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W związku z planowanym wydaniem 

albumu pt. „Polesie w dawnej fotografii” zwracamy się do Państwa o 

przekazywanie odbitek (skany, fotokopie) dawnych fotografii, dokumentujących 

krajobraz i życie mieszkańców obszaru LGD „Polesie”, tj. gmin: Spiczyn, Lu-

dwin, Łęczna, Puchaczów, Uścimów, Sosnowica, Urszulin, Cyców i Wierzbica. 

Osoby, które nie dysponują sprzętem umożliwiającym dokonanie kopii fotogra-

fii zapraszamy do biura LGD. Fotografie lub kopie można przekazywać rów-

nież za pośrednictwem urzędów gmin lub gminnych instytucji kultury, np. domy 

kultury i biblioteki.  

Wszyscy, którzy przekażą odbitki fotografii na rzecz tworzonego albumu 

zostaną wynagrodzeni bezpłatnym egzemplarzem. Album planujemy wydać w 

Polesie w dawnej fotografii 

c.d. na stronie 2 

VII nabór wniosków 

rozpoczęty!!! 

Informujemy, że 8 listopada b.r. 

ogłosiliśmy VII nabór wniosków z działa-

nia „Małe Projekty”. Informacja o naborze 

znajduje się na str. 3 kwartalnika.  

W każdej gminie LGD „Polesie” bę-

dziemy w związku z naborem prowadzić 

doradztwo. Harmonogram dyżurów do-

radczych znajdziecie Państwo na stronie 

www.lgdpolesie.pl. 

Dyrektor Biura Adam Panasiuk 
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W lutym b.r. Gmina Wierzbica złożyła wniosek za pośrednic-

twem Stowarzyszenia LGD „Polesie” w ramach programu LEADER  

z działania Małe projekty na operację „Wyposażenie Wiejskiego 

Domu Kultury w profesjonalny sprzęt gastronomiczno-

prezentacyjny”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację 

projektu została podpisana w maju. Wykonanie projektu obejmowało 

zakup sprzętu gastronomiczno do świetlicy wiejskiej w Wierzbicy. 

Celem operacji był wzrost jakości życia mieszkańców Wierzbicy i 

okolic, a tym samym umożliwienie czynnego uczestnictwa w wyda-

rzeniach społecznych i kulturalnych. Zwiększenie integracji między-

pokoleniowej społeczności lokalnej oraz aktywizacji społeczno-

kulturowej, a także zwiększenie spotkań aktywizujących oraz osób 

w nich uczestniczących również należały do celów tego projektu. 

W ramach projektu zakupiono sprzęt: 

do przygotowywania i przechowywania produktów i półproduktów 

żywnościowych: lodówkę, mikser, maszynkę do mielenia, blen-

der, garnki, patelnie, warniki, zestawy noży, cedzak,  

do wydawania i prezentacji produktów żywnościowych: talerze, 

filiżanki, salaterki, sztućce, półmiski, cukiernice, bulionówki, pate-

ry na ciasto, dzbanki, literatki, tace do serwowania, koszyczki na 

chleb, obrusy, 

do przygotowywania i promocji lokalnej kuchni w plenerze: grillo -

wędzarnię, namioty i fartuchy z herbem gminy. 

         Projekt korzystnie wpłynął na poprawę wize-

runku wsi Wierzbica, jak i całej gminy. Odpowied-

nie wyposażenie świetlicy zachęca mieszkańców 

do spotkań, wymiany doświadczeń i pomysłów na 

organizowanie wolnego czasu. Panie z KGW ma-

ją teraz możliwość rozwijania swoich umiejętności 

kulinarnych, a także przekazywania ich młodemu 

pokoleniu. Dzięki zakupowi sprzętu zostały już 

zorganizowane pierwsze wydarzenia, w których 

lokalna społeczność brała aktywny udział.  

        Ten projekt i inne zrealizowane poprzez Sto-

warzyszenie LGD „Polesie” udowodnił, że dzięki 

funduszom europejskim wieś zmienia się na lep-

sze. Możemy się roz-

wijać, a także aktyw-

nie spędzać czas. To 

czego chcemy, a cze-

go nie widzimy jesz-

cze w swoim otocze-

niu, możemy osiągnąć 

dzięki wspólnemu 

działaniu i chęci 

współpracy - realizu-

jąc Wasze pomysły.  

Agnieszka Laskowska 

- UG Wierzbica

II półroczu 2014 roku. Prosimy również o opisanie 

przekazanych fotografii - miejsca i czasu jej wykona-

nia, znajdujących się na niej postaci, itp. 

Mamy nadzieję, że przy Państwa pomocy uda 

nam się stworzyć wyjątkowy album, który będzie cen-

ną pamiątką, a jednocześnie pozwoli młodszemu po-

koleniu na poznanie sposobu życia naszych przod-

ków. Myślę, że album stanie się doskonałym narzę-

dziem nie tylko dokumentującym, ale również promu-

jącym dziedzictwo kulturowe naszej okolicy, w której 

obok siebie żyli przedstawiciele różnych kultur, naro-

dowości i religii. To wszystko składa się na wyjątkowy 

wielokulturowy charakter naszego dziedzictwa. 

Adam Panasiuk 

Fotografie ze zbiorów http://historia.urszulina.net  

i Urzędu Gminy Spiczyn 
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Aneks kuchenny 

świetlicy  

w Wierzbicy  

już dostępny 

Polesie w dawnej fotografii 
c.d. ze strony 1. 
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pamiętniki, wiersze. Powstała książka, choć krótka, to nie-

zwykle ciekawa ze względu na swą nietypowość. 

Z kolei Wola Wereszczyńska z Babskiem i Zawadówką 

zainspirowały mnie swoją typowością – są idealnym przykła-

dem miejscowości z pogranicza Polesia, Podlasia i 

Chełmszczyzny. Mieszkańcy zdani byli na współżycie z ota-

czającą przyrodą, musieli stać się samowystarczalni. Miej-

scowości te doskonale wpisują się też w historię Polski, gdyż 

niemalże każde wydarzenie z dziejów naszego 

kraju odcisnęło tutaj swoje piętno. 

Promocja pierwszej książki odbyła się 21 wrze-

śnia w świetlicy OSP w Urszulinie, a drugiej – 28 

września w świetlicy wiejskiej w Zawadówce. 

Wrzesień 2013 był dla mnie wyjątkowym miesiącem w 

życiu. Po rocznej, ciężkiej pracy udało mi się doprowadzić 

do wydania, zaprezentowania i rozdania monografii miej-

scowości: Michałów, Wiązowiec, Wola Wereszczyńska, 

Zawadówka i Babsk. Ale po kolei… 

W sierpniu ubiegłego roku Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa z Warszawy złożyła mały projekt na 

opracowanie i wydanie książki „Michałów. Śladami Zapo-

mnianej Historii”, a Poleski Park Narodowy – 

„Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk. 

Śladami Zapomnianej Historii”. Autorem oby-

dwu książek miałem być i zostałem ja. Wnioski 

o przyznanie pomocy pozytywnie przeszły we-

ryfikacje Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Lubelskiego, czego następstwem były 

podpisane umowy o przyznaniu pomocy z Eu-

ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich. Po intensywnych 

pracach we wrześniu tego roku książki stały 

się faktem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 

pomoc wielu osób – najstarszych mieszkańców, kierowni-

ków lokalnych instytucji. Ciekawostką są zdjęcia miejsco-

wości wykonane z motolotni przez Przemka Trześniaka. 

Dlaczego wybrałem te miejscowości? 

Michałów jest niezwykły ze względu na swoją genezę 

powstania. Założyli go szwajcarscy menonici, a przez dłuż-

szy czas zamieszkiwali go osadnicy niemieccy – stąd funk-

cjonowała nazwa Michelsdorf. Dzięki pomocy wielu potom-

ków niemieckich osadników „rozrzuconych” po całym świe-

cie (Kanada, USA, Niemcy) udało mi się zgromadzić bar-

dzo dużo ciekawych materiałów źródłowych, czyli zdjęcia, 

Kolejne miejscowości Gm. Urszulin mają swoje 

monografie 

Aktorzy z teatrzyku szkolnego „Do Woli” 

Goście z chorągwi Suchekomnaty z Zawieprzyc 

… ale głównymi bohaterami wieczoru byli najstarsi 
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Wielkie podziękowania składam strażakom OSP 

Urszulin i paniom ze Stowarzyszenia „Pod Wiatra-

kiem” (także paniom ze Stowarzyszeniem współ-

pracujących) za olbrzymią pomoc w przygotowa-

niu uroczystości. A nie było łatwo, bo na pierwszą uroczystość przyby-

ło prawie 200 osób, natomiast do Zawadówki jeszcze więcej. Oprócz 

wręczania książek były występy zespołów ludowych – „Załuczanie”, 

„Seniorzy”, „Ballada” i „Wielkopolanie” oraz zaprzyjaźnionego teatrzy-

ku szkolnego „Do Woli” z Woli Wereszczyńskiej. Przygotowany po-

częstunek oraz muzyka zapewniona przez Henryka Chomę dały moż-

liwość świętowania do późnych godzin 

nocnych. 

Książka o Woli Wereszczyńskiej, Za-

wadówce i Babsku znajduje się w sprzeda-

ży w siedzibie Poleskiego Parku Narodo-

wego. Ponadto obydwie monografie znala-

zły się w większości bibliotek z obszaru 

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

Tekst Adam Panasiuk 

Foto: Stanisław Arciszewski,  

Dominik Sarama i Agata Panasiuk 

Podczas uroczystości rozdano ponad 500 książek! 

niezbędne atesty 

oraz certyfikaty 

przewidziane nor-

mami UE. Zostawiliśmy sporo prze-

strzeni do biegania. Nawierzchnia w 

postaci trawy z rolki jest bezpieczna i 

amortyzuje ewentualne upadki. 

Chcieliśmy, by było wesoło i koloro-

wo – zaznacza Michał Woźniak. 

Inwestycja została zrealizowana 

z Małego Projektu finansowanego ze 

środków Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Operacja została wybrana do reali-

zacji przez Stowarzyszenie LGD 

„Polesie”. 

Tekst i foto: Michał Woźniak  

- Inspektor UG Ludwin  

ds. projektów unijnych 

którego celem jest wyrównanie szans 

edukacyjnych. Stanie się on szybko 

ulubionym miejscem odpoczynku i re-

laksu na świeżym powietrzu. Zabawy 

ruchowe i sprawnościowe sprawią dzie-

ciom wielką frajdę, pobudzą wyobraźnię 

i nauczą współdziałania w grupie – za-

znaczył Andrzej Chabros. 

Najbardziej ucieszeni z placu za-

baw byli uczniowie, ponie-

waż to oni będą go użytko-

wać w przeważającej więk-

szości. Urządzenia zaba-

wowe są przeznaczone dla 

dzieci w różnym wieku i o 

różnej aktywności rucho-

wej. Posiadają wszelkie 

Otwarcie nowego pla-

cu zabaw to jeszcze 

jedna, kolejna cegieł-

ka w budowaniu kolorowej i nowocze-

snej Szkoły Podstawowej im. Zgrupo-

wania Partyzanckiego w Ludwinie. 

Można śmiało stwierdzić, iż szkoła 

wzbogaciła się o kolejne miejsce za-

baw, które służyć będzie dobru dziec-

ka. Niewątpliwie pozwoli on rozwijać 

zręczność, sprawność ruchową i inte-

lektualną, zaspokoić naturalną potrze-

bę ruchu oraz przyczynić się do kształ-

towania właściwej postawy ciała. Słu-

żyć będzie rozwojowi wyobraźni i kre-

atywności. Jest to bardzo ważne w 

kontekście obniżenia wieku szkolnego, 

Z myślą o rodzinie - nowy plac zabaw w Ludwinie 
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małego projektu „Wielokulturowość 

Powiatu Łęczyńskiego jako atrakcja 

turystyczna Polesia”, finansowane-

go ze środków LEADER – PROW 

2007-2013. Do końca roku zostanie 

jeszcze przeprowadzony tematycz-

ny konkurs kulinarny dla restauracji, 

a także wydany folder promujący 

walory turystyczne pojezierza. 

Tekst i foto: Wiktor Piotrowski 

z samego początku przyciągnęła sporą 

część słuchaczy. Wystąpił doświadczo-

ny wilk morski Marek Szurawski, który 

swój występ przeplatał licznymi konkur-

sami o tematyce żeglarskiej. Pytania – 

pomimo tego, że do najłatwiejszych nie 

należały – dosyć szybko zostały rozwią-

zane. W międzyczasie przeprowadzono 

konkurs plastyczny dla przedszkolaków i 

dzieci ze szkół podstawowych w 3 kate-

goriach: żaglówka, pirat oraz rybka. 

Wieczorem przyszedł czas na występ 

gwiazdy. „Ryczące Dwudziestki” nie 

zawiodły – rytm ich autorskich szant 

porwał widownię do tańca i śpiewu. Ze-

spół złapał wspaniały 

kontakt z publicznością, 

dlatego tym bardziej 

festiwal należy zaliczyć 

do udanych. Miejmy 

nadzieję, że sukces I 

Kameralnego Festiwalu 

Szantowego przyczyni 

się propagowania kultu-

ry żeglarskiej w Poje-

zierzu Łęczyńsko -

Włodawskim. Impreza 

odbyła się w ramach 

Szantowa impreza nad Piasecznem 

została zorganizowana podczas tego-

rocznych wakacji – 24 sierpnia. O godz. 

11.00 rozpoczęły się regaty żeglarskie 

zorganizowane przez AZS ANTARES. 

Chętnych było sporo, zebrało się aż 10 

drużyn, dlatego rywalizacja przeciągnęła 

się do późnych godzin wieczornych. 

Tymczasem po godz. 16.00 I Kameralny 

Festiwal Szantowy wspólnie otworzyli 

Sekretarz Powiatu Kazimierz Radko oraz 

Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros. 

Następnie publice umilał czas zespół z 

Lubartowa „Syndrom Beczki”. Wspaniała 

atmosfera i dźwięk pieśni żeglarskich już 

Jezioro Piaseczno to idealne miejsce do krzewienia kultury żeglarskiej. Oprócz 

ośrodków wypoczynkowych i  bazy nurkowej, znajduje się tutaj również baza żeglar-

ska. Piękna, słoneczna pogoda, wypukłe od wiatru żagle oraz cudowna szantowa 

muzyka przyciągnęły do Ośrodka Uniwersytetu Przyrodniczego ponad 500 osób.  

Wakacyjne szanty nad Piasecznem 

Żeglarz Marek Szurawski 

„Ryczące Dwudziestki” w akcji 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, 

że prace renowacyjne zabytkowego na-

grobka Ludwika Cękalskiego w Weresz-

czynie z 1897 r. dobiegły końca. Zrealizowano je w ra-

mach małego projektu złożonego przez Stowarzyszenie 

„Wereszczyński Gościniec”.  

Nagrobek figuralny Chrystusa wykonano z piaskowca i 

jest jednym z najbardziej cennych na zabytkowym cmenta-

rzu w Wereszczynie. Dużą wartość zabytkową przedsta-

wia także żeliwne ogrodzenie nagrobka. Ludwik Cękalski 

był farmaceutą, który w 1895 r. otworzył w Wereszczynie 

aptekę. Wereszczyn był wówczas jedną z większych wsi w 

okolicy, dlatego zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną 

było bardzo duże. Już od kilkunastu lat mieszkał tutaj fel-

czer, a od 1896 r. praktykę lekarską wykonywali zawodowi 

Nagrobek Ludwika Cękalskiego odrestaurowany 

c.d. na następnej stronie 

Po i przed renowacją 
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PPN” oraz inne 

prace wykonane przez dzieci i mło-

dzież podczas zajęć edukacyjnych. 

Pragniemy aby realizacja ope-

racji przyczyniła  się do promocji 

walorów przyrodniczych i  kulturo-

wych obszaru Poleskiego Parku Na-

rodowego, wzrostu atrakcyjności 

turystycznej terenu, jak również do 

wzrostu świadomości ekologiczno-

przyrodniczej oraz historyczno-

kulturowej turystów i mieszkańców. 

Serdecznie zapraszamy do 

zwiedzania parku! 

Tekst i foto: Agata Panasiuk 

Poleski Park Narodowy 

ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin; 

tel.: 82 5713 071 

e-mail: poleskipn@poleskipn.pl;  

Poleski Park Naro-

dowy ma przyjemność poinformować, 

iż w ramach małego projektu współfi-

nansowanego z programu LEADER - 

PROW 2007-2013 w Ośrodku Dydak-

tyczno-Administracyjnym  PPN został 

utworzona i wyposażona Stanica Tu-

rystyczna. Mamy nadzieję, że wypo-

sażenie sali w drewniane meble (6 

stołów, 12 ławek i 4 szafki) ułatwi 

pracownikom parku kompleksową 

obsługę ruchu turystycznego, zwłasz-

cza turystyki grupowej. 

Tutaj każdy turysta 

może uzyskać infor-

macje na temat Pole-

skiego Parku Narodo-

wego, zasad jego udo-

stępniania, zaopatrzyć 

się w mapy i inne wy-

dawnictwa, zapoznać 

się ze ścieżkami edu-

kacyjnymi i szlakami 

turystycznymi na tere-

nie parku, jak również odpocząć czy 

spożyć posiłek. 

W tym samym budynku znajdu-

je się także sala ekspozycyjna, w 

której prezentowane są wystawy foto-

graficzne, prace dzieci nadsyłane na 

„Konkurs Plastyczny na Rysunek o 

lekarze. Po śmierci Cękalskiego aptekę 

prowadził Józef Zięcina, a po nim - Józef 

Aksamitowski (była jedna z sześciu w 

powiecie). Na początku lat 30-tych XX w. 

Aksamitowski przeprowadził się do Cyco-

wa, kończąc tym samym okres działalno-

ści w Wereszczynie.  

Prace renowacyjne udało się przepro-

wadzić przede wszystkim dzięki uzyska-

niu dofinansowania w wysokości 27.796 

zł z działania LEADER - PROW 2007-

2013. Środki te stanowiły 80% wartości, 

brakujące 20% Stowarzyszenie pozyska-

ło dzięki kwestom. Pierwsza odbyła się 

podczas pogrzebu Wójta Gminy Urszulin 

Romana Wawrzyckiego, mieszkańca We-

reszczyna. Kolejną  przeprowadzono 1 

listopada 2012 r.  

Jako, że potrzeb renowacyjnych na 

cmentarzu w Wereszczynie jest bardzo 

dużo, członkowie Stowarzyszenia i 

mieszkańcy Wereszczyna postanowili, że 

listopadowe kwesty prowadzone będą 

każdego roku. W tym trwała ona 2 dni, a 

brało w niej udział ponad 20 wolontariu-

szy. Udało uzbierać się 5.572 zł., 5 euro i 

10 rubli. Mamy nadzieję, że dzięki ofiar-

ności osób odwiedzających wereszczyń-

ski cmentarz w kolejnych latach uda nam 

się odrestaurować kolejne nagrobki. 

Tekst: Adam Panasiuk 

Foto: Adam Panasiuk   

i Anna Sidorowska  

Stanica turystyczna PPN 

już otwarta!!! 

Kwestujący Adam Panasiuk  

i Monika Szymczuk 
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Zbigniew Karbowski urodził się 27 

kwietnia 1929 r. w Sępolnie. Związany 

był z przyrodą i lasem już od młodości. 

Związek ten pielęgnował poprzez szko-

łę średnią w Państwowym Gimnazjum 

Leśnym w Limanowej, a następnie  

podczas studiów w latach 1949-1953 w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie na wydziale le-

śnym, specjalizując się w ochronie la-

su. Stopień inżyniera leśnika i magistra 

nauk agrotechnicznych uzyskał w 1953 

r. Od razu rozpoczął karierę zawodową 

w jednostkach Lasów Państwowych, 

kolejno w nadleśnictwach: Susz, Gar-

wolin, Podzamcze, Laski, Chojnów, 

Łochów, Ryki, Leszczydół, zajmując 

różne stanowiska, począwszy od refe-

renta techniczno-leśnego, przez leśni-

czego, adiunkta, instruktora, a na nad-

leśniczym kończąc. Od 1967 r. związał 

się z pracą w parkach narodowych. 

Przez 21 lat pełnił funkcję Zastępcy 

Dyrektora Kampinoskiego PN. W 1988 

r. jako główny specjalista rozpoczął 

pracę w Krajowym Zarządzie Parków 

Narodowych. W 1990 r. został powoła-

ny przez Ministra Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na 

stanowisko dyrektora powstającego 

PPN.  

Organizacja parku od podstaw 

była nie lada wyzwaniem, któremu no-

wy dyrektor podołał bez większych 

przeszkód. Dzięki szczególnym cechom 

jego charakteru większość inspirowa-

„Krakowiaki” z rejonu Polskiego Parku Narodowego 

wiec (Nymphalis polychloros) oraz 

najrzadszy rusałka drzewoszek 

(Nymphalis xanthomelas). Ten ostat-

ni występuje tylko lokalnie we 

wschodniej części kraju. Wyglądem 

przypomina dwa pozostałe i dla laika 

jest trudny do rozpoznania. Wyróż-

niają go jedynie dwie niewielkie białe 

plamki na szczycie skrzydeł oraz 

jasne prawie żółte odnóża. Gatunek 

ten w rejonie PPN udało się stwier-

dzić dopiero w 2013 r. Martwy okaz 

drzewoszka został znaleziony 26 

czerwca na poboczu szosy w Dę-

bowcu. Był to osobnik najprawdopo-

dobniej po kolizji z samochodem, 

Czy mianem „krakowiaków” przyję-

to nazywać wyłącznie mieszkańców 

regionu krakowskiego? Otóż nie tylko. 

W wielu regionach tak nazywane są 

jedne z bardziej kolorowych, opatrzone 

różnymi wzorkami na skrzydłach (jak 

stroje krakowskie), średniej wielkości 

motyle dzienne z rodziny rusałkowa-

tych. Nazwa ta używana jest także na 

Lubelszczyźnie,  jak i  Poles iu. 

„Krakowiakiem” nazywane są zwykle 

trzy podobne do siebie gatunki rusałek: 

najpospolitszy rusałka pokrzywnik 

(Aglais urticae), dość często widywany 

na wierzbach i innych drzewach 

(spijając z nich sok) rusałka wierzbo-

niestety z oderwa-

nym odwłokiem. 

Z n a l e z i e n i e 

okazu rusałki drzewoszka obala do-

tychczasowe przypuszczenia, a po-

twierdza występowanie wszystkich 

gatunków „krakowiaków” na Polesiu 

Lubelskim. Powiększa równocześnie 

listę gatunków motyli dziennych Mię-

dzynarodowego Transgranicznego 

Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachod-

nie”, stwierdzonych w rejonie PPN.  

Tekst: Wiesław Piotrowski,  

Foto: Sławomir Wróbel 

Zbigniew Karbowski - pierwszy Dyrektor PPN 

Wspomnienie 

Rusałka pokrzywnik Rusałka wierzbowiec Rusałka drzewoszek 

Zbigniew Karbowski w pracy 

- Stare Załucze 1991 
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zasłużoną emeryturę przekazując 

swoje stanowisko w PPN dr inż. Da-

riuszowi Piaseckiemu. 

Za zasługi w działalności zawo-

dowej, jak też dzięki godnej, obywa-

telskiej i patriotycznej postawie ży-

ciowej Karbowski był wielokrotnie 

odznaczany, m.in. Krzyżem Oficer-

skim Orderu Odrodzenia Polski oraz 

wieloma odznakami za zasługi dla 

ochrony przyrody, leśnictwa i łowiec-

twa. Z przyrodą nie tylko był związa-

ny zawodowo, ale również jako hob-

bysta - zapalony myśliwy, a w okre-

sie pracy w PPN namiętnie wędko-

wał na jeziorach Pojezierza Łęczyń-

sko-Włodawskiego. Często chwalił 

się znajomym i pracownikom „taaaką 

rybą” i historiami związanymi z ich 

połowem.  

Zmarł 26 lipca 2013 r. w Izabe-

linie k. Warszawy po długiej, ciężkiej 

chorobie, przeżywszy 84 lata. Po-

chowano go na cmentarzu w Brudnie 

w Warszawie. W uroczystościach 

pogrzebowych uczestniczyła delega-

cja pracownicza PPN na czele z 

obecnym dyrektorem Jarosławem 

Szymańskim. Pracownicy PPN z 

głębokim żalem pożegnali swego 

pierwszego szefa. W krótkiej wygło-

szonej mowie zapewniono wszyst-

kich zgromadzonych, że pamięć po 

Zbigniewie Karbowskim pozostanie 

na zawsze wśród pracowników PPN 

i mieszkańców jego rejonu. 

Tekst: Wiesław Piotrowski  

i Andrzej Różycki 

Foto: Z archiwum PPN 

znajdującego się w kompleksie tzw. 

stawów bruskich, a następnie odtwo-

rzono kompleks tzw. stawów pieszowol-

skich. Dzięki tym działaniom zwiększo-

no znacznie powierzchnię retencyjną 

wód parkowych. Z dużym zaangażowa-

niem i zainteresowaniem poświęcił się 

także organizacji muzeum regionalno-

przyrodniczego i działu edukacyjno-

naukowego, które zorganizowano w 

zaadaptowanym na ten cel budynku 

dawnej szkoły „tysiąclatki” w Starym 

Załuczu. Z jego inicjatywy w maju 1994 

r. zaproszono do PPN Prymasa Polski 

kard. Józefa Glempa. Dla mieszkańców 

Urszulina i okolic PPN wybudował przy-

stanek autobusowy. Zapraszał do PPN 

naukowców z kraju i zagranicy, by dzię-

ki temu móc lepiej chronić jego walory 

przyrodnicze i krajobrazowe. 

Zapoczątkował współpracę z 

Szackim PN na Ukrainie stwa-

rzając podwaliny pod utworze-

nie Rezerwatu Biosfery „Polesie 

Zachodnie”, a w dalszej przy-

szłości Transgranicznego Re-

zerwatu Biosfery „Polesie Za-

chodnie na obszarze granicz-

nym Polski, Ukrainy i Białorusi. 

Jego sprawdzone umiejętności 

organizacyjne ministerstwo wy-

korzystało powołując go na sta-

nowiska komisarycznego dyrek-

tora Wielkopolskiego PN i Słowińskiego 

PN. W dniu 31 lipca 1997 r. odszedł na 

nych przez niego działań kończyła się 

sukcesem. Umiejętność zjednywania 

ludzi, poszukiwania wyjść z sytuacji 

konfliktowych, tworzenia dobrych, part-

nerskich relacji z lokalnymi samorzą-

dami, otwartość na argumenty innych, 

stworzenie dobrej, zgranej załogi i 

zdolność do podejmowania rozwiązań 

kompromisowych sprawiła, że począt-

kowy okres funkcjonowania PPN pod 

jego zarządem był czasem rozwoju i 

asymilacji z miejscową społecznością i 

regionem. W relacji z podwładnymi był 

człowiekiem optymistycznie nastawio-

nym do rzeczywistości, pogodnie 

usposobionym, mającym zawsze dla 

każdego dobre słowo. Swoją przyrod-

niczą wiedzą zawsze chętnie dzielił się 

z młodymi i początkującymi wówczas 

adeptami pracy. Potrafił dotrzeć zarów-

no do umysłów, jak i ludzkich serc. 

Zbigniew Karbowski zaangażo-

wany był szczególnie w ochronę zaso-

bów przyrodniczych zbiorowisk wodno-

torfowiskowych. Z jego inicjatywy wy-

stąpiono do Ministerstwa o powiększe-

nie obszaru PPN, aby można było le-

piej ochronić główny kompleks torfowi-

skowy rozciągający się od jez. Moszne 

przez jez. Długie po Durne Bagno i 

uratować go przed powolnym osusze-

niem. Dla poprawy stosunków wod-

nych i zwiększenia tychże zasobów z 

jego inicjatywy przeprowadzono reno-

wację jednego ze stawów parkowych, 

Zbigniew Karbowski z załogą PPN - Stare Załucze 1991 

Paweł Stolarczyk żegnający dyrektora  



Str. 10 Z  Życia Polesia 

POZNAJEMY NASZĄ HISTORIĘ 

Fundacja „Pamięć, która Trwa” przy pomocy Władysła-

wa Wakuły (właściciel gospodarstwa) i Adama Panasiuka 

oznaczyli tabliczką miejsce pochówku 10 Żydów, w tym 7 

dzieci, zamordowanych w Zastawiu przez hitlerowców w 

maju 1942 r. Przy grobie odbyło się spotkanie mieszkańców 

Zastawia z grupą młodzieży z Pardes Hana z Izraela, która 

w sąsiednim Wereszczynie również odwiedziła miejsce pa-

mięci pomordowanych Żydów. Wspólnie oddano hołd nie-

winnie pomordowanym. Pan Wakuła powiedział, że to lu-

dzie ludziom zgotowali ten los, ale teraz pamięć zwyciężyła 

śmierć. 

Świadkowie wydarzeń z Zastawia opowiedzieli zgroma-

dzonym o tym, co się tu działo 26 maja 1942 r. Do wsi przy-

jechali wtenczas na wozach Niemcy wraz ze swymi ukraiń-

skimi pomocnikami. Zagonili mieszkańców Zastawia na łąkę 

w środku miejscowości. Żydów oddzielono od pozostałych 

mieszkańców. W pierwszej kolejności wyczytano nazwiska 

4 Ukraińców i 2 Polaków i rozstrzelano ich za pomoc party-

zantom. Żydom kazano tańczyć i nawzajem się uderzać, 

chciano ich upokorzyć. Pozostałym mieszkańcom nakazano 

rozejść się do domów. Następnie zagoniono Żydów na po-

bliskie podwórko. Naoczny świadek Regina Woźnica tak 

wspominała zamordowaną koleżankę Ruchlę, z którą cho-

dziła przed wojną do szkoły: Najbardziej 

przeżyłam to, że wśród Żydów widzia-

łam swą koleżankę Ruchlę, w mojej 

głowie się nie mieściło, że to się dzieje. 

Kiedyś Ruchla powiedziała mi, że nauczy mnie języka ży-

dowskiego, miała piękne długie warkocze. Na koniec spo-

tkania grupa z Izraela zaśpiewała pieśń i odmówiła kadisz. 

Zbigniew Niziński, Fundacja „Pamięć, która Trwa” 

Kadish w Zastawiu 

Władysław Wakuła, Zbigniew Niziński, Regina Woźnica  

i młodzież z Izraela  

Już kilka miesięcy przed majową (26-V-1942) zagładą 

Niemcy podjęli akcję wywiadowczą, mającą na celu wykrycie 

aktywistów ukraińskich, którzy zakładali w okolicy struktury orga-

nizacji nacjonalistycznych, takich jak Organizacja Ukraińskich 

Nacjonalistów i jej militarnych przybudówek. Działania owe pole-

gały na tym, iż funkcjonariusze wywiadu niemieckiego, bądź też 

kolaborujący z nimi Ukraińcy, w przebraniu sowieckich dezerte-

rów chodzili po okolicznych miejscowościach, prosząc o strawę i 

schronienie. Ich celem było przeniknięcie do tych struktur oraz 

wyłapanie tych mieszkańców, którzy byli najbardziej skorzy do 

niesienia pomocy. Wielu z nieufnością odnosiło się do takich 

gości, nazywanych plennymi. Zdradzały ich bowiem drobne 

szczegóły. Pod starymi łachmanami ci plenni mieli czyste koszu-

le, byli ogoleni i ładnie ostrzyżeni, mieli często złote zęby – 

wspomina Regina Woźnica. Niektórzy twierdzą nawet, że 

spod przebrania często było widać niemiecki mundur i wysta-

wała broń. W domu Kazimiery Panasiuk z Józefina (tj. części 

Zastawia) ci plenni często spotykali się, grali na akordeonie, 

pili i śpiewali – wspomina Regina Woźnica. Kazimiera Kruk 

dodaje, że u Panasiukowej to plenni przez kilka dni siedzieli. 

Częstym gościem u niej był Stanisław Lis i Henryk Delma-

czyński. Te działania wywiadu doprowadziły do przeprowa-

dzenia pacyfikacji aktywnej ludności ukraińskiej, jednakże 

postanowiono, iż równocześnie zostanie wymordowana miej-

scowa ludność żydowska. 

Pacyfikacja odbyła się w godzinach rannych, po zagła-

dzie Żydów w Andrzejowie. Do Zastawia funkcjonariusze nie-

mieccy i ukraińskiej policji pomocniczej przyjechali na furman-

O zastawskiej zagładzie... 

Ufundowanie pomnika w Zastawiu, o którym więcej w artykule wyżej, jest doskonałą okazją do opowiedzenia 

o tej straszliwej zbrodni, pamiętanej już chyba tylko przez najstarszych. W ciągu jednego dnia wymordowano Żydów 

z Andrzejowa, Zastawia, Wereszczyna (odsyłam do nr 2 kwartalnika), a 2 dni później - z Urszulina (nr 11). Zginęło 

również wielu Ukraińców i Polaków. Dzięki zebranym przez mnie relacjom najstarszych świadków, a przede wszyst-

kim zeznaniom świadków złożonych w lat sześćdziesiątych XX w., a będących w zbiorach Instytutu Pamięci Narodo-

wej o/Lublin, chcę Państwu przestawić obraz tamtejszego, majowego dnia. 

Adam Panasiuk 
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ry. Potem furmanów zabrano do Wólki 

Tarnowskiej, a stamtąd w Lasy 

Świerszczowskie, w których potyczkę z 

Niemcami stoczyli partyzanci radziec-

cy. Bojąc się wejść do lasu Niemcy 

kazali iść najpierw wszystkim furma-

nom. W lesie znaleziono spalony czołg 

niemiecki oraz ciała 6 Niemców i 2 

Ukraińców. Z kolei wspomnianych za-

trzymanych wywieziono do obozu w 

Majdanku. Jedynie Aleksander Wójciak 

trafił na przymusowe roboty do III Rze-

szy. Wrócił do Zastawia dopiero po 

wojnie. Po tygodniu pobytu w Majdan-

ku Wiktora Hajdaczuka zastrzelono. Bo 

wyglądał przez okno – zdradza powo-

dy zamordowania towarzysza obozo-

wej niedoli Gabriel Trubaj z Weresz-

czyna 

Okrutny los spotkał 10 mieszkań-

ców narodowości żydowskiej. Najpierw 

kazano im się bić, później tańczyć, 

chcieli ich upodlić, a później zabili – 

powraca pamięcią Regina Woźnica. 

Mordu dokonano za stodołą Wakułów. 

Była jedna kilkuletnia Żydówka z mat-

ką, ja z nią do szkoły chodziłam. Nie-

miec podszedł do nich i zabił matkę, 

potem zaczął strzelać do niej. Ona 

skoczyła w jedną stronę, za drugim 

razem w drugą stronę. W końcu pod-

szedł drugi Niemiec, złapał ją za rącz-

kę i tamten strzelił jej prosto w głowę – 

wspomina o śmierci Pachulskich Kry-

styna Wołosiuk. Wmieszała się w nas 

Żydówka Hajka z córką Maszką. Wszy-

scy ją wyganiali, bo baliśmy się, że i 

nas zastrzelą – powraca pamięcią 

Zdzisława Chudzik. Hajka przeżyła, ale 

cała się telepała, gdy na jej oczach 

zabijali jej dzieci. Gdyby krzyknęła, to 

ją też by zabili – opowiada Regina 

Woźnica. Wśród zamordowanych byli 

Josek Lejbus z córkami Surą i Ruchlą, 

Chaim Mager z 4 dzieci oraz Sura Pa-

chulska z córką Estrą z Wereszczyna. 

Żona Chaima zginęła w Wereszczynie. 

Ciała zamordowanych zakopano za 

stodołą Władysława Wakuły i znajdują 

się tam do dnia dzisiejszego. Wykopa-

nie dołu i pogrzebanie ciał polecono 

zatrzymanym wcześniej mieszkańcom 

Andrzejowa. W miejscu pochówku 

działy się przez długi czas dziwne, 

niewytłumaczalne zjawiska. Edzio Pro-

tas kiedyś chodził i widział tam króliki. 

śmierci, a jeszcze jak raz się to powtórzy, 

to całą waszą wieś wybijemy i spalimy”. 

Po wypowiedzeniu tych słów naprzeciwko 

sześciu klęczących mężczyzn stanęło 

sześciu Niemców i na dany rozkaz oficera 

rozstrzelano ich. Strzelano w tył głowy. 

Po dokonaniu egzekucji obok leżących 

mężczyzn przeszedł wspomniany oficer i 

do każdego jeszcze wystrzelił w głowę z 

pistoletu. Aleksander Kozłowski zeznał, 

że jeden z brzegu zerwał się i począł 

uciekać. Został natychmiast zastrzelony 

po przebiegnięciu około 100 m. Pozosta-

łych rozstrzelano, strzelając do nich z 

tyłu, z karabinów w odległości 20 m. 

Ucieczki próbował Stefan Delmaczyński.  

Zamordowano 4 Ukraińców (Anto-ni 

Steć – lat 30, Aleksander Grzesiuk – lat 

40, Aleksander Gierega – lat 20, Józef 

Dmiterczuk – lat 40) i 2 Polaków (Stefan 

Delmaczyński – lat 25 i Stanisław Lis – lat 

30). Przypadkową ofiarą stał się Stefan 

Delmaczyński, gdyż to jego brat Henryk 

znajdował się na niemieckiej liście egze-

kucyjnej. Na pomyłkę złożyło się te same 

nazwisko i duże podobieństwo. Zapewne 

na liście do egzekucji była Kazimiera Pa-

nasiuk z Józefina, ale ostrzeżona wcze-

śniej wyjechała z dziećmi ze wsi – opo-

wiada Regina Woźnica – by później udać 

się na Zachód. Gdy tych sześciu zabito 

nam rozkazano uciekać i nie oglądać się 

– opowiada Zdzisława Chudzik. 

Zamordowanych pochowano w miej-

scu egzekucji. Jan Szaruga powiedział, 

że w parę dni po egzekucji Stefan Delma-

czyński został potajemnie pochowany na 

cmentarzu, po uprzednim zabraniu go ze 

wspólnej mogiły. Na wiosnę zezwolono 

mieszkańcom wykopać pomordowanych i 

przenieść zwłoki na cmentarz. Ale już 

ręce i nogi odpadały – opowiada Regina 

Woźnica i dodaje: Wypasane tam bydło 

było zawsze niespokojne, wyło i ryło roga-

mi. Pomimo przeprowadzonej melioracji w 

miejscu tym grunt obniżył się.  

Po dokonaniu egzekucji Niemcy 

polecili sołtysowi, aby zebrał wszystkie 

furmanki ze wsi, celem odwiezienia Niem-

ców – zeznał Władysław Wakuła. Do za-

trzymanych w Andrzejowie dołączono 

osoby z drugiej grupy, które uniknęły eg-

zekucji – Henryka i Władysława Delma-

czyńskich, Wiktora Hajdaczuka z bratem, 

Kalisza i Aleksandra Wójciaka. Pojechali 

wszyscy do Wereszczyna, gdzie hitlerow-

ska zbrodnia przyjęła największe rozmia-

kach powożonych przez gospodarzy z 

Urszulina i okolic, w tym Czesława Kle-

packiego i Jana Kościuka z Zastawia. 

Klepacki zeznawał po wojnie, że prawie 

wszyscy funkcjonariusze posługiwali się 

językiem ukraińskim: Ubrani byli w mun-

dury koloru stalowego, na czapkach mieli 

trupie główki. Według świadków główno-

dowodzący oficer miał posługiwać się 

także polskim. Wśród funkcjonariuszy był 

policjant „granatowej” policji z Urszulina 

Józef Matusiak.  

Władysław Wakuła zeznawał, że po 

przyjeździe udali się do sołtysa [tj. Miko-

łaja Wójciaka] i polecili jemu, by zwołał 

wszystkich ludzi do stawiennictwa się na 

pastwisku, znajdującego się na środku 

wsi. Osobno mieli zebrać się Polacy, a 

osobno Żydzi. Jedynie starców i matki z 

małymi dziećmi pozostawiano w domu. 

Moja mama była z małym dzieckiem, to 

ją i babcię zostawili. Ale ja z pięcioletnią 

siostrą Zosią musiałyśmy pójść – opowia-

da Regina Woźnica. Gdy ustawiliśmy się 

wszyscy w dwuszeregu wówczas jeden 

oficer przechodził przed nami i każdego 

legitymował. Ze sobą miał jakąś kartkę – 

opowiedział Władysław Wakuła. Paulina 

Lis zeznała, że gdy zeszli się wszyscy 

mieszkańcy wsi, wtedy podszedł do nas 

jakiś Niemiec i wskazał na mojego męża. 

W sumie wybrano 12 osób. Podwoda 

Aleksander Kozłowski z Urszulina zeznał, 

że wszystkich zaprowadzili pod dom oga-

cony liśćmi. Żerdziami zagaty bili ich, aż 

krew pryskała. Kolejny podwoda Wacław 

Krygier z Urszulina jeszcze dokładniej 

opisał męczarnie mężczyzn: Z domu 

wyniesiony został stół. Polacy schwytani 

musieli kłaść się pojedynczo na tym sto-

le, a Niemcy bili ich drewnianymi kijami, 

mówiąc im, że biją ich za to, że udzielają 

pomocy partyzantom. Zdzisława Chudzik 

pamięta, że wrócili ledwo przytomni. Z 

kolei Józef Kuźmicz mówił, że niektórzy z 

tych mężczyzn mieli pokrwawione twarze 

i ubrania, widziałem jak z rąk i twarzy 

ociekała im krew. Regina Woźnica zapa-

miętała, jak mężczyzn tych podzielono na 

dwie grupy, a oficer powiedział: „Sześciu 

ubijom, a sześciu zabirim.” Moment 

zbrodni opisał Władysław Wakuła: Tym 

sześciu mężczyznom oficer rozkazał 

uklęknąć i pożegnać się i do wszystkich 

nas obecnych powiedział: „Za to, że da-

waliście bandzie żarcie, przetrzymywali-

ście bandę, wskazywaliście im drogi, tych 

sześciu zostanie skazanych na karę c.d. na następnej stronie ... 
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Chciał złapać i poszedł do wujaszka, by mu pomógł, ale on 

powiedział, że też widział, ale nie ma co ich łapać, bo mają 

dusze zamordowanych Żydów – opowiada Regina Woźnica, 

której wtórują inni starsi mieszkańcy. W trakcie obławy znale-

ziono ponadto żydowskiego mężczyznę z dzieckiem. Zastrzelo-

no go za domem, gdzie wcześniej pobito 8 mężczyzn. Przed 

śmiercią musiał sam wykopać sobie grób. 

Ocalałe Hajka Lejbus (Rychter) z Maszką ukryły się u 

Klepackich. U nas w stodole się schowała. Matka jej przez kilka 

nocy przynosiła jedzenie, ale później poprosiła, aby się stąd 

wyprowadziła, bo gdyby Niemcy się dowiedzieli, całą by rodzi-

nę naszą wymordowali. Dała jej kawałek chleba, słoniny i ona 

poszła – wspomina Krystyna Wołosiuk. Niestety jej żywot nie 

był długi. Zdając sobie sprawę, jakim niebezpieczeństwem 

obarcza mieszkańców Zastawia, jak też zachowanie samych 

mieszkańców, którzy bali się pomagać, spowodowało, że sama 

poprosiła o przetransportowanie do getta włodawskiego. Eks-

terminacji w Wereszczynie uniknął Elek Grynszpan. Uciekł 

spod samej studni, przy której mordowano Żydów, i szybkim 

biegiem udał się w kierunki swojej miejscowości. W pościgu za 

nim brał udział nawet samolot niemiecki. Samolot kołami go 

doganiał. Strzelali do niego z ziemi i powietrza, ale udało się 

mu schować w trzcinie pod jednym grzybieniem w jeziorze. 

Tam wszystko przeczekał i dopiero wieczorem wyszedł – rela-

cjonuje Regina Woźnica. Tadeusz Garach opowiadał, że został 

ranny, ale rowami uciekł na Łysochę. Wtedy przestali za nimi 

gonić. Henryk Zabłuda dodaje, że błąkał się on kilka dni, ale 

później poszedł do Wytyczna i tam oddał się Niemcom. Wtedy 

słuch o nim zaginął. Elek trafił ostatecznie do Trembowli, w 

której został zgładzony.  

Więcej na: http://historia.urszulina.net 

c.d. ze strony 11. 

Szkoła w Garbatówce istnieje lat 

około 20, a więc powstała za czasów 

rosyjskich gdzieś około roku 1904-05 i od 

tego czasu funkcjonowała jako szkoła 

rosyjska” – tak pod 1924 rokiem zapisał 

w kronice o początkach szkoły w Garba-

tówce jej ówczesny kierownik Franciszek 

Jan Jarema. Lata 20-ste były okresem 

bardzo trudnym zarówno pod względem 

materialnym, jak i organizacyjnym. Drew-

niany budynek szkolny wymagał remon-

tu. W czasie działań I woj. św. kwatero-

wały w nim wojska austriackie, zostawia-

jąc zniszczone okna i podłogi. Kierownik 

Jarema naprawiał je własnym sumptem  

gdyż – jak napisał – na pomoc społe-

czeństwa liczyć nie mógł. Wyposażenie 

ówczesnej klasy składało się z kilku poła-

manych ławek, taboretów, małej tablicy i 

starej szafy. Pomocy naukowych nie 

posiadano. Placówka była szkołą jedno-

klasową. Posiadała bibliotekę liczącą 92 

woluminy. Dużym problemem była niska 

frekwencja dzieci. Kierownik wspomina, 

że uczniowie chętnie uczęszczali do 

szkoły, jednakże rodzice nie mobilizowali 

ich do nauki, tłumacząc się koniecznością 

pomocy – szczególnie podczas wypasu 

bydła czy kopania ziemniaków. Uważano, 

że umiejętność dogadania się podczas 

jarmarku i podpisania się jest wystarcza-

jąca, a tego przecież dzieci mogły na-

uczyć się od starszych. Przy szkole dzia-

łał sklepik uczniowski, w którym dzieci 

mogły zakupić zeszyty i materiały pi-

śmiennicze. Kierownik starał się pozy-

skać rodziców dla działalności szkoły – 

zapraszał na pokazy, zebrania i pogadan-

ki, jednakże nie udało mu się zaszczepić 

zainteresowania. Nie mogąc nawiązać 

nici porozumienia z miejscowymi kilka-

krotnie wnioskował do dozoru, by prze-

niesiono go na inną placówkę, co doko-

nało się w 1928 r.  

Do Garbatówki przybyła Anna Szy-

janowicz. Wtenczas dozór szkolny prze-

prowadził generalny remont budynku. Ze 

względu na małą powierzchnię sal naukę 

prowadziła systemem zmianowym. Do-

piero w roku szkolnym 1929/30 pozyska-

no dodatkową klasę oraz drugą siłę na-

uczycielską - Bronisławę Dymkównę 

(pracowała przez rok). Frekwencja była 

zadowalająca – zarówno dzieci na lek-

cjach, jak i rodziców podczas zebrań i 

uroczystości. Organizowano wycieczki na 

jez. Rotcze i Sumin, gdzie spotykano się 

z uczniami innych okolicznych szkół. W 

roku szkolnym 1931/32 po raz pierwszy 

wybrano spośród rodziców tzw. opiekę 

szkolną i uchwalono pobieranie wpisowe-

go w wysokości 30 gr. od dziecka. Za 

zebraną sumę 15 zł. zakupiono kałama-

rze ławkowe, atrament, wiadro cynkowe, 

kubek, liczydła stojące i termometr ścien-

ny. Od roku szkolnego 1932/33 obcho-

dzono uroczyście rocznicę wybuchu po-

wstania listopadowego, powstania stycz-

niowego, imieniny prezydenta I. Mościc-

kiego i marszałka J. Piłsudskiego, odzy-

skanie niepodległości i uchwalenie Kon-

stytucji 3 Maja, na obchody której najczę-

ściej wyjeżdżano furmankami do Cyco-

wa. W 1933 r. powstał z 50-groszowych 

składek sklepik szkolny prowadzony 

przez starszych uczniów, z dochodu któ-

rego zakupiono piłkę siatkową. Od roku 

szkolnego 1934/35 zajęcia religii odby-

wały się z wikarym z Wereszczyna w 

wymiarze 4 godz. tygodniowo i - jak po-

daje kronika - zauważalna była wyraźna 

poprawa zachowania dzieci, które przed-

tem były niesforne i wyrządzały szkody w 

ogrodach sąsiadów. Dn. 19 stycznia 

1935 r. urządzono  pierwszą choinkę 

szkolną. Dzieci na zajęciach wykonały 

ozdoby choinkowe, deklamowano wier-

sze i śpiewano kolędy, a św. Mikołaj roz-

dawał prezenty.  

W listopadzie 1933 r. zorganizowa-

no Koło Młodzieży „Siew”, do którego 

zapisało się 20 osób. Młodzież chętnie 

organizowała loterie, przedstawienia, 

zabawy i wspólnie słuchała audycji radio-

Historia szkoły w Garbatówce 

Franciszek Jarema 

- pierwszy kierownik szkoły 
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wych. Frekwencja obniżyła się, gdy na-

uczycielka zaczęła nakłaniać do czytania 

i omawiania pisma „Siew” oraz wystawia-

nia poważniejszych sztuk. W sierpniu 

1935 r. powstał w szkole oddział Związku 

Strzeleckiego, którego komendantem 

został sierż. Kazimierz Kot, a referentką 

wychowania obywatelskiego Anna Szyja-

nowicz.  

W roku szkolnym 1936/37 zaszły 

poważne zmiany. Annę Szyjanowicz 

zastąpiły Ludmiła Furman (kierowniczka) 

i Janina Borkowska. W kwietniu 1937 r. 

do szkoły przyjechał fotograf, by zrobić 

zdjęcia osobom wyjeżdżającym do Ar-

gentyny. Przy okazji wykonał zdjęcie 

dzieciom – jest to najstarsza fotografia w 

kronice szkolnej. W roku szkolnym 19-

38/39 dało się odczuć wśród dzieci na-

pięcie spowodowane wydarzeniami poli-

tycznymi. Wiosną urządziły loterię fanto-

wą, a zebrane pieniądze przeznaczyły na 

zakup bonu Pożyczki Przeciwlotniczej.  

W 1939 r. z powodu wybuchu wojny 

początek roku szkolnego odłożono do 10 

września, a potem na czas nieokreślony. 

Podczas kampanii wrześniowej widziano 

krążące samoloty, łuny pożarów i słysza-

no odgłosy z pól bitewnych, ale sama 

Garbatówka nie ucierpiała. W ostatnich 

dniach września pojawiły się wojska so-

wieckie. Wszystkich nauczycieli zapro-

szono do Cycowa. Tam postanowiono 

rozpocząć rok szkolny według starych 

programów, ale w duchu komunistycz-

nym, bez religii. Jednakże zajęcia nie 

rozpoczęły się. Dn. 5 października woj-

ska sowieckie opuściły Cyców i po raz 

drugi wkroczyły wojska niemieckie. Niem-

cy zażyczyli, aby od 3 listopada urucho-

mić szkołę. Tak też się stało, choć bez 

Ludmiły Furman, która pozostała u rodzi-

ny pod Lwowem. Od 23 listopada w jed-

nej klasie utworzono szkołę ukraińską, 

podzielono się z nią skromnym wyposa-

żeniem i szkolnym majątkiem. W czasie 

wojny dzieci uczęszczały do szkoły niere-

gularnie. Ludzie oddawali kontyngenty, co 

źle wpływało na kondycję gospodarstw – 

nie było co jeść, czym palić w piecu. 

Uczniowie często uczyli się w nieopalanej 

izbie, a czasami w mieszkaniu nauczy-

cielki. Uczono w oparciu o prenumerowa-

ne proniemieckie pismo „Ster”. Nauczy-

cieli zobowiązano nauczyć się jęz. nie-

mieckiego. Od 30 maja do 19 czerwca 

1941 r. zajęcia nie odbywały się,  gdyż 

klasy zajęli niemieccy żołnierze, którzy 

szykowali się na wojnę z ZSRR. Janina 

Borkowska (Chimiuk od 1942 r.) kierowa-

ła szkołą do 1948 r.  

Stanisław Kaznowski – młody, 20-

letni i niewykwalifikowany nauczyciel ob-

jął placówkę po swojej doświadczonej 

koleżance. Zastał budynek szkolny w złej 

kondycji, ale nie zrażając się złymi warun-

kami od razu zabrał się do pracy. Gdy w 

roku szkolnym 1951/52 zaszła potrzeba 

zorganizowania klasy VII kierownik posta-

rał się o trzeci lokal poza szkołą – w bu-

dynku spółdzielczym i poświęcił swoje 

wakacje na jego wyremontowanie. Do 

pracy dołączyły dwie siły robocze: Anna 

Pleskot i Maria Wrońska. W szkole dzia-

łała organizacja harcerska, Koło Odbudo-

wy Warszawy i Koło Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej.  

W latach 1953-56 szkołą kierowała 

Maria Wrońska, po niej krótko Anna Ple-

skot i Roman Seweryniuk. Od 1957 r. 

kierownikiem był Józef Piędzia. Od razu, 

przy nieocenionej pomocy rodziców, 

przystąpił do budowy budynku gospo-

darczego i ogrodzenia terenu szkolnego.  

W 1960 r. powstał Społeczny Komitet 

Budowy Szkoły z przewodniczącym Hie-

ronimem Jarząbkiem. Wiosną następne-

go roku wyprodukowano w czynie spo-

łecznym w cegielni w Garbatówce 47.000 

sztuk cegły surówki, którą następnie 

wspólnym staraniem wypalono. W stycz-

niu 1963 r. sprowadzono z Cycowa 43m3 

pustaków jako dar Wydziału Oświaty w 

Chełmie. Jednakże w listopadzie 1965 r. 

rozwiązano komitet, gdyż ludność nie 

była w stanie zgromadzić niezbędnych 

50% środków na inwestycję. Materiał 

postanowiono sprzedać, a pieniądze 

przeznaczyć na ogrodzenie siatką placu 

szkolnego. W 1964 r. wyposażenie szko-

ły wzbogaciły przedmioty zlikwidowanej 

placówki w Grabniaku. 

Kierownik Piędzia organizował 

uczniom wycieczki i letnie obozy wę-

drowne, które trwały po 2 tygodnie. 

Uczestnicy spali gdzie popadnie – naj-

częściej w stodole na sianie. Była rów-

nież drużyna harcerska. W szkole organi-

zowano przedstawienia, wieczorki, spo-

tkania i pogadanki tematyczne, działało 

kółko teatralne i zespół taneczny. Pod-

czas budowy szosy uczniowie dokony-

wali nasadzenia drzew topoli. Te same 

czynności wykonali na terenie stanicy 

harcerskiej w Grabniaku, która powstała 

w 1969 r. W 1966 r. zmieniono stopień 

organizacji szkoły na 8-klasową. Oprócz 

budynku szkolnego dzieci uczyły się w 

sali „przy sklepie”. W 1978 r. zmniejszo-

no stopień organizacji do kl. III, ale po 3 

latach podwyższono do kl. VI. 

Pomysł budowy nowej szkoły poja-

wił się w 1985 r. Stary budynek był bar-

dzo zniszczony (gwoździe w ściany wbi-

jało się ręką) i z trudem mieścił ok. 100 

uczniów. Składał się z 4 sal lekcyjnych, 

kuchnio-kancelarii i przybudówki, w której 

znajdowała się szatnia i odbywały zajęcia 

w-f. Podjęto starania i powołano z inicja-

tywy Komitetu Rodzicielskiego i dyrektor 

Teresy Marcyniuk Społeczny Komitet 

Budowy Szkoły. Przewodniczącym został 

Zdzisław Dąbek. Rozpoczęło się groma-

Ludmiła Furman, Janina Borkowska i dziatwa szkolna - 1937 

c.d. na następnej stronie ... 
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Powstanie styczniowe na terenie 

Gminy Ludwin 

Wiek XIX, to okres niewoli Polaków, a jednocześnie nadziei 

na odzyskanie niepodległości. Pierwsze próby wskrzeszenia 

państwa, zrealizowane z resztą w postaci Księstwa Warszaw-

skiego, łączyły się z osobą Napoleona Bonaparte, bo to on wła-

śnie walcząc na czele Francji toczył wojny z naszymi zaborcami. 

Kres istnienia zalążka odrodzonego państwa dała klęska Napo-

leona i następujący po niej kongres wiedeński, którego postano-

wieniem było zlikwidowanie Księstwa Warszawskiego i utworze-

nie Królestwa Polskiego, zwanego Kongresówką, w ścisłej unii z 

Rosją. Państwo to miało swój parlament, rząd, armię i konstytu-

cję – nadaną przez cara. Z biegiem lat jednak ograniczano swo-

body Polaków.  
Potyczka powstańców z Rosjanami  

Ze zbiorów specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej 

bieta Kuszyk-Fabianowicz. 

W roku szkolnym 1999/2000 

skończył się system szkoły ośmiokla-

sowej. Nowe tysiąclecie rozpoczęliśmy 

sadząc szkolny las na obszarze około 

2 ha. Ale nie tylko pracujemy. Często 

wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy, biwa-

ki. Uczestniczymy w różnego rodzaju 

konkursach, organizujemy szkolne 

uroczystości. Z racji święta szkoły 

uczniowie co roku przygotowują  jaseł-

ka w pięknej i bogatej scenografii. Do 

tradycji szkoły na stałe wpisał się kon-

kurs szopek, organizowany od 2000 r. 

W szkole znajduje się wystawa prezen-

tująca efekt wykopalisk, które w latach 

2000-01 były prowadzone w Garbatów-

ce Kolonii. Od 2005 r. działa Ośrodek 

Przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich. Na 

początku był on finansowany przez 

fundację Jana Amosa Komeńskiego z 

Warszawy w ramach projektu „Ośrodki 

przedszkolne szansą na lepszy start”, 

potem przez Gminę Cyców. Od 2012 r. 

punkt przedszkolny prowadzony jest w 

ramach projektu „Punkty przedszkolne 

szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich 

z gminy Cyców”. Od 2009 r. dyrekto-

rem szkoły jest Elżbieta Pasternak.  

Przez te wszystkie lata szkoła 

była miejscem przeżywania radości i 

smutków, sukcesów i porażek. Dla 

wielu osób jest symbolem jedności i 

dowodem na to, że razem można 

zdziałać naprawdę wiele. 

Tekst: Grażyna Marcyniuk 

Foto: Kronika SP w Garbatówce 

 

stanął Edward Adamczuk. Poczyniono 

starania do pozyskania środków na roz-

poczęcie budowy nowego obiektu. Wkrót-

ce zaczęły napływać datki z różnych pla-

cówek oświatowych z całego kraju. Po-

mocy udzielały władze centralne resortu 

oświaty, władze gminne, fundacje, banki, 

przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. 

Wiosną 1990 r. rozpoczęły się prace 

związane z przygotowaniem terenu, zaś 

jesienią zakupiono materiał na budowę. 

Niestety ważność straciły uzyskane wcze-

śniej pozwolenia i procedurę z 1985 r. 

trzeba było rozpocząć na nowo. Wykopy 

pod fundament rozpoczęto w sierpniu 

1991 r., a do grudnia wykonano stan ze-

rowy. Zaczęło brakować pieniędzy i do-

piero dotacja 3 miliardów zł. z Kuratorium 

Oświaty pozwoliła na dokończenie inwe-

stycji. W dn. 22 grudnia 1992 r. po raz 

pierwszy w nowym miejscu nauczyciele, 

rodzice, uczniowie i przyjaciele szkoły 

połamali się opłatkiem. To była nasza 

pierwsza wigilia – wielka radość i wzru-

szenie. Dzień ten przyjęto jako święto 

szkoły. Uroczyste otwarcie i poświęcenie 

budynku odbyło się 1 czerwca 

1993 r. Szkołę poświęcił bp. Jan 

Mazur. W uroczystości uczestni-

czyli też przedstawiciele Kurato-

rium Oświaty i Wychowania w 

Chełmie, przedstawiciele władz 

wojewódzkich i lokalnych, ofiaro-

dawcy oraz społeczność wiejska. 

Uczniowie i nauczyciele docze-

kali się miejsca, w którym spokoj-

nie i komfortowo mogli się uczyć 

i pracować. Funkcję dyrektora 

placówki pełniła wówczas Elż-

dzenie funduszy na realizację przedsię-

wzięcia. Do współpracy udało się pozy-

skać m.in. Lubelsko-Chełmskie Gwarec-

two Węglowe w Lublinie, Przedsiębior-

stwo Robót Górniczych w Łęcznej, GRN 

w Cycowie, SKR w Cycowie i wiele in-

nych. Część środków pochodziło z do-

browolnych składek rodziców i nauczy-

cieli. Pieniądze uzyskane w ten sposób 

pozwoliły jedynie na przygotowanie do-

kumentacji. Inwestycja nie powstawała, 

do czasu, gdy nadeszła noc z 7 na 8 

lutego 1989 r., kiedy to na skutek awarii 

instalacji elektrycznej w szkole wybuchł 

pożar. Ogień „strawił” budynek z doku-

mentacją szkolną. Właśnie kończyły się 

ferie zimowe, więc dzieci nie miały gdzie 

kontynuować nauki. Na zebraniu wiej-

skim rodzice jednogłośnie postanowili 

wynająć sale u gospodarzy – lekcje od-

bywały się w domach Brzozowców, Mar-

cyniuków i Róży Kierepki.  

To wydarzenie jeszcze bardziej 

zmobilizowało do działania Społeczny 

Komitet Budowy Szkoły, na czele którego 

c.d. ze strony 13. 

Bp. Jan Mazur przecina wstęgę - 1993 
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Z 29 na 30 listopada 1830 r. wybu-

chło powstanie, które miało duże szanse 

powodzenia i mogło spowodować przy-

wrócenie państwa polskiego. Niestety, 

brak wiary we własne siły, błędy dowód-

cze, a także małe zaangażowanie mas 

chłopskich, którzy określali powstanie 

jako „wojnę panów”, przyczyniły się do 

jego upadku. Represje, jakie po tym zry-

wie nastąpiły, miały skutecznie zniechę-

cić Polaków do jakiejkolwiek walki i myśli 

o wolności. Złudne były jednak nadzieje 

zaborców. Polacy o swobodzie i wolności 

nigdy nie zapomnieli. Emisariusze przy-

gotowywali kolejne powstania. 

W roku 1846 wybucha powstanie 

krakowskie, które przerodziwszy się w 

rabację galicyjską upada, a jednocześnie 

obnaża niską świadomość narodową. 

Okres Wiosny Ludów, to kolejne nieuda-

ne próby wyzwolenia się spod panowa-

nia zaborców. 

W latach 50-tych XIX w. tocząca się 

wojna krymska ukazała realny obraz 

Rosji – słabej Rosji. Dało to kolejną na-

dzieję dla Polaków, że oto przyszedł 

czas na ponowny zryw narodowościowy. 

Sytuacja polityczna na ziemiach Króle-

stwa Polskiego nie była jednak korzyst-

na. Część Polaków albo współpracowała 

z Rosjanami, albo zajmowała pozycję 

obojętną wobec wydarzeń i sytuacji w 

kraju. Walka polityczna „białych” i 

„czerwonych” oraz decyzja Wielkopol-

skiego o zarządzeniu branki spowodowa-

ła wydanie decyzji o rozpoczęciu powsta-

nia nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. W 

tym samym czasie Tymczasowy Rząd 

Narodowy ogłosił dekret uwłaszczenio-

wy, który miał zachęcić ich do wstępowa-

nia w szeregi powstańcze. Zamierzony 

cel nie został w pełni zrealizowany. Chło-

pi poczuli się uwłaszczeni dopiero po 

ukazie carskim z 2 marca 1864 r., a spo-

wodowało to odsunięcie się ich od dzia-

łań powstańczych. 

Rozpoczęła się walka, która miała 

charakter wojny partyzanckiej. Początko-

wo siły powstańcze liczyły ok. 6.000 sła-

bo uzbrojonych ludzi, a w ciągu całego 

powstania przez oddziały przewinęło się 

ich ok. 200.000. Przeprowadzono ponad 

1.200 walk i potyczek, często bez planów 

strategicznych i współdziałania oddzia-

łów. Wśród dowódców możemy wymie-

nić: Mariana Langiewicza, Romualda 

Traugutta, Józefa Hanke-Bosaka, ks. 

Stanisława Brzózkę oraz wielu innych, a 

wśród nich Kazimierza Bogdanowicza, 

który organizował powstanie i dowodził w 

walkach na terenie obecnego Powiatu 

Łęczyńskiego, w tym na terenie Gminy 

Ludwin. 

Po przegranej potyczce pod Rudką 

17 lutego 1863 r. oddział dowodzony 

przez Kazimierza Bogdanowicza przez 

Nadrybie dotarł do Łęcznej (24 lutego) i 

po krótkim pobycie skierował się w kie-

runku Ludwina. Wysłany przez Rosjan 

oddział pościgowy powziął informację, że 

Bogdanowicz z oddziałem ukrywa się w 

lasach rozkopaczewskich, między Ludwi-

nem, Rozkopaczewem, a Krzczeniem. W 

czasie tego przemarszu i pobytu w lesie 

doszło do pochwycenia Bogdanowicza 

przez Rosjan. Nastąpiło to w dość przy-

padkowych okolicznościach. Gdy oddział 

Bogdanowicza zatrzymał się na postój, 

ten wraz z dwoma żołnierzami udał się do 

Zezulina. W czasie pobytu w Zezulinie 

otrzymał wiadomość, że od Łęcznej zbli-

żają się Rosjanie. Nie miał przy sobie 

swojego konia, więc wziął go od dzier-

żawcy Zezulina Teofila Węglińskiego i 

wieczorem udał się w kierunku miejsco-

wości Grądy, aby dotrzeć do miejsca po-

bytu oddziału. Widząc zbliżających się 

Rosjan, skrył się pod gruszą, a później 

zsiadł z konia i położył się w rowie. Koza-

cy zauważyli stojącego konia nad leżą-

cym Bogdanowiczem i tym sposobem 

został on pojmany. Następnego dnia tj. 

26 lutego oddział rosyjski zaatakował 

powstańców, zabijając 5 z nich. Nocą z 

26 na 27 lutego doszło do kolejnej po-

tyczki z Rosjanami i oddział poniósł po-

nownie straty. Po zatrzymaniu przetrans-

portowano Bogdanowicza do Lublina, 

gdzie mieszkańcy owacyjnie oddawali mu 

cześć, za co byli później represjonowani. 

Po przeprowadzonym śledztwie skazano 

go na śmierć przez rozstrzelanie. Więzio-

ny był na lubelskim zamku. Wyrok wyko-

nano 6 marca za murami koszar święto-

krzyskich. 

Drugim ważnym wydarzeniem, które 

rozegrało się na terenie Gminy Ludwin w 

czasie powstania była bitwa pod Kaniwo-

lą, stoczona 23 lipca 1863 r. Bitwa ta mia-

ła być łatwym zwycięstwem, ale okazała 

się kolejną klęską, spowodowaną bra-

kiem współdziałania, mylnymi meldunka-

mi i niespodziewaną chorobą jednego z 

dowódców. Wtenczas w okolicach Zezuli-

na, Dratowa, Nadrybia i Puchaczowa 

działało kilka oddziałów powstańczych 

pod dowództwem Krysińskiego, Ruckie-

go, Deskura i Kruka. Według założeń 

dowódców postanowiono urządzić za-

sadzkę na oddziały rosyjskie, które z 

Radzynia przez Parczew zmierzały w 

kierunku Łęcznej, aby rozbić oddział 

Wierzbickiego, uciekający przed Kozaka-

mi. Oddział Wierzbickiego dotarł do 

Nadrybia, a tuż za nim ścigające go woj-

ska rosyjskie pod dowództwem mjr. Za-

wadzkiego. Planowana zasadzka nie 

udała się. Oddziały rosyjskie miały zde-

cydowana przewagę liczebną oraz ognio-

wą, zasypując kolejne grupy powstańcze 

pociskami armatnimi. Duże zamieszanie 

w szeregach polskich wywołała mylna 

informacja o ruchach wojsk carskich, co 

spowodowało brak współdziałania Pola-

ków i chaos w szeregach. Błędna inter-

pretacja meldunków doprowadziła do 

tego, że oddział Wierzbickiego sam na-

tknął się w Kaniwoli na zasadzkę przygo-

towaną przez Rosjan. Później wydarze-

nia potoczyły się bardzo szybko. Załama-

nie się spóźnionego ataku Polaków na 

tyły Rosjan i rozbicie oddziału Wierzbic-

kiego było powodem wydania rozkazu 

przez Kruka do opuszczenia pola bitwy i 

udania się w stronę Orzechowa. Z placu 

boju wycofali się także Rosjanie – udali 

się w kierunku Dratowa. Straty powstań-

ców nie były duże – 20 zabitych i tyle 

samo rannych, ale sam fakt przegranej 

był smutny. Brak współdziałania i błędne 

informacje od osób cywilnych spowodo-

wały, że planowany sukces przerodził się 

w porażkę. 

Okolice Ludwina jeszcze wiele razy 

były miejscem obozowania czy przemar-

szów partii powstańczych lub ścigających 

ich Rosjan, ale nie doszło już do więk-

szych potyczek i zdarzeń. 

Tadeusz Jabłoński 
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nia styczniowego na Ziemi Łęczyńskiej: Bój 

pod Kaniwolą 23 lipca 1863 r., [w:] 

„Merkuriusz Łęczyński”, nr 18 z 2005 r.; 

3.  A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Pol-
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dziej atrakcyjną prezentację wyko-

nania dawnego zawodu, podczas 

XII Jarmarku Pawłowskiego – Giną-

ce Zawody. 

Jak widać Stowarzyszenie aktywnie 

działa nie tylko na terenie Gminy Pu-

chaczów, ale także poza nią. W ostat-

nim czasie panie wraz z OSP w Brze-

zinach zorganizowały dwie imprezy: 

„Bal karnawałowy” i „Bal lata”. 

Wszelkie inicjatywy podejmowane 

przez Stowarzyszenie służą integracji 

kobiet. Staramy się inspirować je do 

aktywności społecznej, politycznej i 

gospodarczej. Organizacja kobieca 

bardzo szybko się rozwija, a członkiń 

wciąż przybywa. I oby tak dalej!  

Agata Hałas - UG Puchaczów 

cykl spotkań warsztatowych, w których 

wykorzystano tradycyjne przepisy 

kuchni polskiej, niezmienne od lat me-

tody sporządzania potraw, stając się 

tym samym wspaniałym przykładem 

dla młodego pokolenia. Degustacja 

wytworzonych specjałów odbyła się 

podczas gminnej imprezy ludowej pod 

nazwą: „Jarmark tradycji i kultury ludo-

wej – Puchaczów 2013” na specjalnie 

przygotowanym stoisku degustacyj-

nym. 

Stowarzyszenie KGP jest organi-

zacją działającą od niedawna, ale już 

może się pochwalić licznymi nagroda-

mi i wyróżnieniami: 

I miejsce za najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy podczas Jarmarku Tra-

dycji i Kultury Ludowej – Pucha-

czów 2013; 

II miejsce w kategorii „potrawy mię-

sne, ryby” za flaki po lubelsku, pod-

czas III konkursu kulinarnego 

„Smaki LGD Polesie – Przedsmak 

Lata” w Ciechankach; 

II miejsce w konkursie na najpiękniej-

szy wieniec dożynkowy w kategorii 

„Wieńce współczesne” podczas 

Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 

2013; 

Wyróżnienie w konkursie na najbar-

Stowarzyszenie powstało z inicja-

tywy Wójta Gminy Puchaczów  Adama 

Grzesiuka 26 marca 2012 r., a założy-

ło je 17 osób. Nasza organizacja to 

przede wszystkim ludzie, którzy chcą 

aktywnie działać na rzecz lokalnej spo-

łeczności, pielęgnować polską trady-

cję, rodzimą kulturę i dbać o lokalny 

rozwój. Ponadto Stowarzyszenie 

wspierać będzie integrację środowisk 

wiejskich poprzez ich działalność kul-

turalną, rekreacyjną i towarzyską, 

wszelkie inicjatywy służące rozwojowi 

zainteresowań, uzdolnień i aktywizacji 

zawodowej oraz działalności gospo-

darczej kobiet wiejskich.  

Obecnie Stowarzyszenie zreali-

zowało jeden projekt pod nazwą 

„Festiwal smaków w Gminie Pucha-

czów” w ramach zadania publicznego 

gminy. Festiwal, to powrót do pielę-

gnacji lokalnej tradycji kulinarnej, łą-

czącej prezentację potraw kuchni re-

gionalnej, dbałość o tradycję i kultural-

ne dziedzictwo integrując przy tym 

własne środowisko lokalne. Celem 

działania było wsparcie działalności 

wspomagającej rozwój i aktywizację 

lokalnej społeczności Gminy Pucha-

czów poprzez podtrzymanie lokalnej 

tradycji kulinarnej. Przeprowadzono 

POZNAJEMY NASZE ORGANIZACJE 

W nr 7 naszego kwartalnika pisaliśmy o wizycie 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej u Wojewody 

Lubelskiej Genowefy Tokarskiej. Wówczas nasi młodsi druhowie 

otrzymali honorowy patronat nad wojenno-cywilnym cmentarzem 

ewangelickim w Michałowie. Patronat traktujemy nie tylko, jako uzna-

nie aktywności młodych strażaków, ale również jako zobowiązanie 

do dalszej pracy. Dlatego każdego roku przed dniem 1 listopada 

zbieramy się na cmentarzu, by wykonać prace porządkowe - zagra-

bienie liści, wyrzucenie pozostawionych śmieci, itp. Latem z kolei 

MDP z Urszulina 

porządkuje cmentarze... 

udało nam się z połowy powierzchni cmentarza usunąć 

chwasty, jakie pojawiły się od czasu ostatnich zabiegów. 

Nad pracą młodzieży czuwali (… i pomagali) opiekunowie 

- druhowie Mariusz Kucharski, Andrzej Stefanowicz i ja. 

Tekst i foto: Adam Panasiuk  
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Powiat Łęczyński zaczyna specjalizować się w cieka-

wych ofertach dla grup zorganizowanych. Wycieczki z całego 

województwa przyjeżdżają do Słowiańskiego Grodu w Wólce 

Bieleckiej, uczestniczą w grach terenowych Fundacji Nadwie-

przańskie Horyzonty w Zawieprzycach, oglądają pokazy do-

jenia krowy i strzyżenia owiec w „Majątku Rutka” w Pucha-

czowie. Od niedawna mamy nową atrakcję turystyczną – 

Dom Tradycji Ludowej w Starej Wsi.  

Takiej oferty w naszej okolicy jeszcze nie było. Dzieci, 

młodzież, a także dorośli mogą wziąć udział w ciekawych 

warsztatach dotyczących historii, tradycji i kultury polskiej 

wsi. Podczas zajęć poznajemy życie codzienne mieszkańców 

wsi z okresu XIX i początku XX wieku. Praktyczne warsztaty 

mają charakter edukacyjny, a przy tym również integracyjny. 

Oferta obejmuje udział w 2 warsztatach. Podczas jednego 

dowiadujemy się, jak wyglądały prace w gospodarstwie do-

mowym w dawnej polskiej wsi, drugi warsztat polega na wy-

konaniu rękodzieła ludowego 

lub pracy plastycznej w różno-

rodnych formach. Podczas 

prac łączymy motywy ludowe 

oraz przyrodnicze ze współ-

czesnymi technikami plastycz-

nymi. Na każde spotkanie 

przewidziany jest poczęstunek 

oraz materiały do zajęć. Wszy-

scy uczestnicy zabierają swoje 

prace ze sobą. Koszt na jedną 

osobę (w zależności od wybra-

nych zajęć) wynosi 10-20 zł za warsztat. Zajęcia odbywają 

się w grupach do 30 osób. Czas trwania zajęć dostosowa-

ny jest do możliwości uczestników. Wizyta w Domu Trady-

cji Ludowej to z pewnością ciekawa forma edukacji oraz 

sposobu spędzania wolnego czasu.  

Propozycje warsztatów: wyrabianie biżuterii z filcowa-

nej wełny; lepienie pierogów; warsztaty – garncarski, 

pszczelarski, malarski, tkacki, wikliniarski; prace w gospo-

darstwie (pranie w balii na tarze, prasowanie żelazkiem na 

węgiel, maglowanie, karmienie kóz); szycie i ozdabianie 

poduszek; wytwarzanie kwiatów z krepiny; lepienie figurek 

z masy solnej; wytwarzanie ,,pająków” ozdabiających wiej-

ską izbę; wyrabianie ozdób ze skóry; wyrabianie ciaste-

czek i rogalików. 

Dom Tradycji Ludowej 

Stara Wieś 62, 21-010 Łęczna, tel. 508 839 175 

e-mail: asiag.62@poczta.fm, www.domtradycjiludowej.pl  

Tekst: Beata Cieślińska, foto: Joanna Grzesiak 

Dom Tradycji Ludowej w Starej Wsi 

… i pamięta o żołnierzach 

poległych za wolną Polskę  

Młodzieżowe Drużyny Pożarni-

cze to nie tylko nauka o zapobie-

ganiu i walce z zagrożeniami prze-

ciwpożarowymi. Istotną częścią 

edukacji druhów MDP jest wycho-

wanie w duchu poszanowania tra-

dycji i historii, wykształcenie posta-

wy patriotycznej. W tym celu starsi 

druhowie z OSP Urszulin uczcili wspólnie z MDP Święto Niepodległości, oddając cześć, składa-

jąc kwiaty i zapalając znicze na mogiłach żołnierskich w Wereszczynie i Wytycznie.  

Była to niezwykła lekcja historii i przypomnienie o spoczywających na naszej ziemi polskich 

żołnierzach, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r., i żołnierzach Korpusu Ochrony 

Pogranicza, którzy zginęli pod Wytycznem w 1939 r. Ten gest jest wyrazem wielkiego szacunku 

za tych, którzy w walce o wolną Ojczyznę ofiarowali to, co najcenniejsze - swoje życie. 

Tekst i foto: Adam Panasiuk  
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przedstawienie pochłania publicz-

ność, aż do ostatniej sekundy. Po 

spektaklu otrzymaliśmy gromkie bra-

wa, zarówno od dzieci, jak i doro-

słych. Ale czy pięcioosobowemu jury 

spodobała się nasza zabawa teatral-

na? O tym mogliśmy dowiedzieć się 

następnego dnia. Wieczorem organi-

zatorzy przewidzieli „uśmiechową 

dyskotekę” dla wszystkich uczestni-

ków.   

A rano… Chwile niepewności, 

emocje buzują! Napięcie rośnie! Jury 

w składzie: Ewa Żukowska – specja-

lista teatrów dziecięcych i młodzieżo-

wych; Kamila Korolko – aktorka; Sła-

womir Woźniak – teatrolog, reżyser, 

instruktor teatralny, pedagog; Jacek 

Buczyński – aktor oraz Mariusz Tar-

nożek – aktor, reżyser ogłosiło wer-

dykt: Jest nam niezmiernie miło poin-

formować, że Teatr „Bajka” ze Świę-

cicy na XXXI Pucharze Uśmiechu w 

Krośnie zdobył ZŁOTĄ CIŻEMKĘ – 

za choreografię;  SKRZYPCE SARA-

BANDY – nagroda za opracowanie 

muzyczne oraz ZŁOTY PUCHAR 

UŚMIECHU za prezentację widowi-

ska „Miss Stonoga – rzecz o sławie i 

przygodach”. Wróciliśmy z Krosna 

nie tylko z pucharem, ale też z wiel-

kimi uśmiechami na twarzach! 

Norbert Stałęga 

dniach, pełnych wyczekiwania, okazało 

się, że zostaliśmy zaproszeni do Kro-

sna. Jeszcze tylko ostatnie poprawki i 

przymiarki przed oficjalną premierą dla 

rodziców i „Miss stonoga” (bo taki jest 

główny tytuł spektaklu) gotowa do wy-

jazdu. Sądzę, że premierę mieliśmy 

udaną ,ale jak przyjmą nas w Krośnie? 

Nie wiem! – stwierdził współreżyser 

Norbert. 

Następnego ranka, zaraz po 

oficjalnej premierze, zapako-

waliśmy wszystkie rekwizyty, 

scenografię oraz młode ak-

torki do autobusu i wyruszyli-

śmy w drogę. Na miejscu 

koszmar! Ogromna scena! Dzieci się 

pogubią! W naszej głowie kłębiło się 

setki pesymistycznych myśli. Wieczo-

rem, w przededniu występu, odbyła się 

narada zespołu i nietypowa próba w 

c i e m n o -

ściach…  Nato-

miast rano 

wszyscy byli 

zwarci i gotowi 

do gry zespoło-

wej. Konferan-

sjerka po zapo-

wiedzi zeszła w 

kulisy, a ku 

zdziwieniu pu-

bliczności na 

scenie pojawia 

się „Noga”!  

Potem zaś 12 

małych miss 

piękności i 

Każdy rok szkolny 

zawsze niesie ze so-

bą nowe plany i po-

mysły. Szkolny Te-

atrzyk „Bajka” ze Szkoły Podstawowej 

w Święcicy wystartował zanim jeszcze 

zabrzmiał pierwszy dzwonek. Wszyst-

ko zaczęło się od wakacyjnych warsz-

tatów teatralnych prowadzonych przez 

instruktora Iwonę Baran i absolwenta 

szkoły Norberta Stałęga. 

Przez 6 dni dzieci poznawały 

tajniki sztuki aktorskiej, budo-

wały krótkie etiudy, pracowały 

nad głosem, ruchem i wy-

obraźnią w mówieniu. Wszystko po to, 

aby stanąć na scenie ze świadomością 

własnych predyspozycji i móc czerpać 

radość z rzetelnej pracy zespołowej. 

Wakacje szybko się skończyły, ale co 

z rozbudzonym potencjałem? Już w 

pierwszym tygodniu nowego roku 

szkolnego przystąpiliśmy do pracy nad 

spektaklem. Ciężko pracowaliśmy po 

lekcjach, a nawet w soboty! Scena-

riusz rodził się na zajęciach, każdy 

uczestnik miał wpływ na jego kształt. 

Po kilku tygodniach nareszcie mogli-

śmy zagrać nowe przedstawienie w 

całości i wysłać zgłoszenie na Festiwal 

Teatrów Dziecięcych z udziałem ze-

społów polonijnych, pn. XXXI Puchar 

Uśmiechu w Krośnie. Czekaliśmy znie-

cierpliwieni na decyzję Rady Artystycz-

nej Festiwalu, bo nigdy nie wiadomo 

czy uda się zakwalifikować do przeglą-

du. Całe szczęście po kilku długich 

Sukces Teatru „Bajka” w Krośnie 
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WARTO WIEDZIEĆ, WARTO PRZECZYTAĆ, 
czyli kilka słów o tym, co się u nas wydarzyło i co się odbędzie 

Wschodnia Lubelszczyzna to re-

gion, który już od czasów średniowie-

cza był obszarem przenikania się wielu 

kultur. Zróżnicowane grupy narodowo-

ściowe i wyznaniowe pozostawiły po 

sobie mniej lub bardziej rozpoznawal-

ne ślady swojego pobytu, co skutko-

wało wytworzeniem unikalnego, wielo-

barwnego krajobrazu kulturowego. 

Właśnie ten specyficzny tygiel kulturo-

wy stał się inspiracją dla projektu 

„Wielokulturowa Lubelszczyzna – inte-

raktywna mapa regionu”, który od 20 

maja do 30 września 2013 roku był 

realizowany na terenie gminy Cyców 

przez miejscowy Dom Kultury.  

Głównym celem podejmowanych 

działań była popularyzacja wiedzy na 

temat wielokulturowości regionu. 

Uczestnicy projektu, dzieci i młodzież 

zamieszkująca gminę Cyców, zaczęli 

od poszukiwania obiektów i miejsc 

będących śladami tejże wielokulturo-

wości. Odnaleźli je już w samym Cyco-

Nie ma miejsc nieciekawych - są tylko nieodkryte 

czas wycieczki edukacyjnej, przygoto-

wanej we współpracy ze Stowarzysze-

niem Homo Faber z Lublina. Cerkiew 

prawosławna w Hrubieszowie, cmen-

tarz ukraiński w Wereszynie, Grabo-

wiec czy Wojsławice, to obiekty i miej-

sca, gdzie uczestnicy mogli w prakty-

ce wykorzystać zdobyte umiejętności. 

Wycieczka, której uwieńczeniem była 

gra terenowa łącząca rozrywkę z wa-

lorami edukacyjnymi, zaowocowała 

pozyskaniem odpowiedniej ilości ma-

teriałów do stworzenia interaktywnej 

mapy regionu – ostatniego etapu pro-

jektu. We współpracy z profesjonali-

stami powstała mapa dostępna na 

stronach internetowych Domu Kultury 

oraz Urzędu Gminy w Cycowie jako 

bezpłatne narzędzie edukacyjne. 

Przeprowadzenie projektu „Wielo-

kulturowa Lubelszczyzna – interaktyw-

na mapa regionu” było możliwe dzięki 

dofinansowaniu uzyskanego ze środ-

ków Muzeum Historii Polski w War-

szawie w ramach Programu „Patrio-

tyzm Jutra”. 

Tekst: Kamil Rak, foto: GDK Cyców 

wie. Cmentarz prawosławny i ewange-

licki, „kircha” i stary kościół stały się 

dodatkowo świetnym materiałem do 

doskonalenia swojego warsztatu foto-

graficznego. W trakcie kilkudniowego 

kursu uczestnicy poznali techniki foto-

grafii portretowej, reportażowej oraz 

fotografii architektury. Wszystko to pod 

okiem doświadczonego instruktora 

oraz z wykorzystaniem profesjonalne-

go sprzętu. Kolejnym etapem były 

warsztaty dziennikarstwa radiowego. 

Uczestnicy zapoznali się z technikami i 

metodami wykorzystywanymi przez 

dziennikarzy w zakresie zbierania, 

przetwarzania, obróbki i emisji mate-

riału, by następnie wczuć się w rolę 

prawdziwych reporterów, przeprowa-

dzając wywiady z najstarszymi miesz-

kańcami, regionalistami oraz ludźmi 

kultury. 

Cała wiedza zdobyta w trakcie 

warsztatów przydała się również pod-

Kircha ewangelicka w Cycowie 

Nagrobek z cmentarza prawosławnego 

w Cycowie 

Cerkiew w Hrubieszowie 
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Święto Ziemniaka z Cycowie 

W ostatnią sobotę września, na placu przy 

GDK w Cycowie odbył się piknik rodzinny 

pod nazwą "Święto Ziemniaka". Organizato-

rem wydarzenia było Stowarzyszenie Aktyw-

nych Kobiet "Babi Raj" w Cycowie, które przygotowało impre-

zę we współpracy z GDK oraz pod patronatem Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej i Urzędu Gminy w Cycowie. 

 Wiele atrakcji czekało na przybyłych gości, wśród któ-

rych nie zabrakło przedstawicieli gminy i powiatu. O oprawę 

muzyczną zadbał zespół "Seniorzy" z Ludwina oraz Kapela z 

Puchaczowa, a do łez bawiły publiczność kabaretowe skecze 

Tatiany Urlich. Oprócz tego każdy mógł skorzystać z oferty 

stoisk handlowych, gastro-

nomicznych oraz promocyj-

nych - ODR w Końskowoli i 

Stowarzyszenia Kobiet Po-

wiatu Łęczyńskiego. Naj-

młodsi natomiast mogli dać 

upust swojej energii na wielkiej, 

dmuchanej zjeżdżalni. 

 Najciekawiej jednak prezentowały się zabawy 

i konkurencje związane ze świętem. Uczestnicy - głównie 

panowie - rzucali gumowcem na odległość, wykonywali 

ziemniaczaną biżuterię, próbowali również zbierać drobne 

ziemniaki w rękawicach spawalniczych. Przeprowadzono 

także konkurs na największego i najdziwniejszego ziem-

niaka. Dodatkowo, przez cały czas trwania imprezy można 

było degustować regionalne potrawy, które brały udział 

w konkursie kulinarnym "Ziemniak to podstawa". Spośród 

siedemnastu zgłoszonych do konkursu dań największe 

uznanie jury zyskały "kryzysy", przygotowane przez KGW 

w Cycowie. Drugą nagrodę zdobyła Antonina Walachnie-

wicz za "kiszkę ziemniaczaną", a na trzecim stopniu po-

dium stanęła Jadwiga Brzozowiec za "oponki ziemniacza-

ne". Przyznano też wyróżnienia - dla Agnieszki Trojan za 

przyrządzenie "kotletów ziemniaczanych z paluszkami 

krabowymi" oraz Beaty Micał za "knedle ze śliwkami". Dla 

zwycięzców i pozostałych uczestników czekały atrakcyjne 

nagrody. Na zakończenie pikniku odbyła się 

zabawa taneczna przy dźwiękach lokalnego 

zespołu "Revel". 

Organizatorzy pragną podziękować wszyst-

kim, którzy pomogli w przygotowaniu impre-

zy, a w szczególności sponsorom: Krzyszto-

fowi Seroce, Dorocie i Kazimierzowi Arasi-

mowiczom, Rafałowi Wichrowskiemu, Elż-

biecie Mordak oraz Tomaszowi Porębnemu. 

Tekst: Kamil Rak, foto: Agnieszka Błaziak 

Dnia 25 września 2013 r. w Gminie Pucha-

czów rozpoczęła się akcja „Wójt czyta dzie-

ciom”, która ma na celu kształtowanie u dzieci 

nawyku korzystania z biblioteki i obcowania z książką. Wia-

domo przecież, że bajki nie tylko rozbudzają wyobraźnię, ale 

też pobudzają do kreatywnego myślenia. 

Akcja polegała na odwiedzaniu przez Wójta Gminy Pu-

chaczów Adama Grzesiuka przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych i czytania dzieciom ich ulubionych bajek. 

Jako pierwsze bajki wysłuchały dzieci z przedszkola w Pu-

chaczowie – ich ulubioną bajką okazał się „Czerwony kaptu-

rek”. Następnie wójt odwiedził oddział przedszkolny w Nadry-

biu, w którym czytał bajkę o „Kopciuszku”. Z kolei przedszko-

laki z Ostrówka wybrały „Alicję w krainie czarów”, a w szkole 

filialnej w Ciechankach wybór padł na „Kopciuszka”. Wójt 

odwiedził również maluchy w Zawadowie i Albertowie. Dzieci 

entuzjastycznie reagowały na czytane bajki, po których zada-

Wójt czyta dzieciom 

wały dużo pytań. W ogóle nie czuły skrępowania, a wręcz prze-

ciwnie – spontanicznie i z uśmiechem rozmawiały z wyjątkowym 

gościem. Na zakończenie każdego spotkania wszyscy zostali 

obdarowani książeczkami i słodkimi upominkami. Wójt z kolei 

otrzymał od dzieci piękne, własnoręcznie wykonane kwiaty.  

Agata Hałas - UG Puchaczów 
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W piątek 25 października w punktach przedszkolnych, 

działających w ramach projektu „Punkty Przedszkolne szansą 

edukacyjną dla dzieci wiejskich z Gminy Cyców” odbyła się 

już po raz trzeci uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. 

Tym razem skorzystaliśmy z gościnności dyrekcji Zespołu 

Szkół w Cycowie. Był to szczególny dzień przede wszystkim 

dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły 

próg przedszkola. Ponadto był to ich pierwszy publiczny wy-

stęp przed tak licznie zgromadzoną publicznością. Z tej okazji 

na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządu gminnego, 

dyrekcja i grono pedagogiczne szkół z terenu 

Gm. Cyców oraz rodzice.  

Podczas uroczystości maluchy ubrane w 

jednakowe koszulki z logo projektu pod czujnym 

okiem swoich wychowawczyń zaprezentowały program arty-

styczny – recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Z 

powierzonego im zadania wywiązały się znakomicie. Jednak 

najważniejszym punktem spotkania była ceremonia pasowania, 

w czasie której dzieci głośno powtarzały za nauczycielką słowa 

przysięgi. Następnie Wójt Gm. Cyców Jan Baczyński vel Mróz i 

jego zastępca Wiesław Pikuła symbolicznym ołówkiem dokonali 

uroczystego pasowania na dzielnego przedszkolaka. Każdy 

przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upomi-

nek na dobry początek wspólnej edukacji. Upominki dla malu-

chów przygotowali także radni Gm. Cyców, w imieniu których 

życzenia złożyła Przewodnicząca Rady Marta Kociuba. Miłym 

akcentem był słodki poczęstunek na zakończenie uroczystości, 

na który zaproszono wszystkich zebranych gości. Całe spotkanie 

było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS. 

Tekst i foto: Ewelina Stopa 

Ostatnim etapem wycieczki było wspólne ognisko w 

gospodarstwie „Marynka”. Wtedy maszym gościom 

przedstawiłem kierunki rozwoju gminy, która rozwija się 

pod względem wydobywczym. Na jej terenie wydobywa-

ny jest węgiel kamienny i prowadzone są badania w za-

kresie udokumentowania zasobów gazu łupkowego, a 

LW Bogdanka prowadzi odwierty w celu potwierdzenia 

nowych zasobów węgla. Przemysł wydobywczy musi tak 

działać, aby nie doprowadzić do dewastacji środowiska 

naturalnego. Znaczna liczba ludności gminy utrzymuje się 

bowiem z rolnictwa, a ponad 40 gospodarstw posiada 

certyfikaty produkcji żywności ekologicznej. Nie można 

tego zaprzepaścić.  

Przed nami jeszcze sporo pracy. Prywatni właścicie-

le parków w Świerszczowie i Kolonii Garbatówce zostaną 

zobowiązani do lepszej dbałości o to dziedzictwo. Nato-

miast w celu zapewnienia właściwej gospodarki wodnej 

należy przeprowadzić budowę zbiorników na rz. Śwince 

w Stawku i Cycowie. 

Tekst: Jan Baczyński vel Mróz, foto: Tomasz Cybulski 

Sympatycy przyrody 

odwiedzili Gminę Cyców 

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Ligi Ochrony Przyrody (LOP) w Lublinie Bożeny 

Popiołek dzień 26 października w naszej gminie spędzili działacze 

tej organizacji. Dla nieco młodszych przypominam, że LOP za 

główne zadanie ma zabiegać o zachowanie oblicza ziemi ojczy-

stej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a w 

szczególności o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, 

tudzież o zachowanie swoistych cech krajobrazu rodzimego. 

Pierwszym etapem ich wizyty było podziwianie jez. Uściwierz w 

Wólce Nadrybskiej – największego naturalnego zbiornika wody na 

Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Ma ono 284 ha powierzchni, 2,4 

km długości, 1,8 km szerokości; jest w całości położone w obszarze 

Natura 2000. Następnie był park podworski w Kolonii Garbatówka, w 

którym znajdują się pomniki przyrody lipa drobnolistna i topola biała 

tzw. białodrzew. W Świerszczowie miejscowy regionalista Jan Dy-

szewski i ks. Marek Jaworski – proboszcz parafii p.w. Św. Bazylego, 

opowiadali o historii świątyni oraz parafii. W pobliżu kościoła rosną 

dwa wyniosłe jesiony – również pomniki przyrody. W dziupli jednego 

z nich urządzono kapliczkę z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W 

dalszej kolejności odwiedzono park podworski z XVIII w. w którym 

znajdują się kolejne pomniki przyrody – jesiony, lipy, klony oraz po-

zostałości alei lipowych. 

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła historia 7 Pułku Ułanów 

Lubelskich. Marta Gawlińska wspomniała o tym, co skłoniło Zespól 

Szkół w Cycowie do przyjęcia na patrona 7 PUL. W dniach 15-16 

sierpnia 1920 r. stoczyli oni nad rz. Świnką zwycięską bitwę. Mjr Pia-

secki z ok. 300 ułanami rozbił będące w przewadze bolszewickie 

oddziały dowodzone przez Dotola. W szkole zwiedzono również Izbę 

Regionalną, a po tej lekcji historii uczestnicy obejrzeli filmy o gminie 

Cyców.  

Przy figurce w Świerszczowie 

Pasowanie na przedszkolaka w punktach przedszkolnych Gminy Cyców 
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Festyn profilaktyczny „Człowiek dla zdrowia…” 

Dnia 15 września Garbatówka stała się miej-

scem radosnego świętowania, radosnego tym 

bardziej, że okazje były dwie. Pierwszą z nich 

były dożynki gminno-parafialne, drugą –XX-

lecie budowy budynku Szkoły Podstawowej w Garbatówce. W 

przygotowanie wspólnej imprezy zaangażowali się m.in. pracow-

nicy szkoły, kierownik miejscowej świetlicy, rodzice i uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą św. w miejscowej 

kaplicy, sprawowaną przez proboszcza parafii w Urszulinie ks. 

Mariana Franczaka w towarzystwie ks. Marka 

Jaworskiego i ks. kan. Adama Sołtysiaka. 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gmin-

nych i powiatowych, dyrektorzy szkół, instytucji 

kulturalnych, przedstawiciele lokalnych organi-

zacji, młodzież szkolna oraz mieszkańcy.  

Po mszy św. barwny korowód dożynkowy 

prowadzony przez orkiestrę z Ostrowa Lubel-

skiego przeszedł na szkolne boisko, gdzie odby-

wały się główne uroczystości. Na scenie wystą-

piła wspomniana orkiestra, były przemowy i od-

czytywane listy. Następnie zaprezentowały się 

ludowe zespoły „Kolonianek”, „Świerszczowian”, „Łopieńcza-

ków”, młodzieżowe zespoły taneczne i muzyczne Zespołu Szkół 

w Cycowie oraz młodzież z GDK. Tradycyjne odbył się konkurs 

na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wybór nie był łatwy, bo 

każdy z 10 zgłoszonych wieńców zasługiwał na uwagę i uznanie. 

Wśród dożynkowych atrakcji znalazła się także degustacja po-

traw, zgłoszonych do konkursu pn. „Jaka mąka, taki chleb”. Nie 

zabrakło atrakcji dla najmłodszych, które mogły uczestniczyć w 

konkursach przygotowanych i prowadzonych przez głównego 

sponsora imprezy ORLEN Upstream Sp. z o.o.: pokaz mody 

ekologicznej, czy konkurs wiedzy przyrodniczej. Dużym zain-

teresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne, ale prawdzi-

wą gratką były „dmuchańce” , na których dzieci  mogły się 

wyskakać do woli i to zupełnie za darmo. Dożynki zakończyła 

zabawa ludowa z zespołem Revel.   

W ramach obchodów jubileuszu XX-lecia szkoły goście 

mogli obejrzeć prezentację multimedialną, poświęconą blisko 

stuletniej historii tutejszego szkolnictwa (zainteresowanych 

tym tematem odsyłam do artyku-

łu umieszczonego na str. 12). 

Jubileusz był okazją do wspo-

mnień, spotkań z kolegami i 

koleżankami ze szkolnej ławy 

oraz promocji szkoły w środowi-

sku lokalnym.  

Agnieszka Radko 

Dnia 30 sierpnia przy Szkole Podstawowej w 

Zawadowie odbył się festyn profilaktyczny pod 

hasłem „Człowiek dla zdrowia…” organizowa-

ny przez świetlice Stowarzyszenia „Nasza Świetlica – Pomoc-

na Dłoń”, a sfinansowany przez Gm. Puchaczów.  

Miał on na celu ukazanie i zapoznanie dzieci z kanonami 

zdrowego życia, żywienia i wypoczynku. Dzieci mogły uczest-

niczyć w wielu konkurencjach poprzez współzawodnictwo 

pomiędzy świetlicami, nadzorowanymi 

przez kapitana, który odpowiadał za po-

prawność wykonania wszystkich zadań. 

Za każdą konkurencję drużyna otrzymy-

wała zdobytą ilość punktów, a po ich 

podliczeniu wybrano, nagrodzono i wy-

różniono najlepsze świetlice. Zdobyte 

nagrody wzbogaciły wyposażenie zwy-

cięskich świetlic, natomiast wszystkie 

dzieci otrzymały dyplomy i upominki. 

W zawodach królowały konkurencje 

z wiedzy o zdrowiu. Było umieszczanie 

Dożynki gminno-parafialne w Garbatówce 

narządów ludzkich w odpowiednich miejscach na przygotowanej 

papierowej postaci, dzielenie produktów żywnościowych i owo-

ców według kategorii, czy grupowe śpiewanie piosenek. Rozgry-

wano też konkurencje ruchowe – wożenie taczką „wykonaną z 

kolegi”, przerzucanie nad sznurkiem balonów napełnionych wo-

dą, tańce z balonikiem, czy gra w piłkę na chuście dydaktycznej. 

To nie koniec atrakcji. Przygotowano poczęstunek w postaci 

sałatki warzywnej i owoców oraz… przejażdżkę dla chętnych 

dzieci na quadach. Ta ostat-

nia atrakcja była możliwa 

dzięki uprzejmości Dominika 

Arciszewskiego, Rafała Mitru-

sa, Pawła Kowalczyka, Ma-

riusza Wilda i Damiana Dude-

wicza). Wyrazy wdzięczności 

pragniemy złożyć także 

Związkom Zawodowym Gór-

nictwa w Bogdance za przy-

znaną pomoc rzeczową. 

Katarzyna Kuszyk 
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Dziś prezentujemy wiersz Antoniego 

Rzeźniczuka z Kamiennej Góry (Gm. 

Wierzbica). Pan Antoni pisze od najmłod-

szych lat. Wierszy uzbierało się dużo, gdyż - 

jak sam powiada - przeżyłem 900 miesięcy. 

W jego wierszach dominuje tematyka religij-

na, choć zdarzają się  utwory o otaczającej 

przyrodzie, o przemijaniu. W spotkaniu ze 

mną powiedział, że nikt nie będzie pisać, jeśli 

nie będzie romantykiem. Bo trzeba umieć to 

skojarzyć. Czasem można popatrzeć, np. 

Jak pracowałem w POM-ie to popatrzyłem 

przez okno, a tam klon, a w tym klonie wy-

chodzi mi coś. To musi być człowiek roman-

tyk, musi mieć ducha, a ja mam takiego du-

cha. W dzisiejszym numerze chciałabym 

zaprezentować wiersz pt. „Do Przyjaciela”.  

Agnieszka Laskowska 

Do Przyjaciela 

Przyjacielu  

- niech wszystkie słowa z ust wychodzące 

będą wzorem dla tych co słuchają, 

czy w dnie pochmurne i gdy świeci słońce 

niech będą prawdą i czystym ruczajem. 

Bo tylko prawda jak źródła ruczaju 

przebije ciemność i na wierzch wypłynie, 

czy na pustyni, czy w zielonym gaju 

ona wśród piasków i cierni zasłynie. 

Przecież to ona wiecznie zniewolona 

przeżywa męki intryg i głupoty, 

jest bardzo cicha, podaj swe ramiona, 

ona iść będzie drogą golgoty. 

Nikt jej nie kupi za kłam tego świata 

nawet za miliard światowej mamony, 

wielcy jej się boją jak krwawego kata 

dla małych nadzieją i traktem dozgonnym. 

Kącik poetycki 

W Gminie Pucha-

czów znajdują się 3 

kompleksy boisk sportowych, usy-

tuowanych przy szkołach w Nadry-

biu i Ostrówku oraz Zespole Szkół 

w Puchaczowie. Na każdym 

„Orliku” zatrudnieni są animatorzy, 

którzy prowadzą zajęcia sportowe 

dla wszystkich zainteresowanych. 

W ten sposób gmina stara się za-

chęcić do aktywnego sposobu spę-

dzania wolnego czasu oraz rozwija-

nia swoich umiejętności i pasji. Or-

ganizacja turniejów jest doskonałą 

formą przekazywania informacji, 

nawiązywania kontaktów, zawiązy-

wania przyjaźni, wreszcie kształto-

wania pożądanych postaw. Udział 

w nich daje możliwość aktywnej 

rekreacji i rozwija umiejętności 

sportowe, dlatego też organizowa-

ne są turnieje piłki nożnej i tenisa 

ziemnego.  

W dn. 29 września 2013 r. w 

Nadrybiu odbył się turniej piłki noż-

nej „szóstek”. W zawodach uczest-

niczyły 4 zespoły z terenu gminy 

Puchaczów i Ludwina: Kaniwola, 

Turowola-Kolonia, Ostrówek i Al-

bertów. Zwycięzcą turnieju została 

drużyna z Kaniwoli, drugie miejsce 

zajęła drużyna z Ostrówka, trzecie 

– Turowola-Kolonia, a czwarte – 

Albertów. Były emocje, rywalizacja i 

walka o pierwsze miejsce, ale w 

duchu fair-play. Puchary oraz na-

grody, ufundowane przez Gminę 

Puchaczów, wręczyli Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Nadrybiu  

Maria Paryła i Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Puchaczów Piotr Sa-

rama. Gorące podziękowania kie-

rujemy do dyrektor Marii Paryły 

oraz pracowników za przygotowa-

nie poczęstunku dla wszystkich 

uczestników zawodów. 

Dn. 10 września 2013 r. roze-

grano w Puchaczowie pierwszą 

rundę eliminacji Ogólnopolskiego 

Turnieju Orlika. W turnieju udział 

wzięło 8 drużyn ze szkół podstawo-

wych w: Puchaczowie, Nadrybiu, 

Ludwinie oraz UKS Ostrówek. W 

kategorii wiekowej 2002/03 finało-

wy mecz Ludwin-Puchaczów za-

kończył się remisem 1:1. W młod-

szej grupie wiekowej zwycięską 

drużyną okazał się UKS z Ostrów-

ka, drugie miejsce zajęła drużyna z 

Puchaczowa, a trzecie – z Nadry-

bia. Na zakończenie wszyscy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

puchary. 

Dużym zainteresowaniem cie-

szy się tenis ziemny, dlatego też 

stworzona została liga tenisa ziem-

nego amatorów o mistrzostwo Gmi-

ny Puchaczów 2013. Turniej został 

rozegrany na kompleksie w Nadry-

biu w dniach 21-31 października.  

Podsumowując sezon sporto-

wych rozgrywek możemy zauwa-

żyć, iż budowa boisk sportowych 

przyczyniła się do popularyzacji 

aktywnego stylu życia oraz spędza-

nia weekendów ze sportem. 

Agata Hałas - UG Puchaczów 

Podsumowanie sezonu 

sportowego w Gminie Puchaczów  



Ziemniak - to podstawa. 
Proponowane potrawy zaprezentowano 

w czasie festynu „Święto ziemniaka” w 

Cycowie. Zapraszamy do zapoznania się 

z recepturami, samodzielnego przygoto-

wania i wypróbowania  naprawdę świet-

nych i niedrogich dań! 

Ziemniaczane pierogi z mięsem 

(Joanna Matysiak - KGW Janowica) 

S k ł a d n i k i :  

Ciasto: 1,20-1,40 kg ziemniaków, 4-5 

żółtek, 2 szkl. mąki, 2 łyżki oleju, sól.  

Farsz: 40-45 dkg mięsa mielonego, 2 

cebule, 2 łyżki oleju, 2 ząbki czosnku, 2 

łyżki czerwonej Delikaty, sól, pieprz, olej. 

Sos: 30-40 dkg jogurtu gęstego, 2 łyżki 

majonezu, 2-3 ząbki czosnku, pieprz i 

sól, ogórek świeży lub konserwowy, 

rzodkiewka, papryka świeża lub konser-

wowa. 

P r z y g o t o w a n i e :  Ziemniaki 

ugotować, wystudzić, przepuścić przez 

maszynkę. Z podanych składników za-

gnieść ciasto. Mięso usmażyć, doprawić 

cebulką, czosnkiem, Delikatą. Ciasto 

rozwałkować i ulepić pierogi. Następnie 

obtoczyć je w rozkłóconym białku i bułce, 

dobrze ją docisnąć, smażyć na złoty 

kolor. Podawać z sosem. 

Obwarzanki z ziemniakami 

(Helena Brzozowiec  

- Stowarzyszenie „Babi Raj”) 

S k ł a d n i k i : 3 całe jajka, ½ szkl. 

cukru, 1 kg mąki, 10 dag drożdży roz-

puszczonych w ½ szkl. wody letniej, ½ 

kg ziemniaków gotowanych, ½ margary-

ny.  

P r z y g o t o w a n i e : Całe jajka ubić 

z cukrem, do mąki dodać zmielone ziem-

niaki i rozpuszczoną, letnią margarynę. 

Zagnieść ciasto, wałkować, wykrawać 

szklanką i kieliszkiem dziurkę, smażyć 

na gorącym oleju. Na koniec posypać 

cukrem-pudrem.  

Kiszka ziemniaczana 

(Antonina Walachniewicz z Głębokiego) 

S k ł a d n i k i : 2 kg obranych, startych 

na małych oczkach ziemniaków, 1 cebu-

la, 300 g skwarek lub mięsa w kosteczkę 

pokrojonego i obsmażonego, sól, pieprz, 

kucharek, mąka, kiszka.  

P r z y g o t o w a n i e :  Ziemniaki, 

mąkę i cebulkę pokroić w kosteczkę i 

doprawić wszystkie składniki. W grubą 

kiszkę (jak na kaszankę) wlać surowe 

ciasto (jak na placki ziemniaczane) i za-

wiązać z obu stron sznureczkiem. Piec w 

piekarniku 1 godz. przy 180oC, aż się 

zarumieni. Dodawać ze śmietaną, sosem 

lub tłuszczem - wg uznania.  

Ziemniaczano-żeberkowa uczta 

(Danuta Żywiec  

- Stowarzyszenie „Babi Raj”) 

S k ł a d n i k i : 2,5 kg ziemniaków,1,5 

kg żeberek, 50 dag boczku, 6 jajek, 2 

duże cebule. 

Sos: 50 dag pieczarek, 25 dag żółtego 

sera, 6 łyżek bułki tartej, 3 łyżki mąki, 

sól, pieprz, borowiki, śmietana, sól, 

pieprz. 

P r z y g o t o w a n i e :  Ziemniaki i 2 

cebule trzemy na drobnej tarce, dodaje-

my bułkę, mąkę i jajko, doprawiamy solą 

i pieprzem - mieszamy. Żeberka piecze-

my w piekarniku. Pieczarki kroimy w 

paski i smażymy. Na blachę wykładamy 

połowę ziemniaków, a na nich kładziemy 

żeberka bez kostek i między żeberkami 

pieczarki. Następnie kładziemy drugą 

warstwę ziemniaków i plasterki boczku. 

Całość wkładamy do piekarnika nagrza-

nego do 180oC i pieczemy ok. 1 godz. i 

20 min. Wyjmujemy i posypujemy żółtym 

serem startym na tarce o dużych 

oczkach, zapiekamy ok. 20 min. Potrawa 

najlepiej smakuje na gorąco, serwowana 

z sosem borowikowym.  

Ziemniaki zapiekane z pieczarkami 

(Jadwiga Kloc z Zaróbki) 

S k ł a d n i k i : 2 kg ziemniaków śred-

niej wielkości, 3 dag suszonych grzybów 

(do smaku),0,5 kg pieczarek, 3 łyżki ma-

sła, 1 duża cebula, 2 jajka, 2 łyżki bułki 

tartej, sól, pieprz.  
Sos: 2 łyżki masła, 1 cebula, 3 łyżki 

śmietany, 1 łyżka mąki, sól, czarny 

pieprz (dobrze jest również dodać kolo-

rowy), wywar z gotowanych suszonych 

grzybów. 

P r z y g o t o w a n i e :  Suszone 

grzyby umyć, namoczyć, następnie w tej 

wodzie je ugotować, odcedzić w drugi 

garnek, a wywaru nie wylewać. Grzyby 

wystudzić, drobno posiekać. Ziemniaki 

ugotować, obrać, wystudzić, przekroić 

na pół i wydrążyć dziurki. Wydrążony 

miąższ rozdrobnić na tarce lub widel-

cem, dodać jajka i bułkę tartą. Pieczarki 

pokroić, podsmażyć na maśle z grzybka-

mi suszonymi i cebulką, doprawić solą i 

pieprzem. Do masy grzybowo-cebulowej 

dodać miąższ wydrążony z ziemniaków i 

tym farszem je ponadziewać. Poukładać 

na wysmarowanej tłuszczem blaszce i 

piec około 45 min. 

Przygotowanie sosu: Na maśle podsma-

żyć drobno posiekaną cebulkę, dodać ją 

do wywaru z suszonych grzybów, a na-

stępnie to zagotować. Śmietanę wymie-

szać z mąką i zaprawić sos dodając 

przyprawy. Przygotowanym sosem polać 

ziemniaczki, można je także dodatkowo 

posypać zieleninką. 

Fotografie wykonała Małgorzata Leszczyńska 

Smacznego  

Kącik 
kulinarny 


