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ecesyjny dwór-willa w Mogilnicy zosta³ zbudowany 
przez rodzinê Jankowskich w latach dwudziestych XX w. SBudowla ta reprezentuje architekturê secesyjn¹ tego 

okresu i znacznie odbiega od tradycyjnego budownictwa 
ziemiañskiego po I wojnie œwiatowej. Poszczególne elementy 
architektoniczne nawi¹zuj¹ do stylów historycznych 
przenikaj¹c siê jednoczeœnie w bry³ê wspó³czesnej willi, jakich 
wiele wznoszono w tym czasie na terenach podmiejskich 
i uzdrowiskowych.

W I po³owie XVI w. w³aœcicielem Mogilnicy by³ Szymon 
Mogilnicki, po œmierci którego w 1563r. Maj¹tek dziedzicz¹ 
(po po³owie) jego dwaj synowie: Jan Miko³aj. Oprócz dworu 
Mogilnickich istnia³o jeszcze we wsi stare dworzyszcze pod 
,,Lasem wielkim,,. W 1626 r. Maciej Mogilnicki z Mogilnicy 
tworzy zapis fundacyjny na utrzymanie szko³y i szpitala 
w Paw³owie, obci¹¿aj¹c nim na wieczne czasy dobra 
mogilnickie: ,,na ka¿d¹ æwieræ roku z Mogilnicy korzec m¹ki 
¿ytniej ³êczyñskiej miary,,. Zapis ten by³ honorowany przez 
wszystkich kolejnych w³aœcicieli maj¹tku, a¿ do 1939r. 
W 1669 r. W³aœcicielami Mogilnicy jest rodzina Olêdzkich, 
która maj¹tek  dzier¿awi Remigianowi Niedobylskiemu. 
W roku 1671 maj¹tek nale¿a³ ju¿ do £ukasza Wysockiego, od 
którego przez córkê w drodze wiana przechodzi do Marcina 
Bia³obrzeskiego. 

W I po³owie XVIII w. w³aœcicielem Mogilnicy s¹ Roma-
nowscy (Jan, Micha³ i Antoni). Mogilnickie dobra w tym czasie 
sk³adaj¹ siê z przyleg³ych wsi: Dobromyœl, Kulik, Brzeziny i 
Olchowiec. W Mogilnicy w tym czasie istnieje stary drewniany 
dwór ,, … Z przejazdu od Kulika wrota na biegunach 
drewnianych, z przychodu przed budynkiem ganek, wchodz¹c 
do izby drzwi na zawiasach ¿elaznych, w izbie okien dwie 
starych w drewno oprawnych. Z izby alkierz, naprzeciwko 

piekarnia, ten budynek s³om¹ pokryty(...) do gumna id¹c wrota 
na biegunach drewnianych, stodó³ dwie... ,,(opis urzêdnika 
ziemskiego). W II po³owie XVIII w. wszystkie mniejsze maj¹tki 
ziemskie le¿¹ce w pobli¿u Siedliszcza wykupuje Wojciech 
Józef Longin Wêgleñski-podstoli ziemi Buskiej, pu³kownik 
husarii bu³awy polskiej koronnej i dziedzic Siedliszcza. Po nim 
w 1797r. maj¹tek obejmuje jego syn Onufry Wêgleñski-
Chor¹¿y ziemi che³mskiej, kawaler Orderu Or³a Bia³ego 
(w 1793r) wraz z ¿on¹ Tekl¹ z Baranowskich. Onufry 
Wêgleñski (urodzony 24.XII.1750r.) zmar³ 12.XII.1829 r. 
i pochowany zosta³ na  przy cerkiewnym (starym) cmentarzu w 
Mogilnicy. Nastêpnie maj¹tek dziedziczy ich syn Adam 
Wêgleñski. W 1838r. maj¹tek (wsie: Mogilnica, Dobromyœl 
i Brzeziny) nabywaj¹ B³a¿ej i Dominika z Karskich Piotrowscy, 
natomiast dobra Kulik Walerian Piotrowski, który nastêpnie 
odsprzedaje je bratu B³a¿ejowi. Po B³a¿eju i Dominice dobra 
Mogilnickie przejmuje ich najstarszy syn Tytus,  sp³aca 
pozosta³ych dwóch synów Adolfa i Waleriana, i osiada na sta³e 
w Mogilnicy. W 1890r. Tytus Piotrowski sprzedaje maj¹tek 
Janowi i Jadwidze z Duniewskich Pi¹tkowskim. W 1909r. 
Przeprowadzono parcelacjê ziemi folwarku Mogilnica. Po 
œmierci Jana Pi¹tkowskiego w 1917r. jego ¿ona Jadwiga 
sprzedaje pozosta³y maj¹tek za sumê 165tys. rubli Piotrowi 
i Julii z Go³êbiowskich Jankowskim, którzy to wznosz¹ nowy 
murowany dwór-willê. Od 1934r. maj¹tkiem zarz¹dzaj¹ ich 
synowie: Stanis³aw i W³adys³aw, a po œmierci W³adys³awa jego 
synowie Stefan i Kazimierz, którzy s¹ ostatnimi w³aœcicielami 
folwarku a¿ do reformy rolnej w 1944r. II wojnê œwiatow¹ dwór 
i park przetrwa³ bez wiêkszych szkód. Na prze³omie lat 
czterdziestych i piêædziesi¹tych XXw. w dworze mieœci³a siê 
dwuletnia œrednia szko³a rolnicza, po czym budynek dworu 
wraz z przyleg³ym terenem i parkiem zosta³ przejêty przez   
Spó³dzielniê Produkcyjn¹ i wtedy nast¹pi³a bezmyœlna 
dewastacja ,,pañskiego mienia,,. Masowo wycinano 
zabytkowe drzewa, a w 1956 r. w dworze gdzie mieœci³y siê 
biura spó³dzielni wybuch³ po¿ar, który zniszczy³ ca³y dach 
i ostatni¹ kondygnacjê budynku (w okolicy mówiono, ¿e ogieñ 
pod³o¿yli nieuczciwi pracownicy ksiêgowoœci spó³dzielni, aby 
zatrzeæ nieprawid³owoœci w ksiêgowanych dokumentach). 
W latach 70-tych odbudowano zniszczony budynek, ale ju¿ 
w zupe³nie odmiennej formie, lecz zachowuj¹c ocala³e 
elementy architektoniczne. Jeszcze bardziej niestety ucierpia³ 
park. Drzewostan uleg³ stopniowej dewastacji, wyciête zosta³y 
pomnikowe drzewa i zupe³nie zatarto uk³ad wnêtrz 
parkowych. Dwór w Mogilnicy wraz z przyleg³ym terenem by³ 
w³asnoœci¹ spó³dzielni a¿ do pocz¹tku 90-tych lat XX w., 
a obecnie stanowi prywatn¹ w³asnoœæ wspólnoty mieszka-
niowej.

A. Zawiaczyñski

Czêœc V
Zespó³ dworsko-parkowy
w Mogilnicy

Czêœc V
Zespó³ dworsko-parkowy
w Mogilnicy

         ,,Cudze chwalicie - swego nie znacie,, 
- zabytki naszej gminy.

         ,,Cudze chwalicie - swego nie znacie,, 
- zabytki naszej gminy.

Dwór w latach 30-tych XX wieku
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mina Siedliszcze obecnie realizuje projekt „Program 
promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze” dofinan-Gsowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oœ 
Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna Dzia³anie 2.4 
Marketing gospodarczy. Celem g³ównym projektu jest 
promocja gospodarcza Gminy Siedliszcze oraz promocja 
marki gospodarczej. Realizacja projektu bêdzie prowadziæ do 
zwiêkszenia potencja³u ekonomicznego gminy, rozpowszech-
niania informacji o niej oraz mo¿liwoœciach inwestycyjnych, 
wspó³pracy i kooperacji.

28 listopada 2014r. w Domu Kultury w Siedliszczu 
odby³a siê konferencja inauguracyjna projekt na któr¹ 
zaproszeni zostali przedsiêbiorcy z terenu gminy, radni gminni 
przedstawiciele szkó³ i uczelni wy¿szych oraz przedstawiciele 
samorz¹dów z polski i zagranicy.

Konferencjê otworzy³ Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim 
Zonik, który przywita³ goœci i krótko omówi³  cele projektu,  
nastêpnie wyst¹pili:
-  dr Jerzy Miszczak wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej
- Dariusz Dumkiewicz – przedstawiciel Wschodniej Grupy   

Doradczej 
-  Janusz Jakimowicz – prezes PD Co Sp. z o.o.
-  Artur Kluczny – wiceprezes PD Co Sp. z o. o
- Patrycja Woliñska-Bartkiewicz – cz³onek rady nadzorczej  PD   

Co Sp. z o. o
- dr Marcin Czarnacki –  dyrektor finansowy Medica Poland –   

Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
Konferencjê poprowadzi³ Pan Marek Ciastoch.

Red.

Program promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze
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11 listopada 2014r. mieszkañcy Siedliszcza tradycyjnie 
uroczyœcie obchodzili rocznicê odzyskania niepodleg³oœci 
przez Polskê w 1918 roku. 96 lat temu po 123 latach niewoli 
Ojczyzna nasza odzyska³a wolnoœæ. Dlaczego Narodowe 
Œwiêto Niepodleg³oœci obchodzimy w³aœnie 11 listopada?
Pamiêci¹ trzeba siêgn¹æ XVIII wieku, kiedy to w wyniku 
w³asnych wad narodowych i k³ótni politycznych Polska 
zniknê³a z mapy Europy i Œwiata w 1795 roku. Rosja, Prusy 
i Austria dokona³y trzeciego rozbioru Polski. Po wielu 
wysi³kach polskich patriotów i przegranych powstaniach 
narodowych nadzieje na odzyskanie niepodleg³oœci przyniós³ 
wybuch wojny w 1914 roku. 

To w³aœnie 11 listopada po kapitulacji Niemiec na 
froncie zachodnim zakoñczy³a siê I Wojna Œwiatowa. Rada 
Regencyjna w Warszawie, stanowi¹ca jeden z oœrodków 
w³adzy odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego, przekaza³a 
swoje uprawnienia Józefowi Pi³sudskiemu.

Œwiêto Niepodleg³oœci zosta³o formalnie ustanowione 
dopiero w 1937 roku. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e do 1937r. 
Polska Partia Socjalistyczna, której wczeœniej dzia³aczem by³ 
Józef Pi³sudski, œwiêtowa³a rocznicê niepodleg³oœci 
7 listopada, na pami¹tkê utworzenia Tymczasowego Rz¹du 
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie. Przed wojn¹ Œwiêto 
Niepodleg³oœci obchodzono tylko 2 razy – w 1937 i 1938r. 

Podczas II wojny œwiatowej œwiêtowanie by³o niemo¿liwe, 
a w³adze PRL uczyni³y œwiêtem pañstwowym dzieñ 22 lipca – 
data podpisania Manifestu PKWN. Obchody przywrócono 
w 1989 roku.

11 listopada 2014 roku uroczystoœci zwi¹zane 
z Narodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci w Siedliszczu 
rozpoczê³y siê Msz¹ Œw. odprawion¹ przez ks. kanonika Jacka 
Brogowskiego i ks. Andrzeja Jachimka w koœciele parafialnym. 
Oprawê patriotyczno-œwi¹teczn¹ przygotowa³ oddzia³ Akcji 
Katolickiej z Siedliszcza.

Po Mszy Œw. w³adze gminy – Wójt Hieronim Zonik, 
Przewodnicz¹cy Rady Wies³aw Pra¿nowski i Sekretarz Tomasz 
Szczepaniak z³o¿yli wieñce przy pomniku upamiêtniaj¹cym 

Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 
w Siedliszczu
Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 
w Siedliszczu



pomordowanych w 1939r. mieszkañców gminy Siedliszcze. 
Wartê honorow¹ przy pomniku pe³nili umundurowani 

uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda 
Traugutta z klasy o profilu bezpieczeñstwo publiczne.

Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci na czele z pocztami 
sztandarowymi przeszli ulicami Siedliszcza do Domu Kultury, 

ybory samorz¹dowe w roku 2014 budz¹ wiele 
emocji, g³ównie z powodu wadliwego systemu Winformatycznego. W województwie lubelskim 

wybierano ³¹cznie 213 wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast spoœród 677 kandydatów, w tym w 18 gminach i miastach 
zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

W wyborach  odda³o wa¿ne karty do g³osowania 
872053 wyborców to jest 49,9% uprawnionych do 
glosowania. Oddano 854781 g³osów wa¿nych to jest 98% 
ogólnej liczby g³osów oddanych. 

W pierwszej turze w województwie lubelskim wybrano 
135 wójtów, burmistrzówi prezydentów miast, w 77 
przypadkach ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿ 
po³owy wa¿nie oddanych g³osów. 

W jednej gminie (Sosnówka) zarejestrowano jednego 
kandydata na wójta, który w wyniku g³osownia nie otrzyma³ 
wiêcej ni¿ po³owy wa¿nie oddanych g³osów. Wójta w tej 
gminie ma wybraæ  Rada Gminy w g³osowaniu tajnym, 
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ ustawowego sk³adu rady, 
zg³oszonego przez co najmniej 1/3 radnych. W ten sposób 
wybrano w tej gminie wójta, jednak nie by³a to osoba która 
startowa³a w wyborach.                                                                                                                                                                           
W naszej gminie wybrano Radê Gminy w nastêpuj¹cym 
sk³adzie (wg. okrêgów wyborczych): 
1.  Tadeusz Henryk  Soko³owski, (Chojno Nowe Pierwsze)                                                                                                                                                                                       
2.  Andrzej Dzierba, (Chojno Nowe Drugie, Wojciechów,  

Romanówka)                                                                                                                                                                                                 
3.  Ryszard Poliszuk, (Chojeniec, Chojeniec-Kolonia)                                                                                                                                                                                                 
4.  Leszek Jêdruszak, (Anusin, Lipówki, Stare Chojno, Stasin 

Dolny, Gliny)    
5.  Ireneusz Józef Czmuda   (Wola Korybutowa Druga, Wola   

Korybutowa -Kolonia)
6.  Józef Bogdan Zalewski, (Majdan Zahorodyñski, Wola     

Korybutowa Pierwsza, Borowo)                                                                                                                                                                                       
7.  Micha³ Cezary Drzazga, (Kulik, Kulik Kolonia,   

Dobromyœl, Zabitek)
8.   Tomasz Tadeusz Klin, (Mogilnica, Brzeziny, Kamionka)                                                                                                                                                                                       
9.   Miros³aw Wanarski, (Bezek)                                                                                                                                                                                           
10.  Alicja Œlusarczyk, (Bezek Kolonia)                                                                                                                                                                                         
11. Leszek £ukaszewski, (Adolfin, Lechówka, Bezek  

 Dêbiñski, Jankowice, Julianów)                                                                                                                                                                                              
12. Robert Podkañski, (Marynin, Krowica, Siedliszcze  

  Kolonia, Janowica)
13.  Zbigniew Jan Droñ, (Siedliszcze)
14.  S³awomir Miros³aw Posturzyñski, (Siedliszcze)                                                                                                                                                                                   
15.  Wies³aw Pra¿nowski, (Siedliszcze)

   Na pierwszej sesji Rady Gminy Siedliszcze w tej kadencji 
w dniu 1 grudnia 2014r.  radni wybrali prezydium Rady 
w sk³adzie: Wies³aw Pra¿nowski - przewodnicz¹cy i dwóch 
wiceprzewodnicz¹cych: Andrzeja Dzierbê i Tomasza Klina.

  Wójtem zosta³ wybrany w pierwszej turze Hieronim Zonik,  
otrzyma³ 1716 g³osów (68,12%).                                   H. Zonik

gdzie g³os zabra³ Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik, 
a m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza 
zaprezentowa³a inscenizacjê patriotyczn¹.

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci stanowi¹ o patrio-
tycznych postawach mieszkañców Siedliszcza i ci¹gle przy-
pominaj¹, ¿e wolnoœæ i niepodleg³oœæ nie s¹ dane na zawsze. 

            W. Pra¿nowski

Wybory samorz¹dowe 2014 r.



a pocz¹tek proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje 

z okazji wyboru na stanowisko Wicestarosty 

Powiatu Che³mskiego. Dla wielu osób zapewne N
by³o to zaskoczenie, ¿e po wielu latach pracy opuœci³ Pan 

Urz¹d Gminy Siedliszcze, koñcz¹c tym samym pewien etap 

swojej zawodowej kariery. Co zdecydowa³o o przejœciu do 

Starostwa Powiatowego w Che³mie? Nie ¿al Panu 

opuszczaæ Siedliszcza?
Oczywiœcie, ¿e jest mi trochê ¿al. Siedliszcze to 

miejscowoœæ, w której rozpocz¹³em 

swoj¹ karierê zawodow¹ i gdzie 

doszed³em do tego, co dziœ w ¿yciu 

mam. 15 lat pracy w Urzêdzie Gminy 

Siedliszcze da³o mi bardzo wiele. 

Przez ten czas mog³em realizowaæ siê 

nie tylko na gruncie zawodowym ale i 

spo³ecznym. Ale tak naprawdê to nie 

opuszczam Siedliszcza. Tu nadal 

mieszka moja rodzina, córka uczê-

szcza do szko³y podstawowej. Praca 

w Starostwie Powiatowym jest kolej-

nym krokiem naprzód w mojej ka-

rierze, ale pozwoli mi równie¿ dbaæ 

o rozwój gminy Siedliszcze.
Jakie s¹ Panu znane problemy 

mieszkañców powiatu che³mskiego?
Jednym z najwiêkszych pro-

blemów niestety jest brak miejsc pracy. 

Chcia³bym móc rozwi¹zaæ ten pro-

blem. Dzia³ania jakie mo¿e podj¹æ 

powiat, to przede wszystkim wsparcie 

gmin w poszukiwaniu nowych inwestorów i u³atwienie im 

prowadzenia inwestycji na naszym terenie. Nale¿y równie¿ 

pomóc naszym przedsiêbiorcom w poszukiwaniu nowych 

œrodków finansowych na za³o¿enie lub rozwój w³asnej firmy. 

Wa¿n¹ funkcjê w rozwi¹zywaniu problemów bezrobocia, 

a tak¿e podnoszenia poziomu ¿ycia mieszkañców naszego 

powiatu pe³ni¹ organizacje pozarz¹dowe, które powiat 

równie¿ bêdzie wspiera³. Du¿¹ nadziej¹ dla mieszkañców 

powiatu che³mskiego na znalezienie pracy bêdzie budowa 

kopalni wêgla kamiennego.
Jak siê uk³ada wspó³praca powiatu z poszczególnymi 

gminami?
Wspó³praca z gminami w poprzedniej kadencji 

uk³ada³a siê dobrze i nie bêdziemy tego zmieniaæ. Bardzo 

serdecznie dziêkujê za zaanga¿owanie wszystkim 

w³odarzom gmin z powiatu che³mskiego. To dziêki ich 

partnerstwu powiat móg³ zrealizowaæ wiele inwestycji. Nie 

zmieniamy zasad wspó³pracy z gminami, jesteœmy otwarci 

na dialog i ciekawe pomys³y. Zamierzamy równie¿ 

wspó³pracowaæ z Pani¹ Prezydent Miasta Che³m Agat¹ Fisz 

w zakresie finansowania Urzêdu Pracy oraz polepszenia 

sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Sytuacja powiatu che³mskiego na dzieñ dzisiejszy jest 

bardzo dobra. Zad³u¿enie kszta³tuje siê na poziomie 15 %, 

co pozwala prowadziæ inwestycje i sprawia, ¿e posiadamy 

du¿¹ zdolnoœæ kredytow¹.Uwa¿am, ¿e rozwa¿nie 

gospodarujemy dostêpnymi œrodkami finansowymi, 

szukamy i zamierzamy aplikowaæ po œrodki zewnêtrzne, 

pochodz¹ce przede wszystkim z funduszy krajowych i 

unijnych. D³ugoletnia prognoza finansowa jest 

optymistyczna dla przysz³ych inwestycji powiatu che³m-

skiego.
Ka¿da osoba zarz¹dzaj¹ca przychodz¹ca na nowe 

stanowisko wnosi coœ nowego. Jakie bêd¹ Pana decyzje?
Nie zamierzam przeprowadzaæ ¿adnej 

rewolucji w organizacji powiatu. Uwa-

¿am, ¿e najwa¿niejsze jest zdrowe 

i racjonalne podejœcie do ka¿dego 

problemu. Jestem zawsze nastawiony 

na rozmowê i wys³uchanie drugiej 

strony. Takiego te¿ postêpowania 

oczekujê od urzêdników starostwa 

wzglêdem interesantów.
A jakie s¹ Pana plany na przysz³oœæ 

zwi¹zane z gmin¹ Siedliszcze?
Priorytetem dla mnie jest na pewno 

poprawa infrastruktury drogowej. Na 

terenie gminy Siedliszcze nale¿a³oby 

to zrobiæ min. w Kuliku, Krowicy, Bez-

ku, Chojeñcu, Woli Korybutowej, 

Majdanie Zahorodyñskim, Mogilnicy. 

Na pewno kolejnym wyzwaniem dla 

nas bêdzie budowa kopalni wêgla 

kamiennego, która zlokalizowana ma 

byæ na terenie powiatu che³mskiego. 

Zamierzamy równie¿ wspieraæ dzia-

³ania w pozyskiwaniu kapita³u zagra-nicznego. Jesteœmy 

przed uchwaleniem bu-d¿etu na 2015 rok, a w nim 

przygotowane s¹ takie inwestycje jak budowa zatoki 

postojowej przy cmentarzu parafialnym w Siedliszczu (koszt 

inwestycji to 300 tys. z³ - inwestycja realizowana bêdzie 

wspólnie z Gmin¹ Siedliszcze w udziale 40/60 %), projekt 

techniczny przebudowy mostu na rzece Mogielanka 

w miejscowoœci Majdan Zahorodyñski wraz z wy³o¿eniem 

dywanika asfaltowego na d³ugoœci 1 km (liczymy tutaj na 

dofinansowanie inwestycji w wysokoœci 50% kosztów 

ca³kowitych z Ministerstwa Infrastruktury).
Korzystaj¹c z okazji, i¿ zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego 

Narodzenia, a jest to czas, który sk³ania do zadumy 

i refleksji, który powoduje, ¿e patrzymy na to co dobre, a nie 

na to, co nas dzieli, kiedy chêtniej wyci¹gamy do siebie 

przyjazne i po-mocne d³onie, proszê o przyjêcie serdecznych 

¿yczeñ. Aby w tych szczególnych dniach nie zabrak³o 

Pañstwu mi³oœci oraz rodzinnego ciep³a, aby atmosfera tych 

piêknych i radosnych Œwi¹t przepe³ni³a Pañstwa pozytywn¹ 

energi¹ i nadziej¹ na Nowy 2015 Rok.
J. Dziewulska

Jaka jest obecnie sytuacja finansowa Powiatu?Rozmowa z Tomaszem Szczepaniakiem, 
Wicestarost¹ Powiatu Che³mskiego.



pó³ka PDCo 2 grudnia 2014 r. zorganizowa³a na Zamku 
Lubelskim uroczystoœæ nadania imienia kopalni jak¹ Szamierzaj¹ wybudowaæ na obszarze koncesji na 

poszukiwanie z³ó¿ wêgla kamiennego na terenie jednej 
z trzech gmin: Siedliszcze, Wierzbica i Cyców. Na uroczystoœci 
obecne by³y dr Wies³awa Kozielska-Trzaska oraz Edwarda 
Natkañska,  najbli¿sze ¿yj¹ce krewne Jana Karskiego. 

Imiê legendarnego emisariusza Podziemnej Polski, 
zwi¹zanego z Lubelszczyzn¹ podczas tej uroczystoœci otrzyma³a 
planowana nowa kopalnia wêgla kamiennego. Podpisany zosta³ 
akt intencyjny o nadaniu nazwy przysz³ej kopalni przez prezesa 
spó³ki PDCo Janusza Jakimowicza, bratanicê Jana Karskiego 
Wies³awê Kozielsk¹-Trzask¹ oraz cz³onka zarz¹du Towarzystwa 
Jana Karskiego Jacka WoŸniaka. W akcie intencyjnym napisano: 
„Chcemy w ten sposób oddaæ ho³d Janowi Karskiemu oraz 
wszystkim tym, którzy w czasie drugiej wojny  œwiatowej 
znaleŸli odwagê, by przeciwstawiæ siê z³u i powstrzymaæ 
zbrodnie holokaustu”. 

W uroczystoœci udzia³ wziêli: marsza³ek S³awomir 
Sosnowski, wicemarsza³ek Krzysztof Grabczuk, burmistrz 
Rejowca Fabrycznego oraz wójtowie gmin Siedliszcza, Rejowca 
Fabrycznego i Wierzbicy. Przedstawiciele, w tym prezes spó³ki 

rzeciego listopada 2014 roku odby³ siê uroczysty 
jubileusz zespo³u „Siedliszczanie znad Wieprza”, który Trozpocz¹³ siê msz¹ œw. w koœciele parafialnym 

w Siedliszczu.
W Domu Kultury w Siedliszczu kontynuowane by³y 

uroczystoœci. Zespó³ przyj¹³ ¿yczenia od wicemarsza³ka 
województwa lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, w³adz 
powiatu che³mskiego, przyjació³ i sympatyków zespo³u. 
O pocz¹tkach, pierwszym sk³adzie, trudnoœciach i sukcesach 
zespo³u opowiedzia³ wójt gminy Siedliszcze Pan Hieronim 
Zonik. 

Tego dnia nie zabrak³o wzruszeñ, piêknych ¿yczeñ, 
wspomnieñ, ale te¿ planów co do dalszej dzia³alnoœci 
Siedliszczan znad Wieprza. Na uroczystoœci obecne by³y 
zaprzyjaŸnione zespo³y – kapela Sami Swoi z Rejowca, zespó³ 
£opieñczacy z £opiennika Górnego, zespó³ Podzamcze 
z Me³gwi, a tak¿e dzieciêcy zespó³ K³osy z Siedliszcza. 

GOK

PDCo zapewniali, ¿e nowa kopalnia na LubelszczyŸnie 
powstanie na pewno. Ziœci³y siê s³owa prezesa Janusza 
Jakimowicza, który podczas pierwszej wizyty w gminie 
Siedliszcze prosi³ o nie nag³aœnianie w mediach, zamiaru 
budowy kopalni przez tê spó³kê, do czasu gdy nie bêd¹ mieli 
pewnoœci, ¿e uda im siê zrealizowaæ swoje zamiary. 

Obserwowaliœmy wczeœniej szerok¹ kampaniê informa-
cyjn¹, wiele konferencji prasowych, organizowanych przez 
polityków. Dotyczy to innego obszaru koncesyjnego nazwanego 
„Paw³ów”, to ludzie biznesu wybuduj¹ kopalniê a nie politycy! 
Staramy siê w ka¿dy mo¿liwy sposób jaki dopuszcza prawo i le¿y 
w kompetencji samorz¹du gminy pomagaæ tej inicjatywie. 
Niewa¿ne w której gminie zostanie wybudowana nowa 
kopalniana wa¿ne by powsta³a, bo zyskaj¹ na tym wszystkie 
gminy, a przede wszystkim mieszkañcy tych gmin. 

Hieronim Zonik
                                  Wójt Gminy Siedliszcze
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10 lat Siedliszczan znad Wieprza10 lat Siedliszczan znad Wieprza

Nowa kopalnia 
otrzyma³a ju¿ swoje imiê



egoroczne podsumowanie VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Wac³awa Iwaniuka odby³o siê T6 grudnia 2014 roku w Domu Kultury w Siedliszczu.

Do rywalizacji stanê³o 31 uczestników, których zestawy 
wierszy ocenia³o jury w sk³adzie: Mariusz Kawa³ko, Danuta 
Makaruk, Henryk Radej oraz Waldemar Taurogiñski.

Zwyciê¿czyni¹ okaza³a siê m³oda poetka Pani Dorota 
Grzesiak – nagrodzona za zbiór wierszy – Cantadora. 
Laureatka otrzyma³a pami¹tkowy medal oraz 100 egzemplarzy 
swojego autorskiego tomiku. 

Podsumowaniu konkursu towarzyszy zawsze Siedliska 
Biesiada Literacka, podczas której przypominana jest sylwetka i 
twórczoœæ patrona konkursu, ma miejsce wystawa publikacji 
Wydawnictwa TAWA, spotykaj¹ siê mi³oœnicy poezji. W tym 
roku uczestnicy Siedliskiej Biesiady Literackiej mieli okazjê 
wys³uchaæ wierszy Iwaniuka w interpretacji wokalnej Marka 
Miszczuka – che³mskiego barda, a tak¿e zapoznaæ siê z p³yt¹ 
Inwentaryzacja Micha³a Pastuszaka i zespo³u „Po³awiacze 
pere³” – prezentuj¹cych nurt piosenki autorskiej.

Laureatka konkursu – Pani Dorota zaprezentowa³a swoj¹ 

twórczoœæ, ka¿dy uczestnik otrzyma³ nagrodzony tomik, które 
autorka chêtnie opatrywa³a dedykacj¹. Warto dodaæ, ¿e tego-
roczna zwyciê¿czyni to najm³odsza laureatka konkursu, ma 
zaledwie 27 lat, a na koncie dwie ksi¹¿ki poetyckie. „Cz³on-
kowie jury stwierdzaj¹, ¿e na mapie m³odej polskiej literatury 
pojawi³ siê talent poetycki, który nale¿y z uwag¹ i pie-
czo³owitoœci¹ wspomagaæ w dalszym rozwoju” - czytamy 
w podsumowaniu protoko³u z posiedzenia jury.

GOK

o raz kolejny Zespó³ Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza 
w Siedliszczu podsumowa³ konkurs o Janie Pawle II, Pktóry cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. XIII edy-

cja konkursu objê³a tym razem ca³¹ Archidiecezjê Lubelsk¹. 
Na podsumowanie wyników i rozdanie nagród przybyli 

laureaci z wielu szkó³ województwa lubelskiego. Prezentacja 
prac i wrêczenie nagród odby³o siê w Gminnym Oœrodku 

Kultury w Siedliszczu. Komisja konkursowa przyzna³a 57 
nagród w 3 kategoriach. 

Na konkurs literacko-plastyczny pod has³em Tobie 
zawierzam losy Koœcio³a, Totus Tuus Maria wp³ynê³o 719 prac 
z 82 szkó³.

Na konkurs plastyczny w trzech kategoriach wiekowych 
nades³ano 596 prac z 71 szkó³, w tym 274 z klas 0-III SP, 214 z 
klas IV-VI SP oraz 108 z gimnazjum i szkó³ ponad 
gimnazjalnych.
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VIII edycja konkursu poetyckiego 
im. Wac³awa Iwaniuka

Konkurs o Janie Pawle II



Na konkurs literacki nades³ano 83 prace z 23 szkó³, w 
tym 40 z kl. IV-VI, 9 z gimnazjum oraz 34 prac ze szkó³ ponad-
gimnazjalnych.

Na konkurs multimedialny nades³ano 40 prac z 19 szkó³, 
w tym 15 z kl. IV-VI, 18 z kl. I-III gimnazjum oraz 7 ze szkó³ 
ponadgimnazjalnych.

Komisja w sk³adzie: Ma³gorzata Posturzyñska, Monika 
Ga³ka, Anna Œliwiñska, Micha³ Okoñ, Jacek Poliszuk, Urszula 
Dziedzic, Maciej Dudek, Jerzy Wojtan, Piotr Tymochowicz, 
Magdalena Jakubczak.                                       

M. Lekan-Poliszuk
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ozpoczêcie nauki w szkole jest wielkim prze¿yciem dla 
dziecka i jego rodziców. Dzieci poznaj¹ nowe Rœrodowisko, jakim jest szko³a, nawi¹zuj¹ nowe 

znajomoœci. Musz¹ sprostaæ odmiennym ni¿ dotychczasowe 
wymaganiom, jakie stawiaj¹ przed nimi nauczyciele.
Tradycyjnie powitanie nowych uczniów w progach szko³y ma 
charakter podnios³y, a zarazem radosny. Jest to œwiêto nie tylko 
dla najm³odszych dzieci, ale tak¿e dla ich starszych kolegów, 
dyrekcji, nauczycieli i rodziców.

Na uroczystoœci Œlubowania 29 paŸdziernika 2014 r. 
w Szkole Podstawowej w Siedliszczu zebra³o siê 82 dzieci 
z czterech oddzia³ów klas pierwszych oraz uczniowie klas 
drugich i trzecich. Na tê wyj¹tkow¹ uroczystoœæ przybyli tak¿e 
zaproszeni goœcie: ks. Kanonik Jacek Brogowski, Wójt Gminy 
Siedliszcz p. Hieronim Zonik, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu 
p. Tomasz Szczepaniak, Przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Siedliszcze p. Wies³aw Pra¿nowski, Przewodnicz¹ca Rady 
Rodziców Zespo³u Szkó³ p. Dorota Orysz oraz Dyrektor 
Zespo³u Szkó³ p. Bernarda Pra¿nowska i wicedyrektorzy p. 
Ma³gorzata Lekan – Poliszuk i Aneta Dudek. Nie zabrak³o 
licznie zebranych rodziców dzieci.

Na pocz¹tku przedstawicielki Ma³ego Samorz¹du 
Uczniowskiego – Noemi Michalska i Adrianna Pisarczyk, 
powita³y pierwszoklasistów i ¿yczy³y im sukcesów w nauce 
oraz mi³ych chwil spêdzonych w szkole.

Na powitanie m³odszych kolegów program artystyczny 
przygotowali tak¿e uczniowie klas drugich. W humorystyczny 
sposób udzielili im rad jak „przetrwaæ” w szkole i zapewnili 
o swojej pomocy w rozwi¹zaniu ka¿dego trudnego problemu.

W dalszej czêœci swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci 
zaprezentowa³y dzieci z klas pierwszych.  W obecnoœci króla 
O³ówkosa, który w tym dniu przyby³ do szko³y wraz z ¿on¹ 
i swoj¹ œwit¹, zdawali swój pierwszy egzamin. Musieli pokazaæ 

czego nauczyli siê w szkole. Zadania by³y trudne, dotyczy³y 
liczenia, recytacji i œpiewu. Pomimo tremy i widocznego 
zdenerwowania, wynik by³ pozytywny i wszystkie dzieci 
zaliczy³y egzamin. 

Kulminacyjnym punktem uroczystoœci by³o œlubowanie 
na sztandar. Dzieci zobowi¹za³y siê, ¿e bêd¹ rozwijaæ swoje 
uzdolnienia, doskonaliæ umiejêtnoœci, wzbogacaæ wiedzê, 
kszta³towaæ charakter, a swoim zachowaniem i ocenami  
sprawiaæ radoœæ rodzicom i nauczycielom. 

Pani Dyrektor ogromnym o³ówkiem pasowa³a ka¿dego 
ucznia i z dum¹ przyjmowa³a do grona uczniów naszej szko³y. 
Ten dzieñ obfitowa³ w niespodzianki. Z r¹k Pani Dyrektor 
pierwszoklasiœci otrzymali pami¹tkowe dyplomy, klasa druga 
przywita³a kolegów s³odkim upominkiem, a Pan Wójt 
obdarowa³ ka¿dego ucznia wspania³ym zestawem ma³ego 
malarza, w którym znajduj¹ siê akcesoria do malowania i 
rysowania.

Na zakoñczenie uroczystoœci g³os zabra³ Pan Wójt, który 
¿yczy³ uczniom samych szóstek i pi¹tek w szkole i po-
dziêkowa³ rodzicom za  trud wychowania dzieci. Zapewni³, 
¿e edukacja jest zawsze priorytetem dla w³adz gminy i obieca³, 
¿e nadal bêdzie dba³ o rozwój szko³y. Przypomnia³ tak¿e, ¿e 
w paŸdzierniku przy Zespole Szkó³ mia³o miejsce uroczyste 
otwarcie, tak potrzebnego, nowoczesnego placu zabaw dla 
dzieci. Inwestycja by³a mo¿liwa dziêki pozyskanym 
funduszom europejskim. By³a to realizacja kolejnego ju¿ 
projektu edukacyjnego, gdzie tym razem oprócz placu zabaw, 
zakupiono nowoczesne wyposa¿enie oddzia³ów przedszkol-
nych – sprzêt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz 
wyposa¿enie sal. Uroczystoœæ zakoñczy³y pami¹tkowe zdjêcia 
oraz s³odki poczêstunek przygotowany przez rodziców.

Podobna uroczystoœæ mia³a miejsce tak¿e w Szkole 
Filialnej w Woli Korybutowej.13 listopada 2014 r. czworo 
dzieci z klasy pierwszej z³o¿y³o œlubowanie i z ¿ó³todziobów 
sta³o siê pe³noprawnymi uczniami. Na uroczystoœci obecni byli 
zaproszeni goœcie: ks. Kanonik Stanis³aw Koproñ, Wójt Gminy 
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„Œlubujê…” uroczystoœæ Œlubowania uczniów
klas pierwszych Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu



Siedliszcze Hieronim Zonik, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu  
Tomasz Szczepaniak oraz Dyrektor Zespo³u Szkó³ Bernarda 
Pra¿nowska i wicedyrektor Aneta Dudek, a tak¿e rodzice 
dzieci i koledzy z oddzia³u przedszkolnego. 

Uczniowie przygotowywali siê do tej uroczystoœci od 

wietlica œrodowiskowa przy Zespole Szkó³ w Siedliszczu 
dzia³a ju¿ od 2008 roku! To ju¿ szeœæ lat przy wspó³pracy ŒPolskiego Czerwonego Krzy¿a i Duñskiego Czerwonego 

Krzy¿a realizujemy projekt „Okno na œwiat”, w ramach którego 
œwietlica rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

G³ównym celem naszej pracy jest zapewnienie opieki 
i organizacji czasu wolnego dzieciom ze œrodowiska lokalnego, 
do¿ywianie, a tak¿e pomoc w odrabianiu lekcji oraz kszta³cenie 
i rozwijanie zainteresowañ naszych wychowanków. Przez cztery 
lata pani Teresa Kiejda stawa³a na wysokoœci zadania i wype³nia³a 
misjê œwietlicy. Od dwóch lat dzia³anie te s¹ kontynuowane przez 
pani¹ Annê Œliwiñsk¹. Bardzo czêsto goœciliœmy przedstawicieli 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a z Lublina i Bia³orusi, a tak¿e 
delegacjê z Danii.

Gry planszowe, pi³karzyki, du¿y telewizor z DVD, komputer 
z dostêpem do Internetu to tylko niektóre z mo¿liwoœci form 
spêdzania czasu wolnego w œwietlicy. Uczniowie naszej szko³y po 
skoñczonych lekcjach otrzymuj¹ tu pomoc w odrabianiu prac 
domowych. Bior¹ bardzo aktywny udzia³ w zajêciach rekreacyjno-
sportowych w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym 
i nowopowsta³ym placu zabaw. Nie brakuje te¿ zajêæ plastyczno-
technicznych, dziêki którym rozwijaj¹ swoje talenty i wyobraŸniê. 
Podczas zajêæ wychowankowie maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ 
doskonaliæ jêzyk angielski oraz porozmawiaæ z psychologiem 
szkolnym na bardzo ciekawe, czêsto nurtuj¹ce je tematy. Dzieci, 
zw³aszcza te w m³odszym wieku szkolnym, s¹ aktywne, otwarte 
i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemnoœæ. Nie obawiaj¹ siê 
pora¿ki, æwicz¹, poszukuj¹, rozwijaj¹ twórcze podejœcie do 
czekaj¹cych je zadañ. Nasz¹ pracê wspieraj¹ i uatrakcyjniaj¹ 
wolontariusze z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. R. Traugutta 
w Siedliszczu, jak i z gimnazjum. Zawsze s¹ gotowi pomóc 
w nauce. Przygotowuj¹ ciekawe gry i zabawy. W grudniu 
przebrani za Œw. Miko³aja i jego pomocników wrêczyli naszym 
wszystkim podopiecznym paczki z upominkami w postaci 
s³odyczy, zabawek i przyborów szkolnych.

Bardzo przyjemn¹ przerw¹ miêdzy zajêciami jest, 
refundowany przez PCK, podwieczorek: dro¿d¿ówki, cebularze, 
rogaliki, owoce, ciep³a herbata lub napoje. Nigdy nie brakuje te¿ 
s³odkoœci: wafelków, czekolady, lizaków czy batonów. Po takim 
posi³ku a¿ chce siê pracowaæ dalej!

Wa¿nym elementem pracy naszej œwietlicy jest jej wystrój. 
Tote¿ zgodnie z tematyk¹ zajêæ i zainteresowañ uczniów dbamy o 
wystrój pomieszczenia, maj¹c na uwadze estetyczny 

i przyjemny wygl¹d sali. W tym celu wspólnie z chêtnymi dzieæmi, 
wykonujemy gazetki œcienne, wystawy i dekoracje, zrobione  
w czasie zajêæ.

Œwietlica jest miejscem s³u¿¹cym nie tylko do nauki, ale i do 
zabawy. W czerwcu 2014 wybraliœmy siê na bardzo atrakcyjn¹ 
wycieczkê do Ba³towa i do Ujazdowa. Zabawy w Parku Rozrywki: 
gokarty, statek piracki, wodne ³abêdzie i karuzele cieszy³y siê 
ogromnym powodzeniem. Kolejny punkt wycieczki, czyli 
zwiedzanie z przewodnikiem JuraParku, którego centrum 
stanowi¹ modele dinozaurów o rzeczywistych rozmiarach, 
wzbudzi³ zachwyt wœród naszych podopiecznych. Podobnie 
zreszt¹ jak spacer wzd³u¿ œcie¿ki dydaktycznej, która w bardzo 
przejrzysty sposób zosta³a podzielona na okresy geologiczne 
i obrazuje miliony lat ewolucji ¿ycia na naszej planecie. Ostatnie 
miejsce, które zwiedziliœmy to pe³ne magii i tajemniczoœci ruiny 
zamku Krzy¿topór w Ujazdowie. W poprzednich latach 
organizowane by³y wyjazdy do Kazimierza Dolnego i do Janowca. 
W czasie wakacji nasi podopieczni mog¹ bezp³atnie lub za 
symboliczn¹ op³at¹ korzystaæ z wypoczynków w Mszanie Dolnej 
i Murzasichle. Zawsze wracaj¹ uœmiechniêci i ¿a³uj¹, ¿e te dwa 
tygodnie tak szybko minê³y.

Nasza dzia³alnoœæ wspierana jest te¿ przez firmê DPD, która 
od czterech lat dostarcza paczki, zawieraj¹ce zabawki, przybory 
szkolne, ksi¹¿ki i s³odycze. W tym roku otrzymaliœmy sprzêt AGD, 
m.in. czajnik elektryczny i kuchenkê mikrofalow¹, który u³atwia 
przygotowanie posi³ków i ciep³ych napoi.

Œwietlica œrodowiskowa przy naszej szkole jest miejscem, 
zapewniaj¹cym opiekê, w którym dzieci i m³odzie¿ rozwijaj¹ 
swoje zainteresowania. To tu budowane s¹ pozytywne wzorce 
zachowañ, kszta³towane s¹ w³aœciwe postawy i nawyki. Jesteœmy 
dumni z naszych dzieci i ich pracy.                            
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pocz¹tku roku szkolnego, uczyli siê dzielnie wierszy 
i piosenek, wytrwale æwiczyli podczas prób. Pokazali, ¿e s¹ 
gotowi staæ siê uczniami. W uroczystoœæ aktywnie w³¹czyli siê 
rodzice. Jeden z ojców wniós³ do sali sztandar szko³y, na który 
dzieci z³o¿y³y przyrzeczenie. Œlubowa³y, ¿e bêd¹ pilnie 
wype³niaæ swoje obowi¹zki i dbaæ o dobre imiê szko³y. 
Pasowania na ucznia dokona³a p. Dyrektor, która wita³a dzieci 
w szkole i ¿yczy³a im ocen na miarê swoich mo¿liwoœci. Dzieci 
otrzyma³y prezenty od rodziców w postaci przyborów 
szkolnych i s³odyczy. Dodatkow¹ niespodziankê przygotowa³ 
dla nich Pan Wójt, wrêczaj¹c zestaw do malowania 
i rysowania. Z nim ka¿de dziecko z pewnoœci¹ rozwinie swoje 
zdolnoœci. Na zakoñczenie rodzice zaprosili wszystkich na 
poczêstunek, a póŸniej przy dŸwiêkach muzyki dzieci bawi³y 
siê na dyskotece.

Obie uroczystoœci by³y wielkim prze¿yciem dla dzieci 
i ich rodziców i z pewnoœci¹ na d³ugo zapadn¹ w pamiêci.

Wszystkim pierwszoklasistom ¿yczymy sukcesów 
w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szklonym 
œwiadectwie.                                                                                                      

„Okno na œwiat” dla naszych dzieci

A.Œliwiñska

 A.Dudek



nia 17 listopada 2014 r. w Zespole Szkó³ im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedliszczu odby³y siê obchody Dnia 
Patrona. Uroczystoœci rozpoczê³a czêœæ oficjalna - D

œlubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum, którzy 
z³o¿yli przysiêgê na sztandar szko³y. Przedstawiciele 
pierwszoklasistów dokonali prezentacji swoich klas w 
oryginalny i humorystyczny sposób. 

W imieniu spo³ecznoœci delegacja klas pierwszych 
z³o¿y³a kwiaty w k¹ciku Patrona. Po wspólnym odœpiewaniu 
hymnu narodowego i szkolnego g³os zabra³a Dyrektor Zespo³u 
Szkó³, pani Bernarda Pra¿nowska. Po zakoñczeniu czêœci 
oficjalnej uczniowie klas 0-III wyst¹pili w paradzie postaci z 
utworów Henryka Sienkiewicza.

Kolejnym punktem programu by³a czêœæ artystyczna w 
wykonaniu uczniów klasy V b i II b gimnazjum oraz zespo³u 
wokalnego. Widowni szczególnie podoba³a siê piêknie 
wykonana przez Nataliê S³otwiñsk¹ i Bartosza £uczkiewicza 
"Dumka na dwa serca".

Jak co roku obchody Dnia Patrona poprzedzi³y liczne 
konkursy klasowe i szkolne poœwiêcone sylwetce Wielkiego 
Rodaka. Po czêœci artystycznej finaliœci otrzymali z r¹k pani 
Dyrektor nagrody i wyró¿nienia.

Wszystkich uczestników parady postaci nagrodzono 
upominkami. Rozstrzygniêto konkursowe zmagania dotycz¹ce 
"¯ycia i twórczoœci Henryka Sienkie-wicza". Eliminacje odby³y 
siê w dwóch etapach: klasowym i 
szkolnym. Wyniki konkursu przedstawiaj¹ 
siê nastêpuj¹co:
Szko³a Podstawowa:
I miejsce - Paulina Pra¿nowska
II miejsce - Zuzanna Pigiel
III miejsce - Patrycja Stepczuk
Publiczne Gimnazjum:
I miejsce - Rafa³ Wójcik
II miejsce - Olaf Machaj
III miejsce - Kacper Jêdruszak.

Uczniowie klas Va i Ia - finaliœci 
konkursu na naj³adniej przeczytany 
fragment utworu Henryka Sienkiewicza 

wyg³osili przygotowane teksty na forum szko³y. Wszystkie 
klasy Zespo³u Szkó³ przygotowa³y gazetki poœwiêcone 
nobliœcie. W kategorii klas 0-III wygra³y klasy IIIb i IIIc, w 
klasach IV -VI zwyciê¿y³a Va, a w gimnazjum IIIa. Zwyciêskie 
klasy otrzyma³y nagrody rzeczowe.

Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê konkursy plastyczne, 
na które wp³ynê³o 127 prac, a 42 wystawiono. 
Nagrodzono i wyró¿niono: Szko³a Podstawowa klasy 0-III, 
nagrody równorzêdne: Karolina Œwiêtowicz, Wiktoria Kita, 
Mateusz Romañczuk, Adrianna Pisarczyk, Jakub Go³êbiowski, 
Julia Czmuda, Aleksandra Oziemczuk, Julia Jaworska, Kewin 
Uchañski

Klasy IV - VI: I miejsce - Krystian Mysak, II miejsce - 
Zuzanna Pigiel, III miejsce Aleksandra Okapiñska

Publiczne Gimnazjum: I miejsce - Dawid Dziewulski, II 
miejsce - Wiktoria Przybylska, III miejsce - Aleksandra Oleksy.

Obchody Dnia Patrona uatrakcyjni³ wystêp zaproszonej 
grupy artystycznej "Rekonstrukto", która 
przedstawi³a program pt. "¯ycie i kultura w 
œredniowieczu". Dowcipna prelekcja oraz 
demonstrowane uzbrojenie i narzêdzia 
tortur wzbudzi³y ogromne zainteresowanie 
starszych i m³odszych uczestników 
uroczystoœci.

Praca wokó³ Patrona mobilizuje ca³¹ 
spo³ecznoœæ szkoln¹ do wiêkszego 
zainteresowania ¿yciem i twórczoœci¹ 
Henryka Sienkiewicza, a Henrykalia na 
trwa³e wesz³y do ceremonia³u naszej 
szko³y.                                             

E. Konik
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Dzieñ Patrona
w Zespole Szkó³ im. H. Sienkiewicza



 dniach 25-27 listopada 2014r. klasy trzecie Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu mia³y przepro-Wwadzon¹ maturê próbn¹ z przedmiotów obowi¹-

zkowych: j. polskiego, matematyki i j. obcego (j. angielskiego, 
j. rosyjskiego) na poziomie podstawowym.

Matura próbna poprzedzona by³a szkoleniem nt. orga-
nizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w 2015r. Zosta³y 
omówione procedury dotycz¹ce przebiegu egzaminu w czêœci 
pisemnej, czêœci ustnej z jêzyka polskiego i j. obcego 
nowo¿ytnego. Zwrócono uwagê uczniom, kiedy mo¿e 
nast¹piæ uniewa¿nienie egzaminu, w jaki sposón informuje siê 
o wynikach i jakie s¹ warunki zdania egzaminu.

Kolejny próbny egzamin maturalny odbêdzie siê 
w dniach 15-18 grudnia 2014r. Arkusze maturalne 
przygotowane bêd¹ przez OKE w Krakowie.                         LO

 dniu 2 grudnia 2014r. w naszym liceum dla 
wszystkich uczniów szko³y przeprowadzono war-Wsztaty w ramach projektu Starostwa Powiatowego 

w Che³mie pt. "W³¹cz myœlenie - nie zabijaj”
Warsztaty przeprowadzi³a pani psycholog Dominika 

Maœ. Szkolenie to bêdzie szczególnie przydatne dla obecnych 
i przysz³ych m³odych kierowców.

LO

 przededniu Œwiêta Niepodleg³oœci 7 listopada 
2014r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu Wuroczyœcie obchodzono Œwiêto Szko³y. W ramach 

obchodów zosta³a przedstawiona sylwetka Romualda Trau-
gutta oraz oficjalnie w³¹czono do spo³ecznoœci szkolnej 
uczniów klasy pierwszej, którzy z³o¿yli œlubowanie. 
Zwyciêzcy konkursu wiedzy o patronie otrzymali nagrody 
a delegacja m³odzie¿y z³o¿y³a wieñce i zapali³a znicz na 
pomniku powstañców styczniowych "Gloria Victis”.

Uroczystoœæ prowadzi³ dyrektor szko³y Wies³aw 
Pra¿nowski, który przywita³ goœci: Hieronima Zonika - Wójta 
gminy Siedliszcze Tomasza Szczepaniaka - Przewodnicz¹cego 
Rady Powiatu Che³mskiego, Józefa Lekana - radnego Powiatu 
Che³mskiego.

W swoim przemówieniu dyrektor szko³y podkreœli³, ¿e 
Œwiêto Szko³y to równie¿ ho³d sk³adany tym wszystkim, którzy 
walczyli o woln¹ Polskê. Ka¿dego roku 11 listopada 

obchodzimy rocznicê odzyskania Niepodleg³oœci przez nasz 
kraj.

Obchody tego œwiêta uœwiadamiaj¹ nam, ¿e nie mo¿emy 
zapominaæ o tych wa¿nych dla naszego Narodu wydarzeniach 
aby zachowaæ w³asn¹ to¿samoœæ narodow¹ i niepodleg³oœæ.
Zwyciêzcy konkursu wiedzy o patronie "Romuald Traugutt - 
¿ycie i dzia³alnoœæ" otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody 
ksi¹¿kowe: Bo¿ena Œliwka, Anna Kostrzewska, Aleksandra 
Linder, Aleksandra Zakaszewska, Wojciech Wójcik.

Po œlubowaniu uczniów klas pierwszych oraz z³o¿eniu 
wieñca przez delegacjê m³odzie¿y na pomniku "Gloria Victis" 
odby³a siê czêœæ artystyczna. 

Œwiêto Szko³y by³o równie¿ okazj¹ do zaprezentowania 
nowego umundurowania uczniów z grupy "Bezpieczeñstwo 
Publiczne". Uroczystoœæ zakoñczy³o wspólne ognisko na placu 
szkolnym.                                                                           LO
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Œwiêto Liceum Ogólnokszta³c¹cego

Próbna matura z Operonem „W³¹cz myœlenie - nie zabijaj"



27 listopada kl II i I LO uczestniczy³y w spotkaniu 
zorganizowanym na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Œrodowiska w Lublinie nt. "Wdra¿ania zadañ ochrony na 
obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w 
województwie Lubelskim".

Pañstwo entomolog Agnieszka Klimek i ornitolog 
Miros³aw Wiêcek przybli¿yli ochronê ¿ó³wia b³otnego i motyli 
w obszarze Natura 2000 Dobromyœl.

Ka¿dy z uczestników spotkania mia³ za zadanie 
narysowaæ ¿ó³wia. By³o to ciekawe zadanie!

LO
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Spotkanie z ekologami

istoria powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sie-
dliszczu siêga 1918 roku. Jej zadaniem by³o przede Hwszystkim niesienie pomo-cy mieszkañcom w czasie 

zagro¿enia po¿a-rem. Obecnie OSP nale¿y do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, dlatego te¿ jej dzia³alnoœæ 
nie ogranicza siê jedynie do gaszenia po¿arów. Aby sprostaæ 
nowym wymaganiom jednostka ca³y czas musi siê rozwijaæ.

W posiadaniu OSP jest ciê¿ki samochód gaœniczy typu 
Jelcz oraz lekki samochód typu Ford Transit, poza tym 
nowoczesny sprzêt: pompy szlamowe, pompy do wody 
czystej, pompy p³ywaj¹ce, agregat pr¹dotwórczy, sprzêt 
medyczny PSPR1, narzêdzia hydrauliczne stosowane przy 
wypadkach komunikacyjnych, aparaty ochrony dróg 
oddechowych dla ratowników, pi³a do stali i betonu, pilarki do 
drewna i wiele innych rzeczy niezbêdnych do tego, aby 
jednostka mog³a funkcjonowaæ i s³u¿yæ nie tylko mieszkañcom 
Siedliszcza, lecz tak¿e s¹siednich gmin.

Tylko w bie¿¹cym roku jednostka interweniowa³a ju¿ 
osiemdziesi¹t razy. By³y to wyjazdy zwi¹zane z wiosennym 
wypalaniem traw, po¿arami budynków gospodarczych, 
domów mieszkalnych, wypadków komu-nikacyjnych, itp.

Dziêki œrodkom finansowym pochodz¹cym z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego oraz funduszom z bud¿etu 
gminy, ka¿dego roku OSP doposa¿ana jest w nowoczesny 
sprzêt. Najwiêkszym jednak marzeniem jednostki jest 
posiadanie nowego œredniego lub ciê¿kiego samochodu 
ratowniczo-gaœniczego, który u³atwi³by jej dzia³ania oraz 
zwiêkszy³by si³ê bojow¹.

Jednostka OSP to nie tylko sprzêt, to przede wszystkim 
ludzie i to w ró¿nym wieku. Cieszy fakt, ¿e jest coraz wiêcej 
m³odych, dobrze wyszkolonych stra¿aków-ratowników. 
Druhowie s³u¿¹ mieszkañcom w dzieñ i w nocy, przybywaj¹c 
na ró¿ne wezwania, aby nieœæ pomoc potrzebuj¹cym. Oprócz 
tego uczestnicz¹ w œwiêtach koœcielnych i pañstwowych, 
prowadz¹ szkolenia i pogadanki z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej w szko³ach, przedszkolach, oœrodkach terapii 

zajêciowej. Poprzez edukacjê stra¿acy staraj¹ siê pokazywaæ 
ludziom jak mog¹ im pomóc w ró¿nych sytuacjach, ale 
równie¿ jak zapobiegaæ nieszczêœciom.

W³aœnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, zatrucia 
tlenkiem wêgla s¹ dosyæ czêste. Wa¿ne jest wiêc aby 
spo³eczeñstwu przybli¿yæ ten problem.

II Wiceprezes – Naczelnik OSP w Siedliszczu
Krzysztof Ga³ka

OSP w Siedliszczu
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d nowego roku czeka nas zmiana w p³atnoœciach 
bezpoœrednich. Wprowadzony bêdzie miêdzy Oinnymi nowy i obowi¹zkowy komponent - 

zazielenienie (greening), na który sk³adaj¹ siê trzy rodzaje 
wymagañ:
-zmianowanie upraw
- zachowanie trwa³ych u¿ytków zielonych,
- obszary proekologiczne (EFA).

Z koperty finansowej dop³at bezpoœrednich a¿ 30% 
œrodków przeznaczonych bêdzie na spe³nianie obowi¹zku 
zazielenienia - jest to ok. 74 euro/ha. Rolnicy uczestnicz¹cy w 
systemie dla ma³ych gospodarstw oraz gospodarstwa 
ekologiczne s¹ zwolnione z obowi¹zku spe³niania praktyk 
zielonych. PrzejdŸmy do omówienia poszczególnych 
wymagañ, i tak:
Zmianowanie upraw

Z obowi¹zku prowadzenia zmianowania bêd¹ zwol-
nione gospodarstwa posiadaj¹ce do 10 ha gruntów ornych. 
Natomiast gospodarstwa posiadaj¹ce wiêksz¹ powierzchniê 
bêd¹ zobowi¹zane do wprowadzenie zmianowania wed³ug 
opracowanych kryteriów:
- gospodarstwa posiadaj¹ce od 10 do 30 ha gruntów ornych - 
przynajmniej dwie ró¿ne uprawy na gruntach ornych, w tym 
uprawa g³ówna nie powinna zajmowaæ wiêcej ni¿ 75% GO;
- gospodarstwa powy¿ej 30 ha gruntów ornych - minimum 
trzy uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa g³ówna nie 
mo¿e pokrywaæ wiêcej ni¿ 75% GO, a dwie uprawy g³ówne 
³¹cznie nie mog¹ pokrywaæ wiêcej ni¿ 95% GO.

Obowi¹zek spe³niania maksymalnych progów dla 
upraw g³ównych (75% i 95%) nie bêdzie dotyczy³ 
gospodarstw, w których trawa lub inne roœliny zielne (z 
przeznaczeniem na paszê), lub grunt ugorowany zajmuj¹ 
wiêcej ni¿ 75% gruntów ornych. W takich przypadkach 
g³ówna uprawa na pozosta³ych gruntach ornych nie mo¿e 
zajmowaæ wiêcej ni¿ 75% pozosta³ego gruntu ornego, z 

wyj¹tkiem przypadku, gdy ten pozosta³y obszar jest pokryty 
traw¹ lub innymi pastewnymi roœlinami zielnymi lub stanowi 
grunt ugorowany.

Wed³ug przepisów unijnych pojedyñcza uprawa to: 
uprawa dowolnego rodzaju roœliny, uprawa gatunków z 
rodzin krzy¿owych, psiankowatych i dyniowatych, grunt 
ugorowany, trawa lub inne roœliny zielne, formy ozime i jare 
(uprawa pszenicy jarej i ozimej bêdzie zaliczona jako dwie 
roœliny w p³odozmianie).

W œlad za nowymi wymaganiami id¹ kontrole w 
gospodarstwach sprawdzaj¹ce w³aœciw¹ realizacjê 
dywersyfikacji upraw (p³odozmianu) i odsetek powierzchni 
gruntów ornych, na których te roœliny s¹ uprawiane. Kontrole 
takie bêd¹ przeprowadzane w okresie od 15 maja do 15 lipca.

Zachowanie Trwa³ych U¿ytków Zielonych (TUZ)
Wymogi te dotycz¹ wszystkich gospodarstw i bêd¹ 
realizowane w dwóch elementach:
- obowi¹zek kontroli utrzymania TUZ na poziomie kraju - 
wskaŸnik udzia³u TUZ w powierzchni gruntów rolnych nie 
mo¿e zmniejszyæ siê o wiêcej ni¿ 5% w stosunku do 
wskaŸnika referencyjnego, który bêdzie uwzglêdnia³ udzia³ 
powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych zadeklarowanych 
w 2012 r. i w 2015 r. (które nie zosta³y zadeklarowane jako 
TUZ w 2012 r.) w ca³kowitej powierzchni u¿ytków rolnych 
zadeklaro-wanych w 2015 r. WskaŸnik ten zostanie 
wyliczony w 2015 roku. Je¿eli bêdzie taka sytuacja, ¿e 
wskaŸnik ten zmniejszy siê poni¿ej 5% w skali kraju to 
rolnicy, którzy zaorali trwa³e u¿ytki zielone w swoich 
gospodarstwach bêd¹ zobligowani do ich ponownego 
przywrócenia.
- obowi¹zek utrzymania TUZ na poziomie gospodarstwa 
(tyko na obszarze Natura 2000) w odniesieniu do 
wyznaczonych przez pañstwo cz³onkowskie TUZ cennych 
przyrodniczo, po³o¿onych na obszarach Natura 2000, 
w³¹czaj¹c gleby torfowe i podmok³e, które wymagaj¹ œcis³ej 
ochrony w celu osi¹gniêcia celów dyrektywy ptasiej 
(2009/147/WE) i siedliskowej (92/43/EWG). Rolników 
bêdzie obowi¹zywa³ zakaz przekszta³cania i zaorywania 
TUZ po³o¿onych na wyznaczonych obszarach.

Zielona Polska 
w nowym PROW 2015 - 2020

Nowa Pracowania w Warsztacie Terapii

Z ¿yczeniami spokojnych 
i szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

- Pracownicy oraz Uczestnicy WTZ 
w Majdanie Zahorodyñskim.

arsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahoro-

dyñskim otrzyma³ pozytywn¹ decyzjê w sprawie Wrozszerzenia swojej dzia³alnoœci. Uruchamiamy 

kolejn¹ pracowniê pn.: pracownia rêkodzielnicza z animacj¹ 

kultury. Odnajdzie w niej swoje miejsce 5 osób ju¿ od 29 

grudnia 2014 roku. 
Uczestnicy tej pracowni pod okiem instruktora bêd¹ 

zdobywali wiedzê na temat gobelinów, patchworków, 

makram, obs³ugi maszyn do haftowania. Ta pracownia bêdzie 

te¿ odpowiedzialna za przygotowanie przedstawieñ tea-

tralnych, spektakli muzycznych i tanecznych. 
Zapraszamy wszystkich chêtnych, posiadaj¹cych 

wskazania do uczestnictwa w WTZ do udzia³u w zajêciach 

proponowanych przez jednostkê. 



Z informacji jak¹ otrzymaliœmy wynika, ¿e trwaj¹ prace 
nad wyznaczaniem cennych TUZ na Naturze 2000. 
Informacjê, czy w danym gospodarstwie znajduj¹ siê takie 
tereny, rolnicy otrzymaj¹ wraz ze spersonalizowanym 
wnioskiem o dop³aty na 2015 rok w karcie informacyjnej.

Obszary proekologiczne (EFA)
Obowi¹zkiem tym bêd¹ objête gospodarstwa posiada-

j¹ce 15 ha gruntów ornych, w których rolnicy bêd¹ 
zobowi¹zani posiadaæ obszary EFA na powierzchni 
odpowiadaj¹cej powierzchni co najmniej 5% gruntów 
ornych, które rolnik zadeklarowa³ do p³atnoœci 
bezpoœrednich (nie dotyczy sadów). Planuje siê, ¿e odsetek 
ten zostanie podniesiony do 7% w roku 2017.

Z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekolo-
gicznych zwolnione bêd¹ gospodarstwa:
1) w których powy¿ej 75% gruntów ornych jest wyko-
rzystywanych do produkcji trawy lub innych pastewnych 
roœlin zielnych, stanowi¹ grunt ugorowany, objêtych 
uprawami roœlin str¹czkowych lub po³¹czenie ww. 
sposobów uprawy, pod warunkiem, ¿e pozosta³e grunty orne 
nie przekraczaj¹ 30 hektarów;
2) w których ponad 75% kwalifikuj¹cych siê gruntów rolnych 
to trwa³e u¿ytki zielone, grunty wykorzystywane do 
produkcji trawy lub innych pastewnych roœlin zielnych lub 
po³¹czenie ww. sposobów uprawy pod warunkiem, ¿e 
pozosta³e grunty orne nie przekraczaj¹ 30 hektarów;

Lista obszarów, które kwalifikowane bêd¹ jako 
obszary EFA w Polsce: 
1) grunty ugorowane, grunty orne, na których nie jest 
prowadzona produkcja rolna, w okresie od 1 stycznia do 31 
lipca obszar ten powinien byæ ugorowany (po up³ywie tego 
terminu rolnik bêdzie móg³ przywróciæ grunty do produkcji);
2) elementy krajobrazu - bêd¹ce w posiadaniu rolnika - 
chronione w ramach norm Dobrej Kultury Rolnej (drzewa 
bædàce pomnikami przyrody, oczka wodne o ùàcznej 
powierzchni mniejszej niý 100 m2, rowy, których szerokoúã 
nie przekracza 2 m, oraz:
- ¿ywop³oty lub pasy zadrzewione o maksymalnej szerokoœci 
do 10 m,
- rowy o maksymalnej szerokoœci do 6 m, w³¹czaj¹c otwarte 
cieki wodne s³u¿¹ce nawadnianiu i odwadnianiu; kana³y 
wykonane z betonu nie bêd¹ uznawane za obszar 
proekologiczny, 
- zadrzewienia liniowe - powinny obejmowaæ drzewa o 
œrednicy korony wynosz¹cej przynajmniej 4 m a odleg³oœæ 
miêdzy koronami drzew nie powinna przekraczaæ 5 m; 
- zadrzewienia grupowe - korony drzew powinny byæ 
po³¹czone zachodz¹cymi na siebie koronami drzew a 
wielkoœæ zagajników nie powinna przekraczaæ powierzchni 
0.3 ha,
- miedze œródpolne o szerokoœci od 1 m do 20 m, na których 
nie jest prowadzona produkcja rolna, 
- oczka wodne o powierzchni maksymalnie do 0,1 ha, 
zbiorniki zawieraj¹ce elementy betonowe albo plastik nie 
bêd¹ kwalifikowane jako obszary proekologiczne; mo¿liwe 
bêdzie wliczanie do wielkoœci oczka strefy z roœlinnoœci¹ 
nadbrze¿n¹ wystêpuj¹c¹ wzd³u¿ wody o szerokoœci nie 
wiêkszej ni¿ 10 m,
- drzewa wolnostoj¹ce o œrednicy korony wynosz¹cej 
przynajmniej 4 m, 

3) strefy buforowe, w tym strefy buforowe pod trwa³ymi 
u¿ytkami zielonymi pod warunkiem, ¿e ró¿ni¹ siê one od 
przylegaj¹cej kwalifikuj¹cej siê powierzchni u¿ytków 
rolnych, o szerokoœci w ramach DKR 5 m, 10 m, 20 m lub 
usytuowane na GO lub do niego przylegaj¹ce o szerokoœci 
nie mniejszej ni¿ 1 m;
4) pasy gruntów kwalifikuj¹cych siê do p³atnoœci przylega-
j¹cych do krawêdzi lasu, o szerokoœci od 1 do 10 m;
5) obszary objête zagajnikami o krótkiej rotacji, na których 
nie stosuje siê nawozów mineralnych lub œrodków ochrony 
roœlin. Zaliczamy tu: gatunki z rodzaju wierzba (z wyj¹tkiem 
wierzby do wyplatania), brzoza , topola czarna i jej 
krzy¿ówki;
6) obszary zalesione w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich po 2008 r.;
7) miêdzyplony lub pokrywê zielon¹ - wysiewane do 30 
wrzeœnia, rozwa¿a siê wprowadzenie mieszanek co najmniej 
2 gatunków roœlin z listy (wyklucza siê mieszaki samych 
zbó¿);
8) uprawy wi¹¿¹ce azot - uprawy te musz¹ wystêpowaæ na 
polu przez ca³y okres wegetacyjny; za obszary EFA uznawane 
bêd¹ te gatunki upraw wi¹¿¹cych azot, które bêd¹ 
jednoczeœnie wspierane w ramach p³atnoœci zwi¹zanej do 
produkcji

Opracowane zosta³y wspó³czynniki wa¿enia i 
przekszta³cenia, za pomoc¹ których bêdziemy mogli 
przeliczyæ powierzchniê gruntów kwalifikuj¹cych siê do EFA 
o charakterze liniowym lub punktowym na rzeczywist¹ 
powierzchniê proekologiczn¹:

Obszary proekologiczne mo¿emy zaliczyæ do EFA pod 
warunkiem, ¿e znajduj¹ siê one na gruntach ornych, (z 
wyj¹tkiem zagajników o krótkiej rotacji i obszarów 
zalesionych) w przypadku elementów krajobrazu i sterf 
bufowowych mog¹ przylegaæ do GO, grunty te musz¹ byæ w 
posiadaniu rolnika. Rolnik mo¿e ten sam obszar zg³osiæ tylko 
raz w jednym roku sk³adania wniosków tzn. na kwalifikuj¹cej 
siê miedzy rosn¹ drzewa rolnik zg³asza albo miedzê albo 
drzewa.

Wspólna realizacja praktyki zazielenienia mo¿e byæ 
realizowana przez maksymalnie 10 rolników, których 
gospodarstwa s¹ w bliskiej odleg³oœci (80% powierzchni 
ka¿dego z gospodarstw jest po³o¿ona w okrêgu o œrednicy 30 
km), a obszary proekologiczne przylegaj¹ do siebie. Ka¿dy 
rolnik zapewnia, ¿e po³owa obowi¹zuj¹cego obszaru EFA 
(2,5%) bêdzie na terenie jego gospodarstwa. Rolnicy 
wspólnie realizuj¹cy praktyki EFA bêd¹ zobowi¹zani do 
zawarcia umowy pisemnej reguluj¹cej kwestie finansowe w 
przypadku stwierdzenia niezgodnoœci.

Przewidziane sankcje za brak spe³nienia praktyk 
zielonych to:
- w 2015 i 2016 roku sankcja bêdzie równa p³atnoœci zielonej 
(74 euro/ha),
- w 2017 roku bêdzie wy¿sza od p³atnoœci zielonej o 20%,
- od 2018 roku bêdzie wy¿sza od p³atnoœci zielonej o 25%.

Zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych 
tematem dop³at bezpoœrednich w nowym finansowaniu na 
szkolenia, które bêdziemy organizowaæ w sezonie jesienno- 
zimowym.                                        

  Dorota Fr¹cek, 
LODR w Che³mie
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7 grudnia 2014 r. odby³o siê walne zebranie cz³onków ko³a 
PZW w Siedliszczu, w którym udzia³ wziê³o 24 uczestników. 
W mijaj¹cym sezonie do naszego ko³a nale¿a³o 141 wêdkarzy. 
W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z dzia³alnoœci 
organizacyjnej, sportowej, finansowej. Swoje relacje z³o¿yli 
m.in. przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej Janusz Nowakiewicz 
i przewodnicz¹cy s¹du kole¿eñskiego Artur Wdowiak. Na 
wniosek przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej powo³ano 
rzecznika dyscyplinarnego ko³a. Zosta³ nim kolega Jerzy 
Pasternak. W zebraniu uczestniczy³ równie¿ Prezes Okrêgu 
Lubelskiego PZW Zbigniew Sadowski, który wrêczy³ 
przyznan¹ na wniosek zarz¹du ko³a srebrn¹ odznakê PZW 
Jerzemu Pasternakowi - wieloletniemu dzia³aczowi naszego 
ko³a, który wyró¿nia siê zaanga¿owaniem we wszystkich 
pracach spo³ecznych, ochron¹ wód i aktywnie uczestniczy w 
zawodach i imprezach sportowych.

Puchar najwszechstronniejszego wêdkarza 2014 roku 
otrzyma³ Sylwester Watrak. Gratulujemy! Wœród uczestników 
zebrania rozlosowano wysokiej klasy ko³owrotek po raz trzeci 
szczêœcie uœmiechnê³o siê do kolegi Grzegorza Stepczuka.

Zalew pokry³ siê ju¿ lodem, ale ostrzegamy przed 
pochopnym wchodzeniem na taflê. Uznaje siê za bezpieczn¹ 
pokrywê gruboœci ok 10 cm. W Majdanie Zahorodyñskim lód 
ma bardzo zró¿nicowan¹ gruboœæ, dlatego trzeba uwa¿aæ. 
Najlepiej nie wybieraæ siê na ryby samemu. ¯ycie mog¹ 
uratowaæ kolce bezpieczeñstwa, kombinezon wyporno-
œciowy, linka asekuracyjna, ale nic nie zast¹pi zdrowego 
rozs¹dku, ¿adna ryba nie jest warta ¿ycia lub utraty zdrowia.

W 2015 roku nie s¹ przewidziane dodatkowe op³aty za 
³owienie w zalewie. Op³aty na nowy sezon bêdzie mo¿na 
uiœciæ u skarbnika ko³a Krzysztofa Dyszewskiego lub u pani 
Beaty Dyszewskiej w Urzêdzie Gminy po 1 stycznia 2015r. 
Ka¿dy op³acaj¹cy sk³adki otrzyma terminarz zawodów i imprez 
zaplanowanych w nowym sezonie. Zapraszamy w szeregi 
naszego ko³a.

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
i Nowego Roku wszystkim wêdkarzom i sympatykom 
wêdkarstwa ¿yczymy du¿o dobrego i taaakich ryb w nowym 
sezonie.                                                J. Wojtan, T. Szczepaniak
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 dniu 04.12.2013 r. w Siedliszczu odby³ siê 
Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar WDyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 

Romualda Traugutta. W zawodach wziê³o udzia³ 30 
gimnazjalistów z trzech szkó³. Sêdzi¹ g³ównym by³ Pan Jacek 
Pawlak. Rozegrano 54 mecze, po których wy³oniono najlepsze 
zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów oraz 
najlepsze szko³y. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki oraz 
najlepsze dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane 
przez Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda 
Traugutta w Siedliszczu Pana Wies³awa Pra¿nowskiego. 
Zawody odbywa³y siê w mi³ej sportowej atmosferze a 
uczestnicy zostali obdarowani s³odkimi upominkami.
Kolejnoœæ zajêtych miejsc : 
DZIEWCZÊTA:
1. Œwietlicka Klaudia (Gimnazjum Liszno)
2. Œmigielska Paulina (Gimnazjum Siedliszcze)
3. £uczkiewicz Anita (Gimnazjum Liszno)
4. Zyskowska Magdalena (Gimnazjum Siedliszcze)
5. Staniak Julia (Gimnazjum Wierzbica) 
6-7. Rura Magdalena (Gimnazjum Liszno), Ma³ocha 
Dominika (Gimnazjum Wierzbica)
8-12. S³omka Natalia (Gimnazjum Wierzbica), Lekan Natalia 
(Gimnazjum Siedliszcze), Przybylska Wiktoria (Gimnazjum 
Siedliszcze), Czapska Weronika (Gimnazjum Wierzbica)

13-16. Przybylska Paulina (Gimnazjum Liszno), Or³owska 
Katarzyna (Gimnazjum Wierzbica), Lekan Julita (Gimnazjum 
Siedliszcze)
CH£OPCY:
1. Kupracz Patryk (Gimnazjum Siedliszcze)
2. Osoba Adrian (Gimnazjum Siedliszcze)
3. Jonik Jakub (Gimnazjum Liszno)
4. Or³owski Daniel (Gimnazjum Siedliszcze)
5. Luszawski Mateusz (Gimnazjum Liszno)
6-7. Wójcik Rafa³ (Gimnazjum Siedliszcze), Roczon Jakub 
(Gimnazjum Siedliszcze)
8-12. Cywka Jakub (Gimnazjum Wierzbica), Ogrodnik Patryk 
(Gimnazjum Liszno), Ma³ocha Pawe³ (Gimnazjum 
Wierzbica), Oleszczuk Szymon (Gimnazjum Liszno)
13-16. Krzy¿ak Norbert (Gimnazjum Liszno), Chlebiuk Jakub 
(Gimnazjum Wierzbica), Kasjan Mateusz (Gimnazjum 
Wierzbica).
Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Gimnazjum Siedliszcze - 58 pkt.
2. Gimnazjum Liszno - 50 pkt.
3. Gimnazjum Wierzbica - 21 pkt.
Opiekunowie dru¿yn: 
Gimnazjum Siedliszcze – Krzysztof Dyszewski
Gimnazjum Liszno – Izabella Luszawska-Wilk
Gimnazjum Wierzbica – Urszula Rudnicka

J. Pawlak

Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owegoMiko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego
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rzyszed³em na œwiat 12 marca 1930 r. w Siedliszczu, ale 
podczas chrztu zapisa³ mnie ojciec pod dat¹ 11 marca P(w dniu swoich imienin). Ochrzczony zosta³em ju¿ 

w miejscowym koœcie le  pod wezwaniem NMP 
Czêstochowskiej. Przede mn¹ urodzili siê – siostra Klimcia 
oraz brat Franuœ (po 6 tygodniach ¿ycia zmar³). Natomiast po 
mnie urodzi³a siê Hela. Mam¹ nasz¹ by³a Wiktoria Domañska z 
domu Porêbska, urodzona w 1908 r. a zmar³a 8.03.1988 r., po 
d³ugiej chorobie. Jeszcze przed wojn¹ by³ na cmentarzu ma³y 
grobek Franusia, który przystrajaliœmy z Klim¹ na dzieñ 
zmar³ych patyczkami i bia³ymi kulkami z krzewów 
œnieguliczki. Grobek znajdowa³ siê tu¿ przy lewej bramie obok 
grobu naszego pradziadka Ksi¹¿ka, ojca babci Marcjanny 
Porêbskiej. Ksi¹¿ek pochodzi³ z Warszawy. Zbudowa³ on du¿y 
drewniany dom w Siedliszczu, w którym za mojej pamiêci 
mieszkali nasi ulubieni dziadkowie Marcjanna i Boles³aw 
Porêbscy. Dziadkowie zmarli w r. 1950 i pochowani s¹ na 
miejscowym cmentarzu. Klima urodzi³a siê jeszcze w tym 
domu, gdzie pocz¹tkowo na tzw. stronie zamieszkiwali nasi 
rodzice. Ja natomiast urodzi³em siê ju¿ w domu murowanym, 
po³o¿onym w podwórzu, tu¿ obok domu dziadków, 
zbudowanym przez rodziców. Oba domy sta³y na dzia³ce 
dziadka wynosz¹cej 19 arów. Ta czêœæ osady figurowa³a 
w dokumencie rejentalnym jako ''Okuniewszczyzna''. Nazwa 
pochodzi od Okonia, pradziadka mojego kolegi z lat 
dziecinnych Zenona Okonia. Podobno cz³owiek ten w czasie 
powstania styczniowego przechowywa³ rannego dziedzica i na 
skutek donosu by³ ujêty i bity przez kozaków na placu przy 
koœciele. Po³amane mia³ rêce i nogi. W wyniku tego zosta³ 
kalek¹, ale przechowywanego nie wyda³. PóŸniej wdziêczny 
dziedzic obdarzy³ Okonia du¿ym kawa³kiem terenu. Z kolei 
obdarowany sprzedawa³ ziemiê jako dzia³ki. Jedn¹ z takich 
dzia³ek kupi³ pradziadek Ksi¹¿ek. Dom mego urodzenia nie by³ 
zbyt zdrowy, od pocz¹tku zawilgocony. Kopi¹c fundamenty 
trafiono na miêkki, ju¿ kiedyœ kopany grunt. Z braku œrodków 
budynek by³ budowany z bia³ego kamienia. Dom by³ 
przyczyn¹ katarów u nas dzieci, które skutkuj¹ chyba do 
dzisiaj. Podœwiadomie uciekaliœmy do domu dziadka. Od ty³u 
domu by³o wejœcie do jednego z pokoi. Pokój ten równie¿ jako 
samodzielne mieszkanie zajmowa³a ''babcia Kostusia''. By³a to 
osoba szczególna. Nazywa³a siê Konstancja Ksi¹¿ek. By³a 
drug¹ ¿on¹ pradziadka Ksi¹¿ka, on zaœ by³ jej czwartym 
mê¿em. 

Na ca³ej d³ugoœci domu z frontu od ulicy znajdowa³ siê 
kwiatowy ogródek otoczony drewnianym p³otem. Na ganek 
i do sieni wchodzi³o siê przez furtkê w ogrodzeniu i przez 
alejkê równie¿ wygrodzon¹ z obu stron takim samym p³otkiem. 
Pamiêtam okr¹g³e klomby w ogródku, na których ros³y zawsze 
piwonie i narcyzy. W naro¿u domu znajdowa³a siê studnia 
zbudowana z krêgów betonowych i z d³ug¹ drewnian¹ ''kula'' 
do czerpania wody. Ca³y dom latem ton¹³ w zieleni. 

Szczególnego uroku dodawa³y cztery du¿e jesiony rosn¹ce 
przed domem, a od strony zachodniej wielkie akacje. Rejon 
studni porasta³ wysoki bez. Gontem kryty dach porasta³o a¿ do 
szczytu dzikie wino, otaczaj¹c jak zielon¹ czap¹ budynek. 
W kuchni odk³adaj¹c deski w pod³odze wchodzi³o siê po 
betonowych schodkach do piwnicy pod domem. By³o to 
pomieszczenie wielce tajemnicze i mo¿e dlatego nigdy tam 
nie by³em. Czasami natomiast wchodzi³em po drabinie z sieni 
na strych. Strych by³ pomieszczeniem wysokim i olbrzymim 
nad ca³ym budynkiem. Musia³ byæ wielkim, gdy¿ jeŸdzi³em 
tam dooko³a komina rowerem wujka Stasia. Roweru 
u¿ywa³em w tajemnicy przed dziadkiem, który go tam 
przechowywa³ w oczekiwaniu na powrót syna z Niemiec.

Drugi mój dziadek Feliks Domañski mieszka³ na 
wzgóreczku w Siedliszczu przy ul. Chojenieckiej. Mia³ dom 
drewniany kryty s³om¹ i takie¿ budynki gospodarcze. Du¿y 
ogród nachylony ku po³udniowi dochodzi³ a¿ do granicznego 
rowu, w którym stale p³ynê³a woda z pól do sadzawki 
przykoœcielnej. Za rowem by³a ju¿ podmok³a ³¹ka, poroœniêta 
kêpami ³oziny, nale¿¹ca do plebanii. Pradziadkowie – rodzice 
Feliksa Domañskiego pochodzili z Wo³ynia z miasteczka 
Szumsk, gdzie chodzili do gimnazjum. Na skutek represji 
carskich po powstaniu pradziadek uczy³ potajemnie dzieci 
i jak Roch w ''Ch³opach'' Reymonta udaj¹c wêdrownego 
tkacza czêsto zmienia³ miejsce zamieszkania przed policj¹. 
Babcia Marcela Domañska z domu Hempel by³a córk¹ 
Tomasza Hempla który zgin¹³ w 1863 r. w powstaniu. 
Dziadkowie Domañscy zmarli w wieku 91 i 89 lat w roku 
1946, pochowani s¹ na cmentarzu w Siedliszczu. Dziadków 
tych zna³em mniej, poniewa¿ kontakty z nimi by³y rzadsze. 
Niemniej bardzo dobrze pamiêtam babciê, niedu¿¹ drobn¹ 
staruszkê i bardzo sympatyczn¹. Prawie codziennie rano 
przychodzi³a do koœcio³a siada³a w ³awce kolatorskiej przy 
o³tarzu i wówczas czêsto patrzy³a na mnie kiedy jako 
ministrant s³ugiwa³em do mszy œw. Dziadka Feliksa pamiêtam 
jako bardzo starego cz³owieka z lask¹. By³ jeden z pogodnych, 
gor¹cych dni we wrzeœniu 1939r. Dziadek ubrany by³ w bia³¹ 
lnian¹ marynarkê schowa³ siê razem ze mn¹ pod stert¹ s³omy w 
swoim ogrodzie, gdy¿ s³ychaæ by³o lec¹ce samoloty 
niemieckie. Samolotów ba³ siê, mimo ¿e s³u¿y³ 7 lat w 
kawalerii carskiej na Krymie. Lask¹ odprowadza³ wysoko 
lec¹cy samolot.

Pierwsze okruchy pamiêci to te, kiedy mia³em nie wiêcej 
ani¿eli 3-4 latka. Latem chodzi³o siê boso, w krótkich 
spodenkach z klap¹ z ty³u, zapinan¹ na dwa guziki przy pasku. 
Klapê odpina³o siê w razie pilnej potrzeby bez zdejmowania 
spodenek. Bardzo zapad³y mi w pamiêæ pierwsze jazdy na 
koniu. Mia³em nie wiêcej jak 3 lata. Ojciec wsadza³ mnie na 
konia i kaza³ trzymaæ siê grzywy, a sam szed³ obok 
i asekurowa³ mnie trzymaj¹c za nogê. ¯eby siêgaæ grzywy 
siedzia³em zwykle bardziej do przodu - na ³opatkach konia. 
£opatki rusza³y siê przy chodzie i to napêdza³o mi najwiêcej 
strachu. Znajomi uœmiechali siê i czêsto weso³o komentowali 
”jaki to jeŸdziec”. A pierwsze pasanie krowy! Pêdziliœmy j¹ 
oczywiœcie z siostr¹ Klim¹ na ³¹ki zwane Bubrykami. A tam na 

rogi Czytelniku. Jedn¹ ze stron G³osu Siedliszcza postanowiliœmy poœwiêciæ starym dokumentom dotycz¹cych 
oczywiœcie Siedliszcza, jak i ca³ej naszej gminy. Wiele ciekawych dokumentów uda³o siê ju¿ zgromadziæ i w³aœnie na D³amach G³osu Siedliszcza chcemy Pañstwa zapoznaæ z t¹ wielk¹ histori¹ naszej Ma³ej Ojczyzny zapisan¹ na 

po¿ó³k³ych kartkach papieru. Za spraw¹ takich w³aœnie drobiazgów poznajemy nasz¹ przesz³oœæ - historiê. S¹ to wspania³e 
materia³y, które bêd¹ przydatne do ró¿nych publikacji i prac naukowych. 

Zachêcam Pañstwa do "poszperania" w swoich szufladach, czy babcinych kuferkach i zwrócenie uwagi na wszelkie 
stare dokumenty, mapy czy fotografie. Je¿eli coœ takiego znajdziemy, to bardzo proszê takich rzeczy nie wyrzucaæ tylko 
przekazaæ do Urzêdu Gminy, b¹dŸ wypo¿yczyæ do zeskanowania. Liczê na Pañstwa wspó³pracê.                 

A. Zawiaczyñski
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tych ³¹kach jak na zielonym morzu wraz z innymi dzieæmi 
siedzieliœmy przy ognisku i przy pieczeniu ziemniaków. A 
takich pastuszków by³o wielu: Maniuœ i El¿bietka Dobosz, Irek 
Mazurek, Staœ M³ynarczyk i inni. Bubryki jako olbrzymi obszar 
ci¹gnê³y siê od Janowicy na zachód a¿ pod Borowo. £¹ki te by³y 
podmok³e, bagniste, na których le¿a³y wy¿sze „gr¹dki”. Na 
tych wy¿szych partiach, gdzie ros³y szlachetniejsze trawy, 
lubi³y siê paœæ krowy i konie. Na terenach podmok³ych trawa 
by³a niesmaczna, kwaœna. Ca³oœæ za to stanowi³o raj dla 
ptactwa. Setki bia³ych czajek kwili³o, bociany kroczy³y 
dostojnie, a w kêpach traw pe³no by³o innych ptaków, jak 
chocia¿by kuropatwy. Czajki nazywano te¿ pikutami, gdy¿ 
wo³a³y „pi-kut, pi-kut''. Szczególnie gdy ktoœ przechodzi³ przez 
te rojsty stara³y siê krzykiem i niskim przelotem wystraszyæ 
intruza. Ba! Nawet potrafi³y zerwaæ z g³owy czapkê byle 
odci¹gn¹æ od gniazd. Na ca³ym terenie le¿a³y ledwo widoczne 
z ziemi czarne pnie dêbów. Zalega³y gêsto, tak ¿e kosiarze 
musieli uwa¿aæ przy koszeniu traw. Dzisiaj by³by to cenny 
surowiec na meble z czarnego dêbu. Wówczas ludzie 
wykopywali to drewno z przeznaczeniem na opa³. Œwiadczy 
to, ¿e kiedyœ teren ten porasta³ dêbowy las. Najwiêksze 
wzniesienia „grondy” znajdowa³y siê bli¿ej Janowicy. Na nich 
w³aœnie widnia³y ruiny czerwonych murów, w latach 30-tych 
siêgaj¹cych jeszcze do 2 m. wysokoœci, zwanych 
„zamczyskiem”. Tereny Bubryk w wielu miejscach zalega³y 
pok³ady torfu do g³êbokoœci kilku metrów. Tote¿ znajdowa³y 
siê tu baseny wodne zwane kana³ami torfowymi, bêd¹ce 
skutkiem eksploatacji torfu przez miejscow¹ ludnoœæ. Ciekawa 
to by³a praca. Po zdjêciu darniny ³opatami, specjalnym 
urz¹dzeniem kopano s³upy torfu o wymiarach oko³o 0,6x0,6x2 
m. By³a to deska okuta na koñcu blach¹ (rodzaj no¿a). Do 
drugiego koñca mocowano poprzeczny uchwyt (dr¹g na 
4 osoby). Czterech mê¿czyzn wciska³o deskê na g³êbokoœæ 2m 
odcinaj¹c dwa boki s³upa torfu. Szybrem ze specjalnym no¿em 
dodatkowym odcinano s³up torfu od do³u i wyci¹gano odciêty 
kloc. Nastêpnie przerzucano kloc torfu na specjaln¹ deskê, 
ci¹gnion¹ po trawie przez konia. Odwieziony na w³aœciwe 
miejsce s³up obsycha³ kilka dni. Nastêpnie torf ciêto na kostkê 
strychulcem (rêcznym no¿em). Kostkê uk³adano w przewiewne 
s¹gi, które przy sprzyjaj¹cej pogodzie szybko sch³y. Tak 
spreparowany opa³ wywo¿ono do siedzib pod przewiewne 
zadaszenia, gdzie magazynowany dosycha³ i doskonale pali³ 
siê w piecach ceglanych, kaflowych oraz kuchniach. Torf 
posiada³ ró¿n¹ wartoœæ opa³ow¹. Jasny, bardziej miêkki 
mniejsz¹, natomiast czarny smolisty i twardy – wiêksz¹ i by³ z 
tego powodu dro¿szy. Zim¹ ch³opi wywozili torf furmankami 
na rynek wraz z wi¹zkami drewna na rozpa³kê. Wóz torfu 
przed wojn¹ kosztowa³ od 2 do 7 z³. W latach czterdziestych 
sami kopaliœmy sobie torf na dzia³ce gospodarza, który 
sprzedawa³ teren na tzw. „prêty” (miara ma³ych powierzchni 
ziemi). Dla nas na ca³¹ zimê wystarcza³o 10-12 prêtów. 

Ale wróæmy do wczesnego dzieciñstwa. Mama do 
koœcio³a ubiera³a mnie w ubranko granatowe z bia³ym 
ko³nierzykiem. Podobno w koœciele bardzo cierpliwie 
klêcza³em ze z³o¿onymi rêkoma, tak ¿e kobiety zbudowane 
tym widokiem nie mog³y siê nadziwiæ. Najwiêksze jednak 
problemy teologiczne sprawia³ mi fakt, kiedy w Wielki Pi¹tek 
mama zaprowadzi³a nas do przystrojonego i strze¿onego przez 
stra¿aków w b³yszcz¹cych mosiê¿nych he³mach, grobu 
Pañskiego i cicho pokazywa³a gdzie le¿y Pan Jezus. Mnie - 
œwiat³a i kwiaty zamazywa³y siê w jeden obraz i nie mog³em 
dojrzeæ gipsowej figury. A w³aœciwie to do dzisiaj nie wiem czy 
mamie chodzi³o o figurê czy o Najœwiêtszy Sakrament 
wystawiony w z³otej monstrancji okrytej welonem.

Najbli¿si nasi s¹siedzi to byli mieszkañcy tzw. „miedzy”. 

Miedza to zachodnia granica ogrodu moich dziadków 
Porêbskich, szeroka na 3 m. - droga prowadz¹ca do domów 
s¹siadów. W pierwszym domku krytym blach¹ mieszkali 
Or³owscy, w drugim Jaworscy, a na koñcu w piêknym sadzie 
sta³ dom Streckerowej. Droga ta by³a poroœniêta traw¹ 
i stanowi³a spokojny i bezpieczny teren zabaw dzieci 
z najbli¿szej okolicy. Józefa Or³owska by³a krawcow¹, 
natomiast jej m¹¿ W³adys³aw zajmowa³ siê domem, gotowa³ 
obiady, pilnowa³ dzieci i uprawia³ ziemiê po ojcu. Mieli dwóch 
synów: Zdziœka i Jurka przezywanego „Barankiem” z powodu 
krêconych w³osów. Czêsto chodziliœmy na wycieczki pod 
nadzorem ich ojca np. nad torfowe kana³y. Opiekun 
organizowa³ oryginalne zabawy: na przyk³ad 3-letniego 
„Baranka” wrzuca³ do kana³u. Dzieciak zanurza³ siê i 
wyp³ywa³ si³¹ dynamicznego wyporu z otwartymi ze strachu 
oczami, a ojciec chwyta³ i ponownie wrzuca³ do wody. 

Nastêpny ma³y drewniany domek z sadkiem wiœniowym 
i ogrodem zakoñczonym ³¹k¹ by³ w³asnoœci¹ Jaworskich, ludzi 
w wieku moich dziadków. Stary Jaworski latem przesiadywa³ 
na schodkach przed domem i g³oœno astmatycznie oddycha³. 
Mieli przy sobie jedn¹ córkê Mieciuniê - star¹ pannê. Latem 
przyje¿d¿a³y wnuki z Lublina, z którymi „odchodzi³y” zabawy 
na miedzy. £¹ka Jaworskich by³a przedmiotem marzeñ. Tutaj 
zbiera³o siê stokrotki, tatarak i kaczeñce, fika³o siê kozio³ki na 
trawie. St¹d prowadzi³a prosta droga wzd³u¿ du¿ego rowu 
melioracyjnego daleko w œwiat podmok³ych ³¹k z olbrzymimi 
krzakami ³ozy i kruszyny - na Bubryki. Na koñcu miedzy 
w piêknym du¿ym sadzie o podszyciu poros³ym traw¹, 
cudownym do zabawy, w cieniu wielkich akacji i kilku 
œwierków sta³ dom Streckierowej. By³ domem drewnianym 
starym, ale niezwyk³ym. Musia³a to byæ przeniesiona jakaœ 
stara, stylowa kuŸnia, o dachu spiczastym, wysokim, krytym 
gontem, o artystycznym wi¹zaniu belkowym dachu, godnym 
nie jednej dzisiejszej daczy. Streckerowa mieszka³a z córk¹ 
Halin¹ Hemplow¹ i jej rodzin¹ nad aptek¹. Natomiast w domu 
mieszkali lokatorzy, a to jacyœ ¯ydzi, a to mój stryj Antoni 
Domañski, lub pañstwo Zwieruchowie (w czasie okupacji). 
Stryj Antoni mia³ 11-ro dzieci (jednym z nich by³ W³adzio 
Domañski), ¿y³ ubogo i nie mia³ swojego domu, ale by³ 
cz³owiekiem inteligentnym i ambitnym. Zawsze by³ weso³y 
i dowcipny, lubi³ dzieci, uczuciowy. Bywa³o zbiera³ nas przed 
domem w sadzie i czyta³ na g³os Trylogiê Sienkiewicza. 
Zdarza³o siê, ¿e przy czytaniu wzrusza³ siê i ukradkiem ociera³ 
³zy. To on oszuka³ gestapo 11 listopada 1939r. w czasie 
pacyfikacji. Zd¹¿y³ wskoczyæ do ³ó¿ka, zawi¹zaæ g³owê 
chustk¹ i udawaæ chorego na tyfus. I tak siê uratowa³. Dzisiaj 
ju¿ stary dom nie istnieje, a wybudowano w tym samym 
miejscu murowany. Mieszkaj¹ w nim wnuki Hemplów. 
Jeszcze za swojego ¿ycia Strecker da³ ma³y kawa³ek sadu na 
postawienie ma³ego domku. Mieszka³ tam przed wojn¹ stary 
bednarz B³a¿ej Okoñ. W ma³ym podwóreczku robi³ beczki, 
szafliki itp. Jako ma³y berbeæ mia³em do niego zawsze tê sam¹ 
proœbê „niech mi Pan zrobi drewniane kó³eczko”. Oczywiœcie 
kó³eczko zrobi³, bo bardzo lubi³ dzieci, ale wychodzi³ na 
œcie¿kê i z ca³ej si³y puszcza³ kó³ko piêknie wytoczone, za 
którym trzeba by³o goniæ ile si³. Bednarz tymczasem chichota³ 
z radoœci tak, ¿e brzuch mu siê trz¹s³. Nigdy nie by³o czasu aby 
podziêkowaæ.

W nastêpnym domu mieszka³ bardzo porz¹dny ¯yd 
krawiec zwany „Rudy Srul”. Cokolwiek ojciec szy³, to tylko 
u niego. Od zachodu za Or³owskimi i Jaworskimi by³ sk³ad 
desek. Sprzeda¿ detaliczn¹ i hurtow¹ prowadzi³ ¯yd – Josek. 
Wielkie ha³dy desek le¿a³y na du¿ym ogrodzonym terenie. Jak 
chcia³em zrobiæ sobie (po¿al siê Bo¿e) nartê albo karabin - to 
trzeba by³o mieæ 20 groszy i kupiæ deseczkê u Joska. Po 
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przeciwnej stronie ulicy Szpitalnej mieszka³a rodzina 
Wróblewskich. Mieli ogrodzony du¿y i piêkny sad z ogrodem 
z ogromn¹ iloœci¹ kwiatów, które uprawia³a i sprzedawa³a 
babcia Wróblewska (rówieœniczka i kuma babci Porêbskiej). 
Na koñcu dzia³ki posiadali kuŸniê, w której para³ siê 
kowalstwem stary kawaler Romcio Wróblewski. PóŸniej 
chorowa³, wiêc kuŸnie prowadzi³ ¯yd. Tutaj bywa³o 
spêdza³em d³ugie godziny poznaj¹c tajniki sztuki kucia koni i 
produkcji wozów ch³opskich. A ile siê nas³ucha³em przy okazji 
rozmów innych klientów. Sam by³em dopuszczany jedynie do 
dmuchania w miech podtrzymuj¹cy ogieñ na palenisku. Tutaj 
te¿ czêsto podejmowa³a mnie mama rózeczk¹ brzozow¹ z 
miot³y i budz¹c zahipnotyzowanego ogniem i odprowadza³a 
szczupasem do domu. By³y to jakoby moje pierwsze kroki 
póŸniejszej praktyki stoczniowej, kiedy w latach 1950-51 na 
wydziale wrêgowni Stoczni Gdañskiej przy pomocy prasy 
przewoŸnej, zwanej „pieskiem” gi¹³em 12-15 metrowe wrêgi 
stalowe na gor¹co jako u¿ebrowania statków.

Od strony wschodniej, w³aœciwie w jednym podwórzu 
s¹siadowaliœmy z ¿ydowsk¹ rodzin¹ o nazwisku Karp. Stary 
Karp mia³ dwie piêkne córki, z których naj³adniejsza to by³a 
Hana. Byli to bardzo porz¹dni i uczciwi ludzie. Co prawda to 
oni wystawili przy granicy naszego domu szczelny z desek 
p³ot-œcianê o wysokoœci 3 m. W wyniku tego miêdzy p³otem a 
œcian¹ naszych budynków powsta³o w¹skie przejœcie zwane 
„sudk¹”- s³u¿¹ce dzieciom do zabawy. Poza tym wspó³¿ycie 
s¹siadów by³o bardzo poprawne. S¹siedzi ci mieli na swojej 
posesji dom drewniany podobny do domu Porêbskich ze 
œmiesznym ganeczkiem, w którym urz¹dzili sklepik 
spo¿ywczy. Hana sprzedawa³a w nim czekoladki w kszta³cie 
rybek czy zaj¹czków po 1 groszu za sztukê. Zawsze dziwi³em 
siê, ¿e na wystawie u ¯yda wisia³a laska suchej wo³owej 
kie³basy - salami. A sk¹d mog³em wiedzieæ, ¿e to nie 
wieprzowa? Karp handlowa³ zbo¿em i posiada³ niedu¿y 
spichlerz murowany. ¯yd by³ zaufanym klientem, 
poœrednikiem handlu zbo¿em pana Za³uskiego, dziedzica z 
Kulika. Na posesji Karpów ten¿e Za³uski mia³ zbudowany du¿y 
gara¿ drewniany na kilka samochodów i zaprzêgi konne. 
Droga do Kulika przez Janowice i Dobromyœl by³a wyboista i 
b³otnista – nieprzejezdna dla auta. A dziedzic mia³ samochód 
12 cylindrowy Chewrolett ze sk³adanym dachem, którym 
jeŸdzi³ do miast, ale nie móg³ dojechaæ do dworu. Pamiêtam, 
¿e do podró¿y mia³ specjalny kombinezon, pilotkê skórzan¹, 
okulary ochronne i rêkawice, spodnie do kolan tzw. pumpy. 
Samochód wiêc gara¿owa³ w Siedliszczu, a z Kulika doje¿d¿a³ 
tzw „bidk¹”, ma³¹ dwuko³ow¹ bryczk¹ zaprzê¿on¹ w jednego 
konia. W gara¿u zostawia³ zaprzêg pod opiek¹ Karpa, a sam 
jecha³ samochodem dalej. Natomiast do koœcio³a w Siedliszczu 
Za³uscy przyje¿d¿ali du¿¹ bryczk¹ z uprzê¿¹ wysadzan¹ 
janczarami (dzwoneczkami). Bryczka by³a czarna z czer-
wonymi ko³ami, po obu bokach osadzone lampy naftowe. Strój 
woŸnicy te¿ by³ czarny. W koœciele Za³uscy zajmowali ³awkê 
kolatorsk¹ tu¿ przy o³tarzu. Analogiczn¹ ³awkê zajmowali 
dziedzice z Chojeñca Boduszyñscy. Za³uski mia³ d³ugie 
szpakowate w³osy, uczesane do góry, ko¿uszek z ko³nierzem 
przepasany paskiem, buty z cholewami. Wypisz, wymaluj - 
postaæ powstañca 1863r. z rycin Grottgera.

Jan Za³uski szanowa³ Karpa niech œwiadczy o tym fakt 
nastêpuj¹cy. By³ zwyczaj, ¿e na Nowy Rok banderia z³o¿ona 
za s³u¿by na przystrojonych koniach jecha³a do 
zaprzyjaŸnionego dworu i w imieniu swojego pana sk³ada 
¿yczenia noworoczne. Przy czym wataha taka w kilkanaœcie 
koni wpada³a z g³oœnym „ha³³akowaniem” i okrutnie strzela³a 
z bardzo d³ugich batów. Banderia przyje¿d¿a³a specjalnie do 
Karpów sk³adaæ ¿yczenia, a Karpowa wynosi³a w kieliszkach 

na tacy poczêstunek. Taki by³ obyczaj. 
¯ydzi chodzili ubrani wszyscy podobnie. Na g³owie 

mycka z daszkiem, cha³at, czyli cienki p³aszcz, latem noszony 
tylko na koszulê. Wszystko czarne, lub ciemnoszare. Cha³at 
rozpiêty powiewa³ jak dwa skrzyd³a, co bardzo dra¿ni³o psy. 
Kiedyœ mieliœmy czarno-bia³ego kundla o imieniu Azor. 
Chocia¿ by³ ³agodny to zawsze obszczekiwa³ starego Karpa. 
Mi³oœci nie by³o wzajemnie. Kiedy Karp przechodzi³ przez 
podwórze to ostro¿nie uspokaja³ z³oœliwe stworzenie. 
Przemawia³ do psa „Aaazu³! Aaazu³”, ale jak ju¿ wszed³ 
bezpieczny w drzwi swojego domu, to sobie pozwala³ psu 
pogroziæ palcem: „Aaazu³! Ty cholera jasna”!

Za tymi s¹siadami ze wschodu by³a du¿a posesja 
z olbrzymim drewnianym domem (istnieje do dziœ). By³ tez 
ciekawy drewniany spichlerz, albo magazyn, a na zapleczu 
ogród z sadem. W tym budynku moi rodzice prowadzili sklep 
w latach 1939-41, by³a w nim równie¿ „trafika” – sklep 
monopolowo-tytoniowy. W³aœcicielem nieruchomoœci by³a 
zamo¿na rodzina ¿ydowska o nazwisku Kac. Na nastêpnej 
posesji by³a synagoga, du¿a, murowana, wewn¹trz z chórem, 
na œrodku z mównic¹ do czytania zwojów tory, z kotar¹ 
granatow¹ z przodu. Od ulicy teren by³ zagrodzony siatk¹. 
Tutaj w dni letnie pobo¿ni Izraelici, siedz¹c lub stoj¹c 
przybrani teffilim i cyca³es, z ca³esami na czo³ach i zwojami 
w¹skich taœm zapisanych wersetami tory, zawiniêtymi na 
rêkach modlili siê i ko³ysali jednostajnym ruchem do przodu.

Na drugiej stronie ulicy równie¿ by³y domy ¿ydowskie. 
Tam mieszka³ Stolarz Goldwaser, który robi³ nam szafki 
sklepowe i moja kole¿anka z klasy Ryfka „Abrumciówna” i ziêæ 
starego Ca³ego. ¯yd Ca³y mieszka³ z córk¹ w cha³upce 
wciœniêtej zaraz za sk³adem desek Joska. W pobli¿u by³y dwie 
studnie z cembrowiny: jedna u mojego dziadka, druga u 
Wróblewskich z tym, ¿e w naszej by³a lepsza woda. Studnia 
przykrywana drewnianym deklem – wymaga³a co parê lat 
dok³adnego oczyszczenia. Robili to fachowcy – specjalna 
ekipa. Wybierali wiadrami szybko wodê i oczyszczali dno. 
Zabieg kosztowa³ przed wojn¹ 60 z³. Solidarnoœæ s¹siadów 
by³a ogromna. ¯ydzi pierwsi zbierali po z³otówce i przynosili 
dziadkowi pieni¹dze.

Obecnie wszyscy narzekaj¹ na stan dróg, ciekaw jestem 
co by powiedzieli gdyby przenieœæ ich do lat 30-tych na trasê 
Lublin-Che³m? Owszem od Lublina do Piask nawierzchnia by³a 
bardzo dobra, bo wykonana z ceg³y kilgerytowej. Niestety 
dalej do Che³ma jecha³o siê szos¹ o nawierzchni ¿wirowej. Co 
parê kilometrów mieszka³ dró¿nik, do którego obowi¹zków 
nale¿a³o utrzymanie stanu nawierzchni podleg³ego odcinka 
drogi. Bie¿¹co wyrównywa³ t³uczniem i ¿wirem nierównoœci 
szlaku wybite ko³ami pojazdów. Na œcianie swojego domu 
posiada³ tabliczkê informacyjn¹, ¿e tu mieszka i ''urzêduje'' 
dró¿nik. Jako znak urzêdu cz³owiek ten nosi³ szar¹ czapkê 
z emblematem ko³a i skrzy¿owanych ³opaty z kilofem (a mo¿e 
i z orze³kiem). W pobli¿u jego obejœcia robiono t³uczeñ na 
drogi i przesiewano ¿wir. Polega³o to na rozbijaniu szarego 
kamienia polnego m³otkami o bardzo d³ugich elastycznych 
drzewcach. Praca ta sta³a siê Ÿród³em porzekad³a, ¿e: ''jak nie 
bêdziesz siê uczy³, to bêdziesz t³uk³ kamienie na szosie''.

Za moich lat dziecinnych tylko rynek i drogi w osadzie 
by³y brukowane kamieniem, zaœ wszystkie drogi wylotowe 
stanowi³y goœciñce zwane ''polskimi drogami''. Podobno na 
obrze¿ach Siedliszcza dawnymi czasy by³y a¿ cztery wiatraki 
drewniane. Pamiêtam jeszcze ostatni wiatrak na ma³ym 
wzniesieniu na Piasku przy drodze do Chojeñca. Du¿y wiatrak 
stoj¹cy na ''jednej nodze'' obracany by³ w kierunku wiatru 
przy pomocy dr¹gów – konstrukcji kieratu. By³y te¿ cztery 



w g³êbokim naczyniu. Z podanych sk³adników 
przygotowywujemy zalewê - wszystkie sk³adniki 
wk³adamy do garnka i zagotowywujemy. 
Warstwy ryby i warzyw zalewamy gor¹c¹ 
zalew¹. Pozostawiamy do wystygniêcia, aby 
wszystko ³adnie siê przegryz³o. Pycha.  
Smacznego .

Ciasto:
- 250 g margaryny 
- 1 szklanka cukru
- 6 jajek
- 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
- 250 g m¹ki tortowej
- 100 g m¹ki ziemniaczanej
- ekstraktu waniliowego
Miêkk¹ margarynê utrzeæ z cukrem, dodaj¹c 
¿ó³tka. Nastêpnie stopniowo dosypywaæ oby-
dwie m¹ki wymieszane z proszkiem do 

22

Sk³adniki:
1 kg filetów z mintaja
s³oik papryki konserwowej
s³oik ogórków konserwowych
4 cebule
ZALEWA:
1 szk. wody
1 szk. oleju
1 koncentrat pomidorowy
4 ³y¿ki ketchupu
2 ³y¿ki cukru
2 ³y¿ki octu
sól do smaku
CIASTO:
1 szk. wody
1 szk. m¹ki
1 ³y¿eczka vegety
1 jajko
Przygotowanie:
Wszystkie sk³adniki na ciasto dok³adnie roztrze-
pujemy mikserem. Rybê kroimy na kawa³ki, 
moczymy w cieœcie i sma¿ymy na gor¹cym oleju. 
Ogórki konserwowe, paprykê konserwowa oraz 
obran¹ cebulê kroimy w ko-stkê i razem 
mieszamy wszystkie sk³adniki. Usma¿on¹ rybkê 
oraz pokrojone warzywa uk³adamy warstwami 

pieczenia. Na koniec dodaæ pianê ubit¹ z bia³ek 
i waniliê. Po³owê ciasta wy³o¿yæ do wyœcielonej 
pergaminem blachy (28 x 35 cm), wstawiæ do 
nagrzanego do 180 st.C piekarnika i piec 10-15 
minut z termoobiegiem (na z³oty kolor).
Masa makowa:
- 350 g maku
- 2 jajka
- 1/2 szklanki cukru
- 1/2 szklanki miodu
- 1 ³y¿eczka ekstraktu migda³owego
Mak wsypaæ do garnka z wrz¹c¹ wod¹ i gotowaæ 
10 minut, odcedziæ. Wystudzony mak zemleæ 
dwukrotnie w maszynce. Jajka ubiæ z cukrem na 
jasn¹, puszyst¹ masê. Wymieszaæ z makiem, 
miodem i ekstraktem migda³owym. Masê 
makow¹ wy³o¿yæ na upieczony spód i 
wyrównaæ. Na wierzch wylaæ resztê ciasta. Piec 
30-35 minut. Wystudzone ciasto posmarowaæ 
polew¹ czekoladow¹.
Polewa:
- 100 g czekolady pó³s³odkiej
- 50 g mas³a
- 2 ³y¿ki cukru
- 2 ³y¿ki wody
Mas³o, cukier i wodê zagotowaæ w ma³ym 
garnuszku. Zdj¹æ z ognia, dodaæ po³aman¹ 
czekoladê i wymieszaæ do po³¹czenia siê 
sk³adników. Ostudziæ, od czasu do czasu 
mieszaj¹c, sprawdzaj¹c przy tym konsystencjê 
polewy (aby nie zgêstnia³a zbyt mocno).
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Drogi Czytelniku. 
Redakcja rozpoczê³a nowy dzia³ pt. „K¹cik Kulinarny”, zapraszamy wszystkich 

chêtnych do nadsy³ania i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi. 
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

Przepisy zosta³y przygotowane przez Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim

Ryba po grecku inaczejRyba po grecku inaczej

Makowiec 
na ucieranym cieœcie

Makowiec 
na ucieranym cieœcie

m³yny – dwa murowane i dwa drewniane wodne. Jeden 
wodny, by³ w pobli¿u drewnianego dworu, obecnie szko³y, na 
ówczesnym stawie, a drugi na rzeczce Mogilance przy drodze 
na Janowicê. Jecha³o siê przez spiêtrzon¹ wodê po 
drewnianym moœcie z poprzecznych okr¹g³ych belek, tu¹ przy 
m³ynie, a wodospad obracaj¹cy m³yñskim, olbrzymim ko³em 
drewnianym szumia³ okropnie (wed³ug odczucia ma³ego 
dziecka). Grozy dodawa³ dudni¹cy stukot koñskich kopyt po 
belkach mostu. Koñ równie¿ tuli³ uszy ze strachu, chrapi¹c 
nozdrzami. Chodniki i bruk koñczy³y siê w osadzie za 
obecnym budynkiem Banku Spó³dzielczego. Zaraz za nim stoi 
metalowy krzy¿ (przed wojn¹ by³ drewniany), bêd¹cy 
upamiêtnieniem kaplicy, która sta³a w tym miejscu w czasie, 
kiedy nie by³o jeszcze koœcio³a katolickiego, a osada nale¿a³a 
do odleg³ej 6 km parafii katolickiej w Paw³owie.  Za krzy¿em 
zaczyna³a siê droga piaskowa. Jej koleiny w ¿ó³tym piasku by³y 
tak g³êbokie, ¿e ko³a wozów zag³êbia³y siê po osie. Mama 
opowiada³a, ¿e bêd¹c dzieckiem pas³a gêsi, które uciek³y do 
lasu, a ten¿e dochodzi³ prawie do miejsca krzy¿a. Dalej 
w miejscu gdzie obecnie jest Centrum Rehabilitacji, przed 
przed I wojn¹ œwiatow¹ w drewnianym budynku by³a siedziba 
s¹du. Natomiast w dwudziestoleciu miêdzywojennym 
stanowi³ szko³ê, do której uczêszcza³em do1938 roku.

Inny charakter mia³ równie¿ cmentarz. Do 1939 r. Jego 
lewa po³owa by³a starsza, prawos³awna, a druga czêœæ 
katolicka. Ka¿da czêœæ mia³a osobn¹ bramê. Na œrodku czêœci 
prawos³awnej, jak pamiêtam, sta³ jeszcze du¿y drewniany 
krzy¿ z napisami cyrylic¹. W czêœci wschodniej, przy 
ogrodzeniu by³a kwatera grobów niemieckich z I wojny 
œwiatowej. Jak wy¿ej wspomnia³em droga ta, jako typowy 

goœciniec by³a bardzo szeroka. Sta³ przy niej, pod star¹ krzyw¹ 
sosn¹ krzy¿ spróchnia³y. Obecnie (krzy¿ ju¿ nowy) stoi on 
i stara sosna na terenie szpitala poza ogrodzeniem. Mama 
mówi³a, ¿e to podobno mogi³a powstañca z 1863 r. Kiedyœ 
u wylotu wszystkich dróg i skrzy¿owañ by³y krzy¿e 
z rzeŸbionymi napisami, zakoñczone u góry kutymi krzy¿ami 
z ¿elaza, czêsto ozdobione wieñcami z barwinka i nie-
œmiertelników. Chyba dobrze i bezpiecznie musia³o siê ¿yæ 
w tak zabezpieczonej krzy¿ami osadzie. Nie bez kozery nawet 
¯ydzi mówili ''Siedliszcze nasze kochane miasteczko''.  

Krynica – do dziœ stanowi swoisty fenomen. Jest to Ÿród³o 
b. czystej, zimnej i smacznej wody, wyp³ywaj¹cej spod skarpy 
w g³êbokim jarze. Na górze skarpy by³ du¿y stary drewniany 
krzy¿ ogrodzony p³otkiem. Na dodatek w po³owie drogi od 
szosy lubelskiej do osady by³a murowana kapliczka 
poœwiêcona NMP. Przed wojn¹ by³a ona m. in. met¹, do której 
odbywa³y siê zawody biegaczy organizowane przez szko³ê.

Mój Ojciec Antoni czêsto opowiada³ o I wojnie 
œwiatowej. Pod naciskiem cofaj¹cych siê Rosjan Domañscy jak 
wiêkszoœæ mieszkañców Siedliszcza uciekli na wschód przez 
frontem. Gdy wsiadali na wóz dom dziadka ju¿ by³ podpalony 
przez kozaków. Jako „bie¿eñcy” dotarli a¿ do Bobrujska. 
Wynajêli mieszkanie i szukali pracy. Ojciec znalaz³ 
zatrudnienie w cukierni prowadzonej przez Polaka by³ tam 
ch³opcem na posy³ki a jego siostra Marynia kelnerk¹. Po 
zakoñczeniu wojny rodzina powróci³a w rodzinne strony. 
¯ycie wtedy by³o bardzo trudne i biedne. Chocia¿ by³em 
ma³ym dzieckiem zapamiêta³em wiele z tego jak wygl¹da³a 
osada i jak siê tu ¿y³o przed wojn¹.
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Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: ze 
zdjêcia rozpoznaæ minimum dwie 
osoby, lub przedstawione na nim 

wydarzenie.
Odpowiedzi wraz z danymi autora i nr 
telefonu nale¿y sk³adaæ w sekretariacie 

Urzêdu Gminy Siedliszcze b¹dŸ 
przes³aæ na adres:

glos@siedliszcze.pl 
do dnia 30 stycznia 2015 r.

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru
Konkurs polega³ na rozpoznaniu minimum trzech osób ze zdjêcia. OdpowiedŸ 
prawid³owa:

Od lewej: Wies³aw Szulc, Janusz Zieliñski, Janusz Grudziñski, Janusz 
D³ugosz, Jerzy Kister, Stanis³aw Konik, Janusz M³ynarczyk, Marian Czmuda, 
Ryszard Dziewulski, Kazimierz Stopa.

Z poœród osób które udzieli³y prawid³owej odpowiedzi wylosowany 
zosta³ Pan Ryszard Dziewulski wygrywaj¹c 100,00 z³

Gratulujemy wygranej !!!

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru G³osu Siedliszcza

Sk³adniki:
1 kg kapusty kiszonej
30 dag ³uskanego grochu
kilka grzybów suszonych
1 cebula
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka liœci laurowych
pieprz, sól
olej

Sposób przygotowania:
Groch wyp³ucz i zostaw na noc w letniej 
wodzie. Nastêpnego dnia gotuj go prze pó³ 
godziny w nie-wielkiej iloœci wody (tej samej, w 
której siê namacza³). Dodaj szczyptê soli. Groch 
po goto-waniu powinien byæ miêkki, ale nie 
rozpadaj¹cy siê. Grzyby namaczaj przez kilka 
godzin. Kapustê wyp³ucz jeœli jest kwaœna 
(powtórz to kilka razy, jeœli jest taka potrzeba). 
Odciœnij j¹ i posiekaj. Cebulê posiekaj i podsma¿ 
na oleju. Dodaj do niej kapustê, grzyby, 
przyprawy i ca³oœæ gotuj przez oko³o godzinê. 
Kapusta z grochem mo¿e byæ podawana na 
ró¿ne sposoby. Groch mo¿na wczeœniej 
wymieszaæ z kapust¹ lub podawaæ oba sk³adniki 
osobno (groch przybraæ wtedy prze-sma¿on¹ 
cebulk¹). Groch mo¿na tak¿e przed podaniem 
ut³uc.

Kapusta z grochemKapusta z grochem

Sk³adniki:
- 2 œrednie marchewki.
- œrednia pietruszka.
- por.
- œredni seler, ale o taki trudno to wtedy 
po³owê.
- cebulê.
- koncentrat pomidorowy.
- proteina sojowa (w formie kotletów)
- przyprawy: sól, pieprz, liœæ laurowy, ziele 
angielskie, sos sojowy, vegeta.
- olej.

Sposób przygotowania:
W pierwszej kolejnoœci myjemy warzywa i je 
obieramy, nastêpnie marchew, seler i pie-
truszkê ucieramy na tarce do warzyw. Por 
przekrajamy wzd³u¿ i kroimy w paski. 
Wszystkie warzywa wrzucamy do miski 
i mieszamy. Kroimy cebulê w kostkê, 
w ¿eliwnym garnku o grubym dnie rozgrze-
wamy olej, na to wrzucamy cebulê 
i sma¿ymy na z³ocisty kolor. Nastêpnie 
dok³adamy oko³o piêciu ³y¿eczek koncen-
tratu pomidorowego i chwileczkê podsma-
¿amy, ci¹gle mieszaj¹c. Teraz wrzucamy 
wszystkie warzywa plus dwa liœcie laurowe, 

ma³¹ garœæ ziela angielskiego, sól, pieprz 
i odrobinê sosu sojowego i wszystko 
sma¿ymy, oczywiœcie stale mieszaj¹c. Tak 
sma¿ymy do momentu, a¿ warzywa nie 
zaczn¹ przywieraæ do dna garnka, wtedy 
dolewamy odrobinê wody, zmniejszamy 
ogieñ i dusimy, nadal mieszaj¹c, oko³o 20 
minut. Co jakiœ czas uzupe³niamy wodê, aby 
warzywa siê nie przypali³y. Kiedy warzywa 
zaczynaj¹ zamieniaæ siê w delikatne; papkê 
i s¹ ju¿ miêkkie, odstawiamy je z ognia. 
W miedzy czasie do innego garnka 
wrzucamy oko³o 8-10 kotlecików, posy-
pujemy veget¹ i zalewamy wrz¹tkiem, 
a nastêpnie odstawiamy na 20 minut, 
wracamy do warzyw. Teraz, gdy ju¿ warzywa 
mamy gotowe, kotleciki odcedzamy i kroimy 
w doœæ grube paski, nastêpnie wrzucamy na 
rozgrzany olej, sma¿ymy moment i dole-
wamy odrobinê wody. Dusimy przez 
maksymalnie piêæ minut, dodaj¹c odrobinê 
przypraw dla smaku. Czekamy a¿ soja 
i warzywa przestygn¹, póŸniej wyk³adamy na 
talerz, najpierw sojê, a na to grub¹ warstwê 
warzyw i odstawiamy w ch³odne miejsce, 
wtedy soja bardziej wch³onie warzywa 
i bêdzie smaczniejsza. To tyle. Mo¿emy ju¿ 
konsumowaæ, najlepiej z chlebkiem, bo 
potrawa jest daniem na zimno. 

Niby ryba po greckuNiby ryba po grecku
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