
 Witamy  

 Minęło lato, dla większości z nas kojarzące 
się z sezonem urlopowym i wakacjami. Dla Stowa-
rzyszenia LGD „Polesie” był to jednak okres niezwy-
kle trudny, gdyŜ weryfikacji poddane zostały wnioski 
przyjęte przez nas w ramach I naboru. Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie i Lubelski OR ARiMR weryfiko-
wały złoŜone przez naszych beneficjentów 20 małych 
projektów i 3 projekty w ramach programu 
„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 
DuŜe problemy pojawiły się przy weryfikacji tzw. ma-
łych projektów, stąd teŜ 
kilku wnioskodawców 
zrezygnowało z podpisa-
nia umowy. Zbiurokraty-
zowane procedury, prze-
ciągająca się w czasie 
weryfikacja i licznie wy-
magane załączniki sku-
tecznie utrudni ły i 
„odstraszyły”  beneficjen-
tów nie tylko z obszaru 
naszego LGD, ale i z całej 
Polski.  

 Widząc te proble-
my MRiRW, przy pomocy 
Grupy Tematycznej Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiej-
s k i c h  d s .  L e a d e r 
(przedstawicielem Woj. 
Lub. w grupie roboczej 
jest Adam Panasiuk), roz-
poczęło prace nad liczny-
mi zmianami w rozporzą-
dzeniu, regulującym dzia-
łania programu LEADER. 
Do programów: tworzenie i 
rozwój mikroprzedsię-
biorstw, róŜnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej, odnowa i rozwój 
wsi, małe projekty wprowadzono szereg ułatwień, 
chociaŜby podniesiono poziom refundacji kosztów, 
zwiększono zakresu kosztów kwalifikowanych, od-
rzucono wymóg dostarczania niektórych zbędnych 
załączników.                                

    Cierpliwie czekając na zmianę 
stanu prawnego pomagaliśmy na-
szym wnioskodawcom przy weryfi-
kacji wniosków, jak teŜ uczestniczyli-
śmy w rozpoczętych projektach. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cy-
cowskiej wydało historyczną mono-
grafię Cycowa i okolic, w Wierzbicy zorganizowano „Lokalne święto 
Ŝniw”, a w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sosnowicy tworzy się 
miejsce spotkań ze sprzętem  komputerowym. Nasze Stowarzy-
szenie wydało natomiast mapkę obszaru LGD „Polesie” z zazna-
czeniem najcenniejszych obszarów przyrodniczych, najwaŜniej-
szych obiektów zabytkowych i najmilszych miejsc noclegowych.  

 NajwaŜniejszym dla 
nas zadaniem na okres jesien-
ny tego roku jest przygotowa-
nie II naboru wniosków. Na 
drugiej stronie znajdują się 
szczegółowe informacje o II 
naborze wniosków w ramach 
działań „Małe projekty” oraz 
„Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”. Przeprowa-
dzenie naboru wniosków po-
przedzone zostanie cyklem 
szkoleń w kaŜdej gminie na-
szego obszaru. Zapraszamy 
więc wszystkich chętnych do 
udziału w spotkaniach, jak 
równieŜ do konsultacji w na-
szym biurze. Pracujemy co-
dziennie (tj. od poniedziałku 
do piątku), od godziny 8.00 do 
16.00.                                                                                                  

    A w dzisiejszym numerze 
prezentujemy relacje z kilku 
festynów, spotkań i innych 
wydarzeń jakie miały miejsce 
na naszym obszarze. Jest teŜ 
troszkę historii lokalnej, pre-
zentacja ciekawych osób z 

naszego terenu i aktywnych organizacji. Zapraszamy do lektury i 
przesyłania artykułów do następnego numeru.  

Z powaŜaniem         

    Małgorzata Leszczyńska – Prezes Stowarzyszenia                           

Adam Panasiuk – Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
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Egzemplarz bezpłatny 

Polecamy najnowszy folder zawierający mapkę całej LGD 
„Polesie” z zaznaczonymi ciekawymi miejscami zabytkowymi i 

noclegowymi. 



 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” 
  

informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy  

w ramach Działania 4.1/413 – WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, w 

zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 

ramach działań:  

 

„Małe projekty” (Limit dostępnych środków  - 613.205 zł) 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” (Limit dostępnych środ-

ków  - 637.734 zł) 
 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  

od 26 października 2010 r.  do 16 listopada 2010 r. 
 

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Polesie”, ul. Nowa 1 21- 070 Cyców  
 

3/ Tryb składania wniosków: wnioski naleŜy składać bezpośrednio w 

miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:30 do 15:30. 
 

4/ Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje 

się: 

• w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Polesie”: www.lgdpolesie.pl w zakładce „Nabór 

wniosków”; 

• w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce 

„Nabory Lokalnych Grup Działania”; 

• w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz 

wnioski”. 
 

5/ Kryteria zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowa-

rzyszenia LGD „Polesie” oraz kryteria wyboru operacji w ramach działania 

„Małe projekty” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” zamieszczone 

są na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl w zakładce „Nabór wniosków” i 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura. 
 

6/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje 

się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. 

Ponadto naleŜy do wniosku załączyć dokumenty, których wzory znajdują się 

na stronie internetowej www.lgdpolesie.pl w zakładce „Nabór wniosków” i na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie biura. 
 

7/ Wybór operacji do realizacji nastąpi spośród tych operacji, które przy oce-

nie operacji uzyskają minimum 50% maksymalnej liczby punktów. 

 

 Zapraszamy wszystkich chęt-

nych do składania wniosków w ramach 

naboru na działania, których ogłoszenie 

umieściliśmy w sąsiedniej kolumnie. W 

dniu 24 września informacja o II naborze 

wniosków została opublikowana na na-

szej stronie internetowej oraz na stronach 

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubel-

skiego, Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa, jak równieŜ w prasie 

lokalnej. 

 Namawiamy wszystkich chęt-

nych do składania wniosków. Zaznacza-

my, iŜ wprowadzone w dniu 19 sierpnia 

2010 roku zmiany do rozporządzenia, 

regulującego zasady wdraŜania lokalnych 

strategii rozwoju wprowadziły szereg uła-

twień dla przyszłych wnioskodawców, 

zwłaszcza w zakresie małych projektów. 

W najbliŜszym czasie będziemy w kaŜdej 

gminie obszaru LGD Polesie organizować 

spotkania informacyjne, na których szcze-

gółowo omówimy zasady przyznawania 

pomocy na działania z II naboru. Zapra-

szam wszystkich chętnych do wzięcia 

udziału.  

Adam Panasiuk 
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 XI Regionalny Plener Malar-
sko- Rzeźbiarski, warsztaty malar-
sko- rzeźbiarskie i zajęcia artystycz-
no- rekreacyjne realizowane w ra-
mach podprojektu pn. „Sztuka łączy 
ludzi - nasz mały kawałek świata w 
oczach artysty”  to atrakcje jakie ofe-
rowała gmina Wierzbica w dniach 4- 
11 lipca. Organizacja imprezy o tak 
szerokim zasięgu działań, moŜliwa 
była dzięki wsparciu ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego w ramach Programu Wspiera-
nia Inicjatyw Transgranicznych w 
Euroregionie Bug. Do realizacji pod-

projektu włączyli się partnerzy krajo-
wi i zagraniczni, tj.: Poleski Park Na-
rodowy, Gminna Biblioteka Publicz-
na z Wierzbicy oraz gmina Skulin z 
Ukrainy.    
 W tych dniach nie zabrakło 
znanych rzeźbiarzy i malarzy z Pol-
ski, Białorusi i Ukrainy, którzy trady-
cyjnie rok w rok uczestniczą w ple-
nerze w Wierzbicy. Wśród 20 arty-
stów przybyłych na plener znalazły 

się takie sławy 
jak: Stanisław 
Kosiarz, Stani-
sław Stroński, 
Edmund Wilk, 
Ryszard Dalkie-
wicz, Ewa Łazow-
ska czy Adam 
Bieliński. Ponadto 
zorganizowano 
warsztaty malar-
sko- rzeźbiarskie, 
na których uzdol-
niona plastycznie  
młodzieŜ z Polski 
i Ukrainy pod 
okiem Edmunda 
Wilka i  Stanisła-
wa Strońskiego 

zagłębiała tajniki technik rzeźbiar-
skich i malarskich. Inni artyści 
uczestniczący w plenerze równieŜ  
włączyli się w edukację młodych 
twórców, poprzez  udzielenie im fa-
chowej konsultacji odnośnie ich 
prac. Dodatkowo odbyły się zajęcia 
artystyczno-rekreacyjne prowadzone 
przez nauczycieli miejscowego Ze-
społu Szkół oraz opiekunów z Ukra-
iny. Tutaj młodzieŜ uczestniczyła w 
zajęciach plastycznych, integracyj-
nych i sportowych. Zwiedziła takŜe 
Muzeum w Załuczu Starym oraz te-
reny Poleskiego Parku Narodowego. 
Rezultatem tej wycieczki będzie wy-
stawa fotograficzna, którą wszyscy 
zainteresowani obejrzą w lokalu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Wierzbicy, podobnie jak i prace pla-
styczne wykonane podczas warszta-
tów malarsko-rzeźbiarskich i zajęć 

artystyczno-rekreacyjnych.  

 Z kolei obrazy powstałe pod-
czas pleneru ozdobią świetlicę Urzę-
du Gminy, a monumentalne rzeźby, 
podobnie jak w poprzednich latach 
teren szkoły, przedszkola, miejsco-
wych parafii oraz Centrum Rekre-
acyjno-Sportowego w Wierzbicy. 

 Zwieńczeniem tego emocjo-
nującego tygodnia było spotkanie 
podsumowujące, na którym zebrali 
się wszyscy uczestnicy podprojektu 
aby we wspólnym gronie podziwiać 
powstałe prace. 

Anna Wołosiuk 
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W dniach 7-8 sierpnia 2010 

roku w Cycowie odbyły się obchody 

90 rocznicy bitwy pod Cycowem. W 

obchodach udział wzięła Fundacja 

Centrum Rozwoju Lokalnego i nasze 

Stowarzyszenie LGD „Polesie”, które 

pod wspólnym namiotem udzielały 

informacji na temat szkoleń, projek-

tów oraz innych moŜliwości aktywi-

zacji wiejskiej. DuŜym zainteresowa-

niem cieszyły się nasze gazetki i 

mapki z najpiękniejszymi obszarami 

na naszym terenie. 

Obchody bitwy cy-

cowskiej rozpoczęły się 

w sobotę 7 sierpnia o 

godz. 10:00 zawodami 

strzeleckimi na strzelnicy 

w Wólce Cycowskiej. Po 

zawodach na boiskach 

przy zespole szkół w 

Cycowie odbył się festyn 

rekreacyjno-sportowy dla 

dzieci, młodzieŜy i doro-

słych. 

Główne uroczysto-

ści rozpoczęły się 8 

sierpnia (niedziela) o 

godzinie 10.20 złoŜe-

niem kwiatów na małym cmentarzu 

wojskowym przy mogile poległych z 

7 Pułku Ułanów Lubelskich. Na zbio-

rowej mogile kwiaty złoŜyli m.in. sta-

rosta Powiatu Łęczyńskiego Adam 

Niwiński  oraz wójt Gminy Cyców 

Jan Baczyński vel Mróz. O godz. 

11.00  odbyła się uroczysta msza 

święta w  kościele parafialnym w 

Cycowie p.w. Św. Józefa.  Potem 

nastąpiło złoŜenie kwiatów pod po-

mnikiem upamiętniającym poległych 

w bitwie pod Cycowem, gdzie w 

imieniu prezydenta wieniec złoŜył 

szef Biura Bezpieczeństwa Narodo-

wego gen. Stanisław Koziej. Kwiaty 

złoŜyli takŜe gen. Dariusz Wroński, 

dowódca 25 Brygady Kawalerii Po-

wietrznej oraz przedstawiciel Woje-

wody Lubelskiego, jak równieŜ 

przedstawiciele władz powiatowych i 

gminnych. Następnie odbył się apel 

poległych, salwa honorowa, defilada 

orkiestry, oddziałów wojska i uczest-

ników na plac Zespołu Szkół im. 7 

Pułku Ułanów Lubelskich na którym 

miała miejsce część patriotyczna. 

Głos zabrali goście. Gen. Stanisław 

Koziej przeczytał list od prezydenta 

Bronisława Komorowskiego, w któ-

rym podkreślił wagę bitwy cycow-

skiej. Głos zabrał takŜe gen. Dariusz 

Wroński, jako dowódca formacji, 

która nawiązuje do ideałów 7 Pułku 

Ułanów Lubelskich. W cycowskiej 

izbie pamięci pozostawił kolejny eks-

ponat, własny kombinezon pilota. 

Największą atrakcją była rekon-

strukcja bitwy pod Cycowem z 1920 

roku przygotowana przez Grupę Re-

konstrukcji Historycznej i Pułk Pie-

choty Legionów. Widowisko podzie-

lono na cztery epizody z udziałem 

ludności cywilnej, policji państwowej, 

przesłuchania polskiego jeńca przez 

bolszewików i 

finałową decydu-

jącą szarŜę uła-

nów. Liczne sal-

wy karabinowe i 

atak kawalerii 

zrobiły duŜe wra-

Ŝenie. Polskie 

wojsko wspierane 

było przez cięŜa-

rówkę ford z 1920 

roku. W rekon-

strukcji zagrało 

100 aktorów, 

ubranych w mun-

dury z epoki. 
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ciąg dalszy ...  

Tym razem bitwa odbyła się 

przy ogromnej ilości widzów, ale wy-

nik był przesądzony. Zarówno 90 lat 

temu, tak teŜ i tym razem, wojska 

bolszewickie wkroczyły do Cycowa i 

kontynuowały natarcie na miejsco-

wość Głębokie. Wojskom polskim 

udało się zatrzymać ich natarcie. 

Przybycie 3 i 7 pułku ułanów umoŜli-

wiło przeprowadzenie kontrataku  na 

wojska bolszewickie i w konsekwen-

cji ich rozbicie. Podczas tegorocznej 

inscenizacji na grupę 30 strzelców 

bolszewickich natarła polska szarŜa 

ułanów w liczbie 25 szabel, a piro-

technicy zapewnili duŜo wybuchów i 

dymu. 

Bitwa cycowska nie była jedyną 

militarną atrakcją. Nie zabrakło 

współczesnych wojsk. Niezwykle 

interesujące były pokazy 25 Brygady 

Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie 

Mazowieckim, którzy pokazali swoje 

umiejętności bojowe, z udziałem 

skoków ze spadochronem. Przez 

cały dzień wojska z Lublina prezen-

towały sprzęt militarny. Chętni mogli 

takŜe z bliska podziwiać uzbrojenie i 

umundurowanie polskich Ŝołnierzy z 

1920 roku oraz zrobić sobie pamiąt-

kowe zdjęcie z ułanami.  

Nie zabrało takŜe muzycznych 

akcentów. W sobotę zabawę uświet-

niał zespół BRUNO. W niedzielę 

Cyców gościł takie gwiazdy jak IKE-

A, MODELINKA, MODEL MT. 

Rekonstrukcja Bitwy Cycow-

skiej organizowana była przez Gmi-

nę Cyców, Powiat Łęczyński,  Ze-

spół szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubel-

skich  w Cycowie w ramach projektu 

„Magia miejsc - promocja walorów 

turystycznych Lubelszczyzny”. Pa-

tronat honorowy objął Marszałek 

Województwa Lubelskiego Pan 

Krzysztof Grabczuk.  

 

Natalia Kotowicz 

 

Tegoroczne Święto Plonów 
Powiatu Łęczyńskiego miało miejsce 
w Zawieprzycach, pod nazwą 
„Jarmark sztuki kultury ludowej Pole-

sia”. W podziękowaniu za plony wyru-

szył uroczysty korowód delegacji 
gminnych, które niosły dary z płodów 
ziemi będące symbolem plonów, czyli 
wieńcami doŜynkowymi i pocztów 

sztandarowych. Korowód otwierali 
gospodarze doŜynek – starostowie 
Renata Stolat i Piotr Zwoliński. 

Centralne uroczystości miały 
miejsce w zespole pałacowo-

parkowym w Zawieprzycach. Ceremo-
niał doŜynkowy rozpoczął się Mszą 
św. na ołtarzu polowym. Starostowie 
doŜynek przekazali na ręce Starosty 

Łęczyńskiego chleb doŜynkowy, po 
czym zgodnie z tradycją podzielono 
chleb wśród uczestników. WaŜnym 
elementem doŜynek był jarmark, czyli 

stoiska wystawiennicze gmin, gdzie 
prezentowano do-
robek kulinarny, 
ludowy i kulturowy. 

Podczas doŜynek 
honorowi krwio-
dawcy i wszyscy 
chętni mogli oddać 

krew w akcji „ Ra-
tujmy Ŝycie”. 

Gmina 
Cyców przy tworze-

niu stoiska wysta-
wienniczego włą-
czyła do współpra-

cy KGW z Cycowa, Głębokiego, Mał-
kowa i Świerszczowa oraz licznych 
wystawców róŜnych rzemiosł w tym 
takŜe z MłodzieŜowego Ośrodka Wy-

chowawczego w Pod-
głębokiem. Wszyscy  
włączyli się w prezen-
tację gminy udzielając 

pomocy w wiciu wień-
ca doŜynkowego, czy 
teŜ przez wystawienie 
swoich wyrobów na 

stoisku gminnym. 

 Tradycyjnie 
odbyły się konkursy 
na najładniejszy wie-

niec doŜynkowy i pro-
dukt kulinarny. W ka-
tegorii napoje alkoho-

lowe i bezalkoholowe – III miejsce za-

jęła pani  Zofia Widzińska z Cycowa 
za „koniak tradycyjny”.  Obok konkur-
sów na scenie moŜna było podziwiać 
widowisko obrzędowe „DoŜynki Pole-

sia” w wykonaniu Zespołu Ludowego 
„Sławiniacy” a takŜe występy lokalnych 
zespołów ludowych – gdzie naszą 
gminę reprezentował zespół śpiewa-
czy „Świerszczowianie” oraz pokazy 

zapaśnicze i pokazy ratownictwa me-
dycznego. 

Gwiazda wieczoru zespół 
„Łzy” i Ania Wyszkoni porwali młodzieŜ 

i dorosłych do zabawy a wieczorny 
pokaz fajerwerków hucznie podsumo-
wał imprezę. 

ElŜbieta Cegłowska 
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Od początku lat 90-tych porusza 

się kwestie aktywizacji obszarów 

wiejskich. Pojawia się ona w obrębie 

problematyki głównie dochodowości 

gospodarstw rolnych, poziomu Ŝycia 

mieszkańców wsi 

oraz bezrobocia. W 

warunkach rynko-

wych nastąpił spadek 

dochodowości z rol-

nictwa, w związku, z 

czym pojawiło się 

bezrobocie struktural-

ne, obniŜył się po-

ziom Ŝycia mieszkań-

ców. Pilną potrzebą 

widzianą nie tylko 

oczami samorządów, 

ale takŜe samej spo-

łeczności stało się, więc zagospoda-

rowanie obszarów wiejskich nadanie 

im nowej roli w kształtowaniu bytu. 

Wieś, jako miejsce zamieszkania 

rolników oraz niezwiązanych z rol-

nictwem wymaga przekształceń nie 

tylko w samym rolnictwie, ale rów-

nieŜ wykorzystaniu jej naturalnych 

zasobów i walorów. 

 W styczniu 2009 roku Odnowa 

wsi została zainicjowana 

przez władze gminny 

Wierzbica. Odbyło się 

pierwsze spotkanie 

przedstawicieli społecz-

ności lokalnej sołectw: 

Chylin i Pniówno, na któ-

rym została zaprezento-

wana idea „Odnowy wsi” 

oraz zasady uczestnictwa 

i wdraŜania programu 

„Odnowa i rozwój wsi” w 

ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich 

2007-2013”. Przeprowadzono rów-

nieŜ pierwsze warsztaty związane z 

opracowaniem Planu Odnowy Miej-

scowości, na których mieszkańcy z 

pomocą eksperta z Fundacji Cen-

trum Rozwoju Lokalnego sporządzili 

analizę mocnych i słabych stron oraz 

szans i zagroŜeń miejscowości. Na-

stępnie zorganizowano kolejne spo-

tkanie mieszkańców sołectw Chylin i 

Pniówno, które zostało poświęcone 

w szczególności określeniu najwaŜ-

niejszych problemów miejscowości 

oraz sformułowaniu celów strategicz-

nych i operacyjnych rozwoju miej-

scowości. Na spotkaniach mieszkań-

cy wskazywali potrzebę rozwijania 

infrastruktury technicznej na swoim 

obszarze. Tak, więc Urząd Gminy 

podjął czynności zmierzające do 

modernizacji istniejącej bazy OSP w 

Pniównie i budowy domu kultury w 

Chylinie. Środki finansowe pozyska-

ne zostały z PROW „Odnowa i Roz-

wój Wsi”. Realizacja przedmioto-

wych projektów jest kluczowym ele-

mentem wpływającym na zaintere-

sowanie mieszkańców problemami 

rozwoju i ich rozwiązywaniem oraz 

najbliŜszego środowiska, przyczynia 

się do wzrostu motywacji, a takŜe 

podniesienia, jakości Ŝycia na tych 

obszarach w szczególności wstrzy-

muje proces marginalizacji społe-

czeństwa. Oba sołectwa stanowią 

bogatą całość – zarówno pod wzglę-

dem geograficznym, kulturowym, jak 

i historycznym.  

 Nazwa wsi Chylin pierwszy raz 

pojawiła się w 1428 r. NaleŜał on 

wówczas do Parafii Rzymskokatolic-

kiej w Sawinie. W 1444 roku znany 

był, jako de Chylyna. W 1904 r. Lu-

dwik Olędzki (ówczesny właściciel 

dóbr Chylińskich) wraz z Ŝoną Józe-

fą z domu Grosse (do 1882 r. Chylin 

był własnością ojca Józefy-

Władysława Grosse) rozpoczął bu-

dowę nowego dworu. Nowy dwór 

został wybudowany w 1904 r. wg 

projektu Jana Heuricha syna. Po 

śmierci Józefy Olędzkiej, w 1925 r. 

majątek został podzielony pomiędzy 

jej męŜa Ludwika i córki Marii Hol-

nicką-Szul oraz jej syna Ludwika. Po 

śmierci Ludwika Olędzkiego (1925 

r.) rozpoczął się 

okres szybkiego za-

dłuŜenia majątku - 

ratując się przed 

licytacją rozparcelo-

wano część majątku. 

Ludwik Holnicki 

zmuszony został do 

sprzedaŜy zadłuŜo-

nego majątku. Pozo-

stałą część dóbr: 

park wraz z pałacem 

został sprzedany 

Zarządowi Gminy w 

Olchowcu. Zarząd przeznaczył dwór 

na szkołę siedmioklasową. W czasie 

wojny dwór zajął posterunek Ŝandar-

merii. Podczas mroźnych zim Niem-

cy wycinali drzewa w parku na opał. 

Z śycia Polesia 
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W roku 1944 dwór został podpa-

lony przez partyzantów. W 1959 r. 

rozpoczęto remont dworu. W roku 

1961 nastąpiło ponowne otwarcie 

szkoły. Po kilku latach ogrodzono 

park, wyremontowano dwór oraz 

bramę wjazdową. Od 1979 do 1990 

r. w parku istniało obserwatorium 

sejsmologiczne Polskiej Akademii 

Nauk, Instytutu Geofizyki w Warsza-

wie (kierownikiem obserwatorium 

była Wacława Kutyła). W chwili 

obecnej Zespół Dworsko-Parkowy 

został wpisany do rejestru zabytków 

naleŜy do prywatnego właściciela. 

Miejscowość Pniówno po raz 

pierwszy została wymieniona w do-

kumentach w 1414 r. jako Pnyowno i 

w 1887 r. – jako Pniewno. W XV w. 

obszar obecnej Gminy Wierzbica 

wchodził w skład staropolskiego po-

wiatu chełmskiego Ziemi Chełmskiej 

w województwie ruskim. W 1867 r. 

władze carskie utworzyły gminę Ol-

chowiec, do której naleŜała miejsco-

wość Pniówno. W 1468 r. została 

wzniesiona cerkiew prawosławna 

p.w. św. Praksedy (wzmiankowana 

od 1510 r.), a następna w latach 

1779-88, prawdopodobnie z fundacji 

Józefa Komorowskiego kasztelana, 

bełzkiego. Od 1920 r. istniała w tym 

miejscu parafia rzymsko-katolicka, a 

w latach 1940 - 44 cerkiew prawo-

sławna. Po 1945 r. ponownie była to 

parafia rzymsko-katolicka. Na prze-

łomie lat 60. i 70. XX wieku, kościół 

ten został rozebrany, a w 1983 r. na 

tym miejscu wzniesiono kaplicę 

rzymsko- katolicką p.w. Matki Bo-

skiej Częstochowskiej.  

Dzięki przedmiotowym inwesty-

cjom mieszkańcy mają moŜliwość 

kultywowania tradycji. Ponadto mają 

miejsce na tworzenie izb pamięci i 

moŜliwość spędzania aktywnie wol-

nego czasu, a takŜe lokale dobrze 

wyposaŜone, w których moŜna orga-

nizować szkolenia i konferencję.  

GBP  w Wierzbicy 

Po raz drugi w gminie Puchaczów 

odbyły się obrzędy nocy świętojańskiej, pod-

czas której moŜna było miło i sympatyczne 

spędzić czas przy wiciu wianków z róŜnych 

ziół, przyśpiewkach oraz  uczestniczyć w 

rozpalaniu ognia. Obrzędy nocy świętojań-

skiej przypadają zgodnie z  tradycją z 23 na 

24 czerwca w wigilię św. Jana.  Organizato-

rem powyŜszego przedsięwzięcia  był Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. 

Według tradycji podczas tej szcze-

gólnej nocy wokół ognia tańczyły czarownice 

i nimfy, gdzie role główne sprawowały  

dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w 

Nadrybiu, które dały z siebie wszystko, za co 

dziękujemy! 

cd. na stronie  następnej 
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ciąg dalszy ... 

MoŜna było skakać przez 

ogień, gdzie zwyczaj ten miał za za-

danie  chronić przed duchami, de-

monami, czarownicami oraz choro-

bami. Nie obyło się oczywiście bez 

szukania kwiatu paproci, co miało 

przynieść szczęście i mądrość zna-

lazcy. Bardzo waŜnym elementem 

powyŜszych obrzędów jest rzucanie 

wianków na wodę, gdzie zwyczaj ten 

wróŜy pannom i kawalerom wyczeki-

wanej miłości lub zamąŜpójścia, na-

sze wianki popłynęły rzeką Wieprz-

Krzna….   

Oprawę artystyczno-

muzyczną uświetniał  zespół ludowy 

Sławiniacy pochodzący z Lublina, 

który od kilku lat współpracuje z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pu-

chaczowie. Odbyły się równieŜ poka-

zy ognia, przedstawione przez par-

czewską grupę specjalizującą się w 

pełnych emocji 

pokazach, łą-

cząc sztukę 

teatru, tańca i 

Ŝonglerki. Na 

koniec  uczest-

ników imprezy 

zabawiał ze-

spół 

„Grzaniec”.  

Sylwia Janiuk 
  

 

 Na trwałe w puchaczowski 

kalendarz (tym razem w dniu 25 

lipca) wpisały się 

uroczystości 

„Wesela Pucha-

czowskiego”. Jak 

na staropolskie 

wesele przystało 

nie mogło zabrak-

nąć wspaniałego 

poczęstunku, ani 

dobrej zabawy, w 

której brała udział 

społeczność lokal-

na jak równieŜ go-

ście z obszaru powiatu łęczynskie-

go. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu gminy Puchaczów oraz 

Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łę-

czyńskiego, częstowały uczestników 

pysznymi przekąskami jadła tradycyj-

nego oraz nalewkami weselnymi. Nie 

zabrakło śpiewów i tańców, co pozy-

tywne wpłynęło na publiczność i 

spontanicznie wciągnęło wszystkich 

do wspólnej zabawy. 

 Uroczystość była współfinan-

sowana ze środków Gminy Pucha-

czów w ramach zadania publicznego 

„Rok polski w tradycjach i obrzędach 

na Lubelszczyźnie: Wesele Pucha-

czowskie – ocalić od zapomnienia”. 

Sylwia Janiuk 
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Niemieckie władze okupacyj-

ne po rozpoczęciu działań wojen-

nych przeciwko Związkowi Radziec-

kiemu podjęły działania skierowane 

na wczesnym wykryciu rozbudowu-

jących się struktur ukraińskich orga-

nizacji nacjonalistycznych. Polegały 

na tym, iŜ Ŝołnierze wywiadu nie-

mieckiego, bądź teŜ kolaborujący z 

nimi Ukraińcy, w przebraniu sowiec-

kich dezerterów z niemiecko-

radzieckiego frontu, chodzili po oko-

licznych miejscowościach, prosząc o 

strawę czy schronienie. Ich celem 

było przeniknięcie do struktur tychŜe 

organizacji oraz wyłapanie tych 

mieszkańców, którzy byli najbardziej 

skorzy do niesienia pomocy.  

DuŜa część okolicznych 

mieszkańców z nieufnością odnosiła 

się do tego rodzaju gości, nazywa-

nych „plennymi”. Byli to „dezerterzy” 

zdecydowanie lepiej się prezentują-

cy od tych, którzy pojawiali się wcze-

śniej, czyli zapchlonych, wychudzo-

nych i brudnych. Bardzo szybko w 

okolicach Wereszczyna powstało 

obozowisko tychŜe „dezerterów” i 

miejscowych nacjonalistów ukraiń-

skich. Przy zabawach zostali spisani, 

a nawet sfotografowani wszyscy naj-

bardziej aktywni okoliczni Ukraińcy. 

Te działania wywiadu niemieckiego 

doprowadziły do przeprowadzenia 

wielkiej pacyfikacji aktywnej ludności 

ukraińskiej, jednakŜe postanowiono, 

iŜ przy okazji zostanie zlikwidowany 

„problem” miejscowej ludności Ŝy-

dowskiej.  

 Ten tragiczny dzień miał 

miejsce we wtorek w Zielone Świąt-

ki, czyli w dniu 26 maja 1942 roku. 

Pacyfikacją objętych zostało kilka 

miejscowości w gminie, zaczynając 

od Andrzejowa, później Zastawia, a 

najtragiczniejszy koniec miał miejsce 

w Wereszczynie. Tego dnia spacyfi-

kowano równieŜ pobliską wieś Widły, 

znajdującą się w sąsiedztwie 

Świerszczowa, mordując tam kilku-

dziesięciu mieszkańców. W dwa dni 

później wymordowano ludność Ŝy-

dowską w Urszulinie i Kozubacie. 

Sposób działania był we wszystkich 

miejscowościach bardzo podobny. 

Tak, jak w przypadku Andrzejowa i 

Zastawia równieŜ Wereszczyn został 

otoczony ze wszystkich stron. Nasto-

letni wówczas Henryk Arasimowicz 

początek pacyfikacji zapamiętał na-

stępująco: Tego dnia od rana pa-

słem pod Zabrodziem z chłopakami 

krowy. Patrzymy, a tu od Zabrodzia, 

Borysika, Andrzejowa i Zastawia idą 

tyraliery Niemców. Potem okazało 

się, Ŝe większość z nich to byli wła-

sowcy (właściwie Ukraińska Policja 

Pomocnicza). Nagle zorientowaliśmy 

się, Ŝe niemieckie wojska otaczają 

naszą wieś Wereszczyn. Około go-

dziny 10 Niemcy zaje-

chali do sołtysa wsi, 

Władysława Szawuły. 

Nakazali sołtysowi, 

aby powiadomił 

mieszkańców, iŜ winni 

się jak najszybciej 

zebrać pod miejsco-

wym kościołem. Ce-

lem zebrania miała być rzekomo 

wymiana dowodów. Akcję zganiania 

mieszkańców nadzorowali ukraińscy 

policjanci. Oni byli jeszcze gorsi. 

Chodzili po domach, dzieci zostawia-

li, ale wszystkich dorosłych popędza-

li pod plebanię – wspomina Stanisła-

wa, siostra Henryka Arasimowicza. 

Po jakimś czasie do sołtysa przyje-

chał dowódca niemiecki. Naocznym 

świadkiem był wówczas dziewięcio-

letni Ryszard Wołosiuk: Bawiłem się 

wówczas z synem sołtysa naprzeciw 

ich domu. Dowódca niemiecki przy-

jechał bryczką. Wyszedł do niego 

sołtys i wręczył Niemcom dwa kosze 

jaj kurzych.  

Po przybyciu mieszkańców 

pod kościół nakazano zorganizować 

zbiórkę w rzędzie po cztery osoby, 

przy czym starsze dzieci i kobiety 

ustawiano osobno. Spośród ustawio-

nych męŜczyzn, zaczęto wybierać 

osoby, głównie tych, którzy „uciekali 

wzrokiem” od spojrzenia Ŝołnierzy 

niemieckich. Wywnioskowano, iŜ 

mogą to być potencjalni „bandyci”. 

Wybranych męŜczyzn ustawiano 

przy budynku organistówki. W wyni-

ku pierwszej selekcji wybrano około 

10 męŜczyzn, jednak przeprowadzo-

no drugą i trzecią selekcję, pozosta-

wiając juŜ tylko kilkanaście osób. W 

tym czasie na motocyklu przyjechał 

Ŝołnierz niemiecki z rozkazami. Po 

przekazaniu dokumentu na nowo 

zegnano wszystkich męŜczyzn pod 

parafialny płot. Do tłumaczenia roz-

kazów Ŝołnierzy niemieckich wycią-

gnięto przebywającego 

w Wereszczynie leka-

rza z Grabniaka Euge-

niusza śukowskiego. 

Wówczas z listy wyczy-

tano trzynaście na-

zwisk, pośród których 

znaleźli się prawie sami 

Ukraińcy i jeden Polak. 

Polak Stefan Niewiadomski znalazł 

się w tej grupie przypadkowo. Niem-

com chodziło o innego Niewiadom-

skiego, który był narodowości ukra-

ińskiej, natomiast po wyczytaniu na-

zwiska wystąpił Stefan, nie czekając 

na wyczytanie imienia.  

Po wybraniu z szeregu Ste-

fana Niewiadomskiego zostały wy-

czytane następujące osoby: Włady-

sław Szawuła – sołtys wsi Weresz-

czyn; Józef Szawuła; Jan Wołczyk; 

Julian Szawuła; Piotr Kalich; Jan 

Łuc; Władysław Pawlak; Władysław 

Podstawski; Julian Stepaniuk; Antoni 
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Trupacz; Leon Mielniczuk; Stanisław 

Wołosiuk. Czternastą osobą dołą-

czoną do tej grupy był młody chłopak 

o nazwisku Trupacz, który nie miał 

przy sobie dowodu toŜsamości. Pasł 

we wsi krowy i w wyniku próśb 

mieszkańców byłby puszczony, jed-

nak spośród wybranych trzynastu 

osób znajdował się jego ojciec Anto-

ni. Antoni oznajmił, iŜ jest jego sy-

nem. To wyznanie nie pomogło, 

gdyŜ został dołączony do grupy 

przeznaczonej do egzekucji. Wybra-

no równieŜ drugą grupę, składającą 

się z około dwudziestu osób, głównie 

Ukraińców. Obydwie grupy przego-

niono pod organistówkę.  

Z czternastu wyczytanych 

Niemcy wybrali Stefana Niewiadom-

skiego i Ukraińca Jana Łuca, a spo-

śród pozostałych mieszkańców 

Edwarda Drzazgowskiego. Tych 

trzech zaprowadzono do pobliskiej 

stodoły Jungów, w której nakazano 

Drzazgowskiemu, aby pobił Łuca i 

Niewiadomskigo drewnianymi laga-

mi. Drzazgowski bił lekko, starając 

się nie zrobić krzywdy swoim sąsia-

dom, dlatego teŜ nadzoru-

jący bicie Niemiec wyrwał 

mu lagę i sam zaczął ich 

„okładać”. Ze stodoły obu 

wyprowadzono ledwo Ŝy-

wych, tak Ŝe nie dawali 

rady iść o własnych si-

łach. Stanisława Sidorow-

ska zobrazowała te chwile: Na wła-

sne oczy widziałam pobitych. Stefan, 

cichy chłopak, był cały we krwi. Łuc 

teŜ był cały zakrwawiony. Łuca i Nie-

wiadomskiego dołączono do grupy 

wybranych na rozstrzelanie. Niemcy 

po dokonaniu selekcji przedstawili 

powód wykonania kary. Wybrani 

mieli być rozstrzelani właśnie za 

przetrzymywanie bandytów oraz ich 

Ŝywienie, jak równieŜ za rabunki 

miejscowej mleczarni. śołnierz nie-

miecki, stojący na przyniesionym 

stołku, oznajmił, iŜ jeŜeli w trakcie 

egzekucji będą pojawiały się jakieś 

krzyki lub płacz, wówczas rozstrzela-

ni zostaną wszyscy mieszkańcy – 

wspomina Henryk Zabłuda.  

Na zatrzymanym wozie To-

maszewskiego z Borysika Niemcy 

przywieźli trzy karabiny, które usta-

wiono na krzyŜowy ogień, kierując 

lufy w stronę stojących miesz-

kańców. Wówczas na komen-

dę jednego z oficerów więk-

szość Ŝołnierzy przemieściło 

się w okolicę organistówki, 

gdzie stało czternastu wyse-

lekcjonowanych mieszkań-

ców. Na komendę „luz” czter-

nastu wybranych zaczęło 

uciekać, jednak ich ucieczka nie była 

długa, niektórzy zdąŜyli zrobić kilka 

kroków, zanim kule dosięgły ich ciał. 

Jedynie Józef Szawuła zdołał uciec 

kilkaset metrów, ale i jego trafiły kule 

ukraińskich policjantów ubezpiecza-

jących wieś – dodaje Zabłuda.  

Następnie grupie około dwu-

dziestu mieszkańców nakazano wy-

kopać dół i wrzucić zwłoki zabitych. 

Młody Trupacz był Ŝywy, jednak kilku 

esesmanów dla 

pewności dobijało 

wszystkich leŜących. 

Osoby z grupy ko-

piącej grób zostały 

później zagnane do 

Urszulina, a następ-

nie samochodem wywiezione na 

Majdanek. Wśród nich byli Polacy 

(np. Józef Trubaj, Edward Marcy-

niuk, Stanisław i Tadeusz Boryso-

wie, Stefan Zyziuk, Roman Olszew-

ski, Feliks Grzesiuk, Zygmunt Szcze-

pański). 

 Dla mieszkańców Ŝydow-

skich zorganizowano natomiast 

zbiórkę w innym miejscu, przy bu-

dynku spółdzielni, znajdującym się w 

pobliŜu skrzyŜowania dróg. Nie za-

bierano chorych i starych, gdyŜ ich 

mordowano na miejscu, co potwier-

dził partyzant z placówki AK w Ur-

szulinie Henryk Kozłowski: Chorych 

mordowali w ich domach, na łóŜ-

kach. Rodzina Gałmanów mieszkała 

przed kościołem. To chorego Gał-

mana w łóŜku zastrzelili. Niemcy 

oszczędzili Ŝycie najstarszemu se-

niorowi tutejszego kahału Dawidowi 

Gryfowi. Gdy go 

zobaczyli w łóŜ-

ku, to powiedzie-

li, Ŝe on i tak za-

raz zdechnie, 

więc go zostawili 

– wspomina Hali-

na Lisiecka, za-

mieszkująca ów-

cześnie w kolonii 

Białki.  

 śydów zgoniono pod pretek-

stem sprawdzenia pozwoleń na pra-

cę. Następnie dano im łopaty wma-

wiając, iŜ mają wykopać dół na ciała 

zabijanych Polaków. W trakcie se-

lekcji ludności polskiej i ukraińskiej 

przegoniono zebranych na skrzyŜo-

waniu śydów za cmentarz do stodo-

ły Wakułów, bijąc ich w drodze kija-

mi i pałkami. Zegnano w okolicę ist-

niejącej tam zasypanej, ale tak sze-

rokiej studni dworskiej. Miejsce 

zbrodni nie było przypadkowe, gdyŜ 

pamiętający te wydarzenia miesz-

kańcy widzieli, jak hitlerowcy juŜ od 

kilku dni oglądali tutejsze pole. 

Niemcy musieli mieć chyba jakieś 

plany sztabowe z czasów pierwszej 

wojny światowej, bo o tej studni nikt 

we wsi nie wiedział. A oni szli na 

pewniaka – przypuszcza Henryk 

Arasimowicz - przyjechali, odsunęli 

wierzchnią warstwę ziemi i odkryli 

studnię. Studnię odkopywali niczego 

nieświadomi śydzi, jednak na pew-

nym jej poziomie przykryta była de-

skami.  

Dziś studnia ta równieŜ jest 

zasypana, dlatego teŜ jej dokładne 

miejsce jest trudne do zlokalizowa-

nia, jednak w pobliŜu stoi pomnik, na 
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którym widnieje w języku polskim i 

hebrajskim napis tej treści: Miejsce 

to jest grobem moich rodaków śy-

dów Wereszczyna zamordowanych 

przez hitlerowców 14 maja 1942. 

Ocalona Miriam Zonsztajn. Z Ŝydow-

skimi mieszkańcami wsi zginęli jej 

ociec Ałta (Alter) z Ŝoną Henią oraz 

z dwoma braćmi Dawidem i Józe-

fem. Pracownikom Instytutu Yad 

Vashem udało się ustalić personalia 

jeszcze kilku zamordowanych, byli 

to: Gitlla i Izak Pachulscy, Pasza 

Rojzman, Aizik, Sara i Jita Szpiry, 

Cerel Holfand oraz Nekhemia i Ja-

kow Zinczuki.  

 Straceńców wyprowadzano 

nago ze stodoły po dwie osoby i przy 

samej studni strzelano do nich, po 

czym zwłoki, a często się zdarzało, 

Ŝe jeszcze Ŝyjących, wrzucano do 

wykopanego dołu. Nie strzelano do 

dzieci, wrzucając do studni Ŝywcem. 

Jeden z ukrytych mieszkańców wi-

dział, jak Niemcy, słysząc przeraźli-

we jęki dochodzące z dołu, co jakiś 

czas wrzucali granat. Na koniec je-

den z esesmanów przyniósł ze wsi 

jednego Ŝydowskiego chłopca, który 

w wyniku przeoczenia nie został 

wcześniej zabrany. Nieświadomy 

wyszedł z domu na drogę zobaczyć 

co się dzieje. Jego polski rówieśnik 

Alfred Marcyniuk widział i do dnia 

dzisiejszego wspomina tę chwilę: 

Idzie mały śydziak, nie zapomnę 

tego do śmierci. Nazywał się chyba 

Ałta, miał kręcone loczki, moŜe miał 

pięć lub sześć lat. Idzie i mówi: ma-

my, mamy! Nagle Niemiec podcho-

dzi i krzyknął: Jude!? Wziął go na 

ręce, zaniósł do studni i Ŝywcem 

wrzucił.  

 Po wyjeź-

dzie Niemców z We-

reszczyna, niektórzy 

mieszkańcy przybie-

gli zobaczyć co się 

stało z ich sąsiada-

mi. Zabitych było tak 

duŜo, Ŝe studnia i wykopany dół nie 

mieściły wszystkich, dlatego teŜ od-

jeŜdŜający po egzekucji Niemcy 

wzięli grupę zatrzymanych Ukraiń-

ców i Polaków w Andrzejowie do 

przyspania ciał ziemią. JuŜ po odjeź-

dzie Niemców deski pod naporem 

cięŜaru ciał pomordowanych nie wy-

trzymały, stąd teŜ w miejscu wcze-

śniejszego kopca wytworzył się lej, 

który mieszkańcy zasypali ziemią. 

Usypany kopiec był pełen zwłok, ale 

teŜ i śydów na wpół Ŝywych. Z oba-

wy o własne Ŝycie nikt nie odwaŜył 

się udzielić pomocy, choć jeszcze 

następnego dnia ponoć ruszała się 

ziemia w tym miejscu. 

 Trudno teŜ ustalić, ilu śydów 

w Wereszczynie zginęło. Zdaniem 

ocalonej Miriam Zonsztajn zgładzo-

nych śydów było około 300. Jest to 

niewątpliwie liczba przesadzona, 

gdyŜ w samym Wereszczynie w tych 

latach mieszkało do 130 mieszkań-

ców pochodzenia Ŝydowskiego, a 

tego tragicznego dnia (błędnie poda-

nym przez Miriam jako 14 maja) Ŝa-

den konwój śydów z innych miejsco-

wości nie został przyprowadzony. W 

tym dniu, kilka godzin wcześniej, 

wymordowani zostali śydzi andrzejo-

wscy i zastawscy, jednakŜe egzeku-

cje odbyły się na miejscu. Szacuje 

się, Ŝe zginąć mogło od 90 do 120 

śydów, według historyków z Głównej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlerow-

skich w Polsce Instytutu Pamięci 

Narodowej, zginęło 94 osoby. Trze-

ba pamiętać, iŜ kilku mieszkańców 

Ŝydowskich mogło w dniu pacyfikacji 

nie być we wsi. Instytut Yad Vashem 

jako miejsce śmierci chociaŜby miej-

scowego Zeldy Zinchuka podaje 

miejscowość Turec na 

Białorusi. Natomiast 

Fajwel i Lejba Gryfo-

wie oraz Szpryca Blu-

mensztok jeszcze w 

kwietniu 1942 roku 

znajdowali się na li-

ście osób przebywających w lubel-

skim getcie.  

 śyją jeszcze świadkowie, 

którzy widzieli egzekucje osób w 

miejscach innych, niŜ przy studni. 

Pozostały   relacje   mieszkańców  o  
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ucieczce dwóch śydów spod samej 

studni. Jeden z nich Elek, mieszka-

niec Zastawia, uciekł w ostatniej 

chwili przed egzekucją i szybkim 

biegiem udał się w kierunki swojej 

miejscowości. W pościgu za nim brał 

udział nawet samolot niemiecki. Po-

mimo tak silnego ostrzału, z ziemi i z 

powietrza, udało się mu schować w 

trzcinie pod jednym z grzybieni w 

okolicznym jeziorze. Tam przeczekał 

wydarzenie, jakie miało miejsce w 

Wereszczynie i dopiero wieczorem 

wyszedł – relacjonuje ówczesna są-

siadka Elka Regina Woźnica. Elek 

oddał się jednak w ręce niemieckie, 

udając się do śydów zamieszkałych 

w Wytycznie, po czym słuch po nim 

zaginął. Jeden z mieszkańców Za-

stawia Tadeusz Garach zeznał, iŜ 

widział jeszcze jednego śyda, ucie-

kającego przed dwoma mundurowy-

mi: Pomimo odniesionych ran udało 

mu się schować w dolinie rzeki Wło-

dawka. Ścigający go Ŝołnierze, po 

utracie z pola widzenia, zaniechali 

pościgu. Jego dalszy los równieŜ nie 

jest znany.  

Anonimowy 

mieszkaniec wspomina, 

jak jedna osoba po wy-

jeździe Niemców po-

szła do stodoły, by 

wziąć trochę ubrań po 

śydach. Gdy sięgała po 

ubrania wychylił się z 

nich chłopiec. Tak się 

ojciec przestraszył, Ŝe 

sam uciekł. Nie wiem 

co się z tym chłopcem 

stało. Eksterminacji 

uniknęli wypasający 

wówczas bydło dwaj braci, dwuna-

stolatek i osiemnastolatek. Po kilku 

dniach ukrywania się w lesie pod 

Wielkopolem zostali zabici przez 

Niemców, a w miejscu ich śmierci 

mieszkańcy postawili krzyŜ. RównieŜ 

nie jest znany los Sendrowej, właści-

cielki kamienicy i sklepu znajdujące-

go się przy głównym skrzyŜowaniu. 

W dniu pacyfikacji skryła się w pobli-

skim rowie, następnie w obawie o 

swoje Ŝycie uciekła poza wieś i wię-

cej nikt z miejscowych jej nie widział. 

Henryk Arasimowicz przywołuje na 

pamięć los Ŝydowskiej współlokator-

ki: Z domu uciec zdąŜyła Cyrla z 

dzieckiem. Błąkała się kilka dni, aŜ w 

końcu poszła na posterunek w Ur-

szulinie. Tam za stodołą Kozłow-

skich ją i dziecko zamordowano. 

 Więcej szczęścia miała oca-

lona Miriam, która te wydarzenia 

przetrwała w ukryciu. Ukrywała się z 

młodszym bratem Dawidem w pobli-

skich krzakach. Stanisława Sidorow-

ska wspomina: Jej braciszek zaczął 

płakać. Wdzieliśmy, jak niedługo 

potem Niemiec zabrał go do grupy 

rozstrzeliwanych śydów. Mały zgi-

nął, ale Maszce udało się uciec. Na-

stępnie Miriam udała się do komen-

danta granatowej policji w Urszulinie 

Grajka, będącego dobrym znajomym 

jej ojca. Grajek przeniósł ją na prze-

chowanie do Marian-

ny Kozłowskiej w 

Urszulinie, mieszka-

jącej na przeciwko. 

Nakazał zaopieko-

wać się Miriam i za-

dbać o jej nową toŜ-

samość. Pomimo, Ŝe 

w domu Kozłowskich 

znajdował się poste-

runek policji, Miriam 

przeŜyła wojnę, a po 

jej zakończeniu uda-

ła się do Izraela.  

 Egzekucje 

przy organistówce i w studni to nie 

jedyne kary, jakie spotkały tego dnia 

mieszkańców Wereszczyna. Prze-

strogą dla Polaków za liczne rabunki 

miejscowego kontyngentowego skle-

pu spółdzielczego i mleczarni miało 

być spalenie części wsi. Wszystkim 

zebranym przy ogrodzeniu parafial-

nym nakazano przemaszerować pod 

dom sołtysa i orzeczono, iŜ ten bu-

dynek równieŜ zostanie spalony. W 

połowie drogi mieszkańcy zauwaŜyli, 

Ŝe od rzucanych granatów ręcznych 

oraz od ładunków zapalających 

zrzucanych z samolotów zabudowa-

nia sołtysa zaczęły juŜ płonąć. Ogień 

rozprzestrzeniał się bardzo szybko, 

gdyŜ były to budynki drewniane z 

pokrywą strzechową lub gontową. 

Ponadto Ŝołnierze otaczający wieś 

zaczęli się schodzić, podpalając w 

międzyczasie inne zabudowania. 

Wtenczas, jak wspomina Henryk 

Zabłuda, ludzie zaczęli prosić, aby 

pozwolono im ratować swój dorobek 

Ŝycia. Pomimo uzyskania zgody od 

oficera niemieckiego, rzucających 

się do ratowania budynków miesz-

kańców spotkała przykra niespo-

dzianka, gdyŜ zostali ostrzelani „pod 

nogi”, jednak nikt w wyniku tego 

ostrzału nie ucierpiał. To wywołało 

uśmiech na twarzach Ŝołnierzy nie-

mieckich. Po kilku minutach oficer 

nakazał zebranym mieszkańcom 

ratować swoje zabudowania. Mało 

kto zaczął ratować swój dobytek, 

ludzie byli juŜ tak zastraszeni, iŜ rzu-

cili się do ucieczki. Ucieczkę bardzo 

ułatwił wszędzie roznoszący się dym 

ze słomianych dachów, który prze-

mieszczał się w stronę prawosław-

nego cmentarza. W wyniku poŜaru 

spaleniu uległo około połowa zabu-

dowań z północnej części wsi, od 

budynków sołtysa, aŜ do kościoła (w 

sumie około 150 budynków w ponad 

30 gospodarstwach). Z części tej 

ocalały jedynie dwa budynki miesz-

kalne.  

Adam Panasiuk                           

Szerzej w monografii: „Śladami za-

pomnianej historii … Wereszczyn” 

na www.historia.urszulina.net 
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Adam Panasiuk                           

Skrócona wersja prelekcji wygło-
szonej dla członków Dyskusyjnego 
Klubu KsiąŜki w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w 
Sosnowicy oraz dla uczniów  gimna-
zjum publicznego w Urszulinie. W 
GBP Sosnowica spotkanie odbyło się 
dzięki pracownicom biblioteki paniom 
dyrektor Annie Czarnomskiej i pani 
Renacie Paśnik, a w gimnazjum w 
Urszulinie dzięki Dyrekcji szkoły oraz 
nauczycielowi historii panu Andrzejowi 
Stefanowiczowi. 

Ks. Brzóska urodził się 30 grudnia 
1834 r. w Dokudowie w ówczesnej 
guberni podlaskiej, jako syn Marcelego 
i Karoliny z Enchajtów. Marceli Brzó-
ska zarabiał na utrzymanie rodziny 
jako administrator majątków. Przyszły 
kapłan został ochrzczony w obrządku 
rzymskokatolickim w farze św. Anny w 
Białej Podlaskiej. Rodzice mieli piątkę 
dzieci. Krótko po urodzeniu Stanisława 
zamieszkali w folwarku Sławacinek 
pod Białą.  

Stanisław kształcił się w gimna-
zjum w Białej Podlaskiej. Krótko po 
zakończeniu edukacji gimnazjalnej 
odezwało się w nim powołanie kapłań-
skie.  25 lipca 1858 r. otrzymał święce-
nia kapłańskie po ukończeniu semina-
rium diecezjalnego w Janowie Podla-
skim. Z początku młody wikary praco-
wał w parafia w Sokołowie Podlaskim. 
11 kwietnia 1860 r. ks. Brzóskę prze-
niesiono na równorzędne stanowisko 
do parafii w Łukowie.  

Praca duszpasterska wikarego 
została przerwana przez aresztowa-
nie. Przyczyną było zajście z dnia 10 
listopada 1861 r., gdy ks. Brzóska po-
tępił w kazaniu wygłoszonym na sumie 
niewłaściwe zachowanie oficerów 
strzeleckiego kostromskiego pułku 
piechoty kwaterującego w Łukowie. 
Oficerowie głośno rozmawiali w czasie 
naboŜeństw, śmiali się, patrzyli modlą-
cym się niewiastom w oczy, a jedno-
cześnie uwaŜnie przysłuchiwali się 
kazaniom. Do zajścia doszło niedługo 
po manifestacjach patriotycznych, ja-
kie odbyły się w 1861 r. przy okazji 
uroczystości religijnych w Warszawie i 
innych miastach Królestwa, na które 

Rosjanie odpowiedzieli represjami 
wobec świeckich i duchownych organi-
zatorów, reprezentujących róŜne wy-
znania. 14 listopada 1861 r. władze 
rosyjskie ogłosiły w Królestwie Polskim 
stan wojenny.     

 Dnia 30 stycznia 1862 ks. Brzó-
skę uwięziono na rok w twierdzy za-
mojskiej, ale uwolniono go juŜ po 
trzech miesiącach uwięzienia. Wiosną 
1862 r. ks. Stanisław powrócił do Łu-
kowa. Pozostawał pod stałym nadzo-
rem policyjnym. Wspólnie z drugim 
łukowskim wikarym, pijarem ks. Ada-
mem Słotwińskim naleŜał do radykal-
nej organizacji konspiracyjnej czerwo-
nych. W 1862 r. organizacja podpo-
rządkowała się Komitetowi Centralne-
mu Narodowemu. Jesienią 1862 r. ks. 
Brzóska został konspiracyjnym naczel-
nikiem miasta Łukowa, a ks. Słotwiński 
konspiracyjnym naczelnikiem powiatu. 
W szeregach konspiracji przygotowu-
jącej powstanie znaleźli się teŜ inni 
podlascy duchowni. W listopadzie 
1862 r. powstał komitet wojewódzki 
kierowany przez właściciela majątku 
Horostyta Bronisława Deskura, wspie-
rany przez ks. Brzóskę. Członkowie 
komitetu zajmowali się zbieraniem 
broni i zabezpieczeniem ludzi objętych 
branką  ogłoszoną przez margrabiego 
Aleksandra Wielopolskiego.  

Ks. Brzóska jako łukowski wikary 
organizował chłopów do udziału w 
powstaniu. Wieczorem 22 stycznia 
1863 podobnie jak inni dowódcy zbie-
rał sprzysięŜonych. 23 stycznia  był 
jedną z osób dowodzących w Łukowie 
walkami przeciw wojskom rosyjskim. 
Krótko po tym wyjechał z Łukowa, po-
dejmując decyzję o kontynuowaniu 
posługi duszpasterskiej w charakterze 
powstańczego kapelana. W potycz-
kach powstańczych uczestniczył teŜ 
jako Ŝołnierz. W 1863 r. walczył w oko-
licach Sosnowicy, gdzie prawdopodob-
nie został raniony.  

Dnia 22 lipca 1863 r. otrzymał 
nominację na naczelnego kapelana 
wojsk powstańczych województwa 
podlaskiego w randze generała. UŜy-
wał odtąd pseudonimu „generał Brze-
ziński”.  We wrześniu 1864 r. „ostatni 

powstaniec”, nazywany teŜ 
„najwytrwalszym partyzantem Podla-
sia”, miał pod swym dowództwem od-
dział liczący około 40 ludzi. Liczył na 
odrodzenie powstania i interwencję z 
zachodu.   

W 1865 r. ukrywał się  w lasach i 
dworach na terenie powiatów sokołow-
skiego i łukowskiego razem z adiutan-
tem kowalem z Łukowa Franciszkiem 
Wilczyńskim, bo ostatecznie z oddzia-
łu pozostały tylko dwie osoby.  29 
kwietnia obydwu powstańców pojmano 
w ich ostatniej kryjówce, którą był dwo-
rek sołtysa Bielińskiego w Sypytkach 
na Podlasiu. 19 maja 1865 Polowy 
Sąd Wojskowy  wydał w warszawskiej 
Cytadeli wyrok skazujący Brzóskę i 
Wilczyńskiego na śmierć przez powie-
szenie. Kapłana pozbawiono dodatko-
wo praw duchownych. Egzekucja od-
była się 23 maja na rynku w Sokołowie  
w obecności 10 tys. ludzi. Represje 
spadły takŜe na podkomendnych księ-
dza.  

Po śmierci Stanisława Brzóski 
Ŝyła legenda bohaterskiego kapłana. 
Jej udokumentowanie stanowiły po-
mniki odsłonięte w okresie międzywo-
jennym w Sokołowie i Łukowie. Postać 
ks. Brzóski upamiętniono w malarstwie 
i literaturze. Znany dziewiętnasto-
wieczny malarz Aleksander  Kotsis 
stworzył wizję sceny uwięzienia ks. 
Brzóski z jesieni 1861 r.  Do pisarzy 
tworzących jego legendę literacką na-
leŜał Stefan śeromski. Bohaterstwo 
księdza Brzóski utrwalono równieŜ 
słowem poetyckim. Poeta amator Wa-
cław Zachoszcz napisał wiersz Huknę-
ły strzały… Bohaterskim cieniom ks. 
Brzóski, wydrukowany w 1930 r. w 
„Gazecie Powiatu Łukowskiego”.  

Przygotowując się do wygłoszenia 
prelekcji korzystałem głównie z publi-
kacji takich historyków, jak Zbigniew 
Niebelski, Tadeusz Krawczak i Ry-
szard Bender. Pełny tekst prelekcji jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.historia.urszulina.net. 

 

Adrian Uljasz 
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W połowie XVIII wieku ów-

czesny właściciel dóbr andrzejow-

skich, podsędek ziemi chełmskiej 

Antoni Ludwik Boniecki, załoŜył w 

pobliŜu swojego dworu nową osadę. 

Miała stanowić dar dla drugiej Ŝony 

Ludwika Bonieckiego, podsędkowej 

Urszuli Wereszczyńskiej z Weresz-

czyna, stąd dzisiejsza nazwa wsi – 

Urszulin. Hipotezę tą potwierdzałaby 

pierwsza wzmianka źródłowa doty-

cząca osady, która pochodzi ze spo-

rządzonego przez Franciszka Czaj-

kowskiego „regestru diecezjów” z 

1783 roku. Czajkowski jako właści-

cielkę wymienia juŜ trzecią Ŝonę An-

toniego, czyli podsędkową Wiktorię 

Boniecką ze Stoińskich. Kolejna 

wzmianka pojawia się w przeprowa-

dzonym w 1786 roku spisie ludności. 

W Urszulinie, połoŜonym na ziemi 

chełmskiej, w Dystrykcie Krasno-

stawskim, znajdowało się wówczas 

jedynie 8 zagród. W tym samym ro-

ku została wydana mapa szczegóło-

wa Karola de Pertheesa, która jako 

jedną z miej-

scowości wy-

mienia Słobo-

dę Urszulin. 

Pierwsza 

część nazwy 

osady mogła-

by wskazy-

wać, iŜ nowym 

osadnikom 

przyznawano 

jakieś swobo-

dy, najpewniej 

o charakterze 

prawnym i 

dotyczące po-

winności wo-

bec właścicie-

la.   

Nazwa miejscowości uległa 

modyfikacji na dokumentach z póź-

niejszych lat, głównie na mapach 

przełomu XVIII i XIX wieku (tj. Gene-

ralna Karta Zachodniej Galicji Bene-

dicta Lucasa Sohna z końca XVIII 

w., Mapa Zachodniej Galicji Frey-

hernna von Metzburga z 1799 roku, 

Mapa Zachodniej Galicji Antona 

Mayera von Heldensfelda z 1801 

roku) widnieje nazwa Urzulin, zaś na 

mapie Królestwa Polskiego z 1839 

figuruje nazwa Orzulin. Mogło to wy-

nikać ze zniemczenia nazwy, gdyŜ w 

kolejnych źródłach, mniej więcej od 

1810 roku (tj. księgi parafialne Para-

fii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stani-

sława w Wereszczynie z 1811 roku, 

Karta Polski Friedie-

na von Tilsta i Stani-

sława Rędziny z 

1810 roku), figuruje 

juŜ nazwa Urszulin.  

 Urszulin zo-

stał załoŜony jako 

miasteczko, mapy z 

końca XVIII stulecia 

wyraźnie wskazują 

na zabudowę typu 

czworobocznego 

rynku. Był jednak 

najmniejszym mia-

steczkiem w Guberni 

Siedleckiej, co po-

twierdza opracowa-

nie statystyczne pt. 

„Jeografia Królestwa 

Polskiego i Wolnego Miasta Krako-

wa” z 1816 roku, gdyŜ liczył zaled-

wie 10 domów i 54 mieszkańców, a 

dwa lata później juŜ tylko 25 miesz-

kańców. Tej wielkości mia-

steczka były administrowane 

przez wójta, który wykonywał 

zarządzenia władz, zbierał po-

datki i zarządzał kancelarią. Z 

racji tej urszuliński wójt nosił 

tytuł „egzekutora podatku kon-

sumpcyjnego”, a funkcję tą, w 

dość krótkiej miejskiej historii 

miasteczka Urszulina, pełnił 

Antoni Pawłowski, a następnie 

jego brat Józef. Prawa miej-

skie Urszulin utracił w 1820 

roku, gdyŜ władze Królestwa 

Polskiego w 1818 roku nałoŜy-

ły obowiązek utrzymywania w 

miastach magistratu i wypłaca-

nia wójtowi, zwanemu często 

burmistrzem, corocznej pensji. 

Wobec wprowadzenia tej regulacji 

prawnej właściciele ziemscy rezy-

gnowali z utrzymywania magistra-

Z śycia Polesia 
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tów, a tym samym rezygnowali z 

praw miejskich. Tak teŜ postąpili 

Węglińscy ze Starego Andrzejowa, 

w których to dobrach znajdowało się 

miasteczko Urszulin. 

Pomimo utraty praw miej-

skich Urszulin jeszcze przez kilka-

dziesiąt lat potocznie określano 

„miasteczkiem”. W jednej z encyklo-

pedii z 1852 roku osadę zdefiniowa-

no jako miasteczko w Województwie 

Lubelskim wśród bagien urszuliń-

skich, które zajmują 70 mil kwadrato-

wych. Po utworzeniu Gminy Wola 

Wereszczyńska w Urszulinie znajdo-

wała się poczta. Choć Urszulin przez 

długi czas był miejsco-

wością z niewielką licz-

bą mieszkańców, to 

jednak skrzyŜowanie 

szlaków, zwłaszcza 

przebieg trasy Lublin – 

Łęczna – Włodawa, 

pozwalało na rozwój 

handlu, rzemiosła i 

usług. Włodawa była 

największym punktem 

celnym w okolicy, zaś w 

Łęcznej odbywały się 

największe jarmarki. 

Rocznie przez Urszulin 

w połowie XIX wieku 

mogło być przepędza-

nych około 30 tysięcy 

sztuk bydła rosyjskiego.  

Urszulin, w pla-

nach załoŜyciela osady, miał stano-

wić jeden z głównych przystanków 

na planowanej drodze pocztowej 

(pomysł takiej drogi pojawił się jesz-

cze za rządów austriackich) oraz na 

szlaku wodnym prowadzonym z 

Włodawy do Łęcznej. Zrodzony w 

1829 roku zamysł budowy kanału 

miał na celu skrócenie drogi statkom 

rzecznym płynącym z górnej części 

Bugu do Warszawy, oŜywienia han-

dlu zboŜowego, polepszenia warun-

ków transportu drzewnego, a przede 

wszystkim osuszenia wielkich oko-

licznych bagien. Planu jednak nie 

zrealizowano ze względu na wysokie 

koszty całej inwestycji, choć prace w 

tym zakresie mogły być juŜ poczy-

nione. Wspomniana mapa szczegó-

łowa Karola de Pertheesa wykazuje, 

iŜ wszystkie cieki wodne z okolic 

Urszulina spływały do rzeki Wieprz, 

a nie do rzeki Bug. Natomiast mapy 

sporządzone w XIX wieku wykazują 

istnienie rzeki Włodawka, którą wody 

okolicznych bagien spływały do Bu-

gu. RóŜnice te albo dowodzą błęd-

nego oznaczenia cieków wodnych 

na mapie Karola de Pertheesa, bądź 

teŜ sztucznego stworzenia koryta 

rzeka Włodawka na cele kanału Wło-

dawa – Łęczna.   

Kolejnym niezrealizowanym 

planem była budowa cerkwi. Świąty-

nie w Andrzejowie i Wytycznie były 

bardzo zaniedbane i groziły zawale-

niem, dlatego właścicielka dóbr an-

drzejowskich Felicjanna Załuska, do 

której naleŜało równieŜ Wytyczno, 

wystąpiła w 1828 roku do Komisji 

Rządowej Województwa Podlaskie-

go o ich rozebranie i zezwolenie na 

budowę nowej w Urszulinie, a wła-

ściwie pomiędzy Urszulinem a Mi-

chelsdorfem. Przedstawiciel komisji 

rządowej pisał do władz Chełmskie-

go Konsystorza Greckokatolickiego, 

Ŝe naleŜy, aby w Urszulinie, iako w 

środkowym miejscu takowe (czyli 

cerkwie i budynki plebalniane) po-

stawione były. Grunta z Wytyczna i 

Andrzejowa przez zamianę tamŜe 

do Urszulina na iedno mieysce prze-

niesione zostały. Sprzeciw wyraziły 

jednak władze konsystorza, uzasad-

niając swoją decyzję tym, Ŝe grunta 

funduszowe Cerkwi Andrzejowskiey 

i Wytyczańskiey, będąc w drobnych 

częściach porozrzucane bez rozmia-

ru jeometrycznego, w iedną 

połączyć na sam rzut oka 

bez krzywdy funduszu nie 

podobna. Koncepcja budowy 

cerkwi w Urszulinie pojawia-

ła się jeszcze przez kilkana-

ście lat, jednak ze względu 

na koszty i braku wiernych 

na świątynię parafialną połą-

czonych andrzejowskiej i 

wytyckiej parafii wskazano 

wytycką cerkiew. W 1846 

roku Komisarz Rządowy 

Spraw Wewnętrznych i Du-

chownych pisał do chełm-

skiego biskupa, Ŝe Urszulin 

bynajmniej nie jest w środku 

tych parafii połoŜony, jak to z 

mapy widzieć moŜna i nie 

jest stosownym dla parafii, 

bo nie ma Ŝadnego parafia-

nina i Ŝe nawet gleba ziemi w Urszu-

linie jest gorszą od gruntów na Wy-

tycznie i Andrzejowie. Ponadto juŜ 

rok wcześniej wybudowano Wytycz-

nie nową plebanię, stodołą i stajnię. 

Adam Panasiuk 

Więcej informacji w monografii  

„Śladami zapomnianej historii … 

Urszulin” na stronie  

www.historia.urszulina.net  
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 W dniach 2 - 4 lipca 2010 r. 
przebywaliśmy w ramach wyjazdu stu-
dyjno-warsztatowego na terenie Gmi-
ny Dubicze Cerkiewne na Podlasiu.  

 Wyjazd zorganizowany został 
przez Gminny Dom Kultury w Cycowie 
we współpracy z LGD „Polesie”. 
Wstępne ustalenia zakładały wyjazd 
przedstawicieli dwóch spośród dzie-
więciu członkowskich gmin naszej 
LGD – Cycowa i Sosnowicy, ale nakła-
dające się na siebie imprezy i inne 
nieprzewidziane zdarzenia spowodo-
wały to, Ŝe wyjechaliśmy w dwuch róŜ-
nych terminach… 

 Dla nas to juŜ druga wizyta w 
zaprzyjaźnionej gminie, która tym ra-
zem miała charakter  praktycznych 
spotkań z kulturą, tradycją i sztuką 
regionu Podlasia. Dzień 2 lipca rozpo-
częliśmy od wizyty w Mielniku, gdzie 
dzięki uprzejmości pracowników tam-
tejszej biblioteki i Prezesa Stowarzy-
szenia Agrotu-
r y s t y c z n e g o 
„Puszcza Miel-
nicka” zapre-
zentowano nam 
wystawę ręko-
dzieła ludowe-
go oraz cieka-
we miejsca na 
terenie tamtejszej gminy.  

 Kolejnym etapem naszej wypra-
wy stała się wizyta na Świętej Górze 
Grabarce, gdzie wysłuchaliśmy historii 
miejsca, cerkwi i monasteru. Grabarka 
dla wyznawców prawosła-
wia jest tak waŜnym miej-
scem jak dla katolików Ja-
sna Góra. Fakt pobytu w 
takim miejscu jest tym waŜ-
niejszy, iŜ w bieŜącym roku 
obchodzony jest jubileusz 
300-lecia  wzniesienia ka-
plicy jako 
w o t a 
wdzięczno-
ści za urato-
wanie Ŝycia 
tysięcy ludzi 
w czasie 
e p i d e m i i 
cholery. 

 Następnie udaliśmy 
się do „Hładyszki” - Cen-
trum Turystyki i Kultury w 
Kleszczelach. Pani Dyrek-
tor Maria Klimiuk w sposób 
bardzo interesujący przed-
stawiła historię miasteczka i 
oprowadziła nas po ośrod-
ku w którym eksponowane 
są zbiory miejscowych pasjonatów i 
wystawy rodzimych twórców. Obejrze-
liśmy m.in. wystawę rzeźb Sławomira 
Smyka i minerałów zgromadzonych 
przez Mikołaja Podłaszczyka oraz ma-
larstwa artystów z Białostocczyzny.  

  

M i e j -
scem docelowym naszej po-
dróŜy była wieś Dubicze Cer-
kiewne, w której zakwate-
rowano nas w Ośrodku 
W y p o c z y n k o w y m 

„Bachmaty”. Na miejscu powitał nas 
Wójt Gminy - Pan Anatol Pawłowski. 
Po obiedzie udaliśmy się w dalszy 
rekonesans po pięknych terenach 
puszczańskich. Oczywiście odwie-

dziliśmy Bia-
łowieŜę – 
Krainę śubra, 
a tam: zwie-
dziliśmy Cer-
kiew Św. Mi-
kołaja, Ko-
ściół Św. Te-
resy, restau-
r a c j ę 
„Carska” - 

bardzo ciekawa inicjatywa 
prywatna zagospodarowania 
(byłej) małej stacyjki kolejo-
wej; odbyliśmy krótki spacer 
po parku oraz „Szlakiem 
Dębów Królewskich” - szlak 

wspaniale oznakowany i wytyczony z 
moŜliwością swobodnego przejścia po 

drewnianym po-
moście. Naszym 
przewodnikiem był 
Pan Włodzimierz 
Pietruczuk, który z 
n i e s a m o w i t y m 
zapałem opowia-
dał historię kaŜdej  
kolejnej atrakcji.  

 Po godzinie 19:00 dotarliśmy do 
kolejnego miejsca - Skansenu „Sioło 
Budy”, gdzie Pan Sergiusz Niczyporuk 
”porwał” w podróŜ w odległe czasy… 
Opowiadał i opowiadał, pokazywał i 
prezentował, aŜ wszystkich oczarował 
swoim hobby,  posiadaną wiedzą i 
umiejętnością jej przekazywania! Na 
zakończenie wizyty spędziliśmy kilka 
chwil we wspaniale urządzonej restau-
racji, której podstawą jest naturalność i 
prostota dawnej wiejskiej chaty. Był 
czas na podsumowanie dnia i wymia-
nę doświadczeń. 

 Sobota – 3 lipca to dzień warsz-
tatów. Były to: batik na ciepło, wyplata-
nie ze słomy, tkactwo na krosnach i 
b i b u ł -
karstwo, 
W arsz-
taty pro-

w a d z i ł y 
Panie z 
D u b i c z 
C e rk i e w -
nych, jak i 
i n n y c h 
miejscowości powiatu hajnowskiego. 
„Instruktorami” były panie: Tamara 
Kierdelewicz (Czeremcha), Luba Le-
oniuk (Dubicze Cerkiewne), Alina Fili-
nowicz (Dubicze Cerkiewne), Bogusła-
wa Gawryluk (Dubicze Cerkiewne). 
Hitem zajęć warsztatowych był szybki 
kurs pieczenia ciasta „Marcinek – cia-
sto z 30 warstw”, prowadzony przez 
Panią Jolantę Kuzyka ze Starego Be-
rezowa. 
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 Po cięŜkiej pracy naleŜy się 
solidny posiłek …,  który zapewniły 
nam panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Dubiczach Cerkiewnych (Helena 
Bielewiec, Irena Kiprianiuk, Olga Rep-
ko i Raisa Jarymowicz) Dodatkowym 

d e s e -
rem do 
obiadu 
stał się 
k o n -

cert  pięknych ukraiń-
skich piosenek w wyko-
naniu Zespołu Wokal-
nego „Strumok”- działa-
jącego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Dubi-
czach Cerkiewnych.  

 Kolejnym punktem pobytu w 
Dubiczach, było spotkanie z Księdzem 
Sławomirem Awksietijukiem – pro-
boszczem parafii prawosławnej w Du-
biczach i chórem cerkiewnym pod kie-
runkiem Pani Anny Antoniuk. Historia 
parafii, anielskie głosy, przesłanie i 
duchowość zaprezentowanych pieśni 
dopełniły czaszy satysfakcji pobytu na 
terenie Gminy Dubicze Cer-
kiewne. Wieczorem kolejna 
atrakcja – ognisko integracyj-
ne z udziałem przedstawicieli 
samorządu lokalnego i liderów 
działań społecznych z Gminy 
Dubicze Cerkiewne. Spotka-

nie zostało przygotowane przez Panie 
z Nieformalnej Grupy Kobiet ZADRA 
pod kierunkiem Pani Ludmiły Pietru-
czuk. Stół jak zawsze w Dubiczach – 
syto zastawiony najróŜniejszymi spe-
cjałami podlaskiej kuchni – pychota!  

 Następny dzień pobytu rozpo-
czął się bardzo wcześnie. Niedziela, a 
wszyscy juŜ o godz. 8:30 gotowi do 
wyjazdu! Kierunek - Hajnówka, gdzie 
odwiedziliśmy m. in. Cerkiew Świętej 

Trójcy, Kościół PodwyŜsze-
nia KrzyŜa Świętego, Mu-
zeum Kul-
tury Biało-
r u s k i e j . 
Następnie 
u d a l i ś m y 
się do Go-
spodarstwa 

Agrotury-
stycznego 
„ R a n c h o 
Kupała” w 
Orzeszko-
wie. Przy-

jął nas gospodarz Pan Zenobiusz Go-
lonko, który pokazał kaŜdy zakątek 
swojej posesji przy, twierdząc, Ŝe to 
„tylko jego hobby”. Na koniec wizyty 
ugościł nas pyszną kawą i jajecznicą z 
jaj strusich, które hodowane są w tym 
gospodarstwie.  

      Wypoczęci i syci udaliśmy się w 
dalszą podróŜ – kolejny przystanek – 
Kraskowszcyzna i spotkanie z lokal-
nym rzeźbiarzem Panem Mikołajem 
Korch. Pan Mikołaj zdobył naszą wiel-
ką sympatię oraz podziw dla swojej 
twórczości artystycznej. W takim go-
spodarstwie agroturystycznym odpo-
czywa się jak w bajce, bo otoczenie, 
osoba gospodarza i wnętrze domku 
jest iście ba-
jeczne!... Ok. 
godz. 15:00 

poŜegnaliśmy się z urokami Gminy 
Dubicze Cerkiewne. 

 „śal wyjeŜdŜać, ale jest nadzie-
ja na kolejne spotkanie” - powiedziała 
jedna z uczestniczek spotkania. 

Ps. Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
okazaną 
n a m 
gośc i n -
ność i 
Ŝ y c z l i -
w o ś ć , 

której doświad-
czyliśmy juŜ kolej-
ny raz. Dziękuje-
my władzom sa-
morządowym i 
organizacjom spo-
łecznym za tak 
wspaniałe przyję-
cie! Wdzięczność 

naszą kierujemy do wszystkich osób, 
które wcześniej zostały wymienione, 
ale nie byłabym sobą, gdybym pomi-
nęła dwie drobnej postury osóbki, ale 
o wielkim sercu – otwartym i Ŝyczli-
wym wszystkim wokół a nam szcze-
gólnie!... Dziękuję najserdeczniej jak 
potrafię Pani Joli Socha - Dyrektorowi 

GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych  i 
Pani Mirosławie Siemieniuk – Moraw-
skiej – Dyrektorowi GBP w Dubiczach 
Cerkiewnych od której to Osoby — 

WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO i 
mam nadzieję na „dalszy 
ciąg”, bo naprawdę warto tak 
wspaniałych ludzi mieć wśród 
swoich znajomych, a w tym 
przypadku śmiało moŜna mó-
wić WŚRÓD PRZYJACIÓŁ!... 

Małgorzata Leszczyńska 
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to organizacje stalinowskie - przyp. 
aut.). 

Kółka rolnicze i KGW były 
ówcześnie organizacjami szerzącymi 
polskość, oraz kulturę rolną na wsi. 
Czas przemian po 1980 roku, a 
szczególnie po 1990r. był okresem 
duŜych zmian na wsi. W planach 
finansowych Spółdzielni Kółek Rolni-
czych ze względu na oszczędności, 
nie przewidywano wydatków na KR i 
KGW, doprowadziło to 
do tego, Ŝe np. w gmi-
nie Cyców w 2002 roku 
działało tylko jedno 
koło w Kolonii Garba-
tówka.           

Obejmując funk-
cję wójta w 2002 r. jako 
wieloletni działacz i 
pracownik kółek rolni-
czych, za punkt honoru 

przyjąłem oŜywienie działalności 
organizacji społecznych w środowi-
sku wiejskim. JuŜ w 2003 roku na 
doŜynki powiatowe do Łęcznej poje-
chaliśmy w asyście Pań 
z Garbatówki Kolonii, 
Kopiny, Cycowa, Nowe-
go Stręczyna, Janowicy. 
To właśnie w wiejskiej 
świetlicy w Kopinie pod 
kierunkiem pracownika 
Pani Małgorzaty Lesz-
czyńskiej przy udziale 
tematycznych instrukto-
rów, odbywały się kursy, 
oraz szkolenia dla kobiet. 

Szanowni Państwo 

W ostatnim numerze Biuletynu 
„Liderów Polesia” pozwoliłem sobie 
opisać kilka moich spostrzeŜeń o pra-
cy przy realizacji programu Leader + 
na terenie gmin Cyców i Urszulin. W 
obecnym wydaniu chcę przybliŜyć 
Państwu środowiska w naszej gminie, 
których aktywność znacznie wzrosła 
dzięki pozyskanym środkom z róŜnych 
programów pomocowych UE.    

Wywodzę się ze wsi ukończy-
łem rolniczą szkołę i 44 lata swojej 
pracy związałem ze środowiskiem 
wiejskim ponad 40 lat pracuję na tere-
nie gminy Cyców i pełniąc róŜne funk-
cje mam pewne spostrzeŜenia, moim 
zdaniem bardzo istotne by spojrzeć na 
wspomniane zagadnienia z szerszej 
perspektywy. Wiele lat mojej pracy 
związałem z organizacją Kółek Rolni-
czych stąd większą część swoich 
przemyśleń poświęcę Kołom Go-
spodyń Wiejskich. 

Pod koniec lat 50-tych XX w. 
zaczęły odradzać się kółka rolnicze, 
po okresie okupacji i związania ich 
z „Samopomocą” był to czas bar-
dzo szybkiego tworzenia  Kółek 
Rolniczych. Nieodłącznym partne-
rem, a wręcz składnikiem kółka 
rolniczego są koła gospodyń wiej-
skich w statutach KR jest zapis, Ŝe 

wiceprezesem jest przewodnicząca 
KGW. Historia tych dwóch organizacji 
sięga XIX w. – pierwsze kółko rolnicze 
załoŜone przez Juliusza Kraziewicza 
powstało w 1862r. w Piasecznie k/
Gniewa, a pierwsze KGW w 1867 
roku. Po II wojnie kółka rolnicze i 
KGW mogły reaktywować swoją 
działalność dopiero po 1957 roku. 
Po tym roku powstawały one spon-
tanicznie np. w 1963 roku w Gminie 
Cyców było 23 kółka i 19 KGW, 
(trochę śmiesznie wyglądają wystą-
pienia niektórych działaczy po 1980 
roku, którzy aby ośmieszyć te dwie 
organizacje twierdzili, Ŝe KR i KGW 

Aktywność środowisk wiejskich w Gminie Cyców 
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Bardzo waŜnym „zastrzykiem” finan-
sowym było pozyskanie środków z programu 
Leader+ realizowanego przez fundację 
„Liderzy Polesia” na  aktywizację środowisk 
wiejskich. Program ten wdraŜany był w la-
tach 2006-2007 na terenie gminy Cyców i 
Urszulin. Równolegle z wymienionym, bar-
dzo duŜe znaczenie dla środowisk wiejskich 
było uruchomienie w latach 2004-2006 środ-
ków w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora Ŝywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich w 
działaniu „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzic-
twa kulturowego”. 

 Dzięki pozyskanym 
środkom zmodernizowane zo-
stały, obiekty świetlic wiejskich 
w Cycowie, Świerszczowie, 
Garbatówce, Ludwinowie, Bar-
kach. Natomiast ze środków 
gminnych w Bekieszy, Nowym 
Stręczynie i Janowicy. W roku 
2010 z działania PROW  mo-
dernizowane są świetlice w Ko-

pinie i Malinówce. DoposaŜenie świetlic wiej-
skich miało znaczący wpływ na aktywność 
kół gospodyń oraz ochotniczych straŜy po-
Ŝarnych. Obecnie na terenie gminy Cyców 
działają koła w Barkach, Bekieszy, Cycowie, 
Głębokiem, Garbatówce Kolonii, Janowicy, 
Kopinie, Małkowie, Malinówce, Nowym Strę-
czynie, Stawku i Świerszczowie. Panie z kół 
mają za sobą udział w wielu wystawach, 
przeglądach i konkursach. W konkursie na 
potrawę regionalną „Palce Lizać” otrzymały 
„Ludowego Oskara”. W latach poprzednich w 
czasie ferii i wakacji zorganizowany wypo-
czynek dla dzieci prowadziła świetlica w Ko-
pinie. W 2010r. „Wakacje z duchami” przygo-

towały świetlice 
w Barkach, Głę-
bokiem, Garba-
tówce, Kopinie, 
L u d w i n o w i e , 
Świerszczowie i 
Dom Kultury w 
Cycowie.                                                     

Ciąg dalszy 
na następnej 
stronie... 
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IGŁĄ MALOWANE 

Cycowie.                                                      

Wie-
le kół go-
s p o d y ń 
współpra-
cuje ze 
straŜakami OSP, organizuje róŜne impre-
zy i przedsięwzięcia w zakresie integracji 
z całym środowiskiem takŜe z młodzieŜą. 
Potrzeby inwestycyjne samorządów od-
kładają na dalszy plan przyznawanie 
środków na kulturę. Lokalna Grupa Dzia-
łania „Polesie” ma przewidziane w swojej 
strategii środki na aktywizację środowisk 
wiejskich. „Małe projekty” pozwalają na 
uzyskanie środków przy wkładzie wła-
snym około 30%. Wiejskie organizacje 
społeczne powinny szerzej korzystać z tej 
moŜliwości. Pieniądze z tych projektów 
mają słuŜyć do wykonania wielu przedsię-
wzięć w zakresie aktywizacji środowiska, 
oŜywienia Ŝycia wiejskich świetlic, klubów 
i innych przedsięwzięć. Mogą słuŜyć do 
kultywowania tradycji, odtwarzania obrzę-
dów i widowisk. W środowisku wsi pol-
skiej trzeba zadbać, aby obok cięŜkiej doli 
i pracy rolnika, moŜna było zapewnić go-
dziwy wypoczynek, oraz poszanowanie 
tradycji poprzednich pokoleń. 

Załączone fotografie przedsta-
wiają róŜne miejsca i obrzędy w Gminie 
Cyców na przestrzeni lat 2002-2010. 

Reasumując powyŜsze prze-
myślenia nasuwa się refleksja, Ŝe pozy-
skane środki z róŜnych programów UE w 
sposób zasadniczy wzbogaciły ofertę 
samorządu dla środowiska wiejskich or-
ganizacji społecznych. 

 Więcej informacji  
www.ugcycow.pl    

Jan Baczyński vel Mróz 

Odkąd zaczęto wyrabiać tkaninę, zaczęto ją takŜe ozdabiać. Haft, 

jako najprostszy sposób zdobienia tkanin towarzyszył człowiekowi od zarania 

dziejów. Mimo rozwijającej się techniki zdobnictwo nie tylko nie zanika, ale 

takŜe wciąŜ się rozwija. Od roku 1974 w Wólce Tarnowskiej Gm. Wierzbica 

mieszka Pani Leokadia Błaszczuk, która od najmłodszych lat zajmuje się ha-

ftem. Sztuki zdobnictwa materiału nauczyła się od koleŜanki Irki z rodzinnej 

miejscowości. Jak opowiada Pani Leokadia w domu nie stosowało się techni-

ki haftu dominowało głównie koronkarstwo a ona zawsze chciała wyszywać. 

Trudności w nauce kunsztu były na kaŜdym kroku: brak nici, materiału, a tak-

Ŝe wzorów, z których moŜna by było stworzyć coś naprawdę pięknego. Pomi-

mo trudności zawsze znalazł się jakiś alternatywny sposób by poćwiczyć, 

tkaniny nabywała od znajomych, nici wyciągało się ze starych chust mamy, 

natomiast wzory uŜyczała Pani Kołtuniuk – sąsiadka, która sztukę haftu miała 

doskonale opanowaną.  

Po kilku latach Pani Leokadia zdobiła bluzki, poduszki, narzuty, aba-

Ŝury, torebki, był to głównie haft plaski wielobarwny o zestawieniu róŜnych 

motywów, takich jak większe i mniejsze kółeczka, kwiaty, listki zachowując 

pełną prostotę stylu ludowego.  

Według Pani Leokadii haft musi mieć określoną koncepcję artystycz-

ną. Poszczególne jego elementy takie jak tkanina, kolor i ściegi muszą być 

zsynchronizowane. Od roku 2000 Pani Leokadia wyszyła stylem krzyŜyko-

wym ok. 30 obrazów róŜnej wielkości i treści, w chwili obecnej posiada 25, 

nie traci czasu i wciąŜ tworzy nowe.  

Obrazy wyszywane 

są na kanwie baweł-

nianej, wzór oznacza 

się na tkaninie kontu-

rami, które później 

wypełnia się uŜywając 

duŜą ilość odcieni nici oczywiście dobrej jakości, przez co są bardzo dekora-

cyjne a ponadto trwałe. Pani Leokadia nie ma określonego tematu, który 

przewodzi w jej pracach, tworzone dzieła nie tylko muszą się podobać, ale 

takŜe muszą mieć duszę. Są to czasami kopie obrazów znanych twórców: 

„Dama z łasiczką” Leonardo da Vinci, „Portret młodej kwiaciarki” Fritz Zuber-

Buhler, „Polne maki” Pierrot, „Zimowa kraina” August Piepenhagen, a takŜe 

pejzaŜe lub obrazy zawierające wątek religijny. Obrazy powstają w domowym 

zaciszu, tworzone są ręcznie z wielką precyzją.  

GPB w Wierzbicy 



 Działalność O/R 
poprzedziła działalność 
Gminnego Koła Emery-
tów Rencistów i Inwali-
dów w Cycowie, które 
powstało w 1981 r. Zało-
Ŝycielem Koła był Pan 
Jan Kania. Przewodni-
czący Kania dąŜył do 
poprawienia bytu lu-
dziom starszym, samot-
nym i potrzebującym 
pomocy. Był człowie-
kiem godnym naślado-
wania, przykładem dla 
innych, pracował społecznie i nicze-
go nie oczekiwał w zamian. Nie 
szczędził swojego czasu na dobre 
uczynki dla ludzi pokrzywdzonych 
przez Ŝycie. Ale tak jak wszystko 
mija na tym świecie tak i Ŝycie P. 
Kani dobiegło końca w 1999 r. Po 
śmierci P. Jana obowiązki przewod-
niczącego Koła zostały przekazane 
P. Bronisławie Majewskiej – dotych-
czasowej sekretarz Koła. Na sekre-
tarza Koła została powołana P. Kry-
styna Orłowska. 

 Koło, a następnie Współod-
dział i Oddział Rejonowy prowadził 
zgodnie ze statutem następującą 
działalność: 

1. Charytatywną i udzielano pomo-
cy członkom związku. W pierwszych 
latach działalności sprowadzono 
odzieŜ nową i uŜywaną, oraz buty z 
Zakładów Chełmskich – rozprowa-
dzono wśród członków potrzebują-
cych tych artykułów. Następnie roz-

prowadzono kilkadziesiąt ton art. 
Ŝywnościowych. Udzielono zapomo-
gi pienięŜnej w miarę posiadanych 
środków finansowych. 

2. Tworzono fundusze na cele so-
cjalno-bytowe. Fundusze pozyskiwa-
ne były i są do obecnej chwili z Urzę-
du Gminy i zakładów istniejących na 
terenie gminy. Za zgromadzone fun-
dusze organizowane są spotkania w 
maju kaŜdego roku z okazji Świato-
wego Dnia Inwalidy oraz w listopa-

dzie z okazji Światowego 
Dnia Seniora.   

3. Artystyczna (Kabaret 
Starszych Pań) 

4. Informowanie społe-
czeństwa o problemach 
emerytów rencistów i in-
walidów (np. pozyskiwa-
nie środków na dotacje 
leczenia sanatoryjnego, 
udzielanie porad w spra-
wie pozyskiwania Grup 

Inwalidzkich).  

 Współdziała z organami 
władz administracji publicznej i sa-
morządowej, oraz z instytucjami i 
organizacjami w gminie. W tym kie-
runku działalności mamy duŜe 
wsparcie od P. wójta Jana Baczyń-
skiego, P. dyrektora szkoły Zbignie-
wa Rutkowskiego i Zarządu Masarni 
„Jakol” w Kopinie. Dzięki takiej 
współpracy Oddział rozwija się pręŜ-

nie, jego członkowie choć 
kilka dni w roku mogą się 
spotkać, porozmawiać, do-
wiedzieć co się dzieje w 
gminie, a tym samym nie 
czują się samotni. Bardzo 
wysoko cenimy współpracę 
z Zarządem O/O PZERiI w 
Chełmie. 

 Biuro Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w 
Cycowie nie miało lokalu. 
Wszystkie sprawy dotyczące 
tej grupy ludności były zała-
twiane w mieszkaniach pry-

watnych u P. J. Kani, P. B. Majew-
skiej i P. K. Orłowskiej. Koło liczyło 
w tym czasie 222 członków. Zebrane 
składki odprowadzane były do O/O 
w Chełmie w 80%. Pierwszy lokal 
Koło otrzymało w 2002 r. i miało 
miejsce w Starym Ośrodku Zdrowia. 

W okresie działalności Koła były 
organizowane wycieczki i pielgrzym-
ki przez Koło i wspólnie z O/W do 
miejscowości: Kozłówka, Nałęczów, 
Kazimierz, Wąwolnica, Licheń, Czę-
stochowa, Jabłeczno, Kodeń, Ko-
stomłoty, Lwów i inne. 

W roku 2002 przewodniczącym 
PZERiI w Chełmie był P. Kazimierz 
Polak, który przyczynił się do zorga-
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 W dzisiejszym numerze  chcielibyśmy zapre-

zentować Państwu  wiersze poety ludowego z No-

win (Gmina Stary Brus) Pana Lecha Brauna i mło-

dej poetki Magdaleny Grzesiak z Gminy Łęczna.  

 Dla Pana Lecha Brauna inspiracją jest ota-

czająca nas poleska przyroda, jak równieŜ historia 

naszej małej ojczyzny. PoniŜej prezentujemy dwa 

wiersze z bardzo bogatego zbioru, pisanych jak 

dotychczas „do szuflady”. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki 

naszemu kwartalnikowi będą mogli Państwo zapo-

znać się z bogatą twórczością Pana Lecha. 

Adam Panasiuk 

Polesie 

Są lipy, są gaje 

Są jeszcze na dziko płynące ruczaje 

Lecz nigdzie nie spotkasz przyjezdny człowieku 

Bagien i trzęsawisk słynących od wieków. 

To właśnie Polesie z tych walorów słynie 

Trudno nie ugrzęznąć w tej naszej krainie 

Bo kto raz zobaczył te ubogie laski 

Jeziorka wśród szuwarów, a na brzegu piaski. 

Ten będzie wspominał te chwile urocze 

Na stałe porzuci bogate Roztocze 

bo nasze Polesie czaruje od dawna 

Piosenki śpiewano o naszych bagnach. 

Czeremcha zapachem miłość w sercu budzi 

Przyjemnie wśród flory i miło wśród ludzi 

Tutaj maj radosny ojcem naszych kwiatów 

Gdzie Ŝyto ubogie ostoją bławatów. 

Młode serce pęka piosenką dziewczyny 

Gonią starych swatów na zrękowiny 

Bukiet jaśminu w białym obrusie gustuje 

Rozsiadł się i zapachem jak fajką częstuje. 

A jak głębiej spojrzysz zobaczysz człowieku 

śe nasza kraina chwalona od wieków 

Tutaj Ŝyli ludzie mądrzy i stateczni 

A jak szli na wojnę to byli waleczni. 

Szły tędy wojska naszymi drogami 

Przy nich rosły krzyŜe podlewane łzami. 

Straciła tu syna zapłakana matka 

I długo czekała nie jedna męŜatka. 

Pozostały po nich popróchniałe krzyŜe 

By zachować pamięć jak najdłuŜej 

Po co walczyli i za co ginęli 

Byśmy w wolnej Polsce wreszcie odetchnęli.  
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Kącik Poetycki nizowania Współoddziału Cyców-Urszulin. Od tego czasu środki 
ze składek były odprowadzane do Chełma w 20 %. Na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym do zarządu Współoddziału zostali 
wybrani: Bronisława Majewska – przewodnicząca, Krystyna Or-
łowska – z/c przewodniczącej, Krystyna Bronecka – sekretarz, 
Jan Dyszewski – skarbnik, Tadeusz Smyk – członek zarządu. W 
2005 r. Współoddział Cyców-Urszulin na wniosek Zarządu zo-
stał Oddziałem Rejonowym w Cycowie i Oddziałem Rejonowym 
w Urszulinie - zarejestrowane w KRS w Warszawie jako samo-

dzielne jednostki 
samorządowe.  

Dnia 10.V.2008 r. 
na zebraniu spra-
wozdawczo-
wyborczym został 

wybrany nowy za-
rząd w składzie: 
Bronisława Majew-
ska – przewodni-
cząca, Krystyna 
Orłowska – z/c 
przewodniczącej, 
Jan Dyszewski – z/c przewodniczącej, Krystyna Bronecka – se-
kretarz, Stanisław Jamiński – skarbnik, Czesława Szumska – 
członek zarządu, Halina Ciepłowicz – członek zarządu.  

W dniu 3.III.2009 r. na wniosek przewodniczącej O/R w Cy-
cowie zarząd ukonstytuował się ponownie. Bronisława Majew-
ska złoŜyła rezygnację z przewodniczącej O/R z powodu stanu 
zdrowia. Przewodniczącą O/R została P. K. Orłowska, z/c-ą Sta-
nisław Jamiński i Jan Dyszewski,  

natomiast sekretarzem Krystyna Bronecka a skarbnikiem 
Bronisława Majewska, członkowie się nie zmienili. W powyŜ-
szym składzie zarząd stara się podołać wszystkim obowiązkom 
statutowym O/R PRERiI.  

Nowy zarząd organizuje co roku spotkania w maju Światowy 
Dzień Inwalidy w którym uczestniczy od 200-300 osób i w listo-
padzie Dzień Seniora. Ponadto organizuje: 

- pikniki przy ognisku  

- wycieczki jedno i dwudniowe z dotacją z PEFRON-u 

- wydaje zaświadczenia na przejazdy ulgowe 

- przyznawane są zapomogi pienięŜne 

- rozprowadzane art. Ŝywnościowe w latach 2004 – 2009 

- turnusy sanatoryjne, rehabilitacyjne 

- nadal pomaga w kompletowaniu dokumentów do otrzyma-
nia grup inwalidzkich i dokumentów do PEFRON-u 

- w miarę posiadania wiedzy słuŜy doradztwem członkom 
związku.  

Zarząd 



Jesienny poranek na Polesiu 

Jesienne mgły nad polami 

LeŜą na  powietrzu 

Gdzieś tam ponad lasami 

śuraw w kluczu odwiecznym. 

  

PotęŜny słup elektryczny 

We mgle jak w mleku skąpany 

Trzyma długaśne druty 

Smutnymi ptakami zapchane. 

 

Gdzieś tam krowa ryknęła 

Idąc na wilgotną paszę 

Kto umie sercem patrzeć 

Odgadnie Polesie nasze. 

 

 A teraz parę słów o młodej 

poetce - Magdalenie Grzesiak. Ma 

13 lat, w wolnym czasie pisze wiersze, 

na razie ,,do szuflady". Ma łagodne 

usposobienie i talent pedagogiczny, 

który ujawnia się podczas dłuŜszego 

kontaktu Magdy z małymi dziećmi. 

Potrafi bardzo ciekawie zorganizować 

zabawę maluchom. Wiersze, którym 

pozwala ,,ujrzeć światło dzienne", bar-

dzo się podobają czytelnikom. Poza 

tym jest zwyczajną dziewczynką, która 

codziennie dźwiga plecak z ksiąŜkami 

w drodze do szkoły.  

 Jeszcze jedno waŜne (myślę) 

zdanie do wierszy Magdy. Jeden z jej 

wierszy został zamieszczony w tomiku 

Łęczyńskich poetów pt. ,,Zamyślenia, 

zadumania" wydanym w 2009 r. przez 

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców 

Kultury Sztuki PLAMA. 

Joanna Grzesiak 

 

Marzenia 

KaŜdy ma jakieś marzenie 

I kiedy wierzysz w jego spełnienie  

To cały świat stoi przed tobą otworem 

Choćbyś chciał wygrać z wielkim po-

tworem. 

I musisz prosić mój Drogi BoŜe…” 

A wtedy Bóg Ci dopomoŜe, 
A potwór w baranka zamienić się moŜe. 

KaŜdy moŜe marzyć nawet, jeśli nie wi-

dzi wszystkiego, 

KaŜdy moŜe marzyć nawet, jeśli nie sły-

szy ciebie kolego. 

Wszyscy mogą marzyć ja, ty, on teŜ 

KaŜdy kapitanem swojego Ŝycia jest. 

Więc marzcie ile chcecie 
Marzenia są piękne, przecieŜ o tym wiecie! 

                 

Dzieci 

Dziecięcy uśmiech - taki wesoły, 

Dziecięcy zachwyt - ,,jestem juŜ duŜy, 

czas iść do szkoły. 

Dziecięce zabawy - takie szalone, 

Dziecięce opowieści - takie zmyślone. 

Dziecięca radość - taka serdeczna, 

Dziecięca miłość - taka bezpieczna. 

A ty, co masz z dziecka? 

 

Śmierć 

Jeden moment, jedna chwila, 

Wszystko, co było nagle przemija,  

Wszystkie dni wspaniałe, wszystkich 

marze tysiące, 

JuŜ przestały istnieć, juŜ nadeszły ich 

końce, 

A było tak pięknie tak wspaniale,  

A teraz to ucieka daleko, jak najdalej, 

Spróbuj coś zmienić nie myśleć tylko o 

sobie, 
By kaŜdy widział, Ŝe zostało coś po Tobie. 

  

Całym sercem 

Kiedyś chciałam Ŝyć pięknie tak, 

Jak motyl pszczoła lub ptak 

Nie myśleć o tym, co będzie 

Latać Ŝyć byle gdzie, wszędzie 

Lub uciec na skrzydłach tak szybko 
Lecz teraz chcę się spotkać ze złotą rybką 

Chcę ją poprosić, o co? Nie wiecie? 

Chcę ją poprosić o pokój na świecie 

Chcę ją poprosić o miłość bez granic  

By kaŜdy kochał innych całym sercem, 

lecz za nic 

Nie za pieniądze 

Bo nawet pieniądze mają swe końce 
I gdy się skończą juŜ kochać nie będziesz? 

Zastanów się, co najwaŜniejsze dla Cie-

bie jest i co zawsze będzie? 
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Kącik poetycki 

 W ramach działania „Małe 

projekty” programu LEADER, złoŜo-

nego za pośrednictwem Stowarzy-

szenia Lokalna Grupa Działania 

„Polesie”, Gmina Wierzbica dnia 12 

września 2010 r. organizowała 

„Lokalne Święto śniw” w miejscowo-

ści Wierzbica-Osiedle. DoŜynki - 

coroczne święto plonów, święto spo-

łeczności lokalnej Gminy Wierzbica 

skierowany był takŜe do sąsiadów 

bliŜszych i dalszych złączonych jed-

ną tradycją, kulturą, sposobem Ŝycia 

i miejscem zamieszkania, a takŜe 

całego obszaru objętego działaniem 

Stowarzyszenia LGD „Polesie”. 

Udział w DoŜynkach był otwarty dla 

wszystkich okolicznych mieszkań-

ców. Uroczystość rozpoczęła się 

korowodem doŜynkowym z wieńca-

mi z tegorocznych plonów, przygoto-

wanymi przez mieszkańców gminy w 

asyście członków Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej. Po uroczystej Mszy Świę-

tej w intencji rolników i wszystkich 

zebranych wójt, księŜa, przewodni-

czący rady gminy i starostowie doŜy-

nek, podtrzymując tradycyjne obrzę-

dy doŜynkowe, podzielili się chlebem 

z przybyłymi gośćmi.  

 Dalszą część doŜynek 

uświetniły liczne konkursy, występy 

artystyczne lokalnych zespołów w 

tym zespołu „Seniorzy” z Urszulina. 

Podczas uroczystości mieszkańcy 

mogli degustować regionalne potra-

wy, które były przygotowane na po-

LOKALNE ŚWIĘTO 

śNIW W WIERZBICY 
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za pracę pod tyt. „Andrzyjki”. 

Wszystkie prace zostały nagrodzo-

ne, natomiast zwycięskie  opracowa-

nia zostaną opublikowane folderze 

promocyjnym gminy. 

 Poza wspomnianym wyŜej 

konkursem odbyły się takŜe: konkurs 

na najładniejszy wieniec doŜynkowy, 

najsmaczniejszy tradycyjny chleb, a 

takŜe konkurs płodów rolnych, w 

którym wyróŜnione zostały najwięk-

sze i najdziwniejsze owoce i warzy-

wa. W kaŜdym z konkursów laureaci 

otrzymali drobne upominki. Uroczy-

stość została równieŜ uświet-

niona poprzez organizację róŜ-

nego rodzaju konkursów spraw-

nościowych, takich jak: - trójbój 

sołectw o Puchar Wójta Gminy 

Wierzbica (w skład kaŜdej dru-

Ŝyny znaleźli się: sołtys, czło-

nek rady sołeckiej, mieszkaniec 

sołectwa). Konkurencje, w ja-

kich się zmagali mieszkańcy, 

to: - rzut wałkiem w „chłopa”, 

rzut beretem, wyścig w wor-

kach. I miejsce zajęło sołectwo 

Bakus-Wanda, II – Wierzbica-

Osiedle, III – Terenin IV – Władysła-

wów.  

W trakcie DoŜynek dzieci 

mogły skorzystać z atrakcyjnych 

urządzeń rekreacyjnych: karuzela, 

zjeŜdŜalnia, trampolina, a takŜe 

przejazdy kucami. Podczas Lo-

kalnego Święta śniw moŜna było 

równieŜ podziwiać wystawy prac 

wykonanych przez artystów ludo-

wych, stoiska z rękodziełem ludo-

wym, a dla chętnych były takŜe 

warsztaty z twórczości ludowej.  

Projekt realizowany był w 

partnerstwie z OSP Busówno, 

OSP Wierzbica, Klubem Sporto-

wym LZS, Gminą Biblioteką Pu-

bliczną, Stowarzyszeniem na 

Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica, a 

współfinansowano ze środków Unii 

Europejskiej w ramach osi IV LE-

ADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

Agnieszka Laskowska 

szczególnych stoiskach, a 

takŜe spróbować lokalnej gro-

chówki. Głównym celem pro-

jektu jest integracja międzypo-

koleniowa mieszkańców Gmi-

ny Wierzbica i jej okolic, pro-

mocja gminy i jej twórczości 

kulturalnej z wykorzystaniem 

lokalnego dziedzictwa kulturo-

wego, kultywowanie miejsco-

wych tradycji, obrzędów i zwy-

czajów a takŜe języka regio-

nalnego i gwary. Zorganizo-

wanie „Lokalnego Święta śniw” - 

cyklicznej imprezy kulturalnej, inte-

grującej i budującej toŜsamość re-

gionalną, wzbogaciło ofertę spędza-

nia wolnego czasu i pomogło w roz-

winięciu zainteresowań artystycz-

nych, dzięki czemu wpłynie na po-

prawę, jakości Ŝycia mieszkań-

ców Gminy Wierzbica.  

 Na tym terenie tradycja 

jest obecnie mocno zakorzenio-

na, jednak kultywują ją głównie 

osoby starsze. Dlatego teŜ, przed 

doŜynkami, został ogłoszony kon-

kurs: „GWARA LUDOWA JĘZY-

KIEM LUDZI MŁODYCH”. Kon-

kurs polegał na spisaniu przez 

dzieci i młodzieŜ lokalnych zwy-

czajów, obrzędów, miejscowych 

tradycji przy uŜyciu języka regional-

nego i gwary. Zwycięskie prace zo-

stały wyłonione przez komisję kon-

kursową : I miejsce zajęła praca Jo-

anny Gębal pod tytułem „śniwa:, II 

miejsce zajęła Aneta Kunach za pra-

cę „DoŜynki”,  III miejsce Anna Kość 



 W tym numerze nasze-
go kwartalnika chcemy zapropo-
nować dwa wypieki droŜdŜowe i 
jeden deser. Wspomniane smakołyki 
są bardzo łatwe i dość szybkie w przy-
gotowaniu, a ponadto dają moŜliwość 
włączenia się do wspólnej pracy - 
wszystkich zainteresowanych człon-
ków rodziny… 

Niniejszym proponujemy przygotowa-
nie: „Rogalików”, „Pasztecików -
Świnki” i  deseru: „Chatka Baby Jagi” 

 

 

„Rogaliki” 

Składniki: 

- 1 kg. mąki, 

- 4 jajka, 

- 10 dag. droŜdŜy świeŜych, 

- 1 szkl. mleka, 

- 1 szkl. cukru, 

- 1 margaryna 

- szczypta soli, 

- marmolada lub inne „nadzienie” wg 
uznania przygotowującej osoby… 

Przygotowanie: 

Mąkę przesiewamy do miski, rozkrusza-
my droŜdŜe. Następnie łączymy: pod-
grzane mleko z margaryną cukrem i solą 
oraz „rozkłóconymi” jajkami. Wyrabiamy 
ciasto. Następnie rozwałkowujemy je na 
stolnicy w okrąg o grubości ok. 0,5 cm i 
dzielimy na „ósemki”. KaŜdą „ósemkę” 
smarujemy marmoladą i zwijamy w 
„rogalik”. Po ułoŜeniu na wysmarowanej 
tłuszczem blaszce – smarujemy rozkłó-
conym białkiem jajek i pieczemy w pie-
karniku ok. 20-25 minut ( do uzyskania 
złotego koloru). 

 

Paszteciki  droŜdŜowe -„Świnki” 

Składniki ciasta: 

- 3 szk.. mąki, 
- 3/4 szk.. mleka, 
- 0/5 kostki margaryny, 

- 0/4 szk.. cukru, 
- 0/8 dag droŜdŜy świeŜych, 
- 3 jajka, 
- szczypta soli, 
- goździki  lub ziarenka ziela angielskie-
go (jako „oczka” świnki) 
Proponowany farsz: 

- ugotowana i przekręcona przez ma-
szynkę soczewica, połączona z ugoto-
wanym zmielonym mięsem oraz przypra-
wiona wg indywidualnego smaku lub 
inny farsz np. kapusta z grzybami lub 
pasztetowa… 

Sposób przygotowania: 

Ciasto przygotowujemy podobnie jak do 
proponowanych wcześniej  „rogalików”. 
Rozwałkowujemy na cienkie placki i wy-
cinamy „duŜe” kółka np. szerszą szklan-
ką i po nałoŜeniu farszu – sklejamy dwa 
ze sobą rozkłóconym białkiem jajka. 
Buźkę świnki przygotowujemy w nastę-
pujący sposób: kółko „duŜe” przecinamy 
na cztery części (uszka), kieliszkiem 
wycinamy kółeczko (ryjek świnki), oczka 
z ziarenek ziela lub goździków. Jak wy-
gląda „świnka” widać na załączonym 
zdjęciu… 

Paszteciki moŜna 
podawać jako doda-
tek do barszczu czer-
wonego lub traktować 
jako „przekąskę”… 

 

 

 

 

 

„Chatka Baby Jagi” 

Składniki: 

- 5 paczek kwadratowych „ciastek szkol-
nych”, 
- 1 margaryna, 
- 1,5 l. mleka, 

- 6 jajek, 
- 0/5 l. kefiru, 
- 1 szk.. cukru pudru, 
- aromat waniliowy lub śmietankowy, 
- 3 łyŜki kakao, 

- sok z połowy cytryny, 
- galaretka wiśniowa (ugotowana w poło-
wie ilości wody- wskazanej na opakowa-
niu), 
- polewa czekoladowa, 
- wiórki kokosowe 
Przygotowanie: Do gotującego się mle-
ka, dodajemy rozbite jajka, połączone z 
kefirem. Ciągle mieszając - gotujemy, aŜ 
do uzyskania „serka”. Odcedzamy na 
durszlaku i odstawiamy do ostygnięcia. 

Wystygnię-
ty serek, 
miksujemy 
z margary-
ną, cukrem 
i sokiem z 
c y t r y n y , 
d o d a j ą c 

aromat. Przygotowany krem serowy 
dzielimy na dwie części - do jednej z 
nich dodajemy kakao. Następnie układa-
my ciastka w trzech kolumnach po pięć 
rzędów, smarujemy serkiem z kakao i 
przykrywamy kolejną warstwą ciastek, 
które smarujemy serkiem „białym”. Na 
środkowej kolumnie układamy „pasek” z 
galaretki i składamy w domek w kształcie 
trójkąta. Przygotowaną „chatkę” polewa-
my polewą czekoladową i osypujemy 
wiórkami kokosowymi. Chatka gotowa 
jest do podania po „odstaniu” kilku go-
dzin - aŜ zmiękną ciastka. Wówczas 
kroimy ją w poprzeczne plastry - grubo-
ści ok. 2 cm i degustujemy!:) 

 

Proponowane pyszności przygotowane 
zostały podczas ferii zimowych 2010 r. w 
Gminnym Domu Kultury w Cycowie w 
ramach akcji: „Ferie na wesoło - Przy-
stań Rodzinna” z udziałem dzieci z róŜ-
nych  miejscowości uczestniczących we 
wspomnianej akcji oraz członkinie  KGW 
z terenu Gminy Cyców. Jak widać na 
fotkach - zabawa była przednia, a uczta 
wyśmienita!:)…  

Przepisy przekazały panie: Anna Pie-
trzyk  z Nowego Stręczyna i Małgorzata 
Leszczyńska z Kopiny. 
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