
Krzczonowski
       Gościniec

Wydawnictwo Krzczonowskiego Stowarzyszenia Regionalnego              Nr 2 (45) 2019          Egzemplarz bezpłatny 
ISSN 2082 - 69 4X



Krzczonowski Gościniec nr 2 (45) / 20192 AKTUALNOŚCI GMINNE

SPIS TREŚCI
   I AKTUALNOŚCI GMINNE

1.  Inwestycje gminne 
– Urząd Gminy                                     s. 3

2. 75 rocznica bitwy w Zastawiu 
– Elżbieta Noga                                   s. 4

3. Wspomnienia Stanisława Szafranka 
– Stanisław Szafranek, redakcja     s. 4-5

4. Gminny Dzień Dziecka 
– Redakcja                                            s. 5

5. Magiczny czas półkolonii 
– Natalia Bartoszek                             s. 5

6. Dożynki Gminne 
– Redakcja                                           s. 6

7. Dożynki w Radawcu 
– Redakcja                                           s. 7

8. Piąta edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Promocyjno-Edukacyjnego 
„Kiszeniaki – Kwaszeniaki” 
– Elżbieta Noga                                   s. 7

9. Wydarzenia 
– Redakcja                                        s. 8-9

  II KULTURA I OŚWIATA
1. 70-lecie biblioteki 

– Teresa Gutek                                  s. 8-9
2. BiblioLab 

– Elżbieta Noga                                    s. 9
3. Narodowe Czytanie – Krzczonów 2019 

– Elżbieta Noga                                    s. 9
4. Mała książka – wielki człowiek 

– Jolanta Żmudziak                           s. 10 

5. Wątek krzczonowski w tworzeniu 
wojewódzkiej biblioteki w Lublinie 
– Teresa Gutek                                   s. 10

6. Działalność charytatywna szkoły 
– Redakcja                                         s. 10

7. Jesienne sprzątanie lasu – Pustelnik 2019 
– Agata Bartnik                                  s. 11

8. Czwórbój lekkoatletyczny 
– Grzegorz Bobak                              s. 11

9. Igrzyska lekkoatletyczne 
– Redakcja                                          s. 11

10. Obóz sportowy 
– Redakcja                                         s. 12

11. Piłka siatkowa 
– Grzegorz Bobak                              s. 12

12. Pokazy z fizyki 
– Łukasz Surma                                 s. 12

13. Nauka poszła w Las... Janowski  
– Monika Flis                                     s. 13

14. Europejski Dzień Języków 
– Redakcja                                          s. 13

15. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
– Redakcja                                          s. 13

16. „Bajkowi – Dzieciom” 
– Kinga Krawczyk                         s. 13-14

17. Konferencje, sejmiki regionalne 
– udział KSR 
– Redakcja                                         s. 14

  III ETNOGRAFIA
1. Tradycje i obrzędy świąteczne 

– Boże Narodzenie 
– Michał Kowalik, Teresa Gutek       s. 15

2. Wystawa twórczości ludowej 
– Redakcja                                         s. 15

  IV HISTORIA GMINY KRZCZONÓW,  
OSÓB I MIEJSCOWOŚCI

1. W poszukiwaniu lepszego życia 
– Romuald Bargieł, Helena Górska, 
    Lech Wójcik                                    s. 16

2. Słowianie w Krzczonowie 
– Jerzy Kowalik                            s. 16-17

3. Nagrobek Leona Jeżowskiego 
– Teresa Gutek, Stanisław Ostański   s. 17

4. Cmentarz polskich oficerów w Charkowie 
– Stefan Żagiel                                 s. 17-18

5. Jan Domoń – zakładnik 
hitlerowskich okupantów 
– Jerzy Kowalik                                     s. 18

6. Krypty w kościele pw. WNMP w Krzczonowie 
– Jerzy Kowalik                                     s. 19

7. Wspomnienia 1939–1945 cd. 
– Eugeniusz Dadej                       s. 19-20

   V TURYSTYKA
1. Przewodnik po szlaku pieszo-rowerowym 

po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym 
– Krzysztof Wojciechowski         s. 20-21

2. Magia drzew, cz. 2 
– Aleksandra Szymańska            s. 21-22

  VI ZE STAREJ FOTOGRAFII
1. Krzczonowiacy przy rozbudowie  

miejscowości w latach 1920−1970    s. 22

 VII LIRYCZNIE
1. „Poległeś” 

– Marianna Syrwal                             s. 22

VIII OGŁOSZENIE                                   s. 22

  IX OKŁADKA
1. Dożynki gminne 

 – fotorelacja                                      s. 23
2. Kiszeniaki – Kwaszeniaki 

 – fotorelacja                                      s. 24

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Teresa Gutek, Jolanta Mysłowska, Elżbieta Noga.
ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW: Archiwum KSR i ROKiS, autorów artykułów, Ola Rzepecka.
REDAKCJA MATERIAŁÓW ETNOGRAFICZNYCH I HISTORYCZNYCH: 
Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne.
REDAKTOR WYDANIA: Teresa Gutek.
REDAKCJA AKTUALNOŚCI: Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, 
e-mail: rokiskrzczonow@tlen.pl.
OKŁADKA: fot. Iwona Grzeszczyk, Ola Rzepecka.
OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: Pel Invictus, e-mail: pelinvictus@gmail.com.
WYDAWCA: Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne, e-mail: krzczonowskie@tlen.pl.
DRUK: Drukarnia Standruk, ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin. 
NAKŁAD: 600 egz.
FUNDATOREM NUMERU JEST URZąD GMINY KRZCZONÓW.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.                                                                                           ISSN 2082–69 4X

Designed by Freepik.



3AKTUALNOŚCI GMINNEKrzczonowski Gościniec nr 2 (45) / 2019

Urząd Gminy
Bieżący rok obfituje w inwestycje drogowe. Gmi-

na Krzczonów złożyła łącznie 9 wniosków o dofi-
nansowanie inwestycji drogowych z czego 6 otrzy-
mało dofinansowanie, 2 oczekują na rozpatrzenie  
a 1 nie uzyskał akceptacji instytucji oceniającej.

Na początku roku Gmina otrzymała promesę na 
zadanie związane z ochroną wąwozów lessowych 
przed erozją oraz likwidacją osuwisk. Zadanie obej-
mowało dalszą przebudowę ul. Lipniak w Krzczo-
nowie na odcinku 670 m. Koszt całej inwestycji  
to 488 758,96 zł. Dotacja w kwocie 283 959,00 zł.

Zakończyły się także prace na drogach gminnych 
w Krzczonowie Trzecim oraz Żukowie Pierwszym  
– Żukowie Kolonii:
* KRZCZONÓW TRZECI – inwestycja obejmowała 

przebudowę drogi na odcinku 1,9 km. Koszt  
inwestycji wyniósł ogółem 1 078 709,99 zł.  
Kwota dotacji 862 967,00 zł

* ŻUKÓW PIERWSZY I ŻUKÓW KOLONIA 
– inwestycja obejmowała budowę drogi  
na odcinku 980 m. koszt inwestycji wyniósł  
560 903,42 zł. kwota dotacji 448 722,00 zł.

Powyższe inwestycje realizowane były z wykorzy-
staniem dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, w ramach programu „Usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych”.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZąDOWYCH
Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu 

Dróg Samorządowych powołany został nowy me-
chanizm wsparcia dla jednostek samorządu teryto-
rialnego. Stanowi on instrument wsparcia realiza-
cji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

Gmina Krzczonów skorzystała także z tego dofi-
nansowania. Pozyskaliśmy środki na przebudowę 
ul. Skałka na odcinku 1,74 km. koszt realizacji zadania 
wynosi 779 107,83 zł. Kolejnym zadaniem uwzględ-
nionym do realizacji w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych jest przebudowa drogi nr 112563L  
w miejscowości Krzczonów, inwestycja polega na 
budowie drogi na odcinku 125 m o łącznej warto-
ści 239 000,00 zł.

W dniu 10 października 2019 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie 

nasza Gmina otrzymała umowę na dofinansowanie 
przebudowy drogi gminnej ul. Tadeusza Kościusz-
ki w miejscowości Krzczonów. Kwota dofinansowa-
nia wynosi 360 792,00 zł.

W trakcie oceny są wnioski o dofinansowanie 
przebudowy ul. Spokojnej oraz ul. Partyzantów  
w Krzczonowie. Powyższe wnioski zostały złożone 
w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Lubelski 
Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Gmina Krzczonów wzorem lat ubiegłych wystą-
piła z inicjatywą i podjęła współpracę z Powia-
tem Lubelskim dotyczącą wspólnej realizacji inwe-
stycji powiatowych na terenie Gminy Krzczonów.  
Efektem tej współpracy jest budowa chodnika przy 
drodze powiatowej 2272L przy ul. Szkolnej. Całko-
wity koszt robót wynosi 217 175,25 zł, udział Gminy 
w realizacji zadania wynosi 131 412,00 zł.

INWESTYCJE GMINNE
2019 ROKIEM INWESTYCJI dROGOWYCh

BUDOWA WODOCIąGU W KRZCZONOWIE
Trwają prace związane z modernizacją sieci  

wodociągowej w Krzczonowie. Zadanie obejmuje 
modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę 
22 km sieci. Termin zakończenia prac planowany 
jest na koniec maja 2020 r. Inwestycja jest współ-
finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochro-
na środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Lubelskiego na lata 2014-2020.

50 TYSIĘCY DLA OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH

W odpowiedzi na złożone wnioski 10 jednostek 
OSP otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu  
i umundurowania. Uroczyste wręczenie promes  
odbyło się 8 października 2019 r. w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Lublinie.
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75 ROCzNICA bITWY W zASTAWIU
Elżbieta Noga
Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody, tracąc pamięć, tracą życie

            Ferdynand Foch

14 lipca w lesie w Zastawiu odbyły się obchody 
75 rocznicy jednej z ostatnich bitew Lubelszczyzny. 
Uroczystość została zorganizowana, aby upamięt-
nić zasługi i poświęcenie żołnierzy, partyzantów 
mieszkańców regionu, którzy za wierność ojczyź-
nie płacili nierzadko najwyższą cenę – cenę wła-
snego życia oraz swoich bliskich. Chcemy pamię-
tać o ludziach, którym głęboko na sercu leżała nie-
podległość Polski. Uroczystościom przewodniczy-
ła Pani Wójt Katarzyna Bryda. Wzięli w nich udział 
przedstawiciele Stowarzyszenia BCh, samorządu, 
organizacji społecznych i politycznych, harcerze 
oraz mieszkańcy gminy. Uroczystości rocznicowe 
uświetnił udział Asysty Honorowej Batalionu Dowo-
dzenia Wielonarodowej Brygady oraz młodzieżowa 
orkiestra dęta z Niedrzwicy z wiązanką patriotycz-
nych pieśni. W intencji poległych Mszę Świętą od-
prawili księża: ks. Proboszcz Parafii pod wezwa-
niem WNMP w Krzczonowie Waldemar Nieckarz, 
ks. wikary z tejże parafii Wojciech Piłat, ks. Pro-
boszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Ma-
rii Panny w Żukowie Andrzej Jachymek. Po mszy 
Świętej złożono wieńce, a młodzież szkolna przed-
stawiła montaż słowno-muzyczny przypominają-
cy o czasach wojny i okupacji. To tu, w tym lesie, 
miała miejsce jedna z ostatnich bitew Lubelszczy-
zny, wyzwolonej spod niemieckiej okupacji. Przela-
na wówczas krew, bez względu na zaistniałe oko-
liczności, posiada równą bohaterską wartość. Do 
dziś pozostali przy życiu już nieliczni. Ci, którzy 
przeżywali te koszmarne dni posiadają dar zacho-
wania pamięci. Przekazują własne wspomnienia 
młodszym pokoleniom jako coś co kształtować bę-
dzie ich charaktery. Swoim wspomnieniem z prze-
biegu walk tu w Zastawiu podzielił się z nami Pan  
mjr Stanisław Szafranek. To wspomnienie przy-
pominać nam będzie i utrwali się w historii tego 
skrawka polskiej ziemi, a ci których korzenie tkwią 
w tej przesiąkniętej krwią ziemi z dumą niech opo-
wiadają swoim dzieciom o losie swoich ojców, 
dziadków czy pradziadków. „Naród, który zapomi-
na o przeszłości – nie godny jest przyszłości i prze-
staje być narodem".

Stanisław Szafranek
Redakcja

Stanisław Szafranek ps. „Kolka” 24 lipca został 
ranny w ramię i w policzek. W 68. rocznicę walki 
„Burza”, w miejscu bitwy na Zastawiu k. Żukowa 
w 2012 r. powiedział ...W tej walce brało udział kil-
ka ugrupowań partyzanckich AK, BCh, oddział lot-
ny Sosny, Pająka i inne. Dowódcą oddziałów BCh 
był Stanisław Szacoń pseudonim „Pałka”, dowód-
cą A.K. był Franciszek Mardoń pseudonim „Minor”. 
Ja w tej walce dowodziłem plutonem AK z Krzczo-
nowa. Zadaniem moim było zamknąć odwrót Niem-
com do wsi Majdanek. Plan zasadzki był taki, by po-
zwolić Niemcom wyjść z lasu i tam ich zaatakować. 
Jednak Niemcy zaprawieni w boju ubezpieczając się 
szperaczami natrafili na nasze stanowiska w lesie  
i walka rozpoczęła się za wcześnie. Niemcy byli  
w lesie, gdzie zajęli stanowiska po kamieniołomach 
to utrudniało nam walkę. Siły niemieckie przekra-

czały kilkakrotnie nasze ugrupowania. Partyzan-
ci rwali się do walki z okupantem mimo słabego 
uzbrojenia i małego doświadczenia bojowego, co 
było skutkiem poległych i rannych po naszej stronie. 
Walka trwała od południa do wieczora.

W czasie akcji w Zastawiu w dniu 24 lipca 1944 r. 
zginęli oraz z odniesionych ran w okresie później-
szym umarli:

1. Stanisław Niemirski
2. Jan Małek
3. Józef Mazur
4. Stanisław Wójcik
5. Józef Ciuraj
6. Michał Grzybek
7. Henryk Banaszek
8. Józef Kura
9. Grzegorz Wiącek
10. Władysław Kędzior
11. Mieczysław Stasiuk
12. Józef Januszek

WSPOMNIENIA STANISłAWA SzAfRANKA



5AKTUALNOŚCI GMINNEKrzczonowski Gościniec nr 2 (45) / 2019

MAGICzNY CzAS PółKOLONII
Natalia Bartoszek

Zarówno jak w latach ubiegłych tak i w tym 
roku w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Krzczonowie odbyły się dwutygodniowe półkolo-
nie letnie, zorganizowane przez Panią Wójt Gminy 
Krzczonów Katarzynę Brydę i Panią Dyrektor ZSP 
Jolantę Mysłowską (kierownika półkolonii). Opiekę 
nad dziećmi sprawowały panie: Natalia Bartoszek, 
Jadwiga Gustaw oraz Teresa Pawlak. Wyżywienie 
– śniadania i obiady ,zapewniła firma kateringowa 
„Retro”. Tegoroczne półkolonie obfitowały w wy-
jazdy, które dostarczyły uczestnikom wiele wrażeń  
i niezapomnianych przygód.

Dzięki uprzejmości Pani Wójt Katarzyny Brydy, 
dzieci miały zapewnione bezpłatne oraz bezpiecz-
ne dojazdy do wszystkich planowanych miejsc. 
Braliśmy udział w warsztatach garncarskich w pra-
cowni Pana Piotra Skiby w Jadwisinie, gdzie każ-
dy uczestnik mógł samodzielnie wykonać dla sie-
bie naczynie z gliny na kole garncarskim. Odwie-
dziliśmy Magiczne Ogrody – pełen drzew i kwia-
tów, tętniący życiem park tematyczny z baśniowy-
mi krainami. Podczas całodniowego pobytu w cen-
trum sportów wodnych „Słoneczny Wrotków” w Lu-
blinie zażywaliśmy kąpieli wodnych i słonecznych. 
W Strefie Wysokich Lotów na uczestników czeka-
ło mnóstwo sportowej rozrywki i dobra zabawa  
– ścieżki trampolinowe, baseny z gąbkami, ścianki 

wspinaczkowe i wiele więcej. Uśmiech i pozytywna 
energia gwarantowane.

Udało nam się także uczestniczyć w przejeździe 
Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową w Karczmi-
skach połączoną z ogniskiem i zwiedzaniem zabyt-
kowej stacji. Nie obyłoby się bez odwiedzenia kina 
Cinema City, gdzie dzieci miały przyjemność obej-
rzeć takie filmy jak: „Sekretne życie zwierzaków do-
mowych 2” oraz „Pokémon: Detektyw Pikachu”. 
Oprócz wyjazdów dzieci miały zorganizowane za-
jęcia w budynku szkoły, zajęcia sportowo-rucho-
we, konkursy plastyczne oraz zabawy integrujące. 
Podczas zakończenia Półkolonii dzieci zostały ob-
darowane prezentami, którymi były piękne piórniki  
i przybory szkolne. Do zobaczenia za rok!

Redakcja
Tradycją w Gminie Krzczonów bez wątpienia stał 

się Gminny Dzień Dziecka. Tegoroczna, piąta już 
edycja imprezy cieszyła się wśród dzieci dużym za-
interesowaniem. Dopisywała zarówno pogoda jak 
i humory .Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, 
począwszy od olbrzymich dmuchańców, konkuren-
cji sportowych, warsztatów chemicznych po barw-
ne malowanie twarzy dzieci w przeróżne wzory czy 
kolorowe bańki mydlane. Jak co roku nie zabra-
kło również pokazów młodych talentów na scenie.  
Dla wszystkich dzieci został przygotowany poczę-
stunek ufundowany przez szkołę i panią Wójt Ka-
tarzynę Bryda. Gminny Dzień Dziecka to święto naj-
młodszych mieszkańców gminy Krzczonów, dlate-
go też dokładamy wszelkich starań, aby w tym dniu 
dzieci poczuły się wyjątkowo.

GMINNY dzIEń dzIECKA

13. Józef Misztal
14. Dymitr Paramonow
W czasie akcji w Zastawiu w dniu 24 lipca 1944 

r. rany odniosło 25 partyzantów AK i BCh. W cza-
sie późniejszym zostali zamordowani za swą przy-
należność przez grupę aparatu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego dowodzona przez generała Grzegorza 
Korczyńskiego niżej wymienieni partyzanci AK.

1. Władysław Grzeszczyk lat 39 ZWZ – AK
2. Tadeusz Chwostyk lat 43 ZWZ – AK
3. Józef Kaliniak lat 44 AK

4. Józef Kulczyki lat 46 AK
5. Stanisław Łoński lat 51 AK
6. Daniela Malinowska lat 27 AK
7. Eugeniusz Łoński lat 19 AK
8. Bronisław Malinowski lat 53 AK
9. Leon Malinowski lat 44 AK
10. Franciszek Charytonowicz lat 37 AK
11. Ludwik Pałys lat 35 oddział „Jaremy”
12. Stanisław Należyński lat 26 oddzial „Jaremy”
Ta grupa dowodzona przez generała Korczyńskie-

go mnie również aresztowała i w komisariacie mi-

licji w Krzczonowie podczas przesłuchania byłem 
bity do nieprzytomności, pytano mnie, kto należy do 
organizacji i kto posiada broń, następnie przewie-
ziono mnie do komisariatu na ul. Cichą, w Lublinie  
a potem znalazłem się w na Zamku Lubelskim, gdzie 
przesiedziałem trzy miesiące: lipiec, sierpień i wrze-
sień do 2 października 1945 r.

Wrzesień 1939 r., kiedy Niemcy napadli na Polskę 
brałem udział w obronie Warszawy, byłem w Pierw-
szym Batalionie Ochotniczym Obrońców Warszawy. 
Potem walczyłem  w ruchu oporu ZWZ – AK.
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Redakcja
Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika.
Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały
chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe
tej ziemi strzec i bronić.

Papież Jan Paweł II

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku 
każdego rolnika. To radość i odpoczynek po cięż-
kiej pracy, to czas radości i podziękowań: Panu 
Bogu za plony, a ludziom za trud. Jest to okazja 
do świętowania i wspólnej zabawy. Tegoroczne 
gminne święto plonów w naszej gminie odbyło się 
25 sierpnia 2019 r., Jego organizatorami byli: Wójt 
Gminy Krzczonów Katarzyna Bryda, Radni, Sołtysi 
Gminy Krzczonów oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Krzczonowie. Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęła Dziękczynna Msza Święta w Kościele 
pod wezwaniem WNMP w Krzczonowie. Odprawił 
ją ksiądz proboszcz Waldemar Nieckarz w koncele-
brze z wikariuszem ks. Wojciechem Piłatem. Kape-
lan w swojej homilii podziękował wszystkim rolni-
kom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy. 
Ukoronowaniem obrzędów było poświęcenie wień-
ców dożynkowych, będących symbolem zebranych 
plonów i urodzaju. Po Mszy Świętej barwny koro-
wód przeszedł ulicami Krzczonowa na plac przy 
Urzędzie Gminy gdzie odbył się obrzęd przekaza-
nia chleba przez starostów gospodarzowi naszej 
gminy Pani Wójt Katarzynie Bryda i Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Waldemarowi Pawłatowi. Chleb 
podzielony został między wszystkich uczestni-
ków uroczystości. Rytuał dzielenia chleba symbo-
lizuje dostatek przez cały rok. Pani Wójt Katarzyna 
Bryda w sposób szczególny zwróciła się do rolni-
ków, mieszkańców wsi krzczonowskich dziękując 
za trud i ciężką codzienną pracę, za wysiłek włożo-
ny w zbiór plonów, którymi obdarzyła nas ziemia. 
Starostami tegorocznych dożynek byli Pani Rena-
ta Wieczorkowska z Walentynowa i Pan Piotr Cięż-
kal z Kosarzewa. W tym roku zaprezentowanych zo-
stało 13 przepięknych stworzonych z pasją wień-
ców dożynkowych, wykonanych przez: KGW Walen-
tynów , KGW Kosarzew Dolny, KGW Kosarzew Stró-
ża, KGW Krzczonów Drugi, KGW Krzczonów Sołty-
sy, KGW Krzczonów Trzeci, KGW Krzczonów Wój-
tostwo, KGW Olszanka, KGW Piotrkówek, KGW So-
bieska Wola, KGW Zielona, Stowarzyszenie Kobiet  
Aktywnych Gminy Krzczonów, rodzinę Skoczyla-
sów. Nominację do udziału w Dożynkach Powia-
tu Lubelskiego, otrzymały wieńce Koła Gospodyń 
Wiejskich w Walentynowie i Koła Gospodyń Wiej-
skich w Krzczonowie Wójtostwo. Na scenie w czę-
ści artystycznej zaprezentowały się najpierw na-
sze rodzime zespoły Grupa śpiewacza Chabry,  
w skład której wchodzą członkowie Kublu Senio-
ra w Krzczonowie, uczniowie KL. III a i III b Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie, Stu-
dio Tańca Promenada działające przy Regionalnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie, nowo po-
wstały zespół „Pro/omil” w którego skład wcho-
dzą pasjonaci muzyki, którzy z sentymentem po-
wracają do przebojów z lat dzieciństwa i młodo-
ści, młodzieżowy zespół działający przy Regional-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie. Na-
stępnie mogliśmy się bawić przy muzyce kapeli lu-
dowej „Swojacy” z Niedrzwicy Kościelnej, której 
występ sfinansowali Państwo Jadwiga i Zbigniew 
Pyc. Jako ostatni na scenie wystąpiła gwiazda wie-
czoru zespół „NEWS”. Muzyka porywała wszyst-
kich do wspólnej zabawy. Najbardziej wytrwali mo-
gli biesiadować do późnych godzin nocnych.

Jak co roku Radni i Sołtysi Gminy Krzczonów 
przygotowali dla wszystkich uczestników uroczy-
stości poczęstunek w postaci wyrobów tradycyj-
nych. Aby umilić część artystyczną i wzmocnić  
walory smakowe swojskich wyrobów Pani Katarzy-
na Bryda oraz Pani Beata Gajur ufundowały 100 li-
trów piwa. Na placu znajdowała się kuchnia polo-
wa z grochówką. Nie zabrakło również atrakcji dla 
najmłodszych w „strefie dziecka” z kolorowymi 
dmuchańcami i animacjami. Były liczne konkursy 
dla dzieci, malowanie twarzy, balonowe cuda. Ani-
mator zabaw zachęcał do wspólnej zabawy i do 
udziału w konkurencjach z nagrodami, które ufun-
dowała nasza Radna Powiatowa Pani Beata Gajur. 
Dzięki licznym przygotowanym atrakcjom, świętu-
jący nie mogli się nudzić. Chętni mogli sobie zrobić 

zdjęcie w foto-ramce.
Podczas dożynek zostały rozstrzygnięte kolej-

ne edycje konkurów: na najsmaczniejsze ciasto 
krzczonowskich dożynek oraz na najlepszą nalew-
kę krzczonowskich dożynek. Konkursy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, komisja miała trudne za-
danie, aby wyłonić zwycięzców. Wszystkie zgłoszo-
ne produkty były na wysokim poziomie.

W konkursie na najsmaczniejsze ciasto krzczo-
nowskich dożynek komisja w składzie: Pani Marze-
na Bielecka, Pani Beata Antczak oraz Pani Aneta 
Głąb przyznała:

I miejsce – Pani Ewa Januszek
II miejsce – Pani Teresa Poleszak
III miejsce – Pani Anna Placha
W konkursie na najlepszą nalewkę krzczonow-

skich dożynek komisja w składzie: Pan Lucjan Zię-
tek, Pani Anna Bartnik oraz Pani Jolanta Wójcicka 
przyznała:

I miejsce – Pani Marzena Bielecka
II miejsce – Pani Maria Atras
III miejsce – Pani Anna Placha
Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym nagrody 

wręczyła Pani Wójt.
Mieszkańcom, przybyłym gościom serdecznie 

dziękujemy za udział, szczególne podziękowania 
kierujemy do sponsorów wydarzenia, bez których 
święto plonów nie mogłoby mieć tak pięknej opra-
wy. Na kolejne dożynki zapraszamy za rok.

dOżYNKI GMINNE
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Redakcja
8 września br. delegacja z naszej gminy uczest-

niczyła w Dożynkach Wojewódzkich w Radaw-
cu. Tradycyjnie już Święto Plonów rozpoczęło się 
barwnym korowodem i powitaniem delegacji do-
żynkowych, po którym przedstawiony został Ob-
rzęd Dożynkowy. Delegacji naszej gminy prze-
wodniczyła Pani Wójt Katarzyna Bryda, Przewod-
niczący Rady Gminy Waldemar Pawłat, Skarbnik 
Pani Urszula Szacoń. W korowodzie wzięły udział 
KGW Walentynów prezentując wieniec współcze-
sny i KGW Krzczonów Wójtostwo z wieńcem trady-
cyjnym. W samo południe odprawiona została uro-
czysta Msza Święta, potem na scenie zaprezento-
wały się zespoły ludowe. Przedstawiono również  
starostów tegorocznych dożynek, którzy pełnili za-
szczytną funkcję gospodarzy. Starościną była Pani 
Katarzyna Pańczuk-Drozd z miejscowości Pólko  
w gminie Niemce. Z kolei starostą dożynek był rol-
nik z naszej gminy Pan Jarosław Miściur z Poli- 
czyzny. 

W trakcie imprezy rozstrzygnięte zostały konkur-
sy na najładniejsze wieńce dożynkowe oraz na naj-
piękniejszą posesję Powiatu Lubelskiego. W kon-
kursie na „Najpiękniejszą posesję powiatu lubel-
skiego” drugie miejsce zajęła mieszkanka naszej 
gminy Pani Bożena Siczek z Nowin Żukowskich. 
Serdecznie gratulujemy. Nie zabrakło prezentacji 

powiatów i gmin województwa lubelskiego. Na na-
szym stoisku przygotowanym przez ROKiS na te-
renie wioski LGD Panie z KGW Walentynów i KGW 
Wójtostwo serwowały pyszne ciasta i inne smako-
łyki. Całość przebiegała we wspaniałej atmosferze  
i dobrej zabawie.

dOżYNKI W RAdAWCU

Elżbieta Noga
6 października odbył się w Krzczonowie Między-

narodowy Festiwal Promocyjno-Edukacyjny „Kisze-
niaki – Kwaszeniaki”. Imprezę zorganizowały: Gmi-
na Krzczonów, Regionalny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Krzczonowie, Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Krzczonów oraz Lokalna Grupa Działania Kraina 
Wokół Lublina. Festiwal otworzyła Pani Wójt Kata-
rzyna Bryda. Konferansjerem tegorocznej edycji był 
Pan Artur Kalicki. Impreza ta z roku na rok przycią-
ga coraz więcej osób. W tym roku gościliśmy dele-
gację LGD z Mołdawii. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas ambasador Mołdawii w Warszawie Iurie 
Bordug z rodziną. Podczas imprezy zaprezentowa-
ło się ponad 40 wystawców. Na stoiskach królowa-
ły kiszone warzywa i owoce. Większość z nich zo-
stało przygotowane domowym sposobem, według 
tradycyjnych sposobów, często przekazywanych  
z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu ich smak 
jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Festiwalowi towa-
rzyszyły polsko-mołdawskie potyczki i pokazy kuli-
narne, warsztaty kiszenia i kwaszenia, polsko-moł-
dawska bitwa smaków, wystawy rękodzieła, roz-
strzygnięcie konkursu na „Najlepszą kiszonkę lub 
kwaszonkę” z owoców lub warzyw.

Komisja w składzie Pani Elżbieta Wójcik  
– restauracja „Koncertowa”, Pan Jerzy Wójcik – 
Cech Rzemiosł Spożywczych, Pani Paulina Drążyk 
– LGD Kraina Wokół Lublina, Pan Sîrbu Alxandru – 
przedstawiciel delegacji z Mołdawii.

I miejsce – KGW Wysokie „Wysoczanki” 
– za kiszone ogórki cytrynowe
II miejsce – Pani Renata Wieczorkowska  
z Walentynowa – za dżem z kiszonych  
zielonych pomidorów
III miejsce – Pani Grażyna Bałdyga  
z Walentynowa – za paprykę nadziewaną kapustą
Wyróżnienie: Pani Ewa Skoczylas z Nowin Żu-

kowskich – za marynowane borowiki, Pani Marze-
na Bielecka z Sobieskiej Woli – za marynowaną pa-
prykę z miodem.

Nie zabrakło też stoisk z rękodziełem. Podczas 
festiwalu mogliśmy podziwiać piękne występy ar-
tystyczne. Jako pierwszy wystąpił zespół śpiewa-
czy Klubu Seniora w Krzczonowie „Chabry”, następ-
nie swój repertuar prezentowały dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola „Akademia Poziomkowa”,  
Kl. 0 A, Kl. 0 B, kl. II A i kl. I B, Kl. IIB, kl. III A i kl. III B,  
kl. IV A, klasy starsze Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Krzczonowie, Studio Tańca „PROMENADA” 
– działające w Regionalnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Krzczonowie, kapela ludowa „CYJA”, zespół 
śpiewaczy „RADOŚĆ”, zespół muzyczno-wokalny 
„Potrzeba Chwili”, młodzieżowy zespół muzyczno 
-wokalny działający przy Regionalnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Krzczonowie, zespół „PRO/OMIL”.  
W trakcie imprezy nie zabrakło muzyki do tańca dla 
starszych i młodszych uczestników. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się taniec narodowy Mołda-
wian. Dziękujemy wszystkim za udział, niepowta-
rzalną atmosferę i wspólną zabawę.

Festiwal promocyjno-edukacyjny sfinansowany 
ze środków europejskich.

PIąTA EdYCJA MIędzYNAROdOWEGO fESTIWALU  
PROMOCYJNO-EdUKACYJNEGO „KISzENIAKI – KWASzENIAKI”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego.
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Teresa Gutek
Pierwszą zorganizowaną biblioteką w Krzczo-

nowie była biblioteka organizacji wojskowej POW  
z 1916 r., liczyła wtedy około 500 woluminów, głów-
nie o tematyce patriotycznej. Mieściła się w budyn-
ku Kasy Stefczyka w centrum miejscowości. Po 
dwóch latach istnienia zbiory przewieziono do jed-
nostki POW w Lublinie. Mimo starań mieszkańców 
zbiorów nie udało się odzyskać. Po zakończeniu  
II wojny światowej organizowanie bibliotek publicz-
nych  miało fundamentalne znaczenie dla umac-
niania polskości oraz kształtowania tradycji pol-
skiej kultury. Różne instytucje państwowe i spo-
łeczne oraz osoby prywatne rozpoczęły akcję gro-
madzenia polskich książek, co zapoczątkowało 
proces organizacji pierwszych wypożyczalni oraz 
tworzenia podstaw formalno-prawnych do tworze-
nia ogólnokrajowej sieci bibliotek. Po wydaniu De-
kretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach  
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. Nr. 
26 poz. 163) natychmiast przystąpiono do orga-
nizowania bibliotek powszechnych. Nad realiza-
cją tego zadania czuwało Ministerstwo Oświaty,  
a w pierwszej kolejności powstawały biblioteki po-
wiatowe i miejskie oraz od 1948 roku – gminne. Bi-
blioteka w Krzczonowie została utworzona w 1949 r. 
w budynku Gminnej Rady Narodowej dzięki stara-
niom miejscowej Nauczycielki i pierwszej bibliote-
karki Józefy Suchtównej. Pierwszy księgozbiór li-
czył 300 woluminów i były to książki historyczne  
i patriotyczne, klasyka literatury polskiej i zagra-
nicznej, poradniki rolnicze. Po więcej informacji  
z okresu powstania odsyłamy do folderu – „60 Lat 
biblioteki 1949–2009” i artykułu z KG nr 1/2009.  
Biblioteki zmieniają się tak jak zmienia się otacza-
jący nas świat. Wychodzą bardziej na potrzeby czy-
telników i użytkowników, unowocześniają się za-
równo te w dużych miastach jak te w małych miej-
scowościach i wioskach. Do pracy bibliotek wkro-
czyła cyfryzacja i automatyzacja. Wcześniej sys-
tem biblioteczny MAK a od 2013 r. Mateusz (GBP  
i filia w Żukowie), w którym prowadzone są wypo-
życzenia i katalog elektroniczny, gdzie czytelnik ma 
łatwy dostęp do informacji o zbiorach, może je za-

mawiać i prolongować.  Biblioteki prowadzą swo-
je strony w Internecie informując na bieżąco o wy-
darzeniach i nowościach wydawniczych. W ostat-
nim 10-leciu odbyło się wiele interesujących spo-
tkań autorskich i imprez czytelniczych. Od 1995 r. 
do chwili obecnej biblioteka pozyskiwała dotacje 
Ministerstwa Kultury i DN na zakup nowości wy-
dawniczych. Zmieniła się jedynie forma zakupu jak 
też kwota dotacji docelowej. W latach 2011–2013 
biblioteka uczestniczyła w II Rundzie PRB realizo-
waną przez FRSI w Warszawie oraz fundacji B. i M. 
Gates pozyskując duże środki na zakup kompute-
rów z pełnym wyposażeniem, aparatów fotogra-
ficznych, dostępie do licznych fachowych szkoleń  
i warsztatów. Program ten umożliwił dostęp do 
wielu projektów i grantów FRSI: 2013, „Praca – En-
ter”; 2018–2019, „Spotkajmy się przy wspólnym 
stole” (filia w Żukowie); 2018–2019, „Kodowanie  
w bibliotece”; 2019, „Mała książka – wielki czło-
wiek”; 2019–2020, „Para buch – książka w ruch”. 
Oraz z fundacji BGK program – „Na dobry począ-
tek”, „Interaktywna Biblioteka Malucha”. Program 
MK i DN, 2013–2014 „Infrastruktura Bibliotek – bi-
blioteka +” z realizacją zadań do końca 2019 r. 
dla GBP i Filii w Żukowie. Więcej informacji w KG  
nr 2/2018, nr 3/2018, nr 1/2019, ulotkach infor-
macyjnych GBP z 2019 r. 18 czerwca odbyło spo-
tkanie w ramach obchodów 70-lecia Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Zaproszeni zostali: przedsta-
wiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy i instruk-
torzy metodyczni WBP I PBP w Lublinie, z którymi 
biblioteka współpracuje od lat, oraz  koledzy i ko-
leżanki z bibliotek powiatu Lubelskiego, czytelni-
cy, sympatycy biblioteki. Biblioteka prezentowa-
ła dwie wystawy: Najstarsze egzemplarze książek 
oraz Wybrane przykłady z Kartoteki Regionalnej. 
Spotkanie uświetniły występy najmłodszych czy-
telników biblioteki. Historię biblioteki przybliżyła 
z własnej autopsji wieloletnia Dyrektor GBP Wan-
da Budzyńska. Wspomniała o jej tworzeniu i budo-
waniu sieci bibliotecznej, gromadzeniu księgozbio-
ru, plusach i minusach tej pracy. Mimo dużych trud-
ności w tym okresie, GBP kierowała 3 filiami i po-
nad 20 punktami bibliotecznymi. W części oficjal-
nej gospodarz gminy i przedstawiciel organu pro-

70-LECIE bIbLIOTEKIWYdARzENIA:
KWIECIEŃ

29 kwietnia – Szkolenie dla pracowników 
ośrodków kultury i bibliotek działających na 
obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” w Kazi-
mierzu Dolnym.

MAJ
3 maja – Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

CZERWIEC
3 czerwca – V Gminny Dziecka.

6–7 czerwca – spotkanie koordynatorów pro-
gramu FISE: „Spotkajmy się przy wspólnym 
stole”. Prezentacja projektu przez koordynato-
rów (filia biblioteki w Żukowie).
8–9 czerwca – Udział przedstawicieli KSR  
w Konferencji Naukowej WRTRL – „Unia Lubel-
ska oczekiwania i skutki” w Białej Podlaskiej.
14 czerwca – udział bibliotekarzy w roli eks-
pertów podczas III Zjazdu dla Bibliotekarzy  
z Lubelszczyzny BiblioLab.
18 czerwca – Obchody 70-lecia utworzenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzczonowie.

LIPIEC
4–5 lipca – Szkolenie w WBP im. H. Łopa-
cińskiego w Lublinie, koordynatorów projektu 
FISE „Para Buch! Książka w ruch”.
6 lipca – XI Wyścigi samochodów zdalnie ste-
rowanych.

7 lipca – Piknik Sołtysa.

14 lipca – Obchody 75 rocznicy bitwy w Zastawiu.
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wadzącego Wójt Gminy Krzczonów Katarzyna Bry-
da z racji jubileuszu złożyła gratulacje i życzenia 
dalszej owocnej pracy i rozwoju bibliotek. Uczest-
nicząca w spotkaniu Dyrektor PBP w Lublinie Mag-
dalena Kędra i instruktor metodyczny Urszula Ku-
rek przekazały życzenia i kwiaty. Odczytane zosta-
ły listy gratulacyjne od PBP i WBP, w których tre-
ści zaznaczono wybitnie bogate tradycje biblioteki, 
zakorzenienie w lokalnym środowisku regionalnym 
i jego twórcach. Zaznaczono wybitną współpracę 
z Krzczonowskim Stowarzyszeniem Regionalnym 
w formie upowszechniania kultury regionalnej po-
przez gromadzenie materiałów regionalnych, or-
ganizowanie wystaw i spotkań o tym charakterze.  
Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się z po-
dróżnikiem Ryszardem Sobolewskim. Dla uczest-
ników spotkania oferował do sprzedania pamiątki 

ze swoich licznych podróży po Ameryce Łacińskiej.  
W kuluarach prowadzone były rozmowy z czytelnikami  
i sympatykami biblioteki. Oczywiście był urodzino-
wy tort i mały poczęstunek dla wszystkich.

Elżbieta Noga
Organizatorem krzczonowskiej odsłony Narodo-

wego Czytania 2019 jest Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Krzczonowie, Biblioteka Szkolna Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie. W ra-
mach tegorocznej edycji wybrano „osiem lektur 
na ósme Narodowe Czytanie”. Pośród zapropono-
wanych tytułów znalazły się nowele reprezentują-
ce różne epoki i style, jednak łączące w sobie po-
nadczasowe idee polskości oraz treści uniwersal-
ne a mianowicie refleksja nad człowiekiem i społe-
czeństwem. Zwięzła forma wybranych nowel idzie 
w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, któ-
ra oddziałuje na zmysły czytelników pozostawiając 
niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straci-
ły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu po-
winniśmy kierować się szlachetnością, wrażliwo-
ścią na ludzką krzywdę. Nie powinniśmy też zapo-
minać o naszej historii. Krzczonowską akcję czy-
telniczą w pięknej scenerii parku rozpoczęła Pani 
Wójt Katarzyna Bryda. W akcji uczestniczyła dyr. 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie 
Pani Jolanta Mysłowska, dyr. i pracownicy ROKiS, 
biblioteki publicznej i szkolnej, nauczyciele, ucznio-
wie. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiąt-
kowe zakładki do książek wykonane przez pracow-
ników Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzczono-
wie, mogli też złożyć pamiątkowy stempel na fol-
derach, bądź przyniesionych przez siebie książ-
kach. Pieczęć tegorocznej odsłony Narodowego 
Czytania pod tytułem Nowele polskie GBP Krzczo-

nowie otrzymała z Kancelarii Prezydenta. Serdecz-
nie dziękujemy czytającym, słuchającym, miłośni-
kom słowa pisanego i przyjaciołom biblioteki za za-
angażowanie i promowanie czytelnictwa.

NAROdOWE CzYTANIE 
– KRzCzONóW 2019 

Elżbieta Noga
14 czerwca w Lublinie odbyła się III edycja Biblio-

LABu – zjazdu dla bibliotekarzy z Lubelszczyzny. 
Uczestniczyło w nim ponad 80 pracowników róż-
nych typów bibliotek. Było aktywnie i inspirująco! 
W tym roku hasło przewodnie spotkania brzmiało: 
 „Biblioteka blisko ludzi”. Elementy programu oscy-
lowały wokół działań aktywizujących i angażują-
cych twórczo społeczności lokalne, z którymi na 
co dzień pracują bibliotekarze. Działalność biblio-
tek została zaprezentowana z różnych perspek-
tyw – zarówno od strony projektowania przestrze-
ni przyjaznej użytkownikowi, rodzajów udostęp-
nianych zbiorów, jak i szerokiej gamy aktywności, 
którą oferują współczesne książnice. Bibliotekarki  
z GBP w Krzczonowie Elżbieta Noga i Jolanta Żmu-

dziak wystąpiły podczas zjazdu w roli ekspertów. 
Podzieliły się swoimi doświadczeniami z realizacji 
projektu „Interaktywna Biblioteka Malucha”. Jest to 
duże wyróżnienie dla naszej biblioteki.

bIbLIOLAb

WYdARzENIA:
SIERPIEŃ

25 sierpnia – Dożynki Gminne.

WRZESIEŃ

8 września – Dożynki Wojewódzkie w Radawcu.

11 września – Narodowe czytanie w parku  
w Krzczonowie.
20–22 września – Udział przedstawicieli KSR 
w XVI Sejmiku Towarzystw Regionalnych  
Lubelszczyzny oraz 60-lecie Towarzystwa 
Przyjaciół Puław. Hasłem przewodnim było: 
„Tradycja i współczesność Wojska Polskie-
go w związku z 80 rocznicą wybuchu II Woj-
ny Światowej”.

PAŹDZIERNIK

6 października – Kiszeniaki i Kwaszeniaki.
8–10 października – Udział bibliotekarzy 
GBP w Krzczonowie w szkoleniu „Od projektu  
do efektu” w Katowicach.

Październik – Realizacja przez KSR zadania: 
Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycz-
nie, kulturowo, przyrodniczo – „Nasza historia 
– nasze dziedzictwo, oznakowanie obiektów 
historycznych”. Ustawienie 4 tablic informacyj-
nych przy kościele i na cmentarzu parafialnym, 
wydanie folderu promocyjnego zadania. Zada-
nie jest realizowane w ramach programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
wspólnie z LGD „Kraina Wokół Lublina”.
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Teresa Gutek
Pierwszą publiczną biblioteką w Lublinie był In-

stytut Bibliopoliczny. Instytut założony został  
17 maja 1811 roku z inicjatywy profesorów Lubel-
skiej Szkoły Departamentowej. Instytut umieszczo-
no pod numerem 17 w pałacu Adama Umieniec-
kiego, wybudowanego przez Ludwika Pocieja w la-
tach 1678–1700, (obecnie ul. Królewska) jednego 
z członków Towarzystwa. W tym przedsięwzięciu 
odegrał on nie małą rolę. Zapomniany przez potom-
nych, jego  grób znajduje się na cmentarzu krzczo-
nowskim, patriota, filantrop. Wyremontowany zo-
stał staraniem Krzczonowskiego Stowarzyszenia 
Regionalnego. Wywodził się z rodziny o bogatych 
tradycjach patriotycznych. Był posesorem Dóbr Na-
rodowych Krzczonowa, dziedzicem Jastkowa, Su-
liszowa oraz Kosarzewa. Zorganizowanie w Lubli-
nie biblioteki publicznej wymagało od ówczesnych 
działaczy społecznych miasta wielu trudów. Zwró-
cono się nawet o wsparcie tej idei do istniejącej 
już wówczas w Lublinie loży wolnomularskiej „Wol-
ność Odzyskana”. Dzięki temu wśród 43 członków 
powołanego do życia „Towarzystwa Instytutu Bi-
bliopolicznego” znalazło się 23 członków loży. Jest 
rzeczą pewną, że wielu mieszkańców Lublina po-
siadało w swoich domach książki. Nie mając wa-
runków na dorobienie się większego księgozbio-

ru, przyczyniło się do stworzenia bibliotek, służą-
cych całej lubelskiej społeczności. Takim właśnie 
zbiorowym wysiłkiem kolekcjonerskim na począt-
ku XIX wieku powstały: Biblioteka Towarzystwa In-
stytutu Bibliopolicznego, Biblioteka Szkoły Depar-
tamentowej Lubelskiej (później — Wojewódzkiej) 
oraz księgozbiór loży masońskiej „Prawdziwa Jed-
ność". Z inicjatywy lubelskich bibliofilów doszło  
w Lublinie do utworzenia w r. 1811 biblioteki pu-
blicznej, gdyż takiej wówczas w mieście, liczącym 
ok. 9 tys. mieszkańców, posiadającym sporo inteli-
gencji różnych zawodów, łaknącej słowa drukowa-
nego, nie było. Zorganizowanie biblioteki publicz-
nej kosztowało ówczesnych działaczy społecznych 
Lublina wiele trudów. Instytut był placówką utwo-
rzoną na zasadzie przedsiębiorstwa akcyjnego. 
Zwerbowanie kilkudziesięciu akcjonariuszy wyda-
je się być niewątpliwym sukcesem i świadczy o du-
żym zasięgu oddziaływania idei biblioteki publicz-
nej. Akcje, wartości stu złotych każda, składano 
w postaci książek lub w czystej gotówce, za któ-
rą kupowano następnie druki. Funkcję dyrektora In-
stytutu Bibliopolicznego powierzono niestrudzone-
mu Klemensowi Urmowskiemu. Biblioteka czynna 
była tylko przez dwa lata, kres jej istnieniu położy-
ły wypadki polityczne 1813 r. Książki należące do 
Instytutu Bibliopolicznego nie zostały wyposażone  
w żadne znaki własnościowe. Po włączeniu księgo-

zbioru do Biblioteki szkolnej w Szkole Wojewódz-
kiej otrzymały pieczątkę: „Z Biblioteki Szkoły Wo-
jewódzkiej Lubelskiej”. Po wielu zaś latach księgo-
zbiór gimnazjum lubelskiego z pewnym uszczerb-
kiem znalazł się w zasobach Biblioteki im. Hieroni-
ma Łopacińskiego w Lublinie. Do książek Towarzy-
stwa Instytutu Bibliopolicznego trafić więc można 
jedynie za pośrednictwem inwentarza S5 księgo-
zbioru bibliopolicznego, który zachował się do na-
szych czasów i ma wartość wprost unikalną, ponie-
waż stanowi cenne źródło informacji o księgozbio-
rze pierwszej lubelskiej biblioteki publicznej a zara-
zem o zainteresowaniach czytelniczych założycie-
li tej placówki.

WąTEK KRzCzONOWSKI W TWORzENIU 
WOJEWódzKIEJ bIbLIOTEKI W LUbLINIE

Jolanta Żmudziak
Gminna Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się 

do projektu „Mała książka – wielki człowiek” Pro-
jekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) re-
alizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii „Mała książka – wielki człowiek” we współpra-
cy z bibliotekami publicznymi Zachęcamy naszych 
czytelników do przyjścia z dzieckiem do biblioteki. 
Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat (rok urodze-
nia 2013–2016), podczas pierwszej tej jesieni wi-
zyty w bibliotece otrzymają wyprawkę czytelniczą 
oraz Kartę Małego Czytelnika.

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, 
które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale 
mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Ba-
dania wykazują, że dzieci wychowywane pośród 
książek są bardziej pewne siebie, mają większy 

niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwinię-
tą wyobraźnię. Ważną rolę w kształtowaniu Małe-
go Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samo-
dzielności, podejmowania pierwszych własnych 
wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania 
i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie 
rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas  
w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastycz-
ną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko 
to za darmo!Chcielibyśmy, aby jednym z tych waż-
nych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze 
wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy praw-
dziwą gratkę dla najmłodszych miłośników ksią-
żek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Mała książka – wielki człowiek”. Od wrze-
śnia 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej 
Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent 
– Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. 

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek po 
odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, 
dostosowaną pod względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe stan-
dardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,  
a po zebraniu dziesięciu naklejek zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypomni o nieocenio-
nej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o roz-
maitych korzyściach wynikających z częstego od-
wiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

MAłA KSIążKA – WIELKI CzłOWIEK

Redakcja
Kontynuując działania Samorządu Szkolnego  

z ubiegłego roku szkolnego, w bieżącym 2019/2020 
uruchamiamy trzy akcje.

Opiekunowie SU: Jolanta Pietrusza, Anna Pia-
secka, Paweł Pruś wraz z Paniami: Jolantą Stachy-
rą, Anną Małek, Małgorzatą Kwiatosz i Katarzyną  
Tułajew zachęcają do włączenia się w zbiórki pro-
duktów.

Priorytetowa to zbiórka nakrętek na rzecz chorej 
Wiktorii Dyś w ramach akcji „Uratujmy nóżki Wik-
torii”. Uczniowie przynoszą nakrętki do swoich  
wychowawców, natomiast mieszkańcy gminy 
mogą wrzucać je do pudełka znajdującego się przy 
głównych  drzwiach szkoły.

Kolejny ogólnopolski projekt edukacyjno-ekolo-
giczny „Zbieraj z klasą” ma na celu zbiórkę zuży-
tych baterii. Nie tylko służymy przyrodzie, ale także 
możemy zdobyć nagrody rzeczowe dla naszej pla-
cówki. Opakowanie na baterie także znajduje się 
przy drzwiach głównych szkoły.

Trzecią z akcji jest zainicjowana przez p. Mał-
gorzatę Kwiatosz zbiórka suchej karmy dla  zwie-
rząt. Produkty w opakowaniach i puszkach można  
dostarczać przez cały październik do nauczycieli 
biologii i przyrody, opiekunów SU i współpracują-
cych z nimi osób. Zebrana karma zostanie przeka-
zana do okolicznych schronisk.

Serdecznie wszystkich zachęcamy do włączenia 
się w powyższe akcje. Dziękujemy.

dzIAłALNOŚć ChARYTATYWNA SzKOłY
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Agata Bartnik
Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, 
pożyczamy ją od naszych dzieci.

                A.M.R. De Saint-Exupery

W dniu 19 października 2019 roku w miejsco-
wości Pustelnik miało miejsce proekologiczne 
wydarzenie „Jesienne sprzątanie lasu – Pustel-
nik 2019”, podczas którego mieszkańcy wsi wraz  

z innymi osobami chętnymi do działania uprzątnęli 
fragment lasu wynosząc z niego duże ilości śmieci.

Akcja wspierana przez Nadleśnictwo Świdnik 
odbyła się z inicjatywy Pani Sołtys Agaty Bartnik 
i Rady Sołeckiej wsi Pustelnik – W. Mełgieś, T. Wój-
cicki, Z. Bartnik.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców 
i pomocy OSP Walentynów można to wydarzenie 
dopisać do licznych udanych projektów na terenie 
sołectwa. Wspólna praca na rzecz niepowtarzalne-
go środowiska, w którym żyjemy jest bardzo waż-

na. Wydarzenie miało na celu poruszenie tematyki 
zaśmiecania lasu i zwiększenie świadomości spo-
łecznej poprzez działanie proekologiczne.

Uwieńczeniem akcji była integracja uczestników 
podczas zorganizowanego ogniska z kiełbaskami, 
piankami dla najmłodszych i ciepłymi napojami. 
Podczas imprezy padła deklaracja utworzenia wy-
darzenia cyklicznego. W przyszłam roku akcja od-
będzie się nieco wcześniej, ponieważ chcemy za-
pewnić więcej niespodzianek, m.in. gra terenowa, 
pompowańce dla najmłodszych.

JESIENNE SPRząTANIE LASU – PUSTELNIK 2019

Grzegorz Bobak
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Krzczonowie po raz kolejny Mistrzami Powiatu 
Lubelskiego w czwórboju lekkoatletycznym.

W ramach Igrzysk Dzieci w Pszczelej Woli odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Lubelskiego w czwór-
boju lekkoatletycznym. Bardzo dobry występ zano-
towali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krzczonowie. Chłopcy zostali Mistrzami Powiatu 

Lubelskiego, a tym samym uzyskali awans na za-
wody rejonowe, na których reprezentowali Powiat 
Lubelski. W zawodach rejonowych (½ wojewódz-
kich) na osiem startujący drużyn z 4 powiatów (Ja-
nowskiego, Biłgorajskiego, Kraśnickiego i Lubel-
skiego) zajęli czwarte miejsce.

Skład zespołu: Gutek Mateusz – 183 pkt.,  
Błaszczak Jakub – 173 pkt., Kruk Krystian – 162 pkt.,  
Jędruch Kacper – 138 pkt., Głąb Jakub – 135 pkt., 
Warda Jakub – 133 pkt., Stachyra Piotr – 110 pkt., 
Malinoś Dawid – 99 pkt.

Wyniki:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Krzczonów – 791 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Wysokie – 780 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Niemce – 713 pkt.
4. Szkoła Podstawowa Niedrzwica Duża – 709 pkt.
5. Szkoła Podstawowa Ciecierzyn – 489 pkt.
6. Szkoła Podstawowa Kiełczewice Górne – 407 pkt.
7. Szkoła Podstawowa Bystrzyca Stara – 396 pkt.

Redakcja
Dziewczęta i chłopcy z Zespołu Szkolno Przed-

szkolnego w Krzczonowie Mistrzami Powiatu  
Lubelskiego w szkolnej lidze lekkoatletycznej  
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– ½ Wojewódzkich – lekkoatletyka. 

Biłgoraj 04.06.2019
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biłgora-

ju odbyły się zawody Rejonowe, które były kwalifi-
kacją do zawodów wojewódzkich. 

Awans uzyskali:
Bieg na 300 m. dziewcząt
* II miejsce – Klaudia Warda, wynik 46,82 s. 

(nowy rekord szkoły)
Rzut oszczepem dziewcząt
* II miejsce – Diana Marucha, wynik 24,80 m.
Skok wzwyż dziewcząt
* Barbara Szacoń
* Patrycja Wlizło
Skok w dal chłopców
* II miejsce – Karol Błaziak, 5,57 m.
Bieg na 1000 m. chłopców
* IV miejsce – Wojciech Dyś, wynik 3:01,18 s. 

(nowy rekord szkoły).

IGRzYSKA LEKKOATLETYCzNE

CzWóRbóJ LEKKOATLETYCzNY
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PIłKA SIATKOWA
Grzegorz Bobak

Dziewczęta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Krzczonowie Mistrzyniami Powiatu  

Lubelskiego w piłce siatkowej
W dniu 5 lutego 2019 r. w Jabłonnie odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Lubelskiego w piłce siat-
kowej dziewcząt, organizowane przez Powiato-
wy Szkolny Związek Sportowy. Turniej rozgrywany 
był systemem każdy z każdym. Po zaciętej walce, 
zawodniczki reprezentujące naszą szkołę zdobyły 
komplet punktów i zostały Mistrzyniami Powiatu 
Lubelskiego. Skład drużyny: Klaudia Warda, Patry-
cja Wlizło, Barbara Szacoń, Aleksandra Małek, Dia-
na Marucha, Otylia Grobelna, Karolina Wypych.

Wyniki:
Krzczonów – Krasienin 2:0 (25:15, 25:05)
Krzczonów – Jabłonna 2:0 (25:17, 25:18)
Krzczonów – Palikije 2:0 (25:16, 25:18)

Tabela:
1. ZSP Krzczonów
2. SP Jabłonna
3. SP Krasienin
4. SP Palikije

Zawody Rejonowe – ½ wojewódzkich  
w piłce siatkowej dziewcząt

W dniu 26 lutego 2019 r. w Biłgoraju odby-
ły się zawody Rejonowe – ½ wojewódzkich w pił-
ce siatkowej dziewcząt, w których rywalizowa-
ły mistrzynie powiatów: Biłgorajskiego, Janow-
skiego, Kraśnickiego i Lubelskiego. Organiza-
torem turnieju był Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy. Powiat Lubelski reprezentowały uczen-
nice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczo-
nowie. Skład drużyny: Klaudia Warda, Patrycja 
Wlizło, Barbara Szacoń, Aleksandra Małek, Dia-
na Marucha, Otylia Grobelna, Karolina Wypych. 
Zawody rozgrywane były systemem każdy z każ-
dym a wyniki wyglądały następująco:
Kraśnik – Krzczonów 2:0,
Batorz – Krzczonów 2:1,
Krzczonów – Szyszków 2:0.

Tabela:
1. SP Kraśnik
2. SP Batorz
3. ZSP Krzczonów
4. SP Szyszków

Łukasz Surma
W dniu 10 września 2019 r. uczniowie klas VII 

oraz VIII brali udział w 60. pokazach z fizyki na Wy-
dziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas 
2-godzinnych pokazów zaprezentowano wiele do-
świadczeń o tematyce: Uff, jak gorąco..., Ruch ob-
rotowy, Rezonanse oraz Prąd elektryczny. Ta „nie-
samowita lekcja fizyki” stała się okazją do utrwale-
nia poznanych już wiadomości.

Uczniowie naszej szkoły chętnie zgłaszali się 
do asystowania podczas kolejnych eksperymen-
tów, dzięki czemu mogli się osobiście przeko-
nać, iż fizyka to nie tylko trudne wzory i obliczenia  
– ale także przydatna część naszego życia codzien-
nego, dzięki której możemy normalnie funkcjonować.  
Pełni pozytywnych wrażeń, z niecierpliwością cze-
kamy na przyszłoroczną edycję pokazów fizycz-
nych.

POKAzY z fIzYKI

Redakcja
W dniach 24–28 czerwca uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego uczestniczyli w Obozie 
Sportowym w Janowie Lubelskim.

Każdego dnia przez 1,5 godz. uczestnicy dosko-
nalili naukę pływania na basenie „Otylia” a po in-
tensywnym wysiłku odpoczywali w strefie rekre-
acji. W godzinach popołudniowych uczniowie bra-
li udział w zajęciach z piłki siatkowej i piłki noż-
nej. 27 czerwca chłopcy rozegrali mecz kontrolny 
z miejscową drużyną „Janowski Orlik”, który za-
kończył się naszym zwycięstwem 8:2. Uczniowie 
każdego dnia aktywnie spędzali czas wolny. Wie-
le frajdy sprawiła im gra w kręgle, kąpiele słonecz-
ne i plażowanie nad Zalewem „Zoom Natury”. Mnó-
stwo satysfakcji dostarczyła również wycieczka do 
parku linowego, gdzie uczniowie pokonywali prze-
szkody na wysokościach. Paintball to rodzaj gry 
zespołowej, która dostarcza wiele emocji i rado-
ści – tak też i było podczas naszego obozu. Przed-

ostatniego dnia instruktor tej świetnej zabawy cze-
kał na nas na leśnym terenie gdzie uczniowie prze-
szli wstępne szkolenie z obsługi sprzętu niezbęd-
nego do gry.

Ostatniego dnia każdy z uczestników obozu 
otrzymał pamiątkową koszulkę i pełni pozytywnych 

doświadczeń powróciliśmy do swoich domów na 
wakacyjny odpoczynek. Organizatorem obozu był 
Uczniowski Klub Sportowy Huragan Krzczonów, 
zajęcia prowadzili: Pan Marcin Szoździński i Pan 
Grzegorz Bobak.

Obóz SPORTOWY
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Monika Flis
25 września uczniowie klas IV i V w ramach re-

alizacji projektu „Programuję, językiem obcym się 
posługuję, przyszłość swoją zaplanuję” wyjecha-
li na tzw. „zieloną szkołę” do Janowa Lubelskie-
go. Podczas dwudniowego pobytu uczniowie ak-
tywnie uczestniczyli w licznych zajęciach edukacyj-
nych. Na terenie Zoomu Natury, Awifauny i Tropos-
fery, Recyklingu i Energii oraz Runa Leśnego prze-
prowadzali doświadczenia i eksperymenty. Nowo-
czesne multimedia w atrakcyjny sposób pozwoli-
ły uczniom zgłębić zagadnienia z zakresu botani-
ki i zoologii. Soczewki i specjalne kamery umożli-
wiły uczniom zajrzeć w niewidzialne tajniki natu-
ry:roślin, świata ryb, płazów, gadów, i wnętrza Zie-
mi. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janow-
skie” wzięli udział w lekcji tematycznej, połączonej 
z bezpośrednią obserwacją wystawy prezentują-

cej walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Wiele 
emocji wzbudziła niemal godzinna przejażdżka sa-
mochodem terenowym po leśnych bezdrożach La-
sów Janowskich. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się warsztaty poświęcone zwierzętom egzotycz-
nym. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat 
gadów i owadów. Żywe okazy wzbudziły wiele emo-
cji, szczególnie kiedy trzymało się na rękach aga-
mę brodatą, węża kukurydzianego, straszyka no-
wogwinejskiego czy agamę jemeńską. Po pełnym 
wrażeń dniu, wieczorem uczniowie miło spędzili 
czas piekąc kiełbaski przy ognisku. Drugiego dnia 
uczniowie spróbowali swoich sił w Parku Kreatyw-
nym, gdzie za pomocą własnych mięśni uruchamia-
li maszyny stojące na placu, a następnie ćwiczyli 
swoją kondycję w Parku Linowym. Choć pogoda 
nas nie rozpieszczała po dwóch dniach wrażeń za-
dowoleni wróciliśmy do Krzczonowa.

NAUKA POSzłA W LAS... JANOWSKI

Redakcja
O co w tym chodzi?

Europejski Dzień Języków obchodzony jest co 
roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwa-
gę na bogactwo języków, którymi na co dzień po-
sługują się mieszkańcy Starego Kontynentu. A oto 
liczby, które na pewno robią wrażenie: 

* rozróżniamy ponad 200 języków europejskich,
* istnieją 24 języki urzędowe UE,
* poza tym mamy około 60 języków regionalnych  

i języków mniejszości,
* a także wiele innych języków, których używają 

osoby z innych części świata.

Europejski Dzień Języków jest okazją do popu-
laryzowania wiedzy na temat języków używanych 
w Europie, promowania różnorodności językowej  
i kulturowej oraz zachęcania ludzi w różnym wieku 
do nauki języków, ponieważ ich znajomość poma-
ga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy 
i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

Historia
Europejski Dzień Języków został ustanowiony 

wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy 
– organizację, która reprezentuje 800 mln Europej-
czyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów 
zaangażowane są liczne instytuty i stowarzysze-
nia działające w sektorze kultury i nauki języków, 
uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustano-

wienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim 
Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obcho-
dzony jest co roku.

Co my na to?
W naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień 

Języków organizując międzyklasowy konkurs języ-
kowy, w którym wzięli udział uczniowie klas szó-
stych, siódmych i ósmych. Uczestnicy konkursu 
mierzyli się w różnorodnych konkurencjach, któ-
re sprawdzały nie tylko ich wiedzę, ale również  
refleks i pomysłowość. Pierwsze miejsce w konkur-
sie zdobyła klasa VII b, drugie miejsce klasa VII a, 
zaś miejsce trzecie padło łupem klasy VI c. Wszy-
scy świetnie się bawili, a zwycięzcy otrzymają na-
grody rzeczowe.

EUROPEJSKI dzIEń JęzYKóW

Redakcja
Dnia 4 października 2019 r. obchodziliśmy w na-

szej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnoże-

nia. Uczniowie klas piątych pod opieką nauczycie-
lek matematyki Pani Wioletty Mysiak i Pani Anny 
Gierak sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia 
wśród uczniów naszej placówki oraz lokalnej spo-
łeczności. Pytani mieli okazać wykazać się wiedzą 

i uzyskać certyfikat potwierdzający ich umiejętno-
ści. Próba nie należała do najłatwiejszych,jednak 
wiele osób poradziło sobie bardzo dobrze. Miłym 
akcentem były słodycze, które uczniowie otrzymali 
od lokalnych sprzedawców.

ŚWIATOWY dzIEń TAbLICzKI MNOżENIA

Kinga Krawczyk
Czytanie, pisanie i mówienie to podstawowe 

umiejętności, które rozwijają nasze dzieci. Nawet 
z dużą ilością pięknie ilustrowanej literatury nie bę-
dzie to jednak tak intensywne, jak w przypadku kon-
taktu z żywą sztuką wystawianą podczas przedsta-
wień teatralnych. Spektakle dla dzieci są specjal-
nie zaplanowane w ten sposób, by sprzyjać sku-
pieniu uwagi. Uczą koncentracji na tym, co dzieje 
się na scenie. W tle znajdują się kolorowe rekwizy-
ty, grze aktorów towarzyszy zaś energiczna muzy-
ka. Teatr dla dzieci stanowi doskonałe wprowadze-
nie do szerszego świata sztuki, dziecko ma szansę 
uczestniczyć w spektaklu będącym wizualną i słu-
chową przygodą. Obserwowanie emocji rysujących 
się podczas spektaklu na twarzy dziecka daje obraz 
tego, co dzieje w dziecięcym wnętrzu. Na podsta-
wie reakcji możemy odczytać czy dziecko jest pod 
wrażeniem, obawia się, jest rozbawione czy zmie-

„bAJKOWI – dzIECIOM”
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Teresa Gutek
na podstawie strony internetowej WRTRL w Lublinie, 
LAIF-u, materiałów archiwalnych KG, muzeum  
w Kluczkowicach, własnych obserwacji

Konferencja w Opolu Lubelskim
W dniach 23–24 lutego 2019 roku Regionaliści  

z Województwa Lubelskiego zgromadzili się  
w Opolu Lubelskim na konferencji pod hasłem „Lu-
belszczyzna w lecie 1944 r. Oczekiwania a rze-
czywistość społeczno-polityczna”. Miejscem ob-
rad były zabytkowe obiekty starej cukrowni. Udział 
wzięli również przedstawiciele Krzczonowskiego 
Stowarzyszenia Regionalnego, aktywnie uczestni-
cząc w konferencji.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Rada To-
warzystw Regionalnych, Miasto Opole Lubelskie, 
Opolskie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół 
Opola Lubelskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. 
Marian Surdacki – Przewodniczący WRTR. Głos za-
brali również współorganizatorzy i zaproszeni go-
ście: Waldemar Gogół – Zastępca Burmistrza Opo-
la Lubelskiego, Agnieszka Dec – Naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa 
Opolskiego, Marek Plis – Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Opola Lubelskiego oraz prof. Edward 
Mierzwa.

W części naukowej, można było wysłuchać re-
feratów dotyczących znaczących postaci i drama-
tycznych wydarzeń, jakie na Lubelszczyźnie rozgry-
wały się latem 1944 roku. Prof. Waldemar Kozyra 
z UMCS przedstawił struktury cywilne Polskiego 
Państwa Podziemnego na Lubelszczyźnie i ich li-
kwidację przez władze sowieckie w lipcu i sierpniu 
1944 roku, dr Janusz Kłapeć z IPN Oddział w Lu-
blinie omówił realizację planu „Burza” na Lubelsz-
czyźnie latem 1944 roku.

Dla przypomnienia: na terenie gminy Krzczonów 
też doszło do walk z Niemcami, w bitwie pod Za-
stawiem k. Żukowa 24 lipca 1944 r. nie omieszkali-
śmy o tym nadmienić w wywiadzie dla radia Lublin 

w dniu obrad konferencji.
Tematem dwóch kolejnych referatów były zagad-

nienia związane z powojenną historią Opola Lubel-
skiego. Tajne nauczanie i założenie szkoły średniej 
w Opolu Lubelskim w 1944 roku omówił dr hab. Ma-
riusz Ausz (UMCS), zaś dr Hubert Mącik, Miejski 
Konserwator Zabytków przedstawił krajobraz Opo-
la Lubelskiego i okolicy w latach 40. XX wieku.

Po obradach zwiedzono Pałac Lubomirskich  
w Opolu Lubelskim, w którym obecnie mieści się  
Liceum im. Adama Mickiewicza.

Dzień obrad zakończył się kolacją, dyskusją, wy-
mianą doświadczeń. Drugi dzień obrad rozpoczął 
się udziałem we mszy świętej w kościele p.w. Wnie-
bowzięcia NMP w Opolu Lubelskim w intencji lubel-
skich regionalistów. Po mszy realizowane było po-
znawanie walorów miasta Opola i jego okolic: zwie-
dzano kościół i zespół klasztorny, Pałac Kleniew-
skich w Kluczkowicach (tam w muzeum etnogra-
ficznym odnaleźliśmy ślady naszej ziemi krzczo-
nowskiej : krzczonowski strój archiwalny oraz ży-
ciorys ks. Kanonika Antoniego Chotyńskiego, Ka-
pelana rodu Kleniewskich urodzonego w Krzczono-
wie), kamieniołomy nad Wisłą, zabytkowy zespół 
kościelny w Piotrawinie, nowy most na Wiśle oraz 
ciągnące się aż po horyzont, choć jeszcze w zimo-
wej szarości, rozległe sady owocowe, gospodarcza 
wizytówka Ziemi Opolskiej.

Następnie w Opolskim Centrum Kultury Sławo-
mir Plis – Burmistrz Opola Lubelskiego ukazał naj-
nowsze inwestycje poczynione w Opolu Lubelskim, 
a Agnieszka Dec w telegraficznym skrócie zapre-
zentowała gospodarcze i kulturowe walory opol-
skiej ziemi, a dorobek Towarzystwa Przyjaciół Mia-
sta Opola przedstawił Prezes  Marek Plis.

Wspaniałą ucztę duchową przygotowała opolska 
grupa teatralna „Pokolenie”, prezentując zebranym 
sztukę „Betlejem Polskie” wg Lucjana Rydla.

O Unii Lubelskiej w Białej Podlaskiej, 
8–9 czerwca

Z okazji 450-lecia obchodów Unii Lubelskiej,  
w sali widowiskowo-konferencyjnej Bialskiego 
Centrum Kultury, zorganizowano konferencję na-

ukową „Unia Lubelska oczekiwania i skutki”. Or-
ganizatorami wydarzenia była Wojewódzka Rada 
Towarzystw Regionalnych oraz Wojewódzki Ośro-
dek Kultury. Konferencja została zainaugurowana 
8 czerwca wystąpieniami prof. Mariana Surdackie-
go – przewodniczącego WRTR oraz dr Artura Sępo-
cha – dyrektora WOK. Uczestnicy mieli okazję wy-
słuchać wykładów badaczy i historyków z KUL oraz 
UMCS w ramach trzech cykli – „Sejm polsko-litew-
ski w Lublinie w 1569 r.”, „Unia Lubelska 1569 r. 
– geneza, treść i znaczenie dziejowe” oraz „Kon-
sekwencje Unii Lubelskiej”. Pierwszy dzień został 
urozmaicony występem zespołu wokalnego „Chwil-
ka”. Niedzielne obchody rozpoczęły się mszą świę-
tą w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Białej Pod-
laskiej, po czym rozpoczęto Walne Zgromadzenie 
WRTR. Zjazd został zakończony zapoznaniem się  
z historią Miasta Biała Podlaska.

W dniach 20–22 września w Puławach odbywał 
się XVI Sejmik Towarzystw Regionalnych Lubelsz-
czyzny. Imprezie towarzyszyły obchody 60-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Puław. Hasłem przewod-
nim było: „Tradycja i Współczesność Wojska Pol-
skiego” w związku z 80. rocznicą wybuchu II woj-
ny światowej.

Sejmiki odbywają się cyklicznie. Tematów nigdy 
nie brakuje. W tym roku regionaliści dyskutowali 
przede wszystkim o wojsku, a dokładnie o lotnic-
twie. Każde spotkanie regionalistów inspiruje. Jest 
okazją do prezentacji nowości wydawniczych i wy-
miany doświadczeń między towarzystwami.

W tym roku swoje 60. urodziny świętowało Towa-
rzystwo Przyjaciół Puław. Prawdziwy rozkwit Towa-
rzystwa datuje się na lata dziewięćdziesiąte. W te-
gorocznym sejmiku udział brało ponad stu uczest-
ników. Regionaliści odkrywali historie swoich ma-
łych Ojczyzn które dokumentują w kolejnych publi-
kacjach regionalnych. Pełni nowych doświadczeń 
i wrażeń, wzbogaceni nowym ładunkiem wiedzy, 
zmotywowani do dalszych działań w swoich ma-
łych ojczyznach regionaliści Województwa Lubel-
skiego zakończyli kolejną konferencję.

KONfERENCJE, SEJMIKI REGIONALNE – UdzIAł KSR

„bAJKOWI – dzIECIOM” Cd.
szane. Będąc z dzieckiem podczas spektaklu, bu-
dujemy wspólną relację. Razem przeżywamy dane 
emocje i razem spędzamy czas. Ciekawe przedsta-
wienie może się niekiedy zapisać w dziecięcej pa-
mięci na całe życie. Dobrze, gdy jest to wspomnie-
nie, w którym pojawia się również dorosły. Dlatego 
tez wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego 
widza w 2015 roku z inicjatywy nauczycieli nasze-
go przedszkola przygotowaliśmy pierwsze przed-
stawienie teatralne zatytułowane „na pomoc cho-
rej Pani Ziemi”, wystawione w Przedszkolu z oka-
zji Dnia Ziemi. Dzieci z wielkiej radości, ale i nutką 
zaskoczenia oglądały inscenizację. Były zdziwione, 
że ich wychowawczynie mogą być przez chwilę ak-
torkami na przedszkolnej scenie teatralnej. W ko-
lejnych latach do „naszej teatralnej grupki Bajko-
wi - Dzieciom” dołączali chętni, kreatywni rodzice, 
pracownicy przedszkola chcący razem z nami wy-
wołać uśmiech na twarzach naszych przedszko-
laków i przygotować kolejne przedstawienie. I tak 
w roku szkolnym 2015/2016 przedstawienie „Wi-
taj Wiosno”, 2016/2017 „Zamieszanie w bajkach”, 
2017/2018 niezapomniany spektakl „Kraina Lodu”, 
2018/2019 „W pracowni Mikołaja”. Od dwóch lat 
nasze przedstawienia wystawiane są podczas Fi-

nałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  
We współpracy z OSP Pamięcin, podczas ostat-
niego przedstawienia, wspólnie zbieraliśmy dary 
na rzecz akcji „Rodacy - Polakom na Wschodzie”. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom i osobom zaanga-
żowanym w działalność grupy teatralnej „BAJKOWI 
– DZIECIOM”. Zapraszamy chętnych rodziców do 

współpracy. Mali widzowie z niecierpliwością cze-
kają na kolejny występ a w naszych głowach po-
mysłów wiele. Pierwsze spotkania do tegorocz-
nego przedstawienia już rozpoczęte, nowi aktorzy 
mile widziani. Wywołajmy uśmiech i radość na twa-
rzach naszych pociech.
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Michał Kowalik
Teresa Gutek

Boże Narodzenie to święto rodzinne, przeważnie 
spędzane w gronie najbliższych. Zabiegani w przy-
gotowaniach świątecznych, znajdźmy chwilę czasu 
na przypomnienie sobie tych najważniejszych zwy-
czajów i obrzędów świąt Bożego Narodzenia. A oto 
kilka z nich: Wieczerza wigilijna – do uroczystej ko-
lacji zasiadano z zapadnięciem zmroku, z chwilą 
ukazania się pierwszej gwiazdy pilnie wypatrywa-
nej przez dzieci. Zaczynano od dzielenia się opłat-
kiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. Ten 
piękny zwyczaj zachował się w Polsce do czasów 
obecnych. Dzielenie się opłatkiem – najważniej-
szym i najbardziej wzruszającym momentem pod-
czas kolacji wigilijnej było i jest dzielenie się po-
święconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były 
różnokolorowe i bardzo ozdobne. Dziś opłatki są 
białe i ozdobnie wytłaczane.

Nazwa „opłatek” pochodzi od łacińskiego słowa 
„oblatum”, czyli dar ofiarny. Opłatki, jakie my dziś 
znamy (nebula – mgiełka) pierwsi zaczęli wypiekać 
zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Fran-
cji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechnił się na 
całą Europę i wraz z chrześcijaństwem przybył tak-
że do Polski. Opłatek używany był jednak wyłącz-
nie do Mszy św. i do konsekracji komunikantów dla 
wiernych. Dopiero od XV wieku stał się bardziej po-
pularny, kiedy nastąpił jego masowy wypiek. Był 
przekąską do wina, środkiem do pieczętowania  
listów, smarowany miodem był przysmakiem dzie-
ci. Śpiew kolęd – nierozłącznym elementem Świąt 
Bożego Narodzenia jest kolęda. Nazwa kolęda po-
jawiła się dawno temu. Wywodzi się ona od sło-
wa „calendae”, tak bowiem Rzymianie nazywali po-
czątek każdego miesiąca. Owe kalendy, szczegól-
nie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bar-
dzo radośnie, bawili się, śpiewali, składali sobie ży-
czenia i obdarowywali prezentami. Kościół katolic-
ki zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia ka-
lend, zachowała się jednak tradycja śpiewania po-
bożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, 
odwiedzania się w domach, kupowania świątecz-
nych podarunków. W ten sposób do języka naszych 
dziadków weszło łacińskie słowo „calendae” czy-
li kolęda. Kolędy nigdy nie poszły w zapomnienie, 
bo śpiewali je z ochotą wszyscy, młodzi i starzy, 
przekazywano je z pokolenia na pokolenie, a gdy 
wynaleziono druk, drukowano je i zbiory takich ko-
lęd i pastorałek zwano „kantyczkami”. Kolejne wie-
ki przyniosły nowe kolędy, a największy ich roz-
kwit datuje się na wiek XVII i XVIII. Wówczas po-
wstały znane do dziś kolędy, jak: „Wśród nocnej ci-
szy”, „Lulajże Jezuniu", „Bóg się rodzi” i inne. Cho-
inka – na wigilię Bożego Narodzenia niemal każ-
da polska rodzina umieszcza w swoim mieszka-
niu i dekoruje choinkę. Jest to jedna z najmłod-
szych tradycji wigilijnych. Początkowo, w tym rów-
nież na ziemiach polskich, popularna była „jodeł-
ka”, czyli wierzchołek sosny, jodły lub świerku za-
wieszony u pułapu. Drzewko to miało chronić dom  
i jego mieszkańców od złych mocy. Choinka  
w obecnej formie przyjęła się w Polsce dopiero 
w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec. 

Wśród iglastych gałązek wiją się łańcuchy, lekkie, 
słomkowe i bibułkowe, są pamiątką po wężu-ku-
sicielu. Gwiazda na szczycie drzewka symbolizu-
je gwiazdę betlejemską, która wiodła Trzech Króli 
do Dzieciątka Jezus. Świeczki na gałązkach to jak 
okruchy ognia, który dawniej płonął w izbie przez 
cała noc wigilijną, aby przychodzące na ten czas 
dusze przodków mogły się ogrzać. Choinki ubiera-
no także w piernikowe figurki ludzi i zwierząt, lu-
krowane kolorowo, posypane makiem, szczególnie 
okazale prezentowała się postać Św. Mikołaja. Tak 
ustrojona choinka stała w domu do Trzech Króli.

Wśród wielu ozdób bożonarodzeniowych jedną 
z najstarszych i już dzisiaj nieco zapomnianych są 
światy bożonarodzeniowe, znane tylko i wyłącznie 
na ziemiach polskich. Miały one przynosić szczę-
ście i powodzenie na następny rok, początki ich 
rozpowszechnienia datuje się na początek XIX w. 
Najczęściej maja one formie kuli bądź sześcia-
nu który stanowi bazę do której przykleja się pół-
kule, do wykonania świata w formie kuli potrzeba 
ok. 30 elementów, zaś by wykonać duży oparty na 
sześcianie potrzeba ok 300 elementów. Większość 
elementów powstaje z wyciętych kół i kwadratów  
i ich połówek czy ćwiartek. Często krawędzie „że-
berek” są fantazyjnie powcinane w ząbki, fale bądź 
inne zawsze geometryczne kształty. Wszystkie ele-
menty klejone są dziś za pomocą kleju chemiczne-
go bądź naturalnego sporządzanego z mąki żytniej. 
Jednak najbardziej pierwotna metodą klejenia było 
lekkie zmoczenie krawędzi gotowych fragmentów 
w wodzie bądź za pomocą śliny, choć takie światy 
nie były tak trwałe jak te stworzone z użyciem kle-
ju. Obecnie największym problemem by przystąpić 
do wykonania świata jest dostępność kolorowe-
go opłatka, niegdyś był on przeznaczony dla zwie-
rząt, a zwyczaj dodawania go do ich jedzenia był 
powszechny. Sprzyjało to powstawaniu tych nie-
zwykłych ozdób. Sam opłatek zarówno biały i ko-
lorowy był wypiekany przy kościołach i klasztorach  
z białej mąki i wody bez żadnych dodatków oprócz 
barwnika jeśli miał być kolorowym. Światy wiesza-
no zawsze w ważnych miejscach w chałupie pod 
powałą. Zazwyczaj były one podwieszane pod pa-

jąka lub podłaźniczkę czyli wcześniejszą formę dzi-
siejszej choinki. Ich nazwa oraz kształt prawdopo-
dobnie miały nawiązywać do tego iż narodzony  
w Betlejem Jezusek jest królem całej kuli ziem-
skiej. Dzisiaj światy wykonywane są tylko przez 
twórców ludowych i miłośników tradycji, choć na-
dal cieszą się dużym zainteresowaniem przez swój 
oryginalny charakter.

Kolejnym elementem dekoracyjnym polskiej wsi 
był pająk – ludowa ozdoba wnętrz mieszkalnych 
wieszana na środku izby. Pająki należały do trady-
cyjnych form zdobniczych. Prawdopodobnie jest to 
ozdoba znacznie wcześniejsza niż wycinanki. Jest 
bardzo ściśle powiązana z obrzędowością i wyko-
nana z łatwo dostępnych surowców pochodzenia 
miejscowego: słomy, fasoli, grochu, piór, włóczki, 
postrzępionego płótna oraz – później wprowadzo-
nych kolorowych bibułek i papierów. Pająki pełniły 
funkcje dekoracyjne, wieszane na środku sufitu lub 
w tzw. świętym kącie. Tam też wieszano pająki na 
każde święta Bożego Narodzenia lub/i Wielkanocy 
(wtedy z ozdobionymi wydmuszkami jaj), zawsze 
na nowo wykonane . Stanowiły symbol urodzaju 
i szczęścia w nowym roku.

Pająki przybierały różne kształty. Najprostsze to 
patyczki, druty wbijane w burak albo seler i pod-
czepiane do sufitu. Występowały też formy od kry-
stalicznych – ze słomy, od bardzo prostych, złożo-
nych z kilku połączonych ze sobą ażurowych gra-
niastosłupów, aż po bardzo skomplikowane kon-
strukcje, również ze słomy – pająki w kształcie kuli,  
z grochu lub fasoli – zazwyczaj w kształcie żyran-
doli, z włóczki i ze słomy w kształcie cztero-, sze-
ścio- i ośmiobocznych tarcz. Na przełomie XIX  
i XX w. do wszystkich typów pająków wprowa-
dzono ozdoby bibułkowe i z papierów kolorowych  
w formie kul, jeżyków, harmonijek, gwiazdek lub po 
prostu strzępionych tasiemek. Zarówno pająki jak 
też światy, tworzy obecnie twórca ludowy pocho-
dzący z Krzczonowa Michał Kowalik. Ta unikatowa 
twórczość znajduje coraz większe zainteresowa-
nie wśród uczestników pokazów i warsztatów re-
gionalnych.

TRAdYCJE I ObRzędY ŚWIąTECzNE – bOżE NAROdzENIE

Redakcja
W miesiącu wrześniu i październiku w czytel-

niach GBP w Krzczonowie jak też biblioteki filialnej 
w Żukowie gościliśmy ciekawą wystawę prac mło-
dego twórcy ludowego, Michała Kowalika z Lubli-
na. Wszechstronność twórcy przejawia się w wielu 

kategoriach twórczości, począwszy od pisania pi-
sanek krzczonowskich po tworzenie wycinanki lu-
dowej, światów z kolorowego opłatka, pająków lu-
dowych z bibułki i słomek, ozdób choinkowych, cia-
sta obrzędowego tzw. byśków i nowego latka, ele-
mentów haftu krzczonowskiego do koszul krzczo-
nowskich. Twórca zdobywa ciągle nowe umiejęt-
ności. Z powodzeniem odtwarza oryginalną już nie 

tworzoną obecnie sztukę krzczonowską, propagu-
jąc ją na terenie naszego regionu jak też całej Lu-
belszczyzny, prowadząc pokazy i warsztaty twór-
cze zarówno dla dzieci i młodzieży jak też osób 
dorosłych. Opiekunem wystawy jest Teresa Gutek, 
pod patronatem Krzczonowskiego Stowarzyszenia 
Regionalnego, GBP, ROKiS w Krzczonowie.

WYSTAWA TWóRCzOŚCI LUdOWEJ
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Jerzy Kowalik
Na ziemiach polskich, już na początku V w. osie-

dliły się plemiona słowiańskie. Były to tereny nad 
rzeką Wisłą i Odrą. Osady budowano wśród bagien, 
nad jeziorami, w rozgałęzieniach rzek lub na wzgó-
rzach, aby wrogowie mieli utrudniony dostęp do 
osady. Początkowo rody słowiańskie zamieszkiwa-
ły niewielkie osady budowane z drewna. Osady sło-
wiańskie liczyły od kilku do kilkunastu domów. Póź-
niej niektóre z osad były otoczone wałem obron-
nym, w którym była brama wjazdowa. Przy bramie 
musiała być wieża strażnicza. W następnych wio-
skach powstawały większe osady i grodziska oto-
czone wałami ziemnymi lub palisadą. Były to bu-
dowle okrągłe lub wieloboczne. W połowie IX w. 
na ziemiach polskich powstawały pierwsze pań-
stwa plemienne. Były tam trzy największe z nich: 
Wiślanie, Goplanie i Lędzianie. W X w. plemiona te 
zostały podbite przez plemię Polan. Powstało zjed-
noczone państwo polskie, w którym rządzili książę-
ta z rodu Piastów. Słowianie, którzy osiedlili się na 
ziemiach polskich zajmowali się głównie rolnic-
twem, myślistwem, rybołówstwem oraz hodowlą 
bydła, kóz, owiec i świń. Uprawiali też zboża takie 
jak: pszenica, jęczmień, proso oraz groch i len. 
Zbierali też grzyby, owoce, nasiona i zioła. Codzien-
nym pożywieniem Słowian były najczęściej potrawy 
zbożowe czyli chleb i kasza. Oprócz tego spożywa-
li również soczewicę, bób, groch, mięso, ryby, owo-
ce i miód. Słowianie czcili głównie duchy zmarłych 
oraz siły przyrody: burzę, słońce, księżyc i wiatr. 
Miejscami kultu Słowian były rzeki i inne zbiorniki 

wodne, góry, święte drzewa (dąb, lipa, klon, wiąz, 
jesion i inne), święte gaje, świątynie słowiańskie 
(chramy, kąciny, gontyny). Oddawali również cześć 
duchom lasu i duchom ogniska domowego. Ofiary 
składano w różnych miejscach: w świętych gajach, 
przy źródłach, przy (lub na) wielkich głazach, w gó-
rach i w świątyniach (chramach, kącinach, gonty-
nach). Wielkie głazy często służyły jako ołtarze 
ofiarne. Ofiary składano ze zwierząt, mąki, soli, czę-
ści plonów, kołaczy, miodu pitnego, jajek innych. 
Urządzano też biesiady na cześć bóstw. Najważ-
niejszymi słowiańskimi bogami byli: Perun – bó-
stwo nieba i piorunów, Swarożyc – bóstwo ognia 
ofiarnego i domowego, Swaróg – bóstwo ognia nie-
bieskiego, czyli słońca, Światowid – bóstwo burzy  
i wojny. Byli też inni słowiańscy bogowie, często  
o podobnych znaczeniach i nazwach oraz bogowie 
pomniejsi. Słowianie wierzyli, że istnieją różne do-
bre i złe duchy. Dobre były na przykład domowe 
skrzaty, a złe rusałki, topielice, okrutne wilkołaki, 
strzygi i inne. W okresie późniejszym budowano 
świątynie (chramy) z drewna. Stały one na dzie-
dzińcu w otoczeniu świętego gaju i otoczone były 
palisadą z bramami wejściowymi. Ściany świątyń 
były często bogato rzeźbione. Wewnątrz stały po-
sągi pogańskie bóstw wyrzeźbione w kamieniu lub 
w drewnie. Świątynie (chramy) otoczone wielką 
czcią i były one pilnowane przez kapłanów. Innym 
osobom wstęp do świątyni był zabroniony. Po przy-
jęciu przez Słowian wiary chrześcijańskiej, świąty-
nie (chramy) były burzone, a posągi bóstw niszczo-
ne. W miejscu dawnych, pogańskich świątyń budo-
wano kościoły katolickie, najczęściej z drewna. 

Słowiański obrzęd ciałopalenia zmarłych łączył się 
z uznaniem oczyszczających mocy słońca  
i ognia. Ten obrzęd trwał długo i utrzymał się aż do 
początków chrześcijaństwa. Ciało zmarłego palo-
no przeważnie na stosie z drewna lub na ziemi, 
gdzie dookoła rozkładano drewno. Popiół z tego 
miejsca był zbierany i wsypywany do popielnicy, 
którą następnie składano w grobie, nad którym sy-
pano mogiłę. Niektóre plemiona stawiały popielni-
ce na pagórkach i budowały nad takimi pochówka-
mi niewielkie domki. Popielnice – były to urny gro-
bowe, czyli naczynia na popiół z ciałopalenia, wy-
palane z gliny, składające się z dwóch części. Po 
pogrzebie nad mogiłą zmarłego urządzano ucztę 
(stypę), w czasie której jedzono rytualną strawę,  
a resztki jedzenia zakopywano dla zmarłych. Krzew 
jałowca był kojarzony z kultem zmarłych. Można 
przypuszczać, że na terenie obecnej wsi Krzczo-
nów w czasach przedchrześcijańskich, osiedliło 
się słowiańskie  plemię Lędzian. Osada słowiańska 
(gródek) mogła być zbudowana na terenie, na któ-
rym obecnie istnieje kościół p.w. Wniebowzięcia 
NMP, na terenie Leśnictwa Krzczonów, na terenie 
Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i sadu obok tej 
szkoły oraz tu gdzie stoi kapliczka św. Jana Nepo-
mucena i tam gdzie przebiega droga Krzczonów – 
Piaski (ul. Leśna). Również należy wziąć pod uwa-
gę tereny leżące poza kościołem, teren gdzie stoi 
remiza strażacka i wokół niej, tereny zabudowań 
prywatnych za remizą aż do dawnej gruntowej dro-
gi w wąwozie do Sobieskiej Woli oraz teren boiska 
sportowego przy szkole podstawowej. Droga bie-
gnąca pomiędzy kościołem p.w. Wniebowzięcia 

SłOWIANIE W KRzCzONOWIE

Romuald Bargieł 
Helena Górska 
Lech Wójcik

Lata powojenne to nadzieja na nową lepszą, 
może naszą Polskę, choć zniszczoną, zamęczo-
ną wojną i w nowych granicach bez utraconych 
tak ważnych dla nas terenów wschodnich, za to  
z tzw. „Ziemiami Odzyskanymi” (rodzaj rekompen-
saty) na zachodzie. Taka nowa Polska mogła da-
wać nadzieję.

Nadzieje niespełnione
Pozostała część rdzennej Polski to głównie te-

reny wiejskie, dające małe możliwości, na choćby 
w miarę dobre tutaj życie. Rządowa propaganda 
z tamtych czasów zachęcała do szukania nowych 
szans, właśnie na wspomnianych „Ziemiach Odzy-
skanych”. Wprawdzie są przesiedleńcy ze wscho-
du, ale znajdzie się również miejsce dla młodych, 
prężnych Polaków z Lubelszczyzny. Trudne miej-
scowe uwarunkowania powodują, że w wielu przy-
padkach trafiała ona więc na podatny grunt.

Jak na tym tle wyglądała sytuacja na naszym tere-
nie, np. małej wsi Bujanica (niecałe 30 gospodarstw)? 
Nie mamy pełnej wiedzy, jaka była skala takiej wła-
śnie migracji, ale nawet ta którą posiadamy świadczy 
o tym, że spora. A z jakim skutkiem, czy te decyzje 
przełożyły się na dalsze, lepsze życie, jak odnaleźli się 
„nowi przyjezdni” w miejscowej społeczności.

Jednym z ciekawszych przykładów może być 
życie Józefa Bargieła urodzonego w 1933 roku, 
syna Aleksandra i Bronisławy, właścicieli niewiel-
kiego gospodarstwa rolnego w Bujanicy, gmina 
Rybczewice. W latach 1940–1947 uczeń Szkoły 
Powszechnej w Kolonii Żuków, a następnie 1947–
1949 Gimnazjum Ogólnokształcącego w Krzczo-
nowie. Ale już latach 1950–1952 to uczeń Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej przy Stoczni Gdańskiej. 
Po jej ukończeniu otrzymał tytuł technika przemy-

słu okrętowego. Od 1952 do 1954 pracuje w Stocz-
ni, a przez następne dwa lata, (do 1956 roku) od-
bywa służbę wojskową. Po wojsku wrócił do pracy  
w Stoczni Gdańskiej. Pracował w niej do 1990 roku. 
Odszedł na wcześniejszą emeryturę ze względu na 
stan zdrowia. Pracując uczęszczał do Technikum 
dla Pracujących, zdał maturę uzyskując tytuł spe-
cjalisty budowy kadłubów okrętowych. Pracował 
na stanowiskach trasera i technologa produkcji.  
W Gdańsku założył rodzinę z żoną Reginą. Dwaj sy-
nowie to Adam urodzony w 1957 roku i Krzysztof  
w 1968 roku. Dochował się 5 wnuków.

Gdańsk to jedno z ważnych miejsc walki o lep-
szą Polskę. Uczestniczył więc w strajkach robot-
niczych w 1970 roku oraz w strajku sierpniowym  
w 1980 r., już jako członek Związku Zawodowego 
Solidarność. W czerwcu 1984 roku został zatrzy-
many przez władze bezpieczeństwa, a następnie 
po przesłuchaniu zwolniony do domu, ze wzglę-
du na stan zdrowia. W domu miały miejsce rewizje 
Urzędu Bezpieczeństwa.

Dosłużył się odznaczeń. Były to: Brązowy, Srebrny i 
Złoty Krzyż Zasługi oraz medal Zasłużony dla Stocz-
ni Gdańskiej. Bardzo też udzielał się społecznie, 
m.in. w miejscowej parafii, świadcząc dla niej róż-
ne usługi, czasem w dość dużym zakresie, najczę-
ściej budowlane, ale nie tylko. Ksiądz w trakcie uro-
czystości pogrzebowych mówił o Nim: „dobry czło-
wiek, tzw. złota rączka”. Pochowany późną jesienią 
2018 r. w Gdańsku na cmentarzu Srebrzysko – pięk-
nym, zabytkowym, wśród potężnych drzew.

Następni z Bujanicy, którzy zdecydowali się szu-
kać lepszego życia, to dwaj bracia Władysław  
i Edward Ruszniakowie, również z rodziny rolniczej, 
również absolwenci Szkoły Podstawowej w Kolo-
nii Żuków. Starszy Władysław w pierwszej połowie 
lat pięćdziesiątych wyjechał na Śląsk z żoną Ade-
lą z domu Robak, mieszkanką Antoniówki, (gmina 
Krzczonów). Tam ukończył szkołę średnią, a na-
stępnie studia w Warszawie, po ukończeniu któ-

rych podjął pracę na uczelni, uzyskując tytuł pro-
fesora. Wieloletni wykładowca na warszawskich 
uczelniach pracował długo, również na emeryturze, 
nawet po przekroczeniu 80 roku życia. Zmarł w li-
stopadzie 2017 roku w wieku 87 lat, pochowany na 
cmentarzu w Warszawie.

Jego młodszy brat Edward wyjechał na tzw. zie-
mie odzyskane w końcówce lat pięćdziesiątych do 
ówczesnego województwa szczecińskiego wraz ze 
swoją przyszłą żoną, mieszkanką Olszanki, (gmi-
na Krzczonów). Założyli tam rodzinę, mają syna, 
który uzyskał wyższe wykształcenie na uczelni  
w Szczecinie. Edward zatrudnił się w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w okolicach Choszczna.  
Dopracował się znaczących stanowisk w tym go-
spodarstwie, zyskując szacunek i uznanie miejsco-
wej społeczności, o czym przekonał się piszący te 
słowa w rozmowie z jednym z tamtejszych miesz-
kańców w trakcie okazjonalnej podróży w odwie-
dziny do Edwarda. Podróży z perturbacjami – pu-
ste drogi, mały ruch, pola i nic więcej. Dotarliśmy 
około północy, dom jednak jeszcze nie spał i nie 
spał do białego rana.

Tak to ludzie z małej Bujanicy swoje rodziny, ale 
przecież i Polskę budowali. Myślę, że takich lub po-
dobnych opowieści dotyczących naszego terenu 
mogłoby być jeszcze wiele.

W POSzUKIWANIU LEPSzEGO żYCIA
HISTORIA GMINY KRZCZONÓW, OSÓB I MIEJSCOWOŚCI
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NMP, a Leśnictwem Krzczonów była budowana  
w latach 1922–1924. poziom gruntu przed budową 
drogi pomiędzy terenem kościelnym, a terenem 
obecnego Leśnictwem Krzczonów był równy.  
W czasie budowy drogi i wykonywania wykopów 
pod tą drogą zostały znalezione urny grobowe z gli-
ny (popielnice), które zabezpieczył wówczas kie-
rownik Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Miko-
łaj Siemion. Obecnie brak danych odnośnie znale-
zionych popielnic. Wiek znaleziska był oceniony od 
X–VII w. n. e. Mikołaj Siemion (1891–1942) został 
rozstrzelany 28 października 1942 r. w Oświęcimiu. 
Również w latach 50-tych XX w. na terenie byłego 
Nadleśnictwem Krzczonów od strony wschodniej 
urządzono kopalnię piasku, przy użyciu spychacza 
i koparki. Spychacz częściowo zniszczył, a czę-
ściowo odsłonił urny grobowe (popielnice), których 
było kilkanaście. Ułożono je rzędem, a później za-
brano w nieznane miejsce. Jako uczeń byłem na-
ocznym świadkiem tego wydarzenia. Brak informa-
cji, co dalej stało się z tym znaleziskiem. W związ-
ku z tym należy stwierdzić, że na terenie byłego 
Nadleśnictwem Krzczonów było cmentarzysko sło-
wiańskie, które nigdy nie było badane przez arche-
ologów. Na jego gruntach w kierunku północnym 
od środka wsi znajduje się zagajnik, w którym ro-

sną stare dęby i lipy, i w którym znajdują się trzy 
słowiańskie kurhany w postaci usypanych mogił 
mających kształt kopców. Wiek kurhanów można 
określić na VIII w. n. e. Teren tego cmentarzyska 
nie był szczególnie badany przez archeologów, po-
mimo że jest objęty ochroną konserwatorską (nr 
C/15). Należy przypuszczać, że na terenie byłego 
Nadleśnictwem Krzczonów, w okolicy kapliczki św. 
Jana Nepomucena (z XVII w.) i budynku obecnego 
Leśnictwa Krzczonów mogła istnieć świątynia sło-
wiańska, na miejscu której w czasach po przyjęciu 
chrześcijaństwa zbudowano drewniany kościół ka-
tolicki. Drewniany kościół w Krzczonowie istniał już 
w 1326 r. W pobliżu tego miejsca znaleziono  
w dwóch miejscach urny grobowe (popielnice),  
o czym wspomniano poprzednio. Również tu mógł 
być święty gaj rosnący koło świątyni słowiańskiej. 
Olbrzymie buki, dęby, lipy były wycinane i wywożo-
ne jeszcze w latach 50-tych, lub 60-tych XX w. Drze-
wa te mogły mieć nawet kilkaset lat. Tereny po sta-
rym kościele za kapliczką św. Jana Nepomucena w 
kierunku płn., wsch. i zach. aż do stawów  
i strumyka są nieprzebadane przez archeologów. 
Podobnie jest z teren należący do Szkoły Podsta-
wowej w Krzczonowie, a konkretnie  teren wokół 
szkoły, gdzie jest sad, boisko i dalej do strumyka  

i jego źródeł. Te tereny nigdy nie były badane przez 
archeologów. Ukształtowanie terenu w tych miej-
scach wskazuje, że były tu korzystne warunki do za-
łożenia osady słowiańskiej. Od strony południowej 
płynęła rzeka mająca wiele dopływów (obecna Ra-
domirka). Natomiast od strony północnej płynął 
strumyk i biły jego źródła. Na środku doliny (tam 
gdzie obecnie leży wieś Krzczonów) znajduje się 
wzniesienie (wzgórze), które można było otoczyć 
wałem ziemnym, lub też palisadą, jak również do-
okoła wykopać fosy. Brama wjazdowa do osady mo-
gła być od strony zachodniej. Istnienie osady sło-
wiańskiej i świątyni (chramu) na terenie obecnego 
Krzczonowa mogą potwierdzić tylko szczegółowe 
badania archeologiczne. Plemię słowiańskie żyjące 
na tym terenie na pewno pozostawiło po sobie licz-
ne ślady, które oprócz grobów przodków (kurhany  
i popielnice) kryją w ziemi pozostałości domostw, 
świątyni, elementy naczyń i ceramiki, narzędzia  
i broń. Być może ziemia kryję też posąg lub posągi 
bóstw słowiańskich. Te tereny przez wiele lat nie zo-
stały przebadane przez profesjonalnych archeolo-
gów, bo zabrakło decydenta, który zleciłby przepro-
wadzenie takich badań na terenie Krzczonowa. 

Stefan Żagiel
Jakby żelazo płakało...

Wywożono ich na ogół po stu na dobę. Zwykle 
nocą. Mieli jechać do domów, zabierali wszystkie 
swoje rzeczy. Byli pełni nadziei. Tymczasem wie-
ziono ich do Charkowa, ówczesnej stolicy Ukraiń-
skiej SRR, wprowadzano do podziemi siedziby tam-
tejszej NKWD, Wiązano ręce, zakładano worki na 
głowę. Potem strzał z pistoletu w tył głowy. Gdy 
wymordowano cały transport, ładowano zwłoki na 
ciężarówki i wywożono pod podcharkowskich Pia-
tichatek, gdzie wrzucano do wspólnych mogił, wy-
kopanych w tamtejszym lasku.

Takie były losy polskich jeńców – oficerów woj-
ny z Września 1939 roku, więźniów obozu w Sta-
robielsku, zagarniętych po 17 września przez woj-
ska radzieckie. Zasadniczo nie różniły się od losu 
więźniów pozostałych dwu obozów: w Kozielsku  
i Ostaszkowie, również utożsamianych ze zbrod-
nią katyńską. Tyle, że losy starobielczyków nie były 
znane, właściwie aż do przekazania dokumentów 
zbrodni przez prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczo-

wa stronie polskiej. Również te dokumenty nie były 
pełne, zawierały tylko listy wyekspediowanych. 
Rzecz w tym, że dokumenty Starobielska zostały 
spalone zaraz po likwidacji obozu.

W Starobielsku więziono głównie oficerów rezer-
wy, a więc zmobilizowanych na czas wojny inżynie-
rów, lekarzy (było ich tam wyjątkowo wielu), praw-
ników, nauczycieli, weterynarzy, a więc przedstawi-
cieli polskiej inteligencji, która była Józefowi Stali-
nowi solą w oku.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego udało się 
wyjaśnić wiele spraw, związanych z tym obozem, 
głównie dzięki  staraniom polskiej Rady Ochrony 
Pamięci Walk i męczeństwa i jej sekretarza Andrze-
ja Przewoźnika. Z inicjatywy Federacji Rodzin Ka-
tyńskich i dzięki staraniom Rady urządzono godny 
Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, według 
projektu Zdzisława Pidka, Andrzeja Sołygi, Wisła-
wa i Jacka Synakiewiczów. Wykonawcą było pol-
skie przedsiębiorstwo Budimex SA w Warszawie.

Na cmentarzu znajduje się 15 mogił polskich. 
Spoczywa w nich 4302 oficerów i cywili. Jest tam 
też 60 wspólnych grobów z prochami ponad dwóch 

tysięcy obywateli Związku Radzieckiego, zamordo-
wanych w latach 1937–1938.

Charków to dziś metropolia niemal dwumilio-
nowa. Miasto już dawno wchłonęło dawną wio-
skę Piatichatki, dziś dawny las i cmentarz znajdu-
ją się nie tak daleko od centrum. Cmentarz obej-
muje powierzchnię 2,3 hektara, centralną jego czę-
ścią jest stylizowany ołtarz: stół ofiarny, a za nim 
wielki krzyż i coś w rodzaju ściany żeliwnej z na-
zwiskami pomordowanych. Utleniona powierzch-
nia wygląda jakby z niej ściekała krew albo jakby 
żelazo płakało...

CMENTARz POLSKICh OfICERóW W ChARKOWIE

Teresa Gutek
Stanisław Ostański

Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne wspól-
nie z Nadleśnictwem w Świdniku w miesiącu paź-
dzierniku ukończyło rewitalizację zabytkowego na-
grobka zasłużonego leśnika Leona Jeżowskiego 
(1821–1875). W 1864 r. Leon Jeżowski był Nadle-
śnym Lasów Rządowych w Lublinie, Leśnictwa Lu-
blin. Ściśle związany z Krzczonowem, tutaj mieszkał 
z żoną i synami. Przyjaźnił się z rodziną Rdułtowskich 
właścicieli Borzęcina, wzajemnie podając sobie dzie-
ci do chrztu. Jego nagrobek usytuowany jest obok 
grobowca rodziny Rdułtowskich w centrum cmenta-
rza przy głównej alei. Więcej o tej zacnej rodzinie pi-
sał badacz historii, regionalista Jerzy Kowalik w KG 
nr 2/2018. Krzczonowskie Stowarzyszenie Regional-
ne od chwili powstania inwentaryzuje zabytki na tere-
nie gminy, jak też na cmentarzu parafialnym w Krzczo-
nowie. Od 2009 r. do chwili obecnej będzie to już 4  
z kolei odnowiony zabytkowy nagrobek na cmenta-

rzu w Krzczonowie. Będzie on współudziałem regio-
nalistów i leśników. Zaszczyceni jesteśmy pozytyw-
nym odzewem dr inż. Marka Komoli, Dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, 
oraz mgr inż. Adama Kota Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Świdnik, które partycypowało w koszty renowa-
cji w wysokości 4 tys. złotych. Rekonstrukcji zabyt-
kowych łańcuchów oraz odtworzeniu płyty bocznej 
podjął się znawca  tego nietypowego rzemiosła An-
toni Wąsala który prowadzi swoją działalność w Pra-
wiednikach. Jest unikatowym mistrzem w tej dziedzi-
nie. Całością robót pomógł kierować i dozorować za-
służony dla Leśnictwa Krzczonów Stanisław Ostański 
– inicjator tego przedsięwzięcia wraz z Krzysztofem 
Oleszczukiem prezesem Klubu Kolekcjonera i Kultu-
ry Łowieckiej PZŁ Oddział Województwa  Lubelskie-
go. Zorganizowali główny front prac i zajęli się mon-
tażem nagrobka. W tym przypadku remont przebiegał 
fachowo i terminowo. Odsłonięcie nagrobka zaplano-
wano na miesiąc listopad 2019 r. wspólnie z Nadle-
śnictwem Świdnik, zaproszonymi gośćmi, regionali-
stami, mieszkańcami Krzczonowa i okolic.

NAGRObEK LEONA JEżOWSKIEGO

HISTORIA GMINY KRZCZONÓW, OSÓB I MIEJSCOWOŚCI



Krzczonowski Gościniec nr 2 (45) / 201918

Jerzy Kowalik
Jan Domoń urodził się 23 lutego 1888 r. w So-

bieskiej Woli, w rodzinie wielodzietnej. Jego ro-
dzicami byli Andrzej Domoń (1861–1942) s. Jó-
zefa i Franciszki z d. Wosiak i Helena Domoń z d. 
Goś (1863–1940) c. Józefa i Franciszki z d. Taźbi-
rek. Miał rodzeństwo: Katarzynę (1884–1885) żyła  
11 m-cy, Mariannę (1886–1887) żyła 7 niedziel, 
Szczepana (1891–1968) żył 77 lat, Mariannę 
(1895–1896) żyła 11 m-cy, Stanisława (1897–1917) 
żył 20 lat – zginął od wybuchu pocisku (niewypał), 
Franciszkę (Iv. Januszek, IIv. Bartnik) (1900–1976) 
żyła 76 lat, Pawła (1904–1906) żył 2 lata i 8 m-cy 
i Władysława (1908–1991) żył 83 lata. Jan Domoń 
w dniu 18 lutego 1908 r. w kościele p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Krzczonowie zawarł związek mał-
żeński z Zofią Bielecką (1887–1944) c. Stanisława 
i Marianny z d. Gustaw. Jan (kawaler) miał 20 lat, 
a Zofia (panna) 21 lat. Podobnie jak jego ojciec za-
łożył rodzinę wielodzietną. Miał dzieci: Annę (Ku-
trzepa) (1909–1974) żyła 65 lat, Mariannę (Taźbi-
rek) (1912–1998) żyła 86 lat, Stefanię (Kowalik) 
(1915–2000) żyła 85 lat – moja matka, Stanisława 
(1918–2003) żył 85 lat, Katarzynę (Wikira) (1921–
1981) żyła 60 lat, Genowefę (Flor) (1924–1946) żyła 
22 lata i Wacława (1926–2009) żył 82 lata. Jan Do-
moń był moim dziadkiem, którego nigdy nie pozna-
łem, podobnie jak nie poznałem mojej babki zofii Do-
moń z d. Bielecka, która zmarła w 1944 r. w Sobie-
skiej Woli w wieku 57 lat. Urodziłem się już po ich 
śmierci. Dziadek był człowiekiem lubianym i szano-
wanym przez mieszkańców Sobieskiej Woli. W okre-
sie przed II Wojną Światową był sołtysem w tej wsi, 
wybranym przez mieszkańców. Jan Domoń był rów-
nież członkiem Rady Nadzorczej w Krzczonowskim 
Towarzystwie Kredytowym, które było wiejską pla-
cówką spółdzielczości bankowej. Lubił również po-
lować na zwierzynę łowną i dzikie ptactwo. Posiadał 
kartę łowiecką nr. 155162/B.P.12/635 wystawioną 
dn. 9 listopada 1933 r. (ze zdjęciem) wydaną na jego 
nazwisko przez Starostę Powiatowego Krasnostaw-
skiego. II Wojna Światowa była tragiczna dla jego ro-
dziny. W dniu 13 stycznia 1940 r. żandarmi niemiec-
cy (lub inny oddział policji niemieckiej) aresztowali 
11 zakładników ze wsi Sobieska Wola pow. Krasny-
staw. Byli to: Jan Domoń, Paweł Lis, Władysław Król, 
Józef Frankiewicz, Stanisław Romanek, Franciszek 
Kuśmierz, Jan Krzyżan, Marcin Flor, Antoni Flor, An-
toni Basiak, Ludwik Król. Zakładnicy byli bici, popy-
chani i poniżani, trzymano ich na dużym mrozie bez 
odpowiedniej odzieży. Na czas przejazdu do Lublina 
nie pozwolono im zabrać ciepłej odzieży oraz żyw-
ności. Zgodnie z relacją Józefa Lisa woźnicy z So-

bieskiej Woli, który przewoził zakładników saniami 
i powrócił do miejsca zamieszkania, Jan Domoń był 
namawiany przez niego, aby odłączył się od grupy  
i wrócił do swojej rodziny. Były wtedy korzystne wa-
runki do ucieczki, bo jechali wtedy w zamieci śnież-
nej i znacznie ograniczona była widoczność. Jan 
Domoń nie skorzystał z okazji ucieczki i powiedział,  
że gdyby uciekł to pozostali zakładnicy zostaliby roz-
strzelani, a jego rodzina również byłaby represjono-
wana przez okupantów niemieckich. Wszyscy za-
kładnicy zostali przewiezieni do Lublina i umieszcze-
ni w przejściowym obozie pracy przy ul. Lipowej 7. 
Józef Lis był ostatnią osobą, która widziała zakład-
ników i potwierdziła miejsce gdzie zostali umiesz-
czeni po przewiezieniu do Lublina. Od tamtego cza-
su wszelki ślad po wszystkich zakładnikach zaginął. 
Żaden z zakładników nigdy nie dał znaku życia i nie 
przesłał żadnej informacji o miejscu swojego poby-
tu. Rodzinom nigdy nie udało dowiedzieć się, co sta-
ło się z ich bliskimi. Poszukiwania po zakończeniu 
działań wojennych II Wojny Światowej, również oka-
zały się bezskuteczne. W tej sprawie zwróciłem się 
do wielu instytucji w Lublinie, Warszawie, Oświęci-
miu i poza granicami kraju (Genewa, Arolsen) z proś-
bą o pomoc w wyjaśnieniu losów Jana Domonia i po-
zostałych 10 zakładników, lecz również bez żadne-
go rezultatu. Mój wniosek z dn. 9 stycznia 1989 r. 
o uznanie za zmarłego, Sąd Rejonowy Wydział Cy-
wilny w Lublinie rozpoznał w dniu 7 lutego 1989 r. 
po przesłuchaniu świadków, wydał w dniu 14 lutego 
1989 r. postanowienie Sygn. akt II/Ns 65/89 o uzna-
niu Jana Domonia za zmarłego i oznaczeniu jego 
śmierci na 13 stycznia 1940 r. godz. 24. W tym dniu 
Jan Domoń miał 51 lat. Do dnia dzisiejszego niezna-
ne jest miejsce jego zgonu i gdzie spoczywają jego 

zwłoki. Na cmentarzu parafialnym w Krzczonowie 
jest grób, gdzie pochowana jest jego żona Zofia Do-
moń z d. Bielecka i córka Genowefa Flor z d. Domoń. 
Na pomniku jest symboliczny napis, że Jan Domoń 
zm. 13 stycznia 1940 r. i żył 51 lat oraz, że został za-
mordowany przez hitlerowców. Zakładnicy z Sobie-
skiej Woli byli specjalnie wybrani z grupy osób cie-
szących się autorytetem w swoim środowisku i były 
szanowane przez mieszkańców wsi. Później praw-
dopodobnie ci zakładnicy padli ofiarą jednej z wie-
li masowych egzekucji. Masowe egzekucje wykony-
wane były na zakładnikach, na terenie więzień i obo-
zów, w miejscach utajnionych, lub też były to egze-
kucje publiczne na terenie miast i wsi. Takie egze-
kucje miały siać grozę, psychozę powszechnego za-
grożenia oraz paraliżować wszelki ruch oporu. Egze-
kucje publiczne były poprzedzone obwieszczeniami 
o skazaniu na karę śmierci, za określone lub wymy-
ślone przez okupantów czyny zabronione (opór, dy-
wersja, sabotaż, napady, zamachy, zabicie lub zra-
nienie Niemca i wiele innych) lub też za tzw. „prze-
stępstwa antypaństwowe”. W odwecie za te czyny 
zakładnicy byli rozstrzeliwani lub wieszani. Stoso-
wano wobec nich zasadę odpowiedzialności zbio-
rowej, prewencji oraz ślepego odwetu na osobach, 
którym niczego nie można było udowodnić. Ogółem 
w latach 1939–1945 w Generalnym Gubernatorstwie 
na terenie wsi (bez dystryktu lwowskiego) w 770 eg-
zekucjach stracono 19966 osób, zaś w dystrykcie lu-
belskim ogółem w latach 1939–1944 w 1200 egze-
kucjach (w tym 80, w których stracono powyżej 100 
osób) życie mogło stracić co najmniej 80000 osób 
(łącznie z egzekucjami na Żydach). Po 11 zakładni-
kach z Sobieskiej Woli pozostała tylko pamięć.

JAN dOMOń – zAKłAdNIK 
hITLEROWSKICh OKUPANTóW

HISTORIA GMINY KRZCZONÓW, OSÓB I MIEJSCOWOŚCI

Do ołtarza wiedzie do aleja – między mogiłami, 
na których stoją krzyże: katolickie i prawosław-
ne. Pobocza alei wyłożono tablicami epitafijnymi 
– każda z nich poświęcona jest jednej z ofiar: za-
wiera imię i nazwisko oraz podstawowe dane, któ-
re udało się ustalić. Zdjęcia cmentarza wykonał Ire-
neusz Bil.

Wśród ponad 4 tysięcy ofiar – oficerów z całej 
międzywojennej Polski – byli też związani miej-
scem urodzenia z południowymi rejonami ówcze-
snego powiatu lubelskiego:

Jan Bryda, major piechoty, syn Wojciecha i Kata-
rzyny z Niedźwiadków, urodzony 11 maja 1894 r. 
w Czerniejowie; absolwent gimnazjum w Lubli-
nie. W latach 1915–1918 służył w armii rosyjskiej, 
gdzie ukończył szkołę oficerską. W Wojsku Pol-

skim od 1919 roku, uczestnik wojny polsko-bolsze-
wickiej, w czasie której został ranny. Odznaczony 
orderem Virtuti Militari. Po wojnie służył w 43 i 53 
pułku piechoty. We wrześniu 1939 roku dowodził 
batalionem w 72 pp.

Marian Kotliński, ppor. piechoty rezerwy, syn An-
toniego i Julii z Iwańskich, ur. 14 grudnia 1909 r. 
w Piaskach; absolwent Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego w Leśnej Podlaskiej w 1930 roku 
i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. Praco-
wał jako nauczyciel w szkole powszechnej w By-
chawie. W 8 pułku piechoty Legionów dowodził plu-
tonem CKM.

Władysław Wachowicz, ppor. intendentury rez.,  
ur. 4 sierpnia 1893 roku w Bychawie. W WP od 1919 r., 
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Służbowo 

związany z 32 pułkiem piechoty.
Józef Żagiel, ppor. piechoty rezerwy, syn Fran-

ciszka i Józefy z Budów, ur. 12 lipca 1919 roku  
w Krzczonowie, absolwent Seminarium Nauczyciel-
skiego w Szczebrzeszynie. Nauczyciel i kierownik 
szkoły w Hannie nad Bugiem. Służbowo związany 
z 34 pp w Białej Podlaskiej.

Józef Żagiel był młodszym bratem mego ojca 
Jana. Również autor zdjęć charkowskiego cmen-
tarza Ireneusz Bil jest z nim związany pokrewień-
stwem – jest on bowiem wnukiem Zofii Bilowej, 
siostry Józefa Żagla. Będąc w Charkowie zapalił 
znicz od wszystkich żyjących krewnych w miejscu 
pochówku ppor Józefa Żagla i jego towarzyszy nie-
doli – więźniów obozu w Starobielsku.

CMENTARz POLSKICh OfICERóW Cd.
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Jerzy Kowalik
Krypty to podziemne sklepione komory (kory-

tarze) grobowe w kościołach, zazwyczaj pod pre-
zbiterium, jak również i w innych miejscach (np.: 
pod ołtarzami, pod nawą główną itp.). W kryptach 
chowano duchownych i osoby świeckie związane  
z danym regionem. Duchownych chowano pod pre-
zbiterium, a osoby świeckie pod innymi częścia-
mi kościoła. Obecny murowany kościół parafialny  
p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie był bu-
dowany przez wiele lat, 1633–1655. W 1680 r. był 
remont (odnowienie kościoła), a już w 1685 r. po-
żar kościoła. Później remont kościoła po kolejnym 
pożarze w 1776 r. oraz kolejny w 1800 r. Za cza-
sów proboszcza ks. Jana Bednarka w latach 1927 
–1929 przeprowadzono gruntowny remont kościo-
ła. Z okazji 1000-lecia Chrztu Polski w 1966 r. wy-
konano kolejny. W latach późniejszych były prowa-
dzone kolejne remonty. Kościół p.w. Wniebowzię-
cia NMP jest kościołem późnobarokowym o kon-
strukcji jednonawowej z węższą i niższą bryłą pre-
zbiterium. Po bokach prezbiterium od północy do-

stawiony jest budynek skarbca (2 kondygnacje),  
a od południa dostawiony budynek zakrystii (2 kon-
dygnacje). Fundamenty kościoła są murowane  
z cegły i kamienia, podobnie jak krypty pod kościo-
łem. Pod kościołem są krypty, które były miejscem 
pochówku zmarłych. Złożone tam szczątki ludzkie 
były pochowane w XVII w. i być może w następnych 
wiekach. Można domniemywać, że są tam pocho-
wani duchowni, jak również właściciele ziemscy 
należący do parafii Krzczonów. Do krypt prowadzą 
dwa wejścia: jedno za ołtarzem głównym, gdzie 
schodzi się do krypt po schodach i drugie z budyn-
ku skarbca gdzie w posadzce są otwierane drzwi 
(klapy). Trumny ze zwłokami były wnoszone do 
krypt przez wejście w budynku skarbca. Wejście za 
ołtarzem głównym zostało zamurowane na polece-
nie proboszcza ks. Józefa Adamczyka. Był w tym 
czasie proboszczem w Krzczonowie 1919–1925. 
a mój dziadek Józef Kowalik był wówczas  kościel-
nym (zakrystianem) od 1919 r. do 1925 r. Do tych 
krypt wchodził proboszcz ks. Józef Adamczyk,  
razem z moim dziadkiem Józefem Kowalikiem. 
Później dziadek pokazał te krypty swojemu synowi 

Władysławowi Kowalikowi (mojemu ojcu). Dowo-
dem na istnienie krypt w kościele było to, że na po-
czątku prezbiterium zapadła się posadzka (widać 
reperację posadzki) oraz na środku nawy przed pre-
zbiterium. Może to świadczyć o tym, że część kon-
strukcji krypt uległa częściowemu zawaleniu. Na 
zewnątrz kościoła, od strony wschodniej (od stro-
ny ołtarza głównego) widać z jednej strony otwór 
wentylacyjny, zaś drugi otwór został zamurowany 
w latach 70-tych, co może powodować ich znacz-
ne zawilgocenie. Do chwili obecnej brak informa-
cji ile krypt znajduje się w kościele i ile jest tam 
pochówków (trumien). Tajemnicą jest również ja-
kie osoby duchowne i świeckie są tam pochowa-
ne. Obecnie istnieje konieczność zbadania krypt  
za pomocą georadaru oraz przeprowadzenia grun-
townych badań archeologicznych. Krypty te nie 
były nigdy badane przez archeologów. Badania 
naukowe pozwoliłyby na odkrycie wielu tajem-
nic związanych z historią Krzczonowa i parafii  
p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie.

KRYPTY W KOŚCIELE PW. WNMP W KRzCzONOWIE

Eugeniusz Dadej
Poniżej prezentujemy kolejny odcinek wspo-

mnień Eugeniusza Dadeja.
PAMIĘTNIK

(wspomnienia 1939–1945)
Opiszę jeszcze jedną historyjkę, bo działo się to za 

okupacji. Młyn gospodarczy właściciele wypuścili  
w dzierżawę Żydom; ponieważ Żydzi nie mogli sami 
prowadzić, umową tajną – za wynagrodzeniem – 
upoważnili Zygmunta Sieciechowicza i Wacława Da-
deja. Do żandarmerii niemieckiej wpłynęło jakieś 
oskarżenie. Przyjechali we dwóch; Bączkowski,  
a drugi Rode; Bączkowski zajął się dokumentacją,  
a Rode wściekał się, latał po młynie i bił chłopów; 
niektórzy skakali z balkonu na ziemię, między inny-
mi i wujek Józef Mamczarz, ojciec Stefana. Rezultat 
taki, że brat Wacek uciekł, a Zygmunta zabrali i osa-
dzili na Zamku. Za kilka dni, a było to w sobotę, przy-
jeżdżają żandarmi do gminy do wójta, po Wacława; 
a jego nie ma, więc aresztują ojca, Antoniego. Obo-
wiązki wójta pełnił nazwiskiem Hofman; a przyje-
chał do wójta kolega Urbański, który dobrze znał ję-
zyk niemiecki; całą noc pili wódkę, ale Niemiec zda-
nia nie zmienił – „zwolnię Antoniego, jak zgłosi się 
syn Wacław”. Ja jeszcze z młynem nie miałem nic 
wspólnego, bo nie tak dawno wróciłem z niewoli.  
W niedzielę rano domowa narada, co dalej robić, do-
szliśmy do wniosku, że trzeba odnaleźć Wacława, 
przedstawić całą sytuację, niech decyduje. Ponie-
waż stryjeczny brat Stefan był kierownikiem mle-
czarni w Wilczopolu, spodziewałem się, że go tam 
zastanę, I tak było; w czasie obiadu przedłożyłem 
całą sprawę – a decyzję podejmuj sam – więc wsia-
damy na rowery i wracamy do Krzczonowa. W tym 
czasie ludzie wyszli z kościoła – i Wacek udaje się 
prosto na posterunek; policja dzwoni do gminy, że 
syn Wacław sam się zgłosił, więc żandarm wydaje 
polecenie zwolnienia ojca. Teraz następna sprawa; 
żeby zwolnic z aresztu i Wacława, ponieważ sam się 
zgłosił to i na sprawę się zgłosi, która ma się odbyć 
we wtorek w Lublinie na ulicy Trzeciego Maja. Tu 
Niemiec dał się przekonać, pod warunkiem, że Wa-
cław da słowo honoru, że dobrowolnie stawi się na 
rozprawę – i tak się stało. Rozprawa się odbyła; 

dzięki tłumaczowi, który po rozprawie osztorcował 
niektórych świadków za głupie zeznania. Zygmunt 
zaraz został zwolniony z Zamku i wróciliśmy do 
domu. Lublin wyzwolony 22 lipca 1944 r. W tym dniu 
między Żukowem a Krzczonowem (Zastawie) party-
zanci zebrani w lesie pod dowództwem Szumskiego 
zaatakowali cofających się Niemców. Walka zakoń-
czyła się bez żadnego powodzenia, naszych party-
zantów zginęło dziewięciu i kilkunastu rannych.  
O Niemcach zabitych (podobno ok. 40) nic się nie 
mówiło; taki to rezultat dowodzenia przez Szum-
skiego. Szkoły zamieniły się w szpitale; rannych  
z Zastawia odwoziłem ja, mając furgon. Ulokowani 
zostali w szkole na ul. Narutowicza za placem Wol-
ności. Kiedy chorych już umieszczono w szpitalu,  
a konie ulokowałem przy ul. Przemysłowej, udałem 
się pieszo na ul. Wieniawską do Powiatowej Rady 
Narodowej z pismem od wójta gminy Krzczonów. 
Przechodząc ul. Krakowskim Przedmieściem – wy-
bucha granat – i rani wiele osób, między innymi  
i mnie w głowę i rękę; odłamki noszę w ręku do dziś. 
Za pomocą przechodniów dorożką zostaję przewie-
ziony do szpitala i spotykam się z kolegami. W szpi-
talu leżałem około dwóch tygodni; lekarze – jeńcy 
niemieccy – mieli mi usunąć odłamki z ręki. W tym 
czasie w Krzczonowie, w moim domu, odbyła się re-
wizja i pytali o mnie. Z pomocą kolegów z Krzczono-
wa uciekłem ze szpitala i umieszczono mnie u Szpa-
kowskiego Franciszka, mego sąsiada; a leczeniem 
dalszym zajął się felczer Fligiel. Kiedy na zdrowiu 
poczułem się lepiej – aresztowania trochę przyci-
chły – więc i ja zacząłem oglądać światło dzienne. 
A w urzędzie gminnym rozpoczął urzędowanie ko-
mendant wojenny „Sowiet”. Za okupacji kupiłem 
motorek D.K. 100; o tym motorku powiadomili „So-
wieta” i otrzymałem wezwanie do gminy. Otrzyma-
łem polecenie, abym na drugi dzień zameldował się 
razem z motorem – miałem być do jego dyspozycji 
– tak było przez kilka dni. Między innymi pojechali-
śmy do Lublina; w drodze powrotnej zatrzymał się  
u kolegi w Jabłonnej, a milicjanci zabrali mi motor  
i jeździli, aż skończyła się benzyna. Wprawdzie ben-
zynę uzupełnili, ale bez oleju – bo nie było – więc  
w dalszej powrotnej drodze motorek się rozgrzewał 
i gasł; „Sowiet” się denerwował i groził, że mnie za-
bije (zastrelu), i tak późno w nocy dojechaliśmy 

Krzczonowa. Przed pożegnaniem dał mi polecenie, 
abym na drugi dzień zgłosił się do urzędu gminy  
i uruchomił poniemiecki motor, dwucylindrowy. 
Więc w miarę swoich umiejętności – już jeden cylin-
der zaczął pracować – a z kluczami i reperacją roz-
łożyłem się na ulicy; mniej więcej w tym miejscu, co 
obecnie stoi pomnik. W tym czasie oglądam się i wi-
dzę jak prowadzą aresztowanych, Wosia Jana  
i Skorka Stanisława – obaj zostali wywiezieni do Ro-
sji – ja w tym momencie zostawiłem wszystko  
i uciekłem, ale nie na gościniec, tylko dołami. Od 
tego czasu byłem ostrożny, spałem u dziadków Szy-
monów Dadej. W niedługim czasie najechał z woj-
skiem Korczyński – a prowadził go właśnie ten 
Szumski – dla Krzczonowa był to stan wojenny; 
masę aresztowań, zabici bez sądu, bez wyroków; 
tak zginął Chwostyk – nauczyciel z Żukowa, Mali-
nowscy, Łoński z Olszanki – ojciec i syn, Grzeszczyk 
Władysław. Korczyński dla Krzczonowa był obcy,  
a o wszystkim informował go właśnie Szumski; tam 
gdzie niejedna gospodyni udzielała mu własnej po-
ścieli, noclegu i wyżywienia za okupacji – tam wła-
śnie szedł, przeprowadzał rewizję, strzelał. To co 
działo się w gminie Krzczonów mogę opisać tylko  
z opowiadania, bo dzięki Bogu, dzieliły mnie sekun-
dy przed śmiercią. Po przespanej nocy u babci Szy-
monowej wróciłem do domu, aby pobawić syna Ma-
riana, mającego dziewięć miesięcy (wrzesień).  
W tym czasie u sąsiadów Szpakowskich zrobił się 
krzyk, że Franciszek został aresztowany. Ja bez na-
mysłu, instynktownie, posadziłem syna na podłodze 
i w drewniakach uciekłem do lasu. Jak się później 
okazało dzielił nas dom (Ziętków). Rewizja się odby-
ła, ale mnie nie złapano. W lesie zebrało się nas oko-
ło 30 chłopa; w tym czasie wpada niewiasta z krzy-
kiem – „chłopy, uciekajta z lasu, bo ma być obława”. 
Pod osłoną silnej mgły, ja poprzez pola do swojej 
polnej drogi, spotkałem tatusia; i po krótkiej nara-
dzie wrócił do domu, zabrał moje ubranie, buty przy-
bory do golenia, ręcznik, mydło i pieniądze. Poże-
gnawszy się, udałem się w stronę Chmiela; przez Ol-
szankę przeszedłem pod osłoną silnej mgły, strzały 
nie ustawały, okazało się, że w Olszance też było 
wojsko. Kiedy dotarłem do chmielowskiego lasu, 
spocony, zmęczony, usiadłem na pniaku i zacząłem 
dopiero rozmyślać nad dalszym losem. W Chmielu 

WSPOMNIENIA 1939–1945 Cd.



Krzczonowski Gościniec nr 2 (45) / 201920

Krzysztof Wojciechowski
Staraniem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazo-

wych ukazał się drukiem nowy przewodnik po szlaku 
pieszo-rowerowym po Krzczonowskim Parku Krajo-
brazowym. Mimo, że przewodnik jest nowym wydaw-
nictwem, to sam szlaku istnieje już od ponad 2 lat.  
To bowiem w 2016 roku został złożony do  Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie projekt pod nazwą: „Edukacja ekologiczna 
w Gminie Jabłonna i Gminie Krzczonów w 2016 roku”. 
Beneficjentami projektu były wspomniane gminy na-
tomiast efektem projektu był m.in. szlak pieszo-rowe-

rowy zlokalizowany na ich pograniczu. Szlak ma dłu-
gość bez mała 12 km i na jego trasie ustawionych zo-
stało 6 tablic zaś w „newralgicznych” miejscach do-
datkowo jeszcze słupki ze znakami wskazującymi 
kierunek marszu. Ułatwiło to poruszanie się po nim, 
ponieważ sam szlak nie był oznakowany. Poza tym  
w ramach projektu wydrukowana została ulotka infor-
macyjna.

Zrodził się pomysł, a i potrzeba, by ulotkę tę „roz-
budować” tak, aby można było wykorzystywać szlak 
także do celów edukacyjnych. I w ten sposób powstał 
32-stronnicowy przewodnik zawierający dość obszer-
ną informację dotyczącą obiektów znajdujących się 

PRzEWOdNIK PO SzLAKU PIESzO-ROWEROWYM 
PO KRzCzONOWSKIM PARKU KRAJObRAzOWYM
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miałem kuzynów, bo mamusia pochodziła z Chmiela 
(z Siczków). Po tygodniu czasu musiałem opuścić 
Chmiel; i dobrze zrobiłem, bo za kilka dni i na Chmiel 
zrobili obławę. Z Chmiela przeniosłem się do Lubli-
na na ul. Buczka do p. Nadarkiewiczów, i trochę na 
ul. Gminną do p. Madejów. Tam spotkałem się  
z braćmi Władkiem i Wackiem. W „bezpieczeństwie” 
pracował Siemion Maks – kolega ze szkoły – za 
jego pośrednictwem zwolnili z więzienia Grzeszczy-
ka Władysława; i prosił go –„Władziu, nie wracaj do 
domu, tylko się ukrywaj, bo jak jeszcze raz cię zła-
pią, to różnie może być” – i tak się stało, wrócił, po-
jechał z gnojem w pole, tam go aresztowano. Pod-
czas przesłuchania został zmasakrowany a następ-
nie wywieziony – on i p. Mlinowska – w nieznanym 
kierunku; przepadli bez wieści do dziś. Lublin stał 
się dla nas za ciasny i niebezpieczny, bo rozpoczęły 
się blokady bloków; wejść można było, ale wyjść – 
aż się zakończyła blokada. Po Grzeszczyku Wł.  
i Malinowskiej przyszła kolej na Łońskich z Olszan-
ki; kiedy złapali syna, ukrywającego się, zabrali  
i ojca, wywieźli do lasu i obu zabili. Z bratem Wac-
kiem doszliśmy do wniosku, że bez zwłoki musimy 
opuścić Lublin. Zaopatrzeni przez siostry, Hankę  
i Maryśkę; w koce, bieliznę na zmianę, pieniądze – 
poprzez Kraśnik, Janów, Frampol do Biłgoraja – po 
prostu pieszo; a noclegi(?), szło się do sołtysa,  
a sołtys dawał skierowanie – obowiązkiem gospo-
darza było przenocować; takich włóczęgów było 
dużo. W Biłgoraju pracował szwagier Siewierski; 
pełnił funkcję komisarza rolnego – ponieważ szwa-
gier uznał, że Biłgoraj jest niebezpieczny, wróciliśmy 
do Frampola. Tu spotkaliśmy Krasnodębskiego z Żu-
kowa, który również się ukrywał. Ponieważ to były 
rodzinne strony umieścił nas w Radzięcinie u p. Gor-
gola. Miał córkę, a brat kawaler, więc dobrze nam 
było przez dwa tygodnie, ale trzeba było bieliznę 
zmienić, języka zasięgnąć. Jedną noc przespaliśmy 
w Radecznicy u ks. Masztalerza – znajomy tatusia. 
Następna noc pod Żółkiewką u p. Wrony; który po 
niedługim czasie został zamordowany. I tak mijając 
Wolę Sobieską dotarliśmy do Króla Franciszka, pod 
las „Królewszczyzna”. Ja zostałem na miejscu,  
a brat Wacek dotarł w nocy w Sołtysy; spotkał się ze 
Stefanem Dadejem i tej samej nocy wrócił z powro-
tem, gdyż Krzczonów stawał się coraz bardziej nie-
bezpieczny. Następnego dnia szliśmy w dalszą dro-
gę, to znaczy z powrotem, tylko inną trasą w kierun-
ku Turobina. Podczas podróży mieliśmy nocleg  
w Żabnie; spanie mieliśmy w drugim pokoju, na sło-
mie, bo w kuchni produkował się buraczany bimbe-
rek. Rano, jeszcze przed śniadaniem w niecce kąpa-
ła niemowlę, które na główce, zamiast włosów mia-
ło jeden wielki strup. Podali nam śniadanie, zupa bu-

raczana z kluskami; może i zjadliwa, gdyby nie wło-
sy babskie, bo długie. Żeby się nie rozchorować tym 
widokiem, poprosiliśmy o ćwiartkę bimbru; zapłaci-
łem, wypiliśmy, zakąsili tylko chlebem, podziękowa-
li i poszli dalej. W Turobinie zatrzymaliśmy się w ma-
łym budyneczku, który był do sprzedania, a my dla 
picu byliśmy kupcami. Z Turobina doszliśmy do Ja-
nowa Lubelskiego i zatrzymaliśmy się u p. Orłów; je-
den z nich był żonaty w Krzczonowie z moją kole-
żanką Julią. Spaliśmy razem z wojskiem sowieckim; 
im nie wolno było się rozbierać, tylko w pełnym 
rynsztunku. Stamtąd wyruszyliśmy w dalszą drogę 
w kierunku Galicji, do Ulanowa; tam posiadał młyn 
własny, kolega Wacka z wojska, p. Ciszek. Gdyby-
śmy dotarli na miejsce, z pewnością dobrze byśmy 
się czuli. Stało się inaczej; po minięciu Janowa  
i przebyciu około trzech kilometrów, po małej nara-
dzie, doszliśmy do wniosku, że za daleko oddalamy 
się od domu, zawróciliśmy z powrotem teraz zaczę-
ły się nasze przykre przygody i niepowodzenia  
– a przysłowie mówi, „wyjdziesz z domu, nie wra-
caj”. Wróciliśmy do Turobina; zainteresował się 
nami milicjant i z UB facet, zaczęli badać, legitymo-
wać, co w tym rejonie robimy, po co bielizna na 
zmianę, po co koce, itd. Na wszystkie pytania odpo-
wiadałem ja; że za handlem, w dalsze strony i na 
dłuższy czas, brat Wacek stał się niemową. Po dłuż-
szej dyskusji zezwolili nam odejść; kiedy oddalili-
śmy się ok. 300 m, zaczęli wołać, abyśmy wrócili  
z powrotem; im się może zdawało, że będziemy 
uciekać, a my bez namysłu wróciliśmy, i znów ta 
sama dyskusja i te same odpowiedzi – nie mając 
powodów, ostatecznie zezwolili nam odejść. Z Turo-
bina są dwie drogi do Krzczonowa – przez Żółkiew-
kę lub Wysokie, decyzja; przez Wysokie – kiedy mi-
nęliśmy Nowy Dwór, już było słychać strzały z Wyso-
kiego; więc poszliśmy na Zakrzew i weszliśmy  
w środek wojska, które nas szukało. Całe szczęście, 
że już żołnierz więcej myślał o wyżerce niż o służbie; 
i widzimy jak niosą kury, kaczki świeżo złapane.  
I tak dotarliśmy do sołtysa, sołtys był na naradzie,  
a żona sołtysa dała nam kartkę na nocleg i opowia-
da nam, „panowie, to nie wojsko, to istna banda, na 
czele z Korczyńskim i Szumskim, biorą co się da, 
buty z nóg zdejmują, itd.”. Postanowiliśmy uciekać  
z Zakrzewia do Wysokiego; tam miałem znajomego 
p. Sadowskich, p. Derdowskiego nie było, a p. Sa-
dowska poprosiła abyśmy usiedli w kuchni. W tym 
czasie przyszło dwóch wojskowych, więc p. Sadow-
ska poprosiła ich aby weszli do pokoju i tam zacze-
kali. W krótkim czasie przyszedł p. Sadowski – „do-
bry wieczór – wita się z nami – ale tych panów nie 
poznaję” – co prawda było już ciemnawo, a p. Sa-
dowska na cały głos: – „co, nie poznajesz Dadejów 

z Krzczonowa(?)” – a nam na głowie włosy dęba 
stanęły. I poszedł do wojskowych i pół szeptem coś 
rozmawiali. Nam się zdawało, ż to długo trwało; jak 
się później okazało, że mieli kradzione spodnie, 
przyszli sprzedać, i tak długo się targowali. Gdy do-
bili targu, więc jeden poszedł kupić wódkę, a drugi 
poszedł po kolegę i z powrotem mieli wrócić. Kiedy 
wojskowi wyszli, ja do p. Sadowskich mówię, że my 
spaleni; musi pan nas ukryć, i umieścił nas na stry-
chu nad oborą. Po libacji – która trwała do północy 
– przyszedł do nas pan Sadowski i chciał nas za-
brać na kolację do domu, ale podziękowaliśmy,  
a jednocześnie poprosiliśmy, aby nad ranem – jesz-
cze szarówką – przeprowadził nas przez Wysokie. 
Tej nocy nie spaliśmy całą noc; strzały śpiewy, krzy-
ki, dopiero nad ranem uciszyło się, sen zmorzył.  
A my, spokojnie, w(e) mgle, p. Sadowski przeprowa-
dził nas do tego miejsca, co CPN. Pożegnawszy się, 
poszliśmy w dalszą drogę; nawet i w Giełczwi szla-
ban był podniesiony, nikt nie pilnował. Kiedy minęli-
śmy pola giełczewskie, skręciliśmy z szosy w polną 
drogę, aby uniknąć jakiegoś spotkania. Na Pierw-
szej Kolonii wielki ruch pojazdów w stronę Giernia-
ka, do szosy lubelskiej. Kiedy zrobiła się cisza, od 
pola trafiliśmy na gospodarstwo Merskiego Jana; 
córka Marysia, późniejsza żona Cioczka Czesława, 
poprosiła nas, abyśmy mogli się umyć nawet do 
pasa, nakarmiła i poszliśmy spać w słomę, na górkę 
nad oborą. Jak się okazało; w Jabłonnej była mobi-
lizacja koni – tam zabrano nam najlepszego konia 
– bez pieniędzy. Nocą udaliśmy się na Wólkę Piotr-
kowską, do kuzynów naszych – Tyneckich.  
Po dwóch tygodniach wróciliśmy bliżej Zielonej, do 
drugiej ciotecznej siostry, do Pawła Cioczka – gdzie 
obecnie CPN. Ponieważ była ciężka zima, podwórko 
było ogrodzone wysokim płotem, i połączone miesz-
kanie z oborą; to w każdej chwili można było skryć 
się w słomie nad oborą. I tak było w wigilię Bożego 
Narodzenia; kiedy mieliśmy rozpocząć wieczerzę; 
wtem stukanie do okna – aby roztworzyć, wszystko 
ze stołu zostało sprzątnięte, a my na górkę w słomę. 
Okazało się, że żołnierz sowiet zszedł z warty; przy-
szedł się zagrzać, kiedy poszedł, a była to godz. 
23:00, zasiedliśmy do pośniku. Do domu baliśmy się 
przychodzić, bo nasz dom był obserwowany w dzień 
i w nocy. Na dole, przy szosie mieszkał kowal Gałec-
ki – był to człowiek b. niebezpieczny, donosiciel – 
ale później, kiedy i on się ukrywał, bo groziła mu 
kara śmierci od partyzantów; uciekł z Krzczonowa 
do Lublina. I przypadkowo – podczas kolacji – we-
szło dwóch milicjantów; dostał paraliżu i pół ciała 
niewładnego.

KONIEC

TURYSTYKA
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Aleksandra Szymańska
Wierzba – tradycje i wierzenia związane z tym 

drzewem na polskich terenach są mieszaniną wpły-
wów starogreckich, judeochrześcijańskich i pogań-
skich. Najbardziej rozpowszechniony jest obyczaj 
święcenia palm wielkanocnych – wierzbowych. 
Zwyczaj formowania ceremonialnych palm z ga-
łązek wierzbowych wywodzi się (?) z żydowskiego 
święta szałasów – Sukkot. Wierzbowa witka była 
niegdyś narzędziem ludowych praktyk magicznych 
służącym do zamawiania piorunów, odwracania 
wód powodzi, okadzania położnic i zwierząt domo-
wych oraz ściągania deszczu. Warto wspomnieć 
skąd wzięła się wielowiekowa kariera wierzby  
w świętych ceremoniach. Otóż gałęzie palmowe, 
jak wszystkie gatunki wiecznie zielonych gałęzi 
są symbolem nieustannie odradzającego się życia  
i pokonywania śmierci, wierzba jest jedną z pierw-
szych roślin budzących się z zimowego snu i za-
kwitających. To właśnie jej kwiatostany nazywane 
baziami zwiastują nadejście wiosny. Najstarsi Sło-
wianie twierdzili, że „Wierszba” to święte drzewo 
drzew; że ziemskim odbiciem drzewa drzew jest 

wierzba. Wierzono, że wierzba to matka słodyczy 
i muzyki; kojarzyła się głównie z muzyką magicz-
ną. Ze świeżej kory wierzbowej na wiosnę pasterze 
wykręcali fujarki, które miały przenikliwy, ostry ton, 
który łagodniał przy wilgotnym powietrzu. Niezwy-
kłe właściwości wierzbowej fujarki pojawiały się  
w licznych wersjach baśni o „Balladynie”.

Klony – od kołyski do grobowej deski – wyzna-
czały człowiekowi punkty zwrotne życia: rozpocz-
nie w jaworowej kołysce (narodziny), a skończy na 
klonowej grobowej desce (śmierć). Między tymi 
kluczowymi wydarzeniami spotykamy się z uko-
chaną osobą „pod ulubionym jaworem”. A po ta-
kim spotkaniu może być potrzebna nowa jaworowa 
kołyska, a po niej klonowa deska. Grobowa deska 
to przedmiot całkowicie zapomniany, obecny tylko 
w powiedzeniu: „Będę Cię kochać do grobowej de-
ski”. Na grobową deskę kładziono umierającego, 
który miał odejść w zaświaty. Deska musiała być 
oczywiście klonowa – gładzona i niemalowana. Co 
jakiś czas w deskę stukano, by odegnać czyhające-
go na duszę szatana. Zwyczaj ten dał początek ży-
wemu do dziś przesądowi pukania w niemalowane 
drzewo w celu odpędzenia złego.

Kalina niezwykle lecznicze drzewo, z którego ko-
rzystali ludowi znachorzy i mistrzowie sztuki lekar-
skiej. W Polsce, jak na całej Słowiańszczyźnie, ka-
lina była symbolem młodości i piękna. Romantycz-
ni poeci rozszerzyli znaczenie symbolu o niewin-
ność, dziewictwo, cierpienia i smutek. Z epoki ro-
mantyzmu wywodzi się też zwyczaj sadzenia kaliny 
na grobach młodych ludzi. Miała ona informować 
przechodniów o czystości duszy zmarłego.

Leszczyna – symbol siły witalnej i pomyślności. 
Przypisywano jej właściwości odpędzania złych 
mocy, zdolność sprawiedliwego osądu i zdrowego 
rozsądku. Leszczynowe laski miały zdolność wy-
krywania przestępców, poza tym leszczyna potrafi 
znajdować wodę, ukryte skarby, wskazywać gdzie 
budować dom, czy ustawić łóżko.

Lipa – miodem płynąca – stanowiła niezwykle 
cenny produkt do wyrobów przedmiotów użytku 
domowego. Prawdziwym skarbem ludności wiej-
skiej było lipowe łyko. Lipa dostarczała również 
surowca do wypalania węgla drzewnego, a także 
kwiatów, nasion i kory na leki, a pszczołom nektaru 
na miód i wosk. Jej cnoty prawdziwe i niekoniecz-
nie prawdziwe chwalili nasi najprzedniejsi poeci  

MAGIA dRzEW, Cz. 2

na szlaku lub w niedalekim jego sąsiedztwie. A mimo 
tego, że szlak nie jest bardzo długi, to „ma się czym 
pochwalić”. W pierwszej kolejności w zakresie form 
ochrony przyrody, których na szlaku lub w niewielkim 
od niego oddaleniu spotkamy aż 5. To połowa wszyst-
kich ustawowych form ochrony przyrody tworzonych 
w naszym kraju. Są to odpowiednio: Krzczonowski 
Park Krajobrazowy, przez teren którego przebiega 
szlak; rezerwaty przyrody (Chmiel i Olszanka); obsza-
ry Natura 2000, ostoje siedliskowe – są nimi wspomi-
nane rezerwaty; pomniki przyrody ożywionej i nieoży-
wionej, do tych pierwszych należy buk w Lesie Piotr-
kowskim do drugich głaz w Nowinach Żukowskich. 
Ostatnią z form ochrony przyrody – najrzadszą – jest 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy, został on utwo-
rzony na Szabałowej Górze. Wędrując lub jadąc szla-
kiem poznamy także różne gatunki drzew (dęby, gra-
by, lipy, brzozy brodawkowate, buki, modrzewie, so-
sny, świerki, klony i wiele innych). Zapoznamy się tak-
że ze zbiorowiskiem grądu o charakterze naturalnym. 
Również przedstawiciele fauny, których możemy spo-
tkać na szlaku należą do gatunków rzadkich i chro-
nionych. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy łosie, 
które chętnie trzymają się okolic rez. Chmiel. W Lesie 
Piotrkowskim możemy zobaczyć borsuka, na polach 
zaś sarny. W kompleksie leśnym gniazduje myszołów, 
dzięcioł czarny i wiele ptasiej drobnicy. Wiosną kału-
że na drodze biegnącej przez las to miejsce godów 
żaby trawnej. Spotyka się tu też padalce i zaskrońce. 
Niezaprzeczalne są także walory krajobrazowe szla-
ku oraz obiekty przyrody nieożywionej. Piękne wido-
ki rozciągają się z okolic Nowin Żukowskich, z gór: 
Szabałowa, Chełmiec, Gliniana. Ciekawymi obiektami 
przyrody nieożywionej są głazy w Nowinach Żukow-
skich oraz położone niedaleko szlaku pulsujące źró-
dełka w dolinie Olszanki. 

Mimo, że szlak biegnie głównie przez las, to wędru-
jąc nim, lub lekko z niego zbaczając, natrafimy także 
na ciekawe obiekty historyczne i kulturowe. To pocho-
wania z okresu I wojny światowej (grób oficera koło 
Chmiela Drugiego i cmentarz w Lesie Piotrkowskim). 
To także przydrożne krzyże i kapliczki czy drewniane 
budynki wiejskie. Elementem spuścizny kulturowej są 
także licznie spotykane, zwłaszcza na tzw. ostańcach 
denudacyjnych, kamieniołomy i wyrobiska. Są one 
świadectwem minionych czasów, kiedy to na budowę 
domów i budynków gospodarczy stąd właśnie czer-
pano budulec. Albo też jeszcze dawniejszych czasów, 
kiedy z Góry Chełmiec czy Góry Kobylej wydobywano 

twarde krzemionkowe piaskowce na żarna czy koła 
młyńskie. 

Autorem opisywanej publikacji jest niżej podpisany, 
zaś o zgrabną szatę graficzną uwzględniająca lokal-
ną specyfikę (haft krzczonowski) postarało się war-
szawskie wydawnictwo Euro Pilot. Publikacja ukazała 
się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Opisy-
wany przewodnik dostępny będzie w formie elektro-
nicznej na stronie Zespołu Lubelskich Parków Krajo-
brazowych w zakładce „Krzczonowski Park Krajobra-
zowy”: http://parki.lubelskie.pl/parki-krajobrazowe/
krzczonowski-park-krajobrazowy. Wersję drukowa-
ną przewodnika można otrzymać w Biurze ZLPK przy  
ul. Karłowicza 4 (7 piętro) w Lublinie.  

Warto przypomnieć, że to kolejny przewodnik doty-
czący terenu Krzczonowskiego Parku Krajobrazowe-
go wydany drukiem przez Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych w przeciągu roku. W roku ubiegłym 
ukazał się przewodnik po nowej ścieżce edukacyjnej 
„Cieszynianka – Kamienny Wąwóz”. Informowaliśmy  
o tej ścieżce i przewodniku po niej na łamach „Krzczo-
nowskiego Gościńca” nr 3(34) 2018. Na rok przyszły, 
z uwagi na wyjątkową okazję, jaką jest 30-lecie istnie-
nia Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, zapla-
nowane zostało wydanie nowego przewodnika po ca-
łym Parku. Zostanie także wprowadzone oznakowa-

nie szlaku pieszo-rowerowego po Krzczonowskim 
Parku Krajobrazowym by ułatwić turystom porusza-
nie się po nim.

Liczymy na to, że wszystkie te wydawnictwa i dzia-
łania dobrze posłużą poznaniu walorów Krzczonow-
skiego Parku Krajobrazowego i ich ochronie.
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KRzCzONOWIACY PRzY ROzbUdOWIE 
MIEJSCOWOŚCI W LATACh 1920−1970

W miesiącu listopadzie zaplanowano odsłonięcie 4 tablic informacyjnych o parafii 
Krzczonów programu realizowanego przez Krzczonowskie Stowarzyszenie Regionalne  
z LGD „Kraina Wokół Lublina” w ramach projektu „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych  
historycznie, kulturowo lub przyrodniczo”. Przy kościele parafialnym w Krzczonowie znaj-
dować się będą 3 tablice i 1 na cmentarzu parafialnym. Projekt promować będzie folder  
i informacje na stronie KSR (facebook).

OGłOSzENIE

Fot. ze zbioru S. Stawińskiego, lata 20. Fot. ze zbioru W. Cioczka, lata 70.

Marianna Syrwal
Policzyzna, 2018

Poległeś daleko od nieprzyjacielskiej kuli.
Już ojciec cię nie uniesie matka cię nie przytuli
Siostry już wołać nie będą - bracie zabaw się z nami
Dzisiaj żołnierzu nieznany twój grób zdobimy kwiatami.
A ty proś tą Najświętszą Panienkę
Co na twe patrzyła rany
O Boże od Polski odsuwaj kajdany.
Nie płacz o matko nie
W Polskiej ziemi nie jest mu źle
Policzony będzie trud i znój
Za ojczyznę która ma na imię Polska
Poległ ukochany syn twój.
Śpij żołnierzu w ciemnym grobie
Niech się wolna i niepodległa Polska 
Przyśni tobie.
Niech wam szumią brzozy
I pachną polskie polne kwiaty
Odpoczywajcie w pokoju.
           Cześć ich pamięci.

POLEGłEŚ

Fot. ze zbioru K. Mysłowskiego, lata 20.

z Janem z Czarnolasu na czele.
Modrzew symbolizował młodość, urodę i odno-

wę życia. Już Słowianie otaczali te drzewa czcią 
i miłością. Modrzew wzmacnia siły witalne, popra-
wia humor, przywraca wiarę i umacnia cierpliwość.

Olcha w kulturze materialnej Polaków miała 
niezwykle wysoki status: dawała dobre drewno  
i umożliwiała uzyskiwanie barwników. Uważano, że 
rozsypane liście olchy odstraszą myszy. Panowało 
też przekonanie, iż wzmaga ona siły parapsychicz-
ne i zdolność jasnowidzenia.

Sosna stanowiła natchnienie młodopolskich arty-
stów, symbolizowała siłę, seksualność i płodność 
wiosny. Sosnowe drzewko, bogato ustrojone obno-
szono na wiosnę, jako Maik względnie Gaik. Nie-
stety głębszy sens tego rytuału zatarł się z cza-
sem. Stosy pogrzebowe na terenach Polski naj-
częściej układano z drewna sosnowego, a do dziś 
po wielkopolskich wsiach mawia się, że w trumnie  
z sosny najłatwiej o sen wieczysty.

Świerk wiele ludów uważało za święte drzewo. 
Górale tatrzańscy nie stanowili wyjątku. Jeszcze 
w XVIII w. przedmiotem kultu religijnego był świę-
ty świerk (smrek). Okoliczna ludność wznosiła ku 
niemu modły i patrzyła, w jakim kierunku wiatr wy-
gina gałęzie, ponieważ z tej strony miało przybyć 
do nich szczęście. Świerkowe gałązki stanowiły też 
antidotum na wszelkiego typu złe czary i uroki.

Topola – niezawodny środek przeciw wampirom 
– od niepamiętnych czasów pomaga ludziom bro-
nić się przed upiorami, zmorami i innymi poczwa-
rami. Pod koniec XVIII w. Francja uczyniła z topo-
li symbol wolności, równości, braterstwa oraz rozu-
mu i innych szczytnych wartości.

Podsumowując, należy stwierdzić, że drzewa od 
dawien dawna były przedmiotem kultu i magii. Nie-
które praktyki przetrwały do dzisiaj, a po innych za-
tarł się ślad. Praktykami nawiązującymi do dawne-
go kultu pogańskiego są te charakteryzujące się 
takimi elementami, jak: ofiara, modlitwa, postawa 

szacunku. Do kultu zdaje się też nawiązywać sze-
reg zakazów magicznych. Należy przy tym pamię-
tać, że powiązanie danej praktyki z kultem nie musi 
koniecznie świadczyć o istnieniu tegoż kultu na na-
szych ziemiach. Mogły, bowiem dotrzeć do nas już 
same tylko praktyki magiczne.

W przypadku drzew i ich zastosowania w magii 
można mówić o pewnej antynomii pomiędzy kultem 
a magią, ponieważ kult zakładał nietykalność czczo-
nych drzew, zaś praktyki magiczne były często połą-
czone z niszczeniem danego gatunku. Wiemy jednak, 
że w praktyce obchodzono często nakaz nietykalno-
ści. Granica pomiędzy kultem a magią jest bardzo 
płynna, jak zresztą wszystkie granice przebiegające  
w ludzkiej świadomości, i waha się ona w zależności 
od tego, czy w stosunku do czczonego obiektu zwycię-
ży postawa czci zakładającej dystans, chronienie go, 
czy też chęć wykorzystania połączona z niszczeniem.

MAGIA dRzEW Cd.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt realizowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego.


