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Informacja z XI i XII Sesji Rady Gminy Siedliszcze
W dniu 27 paŸdziernika 2015 r. odby³a siê XI sesja Rady
Gminy Siedliszcze. Podczas sesji radni podjêli uchwa³y w
sprawach:
1) zmian w bud¿ecie gminy na 2015 rok;
2) przyjêcia zadania Powiatu Che³mskiego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ Nr 1807L (Siedliszcze-Bezek) oraz
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Che³mskiego w kwocie 100.000 z³ na budowê drogi
(schetynówki);
3) zmian w statucie Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Siedliszczu;
4) wyboru ³awników dla S¹du Rejonowego w Che³mie:
P. El¿bietê Wojcieszek i P. Ryszarda Dziewulskiego;
5) pozostawienia zg³oszenia kandydata na ³awnika –
- P. Barbary Szczepañskiej - bez dalszego biegu (jako
niespe³niaj¹ce wymogów formalnych);
6) likwidacji Szko³y Filialnej im. Wac³awa Iwaniuka
w Chojnie Nowym Pierwszym;
7) wyra¿enia zgody na dzier¿awê i nabycie nieruchomoœci;
8) stawek podatków na rok 2016:
- w sprawie obni¿enia ceny ¿yta ustalonej Komunikatem
Prezesa GUS z kwoty 53,75 z³/1 q do kwoty 47 z³/1 q, co
daje stawkê podatku rolnego: dla rolników - 117,50 z³ za
1 ha przeliczeniowy, a dla pozosta³ych - 235 z³ za 1 ha
fizyczny,
- w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych
i w sprawie stawek op³aty targowej. Uchwa³y te podjêto
ze wzglêdu na zmianê ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, nie zmieniaj¹c wysokoœci dotychczasowych
stawek obowi¹zuj¹cych w naszej gminie.
Podczas obrad sesji radni przyjêli tak¿e „Informacje o stanie
realizacji zadañ oœwiatowych za rok szkolny 2014/2015”
dotycz¹ce Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu i Szko³y Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Bezku oraz „Informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu
gminy za pierwsze pó³rocze 2015 r.”
Dnia 8 grudnia 2015 r. odby³a siê XII sesja Rady Gminy
Siedliszcze. Podczas obrad podjêto uchwa³y nt.:
1) zmian w bud¿ecie gminy na 2015 r. i w wieloletniej
prognozie finansowej;
2) zawarcia porozumienia z Powiatem Che³mskim w celu

realizacji projektu pn. „Poprawa jakoœci dróg powiatu
che³mskiego w rejonie oddzia³ywania drogi krajowej
Nr 12” (droga Chojeniec-Siedliszcze) oraz udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Che³mskiego na
w/w zadanie;
3) okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci na
2016 rok. Uchwa³ê podjêto ze wzglêdu na zmianê ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, nie zmieniaj¹c
wysokoœci dotychczasowych stawek obowi¹zuj¹cych
w naszej gminie;
4) okreœlenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie
podatku rolnego, leœnego i od nieruchomoœci;
5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz
odprowadzanie œcieków;
6) zmian w Statucie Gminy;
7) uchwalenia Programu wspó³pracy Gminy Siedliszcze
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie;
8) zawarcia porozumienia z Miastem Che³m w zakresie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzêtami
wy³apanymi na terenie Gminy Siedliszcze;
9) rozpatrzenia wezwania P. Barbary Szczepañskiej do
usuniêcia naruszenia prawa w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr
XI/71/15 RG Siedliszcze z dnia 27 paŸdziernika 2015 r.
w sprawie pozostawienia zg³oszenia kandydata na
³awnika bez dalszego biegu;
10) wyra¿enia zgody na dzier¿awê i zamianê nieruchomoœci;
11) uchylenia uchwa³y w sprawie zasad wydzier¿awiania
nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu
nieruchomoœci Gminy Siedliszcze;
12) przyjêcia i wdro¿enia „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Siedliszcze”;
13) przejêcia zadania administracji rz¹dowej z zakresu
egzekucji administracyjnej nale¿noœci pieniê¿nej z tytu³u
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W obradach sesji uczestniczy³ równie¿ przedstawiciel
spó³ki PD Co Pan Miros³aw Taras, który poinformowa³ radnych
o stanie realizacji projektu budowy kopalni wêgla kamiennego
na LubelszczyŸnie i rozpoczêtym etapie wykupywania gruntu
pod jej budowê.
Red.

Powiatowe inwestycje
w Gminie Siedliszcze

bezpieczeñstwa, nowy parking przyniós³ przede wszystkim
funkcjonalnoœæ i komfort dla osób odwiedzaj¹cych siedliski
cmentarz. Wartoœæ zadania wynios³a ponad 154 tys. z³ przy
wspó³udziale finansowym gminy. W ramach odcinkowej
przebudowy nawierzchni wyremontowany zosta³ 500metrowy odcinek drogi powiatowej w Kuliku i 200-metrowy w
Mogilnicy za kwotê ponad 150 tys. z³.
Najwiêcej œrodków, bo ok. 1 mln z³, poch³onê³o zadanie
przebudowy mostu na drodze powiatowej w Majdanie
Zahorodyñskim wraz z remontem nawierzchni drogi. –
Pozyskaliœmy dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju, czêœæ œrodków do³o¿y³a gmina i most doczeka³ siê
generalnego remontu. Po³o¿yliœmy równie¿ prawie 3 km
nowej nak³adki bitumicznej – wyjaœnia wicestarosta.
Kolejny rok to kolejne wyzwania inwestycyjne. Samorz¹d
powiatu che³mskiego deklaruje kontynuacjê dzia³añ
inwestycyjnych w miarê mo¿liwoœci bud¿etowych. – Bud¿et
na 2016 r. jest dobry, zaplanowaliœmy œrodki na inwestycje
drogowe i w trakcie roku bêdziemy je sukcesywnie realizowaæ

P

oprawa komfortu ¿ycia i bezpieczeñstwo mieszkañców
by³y g³ównymi za³o¿eniami przy realizacji inwestycji
powiatu che³mskiego na terenie gminy Siedliszcze w
2015 r. Budowa zatoki postojowej w Siedliszczu, przebudowa
mostu w Majdanie Zahorodyñskim, odcinkowa przebudowa
nawierzchni w Kuliku i Mogilnicy to tegoroczne zadania
podjête przez samorz¹d powiatu przy wspó³pracy z gmin¹. Ich
wartoœæ wynios³a ponad 1,3 mln z³. – W bud¿ecie na 2016 r.
zaplanowaliœmy œrodki na kolejne inwestycje drogowe.
Bêdziemy równie¿ staraæ siê pozyskaæ œrodki z funduszy
europejskich – informuje wicestarosta Tomasz Szczepaniak.
Od lipca mieszkañcy gminy mog¹ korzystaæ z nowej
zatoki postojowej usytuowanej przy ul. Szpitalnej w
Siedliszczu po przeciwnej stronie cmentarza parafialnego.
Wzd³u¿ zatoki wybudowano chodnik. Oprócz poprawy
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– mówi Tomasz Szczepaniak. W gminie Siedliszcze w 2016 r.
powiat planuje wybudowaæ 500 m chodnika na ulicy
Chojenieckiej w Siedliszczu, na odcinku od budynku by³ego
posterunku Policji w stronê Chojeñca. Mo¿liwoœci s¹ równie¿
na pozyskanie funduszy zewnêtrznych na zadania drogowe. –
Bêdziemy ubiegaæ siê o œrodki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W najbli¿szym czasie z³o¿ymy wniosek na
przebudowê drogi powiatowej nr 1719L biegn¹cej od drogi
krajowej S12 przez Bezek, Œwiêcicê, Busówno. Koszt zadania
szacuje siê na oko³o 4,2 mln z³. Projekt zak³ada poprawê
nawierzchni na odcinku 10,5 km.
Równie¿ Gmina Siedliszcze bêdzie ubiegaæ siê
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina w tym celu przejê³a w zarz¹dzanie drogê powiatow¹ nr
1807L. Wniosek dotyczy przebudowy odcinka 7,9 km drogi w
Siedliszczu biegn¹cego od drogi wojewódzkiej – od Liceum
Ogólnokszta³c¹cego do skrzy¿owania w Bezku. Koszt zadania
wyniesie oko³o 4 mln z³. Wnioski powiatu i gminy s¹ obecnie
dopracowywane. Samorz¹dy z³o¿¹ je w terminie do 14
stycznia 2016 r.

Staramy siê sprostaæ potrzebom i oczekiwaniom
mieszkañców powiatu. Zrealizowane do tej pory zadania w
gminie Siedliszcze by³y mo¿liwe dziêki dobrej wspó³pracy
miêdzy samorz¹dem powiatu i gminy oraz codziennej pracy
na rzecz spo³ecznoœci – podsumowuje wicestarosta
Szczepaniak.
Red.

Informacja

w sprawie wymiany dowodów

W zwi¹zku doniesieniami medialnymi
Wójt Gminy informuje, ¿e nie ma potrzeby
wymiany dowodów osobistych w zwi¹zku
z uzyskaniem przez Siedliszcze praw miejskich.
Dotychczasowe dokumenty zachowuj¹ wa¿noœæ.

Wywiad z Januszem Jakimowiczem, Prezesem Zarz¹du PD Co,
firmy realizuj¹cej inwestycjê budowy kopalni wêgla kamiennego w powiecie che³mskim
- Panie Prezesie, min¹³ ponad rok od ostatniego wywiadu
udzielonego G³osowi Siedliszcza.
By³ to rok pe³en wydarzeñ. Przede wszystkim przeszliœmy z
fazy rozpoznawczej do wydobywczej. W 2015 r. uda³o siê
nam zatwierdziæ dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a, wejœæ na
gie³dê papierów wartoœciowych w Warszawie oraz pozyskaæ
kluczowego partnera dla budowy kopalni, czyli brytyjski CD
Capital. Rozpoczêliœmy tez eksploracje obszaru Sawin Zachód
oraz prowadzimy zaawansowane prace nad projektem
zagospodarowania z³o¿a. Nasi eksperci przeprowadzili
szczegó³ow¹ inwentaryzacjê œrodowiskow¹ oraz wiele innych
badañ.
- To te¿ rok wspó³pracy z gmin¹ i jej mieszkañcami?
- Staramy siê byæ obecni w ¿yciu gminy, powiatu
i województwa. Zorganizowaliœmy wizytê pos³a
australijskiego parlamentu i spotkanie z lokalnymi w³adzami,
uczestniczymy w lokalnych wydarzeniach np. podczas
do¿ynek, ale te¿ byliœmy sponsorem Dnia Ziemi na UMCS
i goœciem na konferencjach gospodarczych organizowanych
przez gminê. Staramy siê za poœrednictwem lokalnych mediów
informowaæ o planach i wydarzeniach.
- Kiedy mo¿emy zatem siê spodziewaæ rozpoczêcia
budowy?
- Realizacja tak du¿ej inwestycji to wieloetapowe
przedsiêwziêcie. W naszej firmie ³¹czy siê œwiat geologów z
prawnikami, finansistów z górnikami. Wiele osób musi
wspólnie i wed³ug ustalonego wczeœniej planu wykonywaæ
swoje zadania. Nie mo¿emy przeskoczyæ pewnych etapów,
gdy¿ b³¹d pope³niony w poœpiechu mo¿e siê okazaæ póŸniej
bardzo kosztowny. Kopalnia musi byæ przede wszystkim
bezpieczna, dlatego starannie prowadzimy szczegó³owe
badania i analizy. Wyniki naszych prac zostan¹ przedstawione
Ministrowi Œrodowiska oraz Urzêdowi Górniczemu, chcemy
dotrzymaæ najlepszych standardów. Jest to d³ugi i kosztowny
proces, ale absolutnie konieczny. Budowa rozpocznie siê po
uzyskaniu koncesji wydobywczej. Chcemy by sta³o siê to w
2017 r., ale zale¿y to od Ministerstwa i innych urzêdów.
- Co mieszkañcom da nowa kopalnia?
- Przede wszystkim pracê. Nie tylko na kopalni. Potrzebni
bêd¹ z jednej strony kierowcy, informatycy czy obs³uga

laboratorium, z drugiej zaœ firmy dostarczaj¹ce posi³ki,
materia³y biurowe oraz ochronê. Wokó³ du¿ych zak³adów
powstaje wianuszek mniejszych firm, które dostarczaj¹
niezbêdne us³ugi i towary. Zawsze podkreœlam, ¿e kopalnia to
partner na d³ugie lata. W odró¿nieniu od fabryki samochodów
nie da siê jej przenieœæ do innego kraju, jest ona nierozerwalnie
zwi¹zana z okreœlonym z³o¿em wêgla. Natomiast, silny
pracodawca zapewnia poczucie bezpieczeñstwa ekonomicznego, mam nadziejê, ¿e dziêki temu wiêcej m³odych
i ambitnych ludzi pozostanie w Polsce, ze swoimi rodzinami
i przyjació³mi.
- Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
chcia³bym Panu ¿yczyæ wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu
i powodzenia w realizacji inwestycji. Czego Pan ¿yczy naszym
mieszkañcom?
- Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ. Ostatni rok
pokaza³, ¿e mieszkañcy Ziemi Che³mskiej, Siedliszczanie s¹
bardzo goœcinnymi i otwartymi ludŸmi. Nasi pracownicy
korzystaj¹ z ich goœcinnoœci i pomocy. Pozytywne podejœcie
mieszkañców utwierdza nas w przekonaniu, ¿e wykonujemy
dobr¹ i potrzebn¹ pracê. Chcia³bym by Kopalnia Jan Karski by³a
postrzegana jako wspólne dobro.
Wszystkim mieszkañcom ¿yczê spokojnych, weso³ych
œwi¹t i aby nadchodz¹cy rok by³ pe³en sukcesów i szczêœcia.
Red.
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Bezp³atne punkty
pomocy prawnej

D

ziêki wspó³pracy rz¹du, samorz¹dów i organizacji
pozarz¹dowych ju¿ od 1 stycznia 2016 r. na terenie
ca³ego kraju powstan¹ punkty pomocy prawnej,
w których bêdzie œwiadczona pomoc prawna. Ogólnopolski
system zagwarantuje nieodp³atny dostêp do porad prawnych
na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt czêsto wystêpuj¹c¹
w naszym kraju barierê finansow¹ do korzystania
z profesjonalnej us³ugi prawnej.
Z bezp³atnej pomocy prawnej (na etapie przeds¹dowym)
bêd¹ mog³y skorzystaæ:
- m³odzie¿ do 26 roku ¿ycia,
- osoby posiadaj¹ce wa¿n¹ Kartê Du¿ej Rodziny,
- seniorzy po ukoñczeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzaj¹cego zosta³o przyznane œwiadczenie z pomocy spo³ecznej na
podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagro¿eni lub poszkodowani katastrof¹ naturaln¹, klêsk¹
¿ywio³ow¹ lub awari¹ techniczn¹.
Nieodp³atna pomoc prawna bêdzie stanowi³a zadanie
z zakresu administracji rz¹dowej, co zapewni jednolite
standardy jej udzielania, a tak¿e umo¿liwi sprawowanie
nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni sta³e Ÿród³o
finansowania. Zadanie to bêdzie finansowane z bud¿etu
pañstwa.

Nieodp³atnej pomocy prawnej udzielaæ bêd¹ adwokaci i
radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez
organizacje pozarz¹dowe porad bêd¹ mogli udzielaæ tak¿e
doradcy podatkowi oraz absolwenci wy¿szych studiów
prawniczych (posiadaj¹cy co najmniej trzyletnie doœwiadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach równie¿
aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upowa¿nienia
odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielaj¹cych
nieodp³atnej pomocy prawnej.
Edukacja prawna
Ustawa przewiduje tak¿e dzia³ania polegaj¹ce na kszta³towaniu œwiadomoœci prawnej obywateli. Zadanie to bêdzie
realizowane wspólnie z organizacjami pozarz¹dowymi
i bêdzie stanowiæ bazê do przysz³ych dzia³añ na rzecz
pog³êbiania œwiadomoœci prawnej spo³eczeñstwa. Zgodnie
z ustaw¹ organy administracji publicznej realizuj¹c pozostaj¹ce w ich w³aœciwoœci zadania z zakresu edukacji prawnej
spo³eczeñstwa bêd¹ zobligowane do podejmowania dzia³añ
edukacyjnych zmierzaj¹cych do zwiêkszenia œwiadomoœci
prawnej spo³eczeñstwa.
Pomoc prawna œwiadczona na terenie Gminy Siedliszcze
W naszej Gminie Punkt Pomocy Prawnej bêdzie siê mieœci³
w Domu Kultury w Siedliszczu przy ul. Ba³asza 10. Porady
prawne bêd¹ udzielane w ka¿dy czwartek, w godzinach 9.0013.00 w pok. nr 1 na parterze budynku. Mieszkañcy naszej
gminy bêd¹ te¿ mogli skorzystaæ z pomocy prawnej
w Starostwie Powiatowym w Che³mie piêtro I (budynek
gmachu), gdzie interesanci bêd¹ przyjmowani codziennie: od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-12.00.
J. Szawroñska

By³ sobie kopiec…
15 czerwca br. otrzyma³em od Pana Jerzego Domañskiego z Gi¿ycka (by³ego mieszkañca Siedliszcza) list, a w nim
dwie bardzo ciekawe fotografie. Zosta³y zrobione 3 maja 1925
r. na placu przed koœcio³em w Siedliszczu podczas
uroczystoœci w rocznicê uchwalenia Konstytucji. Na jednym z
nich widnieje banderia konna z dziedzicem Chojeñca
Boduszyñskim (nr 1 na zdjêciu) i Piotrem Domañskim (stryjem
Pana Jerzego), (nr 2 na zdjêciu) na czele. Na drugiej natomiast
widaæ t³um ludzi zgromadzonych dooko³a pokaŸnych
rozmiarów kopca z krzy¿em na jego szczycie. W prawym
górnym rogu fotografii widniej¹ domy Jaworskich i
Libchaberów, a jeszcze wy¿ej widoczna jest synagoga. £atwo
domyœleæ siê, ¿e fotografia ta zrobiona by³a z wierzy koœcielnej,
co pozwoli³o na dok³adn¹ lokalizacjê kopca.

Banderia konna w dniu 03.05.1925 r.

Automatycznie nasunê³o siê pytanie. Co to by³ za kopiec,
komu poœwiêcony i co siê z nim sta³o? Na fotografii widaæ, ¿e
jest on œwie¿o usypany, tylko komu w tym czasie móg³ byæ on
poœwiêcony?

Uroczystoœci przy kopcu T. Koœciószki w dniu 3 maja 1925r

I wtedy przypomnia³ mi siê jeden z wierszy Wac³awa
Iwaniuka, a mianowicie wiersz pt. –„Kocham ciê moje
lubelskie Jeruzalem”, w którym poeta pisze „…z Kopcem
Marsza³ka na Rynku”. Wydawa³o by siê, ¿e zagadka
wyjaœniona, ale ni jak nie pasowa³o mi, aby w³aœnie w tym
czasie J. Pi³sudzkiemu sypano kopiec, czy stawiano chocia¿by
pomniki.
W roku 1925 w³aœnie Marsza³ek goœci³ na Che³mszczyŸnie i odwiedzi³ w pobliskiej Œwiêcicy p³k. Tadeusza
Lechnickiego, wiêc mo¿e t¹ wizytê upamiêtniono w ten
sposób. Takie kopce sypano Tadeuszowi Koœciuszce w 1917 r.
(w setn¹ rocznicê œmierci). W ka¿dej prawie gminnej i nie tylko
miejscowoœci sypano wtedy takie kopce. Nawet w Rejowcu by³
taki w³aœnie kopiec, który zosta³ zniszczony dopiero w czasie
okupacji hitlerowskiej przez Ukraiñców za przyzwoleniem
niemieckich w³adz. Kopiec w Rejowcu równie¿ znajdowa³ siê
na placu przed koœcio³em (tym starym obok cmentarza), ale tam
sytuacja by³a jasna. Zachowa³o siê wiele fotografii zrobionych
podczas jego sypania, oraz innych z póŸniejszych
uroczystoœci. Przetrwa³y dokumenty i relacje ¿yj¹cych
œwiadków. U nas niestety nic, z wyj¹tkiem tych dwóch
fotografii.

27 paŸdziernika 1917 r. Rejowec Kopiec Koœciuszki
Uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca setn¹ rocznicê
œmierci Naczelnika powstania – Tadeusza Koœciuszki.

Chodzi³em i pyta³em starszych mieszkañców Siedliszcza
i nic, tylko ten wiersz Iwaniuka.
Okaza³o siê, ¿e Pan dr Grzegorz Figiel - autor publikacji
ksi¹¿kowych o historii Siedliszcza, natkn¹³ siê kiedyœ
w zbiorach Che³mskiego Archiwum na ma³¹ karteczkê
dotycz¹c¹ kopca w Siedliszczu. Informacji tej jednak nie
wykorzysta³ w swoich publikacjach.
Ten niepozorny œwistek papieru rozwi¹za³ ca³¹ zagadkê.
By³o to pismo Dozoru Szkolnego(1) napisane odrêcznie
i adresowane do Rady gminnej w Siedliszczu z dnia 25 marca
1925 r. z proœb¹ o uporz¹dkowanie i odnowienie kopca
Koœciuszki. Oto treœæ tego pisma: „Do Rady gminnej
w Siedliszczy. Stan kopca Koœciuszki na rynku w Siedliszczu
jest tego rodzaju, ¿e w ka¿dem polskiem sercu budzi siê
politowanie i wstyd. Dlatego Dozór szkolny do Rady gminnej
zwraca siê proœb¹, aby zechcia³a uporz¹dkowaæ ten kopiec i to
jeszcze przed 3 majem br. Potrzebnem jest koniecznie
ob³o¿enie go muraw¹ i ogrodzenie sztachetami, by tam nikt
niepowo³any przystêpu nie mia³”.

Przypuszczenia moje, co do tego, ¿e nie
móg³ to byæ kopiec Marsza³ka potwierdzi³y siê.
Tak wiêc sam naczelnik Tadeusz Koœciuszko
mia³ u nas swój kopiec, tylko co siê z nim sta³o?
Kiedy przesta³ istnieæ?
Prawdopodobnie spotka³ go taki sam los jak
kopca z Rejowca. Gdyby ktoœ z czytelników
G³osu Siedliszcza wiedzia³ coœ na ten temat, to
bardzo proszê o kontakt.
W 1948 roku porz¹dkowany by³ plac przed
koœcio³em i sadzony park. Byæ mo¿e w³aœnie
wtedy resztki kopca zosta³y zniwelowane.
Niestety nikt jakoœ tego nie pamiêta. Wtedy to
w³aœnie przed
koœcio³em ustawiono
drewniany (póŸniej zmieniony na metalowy) krzy¿, pod
którym po³o¿ono cementow¹ p³ytê z or³em bez korony (w typie
piastowskim) oraz napisem „S(Œ)P SIEDLISZCZE i dat¹ 4-VIII1948”. P³yta ta jak i krzy¿ przetrwa³y do dnia dzisiejszego
i stanowi¹ kolej¹ zagadkê do rozwi¹zania. Mówiono, ¿e jest to:
kopiec Marsza³ka, ¿e pochowano tam Powstañców
styczniowych, dla upamiêtnienia poleg³ych we wrzeœniu 1939
r. ¿o³nierzy WP, czy nawet ofiar hitleryzmu. W tych
przypadkach co mia³ znaczyæ ten napis? Okaza³o siê, ¿e napis
ten oznacza³ dos³ownie „Œwiêtej Pamiêci Siedliszcze” i w ten
sposób, trochê ,,zaszyfrowany,, upamiêtniano II RP, bo
przecie¿ Polska znalaz³a siê pod kolejn¹ okupacj¹, tym razem
radzieck¹. By³o to podobno czêsto praktykowane w wielu
parafiach. Robiono to zazwyczaj z pomoc¹ m³odzie¿y szkolnej
pod zupe³nie innym pretekstem. Komunistyczne w³adze by³y
wtedy bardzo uczulone na tego typu „pami¹tki”. Informacjê t¹
uzyska³ Pan wójt Hieronim Zonik od by³ego dziekana
i proboszcza ks. Janusz Krzaka. Kopiec Koœciuszki znajdowa³
siê w odleg³oœci ok. 8m w kierunku rynku od tego krzy¿a.
Aby upamiêtniæ to miejsce postanowiliœmy dok³adnie tam
postawiæ pomnik z popiersiem naczelnika Tadeusza
Koœciuszki i tablic¹ informuj¹c¹ o tym, ¿e w tym miejscu by³
taki kopiec. Myœlê ,¿e ju¿ wiosn¹ popiersie bohatera stanie
w parku przed naszym koœcio³em.
(1)Dozory szkolne dzia³a³y tylko na wsi i w ma³ych
miasteczkach. W ich sk³ad wchodzili: w³aœciciel wsi, lub so³tys (w
miasteczkach burmistrz), proboszcz oraz dwóch lub trzech cz³onków
wybieranych przez gminê. Od 1842 r. wprowadzono zasadê, ¿e
ka¿da wieœ, z której uczêszcza³y dzieci do szko³y, mia³y swojego
przedstawiciela. Kadencja cz³onka dozoru trwa³a 3 lata. Dozory
podlega³y radcy ziemskiemu. Zajmowa³y siê szeroko rozumianym
nadzorem nad szko³ami. Do ich zadañ nale¿a³a ocena kandydata na
nauczyciela, opiniowanie wniosków o nominacjê nauczycieli lub
zwolnienie go z urzêdu, wizytowanie szkó³, udzia³ w komisjach
oceniaj¹cych wyniki nauczania. Dozory troszczy³y siê tak¿e
o utrzymanie budynków, wyposa¿enie szkó³ w pomoce naukowe,
œci¹ganie sk³adek szkolnych i egzekwowanie obowi¹zku nauczania.

Pismo do Rady Gminy z dnia 25.03.1925r.

Wrzeœniowy depozyt

B

y³a ju¿ po³owa wrzeœnia. Piêkne s³oneczne dni,
zupe³nie takie jak wtedy 76 lat temu. U archeologa
Stanis³awa Go³uba zadzwoni³ telefon. Telefonuj¹cy
mê¿czyzna powiedzia³, ¿e nazywa siê Pawe³ Poliszuk i ¿e
podczas orki swojego pola w Woli Korybutowej Drugiej
zaczepi³ p³ugiem o du¿y metalowy przedmiot, który nastêpnie
z trudem odkopa³ i wydoby³ z g³êbokiego do³u. Rozmówca
powiedzia³, ¿e jest to jaszcz amunicyjny.
Z uwagi na fakt, ¿e znaleziska dokonano na terenie

A. Zawiaczyñski

naszej gminy, kolega archeolog powiadomi³ mnie o tym
niezw³ocznie i ju¿ wspólnie ustaliliœmy, ¿e na miejsce
znaleziska udamy siê ju¿ nastêpnego dnia. Po dotarciu na
miejsce gospodarz opowiedzia³ nam historiê, jak to nie¿yj¹cy
ju¿ s¹siad Pan W³adys³aw Danielczuk opowiada³ mu, jak to we
wrzeœniu 1939r. pewnego ranka znalaz³ ten jaszcz. Pod
ciê¿arem wojskowego sprzêtu za³ama³ siê drewniany mostek
na rowku oddalonym o kilkaset metrów od zabudowañ
Danielczuka i przechodz¹ce nocami Wojsko Polskie
pozostawi³o ten jaszcz.
Znalazca jakoœ sobie poradzi³ z wyci¹gniêciem i ciekawe
znalezisko przyci¹gn¹³ koñmi do domu.

W tym czasie na wsi brakowa³o wszystkiego, wiêc i coœ takiego
jak widaæ siê przyda³o. Gospodarz szybko siê upora³
z dziwnym urz¹dzeniem. Porozbiera³ na drobne czêœci. Ko³a
z osi¹ by³y najcenniejsz¹ zdobycz¹, ale przyda³y siê te¿
skrzynie amunicyjne, siedzisko, ka¿da blaszka i œrubka. Zosta³a
tylko sama rama, której ju¿ nie da³o siê rozebraæ, wiêc znalazca
zakopa³ j¹ na swoim polu w obawie, ¿e Niemcy mog¹ j¹
znaleŸæ u niego i bêd¹ k³opoty. Pan Danielczuk nie powiedzia³
nigdy nikomu co zrobi³ z tak¹ iloœci¹ amunicji artyleryjskiej,
która by³a w jaszczu. Ukryty depozyt przele¿a³ w ziemi 76 lat
i pewnie le¿a³ by dalej, gdyby do orki tego pola nie u¿yto wiêkszego sprzêtu, który siêgn¹³ g³êbiej i zaczepi³ Danielczukowy
„skarb”.
W momencie gdy zobaczy³em znalezisko, to wiedzia³em, ¿e nie jest to podwozie z jaszcza, a z przodka armaty
„prawos³awnej”. Armaty takie by³y w³aœnie w u¿yciu WP do
1939r.
By³a to zdobyczna rosyjska armata (st¹d „prawos³awna”)
wzór 1902 o kal.76,2 mm, które od roku 1926 dostosowano do
amunicji o kal. 75 mm. Przeróbek tych dokonywa³y
Starachowickie Zak³ady Zbrojeniowe i wtedy armatê tako
okreœlono jako wzoru 1902/1926 (wz.02/26). Armaty takie
transportowano podczepione w³aœnie do przodków
artyleryjskich, którego ci¹gnê³y konie. Za pomoc¹ takich
przodków transportowano równie¿ jaszcze z amunicj¹, ale ich
konstrukcja by³a zupe³nie inna.
Poza sam¹ armat¹ wz. 02/26 zmodernizowano tak¿e
jaszcze i przodki. Do dzia³ piechoty przerobiono przodki
i jaszcze rosyjskie typu ³ódkowego (przodek dzia³a i jaszcza
mieœci³ 36 naboje, jaszcz-44), dla artylerii konnej przerobiono
przodki i jaszcze w³oskie typu gniazdowego (przodek dzia³a i
jaszcza mieœci³ 32 naboje, a sam jaszcz 64). Natomiast przodek
kolumny amunicyjnej artylerii konnej mieœci³ 48 naboi, a sam
jaszcz 36.
Tak wiêc znalezisko Pana Paw³a jest niew¹tpliwie
podwoziem przodka typu rosyjskiego armaty wz. 02/26,
mieszcz¹cy 36 sztuk amunicji artyleryjskiej o kal. 75 mm, która
prawdopodobnie te¿ na d³ugie lata spoczê³a gdzieœ w ziemi.
Depozytów takich wiele pozostawi³o Wojsko Polskie na
swoich „wrzeœniowych drogach” i zazwyczaj zupe³nie
przypadkowo s¹ odnajdywane.
Myœlê, ¿e wiosn¹ przysz³ego roku dokonamy w miejscu
odkrycia znaleziska badañ z u¿yciem sprzêtu elektronicznego
po uzyskaniu stosownego zezwolenia WUOZ w Lublinie
Delegatury w Che³mie, aby sprawdziæ czy nie znajduj¹ siê tam
jeszcze inne przedmioty zwi¹zane z tym odkryciem.
Pan Pawe³ Poliszuk zadeklarowa³ chêæ przekazania
swojego znaleziska do muzeum. Ucieszy³a mnie ta decyzja,
jaki i decyzja WUOZ, ¿e podwozie przodka trafi do naszego
skansenu. Takie znaleziska zawsze powinny byæ jak najbli¿ej
miejsca ich odnalezienia, bo przecie¿ one tworz¹ lokaln¹
historiê. S¹ pozosta³oœci¹ – pami¹tk¹ po pewnych epizodach,
które rozegra³y siê na tej w³aœnie ziemi. Có¿ by kogoœ w innym
powiecie, czy nawet gminie interesowa³o takie zardzewia³e
„¿elastwo z jakiejœ tam Woli”. Ale dla nas to jest ciekawostka,
rewelacja, bo przecie¿ to w „naszej” Woli Korybutowe takie
coœ wyorano.
Zwracam siê z proœb¹ do wszystkich czytelników G³osu
Siedliszcza, aby o takich znaleziskach informowaæ Urz¹d
Gminy. Przedmioty takie nie maj¹ wiêkszej wartoœci
materialnej, a czêsto wrêcz posiadanie ich staje siê bardzo
k³opotliwe. Maj¹ one jedynie wartoœæ historyczn¹
i sentymentaln¹, zw³aszcza dla mieszkañców tej gminy.
Odradzam te¿ poszukiwañ takich depozytów „na w³asn¹
rêkê”. Przede wszystkim z uwagi na niebezpieczeñstwo

trafienia na niewypa³y i niewybuch, których jeszcze wiele
spoczywa w ziemi, jak równie¿ na konsekwencje karne
wynikaj¹ce z prowadzenia nielegalnych poszukiwañ.
W imieniu Pana Wójta Hieronima Zonika jak i w³asnym
serdecznie dziêkujê Panu Paw³owi Poliszukowi za przekazanie tego znaleziska do zbiorów naszego muzeum.
Arkadiusz Zawiaczyñski
(we wspó³pracy z archeologiem Stanis³awem Go³ubem)

Fot. Stanis³aw Go³ub
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Strategicznie o WTZ

W

arsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim jest placówk¹ zajmuj¹c¹ siê rehabilitacj¹
spo³eczno - zawodow¹ ju¿ od 9-ciu lat. Oprócz
zajêæ dla naszych uczestników, realizujemy zajêcia
integracyjne - wspólne dla wszystkich chêtnych siê z nami
spotkaæ.
I tak w bie¿¹cym roku z warsztatów
artystycznych w WTZ skorzysta³y dzieci
z Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu z klas I-III,
IV-VI jak i najm³odsi z Przedszkola w Siedliszczu. Okazj¹ do zapoznania siê
z dzia³alnoœci¹ placówki by³a te¿ wizyta
w paŸdzierniku uczniów klasy drugiej
z Gimnazjum w Siedliszczu. Która
wspólnie ze swym wychowawc¹
obchodzi³a ,,Dzieñ Ch³opaka” na terenie
przyleg³ym do Warsztatu Terapii.

dziêki przychylnoœci w³adz Gminy Siedliszcze jak równie¿
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ju¿ w grudniu 2014
roku. Od 29 grudnia funkcjonuje pracownia rêkodzielnicza z
animacj¹ kultury, która od roku prowadzi rehabilitacjê dla 5-ciu
osób.
Trzecim celem jaki sobie za³o¿yliœmy by³o uruchomienie
punktu prezentacji i wizualizacji produktów.Tak¹ mo¿liwoœæ
otrzymaliœmy w jednym z budynków
nale¿¹cych do Gminy Siedliszcze.
Prezentujemy tam produkty wykonane
w pracowniach Warsztatu.
Czwartym naszym celem jest nawi¹zanie wspó³pracy z przedsiêbiorcami lub
innymi instytucjami w celu poszukiwania
rynku na proste produkty lub us³ugi
wykonywane w naszym WTZ. Tu trzeba
zaznaczyæ wielk¹ przychylnoœæ miejscowych przedsiêbiorców do naszych
dzia³añ i szczególnie wyró¿niæ wspó³pracê z firm¹ Winyl-Pol oraz Nawin, które
nieprzerwanie od kilku lat zaopatruj¹ siê
w naszym warsztacie w kartki œwi¹teczne.
Od tego roku wspó³pracujemy te¿ z firm¹
szwalnicz¹ z £odzi dla której wykonujemy
katalogi reklamowe z materia³ów przedsiêbiorcy. W zamian otrzymujemy materia³y do dalszej rehabilitacji. Nale¿y tu te¿
zaznaczyæ ¿e jesteœmy otwarci na wspó³pracê i zapraszamy te¿
inne przedsiêbiorstwa, które chcia³yby j¹ nawi¹zaæ z nami.

Nasz Warsztat przez ostatnie dwa
lata rozszerzy³ swoje mo¿liwoœci
dzia³ania. W styczniu 2014 roku dziêki
Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
mieliœmy okazjê wspó³pracowaæ z dr in¿.
Adamem W³odarczykiem - Adiunktem
Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydzia³u
Chemii i Zarz¹dzania. Nasze wspólne dzia³ania doprowadzi³y
do powstania ,,Strategii Rozwoju Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Majdanie Zahorodyñskim”. Wypracowano cele, które
wydawa³y nam siê bardzo odleg³e. Jednak 75% z nich uda³o
nam siê zrealizowaæ przez ostatnie dwa lata:

Pi¹ty i ostatni cel który mamy nadzieje zrealizowaæ to:
nawi¹zanie wspó³pracy z kwiaciarniami, które by³yby
zainteresowane wspó³prac¹ z WTZ.

Pierwszy z nich zak³ada³ powo³anie fundacji lub
stowarzyszenia. W roku 2014 w lutym przy g³ównej
inicjatywie Wójta Gminy - Hieronima Zonika - powo³ano
stowarzyszenie. Po dokonaniu wszelkich formalnoœci nadano
numer KRS w lipcu 2014 roku. Wolontariusze skupieni wokó³
Warsztatu rozpoczêli bataliê o granty i tak w maju 2015 roku
pozyskaliœmy grant z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na
projekt ,,Klub Wêdrownego W³óczykija”, a beneficjentami
projektu by³y osoby z niepe³nosprawnoœci¹ z terenu Gminy
Siedliszcze.

Nale¿y te¿ nadmieniæ, ¿e w ostatnich latach uda³o nam
siê pozyskaæ wielu sponsorów jak i darczyñców. I tak od trzech
lat wspó³pracujemy z Nadleœnictwem w Che³mie, oraz z ponad
30-stoma firmami z terenu ca³ej Polski. Wspieraj¹ nas
corocznie swoimi produktami podczas organizowania imprezy
plenerowej „Wioska Indiañka”- imprezy integracyjnej.
Jesteœmy otwarci na wspó³pracê, zapraszamy wszystkich
chêtnych do wspólnych dzia³añ, które przynios¹ mo¿liwoœci
zdobycia nowych doœwiadczeñ. ¯yczymy spokojnych œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i szczêœliwego nowego roku.

Drugim celem wyznaczonym w Strategii by³o utworzenie szóstej pracowni.Ten cel uda³o nam siê zrealizowaæ

Wioletta Iwaniuk
Zespó³ WTZ

Fina³ konkursu ,,Krêci siê”

S

towarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne
wziê³o udzia³ w og³oszonym przez Fundacjê Inicjatyw
Obywatelskich konkursie „Krêci siê”.
Praca która powsta³a w ramach konkursu mia³a spe³niaæ
funkcje dokumentuj¹co - promocyjne, wykorzystuj¹c przy tym
nowoczesne technologie. Za pomoc¹ twórczych œrodków
wyrazu realizatorzy projektu pokazali swoje dzia³ania i ich
wspania³e rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zasz³y w
spo³ecznoœciach w wyniku ich aktywnoœci. Film zrealizowano
na terenie Warsztatu Terapii Zajêciowej w Majdanie
Zahorodyñskim, a g³ówni aktorzy to beneficjenci projektu
,,Klub Wêdrownego W³óczykija”.
Pomys³odawc¹ i realizatorem etiudy filmowej by³ pan
Karol Siczek. Wyniki konkursu og³oszono 27 listopada 2015

roku. Film pod tytu³em „Psikusy don Pedro przed spacerem szlakiem W³óczykija”
zosta³ laureatem trzeciego
miejsca i otrzyma³ nagrodê
rzeczow¹ w postaci zestawu
g³oœników.
Film mo¿na obejrzeæ na
kanale yotube pod linkiem:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9Olm6VMnGjA
Zespó³
twórców filmu
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Siedliska Biesiada Literacka
Podsumowanie IX Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Wac³awa Iwaniuka
28 listopada odby³o siê podsumowanie dziewi¹tej ju¿ edycji konkursu. W tym roku wziê³o w nim udzia³
48 uczestników. Zestawy wierszy
oceniane by³y przez jury w sk³adzie: Jan
Henryk Cichosz, Marian Kawa³ko,
Henryk Radej i Waldemar Taurogiñski.
G³ówn¹ nagrodê zdecydowano
przyznaæ Panu Adamowi Wierzbickiemu zamieszka³emu w D³u¿ku (woj.
lubuskie). Zwyciêski tomik nosi tytu³
„Zapiski z wakacji”. Autor otrzyma³
g³ówn¹ nagrodê - medal pami¹tkowy
konkursu, druk nagrodzonego tomiku
wierszy oraz 100 egzemplarzy autorskich.
Komisja okreœli³a wiersze Wierzbickiego jako „poetycki pamiêtnik z
dojrzewania dziecka PRL-u i bolesnych
doœwiadczeñ doros³ego mê¿czyzny,
który urodzi³ siê „za póŸno”, by wsi¹œæ
do poci¹gu historii z Sierpnia '80 i „za
wczeœnie”, aby bezboleœnie ustawiæ siê
w ¿yciu wobec zmian spo³ecznopolitycznych w Polsce na prze³omie
wieków i nowego tysi¹clecia.”
Muzycznym akcentem tegorocznej
Biesiady Literackiej by³ wystêp
Weroniki i Jolanty Jêdruszak, który
wprowadzi³ wszystkich w poetycki
nostalgiczny nastrój. W koncercie na bis
zaprezentowa³ siê po raz kolejny

Pluszowy miœ
w Gminnej Bibliotece Publicznej

P

luszowy miœ to jedna z najpopularniejszych zabawek.
Mi³a puszysta maskotka nieod³¹cznie kojarzy siê
z okresem beztroskiego dzieciñstwa. Pomimo coraz
nowoczeœniejszych zabawek, ery internetu i smartfonów moda
na sympatycznego niedŸwiadka nie przemija.
Dzieñ 25 listopada ustanowiony zosta³ Œwiatowym
Dniem Pluszowego Misia. Biblioteka w³¹czy³a siê w tê akcjê.
Z myœl¹ o dzieciach zosta³a przygotowana specjalna oferta
ksi¹¿ek do przeczytania, w których g³ówny bohater to miœ. Na
bibliotecznych pó³kach goœci³ Kubuœ Puchatek, Miœ Uszatek,
Paddington i wiele innych pluszowych postaci.
Dzieci, które w tym okresie odwiedzi³y nasz¹ bibliotekê oraz
namalowa³y swojego ulubionego misia mog³y wzi¹æ udzia³
w specjalnej loterii, w której g³ówn¹ nagrod¹ by³o 12
przepiêknych maskotek.
W tej akcji wziê³o udzia³ 94 dzieci, powsta³o wiele
przepiêknych prac, wszystkie prezentowane by³y w naszej
bibliotece. S³owa uznania nale¿¹ siê rodzicom, wychowawcom i nauczycielom, dziêki którym m³odzi czytelnicy
mogli odwiedziæ nasz¹ bibliotekê.
25 listopada wylosowano dwunastkê szczêœliwych
posiadaczy misiaczków. Ka¿de dziecko obecne na losowaniu
otrzyma³o s³odkiego misia oraz kredki. Zasiêg tej akcji

G£OS SIEDLISZCZA
Micha³ Pastuszak.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wystawa fotograficzna,
prezentuj¹ca stare zdjêcia z Siedliszcza i okolic. Jednoczeœnie
apelujemy do wszystkich, którzy w swoich prywatnych
zbiorach posiadaj¹ ciekawe fotografie
obrazuj¹ce dawne Siedliszcze (obiekty,
domy, ludzie, uroczystoœci, itp.) aby
udostêpniæ je w Urzêdzie Gminy lub
bibliotece do zeskanowania. Byæ mo¿e
ju¿ nied³ugo dziêki takim pere³kom uda
siê wydaæ ciekawy album.
GOK

czytelniczej przerós³ nasze oczekiwania. Powsta³o 94
rysunków, w ci¹gu trzech tygodni dzieci wypo¿yczy³y ponad
300 ksi¹¿ek. Biblioteka pozyska³a wielu nowych czytelników,
którzy mamy nadziejê bêd¹ rosn¹æ razem z ksi¹¿k¹.
Szczêœliwymi posiadaczami maskotek zostali: Julia
Miku³a - Chojno Stare, Maksymilian, Sadowski - Kamionka,
Milena Rudnik - Lipówki, Oliwia Kupracz - Mogilnica, Marta
Ozimek - Marynin, Bartek Fedoñczuk- Wola Korybutowa
Kolonia, Gabriel Okoñ - Wola Korybutowa Kolonia, Kuba
Koperski - Wola Korybutowa, Katarzyna Karwat - Brzeziny,
Stanis³aw Koz³owski - Kamionka, B³a¿ej Pyc - Siedliszcze, Maja
£opaciñska - Siedliszcze.
GOK

G£OS SIEDLISZCZA

W krêgu poezji Marii Konopnickiej

G

minna Biblioteka Publiczna w Siedliszczu wspólnie
z Bibliotek¹ Szkoln¹ w Zespole Szkó³ im.
H. Sienkiewicza zorganizowa³a konkurs recytatorski
dla uczniów z kl. II i III Szkó³ Podstawowych z naszej gminy.
Ide¹ konkursu by³o przybli¿enie sylwetki i twórczoœci Marii
Konopnickiej, rozwijanie zainteresowañ czytelniczych,
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a tak¿e stworzenie mo¿liwoœci prezentacji zdolnoœci recytatorskich. Konkurs poprzedzi³y eliminacje klasowe, do udzia³u
przyst¹pi³o 22 uczestników.
Prezentacja wierszy odby³a siê 2 grudnia w Domu
Kultury w Siedliszczu. Uczniowie prezentowali m.in. takie
utwory jak: „Stefek Burczymucha”, „Pranie”, „Jesieni¹”,
„Muchy Samochwa³y”. Dzieci by³y wspaniale przygotowane
do konkursu, œwietnie opanowa³y teksty, nie zabrak³o na tê
okazjê specjalnych przebrañ i charakteryzacji.
Wystêpy dzieci oceniane by³y przez jury w sk³adzie:
Anna Pêkala, Amelia Janiak, Dorota Orysz. G³ówne nagrody
otrzymali:
I miejsce - Bartosz Szemro, Ilona Wroñska
II miejsce - Julia M³ynarczyk, Blanka Szczepaniak
III miejsce - Bart³omiej Czerniak, Kuba Stepaniuk
Ka¿dy z m³odych uczestników otrzyma³ dyplom oraz
upominek. Sam konkurs przebiega³ w mi³ej atmosferze,
wykonawcy byli nagrodzeni gromkimi brawami. Za rok
ponownie odkryjemy uroki przepiêknej polskiej poezji
dzieciêcej.
GOK

Lekcje poza szkolna ³aw¹…?

W

ycieczki szkolne to dla uczniów czas, kiedy mog¹
lepiej poznaæ swoich kolegów z klasy, odpocz¹æ od
murów szko³y i ³awek. S¹ bardzo lubiane przez
dzieci i m³odzie¿: „To doskona³y sposób na spêdzenie czasu
z kolegami z klasy i nauczycielami. Dziêki nim szko³a nie
kojarzy nam siê jedynie z lekcjami!”. Rodzajem „zajêæ
w terenie”, wzglêdnie lekcjami poza ³awk¹ szkoln¹.
Organizowanie wycieczek ³¹czy siê z oczekiwaniem na
autentyczn¹ przygodê i spotkanie z czymœ, co nowe, nieznane.
Wyzwalaj¹ one têsknotê do poczynañ wychodz¹cych poza
sztywne ramy godzin lekcyjnych. Ich celem jest
wprowadzanie, pog³êbianie, rozszerzanie lub utrwalanie treœci
kszta³cenia.
Od wrzeœnia do grudnia, w ci¹gu zaledwie czterech
miesiêcy, nasi uczniowie wyje¿d¿ali m.in. do Sandomierza,
Warszawy, kilkakrotnie do Lublina, Che³ma i Majdanu
Zahorodyñskiego.
W Warszawie klasy gimnazjalne zwiedza³y stolicê
szlakiem Szarych Szeregów, bohaterów ,,Kamieni na szaniec”.
Aleksandra Kamiñskiego, ksi¹¿ki, która jest dokumentem czasu
wojny i ukszta³towa³a jej obraz w œwiadomoœci kilku pokoleñ.
M³odzie¿ mia³a okazjê zwiedziæ dawniej gimnazjum,
a obecnie II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana Batorego, do
którego tu¿ przed wojn¹ uczêszczali g³ówni bohaterowie
„Kamieni na szaniec”: Jan Bytnar „Rudy”, Maciej Aleksy
Dawidowski „Alek”, Tadeusz Zawadzki „Zoœka”, a tak¿e
wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyñski. G³ównym punktem
programu by³o zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odby³a siê lekcja muzealna poznania historii
Powstania 1944 roku. Udali siê tak¿e na Cmentarz

Pow¹zkowski, gdzie w Alei Zas³u¿onych odwiedzili kwatery
Szarych Szeregów. Ten wyjazd z pewnoœci¹ na d³ugo
pozostanie w ich pamiêci. Pomóg³ równie¿ w poznaniu
idea³ów, kieruj¹cych m³odymi ludŸmi podczas wojny. By³ dla
nich wzruszaj¹cym prze¿yciem, które pomog³o poszerzyæ
wiedzê na temat historii i literatury.
Z kolei klasy czwarta i pi¹ta zwiedzi³y w stolicy gmach
Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. Uczniowie mogli
zobaczyæ, jak wygl¹da studio programu „Œwiat siê krêci” oraz
„Pytanie na œniadanie”. W nowszej czêœci budynku odwiedzili
niewielkie muzeum poœwiêcone historii telewizji, w którym
zgromadzono pierwsze telewizory, kamery, projektory,
rekwizyty z filmów i sztuk teatralnych oraz zdjêcia
z emitowanych dawniej projekcji. Zwiedzili równie¿
Wytwórniê Filmów Fabularnych i Dokumentalnych. Tam
poznali tajniki realizacji dzie³a filmowego, charakteryzacji.
Zobaczyli prawdziw¹ scenografiê filmow¹, rekwizyty
i kostiumy z filmu „Karbala” w re¿yserii Krzysztofa £ukaszewicza. „Ta wycieczka by³a niesamowita! Mogliœmy
doœwiadczyæ, na czym polega magia telewizji i radia.”- tak
wspomina wyjazd jedna z uczennic klasy V.
Kolejne klasy, które wybra³y siê do Warszawy, zwiedza³y
Planetarium, w którym dziêki nowoczesnym technologiom
multimedialnym przenieœli siê w Kosmos. Nastêpnie
w Centrum Nauki Kopernik mogli poprzez samodzielne
eksperymentowanie poznaæ zjawiska otaczaj¹cego œwiata,
prze¿yæ trzêsienie Ziemi oraz zamkn¹æ siê w bañce mydlanej.
Pod okiem animatorów w Majsterni podejmowali wyzwania
konstrukcyjne czy logiczne maj¹c do dyspozycji s³omki,
gumki, spinacze i inne przedmioty codziennego u¿ytku.
Rezultat tych prac zale¿a³ od pomys³owoœci i cierpliwoœci
uczestników. Po twórczym wysi³ku relaksowali siê spaceruj¹c
uliczkami Starego Miasta i poznaj¹c zabytki stolicy.
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Okres przedœwi¹teczny to czas, by odwiedziæ
Sandomierz oraz fabrykê bombek w Nowej Dêbie. Tam
równie¿ udali siê uczniowie z naszej szko³y. W Sandomierzu
spacerowali po Rynku i odwiedzili zbrojowniê rycersk¹. Mogli
poogl¹daæ i poprzymierzaæ zbroje rycerskie, wzi¹æ do rêki
miecz, kuszê, halabardê. Dziewczynki natomiast poczu³y siê
jak prawdziwe ksiê¿niczki, gdy ubra³y siê w piêkne suknie. W
Nowej Dêbie zwiedzili Muzeum Bombki Choinkowej, gdzie
podziwiali setki unikatowych eksponatów z ró¿nych krajów i
epok, np. przepiêkn¹, amerykañsk¹ choinkê, dekoracje
œwi¹teczne charakterystyczne dla stylu wiktoriañskiego czy
francuskiego. Zobaczyli pierwsze narzêdzia s³u¿¹ce do
produkcji bombek choinkowych, które s¹ niemal identyczne
jak te z obecnych czasów. Poznali materia³y i techniki
wytwarzania oraz rêcznego zdobienia ozdób choinkowych
oraz zapoznali siê z ich bogatym asortymentem. Kolejnym
punktem wycieczki by³y warsztaty plastyczne, podczas
których mogli wykazaæ siê pomys³owoœci¹ i kreatywnoœci¹,
maluj¹c w³asne bombki. Na pami¹tkê pobytu w fabryce dzieci
otrzyma³y bombki z w³asnym imieniem. Wraca³y do domów w
bardzo œwi¹tecznych nastrojach.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w
niezwyk³ej lekcji historii w Pañstwowym Muzeum na
Majdanku. W tym roku zwiedzanie poprzedzi³y zajêcia
dydaktyczne w ramach projektu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie podzieleni na
kilkuosobowe zespo³y pracowali wed³ug otrzymanych
zagadnieñ nad dziennikiem Jadzi Ankiewicz, 16-letniej
dziewczyny, która przebywa³a kilka miesiêcy w lubelskim
obozie. Przemierzaj¹c œcie¿kê historyczn¹ mijali szereg
drewnianych budynków, w których by³y dawne warsztaty,
magazyny i baraki wiêŸniów. W czêœci z nich obecnie
urz¹dzona jest wystawa „Majdanek”, która prezentuje
fotografie wiêŸniów, SS-manów, relikty obozowe i dokumenty.
Ogromne emocje u uczniów wzbudzi³y niezliczone iloœci
butów, zw³aszcza dzieciêcych w jednym z baraków oraz
budynek krematorium. Ostatnim punktem zwiedzania by³o
Mauzoleum, gdzie znajduj¹ siê prochy pomordowanych. Ten
wyjazd sk³oni³ m³odzie¿ do przemyœleñ i refleksji. Byli
poruszeni i dzielili siê swoj¹ wiedz¹ na temat informacji, które
zdobyli.
Jedn¹ z najbardziej atrakcyjnych wycieczek dla naszych
uczniów jest nagroda za 100% frekwencjê. W tym roku 60
nagrodzonych pojecha³o do Lublina, gdzie zwiedzili Radio Er,
Pocztê G³ówn¹ oraz sortowniê listów. „Warto by³o chodziæ
ca³y rok do szko³y i nie opuœciæ ani jednego dnia!”- w ten
sposób wypowiadali siê po powrocie do szko³y.
Zespó³ Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza to szko³a, która
oprócz tradycyjnych metod nauczania oferuje swoim uczniom
ró¿norodne zajêcia, w tym w³aœnie wycieczki. Bardzo czêsto
organizowane s¹ wyjazdy do kina czy teatru. Uczniowie klas
m³odszych integruj¹ siê i ucz¹ spêdzaæ czas wolny z dala od
komputera w Fikolandzie, Legolandzie oraz podczas zajêæ w
Warsztatach Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim.
Wyjazdy szkolne s¹ atrakcyjnym sposobem na naukê poza
³awk¹ lekcyjn¹.
A. Œliwiñska

Œlubowanie klas pierwszych

uczniów klasy pierwszej, a Wójt wrêczy³ prezenty niespodzianki. Rodzice przygotowali poczêstunek, a uczniowie klas drugich obdarowali najm³odszych upominkami.
Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy za udzia³
i pomoc w organizacji uroczystoœci œlubowania.

28 paŸdziernika to by³ wyj¹tkowo wa¿ny dzieñ dla
najm³odszych uczniów Szko³y Podstawowej w Siedliszczu.
Tego dnia odby³o siê uroczyste œlubowanie klas pierwszych, na
które przybyli goœcie: Hieronim Zonik – Wójt Gminy
Siedliszcze, Wies³aw Pra¿nowski – Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, ks. Jacek Brogowski, dyr. Bernarda Pra¿nowska, dyr.
Aneta Dudek, dyr. Ma³gorzata Lekan - Poliszuk, Dorota Orysz –
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców oraz uczniowie klas drugich
i trzecich z wychowawcami.
Dzieci klas pierwszych zosta³y gor¹co powitane przez
przewodnicz¹cego Ma³ego Samorz¹du Bartosza Szemro
i uczniów klas drugich. By³y radosne i pogodne piosenki,
wiersze zawieraj¹ce dobre rady, jak funkcjonowaæ w szkole by
byæ super uczniem. Pierwszaki równie¿ przedstawi³y krótk¹
czêœæ artystyczn¹, za któr¹ otrzyma³y gromkie brawa.
Dyrektor Bernarda Pra¿nowska pasowa³a 74 dzieci na

A. Go³êbiowska, J. Gregier, R. Krysa
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Podsumowanie XIV edycji
konkursu papieskiego
15 grudnia 2015r. w Gminnym Oœrodku Kultury
w Siedliszczu odby³o siê podsumowanie XIV edycji
diecezjalnego konkursu literacko - plastycznego o œw. Janie
Pawle II. Organizatorami tego wydarzenia byli: Starostwo
Powiatowe w Che³mie, Parafia Matki Boskiej Czêstochowskiej
w Siedliszczu, Zespó³ Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza
w Siedliszczu pod honorowym patronatem Archidiecezji
Lubelskiej.
Tegoroczny konkurs odby³ siê pod has³em „Œwiatowe Dni
M³odzie¿y – dzie³o Jana Paw³a II”.
Celem konkursu by³o:
- popularyzowanie wiedzy o œw. Janie Pawle II, jego
pontyfikacie,
- ukazanie pontyfikatu Wielkiego Polaka jako œwiadectwa
¿ywej wiary i nadziei,
- podkreœlenie znaczenia wiary w historii narodu polskiego,
- inspirowanie dzieci i m³odzie¿y do poszukiwania
w³aœciwych wzorów postêpowania,
- przedstawienie œw. Jana Paw³a II jako cz³owieka ca³ym
¿yciem oddanego Maryi,
- dostrzeganie wartoœci wiary w drodze ¿yciowej m³odego
cz³owieka
Konkurs sk³ada³ siê z trzech niezale¿nych czêœci:
plastycznej, literackiej i multimedialnej w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa z 320 prac
wy³oni³a nastêpuj¹cych laureatów:

Jak co roku na podsumowanie przybyli laureaci wraz
z opiekunami, rodzice, oraz zaproszeni goœcie w osobach: Ks.
Krzysztof Ga³an – Dyrektor Wydzia³u Katolickiego, ks. Jacek
Brogowski – Proboszcz Parafii Siedliszcze, Tomasz
Szczepaniak – Wicestarosta Powiatu Che³mskiego, Hieronim
Zonik – Wójt Gminy Siedliszcze oraz Wies³aw Pra¿nowski –
Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
Wiêkszoœæ prac prezentowa³a bardzo wysoki poziom,
dlatego jury postanowi³o przyznaæ równorzêdne miejsca.
Interpretacja tematu niew¹tpliwie zachêci m³odych ludzi do
udzia³u w spotkaniach z papie¿em Franciszkiem w Krakowie w
roku 2016.
Cieszy fakt, ¿e konkurs wzbudza wci¹¿ zainteresowanie,
co podkreœlili w swoich wypowiedziach goœcie honorowi
zwracaj¹c uwagê, ¿e „Siedliszcze sta³o siê dzisiaj ma³ym
Watykanem, w którym pamiêæ o Janie Pawle II jest wci¹¿
¿ywa”. W dalszej wypowiedzi ks. Krzysztof Ga³an podkreœli³,
¿e jesteœmy jedyn¹ szko³¹ w Archidiecezji Lubelskiej, która
podjê³a siê tematu Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Organizatorzy
zapowiedzieli kontynuacjê zmagañ konkursowych, które
ukazuj¹ Polaka Papie¿a, jako autorytet naszych czasów i wzór
do naœladowania. Do zobaczenia za rok!
M. Lekan-Poliszuk
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Dzieñ Edukacji Narodowej
"Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y
chowanie" - pod takim has³em 13 paŸdziernika 2015r. odby³y
siê gminne uroczystoœci Dnia Edukacji Narodowej w sali
Domu Kultury w Siedliszczu.
Uroczystoœci rozpoczê³a czêœæ artystyczna w wykonaniu
uczniów Zespo³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. Nastêpnie dyrektor Bernarda Pra¿nowska przywita³a
goœci:, Tomasza Szczepaniaka - Wicestarostê
Che³mskiego, Hieronima Zonika - Wójta Gminy
Siedliszcze, Wies³awa Pra¿nowskiego - Przewodnicz¹cego Rady Gminy Siedliszcze
i dyrektora Liceum Ogolnokszta³c¹cego w Siedliszczu, Grzegorza Jêdruszaka - zastêpcê Wójta
Gminy, Jolantê Szawroñsk¹ - sekretarza Gminy,
Teresê Kocot - skarbnika Gminy, Dorotê Orysz kierownika GOK w Siedliszczu oraz dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, nauczycieli - emerytów oraz pracowników obs³ugi i
administracji ze szkó³ Gminy Siedliszcze.
¯yczenia pracownikom oœwiaty z okazji
ich œwiêta z³o¿y³ Wicestarosta Che³mski Tomasz Szczepaniak i
Wójt Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik. Nastêpnie
wyró¿niaj¹cy siê nauczyciele otrzymali nagrody:

Œwiêto Szko³y w Liceum

- Starosty Che³mskiego: Wies³aw Pra¿nowski,
- Wójta Gminy: Bernarda Pra¿nowska, Renata
Wnuk, Anna Szelest, Monika Ho³ub, Marta
Chomacka, Anna Mi³osz,
- Dyrektora Liceum: Ma³gorzata StarkoGolonka, Agnieszka Grzesiuk, Jacek Pawlak,
Miros³aw Wójtowicz, Daniel Œliwiñski, Maria Stopa
- Dyrektora Zespo³u Szkó³ - 20 nauczycieli
- Dyrektora SP w Bezku - 2 nauczycieli
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym nauczycielom. Uroczystoœci zakoñczy³ poczêstunek tortem, ciastem, kaw¹ i lampk¹ wina. Dziêkujemy
wszystkim pracownikom oœwiaty za ich trud i wysi³ek
w nauczanie i wychowanie dzieci I m³odzie¿y.
ZS
Tomasz Szczepaniak, Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Wies³aw
Pra¿nowski.

L

iceum Ogólnokszta³c¹ce im. Romualda Traugutta
obchodzi³o 10 listopada Œwiêto Szko³y. Organizowane
corocznie w przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci jest
wyrazem pamiêci o patronie szko³y oraz tych wszystkich,
którzy walczyli o niepodleg³¹ i woln¹ Polskê.
Œwiêto Szko³y to równie¿ oficjalne w³¹czenie do
spo³ecznoœci szkolnej uczniów klas pierwszych Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i Rzemieœlniczej Szko³y Zawodowej.
Zwyciêzcy konkursu historycznego otrzymali dyplomy i
nagrody, a delegacja m³odzie¿y z³o¿y³a wieñce na pomniku
„Gloria Victis”. Dyrektor szko³y Wies³aw Pra¿nowski przywita³
goœci: Wójta Gminy Siedliszcze – Hieronima Zonika,
Dyrektora Odzia³u TWP w Lublinie – Ryszarda Piotrowicza. Po
czêœci oficjalnej m³odzie¿ zaprezentowa³a patriotyczny
monta¿ s³owno - multimedialny.
11 listopada Szko³a uczestniczy³a w gminnych
uroczystoœciach Œwiêta Niepodleg³oœci w Siedliszczu. Przed
pomnikiem pomordowanych rodaków w czasie II wojny
œwiatowej wystawiono wartê. Mieszkañcy Siedliszcza o godz.
10.30 wziêli udzia³ w Mszy œw. w intencji Ojczyzny.

Nastêpnie w asyœcie pocztów sztandarowych i kompanii
honorowej wystawionej przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Romualda Traugutta wieñce przed pomnikiem z³o¿yli: Wójt
Gminy Siedliszcze – Hieronim Zonik, Wicestarosta Che³mski –

Kolejnym Punktem uroczystoœci by³o poœwiêcenie przez
ks. Jacka Brogowskiego krzy¿a smoleñskiego przy Urzêdzie
Gminy w Siedliszczu.
Po przejœciu do Domu Kultury okolicznoœciowe
przemówienie do mieszkañców wyg³osi³ Wójt Gminy
Hieronim Zonik. Nastêpnie m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu wyst¹pi³a z czêœci¹ artystyczn¹
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
LO
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Rzemieœlnicza Szko³a
Zawodowa w Siedliszczu

O

d 1 wrzeœnia 2015r. w Zespole Szkó³ im. Romualda
Traugutta w Siedliszczu rozpoczê³a naukê klasa
pierwsza wielozawodowa, Rzemieœlniczej Szko³y
Zawodowej prowadzonej przez TWP Lublin. Naukê podjê³o
16 uczniów w zawodach zgrupowanych w 3 bloki:
gastronomiczny (kucharz, piekarz, cukiernik), mechaniczny
i budowlany.
Zajêcia ogólnokszta³c¹ce odbywaj¹ siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu, natomiast kszta³cenie
zawodowe teoretyczne w Centrum kszta³cenia Zawodowego
w Pu³awach, a kszta³cenie zawodowe praktyczne u rzemieœlników i zak³adach pracy.

Obóz szkoleniowy
z Bezpieczeñstwa Publicznego

W

dniach 1-3 paŸdziernika 2015r. klasy II i III o profilu
mundurowym uczestniczy³y w obozie szkoleniowym z Bezpieczeñstwa Publicznego. uczniowie zostali zakwaterowani w gospodarstwie agroturystycznym
"Marynka" w Wólce Cycowskiej. Przez trzy dni udoskonalaliœmy swoje umiejêtnoœci pod okiem doœwiadczonej kadry
instruktorów: Jacka Pawlaka i Roberta Jarszaka.
Pierwszego dnia pobieraliœmy naukê musztry. Æwiczyliœmy krok defiladowy, krok swobodny, musztrê pojedyñczego ¿o³nierza oraz pododdzia³u, formowanie szeregu,
dwuszeregu i kolumny marszowej. Po mêcz¹cych zmaganiach

Andrzejki w Liceum
30 listopada to Andrzejki, œwiêto czêsto pozostaj¹ce
trochê w cieniu Halloween i Œwiêta Dziêkczynienia. Jednak
Samorz¹d Uczniowski Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Romualda Traugutta w Siedliszczu chc¹c kultywowaæ polskie
tradycje zorganizowa³ wró¿by, ¿eby
przysz³oœæ odkry³a swoje tajemnice przed
naszymi uczniami.
26 listopada 2015r. po naszej szkole
chodzi³a grupa cyganek wraz z wró¿bit¹.
Ka¿dy móg³ dowiedzieæ siê co go czeka
zarówno w najbli¿szych dniach jak i w
trochê bardziej odleg³ej przysz³oœci.
Mo¿na by³o poznaæ imiê swojej przysz³ej
wybranki lub wybranka, dowiedzieæ siê
jaka kariera nas czeka w przysz³oœci czy
te¿ us³yszeæ przestrogê na najbli¿sze dni.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e wszyscy doskonale siê przy tym bawili. Za przygotowanie tego magicznego dnia dziêkujemy: Natalii Kulisz, Natalii Rutkowskiej, Natalii Lekan, Karolinie Stopie, Izie

Jest to interesuj¹ca propozycja dla m³odzie¿y z Siedliszcza
i okolicznych gmin na zdobycie ciekawego zawodu i pracê po
ukoñczeniu szko³y. Zapraszamy.
LO

nadszed³ czas na chwilê relaksu.
Klasy II i III rywalizowa³y w turnieju rugby i siatkówki
wojskowej. W rugby zwyciêzcami zosta³a kl. II, natomiast kl. III
wygra³a w siatkówce wojskowej. Biegaliœmy po wojskowym
torze przeszkód. Po ca³odziennym trudzie zwi¹zanym
z zajêciami wojskowymi zorganizowaliœmy grilla oraz
dyskotekê.
Drugi dzieñ by³ równie emocjonuj¹cy. Rano o godzinie
6 zaprawialiœmy siê na œwie¿ym powietrzu. Nastêpnie poszerzyliœmy swoj¹ wiedzê w zakresie Pierwszej Pomocy. Po
obiedzie marszem pod¹¿aliœmy na strzelnicê. Obozowicze
mieli do dyspozycji 20 strza³ów karabinkiem sportowym oraz
5 strza³ów z karabinka szturmowego ka³asznikowa.
Najwiêksz¹ precyzj¹ wyró¿ni³a siê Magda Karwat z kl. II i Jakub
Styœ z kl. III. W godzinach wieczornych graliœmy w siatkówkê
oraz tenisa ziemnego.
Ostatni dzieñ poœwiêciliœmy na zajêcia z samoobrony.
Zmêczeni ze wspomnieniami oraz smutkiem na twarzach
wróciliœmy do szko³y. Po trzech dniach, wzbogaciliœmy nasz
warsztat umiejêtnoœci o kolejne aspekty, przydatne w s³u¿bach
mundurowych.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy na nastêpn¹ przygodê
podczas kolejnych obozów organizowanych przez nasz¹
szko³ê!
LO
Kuœmickiej i Adrianowi Osobie.
Czas Andrzejek to czas nie tylko wró¿b ale równie¿
dobrej rozrywki wiêc i tê tradycje chcieliœmy podtrzymaæ
organizuj¹c szkoln¹ dyskotekê. Bawiliœmy siê doskonale,
towarzystwo dopisa³o a do tañca nakrêca³ nasz DJ Leczo. Pod
czujnym okiem naszych profesorów imprezowaliœmy siê do
póŸnych godzin nocnych.
A. Grzesiuk
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Miko³aje s¹ wœród nas…
4 grudnia 2015r. m³odzie¿ Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu bra³a udzia³ w akcji
„Miko³aje s¹ wœród nas”. Ju¿ po raz dwunasty
Samorz¹d Uczniowski liceum tym razem we
wspó³pracy z grup¹ Wolontariuszy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, funkcjonuj¹c¹ przy
liceum, zbiera³ s³odkie upominki dla
dzieciaków z przedszkola.
Wszystkie zebrane s³odkoœci zostan¹
wrêczone przez Miko³aja 22 grudnia
podczas Jase³ek przygotowanych przez
uczniów liceum. Akcja wpisa³a siê ju¿ na
sta³e w harmonogram imprez i uroczystoœci
szkolnych i trwa nieprzerwanie od 2004 r.
kiedy to zosta³a zainicjowana przez SU
i ka¿dego roku zyskuje na popularnoœci
wœród uczniów.

Dziêki takim dzia³aniom m³odzie¿
uwra¿liwia siê na potrzeby innych,
integruje siê ze œrodowiskiem lokalnym
oraz dostrzega, ¿e wspólnie mo¿na
zdzia³aæ wiêcej. Jest to równie¿ doskona³a okazja aby zainaugurowaæ sezon
œwi¹teczny w szkole bo nie tylko
dekorujemy korytarze i ubieramy choinkê w szkole i w internacie ale w tym
dniu w ubiorze dominuj¹ kolory œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.
Tegoroczna akcja koordynowana
by³a przez A. Grzesiuk (opiekun SU) i M.
Golonkê (opiekun Wolontariuszy) oraz
Michalaka (przewodnicz¹cy SU). W roli
„Œnie¿ynek” – Natalia Kulisz, Natalia
Rutkowska, Natalia Poliszuk, Aleksandra
Wójtowicz, Aleksandra Rowiñska,
Katarzyna Kasperek, Karolina Stopa.
A. Grzesiuk

Szlachetna Paczka w Liceum

W

grudniu spo³ecznoœæ naszego liceum wziê³a udzia³
w akcji Szlachetna Paczka. Jest to projekt pomocy
bezpoœredniej, w którym Darczyñcy przygotowuj¹
paczki dla rodzin w potrzebie.
Adresy tych rodzin s¹ pozyskiwane przez wolontariuszy,
którzy dzia³aj¹ lokalnie. My równie¿ wybraliœmy osoby,
których potrzeby byliœmy w stanie zaspokoiæ i przez dwa
tygodnie grudnia zbieraliœmy dla nich dary.
Zebrane produkty zostan¹ przekazane do biura akcji
w Che³mie sk¹d powêdruj¹ bezpoœrednio do potrzebuj¹cych.
Najwa¿niejsze jednak w Szlachetnej Paczce jest spotkanie
z drugim cz³owiekiem. Jak dobrze widzieæ, ¿e m³odzie¿ jest
wra¿liwa na potrzeby innych.
LO
WIADOMOŒCI ROLNICZE

WIADOMOŒCI ROLNICZE

Dzia³ania inwestycyjne
w ramach PROW 2014-2020
1. Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa.
W ramach dzia³ania odbêdzie siê nabór tematyczny
dotycz¹cy wsparcia na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Z wnioskiem na
uruchomienie firmy bêdzie móg³ wyst¹piæ rolnik, domownik
lub ma³¿onek rolnika podlegaj¹cy z mocy ustawy i w pe³nym
zakresie ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników KRUS.
Maksymalna wysokoœæ pomocy wynosi 300.000 z³,
a poziom pomocy 50%. Oznacza to, ¿e ARiMR zrefunduje
nam inwestycje na poziomie 600 tys. z³.
Program umo¿liwia nam utworzenie firmy, która bêdzie
siê zajmowa³a przetwórstwem produktów rolnych wytwarzanych w naszym gospodarstwie. Dotacje mo¿emy uzyskaæ
na jeden z nastêpuj¹cych kierunków produkcji:
- Przetwórstwo miêsa (produkcja wêdlin, z wyj¹tkiem uboju o
du¿ej skali);
- Przetwórstwo mleka (produkcja serów);
- Przetwórstwo owoców i warzyw (produkcja soków, d¿emów
za wyj¹tkiem produkcji napojów winopochodnych i
winopodobnych);

WIADOMOŒCI ROLNICZE

WIADOMOŒCI ROLNICZE

- Przetwórstwo zbó¿ (mo¿e to byæ mini piekarnia, za wyj¹tkiem
produkcji s³odu);
- Przetwórstwo ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roœlin
oleistych, wysokobia³kowych;
- Przetwarzania produktów rolnych na cale energetyczne;
- Zamra¿ania produktów rolnych;
- Przechowywania produktów rolnych (ch³odnie i magazyny)
Warto nadmieniæ, ¿e pomoc nie ogranicza siê jedynie do
samego przetwórstwa. Dofinansowanie mo¿na uzyskaæ
równie¿ na wprowadzanie naszych produktów do obrotu,
zarówno w zakresie hurtowym jak i detalicznym.
W ramach uruchamianej dzia³alnoœci do dotacji
kwalifikuj¹ siê nastêpuj¹ce kategorie kosztów:
- Budowy, modernizacji lub przebudowy budynków
produkcyjnych lub magazynowych, które stanowi¹
infrastrukturê zak³adów przetwórczych;
- Maszyny lub urz¹dzenia do przetwarzania, magazynowania
lub przygotowania produktów do sprzeda¿y;
- Aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzêtu do sterowania
procesem produkcji lub magazynowania;
- Urz¹dzeñ s³u¿¹cych poprawie ochrony œrodowiska;
a ponadto koszty zakupu oprogramowania, wdro¿enie
certyfikatu systemów zarz¹dzania jakoœci¹, op³aty za patenty i
licencje i pozosta³e koszty ogólne.
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2. Restrukturyzacja ma³ych gospodarstw
Celem wsparcia w postaci premii (do 60 tyœ. z³.) na
restrukturyzacjê ma³ych gospodarstw jest dokonanie
zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczyni¹ siê do
poprawy jego konkurencyjnoœci i zwiêksz¹ jego rentownoœæ
poprzez wzrost wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa
w szczególnoœci wyniku zmiany profilu produkcji rolnej.
W ramach restrukturyzacji mo¿emy uzyskaæ 60.000 z³
i pomoc ma formê premii. Oznacza to, ¿e nie ponosimy
wk³adu w³asnego.
Podstawowym wymogiem jest posiadanie gospodarstwa
poni¿ej 10 tys. euro.
Wielkoœæ ekonomiczna gospodarstwa, krótko mówi¹c to
struktura Twojej produkcji przemno¿ona przez odpowiadaj¹ce
jej nadwy¿ki daje WEG Gospodarstwa. Aby móc ubiegaæ siê
o pomoc z dzia³ania restrukturyzacja ma³ych gospodarstw
wielkoœæ ta nie mo¿e przekroczyæ 10 tys euro. Obecnie nie ma
jeszcze ostatecznych zatwierdzonych standardowych
nadwy¿ek bezpoœrednich dla poszczególnych upraw.
Natomiast za poœrednictwem odpowiedniego kalkulatora
mo¿e wstêpnie oszacowaæ omawian¹ wartoœæ.
Kluczowym zobowi¹zaniem rolnika, w ramach programu restrukturyzacji ma³ych gospodarstw jest wzrost
wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa powy¿ej 10 tys. euro
przy minimalnym wzroœcie 20% w stosunku do wskazanego
roku bazowego. Reasumuj¹c, gospodarstwo bêd¹ce
w programie bêdzie zobligowane do zmiany struktury
produkcji, w taki sposób, aby wzrost WEG nast¹pi³. Dalej
mówi¹c, po osi¹gniêciu tego wzrostu bêdziemy zobowi¹zani
do zachowania okreœlonego WEG przez okres 5 lat od dnia
otrzymania II raty p³atnoœci.
W przypadku omawianej pomocy nie sprecyzowano
kosztów kwalifikowanych. Zaznaczono jednak, by premia by³a
wydatkowana na restrukturyzacjê zgodnie z za³o¿eniami:
- budowê lub modernizacjê budynków lub budowli
- zakup, w tym równie¿ instalacjê, nowych maszyn, urz¹dzeñ
- zak³adanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów
owocowych, owocuj¹cych efektywnie co najmniej przez 5 lat

- zakup lub budowê elementów infrastruktury technicznej
- zakup zwierz¹t hodowlanych (gospodarskich)
Pomocy w tym poddzia³aniu nie bêdzie mo¿na przyznaæ
w przypadku:
- inwestycji dotycz¹cych plantacji roœlin wieloletnich na cele
energetyczne oraz niektórych dzia³ów specjalnych produkcji
rolnej, w szczególnoœci: hodowli zwierz¹t laboratoryjnych,
hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli
kotów rasowych oraz gdy osoba jest beneficjentem jednego z
poni¿szych dzia³añ:
- „U³atwianie startu m³odym rolnikom”
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”
- „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”
objêtych PROW 2007-2013
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”
- „Premia dla m³odych rolników”
- „Premie na rozpoczêcie dzia³alnoœci pozarolniczej” objêtych
PROW 2014-2020
Beneficjentami - na restrukturyzacjê ma³ych gospodarstw
bêdzie rolnik, czyli osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników z mocy
ustawy i w pe³nym zakresie jako rolnik, prowadz¹c¹ wy³¹cznie
dzia³alnoœæ rolnicz¹. Premia mo¿e byæ przyznana tylko raz w
okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo,
tj. na grunty rolne, które wchodzi³y w sk³ad gospodarstwa
objêtego pomoc¹, chyba ¿e pomoc zosta³a przyznana, lecz nie
zosta³a wyp³acona z powodu np. rezygnacji.
Biznes Plan zawiera wszelkie zapisy ukierunkowane na
wzrost wielkoœci ekonomicznej do przekroczenia progu 10 tyœ.
euro. Jak i równie¿ informacje o posiadanych maszynach,
budynkach oraz inne niezbêdne informacje odnoœnie struktury
produkcji, zarówno przed jak i po restrukturyzacji.
Restrukturyzacja powinna pod¹¿aæ w kierunku:
- produkcji ¿ywnoœci
- produkcji nie¿ywnoœciowych produktów rolnych
- przygotowania do sprzeda¿y produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
Inwestycje, na które przeznaczymy 60 tys. powinny
obejmowaæ jeden z powy¿szych zapisów.
Red.

WIADOMOŒCI WÊDKARSKIE

M

ija kolejny rok wêdkarskich spotkañ z przygod¹. W poprzednich
artyku³ach staraliœmy siê na bie¿¹co relacjonowaæ to co siê dzia³o
nad wod¹ i w naszym kole. 6 grudnia mieliœmy walne zebranie
sprawozdawcze ko³a PZW w Siedliszczu, na którym podsumowaliœmy
dzia³alnoœæ sportow¹ i spo³eczn¹. Ostatnie z zawodów - Puchar Prezesa
rozegraliœmy z ³ódek 18 paŸdziernika br., ( I miejsce zaj¹³ £ukasz Szawroñski,
II Pawe³ Kowalczuk, III Jerzy Wojtan). W rankingu na najwszechstronniejszego wêdkarza 2015 roku I miejsce zaj¹³ Sylwester Watrak, II Jerzy
Pasternak, natomiast III Stanis³aw Paw³owski.
W walnym zebraniu z ramienia Okrêgu Lublin uczestniczy³ Stanis³aw
Tanikowski, który poinformowa³ o wprowadzeniu od roku 2016 dodatkowej
op³aty za wêdkowanie w Majdanie Zahorodyñskim w wysokoœci 50 z³otych
rocznie. Op³aty za wêdkowanie dla cz³onków naszego ko³a jak zwykle u
skarbnika ko³a Krzysztofa Dyszewskiego. Ka¿dy cz³onek otrzyma terminarz
imprez zaplanowanych na 2016 rok przez zarz¹d naszego ko³a. Ryb w naszym
zalewie nie brakuje. W 2015 roku w pe³ni zrealizowano plan zarybieñ. Karaœ
pospolity - 240 kg, karp - 1000 kg, lin - 100kg, sum - 50kg, okoñ - 120 kg,
wêgorz - 25kg, szczupak narybek 20000 szt.
Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku ¿yczymy wszystkim
wêdkarzom i czytelnikom wszystkiego najlepszego, „taaaaakich” ryb i jak
najwiêcej spotkañ nad wod¹.
J. Wojtan, T. Szczepaniak
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Podsumowanie rundy jesiennej w Pi³ce No¿nej.

Klasa okrêgowa 2015/2016, grupa: Che³m

Klasa A 2015/2016, grupa: Che³m

Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu

W

dniu 03.12.2015 r. w Siedliszczu odby³ siê
Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar
Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Romualda Traugutta. W zawodach wziê³o udzia³ 39
gimnazjalistów z czterech 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:
2. Dudek Katarzyna (Gimnazjum Paw³ów)
3. Pasieczna Monika (Gimnazjum Paw³ów)
4. Przybylska Wiktoria (Gimnazjum Siedliszcze)
5. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
6. WoŸniak Olga (Gimnazjum Siedliszcze)
6-7. £ucka Angelika (Gimnazjum Siedliszcze), Staniak Julia
(Gimnazjum Wierzbica)
8-10. Socha Natalia (Gimnazjum Liszno), Makowska Angelika
(Liszno), Raszyñska Malwina ( Paw³ów)
11-15. Sta³êga Adrianna (Gimnazjum Wierzbica), PDaria
(Siedliszcze), S³omka Natalia (Gimnazjum Wierzbica),
Ma³ocha Dominika (Gimnazjum Wierzbica), Socha Julia
(Gimnazjum Liszno)
16-20. PMichalina (Gimnazjum Liszno), Or³owska Katarzyna
(Gimnazjum Wierzbica), PaKlaudia (Gimnazjum Paw³ów),
Dudek Aleksandra (Gimnazjum Paw³ów), Podlipna Marta
(Gimnazjum Paw³ów).
CH£OPCY:
1. Ma³ocha Pawe³ (Gimnazjum Wierzbica)
2. Cywka Jakub (Gimnazjum Wierzbica)

3. Chlebiuk Jakub (Gimnazjum Wierzbica)
4. Bobrowski Piotr (Gimnazjum Paw³ów)
5. Dudek Patryk (Gimnazjum Wierzbica)
6.7. Pawlak Adrian (Gimnazjum Siedliszcze), Studziñski P³aw
(Gimnazjum Paw³ów)
8-10. Luszawski Mateusz (Gimnazjum Liszno), ¯ak Norbert
(Gimnazjum Liszno), Jonik Jakub (Gimnazjum Liszno)
11-15. Klin Marcin (Paw³ów),Ma³ocha Piotr (Wierzbica),
Podlipny Patryk (Gimnazjum Paw³ów), Grzesiuk Rados³aw
(Gimnazjum Siedliszcze), Nazarewicz Konrad (Gimnazjum
Siedliszcze).
16-19. G³¹b Kacer (Gimnazjum Liszno), Dziewulski Damian
(Gimnazjum Siedliszcze),
Przybylski Patryk (Siedliszcze),
Nawrocki Jakub (Gimnazjum Paw³ów).
Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. Gimnazjum Wierzbica - 48 pkt., opiekun: Beata Dziewa
2. Gimnazjum Paw³ów - 42 pkt., opiekun: Bogumi³a Kaliñska
3. Gimnazjum Siedliszcze - 35 pkt., opiekun: Sylwia ¯o³nacz
4. Gimnazjum Liszno - 20 pkt., opiekun: Izabella LuszawskaWilk
J. Pawlak
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Powiatowa
Licealiada
w Pi³ce Siatkowej

Z

SKRAWKI
WSPOMNIEÑ

awody odby³y siê 16 grudnia 2015 r. w sali
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ CKR w Okszowie. Do
zawodów Rejonowych awansowa³y zespo³y, które
zwyciê¿y³y w zawodach powiatowych. Wœród dziewcz¹t
wygra³a dru¿yna Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Siedliszczu,
wœród ch³opców Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Rolniczego w Okszowie
Wyniki:
DZIEWCZÊTA:
LO Dubienka - ZS CKR Okszów: 2:1 (11:15, 15:3, 15:8)
ZS CKR Okszów - LO Siedliszcze: 0:2 (5:15, 10:15)
LO Siedliszcze – LO Dubienka: 2:1 (10:15, 15:10, 15:12)
1. LO Siedliszcze, 2, 4, 4–1, 70-52
2. LO Dubienka, 2, 2,
2–2, 78-66
3. ZSR CKU Okszów, 2, 0, 1 – 4, 41-71
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
Dziewczêta:
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu (Korzeniowska
Patrycja, Sochaj Anna, Wójtowicz Aleksandra, Karwat Magda,
Oziemczuk Wioleta, Rutkowska Natalia, Lekan Natalia, Kita
Lidia, Sadowska Nikola - opiekun Jacek Pawlak)
2. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dubience (G¹sior Karolina,
Krzy¿anowska Laura, Szewczuk Karla, Lebiedowicz
Agnieszka, Adamczuk Karolina, Polkowska Paula, £azarczyk
Natalia, Gajowiak Patrycja - opiekun Stanis³aw Strelczuk)
3. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Okszowie
(Janka Anna, Dadacz Agnieszka, Krawiec Kinga, Dec Anita,
Makowska Klaudia, Szostak Weronika, Œwiszcz Kornelia,
Zarychta Monika, Pu³apa Anna, Aifler Natalia - opiekun
Boles³aw Kapuœciñski)

CH£OPCY:
LO Dubienka - ZS CKR Okszów: 0:2 (6:15, 14:16)
ZS CKR Okszów - LO Siedliszcze: 2:0 (15:9, 15:9)
LO Siedliszcze – LO Dubienka: 2:0 (15:13, 15:10)
1. ZSR CKU Okszów, 2, 4, 4–0, 61-38
2. LO Siedliszcze, 2, 2, 2–2, 48-53
3. LO Dubienka, 2, 0, 0–4, 43-61
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
Ch³opcy:
1. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Okszowie
(Lewiñski Rafa³, Bakun Marceli, Œmigielski Bartosz, Bêdaruk
Adam, Krawczyñski Dawid, Szczepanik Grzegorz, Krawiec
Przemys³aw, Buda Micha³, Pogorzelec Micha³, Kryszczuk
Wojciech - opiekun Boles³aw Kapuœciñski)
2. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu (Pasternak
Wojciech, Pasieczny Dawid, £ukasik Jakub, Wójciszyn £ukasz,
Osoba Adrian, Lekan Hubert, Stefañczuk Marek, Kupracz
Patryk, £awicki Maciej- opiekun Jacek Pawlak)
3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dubience (Szelewicki Patryk,
Kalinka Kacper, Libera Jakub, Hulkiewicz Rafa³, Kurda Rafa³,
Celiñski Szymon, Radecki Konrad, Banach Krystian, Hojda
Kacper, Romaszewski Adam, Regu³a Przemys³aw - opiekun
Stanis³aw Strelczuk)
J. Pawlak

D

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 ³amach 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

Adam Kêdzierawski w latach 1954-1964 by³ nauczycielem Szko³y Podstawowej w Paw³owie. W okresie lat 1964-1971 i 1982-1986
wyk³ada³ przedmioty pedagogiczne w Zak³adzie Kszta³cenia Nauczycieli w Che³mie. Od czerwca 1957r. do sierpnia 1982r. by³ pracownikiem
Kuratorium Oœwiaty i Wychowania odpowiedzialnym za kszta³cenie i doskonalenie nauczycieli.

W³adys³aw U³anowski – trudno zapomnieæ i przebaczyæ
Pozbawienie wolnoœci przysz³o niespodziewanie. 12 listopada 1939r. (niedziela) wybiera³em siê z Woli
Korybutowej do Siedliszcza na spotkanie z kolegami i ju¿ mia³em wychodziæ z domu, gdy nagle otworzy³y siê drzwi,
a w nich stan¹³ niemiecki ¿o³nierz i rozkaza³ mi iœæ z sob¹. Chwyci³em jeszcze palto. Popychany przez Niemca, nie
zd¹¿y³em nawet po¿egnaæ rodziny. Nie wiedzia³em, za co mnie aresztowano, ale nie spodziewa³em siê niczego
dobrego.
Szed³em wiêc ze spuszczon¹ g³ow¹, za³o¿ywszy rêce do ty³u, i rozpamiêtywa³em swoje przewinienia wobec
okupanta. Nie mia³em ¿adnych oprócz jednego: by³em Polakiem i uczy³em dzieci niemieckich kolonistów jêzyka
polskiego. Ponadto po bitwie stoczonej W mojej miejscowoœci pogrzeba³em czterdziestu czterech poleg³ych polskich
¿o³nierzy. Przypuszcza³em, ¿e daleko nie bêdê prowadzony. Za chwilê przekona³em siê, ¿e mia³em racjê.
Przed miejscow¹ spó³dzielni¹ spo¿ywców ujrza³em grupê ludzi otoczonych wojskiem. Rozpozna³em tutejszych
gospodarzy i m³odzie¿. Wszyscy byli ju¿ poturbowani, mieli rêce skrêpowane sznurami. Kazano i mnie stan¹æ
w szeregu. Do³¹czy³em z myœl¹, ¿e bêdzie to miejsce egzekucji, lecz po krótkiej naradzie kazano nam ustawiæ siê
dwójkami i maszerowaæ do Cycowa, gdzie znajdowa³a siê jednostka Wehrmachtu i jej dowództwo. Wœród
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aresztowanych zauwa¿y³em obywateli Kosa, Okonia, Nazarewicza, dwóch braci Wojcieszynów i czterech innych mê¿czyzn, których nazwisk
ju¿ nie pamiêtam. Wszyscy byli mieszkañcami Woli Korybutowej. Razem ze mn¹ by³o nas dziesiêciu.
Drogê wynosz¹c¹ oko³o dziesiêciu kilometrów mieliœmy urozmaicon¹: przynaglano nas do poœpiesznego marszu gumami i poszturchiwaniami
kolb¹. Po paru kilometrach dopêdzi³ nas samochód ciê¿arowy. Eskorta zatrzyma³a go i za pomoc¹ prêtów gumowych oraz kolb karabinowych
„zaprosi³a” aresztowanych do wsiadania. Trzeba by³o nie lada sprytu, by wsi¹œæ do auta, maj¹c skrêpowane rêce. Poniewa¿ mnie nie zwi¹zano,
podbieg³em i zacz¹³em pomagaæ wspó³towarzyszom. Zauwa¿y³em zdziwienie na twarzach eskorty. Zaprzestano bicia. Kazano nam siadaæ pod
jedn¹ œcian¹, a naprzeciw umieœcili siê eskortuj¹cy. Zabronili rozmów i poruszania siê. Resztê drogi do Cycowa odbyliœmy „luksusowo”, maj¹c
przed oczami lufy karabinów.
Przywieziono nas przed gmach szko³y. Kazano ustawiæ siê twarz¹ do œciany, a nastêpnie skrêpowano jednym sznurem wszystkie nasze
nogi i rêce i zaczêto nas biæ. Takiego bicia nie otrzyma³em od urodzenia i nie wiedzia³em, ¿e bez udowodnienia winy mo¿na nad kimœ tak siê
znêcaæ. Bito po nogach, rêkach, plecach, a nawet g³owie. Otrzyma³em takie uderzenie kolb¹ w krêgos³up, ¿e myœla³em, i¿ tego nie prze¿yjê.
Maltretowano nas tak od godziny jedenastej do siedemnastej. Na zakoñczenie polano wod¹ ze studni. Trzymaliœmy siê dzielnie, nikt nie
krzykn¹, nie zap³aka³ i nie zemdla³ – to prawdopodobnie jeszcze bardziej rozwœcieczy³o naszych przeœladowców.
Na noc zamkniêto nas w areszcie gminnym, zabraniaj¹c siadaæ lub k³aœæ siê. Mieliœmy ca³y czas staæ pod œcian¹, a¿eby nie zachcia³o nam
siê spaæ. Co chwilê do celi wpada³ jakiœ pijany ¿o³nierz i zabawia³ siê naszym kosztem. Jeden bi³ nas po kolei, inny znów urz¹dza³ biegi po celi,
jeszcze inny kaza³ kreœliæ krzy¿yki na piersi, które mia³y stanowiæ cel do strza³u. Spodziewaliœmy siê egzekucji. Rano przedstawialiœmy obraz
nêdzy i rozpaczy. Oczy by³y popodbijane, usta porozcinane, rêce popuchniête, a reszta cia³a sina jak dojrza³e œliwki. Szczêk klucza i otwieranie
drzwi za ka¿dym razem budzi³o w nas przekonanie, ¿e zabieraj¹ nas na egzekucje. W takim stanie i atmosferze w Cycowie przetrwaliœmy dwa
dni: 12 i 13 listopada. Przez ca³y czas nie podawano nam pokarmu ani napoju. Podobny los spotka³ wspó³wiêŸniów zamkniêtych w s¹siednich
celach, bo s³yszeliœmy dobiegaj¹ce stamt¹d krzyki, odg³osy bicia i p³acz. Zastanawia³em siê, za co nas tak maltretuj¹, bo nikt o nic nie pyta³, nikt
nam niczego nie zarzuca³. Przecie¿ nie zd¹¿yliœmy jeszcze pope³niæ ¿adnej zbrodni wobec zaborcy.
Nazajutrz, 13 listopada, gdzieœ ko³o po³udnia us³yszeliœmy warkot motorów. Do celi wniesiono nam posi³ek. By³ to chleb, mas³o i
wêdlina, któr¹ dostarczyli nasi najbli¿si. Ja natychmiast rozpozna³em przesy³kê od siostry. Kazano nam zjeœæ i szykowaæ siê do drogi. Dok¹d –
nie wiadomo. Po krótkiej chwili musieliœmy wychodziæ pojedynczo. Szliœmy przez szpaler ¿o³nierzy, którzy ¿egnali nas, czym kto mia³ w rêku.
Mnie „poczêstowano” uderzeniem w g³owê. Wsiada³em do auta ciê¿arowego na wyznaczone miejsce. Obok mnie usiedli wspó³towarzysze.
Mieliœmy powi¹zane rêce. Naprzeciw nas ulokowa³a siê eskorta z broni¹ gotow¹ do strza³u.
Ruszyliœmy w nieznane. Poniewa¿ siedzia³em przy klapie plandeki, zorientowa³em siê po mijanych miejscowoœciach, ¿e jedziemy w
kierunku Lublina. Gdzieœ ko³o piêtnastej zatrzymano samochód i kazano wysiadaæ. Wówczas ujrza³em gmach Zamku lubelskiego.
Wpuszczono nas przez bramê, potem ustawiono pod œcian¹, zrewidowano i odebrano wszystkie wartoœciowe rzeczy (mnie: pierœcionek,
zegarek, pieni¹dze, papieroœnicê, zapalniczkê, scyzoryk). Pozwolili zostawiæ tylko chusteczki do nosa. Nastêpnie pojedynczo wprowadzano
do kancelarii. Urzêdowa³ tu gestapowiec, który przeprowadza³ wstêpne œledztwo i spisywa³ personalia. Oby³o siê bez bicia. Widocznie nas
wygl¹d mówi³ sam za siebie.
Po zakoñczeniu formalnoœci przeprowadzono nas przez drug¹ bramê, która zatrzasnê³a siê za nami z hukiem na d³ugie siedem miesiêcy.
Ostrzy¿ono nas, wyk¹pano i przebrano w uniformy wiêzienne. W ³aŸni, kiedy oddawa³em ubranie do dezynfekcji i pobiera³em garnitur
wiêzienny, rozpozna³em odzie¿ ksiêdza Szyszki, wójta Mazura i nauczyciela Franeckiego, mych znajomych z Siedliszcza, z którymi mia³em siê
spotkaæ w niedzielê. Zapyta³em, gdzie siedz¹. Dowiedzia³em siê, ¿e rozstrzelani zostali w przeddzieñ rano w Zamku, za kaplic¹. Nie
spodziewa³em siê i dla siebie innego losu.
Z ³aŸni zaprowadzono nas do baszty (trzecie piêtro), w której przebywaliœmy oko³o dwóch tygodni. Nastêpnie przerzuceni zostaliœmy na
czwarty oddzia³. Przebywa³em w celi 32, a na koniec w celi dla wiêŸniów politycznych – 36, z której 17 czerwca 1940 roku zosta³em
zwolniony. Wczeœniej, 28 maja, by³em przes³uchiwany. Mia³em siedem miesiêcy na to, by poznaæ lubelski Zamek, jego opiekunów i dolê
wspó³towarzyszy.
Podczas mego pobytu w wiêzieniu przes³uchiwania odbywa³y siê w ró¿nych miejscach. Przeprowadzali je gestapowcy w kancelarii
zamkowej i pokojach na prawo od wejœcia lub „Pod zegarem” przy Uniwersyteckiej. Byli jeszcze tacy, których od razu wzywano na s¹d doraŸny
obok kaplicy. ¯adne nie odby³o siê jednak bez bicia. Najbardziej poturbowani wracali wiêŸniowie z Uniwersyteckiej. W³aœnie stamt¹d w
grudniu wróci³ gospodarz spod Lubartowa w koszuli ca³kowicie przesi¹kniêtej krwi¹, a na plecach i poœladkach mia³ rany po uderzeniach.
Kurowaliœmy go prawie dwa tygodnie. Doktor weterynarii Gosik (tak siê chyba nazywa³) wróci³ z rozciêt¹ g³ow¹ i mówi³ od rzeczy. Inni
powracali bez zêbów lub, w najlepszym wypadku, z podbitymi oczami. Niektórzy znów przechodzili parodiê s¹du. Musieli staæ w zimnym
korytarzu, byli tylko poszturchiwani, ale wracali z wyrokiem, który póŸniej by³ og³aszany. Tak na przyk³ad by³o z grup¹ m³odzie¿y z Wojs³awic
oraz ich nauczycielem Miko³ajem Ta³and¹. Mnie osobiœcie wymierzono tylko policzek za to, ¿e nie zna³em niemieckiego i musiano wzywaæ
t³umacza. Wielu nie wraca³o do celi.
Okres pobytu w Zamku spêdziliœmy pod opiek¹ jakby trzech w³adz. Najbli¿si i najserdeczniejsi byli dla nas oddzia³owi. Funkcje te pe³nili
Polacy, którzy wszelkimi sposobami starali siê nam pomóc. Przynosili wiadomoœci z zewn¹trz, u³atwiali kontakty z rodzin¹, solidaryzowali siê z
nami, tote¿ z ich strony nie mieliœmy ¿adnych przykroœci. Dobrze pamiêtam na przyk³ad oddzia³owego Kozaka, który z poœwiêceniem przenosi³
grypsy, paczki ¿ywnoœciowe, a przede wszystkim wnosi³ du¿o humoru i optymizmu w nasz¹ wiêzienn¹ egzystencjê.
Apele odbiera³ zazwyczaj aspirant, zdaje siê Lubowiedzki. Ten zawsze dostarcza³ nam wiadomoœci ze œwiata i z terenu Zamku. Od niego
dowiadywaliœmy siê, kogo zwolniono, kto przyby³. Mówi³ równie¿, czego siê mo¿emy spodziewaæ. Obaj wymienieni póŸniej zostali
aresztowani i podzielili los swych podopiecznych.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze G³osu Siedliszcza

Rozwi¹zanie konkursu
z poprzedniego numeru

.
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Drodzy Czytelnicy. Redakcja zaprasza wszystkich chêtnych do nadsy³ania
i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi. Tym razem przepisy zosta³y
przekazane przez Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie

Ryba w galarecie

Ryba po cygañsku
Sk³adniki:
1,5 kg ulubionej ryby (u¿y³am dorsza),
1 s³oik ogórków konserwowych,
1 s³oik papryki konserwowej, 3 du¿e
cebule, 7 ³y¿ek ketchupu pikantnego,
s³oiczek koncentratu pomidorowego,
1 ³y¿eczka cukru, 3 szklanki oleju,
sól, pieprz.
Sposób przygotowania: Rybê usma¿yæ w m¹ce i jajku lub w samej m¹ce.
Cebulê, ogórki, paprykê pokroiæ
w kostkê. Na rozgrzanym oleju dusiæ
cebulê, po chwili dodaæ ogórki. Po 10
minutach dodaæ paprykê, ketchup
i koncentrat pomidorowy oraz cukier.
Dusiæ pod przykryciem wszystkie
sk³adniki ok. 15 minut. Uk³adaæ rybê
w pó³misku na przemian z sosem.
Przed podaniem sch³odziæ w lodówce.

Œlimaczki z grzybami
Sk³adniki:
Naleœniki: 2 jajka, 1,5 szkl. m¹ki
pszennej, ok. 150 ml gazowanej wody mineralnej, sól, ok. 150 ml mleka
olej do sma¿enia
Farsz: 25 dag suszonych grzybów,
2 jajka, du¿a cebula, 2 czubate ³y¿ki
startego ¿ó³tego sera, 2 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz, olej
Sposób przygotowania:
Z podanych sk³adników robimy
ciasto. Na oleju sma¿ymy cienkie
naleœniki. Grzyby moczymy, a nastêpnie gotujemy. Os¹czamy. Jajka
gotujemy na twardo, obieramy
i siekamy wraz z grzybami. Cebulê
obieramy, drobno siekamy i podsma¿amy na oleju. Dodajemy grzyby
i jajka. Doprawiamy sol¹ i pieprzem.
Chwilê podsma¿amy. Naleœniki smarujemy farszem i ciasno rolujemy.
Kroimy w 4-cm plastry. Wk³adamy
pionowo do nat³uszczonego naczynia ¿aroodpornego. Posypujemy
serem i natk¹. Skrapiamy olejem
i zapiekamy w 180°C, a¿ siê
zrumieni¹.

Mako-Serowiec
Sk³adniki:
Kruche ciasto:
1 szklanka m¹ki
10 dkg margaryny
1 ¿ó³tko
14 dkg cukru pudru
Masa makowa:
50 dkg suchego maku
1 bia³ko
18 dkg cukru
3 czubate ³y¿ki kaszy manny
kilka kropel olejku migda³owy
Masa serowa:
1 kg sera trzykrotnie mielonego
1 szklanka cukru
15 dkg margaryny
3 jajka
1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej
1 opakowanie budyniu waniliowego
Sposób przygotowania:
Kruche ciasto: Sk³adniki: m¹kê,
margarynê, ¿ó³tko i cukier puder
utrzeæ mikserem, a nastêpnie zagnieæ
i rozwa³kowaæ. Prostok¹tn¹ formê o
wymiarach 22x28cm wy³o¿yæ
papierem do pieczenia, a nastêpnie
wylepiæ jej dno ciastem. Wstawiæ do
nagrzanego piekarnika i piec oko³o
15-20 minut w 190st.C.
Masa makowa: Mak zagotowaæ i
potem wystudziæ. Nastêpnie zmieliæ
go trzykrotnie. Bia³ko ubiæ na
sztywn¹ pianê. Do maku dodaæ
cukier, kilka kropel olejku migda³owego, kaszê mann¹ oraz ubite
bia³ko. Wszystko delikatnie wymieszaæ.
Masa serowa: Jajka ubiæ z cukrem, po
czym dodaæ ser, margarynê, budyñ
waniliowy i m¹kê ziemniaczan¹.
Wszystko dok³adnie wymieszaæ.
Prze³o¿enie: Na kruchy spód wy³o¿yæ masê makow¹ i równomiernie
j¹ rozprowadziæ. Na ni¹ wy³o¿yæ
masê serow¹. Ciasto wstawiæ do
nagrzanego do 180st.C piekarnika
i piec 60 minut. Nastêpnie zmniejszyæ temperaturê do 160st.C i piec
jeszcze 10 minut. Upieczone ciasto
odstawiæ do wystygniêcia.

Sk³adniki:
1 kg filetów rybnych np. z pangi, 3 jajka, 1/2 szkl. bu³ki tartej,
1/2 szkl. mleka, posiekany koperek, liœæ laurowy, ziele
angielskie, sól, pieprz, 3,5 ³y¿eczki ¿elatyny, sok z 1 cytryny,
ga³ka muszkato³owa, 2 litry bulionu warzywnego, olej
ugotowane warzywa do dekoracji
Sposób przygotowania:
Filety zalewamy bulionem. Dodajemy liœæ laurowy, ziele
angielskie i pieprz. Gotujemy ok. 30 minut na ma³ym ogniu.
Ryby odcedzamy, 3 szklanki wywaru zachowujemy.
Bu³kê zamaczamy w mleku, odciskamy. Przepuszczamy
z rybê przez maszynkê, dodajemy jajka, koperek, 2/3 soku
z cytryny oraz sól, pieprz i ga³kê do smaku, wyrabiamy.
Formujemy rulon, zawijamy w posmarowan¹ olejem foliê
spo¿ywcz¹, gotujemy 40 minut. Wyjmujemy i studzimy.
Kroimy w grube plastry i uk³adamy na g³êbokim pó³misku,
dekorujemy.
Namoczon¹ w 5 ³y¿kach wody ¿elatynê rozpuszczamy w przecedzonym wywarze. Doprawiamy reszt¹ soku,
sol¹ i pieprzem. Studzimy. Tê¿ej¹c¹ galaret¹ zalewamy rybê.

