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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Wielkiej Nocy, 

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych, 

pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych, 

pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkañ w gronie rodziny i przyjació³, 

aby Pañstwa serca nape³ni³y siê radoœci¹ 

i pokojem od Zmartwychwsta³ego Chrystusa.

¿ycz¹:

Hieronim Zonik

Burmistrz Siedliszcza
Wies³aw Pra¿nowski

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

w Siedliszczu

Tomasz Szczepaniak

Wicestarosta Powiatu Che³mskiego
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9 marca w ZS im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odby³y 
siê uroczystoœci z okazji Dnia Kobiet. 

Na zaproszenie Burmistrza Siedliszcza przyby³o ok. 200 
pañ z Siedliszcza i okolic. Wœród nich znalaz³y siê 
przedstawicielki lokalnych zak³adów pracy, instytucji, 
organizacji, so³ectw. Przyby³y panie z zespo³u ludowego, 
gminnego ko³a emerytów i rencistów, panie pracuj¹ce  
w rolnictwie oraz gospodynie domowe. 

Corocznie panowie: Burmistrz Siedliszcza Hieronim 
Zonik, Wicestarosta Che³mski Tomasz Szczepaniak, 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw Pra¿nowski, Z-ca 
Burmistrza Grzegorz Jêdruszak z³o¿yli Paniom najserdecz-
niejsze ¿yczenia, przede wszystkim zdrowia, wytrwa³oœci 
w codziennej pracy, wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu 
zawodowym i prywatnym. Tradycyjnie ka¿dej Pani zosta³ 
wrêczony wiosenny tulipan. 

Po raz kolejny uroczystoœæ ta zosta³a uœwietniona 
wystêpem zdolnych uczniów z naszej szko³y. Ca³oœæ akademii 
by³a utrzymana w lekkim, humorystycznym nastroju. Na 
scenie  zaprezentowa³a siê rajska Ewa, kobieta z epoki 
kamienia, ksiê¿niczka, znudzona ¿ona oraz przedstawicielki 
ró¿nych zawodów. Nastrojowe utwory muzyczne zosta³y 
zaœpiewane przez Patrycjê Tomaszewsk¹, Weronikê Jêdruszak 
i Martynê Poleszak. Akademiê przygotowali nauczyciele 
z naszej szko³y: Jolanta Jêdruszak i Marek Seroczyñski. 

M³odzi artyœci za swój œwietny wystêp zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Gor¹co dziêkujemy wszystkim Paniom za 
przybycie i zapraszamy za rok.           GOK

DZIEÑ KOBIET 2018
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Sesje Rady Miejskiej w Siedliszczu
W dniu 28 grudnia 2017 r. odby³a siê XXXIII sesja 

siódmej kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu. Obradom 
przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady, Wies³aw Pra¿-
nowski.

G³ównym tematem obrad by³o uchwalenie bud¿etu 
gminy na 2018 rok. Dochody zaplanowano na kwotê 
29 558 000 z³., wydatki natomiast na kwotê 29 706 305 z³. 
Zaplanowano równie¿ 23 zadania inwestycyjne na kwotê 
5 444 433,053 z³, z czego 4 z dofinansowaniem unijnym 
w kwocie 1 677 818,03 z³.
Podjêto tak¿e uchwa³y w sprawach:
- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2021,
- rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Burmistrza Siedliszcza,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 r.,
- Gminnego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii na lata 

2018 – 2020,
- wyra¿enia zgody na zbycie nieruchomoœci,
- przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Siedliszcze,
- przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miej-
scowoœci Lechówka w gminie Siedliszcze,
- sprostowania omy³ki pisarskiej w uchwale w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wy³¹czenie 
z u¿ytkowania jako dróg gminnych.

Podczas obrad sesji radni przyjêli tak¿e stanowisko 
popieraj¹ce budowê kopalni wêgla kamiennego im. Jan 
Karski w Kuliku.

W dniu 2 marca 2018 r. odby³a siê XXXIV sesja siódmej 
kadencji Rady Miejskiej w Siedliszczu pod prze-
wodnictwem Wies³awa Pra¿nowskiego.

Podczas obrad radni podjêli uchwa³y w sprawach:
- zmian w bud¿ecie gminy na 2018 r.,



palni wêgla kamiennego na LubelszczyŸnie. 
Dzia³aj¹c w imieniu mieszkañców, pokazaliœmy szansê na 
przysz³oœæ, chcieliœmy uzmys³owiæ, ¿e wêgiel koksuj¹cy, 
jaki wystêpuje na tym z³o¿u jest deficytowy w Polsce 
i Europie. Wêgiel koksuj¹cy jest sprowadzany z ca³ego 
œwiata min. z Australii i USA. Wydobycie jego powinno siê 
w du¿ej mierze przenieœæ na Lubelszczyznê, ze wzglêdu na 
korzystne warunki geologiczne i du¿e poparcie spo³eczne. 
Motywem naszego dzia³ania by³a chêæ zainteresowania JSW 
wydobyciem wêgla koksuj¹cego ze z³o¿a „Lublin”. 

Spotkaliœmy siê z ¿yczliwoœci¹ i zrozumieniem ze 
strony Ministra Energii i Prezesa JSW. Mamy nadziejê, ¿e 
budowa nowej kopalni w woj. lubelskim stanie siê faktem, 
tak¿e dziêki naszym wspólnym dzia³aniom. Podziêkowania 
kierujemy do Pani Wicemarsza³ek Sejmu Beaty Mazurek za 
wspieranie i ci¹g³¹ pomoc w tej i wielu innych sprawach 
dotycz¹cych naszych spo³ecznoœci.

Hieronim Zonik

udowa nowej kopalni wêgla kamiennego na 
LubelszczyŸnie jest tematem, który od kilku lat daje 
nadziejê naszym mieszkañcom na przysz³oœæ. B

Niemal jednoczeœnie problemem tym zajê³y siê dwie firmy:  
Kompania Wêglowa z³o¿em „Che³m II” i PDCo spó³ka 
z kapita³em australijskim, z³o¿em „Lublin”. Obie otrzyma³y 
koncesjê na poszukiwania z³ó¿ wêgla. Jednak tylko PDCo 
doprowadzi³a do zatwierdzenia zasobów z³o¿a na swoim 
obszarze koncesyjnym.

Widz¹c, jak wielk¹ szans¹ dla naszego spo³eczeñstwa 
jest budowa kopalni wêgla kamiennego, wspólnie 
z Wicestarost¹ Che³mskim Tomaszem Szczepaniakiem 
i Burmistrzem Rejowca Fabrycznego Stanis³awem Bodysem 
wys³aliœmy pismo m.in. do Ministra Energii i Prezesa 
Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, które za³¹czamy w artykule. 
Poprosiliœmy osobiœ-
cie Pani¹ Beatê Ma-
zurek Wicemarsza-
³ek Sejmu RP o po-
moc w zorganizo-
waniu spotkania.  

W dniu 14 mar-
ca 2018 r. w Mi-
nisterstwie Energii 
spotkaliœmy siê z Mi-
nistrem Energii Grze-
gorzem Tobiszow-
skim i Prezesem Ja-
strzêbskiej Spó³ki 
Wêglowej Danielem 
Ozonem. Chcieliœmy 
pokazaæ, ¿e samo-
rz¹dy wspieraj¹ ini-
cjatywê budowy ko-

Spotkanie u Ministra Energii

- podzia³u Gminy Siedliszcze na okrêgi wyborcze, ustalenia 
ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
ka¿dym okrêgu,
- podzia³u Gminy Siedliszcze na sta³e obwody g³osowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,
- wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie nieruchomoœci 
stanowi¹cych mienie komunalne gminy,
- wyra¿enia zgody na odst¹pienie od obowi¹zku prze-
targowego trybu zawarcia  umowy dzier¿awy nieru-
chomoœci gminnych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata,
- wyra¿enia zgody na zniesienie wspó³w³asnoœci nierucho-
moœci stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Siedliszcze i osoby 
fizycznej,
- wyra¿enia zgody na zbycie i nabycie nieruchomoœci,
- zmiany uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych,
- pozbawienia czêœci dróg kategorii dróg gminnych poprzez 
wy³¹czenie z u¿ytkowania jako dróg publicznych.
Przyjêto tak¿e Informacjê z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdzia³ania Narkomanii w gminie Siedliszcze za 
2017 r.      B. Iskierka

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmiany uchwa³y w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Siedliszcze dla linii elektroenergetycznej 400kV 
relacji Lublin-Che³m,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w miejscowoœciach Majdan 
Zahorodyñski i Siedliszcze (centrum i osiedle S³oneczne),
- Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ 
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych bêd¹cych w 
posiadaniu Gminy Siedliszcze na lata 2018-2019,
- Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy 
Siedliszcze w 2018 r.,
- Programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Siedliszcze na 
lata 2018-2020,
- nie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie funduszu 
so³eckiego w 2019 r.,
- zmiany uchwa³y w sprawie stwierdzenia przekszta³cenia 
szeœcioletniej szko³y podstawowej, dla której organem 
prowadz¹cym jest Gmina Siedliszcze, w oœmioletni¹ szko³ê 
podstawow¹,

4 G£OS SIEDLISZCZA







organizacjê akcji rejestracji kolejnych, potencjalnych dawców 
szpiku. 

Dziêki pomocy ludzi dobrej woli w Siedliszczu, 
Trawnikach i Wierzbicy ju¿ 7 stycznia oraz w Che³mie 13 i 14 
stycznia 2018 r. przeprowadzono akcje, które spotka³y siê 
z wielk¹ aprobat¹, zrozumieniem i chêci¹ niesienia pomocy 
potrzebuj¹cym chorym. 

   Tu¿ po przeprowadzonych akcjach 
rejestracji, £ukasz otrzyma³ infor-
macjê, ¿e wytypowano dla niego 
dawcê, który pomyœlnie przeszed³ 
potrzebne badania. By³a radoœæ, ³zy 
wzruszenia i kolejna iskierka nadziei 
na normalne ¿ycie. Ju¿ 12 lutego 
£ukasz pojecha³ do Specjalistycznego 
Szpitala Klinicznego w Katowicach, 
gdzie pod opiek¹ dr Krzysztofa Bia³asa 
planowana by³a transplantacja szpiku 
kostnego. Kolejna aklimatyzacja, 
badania i przygotowania by 22 lutego 
przeprowadziæ przeszczep. 

W chwili obecnej £ukasz czuje siê 
œwietnie, z ufnoœci¹ patrzy w przy-
sz³oœæ i jest szczêœliwy, ze ma wokó³ 
siebie tylu dobrych ludzi, którzy nie 
odmawiaj¹ bezinteresownej pomocy. 
Jest te¿ wdziêczny swojemu dawcy, 
którego nie zna, ale wie ¿e pochodzi z 
Polski, jest mê¿czyzn¹ w wieku 29 lat 
a jego materia³ genetyczny by³ przy-
wieziony z Kielc. Badania dia-
gnostyczne wskazuj¹, ¿e komórki 
macierzyste namna¿aj¹ siê, wzrasta 
iloœæ p³ytek krwi, a £ukasz wraca do 
zdrowia. Jest du¿a szansa ¿e naj-

bli¿sze Œwiêta Wielkanocne spêdzi w domu, wœród  
najbli¿szych.                                                          J. Szawroñska

Statystycznie, co godzinê jedna osoba w Polsce 
dowiaduje siê, ¿e ma bia³aczkê.

Dla wielu chorych, jedyn¹ szans¹ 
na ¿ycie jest przeszczepienie szpiku 
lub komórek macierzystych od dawcy 
niespokrewnionego. Niestety, nie dla 
ka¿dego chorego udaje znaleŸæ siê 
zgodnego genetycznie dawcê. 

Dla £ukasza zaleziono genetycz-
nego bliŸniaka, dosta³ szansê na nowe 
¿ycie. 

£ukasz Dudek, mieszkaniec 
Chojna Nowego, jesieni¹ 2017 r. 
us³ysza³ przera¿aj¹c¹ diagnozê. Bia-
³aczka jest podstêpn¹ chorob¹ 
nowotworow¹ uk³adu krwiotwór-
czego. Nagle pouk³adany œwiat 
ch³opca run¹³. Praca, plany, marzenia, 
wszystko nale¿a³o od³o¿yæ na dalszy 
plan, najwa¿niejsza w tamtej chwili 
sta³a siê walka o zdrowie. Badania, 
leczenie, wyczerpuj¹ca chemio-
terapia, d³ugie godziny w samotnej 
izolatce, spotkania z rodzin¹ przez 
szybê,  kolejne infekcje i czêste 
powroty do szpitala.

Ruszy³a procedura poszukiwania 
dawcy niespokrewnionego, poniewa¿ 
najbli¿si zostali wykluczeni. Z pomoc¹ przysz³a Fundacja 
DKMS, która zaczê³a poszukiwania na szersz¹ skalê tj.w bazie 
dawców komórek macierzystych oraz zainicjowa³a 

£ukasz odnalaz³ 
genetycznego bliŸniaka

rzemoc jest zjawiskiem powszechnie wystæpujàcym 
w naszym spoùeczeñstwie. Rodzina w ýyciu czùowieka 
jest najwaýniejszym úrodowiskiem ksztaùtowania osobo-P
woúci, systemu wartoúci oraz úwiatopoglàdu i stylu 

ýycia. Relacje rodzinne powinny opieraã siæ na wzajemnym 
szacunku, miùoúci i zrozumieniu. Niestety 
doúã czæsto w rodzinie wystæpujà nega-
tywne dysfunkcje wpùywajàce na dezor-
ganizacjæ rodzinnego funkcjonowania, 
w któr¹ wkrada siæ przemoc.

Czym jest przemoc? Zgodnie z ustawà 
o przeciwdziaùaniu przemocy w rodzinie, 
przemoc naleýy rozumieã jako jednora-
zowe lub powtarzajàce siæ umyúlne 
dziaùanie lub zaniechanie, naruszajàce 
prawa lub dobra osobiste czùonków rodziny. W szczególnoúci 
naraýajàce te osoby na niebezpieczeñstwo utraty ýycia, 
zdrowia, naruszajàce ich godnoúã, nietykalnoúã cielesnà, 
wolnoúã (w tym seksualnà), powodujàce szkody na ich 
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takýe wywoùujàce 
cierpienia lub krzywdy moralne u osób dotkniætych przemocà 
(art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaùaniu 
przemocy w rodzinie). 

Jakie formy przybiera przemoc? Przemoc fizyczna - polega 
przede wszystkim na uýywaniu siùy fizycznej, w celu 
wymuszenia okreúlonego postæpowania, wywoùania læku: 
wyùadowania wùasnych emocji (gniew, frustracja, niezado-
wolenie). Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, 
niosàcym ryzyko uszkodzenia ciaùa, niezaleýnie czy do tego 
dochodzi. Przejawami przemocy fizycznej sà: popychanie, 
policzkowanie, szarpanie za wùosy, uderzanie piæúcià, 

kopanie, przypalanie papierosem, duszenie, 
rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, 
wykræcanie ràk, kræpowanie lub uwiæzienie, 
úwiadome stworzenie niebezpiecznych sy-
tuacji, stanowiàcych zagroýenie fizyczne. 
Przemoc psychiczna - koncentruje siæ na 

dziaùaniach i zachowaniach celowo nakiero-
wanych przez sprawcæ w celu zmiany potrzeb, 
uczuã, postaw ofiary, tak aby osoba 
manipulowana dziaùaùa zgodnie z oczeki-
waniami sprawcy i pod jego kontrolà. Przemoc 

ta obejmuje przymus i groêby, zastraszanie, emocjonalne 
wykorzystanie, za które uwaýa siæ oskarýenie, upokarzanie, 
obwinianie i manipulowanie, poczucie winy, wyzwiska, 
wmawianie choroby psychicznej, odmawianie wspóùýycia 
seksualnego, izolowanie przez kontrolowanie kontaktów 
z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, 
zakaz opuszczania domu itd.

Przemoc w rodzinie
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Przemoc seksualna - przemoc seksualna polega na 
zmuszaniu osoby do niechcianych i nieakceptowanych przez 
ofiaræ zachowañ, w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych 
sprawcy. Przymus moýe polegaã na bezpoúrednim uýyciu siùy, 
ale takýe na groêbach uýycia siùy lub emocjonalnym szantaýu.
Przemoc ekonomiczna - sprawia, ýe ofiara staje siæ zaleýna od 
sprawcy i jest ona szczególnie podatna na przemoc. Przykùady 
tej przemocy obejmujà ograniczenie dostæpu ofiary do 
pieniædzy, czy informacji o stanie finansowym rodziny, 
zmuszanie ofiary do proszenia, odbieranie pieniædzy, 
niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.

Zaniedbanie - dùugotrwaùe niezaspokajanie podstawo-
wych potrzeb osoby zaleýnej powoduje pogorszenie stanu 
zdrowia i zaburzenia rozwoju. Szczególnà uwagæ naleýy 
zwróciã na dzieci doznajàce przemocy i bædàce úwiadkami 
przemocy wobec dorosùych m.in. poprzez niezaspokojenie 
podstawowych potrzeb fizycznych (edukacja, prawidùowe 
odýywianie, ubranie, opieka zdrowotna) i psychicznych 
(poczucie bezpieczeñstwa, troski) bez pomocy specjali-
stycznej moýe skutkowaã dùugotrwaùymi zaburzeniami - 
wzorce agresywnego zachowania wyniesione z domu sà 
powielane.

Czynniki wpùywajàce na prawdopodobieñstwo wystàpie-
nia przemocy: 
• Spoùeczne i kulturowe – w wielu úrodowiskach wciàý 
istnieje silne przekonanie o prawie dominacji rodziców nad 
dzieãmi, dominacji mæýczyzn nad kobietami, istnieje 
przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. 
Istotnà siùæ posiadajà równieý normy zwiàzane z prywatnoúcià 
rodziny „nie mów nikomu, co siæ dzieje w domu”, w sprawy 
rodzinne nie naleýy siæ wtràcaã.
• Úrodowisko spoùeczne - istotnym czynnikiem sprzy-
jajàcym wystæpowaniu przemocy jest stres spowodowany 
aktualnà sytuacjà socjalno-bytowà rodziny. Niskie zarobki, czy 
zagroýenia zwiàzane z utratà pracy oraz sytuacja zdrowotna, 
wywoùujà frustracje mogàce sprzyjaã nawarstwianiu siæ 
problemów, sprzyjajàcych pojawianiu siæ przemocy 
w rodzinie.
• Dziedziczenie wzorca przemocy - dzieci wychowujàce 
siæ w rodzinach, w których krzywdzi siæ bliskich, przyswajajà 
sobie zachowania dorosùych, których sà úwiadkami lub 
ofiarami, uczà siæ, ýe przemoc to najlepszy i najbardziej 
skuteczny sposób rozwiàzywania konfliktów.
• Osobowoúã osoby doznajàcej przemocy - brak zdolnoúci 
jednostki do przystosowania siæ do zmieniajàcych siæ 
warunków úrodowiskowych i utrzymania optymalnego 
funkcjonowania psychospoùecznego: brak wiary we wùasne 
moýliwoúci, przekonanie, ýe nie mam na nic wpùywu, 
poczucie osamotnienia, rezygnacja, zobojætnienie, nieúmia-
ùoúã w kontaktach z innymi ludêmi, læk przed niepowo-
dzeniami, pesymizm.
• Osobowoúã sprawcy - chæã dominacji, wrodzona lub 
nabyta skùonnoúã do agresji, nieufnoúã, zazdroúã, brak empatii, 
niska wraýliwoúã, niskie poczucie wùasnej wartoúci, obawa 
przed odrzuceniem i utrata rodziny.

Pomoc ofiarom przemocy jest trudna. Trudnoúci te 
wynikajà ze specyfiki osobowoúci ofiar przemocy, co 
powoduje ýe osoby te szybko wycofujà siæ z kontaktu, majà 
wysoki poziom læku przed sprawcà, czujà siæ uzaleýnione 
i zupeùnie bezradne. Bezradnoúã jest poddaniem siæ 
zaprzestaniem dziaùania, co wynika z przekonania, ýe 
cokolwiek siæ zrobi, nie bædzie to miaùo ýadnego znaczenia, 
gdyý zawsze znajdzie siæ powód do zachowañ agresywnych. 
Bardzo czæsto bezradnoúã rozwija siæ na bazie ýyciowych 
doúwiadczeñ wyniesionych z dzieciñstwa - wszelkiego rodzaju 
sytuacje traumatyczne takie jak úmierã lub rozwód rodziców, 

alkoholizm, choroba bliskich, kùopoty w nauce, problemy 
zdrowotne, jak i wyniesionych ze zwiàzków w dorosùym ýyciu.

Nakùadanie siæ na siebie niekorzystnych doúwiadczeñ 
odgrywa istotnà rolæ w powstaniu i ujawnianiu siæ syndromu 
wyuczonej bezradnoúci. Zrozumiaùe sà wahania i niekonsek-
wencje w decyzjach oraz zachowaniu ofiary przemocy. Jeúli 
ofiara przez lata byùa poniýana i wykorzystywana, to 
potrzebuje ona duýo czasu, aby odbudowaã úwiadomoúã 
wùasnej wartoúci. Pojedyncza instytucja nie jest w stanie 
skutecznie rozwiàzywaã problemu przemocy w rodzinie. 
Nieodzowna jest interdyscyplinarnoúã pracy w tym zakresie 
poprzez úcisùà wspóùpracæ, ùàczenie dziaùañ, przepùyw 
informacji, okreúlenie wspólnego celu oraz przewidywanie 
efektów. Interdyscyplinarnoúã jest podstawà skutecznoúci 
w zakresie przeciwdziaùania przemocy w rodzinie i wymaga 
wieloaspektowego zaangaýowania wszystkich podmiotów 
zajmujàcych siæ bezpoúrednio problemem przemocy 
w rodzinie. Zjawisko przemocy w rodzinie powiàzane jest 
z obszarami problemów spoùecznych, których rozwiàzanie jest 
wspólnym interesem instytucji i organizacji wspóùpracujàcych 
w zakresie przeciwdziaùania przemocy w rodzinie.

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 
przeciwdziaùania przemocy w rodzinie, w szczególnoúci 
poprzez dziaùania edukacyjne sùuýàce wzmocnieniu 
opiekuñczych i wychowawczych kompetencji rodziców 
w rodzinach zagroýonych przemocà w rodzinie to m.in. 
zadania Zespoùu Interdyscyplinarnego w Gminie Siedliszcze, 
powoùanego ds. przeciwdziaùania przemocy w rodzinie, 
w którego skùad wchodzà przedstawiciele róýnych instytucji: 
Oúrodek Pomocy Spoùecznej w Siedliszczu, Komisariat Policji 
w Rejowcu, Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów 
Alkoholowych w Siedliszczu, Sàd Rejonowy w Cheùmie, 
Zespóù Szkóù w Siedliszczu.

Osoby doznajàce przemocy w rodzinie czæsto ukrywajà 
fakt bicia i wykorzystywania przed otoczeniem, rzadko 
równieý decydujà siæ na fachowà pomoc. Dùugotrwaùe skutki 
istnienia przemocy przyczyniajà siæ do rozbicia rodziny. 
Dlatego teý niesùychanie waýne staje siæ udzielenie pomocy 
osobie jej doznajàcej, udzielenie w poræ wsparcia wpùywa 
korzystnie na zmianæ postawy wobec przemocy oraz radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych, w rodzinie. Nadal 
wiele osób doznajàcych przemocy zaprzecza istnieniu 
problemu w úrodowisku. Wynika to z wielu aspektów: wstyd, 
bezradnoúã, nieufnoúã, obawy o wùasne zdrowie i ýycie oraz 
brak gotowoúci do zmiany dotychczasowego trybu ýycia.

PAMIÆTAJ!!! Prawo zabrania stosowania przemocy  
i krzywdzenia  swoich  bliskich.  Jeýeli  Ty lub ktoú z Twoich 
bliskich jest ofiarà przemocy ze strony osoby najbliýszej, nie 
wstydê siæ prosiã o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

INSTYTUCJE, PLACÓWKI, STOWARZYSZENIA 
DZIAÙAJÀCYCE W OBSZARZE PRZEMOCY DOMOWEJ.

• Zespóù Interdyscyplinarny w Gminie Siedliszcze – tel. 
82569-22-10
• Oúrodek Pomocy Spoùecznej w Siedliszczu tel. 82 569-
22-10
• Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholo-
wych w Siedliszczu, tel. 82 569-22-02
• Komisariat  Policji w Rejowcu – tel. 82 560 11 03
• Stowarzyszenie  Oúrodek  Wspierania  Rodziny w Cheù-
mie  - tel/fax: 82 564-09-10 , e-mail:   sowr-chelm@wp.pl
• Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrze-
bujàcym „AGAPE” Filia w Cheùmie   tel. 605-780 -345
• Numery alarmowe  - 997  lub  112
• Ogólnopolskie  Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska  Linia” -  tel. 22 668 70 00

OPS w Siedliszczu
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Statystyka USC
czasowy 184. Zameldowano 68 nowych mieszkañców, 
wymeldowano 114.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zmar³o 90 osób, 
urodzi³o siê 80. Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³o 59 mieszkañców 
(w miejscowym USC zarejestrowano 31 ma³¿eñstw). Ponadto 
zarejestrowano rozwi¹zanie ma³¿eñstwa przez rozwód dla 29 
osób.            USC

Na dzieñ 31 grudnia 2017 r. na terenie gminy 
zameldowanych na pobyt sta³y by³o 6794 osób a na pobyt 

 pierwszych tygodniach naszej dzia³alnoœci w 2018 
roku postanowiliœmy odwiedziæ lodowisko Ww Che³mie, a naszych uczestników nauczyæ 

jeŸdziæ na ³y¿wach. Odwaga i determinacja sprawi³a, ¿e ca³a 
grupa wyje¿d¿aj¹ca mia³a ³y¿wy na nogach. Wyjazd sprawi³ 
tyle radoœci, ¿e na lodowisku byliœmy jeszcze trzykrotnie. 
Pragnê nadmieniæ, i¿ niektórzy z nas byli na lodowisku 
pierwszy raz.

Mo¿e nie jesteœmy najlepszymi pi³karzami ale sama 
radoœæ z wziêcia udzia³u w Turnieju Pi³ki Halowej sprawi³a, i¿ 
pomimo ¿e zajêliœmy ostatnie miejsce nikt nie zabierze nam 
radoœci z mo¿liwoœci podziwiania wspania³ych pi³karzy i ich 
umiejêtnoœci, jakie prezentowali podczas turnieju.

Pomimo ¿e za oknem „plucha i zawierucha” w War-
sztacie ¿ycie têtni. Przygotowania do Œwi¹t Wielkanocnych 
oraz udzia³u w konkursach o tematyce wielkanocnej trwa 
w naszym WTZ od lutego.

Warsztat Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim 
jak zwykle zape³ni³ siê po brzegi w pierwszym tygodniu marca. 
Goœciliœmy Przedszkole Samorz¹dowe w Siedliszczu na 
corocznych warsztatach wielkanocnych. Mo¿na by³o nie tylko 
samodzielnie stworzyæ wyj¹tkowe stroiki, czy kartki 
wielkanocne, ale tak¿e pobawiæ siê balonami i stworzyæ z nich 

pieska czy ³abêdzia. Standardowo dostêpne by³o tak¿e stoisko, 
na którym uczestnicy WTZ prezentowali swoje ma³e dzie³a 
sztuki. 

¯yczymy wszystkim zdrowych i pogodnych Œwi¹t 
Wielkanocnych.

Pracownicy i Uczestnicy 
WTZ w Majdanie Zahorodyñskim

Newsy z ¿ycia warsztatowego

 ostatnim okresie morsowanie sta³o siê bardzo 
modne. Coraz wiêcej osób za¿ywa lodowatych Wk¹pieli. Morsowanie jest jedn¹ z mo¿liwoœci 

regulacji temperatury cia³a, która jednoczeœnie wzmacnia 
system immunologiczny. Poprzez zbyt ciep³e ubieranie siê 
nara¿amy nasz mechanizm termoregulacji na os³abienie. Takie 
zimne k¹piele prowadz¹ do silnego zwê¿enia siê naczyñ 
w³oskowatych i peryferyjnych naczyñ krwionoœnych. Krew 
przep³ywa z koñczyn do serca i mózgu, aby zapewniæ 
prawid³ow¹ pracê wa¿nych dla ¿ycia organów i chroniæ 
organizm przed wych³odzeniem. Lodowate k¹piele, bardzo 
poprawiaj¹ odpornoœæ zw³aszcza na przeziêbienia i grypê. 
Je¿eli chodzi o ograniczenia wiekowe to praktycznie ich nie 
ma. Morsowaæ mog¹ nawet dzieci w wieku 5 lat, a nawet 
m³odsze i osoby starsze (do póŸnej staroœci w³¹cznie).

Przed morsowaniem nale¿y pamiêtaæ o rozgrzewce, aby 
wzmocniæ mechanizm termoregulacji. Wa¿ne jest, aby przed 

morsowaniem dostatecznie zaopatrzyæ organizm w tlen. 
Uzyskaæ to mo¿na za pomoc¹ æwiczeñ gimnastycznych lub np. 
biegania, które zapewni¹ dodatkow¹ produkcjê ciep³a, 
w rezultacie której krew i tkanki nasyc¹ siê tlenem. Rozgrzewka 
powinna trwaæ ok. 20 minut i nie powinna byæ zbyt 
intensywna, aby nie dopuœciæ do spocenia siê cia³a. 

W zdrowym ciele zdrowy duch
czyli o morsowaniu s³ów kilka
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Rozgrzewki nie zast¹pi np. picie gor¹cej herbaty, kawy czy 
alkoholu i tego przed wejœciem do lodowatej wody nie 
powinniœmy robiæ (po wyjœciu z wody i ubraniu siê jak 
najbardziej). Czas przebywania w zimnej wodzie dla ka¿dego 
mo¿e byæ inny (od kilku sekund do kilku minut). Zale¿y to od 
stopnia zaawansowania w tej czynnoœci jak i zwyczajnie od 
dnia. Sygna³em do tego, ¿e czas jest ju¿ z wody wyjœæ jest 
uczucie k³ucia i szczypania powierzchni skóry. K¹piel jest 
przyjemniejsza, gdy ró¿nica temperatury wody i powietrza jest 
wiêksza. Czyli im bardziej jest zimno, tym w wodzie jest 
przyjemniej, bo jest cieplejsza. Czêstotliwoœæ  k¹pieli zale¿y 
od stopnia naszego zaawansowania w morsowaniu. 
W pierwszym roku wystarczy jak morsujemy raz w tygodniu, 
ale póŸniej mo¿emy to robiæ czêœciej, a nawet codziennie. 
Wstêpem do morsowania mog¹ byæ systematyczne zimne 
prysznice podczas k¹pieli w domu. Wa¿nym czynnikiem, 
który warunkuje d³ugoœæ przebywania w niskich 

temperaturach jest budowa cia³a. Im jest wiêcej tkanki 
t³uszczowej, tym organizm d³u¿ej mo¿e wytrzymaæ  w zimnej 
wodzie. Przed rozpoczêciem przygody z morsowaniem 
powinniœmy siê w tej sprawie skonsultowaæ z lekarzem, 
poniewa¿ istnieje wiele ró¿nych chorób, w przypadku których 
zimne k¹piele nie s¹ wskazane, a nawet zabronione (choroby 
serca, uk³adu kr¹¿enia, nadciœnienia, choroby naczyñ 
mózgowych, epilepsja czy nawet borelioza). 

Zanim wejdziemy do lodowatej wody warto zaopatrzyæ 
siê w specjalne rêkawiczki i buty (najlepiej neoprenowe), które 
przede wszystkim ochroni¹ nasze koñczyny przed 
skaleczeniem ostrym lodem. Wskazane jest te¿ zak³adanie 
ciep³ego nakrycia g³owy, które ma na celu zatrzymanie ciep³a 
w organizmie. Polecam te¿ zabraæ szlafrok, który po wyjœciu 
z wody mo¿na bêdzie sobie za³o¿yæ. Mo¿e nie tyle ¿eby by³o 
ciep³o, co po to aby by³o wygodniej pozbyæ siê mokrego stroju i 
oczywiœcie za³o¿yæ such¹ bieliznê (przebieralni raczej  w ta-
kich miejscach nie znajdziemy, a ciekawskich „ogl¹daczy” jest 
wielu).

Zachêcam serdecznie wszystkich do takiego typu k¹pieli, 
a Ci którzy ju¿ zaczn¹ to szybko siê przekonaj¹ o zdrowotnych 
skutkach morsowania. Polecam te¿ przynajmniej raz 
w tygodniu skorzystaæ z sauny (zw³aszcza w zimowych 
miesi¹cach). 

W Siedliszczu mamy ju¿ od kilku lat swoje grono morsów 
i czêsto morsujemy z zaprzyjaŸnionymi klubami z Che³ma 
i Krasnegostawu. Zawsze na takich spotkaniach panuje iœcie 
rodzinna atmosfera. Zapraszam do uczestnictwa.

A. Zawiaczyñski

godnie ze statutem ochotniczych straýy poýarnych na 
poczàtku roku w jednostkach OSP odbywajà siæ Zzebrania sprawozdawcze zwoùywane przez zarzàd, 

który podaje miejsce spotkania i porzàdek obrad. 
W zebraniach uczestniczyli: Komendant Miejski 

Pañstwowej Straýy Poýarnej w Cheùmie Zbigniew Raêniewski, 
Wicestarosta powiatu Tomasz Szczepaniak, Prezes ZOSP RP 
Andrzej Gruszka, Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, 
Przewodniczàcy Rady Miejskiej  Wiesùaw Praýnowski, radni
 z gminy Siedliszcze.

Podczas zebrañ OSP podsumowano dziaùalnoúã 
jednostek za 2017 rok. Zarzàdy i komisje rewizyjne nie ulegùy 
zmianom. Ochotnicy z jednostek bioràcy bezpoúredni udziaù 
w poýarach zdarzeniach speùniajà wymogi straýaka, sà 
wyszkoleni, ubezpieczeni posiadajà badania lekarskie, 
kierowcy pojazdów uprzywilejowanych zezwolenia na 
kierowanie tymi pojazdami.

Straýacy z jednostek OSP Siedliszcze, Majdan 
Zahorodyñski, Kulik uczestniczyli w szkoleniu z zakresu 
programu  „e-remiza”, jest to nowy program alarmowania 
jednostek OSP na terenie powiatu cheùmskiego poprzez SMS’y 
lub aplikacjæ. Obecnie straýacy z OSP Siedliszcze naleýàcej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaúniczego, którzy 
posiadajà odpowiednie telefony sà powiadamiani przez ten 
program wraz z okreúleniem miejsca zdarzenia, wypadku.

Komendant PSP w Cheùmie i przedstawiciele wydziaùu 
operacyjnego omówili gotowoúã operacyjnà jednostki OSP 
Siedliszcze naleýàcà do KSRG oraz zakres prowadzenia 
dziaùañ wspólnie z KM PSP w Cheùmie.

Zawody sportowo - poýarnicze w 2017 r. organizowaùa 
gmina Rejowiec Fabryczny, naleýaùy do udanych. Zwyciæzcà 
zawodów zostaùa jednostka OSP Kulik i zakwalifikowaùa siæ do 

udziaùu w powiatowych zawodach sportowo - poýarniczych 
w Wierzbicy, zajmujàc tam 5 miejsce. W tym roku bædziemy 
organizatorem gminnych zawodów sportowo poýarniczych  
w drugà sobotæ czerwca.

Zadania takie jak: zakup sprzætu poýarowego 
i wyposaýenie straýaka oraz remont samochodów, motopomp 
byùy realizowane na bieýàco. Dodatkowe úrodki finansowe na 
zakup dwóch kompletów ubrañ specjalnych i rækawic 
w bieýàcym roku jednostka OSP Siedliszcze naleýàca do KSRG 
otrzymaùa z Budýetu Pañstwa w kwocie 3500,00 zù.

Rok 2017 upùynàù  jako spokojny, nie utrzymywaùy siæ 
wysokie temperatury wystàpiùo mniej zagroýeñ miejscowych 
w porównaniu z rokiem 2016.
Wyjazdy jednostek w akcjach ratowniczo - gaúniczych, 
zdarzeniach przedstawia siæ nastæpujàco: 
- OSP Siedliszcze braùa udziaù w 59 zdarzeniach, poýarach. 
- OSP Wola Korybutowa; 4 wyjazdy do palàcych siæ suchych 
traw szuwarów.
- OSP Kulik; 4 wyjazdy (jeden do palàcej siæ obory w m. Kulik) 
trzy wyjazdy do pompowania wody). 
- OSP Majdan Zahorodyñski nie wyjeýdýaùa do akcji.

W sumie jednostki braùy udziaù w 67 poýarach, 
zdarzeniach oraz jednostka OSP Siedliszcze wyjeýdýaùa 4 razy 
do sàsiednich gmin. Odnotowano mniej wyjazdów do 
miejscowych zagroýeñ, natomiast wzrost wyjazdów do 
wypadków na drodze krajowej.

Straýacy zwrócili siæ do Komendanta Miejskiego 
w Cheùmie o zmniejszenie liczby godzin szkolenia podsta-
wowego ze 126 godzin na 86. Wyýsza liczba wynikaùa ze 
zwiækszenia zakresu szkolenia o ratownictwo techniczne 
i komoræ dymowà. Proúbæ przekazano do Lubelskiego  
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Na zakoñczenie zebrañ Burmistrz Siedliszcza Hieronim 
Zonik podziækowaù wszystkim straýakom za udziaù w uroczy-
stoúciach koúcielnych, pogrzebach, doýynkach.       K. Krukowski

Zebrania 
sprawozdawcze OSP

10 G£OS SIEDLISZCZA



erie to wyczekiwany czas odpoczynku i relaksu po ca³ym 
semestrze nauki. Wa¿ne aby te dwa tygodnie wolnego Fuczniowie wykorzystali na fajn¹ zabawê, ulubion¹ 

aktywnoœæ sportow¹ czy inn¹ atrakcjê. Oczywiœcie nie wszyscy 
wyje¿d¿aj¹ na zimowiska i obozy dlatego w trosce o nasze 
dzieci zosta³ przygotowany tygodniowy program w GOK 
Siedliszcze.

Nasza oferta oraz zajêcia i wyjazdy zorganizowane przez 
ZS im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu umo¿liwi³y wszystkim 
chêtnym dzieciom udzia³ w ciekawych zajêciach. Ferie w GOK 
Siedliszcze trwa³y od poniedzia³ku do pi¹tku w dn. 29.01-
02.02.2018. Wziê³o w nim udzia³ 25 dzieci. Liczba ta 
z pewnoœci¹ by³aby wiêksza ale ze wzglêdu na choroby 
panuj¹ce w tym czasie kilkoro uczestników musia³o 
zrezygnowaæ z zajêæ. Ze wzglêdu na spor¹ rozpiêtoœæ wiekow¹ 
(6-15 lat) program musia³ byæ tak u³o¿ony aby ka¿dy znalaz³ 
coœ ciekawego dla siebie. W poniedzia³ek Teatr Maska 
z Krakowa przygotowa³ animacjê pt. „Spotkanie z piratami”. 
Dzieci wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym, quizie 
pirackim, by³y zabawy z chust¹ animacyjn¹, przeci¹ganie liny, 
rzucanie do celu i wiele innych zabaw.

Kolejnego dnia dzieci wyjecha³y do kina Zorza 
w Che³mie na bajkê pt. „Potworna Rodzinka”. Œroda by³a 
dniem nauki i zabawy. Dzieci wziê³y udzia³ w warsztatach pt. 
„M¹dry dzieciak”. Poprzez eksperymenty odkrywa³y 
fascynuj¹cy œwiat fizyki i chemii, dla wielu z nich okaza³o siê, 
¿e nauki œcis³e to nie tylko przykry szkolny obowi¹zek, ale te¿ 
super zabawa, czêsto wybuchowa.

Czwartkowe zajêcia by³y idealne dla przysz³ych 
in¿ynierów i konstruktorów, a wszystko za spraw¹ klocków 
lego. Dzieci pozna³y i zastosowa³y w praktyce pojêcia 
zwi¹zane z robotyk¹, automatyk¹. Powsta³y pojazdy i maszy-
ny, które samodzielnie siê porusza³y. Dla wiêkszoœci dzieci 
by³a to pierwsza przygoda z Klockami Lego Education. Dziêki 
specjalnie dobranym zestawom dzieci nie tylko œwietnie siê 
bawi³y, ale tak¿e rozwija³y kreatywnoœæ, zdolnoœæ logicznego 
myœlenia, uczy³y siê pracy zespo³owej.

Ostatni dzieñ zajêæ zosta³ podzielony na dwie grupy 
tematyczne: warsztaty modelarskie i warsztaty kulinarne. 
Dzieci, g³ównie ch³opcy tworzyli lataj¹ce modele, a grupa 
kulinarna przygotowa³a pyszn¹ pizzê oraz gofry. Ka¿dego dnia 
dla uczestników przygotowane by³y ciekawe gry planszowe 
i zrêcznoœciowe. Dzieci gra³y m.in. w Jenga, Skacz¹ce Ma³pki, 
£owienie Rybek, rysowa³y, budowa³y z klocków. Specjalnie na 
czas ferii zosta³a zainstalowana konsola Xbox, mo¿na by³o 
korzystaæ z gier sportowych.

Gor¹co dziêkujemy wszystkim uczestnikom za udzia³ 
w zajêciach podczas ferii, Wasze rozeœmiane buzie by³y dla 

nas opiekunów najlepsz¹ nagrod¹. Wszystkie uwagi, 
wskazówki i doœwiadczenia z pewnoœci¹ oka¿¹ siê przydatne 
przy organizowaniu planu zajêæ na tegoroczne wakacje.          

GOK

Ferie w GOK Siedliszcze
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21 lutego 2018 r. wdziêczne wnuczêta z klasy Ic mia³y 
zaszczyt goœciæ w Gminnym Oœrodku Kultury  w Siedliszczu 
swoje babcie i dziadków.  Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od 
zatañczenia  przez pierwszaków poloneza. Nastêpnie dzieci 
zaprezentowa³y  wiersze o babci i dziadku, piosenki w rytmie 
polki i „rock and rolla” oraz grupa uczniów zagra³a na fletach 
„Sia³a baba mak”. Rodzice uczniów przygotowali s³odki 
poczêstunek, a wnuczêta z³o¿y³y swoim babciom i dziadkom 
¿yczenia oraz  wrêczy³y w³asnorêcznie wykonane laurki 
i kwiaty.

Dziêkujemy drogie Babcie i Dziadkowie za tak liczne 
przybycie, bezgraniczn¹ mi³oœæ, dobroæ, ciep³o  i jeszcze raz 
¿yczymy du¿o zdrowia i wiele lat ¿ycia.  To by³ wyj¹tkowy 
dzieñ pe³en uœmiechu i dumy z wnucz¹t. Rozpromienione 
twarze babæ i dziadków by³y wyrazem tego jak  wa¿ne s¹ takie 
spotkania i chwile spêdzone  wspólnie z wnukami.                ZS

Dzieñ Babci i Dziadka w klasie
Babciu! Dziadku! ,,Wasz dom, to dom wró¿ki, 

gdzie siê spe³niaj¹ marzenia. To takie miejsce na Ziemi, 
gdzie smutek w radoœæ siê zmienia.”

Ferie zimowe za nami. By³ to czas wolny od szko³y i zajêæ 
lekcyjnych. Niektórzy uczniowie wyjechali w góry, inni na 
obozy narciarskie, a jeszcze inni mieli mo¿liwoœæ uczestniczyæ 
w zajêciach organizowanych w Zespole Szkó³ im. Henryka 
Sienkiewicza w Siedliszczu, które odbywa³y siê 29 - 31 
stycznia 2018 roku. 

Pierwszego dnia nauczyciele przygotowali dla swoich 
podopiecznych zajêcia sportowe, które jak co roku, cieszy³y siê 
ogromnym zainteresowaniem, zajêcia plastyczne oraz 
komputerowe. Dzieci wykona³y piêkne plakaty na temat 
bezpiecznych zabaw w czasie ferii.

Kolejny dzieñ to wyjazd do kina Zorza w Che³mie na 
projekcjê filmu „Fernando” w 3D. Opowieœæ o m³odym 
byczku, który zamiast walczyæ wola³ w¹chaæ kwiatki, 
wzbudzi³a wiele pozytywnych emocji. Rozbawione 
towarzystwo wróci³o do szko³y na obiad i niechêtnie rozesz³o 
siê do domu. 

W œrodê uczniowie mieli mo¿liwoœæ korzystaæ ze 
wszystkich atrakcji, jakie czeka³y na nich w Che³mskim Parku 

Wodnym. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê 
zje¿d¿alnie oraz zabawy w basenie. Po stuminutowym 
pobycie w wodzie z uœmiechem na twarzy i zadowoleni 
wrócili do szko³y, gdzie czeka³ na nich pyszny obiad. 

Zajêcia organizowane w szkole podczas ferii cieszy³y siê 
du¿ym zainteresowaniem. W przysz³ym roku równie¿ 
zapraszamy. ZS

Ferie zimowe w Zespole Szkó³
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Bal studniówkowy klas maturalnych Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Siedliszczu odby³ siê 27 stycznia 2018 r. 
tradycyjnie ju¿ w zajeŸdzie "Drob" w Urszulinie.

O godz. 19.00 nast¹pi³o oficjalne otwarcie studniówki 
przez dyrektora szko³y Wies³awa Pra¿nowskiego, który powita³ 
wicestarostê che³mskiego Tomasza Szczepaniaka wraz 

Jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych 
wydarzeñ dla dzieci i m³odzie¿y z naszej gminy jest coroczna 
zabawa œrodowiskowa. Do tego wydarzenia spo³ecznoœæ 
szkolna przygotowuje siê ju¿ kilka dni wczeœniej, wykonuj¹c 
karnawa³ow¹ dekoracjê. 

20 stycznia 2018 roku przed po³udniem sala gim-
nastyczna zamieni³a siê w salê balow¹, a na parkiecie pojawi³y 
siê najm³odsze dzieci z naszej gminy. Gor¹ce rytmy zachêci³y 
do tañca piratów, wró¿ki, królewny, rycerzy, czarownice i inne 
bajkowe postaci. Wszyscy uczestnicy zabrali ze sob¹ œwietne 
humory i dali siê porwaæ weso³ym, karnawa³owym rytmom. 
Zabawê taneczn¹ prowadzi³a pani Agata Solak z 
zaprzyjaŸnionej szko³y tañca, a o oprawê muzyczn¹ zadbali 
nasi szkolni DJ-e.

Po po³udniu swoj¹ zabawê mieli z kolei starsi uczniowie 
szko³y podstawowej i gimnazjum. Spoœród nich zostali 
wybrani Król i Królowa Balu, a uczestnicy zabawy brali udzia³ 
w licznych konkursach. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni 
s³odyczami. 

Dla wszystkich uczestników zabawy, tych ma³ych i tych 
du¿ych, zosta³ przygotowany poczêstunek – pyszne kanapki 
i ciastka. Tak wspania³y dzieñ w blasku kolorowych œwiate³ 
i w tanecznym rytmie na d³ugo pozostanie w pamiêci. Ju¿ teraz 
serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, która odbêdzie 
siê w przysz³ym roku.      J. ̄ o³nacz

z ma³¿onk¹, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz 
maturzystów wraz z osobami towarzysz¹cymi.

Wychowawcami w tym roku byli: kl. IIIa - Miros³aw 
Wójtowicz, kl. IIIb - Wojciech Iwaniuk.

Po przemówieniach maturzyœci odtañczyli tradycyjnie 
poloneza oraz walca. Wspania³a zabawa trwa³a do rana. Oby 
taki nastrój panowa³ po maturze.

LO

Choinkowa Zabawa 
Œrodowiskowa

STUDNIÓWKA 2018
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a dniach otwartych Uniwersytetu Marii 
Sk³odowskiej, które odby³y siê 9 marca, nie zabrak³o 
równie¿ naszych maturzystów.N

Dzieñ zaczêliœmy od przegl¹dania 
stanowisk poszczególnych wydzia³ów, 
ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie, nasi 
uczniowie do wyboru mieli dyskusjê na 
wydziale filozofii, pokazy chemiczne 
oraz liczne konkursy na ka¿dym z wy-
dzia³ów. Atrakcj¹ dla przysz³ych studen-
tów zainteresowanych muzyk¹ by³ 
koncert „Ona czuje we mnie jazz” 
w wykonaniu studentów wydzia³u arty-
stycznego.

Nastêpnie grupa uda³a siê do kina, 
gdzie mia³a okazjê obejrzeæ film 
„Cudowny ch³opak” w re¿yserii Stephena 
Chbosky, z Jacobem Tremblayem, Juli¹ 
Roberts i Owenem Wilsonem w rolach 
g³ównych. Nasi uczniowie mogli 

Curie-

obejrzeæ film zupe³nie za darmo dziêki uprzejmoœci Pana 
Wicestarosty - Tomasza Szczepaniaka, który ufundowa³ 
naszym uczniom bilety.

Jeszcze raz dziêkujemy Panu Wicestaroœcie za ten mi³y 
gest, a maturzystom ¿yczymy udanego wyboru uczelni.

LO

Do kina z Wicestarost¹

eronika Jêdruszak z kl. IIIb Gimnazjum ZS im. 
Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu otrzyma³a Wstypendium artystyczne na rok 2018 w dziedzinie 

muzyki.  Weronika jest laureatk¹ konkursów powiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich. Prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ 
artystyczn¹. Uczennica PSM II stopnia w klasie skrzypiec, 
che³mskiej Szko³y Musicalowej dzia³aj¹cej przy CHDK-u,  
instrumentalistka gminnego zespo³u ludowego „Siedliszczanie 
znad Wieprza” oraz „K³osy”. Laureatka presti¿owych 
ogólnopolskich konkursów wokalnych m.in. II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dzieciêcej i M³o-

dzie¿owej „Lubelski Talent”, II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Poezji Œpiewanej „Na strunach Poezji”, wyró¿nienie 
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej 
i Musicalowej w Rzeszowie., II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki „Jesienne nutki”, I miejsce w Diecezjalnym 
Konkursie Pieœni i Poezji Religijnej i Patriotycznej. Otrzymane 
stypendium uczennica przeznaczy na dalszy rozwój arty-
styczny. 

Uroczysta gala wrêczania stypendium odbêdzie siê sali 
widowiskowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

A. Dudek

Weronika stypendystk¹ Urzêdu Marsza³kowskiego
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nia 7 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. R. Traugutta w Siedliszczu 
odby³ siê Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK organizowany przez DStowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie pod 

patronatem uczelni: UW, ASP, SGGW i UKSW. 
Z zadaniami zmaga³ siê uczeñ klasy IIIb liceum Rafa³ Wójcik. Celem konkursu by³o 

utrwalanie wiedzy z zakresu nauk œcis³ych i ich znaczenia dla cz³owieka oraz aktywizacja 
mi³oœników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejêtnoœci. 

Pracê oceni jury, powo³ane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostan¹ 
og³oszone do 30 maja 2018 r. Na laureatów czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe. Rafa³owi ¿yczymy 
powodzenia!             LO

Konkurs ALCHEMIK z chemii

acznê od pewnej legendy. Oto jeden z wielkich mnichów, 
którzy ukszta³towali œredniowieczn¹ Irlandiê. Tu¿ po Zœwiêceniach uda³ siê w odludne miejsce, gdzie znalaz³ 

staro¿ytny grobowiec, w którym zamieszka³. Wejœcie do niego 
znajdowa³o siê niewiele nad tafl¹ jeziora, a jego wnêtrze by³o tak 
ma³e, ¿e nie mo¿na by³o w nim prosto stan¹æ. Zas³yn¹³ z gorliwej 
ascezy, ale tak¿e z mi³oœci do zwierz¹t, które by³y jego jedynymi 
towarzyszami na pustkowiu. Otó¿ któregoœ dnia podczas 
modlitwy pustelnik zobaczy³ czarnego ptaszka, który nie móg³ 
znaleŸæ bezpiecznego miejsca na uwicie gniazda. Pobo¿ny 
mnich wysun¹³ wiêc z pustelni rêkê i kos w niej zbudowa³ sobie i 
samiczce dom. Wkrótce pojawi³y siê w nim jajka, potem pisklêta, 
a œwiêty cierpliwie trzyma³ swoj¹ rêkê na zewn¹trz, nie zwa¿aj¹c 
na ból, zimno i niewygodê, dopóki pisklêta nie podros³y i nie 
odlecia³y.

Jak wiele nam do takiej cierpliwoœci...? Jednak Bóg jak w V 
stacji Drogi Krzy¿owej przyjmuje pomoc przymuszonego 
Cyrenejczyka, nasze niedoskona³e dobre uczynki, wielokrotnie 
korzysta z naszego s³omianego zapa³u. Nieustannie chce z nami 
czyniæ ten œwiat lepszym.

Dlatego od pocz¹tku Wielkiego Postu tego roku trwamy na 
Rekolekcjach Odnowy Wiary. Spotkania odbywaj¹ siê zgodnie z 
planem zamieszczonym na plakacie i ulotkach w ka¿d¹ niedzielê 
po mszy wieczorowej a¿ do 25 marca, bowiem wtedy rozpoczn¹ 
siê rekolekcje tradycyjne. Natomiast po œwiêtach uczestnicy 
rekolekcji ewangelizacyjnych spotkaj¹ siê 3 razy w soboty 7, 14 i 
21 marca. Na ka¿dym takim spotkaniu uczymy sie modlitwy 
uwielbienia oraz spontanicznego kierowania do Boga swoich 
próœb, podziêkowañ i przyjmowania natchnieñ od Ducha 
Œwiêtego. „Jako ludzie stwierdzamy w sobie miêdzy innymi takie 
pragnienia: mi³oœci, wielkiej i trwa³ej przyjaŸni, takiej, której nic 
nie zdo³a zniszczyæ; pozostania w pamiêci tych, których 
kochamy, pozostania w pamiêci nawet wtedy, gdy umrzemy; 
pozostawienia po sobie trwa³ego znaku jak dom, przekazany 
dzieciom dorobek, mo¿e napisany artyku³, ksi¹¿ka, dzie³o 
spo³eczne na rzecz œrodowiska w którym siê ¿yje... Sk¹d siê bior¹ 
w nas takie pragnienia???” - to jedna z refleksji nad jakimi 
pochylamy siê najpierw osobiœcie w domu, w modlitwie 
indywidualnej, a potem gdy w grupkach dzielenia rozmawiamy 
o tym. Mamy nadziejê, wszyscy z ks. proboszczem ³¹cznie, ¿e 
cel takich æwiczeñ duchowych zostanie osi¹gniêty, a mianowicie 
OSOBISTE WYZNANIE : "...¯E JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM 
MOJEGO ¯YCIA" jako zgoda na pójœcie za Jezusem w dalszym 
¿yciu. W czasie tych rekolekcji na nowo przyjmujemy prawdê, 
¿e prawdziwa wielkoœæ cz³owieka wyra¿a siê w pokornej s³u¿bie 
innym, zgodnie ze S³owem Bo¿ym z Listu do Filipian 2 rozdzia³ 
wersety od 5 do 11: 
„...To d¹¿enie niech was o¿ywia; ono te¿ by³o w Chrystusie 
Jezusie. On, istniej¹c w postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze 

sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego 
siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi, stawszy siê podobnym do ludzi. 
A w zewnêtrznym przejawie, uznany za cz³owieka, uni¿y³ 
samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci - i to œmierci 
krzy¿owej. Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ 
i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o 
siê ka¿de kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 
I aby wszelki jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus jest PANEM - ku 
chwale Boga Ojca…”

Razem z ks. proboszczem jesteœmy wdziêczni wszystkim 
osobom œwieckim oddanym g³oszeniu Ewangelii, bo wiele takich 
goœcimy jako wspó³prowadz¹cych to dzie³o w naszej parafii. S¹ 
nimi ewangelizatorzy œwieccy i duchowni, ludzie z Projektu 
�ród³o, Wspólnota Emmanuel z W³odawy, animatorzy 
i wstawiennicy ze wspólnoty Odnowy w Duchu Œwiêtym 
w Œwidniku, Schola Domowego Koœcio³a ze Œwidnika. 

Bardzo dziêkujemy Akcji Katolickiej z naszej parafii za 
wspó³udzia³ w organizacji i smaczne agapy dla goœci. Wszystkim 
uczestnikom rekolekcji (ok.40 osób) gratulujemy decyzji 
i wytrwa³oœci w tych æwiczeniach duchowych oraz ¿yczymy 
odkrywania wiary na nowo i czerpania si³ z naœladowania Jezusa 
mo¿e ju¿ w nowej wspólnocie jaka siê narodzi w parafii :).

Zakoñczy³y siê rozgrywki ministrantów i lektorów w halow¹ 
pi³kê no¿n¹ o puchar Metropolity Lubelskiego, na poziomie 
dekanatów. W kategorii ch³opców z klas podstawowych nasi 
ministranci zajêli drugie miejsce natomiast w kategorii 
gimnazjum i szkó³ œrednich nasza reprezentacja pojedzie do 
Lublina na Fina³y Mistrzostw LSO ( Liturgicznej S³u¿by O³tarza ), 
które odbêd¹ siê 7 kwietnia 2018 r. 

Wraz z KSM Barka organizujemy dwa wyjazdy dla 
m³odzie¿y w ramach dekanalnych obchodów Œwiatowego Dnia 
M³odzie¿y w Niedzielê Palmow¹. 23 marca pojedziemy na 
Drogê Krzy¿ow¹ na terenie obozu koncentracyjnego w Lublinie, 
a 25 marca wybierzemy siê na m³odzie¿ow¹ procesjê z palmami 
w Che³mie. 

Niech blask Zmartwychwsta³ego Pana Jezusa rozjaœni 
ciemnoœci naszej codziennoœci, a Jego pokój i radoœæ i b³ogo-
s³awieñstwo i moc Ducha Œwiêtego wype³ni¹ wszelkie braki!!! 

                     ks. Bart³omiej Zwoliñski, wikariusz

Z ¿ycia Parafii
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Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez ca³y proces 
sk³adania wniosku. Wype³nianie wniosku rozpoczyna siê od 
wyrysowania upraw na dzia³kach referencyjnych 
(ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku 
o przyznanie p³atnoœci na rok 2017 lub na dodanych nowych 
dzia³kach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik 
zaznacza p³atnoœæ, o któr¹ ubiega siê do danej uprawy. Mo¿e 
dodaæ niezbêdne za³¹czniki, a pozosta³e dane we wniosku 
wype³niane s¹ automatycznie przez aplikacjê.

Aplikacja eWniosekPlus udostêpnia rolnikom dane 
wygenerowane na podstawie danych z roku 2017. 
Personalizacji podlegaj¹ wnioskowania o p³atnoœci (poza 
p³atnoœci¹ do byd³a), dane dotycz¹ce: dzia³ek referencyjnych, 
dzia³ek rolnych oraz powierzchni niezg³oszonych do p³atnoœci, 
zatwierdzone/wyrysowane w roku 2017. Na podstawie 
wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii 
dzia³ek rolnych w eWniosekPlus zostan¹ utworzone geometrie 
upraw, które dodatkowo bêd¹ ograniczone automatycznie do 
granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. 
Prezentowana jest tak¿e informacja, czy dany rolnik 
uczestniczy w systemie dla ma³ych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie p³atnoœci wraz z wymaganymi 

za³¹cznikami (dokumentami), w tym wype³nionym materia³em 

graficznym, sk³ada siê od 15 marca do 15 maja 2018 r. Wniosek 

wraz z za³¹cznikami mo¿e byæ tak¿e z³o¿ony do 11 czerwca 

2018 r., jednak wówczas za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia, 

licz¹c od 16 maja 2018 r., stosowane bêdzie zmniejszenie 

p³atnoœci w wysokoœci 1% nale¿nej kwoty p³atnoœci. Zmiany 

do wniosku o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich (z wy³¹-

czeniem p³atnoœci zwi¹zanych do zwierz¹t) i p³atnoœci 

niezwi¹zanej do tytoniu za 2018 r. mo¿na sk³adaæ do dnia 

1 czerwca 2018 r. z uwagi na fakt, i¿ 31 maja 2018 r. jest dniem 

œwi¹tecznym. 
Wiêcej informacji na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl.

d 2018 roku wnioski o przyznanie p³atnoœci 
bezpoœrednich oraz p³atnoœci obszarowych PROW Osk³ada siê w formie elektronicznej za poœrednictwem 

aplikacji eWniosekPlus dostêpnej poprzez stronê internetow¹ 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 
www.arimr.gov.pl. 

Aplikacja, która dostêpna bêdzie od 15 marca 2018 r. daje 
mo¿liwoœæ deklarowania poszczególnych upraw, pomocne 
wskazówki, minimum formalnoœci oraz szanse na wczeœniej-
sz¹ wyp³atê p³atnoœci.

Wskazane jest, aby rolnicy posiadali login dostêpu do 
aplikacji eWniosekPlus przed terminem rozpoczêcia sk³adania 
wniosków. Do za³o¿enia konta wystarczy podaæ trzy dane 
weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny (numer gospodarstwa);
- kwotê ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizo-
wanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu 
otrzyma³ wiêcej ni¿ jeden przelew nale¿y wprowadziæ kwotê 
z najwiêkszego przelewu, a w przypadku braku otrzymania 
przelewu do ARiMR w roku 2017 nale¿y wprowadziæ 0);
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we 
wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
p³atnoœci.

Wnioski o przyznanie p³atnoœci 
bezpoœrednich oraz obszarowych PROW
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Jesieni¹ 2017 roku Zarz¹d Okrêgu w Lublinie zaniedba³ 
obowi¹zki wynikaj¹ce z umowy dzier¿awy zbiornika. Nie 
sprz¹tano, nie wykonano planu zarybieñ na 2017 rok, 
zaniedbano konserwacjê zbiornika. Na pisma Burmistrza 
Siedliszcza nie odpowiadano. Nieoficjalnie od cz³onka 
prezydium ZO w Lublinie dowiedzieliœmy siê, ¿e zarz¹d 
podj¹³ decyzjê o zerwaniu umowy dzier¿awy zbiornika. 
Oficjalnych wiadomoœci nie by³o do walnego zebrania Ko³a 
PZW w Siedliszczu.

Dnia 10 grudnia 2017 roku odby³o siê walne zebranie, 
w którym z ramienia okrêgu uczestniczy³ kolega Andrzej 
Skibiñski, który dopiero od nas dowiedzia³ siê, ¿e Burmistrz 
wcale nie zamierza³ zrywaæ umowy, ¿e wêdkarzom zale¿y, 
¿eby zalew w Majdanie Zahorodyñskim pozosta³ wod¹ PZW. 
Wobec niejasnej przysz³oœci zbiornika i niepewnej przysz³oœci 
Ko³a PZW w Siedliszczu podjêto decyzjê o zwo³aniu 
nadzwyczajnego zebrania walnego i uchwa³ê o delegowaniu 
cz³onków zarz¹du i ko³a na rozmowy w Lublinie. 

18 grudnia 2017 r. nasza delegacja w sk³adzie: Tomasz 
Szczepaniak, Jerzy Wojtan, Krzysztof Dyszewski, Edward 
Budner, Jerzy Pasternak, Jacek Pêkala, Piotr Ma³ek, Arkadiusz 
Biegaj pojecha³a do siedziby okrêgu w Lublinie. Ze strony 
okrêgu uczestniczyli: Jerzy Leus - prezes, Andrzej 
Trêbaczowski - wiceprezes, Konrad Hajduk - pracownik biura. 
Rzeczowo przedstawiliœmy nasze racje i uzyskaliœmy obietnicê 
odst¹pienia od pochopnej decyzji okrêgu o rezygnacji z dalszej 
dzier¿awy zbiornika. 

29 grudnia odby³o siê nadzwyczajne walne zebranie 
cz³onków Ko³a PZW Siedliszcze. Delegacjê okrêgu stanowili 
Jerzy Leus, Edward Kosiewski i Dariusz Ciechañski. Wbrew 
wczeœniejszym ustaleniom podczas rozmów z Burmistrzem 
Siedliszcza w obecnoœci przedstawicieli zarz¹du naszego ko³a 
z uporem wracano do pomys³u o rezygnacji z naszego 

Dnia 3 lutego roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkó³ 
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu odby³ siê IX Turniej So³ectw 
w Halowej Pi³ce No¿nej o Puchar Burmistrza Siedliszcza.

zbiornika. Zebranie trwa³o bardzo d³ugo i mimo dobrej woli 
w³adz Siedliszcza trudno by³o o kompromis. Rozmowy utknê³y 
w martwym punkcie. Zebrani nie wyrazili zgody na stworzenie 
³owiska licencyjnego i prowadzenie gospodarki przez ko³o 
PZW w Siedliszczu. 

Po zebraniu zarz¹d zosta³ zaproszony przez Burmistrza 
Siedliszcza na spotkanie, po uzgodnieniu stanowisk wys³ano 
pismo do ZO w Lublinie. W efekcie zalew pozosta³ wod¹ PZW, 
a nasze ko³o mog³o zacz¹æ normaln¹ pracê. Ustalono terminarz 
zawodów i imprez sportowych. 

11 marca odby³y siê zawody podlodowe. Bra³y drobne 
p³ocie i ukleje, wszyscy z³owili ryby:  I miejsce zaj¹³ Artur 
Wdowiak, II - Janusz Nowakiewicz, III z tak¹ sam¹ iloœci¹ 
punktów Krzysztof Dyszewski i Jerzy Wojtan. 

Zapraszamy do naszego ko³a. Mimo kr¹¿¹cych plotek 
ko³o istnieje, a zalew jest w³asnoœci¹ gminy. Dzier¿awc¹ jest 
Zarz¹d Okrêgu w Lublinie. Op³aty za Majdan Zahorodyñski 
wzros³y z 50 z³ do 70 z³. Telefonicznie uzyskaliœmy 
zapewnienie, ¿e niewykonane zarybienie za jesieñ 2017 
zostanie uzupe³nione wiosn¹ 2018 roku. 

Dziêkujemy Panu Burmistrzowi za skuteczne i stanowcze 
dzia³ania w interesie siedliskich wêdkarzy. 

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych ¿yczymy 
wszystkim wêdkarzom i ich rodzinom wszystkiego 
najlepszego.

Tomasz Szczepaniak
Jerzy Wojtan

W turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn:
- Spó³dzielca OLDBOY
- Anusin/Lipówki
- OSP Siedliszcze 
- Kamionka
- Chojno Nowe
- Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim

O co chodzi ze zbiornikiem 
w Majdanie Zahorodyñskim?

WIADOMOŒCI WÊDKARSKIE

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

IX Turniej So³ectw w Halowej Pi³ce No¿nej
o Puchar Burmistrza Siedliszcza
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Organizatorem turnieju by³ Burmistrz Siedliszcza 
Hieronim Zonik w partnerstwie z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 
Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
1. Spó³dzielca OLDBOY
2. Chojno Nowe
3. Kamionka
4. Anusin –Lipówki
5. OSP Siedliszcze
6. Warsztaty Terapii Zajêciowej w Majdanie Zahorodyñskim

NAGRODY DODATKOWE: najlepszy bramkarz - Jacek 
Pawlak (Spó³dzielca OLDBOY), królem strzelców - Pawe³ Droñ 
(Spó³dzielca OLDBOY), najstarszy zawodnik - Leszek 
Jêdruszak (Spó³dzielca OLDBOY), najskuteczniejsza pi³karka - 
Iwona Pavlik (Kamionka)

Wszyscy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane 
przez Burmistrza Siedliszcza. Dru¿yny otrzyma³y puchary, 
dyplomy oraz pi³ki do gry w pi³kê no¿n¹, a po skoñczonych 
zmaganiach sportowych uczestnicy wspólnie zjedli obiad.

Turniej sêdziowali: Or³owski Daniel, Braniewski Robert, 
Osoba Adrian.

Kolejnoœæ zajêtych miejsc i sk³ady 
dru¿yn:
Dziewczêta:
1. LO w Dubience (Ma³yska 
Patrycja, Ma³yska Aleksandra, 
Walter Karolina, Dobosz Wenesa, 
Smal Izabela, Winiarska Wiktoria, 
Ganczaruk Joanna, Gurgul Domi-
nika, Szewczuk Carla - opiekun 
Stanis³aw Strelczuk).
2. LO w Siedliszczu (Andru-
szak Emilia, Lekan Natalia, 

Sadowska Nikola, Sadowska Natalia, Potapiuk Aleksandra, 
Pawlak Daria, Chudzik Angelika, Jakubczyk Milena, Nadolska 
Karolina - opiekun Jacek Pawlak).
Ch³opcy:
1. LO w Siedliszczu (Osoba Adrian, Or³owski Daniel, 
Stefañczuk Marek, Grzesiuk Rados³aw, Roczon Jakub, 
Or³owski Damian, Kister Krystian, Moniakowski Jakub, £awicki 
Maciej - opiekun Jacek Pawlak).
2. ZS Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego 
(Zbarachiewicz Mateusz, Stefañski Konrad, Niewiadomski 
Jakub, Nieradko Konrad, Ko³tun Kamil, Haponiuk Przemys³aw, 
Buda Micha³, Stopa Krystian, ¯eleŸnicki Kamil, Borowicz 
Szymon - opiekun Boles³aw Kapuœciñski).
3. LO w Dubience (Borochowski Konrad, Folusz Mateusz, 
Bondarenko Dominik, Strycharz £ukasz, Romaszewskij Adam, 
Hajda Kacper, Kulpa £ukasz, Perkowski Jakub, Bedlicki 
Krystian, Mojski Jakub - opiekun Stanis³aw Strelczuk).

awody zosta³y rozegrane 14 marca 2018 r. w sali 
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. ZW zawodach uczestniczy³y dru¿yny Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Siedliszczu, Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Dubience i Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego 
w Okszowie. Po emocjonuj¹cych meczach wœród dziewcz¹t 
zwyciê¿y³a dru¿yna LO w Dubience, a w zawodach ch³opców 
zwyciê¿y³a dru¿yna LO w Siedliszczu.
Wyniki: Dziewczêta:
LO Siedliszcze – LO Dubienka, 0:13 (0-8), 1. LO Dubienka, 
1:3 (13–0), 2. LO Siedliszcze, 1:0 (0-13)
Ch³opcy:
LO Siedliszcze – ZSR CKU Okszów, 12:0 (6:0), 1. LO Dubienka 
– LO Siedliszcze, 2:8 (1:4), 2. ZSR CKU Okszów - LO 
Dubienka, 6:2 (2:0)
1. LO Siedliszcze, 2:6 (20 – 2), 2. ZSR CKU Okszów , 2:3 (6 – 
14), 3. LO Dubienka, 2:0 (4 – 14)

Powiatowa Licealiada w pi³ce no¿nej halowejPowiatowa Licealiada w pi³ce no¿nej halowej

Powiatowa Licealiada w Pi³ce RêcznejPowiatowa Licealiada w Pi³ce Rêcznej

iceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu by³o organizatorem 
Powiatowej Licealiady w Pi³ce Rêcznej. Zawody odby³y siê L05 marca 2018 r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w 

Siedliszczu.
Wyniki:Dziewczêta: LO Siedliszcze – ZS CKR Okszów
9:8 (5:4,7:7) po dogrywce, Bramki: Lekan – 3, Œwiszcz – 5, 
Leszczyñska – 3, Dec – 2, Kita -1, Czopek – 1, Krawczyk – 1, 
Prokopiuk - 1, Ch³opcy: LO Siedliszcze – ZSR CKU Okszów 21:10 
(11:5), Bramki: Stefañczuk – 8, Niewiadomski – 6, Grzesiuk – 8, 
Nieradko – 3, Osoba - 4 Borowicz – 1, Or³owski  – 1, Roczon - 1
Kolejnoœæ zajêtych miejsc: Dziewczêta: 1. Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Siedliszczu (opiekun Jacek Pawlak)
2. Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia Ustawicznego 
w Okszowie (opiekun Krawczuk Agnieszka)

Ch³opcy: 1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu (opiekun 

Jacek Pawlak), 2. Zespó³ Szkó³ Rolniczych Centrum Kszta³cenia 

Ustawicznego w Okszowie (opiekun Boles³aw Kapuœciñski)
Najlepszymi strzelcami zawodów zostali Œwiszcz Kamila (ZS 

CKR Okszów) – 5 bramek wœród dziewcz¹t oraz Marek Stefañczuk 

i Rados³aw Grzesiuk (LO Siedliszcze) po 8 bramek wœród 

ch³opców.
Sk³ady dru¿yn: Dziewczêta: LO Siedliszcze: Lekan Natalia, Kita 

Lidia, Andruszak Emilia, Sadowska Nikola, Sadowska Natalia, 

Krawczyk Iga, Leszczyñska Angelika, Prokopiuk Wiktoria, 

Wasiñska Milena, Chudzik Angelika, Olko Karolina, Potapiuk 

Aleksandra.
ZS CKR Okszów: Wasiuta Katarzyna, Dzwonkowska Anita, 

Malczewska Aleksandra, Dec Anita,Zarychta Monika, Œwiszcz 

Kamila, Czopek Patrycja. 
Ch³opcy: LO Siedliszcze: Jakub Moniakowski, Osoba Adrian, 

Steañczuk Marek, Grzesiuk Rados³aw, £awicki Maciej, Or³owski 

Daniel, Roczon Jakub, Okoñ Bartosz, Or³owski Damian.
ZSR CKU Okszów: Niewiadomski Jakub, Borowicz Szymon, 

D¹browski Pawe³, Drozd Mateusz, Ko³tun Przemys³aw, Mularczyk 

Mateusz, Nieradko Konrad, Ko³tun Kamil, Kubiak Kamil, 

Zbarachiewicz Mateusz, Stefañski Konrad.
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Lachowska).
3. SP w Rejowcu: (Karolina Majewska, Aleksandra Mazur, 
Iga Posturzyñska, Julia Bogusz, Magda Maklakiewicz, 
Paulina Kaliszewska, Karolina Wiorko, Martyna Romañska, 
Gabriela Wojtal, Maja Kalisiewicz - opiekun Beata Werner-
Koœæ)
WYNIKI CH£OPCY:
SP Rejowiec – SP Rejowiec Fabryczny, 15:6
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. SP  w  Rejowcu: (Miko³aj Koz³owski, Szymon Bereza, 
Kuba Jêdruszak, Karol Górny, Jakub Mikucki, Mateusz 
Smorga, Micha³ Kowalczyk, Bartek Wójcik, Kamil Prezner, 
Pawe³ Warêcki, Micha³ Kluk - opiekun Rafa³ Mikucki)
2. SP w Rejowcu Fabrycznym: (Hubert Krzy¿anowski, 
Miko³aj Krzywicki, Jakub Kowalski, Roman Piotrowski, 
£ukasz Guz, Damian £obocki, B³a¿ej Bodak, Bartosz 
Starczewski, Gabriel Bogielski, Kornel Patra, Igor Zawada, 
Mi³osz Lewczuk - opiekun Miros³aw O¿óg)

Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
Dziewczêta:
1. LO w Dubience (Szewczuk Carla, Gardjas Maja, Jakubczuk 
Agata, Ganczaruk Joanna, Stadnicka Karolina, Lebiedowicz 
Agnieszka, Walter Karolina, Ma³yska Aleksandra, Winiarska 
Wiktoria - opiekun Stanis³aw Strelczuk).
2. LO w Siedliszczu (Lekan Natalia, Kita Lidia, Sadowska 
Nikola, Sadowska Natalia, Chudzik Angelika, Olko Karolina, 
Okoñ Patrycja, Krzyœ Anna, Jakubczyk Milena, Prokopiuk 
Wiktoria, Darnia Natalia, Tybur Aleksandra - opiekun Jacek 
Pawlak).
3. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Okszowie 
(£oza Katarzyna, Wasiuta Katarzyna, Dec Anita, Zarychta 
Monika, Pu³apa Anna, Szostak Weronika, Makowska Klaudia, 
Œwiszcz Kamila - opiekun Agnieszka Krawczuk ).
Ch³opcy:
1. LO w Siedliszczu (Osoba Adrian, Or³owski Daniel, 
Stefañczuk Marek, Roczon Jakub, Grzesiuk Rados³aw, 
Moniakowski Jakub, Okoñ Bartosz, Or³owski Damian - opiekun 
Jacek Pawlak).
2. LO w Dubience (Stachyra Jakub, Folusz Mateusz, Mojski 
Maciej, Romaszewski Adam, Hojda Kacper, Kielar Albert, 
£ysiak Karol, KuŸniarski Sylwester - opiekun Stanis³aw 
Strelczuk)
3. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego 
w Okszowie (Buda Micha³, Pogorzelec Józef, Zbarachiewicz 
Mateusz, Kryszczuk Mateusz, Wo³oszczuk Szymon,Ko³tun 
Kamil, Borowicz Szymon, Sawicki Jakub - opiekun Boles³aw 
Kapuœciñski).
Do zawodów rejonowych awansowa³y zwyciêskie dru¿yny.

espó³ Szkó³ w Siedliszczu by³ organizatorem Po-
wiatowych Igrzysk w Mini Pi³kê Rêczn¹ dziewcz¹t Zi ch³opców. Zawody odby³y siê 15 marca 2018 r. w 

sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu, sêdziami 
turnieju byli: Krzysztof  Dyszewski, Damian Osoba i Sylwia 
¯o³nacz.
WYNIKI DZIEWCZÊTA:
SP Siedliszcze  - SP Rejowiec 13:7, SP Siedliszcze - SP 
Bia³opole 21:5, SP Bia³opole - SP Rejowiec 7:6.
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. SP w Siedliszczu: (Joanna Pasternak, Julia Grzesiuk, 
Oliwia Michalak, Martyna Dziewulska, Dominika Dejnek, 
Katarzyna Iwaniuk, Weronika Ho³ub, Natalia Lewan-
dowska, Amelia Skiba, Marta M³ynarczyk, Aleksandra 
Dudzicz  - opiekun Urszula Pawlak).

2. PSP w Bia³opolu: (Julia Krasnowska, Martyna 
WoŸniak, Natalia £uæ, Zofia Tarnowska, Oliwia Koneczna, 
Wiktoria Jañczuk, Angelika Kowalczuk - opiekun Wioletta 

espó³ Szkó³ CKR w Okszowie by³o organizatorem 
Powiatowej Licealiady w Pi³ce Siatkowej. Zawody Zodby³y siê 20 lutego 2018 r. w sali gimnastycznej 

Zespo³u Szkó³ CKR w Okszowie.
Wyniki:
Dziewczêta:
LO Siedliszcze – LO Dubienka, 0:2
ZS CKR Okszów - LO Siedliszcze, 0:2
LO Dubienka - ZS CKR Okszów, 2:1
Ch³opcy:
LO Siedliszcze – LO Dubienka, 2:0
ZS CKR Okszów - LO Siedliszcze, 1:2
LO Dubienka - ZS CKR Okszów, 2:1

Powiatowa Licealiada 
w Pi³ce Siatkowej

Powiatowa Licealiada 
w Pi³ce Siatkowej

Powiatowe Igrzyska w Mini Pi³kê Rêczn¹Powiatowe Igrzyska w Mini Pi³kê Rêczn¹
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SENIORZY – MÊ¯CZY¯NI:
1. Kiedrzynek Krzysztof (Dobromyœl)
2. ̄ ukowski Pawe³ (Dobromyœl)
3. Osoba Adrian (Janowica)
4. Konrad Langiewicz (Janowica)
5. ̄ ukowski Maciej (Siedliszcze)
M£ODZIE¯ - DZIEWCZÊTA:
1. Wasiuta Marcela (LO Siedliszcze)
2. Andruszak Emilia (LO Siedliszcze)
3. Œmigielska Paulina (ZSEiM Che³m)
4. Przybylska Julia (Gimnazjum Siedliszcze)
5. Pawlak Daria (LO Siedliszcze)
M£ODZIE¯ - CH£OPCY:
1. Osoba Adrian (LO Siedliszcze)
2. Kupracz Patryk (LO Siedliszcze)
3. Œmigielski Mateusz (Gimnazjum Siedliszcze)
4. Koczan Pawe³ (Rzemieœlnicza Szko³a Bran¿owa w Siedliszczu)
5. Abu Ibrahim Rami (LO Siedliszcze)

Zawody odby³y siê w dniu 03.03.2018 r. w Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu. Celem imprezy by³a 
popularyzacja tenisa sto³owego wœród m³odzie¿y i osób starszych, 
a tak¿e wy³onienie najlepszych zawodniczek i zawodników 
z gminy Siedliszcze w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
W zawodach udzia³ wziê³o 62 zawodników i zawodniczek. 
Rozegrano 108 meczy, po których wy³oniono najlepsze 
zawodniczki i najlepszych zawodników zawodów w dwóch 
kategoriach – seniorów i m³odzie¿y. Najlepsi zawodnicy 
i zawodniczki otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez 
Hieronima Zonika Burmistrza Siedliszcza.
KOLEJNOŒÆ ZAJÊTYCH MIEJSC: 
SENIORZY – KOBIETY:
1. Ewelina Bisko-Rajca (Mogilnica)
2. Aleksandra Wójtowicz (Siedliszcze)
3. Anna Karwat (Marynin)
4. Iwona Pavlik (Kamionka)
5. Katarzyna Mroczek Sadowska (Kamionka)

VI Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza SiedliszczaVI Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza Siedliszcza
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Mecz o III miejsce: ZSE i M Che³m – ZSG £êczna, 0:1
Mecz o I miejsce: II LO Che³m – LO Siedliszcze, 0:0 karne 
1:3
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu
2. II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Che³mie
3. ZS Górniczych w £êcznej.
4. ZS Ekonomicznych I Mundurowych w Che³mie
5-6.  ZS Zawodowych nr 1 i II  LO we W³odawie, II  
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Œwidniku

Dru¿yna zwyciêska wystêpowa³a w sk³adzie: Adrian 
Osoba, Marek Stefañczuk, Rados³aw Grzesiuk, Daniel 
Or³owski, Damian Or³owski, Jakub Roczon, Bartosz Okoñ, 
Jakub Moniakowski, Maciej £awicki, Krystian Kister – 
opiekun Jacek Pawlak. Do zawodów wojewódzkich 
zakwalifikowa³a siê dru¿yna LO Siedliszcze.

awody odby³y siê 19 marca 2018 r. w Miejskiej Hali 
Sportowej w Che³mie. W sportowych zmaganiach Zudzia³ wziê³o szeœæ dru¿yn: II LO w Che³mie, ZS 

Ekonomicznych i Mundurowych w Che³mie, LO w Sie-
dliszczu, ZS Zawodowych nr 1 i II  LO we W³odawie, II  LO 
w Œwidniku i  ZS Górniczych w £êcznej.
WYNIKI GIER:
Grupa: A
ZSZ nr 1 I II LO W³odawa – ZSE i M Che³m, 0:1
II LO Che³m - ZSZ nr 1 I II LO W³odawa, 2:0
ZSE i M Che³m – II LO Che³m, 1:1
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. II LO Che³m, 2:4 (3-1)      
2. ZSE i M Che³m, 2:4 (2-1)
3. ZSZ nr 1 I II LO W³odawa, 2:0 (0-3)
WYNIKI  GIER:
Grupa: B
LO Siedliszcze – ZSG £êczna, 2:1
II LO Œwidnik – LO Siedliszcze, 1:3
ZSG £êczna – II LO Œwidnik, 5:1
 
Kolejnoœæ zajêtych miejsc:
1. LO Siedliszcze, 2:6 (5-2)
2. ZSG £êczna, 2:3 (6-3)
3. II LO Œwidnik, 2:0 (2-8)
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

Rejonowa Licealiada 
w pi³ce no¿nej halowej ch³opców



rz¹d Miejski w Siedliszczu, Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce w Siedliszczu oraz Zespó³ Szkó³ Uw Siedliszczu byli organizatorami XVI Wiosennego 

Turnieju Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t o Puchar Przewod-

nicz¹cego Rady Miejskiej w Siedliszczu. 
Zawody odby³y siê 20 marca 2018 r. w sali 

gimnastycznej ZS w Siedliszczu. Turniej otworzy³ Wies³aw 

Pra¿nowski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Siedliszczu. 

W sportowych zmaganiach udzia³ wziê³o szeœæ dru¿yn: 

Szko³a Podstawowa z odzia³am i Gimnazjum w Wierzbicy, 

Zesó³ Szkó³ w Cycowie, Szko³a Podstawowa z odzia³ami 

Gimnazjum w Paw³owie, Szko³a Podstawowa z odzia³ami 

Gimnazjum w Lisznie, Zespó³ Szkó³ w Siedliszczu oraz 

Szko³a Podstawowa z odzia³ami Gimnazjum w Rudzie Hucie. 
Zawody przebiega³y w mi³ej sportowej atmosferze, 

po emocjonuj¹cych meczach wy³oniono najlepsze dru¿yny 

turnieju. Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy 

i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urz¹d Miejski 

w Siedliszczu i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Siedliszczu.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ wybrano Paulinê Ga³us ze 

Szko³y Podstawowej w Rudzie Hucie. Nagrody i puchary 

wrêcza³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Siedliszczu Pan 

Wies³aw Pra¿nowski.

WYNIKI W GIER:
Grupa: A
- SP Liszno - ZS Siedliszcze 2:0 (25:23, 25:16)
- ZS Siedliszcze – ZS w Cycowie 0:2 (24:26, 19:25)
- ZS Cyców – SP Liszno 2:1 (18:25, 25:13, 19:17)
1.  Zespó³ Szkó³ Cyców, 2:4 (4-1) (113-55)
2.  Szko³a Podstawowa  Liszno, 2:2 (3-2) (82-105)
3.  Zespó³ Szkó³ Siedliszcze, 2:0 (0-4) (82-100)

Grupa: B
-  SP Ruda Huta - SP Wierzbica 2:1 (21:25, 25:15, 15:8)
- SP Wierzbica – SP Paw³ów 2:0 (25:11, 25:12)
- SP Paw³ów – SP Ruda Huta 0:2 (10:25, 18:25)
1. SP Ruda Huta, 2:4 (4-0) (111-77)
2. SP Wierzbica, 2:2 (2-2) (98-84)

3. SP Paw³ów, 2:0 (0-4) (51-100)
Mecz o V miejsce: ZS Siedliszcze – SP Paw³ów 2:1 (25:21, 

20:25, 16:14)
Mecz o III miejsce: SP Wierzbica –  SP Liszno 2:0 (25:8, 25:20)
Mecz o I miejsce: SP Ruda Huta – ZS Cyców 2:0 (25:22, 25:16)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:
1. SP z odzia³ami Gimnazjum w Rudzie Hucie (opiekun 

Ma³gorzata Suchañ)
2. ZS w Cycowie (opiekun Joanna Nowaczek)
3. SP z odzia³ami Gimnazjum w Wierzbicy (opiekun 

Agnieszka Wójtowicz)
4. SP z odzia³ami Gimnazjum wLisznie (opiekun Beata £adna)
5. ZS w Siedliszczu (opiekun Ma³gorzata Kania)
6. SP z odzia³ami Gimnazjum w Paw³owie (opiekun Kamil 

Góra)
 
Dru¿yny wystêpowa³y w sk³adach:
- SP Ruda Huta (Borysiuk Klaudia, Ga³us Paulina, ¯erebecka 

Ewelina, Dubij Julia, Dubij Karolina, Grzeluk Magdalena, 

Kêdzierawska Sandra, Przymirska Daria)
- ZS Cyców (Sawicka Weronika, Boruch Ma³gorzata, Wa³ecka 

Anna, Król Natalia, Greczkowska Karolina, Kloc Marlena, 

£uczyñska Nina, Wnêtrzak Klaudia)
- SP Wierzbica (Dumin Wiktoria, Mularczuk Oliwia, 

Ratomska Justyna, Uraziuk Dorota, Wiejak Sara, Zieliñska 

Olga, Zab³ocka Monika)
- SP w Lisznie ( Ogrodnik Dagmara, Wiœniewska Julia, 

WoŸniak Klaudia, Hauzer Wiktoria, Kucyba³a Wiktoria, 

Szokaluk Natalia, Sawa Natalia, Karpiuk Dominika)
- ZS Siedliszcze (Szponar Paulina, Przybylska Julia, Grzesiuk 

Joanna, Muszyñska Kinga, Pra¿nowska Paulina, Magryta 

Katarzyna, Miszczuk Katarzyna, JóŸwiak Patrycja, Wilk 

Martyna, Hawerczuk Patrycja)
- SP Paw³ów (Dyniec Weronika, Dyniec Natalia, Podlipna 

Marta, Wenecka Weronika, Jersak Katarzyna, Korchut 

Martyna, Mazurek Patrycja, Olejnik Daria, Pacan Julia, 

Rybczyñska Oliwia)
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poniewa¿ nie by³o jeszcze zbyt wielu maszyn do m³ócenia 
zbo¿a, trzeba wyszykowaæ cepy i przez ca³y dzieñ m³óciæ ¿yto. 
Najczêœciej m³óci³o siê na dwa cepy, uderzanie na przemian 
bijakiem nie by³o trudne. Znacznie trudniej pracowa³o siê we 
trzech, chwila nieuwagi i cep uderza³ w plecy albo w g³owê. W 
okresie karnawa³u urz¹dzano zabawy, m³odzie¿ zbiera³a siê w 
wybranym miejscu wioski, w domu, który posiada³ najwiêksz¹ 
izbê prosz¹c gospodarzy o pozwolenie na urz¹dzenie 
potañcówki. Gospodarz zwykle na pocz¹tku odmawia³, ale gdy 
dosta³ jak¹œ flaszkê to szybko zmiêk³ i wszyscy bawili siê 
najczêœciej przy dŸwiêkach akordeonu, albo przy skrzypcach 
i bêbnie. Innym ulubionym zimowym zajêciem by³y „pierzaki”. 
W wielu zagrodach hodowano gêsi, przed zim¹ oskubywano je 
z piór, które w workach le¿akowa³y do zimy, a potem 
zapraszano s¹siadów do darcia tych piór. Takie „pierzaki” to 
dobra okazja do spotkañ, ludzie byli razem, wspólnie 
pracowali i œpiewali. Chêtnie zapraszano tych, którzy potrafili 
opowiadaæ ró¿ne kawa³y, albo historie o strachach, diab³ach 
i czarownicach. Opowiadali tak barwnie, ¿e wszyscy byli 
zas³uchani, a praca na chwilê zosta³a przerwana. Napiêcie 
ros³o tak bardzo, ¿e ktoœ z wra¿enia opuszcza³ przetak z 
piórami a przera¿one dziewczyny piszcza³y jakby je ktoœ ze 
skóry obdziera³. Strach opanowa³ je do tego stopnia, ¿e za 
¿adne skarby nie chcia³y wracaæ do domu. Nie tylko 
opowiadano o strachach, zdarza³o siê, ¿e kogoœ naprawdê 
nastraszono. Pewnego razu po takim „strasznym opowiadaniu” 
któraœ z dziewczyn znalaz³a w przetaku prawdziwe oczy 
z kawa³kiem miêsa. Nast¹pi³a natychmiastowa i nie do opisania 
reakcja. Pisk na najwy¿szych tonach, pióra rozsypane na 
wszystkie strony i ka¿da dziewczyna szuka³a schronienia pod 
³ó¿kiem. Nawet starsze kobiety zamaszyœcie ¿egna³y siê, aby 
odpêdziæ moc z³ego ducha. Napiêcie zosta³o roz³adowane 
przez matkê Piotrka, która wyjaœni³a, ¿e w dzieñ zabili owcê a 
jej syn przyniós³ te oczy. To w³aœnie Piotrek wrzuci³ je do 
przetaka wybieraj¹c najbardziej w³aœciwy moment, ten 
niepozorny ch³opiec okaza³ siê najwiêkszym kawalarzem.

M³odzie¿ zachowywa³a siê g³oœno i weso³o podczas tzw. 
„ostatków”, czyli przy koñcu karnawa³u. Na t³usty czwartek 
przygotowywano ca³¹ górê faworków, nazywaj¹c je chrustem, 
no i oczywiœcie p¹czki sma¿one z regu³y na rzepakowym oleju. 
W pobliskim miasteczku we czwartki odbywa³y siê jarmarki. 
Ludnoœæ z okolicznych miejscowoœci œci¹ga³a tam gromadnie, 
bo przed postem trzeba siê zaopatrzyæ w olej nie tylko do 
sma¿enia p¹czków, ale równie¿ do sporz¹dzania innych 
potraw. Post obowi¹zywa³ w œrody, pi¹tki i soboty a ludzie 
naprawdê poœcili. Kupowanie artyku³ów spo¿ywczych 
nale¿a³o do kobiet, natomiast ró¿ne przedmioty potrzebne 
w gospodarstwie kupowali mê¿czyŸni. Miko³aj z ¿on¹ Lucyn¹ 
wybra³ siê na targ, ona po olej rzepakowy, on po olej 
techniczny potrzebny do smarowania sieczkarni. Kupili go 
w pó³litrowych butelkach i postawili na oknie. Zbli¿a³ siê t³usty 
czwartek i czas sma¿enia p¹czków, Lucyna wziê³a z okna olej 
nala³a do naczynia i wrzuci³a do niego p¹czki. Jakie¿ by³o jej 

Opowieœci ( 1). Ostatki
„Œpieszmy siê kochaæ ludzi, szybko odchodz¹”. Umieraj¹ 
ludzie, umieraj¹ te¿ wioski i ma³e miasteczka, a czas szybko 
zaciera po nich œlady. S³owami poety Ks. Twardowskiego 
rozpoczynam nowy cykl „Opowieœci” o ludziach, którzy ¿yli 
razem z nami, o wioskach zagubionych miêdzy pagórami 
i lasami, o zwyczajach tych ludzi, religijnoœci i codziennym 
¿yciu. Nie bêdzie to opowieœæ o jednej wiosce, lecz zdarzenia, 
które mia³y miejsce w ró¿nych miejscach miêdzy Wieprzem a 
Bugiem, przedstawione tak, jakby dzia³y siê w jednym miejscu.

1. Zimowe wieczory.
Wioska, nazwijmy j¹ Dêbice, nie nale¿a³a do bogatych 
i wielkich. W starych drewnianych pochylonych chatach, 
z dachem krytym s³om¹, na których na sta³e zagnieŸdzi³ siê 
mech, mieszkali ludzie bardzo ubodzy. Ziemia, któr¹ uprawiali 
to szczery ¿ó³ty piasek z niewielk¹ warstw¹ próchnicy, na tej 
glebie najczêœciej zasiewano ¿yto, owies i hreczkê albo 
sadzono ziemniaki. Trochê lepsze by³y ³¹ki poroœniête 
krzakami, pod warstw¹ darni pokrytej traw¹ kry³y swój skarb, 
czyli torf u¿ywany do palenia w piecach i ogrzewania domów. 
£¹ki styka³y siê z lasem, niewielki by³ to las, ale dla 
miejscowych bardzo cenny, bo zbierano grzyby i jagody oraz 
drewno do rozpalania. Wojna jakoœ szczêœliwie oszczêdzi³a 
ludzi i ich domostwa, niektórzy zaginêli gdzieœ na froncie lub 
zostali wywiezieni do Niemiec, inni najbiedniejsi zaczêli 
wyje¿d¿aæ „na Zachód”, czyli na tereny poniemieckie. W 
takich miejscowoœciach znacznie oddalonych od miast czy 
choæby od dróg pañstwowych najtrudniej prze¿yæ zimê, a te w 
latach powojennych by³y bardzo ciê¿kie, d³ugie, mroŸne i 
œnie¿ne. Drewniane chaty ocieplano w jesieni tzw. „zagat¹” 
wykonan¹ ze s³omy, liœci i szuwarów. Najzimniejszym 
miesi¹cem by³ zawsze luty, a najwiêcej œniegu 
i burz œnie¿nych pojawia³o siê w marcu. Pozornie w zimie w 
wiosce nic siê nie dzia³o. Trzeba jednak codziennie zadbaæ o 
byd³o i trzodê chlewn¹, nakarmiæ kury i go³êbie. Trzeba spaliæ 
wiele torfu i drewna w piecach wykonanych z cegie³, aby nie 
zamarzn¹æ. Przy mroŸnej pogodzie z ka¿dego komina strzela³ 
w niebo szary snop charakterystycznie pachn¹cego dymu. 
Burza œnie¿na niejednokrotnie zasypywa³a ca³e podwórko, 
œniegu napada³o tyle, ¿e nie da³o siê wyjœæ z mieszkania, wtedy 
³opatami kopano przejœcia tworz¹c korytarze do obory, stodo³y 
czy te¿ do innych pomieszczeñ. Dzieci sankami zje¿d¿a³y z 
dachu. W takie dni so³tys wyznacza³ ch³opów z koniem i 
saniami do odœnie¿ania szosy prowadz¹cej do miasta, 
oczywiœcie by³ to „czyn spo³eczny” i nawet grosza ludziom nie 
zap³acono. W mroŸne dni mê¿czyŸni mieli pracê w stodole, 
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œciska w do³ku, trzeba mieæ bardzo mocn¹ wolê, aby 
wytrzymaæ. W tym okresie nie³atwo te¿ by³o ¿onom palaczy, 
bo one najbardziej ucierpia³y. Palacz abstynent by³ przez kilka 
dni nie do wytrzymania, mocno rozdra¿niony, wybuchowy bez 
przerwy krzycza³ albo przeklina³ Bogu ducha winne kobiety. 
Wszystko jednak wraca³o do normy, gdy przygotowywano 
mieszkanie na nabo¿eñstwo „Gorzkich ¯ali” lub „Ró¿añca do 
Imienia Jezus”. W ka¿d¹ niedzielê œpiewano kolejno w domach 
„Gorzkie ¯ale” a w œrody i pi¹tki Ró¿aniec. Tekstu tego 
Ró¿añca nie by³o w ¿adnej ksi¹¿eczce do nabo¿eñstwa, mieli 
go tylko specjalni „prowodyrzy”, czuwaj¹cy nad ca³oœci¹. 
Ró¿aniec ten zaczyna³ siê pieœni¹ „Jezu w Ogrójcu mdlej¹cy”, 
œpiewano wszystkie zwrotki, nastêpnie odmawiano lub 
œpiewano „Ojcze Nasz” a potem powtarzano dziesiêæ razy 
wezwanie; „Jezusie Nazareñski Synu Dawida zmi³uj siê nad 
nami”, dodawano jeszcze ró¿ne modlitwy i intencje a koñczy³ 
siê „Litani¹ do Imienia Jezus” i œpiewem „Któryœ za nas cierpia³ 
rany”. Dla ka¿dego mieszkañca wioski zaszczytem by³o 
przygotowanie mieszkania na te nabo¿eñstwa, które polega³o 
na dekoracji g³ównej œciany lub okna, ubranie o³tarzyka 
i ustawieniu du¿ej liczby ³awek, aby ka¿dy móg³ siedzieæ. 
Nale¿a³o te¿ powiesiæ kilka dobrych lamp naftowych, bo 
elektryfikacjê przeprowadzono dopiero pod koniec lat 
siedemdziesi¹tych. W gazetach ju¿ w 1950 roku pisali, ¿e 
wioska Dêbice zosta³a zelektryfikowana w ca³oœci, 
a tak naprawdê to od strony miasteczka postawiono cztery 
drewniane s³upy z b³yszcz¹cymi izolatorami i na tym siê 
skoñczy³o. 

W pi¹tki ludzie gromadnie chodzili do koœcio³a na lubiane 

i popularne nabo¿eñstwo „Drogi Krzy¿owej”. Z niewielkiego 

wzgórza obok lasu mo¿na obserwowaæ i podziwiaæ id¹cych do 

koœcio³a na skróty przez pola i ³¹ki. Na tle bia³ego œniegu 

wygl¹dali jak gigantyczny kolorowy w¹¿ poruszaj¹cy siê 

powoli i gin¹cy w oddali. Na pocz¹tku szed³ dziadek Kubuœ ze 

swoj¹ lask¹, chodzi³ zawsze w mróz, œnie¿ycê, deszcz czy 

upa³y. Powaga Wielkiego Postu zosta³a zak³ócona w jego 

po³owie. Wtedy m³odzie¿ znowu wy¿ywa³a siê organizuj¹c 

ró¿ne imprezy i kawa³y. Piotrek wy¿ywa³ siê w zatykaniu szyb¹ 

kominów. Inni w nocy cichaczem potrafili umieœciæ wóz 

z dyszlem na s³omianym dachu. Okna w domach gdzie by³y 

dziewczyny malowano wapnem lub farb¹. Nie zawsze siê to 

uda³o, bo pilnowano obejœcia. Kazik chcia³ pomalowaæ farb¹ 

okna s¹siadce, zosta³ jednak przy³apany i kilka dni chodzi³ 

z twarz¹ pomalowan¹ na zielono, przez to sta³ siê powodem 

kpin. 
S³oñce walczy³o z ch³odami, dzieñ coraz d³u¿szy, a zima 

s³ab³a. Jeœli Wielkanoc wypada³a na pocz¹tku marca to do 

koœcio³a ludzie chodzili po œniegu, a gdy w kwietniu to wioska 

praktycznie zosta³a odciêta od reszty œwiata z powodu zalania 

³¹k przez wodê. Wiosna zaczyna³a siê bardzo gwa³townie, 

œnieg szybko topnia³, zamarzniêta ziemia nie mog³a przyj¹æ 

takiej iloœci wody, która zalewa³a ³¹ki i pola. Przez mniejsz¹ 

wodê mo¿na jeszcze przejœæ w gumowych butach, ale gdy jej 

ci¹gle przebywa³o to jedynym ratunkiem stawa³ siê ponton albo 

drewniana balia. Piotrek i Kazik wybrali siê bali¹ do koœcio³a na 

poœwiêcenie pokarmów, koszyczki ze œwiêconk¹ zosta³y 

przykryte grubym papierem a ch³opcy p³ynêli pos³uguj¹c siê 

dwoma kijami, którymi odpychali baliê. Do koœcio³a dop³ynêli 

spokojnie, pokarmy zosta³y poœwiêcone. Jeszcze coœ kupili do 

domu i wsiedli z powrotem do swojego statku. W drodze 

pok³ócili siê o jakiœ drobiazg, trochê szarpaniny, balia 

zdziwienie, ¿e olej bardzo brzydko pachnia³, a p¹czki zamiast 
pachn¹æ sta³y siê cuchn¹ce i przepalone. Rozczarowanie 
dzieci te¿ by³o ogromne, bo nie dosta³y obiecanych p¹czków. 
Sprawa siê wyjaœni³a, gdy Miko³aj potrzebowa³ oleju do 
smarowania maszyny i nie znalaz³ go, bo na nim w³aœnie 
Lucyna usi³owa³a usma¿yæ ciasto. Wybuch³a z tego powodu 
niez³a k³ótnia, ale na szczêœcie nie trwa³a d³ugo, bo teœciowa 
przynios³a dobre p¹czki, a s¹siad podarowa³ odrobinê oleju do 
smarowania. Ostatnie dni przed postem nazywano 
„kusakami”, uwa¿ano, ¿e to kusy, czyli diabe³ zbiera 
najwiêksze ¿niwo zabieraj¹c do siebie po zapiciu siê pijaków, 
wisielców i innych z³ych ludzi. Wierzono, ¿e w chwili zejœcia 
z tego œwiata wisielca lub jakiegoœ z³ego cz³owieka zaczyna 
wiaæ bardzo silny i nieprzyjemny wiatr a kusy chichocze z 
radoœci. Ciekawe, ¿e w „ostatki” bardzo czêsto wiej¹ silne 
wiatry powoduj¹c zamiecie albo ró¿ne szkody. Aby zmieniæ 
ten stan rzeczy ludzie gromadnie udawali siê do koœcio³a na 
tzw. „czterdziesto-godzinne nabo¿eñstwo” poprzedzaj¹ce 
Popielec. M³odsi wybierali siê piesz¹, starsi szykowali niedu¿e 
pojedyncze sanie, albo te¿ podwójne sczepiane na krzy¿ 
³añcuchami nazywane tutaj „rajtkami”. Takie sanie mog³y 
pomieœciæ sporo osób, poniewa¿ mia³y doœæ du¿¹ skrzyniê 
³adown¹, potrzebowa³y jednak pary dobrych koni.

Opowieœci (2). Z popio³em na g³owie.
Na nabo¿eñstwo posypania g³ów popio³em do koœcio³a 

parafialnego przychodzi³o zawsze du¿o ludzi, mimo ¿e dni te 
bywa³y zimne a droga trudna do przebycia, napada³o du¿o 
œniegu, którym natychmiast zaj¹³ siê silny wiatr tworz¹c 
z bia³ego puchu ró¿ne kompozycje, najczêœciej przybieraj¹ce 
formê wysokich zasp. Ludzie czekali, aby ktoœ przejecha³ 
sankami, wtedy po œladach ³atwiej iœæ. Dla pozostaj¹cych 
w domu nale¿a³o przynieœæ trochê popio³u i posypaæ im g³owy 
po powrocie z koœcio³a. Pod chórem i po k¹tach gromadzili siê 
m³odzi, stali niepewnie albo drzemali i nic w tym dziwnego, bo 
jak mo¿na siê czuæ po nocnej hulance? Wprawdzie muzyka 
umilk³a o pó³nocy, ale nikt do domu nie wraca³. Przecie¿ trzeba 
odprowadziæ dziewczyny, a potem znik³a niejedna furtka, albo 
oberwa³ napotkany pies. Do obrzêdu posypania g³ów 
popio³em proboszcz kaza³ ludziom ustawiæ siê w dwuszeregu, 
tak jak podczas udzielania Komunii œw. Podchodz¹c do ka¿dej 
osoby mówi³: „prochem jesteœ i w proch siê obrócisz” 
i szczyptê popio³u nasypa³ na g³owê. Ludzie stali w kolejce 
i œpiewaj¹c pieœni czekali na ten wa¿ny moment. Sta³ te¿ Antek 
zwany „Tyk¹”. Nazwano go tak, poniewa¿ by³ w¹t³y i wysoki 
a gdy szybko szed³ wtedy chwia³ siê jak tyczka w grochu 
poruszana przez wiatr. Po nocnych tañcach w³óczy³ siê gdzieœ 
do rana i spóŸni³ siê nieco na Mszê, œw. Gdy kap³an stan¹³ przy 
nim z popio³em, ten szeroko otworzy³ usta, jakby chcia³ 
przyj¹æ Komuniê œw. Starszy kap³an, który niejedno ju¿ widzia³ 
i raczej niczemu siê nie dziwi³, tym razem stan¹³ zdumiony, 
przez chwilê waha³ siê jakby nie wiedz¹c co czyniæ, nastêpnie 
uœmiechaj¹c siê wyci¹gn¹³ wysoko rêkê, aby posypaæ go 
popio³em. Wszyscy dooko³a parsknêli œmiechem, bo myœleli, 
¿e ksi¹dz nasypie mu popio³u w otwarte usta, mo¿e i sta³oby siê 
tak, ale dzieñ Popielcowy i œwiête obrzêdy wymaga³y powagi i 
uszanowania. 

W czasie Wielkiego Postu wieœ wycisza³a siê, mê¿czyŸni 
rzucali palenie papierosów i picie alkoholu. Na³ogowemu 
palaczowi jest bardzo trudno przestaæ paliæ, najtrudniejsze s¹ 
pierwsze dni, a gdy ktoœ w pobli¿u zapali to naprawdê mocno 
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pod dotykiem czarodziejskiej ró¿d¿ki powstawa³y kompozycje 

jode³ek, spirali, meandrów i drzewek ¿ycia. D³ugo opowiada³a 

dzieciom, ¿e jajko to znak Chrystusa Zmartwychwsta³ego. 

M³ode pisklê musi przebiæ skorupê jajka, aby wydostaæ siê na 

zewn¹trz do ¿ycia. Tak samo Jezus musia³ przebiæ skorupê 

grobu, aby pokonaæ œmieræ i wyjœæ do ¿ycia, a razem z nim 

pokonaj¹ œmieræ ci, którzy dziel¹ siê poœwiêconym jajkiem i 

obdarowuj¹ siê pisankami. Najczêœciej ³adne pisanki 

dostawa³o siê od rodziców chrzestnych na szczêœcie i 

powodzenie. W Wielkanoc pisank¹, albo gotowanym jajkiem 

nale¿a³o siê postukaæ z doros³ymi i dzieæmi, przypomina³o to 

zwyczaj ³amania siê op³atkiem, ale nie by³o przy tym takiej 

powagi, a przeciwnie dokonywa³o siê to w bardzo radosnym 

nastroju, szczególnie, gdy ktoœ zamiast jajka gotowanego dosta³ 

surowe. Podczas stukania siê takie jajko szybko pêka³o 

oblewaj¹c stukaj¹cego, wtedy wszyscy wybuchali œmiechem 

nazywaj¹c nieszczêœnika „sma¿enic¹”. 
Na Rezurekcjê przybywa³o bardzo wielu ludzi, niektórzy 

przychodzili tylko na tê uroczystoœæ. Zdarzy³o siê Tadziowi 

Moczygêbie i JóŸowi Gisowi przyjœæ pod koœció³, gdy ju¿ 

rozpoczê³a siê trzykrotna procesja. Przystanêli, popatrzyli, 

pomruczeli i zrobili w ty³ zwrot, ruszaj¹c poœpiesznie 

w kierunku domu. Wracali na skróty œcie¿k¹ obok domu 

starego Kowala, który kuœtykaj¹c wyszed³ z mieszkania. Gdy 

zobaczy³ owych m³odzian zapyta³; dlaczego wracacie tak 

wczeœnie? Odpowiedzieli, ¿e nie ma po co iœæ do koœcio³a, bo 

bêd¹ go wewn¹trz bieliæ. Jak to bieliæ, w same œwiêta? A tak, na 

w³asne oczy widzieliœmy, ¿e wynosz¹ chor¹gwie, obrazy, 

³awki i meble. My te¿ chcieliœmy pomóc, ale wszystko ju¿ 

zabrali. Co mieliœmy staæ? Trzeba iœæ do domu, kie³basa i piwo 

ju¿ czeka. Nie wszyscy brali udzia³ w procesji. Kilka osób w 

tym czasie rozbiera³o Grób Jezusa, inni zajêli ju¿ ³awki, a czêœæ 

mê¿czyzn w ogóle nie wchodzi³a na cmentarz przykoœcielny, 

ale sta³a w zagajniku obok koœcio³a. Mê¿czyŸni palili tam 

ognisko, czasem raczyli siê alkoholem, tylko niektórzy 

próbowali siê modliæ. Nikt nie wiedzia³ sk¹d wzi¹³ siê taki 

dziwny zwyczaj, tylko stary dziadek Kubuœ mówi³, ¿e pochodzi 

on jeszcze z „ruskich” czasów, gdy Unitom czyli katolikom 

wschodniego obrz¹dku nie wolno by³o braæ udzia³u 

w rzymsko katolickich œwiêtach, bo car uczyni³ ich gwa³tem 

prawos³awnymi. Oni te¿ nie chcieli chodziæ do cerkwi, dlatego 

wybierali miejsce w pobli¿u koœcio³ów, czuli siê przecie¿ 

katolikami. Gdy kozacy z nahajkami próbowali ich przepêdziæ, 

to oni wyci¹gali gorza³kê, czêstowali kozaków i mówili, ¿e car 

nie zakaza³ piæ gorza³ki pod koœcio³em. Czasy siê zmieni³y a 

zwyczaj pozosta³, zachowuj¹ go dalej nie znaj¹c jego 

pochodzenia, ani znaczenia. Przed wojn¹ i zaraz po wojnie 

wartê przy Grobie Jezusa trzymali stra¿acy i wojskowi, potem 

w³adza ludowa zakaza³a tego. Przez kilka lat pusto by³o przy 

Grobie w Rezurekcjê. Ch³opi postanowili sami zorganizowaæ 

wartê. Wypatrzyli gdzieœ stroje rzymskich legionistów i wed³ug 

tego wzoru wykonali kilkanaœcie mundurów. Bardzo piêknie 

prezentowali siê w tych strojach, szczególnie podczas procesji, 

ludzie cieszyli siê, ale nie w³adze. Urz¹d Bezpieczeñstwa przez 

kilka tygodni szarpa³ pomys³odawców i wykonawców. 

Wszyscy ju¿ poczuli ciê¿k¹ rêkê „w³adzy ludowej”, która coraz 

bardziej zabiera³a siê do ch³opów. 
Po skoñczonym nabo¿eñstwie rezurekcyjnym nale¿a³o 

jak najszybciej wróciæ do domu. Ten, kto wróci³ pierwszy 

piesz¹ lub furmankê zapewni³ sobie pomyœlnoœæ na ca³y rok. 

zachwia³a siê a obydwaj ch³opcy znaleŸli siê w zimnej wodzie. 

Mieli du¿o szczêœcia, bo wydarzy³o siê to niedaleko domu. 

Przemokniêci, zziêbniêci i przestraszeni wpadli do mieszkania 

od razu informuj¹c rodziców, ¿e koszyczki pozosta³y 

nienaruszone. Nikt nie dowiedzia³ siê jak tego dokonali. 

¯artowano sobie z nich, ¿e swoje koszyczki poœwiêcili dwa 

razy, raz w koœciele i drugi raz w wodzie. Pod koniec Postu 

urz¹dzano w koœciele rekolekcje i spowiedŸ, na które trzeba iœæ 

bez wzglêdu na pogodê. Rodzice nakazywali dzieciom 

wyciszenie siê, nie wolno œmiaæ siê, nie wolno krzyczeæ, nie 

wolno marudziæ przy jedzeniu i s³uchaæ radia. Z tym jednak 

zawsze by³y trudnoœci. Rekolekcje stanowi³y czêœæ ¿ycia 

wioski, a ciekawe nauki ludzie d³ugo pamiêtali i powtarzali. W 

Wielk¹ Œrodê kobiety szykowa³y lampki do grobu Jezusa. Na 

dnie szklanej musztardówki umieszczano kr¹¿ek z surowego 

ziemniaka, w który nale¿a³o w³o¿yæ s³omkê z knotem. To 

wszystko zalewa³o siê gor¹cym smalcem, po ostygniêciu w 

Wielki Czwartek nale¿a³o zanieœæ do koœcio³a. Starsi 

mieszkañcy wioski robili porz¹dki przy kapliczkach i krzy¿ach 

przydro¿nych, m³odzie¿ przygoto-wywa³a na œrodku wioski 

du¿¹ drewnian¹ huœtawkê. Ustawiano dwa wysokie i mocne 

s³upy, wkopuj¹c g³êboko w ziemiê a nastêpnie porz¹dnie 

mocuj¹c. Na samej górze umieszczano wa³, do którego 

przytwierdzono dwa dr¹gi z siedzeniem i huœtawka gotowa. W 

Wielkanoc po Rezurekcji i œniadaniu do tej huœtawki ci¹gnê³a 

wszystka m³odzie¿, ka¿dy chcia³ siê pohuœtaæ, niektórzy 

œmia³kowie potrafili nawet wykonaæ obrót, by³o to jednak 

niebezpieczne.

Opowieœci (3). Pisanki babci Rozalki.
Wielki Tydzieñ i Wielkanoc wyzwala³y wiele energii i ró¿nych 

pomys³ów. To przecie¿ czas œwinio bicia, pisania pisanek, 

ubierania Grobu Jezusa i wielu innych zajêæ. Pamiêtamy, ¿e 

mieszkañcy nie mieli jeszcze elektrycznoœci, lodówek i innych 

udogodnieñ. Jak zakonserwowaæ miêso z w³asnego uboju? 

U¿ywano do tego celu drewnianych beczek, gdzie miêso 

wk³adano do tzw. „ropy”, czyli zaprawy sk³adaj¹cej siê z wody 

soli i saletry. Nie by³ to idealny sposób przechowywania, ale 

musia³ wtedy wystarczyæ. Kie³basy na Wielkanoc nale¿a³o 

wyrobiæ z dobrego miêsa i rêcznie. Odpowiednio 

przygotowane jelita œwiñskie naci¹gano na kawa³ek wikliny w 

kszta³cie greckiej litery alfa i wpychano do niego pokrojone w 

kszta³cie prostok¹ta kawa³ki miêsa z czosnkiem. Tak¹ kie³basê 

trzeba jeszcze trochê uwêdziæ, wysuszyæ i powiesiæ na strychu, 

aby mog³a tam wisieæ do lata. Smak takich wyrobów jest 

niepowtarzalny i jeœli ktoœ raz w ¿yciu jad³ tak przygotowan¹ 

wêdlinê to ju¿ nigdy go nie zapomni. 
W wielu domach wykonywano pisanki, ale naj³adniejsze 

pochodzi³y od Rozalki. Tak nazywano babciê Rozaliê, która 

mia³a talent do robienia ró¿nych ozdób, potrafi³a je 

wyczarowaæ prawie z niczego. W Wielkim Tygodniu zbiega³y 

siê do niej wszystkie dzieci prosz¹c, aby napisa³a ³adn¹ 

pisankê. Zawsze broni³a siê, t³umacz¹c, ¿e jest stara i ju¿ s³abo 

widzi, ale kiedy dzieci bardzo prosi³y, kaza³a przynieœæ ³upiny 

cebuli, pêdy m³odego ¿yta i kawa³ków kory, wk³ada³a je do 

¿eliwnego garnka i d³ugo gotowa³a szepcz¹c niby jakieœ 

zaklêcia. Potem bra³a do rêki wierzbowy patyczek, lekko go 

nacina³a wk³adaj¹c w to naciêcie metalow¹ koñcówkê 

sznurówki. Takim pisakiem raz po raz wk³adanym do 

roztopionego wosku nanosi³a kolejny fragment wzoru. Jakby 

25



razy chcia³a wskoczyæ do ognia, wrzeszcz¹c, ¿e ju¿ wszystko 

przepad³o, ¿e razem z domem ona powinna siê spaliæ. Ludzie 

odci¹gnêli j¹ na bok. Ogieñ zacz¹³ przenosiæ siê na budynki 

gospodarcze. Ktoœ krzykn¹³, ¿e trzeba wyprowadziæ krowy, 

œwinie i konia. Uda³o siê jakoœ z krowami, wyniesiono œwinie, 

ale nie³atwo posz³o z koniem, który za nic nie chcia³ opuœciæ 

stajni. Konie bardzo boj¹ siê ognia. Józio Gis gdy znalaz³ siê 

w pobli¿u po¿aru zd¹¿y³ trochê wytrzeŸwieæ, z³apa³ jak¹œ 

szmatê, narzuci³ j¹ koniowi na g³owê aby nic nie widzia³ 

i wtedy uda³o siê go wyprowadziæ na zewn¹trz. Na wszystkie 

strony œwiata rozbiega³y siê tysi¹ce iskier, jedne malutkie jakby 

robaczki œwiêtojañskie, inne wielkie i groŸne. S³ychaæ trzask 

pal¹cego siê drzewa, które upadaj¹c wydawa³o 

charakterystyczny dŸwiêk i wyrzuca³o nowe snopy z³otych 

i czerwonych iskier. Nigdzie nie wia³ wiatr, bo pogoda by³a 

bardzo ³adna i panowa³a delikatna wiosenna cisza, ale 

w pobli¿u po¿aru wytwarza³ siê jakiœ ogromny ci¹g powietrza, 

który porywa³ z dachu strzechacze, czyli ma³e snopki s³omy 

pokrywaj¹ce dach. Wzbija³y siê w niebo niby sztuczne ognie, 

lecia³y bardzo daleko. Tego ludzie bali siê najbardziej, bo 

ciep³e powietrze wytwarzaj¹ce siê na skutek po¿aru nios³o je 

nawet na drugi koniec wioski i zdarza³o siê, ¿e po¿ar wybuch³ 

w nowym miejscu. W takiej sytuacji najlepszym ratunkiem by³a 

modlitwa do œw. Floriana i œw. Agaty. W ka¿dym domu 

przechowywano sól, wodê i chleb poœwiêcony w uroczystoœæ 

œw. Agaty. Kobiety bra³y garœæ soli i modl¹c siê rzuca³y j¹ 

w ogieñ. Inne palm¹ albo ga³¹zk¹ sosny umoczonej w wodzie 

kropi³y przelatuj¹ce iskry. Te czynnoœci naprawdê 

powodowa³y zanik iskier i ogieñ traci³ swój impet nieco 

przygasaj¹c. Zdarza³o siê, ¿e wiatr nagle zmienia³ kierunek 

i zagro¿one sp³oniêciem budynki ocala³y. Stra¿y po¿arnej na 

miejscu nie by³o, zanim stra¿acy przyjechali z miasteczka, to 

wszystko siê ju¿ spali³o, mogli tylko dogasiæ zgliszcza. Ludzie 

od pocz¹tku ogieñ gasili wiadrami wody, ale zwyk³a studnia nie 

mia³a wielkich zasobów. U Pudlów wszystko siê spali³o. Nie 

mieli ubrañ, nie mieli domu, nie mieli obory ani stodo³y. 

Pozosta³y tylko cudem uratowane zwierzêta, ale i dla nich nie 

by³o pokarmu. Ma³a wioska, chocia¿ sama biedna, to jednak 

szybko reagowa³a na to nieszczêœcie. Najbli¿si s¹siedzi przyjêli 

ich pod swój dach, inny s¹siad odda³ do dyspozycji szopê, która 

spe³nia³a rolê obory. So³tys zarz¹dzi³ zbiórkê na pogorzelców, 

przydzielono im kilka konnych wozów, aby zbieraæ siano, 

s³omê, zbo¿e, ziemniaki, m¹kê, ró¿ne naczynia no i oczywiœcie 

ubrania. To da³o pocz¹tek nowego wyposa¿enia a tak¿e 

nadziejê. Wkrótce zbudowali sobie ma³¹ budkê z zebranych 

desek i czêœci niedopalonego ogrodzenia, przypominaj¹c¹ 

raczej domek letniskowy, albo du¿y namiot. Powodem po¿aru 

by³ prawdopodobnie nieszczelny przewód kominowy. Po¿ary 

zawsze stanowi³y problem dla wioski. Powstawa³y najczêœciej 

podczas burzy od uderzenia pioruna, w dzieñ nie wygl¹da³y 

jednak tak przera¿aj¹co. 
Wioska otoczona by³a bagnistymi ³¹kami. Ros³a tam 

zawsze du¿a trawa, któr¹ mieszkañcy chêtnie kosili. Nie by³o 

jednak sposobu, aby j¹ w porze letniej wywieŸæ, dlatego ch³opi 

wybierali jakieœ wzniesienie, gdzie siano przynoszono 

i sk³adano w stogi. Gdy zim¹ porz¹dnie zamarz³o, wtedy 

wszystko zwo¿ono do stodo³y. Stogi siana by³y ulubionym 

celem dla piorunów, po letniej burzy i wy³adowaniach pali³y 

siê przez ca³¹ noc. Nikt ich nie gasi³, bo stóg jest bardzo trudny 

do ugaszenia, a siano takie nie nadaje siê do karmienia 

zwierz¹t.

Pierwszy dzieñ œwi¹t mia³ charakter bardziej rodzinny, nie 

organizowa³o siê zabaw i nie chodzi³o siê w goœci, chyba, ¿e 

tylko do najbli¿szej rodziny, ale mo¿na by³o do woli korzystaæ 

z ustawionej huœtawki, spotykaæ siê na wspólnym œpiewaniu i 

robiæ jakieœ niewielkie draki, albo te¿ powtórnie przyjœæ do 

koœcio³a, a w³aœciwie do dzwonnicy, aby poci¹gaæ za sznury 

dzwonów. Starzy ludzie mówili, ¿e trzeba d³ugo dzwoniæ by 

g³osiæ chwa³ê zmartwychwstania, a jednoczeœnie uprosiæ dla 

siebie b³ogos³awieñstwo. Niektórzy jak Gogó³ka, albo Zalewko 

chodzili po polach i na miedzy zakopywali resztki ze 

œwiêconego, koœci albo pisanki. Gdy ich pytano, dlaczego to 

robi¹ i co to oznacza, odpowiadali, ¿e „na pomyœlne urodzaje”. 

Drugi dzieñ Wielkanocy to czas rozrywki, chodzenia w goœci i 

zabawy. Nie by³o zwyczaju lania wod¹, to przychodzi³o 

poma³u z innych stron. Natomiast w Niedzielê Przewodni¹ 

nikomu wody nie ¿a³owano, „bo na Przewody wiadro wody”. 

Nawet stra¿acy ustawiali siê z motopomp¹ za drewnianym 

p³otem i ka¿demu przechodz¹cemu lub przeje¿d¿aj¹cemu 

robili niez³y prysznic.

Opowieœci (4). Po¿ar.
Tego roku Wielkanoc by³a wyj¹tkowo ciep³a i wczeœnie 

przylecia³y ptaki. Ludzie mówili o zamieszka³ym bocianim 

gnieŸdzie na Jaœkowej stodole. Bocian to ptak szanowany 

przez wszystkich, ka¿dy chcia³, aby za³o¿y³ gniazdo na jego 

zabudowaniu, ale wszystkie zabiegi koñczy³y siê na niczym. 

Bociany mia³y jakieœ swoje tajemnice i przyzwyczajenia i nie 

zwraca³y uwagi na ludzkie poczynania. Starzy ludzie 

twierdzili, ¿e piorun nigdy nie uderzy w dom gdzie ptak ten 

za³o¿y³ gniazdo. Prawdopodobnie jest odwrotnie, to ptak unika 

miejsc, w które chêtnie bij¹ pioruny, a miejscami tymi s¹ to 

podziemne wodne cieki z silnym i niezdrowym 

promieniowaniem, bociany wyczuwaj¹ takie miejsca i unikaj¹ 

ich. Czyste b³êkitne niebo zosta³o nape³nione przepiêknym i 

radosnym œpiewem skowronka. Nigdy ten ptak nie œpiewa tak 

piêknie jak na pocz¹tku wiosny. Mieszkañcy wsi tak¿e 

szanowali tego drobnego ptasiego artystê, bo jak mówi³ 

dziadek Kubuœ jest to bo¿y œpiewak, którego Bóg wys³a³ na 

ziemiê, aby ch³opom rozweselaæ ¿ycie i pomagaæ w ciê¿kiej 

pracy. Drugi dzieñ Wielkanocy dobiega³ koñca, czêœæ m³odych 

bawi³a siê na potañcówce w szkole inni zabawiali siê na 

podwórku w „kotka i myszkê” tworz¹c kr¹g i œpiewaj¹c: 

”uciekaj myszko do dziury, bo ciê tam z³apie kot bury, a jak ciê 

z³apie kot bury, to ciê obedrze ze skóry”. Najm³odsi kopali 

pi³kê graj¹c w tzw. „dwa ognie”. Zapad³a noc, wiêkszoœæ ludzi 

uda³a siê na odpoczynek, tylko tu i ówdzie s³ychaæ jeszcze jakiœ 

œpiew albo krzyk. Matka Piotrka jakoœ d³ugo nie mog³a zasn¹æ i 

przez ca³¹ noc raczej drzema³a ni¿ spa³a, a otworzywszy oczy 

gdzieœ nad rankiem zauwa¿y³a, ¿e jest jakoœ dziwnie widno, 

nie by³o to œwiat³o s³oneczne, ale jakieœ czerwone. Gdy 

wyjrza³a przez okno zobaczy³a pal¹cy siê dom niedaleko pod 

lasem u Pudlów. Obudzona rodzina poœpieszy³a na ratunek. 

Po¿ar na wsi w nocy to straszne zjawisko. Zabudowania kryte 

s³om¹ i ocieplone zagat¹ ze s³omy lub liœci pal¹ siê jakby jakieœ 

olbrzymie pochodnie strzelaj¹ce do nieba. Krwawa ³una 

rozœwietli³a ca³y teren, taki widok wzbudza³ strach i 

przera¿enie. Z pal¹cego siê mieszkania wybieg³a prawie nago 

rodzina Pudlów. Mê¿czyŸni próbowali coœ z domu wynieœæ, 

ale szanse by³y nik³e, bo wszystko znajdowa³o siê w ogniu. 

Stara Pudlowa krzycza³a z bólu i ze strachu jak ob³¹kana, kilka 
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Aby wygraæ cenne nagrody nale¿y: rozpoznaæ obiekt ze zdjêcia, wskazaæ jego miejsce po³o¿enia oraz 

przeznaczenie. Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem zamieszkania  i nr 

telefonu nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Siedliszczu b¹dŸ przes³aæ na adres: 

glos@siedliszcze.pl do dnia 30 kwietnia 2018 r. Do wygrania 100,00 z³

   KONKURS    KONKURS

Rozwi¹zanie konkursu 
z poprzedniego numeru

Konkurs polega³ na rozpoznaniu obiektu ze zdjêcia 

i wskazaniu miejsca jego po³o¿enia na terenie Gminy 

Siedliszcze.

OdpowiedŸ brzmi: Na zdjêciu przedstawiona jest 

kapliczka przydro¿na, która znajduje siê na skrzy¿owaniu 

dróg w Majdanie Zahorodyñskim. Skrzy¿owanie drogi do 

Majdanu Zahorodyñskiego z drog¹ relacji Siedliszcze – 

Borowo.

Spoœród osób które udzieli³y prawid³owej odpo-

wiedzi wylosowana zosta³a Pani Urszula Bydliñska 

wygrywaj¹c 100,00 z³.

Gratulujemy wygranej !!!

K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY K¥CIK KULINARNY

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

SK£ADNIKI:

- 12 ugotowanych jajek,

- 2-3 ma³e papryczki chili

- 2 ga³¹zki tymianku,

- 500 ml octu jab³kowego (lub 250 ml octu 10 %)

- 3 ³y¿ki cukru,

- 2 ³y¿eczki soli

- 1/2 ³y¿eczki ziarenek gorczycy

- 1/2 ³y¿eczki ziarenek pieprzu 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ugotowane jajka obraæ i op³ukaæ. Jajka dajemy do 2 
wyparzonych s³oiczków, dodajemy papryczki chili i 
tymianek. Do garnka wlewamy 1 litr wody oraz ocet, 
cukier, sól, gorczycê i pieprz. Zalewê zagotowaæ i 
ostudziæ. Ch³odn¹ zalew¹ zalewamy jajka z chili i 
tymiankiem (Jajka musz¹ byæ ca³kiem zakryte. Jajka 
w zalewie odstawiæ do lodówki - bêd¹ gotowe po 
dwóch dniach. 

SK£ADNIKI: Kruchy spód: 2 szklanki m¹ki, 1/2-3/4 
kostki mas³a, 1 jajko, 2 ³y¿ki cukru pudru, 1 
³y¿eczka proszku do pieczenia. Masa serowa: 1 kg 
twarogu zmielonego 2 krotnie (nie z wiaderka!), 7 
jajek, 100 g mas³a, 1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej, 1 
opakowanie budyniu, 1 opako-wanie cukru 
wanilinowego lub 2 ³y¿ki cukru z prawdziw¹ 
wanili¹, 1 szklanka cukru, 1-2 ³y¿ki soku z cytryny 
Dodatkowo: cukier puder do posypania, kilka ³y¿ek 
marmolady
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Kruchy spód: M¹kê 
przesiewamy z cukrem i cukrem waniliowym oraz 
proszkiem do pieczenia. Dodajemy mas³o i siekamy 
no¿em. Nastêpnie dodajemy jajko i zagniatamy 
ciasto. Ciasto rozwa³kowujemy na kszta³t formy 
i w kilku miejscach nak³uwamy widelcem. For-
mê(35x25cm) z ciastem wstawiamy do nagrzanego 
do 200°C piekarnika i podpiekamy oko³o 10-15 
minut. Studzimy i smarujemy równo kilkoma 
³y¿kami marmolady.
Masa serowa: Bia³ka oddzielam od ¿ó³tek. ¯ó³tka 
ucieram z 1/2 szklanki cukru na jasn¹ masê. Dodajê 
zmielony twaróg, m¹kê ziemniaczan¹, budyñ, 
rozpuszczone i ostudzone mas³o i miksujê doœæ 
krótko ¿eby zbytnio nie napowietrzyæ sernika, 
poniewa¿ po upieczeniu mo¿e on opaœæ. Bia³ka 
ubijam na sztywn¹ pianê dodaj¹c partiami 
pozosta³e 1/2 szklanki cukru. Do masy serowej 
dodajemy ubit¹ pianê z bia³ek i delikatnie 
mieszamy. Masê przelewamy do formy na 
przestudzony spód.

Sernik wstawiamy do nagrzanego do 
170°C piekarnika i pieczemy ok. 60 minut. Po 
upieczeniu sernik zostawiamy w piekarniku z 
uchylonymi drzwiczkami, a¿ do ca³kowitego 
wystygniêcia. Ostudzony sernik wk³adamy na noc 
do lodówki.

SK£ADNIKI: 250 g margaryny, 2 szklanki m¹ki 
pszennej, 2 p³askie ³y¿eczki proszku do 
pieczenia, 3/4 szklanki cukru, 5 jajek klasy "L", 
szczypta soli, 0.5 szklanki oleju, 1 opakowanie 
cukru wanilinowego, 2 ³y¿ki suchego maku, 
1 budyñ œmietankowy bez cukru, 1 kisiel 
¿urawinowy lub truskawkowy b¹dŸ wiœniowy, 
2 p³askie ³y¿ki gorzkiego kakao, cukier puder 
do oprószenia, forma do keksu 12 x 30 cm, 
papier do pieczenia

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Margarynê ucieramy z cukrem na 

puszysto. Nastêpnie dodajemy po jednym z 
¿ó³tek ci¹gle ucieraj¹c. PóŸniej dodajemy po 
trochu na przemian m¹kê pszenn¹ i olej. Nie 
zapomnijmy dodaæ proszku do pieczenia. Po 
dodaniu m¹ki, oleju i proszku do pieczenia 
dodajemy ubite na sztywno bia³ka z dodatkiem 
szczypty soli i delikatnie ³y¿k¹ ³¹czymy pianê z 
bia³ek z utartym ciastem, a¿ do po³¹czenia siê 
sk³adników. 

Gotowe ciasto dzielimy na 4 równe 
czêœci. Do pierwszej dodajemy suchy mak, do 
drugiej kakao, do trzeciej kisiel, a do czwartej 
ostatniej budyñ. Ka¿d¹ czêœæ dok³adnie 
mieszamy.

Keksówkê 12x30 cm wyk³adamy papie-
rem do pieczenia - mo¿emy u¿yæ te¿ formy do 
babki, uk³adamy kolejno warstwy: najpierw 
ciasto z makiem, nastêpnie ciasto z kakao, 
kolejno ciasto z kisielem, na koñcu ciasto 
z budyniem. Ka¿d¹ warstwê zawsze dok³adnie 
wyrównujemy przed na³o¿eniem kolejnej. Tak 
przygotowane ciasto pieczemy 60 min. 
w temp 180'C. Po upieczeniu i ostygniêciu 
posypujemy cukrem pudrem. Mo¿emy te¿ 
polaæ polew¹ jeœli tak bardziej wolimy.

Jajka w pikantnej 
zalewie octowej

Jajka w pikantnej 
zalewie octowej

Kolorowa 
Babka Wielkanocna

Kolorowa 
Babka Wielkanocna

Sernik WiedeñskiSernik Wiedeñski
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