
Witamy 

Przedstawiamy Pań-
stwu nową gazetkę Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Polesie”, która wydawana 
będzie w formie kwartalnika. 
Będzie poniekąd kontynuacją 
kwartalnika „Liderzy Polesia”, 
wydawanego w okresie od 
2007 do 2008 roku przez 
Fundację LGD „Liderzy Pole-
sia”. 

Co łączy te dwie or-
ganizacje i te dwie gazetki? 
Program LEADER, którego 
celem - ogólnie mówiąc, jest 
aktywizacja obszarów wiej-
skich. W zeszłej edycji pro-
gramu LEADER organizowali-
śmy warsztaty rękodzielnicze, 
obrzędowe, kulinarne, festy-
ny, pokazy, konkursy i wiele 
innych działań. W tej edycji 
program zmienił charakter, 
gdyż to nie my będziemy orga-
nizatorami działań aktywizują-
cych, lecz Państwo - miesz-
kańcy obszaru LGD Polesie, 
poprzez składane do nas wnio-
ski w ramach czterech dzia-
łań: „odnowa i rozwój wsi”,  
„różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, 
„tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” oraz  tzw. 
„małe projekty”. 

 Krótko o nas. Do 
2008 roku funkcjonowaliśmy 
na obszarze dwóch gmin: Ur-

szulin i Cyców. Później nieste-
ty był rok przerwy, spowodo-
wany opóźnieniami we wdraża-
niu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007 – 2013, a 
przede wszystkim osi IV tego 
programu. Oś IV PROW to 
wspomniany LEADER. Gdy 
program ruszył gminy Urszulin 
i Cyców oraz Sosnowica z Po-
wiatu Parczewskiego, Wierz-
bica z Powiatu Chełmskiego, 

Uścimów z Powiatu Lubartow-
skiego i  z Powiatu Łęczyń-
skiego: Łęczna (obszar wiej-
ski), Puchaczów, Ludwin oraz 
Spiczyn utworzyły w kwietniu 
2008 roku Stowarzyszenie 
LGD „Polesie”. W skład Stowa-
rzyszenia wchodzą 82 osoby, 
reprezentujące wspomniane 
gminy, organizacje pozarządo-

we i podmioty działalności 
gospodarczej. 

 W maju 2009 roku 
podpisaliśmy z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Lubelskiego umowę na realiza-
cję Lokalnej Strategii Rozwo-
ju (LSR). Co to jest ten LSR? 
Jest to nasz podstawowy do-
kument, opracowany na kilku-
nastu spotkaniach w poszcze-
gólnych gminach członkow-

skich,  który wytycza kierunki 
rozwoju obszaru objętego 
działaniem naszej organizacji. 
Zawiera elementy, które łączą 
obszar wspomnianych gmin, a 
osoby chcące lepiej się z nim 
zapoznać zapraszamy na naszą 
stronę www.lgdpolesie.pl. Pro-
gram LEADER w ramach 
PROW 2007-2013 zmienił 
znacznie charakter, gdyż na-
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Już w styczniu 2010 
r. odbył się nabór wniosków na 
„ma łe  projekty”  i  na 
„różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej”. Wszyst-
kie projekty  pod względem 
merytorycznym Rada Stowa-
rzyszenia, rozpatrzyła pozy-
tywnie i przekazane zostały do 
instytucji wdrażających, tj. 
ARiMR oraz do Urzędu  Mar-
szałkowskiego Woj.. Lub. celem 
dokonania oceny formalnej. O 
szczegółach „I Naboru Wnio-
sków” w osobnym artykule. 

W trzecim kwartale 
bieżącego roku zostanie ogło-
szony kolejny nabór wniosków. 
Będzie to ponowny nabór na 
„małe projekty” oraz na działa-
nie „tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”. 

Zachęcamy Państwa 
do zapoznania się z naszym 
kwartalnikiem, a chętnych 
zapraszamy do współpracy 
przy redagowaniu kolejnego 
wydania. 

Z poważaniem            
Małgorzata Leszczyńska –

Prezes Stowarzyszenia                           
Adam Panasiuk – Dyrektor 

Biura Stowarzyszenia 
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Pod koniec zeszłego roku, tj. 
w dniu 28 grudnia, została podana do 
publicznej wiadomości informacja o 
ogłoszeniu przez Stowarzyszenie 
LGD Polesie I naboru wniosków w 
ramach działań „Małe projekty” i 
„Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej”. Ogłoszenie naboru 
poprzedzone zostało kilkumiesięcz-
nymi przygotowaniami, w ramach 
których dostosowano procedury 
określające zasady i przebieg kon-
kursy, jak też szkolenia. W każdej 
gminie przeprowadziliśmy przynajm-
niej jedno otwarte szkolenie, na któ-
rych przygotowywaliśmy mieszkań-
ców do składania wniosków, omawia-
jąc zasady i procedurę. Przeszkolili-
śmy ponadto do szkoleniu wyjazdo-
wym w Łaszczowie 23-osobową radę 
Stowarzyszenia, która jest odpowie-
dzialna za rozpatrzenie wszystkich 
projektów na poziomie LGD. 

Nabór wniosków trwał od 19 
stycznia do 15 lutego. W tym czasie, 
a zwłaszcza w ostatnich tygodniach, 
telefony w biurze dzwoniły raz po 
raz. Udzielaliśmy wsparcia w zakre-
sie wypełniania wniosków nie tylko 
telefonicznie, ale także bezpośred-
nich kontaktach. Niestety, ale chyba 
narodową przywarą Polaków jest od-
kładanie wszystkiego na ostatnią 
chwilę. Na 23 złożone wnioski aż 22 
zostały dostarczone do Biura Stowa-
rzyszenia ostatniego dnia, tylko je-
den złożono trzy dni wcześniej. 

Z pośród tych wniosków aż 
20 było złożonych w ramach działania 
„Małe projekty”. Jesteśmy zadowole-
ni z tak dużego zainteresowania, 
choć z puli około 613 tysięcy złotych, 
jaką przeznaczyliśmy na to działanie, 
może być maksymalnie wykorzystane 
tylko 320 tysięcy złotych. Unia Euro-
pejska zwraca w tym działaniu 70% 
poniesionych kosztów, tak więc cał-
kowita wartość projektów przekra-
cza 400 tysięcy złotych. Na szczę-

ście pieniądze nie przepadną, gdyż 
można je przesunąć na kolejny nabór. 

Najwięcej wniosków złożyły 
gminy oraz gminne instytucje kultu-
ry, choć nie brakowało projektów 
stowarzyszeń, czy osób fizycznych. 
Jakie operacje zaplanowano w ra-
mach tych projektów? Wymienię 
kilka z nich. Większość projektów 
dotyczy festynów kulturalnych, 
sportowych, czy też warsztatów rę-
kodzielniczo-kulinarnych. Będą to 
plener malarski w Sosnowicy „Uroki 
Polesia”, konkursy kulinarne w Urszu-
linie „Poleski smak”, imprezy w Uści-
mowie pod nazwą „Na Polesiu sporto-
wo i ludowo”, „Jarmark Puchaczow-
ski”, czy „Lokalne święto żniw” w 
Wierzbicy. Na obszarze LGD zosta-
nie stworzonych kilka zespołów dzie-
cięcych i dla dorosłych. OSP Urszulin 
chce zorganizować Kobiecą Drużynę 
Pożarniczą, w Sosnowicy zostanie 
stworzony zespół śpiewaczy, w Zo-
fiówce powstanie Miedzypokoleniowy 
Klub Integracyjny, a w Busównie i w 
Wólce Tarnowskiej świetlice między-
pokoleniowe. Zamiarem pozostałych 
projektów jest modernizacja wiej-
skiej infrastruktury społeczno-
kulturalnej, typu  świetlice, miejsca 
wypoczynkowo-rekreacyjne, czy 
ścieżki spacerowe. 

W  r a m a c h  d z i a ł a n i a 
„Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej” złożone zostały 3 
wnioski na kwotę do refundacji około 
250 tysięcy złotych, co niemal w ca-
łości wykorzystuje zaplanowaną kwo-
tę (294 tysiące złotych).  W tym 
działaniu Unia Europejska refunduje 
50% poniesionych kosztów, choć nie 
refunduje podatku VAT. Tak więc 
wartość całkowita wniosków oscyluje 
w granicach 600 tysięcy złotych. 
Dwa projekty zakładają dodatkowe 
wyposażenie i zwiększenie liczby 
miejsc noclegowych w gospodar-
stwach agroturystycznych, trzeci 

wniosek jest zaś na wybudowanie 
myjni samochodowej. 

 W ramach procedury rozpa-
trywania wniosków LGD dokonuje ich 
oceny merytorycznej. Czyni to spe-
cjalnie wybrana Rada Stowarzysze-
nia, czyli organ 23-osobowy, repre-
zentujący każdą z członkowskich 
gmin. Rada pozytywnie oceniła 
wszystkie złożone projekty uznając, 
że są zgodne z LSR, i wybierając do 
realizacji. Lista rankingowa wybra-
nych projektów znajduje się na stro-
nie www.lgdpolesie.pl. Ocenę formal-
ną i pod względem zasadności kosz-
tów dokonuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w przy-
padku małych projektów oraz Lubel-
ski Oddział Regionalny Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa do wniosków z różnicowania w 
kierunku działalności nierolniczej. 
Instytucje te nie mogą podważyć 
wyboru dokonanego przez LGD. 

Tak więc na pierwsze zapro-
szenia na spotkania, festyny, czy 
warsztaty organizowanych w ramach 
powyżej omówionych projektów mo-
żemy się spodziewać w najbliższych 
miesiącach. 

Adam Panasiuk 
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„Małe projekty ruszyły” 
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- Panie myśliwy! Panie leśni-
czy! Niech pan nam pomoże! Głośne 
krzyki przed domem obudziły nas w 
środku czerwcowej nocy rok temu. 

Mieszkamy na 
odludziu od 
kilkunastu lat, 
ale takie od-
wiedziny zda-
rzyły się nam 
pierwszy raz. 
Myśleliśmy, że 
wydarzył się 
jakiś wypadek. 
Czworo nasto-
latków weszło 
do  naszego  
domu. Jedna z 
d z i e w c z ą t 
trzymała popi-
skujące sar-

niątko, które wyrywało się z jej ob-
jęć. 
 Mówili chaotycznie, jedno 
przez drugie. Wracali z dyskoteki, 
na szosie w sawińskim lesie znaleźli 
malutką sarnę, miała jeszcze pępowi-
nę.  Zwierzątko głośno piszczało, 
więc zabrali je ze sobą i przywieźli 
do nas. Słyszeli, że, hodujemy jelenie 
i daniele, więc na pewno uratujemy 
sarenkę. Młodzi ludzie byli pierwszy 
raz w takiej sytuacji. Nie wiedzieli, 
że nie wolno zabierać dzikich zwie-
rząt. Odwiezienie zwierzęcia do lasu 
nie wchodziło w rachubę. Teraz 
pachniało ludźmi. Matka sarenki na-
wet jeśliby ją znalazła, nie przyjęła-
by jej właśnie z tego powodu 
           I tak, w środku czerwcowej 

nocy, nasza rodzina powiększyła się o 
maleńką kozę (samicę sarny). Histo-
ria podobna do tej, jaką opisała Ma-
ria Kownacka w powieści „Rogaś z 
Doliny Roztoki”. Sarenka była tak 
śliczna, delikatna i subtelna, że nie 
mogłam inaczej jej nazwać jak Daisy 
(czyt. dejzi, ang. stokrotka). 

  Daisy, na szczęście, miała 
odruch ssania. Z apetytem wypiła 
porcję mleka- ok.30 ml, za godzinę 
następną. Zawinęłam ją w kocyk, 
przytuliłam i dopiero wtedy zaczęła 
się uspokajać. Zasnęła razem z nami, 
w naszym łóżku pod ścianą. Z kocyka 
wystawały tylko uszy i wilgotny pysz-
czek. 
 Rano reszta domowników nie 
mogła wyjść ze zdziwienia, kiedy zo-
baczyli chodzącą po kuchni sarnę i 
usłyszeli nocna historię. Niestety po 
południu Daisy zachorowała, dostała 
biegunki. Podałam jej antybiotyk, jaki 
zwykle w takich sytuacjach dostają 
nasi podopieczni, ale nie pomógł. 
Trzeba było działać szybko i zdecy-
dowanie. Daisy słabła z godziny na 
godzinę. Skonsultowałam się z za-
przyjaźnionym farmaceutą. Zaapliko-
waliśmy sarence smectę i bebiko. 
Pomogło. Radość nasza nie miała gra-
nic. Przez pierwszy miesiąc nasza 
kózka gustowała tylko w bebiku, ale 
też zaczęła skubać młodą trawkę i 
kwiatki „smolinosa”. 
 Po dwóch tygodniach spania 
z nami, udostępniliśmy jej oddzielne 
pomieszczenie w domu na kolejne 
trzy tygodnie. Potem Daisy zamiesz-
kała, w specjalnie zbudowanym dla 

niej, ogrodzeniu pod jabłonką w na-
szym sadzie. Szybko okazało się, że 
nie możemy cały dzień opiekować się 
sarną, bo prowadzimy duże gospo-
darstwo, zajmujemy się agroturysty-
ką. Poza tym nadeszły żniwa. 
           Na szczęście nasi sąsiedzi 
przyszli nam z pomocą. Daisy miała, 
więc dwie nianie: Natalię i Ziunię, 
które nie szczędziły jej czasu i czu-
łości. Natomiast sąsiad, zwany Ko-
mandosem, pilnował jej bezpieczeń-
stwa, kiedy sarenka wychodziła w 
truskawki na popas. Przez całe waka-
cje nie było innego tematu jak Daisy. 
Nasza rodzina i sąsiedzi codziennie 
wymienialiśmy się spostrzeżeniami i 
uwagami dotyczącymi jej rozwoju, 
zdrowia, nowych pozycji w jadłospi-
sie. Na wieść o uratowanej sarence 
przyjeżdżali do nas znajomi z dzieć-
mi. Karmienie Daisy było największą 
atrakcją nie tylko dla najmłodszych. 
 Skończyły się wakacje. Wie-
dzieliśmy, że nieuchronnie, zbliża się 
dzień, kiedy sarenka od nas odejdzie. 
We wrześniu wypuściliśmy ja na wol-
ność. Pasła się w sadzie. Odchodziła 
najwyżej na kilkadziesiąt metrów od 
domu. Na początku samodzielnego 
życia przychodziła do nas kilka razy 
dziennie. Na herbatniki. Często 
wskakiwała na łóżko, na swoje miej-
sce, gdzie spędziła pierwsze dni ży-
cia, gdzie czuła swój zapach. 
 Jesień to czas, kiedy sarny 
łączą się w rudle (stada). Daisy także 
dołączyła do stada. Przychodziła co-
raz rzadziej, czasem raz w tygodniu. 
Tęskniliśmy za nią, ale cieszyliśmy 
się, że była wśród swoich. 
 
 C.d. na następnej stronie 

 

Daisy z poleskich bagien... 
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Mieliśmy wielkie 
szczęście, że 
przydarzyła 

nam się historia 
z sarną. 

Trzeba jednak 
pamiętać, że 
nie wolno 

dotykać ani 
zabierać 
dzikich 

zwierząt.  

 

 



 Przyszła długa i ciężka zima. 
Martwiliśmy się, jak Daisy ją przeży-
je. Ona jednak była mądra i tak jak w 
pierwszych dniach życia, tak i teraz 
miała silny instynkt przetrwania. 
Znowu przycho-
dziła codziennie, 
w najzimniejsze 
dni nawet kilka 
razy dziennie. Z 
apetytem zjadała 
owies i gruszki. 
Od połowy stycz-
n i a 
„przyprowadzała” 
ze sobą głodne 
k o l e ż e ń s t w o , 
które też korzy-
stało z energe-
tycznych posił-
ków. 
 W końcu 
nadeszła wiosna. 
Śnieg zniknął z 
pól. Daisy i jej 
towarzystwo nie 
potrzebowali już naszej pomocy. Ru-
del naszej sarny rozpadł się na 
mniejsze grupy. Od pewnego czasu 
widujemy prawie dorosłą Daisy w 
towarzystwie uroczego kozła. 
 Zdarza się, że widzimy sar-
nią parę w okolicy. Jakiś kozioł czmy-
cha w łozinę, a sarna patrzy w nasza 
stronę i nie ucieka, wiemy, że to Da-
isy. Czasem podchodzi na kilka me-

rów od samochodu. Kiedy wsiadamy 
podbiega, obwąchuje, da się pogła-
skać. Herbatników już nie chce. Ma 
inne przysmaki w naturze. 
 Nasza Daisy wyrosła na pięk-

ną, energiczną i mądrą sarnę. Za każ-
dym razem szepczemy jej do ucha 
dobre rady. 
- Daisy! Bądź czujna, nie daj się zła-
pać. 
- Ucz się szybko i jeszcze szybciej 
zmykaj. 
           Mieliśmy wielkie szczęście, że 
przydarzyła, nam się historia z sarną. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie wolno 

dotykać ani zabierać dzikich zwierząt. Bardzo trudno wychować je w wa-
runkach domowych, poza tym bywają chore na wściekliznę. My podjęliśmy 
trud wychowania dzikiego zwierzęcia, bo mamy w tym doświadczenie. 

Zdzisława Bożena Deniszczuk 
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Przyszła 
długa i 

ciężka zima. 
Martwiliśmy 
się, jak 
Daisy ją 
przeżyje. 
Ona jednak 
była mądra i 
tak jak w 
pierwszych 

dniach życia, 
tak i teraz 
miała silny 
instynkt 

przetrwania 

Warsztaty malarsko-rzeźbiarskie 2009  
„Aktywnie znaczy ciekawie” 

 W ramach projektu finansowanego ze środków PPWOW „Aktywnie znaczy 
ciekawie” w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Wierzbicy oraz na terenie 
Gminnego Przedszkola w Wierzbicy, od 5 lipca do 12 lipca 2009 r., odbywały 
się warsztaty, prowadzone przez pana Edmunda Wilka oraz pana Stanisława 
Dobrowolskiego. 

 Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem społeczności gminy 
Wierzbica. Uczestniczyło w nich 15 
osób. Zajęcia te były szansą na rozwój 
ich zdolności artystycznych, kreatyw-
ności, poczucia piękna i wyobraźni 
twórczej, a także formą spędzania 
czasu wolnego. 

   W czasie warsztatów uczestnicy za-
poznali się z różnymi technikami pla-
stycznymi w zakresie malarstwa, ry-
sunku i rzeźby. Pod kierunkiem in-
struktora malowali m.in. martwą natu-
rę, sceny z życia na roli, pejzaże, 
ucząc się podstawowych zasad kompo-
zycji. Efektem warsztatów były rów-
nież płaskorzeźby z masy solnej, a tak-
że rzeźby w drewnie.  
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 Dnia 9 kwietnia odbył się 
jednodniowy wyjazd na II Międzyna-
rodowe Targi Turystyki  
Wiejskiej i Agroturystyk 
„Agrotravel” w Kielcach.   Wśród 30– 
to osobowej grupy uczestników wy-
jazdu, organizowanego przez  Regio-
nalną Krajową Sieć Obszarów Wiej-
skich Województwa Lubelskiego,  nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli z  
gminy  Wierzbica oraz Lokalnej Gru-
py Działania „Polesie”, czyli Agnieszki 
Laskowskiej i Anny Wołosiuk.  

 Tego dnia w Kielcach spotka-
ło się ponad 100 wystawców z naj-
piękniejszych zakątków Polski i Eu-
ropy Wschodniej. Z zagranicznych 
wystawców wymienić można repre-
zentantów: Bułgarii, Estonii, Białorusi 
oraz Mołdawii. Głównym celem tar-
gów, było zainteresowanie krajowych 
i zagranicznych pośredników tury-
stycznych ofertami  LGD, stowarzy-
szeń agroturystycznych, Lokalnych i 
Regionalnych Organizacji Turystycz-
nych. Dodatkowo promowano dzie-

dzictwo kulturowe wsi, w tym regio-
nalne i lokalne produkty turystyczne: 
kulinarne, rękodzielnicze. Targi 
uatrakcyjniły występy zespołów ludo-
wych z różnych zakątków Polski, de-
gustacje regionalnych potraw i nale-
wek oraz  pokazy rzemiosła  i ręko-
dzieła ludowego.  

 Udział w targach dał możli-
wość poszerzenia wiedzy na temat 
produktu lokalnego, turystyki wiej-
skiej i agroturystyki. Imprezie  to-
warzyszyła międzynarodowa konfe-
rencja na temat: „Turystyka wiejska 
na drodze do komercjalizacji”. 
Wszyscy zainteresowani mieli okazję 
usłyszeć o zastosowanych w innych 
województwach, powiatach czy gmi-
nach dobrych praktykach z zakresu 
wprowadzania na rynek  usług tury-

styki wiejskiej.  W konferencji głos 
zabierali specjaliści  z zakresu agro-
turystyki, osoby związane na co 
dzień z turystyką,  przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju 
Wsi oraz  Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Przedstawiono kwestię 
turystyki wiejskiej jako szansę roz-
woju obszarów wiejskich oraz zapre-
zentowano jej przykładowe produkty 
tj.: „Muzeum Narodowe Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno– Spożywczego”, 
„Krainę Żubra” i „Małopolską Wieś 
Pachnącą Ziołami”. Podczas tego spo-
tkania poruszono zagadnienia związa-
ne z oceną stanu polskiej turystyki, 
konieczności jej promocji oraz 
wsparcia agroturystyki 
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Kasacja Kościoła  nastąpiła w 

1875 roku i w tym czasie  ludności 

unickiej były najbardziej  wobec uni-

tów miały miejsce także przez  lat 

przed kasacją Unii. Przedmiotem 

szykan carskich władz stawali się 

również rzymskokatoliccy księża, 

którzy starali się pomóc grekokatoli-

kom w zachowaniu wiary swoich 

przodków. Tak było w Wereszczynie, 

w której to miejscowości przez kil-

kaset lat istniały obok siebie zgodnie 

kościoły greckiego i rzymskiego ob-

rządku. 

Od 1840 roku posługę ka-

płańską proboszcza Rzymskokatolic-

kiej Parafii p.w. Św. Stanisława Bi-

skupa Męczennika w Wereszczynie 

pełnił ks. Józef Wnorowski. W póź-

niejszym Wnorowski okresie pełnił 

funkcję kanonika Kolegiaty Kaliskiej 

oraz funkcję biskupią Ostatnie lata 

jego pobytu w Wereszczynie przypa-

dły na okres prześladowań unitów. 

Ksiądz Józef Wnorowski stanął w ich 

obronie zwłaszcza, że unicki ks. Jó-

zef Kołbuś zadecydował, jako jeden z 

dwóch pierwszych na Podlasiu, o do-

browolnym przekształceniu weresz-

czyńskiej parafii unickiej w prawo-

sławną.                                        

 Obawiając się oporu unitów 

wobec planu kasacji ich Kościoła wła-

dze carskie postanowiły wprowadzić 

szereg ograniczeń wobec niekontro-

lowanego Kościoła rzymskokatolickie-

go, który stał się jedyną ostoja wol-

ności sumienia i wyznania. Zaraz po 

stłumieniu Powstania Styczniowego 

carski namiestnik Fiodor Berg posta-

nowił: Biskupi łacińscy (…) i podległe 

im duchowieństwo nie mają prawa 

mieszać się w żadne sprawy grecko-

unickie, uczęszczać do unickich cer-

kwi, odwodzić unicki lud od ich wy-

znania, żadnych religijnych posług nie 

administrować unitom, żeby się nie 

ważyli zapisywać unitów w księgi me-

trykalne, wydawać im żadnych świa-

dectw metrycznych. Za złamanie za-

kazu groziła kara pieniężna od 3 do 

100 rubli. W następnych latach wy-

dane zostały kolejne zakazy. W maju 

1866 roku zabroniono księżom na-

uczania religii bez zezwolenia dyrek-

cji naukowej, a w październiku 1867 

roku nakazano księżom prowadzenie 

metryk kościelnych w języku rosyj-

skim. W 1870 roku również księgi 

intencyjne miały być zapisywane w 

języku rosyjskim, a w 1873 roku za-

kazano na Podlasiu i w Lubelskim 

wszelkich zjazdów duchowieństwa na 

odpusty.  

W latach sześćdziesiątych 

pojawił się konflikt księdza z pro-

boszczami unickimi z Wereszczyna i 

Tarnowa, gdyż na obszarze weresz-

czyńskiej parafii doszło do najwięk-

szej w parczewskim dekanacie kon-

wersji (zmiany wyznania) z greckoka-

tolicyzmu na rzymskokatolicyzm. 

Oskarżyli oni Wnorowskiego o 

„podbieranie” im wiernych, chociażby 

w 1866 roku z samej unickiej parafii 

w Tarnowie ubyło 12 wiernych, a 

wcześniej z parafii wereszczyńskiej 

4 wiernych. W sprawie unitów we-

reszczyńskich ksiądz Wnorowski 

przyznawał się do przejęcia 4 osób, 

ale wskazał, że także 4 rzymskoka-

tolików zmieniło wyznanie na unickie. 

Uzasadniając swoje postępowanie 

pisał: tak się złożyło, że osoby unic-

kie, po swym zamążpójściu za łacinni-

ków zamieszkały we wsi Kopina. A że 

w tej wiosce wszyscy są łacinnikami, 
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więc i te unitki, pragnąc utrzymać 

jedność i zgodę tak z rodziną, jak i z 

całą wioską, same, bez przymusu, 

zmieniły obrządek.  

Natomiast sprawa tarnowska 

trafiła do Gubernatora Siedleckiego, 

a w celu jej zbadania przyjechała do 

Wereszczyna komisja, w skład której 

wszedł dziekan unicki z Parczewa, 

wójt i ławnicy miejscowej gminy, bur-

mistrz Ostrowa Lubelskiego i pro-

boszcz rzymskokatolicki z Uhruska. 

Komisja stwierdziła, że wszystkie te 

przypadki miały miejsce w trakcie 

odpustów, które odbywały się w Or-

chówku i w Chełmie, więc za ten 

stan proboszcz Wnorowski nie mógł 

odpowiadać. Uznano ponadto, że 

sami rodzice prowadzą swoje dzieci 

do I komunii świętej w Kościele ła-

cińskim, co w niczym nie ubliża ob-

rządkowi unickiemu. Prosili więc 

jedni, by ich pozostawić przy Ko-

ściele rzymskokatolickim, inni obie-

cali natomiast powrócić do obrządku 

greckounickiego.  

Kolejny cios wykierowany w 

ludność unicką i księży rzymskoka-

tolickich wymierzył Gubernator Sie-

dlecki Stiepan Gromeka. Do wszyst-

kich łacińskich księży wysłał w maju 

1874 roku ogłoszenie, w którym lud-

ność unicka prosiła cara o łaskę, by 

przyjął ich do Cerkwi. Nieznana jest 

postawa księdza Wnorowski wobec 

tego ogłoszenia, ale w grudniu 1874 

roku wygłosił podczas mszy kazanie, 

w którym wystąpił z ambony przeciw 

przystąpieniu unitów do Kościoła pra-

wosławnego, za co został pisemnie 

upomniany przez Gubernatora Sie-

dleckiego. W lutym następnego roku 

postanowiono przenieść karnie pro-

boszcza do parafii, w której nie wy-

stępowałaby ludność unicka i prawo-

sławna.  

Bezpośrednim powodem po-

zbawienia probostwa w Wereszczy-

nie była odmowa udzielenia sakra-

mentu małżeństwa dla wdowy Ana-

stazji Korzeniowskiej z Wytyczna z 

prawosławnym Danielem Muszczu-

kiem. Ksiądz Józef Wnorowski utra-

cił probostwo, lecz przez kilka lat nie 

powierzono mu żadnej innej parafii. 

Ponadto w tym samym roku zakazano 

biskupowi lubelskiemu odwiedzać 

parafii w Wereszczynie, a zakaz ten 

usunięto dopiero w 1905 roku. Taki 

sam zakaz zastosowano wobec tych 

katolickich parafii na Podlasiu, w 

których sprzeciw unitów wobec Cer-

kwi prawosławnej był największy. 

Po księdzu Wnorowskim od 1875 ro-

ku posługi kapłańskie w parafii udzie-

lał były dominikanin Ewaryst Rutkow-

ski. Jego kapłaństwo przypadło na 

okres wzrostu nastrojów antycar-

skich, będących odpowiedzią na bez-

względny ucisk narodowościowy i 

religijny. Wraz z przyjściem 

księdza Rutkowskiego nastąpiła 

zmiana taktyki władz carskich 

wobec unitów. Nakładane kary 

finansowe zostały zastąpione 

zsyłkami, więzieniem i karami 

cielesnymi. Nowy proboszcz 

wspierał unitów, udzielając im 

wbrew zakazom usług kapłańskich. 

Władze carskie nałożyły dwie ka-

ry finansowe na księdza Rutkow-

skiego. W 1878 roku nakazano mu 

zapłatę grzywny w wysokości 15 

rubli za zachęcanie byłych uni-

tów, by uczęszczali do miejsco-

wego kościoła rzymskokatolickiego. 

Natomiast w 1886 roku nałożono na 

księdza grzywnę w wysokości już 100 

rubli, za ochrzczenie trzy lata wcze-

śniej córki z mieszanego małżeństwa, 

łacinnika Wojciecha i prawosławnej 

Marianny Oleksiuków.                     

Cd na następnej stronie... 
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Pod koniec lat siedemdzie-

siątych, ścisłej kontroli poddano 

przebieg nabożeństwa, poddając 

cenzurze kazania, nakazując odpra-

wiania modlitw w intencji cara, a na-

wet legitymując osoby przystępujące 

do sakramentu spowiedzi. Surowe 

kary nakładano na księży, którzy od-

mawiali spowiedzi swoim wiernym, 

będących w związkach małżeńskich z 

prawosławnymi. W końcu po dwóch 

nałożonych karach w 1887 roku gene-

ralny gubernator stwierdził, iż 

ksiądz Rutkowski prowadzi szkodliwą 

działalność na niekorzyść prawosła-

wia i w związku z tym zwrócił się ad-

ministratora diecezjalnego z żąda-

niem przeniesienia księdza do parafii 

bez ludności unickiej. Z powodu bra-

ku wolnych tego rodzaju probostw 

przeniesiono księdza do Modliborzyc 

na funkcję wikariusza tamtej parafii.  

Od maja 1887 roku funkcję 

miejscowego proboszcza pełnił ks. 

Michał Pogonowski. Carskie władze 

duchowne uznały, iż ksiądz Pogonow-

ski w stosunku do ludności prawo-

sławnej, w okresie proboszczowania 

w Wereszczynie, nie ujawnia w ni-

czem swej szkodliwej działalności. 

Choć proboszcz udzielił kilka razy 

obrzędu kościelnego dla kilku osób, 

których wyznania nie ustalono, uzna-

no, że winy jego w tem nie było. Nie-

jako w nagrodę za lojalną postawę 

wobec władz carskich ks. Michał Po-

gonowski został w 1890 roku przenie-

siony do dekanatu we Włodawie, w 

której jednak z czasem stwierdzono 

„szkodliwą” działalność księdza.  

 Następnie od października 

1890 roku, aż do swojej śmierci w 

sierpniu 1918 roku, funkcję probosz-

cza pełnił ks. Julian Dąbrowski. Już 

jako kleryk Seminarium Duchownego 

w Lublinie brał czynny udział w Po-

wstaniu Styczniowym. W randze ka-

pitana dowodził rezerwami partii 

Zameczka, jak też werbował mło-

dzież do oddziałów powstańczych. 

Idee niepodległościowe zachował ja-

ko proboszcz wereszczyński. Strzegł 

lud przed wynarodowieniem, pod-

trzymywał u ludzi miłość i wiarę w 

Kościół. Wspierał ludność unicką w 

trakcie rewolucji z lat 1905 – 1906, 

która w Wereszczynie jawnie wystą-

piła przeciwko władzy cara. Jednym z 

przejawów sprzeciwu unitów było 

masowe przechodzenie z Kościoła 

prawosławnego do Kościoła rzymsko-

katolickiego. W 1905 roku nastąpił 

największy jednoroczny wzrost wy-

znawców, wówczas parafia liczyła 

5.332 dusze. W przeciągu roku na 

rzymskokatolicyzm przeszło 416 

osób, a najwięcej z Wereszczyna i 

Garbatówki. Wyznanie zmieniali 

„starzy” unici, którym po utracie 

swojego kościoła w 1875 roku, zde-

cydowanie bliżej było do łacinników. 

Również w kolejnych latach docho-

dziło do częstej zmiany wyznania na 

rzymskokatolicyzm, ale już nie na 

tak masową skalę. Według danych z 

1913 roku liczba wiernych w parafii 

wzrosła do 6.170 osób.          

 Do wzrostu sympatii unitów 

wobec Kościoła katolickiego przyczy-

niła się niewątpliwie wizyta w We-

reszczynie Biskupa Lubelskiego 

Franciszka Jaczewskiego z dnia 12 

lipca 1905 roku. Już podczas wizyty 

biskupa w Chełmie w dniu 10 czerwca 

tegoż roku delegacja ziemiaństwa i 

ludności z Wereszczyna była jedną z 

najliczniejszych. Wszystkie kampa-

nie przybywały z obrazami, chorą-

gwiami, krzyżami, bądź bractwami, a 

nierzadko i ze swemi proboszczami, 

a zawsze z pieśnią na ustach czczącą 

Bogurodzicę – relacjonuje wizytę 

dziennik „Rozwój”.     
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W Wereszczynie biskupa przyjęło z 

dostojnością około trzech tysięcy 

mieszkańców, już przy samej granicy 

parafii orszak biskupi spotkał liczną, 

piękną banderię. Stroje rozmaite: od 

koszul, białych spodni i kapeluszów 

ze wstęgami i pawimi piórami do 

hiszpańskich płaszczyków i konfede-

ratek. Nie mniej uroczyste przywita-

nie nastąpiło w samym Wereszczynie: 

Pierwsza brama z dębowych ośmiu 

nieociosanych słupów, przybrana ko-

sami i grabiami. Na bramie mieszkań-

cy umieścili napis: A witaj niespo-

dziewany gościu, drogi Pasterzu 

nasz! Prosimy Cię w Imię Boże, bło-

gosław chleb nasz rolniczy!. W pa-

mięci biskupa utkwiło zdarzenie z 

małym dzieckiem, o czym po powrocie 

do Lublina zapisał w swoich księgach: 

Rozrzewniający był widok jakiegoś 

malca, może pięcioletniego, niesione-

go przez matkę na ręku i wrzeszczą-

cego z całych sił: Wiwat! Była też 

druga brama z napisem: Witamy Cię, 

Najdostojniejszy Pasterzu, a także 

delegacja żydowska z tortem. W 

imieniu mieszkańców łacińskich chle-

bem i solą przywitał biskupa Józefo-

wicz-Hlebicki z Garbatówki. Po krót-

kim odpoczynku na plebani biskup 

odprawił uroczystą mszę świętą, co 

opisał towarzyszący mu  ks. Stani-

sław Kamieński: Wspaniały był widok 

procesji, odprowadzającej Biskupa z 

kościoła na plebanię przy oświetleniu 

świec kościelnych. Cały ogród pro-

boszcza mienił się różnobarwnymi 

lampami. Kościół drewniany, dość du-

ży, dobrze utrzymany. Biskup bawił 

tu cały dzień, zajęty odprawianiem 

nabożeństwa i bierzmowaniem. W 

sumie tego dnia biskup udzielił bierz-

mowania aż 1.479 osobom! Po dwu-

dniowym pobycie biskup opuścił We-

reszczyn. Chociaż dla uniknięcia 

straty czasu w robocie przy żniwach 

Biskup pożegnał lud wieczorem, nie 

mniej na pożegnaniu w dniu dzisiej-

szym zebrało się ze 2 tysiące ludu – 

zapisał Kamieński.  

Wobec masowego odchodze-

nia dawnych unitów od cerkwi prawo-

sławnej miejscowy pop wystąpił w 

dniu 10 czerwca 1905 roku do chełm-

skiego urzędu duchownego o objęcie 

ochroną mieszkańców ruskich, wier-

nych prawosławnych, wobec działal-

ności parafian rzymskokatolickiego 

kościoła.   

Była to faktycznie prośba o 

pomoc w zatrzymaniu lawinowo od-

chodzących od Cerkwi dawnych wy-

znawców unickich. Podpisany przez 

cara w 1905 roku Ukaz Tolerancyjny 

zniósł jednak przeszkody formalne i 

choć nie przywrócono Kościoła unic-

kiego, to jednak unici masowo przy-

stępowali do Kościoła rzymskokato-

lickiego. Wpłynęło to znacznie na 

zmianę układu narodowościowego, 

powodując oczywiście znaczny 

wzrost liczby ludności polskiej.  
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Tak wielkie zasługi księdza 

dla parafii zostały zapamiętane 

przez wiernych, ale także zauważone 

przez władze biskupie. Podczas wizy-

ty kanonicznej w 1919 roku biskup 

Henryk Przeździecki o księdzu Dą-

browskim napisał: On to przez 30 lat 

pasterzowania w tej parafii podtrzy-

mywał w ludzie wiarę i miłość do ko-

ścioła, podczas największego ucisku 

religijnego za Rosjan. On strzegł lud 

od wynarodowienia się, on szerzył 

ukradkiem, bo jawnie czynić tego nie 

mógł, zdrową oświatę, on wreszcie 

przez szereg lat podtrzymywał od 

upadku kościołek wiedząc, że jeśli się 

rozsypie w gruzy, nowego Rosja zbu-

dować nie pozwoli. Pamięć parafian, 

jak i uznanie dokonań proboszcza 

przez hierarchów biskupich, spowo-

dowało, iż już kilka lat po śmierci 

zaczęto zbierać fundusze na posta-

wienie pomnika ku czci księdza Dą-

browskiego. Niestety, zaniedbywanie 

obowiązków i niedbałość o finanse 

parafialne przez kolejnych probosz-

czów (tj. Seweryna Huskowskiego i 

Edwarda Kucierzyńskiego), nie po-

zwoliło na zrealizowanie tego szczyt-

nego planu, choć na rachunku w ban-

ku uzbierana była dość pokaźna kwo-

ta. 

Pełny tekst artykułu na stro-

nie .www.historia.urszulina.net w monografii 

„Śladami zapomnianej historii … Wereszczyn” 

Adam Panasiuk 

  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Urszulinie wychodzi naprzeciw 
potrzebom mieszkańców gminy Ur-
szulin, związanym z 
dostępem do infor-
macji i kultury. Dzię-
ki objęciem biblioteki 
Programem Rozwoju 
Bibliotek przez Fun-
dację Rozwoju Społe-
czeństwa Informa-
cyjnego, GBP w Ur-
szulinie i Filia w Wy-
tycznie otrzymały 
sprzęt komputerowy 
oraz urządzenia wie-
lofunkcyjne, które 
mają służyć lokalnej 
społeczności. Obecnie bibliotekarki, 
przedstawiciel Gminy i przedstawi-
ciel społeczny 
odbywają spe-
c j a l i s t y c z n e 
szkolenia z 
zakresu pozy-
skiwania part-
n e r ó w  d o 
w s p ó ł p r a c y , 
r o z p o z n a n i a 
potrzeb lokal-
nej społeczno-
ści i ich zaspoka-
jania oraz szkolenia komputerowe. 
W najbliższej przyszłości powsta-
nie w GBP w Urszulinie, jako wiodą-
cej, Centrum Informacji Regional-
nej przy współpracy z bibliotekami 
Partnerskimi MBP we Włodawie, 

GBP gminy Włodawa i GBP w Starym 
Brusie i ich filiami oraz zaproszony-
mi do współpracy Instytucjami Part-

nerskimi. Odbędą się również szkole-
nia z zakresu pracy z komputerem i 

I n t e r n e -
tem dla 
seniorów z 
n a s z e j 
gminy. Dla 
n a j m ł o d -
szych czy-
t e l n i k ó w 
od kwiet-
nia zeszłe-
go roku 

działa Kącik 
Malucha. Podczas wakacji zostanie 
zorganizowana „ Noc w Bibliotece” w 
ramach akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Innym przedsięwzięciem jest 
utworzenie Dyskusyjnego Klubu 
Książki oraz zorganizowanie warsz-

tatów teatralnych 
dla zespołów śpie-
waczych. W Filii w 
Wytycznie zostaną 
od maja 2010 roku 
wydłużone godziny 
pracy biblioteki, 
aby mieszkańcy 
mogli skorzystać z 
Internetu w godzi-
nach popołudnio-
wych oraz w sobotę. 
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Urszuli-
nie staje się tym 
miejscem, w którym 
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Adrian Uljasz 

Bardzo dziękuję pracowni-

kom GBP w Sosnowicy, pani dyrektor 

Annie Czarnomskiej i pani Renacie 

Paśnik, za zorganizowanie prelekcji. 

Krystyna Krahelska urodziła się 24 

marca 1914 r. w rodzinie ziemiańsko 

- inteligenckiej, w Mazurkach powia-

tu Baranowicze, jako córka właścicie-

la majątku Mazurki Jana i Janiny z 

domu Bury. Krahelska w jednym z 

wierszy zwróciła uwagę na wielokul-

turowy i wielowyznaniowy charakter 

rodzinnych poleskich stron, pisząc: 

„Jestem imieniem po niebie pisanym/ 

Gotykiem – nie wiem – czy cerkie-

ą/Kirylicą./Szukam własnej duszy”. 

Na utożsamienie się poetki z Pole-

siem szczególnie musiał wpłynąć fakt 

mocnych związków ojca, Jana Kra-

helskiego (1884 – 1960), z regionem. 

Krahelski pełnił w latach 1926 – 1932 

funkcję wojewody poleskiego. Nale-

żał do nielicznych wysokich urzędni-

ków państwowych, opowiadających 

się za porozumieniem z mniejszościa-

mi narodowymi zamieszkującymi 

wschodnie kresy RP, czyli Ukraińcami 

i Białorusinami. W 1915 r. roczna 

Krystyna opuściła wraz z matką i 

rodzeństwem rodzinny dom, w ra-

mach masowej ucieczki przed fron-

tem. W 1919 r. rodzina ponownie po-

łączyła się z ojcem, który służył na 

wojnie jako żołnierz. Dużą rolę w 

życiu dziewczyny i młodej kobiety 

odgrywała siostrzana miłość do brata 

Bohdana (Dana). Od 1926 r. rodzina 

Krahelskich corocznie odwiedzała 

zaprzyjaźnioną rodzinę Krassowskich 

– Grzmisława,  

cd na następnej stronie... 
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Krystyna Krahelska – obudźmy jej zamilkły śpiew                
Skrócona wersja prelekcji wygłoszonej w środę 2 lipca 2008 roku w Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy z okazji V Wojewódzkiego Pleneru Malarskiego 
im. Tadeusza Kościuszki.                                                                                                        

8 grudnia 2009 r. prelekcja została wygłoszona w rozszerzonej wersji w Zespole Szkół 
Publicznych w Urszulinie.                                                                                       

 innymi ludźmi, rozwijać swoje zainteresowania i 
realizować życiowe aspiracje. Informację na temat 
działalności biblioteki oraz Programu Rozwoju  

Urszulinie ul. Lu-
belska 32 od po-
niedziałku do 
piątku w godz. od 
8 do 16 oraz so-
boty w godz. od 9 
do 14, pod nr tel. 
82 57 13 045 
oraz na stronie 
i n t e r n e t o w e j 
h t t p : / /

urszulin.eu/Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie 
zaprasza wszystkich zainteresowanych na „ Święto 
Książki” w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godzinie 12 w 
siedzibie biblioteki. 

Grażyna Konias 



Janinę i ich dzieci w majątku Piesza 

Wola, leżącym na terenie gminy So-

snowica.  

 Rodzina Krassowskich dotąd 

jest związana z Pieszowolą.  W 1932 

r. Krystyna Krahelska ukończyła Gim-

nazjum im. R. Traugutta w Brześciu 

nad Bugiem. Od wczesnej młodości 

uczestniczyła w działalności patrio-

tycznej, należąc do Związku Harcer-

stwa Polskiego 

Ważny okres w biografii 

Krahelskiej stanowiły studia  w za-

kresie etnografi polskiej na Uniwer-

sytecie Warszawskim. Pięknym cza-

sem w życiu Krystyny były letnie wa-

kacje spędzane w rodzinnych Mazur-

kach. Pisała wtedy wiersze, w jakich 

wyrażała zachwyt dla poleskiej przy-

rody. W czerwcu 1939 r. otrzymała 

tytuł magistra na podstawie rozpra-

wy Rok obrzędowy we wsi Mazurki. 

Po studiach pracowała bardzo krótko 

w Muzeum Narodowym  

w Warszawie.  

Czytelnicy zainteresowani 

historią ojczystą i dziejami polskiej 

sztuki, nawet najmłodsi, na pewno 

znają pomnik warszawskiej Syreny, 

wyrzeźbiony w latach 1936 – 1937 

przez Ludwikę Nitschową, do które-

go pozował jako modelka Krystyna 

Krahelska. Uroczystość odsłonięcia 

pomnika, ustawionego na Wybrzeżu 

Kościuszkowskim, odbyła się naj-

prawdopodobniej w sierpniu 1939 r., 

czyli bezpośrednio przed wybuchem 

wojny. 

W ten sposób Krahelska sta-

ła się symbolem niepodległej Polski i 

Warszawy walczącej z okupantem. 

Jej wojenna biografia i twórczość 

poetycko – kompozytorska stanowi 

dowód na to, że młoda kobieta, która 

pozowała rzeźbiarce, zasłużyła na 

utrwalenie w zbiorowej pamięci hi-

storycznej. 18 września 1939 r., czy-

li dzień po dołączeniu Armii Czerwo-

nej do niemieckiego ataku militarne-

go na Polskę, uciekła z rodziną z Ma-

zurek. Od grudnia 1939 r. walczyła 

jako sanitariuszka oraz łączniczka w 

konspiracyjnym Związku Walki 

Zbrojnej, a później w Armii Krajo-

wej.       

Wiosną 1940 Jan i Janina 

Krahelscy znaleźli się wraz z córką 

Krystyną w charakterze gości w ma-

jątku Krassowskich w Pieszowoli. 

Gospodarz, Grzmisław Krassowski, 

był w stałym kontakcie z oddziałami 

Wojska Polskiego, przechodzącego 

przez okolice Sosnowicy w czasie 

kampanii wrześniowej. Jeden z od-

działów, nie widząc dalszej możliwo-

ści walki zbrojnej, poprosił go o 

ukrycie broni. Została zakopana w 

kilku drewnianych skrzynkach mię-

dzy stawami i w lesie przez harcerzy 

z zastępu syna Krassowskich Witol-

da. Janina Krassowska wspominała 

natomiast, że do zakopania broni 

doszło na początku października 19-

39 r. i pochodziła z pobojowiska po 

bitwie pod Wytycznem, stoczonej 1 

października. Tę drugą wersję po-

twierdza na podstawie wyników swo-

ich badań historycznych Adam Pana-

siuk w artykule opublikowanym na 

www.historia.urszulina.net, stronie 

internetowej dobrze znanej części 

mieszkańców terenu działania LGD 

„Polesie”. 

 W 1941 r. Krystyna Krahel-

ska inspirując się informacją o tym 

fakcie napisała wiersz Kołysanka, 

znany też pod tytułami Kołysanka  

o zakopanej broni i Smutna rzeka 

oraz skomponowała do słów melodię. 

W ten sposób Krahelska stała się 

symbolem     niepodległej     Polski    i 
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utrwalenie w zbiorowej pamięci hi-

storycznej. 18 września 1939 r., czy-

li dzień po dołączeniu Armii Czerwo-

nej do niemieckiego ataku militarne-

go na Polskę, uciekła z rodziną z Ma-

zurek. Od grudnia 1939 r. walczyła 

jako sanitariuszka oraz łączniczka w 

konspiracyjnym Związku Walki 

Zbrojnej, a później w Armii Krajo-
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Wiosną 1940 Jan i Janina 

Krahelscy znaleźli się wraz z córką 

Krystyną w charakterze gości w ma-

jątku Krassowskich w Pieszowoli. 

Gospodarz, Grzmisław Krassowski, 

był w stałym kontakcie z oddziałami 

Wojska Polskiego, przechodzącego 

przez okolice Sosnowicy w czasie 

kampanii wrześniowej. Jeden z od-

działów, nie widząc dalszej możliwo-

ści walki zbrojnej, poprosił go o 

ukrycie broni. Została zakopana w 

kilku drewnianych skrzynkach mię-

dzy stawami i w lesie przez harcerzy 

z zastępu syna Krassowskich Witol-

da. Janina Krassowska wspominała 

natomiast, że do zakopania broni 

doszło na początku października 19-

39 r. i pochodziła z pobojowiska po 

bitwie pod Wytycznem, stoczonej 1 

października. Tę drugą wersję po-

twierdza na podstawie wyników swo-

ich badań historycznych Adam Pana-

siuk w artykule opublikowanym na 

www.historia.urszulina.net, stronie 

internetowej dobrze znanej części 

mieszkańców terenu działania LGD 

„Polesie”. W 1941 r. Krystyna Krahel-

ska inspirując się informacją o tym 

fakcie napisała wiersz Kołysanka, 

znany też pod tytułami Kołysanka  

o zakopanej broni i Smutna rzeka 

oraz skomponowała do słów melodię.    

W połowie 1940 r. wyjechała 

z Pieszowoli do Puław i podjęła pracę 

w Instytucie Naukowym Gospodar-

stwa Wiejskiego. Została zatrudnio-

na w charakterze niewykwalifikowa-

nej robotnicy rolnej. Z Puław jeździła 

do rodziców przebywających nadal w 

Pieszej Woli. Pod koniec 1941 r. po-

wierzono jej funkcję laborantki bak-

teriologii w Pracowni Mikrobiologii 

puławskiego instytutu. Część prac 

laboratoryjnych wykonywano na po-

trzeby polskiego ruchu oporu.  

Od maja 1943 do kwietnia 

1944 r. Krahelska pracowała jako 

sanitariuszka w szpitalu we Włoda-

wie. W 1943 napisała tekst i marszo-

wą melodię najpopularniejszej pio-

senki swojego autorstwa Hej, chłop-

cy, bagnet na broń.  W maju 1944 r. 

Krystyna przybyła do Warszawy, by 

zostać sanitariuszką plutonu nr 1108 

dywizjonu „Jeleń” 7 pułku ułanów AK 

(7 Pułk Ułanów Lubelskich). W kon-

spiracji walce współpracowała z nią 

żona kuzyna poetki, Halina Krahelska 

(„Myszka”). Krystyna Krahelska spę-

dziła ostatnią przedpowstaniową noc 

w towarzystwie m.in. „Myszki” i Jan-

ki Krassowskiej. Halina Krahelska 

wspominała później, że Krystyna tak 

była w tę noc tak zatopiona w my-

ślach, że zdawała się nie widzieć in-

nych osób nocujących pod konspira-

cyjnym adresem. Dodała na temat 

powstańczej poetki, iż „Może, śpie-

wając piosenki swoich poleskich 

stron, tam skierowała swoje wspo-

mnienia (…)?”. Krystyna Krahelska 

została śmiertelnie raniona w pierw-

szym dniu powstania, gdy brała udział 

w ataku na Dom Prasy. Zmarła 2 

sierpnia 1944 r. Została odznaczona 

pośmiertnie Krzyżem Walecznych. 

Grób znajduje się na cmentarzu na 

Służewcu w Warszawie Wybitna pol-

s k a  p o e t k a ,  o b e c n i e  

w dużej mierze zapomniana, zasługu-

je na zainteresowanie ze strony 

mieszkańców Polesia Lubelskiego 

jako ziemi, która odegrała dużą rolę 

w jej biografii i twórczości. 

Najważniejsza literatura: 

Maria Marzena Grochowska, Boh-

dan Grzymała – Siedlecki Krystyna 

Krahelska. „Obudźmy jej zamilkły 

śpiew”, Warszawa 1996.                          
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się do innych z szacunkiem. Zaczął się więc o nią 

wypytywać oraz o jej współwyznawców. Gdy zoba-

czył ich pracujących, zechciał koniecznie sprowadzić 

ich do Polski, co też uczynił. Grupa sześciu rodzin 

mennonitów z Montbeliard uzyskała w dniu 8 lutego 

1791 roku na prośbę Czartoryskiego paszporty, po 

czym wyruszyła w podróż do ziem polskich. Władze 

Księstwa Wirtembergii, w którym wówczas znajdo-

wał się Montebeliard, zwróciły się do władz księstw 

niemieckich o umożliwienie swoim dotychczasowym 

osadnikom swobodnego przejazdu przez ich teryto-

ria oraz udzielenia wszelkiej pomocy, jaka może być 

potrzebna w trakcie podróży. Początkowo mennonici 

przybyli na Podole, ale ostatecznie, po kilku latach 

tułaczki, dotarli do Urszulina. Po krótkim czasie po-

bytu w Urszulinie zaczęli się budować na znajdują-

cej się od strony północnej wyniosłości pomiędzy 

bagnami, tworząc osadę Michelsdorf. 

 Wśród pierwszych osadników byli Moses 

Gering, Johann Schrag, Johann Graber, Johann 

Lichti, Peter i Elizabeth Kaufman, Anna Roth, Chri-

stian i Maria Graber, Jacob Muler oraz Christian i 

Maria Stucki. W początkowych latach mennonici 

zostali zwalniani z różnych podatków i czynszów, 

czy też ze służby wojskowej. Posługiwali się języ-

kiem niemieckim, ale z racji zamieszkiwania przez 

kilkadziesiąt lat we Francji język ten charakteryzo-

wał się naleciałościami z języka francuskiego. Osad-

nicy ci tworzyli jedną z trzech grup kościoła Ami-

szów w środkowo-wschodniej Europie, powstałego w 

wyniku podpisania porozumienia w niemieckim mia-

steczku Essing. Karta Essing zobowiązywała wszyst-

kich sygnatariuszy do przestrzegania zasad kościoła 

Amiszów. W karcie tej widnieją więc nazwiska 

wszystkich   założycieli   kościoła,   w   tym  Josepha  
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Mennonici w Michałowie 

Pod koniec XVIII wieku na teren dzisiejszej Gmi-

ny Urszulin przybyli pierwsi koloniści z Europy Zachod-

niej. Około 1797 roku w pobliskim Urszulinie osiedlili się 

pochodzący ze Szwajcarii mennonici. Po niedługim czasie 

pierwsi mennoniccy osadnicy zaczęli budować się na ob-

szarze obecnego położenia wsi, nazywając swoją osadę 

Michelsdorf. W ciągu kilku lat cała społeczność mennoni-

tów mieszkała już w Michelsdorfie. Legenda głosi, że na-

zwa Michelsdorf – Michałów pochodzi od imienia Michał 

(Miecha), który miał przywieść tutaj osadników na miej-

sce stałego osiedlenia: Miał ten Michał krowę, która już 

na nowym osadnictwie urodziła dwa byczki bliźniaki. Kolo-

niści uznali to za dobrą wróżbę i gdy te podrosły, oborali 

bruzdę wokół swoich posiadłości na Michałowie. Ślubując 

jednocześnie, że w soboty nie będą wywozić gnoju na po-

le, co miało uchronić ich pola przed gradem. Ślubów do-

trzymywali, w soboty gnoju nie wywozili i nigdy się nie 

zdarzyło, że gradobicie spustoszyło ich pola i uprawy.  

Mennonici do Michałowa przybyli z miasteczka 

Montbeliard we Francji na zaproszenie księcia Adama 

Czartoryskiego (ówczesnego właściciela Włodawy), za 

zgodą rządu austriackiego, pod panowaniem którego znaj-

dowały się wówczas te tereny. Aby zwiększyć wydajność 

tych ziem rząd austriacki zachęcał i sprowadzał osadni-

ków z Europy Zachodniej, oferując im korzystne warunki. 

Książę Czartoryski zdecydował się na sprowadzenie men-

nonitów podczas pobytu w Montebeliard u swojego szwa-

gra. Z zebranych przez związek wyznaniowy menonitów w 

Stanach Zjednoczonych dokumentów dowiadujemy się, że 

Czartoryski wówczas spostrzegł dziewczynę o nazwisku 

Stucki służącą w jego domu, skromnie ubraną i odnoszącą  



zów, ani krzyży, nie uznają czyśćca, świętych, czy spo-

wiedzi, gdyż – jak nauczają – nie potrzebują pośrednika 

między bogiem a sobą. Mennonici nigdy nie przysięgają, a 

prawdomówność stwierdzają podaniem prawicy i wypo-

wiedzeniem słów „tak” lub „nie”.   

Mennonici w Michelsdorfie byli nie tylko bardzo 

pobożni, ale i wykształceni oraz niezwykle pracowici. Wy-

kazywali się ogromną zręcznością i kunsztem, jeśli chodzi 

o osuszanie bagien, dlatego też mieli nadzieję, iż teren 

Polesia stworzy im dogodne warunki do zasiedlenia. Wa-

runki, jakie zastali, okazały się jednak za trudne dla roz-

woju gospodarczego co spowodowało, iż zaczęli stopniowo 

opuszczać wieś. Najpierw w latach 1813 – 1815 większa 

część mieszkańców mennonickich sprzedała swoje gospo-

darstwa i wyemigrowała na wschód osiedlając się na Wo-

łyniu w miejscowości Edwardów, jednakże część osadni-

ków wróciła z powrotem (np. Peter Preheim z Marią Gra-

berą). Pierwsza fala emigracji wystąpiła na wskutek za-

chęty w postaci zaproszenia, wystosowanego przez księ-

cia Lubomirskiego, który pokrył wszelkie koszty związane 

z przeprowadzką. Pozostali osadnicy z lewej części wsi 

(rodziny Graberów i Kaufmanów) wyjechali w 1837 roku 

również na Wołyń do miejscowości Horodyszcze, choć 

niektórzy zostali we wsi już na stałe (np. Anna Schrag, 

która żyła w Michelsdorfie do 1872 roku).   

cd na następnej stronie  

Schraga, przodka jednego z mieszkańców Michelsdorfu. 

Amisze michelsdorwscy byli odłamem nieco większej 

grupy osadników tego wyznania mennonickiego, którzy w 

ramach kolonizacji józefińskiej osiedlili się w Galicji. 

Dlatego też, po kilku latach pobytu pierwszych osadni-

ków, dołączyli do nich mennonici z Galicji, chociażby 

Elizabeth i Joseph Mundlein w 1802 roku, a także w 

1797 roku kilka rodzin mennonickich – amisze pochodzą-

cy ze Szwajcarii. Joseph Mundlein był jednym z przy-

wódców ruchu amiszów.  

Wskutek tych migracji we wsi pojawiły się ro-

dziny Szwarców, Kordyciów, Wolbertów, czy też Kiry-

ków. Z powodu braku swoich instytucji religijnych więk-

szość mieszkańców uzyskiwało wpisy metrykalne w ko-

ściele wereszczyńskim. Jako urzędnik stanu cywilnego 

proboszcz łaciński prowadził rejestr urodzeń, ślubów i 

zgonów nie tylko dla katolików, ale także dla mieszkań-

ców mennonickich, zwanych przez polskich i ruskich są-

siadów „manistami”. Sakramenty uzyskiwane w kościele 

wereszczyńskim uznawali jako konieczność, gdyż pań-

stwo nakładało zobowiązania w zakresie urzędniczych 

czynności stanu cywilnego. W rzeczywistości zasady 

wiary michelsdorfskich mennonitów różniły się diame-

tralnie od zasad wiary katolików. Charakterystyczną 

cechą wyznania mennonickiego jest chrzest dorosłych. 

Kierują się bowiem rozumowaniem, że najpierw trzeba 

poznać i zrozumieć zasady wiary, poczym dopiero można 

być ochrzczonym. W świątyniach nie umieszczają obra-
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cd z poprzedniej strony… 

Emigracja drugiej grupy mennonitów zapewne zo-

stała przyspieszona w wyniku zaniechania planu zbudowania 

kanału wodnego prowadzącego z Włodawy do Łęcznej. Zro-

dzony w 1829 roku plan miał na celu skrócenie drogi stat-

kom rzecznym płynącym z górnej części Bugu do Warszawy, 

ożywienia handlu zbożowego, polepszenia warunków trans-

portu drzewnego, a przede wszystkim osuszenia rozległych 

okolicznych bagien.  

Byt szwajcarskich kolonistów w początkowym okre-

sie ich osadnictwa był stosunkowo ciężki. Nabyte grunty na 

terenie podmokłym i bagiennym, porosłe gęstym lasem wy-

magały dużo, bardzo ciężkiej pracy, aby je zagospodarować 

i zamienić w uprawną ziemię. Lokalizacja wsi na zabagnionej 

ziemi powodowała, iż początkowo koloniści dostosowywali ją 

raczej do wypasu bydła, niż do produkcji ziarna. W związku 

z tym pierwsi mennonici koloniści wyspecjalizowali się w 

hodowli bydła mlecznego, a wyroby w postaci mleka i masła 

sprzedawali w okolicznych miastach. Osadnicy ci mieszkali 

w prymitywnych warunkach w pobudowanych naprędce zie-

miankach. Karczowali lasy i poręby, z innych terenów 

oczyszczali ziemię z kamieni, w jeszcze innych kopali rowy i 

prowadzili prace melioracyjne do Jeziora Sielublie, później 

zwanym Długim lub Wąskim, oraz do Jeziora Kraśniki, zwa-

nym dzisiaj Karaśnym, lecz prawie całkowicie zarośniętym. 

Dopiero po uzyskaniu pierwszych, nadających się do uprawy 

gruntów, osadnicy przystępowali do budowy domów i budyn-

ków gospodarczych. Od rządu austriackiego dostali bowiem 

po 35 akrów ziemi w dzierżawę, podstawowe wyposażenie 

gospodarstw oraz pomoc finansową na zakup zwierząt go-

spodarskich. Taki okres zagospodarowania mógł trwać kilka, 

a nawet kilkanaście lat. Szybko we wsi powstała zwarta za-

budowa o charakterze rolniczym. Była to zabudowa typu 

ulicówki, gdzie budynki mieszkalne znajdowały się po jednej 

stronie drogi, zaś gospodarcze po stronie drugiej. Przez 

ambitnych mieszkańców wieś była nazywana Michelsbur-

giem, czyli miasteczkiem, która to nazwa zachowała się na-

wet w dokumentach urzędowych. Była to odpowiedź na 

częste określanie sąsiedniego Urszulina nazwą 

„Miasteczko”, choć była to wieś w XVIII i XIX stuleciu 

zdecydowanie mniejsza.  

Pierwsze osadnictwo kolonistów w miejscu wykar-

czowanych lasów i ich byt na ziemiach polskich nie znala-

zło zbytniego zainteresowania wśród miejscowej ludności. 

Stąd też nie zmienił się ich sposób życia, tradycyjny od 

wieków, ani sposób gospodarowania. Nawet ulepszenia 

rolnicze i bardziej nowoczesne gospodarowanie nie inte-

resowało miejscowych. Także koloniści szwajcarscy odno-

sili się z dystansem do ludności tubylczej uważając, iż 

znajdują się na niższym poziomie rozwoju cywilizacyjne-

go. Rzadkością było, aby ktoś ze społeczności manistów 

wiązał się sakramentem małżeństwa z polskimi lub też 

ruskimi mieszkańcami okolicznych wsi. W listach miesz-

kańca Michelsdorfu Jacoba Mullera ukazany został taki 

oto obraz tutejszego Poleszuka z przełomu XVIII i XIX 

stulecia: Polacy są biedni. Nie mają stołów, ław i łóżek w 

domach. Ich odzież jest skromna o niskiej jakości. Ich 

wygląd jest niezwykły, ze względu na ich duże wąsy i spe-

cyficzny typ fryzury, który składa się z jednego poziomu 

włosów wokół głowy. Ich włosy „nie widziały grzebienia”. 

Pomimo stawiania dużego nacisku na rozwój duchowy, 

religijny i kulturowy, co miało wyróżniać szwajcarskich 

mennonitów od okolicznych poleskich chłopów, również 

część pierwszych kolonistów było niepiśmiennych.  

Od 1822 roku w miejsce opuszczonych po menno-

nitach gospodarstwach zaczęli osiedlać się niemieccy 

koloniści z Kujaw, pochodzący głównie z miejscowości 

Babiaki.  

Pełny tekst artykułu na stro-

nie .www.historia.urszulina.net w monografii „Śladami 

zapomnianej historii … Michałów”. 
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Już wkrótce, podejmowane 
od kilku lat wysiłki, zostaną nagro-
dzone. Prace zmierzające do wydania 
pierwszego naukowego opracowania, 
dokumentującego historię i tradycję 
Cycowa, dobiegają końca. W drugiej 
połowie lipca 2010 roku ukarze się 
zupełnie nowa publikacja. Będzie to 
monografia Cycowa i jego okolic. Jej 
powstanie poprzedził cykl spotkań 
autorskich, m.in. z archeologiem  
dr. Janem Gurbą oraz historykami – 
prof. Wiesławem Śladkowskim i  
dr. Włodzimierzem Czarneckim. Na-
tomiast w najbliższy czwartek, 22 
kwietnia, w Gminnym Domu Kultury w 
Cycowie odbędzie się kolejne spotka-
nie, tym razem z panem dr. Grzego-
rzem Figielem, którego wiodącym 
tematem będą najnowsze ustalenia 
dotyczące bitwy pod Cycowem 1920 
roku. 

Pomysł przygotowania mono-
grafii miejscowości narodził się kilka 
lat temu. Z inicjatywą powstania te-
go typu publikacji wyszło powołane do 

istnienia w 2003 r. Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Cycowskiej. Początki 
pracy nad monografią nie były łatwe, 
wiele czasu poświęcono nie tylko na 
zbieranie materiałów, ale także na 
pozyskiwanie funduszy. Jednak udało 
się – książkowe opracowanie historii 
Cycowa powstaje przy współpracy z 
Zarządem Wojewódzkiej Rady Towa-
rzystw Regionalnych w Lublinie oraz 
przy wydatnym wsparciu wykładowców 
lubelskich wyższych uczelni tj. Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go w Lublinie. Redakcji publikacji pod-

jął się prof. dr hab. Wiesław Ślad-
kowski, historyk, pracownik naukowy 
Wydziału Humanistycznego UMCS, 
znawca dziewiętnastowiecznych 
dziejów Polski i Europy. 

Powstająca monografia ma 
na celu utrwalenie wielokulturowych 
korzeni naszego regionu. Gminę Cy-
ców tworzą miejscowości, których 
udokumentowana historia sięga na-
wet czasów średniowiecza. Brak od-
rębnego naukowego opracowania sta-
nowił od dawna dla wielu osób zainte-
resowanych bogatą przeszłością tych 
terenów prawdziwą bolączkę.  
A trzeba nadmienić, że i sam fakt 
posiadania własnej monografii nie-
zmiernie nobilituje miejscowość, 
przyczynia się do jej promocji w re-
gionie i poza jego granicami. Termin 
monografia oznacza pracę o charak-
terze naukowym, poświęconą jedne-
mu zagadnieniu - wydarzeniu, wybit-
nej postaci, lub też miejscowości, 
toteż dumą powinien napawać fakt, 
że wspólne dziedzictwo mieszkańców 
naszej gminy doczeka się wkrótce 
należytego opracowania. 

Iwona Pikuła 
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Spotkanie po latach 
 Dnia 20 listopada ubiegłego roku, w Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbyło się 
„Spotkanie po latach”, zorganizowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Uroczy-
stość ta odbyła się z okazji 95–lecia powstania  Szkoły Podstawowej w Busównie.  

  Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Zespołu Szkół Mieczysława Sołtys. W szeroko otwartych progach  
szkoły przyjęto grono dostojnych gości. Liczne grono stanowili absolwenci szkoły, byli pracownicy obsługi i admini-
stracji oraz  rodzice uczniów. Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej.  

 Z okazji tak znakomitej uroczystości jak 
mijający właśnie jubileusz, nie sposób nie sięgnąć 
pamięcią wstecz i przywołać wspomnienia. Przybyli 
na uroczystość zostali zaproszeni do zwiedzania 
szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okolicz-
ność materiałów zgromadzonych w „Izbie Pamięci i 
Tradycji”, gazetek, galerii starych zdjęć oraz gale-
rii znanych absolwentów szkoły. Szczególnym powo-
dzeniem cieszyły się stare zdjęcia przedstawiające 
byłych uczniów, nauczycieli i starą szkołę. Ileż 
wzruszeń i radości dostarczało oglądanie zdjęć ko-
leżanek i kolegów z klasy czy odnajdywanie na foto-
grafii podobizny wychowawcy.  

C.d. na następnej stronie ... 



 Gminny Ośrodek Kultury w 
Puchaczowie w 25.07.2010 r. realizo-
wać będzie zadanie publiczne  pt. 
Rok polski w tradycjach i obrzędach 
na Lubelszczyźnie. „Wesele Pucha-
czowskie – ocalić od zapomnienia”. 

 Naszym celem jest prak-
tyczne przekazanie umiejętności 
integracji różnorodnych przekazów 
kulturalnych. Poprzez  popularyzację 
polskiej kultury ludowej, pragniemy 
rozbudzić świadomość narodową, 
propagować wiedzę o regionie. Pre-
zentując alternatywne formy o cha-
rakterze profilaktycznym poprzez 
angażowanie dzieci, młodzieży i doro-
słych,  ze szczególnym uwzględnie-
niem osób w wieku senioralnym, na-
uczycieli, pracowników ośrodków kul-
tury.  

 Zadanie polega na przygoto-
waniu i poprowadzeniu spotkań, które 
mają na celu ukazanie tradycji ob-
rzędu weselnego pt.”Wesele Pucha-
czowskie” oraz kuchni charaktery-
stycznej dla takiego wydarzenia. 
Polegają one na zebraniu wspomnień i 
relacji starszych mieszkańców gminy 
związanych z obrzędem czyli pieśni i 
przyśpiewki, zabawy, toasty, „bramy 
weselne”, powitania okolicznościowe, 
modlitwy weselne ale również doty-
czące ubioru, ozdób i innych rekwi-
zytów. Etapem końcowym projektu 

będzie przygotowanie obrzędu we-
selnego pt.”Wesele Puchaczowskie” i 
przygotowania stołu z potrawami 
weselnymi, gdzie efekty pracy ręko-
dzieła ludowego będą mogli podziwiać 
i degustować mieszkańcy gminy. Po-
szczególne etapy zadania będą reje-
strowane w formie zdjęć i dostępne 
do obejrzenia jako wystawa fotogra-
ficzna pt. „Ocalić od zapomnienia” w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Pucha-
czowie. Całość przygotowań i prze-
bieg obrzędu zapisany zostanie na 
video w formie reportażu. 
   Nasza oferta jest progra-
mem otwartym, inspirującym do ak-
tywnych działań i stosowania różno-
rodnych środków wyrazu artystycz-
nego takich jak muzyka, plastyka, 
teatr, śpiew. Działania spowodują, że 
widz staje się aktywnym ich uczest-
nikiem. Wyzwolą w nim potencjał 
twórczy podkreślając wagę podmio-
towości osobowej, aktywności wła-
snej i pozytywnych relacji w środo-
wisku. Wstępne warsztaty spowodu-
ją, że mieszkańcy naszej gminy mają 
poczucie odpowiedzialności za efekt 
końcowy realizowanego zadania, co 
pozwali nam na przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu. 
 Uczestnicy warsztatów 
przybliżą nam tradycje i zwyczaje 
weselne obowiązujące dawniej w na-

szym regionie, które będą wykorzy-
stane podczas realizacji obchodów 
Wesela Puchaczowskiego; potraw, 
które będą degustowane podczas 
„Prezentacji Staropolskich Specja-
łów Weselnych”. Przyjęcie weselne 
przygotowane będzie w partnerstwie 
z  Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu 
Łęczyńskiego. 

 Zebrana podczas wywiadów 
z mieszkańcami dokumentacja audio i 
video pozwoli odtworzyć klimat pu-
chaczowskiego wesela począwszy od 
przygotowań, a skończywszy na wy-
jeździe młodych „na swoje”, stanie 
się również potwierdzeniem i jedno-
cześnie dokumentem przebiegu dzia-
łań, w ramach którego będziemy mo-
gli razem uczestniczyć w przygoto-
waniach i realizacji całego zadania 
pt. „Wesele Puchaczowskie -  ocalić 
od zapomnienia”. Na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Puchaczów 
znajdzie się galeria zdjęć poświęco-
na procesowi gromadzenia materia-
łów, dotyczących obrzędów wesel-
nych i towarzyszących im zwyczajów. 
Znajdzie się tam również dokumen-
tacja  z warsztatów kulinarnych, 
podczas których przygotowywane 
będzie przyjęcie weselne i główna 
uroczystość obrzędu weselnego.   

 

                               GOK Puchaczów  
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Rok polski w tradycjach i obrzędach na Lubelszczyźnie. 

„Wesele Puchaczowskie – ocalić od zapomnienia” 

c.d. Spotkanie po latach 
 Spotkanie było okazją do przybliżenia, między innymi wydarzeń i faktów z kart historii szkoły. Głos zabrali goście, 
którzy gratulowali tak wspaniałego dorobku szkoły, tylu udanych lat pracy,  wyrażając podziw dla zmian na lepsze, jakie po-
czyniono na przestrzeni tych lat. Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez  dzieci i 
młodzież pod opieką pani Marzeny Karpowicz. Młodzi artyści swoim występem przybliżyli koleje losu szkoły, walkę o jej ist-
nienie podczas okupacji, czasy rozbudowy i zmian. Niejednemu kręciła się łza w oku. Następnie została zaprezentowana dru-
żyna zapaśnicza działająca w szkole pod opieką trenera Andrzeja Gruszkowskiego. Nie zabrakło też występu zespołu ludo-
wego „Wierzbiczanie” prowadzonego przez panią Marzenę Karpowicz.  Widowisko przygotowane przez dzieci, młodzież i 
nauczycieli widzowie  nagrodzili gromkimi brawami.  Po apelu goście w towarzystwie gospodarzy udali się na przygotowany 
wcześniej poczęstunek, gdzie przy kawie i cieście wspomnieniami powrócili do lat spędzonych w szkolnych ławach. To wspól-
ne spotkanie zaproszonych gości, absolwentów, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakoń-
czyło uroczystości jubileuszowe.  

 Rocznica 95-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona 
pedagogicznego i absolwentów była okazją wspomnień. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci 
wszystkich. 



 Kościński Mieczysław jeden 
z najciekawszych współczesnych pi-
sarzy ludowych Lubelszczyzny. Uro-
dził się 3 maja 1941roku we wsi  Ro-
goźno, gm. .Ludwin, woj. .lubelskie. 
Miał sześcioro rodzeństwa. Po II 
wojnie światowej przybyli do wsi 
Krasne, gm. Uścimów. Po śmierci 
matki i brata mieszkał samotnie. 

W 1956 r. ukończył szkołę 
podstawową ,dalszą naukę musiał  
przerwać z powodu choroby. Od 17 
roku życia nie mógł chodzić o wła-
snych siłach., poruszał się przy pomo-
cy wózka inwalidzkiego. Od 1969 ro-
ku był korespondentem GUS, za co 
otrzymał od tej instytucji złotą, 
srebrną i brązową odznakę. Od 1960 
roku prowadził punkt biblioteczny w 
rodzinnej miejscowości. Już jako 
mały chłopiec „lubił układać wierszy-
ki”. Na poważnie pisał od około 1970 
roku, powodowany „chęcią pokazania, 
że coś w życiu potrafi i dla wypełnie-
nia wolnego czasu”. Kościński jest 
autorem liryków, tekstów satyrycz-
nych, okolicznościowych i wierszowa-
nych legend. Debiutował na początku 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku w „Gromadzie – Rolniku Polskim”, 
zamieszczał tam również później sa-
tyry i korespondencje terenowe. W 
konkursie literackim im. Jana Pocka 
otrzymywał wielokrotnie nagrody i 
wyróżnienia. W 1997 roku jury uho-
norowało go  nagrodą specjalną w 
dziedzinie poezji za podejmowanie 
tematyki współczesnej, II nagrodę 
uzyskał w 2001 roku, III w 2000 i 
2002r., a wyróżnienia w latach 1988, 
1990, 1998, 1999, 2003, 2004. jego 
aktywność twórczą doceniono także 
i n s t y t u c j o n a l n i e :  o d z n a k ą 
„Zasłużonego Działacza Kultu-
ry” (1990) oraz „Honorową Odznaką 
za Zasługi dla Lubelszczyzny” (1998). 
Drukował m.in. w „Biuletynie Infor-
macyjnym Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych” i Twórczości Ludowej”. 
Od 1980 roku należał do Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych. Jego 

krótki biogram ukazał się w „Biul. 
Inf. STL” (1982, nr 23-24), pisano 
też o nim w „Dzienniku Lubel-
skim”(1994). 

 W debiutanckim tomiku 
„Zapomniane progi” wyróżniają się 
dwa podstawowe kręgi treściowe. 
Jeden ustanawiają wiersze satyrycz-
ne o wyraźnych odniesieniach spo-
łeczno-politycznych. Są to utwory 
przeniknięte żywiołem negacji, ostre 
w ocenach. Tematyka tego rodzaju 
tekstów wiedzie od krytyki wypaczeń 
biurokratycznego, korupcyjnego, 
pasożytniczego systemu obsługujące-
go rolnictwo w okresie PRL-u, do 
kwestii łączących się z ujemnie po-
strzeganą akcesją unijną. W najwięk-
szym stopniu, z olbrzymią pasją 
ostrze krytyki tnie wynaturzenia 
transformacji ustrojowej, zafundo-
wanej polskiej wsi przez rewelato-
rów ekonomicznych III Rzeczpospo-
litej. Następny „rdzeniowy” krąg te-
matyczny „Zapomnianych progów” 
kształtują wiersze osobiste o mocno 
zarysowanej tkance autobiograficz-
nej. Są to przekazy głęboko emocjo-
nalne, szczere, rzadko spotyka się 
we współczesnej literaturze ludowej  
tak daleko idące treści prywatne. 
Widzimy tu dużo goryczy, bólu ist-
nienia i lęku o byt . Edycję dopełniają 
nostalgiczne wizje szczęśliwego 
dzieciństwa, radosnego bytowania 
wśród najbliższych. 

 W sumie główną tonacją  
poetycko-satyrycznego zbioru 
„Zapomniane progi” okazuje się smu-
tek, zwątpienie, przeważa tęsknota 
za przeszłością i obawa przed skut-
kami przeobrażeń dziejowych.                                                                                                    
Odszedł od nas tam gdzie niema 
zmartwień i jest się szczęśliwym                                                 
18 listopada 2006r. 
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Legenda o Świętym Kamieniu 
 Gdy będziesz zwiedzał 

Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, 

To przyjedź koniecznie nad jezioro Krasne, 

Zatrzymaj się chwilę przy Świętym Kamieniu 

I odciśnięte na nim ślady obejrzyj w milczeniu, 

Bo jak opowiadają najstarsi tej wioski 

To są odciśnięte ślady Matki Boskiej. 

 

    Tu gdzie dziś jezioro roztacza swe wody, 

    Stało niegdyś miasto prześlicznej urody, 

    Lecz rządził nim władca chciwy i ponury, 

    Co nigdy biedaka nie wpuścił za mury. 

 

    Gdy się ktoś pojawił ubogo ubrany, 

    To był przez pachołków od bram odpędzany, 

 Więc niejeden biedak z pragnienia i głodu 

 Kończył swoje życie za murami grodu. 

 

 Aż pewnego razu jak opowieść plecie, 

 Kiedy jeszcze święci chodzili po świecie, 

 Na płaskim kamieniu tuż u bramy miasta 

Postawiła stopę uboga niewiasta.     

 

 I wicią brzozową którą w ręku miała, 

 Delikatnie w bramę miasta zapukała, 

 A że zmęczona i spragniona była, 

To pokornym głosem o wodę prosiła. 

 

Ale pachołkowie, co przy bramie byli,  

 Nie dali jej wody, tylko z niej szydzili, 

 Szybciej nad niewiastą głaz by się zlitował 

 Niż okrutny władca, który tam panował. 

 

I oto w jednej chwili rzecz się dziwna stała, 

Pociemniało niebo a ziemia zadrżała, 

A gdy się po chwili niebo rozjaśniło, 

Już owego miasta na ziemi nie było. 

 

Tylko w tamtym miejscu kipiel bulgotała 

i fala z wściekłością o brzeg uderzała, 

I poszła legenda po miastach i wioskach, 

Że to nie była żebraczka, tylko Matka Boska, 

Która przed wiekami tędy wędrowała 

I chciwego władcę srogo ukarała. 

 

1997 rok,  z  rękopisu 
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Stowarzyszenie „Podaj dłoń” 
 W Starej Wsi (miasto Łęcz-
na), aktywizuje społeczność lokalną 
poprzez działania związane z eduka-
cją oraz rozwojem dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Działalność Stowarzy-
szenia polega głównie na realizowaniu 
projektów edukacyjnych z udziałem 
mieszkańców Gminy Łęczna i Powiatu 
Łęczyńskiego. 

 Podejmowane działania opar-
te są przede wszystkim na warszta-
towej formie edukacji. 

 Od kilku lat Stowarzyszenie 
realizuje cykl programów z zakresu 
ochrony polskiej kultury i tradycji 
ludowej oraz edukacji ekologicznej. 

 Dążymy do zainteresowania 
młodego pokolenia bogactwem histo-
rii, kultury i tradycji miejsca, z któ-
rego pochodzi i w którym, na co 
dzień mieszka. 

 W działaniach tych wykorzy-
stujemy zasoby kulturowe (tradycje 
regionu), naturalne (bogactwo przy-
rody) oraz ludzkie (umiejętności i 
pasje mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego). 

 Cieszy fakt, że mieszkańcy 
pobliskich wsi mają możliwość zapre-
zentowania tu swoich talentów w 
dziedzinie rzemiosła i rękodzieła, 
które dotąd nie były przedstawiane 
publicznie. 

(oprac. Przemysław Kazula i Joanna 
Grzesiak) 
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Stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane 29.04.1992r. jako 
Lubelskie Stowarzyszenie Prze-
ciwalkoholowe w Lublinie Od 
09.10.2001 Stowarzyszenie uzy-
skało wpis do Krajowego Rejestru 
Sadowego, Sąd Rejonowy w Lubli-
nie XI Wydział Gospodarczy KRS, 
a w czerwcu 2004 roku zareje-
strowało Działalność Pożytku Pu-
blicznego. Od 27 września 2008r. 
nastąpiła zmiana nazwy na Stowa-
rzyszenie Nasza Świetlica – Po-
mocna Dłoń, a siedziba została 
przeniesiona do Bogdanki. Już 
sama nazwa jest wyznacznikiem 
naszych działań. Celem zasadni-
czym jest prowadzenie świetlic 
profilaktyczno-wychowawczych 
dla dzieci, oraz wspieranie rodzin 
w trudnym procesie wychowania, 
we wszystkich możliwych for-
mach pomocy. 

Od stycznia 2005 roku na 
terenie Gminy Puchaczów działa 
Świetlica Profilaktyczno-
Wychowawcza w Bogdance. Jesz-
cze w tym samym roku w czwar-
tym kwartale ruszyła druga świe-
tlica w Ostrówku. Organem pro-
wadzącym było Lubelskie Stowa-
rzyszenie Przeciwalkoholowe. Od 
27 września 2008 roku Stowa-
rzyszenie zmieniło nazwę, która 
obecnie brzmi Stowarzyszenie 
Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, a 
jednocześnie przeniosło swoją 
siedzibę do Bogdanki. Teraz Sto-
warzyszenie jest bliżej spraw, 
którymi się zajmuje. W latach 
2005 – 2008 zbudowano trwały 
fundament, na którym opiera się 
praca świetlic. Dzieci stały się dla 
nas partnerami, a nie podopiecz-
nymi. Dzięki takiej formule dzi-
siaj nie mamy problemu z podej-
mowaniem jakichkolwiek działań. 
Jeśli chcemy przygotować insce-
nizację na okolicznościowe święto 
to problemem jest, kogo wybrać, 
bo chętni są wszyscy.  

W latach 2006 – 2007 brano udział 
w projekcie Rzeczpospolita Inter-
netowa i otrzymano grant. Dzięki 
temu obie w/w świetlice otrzymały 
łącznie 30 komputerów i zapewnio-
no stały całodobowy dostęp do In-
ternetu. W obu świetlicach z In-
ternetu może skorzystać każdy, a 
opiekunowie pomogą w uzyskaniu 
potrzebnych informacji. Od po-
wstania świetlic ważnym dla nas 
elementem jest działanie wielopo-
koleniowe. Na organizowane impre-
zy przychodzą całe rodziny i wszy-
scy razem świetnie się bawią. To 
najlepszy model kształtowania po-
staw i szacunku dla własnej rodziny 
a także dla ludzi starszych. A my 
bawimy się i uczymy.  
  ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

Prezes Zarządu -  Andrzej Mitura 

Skarbnik -  Roman Siedlecki 

Sekretarz - Anna Walczuk 

Członek - Magdalena Tarka 

Członek - Aneta Misiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” — nie tylko z nazwy... 
    Zawsze podejmujemy tematy zwią-
zane z tradycją. Wspólnie z przed-
stawicielami starszego pokolenia cy-
klicznie wykonujemy palmy i pisanki 
wielkanocne. Wykonujemy różne 
ozdoby i stroiki z kolorowych mate-
riałów wszelkiego rodzaju. Jesteśmy 
także otwarci na współpracę. W Bog-
dance słuchacze SPPSS odbywali 
praktyki i prowadzili zajęcia, a dzieci 
do dzisiaj wspominają wycieczkę do 
podziemi kredowych w Chełmie, którą 
dla nich przygotowali. Współpracuje-
my z Drużyną Wojów Nadwieprzań-
skich z Łęcznej, a także z Panem 
Wolińskim, do którego jeździmy na 
Słowiańskie Grodzisko, poznając hi-
storię i sposób życia w zamierzchłej 
naszej przeszłości. 

      Prace naszych podopiecznych 
prezentowane są na różnych kierma-
szach i wystawach, m.in. „Święto Je-
sieni” w Kazimierzu, lokalne imprezy 
typu dożynki czy dni miejscowości.   

       Korzystamy również z zaproszeń 
zaprzyjaźnionych z naszą organiza-
cją sąsiadów: „Majówka” w Zawie-
przycach – gmina Spiczyn, Dni Gminy 
Cyców, wielkanocny kiermasz „Obudź 
się do życia” w Cycowie. Ponadto co 
roku na kiermaszu w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Lublinie placówka z 
Bogdanki prezentuje ozdoby i stroiki 
wielkanocne, m.in. kwiaty z bibuły: 
krokusy, żonkile, tulipany, hiacynty, 
które również są wykorzystywane w 
stoikach świątecznych.  

 W roku 2010 powstały nowe 
świetlice w: Albertowie, Ciechan-
kach, Nadrybiu i Zawadowie. Łącznie 
Stowarzyszenie prowadzi 8 świetlic, 
z czego 6 na terenie Gminy Pucha-
czów, pozostałe dwie zlokalizowane 
są w Łęcznej i Spiczynie. 

Stowarzyszenie, reprezento-
wane przez Annę Walczuk, jest rów-
nież członkiem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Polesie” z siedzibą w Cycowie. 

Stowarzyszenie  od niedawna posiada 
swoją stronę internetową  
www.pomocna-dlon.cba.pl 



Tłusty Czwartek  w Ludwinie 
z racji rozmachu i wielkości  odbywał 
się po raz pierwszy  na terenie hali 
sportowej i  po raz pierwszy w takim 
zakresie. Do tej pory impreza  orga-
nizowana była w sali Centrum Spo-
tkań Kulturalnych Mieszkańców.  
Oprócz pączków można było skoszto-
wać specjałów regionalnych przygo-
towanych przez uczestniczki warsz-
tatów kuchni staropolskiej oraz kon-
kursu kulinarnego.   
    
 Na wielkim stole biesiadnym 
zagościły wspaniale mięsiwa oraz wę-
dliny przygotowane tradycyjnymi 
metodami. Przed konkursem zorgani-
zowano warsztaty kuchni staropol-
skiej.  Do konkursu zgłoszono blisko 
80 wspaniałych potraw i napojów. 
Autorzy najlepszych potraw otrzy-
mali okolicznościowe dyplomy oraz 

nagrody. Przygotowanych na konkurs 
potraw oraz  przysmaków mogli  
spróbować wszyscy uczestnicy bie-
siady. 

 Podczas imprezy nie zabra-
kło kabaretu,  muzyki i tańców. Bie-
siadników rozbawiał  kabaret „Łzy 
sołtysa”.  Atrakcją wieczoru stały się 
występy Zespołu Pieśni i Tańca 
„Jawor” z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie, a także Zespół Tań-
ca Ludowego „Zezulanie” ze Szkoły 
Podstawowej w Zezulinie, który dzia-
ła od 14 lat. Swój dorobek artystycz-
ny prezentuje podczas różnych uro-

czystości szkolnych, środowisko-
wych. Do zabaw zapustnych porywał 
wszystkich wodzirej. 

Tłusty czwartek w Ludwinie 
to impreza cykliczna już od 2001r. 
Potwierdziła jak bardzo ważne jest 
dbanie o  tradycję i udowodniła, że 
gościnność jako cecha mieszkańców 
naszego regionu pozwala zacieśniać 
więzi   i zbliża ludzi. 

Opracowanie: Sz. Cz. i  M..Z. 
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„Biesiada  Staropolska” w Ludwinie 



 Zadanie Publiczne realizowa-
ne w 2009 r. przez  LGD „Polesie” na 
podstawie  umowy zawartej z Gminą 
Cyców, zaowocowało w  wiele  działań, 
które miały na celu aktywizowanie i  
nawiązywanie współpracy pomiędzy 
różnymi organizacjami i  instytucja-
mi. W ramach tego zadania przepro-
wadziliśmy szereg warsztatów z za-
kresu rękodzieła i kuchni  tradycyj-
nej.   

    Uczestniczyliśmy w wyjazdach   
promujących obszar i nasze inicjaty-
wy. W ramach wspomnianego Zadania 
nawiązana została współpraca z gminą 

Dubicze Cerkiewne na Podlasiu z któ-
rą to planujemy kolejne działania.   

 Tradycją stały się Kiermasze  
świąteczne  w których udział biorą 
wystawcy rękodzieła nie tylko z Gmi-
ny Cyców, ale także z gmin  sąsied-
nich jak: Puchaczów,  Wierzbica, czy 
Urszulin z ktorą łączą naszą LGD 
tradycje  z czasów Fundacji „Liderzy 
Polesia”.   

 Nasze kiermasze ubogacane 
są występami zespołów artystycz-
nych  np. „Cycowianie”, „Seniorzy” z  
Urszulina, „Załuczanie” z Załucza   

Starego oraz niezawodne zespoły 
gimnastyczno –taneczne  z Zespołu 
Szkół w Cycowie.  

 Zachęcamy do  współpracy z 
nami  inne gminy z naszej LGD. W 
roku bieżącym pod patronatem Gmin-
nego Domu Kultury w Cycowie w 
partnerstwie z Gminą Sosnowica pla-
nujemy trzydniowy wyjazd warszta-
towo - szkoleniowy z zakresu ręko-
dzieła ludowego i kuchni regionalnej.  
Będzie to zapewne okazja do bliż-
szego poznania się aktywnych  ludzi 
z obszaru naszej LGD. 

M.L. 
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Tradycja podstawą naszej tożsamości... 
 



ZIELONO MI… 

Śpiewał kiedyś 
Andrzej Zaucha do 
słów Agnieszki 
Osieckiej. Wiosna 
to czas, kiedy na-
tura budzi się do 
życia. Zieleń i wio-
sna nigdy mnie nie 
zawiodły. Pojawiają 
się zawsze, prawie 
zawsze o tej samej 

porze.  

Wiosna to początek zielonego menu w 
mojej kuchni. Oto kilka przepisów na 
zdrowe, proste i w miarę szybkie do 
wykonania dania.  

 

SAŁATKA CHUTOROWA: 

SKŁADNIKI:  
1 sałata,  
1garść listków mniszka,  
1 pomidor,  
1pęczek szczypiorku,  

SOS: 
sok z jednej cytryny,  
5 łyżek oleju słonecznikowego,  
pół łyżeczki białego pieprzu,  
szczypta soli,  
1 łyżka rozpuszczonego miodu,  
pół łyżeczki octu balsamicznego,  
1łyżeczka bazylii 

 
WYKONANIE: 
Składniki opłukać, sałatę porwać na 

cząstki, liście mniszka można 
wcześniej na parę minut namoczyć 
w słodkiej wodzie (będą mniej 
gorzkie), pomidor i szczypior po-
kroić wedle upodobania. Składniki 
sosu dokładnie wymieszać (w sło-
iczku lub blenderem) i polać sałat-
kę. Wymieszać delikatnie. Zwykle 
posypuję prażonymi pestkami sło-
necznika, płatkami kwiatu mniszka 
( jak już są), kwiatkami stokrotki 
polnej czy barwinka.  

GADŻAŁY:                                           
tę potrawę robimy „ na oko”, jak nasze 
babcie i mamy…                         
SKŁADNIKI:  
ok.1 kg zblanszowanej lebiody (komosa 

biała),  
Kostka słoniny lub boczku,  
szczypiorek lub cebula,  
koperek, pietruszka,  
garść lub dwie ugotowanej fasoli,  
garść młodej pokrzywy,  
parę łyżek śmietany,  
sól, pieprz do smaku, 

 
WYKONANIE: 
Słoninę lub boczek pokroić i podsmażyć 

na patelni. Dodać cebulę, lebiodę 
(można trochę pokroić), pokrzywę, 
sól, pieprz. Krotko poddusić, dodać 
resztę składników. Wymieszać i 
podawać najlepiej na ciepło.  

W wersji dietetycznej zamiast słoniny 
można użyć masła lub oleju, za-
miast śmietany jogurtu. Ale to już 
nie to samo... 

 
 

HERBATKA WIOSENNA:            
(ze świeżych ziół i kwiatów)          
SKŁADNIKI:  

kilka listków pokrzywy,  
kilka pączków (listków) brzozy,  
kilka listków mięty,  
po parę kwiatków dostępnych na 

łące lub w sadzie :fiołek, sto-
krotka, barwinek,  

można dodać kilka płatków hibiskusa, 
WYKONANIE:  
Składniki opłukać (chyba, że deszcz 

właśnie je opłukał) zalać w wysokiej 
szklance lub dzbanku. 

 
Skład takiej herbaty zmienia się, bo 
później pojawiają się kwiaty koniczyny 
białej i czerwonej, lipy, czarnego bzu, 
dziewanny olimpijskiej, chabru oraz 
dzwoneczki, róże, piwonie czy ziele 
owsa. 
Herbatkę można pić ciepła lub zimna, 
doprawiona sokiem z cytryny, miodem.  
Można podawać mrożoną. Pięknie wy-

glądają kostki lodu z zatopionymi 
kwiatkami fiolka, stokrotki, dziewanny, 
liśćmi mięty.  
Herbata nie dość, że lecznicza, smacz-
na to i jeszcze pięknie się prezentuje 
w wysokich, przezroczystych szklan-
kach do cafe latte lub dzbanku. 

 Zdzisława Deniszczuk 

Rok 1, numer 1 

Kącik kulinarny - specjały z Polesia... 
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Zapraszamy do 
„dzielenia się” 

z nami 
ciekawymi , 
sprawdzonymi 
przepisami na 

potrawy, 
nalewki i inne 
pyszności… 

Chętnie je 
opublikujemy!!! 

Fotograficzny skrót               
konkursu kulinarnego                                     

„Palce Lizać-
reaktywacja” w Cycowie  

I-etapu pod hasłem: 
„Wielkanocne przysmaki” 

 
Prezentowane potrawy to;  

„Kura na butelce”- Tatiana Urlich, 

„Bakaliowa baba”- Irena Hauzer, 

„Jajka na rożne sposoby”- Lucyna 
Wnuk, 

„Szynka wy-
śmienita”- Mar-
ta Kociuba i 
Elżbieta Paw-
łowska 

  


