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Urząd Gminy
Ruszyły prace przy inwestycjach na które gmi-

na pozyskała środki z funduszy europejskich. 
Zrealizowanie projektu poprzedza długi proces 
przygotowawczy. Od momentu podpisania 
umowy do zrealizowania zadania może minąć 
nawet kilka miesięcy. Jest to czas potrzebny do 
przeprowadzenia uzgodnień, uzyskania stosow-
nych pozwoleń, przygotowania i przeprowadze-
nia postępowania przetargowego w celu wyło-
nienia wykonawcy. Można przypuszczać, że ten 

czas płynie bezowocnie, nic bardziej mylnego. 
Rzetelne przygotowanie dokumentacji jest gwa-
rancją sprawnej realizacji i rozliczenia projektu.

Wraz z przyjściem wiosny rozpoczęła się rea-
lizacja trzech dużych projektów termomoderni-
zacji budynków użyteczności publicznej: Urzędu 
Gminy, Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Krzczonowie oraz Domu Kultury w Żukowie. 
W tych przypadkach prace są już bardzo za-
awansowane. W przypadku projektów przebudo-
wy targowiska gminnego i budowy oświetlenia 
ulicznego, ogłoszone są przetargi na wyłonienie 

wykonawcy. Największe zainteresowanie budzi 
projekt wymiany pieców c.o. oraz instalacji z od-
nawialnych źródeł energii. W tym przypadku je-
steśmy na etapie inwentaryzacji, przygotowania 
projektów grupowych i umów z mieszkańcami, 
którzy w 2019 r. zgłosili chęć udziału w projekcie. 
Pozostałe inwestycje są w fazie przygotowania 
dokumentacji przetargowej.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie projek-
tów na realizację których gmina otrzymała dotację.

Warto wspomnieć, że na 10 złożonych wnio-
sków 10 uzyskało dofinansowanie.

INWESTYCJE GMINNE

“...nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...”
Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że na wieczną służbę odeszli, pracujący na rzecz naszego środowiska samorządowcy, społecznicy. Były to osoby które wniosły 

wiele zasług w kształtowaniu wspólnoty samorządowej. Zapamiętamy ich jako ludzi odpowiedzialnych, zaangażowanych w powierzone im zadania, wiedzących 
co znaczy wspólne dobro.

 .I.P.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Śp. Jan Madej
W latach 1982 - 1989 
Naczelnik Gminy Krzczonów.

Śp. Zofia Furtak
W latach 1973 - 2003 pracownik samorządowy, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzczonowie.

Śp. Zenon Michalak
1997 - 2021 Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krzczonowie Drugim, społecznik.
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NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 
OGÓŁEM DOTACJA ZAKRES PROJEKTU

1)Termomodernizacja 
budynku UG 
w Krzczonowie

528 725,62 308 853,48

Projekt obejmuje kompleksowy remont budynku Urzędu Gminy, w tym m.in. wymiana źródła ciepła 
(ogrzewanie gazowe), montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana energochłonnego oświetlenia, docie-
plenie ścian zewnętrznych i stropu, montaż nawiewników stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej 
i okiennej.

2) Wsparcie dziedzictwa 
kulturowego i natural-
nego poprzez remont 
obiektów wraz  
z wyposażeniem  
w Gminie Krzczonów

992 294,41 690 444,81

1. Obiekt Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie filia
Żukowie Drugim 
Projekt obejmuje termomodernizację budynku wraz z remontem pomieszczeń, wymiana pokrycia 
dachu, wykonanie izolacji cieplnej stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wyko-
nanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznej i piwnic, wykonanie docieplenia ścian na strychu, remont 
sanitariatu, wykonanie remontu schodów zewnętrznych, wykonanie chodników i opaski odwadnia-
jącej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. remont instalacji elektrycznej i odgromowej, zagospoda-
rowanie terenów zielonych wokół budynku wraz z wykonaniem parkingu na 10 stanowisk.
2. Obiekt Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie
Projekt obejmuje termomodernizację budynku wraz z remontem pomieszczeń, w zakresie m.in.  
robót pokrywczych połaci dachowych, dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach, remont pomieszczenia zaplecza sceny widowisko-
wej, wymianę podłogi na scenie.
W zakresie projektu ujęto ponadto wyposażenie obiektu w sprzęt komputerowy oraz umeblowanie.
3. Remiza OSP w Żukowie Kolonii
W zakresie projektu ujęto wyposażenie obiektu w stoły i krzesła.

3) Przebudowa 
istniejącego targowiska 
gminnego w Krzczo-
nowie przeznaczonego 
na promocję lokalnych 
produktów

524 834,08 311 253,00

Projekt obejmuje opracowanie koncepcji projektowej, architektoniczno-budowlanej inwestycji. Upo-
rządkowanie terenu, przebudowę nawierzchni placu z odwodnieniem, przebudowę nawierzchni 
postojowych, utwardzenie z drobnowymiarowej kostki, budowę konstrukcji zadaszenia –wiaty, wy-
konanie odwodnienia, budowę instalacji fotowoltaicznej, instalacji monitoringu, budowę instalacji 
oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż elementów małej architektury, budowę miejsca 
gromadzenia odpadów stałych.

4) Energia ze zródeł 
odnawialnych = czyste 
powietrze w Gminie 
Krzczonów- część II

3 602 629,08 2 143 034,40

Projekt obejmuje montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach 
na terenie Gminy Krzczonów: 

- 184 szt. instalacji fotowoltaicznych
- 25 szt. instalacji kotłów na biomasę
- 51 szt. instalacji kolektorów słonecznych
- 8 szt. instalacji pomp ciepła c.w.u.

5) Przebudowa drogi 
gminnej nr 112561L 
ul. Tadeusza Kościuszki 
w m. Krzczonów

567 014,64 360 791.00
Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na ul. Tadeusza  Kościuszki na odcinku 550m. W zakre-
sie projektu przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z systemem odprowadzenia 
wód opadowych.

6) Energooszczędne 
technologie oświetlenia 
ulic w Gminie Krzczonów.

2 723 290,33 1 942 298,86
Projekt obejmuje budowę nowoczesnego oświetlenia w technologii LED na terenie gminy o łącznej 
długości ponad 11 km. W projekcie przewidziano m.in. wykonanie linii kablowych, zasilenia, montaż 
słupów oświetleniowych, opraw energooszczędnych oraz systemu sterowania oświetleniem.

7) Efektywna gospo-
darka wodno-ściekowa 
w Gminie Krzczonów.

3 623 238,00 1 999 951,00

Projekt obejmuje zadania ukierunkowane na zapewnienie racjonalnej i efektywnej gospodarki wo-
dociągowej i ściekowej:
1) Przebudowę oczyszczalni ścieków w Krzczonowie. 
Zastosowanie nowej technologii oczyszczania ścieków wraz z termomodernizacją obiektu. Wykona-
nie instalacji elektrycznej i oświetleniowej.
2) Przebudowę ujęcia wody i hydroforni Krzczonów III. 
W zakresie zadania ujęto prace z zakresu techniki sanitarnej (wymiana zestawów hydroforowych) i elek-
trycznej. W zakresie prac ujęto również termomodernizację obiektu wraz z zmianą konstrukcji dachu.
3) Przebudowę hydroforni Sobieska Wola I.
W zakresie zadania ujęto prace z zakresu techniki sanitarnej(wymiana zestawów hydroforowych) 
i elektrycznej.
4) Przebudowę ujęcia wody Krzczonów (branża sanitarna).
W zakresie zadania ujęto prace z zakresu techniki sanitarnej poprzez wymianę pompy. 
5) Przebudowę ujęcia wody i hydroforni Walentyntów.
W zakresie zadania ujęto prace z zakresu techniki sanitarnej i elektrycznej. Prace w ramach obiektu 
obejmują m.in. zmianę systemu poboru i dystrybucji wody wraz wykonaniem zbiornika magazyno-
wego o poj. około 120 m3.
6) W ramach zadania ujęto doposażenie w urządzenia sanitarno-techniczne:

- wóz asenizacyjny
- kompresor
- agregat prądotwórczy
- zgrzewarka elektrooporowa
7) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na ujęciach i stacjach SUW w miejsowości:

- Krzczonów Trzeci, instalacja o mocy 16,00 kWp
- Olszanka, instalacja o mocy 28,16 kWp
- Piotrkówek, instalacja o mocy 19,84 kWp
- Sobieska Wola I, instalacja o mocy 8,96 kWp
- Walentynów, instalacja o mocy 5,12 kWp.

8) Termomodernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej przy ul. Stra-
żackiej w Krzczonowie

213 354,22 169 250,82

Projekt obejmował wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont 
odwodnienia budynku, wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych na energooszczędne, wymia-
nę pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,  docieplenie 
stropu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Ponadto w ramach rewitalizacji centrum Krzczonowa 
dokonano utwardzenia wjazdu i parkingu przy OSP o wartości 50 000,00 zł.

9) Ukształtowanie prze-
strzeni publicznej przy 
Szkole Podstawowej 
w Krzczonowie

355 600, 82 200 200,00

Projekt polegał na przebudowie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
w Krzczonowie na nawierzchnię poliuretanową. Zakres projektu obejmował roboty przygotowaw-
cze, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska, montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego, 
boisko do kosza, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej/nożnej, wykonanie ogrodzenia z siatki 
polipropylenowej, Ponadto zamontowano ławkę oraz lampy solarne LED.

10) Budowa, przebudowa 
(modernizacja) wodo-
ciągu w miejscowości 
Krzczonów

5 024 157,17 2 610 530,71

Projekt obejmował modernizację ujęć wody w Krzczonowie i Gierniaku wraz z montażem instalacji 
fotowoltaicznych wykorzystanych do zasilenia ujęć wody. W zakresie projektu zrealizowano prze-
budowę blisko 20 km. sieci wodociągowej wraz z systemem monitoringu i zarządzania siecią.
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Zakończyła się realizacja projektu „Budowa, prze-
budowa (modernizacja) wodociągu w miejscowości 
Krzczonów”, dofinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 „Gospodarka 
wodno-ściekowa.

Przed realizacją inwestycji do Urzędu Gminy niemal 
każdego tygodnia zgłaszane były poważne awarie 
sieci wodociągowej, zbudowanej w ubiegłym wieku 
z rur azbestowych. Sytuacja ta wiązała się znacznymi 
kosztami eksploatacyjnymi z tytułu napraw, stwarza-
ła permanentne braki dostaw wody dla mieszkańców 
oraz spadki ciśnienia. Istniało realne zagrożenie cał-
kowitego uszkodzenia istniejącej sieci. Sytuacja ta by-
łaby dla społeczności lokalnej katastrofalna w skut-
kach, gdyż sieć stanowiła główną arterię zasilenia 
Krzczonowa, a jej nieunikniona awaria doprowadziła-

by do całkowitego zaprzestania dostaw wody. Gmina 
Krzczonów nie byłaby w stanie z własnych środków 
zrealizować tak poważnej inwestycji, dlatego gdy 
tylko pojawiła się szansa na pozyskanie pieniędzy ze-
wnętrznych, bez wahania rozpoczęliśmy przygotowa-
nie wniosku o dotację na ten cel. Po formalnej i me-
rytorycznej ocenie nasz wniosek uzyskał akceptację 
i środki na realizację. Decyzja o przebudowie spotka-
ła się niestety z różnymi reakcjami mieszkańców. Po-
cząwszy od akceptacji włącznie z ostrą krytyką. Dziś 
jednak możemy stwierdzić z pełnym przekonaniem 
i satysfakcją, że była to najlepsza z możliwych decy-
zji i została podjęta niemalże w ostatnim momencie 
wydolności starego wodociągu.

Przedstawiamy Państwu argumenty przema-
wiające za bezsprzeczną zasadnością pilnej 
przebudowy sieci wodociągowej w Krzczono-
wie. Należy podkreślić, iż podczas pracy starej 

sieci zużycie dobowe sięgało blisko 600 m3/
dobę na podstawie odczytów z Systemu Zarzą-
dzania i Monitoringu Sieci oraz przewyższające 
lub równe tej wartości na podstawie odczytów 
licznika głównego z ujęcia wody przed wdroże-
niem oprogramowania kierunkowego. Obrazowo 
zatem, dzienne zużycie wody na cele mieszkań-
ców miejscowości Krzczonów przekładało się na 
około 4 pełne zbiorniki wody, który aktualnie jest 
zamontowany na Stacji Uzdatniania Wody Skałka. 
Z dniem 15.03.2021 r. nastąpiło całkowite odłą-
czenie starej, azbestowej sieci i przejście na pracę 
nowo powstałej w ramach projektu sieci wodo-
ciągowej. Skutkiem czego, od tego dnia zużycie 
wody uległo zmniejszeniu o 80%, co w przelicze-
niu na przytoczone wcześniej odniesienie wska-
zuje zużycie niemal 0,5 zbiornika Stacji Uzdatnia-
nia Wody Skałka.

WODOCIĄG

Pomimo panującej pandemii i związanych z nią 
skutków, polegających na ograniczeniu środków ja-
kie są dystrybuowane do samorządów nie zwalnia-
my tempa i nie rezygnujemy z żadnej szansy. Gmina 
Krzczonów wychodząc naprzeciw potrzebom na-
szych mieszkańców złożyła kolejne wnioski o dofi-
nansowanie istotnych inwestycji. W odpowiedzi na 
ogłoszone w tym roku nabory wystąpiliśmy o środki 

na budowę trzech odcinków dróg gminnych: „ Utwar-
dzenie dna wąwozu lessowego w miejscowości 
Lewandowszczyzna”, „Utwardzenie dna wąwozu 
lessowego w miejscowości Olszanka” oraz „Moder-
nizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w So-
bieskiej Woli Drugiej”

Ponadto z niecierpliwością oczekujemy na wyniki 
programu Fundusz Dróg Samorządowych. W odpo-

wiedzi na ogłoszony w ubiegłym roku przez Lubelski 
Urząd Wojewódzki naborze, złożyliśmy wnioski na 
budowę dróg: „Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Sobieska Wola Pierwsza” oraz „Przebu-
dowa drogi gminnej w miejscowości Krzczonów” 
o łącznej wartości blisko 500 000,00 zł. Liczymy, że 
niebawem pojawi się lista rankingowa i będziemy 
mogli przystąpić do realizacji tych zadań.

WNIOSKI W OCENIE

Wyk. Zużycie wody na stacji SUW Skałka w okresie 08.07.2020-15.03.2021

Dzięki zasługującej na uznanie reakcji miesz-
kańców, którzy bez zwłoki przyłączyli się do nowo 
powstałej sieci wodociągowej, poza wspomnia-
nymi oszczędnościami w wydobyciu wody samo-
rząd odnotowuje także wymierne zmiany w opła-
tach na rzecz Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskich, którymi ta jednostka 
obciąża gminę.

Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i współ-
pracę przy realizacji tego zadania. Nasze wspólne 
działanie doprowadziło do uniknięcia realnego 
scenariusza całkowitej awarii, powodującej brak 
dostaw wody.

Z przyjemnością informujemy, że Urząd Gminy 
Krzczonów, sukcesywnie wspiera mieszkańców 
w procesie opracowania wniosków aplikacyjnych 
w ramach Programu Czyste Powietrze oraz Pro-
gramu Moja Woda. 

Dzięki naszemu wsparciu jak dotychczas 
mieszkańcy Gminy Krzczonów złożyli wnioski 
obejmujące termomodernizację obiektów miesz-
kalnych na kwotę

1 421 238,00 zł., dotacja – 1 015 610 zł. 

W ramach Programu mogą Państwo skorzy-
stać z dofinansowania na poziomie 30 lub 60% 
na następujące zadania:

• wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz 
zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniają-
cych wymagania określone w programie,

• docieplenie przegród budynku,
• zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• montaż lub modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz 

z odzyskiem ciepła.

W ramach Programu Moja Woda mieszkań-
cy Gminy Krzczonów złożyli wnioski na kwotę 
31 250,00 zł., dotacja – 25 000,00 zł obejmujące:

• przewody odprowadzające wody opadowe ze-
brane z rynien, wpustów do zbiornika nadziem-
nego; podziemnego, otwartego lub zamknięte-
go, szczelnego lub infiltracyjnego ;

• instalacje rozsączające, zbiornik retencyjny 
nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, 
szczelny lub infiltracyjny;

• elementy do nawadniania lub innego wykorzy-
stania zatrzymanej wody pozwalających na 
zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych na terenie nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem.

Zachęcamy do kontaktu, deklarujemy wsparcie 
w procesie aplikowania !

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
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Redakcja
Centra miejscowości są wizytówką dbałości 

o przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Starannie 
zaprojektowane i utrzymane w dobrym stanie te-
reny zielone są nie tylko ozdobą, ale też sprzyjają 
relaksowi i wypoczynkowi mieszkańców. Społe-
czeństwo ma coraz większą potrzebę obcowania 
z naturą, stąd powstała koncepcja do tworzenia zie-
leni na terenach niezagospodarowanych, jak rów-
nież rewitalizacji już istniejących, które przez lata 
uległy degradacji. Mając to na uwadze samorząd 
gminy sukcesywnie realizuje poszczególne etapy 
rewitalizacji centrum. Rozpoczęliśmy od przebudo-
wy ronda w centrum Krzczonowa, zagospodarowa-
nia terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym, 
następnie zrealizowaliśmy zadanie polegające na 
zagospodarowaniu i odtworzeniu w zieleni parku. 
Nadszedł czas na realizację kolejnych etapów or-
ganizowania zieleni naszej pięknej miejscowości. 
Prace obejmować będą zagospodarowanie skwe-

rów przy dworcu, terenu przy ROKiS oraz przy Urzę-
dzie Gminy. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy 
prace przy aranżacji skwerów przy dworcu, kolejne 
realizowane będą w następnych latach.

Redakcja
Baterie towarzyszą nam w każdej dziedzinie 

naszego życia. Znajdujemy je m.in. w zegarkach, 
telefonach komórkowych, aparatach fotograficz-
nych, a nawet w zabawkach. Aż 90 proc. z nich to 
baterie  jednorazowe. Dlaczego zużyte baterie są 
takie niebezpieczne? Mają w sobie metale ciężkie 
(ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają 
neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje 
takie jak lit czy mangan. Ponadto kwasy lub za-
sady zawarte w elektrolicie mają właściwości 
żrące i korozyjne. Wyrzucanie ich do odpadów 
zmieszanych to działania bardzo szkodliwe dla 
środowiska i naszego zdrowia.  Jedna bateria 
guzikowa – używana np. w zegarkach – może 
skazić 1 m sześcienny gleby lub zatruć 400 litrów 

wody. Baterie są całkowicie bezpieczne jeśli tylko 
są prawidłowo użytkowane i przechowywane. Ty-
czy się to również ich wyrzucania, a także później-
szej utylizacji. Nie musimy się obawiać skutków 
ubocznych w momencie, gdy wiemy, jak postąpić 
ze zużytymi bateriami. Gdzie można w Krzczono-
wie oddać zużyte baterie?

Od stycznia na terenie naszej gminy zużyte ba-
terie można pozostawiać w wyznaczonych miej-
scach do specjalnych pojemników. Pojemniki na 
baterie znajdziecie Państwo w:

• Urzędzie Gminy w Krzczonowie
• Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie
• Regionalnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie

Wspólnie dbajmy o nasze środowisko!

Andrzej Bartnik

28 stycznia w Urzędzie Gminy Krzczonów goś-
cił Jan Kanthak - Poseł na Sejm RP wraz z Pa-
nią Martą Krzyżak - Naczelnik Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Lublinie. Dzięki wsparciu Pana Posła jednost-

ki OSP z terenu gminy Krzczonów po raz kolejny 
otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu 
ratowniczego. Na przestrzeni lat w ramach Fun-
duszu Sprawiedliwości Gmina Krzczonów otrzy-
mała łącznie blisko 80 tys. dotacji. W imieniu 
druhów strażaków dziękuję za tak wielkie wspar-
cie, które zaowocuje poprawą bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców.

PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA 
MIESZKAŃCOM

ZUŻYTE BATERIE – 
CO Z NIMI ZROBIĆ? 

DOPOSAŻENIE STRAŻY WYDARZENIA:
GRUDZIEŃ

13 grudnia - przekazanie darów w ramach ak-
cji „Szlachetna Paczka”  
24 grudnia godzina 0.00 - „Pasterka pod 
gwiazdami” uroczysta Msza Święta zorgani-
zowana przez Gminę Krzczonów i Parafię pw. 
WNMP w Krzczonowie.

29 grudnia - dołączenie do „Zakręconej akcji” 
- ustawienie pojemnika „Serca” do zbiórki  pla-
stikowych nakrętek dla potrzebujących.

STYCZEŃ
7 stycznia - Podsumowanie akcji „Świąteczna 
Paka Krzczonowiaka”, zebrano ponad 300 kg. 
żywności oraz środków czystości które prze-
kazano podopiecznym Programu SOS Wiosek 
Dziecięcych Biłgoraj oraz podopiecznym Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kras-
nymstawie. Akcję przeprowadziły jednostki 
OSP: Sobieska Wola, Lewandowszczyzna, 
Krzczonów, Pamięcin, Olszanka, Krzczonów 
Drugi oraz wychowawczynie z przedszkola 

“Bajkowa Kraina” 

11 -  15 stycznia - organizacja zimowego wy-
poczynku dla dzieci z Gminy Krzczonów.

LUTY
15 lutego - Walentynki w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Krzczonowie

28 stycznia - oficjalne przekazanie sprzętu 
jednostkom OSP przez Posła Jana Kanthaka.
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WYDARZENIA:
Styczeń - grudzień 2021 -  kontynuacja przez 
biblioteki publiczne akcji “Mała książka - 
Wielki człowiek”.

MARZEC
2 marca - nagrywanie wielkanocnych filmów 
przy udziale KGW Krzczonów Trzeci oraz 
Twórczyni Ludowej Małgorzaty Gut - Gustaw. 
Filmiki dostępne są na stronie YouTube Gmi-
ny Krzczonów.

8 marca - „Dzień Kobiet” - finał zabawy inter-
netowej dla mieszkanek Gminy Krzczonów. 
Podczas transmisji online życzenia miesz-
kankom gminy złożyła Pani Katarzyna Bryda 
Wójt Gminy Krzczonów oraz przybyli w tym 
dniu Panowie. Nagrody rozlosowali Pan 
Waldemar Pawłat - Przewodniczący Rady 
Gminy, Pan Mariusz Robak - Zastępca Wójta, 
Pan Andrzej Bartnik Komendant OSP, Pan 
Waldemar Tylec Sekretarz Gminy, Pan Ma-
rek Dulbas - Dzielnicowy Komisariatu Policji 
w Bychawie.

16 marca - Wizyta ekipy programu STOP Kul-
tura. Podczas spotkania mieszkanki Gminy 
Krzczonów opowiadały o tradycjach wielka-
nocnych naszego regionu. Program został 
emitowany w telewizji TVP3 Lublin w Nie-
dzielę Palmową.

Beata Gajur
W październiku 2020 Regionalny Ośrodek Kul-

tury i Sportu w Krzczonowie nawiązał współpra-
cę z Lubelskim Centrum Inicjatyw tanecznych. 
W efekcie czego udało się wspólnie z pełną apro-
batą władz gminy utworzyć Dziecięcy Zespół Tań-
ca Ludowego – „Krzczonowiacy”. Zespół pracuje 
pod kierownictwem wykwalifikowanej instruktorki 
Pani Edyty Pęcak - młodej, ambitnej i utalentowa-
nej tancerki, choreograf. Obecnie zespół dzieli się 
na dwie grupy młodszą i starszą, łącznie licząc 40 
osób. Głównym celem działalności naszego ze-
społu jest roztańczenie i rozśpiewanie dzieci oraz 
uwrażliwienie ich na piękno muzyki, słowa, ruchu 
i gestu. Dążymy do tego aby członkowie zespołu 
poznawali kulturę narodową, urok ludowych melo-
dii, piękno tańców i urodę naszego krzczonowskie-
go stroju ludowego. Utworzenie zespołu wyniknę-
ło również z potrzeby pobudzenia w dzieciach 

dumy z przynależności do regionu krzczonow-
skiego, który od zawsze słynął jako żywy i twórczy 
ośrodek folkloru i sztuki ludowej. Naszym celem 
jest zaszczepienie w dzieciach szacunku do tego, 
co odchodzi już w przeszłość a co jest dziedzi-
ctwem naszych przodków - mieszkańców naszej 

„małej ojczyzny”, kultywowanie  tradycji ludowych 
oraz wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej. 
Zajęcia taneczne są wyjątkową formą aktywno-
ści fizycznej. Chcemy aby przy świetnej zabawie  
zdobywały wiedzę,  rozwijały umiejętności, kształ-
towały koordynację ruchową, postawę , ogólną 
sprawność psychofizyczną.  

Miło nam patrzeć ile radości czerpią z cotygo-
dniowych zajęć, w których chętnie uczestniczą, 
przełamując tym samym stereotypową opinię, że 
tańce ludowe są nudne i staromodne.

Mamy ogromną nadzieję, że już niedługo bę-
dziecie mogli Państwo zobaczyć pierwsze kroki 
naszych „Krzczonowiaków”!

ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO 
„KRZCZONOWIACY”
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Redakcja
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Krzczonów 

udowodnili, że są ludźmi wielkich serc! 
Wielokrotnie przeprowadzone akcje charytatywne 

pokazały zaangażowanie mieszkańców naszej gmi-
ny, którzy dowiedli, że doskonale rozumieją potrzebę 
niesienia pomocy zarówno dzieciom, jak dorosłym. 
Równocześnie akcje te potwierdziły jak wielkim 
zaufaniem społecznym cieszą się strażacy. Wszak 
bez tego nie udałoby się zebrać tak pokaźnych da-
rów. Pomimo ciężkich czasów pandemii wszystkie 
przedsięwzięcia udało się zakończyć pełnym sukce-
sem, czego dowodem są podziękowania kierowane 
do wszystkich mieszkańców Gminy Krzczonów od: 
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kras-
nymstawie, Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. 

Małego Księcia, Programu SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj oraz podopiecznych Placówek Opiekuńczo-

-Wychowawczych w Krasnymstawie.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” - Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIA
DLA MIESZKAŃCÓW

Elżbieta Noga
Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej roz-

poznawalnych projektów społecznych w Polsce. 
Akcja oparta jest na pracy z Darczyńcami i Wolon-
tariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrze-
bie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. 
Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Do 

Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które 
znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przy-
czyn od siebie niezależnych. Paczka jest dla nich 
umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem 
nadziei i wiary  w bezinteresowną dobroć ludzi.

W tym roku w naszej gminie po raz kolejny  za-
angażowaliśmy się w akcję “Szlachetna Paczka”. 
Wsparli ją  pracownicy Urzędu Gminy, Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego, ROKiS oraz osoby in-
dywidualne. Dwa tygodnie intensywnych przygo-
towań, zbierania funduszy, robienia zakupów - wg. 
listy potrzeb, spisanej przez wolontariusza opieku-
jącego się wybraną przez nas rodziną - zakończyły 
się… pełnym sukcesem!  Za zebrane  pieniądze ku-
piliśmy: lodówkę, czajnik elektryczny, maszynkę do 
strzyżenia włosów długoterminowe produkty spo-
żywcze, środki czystości, pościel, ręczniki…Nasza 
paczka trafiła do rodziny Pani Teresy, osiemdzie-
sięcioletniej staruszki, która samotnie opiekuje się 
synem Witoldem chorym na ostrą białaczkę. Pan 
Witold wymaga całodobowej opieki a pani Teresa 
niestety nie może mu jej zapewnić na wysokim 
poziomie, bo sama choruje i nie ma pieniędzy na 
pomoc. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaan-
gażowanie w realizację marzeń Rodziny obdaro-
wywanej w ramach „Szlachetnej Paczki”. Razem 
mogliśmy sprawić, że i dla innych święta były nie-
co radośniejsze i szczęśliwsze.

Beata Gajur
W grudniu 2020 przy budynku ROKIS w Krzczo-

nowie ustawiony został pojemnik w kształcie 

czerwonego serca, do którego można wrzucać 
plastikowe nakrętki. Pojemnik ma znaczenie 
symboliczne. Przypomina o sercu, które mamy 
i powinniśmy mieć dla najbardziej potrzebują-

cych. Wielokrotnie udowodniono, że plastikowe 
nakrętki zbierane w ramach akcji charytatywnych, 
mają ogromną moc! Dlatego też dołączyliśmy do 

„Zakręconej akcji” której celem jest wsparcie Ho-
spicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. 
Akcja zbierania nakrętek przyniosła znakomite 
efekty: krzczonowianie chętnie oddali zbierane 
od dawna nakrętki. Serce zapełniało się bardzo 
szybko. Pierwsze opróżnienia już za nami. Prze-
kazaliśmy do lubelskiego hospicjum ok. 300 kg 
plastikowych nakrętek, które wspólnie zebraliśmy 
w gminnym pojemniku – sercu, ale zbiórka trwa 
nadal. Obecnie nakrętki zbierane są  na wsparcie 
leczenia małej mieszkanki naszej gminy. Zachę-
camy do włączenia się w zbiórkę!  Jedna nakrętka, 
to nie jest dużo, ale dorzucając nakrętkę do nakręt-
ki możemy zebrać ich wiele i zyskać w ten sposób 
fundusze. Nie ma chyba prostszego sposobu na 
pomaganie. 

Razem możemy więcej! 

SZLACHETNA PACZKA 2021

ZAKRĘCONA AKCJA

WYDARZENIA:
19 - 20 marca - zbiórka płodów rolnych przez 
druhów OSP dla Placówki Opiekuńczo -Wy-
chowawczej w Krasnymstawie 

21 marca - I Wiosenny Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej zorganizowany przez Przed-
szkole „Bajkowa Kraina”.

24 marca - Wielkanocne konkursy KSOW 
Nagrodzeni mieszkańcy naszej gminy:
I Miejsce - Halina Grzesiak KGW „Olszynka”
Wyróżnienie - Irena Krystyniak KGW „Olszynka”
Wyróżnienie - Anna Bartnik KGW z Walentynowa
Wyróżnienie - Elżbieta Mysłowska KGW z Wa-
lentynowa
Gratulujemy!
27 marca - II Wojewódzki Konkurs na Palmę 
i Pisankę Wielkanocną. Nagrodzeni mieszkańcy 
naszej gminy:
Hanna Dziadosz - III miejsce - pisanka tradycyjna,
Maria Gąbka - II miejsce - pisanka współczesna,
KGW w Walentynowie - wyróżnienie - pisanka 
współczesna.
Gratulujemy!
28 marca – Niedziela Palmowa 
W bieżącym roku w programie Telewizji Polskiej 
TVP3 w programie „Poranek między Wisłą i Bu-
giem” nasz region promowali członkowie KGW, 
stowarzyszeń oraz innych organizacji .
KGW Walentynów, KGW Krzczonów Sołtysy, 
KGW Krzczonów Drugi, KGW Olszanka, Przed-
stawiciel Harcerstwa, twórcy ludowi Małgorzata 
Gut-Gustaw i Michał Kowalik. 
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Dyrekcja Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Krzczonowie

Rok szkolny 2020/21 to kolejne wyzwania i kolejne 
wspaniałe wyniki naszych uczniów podsumowujące 
pierwszy semestr ich wytrwałej i wytężonej pracy. Naj-
większe gratulacje skierować należy w pierwszej kolej-
ności do uczniów, którzy osiągnęli najwyższe średnie 
w szkole. Tym  samym uzyskali oni stypendium Wójta 
Gminy Krzczonów, dodatkowo wyróżniając się bardzo 
dobrym lub wzorowych zachowaniem. Są to:
1. Ilona Woźnica – 5,78
2. Jakub Stachyra – 5,64
3. Wiktor Szpakowski – 5,64
4. Aleksandra Goncikowska – 5,57
5. Alina Ejankowska – 5,54
6. Kacper Kamiński – 5,50
7. Dominik Pawlak – 5,50
8. Amelia Szpakowska – 5,42
9. Kornelia Sak – 5,36
10. Kornelia Szoździńska – 5,36

11. Julia Małek – 5,33
12. Natalia Mazur – 5,33
13. Karolina Buda – 5,29
14. Sebastian Gap – 5,29
15. Karolina Kłodnicka – 5,29
16. Agata Potręć – 5,29
17. Mateusz Zajglic – 5,29
18. Kinga Bobel – 5,25
19. Patrycja Łokaj – 5,25
20. Michał Makuła – 5,25
21. Zofia Wójcik – 5,18
22. Marta Dziadosz – 5,17
23. Magdalena Mazelan – 5,17
24. Natalia Szacoń – 5,17
25. Aleksandra Szafranek – 5,17
26. Miłosz Nowosielski – 5,10
27. Dominika Karaś – 5,09
28. Maja Kołodziejczyk – 5,09
29. Natalia Siczek – 5,09
30. Maria Sulowska – 5,08
31. Magdalena Wójcik – 5,08
32. Dominika Dziadosz – 5,07

33. Kacper Malec – 5,07
34. Michał Pętlewski – 5,07
35. Natalia Styk – 5,07
36. Jakub Badaszek – 5,00
37. Robert Ejankowski – 5,00
38. Maja Marchewka – 5,00
39. Paulina Potręć – 5,00
40. Maria Stachyra – 5,00
41. Paweł Trumiński – 5,00

Świadectwem na to, że nauka się „opłaca” są kolej-
ne wyróżnienia dla czterech uczennic starszych klas, 
które otrzymały również stypendium Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach projektu: Lubelskie Wspie-
ra Uzdolnionych 2020/2021 - Alina Ejankowska, Alek-
sandra Goncikowska, Agata Potręć i Ilona Woźnica.

Należy także uhonorować uczniów, którzy posiada-
ją 100% frekwencję: Wiktor Szpakowski, Julia Małek, 
Kinga Bobel, Amelia Szpakowska, Jakub Rycerz, Da-
wid Smoliński, Ilona Woźnica, Kacper Jędruch. 

Gratulujemy wyników wszystkim Uczniom, którzy 
pracowali na sukces własny, klasy i szkoły oraz Rodzi-
com i Nauczycielom.

PEREŁKI SZKOLNE

Aleksandra Goncikowska, 
Karolina Buda, Mateusz Dąbek

Jak wiadomo, żyjemy w czasach koronawirusa, 
co często może wiązać się z licznymi trudnościami. 
Wszyscy staramy się utrzymywać ze sobą jakikol-
wiek kontakt, aby nasze międzyludzkie relacje nie 
uległy rozbiciu, lecz nie zawsze jest to takie proste. 
Szczególnie męczące i trudne jest to dla nas - ucz-
niów, gdyż musimy uczestniczyć w nauczaniu zdal-
nym. Nikt z nas nie spodziewał się jednak, że potrwa 
to aż tak długo.

Nauka zdalna ma oczywiście - jak wszystko - swoje 
wady i zalety (tych jest nieco mniej), które możemy 
dostrzec. Głównym atutem zajęć on-line jest przede 
wszystkim  oszczędność czasu, którego nie musimy 
tracić na dojazd do szkoły oraz powrót. Dla leniwych 
jest to również dobra szansa na dłuższy sen i uniknię-
cie porannego przygotowywania się do wyjścia, ale 
także możliwość uczestniczenia w lekcjach jeszcze 
z łóżka - co raczej nie skutkuje dobrą aktywnością 
podczas lekcji.

Kolejnym pozytywem, jaki niesie za sobą oszczęd-
ność czasu, jest większa szansa na rozwijanie pasji 
i zainteresowań. Dzięki pozostawaniu w domu 
mamy na nie o wiele więcej czasu niż podczas na-
uki stacjonarnej. Możemy skupiać się na tym, co 
naprawdę nas interesuje i zgłębiać wiedzę na temat 
intrygujących nas rzeczy w danych dziedzinach. Po-
przez naukę zdalną uczymy się również sami siebie 
mobilizować do działania, lecz dla wielu uczniów jest 
to dość trudne, gdy nie ma się motywacji oraz energii, 
jaka wcześniej wynikała z chodzenia do szkoły.

Niestety - jak można się domyślać - nauka online 
posiada zdecydowanie więcej wad, niż zalet. Jedną 
z najbardziej uciążliwych dla nas trudności, jakie 
z niej wynikają jest oczywiście brak kontaktów z ró-
wieśnikami. Edukacja w takiej formie bardzo często 
wiąże się z poczuciem osamotnienia i często de-
motywuje nas do działania. Brak komunikacji wpły-
wa bardzo negatywnie na rozwój, co w przyszłości 
może wiązać się ze słabą umiejętnością komuniko-
wania się z innymi ludźmi.

U wielu z nas często występują problemy zwią-

zane z łączem oraz internetem, co mimo naszych 
chęci, uniemożliwia nam uczestniczenie w lekcjach. 
Nauka zdalna ma ogromny wpływ na naszą wiedzę. 
Brak samodyscypliny oraz realnej kontroli nauczy-
cieli nad tym, jak pracujemy jest problematyczny. 
Wiele uczniów nie potrafi się zmotywować do sa-
modzielnej nauki, co jest przyczyną znikomej wiedzy.

Bardzo poważną wadą jest także ilość czasu, jaki 
spędzamy przy komputerze. Brak aktywności fizycz-
nej jeszcze gorzej wpływa na nasze samopoczucie 
a także zdrowie, postawę ciała czy wadę wzroku.

Jednak głównie problematyczne staje się to wszyst-
ko dla nas – ósmoklasistów - gdyż czekają nas egza-
miny. Brak wytężonej pracy da o sobie znać w później-
szym czasie. Jest nam przykro, że nie możemy mieć 
ze sobą kontaktu przez ostatni rok szkoły podstawo-
wej. Obawiamy się szczególnie o to, jak poskutkuje na 
nas nauka zdalna i czy poradzimy sobie w przyszłości.

Zajęcia zdalne z pewnością nie są dla nas korzyst-
ne. Jednak trzeba próbować swoich sił i osiągać 
wyznaczone cele. Bardzo liczymy na szybki powrót 
do szkoły i ponowny kontakt z naszymi przyjaciółmi.

ZDALNE  NAUCZANIE OCZAMI UCZNIÓW

Redakcja
„W Krzczonowie  palmy                                                                                                                                    

splata się wysoko...                                                                                                                                   
Wiatr im wstążki porywa,                                                                                                                             

chce je zanieść obłokom….”
Palmy wielkanocne od stuleci towarzyszą Świę-

tom Wielkanocnym. Choć większość wiernych 
przynosi do święcenia małe, to w Krzczonowie 
mamy bogatą wieloletnią tradycję  wicia kilkume-

trowych palm wielkanocnych. Obchody Niedzieli 
Palmowej połączonej z procesją       z dużymi, prze-
pięknymi kolorowymi palmami przybierają u nas 
wyjątkowy charakter. Niestety w tym roku, w związ-
ku z panującą sytuacją epidemiczną, uroczystości 
Niedzieli Palmowej w Krzczonowie  miały znacznie 
skromniejszy przebieg. 

Jednakże pomimo zaistniałej sytuacji, aby tradycji 
stało się zadość, zrodził się pomysł, aby udekorować 
dużymi palmami centrum Krzczonowa.  Naszym ce-

lem było, aby choć w symboliczny sposób podtrzymać 
wieloletni zwyczaj wicia kilkumetrowych krzczonow-
skich palm. Wyzwanie podjęły Panie z KGW Walenty-
nów oraz KGW Krzczonów Drugi. Przygotowane przez 
nie  przepiękne kilkumetrowe palmy, prawdzie dzieła 
sztuki, będące owocem pracy kilkunastu osób, zdobiły 
centrum Krzczonowa ciesząc oczy mieszkańców i go-
ści. Jest to bardzo budujące, kiedy mieszkańcy chęt-
nie włączają się w takie działania. Mamy nadzieję, że 
ten zwyczaj na dobre zagości w naszej gminie.

KRZCZONOWSKIE PALMY WIELKANOCNE
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Ewa Ziętek
Zawsze gwarna i pełna uczniów szkoła wyglą-

da w tym roku szkolnym inaczej. Opustoszały 
korytarze i pracownie zwłaszcza klas starszych, 
które od października przeszły na nauczanie 
zdalne. Ta wyjątkowa sytuacja pozwoliła jednak 
na przeprowadzenie w tym czasie prac remonto-
wych w budynku szkoły.

Dzięki środkom przekazanym z budżetu gmi-
ny udało się wymienić drzwi we wszystkich sa-
lach lekcyjnych i toaletach. Gruntownie odnowio-
na została sala nr 20, w której wyremontowano 
podłogę, wymieniono parapety, zainstalowano 
nowe oświetlenie, pomalowano ściany oraz 
zakupiono meble, krzesła i jednoosobowe funk-
cjonalne stoliki dla uczniów. W tym roku zapla-
nowano jeszcze remont trzech kolejnych sal.

Mamy nadzieję, że kolejne zmiany w wyglą-
dzie szkoły pozytywnie zaskoczą uczniów po 
ich powrocie do normalnego trybu nauki.

INWESTYCJE SZKOLNE

Magdalena Bartoszek 
Katarzyna Zaręba-Hajduk

Gmina Krzczonów jako nieliczna gmina w Wo-
jewództwie Lubelskim podjęła się organizacji 
zimowego wypoczynku w dobie jakże trudnych 
dla nas wszystkich czasów pandemii. Pani Wójt 
Katarzyna Bryda oraz Dyrekcja Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego, po spełnieniu wszystkich wymo-
gów Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Eduka-
cji, otrzymała zgodę Lubelskiego Kuratora Oświaty 
na organizację zimowego wypoczynku. Zajęcia 
dostępne były dla dzieci z klas 1-4 i odbywały się 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczono-
wie od 11 do 15 stycznia, codziennie w godzinach 
od 9.00 do 15.00. Uczniowie mieli zapewnione 
drugie śniadanie oraz smaczny obiad. Wszystkie 
atrakcje przebiegały oczywiście z zachowaniem 
wszelkich reżimów sanitarnych, zgodnie z zalece-
niami MEN, MZ i GIS. Różnorodnych zajęć  i dobrej 
zabawy było naprawdę mnóstwo...

Już pierwszego dnia półkolonii było bardzo 
aktywnie, nasi wczasowicze mogli wykazać się 
umiejętnościami ruchowymi, w czasie atrakcyj-
nych zajęć z akrobatyki. Mieli okazję sprawdzić 
kondycję swojego organizmu i poprawić koncen-
trację uwagi. Było dużo konkursów, ciekawych 
konkurencji i słodkich upominków. W drugi dzień  
półkolonii odbyły się zajęcia plastyczne, uczniowie 
pod kierunkiem pań z ROKiS w Krzczonowie mieli 
do wykonania prace z wykorzystaniem techniki 

decupage, dla swoich kochanych dziadków, ze 
względu na zbliżające się ich święto. Zajęcia te 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i skupie-
niem ze strony młodych artystów. Każdy chciał 
stworzyć jak najlepszy prezent dla babci i dziadka.  
Kolejny dzień wypoczynku przyniósł dużo radości 
i nowego doświadczenia, bo nic tak nie wpływa po-
zytywnie na rozwój dzieci, jak połączenie zabawy 
z możliwością nauki. To właśnie zapewniały na-
szym uczniom zajęcia muzyczne- „bębning”. Ucz-
niowie rozbudzali swoją kreatywność, wrażliwość 
muzyczno-rytmiczną jednocześnie z umiejętnoś-
cią współpracy. Sama budowa tych ciekawych 
instrumentów, jakim są bębny zrobiła na niejed-
nym uczestniku duże wrażenie, a możliwość wy-
konania samodzielnego utworu przyniosła wiele 
radości i frajdy. Podczas wypoczynku nie zabrakło 
również ducha sportowej  rywalizacji, uczniowie 
w czasie zajęć sportowych konkurowali w prze-
różnych dyscyplinach, przy których było mnóstwo 
śmiechu, dobrej zabawy i apetytu na zwycięstwo, 
po zajęciach czekały na nich słodkie nagrody, ufun-
dowane przez organizatorów. Kolejną atrakcją z ja-
kiej korzystali uczniowie były pokazy chemiczne 
i fizyczne przeprowadzone w pracowni szkolnej. 
W niejednym uczestniku wzbudziły ciekawość 
i zachęciły do nauki, sam termometr miłości,  który 
był wykorzystywany do eksperymentów, wskazy-
wał jak gorąca i pozytywna atmosfera panowała 
w pracowni. Niejeden uczestnik na poważnie po-
myślał o zawodzie chemika. Nowy dzień również 
przyniósł wiele pozytywnych wrażeń, ponieważ 

każdy z naszych uczestników półkolonii wykazał 
się dużą odpowiedzialnością i umiejętnościami 
krawieckimi. Pod okiem profesjonalnej krawco-
wej każde z dzieci, uczestniczące w warsztatach 
krawieckich, wykonało swoją pierwszą w życiu 
maseczkę ochronną, jakże potrzebną w dzisiej-
szych czasach. Nie zabrakło także słodkich cie-
kawostek, zajęcia pszczelarskie wyjaśniły wiele 
tajemnic dotyczących produkcji miodu i wyrobów 
z wosku, a rekwizyty pochodzące  prosto z pasie-
ki cieszyły się dużą oglądalnością. Przedostatni 
dzień naszego wypoczynku cieszył się dużą apro-
batą ze strony uczestników, ponieważ odbyły się 
wtedy zajęcia Judo pod okiem trenera sztuk wal-
ki. Chłopcy jak i dziewczęta poznali i do perfekcji 
opanowali chwyty samoobrony, które zwiększyły 
ich pewność siebie, a także pozytywnie wpłynęły 
na ogólny rozwój fizyczny postawy u dzieci.

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy.  
W ostatni dzień tego wspaniałego wypoczynku 
dopisała nam pogoda, która chyba specjalnie na 
nasz kulig i zimowe zabawy sypnęła śniegiem, który 
dzieci przecież uwielbiają. Radości było mnóstwo, 
gdy mogliśmy w iście zimowej scenerii  Krzczonow-
skiego Parku Krajobrazowego uczestniczyć w ku-
ligu, zjeżdżać na ślizgach i sankach. Nie zabrakło 
też bitwy na śnieżki i mnóstwa zabawy na świeżym 
powietrzu, a do tego ognisko  z pyszną kiełbaską 
i ciepłą herbatą, aż żal było się rozstać.  

Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę, która 
w czasach jakże trudnej dla nas wszystkich pan-
demii,  wywołała choć na chwilę tego jakże atrak-
cyjnego wypoczynku radość u dzieci, uśmiech na 
twarzach opiekunów półkolonii, a organizatorom 
dała satysfakcję z zapewnienia atrakcyjnej zaba-
wy i spełnienia wymogów sanitarnych. Do zoba-
czenia za rok! 

PÓŁKOLONIE ZIMOWE
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Dominika Kurek
14 października odbyła się pierwsza wyjątkowa 

uroczystość w życiu dzieci, które po raz pierwszy 
rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem - paso-
wanie na przedszkolaka. Były to bez wątpienia nie-
zapomniane wrażenia dla wszystkich maluszków.

Na ten dzień dzieci z grupy „Misie” czekały od 
początku roku szkolnego. Aby stać się pełno-
prawnym przedszkolakiem, trzeba jednak nieźle 
się natrudzić. Uroczystość rozpoczęła się od 
części artystycznej. Dzieci w odświętnych stro-
jach, na tle specjalnie przygotowanej na ten dzień 
dekoracji zaprezentowały, to czego się nauczyły 
w przedszkolu. Wystąpiły w nowej roli przedszko-
laka- aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje. Dla 
najmłodszych było to ogromne przeżycie, mimo 
tremy z uśmiechami na twarzach zaprezentowa-
ły swoje zdolności. W czasie uroczystości przed-
szkolaki potwierdziły swoim zachowaniem, że 
proces adaptacyjny w przedszkolu dobiegł już 
końca, zaś one same czują się w nim znakomicie.

Następnie dzieci złoży ły uroczystą przysięgę, 
obiecując zgodnie się bawić, pomagać kolegom, 

być zawsze uśmiechniętym, słuchać pani i być 
dzielnym przedszkolakiem.

Kolejnym etapem dopełniającym ten wyjątkowy 
dzień było uroczyste pasowanie zaczarowanym 
ołówkiem wszystkich dzieci przez Panią Dyrektor 
Jolantę Mysłowską. Na pamiątkę tego ważnego 

wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom 
pasowania, który będzie im przypominać, że są 
już oficjalnie przedszkolakami. Nie zabrakło ży-
czeń, gratulacji oraz prezentów.

Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen 
emocji i miłych wrażeń.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 Łukasz Surma
22 marca 2021 r. uczniowie i nauczyciele Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie 
obchodzili Pierwszy Dzień Wiosny w dość nie-
typowy sposób. Nietypowy... bo zdalny. Po raz 
pierwszy w naszej szkole była wykorzystana plat-
forma Microsoft Teams do organizacji tego typu 
wydarzenia. Mimo iż każdy znajdował się w do-
mowym zaciszu to razem mogliśmy uczestniczyć 
w spotkaniach online.

Pierwszy Dzień Wiosny 2021 rozpoczął się 
punktualnie o godz. 08:30, kiedy to Wychowaw-
cy klas 4-8 spotykali się w swoich zespołach 
klasowych celem przedstawienia ogólnego pla-
nu dnia oraz zapoznania się prezentacją Pana 
Grzegorza Bobaka i Pana Marcina Szoździń-
skiego na temat zdrowego stylu życia. Następ-
nie o godz. 09:00 odbyło się wspólne spotkanie 
online w tzw. Zespole ogólnym, podczas które-
go odbył się konkurs wiedzy o sporcie. Chętnych 

do udziału w zmaganiach nie brakowało, a było 
to ponad 170 osób.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu 
uczniowie mogli obejrzeć transmisję na żywo 
z wiosennych pokazów chemicznych, przygoto-
wanych przez Pana Łukasza Surmę. Przewodnim 
motywem widowiska były rośliny - poczynając od 
rozkwitających papierowych kwiatów, poprzez 
wielobarwne zmiany wyglądu naparu z hibiskusa 
i niebieskiej herbaty, a skończywszy na błyska-
wicznej hodowli kryształów różnych soli w che-
micznym „ogrodzie”.

Po pokazach ogłoszono wyniki konkursu wie-
dzy o sporcie. I miejsce zajęła Ilona Woźnica z kla-
sy 7 a, II miejsce - Natalia Szacoń z klasy 6 a oraz 
III miejsce - Michał Pawlak z klasy 7 a. Wyróżnieni 
zostali także: Wiktor Szpakowski z klasy 4 a, Ame-
lia Szpakowska z klasy 6 b oraz Aleksandra Gon-
cikowka z klasy 8 a. Wymienione osoby uzyskały 
100% wyniki, a kryterium rozstrzygającym był 
czas udzielania odpowiedzi. Uczniom na podium 

zostały przyznane nagrody rzeczowe.
Potem wszyscy z telefonami w dłoniach wyszli 

na zewnątrz by szukać pierwszych oznak wiosny 
w pobliżu swoich domów. Celem wyjścia było 
także wykonanie zdjęć przyrodniczych i krajobra-
zowych, a także trochę „gimnastyki dla zdrowot-
ności”. Pozostałą część dnia uczniowie spędzili 
ze swoimi wychowawcami, wybierając na forum 
klasy zdjęcia reprezentujące dany zespół klasowy 
w konkursie fotograficznym. Odbyło się także 
szkolne notowanie listy „wiosennych przebojów 
muzycznych”.

Na koniec  każdy udał się do swojej domowej 
kuchni, aby przygotować pyszne kanapki wio-
senne i się posilić. Pierwszy dzień wiosny spędzi-
liśmy w dość ciekawy sposób, choć inny niż do-
tychczas. Mimo wszystko brakuje nam poczucia 
wspólnoty i atmosfery, którą tworzy społeczność 
uczniów i nauczycieli. Bardzo mocno liczymy, że 
kolejne takie wydarzenie odbędzie się już w rze-
czywistych, a nie „wirtualnych murach” szkoły.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
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Małgorzata Kwiatosz
„Pusty tusz wrzuć do paki 

i dokarmiaj zwierzaki!”
   W kwietniu nasza szkoła włączyła się w kampanię 

edukacyjno-charytatywną, której celem jest edukacja 
ekologiczna dzieci, a dzięki nim także dorosłych, w za-
kresie segregacji tuszów do drukarek – tzw. kartidży.

W ramach tej kampanii zachęcamy wszystkich do 

przynoszenia z domu zużytych tuszów z drukarek 
atramentowych i wrzucania ich do specjalnie oznako-
wanych kartonów znajdujących się w szkole i budyn-
ku przedszkolnym. 

Duża liczba uczniów posiada w domu różne dru-
karki, zakupuje do nich tusze , a gdy ich zawartość się 
skończy nie wie co zrobić z takim zużytym kartidżem. 
Zebrane  odpady przekazane zostaną do recyklingu, 
a za uzyskane środki finansowe będzie zakupiona 

karma dla zwierzaków ze schronisk.
Warto  przyłączyć się do tej akcji, ponieważ:

• pozbędziemy się kłopotliwego odpadu, którego nie 
można wrzucać do śmietnika,

• pomożemy w dokarmianiu porzuconych zwierząt 
w schronisku – im więcej zbierzemy odpadów , tym 
więcej misek napełnimy jedzeniem,

• realnie wpłyniemy na zmniejszenie zużycia surowców 
nieodnawialnych potrzebnych do produkcji tuszu.

AKCJA TONERY

Kinga Krawczyk
“Miara twojego człowieczeństwa jest wiel-

kość twojej troski o drugiego człowieka”                                                                                                                   
ks. Mieczysław Maliński  

 Akcje  charytatywne i społeczne uczą nas do-
strzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki 
sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale nie-
wielkie możliwości, aby je zrealizować. Bardzo 
ważne jest, aby od najmłodszych lat  rozbudzać 
u dzieci chęć niesienia pomocy innym. W naszym 
przedszkolu staramy się uczyć dzieci, iż możemy 
pomagać sobie wspólnie nie tylko podczas zajęć 
przedszkolnych, ale również uczestnicząc w róż-
nych akcjach. Podjęte działania uwrażliwiają na 
potrzeby innych, integrują środowisko, uczą em-
patii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy 
innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie 
możemy zdziałać więcej! Dzięki zaangażowaniu  

dzieci i rodziców organizujemy lub aktywnie włą-
czamy się w akcje charytatywne.
„Plastikowe nakrętki dla Wiktorii Dyś” – w ra-

mach zbiórki środków na operację zniekształ-
conych kości udowych, stawów udowych i kola-
nowych małej Wiktorii w Paley Institute w USA 
dzieci z Przedszkola Publicznego “Bajkowa 
Kraina” wspólnie z uczniami Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Krzczonowie   od września 
2019 do grudnia 2020 przekazywali zebrane na-
krętki.  W styczniu dziewczynka przeszła udaną 
pierwsza operację. 

W 2021r. pojawiła się możliwość niesienia 
pomocy naszej małe Krzczonowiance Wiktorii 
Bednarz. W związku z tym włączyliśmy sie do 
akcji “Nakrętki dla Wiktorii”. Zebrane w ten spo-
sób pieniądze przekazane zostaną na operacje 
nóżek. Koszt operacji 400000 zł. Pamiętajmy -  to 
małe nakrętki, a znaczą wiele.  Na zorganizowa-
ną „Licytacje dla Wiktorii” zostały przekazywane 

przedmioty, dary m. in. prace dzieci wykonane na 
zajęciach lub wspólnie z rodzicami.  
„Świąteczna Paka Krzczonowiaka” – zbiórka 

żywności i środków czystości dla podopiecznych 
Programu SOS Wiosek dziecięcych w Biłgoraju 
oraz podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wy-
chowawczych w Krasnymstawie. 
„Każdy znaczek wspiera misje” – zbiórka ostem-

plowanych, nieuszkodzonych znaczków poczto-
wych i starych telefonów komórkowych w ramach 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wolontariatu. 
Zebrane znaczki i telefony przekazane będą do Re-
feratu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. 
Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na 
potrzeby misji. Akcja trwa do 7 maja 2021r. 

Uczmy się od najmłodszych lat pomagać, niech 
posiane „nasionko pomocy i dobroci” wzrasta. 
Wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym 

w imieniu obdarowanych 
BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

AKCJE CHARYTATYWNE 2021

Krystyna Grażyna Woś
,,Relacje międzypokoleniowe są podstawą funk-

cjonowania każdego społeczeństwa. Jednym ze 
sposobów budowania tych relacji jest dialog między 
pokoleniami. Dialog między generacjami jest rów-
nież możliwym sposobem przeciwdziałania i zapo-
biegania współczesnym problemom społecznym”.

 Szczególnie doniosłą rolę w życiu każdego czło-
wieka stanowi rodzina. Rodzina jest najważniejszą 
komórką społeczną, stąd też większość ludzi chęt-
nie utrzymuje ścisłe więzy rodzinne. W rodzinie nie 
mamy poczucia osamotnienia. Możemy liczyć na 
wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów 
życiowych. Kontakty z bliskimi osobami są nam 
potrzebne do zachowania równowagi psychicz-
nej oraz rozwoju osobowości. Jednak możliwość 
rozwijania więzi międzyludzkich dają również kon-
takty sąsiedzkie. Wspólne zainteresowania, wyni-
kające z podobnych poziomów kulturalnych i za-

patrywań jest nieocenioną kopalnią pomysłów na 
spędzanie wolnego czasu w najbliższym środo-
wisku. Jednak wiele innych czynników ma wpływ 
na sytuację społeczną. Są one krytykowane przez 
wielu starszych ludzi. Najbardziej zauważalnym 
efektem jest rozluźnienie więzi międzyludzkich, 
spowodowane przez nadmierne korzystanie 
z mediów. W obecnej sytuacji, kiedy ograniczenia 
te wywołane pandemią dodatkowo wpłynęły na 
izolowanie się ludzi w różnym wieku, zaistniała 
potrzeba zaszczepienia ludziom młodym i doro-
słym zachowań, wpływających na umiejętność 
współdziałania międzypokoleniowego.

Taką formę postaw przydatnych w dalszym życiu, 
wpajamy dzieciom w ,,Akademii Poziomkowej”. 
Jest to wspólne organizowanie uroczystości z oka-
zji różnych świąt obchodzonych w przedszkolu 
jak: Dzień Babci i Dziadka, wspólne kolędowanie, 
wykonywanie palm czy robienie pisanek wielka-
nocnych. Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się 
uczucia przywiązania do rodziny, środowiska, tra-

dycji. Później rozwijają się trwałe zainteresowania 
własną ojczyzną, jej historią i teraźniejszością. 

Do ważnych zadań wychowawczo – dydaktycz-
nych Niepublicznego Przedszkola ,,Akademia Po-
ziomkowa” w Krzczonowie należy: 

• Budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu 
jak rzeźba terenu, przyroda, architektura,

• Zapoznanie z elementami miejscowego folkloru 
jak krzczonowskie stroje ludowe, piosenki, tańce, 
zwyczaje 
Podczas wielu wycieczek przedszkolaki z ,,Aka-

demii Poziomkowej” poznawały nową oraz starą 
część Krzczonowa, tereny Krzczonowskiego Par-
ku Krajobrazowego i dokumentował odwiedzane 
miejsca. Zdjęcia zamieszczone na facebooku 
czasem stanowiły zagadkę dla rodziców przed-
szkolaków. Mieszkańcy Krzczonowa są dumni 
ze swojego regionu i chętnie opowiadają o nim 
swoim dzieciom. Edukacja regionalna pomaga 
dzieciom w poznawaniu dziedzictwa kulturowego 
oraz własnych tradycji.

Ludzie starsi są kopalnią wiedzy historycznej 
o dziejach regionu i państwa. Śledząc historię Kró-
lewskiej Wsi Krzczonów możemy dowiedzieć się 
jak na przestrzeni wieków ludzie rozwijali swoją 
kulturę regionalną i edukację. Historia Krzczonowa 
jest bardzo bogata i ma swój niepowtarzalny klimat. 
Ludzie zachowali poczucie wartości tradycyjnej kul-
tury i ciągle wzbogacają ją własną twórczością ar-
tystyczną. Stąd pomysł na utworzenie stowarzysze-
nia i aktywnego w nim udziału zarówno starszych 
jak i młodych. Myślą przewodnią utworzenia Stowa-
rzyszenia jest przekonanie, że dialog międzypokole-
niowy jest kluczem przeciwdziałania zapominania 
o pięknych tradycjach rodzinnych i regionalnych. 

Chcesz poznać więcej ciekawych historii o Kró-
lewskiej Wsi, ludziach i ich tradycjach, zaprasza-
my do Niepublicznego Przedszkola ,,Akademia 
Poziomkowa” w Krzczonowie ul. T. Kościuszki 12. 

RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE
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Elżbieta Noga
„Bibliotekę definiują książki oraz osoby, 

które je wypożyczają”.
STAN CZYTELNICTWA 2020 ROKU.

• Czytelnicy zarejestrowani: 811 osób
* liczba czytelników na 100 mieszkańców: 20 osób
• Wypożyczenia ksiażek: 14 304   woluminów,
• Udostępnianie zbiorów na miejscu: 1 517 jed-

nostek w tym:
*książek 969 woluminów
• Średnia wypożyczeń na jednego czytelnika: 

17,63  jednostek
STAN ZBIORÓW 2020 R.

• 20561 woluminów
• zbiorów multimedialnych 51 jednostek

ZAKUP NOWOŚCI W 2020 R.
KSIĄŻKI:

• zakup 863 woluminów 
UDZIAŁ W PROJEKTACH:

• “Mała książka- wielki człowiek” – kolejna edycja
•  Instytut Książki –„Kraszewski komputery dla bibliotek”
•  FRSI - projekt „Para -buch! Książka w ruch”- kon-

tynuacja
•  IPN – akcja „ Biblioteka na to czeka”
• MKiDN - zakup nowości wydawniczych
•  projekt „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim”
PREZENTOWANE WYSTAWY:

• wystawa obrazów Pani Stefanii Wójcik 
• wystawa „Jan Paweł II” Pani Magdaleny Kleszcz 
• promocja wydawnictw regionalnych – Stefan 

Żagiel „Krzczonów w wierszach”   

AKCJE CZYTELNICZE:

• Książka na telefon
• Książka z dowozem do domu dla seniora 
•  Biblioteka na kółkach
• Dzień Dziecka – upominki za wypożyczenie
• Wakacje w bibliotece
• Narodowe czytanie
• Tydzień książek zakazanych
• Dzień czarnego kota
• Światowy dzień pluszowego misia
• Świąteczna loteria czytelnicza
• Mikołajkowy konkurs czytelniczy z nagrodami
• Promocja czytelnictwa na portalu społecznoś-

ciowym

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W KRZCZONOWIE ROK 2020 W LICZBACH

Agnieszka Cioczek
Wiktoria Bednarz z Krzczonowa ma siedem lat 

i ogromną szansę na to, żeby w kolejne urodziny 
stać już na własnych nóżkach. Dziewczynka i jej 
rodzice wierzą, że ludzie o gorących sercach nie 
zawiodą. Cztery lata temu zebrali na operację, dzię-
ki której Wiktoria żyje.

Wiktoria urodziła się z szeregiem wad wrodzo-
nych, w tym z poważną wadą serca. Z powodu 
ubytku przegrody między przedsionkami w każdej 
chwili mogło dojść do śmiertelnie niebezpiecznych 
zatorów w mózgu i naczyniach wieńcowych, zabu-
rzeń rytmu serca czy niewydolności prawej komo-
ry. Próby leczenia podjęli się lekarze z Zabrza. Bez 
efektu. Z pomocą ruszyli wtedy internauci. Dzięki 
nim udało się zebrać 24 tysiące euro i zoperować 
dziecko za granicą.

Dzięki temu Wiktoria żyje. Wcześniej nie miała 
na nic siły i głównie leżała. Teraz jest aktywnym 
dzieckiem – opowiada Anna Bednarz, mama 7-lat-
ki. To ona zajmuje się przez cały czas ukochaną 
i długo oczekiwaną córeczką. Rozumie każdy jej 
gest. Każdy uśmiech. Cieszy się z każdego słowa, 
bo Wiktoria wymawia już pojedyncze słowa. 

 Rok po operacji serca Wiktoria przeszła ope-
rację polegającą na wydłużeniu ścięgien Achil-
lesa. Lekarz zapewniał nas wtedy, że ten zabieg 
wystarczy do samodzielnego chodzenia, ale 
niestety nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. 
Przykurcze stawowe w kolanach uniemożliwia-
ją utrzymanie równowagi i prawidłowej posta-
wy podczas chodzenia. Wiki przemieszcza się 
głównie na kolanach, boimy się o ich uszkodze-
nie – mówi pani Anna.  Kiedy córka cieszy się to 
na kolanach podskakuje. Ta część ciała nie jest 
stworzona do takich obciążeń i w każdej chwili 
może zostać poważnie uszkodzona. Dlatego tak 
ważne jest, żeby Wiktoria jak najszybciej stanęła 
na nóżkach.

Gwarancję, że jest to możliwe, rodzicom dziew-
czynki dali specjaliści z Paley Institute z USA. 
Lekarze przylecą  specjalnie dla Wiktorii .Zopero-
wane mają być jednocześnie obie nóżki. Operacja 
zostanie przeprowadzona  w klinice w Warszawie 
, zaraz po operacji dziecko zostaje na miesięcznej 
rehabilitacji pod okiem fizjoterapeutów i lekarzy z  
kliniki  Paleya. Po powrocie do  domu rehabilitacja 
musi być  intensywnie kontynuowana .  

Całkowity koszt to 400 000  zł, czyli 200 000 zł  
na nóżkę . Na dzień 15.04.2021 zgromadziliśmy 
kwotę 132 618 zł , brakuje nam jeszcze 267 381 zł  
Dla rodziców Wiktorii to jednak kwota nieosiągalna. 
Dlatego chwytają się różnych sposobów zbierania 
środków. Zbiórka rozpoczęła się już w grudniu 
ubiegłego roku ,na zebranie barującej kwoty mamy 
czas do 30.06.2021r.  Pomóc można  wpłacając 
darowiznę:  

Dane do przelewu tradycyjnego :

Fundacja „Serca dla Maluszka”
Ul. Kowalska 89
43-300 Bielsko-Biała
Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 
1142
Koniecznie Tytułem: Wiktoria Bednarz

Zapraszamy do udziału na facebooku w grupie  
Licytacjace dla Wiktori Bednarz.

Śledzić historię Wiktorii można na Fanpage 
„IDZIEMY Z WIKTORIA BEDNARZ”  

WIKTORIA BEDNARZ - POMAGAMY
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REDAKCJA
• Relacje o pomocy Żydom przez mieszkańców 

gminy Krzczonów. Tragiczny był bilans zagłady 
europejskich a tym samym Polskich Żydów, prze-
prowadzony w latach II wojny światowej na obsza-
rach znajdujących się pod okupacją nazistowskich 
Niemiec oraz w państwach sojuszników. Niezwy-
kłego znaczenia nabierają źródła powojenne – pa-
miętniki, relacje i wspomnienia osób, którym było 
przeżyć zagładę. Ich gromadzeniem zajęła się od 
1944r. Centralna Żydowska Komisja Historyczna 
( w 1947r. przekształcona w Żydowski Instytut 
Historyczny), tworząc bogaty zbiór, uzupełniany 
systematycznie w ciągu następnych dekad, zawie-
rający unikatowe informacje. Podobną pracę podjął, 
utworzony w 1953r. Instytut Yad Vashen w Jerozo-
limie. Jednym z najważniejszych miejsc realizacji 
niemieckiego planu ludobójstwa były okupowane 
ziemie polskie, wiele uwag zawartych w relacjach 
i wspomnieniach ocalałych z Holokaustu dotyczy 
postaw Polaków. Ukazuje ich zachowania, niestety 
od skrajnie negatywnych poprzez obojętność ale też 
ogromną pomoc, przez ryzykowanie własnym ży-
ciem i swoich rodzin. Wiele relacji zawierała publika-
cja - „Ten jest z Ojczyzny mojej” wydana w 1967r. na 
podstawie drukowanych relacji świadków w „Tygo-
dniku Powszechnym”. Zbiegło się to z antysemicką 
nagonką z marca 1968r. której wynikiem było zmu-
szanie do emigracji kilkunastu tysięcy Polaków po-
chodzenia żydowskiego. Ci którzy pozostali, często 
zmieniali rodowe nazwiska do kilku pokoleń wstecz. 
W latach 70-tych ta problematyka zeszła na dalszy 
plan, zaczęto interesować się tym tematem dopiero 
w latach 80-tych. Głowna Komisja Badań Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce zaczęła kompletować doku-
menty i relacje. Przypadki uznawane za kwalifikują-
ce się do wszczęcia starań o uhonorowanie ratowni-
ka tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata 
przekazywano do Instytutu Yad Vashen (dyrektora 
Icchaka Arada). Szczególne znaczenie miały dane 
adresowe ocalałych osób. Dorobek tej akcji jest 
ogromny. Lubelszczyzna była regionem, w którym 
Żydzi współtworzyli już od średniowiecza historię 
wielu miejscowości, zwłaszcza tych posiadających 
prawa miejskie. Niedalekie od naszej miejscowości 
były to: Lublin, Piaski, Turobin, Żółkiewka, Bychawa; 
tzw. targowe miasta. Wielu Żydów mieszkało rów-
nież w Krzczonowie i innych miejscowościach. Trud-
nili się handlem obwoźnym, mieli młyny, małe sklepi-
ki, prowadzili małe zakłady usługowe dla miejscowej 
ludności. Przestawimy teraz relację świadków tych 
wydarzeń z naszej gminy Krzczonów.
***
Protokół z dnia 20 stycznia 1989r. przesłucha-

nia świadka Eugenii Chrust na temat pomocy 
udzielanej przez nią, jej rodziców Agnieszkę i Jana 
Kurkiewiczów oraz innych członków rodziny Dorze, 
Chaimowi, Chanie, Fiszelowi, Heli, Judycie i Paulinie 
Hubermanom w Lipniaku. 
….” Od urodzenia i podczas okupacji niemieckiej, 

która zaczęła się w Polsce po wojnie niemiecko-
-polskiej we wrześniu 1939r. mieszkałam we wsi 
Lipniak przy rodzicach rolnikach. W tym czasie 
moja wieś należała do gm. Krzczonów, pow. Lublin 
i dystryktu lubelskiego. W jednym domu z rodzica-
mi mieszkały ich dzieci: ja- Eugenia, Zofia(ur. 1933r.) 
i Czesława (ur. w 1937r.) oraz bracia  mojego ojca; 
Władysław i Józef Kurkiewicz. Przez miedzę z nami 
mieszkał brat mego ojca Jana, Wojciech z rodziną: 
żoną Marianną i córką Władysławą. W porze zimo-
wej 1942/43 moi rodzice przyjęli na stałe ukrywanie 
i wyżywienie znanych im sprzed września 1939r. 
z Krzczonowa, a mianowicie Chaima Hubermana 
(nazywaliśmy go Heńkiem) i jego żonę Paulinę 

Huberman, oraz ich troje dzieci: Andzię (lat ok. 12), 
Edzię (lat ok. 7) i Helenę (lat ok.5), nadto starsze 
małżeństwo bezdzietne: Fiszela Hubermana s. Zel-
mana (nazywaliśmy go Felkiem) i jego żonę Dorę. Ci 
Żydzi ukrywali się przed Niemcami, którzy podczas 
okupacji wszystkich napotkanych Żydów zabijali 
i przyszli do nas prosząc o uratowanie ich życia. 
W celu ukrycia tych siedmiu osób ojciec postano-
wił urządzić schron w oborze. W tym celu wspólnie 
z bratem Wojciechem, przez miedzę w oborze wy-
kopali dół ziemny, ściany ogacili słomą,  drągami 
i deskami, na to położyli ziemi, słomy i obornik. Na 
takiej podłodze nad tym schronem została ustawio-
na krowa. Dawało to całkowita pewność, iż kryjów-
ka jest nie do ujawnienia. Wejście do tej kryjówki 
było przy ścianie obory i do wewnątrz wchodziło się 
po schodkach zrobionych z desek. W celu wejścia 
i wyjścia z tej kryjówki ponosiło się pokrywę, też ma-
skowaną słomą i obornikiem. W schronie była wiel-

ka prycza – łóżko dla tych Żydów. Jako pościel były 
pierzyny, poduszki i inne nakrycia. (….) Stwarzało to 
bardzo dużo pracy dla mojej matki Agnieszki i dla 
mnie, gdyż tylko dwie miałyśmy obowiązek przygo-
towywania pokarmów całodziennych dla tych osób, 
w sumie 14. W zasadzie oprócz gotowania jedzenia 
ciążył obowiązek noszenia go, chleba i picia (w tym 
mleka) do tej kryjówki. Nadmieniam, że na mnie 
ciążył też obowiązek noszenia wody dla potrzeb 
gospodarstwa domowego, a po wodę chodziłam 
do strumienia (nie mieliśmy studni), znajdującego 
się w odległości 2 km od naszych zabudowań. Ci 
Żydzi nieraz się myli i wtedy ja z mamą nosiłam 
im zagrzaną wodę i miednicę do obory, a często 
też się myli w kuchni naszego domu (w tym włosy). 
Ukrywaliśmy i żywiliśmy tych 7 osób żydowskich 
(…) do trzeciej dekady lipca 1944r., kiedy to nasze 
tereny zostały wyzwolone z okupacji niemieckiej 
przez frontowe wojska radzieckie (… ) Ci wszyscy 

RELACJE O POMOCY ŻYDOM

Władysława Szafraniec i Eugenia Kurkiewicz

HISTORIA GMINY KRZCZONÓW,OSÓB I MIEJSCOWOŚCI
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Hubermanowie wyjechali do Lublina. (….) Ojciec 
mój Jan Kurkiewicz zmarł w 1980r., a był uro-
dzony w 1904r. Moja mama Agnieszka jest uro-
dzona w 1906r., mieszka ze mną, jest całkowicie 
niewidoma, słabo się porusza i ma obecnie słabą 
pamięć. Po zakończeniu II wojny światowej, co 
nastąpiło 9 maja 1945r. Żydzi Chaim i Paulina 
Hubermanowie z dziećmi: Andzią, Edzią i Heleną 
wyjechali do Brazylii.  W imieniu tej rodziny często 
pisze listy Helena Huberman – obecnie po mężu 
Gurfinkiel, zamieszkała w Brazylii. Ja jej odpisuję 
na każdy list. (…) Listy, fotografie otrzymuje rów-
nież moja siostra Czesława Kurkiewicz – zakon-
nica Kościoła Rzymsko Katolickiego. (…) Żydzi 
Fiszel i Dora wyjechali z Polski do Kanady. Piszą 
do mnie listy, a ostatnio 29 lipca 1988r. Dora 
Huberman przysłała swoje zdjęcie z córeczką 
na mój adres. (…) Stwierdzam, ze Wojciech i Ma-
rianna Kurkiewiczowie przy udziale ich córki Wła-

dysławy (obecnie po mężu Szafraniec) w porze 
zimowej 1942/43r. przyjęli na ukrywanie następu-
jących Żydów, a byli oni z Krzczonowa: Zelmana 
Hubermana i jego żonę, oraz ich dwoje dzieci: 
Mendla i Topkę, a nadto małżeństwo żydowskie 
Srula i Rywkę Rozenbergów. Tych Żydów ukrywali 
w swojej stodole i żywili do czasu wyzwolenia na-
szych terenów spod okupacji. (….) Nadmieniam, 
że w porze wiosennej 1943r. ojciec mój Jan Kur-
kiewicz dowiedział się, że żandarmi z Krzczono-
wa mają doniesienie, że on i jego brat Wojciech 
ukrywają wielu Żydów. Baliśmy się strasznie 
Niemców. (….) Uprzedzeni o tym Żydzi ukryli się 
czasowo w lesie. Bodaj po kilku dniach przybyło 
kilku żandarmów na dwóch furmankach i szuka-
li Żydów u nas i stryja Wojciecha, ale nie znaleźli 
kryjówek. Moi rodzice wiedzieli dobrze, iż Niemcy 
za ukrywanie Żydów zabijali Polaków. (….)  Ży-
dzi obiecywali nam wynagrodzenie, jak przeżyją 

okres okupacji, ale tego nie uczynili. Na tym pro-
tokół zakończono i po odczytaniu podpisuję jako 
spisany zgodnie z moimi zeznaniami.” Zeznawała 
Eugenia Chrust z d. Kurkiewicz, c. Jana i Agnieszki 
z d. Wójcik, ur. 9.09.1930r. w Lipniaku. Przesłucha-
nie przeprowadził Piotr Michałowski, prokurator 
Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie, delegowa-
ny do OKBZH w Lublinie. Świadek posługiwał się 
polskimi imionami, w rzeczywistości nosiły one 
imiona: Chana, Hela, i Judyta. 1.09.1992r. YVI na-
dał Agnieszce i Janowi Kurkiewiczom tytuł Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata. 25.02.2001r. 
tytuł ten otrzymała także ich córka, Eugenia Chrust 
z d. Kurkiewicz. Relacje oprac. na podstawie wyd. 
IPN „Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Po-
laków w latach 1939 – 1945, 2020, tom 3, wybór 
i opracowanie Sebastian Piątkowski. Ciąg dalszy 
relacji w kolejnych numerach KG zapraszamy czy-
telników do wnikliwej uwagi.

Stefan Żagiel
Tajemnice dzwonnicy
Budynek w zespole kościelnym w Krzczonowie, 

pełniący rolę dzwonnicy i jednocześnie kaplicy, to 
najciekawsza pod względem architektonicznym 
zabytkowa budowla w miejscowości, charaktery-
zująca się stylem neogotockim. To cenny zabytek, 
ale nie jest to obiekt mocno wiekowy - czas jego bu-
dowy szacuje się na ostatnie ćwierćwiecze XIX stu-
lecia. Ziemie polskie w zaborze rosyjskim spowija 
w tym czasie noc popowstaniowa, będąca jednym 
ciągiem represji, zakazów i ograniczeń; tym ciekaw-
sza wydaje się historia budowy obiektu. W tym cza-
sie proboszczem krzczonowskiej parafii był ksiądz 
Wojciech Wiąskowski, postać tyleż legendarna, co 
tajemnicza. 

Żył ksiądz Wiąskowski w latach 1826 - 1919, 
urodził się jeszcze przed powstaniem listopa-
dowym w Chełmie, z ojca Błażeja Więckow-
skiego, muzyka (kapelisty) miejskiej orkiestry 
i Katarzyny z Dyczków. Tajemnicą pozostanie, 
dlaczego przyszły ksiądz z Więckowskiego stał 
się Wiąskowskim, a także czemu w akcie zgonu 
zapisano, że urodził się w... Łysobykach. Posługę 
duszpasterską w Krzczonowie rozpoczął w roku 
1855 jako wikariusz, po pewnym czasie został 
proboszczem. Dożył ksiądz Wiąskowski niepod-
ległej ojczyzny, choć życie nie oszczędzało mu 

zgryzot i cierni. Jeszcze w roku 1915 Austriacy, 
zajmujący Krzczonów po bitwie z Rosjanami, 
aresztowali blisko 90-letniego księdza-staruszka 
i wraz z grupą krzczonowian, wśród których był 
również mój dziadek Franciszek, pognali pieszo 
do obozu odosobnienia na Węgrzech. Powodem 
było posądzenie o dawanie sygnałów wojskom 
rosyjskim. Zakładników zwolniono po roku. 
Ksiądz Wiąskowski wrócił do posługi w Krzczo-
nowie, choć już jako ksiądz-senior, bowiem pro-
boszczem został w międzyczasie ksiądz Wiktor 
Słowakiewicz. Zmarł ksiądz-senior w Krzczono-
wie i tu został pochowany.

Jeśli podjęto we wspomnianym czasie (końców-
ka XIX wieku) budowlane przedsięwzięcie, to zna-
czy, że krzczonowscy włościanie byli ludźmi zasob-
nymi i stać ich było na taką fundację. Z pewnością 
dokładali się do niej właściciele i dzierżawcy folwar-
ków, być może Wojciech Plewiński z Krzczonowa, 
Rdułtowscy z Borzęcinka i inni. 

Szczegóły budowy dzwonnicy nie są znane. Ta-
jemnicę rozjaśnił nieco doktor Marcin Zgliński, ad-
iunkt i kierownik  Zakładu Badań Podstawowych 
Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wykła-
dowca Międzywydziałowej Katedry Historii Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, autor 
książek naukowych na temat architektury i redak-
tor naczelny Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. 
Przeglądał rosyjskie wydawnictwo o tematyce 
architektonicznej, prezentujące dokumenty z XIX 
wieku, zainteresowała go dokumentacja kaplicy 
w Krzczonowie, zaprojekowanej przez rosyjskiego 
architekta Roberta Robertowicza Marfelda, wybit-
nego rosyjskiego architekta, akademika, żyjącego 
w latach 1852 - 1921. Był on cenionym w carskiej 
Rosji architektem, Akademię Sztuki ukończył 
w roku 1880, a już rok później ukończył dodatko-

wy kurs ze srebrnym medalem, W roku 1882 za 
projekt amfiteatru na 2 tys. miejsc uzyskał tytuł 
architekta drugiej rangi, zaś rok później - architekta 
pierwszej rangi (w carskiej Rosji był specyficzna 
urzędnicza nomenklatura, wzorowana na stop-
niach wojskowych). Był naczelnym architektem 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji, archi-
tektem szkoły przemysłu Ministerstwa Przemysłu, 
wykładowcą w Wyższej Szkole Artystycznej przy 
Akademii Sztuki oraz w Obywatelskim Instytucie 
Inżynierskim. Trudno powiedzieć, na jakim etapie 
swej artystyczno-architektoniczno-urzędniczej dro-
gi był Robert Marfeld, gdy zlecono mu wykonanie 
projektu kaplicy dla kościoła w Krzczonowie, ale 
jego nazwisko na projekcie gwarantowało uzyska-
nie pozwolenia na budowę. Dokumentację kaplicy 
wykonał w 1893 roku, więc budowę rozpoczęto 
najpewniej niewiele później.

Doktora Zglińskiego zaciekawiło, czy projekt 
został zrealizowany. Ustalił, że został, choć ze 
sporymi odstępstwami. Odkrywca dokumentacji 
wprowadził swoje “znalezisko” do obiegu nauko-
wego. Opublikował porównanie dokumentacji 
z istniejącym obiektem na facebookowym profilu 
DeArte, co wywołało swoistą dyskusję. Specjali-
ści krytycznie potraktowali odstępstwa od projek-
tu, zwłaszcza spowodowane remontami obiektu. 
Przede wszystkim wykonawcy powiększyli nieco 
szerokość budynku, przez co stał się on mniej 
smukły, a bardziej pękaty - przez to bardziej ma-
sywny. Uczyniono to z pewnością w związku 
z zamysłem instalowania na drugiej kondygna-
cji zespołu ciężkich dzwonów, które wymagały 
nieco więcej przestrzeni i wytrzymałości obiektu. 
Swoje zrobiły późniejsze remonty i przeróbki. Są 
przypuszczenia, że zmian dokonano w roku 1961, 
podczas remontu związanego z przygotowaniem 
sali katechetycznej w obiekcie. Nowy tynk przy-
krył boniowanie ścian zewnętrznych (boniowanie 
to dekorowanie kamiennych lub tynkowanych 
ścian przez żłobienie wzorów geometrycznych). 
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych przechodziłem obok dzwonnicy kilka razy 
w tygodniu, nie przypominam sobie, żeby na 
elewacjach były wzory. Jeśli pierwotnie były, to 
musiały zostać pokryte tynkiem wcześniej, być 
może podczas usuwania uszkodzeń z czasów 
bitwy rosyjsko-austriackiej z pierwszych lat I woj-
ny światowej. Nie zważano wtedy na zgodność 
budynku z dokumentacją, nie było też pojęcia za-
bytków i konieczności ich ochrony. 

   Rysunki kaplicy,  
wykonane przez Roberta Marfelda

Dzwonnica współcześnie. Rys. Marek Zalewski.

TAJEMNICE DZWONNICY
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Jerzy Kowalik
Moje poszukiwania genealogiczne... Zbieranie 

materiałów genealogicznych dotyczących mojej 
rodziny Kowalików rozpocząłem w 1994r. a za-
kończyłem w 2015r., czyli około 20 lat. Najbardziej 
intensywne prace miały miejsce w latach 2013-
1015, kiedy to zaistniała już możliwość korzysta-
nia w Internecie z Bazy Indeksów Lubelszczyzny 
i zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie. 
W okresie poprzednim część danych uzyskałem na 
podstawie ksiąg metrykalnych z XVIII, XIX, XX, XXI 
w. (1776 -2012) z parafii przy kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Bystrzycy, parafii przy kościele pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Dysie, parafii kościoła pw. 
Św. Ignacego Loyoli w Niemcach, parafii Św. Anny 
w Lubartowie i parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Krzczonowie. W niektórych księgach parafialnych 
występowały pomyłki dotyczące nazwisk gdzie np. 
zamiast Kowalik wpisano Kowalczyk, zamiast Czy-
żyk, Cierzyk, Ciżyk, oraz nieprawdziwą liczbę lat przy 
ślubach i zgonach. Występowały też nieprawidłowo-
ści dotyczące imion i nazwisk panieńskich matek. 
Często pisano również że ktoś zawarł związek mał-
żeński (ślub), lub zmarł i miał „niepamiętnych rodzi-
ców”. Te nieprawidłowości utrudniały identyfikację 
danej osoby i wymagały dalszych poszukiwań. Nie 
wszystkie osoby udało się do końca zidentyfikować, 
lecz jest to niewielka ilość. Niektóre dane dotyczące 
zgonów uzyskałem na podstawie dat śmierci z na-
grobków na cmentarzach parafialnych w Bystrzycy, 

Niemcach, Lubartowie, Dysie i Krzczonowie. Była to 
praca żmudna wymagająca cierpliwości dużego na-
kładu pracy i czasu. Udało mi się odszukać 5 poko-
leń rodziny Kowalików, począwszy od najstarszego 
pokolenia Kazimierza Kowalika, a skończywszy na 
moim dziadku Józefie Kowaliku. Odnalazłem wiele 
nieznanych i znanych mi osób z rodziny a było ich 
aż 92.Do pierwszego pokolenia należał Kazimierz 
Kowalik (1776-1821) który żył 45 lat, miał rodzinę 
składającą się z żony i 6-ga dzieci (3 z nich zmarło). 
Do drugiego pokolenia należał Błażej Kowalik (1805-
1850) żył 45 lat, miał rodzinę 2 żony (jedna zmarła) 
i 8 dzieci (1 zmarło). Do trzeciego pokolenia należał 
Jan Kowalik (1827-1891), który żył 63 lat, miał rodzi-
nę składającą się z żony i 6-ga dzieci. Do czwartego 
pokolenia należał Mateusz Kowalik (1857-1910), 
który żył 53 lat, miał rodzinę składającą się z żony 
i 9-ga dzieci (1 zmarło). Do piątego pokolenia nale-
żał Józef Kowalik (1891-1952), który żył 61 lat, miał 
rodzinę składającą się z żony Anny z d. Hunek, i 2-ga 
dzieci: Władysława (mojego ojca) i Jana.  Jest to 
prosta linia pokoleniowa prowadząca od Kazimie-
rza Kowalika do mojego dziadka Józefa. Każdy 
przedstawiciel danego pokolenia miał  dzieci, które 
tworzyły kolejno własne rodziny. W pokoleniach 
od 1-3 ograniczyłem się do odszukania wszystkich 
dzieci i ich małżonków. W pokoleniach 4-5 rozsze-
rzyłem poszukiwania nie tylko do małżonków, ale 
również ich dzieci i ich małżonków. W większości 
byli to włościanie wywodzący się ze wsi Niemce 
i okolic. Mieli własne gospodarstwa rolne gdzie żyli 
i pracowali. Wielu z nich nie umiało czytać i pisać, co 

było zapisane w księgach parafialnych. Mieszkali 
w następujących miejscowościach: Niemce, Zale-
sie, Wola Niemiecka, Trzciniec, Wandzin, Bystrzyca, 
Pliszczyn, Łagiewniki, Biedaczka, Lubartów, Lublin, 
Łódź, Krosno, Wrocław, Krzczonów. Kobiety z rodu 
Kowalików zmieniały nazwiska rodowe na: Urban, 
Jaksim, Borzęcki, Stachura, Niećko, Kasperek, Wę-
grzyn, Supryn, Bartosik, Czyżyk, Caban, Bodzak, 
Keller, Dobosz, Kowalak i Jabłoński. Średnia wieku 
w rodzinie wynosiła około 65 lat. Dotychczas najdłu-
żej żyjącym z rodziny był mój ojciec Władysław, któ-
ry przeżył 100 lat i 5 miesięcy i moja babka Anna 
Kowalik z d. Hunek która przeżyła 91 lat.   W 2016r. 
w Lublinie zmarł w wieku Józef Kowalik w wieku 96 
lat.  Rodzina Kowalików wywodzi się ze wsi Niemce 
k/Lublina powiat lubelski. Wieś ta położona jest na 
Wysoczyźnie Lubartowskiej w połowie drogi między 
Lublinem a Lubartowem.   Nieco z historii i legendy 
o tej bardzo interesującej miejscowości…  „Po zwy-
cięskiej bitwie na polach Grunwaldu i Tanenbergu 
w roku 1410 król Władysław Jagiełło, rozmieszczając 
jeńców wojennych, część z nich przeznaczył Lubli-
nowi, aby tutaj pomagali w pracy. Ale różnorodność 
potrzeb wymagała osadzania ich w różnych miejsco-
wościach i nie tylko w mieście, lecz i poza miastem. 
W ten sposób jedna z większych grup rycerzy spod 
Grunwaldu przeznaczona została do wyrębu i kar-
czunku lasu, szumiącego na północ od Lublina. Znaj-
dował się on w połowie drogi między Kozim Grodem 
a późniejszym Lewartowem czyli tu, gdzie dziś znaj-
duje się osada Niemce. Pobudowano tu domy w róż-
nych punktach terenu. W jego największym obniżeniu 

MOJE POSZUKIWANIA

Agnieszka Gieroba
„Pragnę być świętym kapłanem. Muszę być świę-

tym kapłanem! Na większą chwałę Chrystusa i Ma-
ryi i na pożytek bliźnich!” – zapisał ks. Stanisław 
Zieliński w notatkach z rekolekcji. Jego życie i mę-
czeńska śmierć to dla wielu ludzi spełnienie marzeń 
młodego księdza o świętości.

Marta Nowak historię ks. Stanisława Zielińskiego 
zna od swojej babci Wandy, która była jedną z jego 
uczennic. – Musiał to być niezwykły człowiek, skoro 
na młodej dziewczynie, która miała wtedy 12 lat, zro-
bił takie wrażenie. Babcia wspominała, że wszystkie 
dzieci w Kraśniku garnęły się do niego. Miał w sobie 
tyle ciepła i potrafił w tamtych bardzo trudnych cza-
sach dawać ludziom otuchę – opowiada pani Marta. 
Dziś cała jej rodzina, gdy ma jakieś trudności, prosi 

o pomoc i wstawiennictwo ks. Zielińskiego. 
– Tego też nauczyła mnie babcia, która była prze-

konana o świętości ks. Stanisława – żeby zwracać 
się do niego o pomoc. Tak robimy i zawsze otrzy-
mujemy rozwiązanie sprawy, którą mu polecamy – 
mówi. Takich rodzin w Kraśniku jest więcej. Kilka lat 
temu w mieście powstało Bractwo ks. Stanisława 
Zielińskiego, które podejmuje działania zmierzające 
do beatyfikacji kapłana. O tym, jak ważna to postać 
w Kraśniku, świadczą też coroczne uroczystości 
w rocznicę jego śmierci. Uczestniczą w nich nie tyl-
ko wierni kraśnickich parafii, ale i lokalne władze.

Kocham ich więcej niż wszystkich. „Od dzieciń-
stwa miałem wiele serca dla biednych i cierpiących. 
I najwyższym moim ideałem było i jest – poświęcić 
się dla nich całkowicie, nieść im pociechę, ukojenie, 
pomoc. Jeżeli Bóg mi pozwoli zostać kapłanem, 
pójdę do nich. Ukażę, że są mi specjalnie drodzy, że 
ich kocham więcej niż wszystkich innych” –  zano-
tował kleryk Stanisław Zieliński podczas rekolekcji 
przed subdiakonatem. Pan Bóg pozwolił mu zostać 
kapłanem, posłał go do ludzi, których tak bardzo 
kochał. Ksiądz Zieliński zapłacił za to najwyższą 
cenę – cenę swojego życia. Urodził się w 1911 r. 
w Pełczynie, w parafii Biskupice. Na kapłana został 
wyświęcony 20 czerwca 1937 roku. Po święceniach 
pracował jako wikariusz w Tarnogórze i Krzczono-
wie, a od 1941 r. w Kraśniku, gdzie został rektorem 
kościoła Ducha Świętego. W czasie okupacji stał 
się dla mieszkańców Kraśnika przewodnikiem, który 
nie bał się mówić o umiłowaniu ojczyzny, prawie do 
wolności i życia. Potrafił najbardziej opornych prze-
konać do wartości, które cenił, bo nie tylko odważnie 
o nich mówił, ale na co dzień nimi żył. Powszechnie 
znano jego dobroć i wrażliwość na potrzeby innych. 
Troszczył się o rodziny wielodzietne, wysiedleńców, 
których w Kraśniku nie brakowało, rodziny żydow-
skie. Namawiał innych, by włączali się do akcji 
wspierania potrzebujących. Do tego był człowiekiem 
modlitwy. O różnych porach można go było spotkać 

klęczącego przed Najświętszym Sakramentem. 
Jego kazania i posługa w konfesjonale przyciągały 
do kościoła Ducha Świętego tłumy. – Już w ponie-
działek miał naszkicowane kazanie, które głosił 
w niedzielę. Jednak nigdy z ambony nie czytał. Mó-
wił to, co miał przemodlone i przemyślane. Podkre-
ślał miłość Boga do człowieka, i to miłość silniejszą 
niż śmierć – wspomina s. Zofia Zdybicka, która była 
uczennicą ks. Zielińskiego.

Po stronie prawdy do końca. Musieli tego głosu 
nie tyle słuchać, ile podsłuchiwać przedstawiciele 
nowej ideologii. Zaczęły się wezwania do UB, prze-
słuchania, szantaże, groźby. – Na początku marca 
1945 r. przyszedł do naszego rodzinnego domu pro-
sto z przesłuchania UB, by złożyć mojej mamie Hele-
nie życzenia imieninowe. Był spokojny, ale jego twarz 
wyrażała wielkie cierpienie. Był głęboko przekonany, 
że nie może zmienić swoich poglądów ani zamil-
knąć, gdy prawda, dobro człowieka i Polski są zagro-
żone. Wtedy widziałam go po raz ostatni – wspomi-
na s. Zdybicka. Pani Danuta Obszańska mieszkała 
w tej samej kamienicy w Kraśniku, w której ks. Sta-
nisław wynajmował mieszkanie. – 10 marca 1945 
r. moi rodzice i brat już spali. Rozwiązywałam za-
dania, kiedy piętro wyżej w pokoju ks. Zielińskiego 
rozległy się hałasy, suwanie krzeseł i w końcu strzały. 
Spojrzałam na zegar – było po 21.00. Wszyscy się 
obudzili. Wiedzieliśmy, że stało się coś strasznego. 
Usłyszeliśmy, jak ktoś zbiega po schodach i ostry 
męski głos nakazuje, by nikt nie wychodził z domu. 
Mój brat jednak pobiegł do pokoju ks. Stanisława, 
gdzie zastał wszystko poprzewracane, a ks. Zieliński 
leżał martwy na podłodze – wspomina pani Danuta. 
Ksiądz Stanisław Zieliński miał 33 lata. Sprawców 
morderstwa nigdy nie złapano i chyba nigdy ich nie 
szukano. Ślady zostały zatarte, a zbrodnia do dziś 
jest niewyjaśniona. Ks. Stanisław Zieliński pełnił 
funkcję wikariusza w parafii Krzczonów w latach   
1940-1941 Zachowała się z tego okresu tylko jedna 
fotografia, którą państwu przedstawiamy. 

PRAGNĘ BYĆ ŚWIĘTYM KAPŁANEM

Od prawej: wikariusze parafii Krzczonów:  
ks. P. Gonder(Gąder?), ks. St. Zieliński,  

Proboszcz: ks. Cz. Zmysłowski
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M. Krasnodębska

W hołdzie pomordowanym. Danusia  Malinowska, 
była wielką miłością mojego brata, Janka Jarosza. 
Zakochani  w sobie, snuli piękne plany na przyszłość, 
które zostały pokrzyżowane wybuchem II wojny 
światowej w 1939r. Janek walczył w obronie Ojczy-
zny. Wrócił po ostatniej stoczonej bitwie u generała 
Kleeberg pod Kockiem. Wstąpił do organizacji kon-
spiracyjnej, aresztowany po strasznych torturach 
wywieziony został do obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz, gdzie został zamordowany. Kiedy ro-
dzice otrzymali telegram zawiadamiający o śmierci 

– „zmarł na serce”- nikt nie mógł się z tym pogodzić. 
Młody, przystojny, zdrowy, pełen życia tak nagle 
zmarł. Pocieszaliśmy się, ze to nie prawda, że on żyje 
i wróci. Danusia także żyła nadzieją, że może uciekł 
z obozu i kiedyś wróci. Czekała, czas mijał, a on nie 
wracał! W lipcu 1944roku do Piask i okolic wkroczyła 
tzw. wyzwoleńcza Armia Radziecka, za nią Wojsko 
Polskie – I Armia Wojska Polskiego im. generała Zyg-
munta Berlinga. Radość! Nastąpiło oczekiwane wy-
zwolenie spod okrucieństwa niemieckiego okupanta. 
Radość ta trwała krótko, gdyż zaczęły się zagrożenia, 
aresztowania, tępienie oddziałów partyzanckich 

„Armii Krajowej”, „Batalionów Chłopskich” i „Narodo-
wych Sił Zbrojnych” przez NKWD, Resort Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Milicje Obywatelską. W pierwszej 
połowie miesiąca Października 1944r. na terenie 

Lubelszczyzny pojawiła się „Specjalna Grupa Ope-
racyjna Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego” Milicji 
Obywatelskiej pod dowództwem płk. Grzegorza Kor-
czyńskiego ( właściwe nazwisko – Stefan Kilanowicz, 
były członek Armii Ludowej ), Jego zastępcą okazał 
się były akowiec – zdrajca kpt. „Szumski”( właściwe 
nazwisko – Stanisław Smyk ), która rozpoczęła swo-
je zdradliwe, mordercze akcje przeciwko ludności. 
Dowódcy wraz z ich podwładnymi otoczyli wsie Cho-
iny, Żuków, Krzczonów, Olszanka, dokonując rewizji, 
rabunków mienia prywatnego, aresztowania, okrut-
nego sposobu bicia, tortur a potem zabijania. Wśród 
aresztowanych była Danusia  Malinowska – lat  27; 
była łączniczka oddziału partyzanckiego „Małego – 
Zręby” Jana Małka z wsi Stryjna, jak również ojciec – 
Bronisław Malinowski lat 53, stryj – Leon Malinowski 
lat 44, Ludwik Pałys lat 35, Tadeusz Charytanowicz 
lat 37 i Stanisław Należyński lat 26. Po okrutnych 
torturach, przesłuchaniach (zabrani ze wsi Choiny) 
zostali wywiezieni do lasów krzczonowskich gdzie 
zostali rozstrzelani i zakopani w leśnych dołach. 
Danusi ciała nigdy nie odnaleziono…We wsi Żuków 
aresztowano zaś nauczyciela i kierownika szkoły 
powszechnej Tadeusza Chwostyka lat 43 i Józefa 
Kaliniaka lat 44. Którzy także zostali rozstrzelani i za-
kopani w dołach Lasów Krzczonowskich. Wszyscy 
byli członkami Armii Krajowej i za to ponieśli śmierć. 
Władysław Grzeszczyk lat 39, żołnierz Armii Krajowej, 
dowódca placówki w Obwodzie Lublin-Powiat (Rejon 
IV – Krzczonów-Piotrków –Zemborzyce) aresztowa-
ny 19 października 1944r. po okrutnym przesłucha-
niu nie był w stanie o własnych silach się poruszać; 
został wyniesiony i wywieziony do lasu w Boży Dar 
koło Krzczonowa, tam zabity i zakopany. Taki tez 
los spotkał lekarza medycyny Jana Kulczyckiego 
lat 46. Ciała ich zostały odnalezione przez członków 
rodzin (nie wszystkich?). Nauczyciel ze wsi Olszan-
ka – Stanisław Łoński lat 51 oraz jego syn, młody 
podchorąży – Eugeniusz Łoński lat 19, aresztowani 
19 października , rozstrzelani 21 października w lesie 
krzczonowskim. Zginęli za to, że byli Polakami… Ta 
specjalna Grupa Operacyjna dokonała także napa-
du na gospodarstwo w Kolonii Żuków należące do 
Ignacego Krasnodębskiego. Miało to miejsce także 
w pierwszej połowie października 1944r. Otoczyli 
zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Dom był 
zamknięty bo Ignacy Krasnodębski wraz z żoną 
Weroniką ( moi przyszli teściowie ) byli w polu a ich 

syn – Józio lat 7 poszedł do babci Badaszkowej. 
Syn Czesław ( młody wówczas chłopiec )  mieszkał 
czasowo w Lublinie. Ta nieobecność uratowała im 
życie. Spotkał by ich taki sam los jak tych z Choin, Ol-
szanki czy Krzczonowa. Byli także członkami AK. Ta 
Specjalna Grupa Operacyjna dokonała włamania do 
budynku mieszkalnego, który zdemolowali i ograbili. 
Zerwane zostały podłogi, rozwalone piece, zrabowa-
no wszystko co im wpadło w ręce. Zabrali konie, byd-
ło, maszyny rolnicze, zboże itp. Dokonali ogromnych 
zniszczeń. Zrabowane rzeczy potem sprzedano. Syn 
Czesław otrzymał wiadomość o dokonanym napa-
dzie w Żukowie, przyjechał do nas do Piask i chciał 
się udać rowerem do Żukowa i nawiązać kontakt 
z rodzicami. Odradziliśmy mu, natomiast brat Mie-
czysław udał się tam rowerem by zobaczyć co się 
stało. Został poinformowany i ostrzeżony przez 
mieszkańców co się stało i żeby nie zbliżać się do 
zabudowań Krasnodębskich, gdyż może go spotkać 
to samo jak tych z Choin. Wrócił do Piask, zdał relację 
Czesławowi a następnie pomógł mu przedostać się 
do dalszej rodziny w okolice Biłgoraja, gdzie wszy-
scy się ukrywali aż do ogłoszonej amnestii w 1946r. 
Ośmioletni Józio został u babci. Wrócili do pustych 
obrabowanych budynków i przy pomocy rodziny, jak 
również mozolnej, ciężkiej pracy zaczęli odbudowy-
wać swoją gospodarkę, dziękując Bogu za życie. Syn 
Czesław ukrywając się wrócił do  działalności konspi-
racyjnej „Wolność i Niezawisłość” na terenie obszaru 
Biłgoraj – Frampol. Skorzystał z ogłoszonej amnestii, 
ujawnił się przed Komisją w Kraśniku w 1946r. Do 
mnie wrócił w grudniu przed świętami, przed Wigi-
lią. Po odpoczynku i odpowiednim przygotowaniu 
rozpoczął studia w Poznaniu. Nie miał łatwego ży-
cia. Został wierny swoim ideałom do końca swoich 
dni. Był prawdziwym patriotą Polakiem. Dowódca 

– Grzegorz Korczyński za swoje haniebne czyny zo-
stał awansowany do stopnia generała zaś Stanisław 
Szumski – zdrajca otrzymał awans na kapitana. 

Od redakcji KG : O tragicznej śmierci Tadeusza 
Chwostyka i tragicznych wydarzeniach w Choi-
nach pisał  jego prawnuk, Piotr Chwostyk z Wroc-
ławia, opierając się na dokumentach z IPN-u w KG 
Nr. 2/2015. W miejscu tej tragedii rodzina w 2015r. 
postawiła symboliczny krzyż i pamiątkowa tablicę. 
W tym samym czasie odbyła się w Żukowie  impre-
za patriotyczna, połączona z wmurowaniem prze-
niesionej z budynku byłej szkoły tablicy pamiątkowej.

W HOŁDZIE POMORDOWANYM

las urywał się i między wzniesieniem południowym, 
a północnym w stronę Rudki, Nasutowa i Krasienina 
ciągnął się pas łąk, trzęsawisk i pod-motków, wśród 
których było wiele źródeł będących początkiem rzeki 
Mininy, dziś jeszcze sączącej swe wody przez Nowy 
Staw i Stary Tartak ku Kamionce. Część zabudowań 
owych robotników leśnych znajdowała się w pobliżu 
tychże źródeł za północną ścianą lasów, tam, gdzie 
dziś jest wieś Zalesie. Jeńcy spod Grunwaldu nie tyl-
ko karczowali i wycinali drzewa, ale wyrabiali materiał 
budulcowy tak bardzo potrzebny przy rozbudowie 
Lublina. Potwierdza to fakt pobudowania w tym cza-
sie kościoła w Lublinie zwanego dziś „wizytkowskim”. 
W „Ilustrowanym przewodniku po Lublinie”, wydanym 
przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w roku 
1931 czytamy: „Kościół ten pod wezwaniem Wnie-
bowzięcia NMP tzw. Zwycięskiej, powstać miał w la-
tach 1412—1426 na pamiątkę zwycięstwa grunwal-
dzkiego, fundowany przez króla Władysława Jagiełłę, 
a wznieść go mieli jeńcy krzyżaccy osiedleni później 
niedaleko miasta w osadzie nazwanej od nich Niem-
ce. To „później” według miejscowego podania nie jest 
ścisłe, gdyż osiedlenie jeńców w osadzie Niemce było 
równoczesne z przybyciem ich do Lublina. W Lublinie 
zostali fachowcy murarze, w Niemcach zamieszkali 
robotnicy leśni i cieśle.”…

Do roku 1914, we wsi Niemce nie było żadnego 
kościoła. Do tego roku: chrzty, śluby, pogrzeby itp. 
odbywały się w Bystrzycy. Parafia św. Ignacego Loy-
oli w Niemcach została erygowana 26 marca 1914 
roku przez ks. biskupa Franciszka Jaczewskiego. 
Pierwszym proboszczem był mianowany ks. Józef 
Adamczyk (1914-1919). Kościołem parafialnym, 
została zbudowana już w 1909 roku świątynia (ka-
plica?) ufundowana przez właściciela dóbr Niemce, 
Ignacego Budnego.

W czasie I wojny światowej kościół został zamie-
niony w austriacki szpital polowy w czasie walk 
z wojskami rosyjskimi.

W dwudziestoleciu międzywojennym parafia roz-
wijała się, ważnym wydarzeniem w tym czasie było 
utworzenie we wspólnocie stowarzyszenia Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich. W 1935 roku probosz-
czem parafii został ks. Władysław Jędruszak, który 
odegrał istotną rolę w historii lokalnej społeczności 
w czasie II wojny światowej.

26 marca 1939 roku w parafii erygowano Bractwo 
Męki Pańskiej oraz sprowadzono do kościoła relik-
wie Drzewa Krzyża św. Uroczystościom przewodni-
czył ks. bp Władysław Goral.

II wojna światowa była dla parafii i wsi Niemce 
burzliwym okresem walki z niemieckim okupantem. 

Ksiądz proboszcz Władysław Jędruszak był kape-
lanem i czynnym członkiem Armii Krajowej. Orga-
nizował akcje dywersyjne przeciwko Hitlerowcom 
stacjonującym w Niemcach. Na terenie plebanii byli 
ukrywani kapłani, którzy nie mogli wrócić z różnych 
względów do swoich macierzystych parafii.

Wiosną 1945 roku budynek kościoła parafialnego 
został uszkodzony w wyniku wybuchu w pobliskim 
składzie amunicji “na Mulaku”.

Po zakończeniu II wojny światowej proboszcz parafii 
stawiał opór władzy ludowej. W wyniku tego w latach 
1946–1947 był więziony, m.in. na Zamku Lubelskim.

Ważnym wydarzeniem lat powojennych była wizy-
tacja ks. biskupa Stefana Wyszyńskiego.

Pierwszą osobą pochowaną na cmentarzu para-
fialnym była moja prababka Marianna Kowalik, która 
zmarła 28.04.1914r. w wieku 56 lat. Zachęcam czy-
telników KG i nie tylko do badań i poszukiwań gene-
alogicznych swoich rodzin. W dobie cyfryzacji jest to 
o wiele prostsze zadanie niż wcześniej. Nie trzeba 
być tutaj historykiem, wystarczy chęć i pracowitość 
oraz dużo czasu wolnego. Zostawmy dla dalszych 
pokoleń swoistą  pamiątkę, drzewo genealogiczne 
naszych rodzin, warto.  

HISTORIA GMINY KRZCZONÓW,OSÓB I MIEJSCOWOŚCI
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S. Żagiel, Redakcja
Gdzieś w połowie XIX stulecia Oskar Kolberg, 

słynny muzyk i etnograf, wędrował przez  Wolę So-

bieską. Odnotował grywanego tu oberka Umieścił 
go w jednym z wydanych przez siebie tomów folk-
lorystycznych z cyklu „Pieśni ludu polskiego”, zawie-
rającym pieśni Lubelszczyzny. Ciekawe, czy w Woli 
Sobieskiej ktoś gra jeszcze tego oberka? A może 

jakaś kapela wprowadzi go do swego repertuaru? 
Przecież to regionalny skarb. Na archiwalnych zdję-
ciach z wesela krzczonowskiego z 1960r. prezentu-
jemy krzczonowskich tancerzy.

OBEREK Z WOLI SOBIESKIEJ

Michał Kowalik
Zielone świątki – obrzędy i pochodzenie święta. 

W naszym kraju święto Zesłania Ducha Świętego 
nosi ludową nazwę Zielone świątki.  Jest świętem 
związanym z obchodami Wielkanocy, obchodzonym 
siedem tygodni Niedzieli wielkanocnej, między 10 
maja i 13 czerwca, czyli tak jak Wielkanoc są świętem 
ruchomym.  Ludowa nazwa odnosi się do tradycji 
przynoszenia do domu na ten dzień, różnego rodzaju 
zielonych gałązek brzozy, tataraku, trzciny i pałki wod-
nej. Geneza święta jak wskazują badacze ma charak-
ter przedchrześcijański. Słowianie obchodzili święto 
zwane Stado, którego pozostałością są liczne obrzędy 
i zwyczaje ludowe związane z wprowadzonym przez 
Kościół katolicki świętem Zesłania Ducha Świętego. 

W Kościele katolickim święto to nawiązuje do wy-
darzenia wspomnianego w Dziejach Apostolskich, 
które już wcześniej zapowiedział Jezus Chrystus. 
W święto pięćdziesiątnicy po  zmartwychwstaniu 
Chrystusa, na jego uczniów i Maryję  zebranych 
w wieczerniku, został zesłany Duch Święty. W wyniku 
tego zdarzenia apostołowie otrzymali dar mówienia 
wieloma językami, oraz inne dary Ducha Świętego 
czyli tzw. charyzmaty. Zesłanie jest uznawane za 
początek kościoła apostolskiego, który wychodzi do 
wszystkich ludzi, i każdemu chce przekazać w jego 
ojczystym języku Pismo Święte i objawić miłość 
Boga do każdego z nas. Tego dnia w kościołach 
odbywały się uroczyste msze i modły. Czasami połą-
czone z procesją. Niegdyś składano również podarki 
w formie pokarmów dla księdza i służby kościoła np. 
kościelnego, organisty. Ksiądz natomiast w niedzielę 
lub następne dni tygodnia, święcił inwentarz domo-
wy, gospodarstwo i pola parafian. 

Zielone świątki miały niegdyś charakter bardzo 
ludyczny, związany z wiosennymi zwyczajami 

o charakterze płodnościowym i wegetacyjnym. Wie-
le praktyk kultywowanych tego dnia miało na celu 
przynieść obfite plony w nadchodzącym roku oraz 
szczęście i dostatek w hodowli zwierząt gospodar-
skich – kur, krów czy świń. Łby krów ozdabiano kwia-
tami, gałązkami roślin i tatarakiem, czasami taczano 
po grzbiecie zwierząt jajko będące apotroponimem* 
chroniącym przed wszelkimi nieszczęściami i cho-
robami oraz mające przynieść szczęście w hodowli 
danego zwierzęcia. W miejscach gdzie siano len, ko-
nopie kapustę i uprawiano  inne warzywa, zanoszo-
no tatarak by jego magiczna moc chroniła uprawy 
przed chorobami i klęskami nieurodzaju. Przystra-
jano także pomieszczenia, zarówno mieszkalne jak 
i gospodarskie. Wtykano zielone gałązki pod strze-
chy, wkładano do wazonów i tam gdzie szczegól-
na moc zielonego miała chronić domostwo i jego 
mieszkańców. Dekorowano również ołtarz w koś-
ciele przy użyciu zielonych gałązek i tataraku, młode 
dziewczęta przystrajały przydrożne kapliczki i figury. 

Przyozdabianie wspomnianymi roślinami miało 
chronić przed chorobami, nieszczęściami i plaga-
mi lecz nie tylko. Używane tego dnia do strojenia 
rośliny miały oprócz leczniczych z punku widzenia 
medycyny właściwości ale były też wartościowe 
magicznie. Miały chronić ludzi, zwierzęta i plony od 
złych mocy, personifikowanych pod postaciami de-
monów. Ludzi często dręczyły zmory, strzygi, wszel-
kiego rodzaju upiory, latawce, południce, mamuny 
wiedźmy i demony zarazy jak cicha czy morowa 
dziewica. Zwierzęta dręczyły również zmory a poza 
tym, kocmołuchy dojące w nocy krowy,  Rośliny mo-
rzyły demony plag nieurodzaju jak np. płonniki. Tym 
wszystkim nieszczęściom miały zapobiec mające 
tego dnia szczególną moc magiczną rośliny, oraz 
rozpalane na łąkach i polach ogniska, przy których 

nierzadko bawiono się do rana i ucztowano.  Składa-
no tego dnia archaiczne formy podarku dla zmarłych 
tzw. obiaty mające związek z zaduszkowymi watka-
mi wiosennego świętowania, także mające słowiań-
skie korzenie. Również tego dnia pewne obrzędy 
miały unieszkodliwić demony wodne jak utopce, 
wodniki czy ardzawienie. Kościół tępił wszelkie tego 
typu tradycje przez wieki lecz mimo to wiele z nich 
zostało przyjętych do ludowego folkloru i praktyko-
wane do dzisiaj jak przystrajanie domu liśćmi tata-
raku, brzozy czy trzciny. Czasem jeszcze odbywa 
się świecenie pól tego dnia, oraz ludyczne festiwale 
czy kiermasze nawiązujące do dawnych zwyczaji. 
Zielone świątki są ważnym świętem w kalendarzu 
liturgicznym i obrzędowym, jak i stanowią ważny 
element niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu. 
*apotroponim – przedmiot mający szczególną 

moc ochronna przed złem i wszelkimi nieszczęścia-
mi, może to być pisanka, gromnica czy palma. 
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ZIELONE ŚWIĄTKI 

Zielone Świątki w wykonaniu zespołu Klubu Seniora lata 90-te
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Kluby Ruch i Rolnika. Nieco z historii. Początki 

RUCH-u sięgają 1918 r., kiedy to Jan Stanisław 
Gebethner i Jakub Mortkowicz podpisali – 17 
grudnia 1918 r. – akt notarialny powołujący do 
życia Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych 
RUCH Sp. z o.o. W 1935 r. RUCH stał się jedynym 
kolporterem ogólnopolskim.

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministra Poczt i Telegrafów z 17 listopada 1949 
utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod 
nazwą Państwowe Przedsiębiorstwo Kolporta-
żu „Ruch”, włączone w strukturę resortu Pocz-
ty i Telegrafów, w 1955 r. w Centralny Zarząd, 
a nieco później w Zjednoczenie Przedsiębiorstw 
Upowszechniania Prasy i Książki, które w 1973 r. 
weszło w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawni-
czej „Prasa-Książka-Ruch” (RSW). W okresie PRL 
przedsiębiorstwo było monopolistą w kolportażu 
prasy i  książek, zajmowało się działalnością poli-
graficzną i handlem detalicznym.

1 kwietnia 1990 roku decyzją Sejmu rozwiązano 
spółdzielnię, a 1 maja 1991 powstało Przedsię-
biorstwo Kolportażowo-Handlowe „RUCH”. 15 
kwietnia 1992 przekształcono je w jednoosobo-
wą spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „RUCH” 
S.A. Według statutu przedmiotem działalności 
RUCH SA był kolportaż prasy krajowej i zagranicz-
nej oraz książek i wydawnictw, handel wewnętrz-
ny i zagraniczny, prowadzenie Klubów Międzyna-
rodowej Prasy i Książki i świadczenie usług w ww. 

zakresach.
Kluby “Ruchu” były organizowane na wsi w la-

tach 60. i 70. XX wieku. 11 października 1964 
liczba wiejskich Klubów Prasy i Książki „Ruch” 
sięgnęła 5000. Kluby “Ruch” prowadziły sprzedaż 
prasy, książek i drobnych artykułów – w asorty-
mencie podobnym jak kioski “Ruch”. W kioskach 
Ruchu można nabyć przede wszystkim prasę 
oraz artykuły przemysłowe (w tym środki czysto-
ści, maszynki do golenia, papierosy, akcesoria 
biurowe, niewielkie zabawki, potem doładowania 
do telefonów komórkowych). Pojawiają się tanie 
książki, wprowadzono do sprzedaży także napoje 
(zimne i niekiedy ciepłe) oraz słodycze (w mie-
ście) bilety autobusowe.  Kluby „Ruch” znajdowały 
się w: Krzczonowie, Kolonii Żuków.

Klub Rolnika – to była forma świetlicy wiejskiej, 
później klubokawiarni, upowszechniana w cza-
sach PRL. Była to z założenia placówka kultural-
no-oświatowa, wyposażona w telewizor i salę do 
konsumpcji. Chętnym oferowano gry planszowe 
i czasopisma.

Organizacyjnie Kluby Rolnika podporządkowa-
ne były GS-om, w odróżnieniu od podobnych Klu-
bów „Ruchu” - klubokawiarni prowadzonych przez 
przedsiębiorstwo upowszechniania prasy i książ-
ki RUCH. Obydwa rodzaje klubów z reguły były 
siedzibą KGW i innych organizacji społecznych 
na wsi. Niezaprzeczalnie część Klubów Rolnika 
odegrała pozytywną rolę w zakresie upowszech-
niania kultury, aktywizacji lokalnej społeczności, 
animacji amatorskiego ruchu artystycznego. 

W klubach odbywały się szkolenia i kursy dla rol-
ników. Prowadzone były kursy prawa jazdy i inne 
uprawnienia na pojazdy rolnicze. Dla kobiet orga-
nizowano kursy krawieckie i gastronomiczne. Od-
bywały się wieczorki taneczne i małe inscenizacje 
teatralne w wykonaniu dzieci i dorosłych. Inne 
skupiły się bardziej na działalności gastronomicz-
nej i sprzedaży detalicznej. W gminie Krzczonów 
kluby rolnika były w: Żukowie, Sobieskiej Woli, 
Kosarzewie. Dla tzw. gospodarzy obu rodzajów 
klubów organizowane były szkolenia i kursy sta-
cjonarne w Gardzienicach, w ramach Uniwersyte-
tu Ludowego.

Klub „Ruch” w Krzczonowie.  W latach 60 - 70-
tych klub działał w lokalu prywatnym p. Ostro-
wskich w Rynku. Mało możemy o nim powiedzieć 
bo nie zachowały się żadne dokumenty klubowe. 
Nieco informacji możemy przytoczyć jedynie na 
podstawie opowieści klubowiczów, uczestników 
wielu ciekawych imprez. Klub znajdował się na 
parterze domu od strony ulicy, obecnie ul. Party-
zantów, posiadał dwie spore sale z zapleczem. 
Odbywały się tam imprezy kulturalne, wieczorki 
taneczne, konkursy i imprezy czytelnicze Gminnej 
Biblioteki Publicznej, wystawy regionalne, spotka-
nia z redaktorami i aktorami z większych miast. 
W klubie miało swoją siedzibę Towarzystwo Wie-
dzy Powszechnej i Teatralnej prowadzone przez 
Leokadię Ruchlicką. Wystawiane były fragmenty 
wesela krzczonowskiego w wykonaniu miejsco-
wego Koła Młodzieży Wiejskiej. Tu rozpoczął 
swoją działalność kabaret „Rzep”. Mieszkańcy 

KLUB „RUCH” I ROLNIKA

1984

1986

1979

1983

KULTURA I REGIONALIZM



21Krzczonowski Gościniec nr 1(47)/2021 KULTURA I REGIONALIZM

przychodzili oglądać telewizję, uczestniczyć 
w kursach i szkoleniach rolniczych. Ale też wy-
pić kawę czy herbatę w ciekawym towarzystwie. 
Młodzież organizowała wiele ciekawych imprez, 
tętniło tu życie kulturalne. Wiemy że prowadzili go: 
S. Siczek, B. Czerniak, A. Stachurska, J. i F. Krzysz-
czakowie, T. Pyc i S. Wardawy.

Poza starą remizą OSP w Krzczonowie i kory-
tarzem miejscowej szkoły nie było innego lokum 
na działalność kulturalno-oświatową. Budynek 
domu kultury został oddany do użytku dopiero 
w maju  1977r. po wielokrotnych przebudowach 
i remoncie  trwającym  kilkanaście lat. Po za 
dużą salą widowiskowo-kinową nie posiadał 
funkcjonalnych pomieszczeń.  Dlatego też z ini-
cjatywy młodzieży zrzeszonej w miejscowym 
kole oraz ówczesnego dyrektora GOK-u Stanisła-
wa Rzepeckiego narodziła się myśl o utworzeniu 
klubu „Ruch” w piwnicy budynku domu kultury 
w pomieszczeniu po  zsypie węgla na poziomie 
kotłowni co. Nie trzeba chyba mówić ile to wyma-

gało pracy, by te pomieszczenia nadawały się do 
remontu a potem użytku. Młodzież poświęciła na 
to wiele tygodni wytężonej pracy. Dalszy remont 
i wykończenie pomieszczeń oddano już fachow-
com. Remont dofinansowany został przez Urząd 
Gminy  Krzczonowie, wyposażenie klub uzyskał 
z firmy „RSW” w Lublinie. Był to czas trudny, trwał 
bowiem w Polsce jeszcze stan wojenny i system 
kartkowy na towary. Uroczyste otwarcie odbyło 
się 10.10.1982r. a samego otwarcia dokonał dyr. 
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkie-
go Edward Balawejder (późniejszy dyr. muzeum 
na Majdanku). RSW w Lublinie reprezentowała 
Urszula Amanowicz. W spotkaniu uczestniczyli: 
dyr. GOK-u Stanisław Rzepecki, animatorzy kul-
tury: Leokadia Ruchlicka, Wł. Kochaniec, przed-
stawiciele koła młodzieży, przedstawiciele Urzę-
du Gminy - referatu ds. kultury i młodzieży: M. 
Mamczarz, M. Wójcik, instruktorzy domu kultury, 
mieszkańcy Krzczonowa. 9.11.1982r. w klubie 
została powołana Społeczna Rada Programowa, 
której zadaniem było planowanie i organizowanie 
działalności ko. Do jej składu weszli: Przewodni-
czący - M. Bil, Wice przew. – T. Kowalik, Sekretarz 

– E. Kasprzak, Skarbnik – J. Kiljanek. Członkami 
honorowymi zostali: L. Ruchlicka, S.Wardawy 
(klubowa), St. Rzepecki (dyr. GOK), M. Wójcik. Po-
zostali członkowie to: J. Białoch, L. Żagiel, R. Port-
ka, B. Knieć, A. Kasprzak. Od początku założenia, 
Oddział Rejonowy „RSW” trzymał nad klubami 
patronat, zaopatrywał w podstawowy towar, naj-
nowszą prasę, książki, organizował wyjazdowe 
imprezy artystyczne, odczyty, spotkania autorskie, 
szkolenia dla gospodarzy klubów w Lublinie jak 
też w pobliskich Gardzienicach na Uniwersytecie 
Ludowym czy na wyjeździe np. Lublinie, Kielcach. 
Były to szkolenia 1 dniowe ale też w trybie seme-
stralnym. Opiekunem klubu był E. Prokopiński, 
instr. „RSW” Oddział Lubelski. O bogatej działal-
ności klubu świadczy prowadzona przez wiele 
lat kronika klubowa (przez instr. T. Kowalik), wpi-
sy i oceny kontrolujących klub komisji. W klubie 
organizowane były wielokrotnie wystawy twór-
czości ludowej połączone z warsztatami pisania 
pisanek, wycinanek, quizami wiedzy o regionie 
i kraju. Klub gościł takie znane nazwiska twórców 
jak: Stefania Cioczek z Krzczonów wójtostwa, 
Zofia Danielak z Krzczonów sołtysy, Zofia Sałek 

z Lublina (poch. z Żukowa), Józef Małek z Boże-
go Daru, Zofia Dadej z Krzczonów skałki. W klubie 
cyklicznie odbywały się wieczory autorskie oraz 
z spotkania z ciekawymi ludźmi: Ryszardem La-
sotą, Marią Szulecką, dziennikarzem i podróżni-
kiem Jasińskim (Warszawa), St. Weremczukiem 
z „Wieści” i „Tygodnik Kulturalny”, ppł Antonim 
Śmirskim z „Żołnierza Wolności”, Goidą i Paczyń-
skim. Klub wielokrotnie uczestniczył w konkursie 
o „Klubowy Laur”, zdobywając nagrody i wyróż-
nienia. Cyklicznie organizowano dla dzieci Bal 
u Pani Zimy, Andrzejki i Kusaki, Topienie Marzan-
ny. Dorośli organizowali spotkania i tematyczne 
wieczorki taneczne (utworów: Czesława Nieme-
na, The Beatles), wieczory ballad B. Okudżawy, 
imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki. Przez 
kilka lat przy klubie działał też kabaret „Plotka”, 
który pisał własne teksty i układał monologi, wy-
stępując okazjonalnie w dniu 8 Marca i nie tylko. 
Klubowicze mieli też okazję obejrzeć wiele cieka-
wych występów Estrady Lubelskiej, małych form 
teatralnych czy kabaretowych; ballady cygańskie 

– cyganie Złotnicy - Lawari, „Humor i piosenka”- 
Danuta Abramowicz, Janusz Kamiński, Jacek 
Abramowicz; „Poznajmy się”- Jerzy Mościbrodzki, 
Adam Frydecki, Iwona Markiewicz; przedstawie-
nie lalkowe dla dzieci – W. Mazurkiewicz i aktorzy 
Lubelskiego Teatru Lalki i Aktora. Klub też przygo-
towywał własne inscenizacje na różne imprezy 
np. Dzień Matki, 1 Maja, Spotkania regionalne. 
Corocznie klub prowadził kiermasze książek po-
łączone z loterią fantową oraz konkursy dla dzieci 
przy okazji organizowanych Dniach Krzczonowa. 
W klubie prezentował też swoje prace klub fo-
tograficzny działający przy GOK-u. Był on wyko-
nawcą wszystkich zdjęć na wydarzeniach klubo-
wych. Klub aktywnie działał do końca lat 90-tych, 
przekształcając się w kawiarenkę domu kultury 
z filią w Żukowie, następnie przeszedł w prywat-
ne ręce. I tak jest do dnia dzisiejszego. W każdej 
miejscowości ta działalność różniła się od sie-
bie, zależała od miejscowego aktywu, inspiracji 
i umiejętności samych gospodarzy klubowych. 
Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu klubowe-
go, jeśli ktoś miałby coś cennego do dodania, 
to zapraszamy do wspomnień na łamach KG.  
Temat opracowano na podstawie zachowanej kro-
niki, Internetu,  oraz relacji mieszkańców.

Redakcja
XX lat Jarmarków Wielkanocnych w Krzczo-

nowie. Jarmarki Wielkanocne w ROKiS zapocząt-
kowano w 2000r. Wcześniej były to okazjonalne 
kiermasze na których oferowano palmy lubartow-
skie i pisanki miejscowych twórczyń ludowych, 
serwetki. Zawsze jarmarkowi towarzyszył kon-
kurs na pisankę krzczonowską (odbywający się 

od 1999r.). Z czasem jarmark rozrósł się organi-
zacyjnie, zawsze odbywa się 2 tygodnie przed 
Wielkanocą. Często był reklamowany przez prasę 
regionalną, TVP Lublin, Radio Lublin, przyciągając 
rzesze kupujących z poza gminy. Przez lata orga-
nizacji przybywało stoisk i kupujących, oferta sta-
wała się coraz bogatsza. Przybywało towarzyszą-
cych konkursów, pokazów oraz wystaw: konkurs 
na kartkę świąteczną, na palmę wielkanocną. Do 
organizacji jarmarku przyłączały się nowopowsta-
łe organizacje: Krzczonowskie Stowarzyszenie 
Regionalne, Stowarzyszenie na rzecz dzieci Gmi-
ny Krzczonów, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
Gminy Krzczonów. Swoje stoiska zaczęli prezen-
tować uczniowie szkół i placówki przedszkolne: 

„Akademia poziomkowa”, „Bajkowa Kraina” oraz 
placówki wychowawcze. W roku 2011 z powo-
dzeniem zapoczątkowano; I Przegląd zespołów 
ludowych dziecięcych i młodzieżowych z terenu 
Lubelszczyzny - „Słomiany Kapelusz”. Przez kil-
ka lat organizacji prezentował rodzime zespoły 
ale też z Lubelszczyzny tj. : Krasnegostawu, Wą-
wolnicy z ciekawym repertuarem ludowym. Na 
każdym jarmarku dzieci i młodzież z zespołów 

ROKiS i szkół  oraz przedszkoli, prezentowała cie-
kawe inscenizacje obrzędowe, które oparte były 
zawsze na zwyczajach wielkanocnych i ludowych 
z terenu Lubelszczyzny. Często wykorzystywano 
rodzimą poezję naszych poetów regionalnych: 
Józefa Małka, Stefana Żagla, oraz innych; Marii 
Gleń, Jana Pocka. Z czasem zaczęto prezento-
wać wydawnictwa regionalne – Krzczonowski 
Gościniec, monografię, kartki pocztowe, foldery 
itp. Wielokrotnie odwiedzały nas regionalne me-
dia, ukazało się wiele audycji, reportaży i artyku-
łów prasowych. W okresie przebudowy domu 
kultury w latach 2005 – 2007, na dwa lata jarmark 
przeniósł się do budynku szkoły. Po modernizacji 
sali konferencyjno -widowiskowej i holu budynku, 
jarmark wreszcie miał więcej miejsca na stoiska, 
ekspozycję oraz pokazy. Zaczęło przybywać sto-
isk  wystawców. Ze względu na ogólnopolską 
sytuację epidemiczną przez ostanie dwa lata jar-
mark został zawieszony. Twórcy ludowi tworzyli 
swoje prace ale już nie na tak dużą skalę, wiele im-
prez i pokazów twórczości ludowej odbywała się 
on-line.  Nasi twórcy uczestniczyli w konkursach 
organizowanych na szczeblu powiatu lubelskiego.

XX LAT JARMARKÓW WIELKANOCNYCH

2002
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Stefan Żagiel
Wygon
Na Skałce nie było obiektów, mogących budzić 

większe zainteresowanie, przeto we wspomnie-
niach z dzieciństwa przed oczami stoi mi jedynie 
wygon. Wygon, czyli szeroka droga, którą pędzo-
no dworskie bydło na pastwiska, Tereny wypa-
sowe znajdowały się za polami gospodarzy ze 
Skałki, sięgały aż lasu w Olszance. Należały do 
folwarku. Droga dla bydła zaczynała się przy fol-
warcznym gospodarstwie, w pobliżu dworu, po-
tem prowadziła przez Doły, czyli przez porośniętą 
drzewami dolinę dawnej strugi, przecinała Skałkę. 

Gdy pastwiska rozparcelowano, pozostał tylko 
wygon, choć też nie cały – tylko odcinek od Do-
łów do lasu. Szeroki pas ziemi niczyjej. Mogły się 
na nim śmiało wymijać chłopskie furmanki, Na 
brzegach rosła bujna trawa. Wielekroć razy, bę-
dąc dzieckiem w wieku przedszkolnym, pasałem 
na  wygonie krowę, gdy rodzice nie mieli dla niej 
innej paszy. 

Wygon to zwyczajowa nazwa środkowej części 
Skałki.

   Mieszkańcy małego domku
Na wygonie, będącym pasem ziemi niczyjej, 

powstała zagroda Antoniego K. Malutki domek 
z obórką, w której trzymano krowę i kury. Musiało 
być biednie, nawet na tamte czasy. W czasach 
mego dzieciństwa mieszkały tam dwie rodziny: 
Józefa K. i jego siostry Marianny, która wyszła 
jeszcze przed wojną za Michała L. Mieli oni dwój-
kę dorosłych dzieci: Marię i Mieczysława. Maria 
M. miała dwie córki Ewę i Halinę, z którymi po roz-
wodzie mieszkała na Wygonie. Józef K. ożenił się 
po wojnie.  Wraz z żoną Kazimierą oraz dziećmi: 
Marianem, Zofią i Janem również mieszkali w tej 
chatce na kurzej stopie. Jak te 11 osób mieściło 
się w tej małej chałupce, do dziś nie mogę zro-
zumieć. Z dzieciakami kolegowaliśmy się. Zosia 

była miłą,  grzeczną dziewczyną. Była moją ró-
wieśnicą, chodziliśmy do jednej klasy w szkole, 
ale chyba tylko ze trzy lata, bowiem któryś rok 
powtarzała.  

Mieszkańcom domu na wygonie żyło się cięż-
ko, nie mieli wszak własnej ziemi uprawnej. Ale 
dawali sobie radę. Michał L. był gajowym przy 
leśnictwie w Olszance, a po likwidacji funkcji ga-
jowych – robotnikiem leśnym. Jego syn Mietek, 
pracowity i sumienny facet, pracował dorywczo 
u gospodarzy. Zimą zarabiał jako naganiacz na 
polowaniach, organizowanych przez Koło Łowie-
ckie. Wraz z moim ojcem budowali dla myśliwych 
paśniki dla zwierzyny, a potem rozwozili pasze na 
zlecenie myśliwych. Mietek dużo mojemu ojcu 
pomagał, pracował przy budowie obory i domu. 
Nie zarabiał kokosów, bo wszędzie było biednie, 
ale dostawał wyżywienie i parę złotych na swoje 
i domowe potrzeby. Józef K. nauczył się podstaw 
fryzjerstwa i strzygł wszystkich sąsiadów, zwłasz-
cza nas, chłopaków. Obcinał chłopców niemal 
na zero, zostawiając tylko mała grzywkę. To była 
jego podstawowa „stylizacja”.

Józef K., zwany Józikiem, był niedużego wzro-
stu i miał garb. We wczesnym  dzieciństwie, a mu-
siało to być w okresie I wojny światowej, bawili 
się ze swym starszym bratem Franciszkiem oraz 
moim ojcem Janem i jego młodszym bratem 
Józefem. Nikt się nimi nie opiekował. Wymyślili 
zabawę w postaci zjeżdżania z gałęzi lipy, któ-
ra rosła przy wiodącym przez Skałkę gościńcu.  
Starszej trójce jakoś się to udawało, najmłodszy 
Józik spadł i coś sobie złamał. Zaniesiono go na 
stryszek, gdzie leżał całe lato. Gdy złamana kość 
się zrosła i mógł zejść, był innym człowiekiem: 
chodził zgięty w pałąk i utykał. Musiało mu być 
ciężko w życiu, ale nie dawał się biedzie. Miał 
duży dystans do siebie i poczucie humoru. Był 
człowiekiem uczciwym i zaradnym, w domu się 
nie przelewało, ale głodu nie było – przynajmniej 

w czasach, które pamiętam. Do końca życia przy-
jaźnił się z moim ojcem. Gdy ojciec umarł, oddał 
mu ostatnią przysługę: ogolił go do trumny.  Józik 
zmarł ostatni z czwórki

   To jakiś kapłon…. 
Z czwórki przyjaciół z dzieciństwa najwcześ-

niej „ubył” mój stryj Józef. Przed wojną skończył 
seminarium nauczycielskie, wyjechał. Był nauczy-
cielem i oficerem. Trafił do radzieckiej niewoli, był 
jeńcem Starobielska. Zamordowano go w Char-
kowie. Franciszka K. też nie pamiętam na Wygo-
nie. Ożenił się i od dawna mieszkał na Folwarku. 
Przez wiele lat był cenionym i znanym z rzetelno-
ści listonoszem. Franciszka i mego ojca „łączy” 
opowiastka z czasu ich dziecięcych łobuzerstw. 
Otóż bawili się w Dołach, gdy zobaczyli idącego 
ścieżką, odzianego na czarno mężczyznę. Uzna-
li, że to Żyd i zaczęli w niego rzucać bryłami. Gdy 
podszedł bliżej, ojciec uciekł i schował się w zbo-
żu. Rzekomy Żyd schwytał Franka, wykręcił mu 
ucho i skarcił:
- Co synu czynisz! Kapłana bijesz?
Franek wyrwał się, dobiegł do kolegi z informa-

cją: - Jaśku, to nie Żyd! To jakiś sk…syn kapłon!
Księdza w życiu nie widział, a kapłony biegały 

po podwórkach…
Przez wiele lat zaśmiewałem się z tej opowiast-

ki, obrazującej poziom wychowania i kultury skał-
czańskich dzieci z czasu przed odrodzeniem się 
Polski.  Franciszek K. bardzo mnie lubił, jako syna 
swego przyjaciela (sam nie miał dzieci). Gdy by-
łem młodzieńcem, zmawiałem się z nim na spot-
kanie przy kielichu. Niestety, lata minęły – nie uda-
ło się. Franciszek był starszy o rok od ojca i umarł 
rok przed nim.

Po prawej stronie wygonu byłą zagroda Józefa 
i Felicji Zbrońskich. Było to bardzo   tajemnicze, 
starsze małżeństwo. Nie wiem, skąd się wzięli na 
Skałce. Nie mieli tu żadnych krewnych. Nidy też 
właściwie nie „wrośli” w wieś, u nikogo nie bywa-
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Redakcja
Krzczonowskie opowiastki - (tym razem o Fla-

kach i nie tylko). Gdy tuż po II wojnie w Krzczono-
wie powstało prywatne Liceum Ogólnokształcące 
im. Gromadzkiej Rady Narodowej, najbogatsi go-
spodarze posłali tam swoje dzieci. Po ukończeniu 
szkoły, młodzież wyjeżdżała na studia do dużych 
miast i nie chciała już wracać na wieś by uprawiać 
ojcowiznę. Nastąpiło otrzeźwienie – jak wszyscy 
się wykształca to nie będziemy mieli parobków i naj-
lepsze nawet gospodarstwa upadną. Dogadali się 
wiec z władzami gminy Wysokie by tam przenieść 
liceum wraz z cegłą, zgromadzona przez społeczeń-
stwo na budowę nowego budynku szkoły. Jednym 

z pierwszych absolwentów krzczonowskiego lice-
um był wybitnie uzdolniony muzycznie, obdarzony 
absolutnym słuchem – Czesław Flak. Ukończył 
później Średnią Szkołę Muzyczną w Lublinie, Wyż-
szą w Poznaniu, Wydział Dyrygentury w Warszawie 
i Kursy Mistrzowskie w Weimarze. Gdy po uzyskaniu 
dyplomu, Czesław zorganizował koncert promocyj-
ny w Filharmonii Lubelskiej wpływowe środowisko 
muzyczne Lublina w obawie o własne kariery po-
stanowiło zniszczyć młodego, zbyt zdolnego a po-
chodzącego a jakiejś wiochy, młodego dyrygenta. 
W lokalnych gazetach tak nieprzychylne recenzje 
że ojciec Czesława Antoni, jeździł po okolicznych 
kioskach i wykupywał cały nakład gazet. Dlatego też 
wkrótce Czesław zmienił nazwisko na Kwieciński od 

nazwy miesiąca swojego urodzenia i zrezygnował 
z dyrygentury w Lublinie. Antoni Flak był poważnym, 
bogatym gospodarzem i pszczelarzem. Również 
utalentowany muzycznie, śpiewał w chórze para-
fialnym i grał w lokalnej strażackiej orkiestrze dętej 
na klarnecie. Wyszkolił wielu klarnecistów, swoje 
umiejętności nabył w wojsku grając w wojskowej 
orkiestrze. Gdy był już w starszym wieku jego syn 
namawiał go by przekazał swoje gospodarstwo za 
rentę i przeniósł się do niego do Warszawy. Obiecy-
wał zatrudnić go w swojej orkiestrze orientalnej, jako 
odpowiedzialnego za roznoszenie nut itp. Po wielu 
latach nieskutecznych prób, Antoni nagle zgodził się 
podpisać odpowiedni dokument jak wszystko bę-
dzie przygotowane. Pamiętnego dnia, w odświętnym 
stroju w Urzędzie Gminy, gdy mu już wszystko prze-
czytano, wziął długopis i spytał gdzie ma podpisać. 
Gdy mu pokazano popatrzył na wszystkich, nałożył 
nieodłączny kapelusz i potężnym basem zaintono-
wał: „..Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Defiladowym 
krokiem wrócił do domu cały czas śpiewając Rotę. 
Dla Czesława muzyka była całym światem. Realny 
świat dla niego nie istniał (mówią że normalny czło-
wiek nie może być artystą). Gdy Wojciech Siemion 
miał  żenić swojego jedynego syna, poprosił Czesła-
wa o zorganizowanie „Krzczonowskiej Kapeli”. Było 
to z wyprzedzeniem kilku miesięcy. Czesio postano-
wił zrobić krzczonowiakom niespodziankę nic niko-
mu nie mówiąc. Przecież w Krzczonowie przednich 
muzyków na kopy, to się wybierze co lepszych. Przed 
świtem w dniu wesela, do warszawskiego mieszka-
nia Czesława przyjechała jego narzeczona, pianistka 
z Łodzi, która miała mu akompaniować na organach 
w kościele. Położył ja do łóżka a sam nic nie mówiąc. 
Zamknął drzwi na klucz i pojechał specjalnie wyna-
jętą przez Siemionów furgonetką do Krzczonowa po 
kapelę. Koniec żniw a początek wykopków, najwięk-
sze roboty na wsi i obawa przed deszczem. Był zdu-
miony: jak to? Nikt nie chce jechać na wesele syna, 
uwielbianego przez krzczonowiaków Siemiona? Bo 
wcześniej nikt ich nie powiadomił? …Zgodziłem się 
ja: (Edek z „Rzepa”- akordeon), Józef Krzysiak z Zie-
lonej skrzypce) i Marysia Basiakówna (wokalistka 

KRZCZONOWSKIE OPOWIASTKI

Cz. Kwieciński z orkiestra im. K. Namysłowskiego z Zamościa, której był dyrygentem.

li, nikogo nie gościli. Mieszkańcy Skałki zwracali 
się do siebie po imieniu, po nazwisku, przez wy,  
sąsiad to był Jaśko, sąsiadka Zocha albo Micha-
łowa, a Zbrońska to zawsze była „pani Zbrońska”, 
zaś Zabroński – „pan Zbroński”. Nie wiadomo 
było czym się pan Zbroński zajmował. Naprawiał 
podobno zegary, ale właściwe tylko je zabierał 
od gospodarzy i zawoził do zegarmistrza w mie-
ście. Nigdy nie pomagał w pracach sąsiadom, nie 
prowadził życia towarzyskiego. Był zapalonym 
zbieraczem grzybów, w które obfitował pobliski 
las. Józef Zbroński zmarł chyba w początkach 
lat sześćdziesiątych, jego żona wyprowadziła się. 
Dom kupił Piotr Klimek i przeprowadził się doń 
z rodziną. 

   Aż przyszła elektryczność…
Rodzina Piotra Klimka, sprowadziła się tu w po-

czątkach lat pięćdziesiątych. Najpierw wybudo-
wała dom na działce sąsiadującej z wygonem. 
Był to stary, niefunkcjonalny dom, gdzieś tam 
rozebrany i potem zmontowany. Synowie Tadek 
i Marian oraz córka Tereska również stali się to-
warzyszami dziecięcych zabaw. Klimkowie mieli 
jeszcze córkę Alinę, ale sporo młodszą, więc do 
paczki nie należała. Po zakupie domu po Zbroń-
skich żyło im się łatwiej. Dom stoi do dziś, miesz-
ka w nim Tadek. Marian i Teresa zmarli, Alina po 
wyjściu za mąż zamieszkała w Lublinie.

Ja również, po skończeniu nauki w Technikum 

chemicznym w Lublinie, wyjechałem ze Skałki. 
Pracowałem w Zakładach Azotowych w Puła-
wach, gdzie zamieszkałem. 

Do Wygonu zaliczało się jeszcze gospodar-
stwa Józefa Klimka, którego syn Józek był moim 
rówieśnikiem, a także Stanisława Tkaczyka. 
Najmłodsza córka Tkaczyków, Janka, nieco star-
sza od pozostałej dzieciarni, była przez pewien 
czas naszą przywódczynią. W tym okresie Wy-
gon tętnił od dziecięcego życia, które miało miej-
sce zwłaszcza na gościńcu i wygonie, w kurzu 
i błocie – zależnie od pór roku i pogody. Terenem 
naszych dziecięcych „rozrywek” były też Doły, czy-
li porośnięta lasem dolina strugi, która płynęła tu 
przed laty.

 Rodzina Józefa K. wyprowadziła się do Rynku 
jeszcze chyba przed sprowadzeniem się Piotra 
Klimka. Z czasem Marianna i Michał L. umarli, 
ich córka i wnuczki wyprowadziły się do centrum 
Krzczonowa. Najdłużej w domu na kurzej nóżce 
mieszkał Mietek L. Jego domek się zawalił, gmi-
na kupiła Mietkowi nieduży barakowóz, w którym 
mieszkał do śmierci. Podczas jednego z pobytów 
w Krzczonowie, odwiedziłem Skałkę. Mietek sie-
dział przed swą sadybą w towarzystwie Tadka 
Klimka. Przywitałem się, poczęstowałem ich 
piwem, które miałem w bagażniku samochodu. 
Poprosiłem, by poczekali. Byłem zaproszony do 
rodziny Garbaczów, którzy zakupili gospodarstwo 

po moim ojcu. Zasiedziałem się u nich. Gdy wy-
szedłem, Mietka już nie było, poszedł spać. I już 
więcej w życiu nie pogadaliśmy…

    W 1955 roku ruszyła elektryfikacja Krzczo-
nowa. Na Skałce pracowała brygada monterów 

– młodych junaków zetempowców. Wieczorami 
siadywali razem i śpiewali. Najmniejszy, o imieniu 
Jaś, grał na mandolinie. Jeszcze dziś dobiega 
mnie popularna w tym czasie piosenka: „Serdusz-
ka puka, w rytmie cha-cha…”.

Obserwowaliśmy pracę monterów. Chcieliśmy 
być tak jak oni. Dostawaliśmy od nich niepotrzeb-
ne już kawałki przewodów, jakiś izolatory, zaciski. 
Sami budowaliśmy przy zagrodzie Klimków linię 
elektryczną. Pamiętam, że tak się zaabsorbowa-
łem budową linii, że nie poszedłem do szkoły. Były 
to jedyne moje wagary. Tadek Klimek, jako jedyny 
z małych „elektryków” poszedł do elektrycznej za-
wodówki i został prawdziwym elektrykiem. 

Elektryczność była prawdziwym otwarciem  
Skałki na nowoczesność i przemiany. Wieś zmie-
niała się w oczach. Nie wiem nawet kiedy piasz-
czysty gościniec. zamienił się w asfaltową drogę. 
Tylko wygon pozostał, choć już od dawna nikt nie 
wypasa na nim krów. Jest niemym świadkiem 
naszego dzieciństwa. Wygon – jako część Skał-
ki - opustoszał. Jedynym mieszkańcem Wygonu 
pozostał Tadek Klimek, będący swego rodzaju 
strażnikiem pamięci naszego dzieciństwa.

WYGON CD.
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Stefan Żagiel
Leszek Siemion, lubelski dziennikarz i pisarz zmarł 

4 lutego 1981 roku – 40 lat temu. Był jednym z sied-
miu braci Siemionów, synów Mikołaja, kierownika 
Szkoły Powszechnej w Krzczonowie koło Lublina, 
dawnego legionisty. Urodził się 25 stycznia 1926 
roku, jako czwarty z braci. Dzieciństwo Leszka bru-
talnie przerwała wojna. Zetknął się z nią już pod 
koniec września 1939 roku, kiedy przez Krzczonów 
przechodziły ostatnie polskie oddziały, zbieranina 
dowodzona przez płk. Koca, usiłująca wydostać się 
z matni. Zostawiło to w psychice młodego, wrażliwe-
go człowieka ogromne ślady, o których wspominał 
po latach. Była to potrzeba udokumentowania wo-
jennej tułaczki, bohaterskiej walki polskiego żołnie-
rza do ostatka, żołnierza zostawionego przez rząd 
i naczelne dowództwo, pozostawionego samemu 
sobie. Już w pierwszych chwilach po zajęciu ro-
dzinnego Krzczonowa przez Niemców, Leszek Sie-
mion spotkał się z niemiecką zbrodniczością. Wraz 
z braćmi był świadkiem zatrzymania przez Niemców 
czterech uciekinierów. Zostali obszukani i od razu 
zastrzeleni. Okazało się, że niemieccy oficerowie 
znaleźli przy nich legitymacje Związku Powstańców 
Wielkopolskich, znienawidzonej przez nich organiza-
cji. Bracia Siemionowie pochowali zamordowanych, 
zaś najstarszy z nich Maksymilian zgłosił ten fakt 
miejscowemu proboszczowi, żeby sporządzić akty 
zgonu. Wojna „dotykała” młodego Leszka i rodzinę 

Siemionów wielokrotnie. Niemal od początku doro-
śli członkowie rodziny, ojciec Mikołaj, matka Apolo-
nia – nauczycielka, a nawet starsi chłopcy, związali 
się z konspiracją. Mikołaj Siemion został już w 1940 
roku aresztowany przez Niemców; zamordowano go 
w Auschwitz. Bogusław, starszy od Leszka o trzy lata, 
żołnierz Batalionów Chłopskich, zginął w potyczce 
z niemieckimi żandarmami. Leszek pod koniec oku-
pacji związał się z 8. Pułkiem Armii Krajowej. Uczest-
niczył w akowskich rajdach po Lubelszczyźnie. 24 
lipca 1944 roku brał udział w partyzanckiej bitwie na 
Zastawiu koło Żukowa, gdzie krzczonowscy party-
zanci przetrzepali skórę wycofującemu się oddziało-
wi Niemców. W potyczce tej ranny został brat Leszka 

– Maksymilian.
Po krótkim pobycie w wojsku i milicji w Wielko-

polsce, rozpoczął Leszek Siemion pracę w prasie. 
W 1950 roku przeniósł się do Lublina, gdzie podjął 
pracę dziennikarską w redakcji „Sztandaru Ludu”. 
Jednocześnie ukończył studia dziennikarskie oraz 
historię na UMCS. Będąc reporterem działu rolne-
go zjeździł Lubelszczyznę wydłuż i wszerz. Zbierał 
materiały prasowe, a jednocześnie gromadził doku-
mentację, związaną z wojenną przeszłością. Będąc 
inwalidą wojennym, przeszedł w początku lat sześć-
dziesiątych na rentę inwalidzką, pozostał jednak 
działaczem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
i współpracownikiem lubelskiej prasy. Publikował 
na ogół materiały związane z wojną i okupacją Lu-
belszczyzny. Stworzył archiwum partyzanckie, bę-

dące podstawą warsztatu historyka. Zaczął pisać 
i wydawać książki historyczne. Wspierało go w tym 
zwłaszcza Wydawnictwo Lubelskie. Sporo się tego 
uzbierało. Prace „Iłża pamiętna klęską”, „Kapitula-
cji nie będzie” „Na wzgórzach Roztocza” pokazują 
walki wrześniowe. Ta ostatnia dokumentuje m.in. 
bitwę wojsk improwizowanego Frontu Północnego 
pod Tomaszowem i Krasnobrodem. Książki „Czas 
kowpakowców”, „Z lat okupacji hitlerowskiej na 
Lubelszczyźnie”, „Lubelszczyzna w latach okupacji 
hitlerowskiej”, „Rajdy partyzantów w Lubelskiem”, 

„Zamojski przełom”, „W lasach parczewskich i pod 
Rąblowem”, „Niezapomniany lipiec” i kilka innych 
ukazują życie na ziemi lubelskiej w latach II wojny 
i okupacji: martyrologię ludności, ruch oporu, walki 
partyzanckie, tajne nauczanie. W książkach tych 
znajduję nazwiska i losy ludzi z naszego rodzinnej 
miejscowości (podobnie jak Leszek Siemion urodzi-
łem się w Krzczonowie), których przed lat znałem, 
przez co są mi one osobiście bliskie. Wymienione 
prace te pozwalają stwierdzić, że Leszek Siemion 
był najbardziej twórczym dokumentalistą wspo-
mnianego okresu na Lubelszczyźnie, historykiem 
z największym dorobkiem. A przecież żył tylko 55 lat, 
zmarł w pełni sił twórczych, więc mógł jeszcze swój 
pisarsko-historyczny dorobek pomnożyć.

Po latach okazało się, że ten dorobek pisarski jest 
większy. W początkach swej pracy zawodowej napi-
sał powieść pt. „Sewer”. Jest to beletryzowana bio-
grafia jego najstarszego brata Maksymiliana, który 
był dla Leszka wzorem. Powieść nie została wydana. 
Czy próbował ją wydać i spotkał się z odmową wy-
dawców? Nie wiemy. Lektura dowodzi, że nikt w tam-
tych czasach, a więc na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych ub. stulecia nie odważyłby się jej 
wydać. Powieść przeleżała w maszynopisie, wydała 
ją dopiero córka Leszka Siemiona – Monika Siemion-

-Dudek w roku 2014, a więc wiele lat po śmierci au-
tora. Historyk tworzył też dzieło, mające być czymś 
w rodzaju sagi swej rodziny, obejmujące cztery poko-
lenia, począwszy od swego pradziadka - powstańca 
styczniowego, zamordowanego przez carskich Ko-
zaków, dziadka - również uczestnika powstańczego 
zrywu, któremu jednak udało się przeżyć, ojca – kon-
spiratora z PPS i legionisty I Brygady, i wreszcie włas-
nych siedmiu braci. Leszek Siemion pisał tę sagę 
w formie powieści, niejako na marginesie swej twór-
czości historycznej. I dzieła nie dokończył. Znowu 
przeleżało. I znowu córka, zajmująca się spuścizną 
ojca, dokonała opracowania niedokończonej sagi 
i w formie niedokończonej ją wydała.

Artykuł ze strony Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 
w Lublinie.

KRZCZONOWSKIE OPOWIASTKI CD.

KRONIKARZ LUBELSKIEJ PARTYZANTKI

Siemionowie w Zemborzycach.

z „Rzepa”). Południowy skwar a Czesio poszedł do 
mamy by nas poczęstować (ludzi ze wsi )zsiadłym 
mlekiem. Mleko było jeszcze „dzikie”i przez ponad 
pół godziny nie chciało się zsiąść, wiec zrezyg-
nowany odniósł je z powrotem. Później nerwowe 
spojrzenia na zegarek i kłótnia z kierowcą: szybciej 

… szybciej. Gdy dojeżdżaliśmy do Warszawy, ponad 
godzinie po zaplanowanej na rozpoczęcie ceremo-
nii decyzja – jedziemy po skrzypce do mieszkania 
Czesia, gdzie na czwartym piętrze czekała zrozpa-
czona, po całodziennym areszcie domowym i gło-
dówce (lodówka pusta) „przyszła niedoszła”. Gdy 
wreszcie udało nam się przekonać by pojechała (bo 
Państwo Młodzi przecież nic nie zawinili) bieg do 
kościoła. Młodzi przy ołtarzu a Czesio z krzykiem 
wygania zastępczego organistę (jak śmiał dotknąć 
zabytkowego instrumentu), powoli z namaszcze-
niem wyjmuje skrzypce i zaczyna je …stroić!!! Później 

cudnie zagrał „Ave Maryja”, ale nie było chyba ani 
jednej osoby która by nie słuchała z przyjemnością. 
Wspaniała uczta weselna odbyła się w posiadłości 
Siemiona w Petrykozach koło Mszczonowa. Stoły 
rozstawione były nad cudnym stawem otoczonym 
kilkusetletnimi dębami zabezpieczone piękną trady-
cyjną słomianą strzechą. Oprócz zimnych przekąsek 
pod którymi stoły się uginały, kelnerzy i kucharze 
z 3 warszawskich restauracji dla każdego z gości 
realizowali indywidualne zamówienia „na gorąco”. 
Kuchnia i całe zaplecze mieściły się w wyremon-
towanym wówczas, pięknym zabytkowym pałacu. 
(kilka lat  po śmierci Siemiona w 2013r. dwór prawie 
doszczętnie spłonął, a odbudowany został dopiero 
w  2019r. przez syna Krzysztofa).  Mówiono że (nie 
wiedzieć czemu ?) pani Siemionowa, do końca życia 
nie chciała z Czesiem rozmawiać!.... Oprac. Edward 
Dąbski, 28.07.2018, Bruksela.

***
Od redakcji: Czesio Kwieciński to nietuzinkowa 

postać artysty. Nigdy nie będzie dość zabawnych, 
wręcz komicznych historii z nim w roli głównej. 
Przyjeżdżając z Warszawy w rodzinne strony 
miał tyle opowieści, że nie było można przerwać 
z nim rozmowy. Trzeba z odpowiedzialnością 
przyznać że jak na tamte trudne czasy był to czło-
wiek światowy. Dzięki swoim zdolnościom mu-
zycznym komponował utwory, zakładał zespoły 
muzyczne i chóry, odwiedzając egzotyczne kraje 
np. Chiny, Japonię. Dawał koncert papieżowi tuż 
po otrzymaniu przez niego dystynkcji w Rzymie. 
Jego zdolności muzyczne, świetne wykształcenie, 
bezwzględny słuch muzyczny nigdy nie otrzymały 
właściwej sobie oprawy. Zabrakło dobrego impre-
saria i szczęścia w życiu, a szkoda. 
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ZDJĘCIA ZE STAREGO ALBUMU - ŻYCIE NA WSI

wł. zdj. J. Andrzejewska

wł. zdj. A. Kasprzak

wł. zdj. E. Lewandowski

Zdjęcia z archiwum KSR

wł. zdj. J. Głąb

wł. zdj. K. Mysłowski

wł. zdj. R. Klimek



26 Krzczonowski Gościniec nr 1(47)/2021OGŁOSZENIA

Zachęcamy czytelników do szukania miejscowo-
ści w tej ciekawej publikacji. Skorowidz miejsco-
wości Rzeczypospolitej Polskiej : opracowany na 
podstawie wyników pierwszego powszechnego 
spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych 
źródeł urzędowych. T. 4, Województwo lubelskie

Jest na polonie: https://polona.pl/.../skorowidz-
-miejscowosci.../4/...

POLONA.PL
***
Zapraszamy czytelników do wysłuchania wzru-

szającej audycji radiowej autorstwa Marii Rosa 

Krzyżanowskiej . O swojej matce Apolonii Siemio-
nowej mówią  jej żyjący synowie . Jest to  Audycja 
przypuszczalnie nagrana  pod koniec lat 60-tych. 

https://www.polskieradio.pl/7/5201/
Artykul/1623289,Slowo-o-matce-Maria-RosaKrzy-
zanowska

OGŁOSZENIE

KRZCZONOWSKIE PALMY 2021

Przedwojenna pocztówka - lata 30-te XX w.






