Andrzej Nowak
Andrzej Nowak urodził się 23. 11. 1896 roku w Budach Niemianowskich,
ukończył Szkołę Ludową w Radomiu oraz Studia na Wyższym Seminarium
Duchownym w Sandomierzu.
Po przyjeździe do Lublina pracował na poczcie. Dnia 15. 04. 1923 roku
otrzymał posadę nauczyciela na Woli Sławińskiej. Dnia 24. 02. 1925 zawarł
związek małżeński z Anną Smutek(również nauczycielką).
Od 1 września 1925 roku pełnił obowiązki kierownika szkoły w Motyczu.
Przyczynił się tam do wybudowania nowej szkoły.
Dnia 01. 09. 1932 roku rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej
w Ługowie. Pracując tam jednocześnie nadzorował budowę szkoły w Ożarowie.
Z dniem 1 września 1937 roku otrzymał funkcję kierownika szkoły w
Ożarowie. Od 09. 01. 1940 roku do 14. 01. 1943 roku organizował tajne
nauczanie realizując program sprzed 1939 roku. Andrzej Nowak był członkiem
Armii Krajowej i działał pod pseudonimem ,,Brzoza’’. Mieszkanie w ożarowskiej
szkole było punktem kontaktowym dla oddziałów ,,Zapory’’. 07. 12. 1943 roku
Niemcy urządzili obławę we wsi Ługów oraz w szkole w Ożarowie. Aresztowano
wiele osób, w tym Annę Nowak, żonę Andrzeja Nowaka, którą gestapo
zamordowało w słynnej katowni „Pod Zegarem’’ w Lublinie.
Po wojnie z inicjatywy Andrzeja Nowaka wybudowano remizę strażacką
w Ługowie był również założycielem kółka rolniczego. W czasie jego pracy w
szkole ożarowskiej została utworzona prężnie działająca organizacja harcerska
której przewodniczył.
Andrzej Nowak pracował czynnie jako nauczyciel przez 49 lat (w tym 40
lat w Ługowie i Ożarowie) do 31. 08. 1972 roku. Był wielokrotnie odznaczany
między innymi: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego,

Brązową Odznaką Odbudowy Warszawy, Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa.
Zmarł 20. 10. 1977 roku. Został pochowany na cmentarzu w Garbowie.
- 49 lat przepracował jako nauczyciel, a 40 lat (w latach 1932-1972)w Publicznej
Szkole w Ożarowie,
- był bardzo zaangażowanym w sprawy szkoły, niejednokrotnie sam wykonał
większość prac na jej terenie,
- osobiście składał dokumenty dzieci do szkół ponadpodstawowych,
- z jego inicjatywy dokonano zmiany działki na, której wybudowano istniejącą
do dzisiaj Szkołę Podstawową w Ożarowie,
- był społecznikiem, chętnie służył mieszkańcom wsi swoją pomocą i radą,
- był patriotą, w czasie wojny wspólnie z żoną Anną Nowak należeli do Armii
Krajowej oraz prowadzili tajne nauczanie,
- należał do Ochotniczej Straży Pożarnej - jego staraniem została wybudowana
remiza strażacka w Ługowie oraz kółko rolnicze,
- został odznaczony wieloma medalami za swoje liczne zasługi dla szkoły i
społeczności,
- nie należał do żadnej partii pomimo wielu nacisków ze strony władz
komunistycznych, miejscowi ludzie i dzieci stawiały go za wzór jako nauczyciela
i człowieka,

Andrzej Nowak pozostał w sercu wielu ludzi, którzy wspominają go z
wielką sympatią i przekazują informację o nim swoim dzieciom i wnukom.
Pomimo upływu lat pamięć o nim przetrwała a dobro, które tworzył i zostawił
po sobie przetrwało i przynosi owoce do dziś.

