
sołtys wsi Małochwiej Mały i Dorota Kaźmierczuk – sołtys wsi Małochwiej Duży.
Śpiew podczas mszy przygotowały członkinie KGW w Małochwieju Dużym - Dorota
Kazimierczuk, Elżbieta Buk, Małgorzata Jakubiec, Renata i Karolina Herbut,
Agnieszka Szewczak, Aleksandra Kazimierczuk i Oliwia Burdan, pod kierunkiem
Pani Małgorzaty Lulek. Po zakończeniu mszy św. odsłonięto tablicę pamiątkową
ufundowaną przez mieszkańców wsi z okazji Jubileuszu. Odsłonięcia tablicy
dokonali; Poseł na Sejm RP Teresa Hałas, P. Milena Petla – Kierownik Filii Urzędu
Marszałkowskiego w Chełmie,
Andrzej Leńczuk- Starosta Krasnostawski;
P. Witold Boruczenko – Przewodniczący Rady Powiatu, Wójt Gminy Krasnystaw –
Edyta Gajowiak – Powroźnik, P. Leszek Szeniak – Przewodniczący Rady Gminy, ks.
Jarosław Wójcik – Proboszcz Parafii
p/w Św. Franciszka Ksawerego w
Krasnymstawie i Maria Kowalczyk – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Obchodów. Wszyscy uczestnicy mszy św. wraz z gośćmi utworzyli pochód i wraz
ze sztandarami i kapelą przeszli do Małochwieja Małego, gdzie na boisku wiejskim
odbywał się „Małochwiejski Jarmark”.
Był to prawdziwy jarmark, gdzie dawne czasy mieszały się ze współczesnością. Na
placu rozstawiono 4 namioty, w których prezentowano dawną i współczesną wieś
Małochwiej. Wystawy były tematyczne i dotyczyły
różnych sfer życia
i działalności mieszkańców Małochwieja.
„W izbie wiejskiej” zaprezentowano wystrój izby wiejskiej z końca XIX
i początku XX wieku oraz dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Na ścianie
kilim, na nim obrazy świętych, ława i stół oraz narzędzia dawnej gospodynidzieża, maselnica, maglownica, żelazko z duszą, balia i.t.p to atrybuty dawnej
gospodyni. Ciekawie swoją wystawę przedstawiała przebrana w strój dawnej
krawcowej Pani Jadwiga Nowicka, przewodnicząca KGW w Małochwieju Małym.
„W zagrodzie chłopskiej”- wystawę dawnych sprzętów i narzędzi gospodarskich
wyeksponowano w bardzo ciekawy sposób, zawieszając je w różnych miejscach
namiotu. Zwiedzający mieszkańcy byli zainteresowani wykorzystaniem sprzętów
w gospodarstwie. Ponadto przygotowano fotografie prezentujące dawne prace
polowe na wsi. Ciekawie swoją wystawę prezentowali Panowie; Adam Żebrowski i
Adam Dziegieć.
„Zawody dawne i zapomniane” to wystawa przedstawiająca dawny przemysł
chałupniczy – kowalstwo, szewstwo, krawiectwo i tkactwo. Poszczególne zawody
opisano na planszy. Przygotowane stroje dawnych rzemieślników pracujących na
wsi prezentowali; szewca - Tomasz Gmiter; kowala -Tadeusz Czuba; krawcową Jadwiga Nowicka. Na wystawie zgromadzono narzędzia pracy rzemieślników;
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kowala- podkowy i łańcuchy oraz kowalstwo artystyczne; szewca – kopyta i buty;
krawcowej – maszynę do szycia; tkaczki – płótna zgrzebne i lniane utkane w
warsztacie tkackim. Dopełnieniem wystawy był film Jakuba Kyca ucznia 7 klasy
SP w Małochwieju Dużym nagrany w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie,
przedstawiający warsztat pracy kowala – kuźnię, warsztat tkacki, warsztat
szewski i stolarski. Wystawę prezentowali Panowie Tadeusz Czuba i Wojciech
Kowalczyk
„Pasje i zainteresowania mieszkańców”- tutaj pokazano wytwory naszych
przodków oraz wytwory i pasje współczesne obecnych mieszkańców.
Malarstwo- Jan Kasiura i Grzegorz Czuba; haft krzyżykowy – Bożena Lipińska,
Elżbieta Wożakowska, Halina Korzeniowska, Iwona i Renata Wójcik; haft
richelieu – Zofia Wójcik i Zofia Repeć; haft płaski – Janina Oleszczuk, Zofia
Repeć; bogate zbiory haftu płaskiego i prac koronkarskich udostępniła Justyna
Jelonek; rękodzieło użytkowe – Zofia Wójcik, Iwona Wójcik, Anna Kozorys;
rzeźba –Jerzy Zdziłowski, wiklina papierowa – Stefania Berbeć; koronkarstwo –
Katarzyna Kasiura, Władysława Kiszczak i
Małgorzata Jakubiec; kolekcje
zegarów – Stanisław Dobosz i Marta Kosmala; pszczelarstwo – Jacek Raczkowski,
Jan Kliszcz, Stanisław Wisniewski, Grzegorz Sobstyl; hodowla koni-Grzegorz
Szostak, Zdzisław Maluga, Leszek Waręcki; kolekcjonerstwo radioodbiorników –
Andrzej Kobylański. Swoją wystawę różnorodnych prac i fotografii
zaprezentowało koło Seniorów z Małochwieja pod kierunkiem Pani Zofii
Kazimierczak.
„Szkoła” to wystawa prezentująca i promująca Szkołę Podstawową
w Małochwieju Dużym. Przedstawione fotografie pokazują dawną i obecną szkołę
i jej bogatą ponad 150 letnią historię potwierdzoną wydaną publikacją p. t
„Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym 1864-2014”autorstwa Andrzeja
Jasionowskiego. Na wystawie zaprezentowano dawne dokumenty szkolne oraz
mundurki. Szkołę i jej historię prezentował gościom Pan Andrzej Jasionowski w
asyście pracowników szkoły - Renaty Lewandowskiej, Marzeny Sokół, Jolanta
Kawęckiej, Renaty Wiśniewskiej, Danuty Berbeć, Teresy Berbeć, Elżbiety Buk,
Jolanty Sadowskiej i Marzeny Dubaj.
Wartością dodaną Małochwiejskiego Jarmarku była prezentacja wsi dawnej na
starych fotografiach z początku XX wieku, które przekazali mieszkańcy obu wsi.
Fotografie pokazywały życie i pracę mieszkańców.
Na placu rozstawiono 2 kramy , pod którymi prezentowały swą twórczość artystki
ludowe - Panie Teresa Nowak z Siennicy Nadolnej i Pani Teresa Bożko
z Krasnegostawu
Były 2 prezentacje zdrowej ekologicznej żywności dla dzieci, młodzieży
i dorosłych przygotowane przez P. Karolinę Hukiewicz i firmę z Chełma.
Swoją ofertę prezentowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Krasnymstawie.
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Przygotowane wystawy i prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem
uczestników wydarzenia.
Uroczystość oficjalna rozpoczęła się o godz. 14.30 na placu boiska
wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaproszeni
goście zajęli przygotowane miejsca. Przed widownią, na scenie wystąpiła para
młodych Małochwiejan w strojach uszytych na okoliczność obchodów jubileuszu
600 –lecia wsi. Dziewczyna to Kornelia Szymańska z Małochwieja Małego
a chłopiec to Damian Szeniak z Małochwieja Dużego. Im przypadł w udziale
zaszczyt prowadzenia jubileuszowej imprezy. Po przedstawieniu się przekazali
prowadzenie paniom sołtys obu wsi – Annie Szymańskiej i Dorocie Kazimierczuk,
które powitały zaproszonych gości i wszystkich uczestników wydarzenia.
Następnie
przed
publicznością
wystąpili
przedstawiciele
gości
z okolicznościowymi adresami, które wręczone zostały na ręce obu Pań sołtys. Po
części oficjalnej odprowadzono sztandary.
Rozpoczęła się część artystyczna czyli koncert „Małochwiejowi na 600 letnie
urodziny”. Pierwszym punktem występów był montaż słowno – muzyczny pt.
„Małochwiejak to brzmi dumnie” wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym. Uczniowie zaprezentowali dzieje wsi
i jej mieszkańców na przestrzeni wieków. W rolę kronikarza wcielił się Jakub Kyc
uczeń klasy VII. Dobrane teksty poetyckie i prozatorskie, dobrane
i pięknie wykonane pieśni oraz wspaniała gra uczniów to zasługa nauczycieli Pani
Teresy Berbeć i Pana Edwarda Kyca.
Organizatorzy dziękują dyrekcji, nauczycielom i uczniom za żywą lekcję historii
i okazałą promocję dziedzictwa kulturowego wsi.
W koncercie urodzinowym dla Małochwieja brali udział soliści i zespoły rodzinne.
Jako pierwsze wystąpiły uczennice miejscowej szkoły - Oliwia Burdan
i Aleksandra Kazimierczuk, prezentując swoje umiejętności muzyczno- wokalne.
Ich występ spotkał się z wielkim uznaniem widowni i nagrodzony został gromkimi
brawami. Dziękujemy za piękne głosy.
Na scenie zaprezentowała również swoje talenty muzyczno – wokalne rodzina
Wożakowskich z Małochwieja Małego( Ewa Wożakowska - Milaszkiewicz
i Andrzej Milaszkiewicz- mieszkają w Chełmie ) oraz Małgorzata Wożakowska –
Lulek z Małochwieja Dużego. Pięknie zaśpiewali dla Małochwieja. Dziękujemy.
Przed publicznością zaprezentował swój repertuar zespół wokalno –
instrumentalny KGW w Małochwieju Dużym w składzie; Agnieszka Szewczak,
Elżbieta Buk, Renata i Karolina Herbut, Dorota i Aleksandra Kazimierczuk,
Oliwia Burdan, Małgorzata Lulek oraz Jerzy Parzymies (akordeon).
W koncercie dla Małochwieja pięknie zatańczył Zespół Taneczny KORAL
pracujący pod kierownictwem Pani Krystyny Kobylańskiej. Członkowie zespołu
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pokazali swoje taneczne talenty, za które zostali nagrodzeni przez publiczność
wielkimi brawami. Dziękujemy.
Koncert „Małochwiejowi na 600 – letnie urodziny” uświetniły swoimi występami
dwie
kapele
pracujące
przy
Gminnym
Centrum
Kultury
w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej - Kapela Ludowa CUKROWNIACY pod
kierownictwem Pana
Ryszarda Króla oraz Kapela Folkowa STYRTA pod
kierownictwem Pana Krzysztofa Darmochwała. Dziękujemy za promowanie
lokalnego folkloru.
Na placu boiska wiejskiego i w sali widowiskowej WDK w Małochwieju Małym
przez dwa dni trwała promocja dziedzictwa kulinarnego wsi. Prezentowane były
ciasta i wypieki, dania gorące i zimne przystawki przyrządzone przez
mieszkańców wsi i przekazane publiczności w formie poczęstunku. Organizatorzy
dziękują ;
- Pani Zofii Wójcik za upieczenie wielkiego 3 – częściowego, okolicznościowego
tortu z napisem „600 lat wsi Małochwiej” ;
- Członkiniom Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne
Gniazdo”-(Elżbiecie Wożakowskiej, Annie Szymańskiej, Bożenie Lipińskiej,
Jadwidze Nowickiej, Annie Kozorys, Alicji Lewandowskiej, Teresie Wiśniewskiej
i Marii Gmiter za przygotowanie poczęstunku dla gości w formie szwedzkiego
stołu oraz bigosu;
- Członkiniom KGW z Małochwieja Dużego za przygotowanie dwóch rodzajów
pierogów( Renacie Herbut, Dorocie Kazimierczuk, Elżbiecie Buk, Małgorzacie
Jakubiec, Agnieszce Szewczak, Jolancie Ostrowskiej, Zofii Sochackiej, Halinie
Marucha, Małgorzacie Berbeć, Halinie Korzeniowskiej i Zofii Korzeniowskiej,
Urszuli Małek );
Leszkowi Waręckiemu i strażakom- Mariuszowi Waręckiemu, Marcinowi
Jakubcowi, Jackowi Krzymowskiemu i Zbigniewowi Kazimierczukowi za
przygotowanie i ugotowanie grochówki;
Kobietom z Małochwieja Dużego i Małochwieja Małego za upieczone pyszne
ciasta przekazane do poczęstunku. Ciasta upiekły: Małochwiej Mały –Joanna
Lubaś, Grażyna Kowalska, Edyta Zdziłowska, Maria Gmiter, Anna Szymańska,
Jadwiga Nowicka, Grażyna Szostak ,Elżbieta Sulkowska, Sylwia Kowalczyk,
Małgorzata Kyc, Marlena Piłat.
Małochwiej Duży- Zofia Sochacka, Halina Korzeniowska, Zofia Korzeniowska,
Małgorzata Berbeć, Joanna Janowczyk, Agnieszka Szewczak, Urszula Małek,
Halina Marucha, Bernardeta Gruszecka, Halina Wiśniewska, Małgorzata Mazurek,
Małgorzata Jakubiec.
Podczas obchodów Jubileuszu na placu boiska odbywał się Festyn SportowoRekreacyjny dla dzieci, finansowany z budżetu Zadania Publicznego Gminy
Krasnystaw „Żyję zdrowo – nałogom mówię nie! Tutaj również było wszystko za
darmo. Była dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany mały plac zabaw, malowanie twarzy,
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wata cukrowa i lody. Wynajęci animataorzy z Krasnegostawu przez 3 godziny
organizowali zabawy i gry dla dzieci. Dziękujemy naszemu sponsorowi Firmie PHU
VEGA Marcin Przysiężniak z Lublina za przekazane nieodpłatnie pyszne lody
waniliowe.
Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i sponsorom, bez których nasz
Jubileusz nie byłby taki okazały.
Specjalne słowa podziękowań kierujemy do:
- Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za przyznane nam dodatkowe środki
finansowe na realizację Zadania Publicznego „Małochwiejski Jarmark”;
- ks. Jarosława Wójcika Proboszcza Parafii p/w Św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie i księży pracujących w parafii za odprawienie mszy św.
w intencji mieszkańców Małochwieja, promocję uroczystości na terenie parafii
oraz za udzieloną pomoc w przygotowaniach do uroczystości obchodów 600 –
lecia wsi Małochwiej;
- Firmy Nierdzewni z Małochwieja Małego za pomoc w organizacji wydarzeniatransport sprzętu i namiotów, znaczące wsparcie finansowe i nieodpłatny
poczęstunek piwny dla mieszkańców i gości wydarzenia;
- Spółdzielni Rolniczo – Handlowej z Małochwieja i Banku Spółdzielczego
w Krasnymstawie za wsparcie finansowe;
- OSP w Małochwieju Dużym- Leszkowi Waręckiemu i strażakom; Marcinowi
Jakubcowi, Jackowi i Marcinowi Krzymowskim, Zbigniewowi i Igorowi
Kazimierczukom,
Danielowi
Marczewskiemu,
Mariuszowi
Waręckiemu,
Krzysztofowi Kowalczykowi,Gabrielowi Nowickiemu, Tomaszowi i Krzysztofowi
Dzidom, Adrianowi, Jarosławowi i Sebastianowi Stasiukom oraz Łukaszowi
Pastuszakowi za znaczącą pomoc w organizacji jubileuszu – załadunek i
rozładunek sprzętu, rozstawieniu i złożeniu namiotów, pełnienie służby
porządkowej podczas trwania imprezy, ugotowanie grochówki dla uczestników,
prezentację jednostki podczas imprezy-poczet sztandarowy i sprzęt bojowy.
- Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym za
przygotowanie programu artystycznego „Małochwiejak to brzmi dumnie”,
nakręcenie filmu „Zawody dawne i zapomniane” oraz przygotowanie wystawy
promującej szkołęSłowa podziękowania kierujemy do;
- Pana Andrzeja Leńczuka Starosty Krasnostawskiego za pomoc i wsparcie
w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację wydarzenia;
- Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw za udzielone
wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne;
- Pana Marka Czerwińskiego Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Zakręciu za pomoc w przygotowaniu budynku WDK
i otoczenia oraz boiska wiejskiego do przeprowadzenia wydarzenia;
- Pana Tadeusza Badacha, Prezesa Zarządu OSM w Krasnymstawie za
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przekazanie upominków firmowych dla gości oraz produktów mlecznych
niezbędnych do przygotowania poczęstunku;
-Pani Doroty Rybczyńskiej, Dyrektor GCK w Krasnymstawie za udzieloną pomoc
merytoryczną, rzeczową i organizacyjną w realizacji wydarzenia;
- Pana Damiana Kozyrskiego, Dyrektora KDK za nieodpłatne wypożyczenie dwóch
kramów do prezentacji twórców ludowych i strojów ludowych dla zespołu
tanecznego KORAL;
Dziękujemy firmom i instytucjom krasnostawskim, regionalnym i krajowym za
udzielone wsparcie finansowe, rzeczowe i logistyczne naszego wydarzenia;
- Telewizji Regionalnej TVP3 w Lublinie za objęcie patronatem medialnym
projektu „Małochwiejski Jarmark – obchody 600 lecia wsi Małochwiej” i szeroką
promocję wydarzenia na antenie programu Poranek „Między Wisłą a Bugiem” w
dniu 9 sierpnia 2019 r. i Panoramy Lubelskiej w dniu 11 sierpnia 2019 r.
- Redakcji Tygodnika „SUPER TYDZIEŃ” za objęcie patronatem medialnym
obchodów 600- lecia wsi Małochwiej oraz promocję wydarzenia w formie
artykułów prasowych na łamach tygodnika w okresie od czerwca do sierpnia
2019r.
firmie KARTONEX z Krasnegostawu za nieodpłatne przekazanie arkuszy tektury
do prezentacji zdjęć;
firmie Krajowa Spółka Cukrowa CUKIER POLSKI z Torunia za pomoc rzeczową
oraz udzielone wsparcie finansowe;
firmie ZBEOL w Tuligłowach za nieodpłatny montaż przyłącza energetycznego na
boisku wiejskim w Małochwieju Małym, niezbędnego dla przeprowadzenia
wydarzenia;
firmie PGE ,Posterunek Energetyczny w Krasnymstawie za pomoc logistyczną
w załatwieniu spraw związanych z przyłączem energetycznym;
firmie LOT KRASNYSTAW WROTA ROZTOCZA za nieodpłatne wypożyczenie
namiotu do prezentacji wystawy;
firmom LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Krasnystaw, Bankowi Spółdzielczemu
w Izbicy, Zajazdowi Agroturystycznemu GAJCZYNA i PHU Zenon Zalewski
właścicielowi sklepu w Małochwieju Małym za udzielone wsparcie finansowe.
Dziękujemy prelegentom konferencji historycznej „Dzieje wsi Małochwiej na
przestrzeni wieków”. prof. dr hab. Janowi Lewandowskiemu, ks. prałatowi
Henrykowi Kapicy, Arturowi Borzęckiemu, Lucjanowi Cimkowi i Andrzejowi
Jasionowskiemu za wygłoszenie ciekawych prelekcji z dziejów wsi Małochwiej
i życia jego mieszkańców
Dziękujemy mieszkańcom obu wsi Małochwiej za udzielone wsparcie finansowe
Obchodów Jubileuszu 600 lecia wsi Małochwiej- P. Lidii i Ryszardowi Kycom,
Justynie i Piotrowi Jelonkom, Barbarze Misiec, Annie Szymańskiej, Bernardowi
Kycowi, Jadwidze i Wiesławowi Nowickim, Mirosławowi Berbeciowi i Andrzejowi
Bąkowi.
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Dziękujemy mieszkańcom wsi Małochwiej Mały za wykonanie prac gospodarczych
w otoczeniu WDK i na boisku sportowym – Pawłowi, Jarosławowi i Michałowi
Szymańskim Piotrowi Miszczakowi, Jerzemu Zdziłowskiemu, Dominikowi
Lubasiowi, Hubertowi Kozorysowi, Stanisławowi Wożakowskiemu, Karolowi
i Wiesławowi Nowickim oraz Tomaszowi Gmitrowi.
Dziękujemy Adamowi Żebrowskiemu z Małochwieja Dużego i Markowi Lipińskiemu
z Małochwieja Małego za nieodpłatny transport sprzętu;
Dziękujemy lokalnym instytucjom, firmom i organizacjom, radom sołeckim obu
wsi, klubowi seniora oraz członkom komitetu organizacyjnego za aktywne
włączenie się do realizacji projektu „Małochwiejski Jarmark –obchody jubileuszu
600-lecia wsi Małochwiej”
Opracowała: Maria Kowalczyk

