
Witamy  

 Przedstawiamy Państwu już 4 
numer naszego kwartalnika. Mamy 
nadzieję, że artykuły zamieszczo-
ne w poprzednich numerach za-
ciekawiły i zyskały Czytelników 
uznanie.  

 Okres zimowy jest najczę-
ściej „martwym” w działalności 
kulturalno-promocyjnej w organi-
zacjach naszego pokroju, a górę 
bierze niestety biurokracja. Ten 
czas mamy jednak za sobą, rok 
2010 finansowo rozliczony, umo-
wa na funkcjonowanie LGD w la-
tach 2011-2015 podpisana, 
wszystkie dokumenty dostosowa-
ne do ciągle zmieniającego się prawa, 
więc bierzemy się do pracy.  

 Mieliśmy w ostatnim kwartale 
wiele miłych chwil, gdyż był to okres 
świąteczny. Na przedstawienia jasełko-
we zaprosiły nas dzieci ze szkół w We-
reszczynie i Woli Wereszczyńskiej. Na-
tomiast w Urszulinie podziwialiśmy po-
pisy młodych artystów w przeglądzie 
scenek obrzędowych. Swoje zdolności 
prezentowały grupy z Wereszczyna, 
Urszulina, Woli Wereszczyńskiej i Hań-

ska. O przeglądzie mógłbym pisać 
dużo, ale więcej informacji znajdziecie 
Państwo w artykule ze stron ... 

 Rok 2011 jest dla nas szcze-
gólny, gdyż będziemy w nim realizo-
wać bardzo duży „projekt współpracy”, 
jest on refinansowanych ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 w ramach osi IV LE-
ADER. Naszymi partnerami są sąsia-
dujące LGD, czyli Nasza Nadzieja ze 
Świdnika, Poleska Dolina Bugu z Oku-
ninki, Promenada S12 z Rejowca, Kra-

Z ŻYCIA  
   POLESIA 

Kwartalnik Stowarzyszenia LGD „Polesie” 
Numer 4     styczeń-marzec 2010      ISSN 2081-9137      Nakład: 5000 egz.      Egzemplarz bezpłatny 

snystaw Plus i Dolina Giełczwi z Gar-
dzienic. Projekt zatytułowaliśmy 
„Śladami przeszłości. Odnowa i pro-

mocja dziedzictwa historyczno-
k u l t u r o w e g o  ś r o d k o w o -
wschodniej Lubelszczyzny”. Za-
mierzamy odnowić kilka zabytko-
wych obiektów małej architektury, 
oznakować najcenniejsze obiekty, 
wydać album promujący nasze 
dziedzictwo i przewodnik multime-
dialny. Projekt planujemy zreali-
zować w ciągu 2011 roku, ale o 
sfinalizowanych poszczególnych 
zadaniach będziemy Państwa 
informować na bieżąco.  

 Z każdym numerem przy-
bywa chętnych do współredago-

wania kwartalnika, z czego bardzo 
się cieszymy, gdyż chcielibyśmy, aby 
kwartalnik był tworzony przez Was 

dla Was. Zachęcamy do nadsyłania 
ciekawych artykułów, relacji, felieto-
nów. W tym miejscu chcemy podzię-
kować za bardzo dużą aktywność 
mieszkańców z gmin Cyców, Wierzbi-
ca, Urszulin i Sosnowica.    

Z poważaniem         

Małgorzata Leszczyńska – Prezes LGD                           
Adam Panasiuk – Dyrektor Biura LGD 
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Gminny Przegl ąd Scenek Obrz ędowych  
„W przyszło ść z tradycj ą” w Urszulinie 



 Owe i inne jeszcze pytania 
pojawiły się podczas opracowywania 
projektu „W przyszłość z tradycją – 
integracja pokoleń wokół odbudowy i 
zachowania dziedzictwa kulturowego 
Polesia Zachodniego”. Koordynatorem 
projektu została Katarzyna Grzywa-
czewska – pracownik UG w Urszulinie, 
a całe przedsięwzięcie już od początku 
września 2010 roku było wspólnie re-
alizowane przez Gm. Urszulin i Szkołę 
Podstawową w Woli Wereszczyńskiej. 
Wsparcie finansowe na realizację pro-
jektu zostało przekazane z Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 4.13 – 
małe projekty (oś IV - LEADER PROW 
na lata 2007-2013) i ze środków Gm. 
Urszulin. 

 Celem projektu było i jest za-
angażowanie dzieci, rodziców, dziad-
ków, i nauczycieli do wspólnego odkry-
wania lokalnej historii, miejscowych 
zwyczajów i tradycji, do zbierania o 
nich informacji, porządkowania i pre-
zentowania społeczeństwu.  

 Owe piękne i bogate zwycza-
je, a także barwna historia Gm. Urszu-
lin są mocno oparte i zbudowane na 
wielonarodowości tych 
terenów, a co za tym idzie 
na ich wielokulturowości. 
Naszą gminę zamieszkiwa-
li Polacy, Ukraińcy, Niemcy 
i Żydzi, zatem współistniały 
tu 4 religie: katolicyzm, 
prawosławie, ewangeli-
cyzm i judaizm. Jest więc 
na czym budować swoją 
lokalną tożsamość i wyjąt-
kowość. 

 W związku z pro-
jektem uczniowie SP w 
Woli Wereszczyńskiej, przy po-

mocy nauczycieli i rodziców, 
przygotowali szereg przed-
sięwzięć kulturowych. Opie-
kę merytoryczną i artystycz-
ną objęły nauczycielki: Jolan-
ta Kafarska, Mirosława Woj-
cieszuk i Agnieszka Sołdaj. 
Była to wielogodzinna praca: 
gromadzenie materiałów 
źródłowych, pisanie scena-
riuszy, przygotowywanie 
scenografii, opracowywanie układów 
tanecznych i tekstów piosenek. Za-
angażowanie rodziców i dziadków było 
ogromne. Pomagali we wszystkim, co 
tylko tej pomocy wymagało. Zbierali 
rekwizyty, pomagali tworzyć dekoracje 
do przedstawień, szyli elementy stro-
jów, przynosili stare fotografie potrzeb-
ne do wystawy, byli opiekunami pod-
czas wyjazdów z dziećmi. Przede 
wszystkim wspierali i motywowali swo-
je dzieci do twórczej pracy w projekcie.  

 Wspólna praca kilku pokoleń 
przyniosła wymierne efekty – integra-
cję młodych i starszych, głębszą zna-
jomość historii swojej „małej ojczyzny” 
i jej obyczajów, a także umiejętność 

współpracy i organizacji. Szczególnie 
dzieci w bezpośredni i praktyczny spo-
sób nabyły wiedzę i umiejętności, bo-
wiem uczyły się tańców ludowych, 
pieśni (w tym ukraińskich, niemieckich 
i żydowskich), poznały miejscowe le-
gendy, gadki, zabawy i obrzędy. To 
wiedza bezcenna. 
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R e d a k c j a  n i e  p o n o s i 
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  z a  t r e ść 
przesyłanych artykułów i źródła 
pochodzenia zdj ęć. 

Kiermasz świąteczny  w Cycowie 

O odkrywaniu własnej tożsamości,  
czyli jako to z projektem „W przyszłość z tradycją” było 

 Czy historia musi kojarzyć się tylko z wielkimi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz dziesiątkami 
dat do zapamiętania? Czy ludowe tradycje i zwyczaje muszą pojawiać się jedynie, często zresztą w 
szczątkowej postaci, podczas świąt i „trącić myszką”? Czy lokalna gwara, słownictwo, powiedzonka 
muszą wywołać pobłażliwy uśmiech i politowanie? 

W kościele parafialnym p.w.  
św. Izydora w Woli Wereszczy ńskiej 



 W ramach projektu odbyły się 
następujące działania kulturalne. Dnia 
30 września 2010 r. w SP w Woli We-
reszczyńskiej zostało zaprezentowane 
widowisko pt. „W chacie”. Scenariusz 
przedstawienia powstał dzięki źródłom 
etnograficznym i historycznym doty-
czącym Polesia (m.in. prace Oskara 
Kolberga), a także wspomnieniom 
mieszkańców Woli Wereszczyńskiej i 
okolic. Uzupełnieniem widowiska był 
koncert pieśni ukraińskich i żydow-
skich oraz wystawa ilustrująca historię 
szkoły i okolicznych wsi. Wykorzysta-
ne fotografie zostały wybrane spośród 
wielu przyniesionych przez rodziców 
oraz ze strony internetowej Adama 
Panasiuka http://historia.urszulina.net. 

 Kolejne działanie to insceniza-
cja patriotyczna z okazji Święta Nie-
podległości, zaprezentowana w GOK 
w Sosnowicy. Wybrane utwory poetyc-
kie, fragmenty tekstów źródłowych, 
muzyka Chopina, pieśni patriotyczne, 
odtańczony przez dzieci polonez oraz 
dobór mocnych i symbolicznych środ-
ków wyrazu utworzyły całość przedsta-
wienia bardzo głęboką i poruszającą. 

 Wkrótce po Dniu Niepodległo-
ści (26 listopada) aktorzy teatru szkol-
nego „Do Woli” wzięli udział w I Kon-
frontacjach Teatralnych w GOK w 
Hańsku. Zaprezentowane widowisko  
„Czary i uroki Polesia” zostało wyróż-
nione przez jury. Ponadto uczennica 
Żaneta Biernacka otrzymała nagrodę 

specjalną Wójta Gm. 
Hańsk za dojrzałość sce-
niczną. 

Następnie działa-
nie projektowe miało miej-
sce  12 grudnia podczas 
Kiermaszu Świątecznego 
„W oczekiwaniu na 
Gwiazdkę” w GDK w Cyco-
wie. Nasi mali aktorzy za-
prezentowali jasełka, rado-
sne i emanujące dobrą 
energią przedstawienie 
świąteczne. Dziesięć dni później 
odbyła się w naszej szkole wspólna 
wigilia i kolędowanie uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz gości. To wspól-
ne przeżywanie Cudu Betlejemskiego 

poprzedziło przedsta-
wienie jasełkowe, w 
którym uczestniczyły 
wszystkie dzieci z klas 
0-III. Ponadto w dniu 6 
stycznia 2011 roku in-
scenizację zaprezento-
wano w kościele para-
fialnym p.w. św. Izydora 
w Woli Wereszczyń-
skiej. 

 Kolejnym dzia-
łaniem był udział w Po-
wiatowym Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek w MDK we 
Włodawie, który odbył się w dniu 5 
stycznia. Nasi mali aktorzy podbili ser-
ca jury i publiczności repertuarem, 
muzykalnością i umiejętnością prezen-
tacji na scenie. Zajęli wysokie miejsca 
w konkursie, zdobywając 
wiele nagród.  

W dniu 14 stycz-
nia w rodzimej szkole 
uczniowie przedstawili 
scenkę „W karczmie u 
Jankiela”. Podczas pracy 
nad tym widowiskiem 
dzieci po raz kolejny miały 
szanse na poznanie i od-
krycie zapomnianych tra-
dycji ludowych. 

Podsumowa-
niem wszystkich działań 

był Przegląd Widowisk Teatrów Ludo-
wych pt. „W przyszłość z tradycją”, 
który odbył się dnia 20 stycznia w 
świetlicy OSP w Urszulinie. Na prze-
glądzie wystąpiło 5 zespołów dzieci i 
młodzieży ze szkół Gm. Urszulin i są-
siednich. Zespoły zaprezentowały róż-
norodne tradycje i zwyczaje ludowe 
wsi poleskiej, często już nieznane. Dla 
uczestników przeglądu został przygo-
towany poczęstunek, wręczono nagro-
dy i podziękowania za ciężką pracę, 
włożoną w kultywowanie tradycji. 

 Projekt „W przyszłość z trady-
cją, ” jest doskonałym przykładem wy-
korzystania wielokulturowych i histo-
rycznych zasobów ziemi poleskiej dla 
jej promocji i rozwoju. Praca przy pro-
jekcie wielu pokoleń uzmysłowiła 
wszystkim, że to, jacy teraz jesteśmy, 
ma głębokie przełożenie na to, kim 
byliśmy w przeszłości.   

Tekst: Agnieszka Sołdaj 

Foto: Katarzyna Grzywaczewska 
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Kiermasz świąteczny  w Cycowie 

I Konfrontacje Teatralne w Ha ńsku 

Powiatowy Festiwal Kol ęd i Pastorałek we Włodawie 
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Tradycje i zwyczaje - kultywowane dawniej i dzisiaj... 

czyli karnawał, a po staropolsku – ostat-
ki, zapusty, mięsopust. To okres od 
Trzech Króli (liczony też od Nowego Ro-
ku) do Środy Popielcowej. Różnie tłuma-
czy się pochodzenie słowa „karnawał”: Z 
łaciny oznacza „rozstanie z mię-
sem” (caro – mięso, vale – żegnaj). Kar-
nawał był znany w niemalże całej Euro-
pie już w wiekach średnich, a do Rzeczy-
pospolitej dotarł prawdopodobnie wraz z 
dworem królowej Bony.  

 Jak z każdym innym świętem i z 
zapustami wiążą się różne zwyczaje. Na 
wsiach zapusty uważano za szczególnie 
dobre dni do zaznajamiania się młodych 
ludzi ze sobą i kojarzenia małżeństw. A 
kto tego unikał, musiał ponieść karę. 
Zwyczaj nakazywał przyczepić takiej 
osobie na plecach np. strzępek sukna, 
czy ogon lub głowę 
śledzia tak, aby tego 
nie spostrzegła. Było 
wiele śmiechu, gdy 
ktoś paradował z taką 
„ozdobą” na plecach. 

 Zanim przy-
szło stanąć oko w oko 
z okresem Wielkiego 
Postu jedzono i pito, 
jakby chciano na za-
pas zaspokoić pra-
gnienie przed nad-
chodzącym czterdzie-
stodniowym postem. 
Tak bywało przede wszystkim od tłuste-
go czwartku do kusego wtorku, czyli w 
ostatnim tygodniu karnawału, który w 
Lubelskiem zwano  kusakami czy diabel-
skimi dniami (wierzono, że w te dni do 
upadłego tańczy i weseli się z innymi 
sam diabeł – kusak, czyli ten, który kusi). 
Tradycją stało się objadanie w ostatni 
czwartek karnawału. Powiadano, że w 
tym dniu należy tyle razy popróbować 
boczku i słoniny, ile razy kot ogonem 
ruszy. W zapuśny czwartek nie mogło 
nigdzie zabraknąć smażonych na tłusz-
czu pączków, chrustów, racuchów. 

 W zapuśne dni chodzili po wsi 
przebierańcy, którzy zabawiali gospoda-
rzy swymi występami, gonili i straszyli 
dzieci, zalecali się do dziewcząt, płatali 
różne  figle i psoty. W wesołym pocho-
dzie nie brakowało - w zależności od 
regionu - konia, kozy, bociana, kominia-
rza, diabła, śmierci, doktora, baby i dzia-
da, anioła, którym towarzyszyli muzykan-
ci "uzbrojeni" w tak oryginalne instru-
menty ludowe jak mazanki, dudy, liry 

 Po hucznie zakończonym kar-
nawale, następuje czas pokuty i refleksji 
a jednocześnie nadziei na odrodzenie 
się życia w przyrodzie, a przez to w nas 
samych jest więcej pogody, radości i 
energii. Jak to niegdyś bywało krótko 
Państwu opiszemy, a jak jest dzisiaj - 
sami Państwo sobie odpowiedzą…    

 Wg tradycji po karnawale roz-
poczyna się okres zwany Wielkim Pos-
tem. Rozpoczyna go Środa Wst ępna 
lub Środa Popielcowa,  której nazwa 
pochodzi od rytualnego posypania głów 
wiernych chrześcijan popiołem ze spalo-
nych ubiegłorocznych palm wielkanoc-
nych. Dzień ten miał niegdyś  bogatą 
symbolikę. Na wsiach obnoszony był 
garnek z żurem, w domach i w karczmie 
wieszano na sznurku śledzia, albo jego 
szkielet, który symbolizował wielkopost-
ne jadło. Ważne było staranne mycie 
garnków i wyparzanie naczyń, by nie 
pozostał na nich najmniejszy ślad tłusz-
czu. Wspomniany czas Wielkiego Postu 
trwał 7 tyg., aż do świąt Wielkiej Nocy. 

 Ciszę i wielkopostny spokój 
przerywało w połowie jego trwania hała-
śliwe półpo ście , które nazywano rów-
nież śródpo ściem . Drewniane młoty z 
hukiem wybijały połowę postu, natomiast 
ze wszystkich stron dobiegał głośny kle-
kot drewnianych kołatek. Często bywało 
też tak, że okres ten stawał się okazją do 
robienia psikusów np. 
okna panien na wsi 
zamalowywano wap-
nem lub dziwnym 
zbiegiem okoliczności 
wozy drabiniaste 
ustawiane były na 
dachach chałup są-
siadów… 

 Na tydzień 
przed Wielkanocą 
obchodzona jest Nie-
dziela Palmowa, 
którą nazywa się tak-
że Kwietn ą lub 
Wierzbn ą. Wierzbę 
uznaje się za roślinę 
"miłującą życie”, a w 
ikonografii chrześci-
jańskiej jest symbolem zmartwychwsta-
nia i nieśmiertelności duszy. Do palmy 
wkłada się również inne rośliny "wiecznie 
zielone”, takie jak gałązki cisu, borówek, 
bukszpanu, barwinka, tui, wszystko 
ozdabia się suszonymi kwiatami i wstą-
żeczkami. Palmą, którą poświęci się w 
kościele, należy pokropić domostwo, 
obejście i bydło w oborze. Kiedy zawiesi 
się ją pod strzechą, będzie chronić od 
złego, czarów i nieszczęścia, przed cho-
robą, a nawet od ognia. Dawniej po po-
wrocie z nabożeństwa każdy z domowni-
ków musiał połknąć jedną z bazi z po-
święconej palmy, aby zapewnić sobie 
zdrowie przez cały rok. Niedzielę Palmo-
wą obchodzi się na pamiątkę triumfalne-
go wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.  

korbowe. W Lubelskiem obwozili na 
wózku lub sankach Bachusa – lalkę ze 

słomy z dzbankiem i zbierali dla niego 
datki. Tolerowano i przyjmowano ze 
śmiechem ich kawały i żarty, bo wierzo-
no, że wraz z nimi przychodzi do domów 
dostatek i urodzaj.  

 W karnawale centrum życia 
towarzyskiego na wsi była karczma, 
gdzie „drzazgi szły z podłogi”. Bywało, że 
chłopi od niedzieli do wtorku do północy 
przed Popielcem przesiadywali w karcz-
mie, a żony przynosiły im pożywienie z 
domu. W diabelski wtorek wieś obchodził 
Zapust, który w ręku niósł drewniany 
toporek z dzwonkiem. Obchód swój koń-
czył w karczmie, a wraz z biciem dzwonu 
o północy wyganiał bawiących się, gasił 
światło, wywracał naczynia z wódką i 
posypywał wszystkich popiołem. Gdzie-
niegdzie w karczmach zbierały się i tań-
czyły kobiety i to przede wszystkim sta-
teczne, zamężne gospodynie. W zapusty 
nikt się tym nie gorszył, bo tańczyły one 
„na wysoki len i konopie” (ich tańce miały 
powodować bujny wzrost tych roślin). 

 Do ulubionych tradycji karnawa-
łowych należały szlacheckie kuligi z po-
chodniami. Zastępy sań, prowadzone 
przez wodzireja, zajeżdżały kolejno do 
domów sąsiadów, gdzie witano gości 
sutą wieczerzą i mocnym trunkiem. Po 

czym z dźwiękiem 
muzyki ruszano w 
dalszą drogę koro-
wodem powiększo-
nym o kolejne sa-
nie. W XVII wieku 
śpiewano, że na 
zapusty  „nie chcą 
państwo kapusty; 
wolą sarny, jelenie i 
żubrowe piecze-
nie". Faktycznie od 
jadła i napitków 
uginały się stoły. 

 Dziś korowody przebierańców, 
uczty, kuligi zniknęły jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, a pozostały dys-
koteki i nasiadówki przy stołach w ostat-
nią sobotę karnawału. Teraz dawne zwy-
czaje można obejrzeć jedynie podczas 
imprez folklorystycznych, a jedyną trady-
cją, która pozostała po staropolskich 
zapustach są PĄCZKI.  

Tekst - Katarzyna Hanc 

Foto - Małgorzata Leszczyńska 

Czas tańców, hulanek, swawoli… Czas refleksji i nadziei... 



 Wielkanoc rozpoczyna Wielki 
Tydzień, czyli okres od Niedzieli Pal-
mowej do Wielkiej Niedzieli. Poniedzia-
łek, wtorek i środa to w tradycji ludowej 
dni poświęcone pojednaniu. W Wielką 
Środę na znak zemsty tworzono ze sło-
my kukły mające symbolizować postać 
Judasza, które następnie palono, topio-
no lub zrzucano z wieży kościelnej. Od 
Wielkiego Czwartku nie wolno było grze-
bać w ziemi żadnym narzędziem ani 
rękami, również niczego wyciągać, ani 
wyrywać. Ziemia w tym czasie stanowi 
tabu, a wynika to z faktu, że Jezus prze-
bywał w niej dwukrotnie: najpierw w 
ciemnicy, potem w grobie. Z zakazu tego 
mogą być zwolnieni jedynie grabarze i 
tylko w najpilniejszych przypadkach. Nie 
wolno kląć: kto zaklnie w czwartek, na 
tego spadnie dzwon kościelny. Tradycyj-
nie Wielki Piątek jest dniem skupienia, 
wzmożonej pobożności i umartwienia. 
Dawniej mieszkańcy wsi, na znak żało-
by, zatrzymywali zegary, zasłaniali lu-
stra, mówili przyciszonym głosem, za-
chowując się tak, jakby w domu znajdo-
wał się zmarły. W Wielki Piątek nie po-
winno się rozpalać ognia, co ma zapo-
biegać letnim suszom. 

 Według tradycji ludowej w 
ostatnie 2 dni postu odbywał się  
„pogrzeb żuru”, zupy niegdyś spożywa-
nej przez cały post. Gdy zbliżała się 
Wielkanoc, wielkie garnki pełne żuru 
wylewano na ziemię. Podobnie rozsta-
wano się ze śledziem. Ryba, która w 
trakcie Wielkiego Postu zastępowała 
mięso była uroczyście przybijana do 
drzewa. Wielka sobota ma również swo-
ja symbolikę, jak poświęcanie pokar-
mów, czy odwiedzanie Grobów Pań-
skich. Dawniej święcono wszystkie po-
karmy przezna-
czone na święta. 
Ustawiano je w 
domu na stole i w 
podniosłym na-
stroju czekano na 
księdza. W dzi-
siejszych czasach 
poświecenie jest 
symboliczne. Go-
spodynie przygo-
towują pięknie udekorowane koszyki, 
wypełnione tradycyjnymi produktami jak: 
chleb, jajka-pisanki, kiełbasa, ser, 
chrzan, sól i baranek - jako symbol 
Zmartwychwstałego Chrystusa. 

 Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego (zwana Paschą), jest świę-
tem zwycięskiego, nieustannie odradza-
jącego się życia, nadziei oraz obietnicy 
zmartwychwstania i nieśmiertelności. 
Wielkanoc rozpoczyna się mszą rezurek-
cyjną z uroczystą procesją. Dawniej 
mszę tę odprawiano w Wielką Sobotę o 
północy, a obecnie celebruje się ją o 
świcie. Po rezurekcji wszyscy udają się 
na śniadanie przygotowane z poświęco-
nych pokarmów. Poprzedza je wspólne 
dzielenie się jajkiem i wzajemne składa-
nie życzeń. Na stole wielkanocnym, 
oprócz żuru z kiełbasą, nie może zabrak-
nąć wędzonego mięsa, białej kiełbasy, 
chrzanu oraz przeróżnych ciast: droż-
dżowych bab, mazurków i serników. 

Pierwszy dzień świąt upływał 
na ogół w ścisłym gronie, do-
piero poniedziałek wielkanoc-
ny był dniem składania wizyt 
sąsiadom i znajomym. 

 Drugi dzień Świąt Wielkanoc-
nych, nazywany Lanym Poniedziałkiem 
lub Śmigusem-Dyngusem , upływał 
zazwyczaj pod znakiem spotkań rodzin-
nych i towarzyskich, wesołych zabaw, 
lejącej się wody, zalotów, psot i żartów. 
Początkowo nazwą dyngus określano 
zwyczaj zbierania datków, stanowiący 
jednocześnie formę wykupienia się od 
oblewania. Słowo śmigus oznaczało 
natomiast uderzenie gałązką. Z czasem 
pierwotne znaczenie tych słów zatarło 
się, a połączenie tych określeń dało na-
zwę dla popularnego zwyczaju, sięgają-
cego korzeniami czasów przedchrześci-
jańskich. Początkowo był to zabieg ma-
giczny, mający na celu sprowadzenie 
deszczu, a z czasem nabrał cech o cha-
rakterze matrymonialnym. Na wsi w ob-
lewaniu wodą nie było umiaru. Dziew-
częta oczekiwały na wielki prysznic i 
pozornie broniąc się, piskiem i ucieczką 
podsycały zabawę. Była to bowiem for-
ma zalotów, w których sucha odzież 
świadczyłaby o obrażającym je braku 
powodzenia. Na Podlasiu i Polesiu zwy-
czaj chodzenia od chałupy do chałupy, 
połączony ze składaniem życzeń i proś-
bą o datki, nazywano wołoczebnem. Na 
Lubelszczyźnie zaś popularne były racyj-
ki, chodzenie z pasyjką lub z gaikiem. 
Towarzyszyło im zazwyczaj śpiewanie 
radosnych pieśni wielkanocnych, składa-
nie życzeń i powinszowań.  

 Tak to niegdyś u nas było… Ile 
z tych tradycji kultywujemy w naszych 

rodzinach i środo-
wiskach społecz-
nych?... Odpo-
wiedz na to pyta-
nie pozostawiam 
Państwu a jeśli 
ktoś chciałby po-
dzielić się z nami 
swoimi wspo-
mnieniami czy też 
przemyśleniami, 
to zapraszamy do 

rozmowy i pisania. Ciekawe wątki chęt-
nie opublikujemy. 

Tekst i foto - Małgorzata Leszczyńska 

Panny dawały je kawalerom jako wyraz 
sympatii i akceptacji zalotów, albo też 
matka chrzestna swoim chrześniakom 
by „przyznać się" tym samym do swoje-
go udziału w ich wychowywaniu. Dawa-
no je żebrakom z intencją modlitwy za 
duszę nieżyjących członków rodziny. 
Pisanka to typowa zapłata za wielkanoc-
ną kolędę. Liczba przeznaczonych na 
dary pisanek bywała różna - często się-
gała kilkudziesięciu dlatego rozpo-
wszechnione były zabawy z pisankami: 
toczenie, rozbijanie i wzajemne sobie ich 
odbieranie.  

Wyróżnia się 3 rodzaje pisanek: 
kraszanki, kraski, byczki  (barwione na 
1 kolor bez wzorów); pisanki, piski  
(malowane i ozdabiane wzorami o róż-
nych barwach); skrobanki (pomalowane 
na 1 kolor z wzorami wydrapanymi 
ostrym narzędziem). Znanych jest kilka 
technik zdobienia jajek. Najstarszą i 
najpowszechniejsza jest technika bati-
kowa : na czyste jajko nakłada się rozto-
piony wosk za pomocą lejka skręconego 
z blaszki i osadzonego na kijku (pisaka), 
główki szpilki lub cienkiego gwoździa 
(patycz-ka, lub słomki). W niektórych 
regionach Polski, czynność ta powtarza-
na jest kilkakrotnie, przy czym za każ-
dym razem wzbogaca się ornament o 
nowe elementy. Przez zanurzanie jajka 
kolejno w różnych barwnikach (od najja-
śniejszego poczynając) uzyskiwano wie-
lobarwną dekorację. Rzadką odmianą 
techniki batikowej jest wytrawianie . 
Woskowy rysunek nakładany jest na 
zabarwioną powierzchnię kraszanki, po 
czym wytrawia się kolor tła, zanurzając 
jajko w roztworze kwasu z kiszonej ka-
pusty. Technika wyskrobywania  wzoru 
jest nowszą, lecz coraz powszechniej-
szą. Wzór jest wyskrobywany na zafar-
bowanym na jeden kolor jajku. Techniką 
o wąskim zakresie występowania jest 
tzw. wyklejanka . Wydmuszki okleja się 
białym rdzeniem sitowia i kolorową 
włóczką. W Łowickim nakleja się minia-
turowe wielobarwne wycinanki z papie-
ru. Do barwienia używano szeregu 
barwników naturalnych, np.: czarny  - 
wywar z kory dębowej lub olchowej, 
zmieszany z opiłkami żelaza; jasna zie-
leń - pędy młodego żyta; różne odcie-
nie br ązu - łupiny cebuli; różowy - utar-
te buraki lub ich łupiny. Techniki, jak i 
sam kształt jaja, narzucał sposób zdo-
bienia pisanek, których powierzchnię 
najpierw dzielono liniami tworząc szereg 
symetrycznie rozmieszczonych pól, a 
później zapełniano te pola drobnymi 
motywami, przeważnie geometrycznymi 
i stylizowanymi roślinnymi. Wiele z nich 
miało swoje nazwy: „wiatraczki”, 
„grabki”, „pazurki”, „jedlinki”, czy 
„serduszka”.  

Najstarsza zachowana polska 
pisanka pochodzi z X w., dlatego dbaj-
my, aby ten zwyczaj przetrwał i nasze 
czasy. 

Agata Grzywaczewska 
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Pisanki 
Jajko w kulturze ludowej ma zna-

czenie symboliczne - wiąże się z ży-
ciem, odnawianiem natury. Znaczenie 
potwierdzają dawne zwyczaje z terenu 
Polski. Jajko wkładano pod próg budo-
wanej chałupy, zakopywano w polu  „by 
się darzyło”, ale też składano na gro-
bach. Religijność ludowa łączyła ele-
menty magii z wiarą w cudowne właści-
wości poświęconych przedmiotów, dlate-
go święcona pisanka miała pozostawać 
niezepsuta przez cały rok, chorym poda-
wano ją jako lek, miała także chronić 
całą zagrodę przed pożarem. 

W XIX w. zacierała się kultowo-
magiczna rola pisanek i wykonywano je 
przede wszystkim w celu obdarowania. 



Herb (nazwa przyjęta z nie-
mieckiego Erbe) – znak, wyróżnik, 
osoby, rodu, miasta etc. Zwyczaj sto-
sowania herbów ukształtował się w 
średniowieczu, głównie jako wyróżnik 
zespołu rycerskiego. 

Cyców jako gmina wiejska 
wymieniona jest w 1809 roku, a od 
1815 do 1864 roku jako gmina domi-
nialna (tj. pokrywająca się terytorialnie 
z dobrami szlacheckimi, a funkcję wój-
ta sprawował dziedzic).  

Po odrodzeniu się samorzą-
dów w 1990 roku gminy otrzymały wie-
le uprawnień, a to spowodowało wy-
zwolenie wielu społecznych inicjatyw. 
Społeczność lokalna zaczęła poświę-
cać więcej uwagi na sprawy tożsamo-
ści i historii obszaru objętego granica-
mi administracyjnymi. Pierwsze wnio-
ski i uwagi mieszkańców odnośnie 
herbu pojawiły się podczas zebrań 
wiejskich w latach 2005-2006, gdy 
konsultowano założenia do planów 
poszczególnych miejscowości. Twier-
dzili oni, że gmina Cyców powinna 
posiadać swój herb ze względu na 
wiele zdarzeń historycznych, jakie 
miały tu miejsce. Jako wielowiekowy 
ośrodek społeczno-administracyjny 
Cyców na taki „wyróżnik” zasługuje. 

 Po przyjęciu tych wniosków 
wójt gminy rozpoczął prace w kierunku 
opracowania zarysu historycznego i 

projektu tarczy herbu, flagi i pieczęci. 
W trakcie prac brano pod uwagę wiele 
wątków historycznych, m.in. herby 
rodowe Bąkowskich, Rulikowskich, czy 
Bieńkowskich, jednakże nie łączyły się 
one w sposób jednoznaczny z ziemia-
mi gminy w obecnych granicach admi-
nistracyjnych. Biorąc pod uwagę różne 
propozycje, najbardziej uzasadnionym 
historycznie wizerunkiem herbu wyda-
je się być ten, który ma ścisły związek 
z całą gminą, a nawet poszczególnymi 
miejscowościami.  

 W dniach 15-16 sierpnia 1920 
roku w pobliżu Cycowa i Wólki Cycow-
skiej rozegrała się bitwa pomiędzy 
wojskiem Polskim, a armią Tucha-
czewskiego pod dowództwem Dotola. 
Śmiała szarża 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich pod dowództwem mjr Zygmunta 
Piaseckiego przyczyniła się do zwycię-
stwa Polaków, a tym samym zakoń-
czenia  kilkudniowych walk w okoli-
cach wsi Garbatówka, Świerszczów, 
Bekiesza, Głębokie, Barki. Zasadnym 
wydało się przyjąć jako symbol i wize-
runek na herbie zdarzenia z tego boju, 
którego upamiętnienie w formie tablicy 
znajduje się na płycie Grobu Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie. Aldon 
Dzięcioł, poeta, piewca Polesia, napi-
sał wiersz „Bitwa Cycowska”, którego 
jedna ze strof brzmi:  

Bój pod Cycowem 
W dziejach ojczyźnianego oręża, 

to pokaz, jak kawaleria 
błyskotliwie zwycięża! 

 Biorąc pod uwagę wątek hi-
storyczny zaproponowano tarczę her-
bu z przecinającymi się szablami ułań-
skimi, tj. dwie skrzyżowane szable 
ułańskie paradne na polu niebieskim. 
Wniosek z wizerunkiem herbu, flagi i 
pieczęci wysłano do akceptacji komisji 
heraldycznej przy MSWiA dnia 27 li-
stopada 2008 roku. Dnia 23 marca 
2009 roku otrzymano decyzję nega-
tywną. Głównymi uwagami były spra-
wy  merytoryczne, a więc użycie sza-
bel paradnych, a nie bojowych oraz tło 
herbu niebieskie, a nie czerwone. Dnia 
27 maja złożono do komisji wniosek 
zwierający projekt zgodny z sugestia-
mi, jednak 11 grudnia otrzymaliśmy 
odpowiedź negatywną, ze względu na 
niezbyt wyraźne „obramowanie” pie-
częci. Następny wniosek,  w którym 
zawarto wszystkie poprawki, wysłany 
został do MSWiA dnia 2 czerwca 2010 

roku, do chwili przygotowania 
materiałów nie otrzymano żad-
nej odpowiedzi. 

 Używając wizerunku 
herbu na różnych wydawnic-
twach i stronie UG zamieszcza-
my zapis „projekt herbu”. Mam 
nadzieję, że ostatnia wersja wi-
zerunku herbu, flagi i pieczęci 
zostanie zaakceptowana i nada-
na gminie. 

Jan Baczyński vel Mróz 
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Herby rodzin Świerszczowskich, 
Bąkowskich, Bie ńkowskich i Rulikowskich 

Projekt herbu Gminy Cyców 

POZNAJEMY NASZĄ HISTORIĘ 
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HISTORYCZNE ZNALEZISKO W CYCOWIE 

 Gmina 
Cyców jako nie-
liczna w okolicy 
mogła szczycić 
się posiadaniem 

własnego, okazałego budynku gmin-
nego już pod koniec lat 30-tych XX 
wieku. Staraniem ówczesnych władz, 
a także dzięki wysiłkowi całego społe-
czeństwa gminy, w dniu 30 listopada 
1938 roku oddano do użytku obiekt 
siedzibę, jak wówczas określano „ Za-
rządu Gminy”. Przeglądając karty hi-
storii można się dowiedzieć, że dzień 
ten był bardzo bogaty w wydarzenia. 
W tym dniu obok oddania do użytku 
budynku administracyjnego gminy, 
uroczyście otwarto i przekazano 
uczniom szkoły w Cycowie, Stawku i 
Kopinie. Dwadzieścia lat po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę spo-
łeczność gminy pokazała, że własna 
tożsamość wyzwala nie tylko potrzeby, 
ale także czyny materialne. 

 Budynek Urzędu Gminy przez 
wiele lat służył miejscowej społeczno-
ści, nie tylko jako obiekt administracyj-
ny, ale również usługowy. Mieściły się 
w nim także  instytucje jak poczta i 
telekomunikacja, bank SOP-Cyców, 

kino, czy też przejścio-
wo biuro Gminnej Spół-
dzielni. 

 Z upływem 
czasu obiekt tracił swo-
je walory użytkowe z 
powodu niedoskona-
łych rozwiązań komuni-
kacji wewnętrznej, a 
także jako miejsce wła-
ściwej obsługi intere-
santów, czyli głównie 
mieszkańców naszej 
gminy. Z chwilą powo-
łania samorządów tj. 
od 1990 roku gmina 
przejęła szereg obo-
wiązków, które do tej 
pory prowadził powiat, urząd rejonowy 
lub wojewódzki. Stan techniczny bu-
dynku, a także wymogi lokalowe do 
obsługi ludności, zmusiły wójta do 
opracowania dokumentacji projektowo
-kosztorysowej na modernizacje obiek-
tu. Dnia 14 stycznia 2010 roku Rada 
Gminy zatwierdziła budżet, a to po-
zwoliło na przystąpienie do prac bu-
dowlanych w celu wykonania tego 
przedsięwzięcia. 

Nikt nie przypuszczał, że 
dzień 15 grudnia 2010 roku będzie, 
obok innych w gminie także ważną 
datą. Pracownik firmy budowlanej wy-
konując przyłącze  kanalizacyjne na-
trafił na butelkę zawierającą akt erek-
cyjny, wmurowany w fundamenty bu-
dynku dnia drugiego października Ro-
ku Pańskiego tysiąc dziewięćset trzy-
dziestego siódmego, a w roku dzie-
więtnastym Niepodległości Państwa 
Polskiego. Dokument pisany był atra-
mentem na pergaminie i umieszczony 
został w butelce, a następnie zamuro-
wany w fundamencie budynku od po-
łudniowego-zachodu.  

W tym akcie wymienione są 
najważniejsze osoby w Państwie, a 
także ówczesne władze wojewódzkie, 
powiatowe, gminne i kościelne. Warto 

wspomnieć, że 
funkcję wójta pia-
stował Pan Antoni 
Końcowy, probosz-
czem był ks. Jan 
Orzeł, komendan-
tem policji Stefan 
Kańczukowski, a 
sekretarzem gminy 
Aleksander Łysa-
kowski. Funkcję 
zarządu w gminie 
piastowały nastę-
pujące osoby: Jó-
zef Bednarski, Wik-
tor Zambrzycki, 

Tomasz Marczew-
ski, Antoni Pelica. 

Radnymi byli, Kazimierz Czarnecki, 
Józef Gawliński, Jan Jachimczuk, Ro-
man Kozbek, Stanisław Kołodziejczyk, 
Józef Kozigóra, Michał Kozyrski,  Ja-
kób Miller, Stanisław Oraczewski, Eu-
geniusz Radko, Karol Kuff, Adam Szu-
rek,  Michał Szpetmański, Paweł Sto-
pyra, Antoni Szum, Józef Szyszkow-
ski, Józef Żelaznowski, Jan Jaworski, 
Nuchim Blusztein. Funkcje sołtysów 
pełnili: Jan Tabor, Seweryn Skórniew-
ski, Stanisław Krukowski, Leon Cho-
ma, Józef Piechota, Antoni Szum,  
Mieczysław Smętkowski, Edward 
Bachman, Konstanty Spodarek, Cy-
prian Mielniczuk, Antoni Olszewski, 
Kazimierz Jachimczuk, Piotr Waręciak, 
Paweł Orluk, Jan Gędek, Bronisław 
Mazurek, Franciszek Pleskot,  Józef 
Borys, Andrzej Klimkiewicz, Antoni 
Pelica,  Wiktor Brodowski, Józef Ja-
sielski, Józef Bieńkowski, Piotr Wojtaś,  
Aleksander Szum, Dymitr Waszkie-
wicz, Józef Brzozowiec, Józef Pikuła, 
Ludwik Stopa, Alekasander Sawicki , 
Józef Trześniak, Stanisław Ścieślicki, 
Emil Parn, Jan Klimek, Władysław 
Darnia, Stanisław Radko, Konstanty 
Błaszkiewicz. Poświęcenia dokonał ks. 
Jan Orzeł, projekt budynku wykonał 

Wmurowanie aktu erekcyjnego  
budynku Urz ędu Gminy w Cycowie  

Akt erekcyjny  budynku  
Urzędu Gminy w Cycowie  

c.d. na następnej stronie ... 



Kazimierz Barszczewski z Lu-
blina, a roboty budowlane pro-
wadziła ekipa Wojciecha Mali-
nowskiego z Lublina. 

 Akt rozpoczyna się 
słowami: W imię Boże, a koń-
czy: Gmina Wiszniewice w 
Cycowie wysiłkiem ku wiecznej 
rzeczy pamięci wznosi ten bu-
dynek, by z niego promienio-
wała idea naszej państwowo-
ści, by się tu kształtowało życie 
i samowychowanie obywatel-

skie na niwie samorządowej ku 
chwale i potędze Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Znalezisko ma wartość nie 
tylko historyczną , ale w swojej 
treści podkreśla  niezwykłe treści 
patriotyczne. Po przeprowadzeniu 
niezbędnych prac konserwacyj-
nych  kopię umieścimy w godnym 
miejscu, a oryginał wraz z opisem 
nowej inwestycji znajdzie swoje 
miejsce w ścianie budynku.  

 Jan  Baczyński vel Mróz   

stych przy stojącej do dziś sosnowic-
kiej cerkwi prawosławnej i licznie gro-
madzących się na nich wiernych. 
Zgodnie z jego relacją stosunkowo 
często się zdarzało, że miejscowi kato-
licy chodzili do cerkwi posłuchać pięk-
nie śpiewającego chóru. O wysiedle-
niach Ukraińców po II wojnie świato-
wej mówił z żalem: Po II wojnie to byli i 
tacy Ukraińcy, co wyjeżdżali stąd. Byli 
i tacy, których przesiedlono. Ja widzia-
łem, jak ich wywozili. Ja patrzę, a tu 
tylu znajomych. Oni powiadają: do 
widzenia panie Szumski, już się nie 
zobaczymy. To przyznam, że zapłaka-
łem. Dodał z wyraźną ironią: No, ale 
cóż, oni to chyba jechali sami, z wła-
snej woli. Zwrócił uwagą na ciągłość 
lokalnej katolickiej tradycji odpustowej 
stwierdzając: Dawniej i dziś są wielkie 
odpusty. W naszym kościele na Św. 
Trójcę. Przybywa tu dużo ludzi, przy-
jeżdżają kramy. Tak było kiedyś, tak 

Szczególnie znaną osobą był 
Jan Szumski, z którym wywiad prze-
prowadziła w marcu 1976 r. Maria Gry-
bel-Meksala.  Szumski miał wtedy 80 
lat. Zawodowo zajmował się rolnic-
twem i stolarką. Jego zasługą było 
zorganizowanie w Sosnowicy w 1922 
r. Straży Ogniowej, a w 1926 znanej 
na całą okolicę orkiestry strażackiej. 
Udzielając wywiadu wspominał lata 
dwudzieste XX w. mówiąc: 50 lat 
wstecz to Sosnowica była daleko 
mniejsza. Cała strona od północy to 
owies rósł, a teraz są mieszkania. Było 
tu paru stolarzy, mularzy, Żydki, byli 
rzemieślnicy, handlowców trochę. 
Przekazał interesujące wiadomości na 
temat miejscowych stosunków narodo-
wościowych i wyznaniowych. Podkre-
ślił, że w prowadzonej przez niego 
orkiestrze grali wspólnie Polacy, Żydzi 
i Ukraińcy. Opowiadał o odpustach 
odbywających się w latach trzydzie-

jest dzisiaj. Opowiadał też o sosnowic-
kich jarmarkach. Najważniejszy odby-
wał się w dzień Matki Boskiej Różań-
cowej. Dodawał, że obecnie jarmar-
ków nie ma, a co środę jest tylko targ. 
Na temat miejscowego handlu powie-
dział, że ok. 1932-1933 r. w Sosnowi-
cy powstał sklep spółdzielczy 
„Społem”, natomiast reszta była pry-
watna, z czego część należała do Ży-
dów. Porównując czasy caratu, lata II 
RP i rzeczywistość społeczno-
gospodarczą panującą w Polsce Ludo-
wej podkreślił, że współcześnie, czyli 
w latach siedemdziesiątych XX w., 
poziom życia mieszkańców i rozwoju 
gminy jest nieporównywalnie wyższy 
niż dawniej. 

Drugi informator – Michał Ku-
bel, udzielił wywiadu na potrzeby lu-
belskiego skansenu w kwietniu 1976 
r., mając 75 lat. Pochodził ze wsi Tur-
no położonej ok. 5 km. od Sosnowicy. 
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 Cenne źródło wiedzy o historii lokalnej stanowią relacje spisywane przez wieloletnich 
mieszkańców konkretnych miejscowości, względnie nagrywane i notowane przez ich 
rozmówców. Zainteresowałem się takimi materiałami zapoznając się w latach 2006-2007 z 
działalnością regionalistyczną prowadzoną w gminie Sosnowica przez pracowników tamtejszej 
biblioteki publicznej, a także zgłębiając dzieje sosnowickich stron. W badaniach ogromnie 

pomogły mi pracownice biblioteki – dyrektor Anna Czarnomska i Renata Paśnik. Część kwerendy przeprowadziłem 
w archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, gdzie wyszukałem notatki z wywiadów przeprowadzonych w 
połowie lat siedemdziesiątych minionego wieku na potrzeby muzeum z dwoma wiekowymi mieszkańcami 
Sosnowicy: Janem Szumskim i Michałem Kubelem. Materiały udostępnił mi pracownik muzeum Andrzej Wrona. 
Pragnę podzielić się z czytelnikami „Z Życia Polesia” najbardziej interesującymi wiadomościami przekazanymi 
przez dawno zmarłych sosnowiczan. Część starszych mieszkańców gminy, powinna ich pamiętać. 

Z Życia Polesia 

Dawna Sosnowica w świetle relacji archiwalnych 

Rozbudowany budynek Urz ędu Gminy w Cycowie  



Od 1922 r. przebywał 8 lat we Francji. 
W okresie międzywojennym był przez 
2 lata karbowym w gospodarstwie Libi-
szów. W Sosnowicy mieszkał od 1946 
r. Podobnie jak Szumski skupił się na 
stosunkach narodowościowych i wy-
znaniowych. Opowiadał, że do 1939 r. 

Sosnowicę zamieszkiwali Żydzi, Pola-
cy i Ukraińcy. Przed 1939 r. w miejsco-
wości miało według niego mieszkać 
około 600 Żydów. Ludność żydowska 
zajmowała się handlem żelaznym i 
tekstylnym. Byli wśród niej także pie-
karze oraz wędrowni szewcy i krawcy. 
Niektórzy Żydzi hodowali krowy, wypa-
sane na pastwiskach dzierżawionych u 
dziedzica. Przedwojenna Sosnowica 
dzieła się na 2 części: osadę i 
„wioskę”. W osadzie mieszkały rodziny 
polskie i żydowskie, a w „wiosce” oko-
ło 100 rodzin prawosławnych. Po wy-
siedleniu Ukraińców do dawnej 
„wioski” napłynęła ludność polska z 
okolicznych wsi i repatrianci zza Buga.  

Kubel wspominał też kwestie 
majątkowe, mówiąc, że wieś Sosnowi-
ca miała wspólne pastwisko (wypas) w 
Turnie. Pola były skupione w 5 miej-
scach, a ich lokalne nazwy brzmiały: 
„Proste pole”, „Od czołowiny”, „Pod 
wirzk”, „Kałuża”, „Stare pole”. Zagrody 
zapamiętane przez informatora miały 
formę luźnych zagród wielobudynko-
wych i różniły się zależnie od zamoż-
ności właściciela. W Turnie zdarzały 
się ubogie zagrody, w których obora, 
tzw. „chliwek”, znajdowała się pod 
wspólnym dachem z chałupą. Studnie 
były we wsi wspólne dla kilku gospo-

darstw. Najstarsze i najbardziej po-
wszechnie występujące płoty budowa-
no z gałęzi. Po 1918 r. bogaci stawiali 
płoty sztachetowe. Michał Kubel prze-
kazał w wywiadzie również informacje 
na temat rozkładu wnętrz i konstrukcji 
sosnowickich domów mieszkalnych. 

Najstarsze chałupy 
miały wszystkie iden-
tyczne rozplanowanie, 
składając się z izby, 
sieni i komory w ukła-
dzie asymetrycznym. 
Przed 1914 r. w oko-
licznych wsiach budo-
wano już, najpierw u 
gospodarzy zamoż-
nych, chaty z 
„wankirzem”, czyli dru-
gą izbą, wydzieloną z 

jednej dużej izby. Zapamiętał też cha-
łupy tzw. podwójne, zamieszkałe przez 
2 rodziny, najczęściej rodziców i doro-
słe dzieci. Na takie chaty składały się 
2 izby i 2 sienie. Do lat pięćdziesiątych 
w Sosnowicy i okolicach wznoszono 
powszechnie domy z drewna. Pierw-
sze murowane budynki mieszkalne 
pojawiły się około połowy lat pięćdzie-
siątych XX w. Najstarsze podmurówki 
z cegły spajanej gliną, a później  ce-
mentem, budowano pod chałupami od 
1920 r. Kubel mówił też o 
konstrukcji ścian, szalowa-
niu ścian zewnętrznych, 
stolarce budowlanej, klepi-
skach z ziemi smarowanej 
co jakiś czas gliną, dopiero 
po II wojnie światowej za-
stąpionych podłogami z 
desek, a także stropach i 
piecach. Piece budowali w 
okolicy murarze Żydzi. Tra-
dycyjne pokrycie dachów 
stanowiła słoma. Ganki 
pojawiły się przed domami 
po 1945 r. Kubel przekazał też trochę 
wiadomości o konstrukcji stodół so-
chowych.     

Zaprezentowany artykuł do-
wodzi, jak wielkie znaczenie dla doku-
mentowania dziejów regionalnych i 

lokalnych ma rejestrowanie i archiwi-
zowanie tzw. „historii mówionej”, spisy-
wanej z ust starszych mieszkańców. 
Na terenie gminy Urszulin, położonej 
niedaleko Sosnowicy, taką działalność 
prowadzi społecznie Adam Panasiuk. 
Efekty popularyzuje w artykułach, za-
mieszczanych na prowadzonej przez 
siebie bardzo popularnej stronie inter-
netowej http://.historia.urszulina.net. 
Praca Adama Panasiuka została doce-
niona przez redakcję ogólnopolskiego 
kwartalnika historycznego „Karta” (nr 
62), która opublikowała jego korespon-
dencję oraz informowała o prowadzo-
nych działaniach dokumentacyjnych. 
Największy sukces Adama Panasiuka 
stanowi nagroda przyznana przez 
Fundację na Rzecz Rozwoju Polskie-
go Rolnictwa w konkursie „Polska 
wieś. Dziedzictwo i przyszłość” za pra-
cę „Śladami zapomnianej historii... 
Wereszczyn”. Nagrodzona monografia 
zostanie opublikowana w maju 2011 r. 
w formie książkowej przez Wydawnic-
two Naukowe Scholar. Książka zainte-
resuje czytelników „Z Życia Polesia”, 
wśród których są mieszkańcy terenów, 
których dotyczy historia Wereszczyna, 
a także osoby pochodzące z tych stron 
lub związane z nimi emocjonalnie z 
innych względów. Publikacja książko-

wa Adama Panasiuka będzie ważnym 
wydarzeniem regionalnym, a w pew-
nym stopniu także euroregionalnym i 
międzynarodowym. 

Dr hab. Adrian Uljasz, historyk i kulturo-
znawca, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Fotografie użyczył Adam Panasiuk  
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W omawianym przeze mnie 
okresie właścicielem dóbr świersz-
czowskich był Wiktor Zbyszewski. W 
1884 roku nabył 75 mórg i 130 prętów 
gruntu, część lasu Bieleckie, za sumę 
150.000 rubli, zmniejszając tym sa-
mym obciążenie hipoteki pożyczką 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskie-
go w Lublinie. Następnie do roku 1913 
stał się właścicielem całości dóbr 
Świerszczów i Gliny.   

Rozległość dóbr Świerszczów 
łącznie z dobrami Gliny w roku 1889 
wynosiła 4049 mórg i 1 pręt. Dobra 
Świerszczów rozciągały się na 3446 
morgach i 68 prętach, a dobra Gliny 
na 602 morgach i 233 prętach. Dobra 
te, z przyległościami i przynależno-
ściami wystawione zostały na sprze-
daż przymusową drogą licytacji: Dy-
rekcja Szczegółowa Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego w Lublinie na 
zasadzie art. 218 Najwyższej zatwier-
dzonej dnia 9 czerwca 1888 roku 
Ustawy Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w Guberniach Królestwa 
Polskiego, oraz Deskryptu Dyrekcji 
Głównej z dnia 21 marca/2 kwietnia 
1890 roku, Nr 6699 uwiadamia niniej-
szym Wiktora Zbyszewskiego właści-
ciela Dóbr Świerszczów, iż dobra 
ziemskie Świerszczów w Powiecie 
Chełmskim, Guberni Lubelskiej poło-
żone, po uposażeniu włościan przy 
dziedzicu pozostałe, z przyległościami 
i przynależnościami w wykazie hipo-
tecznym wymienionym – jako zalega-
jące w ratach Towarzystwa Kredyto-
wego Ziemskiego po datę licytacji na-
leżnych w sumie Rsr 6281, kop. 70 
wystawione są na sprzedaż przymuso-
wą przez licytację publiczną. Licytacja 
odbywać się będzie wobec Radcy Dy-
rekcji Szczegółowej w dniu 25 lutego/ 
9 marca 1891roku poczynając od go-
dziny 11-tej z rana w kancelarii Nota-
riusza w mieście Lublinie przy ulicy 
Rynek pod Nr 1 przed tymże Notariu-
szem, a w razie przeszkody w jego 
Kancelarii przed jego zastępcą. Va-

dium oznaczone jest do licytacji w su-
mie Rsr 10000 w gotowiźnie lub Li-
stach Zastawnych lub Likwidacyjnych 
z właściwymi kuponami. Licytacja roz-
pocznie się od sumy Rsr 99239. W 
terminie licytacji nieumorzony kapitał 
Towarzystwa, po opłaceniu zaległości, 
wynosić  będzie Rsr 47901 kop. 86. 
Warunki licytacyjne są do przejrzenia 
we właściwej księdze wieczystej i w 
Biurze Dyrekcji Szczegółowej. Ostrze-
żenie: W razie nie dojścia do skutku 
powyższej sprzedaży dla braku licy-
tantów, druga i ostateczna sprzedaż 
od zniżonego szacunku odbytą będzie 
bez dalszych nowych doręczeń w ter-
minie jaki Dyrekcja Szczegółowa 
oznaczy i w pismach publicznych raz 
jeden ogłosi w sposób wskazany w art. 
235 Ustawy Towarzystwa Kredytowe-
go Ziemskiego z roku 
1888. Nabywca dóbr 
na sprzedaż wystawio-
nych może być tylko 
poddany rosyjski. 
Przystępujący do licy-
tacji obowiązany jest 
jednocześnie ze złoże-
niem vadium, przed-
stawić dowód urzędowy przekonujący, 
że jest poddanym rosyjskim, jeżeli 
Radca Dyrekcji Szczegółowej lub No-
tariusz, przy licytacji obecni, takiego 
dowodu zażądają”. Na prośbę Wiktora 
Zbyszewskiego Dyrekcja Główna To-
warzystwa Kredytowego Ziemskiego 
przyznała pożyczkę dodatkową serii 
bezterminowej pod zastaw na dobrach 
Świerszczów i do licytacji nie doszło.   

Okres około dwudziestu lat 
zarządzania majątkiem przez Zby-
szewskiego przypadł na czas nasilonej 
rusyfikacji. Zmierzała ona do  wyelimi-
nowania języka polskiego w szkolnic-
twie, urzędach, sądach. W obsadzaniu 
wójtów, czy pisarzy gminnych, obowią-
zywała zasada bezwzględnej lojalno-
ści do cara. Sytuacja ta, tragiczna dla 
Polaków, położenie ekonomiczne chło-
pów, robotników rolnych, było wprost 

nie do wytrzymania. Politykę rusyfika-
cyjną stosowano w całym zaborze 
rosyjskim. Szczególnie jednak podcho-
dzono do Chełmszczyzny. Ze względu 
na to, że ludność wyznania prawo-
sławnego w powiecie chełmskim sta-
nowiła najwyższy procentowy wskaź-
nik pod względem ilościowym, powiat 
ten był traktowany w całości jako pra-
wosławny. W zasadzie położenie eko-
nomiczne chłopów w powiecie chełm-
skim nie różniło się od sytuacji ludno-
ści wiejskiej w całej guberni lubelskiej, 
jednak na Chełmszczyźnie chłopi wy-
znania prawosławnego traktowani byli 
łaskawiej. Mogli korzystać bez ograni-
czeń z pomocy Banku Włościańskiego 
przy zakupie ziemi. Była w tej sprawie 
instrukcja wydana dla komisarzy do 
spraw włościańskich o sposobie wyda-

wania zaświadczeń 
uprawniających do 
korzystania z pomocy 
wspomnianej instytu-
cji, a podpisanej przez 
warszawskiego gene-
rał-gubernatora M. 
Czertkowa. Stwier-
dzono w niej, że lud-

ność pochodzenia polskiego i litew-
skiego nie może być dopuszczana do 
korzystania z pożyczek w powiatach 
guberni lubelskiej: (…) chełmskim, 
hrubieszowskim, biłgorajskim i zamoj-
skim.  

W bardzo trudnej sytuacji byli 
również robotnicy rolni. W powiecie 
chełmskim był najniższy wskaźnik pła-
cowy. Właściciel ziemski zawierając 
umowę z robotnikiem rolnym mógł 
dyktować warunki, często bardzo trud-
ne. Żądano przy zawarciu umowy, by 
robotnik miał ze sobą chłopca lub 
dziewczynę zdolnych do pracy, tzw. 
„posyłkę”, a obowiązkiem jej była pra-
ca na polu właściciela bez dodatkowe-
go wynagrodzenia. Również warunki 
mieszkaniowe robotników rolnych były 
bardzo ciężkie. Często mieszkali po 
kilka rodzin w jednej izbie w czwora-
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kach. Nie mieli żadnej opieki zdrowot-
nej, otrzymywali nie wystarczającą 
ilość opału. Na tle takiej sytuacji poli-
tycznej, społecznej, religijnej, przy cią-
głym dążeniu przez zaborcę do nisz-
czenia polskości, nasilały się dążenia 
rewolucyjne, szczególnie wiosną 1905 
roku. Fala ruchów rewolucyjnych ogar-
nęła całe Królestwo Polskie, wszystkie 
grupy społeczne, wszystkie środowi-
ska i klasy, wszystkie regiony, od naj-
bardziej uprzemysłowionych do zaco-
fanych gospodarczo. Wydarzenia re-
wolucyjne nie ominęły też Świerszczo-
wa i Garbatówki.  

Dnia 14 marca grupa strajku-
jących w liczbie 200 osób przybyła z 
folwarku Ostrówek do folwarku 
Świerszczów. Tu przerwano roboty i 
razem z robotnikami tego folwarku 
udano się do folwarku Garbatówka. Za 
zorganizowanie strajku i przewodzenie 
pochodowi, między innymi do Świersz-

czowa i Garbatówki, aresztowano i 
zatrzymano Aleksandra Jaworskiego 
oraz Jana Wróblewskiego z folwarku 
Ostrówek. Następnie w dniu 18 marca 
złożono żądania zmiany warunków 
pracy w folwarku Garbatówka. Były to 
jednak strajki żywiołowe, nie kierowa-
ne przez żadne partie polityczne. Wy-
raz żywiołowości stanowiła forma straj-
ku, polegająca na zbiorowych pocho-
dach od folwarku do folwarku. Z reguły 
żądano po 30 kopiejek na jednego 
strajkującego, na wyżywienie, a otrzy-
mane pieniądze przywódca grupy roz-
dzielał wśród uczestników. Przy prze-
rywaniu pracy rygorystycznie prze-
strzegano, by wszyscy robotnicy po-
rzucili swe zajęcie, a w stosunku do 
opornych lub łamistrajków stosowano 
przemoc fizyczną. Żywiołowy zryw 
rewolucyjny jednak upadł. Wezwani do 
tłumienia strajków kozacy na czele z 
naczelnikiem straży ziemskiej sztab-

skapitanem  Przeobrażeńskim odwie-
dzili między innymi w dniach 27-31 
marca folwarki w Świerszczowie i Gar-
batówce. Chłopi jednak nie zaprzestali 
działalności wrogiej do obszarników. 
Świadczy o tym fakt, że dziedzic ma-
jątku Świerszczów Wiktor Zbyszewski 
złożył skargę do komisarza włościań-
skiego, iż chłopi wsi Małków i Świersz-
czów w roku 1905 narazili przez wyrąb 
lasu i wypas bydła na stratę w wysoko-
ści 612 rb. 66 kop. Natomiast ludność 
Garbatówki narzekała na ograniczenia 
serwitutowe.  

W opisywanym okresie w dniu 
9 maja 1887 roku we wsi Świerszczów 
urodziła się Sługa Boża Emilia Głów-
czyńska, córka Szczepana i Józefy z 
Wierzchowskich. Tu ukończyła szkołę 
elementarną (4 klasy). Więcej o osobie 
Emilii Główczyńskiej w kolejnych nu-
merach kwartalnika. 

Jan Czesław Dyszewski 

się w powietrzu, portret Marszałka, a 
pod nim z kwiatów polnych (praca 
dziatwy szkolnej) napis ‹Witaj, ukocha-
ny wodzu!›. O godzinie 7 nadjechał 
samochodem od strony Rejowca jene-
rał Orlicz-Dreszer (ten, który na czele 
P.O.W. rozbroił w listopadzie 1918 
roku okupantów w całej Chełmszczyź-
nie) zaszczycając roz-
mową oficerów straży. 
Wkrótce ukazały się 
powozy, wiozące Mar-
szałka i Jego otoczenie. 
Zagrzmiała komenda, 
wyrównały się szeregi. 
Burza okrzyków powita-
ła Dostojnego Gościa. 
Krótki raport, podziękowanie; Marsza-
łek przechodzi wzdłuż plutonu honoro-
wego Straży i zatrzymuje przed dele-
gacją miejscowych włościan, samo-
rzutnie przyjmujących Go chlebem i 
solą. Sześćdziesięcioletni gospodarz 
p. Mańkowski, drżącym ze wzruszenia 

 W dniu 6 
czerwca 1925 
roku do majątku 
Zdzisława Lech-

nickiego w Święcicy (obecnie Gmina 
Wierzbica, wówczas Gmina Olcho-
wiec) przybył Józef Piłsudski – najważ-
niejsza postać II Rzeczypospolitej. 
Tego dnia o godzinie 3-ej rano przyje-
chał pociągiem do Rejowca, gdzie 
przebywał do godziny 6.30, następnie 
powozem odjechał do Święcicy. Tutaj 
od wczesnych godzin rannych miesz-
kańcy oczekiwali spotkania z marszał-
kiem, o czym informuje jedna z praso-
wych notatek: Odświętnie ubrana lud-
ność gromadziła się przy bramie trium-
falnej, zbudowanej w przeddzień przez 
Straż Pożarną miejscową z drabin i 
bosaków. Wysoka, oryginalna budow-
la, efektownie przystrojona wieńcami, 
zielenią i emblematami strażackimi 
wzbudzała powszechny podziw. Kilka-
naście metrów nad ziemią zawisł, zda 

głosem składa hołd Temu, co ‹Polskę 
odbudował›.  Podczas tego spotkania 
z mieszkańcami Święcicy, pewnie i 
sąsiednich wsi, Józef Piłsudski wspo-
minał swój pierwszy pobyt w majątku 
Lechnickich w 1915 roku, kiedy to 
Niemcy zarekwirowali wszystko, cokol-
wiek do zjedzenia było. Niestety, na 

temat tego, wspomniane-
go przez marszałka, po-
bytu z 1915 roku nie ma 
żadnych informacji. Przy-
woływane przez J. Pił-
sudskiego wspomnienia 
sprzed 10 lat wywoływały 
entuzjazm, wśród wiwa-
tującej ludności. Następ-

nie wysadzoną brzózkami aleją odjeż-
dża Wódz, odprowadzony przez Straż, 
do pp. Lechnickich, by zażyć wśród 
szczerze oddanych Mu ludzi odpo-
czynku przed dalszymi trudami.  
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Wkrótce ukazały się 
powozy, wiozące 
Marszałka i Jego 

otoczenie. Zagrzmiała 
komenda, wyrównały 

się szeregi. Burza 
okrzyków powitała 

Dostojnego Gościa.  



W rozmowach w 
majątku w Święcicy uczest-
niczyli m.in.: Zdzisław, Ta-
deusz i Felicjan Lechniccy, 
pisarz i publicysta Melchior 
Wańkowicz oraz Antoni Za-
lewski, redaktor „Jedności 
Ludowej” wydawanej w Lu-
blinie. Piłsudskiemu towa-
rzyszyli oficerowie: gen. Gu-
staw Orlic- Dreszer, związa-
ny z Chełmszczyzną, gdzie 
w listopadzie 1918 roku roz-
począł organizowanie 1 Puł-
ku Szwoleżerów; ppłk Adolf 
Maciesza, bliski współpracow-
nik J. Piłsudskiego w Biurze 
Kapituły Orderu Virtuti Militari; 
płk Władysław Bończa-
Uzdowski, legionista i dowódca 3 DP 
Legionów w Zamościu; mjr Jan Korko-
zowicz, dowódca batalionu w 36 pp 
Legii Akademickiej oraz adiutant por. 
Galiński.  

Niestety, również i z tego spo-
tkania brak jest materiałów źródło-
wych. Z późniejszych działań jego 
uczestników można wnioskować, że 
rozmowy miały na celu pozyskanie dla 
przygotowywanego przewrotu przed-
stawicieli środowisk politycznych, roz-
proszonych w różnych organizacjach, 
które później utworzyły  Związek Na-
prawy Rzeczypospolitej.  

Następnego dnia, tj. 7 czerw-
ca o godzinie 8 rano przed domem 

Zdzisława Lechnickiego mieszkańcy 
gminy witali marszałka okrzykami 
Niech żyje! Wśród zgromadzonych 
tłumów były delegacje Urzędu Gminy, 
sołtysi, radni, kółek rolniczych, miej-
scowych legionistów, kół młodzieży i 
ogniska nauczycielskiego, których 
przedstawiciele składali marszałkowi 
życzenia. Zdzisław Lechnicki przedsta-
wił J. Piłsudskiemu Wójta Gminy Ol-
chowiec, który wręczył marszałkowi 
chleb i sól, życząc, by był nadal solą 
źrącą dla wrogów, a przyprawą dla 
narodu. Według przekazu Michała 
Radzickiego, który jako ośmioletni 
chłopiec – syn sołtysa był na tym uro-
czystym powitaniu („kręcił się przy 
ojcu”) i z którym kilka lat temu przepro-

wadziłam rozmo-
wę – dwór w 
Święcicy był kryty 
strzechą i Piłsud-
ski był podnoszo-
ny do tej strzechy 
na znak, że wy-
wodzi się ze 
szlachty. Wzru-
szającym był mo-
ment, kiedy dwie 
miluśkie szkolne 
dziewuszki wrę-

czyły bukiet czerwo-
nych kwiatów, za-
pewniając, że 

‹Dziadka bardzo kochają›. 
Przy śpiewie ‹My pierwsza 
Brygada› rozstąpiły się tłu-
my, by przepuścić powozy. 
Widok ich przypominał, że 
czas rozstania nastąpił, co 
niejedną łzę w oku wywoła-
ło. Obrzucony deszczem 
kwiatów, żegnany tysiączne-
mi życzeniami odjechał, dro-
gi Wódz do Chełma, pozo-
stawiając wspomnienie ra-
dosnych chwil poczucie 
szczęścia, że Ten, co wie-

rzył, że chcieć – to móc ukazał 
się spragnionym oczom, krze-
piąc serca, umacniając wiarę 
w jasną przyszłość Kraju. 

Katarzyna Hanc  
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Józef Piłsudski w Święcicy.  
Siedzą po środku gen. Gustaw Orlicz-Dreszer,  

Maria Lechnicka iJózef Piłsudski. Z tyłu stoj ą Zdzisław 
i Tadeusz Lechniccy oraz Melchior Wa ńkowicz 

Tadeusz Lechnicki (pierwszy z lewej) i jego go ście  
podczas wizyty Józefa  Piłsudskiego. W śród nich  
gen. Gustaw Orlicz-Dreszer i Melchior Wa ńkowicz 

Ku przestrodze pijakom 

 Szperając po prasie XIX w. 
natrafiłem na ciekawą, choć tragiczną 
historię, jaka wydarzyła się w Andrze-
jowie (Gm. Urszulin), a została przyto-
czona przez „Kurjer Warszawski” z 
1858 roku (nr 335). Oto treść:  

 We wsi Andrzejowie Powiecie 
(właściwie obwodzie) Radzyńskim, 
sołtys przechodząc po południu, przez 
podwórze swoje, spostrzegł, iż pod 
szopą zbiegło się kilkoro prosiąt i zbite 
w gromadę, coś chciwie pożerały. Zbli-
żył się w to miejsce i spostrzegł nało-
gową pijaczkę Annę Goworczuk, wy-
robnicę, którą w stanie największego 
opilstwa leżała bez czucia, a prosięta 
wygryzły jej z prawej strony twarz całą, 
pół nosa, pół brody, ucho całe i oko 
zupełnie nadwerężyły. Natychmiast 
udzielono jej pomoc, lecz bez skutku. 
Żyła jeszcze przez noc całą, zaczęła 
odzyskiwać przytomność, i wtedy czu-
jąc boleść z ran twarzy, pytała się kto 
ją pobił; siły jednak niedługo ją odbie-
gły, a nim ją odwieziono do Szpitala, 
zakończyła życie. Anna Goworczuk, 
była wdową po gospodarzu rolnym, i 
pozostawiła dwoje nieletnich dzieci.  

Adam Panasiuk 



Głównym zobowiązaniem 
poddanego na rzecz dziedzica, bądź w 
przypadku włók kościelnych na rzecz 
plebana, było w wiekach średnich od-
rabianie pańszczyzny. Już w 1477 
roku sejmik ziemski wydał statut kra-
snostawski, w którym określił jednolite 
świadczenia chłopskie w ziemi chełm-
skiej. W dokonanym przez dziewiętna-
stowiecznego historyka Adryana Krzy-
żanowskiego tłumaczeniu tekstu statu-
tu czytamy: Pragnąć dobra i dziedzic-
twa wszystkich ziemian i braci naszych 
w ziemi Chełmskiej dźwignąć i do 
większych przywieść zbiorów pracą 
kmieciów i osadników stanowimy: 

Każdy kmieć, człowiek czy osadnik 
jakiego bądź stanu nie może wy-
chodzić z dziedzictwa lub posiadło-
ści swego pana przez odkazanie, 
chyba gdy posiadany przez siebie 
łan ziemi zasadzi innym kmieciem 
tak zdatnym jak był sam, albo gdy 
swoją posiadłość sprzeda za po-
zwoleniem swego pana. 

Każdy kmieć w całej ziemi Chełmskiej 
z każdego łanu na świętego Marci-
na (11 listopada) co rok zapłaci 
swemu panu pół grzywny, przy tem 
da czworo drobiu na narodzenie 
Najświętszej Panny, a 4 kapłony i 
24 jaj na Wielkanoc. 

Każdy człowiek i osadnik o swoim 
chlebie z dwiema kosami dwa dni w 
roku, jeden dzień podczas siejby 
zimowej, jeden podczas letniej pra-
cować i żąć będzie dla swego pana. 

Każdy kmieć przywiezie co rok swemu 
panu cztery fury drew, dwie na na-
rodzenie Pańskie, dwie drugie na 
Wielkanoc. 

Każdy kmieć koleją będzie powoził 

swego pana w granicach ziemi 
Chełmskiej. 

Każdy kmieć z łanu corocznie da swe-
mu panu cztery korce owsa, a za to 
nie będzie obowiązany siać do dwo-
ru pokładnego (pod skibę). 

Tłóki, ile razy się podoba i będzie po-
trzeba panu, kmiecie na wezwanie i 
koszt dworu odrabiać będą. 

Każdy ogrodnik ze swego ogrodu wy-
płaci corocznie swemu panu sześć 
groszy czynszu i odrobi jeden dzień 
pańszczyzny w tygodniu. 

Każdy pan jest mocen osadzić swych 
ludzi i kmieci na czynszu większym 
na półgrzywny bez pańszczyzny. 

Pod karą trzech grzywien każdy zie-
mianin, dziedzic lub 
posiadacz, ma się 
stosować do powyż-
szych przepisów. 
Przekraczający sta-
wać będzie przed 
sądem starościńskim 
po pierwszym odebra-
nym pozwie. 

Pod taką samą karą 
żaden ziemianin nie 
może do swych dóbr 
przyjmować zbiegłych 
cudzych kmieci, jest 
zaś obowiązany wydać niezwłocz-
nie takich na właściwe wezwanie, 
pod zaostrzeniem odpowiedzenia 
przed sądami i złożeniem przysięgi, 
jeżeliby zaprzeczał pobytu zbiega. 

Kmiecie i osadnicy są zobowiązani 
naprawiać młyny i tamy swym pa-
nom. 

Ziemianin nie może umartków, to jest 
puścizny po zmarłych kmieciach 

swoich zabierać, ale tylko dzielący 
się nią spadkobiercy dadzą nie-
zwłocznie panu swemu wieprzka 
lub jałowicę.    

Po upływie dwóch wieków w księgach 
parafialnych zapisano, iż w dobrach 
wereszczyńskich poddani po trzy dni 
robić powinni w każdy tydzień wołami. 
Na poddanych ciążył ponadto obowią-
zek płacenia dziesięciny na rzecz du-
chownego unickiego w wysokości 15 
snopów żyta z półwłóki .  

Te wszystkie działania, zmie-
rzające do całkowitego uzależnienia 
kmieci, powodowały powstanie w XV 
wieku antyfeudalnego ruchu, który na 
Chełmszczyźnie przybrał specyficzny 
charakter. Do największego sprzeciwu 

ludności kmieciej do-
szło latem 1431 roku. 
Dokładny opis ówcze-
snych wystąpień anty-
feudalnych znajdujemy 
w pracy dziewiętnasto-
wiecznego historyka, 
badającego dzieje sta-
nu chłopskiego, Wale-
rego Przyborowskiego, 
w dziele „Włościanie u 
nas i gdzie indziej”: W 
Chełmskiem znajduje-
my teraz liczne rozwo-

dy między kmieciami, porywanie 
dziewcząt, nieślubne pożycie, gwałce-
nie kobiet, zbrojny opór władzy szla-
checkiej, pijaństwo, któremu przykład 
dawało ludowi miejscowe duchowień-
stwo. Nie dość na tem, obok ogólnego 
upadku moralności w Chełmskiem i 
Lubelskiem, zjawiają się objawy wy-
raźnego oporu przeciw ustalającemu 
się porządkowi rzeczy. Łuny krwawych 
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W Chełmskiem 
znajdujemy teraz liczne 

rozwody między 
kmieciami, porywanie 
dziewcząt, nieślubne 
pożycie, gwałcenie 
kobiet, zbrojny opór 
władzy szlacheckiej, 
pijaństwo, któremu 

przykład dawało ludowi 
miejscowe 

duchowieństwo.  

Każdy z nas pamięta lekcje historii, na których poznawaliśmy życie feudalne chłopów na 
ziemiach polskich, ich powinności wobec feudała. Choć to czasy odległe to bardzo ciekawe. Dziś 
przedstawię sytuację warstwy włościańskiej na obszarze wereszczyńskiej parafii w oparciu o 
zapisy w parafialnych księgach donacyjnych. 
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pożarów, Kazimierzowe „krzesiwo i 
hubka”, dają znać, że lud bez oporu 
nie chce uledz. Całe wsie niszczą tam 
kmiecie, palą uciekają, tłumnie wyno-
sząc się nocą z dobytkiem i wszyst-
kiem, co posiadają, nie uiszczają dłu-
gów, mordują czasem szlachtę.  

Największe dochody na Pole-
siu szlachta, jak i miejscowi chłopi, 
uzyskiwali w wyniku wykorzystywania 
naturalnych zasobów przyrody, jak 
lasy i jeziora. Jeziora dostarczały 
mieszkańcom dużą ilość ryby, a lasy 
zwierzynę, budulec i drewno opałowe, 
jak też miód. Duże znaczenie gospo-
darki leśnej i rybackiej powodowało 
poddawanie tych dziedzin szczegóło-
wym unormowaniom. Również dzie-
dzice dóbr wereszczyńskich ustalili 
zasady wspólnego korzystania ze 
swoich lasów oraz zakazy i kary za ich 
złamanie dla poddanych okolicznych 
wsi, które zostały spisane w XVII stule-
ciu w księgach rzymskokatolickiej 
świątyni: Naprzód Panowie jak i pod-
dani, z wiosny zarazem aż do marz-
nienia, bydło i stado, także i inne do-
bytki swe paść powinni nie wpusz-
czayąc do lasu i boru. Nadto Panowie 
swe pastuchy, a poddani z każdey wsi 
iednego albo dwóch pastuchów wska-
zać powinni pod zakładem 10 grzy-
wien. I włóki tak osiadłe, jak i puste 
sami i poddani ich grodzić powinni, 
wedle części jako należy. Pożarów 
pastuchowie strzec powinni, a z 
ogniem i siekierą żaden chodzić nie 
ma. We włókach chłopskich we 
wszystkich wsiach samym sobie i chło-
pom swym wolne rąbanie żerdzi, drew, 
łuczywa [panowie] pozwalayą na ich 
własną potrzebę, obcym nieprzeda-
wayąc ani rozdayąc. Drzewa bartnego 
albo na budowanie nie ruszayąc, li 
temu węgla żaden z poddanych, tak 
na cudzym iako i Pańskich robić nie 
ma.  

Zyskom osiąganym przez 
średniej wielkości folwark dorównywa-
ły często dochody z użytkowania je-
zior, których w majątku wereszczyń-
skim było bardzo dużo. Zwracano więc 

baczną uwagę na podział jezior i czer-
panych z nich pożytków. Z ksiąg dona-
cyjnych parafii Wereszczyn wyczytać 
można, że w 1610 roku dziedzice Mi-
kołaj Brodowski, Michał Siedliski i Mi-
kołaj Słowicki podzielili jeziora: We-
reszczyńskie, czyli Cycowe (dzisiaj 
Moszne), Lejno oraz Dołhe Bliższe 
(dzisiaj Wielkie) i Dołhe Mniejsze (tj. 
Długie) na trzy części, z których trze-
cią część na dalsze 
pięć części. Ich na-
bywcy Jan, Mikołaj, 
Stanisław, Marcin, 
Paweł, Kasper, Miko-
łaj Starszy Weresz-
czyńscy oraz Zuzan-
na Węglińska i pisarz 
ziemski lubelski Miko-
łaj Brodowski ustano-
wili nad nimi wspólny 
zarząd. Opierał się na 
tym, iż dokonywanie połowu ryb w 
jeziorach odbywać się mogło jedynie 
na dworską potrzebę, a nie na przeda-
wanie sobie i potomkom swoim. Za 
złamanie spisanych zasad groziły su-
rowe kary. Jeżeli który by z właścicieli 
„na rybę” poszedł bez wiedzy pozosta-
łych winien obdzielać wszystkich we-
dle części, a poddanemu, który prze-
strzeże i oznaymi wspólną rybą ob-
dzielić mayą. A ieżeliby który z Panów 
albo poddanych nieoznaymiayąc 
część albo wszystką rybę zabrał, Dzie-
dzic albo Pan zakład w wysokości ty-
siąca grzywien winien zapłacić, a 
podany gardłem karany być ma. W 
wyniku dużego rozdrobnienia, powo-
dującego podział majątku na części 
ułamkowe, właściciele dóbr zabezpie-
czali się na wszelkie sposoby przed 
kłusownictwem i nadmiernym korzy-
staniem z przysługującego prawa 
przez któregokolwiek z dziedziców.  

Zyski z uprawy roli nie były 
ówcześnie podstawowym źródłem 
dochodu, a plony uzyskiwane przezna-
czane były głównie na potrzeby wła-
sne właściciela i jego rodziny. Dopiero 
od drugiej połowy XVII wieku gospo-
darka folwarczna nabierała większego 

znaczenia, czego dowodem było 
zwiększanie kmieciom dziennego wy-
miaru obowiązku pańszczyźnianego. 
Znacznym źródłem utrzymania miej-
scowych dziedziców stanowiły docho-
dy z przymusu młynnego i propinacyj-
nego. Karczma, czy też młyn dworski, 
już od XV stulecia znajdowała się na 
terenie dzisiejszego Zastawia, co po-
twierdzają znaleziska numizmatyczne. 

Monopol karczemny, a 
zarazem związany z 
nim przymus propina-
cyjny, polegał na wy-
łącznym prawie pana 
nie tylko do produkcji 
piwa oraz gorzałki, lecz 
także do ich sprzedaży 
w swoich karczmach 
poddanym i to w ilo-
ściach z góry ustalo-

nych. Uprawnienia propi-
nacyjne przynosiły chłopom szkody 
materialne, zdrowotne oraz moralne.  

Wszyscy chłopi z majątków 
wereszczyńskich i andrzejowskich byli 
zobowiązani do przymusowego miele-
nia zboża w andrzejewskim młynie i 
uiszczania z tego tytułu opłat w postaci 
miar zbożowych. Młyn należał do wła-
ścicieli majątku i został obciążony pra-
wem korzystania przez plebana ko-
ścioła łacińskiego w Wereszczynie. W 
trudnym dla mieszkańców okresie wo-
jen szwedzkich i kozackich został 
zniszczony (najprawdo-podobniej pod-
czas najazdu kozackiego z październi-
ka-listopada 1648 roku), dlatego też 
dziedzic Stanisław Andrzejowski, no-
szący tytuł skarbnika chełmskiego, 
zawarł kontrakt z młynarzem Wojcie-
chem Kozyrą. Zgodnie z umową na 
wyposażanie owego młyna z upustem 
i kołami dwiema z tym wszystkim co-
kolwiek do młyna porządnego dostał 
wszelkie potrzebne uposażenie. Otrzy-
mał również kontrakt na roczne zaopa-
trzenie w pożywienie, na które składa-
ło się: złotych polskich trzydzieści, żyta 
korcy trzy, jęczmienia korzec, piwa 
beczkę, soli szynków trzy, połeć słoni-
ny, sadła, masła kwart dziesięć. Jed-
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A ieżeliby który z Panów 
albo poddanych 

nieoznaymiayąc część 
albo wszystką rybę 

zabrał, Dziedzic albo 
Pan zakład w wysokości 
tysiąca grzywien winien 

zapłacić, a podany 
gardłem karany być ma.  



nakże do roboty pracowników sam 
doosabiać i najmować powinien, za 
wyjątkiem prac do ujęcia wody i do 
palów ubicia. Gospodarujący w młynie 
młynarze nie tylko czerpali dochody z 
prowadzonej przez siebie działalności, 
ale podobnie jak inni chłopi, posiadali 
również nadziały 
ziemi, z których 
zapewniono im 
swobodne korzy-
stanie. W jednej z 
umów z pierwszej 
połowy XVII stule-
cia uposażenie 
młynarza andrze-
jowskiego ustalono 
następująco: ze 
młyna miarkę trze-
cią mieć będzie, 
ogrody, plac na 
postawienie chału-
py i pola, półtora 
korca łęczyńskiego 
na każdy rok i łąki 
po błota aż pod 
młyn.  

Pomimo 
znaczącego obciążenia warstwy 
chłopskiej, sytuacja gospodarcza miej-
scowej szlachty pogorszyła się w poło-
wie siedemnastego stulecia. W okresie 
wojen kozackich nałożono na chłopów 
podymne, czyli podatek od domów 
mieszkalnych, oraz pogłówne płacone 
od pojedynczych osób. Poprzez zwięk-
szenie obciążeń podatkowych dla war-
stwy włościańskiej szlachta dążyła do 
zrekompensowania poniesionych strat, 
spowodowanych wojnami kozackimi i 
potopem szwedzkim. Początkowo co-
raz większe obciążenia pańszczyźnia-
ne przyniosły odwrotny efekt, gdyż 
wybuchły na Chełmszczyźnie masowe 
bunty włościan. Walery Przyborowski 
opisuje przebieg wydarzeń: chłopi sta-
wali na mogiłach, wyglądając czy 
zbrojne, huczące jak fala morska, tłu-
my Chmielnickiego nie idą spod Zamo-
ścia, lub Węgrzy Rakoczego z Lublina. 
Gdy atoli zamiast tłumów kozackich, 
ukazały się chorągwie polskie, wszyst-

ko co żyło we wsi uciekało do lasów, 
do bagnistych puszcz podlaskich, cią-
gnąc ze sobą wozy z żywnością. 
Straszne to zresztą były czasy – istna 
„ruina”. Wszyscy gnębili: Tatarzy, 
Szwedzi, Kozacy, Węgrzy. Tłumy 
zgłodniałych, zdziczałych w lesnem 

życiu wieśniaków, włóczyły się od wsi 
do wsi. Własność, życie, cnota kobiet, 
nic nie było szanowane. Częstokroć 
do uciekającej przed gwałtem dziew-
czyny strzelano. W celu stłumienia 
buntu chełmski sejmik ziemski uchwalił 
o zaciągu 200 żołnierzy. 

W wyniku wojen na obszarze 
tym większość uprawianej ziemi pozo-
stała opustoszona, a liczba mieszkań-
ców drastycznie spadła. Ponadto na 
przełomie XVII i XVIII wieku znacznie 
spadła cena zboża, dlatego też, re-
kompensując sobie ten spadek, 
szlachta prawie całkowicie zastąpiła 
najemną siłę roboczą pracą pańsz-
czyźnianą chłopów. Zupełnie odwrot-
nie postępowano sto lub dwieście lat 
wcześniej, gdy ze względu na częste 
najazdy tatarskie (chociażby z 1500 
roku), obciążenia pańszczyźniano-
podatkowe chłopów w tym rejonie był 
niższe niż w innych regionach kraju. 
Stąd też, mimo nawały tatarskiej, rejo-

ny te przeżywały najbardziej dyna-
miczną kolonizację ziem. 

Dzięki wspomnianym na wstę-
pie księgom donacyjnym poznajemy 
imiona, nazwiska, a raczej przezwiska 
naszych włościan i ich stan posiada-
nia. Na wereszczyńskich włościach w 

XVII wieku żyli tacy 
poddani, jak Andrzyk 
gospodarujący na sa-
pieżańskiej włóce z 
parą wołów, Grześko 
Bednarz na pół włoki 
ma wołów trzy, Sobek 
na pół włóki, Józef 
Krasuski, którego włó-
ka cała pusta, Giejowa 
z synem ma krowę 
iedną, Skwarczuk ma 
wołów cztery na pół-
włóku, Paweł Mazur 
na półwłóku ma wołów 
parę, Chwiejko Protas 
na półwłóku, Wołczyk 
Stecki ma półwłóku 
ma wołów dwa, krowy 
dwie, Protas Borys ma 
wołów trzy, krowę ied-

ną na włóce, Misiejczyk ma wołów 
dwa, Kowal na włóce ma wołów dwa, 
cielaków dwa, krów trzy, Hajakowie na 
włóce mayą wołów dwa, Piwowar La-
szek na półwłóku, Piotr Mazur ma wo-
łów dwa. W Andrzejowie feudałom 
służyli Paweł Mazur gospodarujący na 
marcinkowskiej włóce, Andrzej Bed-
narz na bajkowskiej włóce ma wołów 
dwa, krów dwie, Roman Kozub na 
włóce, Kos na włóce, Denyr Kopiuk na 
włóce. Natomiast z Woli Wereszczyń-
skiej dokumenty wymieniają Szymka 
Jakubika gospodarującego na pół-
włóku pod wilczą jamą, Arlyna Lynki 
ma wołów pięć, konia jednego, krów 
trzy, owiec młodemi dwanaście, Cho-
mę Piecha na włóce całej, Dubieszow-
ską na półwłóce. 

Adam Panasiuk 

Szerzej o życiu włościan na 
obszarze Gminy Urszulin na stronie 
http://.historia.urszulina.net 
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ży w świetlicach wiejskich podczas 
wakacji  oraz rozpoczęto realizację 
usługi wolontariatu w gminie, zakoń-
czonej w 2010 roku. W 2010 roku zor-
ganizowano: klub seniora; Festyn 
"Powitanie Lata"; dzień integracyjny 
dla dzieci; zajęcia integracyjne mło-
dzieży w świetlicach wiejskich oraz 
ponownie podjęto 
działania w zakresie 
Gminnego Centrum 
Rozwoju Rodzin. W 
tym też roku wydatko-
wano środki przezna-
czone na wsparcie 
szkoleniowe i usługi 
eksperckie dla kadry 
gmin i partnerów spo-
łecznych wspomagają-
cych świadczone usłu-
gi organizując: wspar-
cie szkoleniowe w za-
kresie między innymi budowania part-
nerstwa, wolontariatu, projektów 
(wyjazd studyjno-szkoleniowy) oraz z 
dodatkowej alokacji wyjazd studyj-
ny do Dubicz Cerkiewnych.   

W ramach PIS zreali-
zowano usługi inte-
gracji społecznej na 
łączną kwotę 16-
3.804,19 zł, z czego 
kwota 148.923,77 zł 
została wydatkowana 
w ramach komponen-
tu realizacji usług 
społecznych skiero-
wanych do osób star-
szych, rodzin oraz 
dzieci i młodzieży 
wynikających z opra-

cowanej strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych, a pozostała 
kwota 14.880,42 zł - wsparcie szkole-
niowe i pomoc ekspercka.  

Przy realizacji usług bardzo 
aktywnie działał Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sosnowicy, Społeczne Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Oko-
lic „Gościniec” w Sosnowicy oraz sto-
warzyszenia, które powstały w trakcie 

realizacji PPWOW tj.: Stowarzyszenie 
Kulturalno-Regionalne „Nałęcz” w So-
snowicy z siedzibą w Pieszowoli i Sto-
warzyszenie „Aktywni w Sosnowicy” z 
siedzibą w Sosnowicy.  

Realizacja PIS przyczyniła się 
również do wypracowania Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych metodami współuczest-
nictwa lokalnej społeczności; budowy 
partnerstwa lokalnego pomiędzy lokal-
nymi liderami, gminą, jednostkami 
gminnymi i stowarzyszeniami oraz 
podnoszenia umiejętności aplikowania 
po środki zewnętrzne, jak i wystąpie-
niem w gminie nowych usług i usługo-
dawców.   

Dokładniejsze informacje 
można znaleźć na stronie internetowej 
Gminy Sosnowica www.sosnowica.pl 
w zakładce PPWOW. 

Tekst i foto: Dorota Wojno 
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KILKA SŁÓW O UNIJNYCH PROJEKTACH 

 W latach 
2008-2010 w 
Gminie Sosnowi-

ca był realizowany Program Integracji 
Społecznej (PIS), jednego z kompo-
nentów Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich 
(PPWOW). Dnia 7 kwietnia 2006 roku 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł 
z Międzynarodowym Bankiem Odbu-
dowy i Rozwoju (zwanym Bankiem 
Światowym) umowę pożyczki Nr 7358 
POL na realizację PPWOW. Gmina 
Sosnowica zawarła z Województwem 
Lubelskim w dniu 27 grudnia 2007 
roku porozumienie o współpracy przy 
realizacji niniejszego programu na 
kwotę 38 700 euro (tj. 139.970,16 zł).  

W ramach PIS w 2008 roku 
zrealizowano jedną usługę: zagospo-
darowanie czasu wolnego całej spo-
łeczności gminy („festyn żniwny”). W 
2009 roku podjęto działania już w 
większym zakresie: aktywizacja spo-
łeczna kobiet; rozwijanie i wspomaga-
nie istniejących świetlic wiejskich w 
Gminie Sosnowica; Gminne Centrum 

Rozwoju Rodzin; aktywni rodzice dzie-
ciom (dzień dziecka); usługi dla osób 
starszych "Zespół śpiewaczy dla se-
niorów"; zajęcia integracyjne młodzie-

Program Integracji Społecznej  
w Gminie Sosnowica 



Brak finanso-
wania dodatko-
wych zajęć w 
szkołach jest 
barierą w rozwo-
ju uczniów. Pro-

gram Operacyjny Kapitał Ludzki daje 
szansę jej zniwelowania. Z takiej szan-
sy  skorzystał Zespół Szkół w Wierzbi-
cy, który z początkiem roku rozpoczął 

realizację projektu pt.: „Nowe hory-
zonty – lepsze perspektywy”, dofi-
nansowywanego przez Unię Europej-
ską. 

Zaczęło się w czerwcu ubie-
głego roku. Urząd Marszałkowski w 
Lublinie ogłosił konkurs w ramach 
działania  9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrud-

nionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Trzeba było szybko 
wypełnić wniosek. Szybko, ponieważ 
konkurs zaraz po ogłoszeniu został 
zawieszony. Choć praca nad wnio-
skiem przebiegała w niezbyt sprzyjają-
cych warunkach (czerwiec to miesiąc, 
w którym w szkole jest mnóstwo pracy 
związanej z wystawianiem ocen i za-
kończeniem roku szkolnego) – udało 
się! Projekt pomyślnie przeszedł oce-
nę formalną i merytoryczną. Następ-
nie, czekały nas trudne negocjacje z 
IP. I choć nie do końca usatysfakcjo-
nowani ich zakończeniem, przystąpili-
śmy do podpisania umowy. 

Od stycznia w ZS w Wierzbicy 
realizowany jest projekt, którego war-
tość wynosi  ponad 200 tys. zł. Zapla-
nowano  w nim  organizację licznych 
zajęć pozalekcyjnych skierowanych 
zarówno dla ucznia osiągającego ni-
skie wyniki nauczania, jak i ucznia 
zdolnego, który chciałby rozwijać swo-
je zainteresowania, jednak nie ma 
takich możliwości - bo w szkole braku-
je oferty zajęć pozalekcyjnych. Projekt 
umożliwia udział w zajęciach przygoto-
wujących uczniów do egzaminów ze-
wnętrznych, zajęciach wyrównaw-
czych z matematyki, fizyki, chemii, 
warsztatach z psychologiem, wyjaz-
dach do instytucji kultury. W projekcie 
zaplanowano także zorganizowanie 
kół zainteresowań, warsztatów języko-
wych dla uczniów zdolnych, wyjazdów 

edukacyjnych. Natomiast dla 
uczniów z wadami wymowy 
przewidziano wsparcie logo-
pedyczne.  Można powie-
dzieć, że każdy uczeń Zespo-
łu Szkół w Wierzbicy znajdzie 
w projekcie coś dla siebie. 
Wszystko po to, by osiągnąć 
cel, czyli poprzez atrakcyjną 
ofertę edukacyjną umożliwić  
rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień oraz wyrównać 
szanse uczniów ZS w Wierz-
bicy. 

Tekst i foto: Katarzyna Hanc 
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Uczestnicy zimowych warsztatów psychologicznych 
p.n. „Ciemna strona mocy” 

PREZENTUJEMY NASZE ORGANIZACJE 

Pszczelarze z Urszulina 
Jedną z wielu organizacji pozarządowych, działają-

cych na terenie gm. Urszulin, jest Koło Pszczelarzy im. Ks. 
Jana Dolinowskiego w Urszulinie. Historia działalności orga-
nizacji pszczelarskiej na terenie gminy sięga ponad 30 lat. 
Wcześniej cześć pszczelarzy należało do koła we Włoda-
wie, a większość nie była zorganizowana. W roku 1976 z 
inicjatywy kolegów pszczelarzy Juliana Szysza, Tadeusza 
Wiczuka, Józefa Stańko i Stanisława Hołasta oraz przy po-
mocy działacza organizacji pszczelarskich Andrzeja Pejo, 

który pomógł w załatwieniu formalności, powstała organiza-
cja pszczelarska w Urszulinie. 

 W pierwszych latach istnienia koło nasze liczyło 
około 60 członków, lecz pasiek liczących więcej niż 20 ro-
dzin było niewiele. Większość członków to byli starzy 
pszczelarze, posiadający po kilka lub kilkanaście uli. Dzia-
łalność w tym okresie polegała głównie na zaopatrzeniu 
pszczelarzy w cukier, który wówczas był towarem deficyto-
wym. 

c.d. na następnej stronie ... 



 Prezesami koła od byli kolej-
no: Wacław Ofiarski, Józef Stańko, 
Stanisław Hołast. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego w 1981 roku działal-
ność naszej organizacji, jak wielu in-
nych, została zawieszona. Działalność 
koła wznowiono w 1983 roku, a no-
wym prezesem został kol. Andrzej 
Tomala, który był wówczas członkiem 
zarządu Nadbużańskiego Związku 
Pszczelarzy w Chełmie. Od 1996 roku 
do chwili obecnej funkcję prezesa peł-
ni kol. Aleksander Kafarski. Na zebra-
niu sprawozdawczym w dniu 27 kwiet-
nia 2008 roku podjęto chwałę o zmia-
nie nazwy Gminnego Koła Pszczelarzy 
w Urszulinie na Koło Pszczelarzy im. 
ks. Jana Dolinowskiego w Urszulinie. 

W ostatnich dziesięciu latach ilość 
członków należących do naszego koła 
wahała się od 14 do 26, a ilość posia-
danych rodzin pszczelich od 460 do 
1097.  

Działalność nasza polega 
głównie na zaopatrywaniu członków w 
leki od warozy (która staje się utrapie-
niem w pasiekach), dokonywaniu za-
opatrzenia w materiał hodowlany. 
Członkowie nasi uczestniczą w zimo-
wych szkoleniach, organizowanych 
przez Nadbużański Związek Pszczela-
rzy w Chełmie, a sześciu z nich ukoń-
czyło kurs i otrzymało tytuł „Mistrza 
Pszczelarza”. Prowadzimy też współ-
pracę ze szkołami na terenie gminy, 
organizując w szkole i bezpośrednio w 

pasiece pogadanki o 
życiu i znaczeniu 
pszczoły, pokazując 
sprzęt używany w 
pasiekach i pracę 
pszczelarza, co zaw-
sze stanowi atrakcję 
dla dzieci. W szkole w 
Urszulinie organizo-
wane były trwające 
tydzień „Dni Pszczo-
ły”, podczas których 
zrobiliśmy z dziećmi 
wystawę pszczelar-
ską, cieszącą się du-
żym zainteresowaniem dzieci i rodzi-
ców. 

 Corocznie 
uczestniczymy w 
obchodach Nadbu-
żańskiego Święta 
Pszczoły w Okszo-
wie (w pierwszą 
niedzielę czerwca 
każdego roku), jak 
również w „Dniach 
Pszczelarza” w 
Hańsku, poświęco-
nego pamięci ks. 
Jana Dolinowskie-
go. Postać tego 

wybitnego naukow-
ca – pszczelarza i 
przyrodnika, jest 

szczególnie nam bliska. Urodził się w 
Hańsku w 1814 roku. Po ukończeniu 
studiów na wydziale rolnictwa i leśnic-
twa na Marymoncie w Warszawie i po 
odbyciu studiów 
teologicznych pra-
cował jako kapłan 
greckokatolicki 
(unicki) w Cycowie 
i Hańsku, gdzie 
zajął się prowa-
dzeniem dużej 
pasieki. Studiował 
nad gospodarką 
pasieczną, a 
szczególnie nad 
ulepszeniem ist-
niejących w tam-

tym czasie uli. Wynikiem jego żmud-
nych prac i prowadzonych licznych 
doświadczeń jest przez niego skon-
struowany jako pierwszy ul ramowy 
rozbierany od góry, który stał się pier-
wowzorem do używanych dzisiaj uli w 
naszych pasiekach. Mając w pamięcią 
tą wybitną postać corocznie w Hańsku 
w lipcu organizowane jest święto roz-
poczynające się Mszą Św., celebrowa-
ną w obrządku wschodnim przez pro-
boszcza parafii unickiej w Kostomło-
tach. W programie imprezy jest wykład 
z zakresu gospodarki pszczelarskiej, 
wystawa sprzętu pszczelarskiego, po-
kazy, można tez zaopatrzyć się w 
smaczne miody z nadbużańskiego 
terenu oraz w od wieków uwielbiane 
smaczne miody pitne. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w tym 
nadzwyczajnym i jedynym na naszym 
terenie święcie. 

Tekst i foto: Kazimierz Panasiuk 
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„Dni Pszczoły” w Zespole Szkół w Urszulinie 
Zajęcia prowadzi Kazimierz Panasiuk 

Miodobranie na „Dniach Pszczelarza” w Ha ńsku 

Wacław Ofiarski - pierwszy Prezes Koła Pszczelarskie-
go w Urszulinie prezentuj ący swoj ą pasiek ę 



 

Drodzy Czytelnicy. 

 Jest mi niezmiernie miło gościć na lamach biulety-
nu „Z życia Polesia”. Pozwólcie, że napisze kilka słów o 
sobie i zaprezentuję dwa najnowsze wiersze odzwierciedla-
jące aktualny stan mojej duszy…  

 Urodziłam się dość dawno, gdzieś daleko w Pol-
sce, gdy kończyła się wojna. Od lat pięćdziesiątych miesz-
kam we wsi Podgłębokie w gminie Cyców. To tutaj wycho-
wałam czworo moich dzieci a one w nagrodę obdarzyły 
mnie wnukami. Mam ich siedmioro a ósme zmierza na świat 
wielkimi krokami… 

 Gdybym o swoim życiu napisała książkę, nad nie-
którymi rozdziałami czytelnicy zalewaliby się łzami żalu, nad 
innymi – śmiali się do rozpuku, a nad jeszcze innymi mówili-
by: „…niezłe ziółko…” Byłam osobą pełną energii i poczucia 
humoru. Miałam duszę marzyciela. Pasjonowała mnie litera-
tura i poezja. Łapałam twórczą werwę i pisałam wiersze, 
satyry, anegdoty… Nigdy nie miałam się za wielką poetkę 
czy artystkę. Ale marzyłam o deskach sceny i prezentacji 
swojej skromnej twórczości. Spełnienie marzeń nastąpiło 
dopiero w jesieni życia. Założenie „Kabaretu starszych 
Pań”, który opierał się na moich tekstach, dawało mi olbrzy-
mie zadowolenie i satysfakcję. Najważniejsze że podobało 
się ludziom!  

 Potem przyszły wyjazdy, nagrody, trofea… Byłam 
szczęśliwa, ciągle pisałam. Ale los nie był dla mnie zbyt 
łaskawy. W chwili gdy mogłam dać z siebie coraz więcej, 
ciężko zachorował mój mąż. Od trzech lat jestem opiekunką 
sparaliżowanego człowieka. Moja radość, mój świat się za-
walił. Dzisiaj też piszę, tyle że mniej i coraz smutniej. W 
moich wierszach jest ból, który wyraża stan mojej duszy. 
Mam nadzieję, że kiedyś się podniosę.  

Życzę wszystkim szczęścia.  

Irena Zuzanna Kotyńska 

Ból po utraconej miło ści 
 

Tyle pustych lat, 

pustych dni i nocy… 

Tylko serce przepełnione 

uczuciem niemocy… 
 

Miłość – ptak nieśmiertelny 

trzepocze wielkimi skrzydłami 

I rani biedne serce 

pokryte tęsknoty bliznami… 
 

Czy warto było kochać 

bez końca i bez granic, 

skoro ptak nie chce umrzeć 

tylko trzepocze skrzydłami? 
 

Skrzydła to wspomnienia 

co wracają trzepotem 

Nie wiedziało biedne serce 

co będzie potem… 

 

Moja rzeczywisto ść 
 

Jestem sama, zagubiona, 

jak mam żyć? 

Z tyłu ciemność 

z przodu ściana 

z boku łzy… 

Jakie myśli w takiej chwili można mieć? 

Ciemne myśli… 

Ciemne wizje… 

Ciemne łzy… 
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Otrzymując od Pana Jana Dyszewskiego artykuł o bar-
dzo ciekawej inicjatywie mieszkańców w Świerszczowie 
(prezentowanej na sąsiedniej stronie), jakim jest inscenizacja 
Misterium Męki Pańskiej, przypomniałem sobie o odgrywanym 
przed pół wieku misterium wereszczyńskim, o którym opowie-
dzieli mi starsi mieszkańcy Wereszczyna i okolicznych wsi.  

Młodzież głównie 
z Wereszczyna, Sękowa i 
Zastawia przedstawiała na 
przełomie lat 50-tych i 60-
tych Misterium Męki Pań-
skiej pod kierownictwem 
organisty Stanisława 
Kwiatonia, mieszkanek 
Marii Mierzwowej i Jadwigi 
Gąsior oraz ks. Władysła-
wa Urbańczyka. Piotra 
grał Tadeusz Pawłowski, 
w przedstawieniach wyróżniał się również grający Judasza Ka-
zimierz Panasiuk – wspomina Henryk Wierzejski z Wereszczy-
na. Główne role odgrywali ponadto Eugeniusz Tkaczyk (Pan 
Jezus) i Julian Szaruga (Piłat). Mieliśmy zaproszenie do Włoda-
wy, ale nie było jak dojechać, w końcu w przedstawieniach grało 
około 40 osób – uzupełnia Kazimierz Panasiuk z Urszulina 
(wówczas mieszkaniec Zastawia). Młodzi artyści mieli za sobą 
duże doświadczenie, 
gdyż we wcześniejszych 
latach wystawiano wielo-
krotnie inscenizację pa-
triotyczną „Żyj Polsko”. 
Uzyskane w ten sposób 
pieniądze przekazywano 
chociażby na wigilijne 
paczki dla żołnierzy. 

Inicjatywa ta, jak i 
mieszkańców Świersz-
czowa, jest godna podzi-
wu i naśladowania. Trzeba pamiętać, iż artyści-amatorzy zaczy-
nają od zera. Samemu trzeba uszyć stroje, wykonać rekwizyty, 
nauczyć się długich tekstów. Wszystko to wykonywane było w 
czasie wolnym, którego na wsi mało, bo prace w gospodarstwie 
długo czekać nie mogą. Przedstawiane zdjęcia z albumów ro-
dzinnych Kazimierza Panasiuka i Alicji Brzozowiec z Weresz-
czyna (prezentowane na http://historia.urszulina.net) świadczą o 
dużej staranności w przygotowaniu strojów, scenografii, ale tak-

że o wielkim zainteresowaniu 
widzów. Wtedy takie widowisko 
było dla mieszkańców wsi 
czymś wyjątkowym, gdyż dla 
wielu stanowiło jedyną okazję 
do obejrzenia inscenizacji Męki 

Chrystusowej. Pierwsze telewi-
zory w Gminie Urszulin pojawiły 
się po kilu latach, a i filmów o 
tematyce religijnej było wtedy 
mało.  

Adam Panasiuk 
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WARTO WIEDZIEĆ, WARTO PRZECZYTAĆ, 
czyli kilka słów o tym, co się u nas wydarzyło i co się odbędzie 



 Po raz siódmy w parafii p.w. św. Bazylego 
w Świerszczowie wystawione będzie Misterium 
Męki Pańskiej. W 2005 roku, dzięki operatywności 
ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Wiesława 
Cieszko, po raz pierwszy wystawiono tę sztukę w 
plenerze. Aktorami byli parafianie. Oni, we wła-
snym zakresie, przygotowali stroje i dekoracje 
naśladując ówczesny styl i epokę.  

 Początki nie były łatwe. Trzeba było poko-
nać wrodzoną nieśmiałość, zarezerwować czas na 
próby kosztem koniecznych prac w gospodar-
stwach. Konieczne były rekwizyty, stroje i dekora-
cje. Potrzeby wielkie, a pomocy finansowej żadnej. 
Trudności te zostały jednak pokonane. Aktorzy we 
własnym zakresie uszyli stroje, wspólnym wysił-

kiem wykonano potrzebne rekwizyty i urządzenia. Po 
kilku próbach ludzie odnaleźli się w swoich rolach. 
Chętnie uczestniczyli w przygotowaniach i w pełni an-
gażowali się we wszystkie prace. 

Pierwszy spektakl Misterium Męki Pańskiej 
odbył się w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w 2005 
roku. Obejrzało go kilkaset osób. Aktorzy uwierzyli że 
potrafią grać, że zostali zaakceptowani. Przyszłe lata 
przyniosły nowe sukcesy. Oglądalność wzrosła do po-

nad tysiąca osób, a 
wśród widzów byli nie 
tylko wierni z parafii 
św. Bazylego ale i z 
sąsiednich. Na prze-
strzeni siedmiu lat Mi-
sterium Męki Pańskiej 
wystawiane było w 
kilku miejscowościach, 
często dość odległych 
od Świerszczowa, np. 
w: Nowodworze, Liso-
wie, Siedliszczu i By-

chawie. Wszystkich 
zainteresowanych 
wspólnym prze ży-
ciem zapraszamy w 
Niedziel ę Palmow ą 
(17 kwietnia 2011 
roku) o godzinie 12-

tej przed ko ściół św. Bazylego w Świerszczowie. 
Przewidywane jest również przestawienie w Łęcznej.  

Tekst: Jan Czesław Dyszewski 

Zdjęcia z archiwum LGD „Polesie”. 
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 Ferie zimowe 2011 roku są już 
poza nami ale myślę, że warto wrócić do 
tych chwil, choćby dlatego by pokazać 
jak wiele fajnych rzeczy potrafią robić 
nasze lokalne organizacje i instytucje dla 
dzieci, które pozostają w tym czasie w 
miejscach swojego zamieszkania, jak 
również tych „przebywających gościnnie” 
u swojej dalszej lub bliższej rodziny, 
dziadków, czy też znajomych. 

 Placówki szkole i domy kultury 
tradycyjnie już organizują dodatkowo w 
tym okresie bloki ciekawych zajęć, wy-
jazdów czy spotkań, tak było i w bieżą-
cym roku. Mnie najbardziej zaintereso-
wały i zaintrygowały propozycje zajęć dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, zainicjowane 
przez  Kola Gospodyń Wiej-
skich, świetlice wiejskie i inne 
formalne lub mniej formalne 
grupy społeczne. Są to inicja-
tywy wybiegające często 
poza ramy ogólnie przyjętych 
działań tychże organizacji, a 
bezinteresowne zaangażo-
wanie się członków danej 
społeczności jest naprawdę 
godne podziwu i naśladowa-
nia. Krótko opi-
szę kilka takich 
inicjatyw, do 
których udało 
mi się dotrzeć. 
Oto w dość 
skrótowej for-
mie relacje ko-
ordynatorów i 
„ilustracja” foto-
graficzna tego 
co się działo…        

     Malinówka 

 W dniach 17-28 stycznia 2011 
r. przeprowadziliśmy wiele ciekawych  
zajęć dla dzieci z naszej miejscowości. 
Pieniądze pozyskaliśmy z Fundacji 
Wspomagania Wsi  w ramach projektu 
„Pożyteczne ferie 2011 – nie zapominaj-
my o naszych sąsiadach”. Wsparcie na-
szego działania uzyskaliśmy także od  
Gminy Cyców. O wspomniane środki 
wystąpiliśmy jako KGW w naszej wsi. 

Pozyskane pieniądze zapewniły ciekawy 
wypoczynek z dodatkowymi atrakcjami  
jak np. wyjazd do kina 3D, czy wycieczki 
przybliżające historię naszej wsi, jako 
miejsca zamieszkałego niegdyś przez 
ludność niemiecką - ucząc w ten sposób 
tolerancji i poszanowania pamięci ludzi, 
którzy tu niegdyś żyli i pracowali. W for-
mie zabawy pracowaliśmy przygotowu-

jąc dekoracje, upominki, a 
nawet posiłki, w przygotowa-
nie których włączaliśmy licz-
nych uczestników. Przypa-
dający w tym czasie Dzień 

Babci i Dziadka skłonił 
nas do przygotowania 
miłych niespodzianek 
dla naszych dziad-
ków. Własnoręcznie 
przygotowane laurki i 
część artystyczna 
mile zaskoczyły i 
wzruszyły obdarowa-
nych.  Jednakże  jed-
nym z najistotniej-
szych zadań jakie 
postawiliśmy sobie w 
ramach realizacji tego 
projektu była pomoc 

ludziom  starszym. Dzieciaki bardzo 
chętnie włączyły się do domowych prac 
porządkowych, robienia zakupów, pomo-
cy w gospodarstwie. O ile dzieci szybko 
zachęciły się do takiej pracy, o tyle trud-
niej było nam przełamać nieufność ludzi, 
do których poszliśmy ze wspomnianą 
pomocą. Ale z biegiem czasu i przy bliż-
szym poznaniu bariery malały, a w chwili 
obecnej mamy pytania, tak od dzieci jak i 
od osób starszych o to, kiedy znów bę-
dziemy prowadzić tego typu akcje?… 
Ferie minęły bardzo szybko, a całą pracę 
uczestników i wolontariuszy oceniamy 
bardzo wysoko. Słowa podziękowania 
kierujemy do członkiń KGW w Malinów-
ce. W szczególny sposób dziękujemy 
paniom: Monice Joscho, Jolancie Roma-
nek i Ewie Wabik – koordynatorowi 
wszystkich podejmowanych działań w 
ramach wspomnianego projektu.  

Komentarz i zdjęcia – Ewa Wabik 

Świerszczów  

 W okresie ferii zimowych świe-
tlica OSP w Świerszczowie była koordy-
natorem zajęć zorganizowanych dla 
dzieci z tej wsi. Wszyscy zainteresowani 
uczestnicy mogli w sposób ciekawy i 
twórczy spędzić czas. Dzieci uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych, rucho-
wych, a nawet kulinarnych. Chętni wyje-
chali na spektakl do teatru w Lublinie i 
na pokaz iluzjonistyczny do GDK w Cy-
cowie. Działania te finansowane były 
przez Gminę Cyców i GDK w Cycowie. 
Zaangażowanymi osobami w organiza-
cję zajęć były panie: Wiesława Świeczak 
– instruktorka z bibułkarstwa i Lilla 
Tiuchtiej – opiekun świetlicy.  

Komentarz i zdjęcia - Lilla Tiuchtiej 

 

Dopowiem jeszcze do tej relacji, iż przed 
czterema laty właśnie KGW w Świersz-
czowie, podobnie jak w bieżącym roku 
KGW w Malinówce, pozyskało środki z 
FWW na realizację wypoczynku waka-
cyjnego i wówczas także wiele fajnych 
rzeczy się tam działo… (M.L.) 
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W czasie ferii - dzieci się nudzą?... Ale nie w gminie Cyców!... 



Kopina 

 Ferie zimowe 2011 roku, prze-
biegały pod hasłem: „Kulturalnie, sporto-
wo, rozrywkowo i wielopokoleniowo”. 
Spotykaliśmy się każdego dnia ferii zi-
mowych, realizując założenia opracowa-
nego i przyjętego przez uczestników 
planu.  

 Pierwszy tydzień to 
przygotowanie się juniorów na 
spotkanie z seniorami z racji 
przypadającego w tym okresie 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. 
Polegało to na opracowaniu i 
doręczeniu zaproszeń wszyst-
kim babciom i dziadkom miesz-
kającym w naszej wsi, a także 
przygotowaniu  
sali, poczęstun-
ku, części arty-
stycznej i sce-
nariusza wspól-
nego spotkania. 
U r o c z y s t o ś ć 
odbyła się w 
dniu 23.01.2011 
r. Oprócz ofi-
cjalnej części, 

pełnej doniosłości i 
szacunku dla se-
niorów zapropono-
waliśmy wspólne 
zabawy np. prezen-
towanie scenek na 
wskazany temat, 
połączone z przy-
gotowaniem odpo-
wiednich rekwizytów i kostiumów. 
Bawiliśmy się naprawdę świetnie! 

 Kolejny tydzień ferii także 
obfitował w wiele ciekawych zda-
rzeń. W dniu 26.01.2011 r. odbył się 
kulig z ogniskiem i pieczeniem kieł-
basek. Uczyliśmy się także 

wrażliwości - jak to niegdyś zwykł mówić 
Św. Franciszek: „do Braci naszych 
mniejszych”, czyli zwierząt i ptaków, dla 
których przetrwanie zimy nie zawsze jest 
łatwe…             Mówiliśmy o opiece nad 
psami i kotami w naszych gospodar-
stwach, a także o tych dziko żyjących 
zwierzętach i ptakach, które zamieszkują 
nasze lasy i otoczenie wiejskich gospo-
darstw. Przygotowana i umieszczona 

przy świetl icy 
„stołówka” dla 
ptaków szybko 
zaczęła przyjmo-
w a ć  s w o i c h 
„gości” – co może-
my zobaczyć na 
zamieszczonym 

zdjęciu… 

 W  
ciągu całego 
okresu ferii, 
trwała rywali-
zacja w ra-
mach jubile-
u s z o w e g o , 
bo już „X 
Turnieju Gier 

Świetlicowych o Puchar Soł-
tysa Kopiny”. Zgłoszeni 
uczestnicy walczyli o punkty, 
które dawały puchar lub 
medal. Nasz turniej odbywa 
się w 4 kategoriach sporto-
wych: tenisie stołowym, bi-
lardzie, darcie i piłkarzykach. 
W kategorii  juniorów młod-
szych zwycięzcami zostali: 

Adrian Skórak – zdobywając puchar, zaś 
medale zdobyli: Patryk Skórak – złoty, 
Gabrysia Wojtaluk - srebrny,  Dominik 
Małysza - brązowy. W kategorii juniorów 
zwyciężyli: Marcin Leszczyński – puchar, 
Klaudiusz Wojtaluk – złoty medal, Justy-
na Leszczyńska - srebrny, Kordian Kie-
repka – brązowy. 

    Podsumowaniem ferii 
stal się wyjazd do GDK 
w Cycowie na spektakl 
iluzjonistyczny, w któ-
rym to wyjeździe wzięły 
udział dzieci i młodzież 
szkolna uczestnicząca 
w opisywanych zaję-
ciach, a także wolonta-
riusze i darczyńcy, dzię-

ki którym możliwe 
było przeprowadze-
nie opisywanych 
zajęć. Serdecznie 
dziękujemy wszyst-
kim, którzy z nami 
byli i wspierali pra-
cą, pomocą rzeczo-

wą i finansową. Nasze po-
dziękowanie kierujemy do 
babć i dziadków, którzy 
przyjęli  zaproszenie na 
spotkanie i tak wspaniale 
włączyli się razem z nami 
do wspólnej zabawy! Dzię-
kujemy rodzicom, którzy 
pomogli nam w przygoto-
waniu spotkania, a są to 
Panie: Halina Kierepka, 

Dorota Wojtaluk, Dorota Małysza a także 
Państwo Michalscy z Kaniwoli wraz z 
synem  Marcinem, który to wspólnie z 
naszym mieszkańcem – Kordianem Kie-
repką tworzą zespół i właśnie na uroczy-
stość Dnia Babci i Dziadka przygotowali i 
zaprezentowali część artystyczną. Dzię-
kujemy Panom Adamowi Kawalcowi i 
Arturowi Leszczyńskiemu, którzy kolejny 
rok czynnie włączyli się w przygotowanie 
kuligu, jak również wsparli nas rzeczowo 
i finansowo. 

Kom. i zdjęcia - Małgorzata Leszczyńska 

 

 Garbatówka 

 WDK w Garbatówce czynnie 
włączył się w przeprowadzenie dodatko-
wych zajęć w czasie ferii zimowych. 
Chętni korzystali z gier, które znajdują 
się w świetlicy. Uczestniczyli we wspól-
nym wyjeździe do teatru w Lublinie, a 
także na pokaz iluzjonistyczny w Cyco-
wie. 

Komentarz – Radosław Nowak     

  

Głębokie 

 W naszej miejscowości w cza-
sie ferii. oprócz zajęć proponowanych 
przez nauczycieli z tutejszej szkoły, zor-
ganizowaliśmy dzieci do wspólnego wy-
jazdu do teatru i na pokaz iluzjonistyczny 
odbywający się w placówce GDK w Cy-
cowie. Ponadto przeprowadzałyśmy 
dyżury „opiekuńcze” nad młodzieżą, 
która korzystała z sali gimnastycznej 
naszej szkoły podstawowej. Jako opie-
kunowie-wolontariusze pracowały: Kami-
la Wałecka i Marta Kociuba. 

Komentarz – Marta Kociuba 

 

 Tak to na terenie Gminy Cyców 
w ferie się działo… Myślę, a wręcz prze-
konana jestem, że podobne działania 
podejmowane są w wielu miejscowo-
ściach naszej LGD. Bardzo serdecznie 
zachęcam w imieniu redakcji naszego 
kwartalnika o prezentowanie takich ini-
cjatyw, które pokazują, że można zrobić 
wiele pod warunkiem że „chce się 
chcieć”. Ponadto przykłady działań są 
często inspiracją dla innych, a potencjał 
w nas tkwi naprawdę wielki, tylko umie-
jętnie należy go wykorzystywać. 

Małgorzata Leszczyńska. 
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 Cykliczna impreza z okazji 
Tłustego Czwartku w Ludwinie ma już 
swoją tradycję, zdobyła pozycję pośród 
imprez organizowanych przez Gminę 
Ludwin oraz Stowarzyszenie Kobiet Po-
wiatu Łęczyńskiego. Różnorodność pro-
ponowanych potraw, tradycyjne sposoby 
wytwarzania i niepowtarzalność smaków 
wyróżnia wspomnianą imprezę i staje się 
wizytówką gminy w naszym regionie.  
Proponowane przepisy pochodzą od 
uczestników warsztatów kulinarnych i 
organizowanego przy okazji wspomnia-
nej imprezy konkursu potraw tradycyj-
nych.  

Komentarz i zdjęcia - Anna Klimek 
(Stow. Kobiet Powiatu Łęczyńskiego) 

GĘŚ FASZEROWANA Z BAJPASEM 

Potrawa przygotowana i polecana przez 
Pana Zbigniewa Kołodzieja z Puchaczowa 

Składniki farszu: 1-1,2 kg mięsa mielone-
go (podroby z gęsi, odfiletowane udko z 
kurczaka), 4 całe jaja, 3 ząbki czosnku, 2
-3 łyżki bułki tartej, 2-3 łyżki kaszy man-
nej, 2-3 łyżki kaszy gryczanej drobnej lub 
zmielonej, ½ szk. mleka, ½ l. rosołu 
(rozpuszczona drobiowa kostka rosoło-
wa), 1 pęczek zielonej natki pietruszki 
(drobno pokrojonej) 1 łyżka soli kuchen-
nej, 1 łyżeczka jarzynki/vegety, 1 łyżecz-
ka pieprzu prawdziwego, przyprawy dro-
biowe (do smaku). 

Wykonanie: Wszystkie składniki dokład-
nie wymieszać. Farsz ma być luźnej kon-
systencji. U gęsi oddzielić kości od tusz-
ki, łącznie z wyjęciem kości ze skrzydeł i 
podudzia. Ściąć do połowy mięsień pier-
siowy i dodać do farszu. Posypać od-
dzieloną skórę wraz z mięsem 1 łyżką 

soli. Zszyć gęś pozostawiając otwór do 
włożenia farszu. Zszyć również skórę z 
szyi. Napełnić ją farszem i zszyć druga 
stronę, pozostałą część farszu włożyć do 
gęsi i zszyć do końca. Brytfankę wyłożyć 
papierem do pieczenia, włożyć gęś i 
szyjkę posypać przyprawą drobiową i 
podlać około 0,5 l. wody. Piec w tempe-
raturze 250o C. przez około 3 godz., uzu-
pełniając wodę. Podawać na gorąco lub 
na zimno. Znakomitą przystawką do gęsi 
są borówki lub żurawiny. 

RÓŻE KARNAWAŁOWE 

Potrawa przygotowana i polecana przez 
Panią Joannę Wójcik z Radzica Starego 

Składniki: 25 dag mąki, 2 dag masła, 3 
żółtka, ¼ szklanki gęstej śmietany 18%, 
kieliszek spirytusu, szczypta soli, olej do 
smażenia, cukier puder, cukier wanilio-
wy . 

Wykonanie: Przesianą mąkę posiekać 
razem z masłem na stolnicy. Dodać żółt-
ka, szczyptę soli, spirytus i tyle śmietany, 
aby ciasto było tak twarde jak na maka-
ron. Wszystkie składniki dokładnie wyro-
bić na jednolitą masę. Energicznie wał-
kiem bić w ciasto przez około 15 min., 
składając na pół, aż zaczną się tworzyć 
pęcherze powietrza. Ciasto odstawić na 
1 godz. w chłodne miejsce, aby odpo-
częło. Z bardzo cienko rozwałkowanego 

ciasta trzema szklankami o różnej 
średnicy, wyciąć po 3 kółka, każde 
naciąć w kilku miejscach, na głębo-
kość około 2 cm, ale na tyle głęboko, 

aby nie przeciąć ich do końca. Na stolni-
cy położyć największe kółko, posmaro-
wać środek białkiem jaja, ułożyć drugi, 
średniej wielkości krążek, mocno doci-
snąć środek palcem. Tak samo postąpić 
z najmniejszym krążkiem. Ułożyć tak, 
aby nacięcia się nie nakładały. Smażyć 
najmniejszym płatkiem do spodu, na 
kolor lekko złoty, później przewrócić na 
drugą stronę i jeszcze chwilę smażyć. 
Odłożyć na ręcznik papierowy, ostudzić, 
posypać dużą ilością cukru pudru. Wło-
żyć do środka wisienki z zalewy, rodzyn-
ki lub dżem. Z tego samego ciasta moż-
na zrobić faworki.  

SKRZYDEŁKA NADZIEWANE  

Potrawa przygotowana i polecana przez 
Panią Elżbietę Wrońską z Łęcznej  

Składniki: 1 cebula, 30 dag pieczarek, 20 
dag mięsa mielonego, 1 łyżka bułki tar-
tej, olej, przyprawy (sól, pieprz,  przypra-
wa do drobiu). 

Wykonanie: Cebulę i pieczarki drobno 
kroimy i dusimy  na oleju  mieszamy z 
mięsem  mielonym,  dodajemy pozostałe 
składniki, przyprawiamy  solą i pieprzem. 
Drylujemy skrzydełka, przyprawiamy 
(przyprawą do drobiu) i nadziewamy 
farszem. Układamy na blaszce, posypu-
jemy jeszcze przyprawą, podlewamy 
wodą (ok. 1 szklanka), pieczemy ok. 90 
min. w temp.1800. 

Uwaga: Farsz na 10 skrzydełek. Takim 
samym farszem  można nadziewać wy-
luzowanego kurczaka. 
 

Smacznego 

Kącik kulinarny Karnawał w kuchni… 

Prezentowane na zdjęciach potrawy pochodzą z „biesiady 
staropolskiej’, odbywającej się w Ludwinie w 2010 r. 


