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Pierwszy biblioteczny kwartalnik on-line w Lubyczy Królewskiej!

Wielkanoc
tuż, tuż!
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Drodzy Czytelnicy!
W imieniu własnym oraz pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Lubyczy Królewskiej  z wielką przyjemnością pragnę powitać Was na 
łamach naszej nowo powstałej gazety internetowej LUBIc@. Nazwa ta 
jest połączeniem historii Gminy Lubycza Królewska oraz przyjemnej 
przestrzeni internetowej, do której Was zapraszamy.

LUBIc@ będzie kwartalnikiem zawierającym tematy z życia codziennego 
mieszkańców naszej gminy, nawiązujące do tradycji, historii i kultury. 
Pragniemy, aby ta gazeta była dla Państwa przewodnikiem oraz inspiracją 
do wymiany myśli i spostrzeżeń. Mamy nadzieję, że LUBIc@ dzięki 
Wam będzie miała możliwość rozwoju i stanie się Waszym ulubionym 
kwartalnikiem on-line. Liczymy na to, że w przyszłości stworzymy także 
gazetą, którą będzie można poczytać przy porannej kawie.

Wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Wielkiej Nocy, dlatego 
już teraz pragniemy złożyć Państwu życzenia  zdrowych, pogodnych  
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości  
w życiu prywatnym i zawodowym.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Lubyczy Królewskiej

Alicja Żmuda 
wraz z pracownikami

Pierwszy numer poświęcony jest w głównej 
mierze zbliżającym się Świętom Wielkiej Nocy. 
Jak kiedyś obchodziły święta osoby, mieszkające 
w naszej gminie? Chociaż pochodzą z różnych 
rejonów województwa lubelskiego, jednak łączy 
je tradycja i to, że część swojego życia spędziły 
właśnie w Gminie Lubycza Królewska. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kniazi  
i Lubyczy Królewskiej zabiorą nas w sentymentalną 
podróż do lat swojej młodości. Będzie o pisankach, 
śmigusie-dyngusie i Triduum Paschalnym. 
Agnieszka Kusiak opowie o tym, jak tworzy swoje 
prace, często związane z Wielkanocą, a dwie młode 
dziennikarki z Machnowa Nowego – Gabriela 

Kudyk i Maja Pawliszak przeprowadzą wywiad 
z własnymi babciami. Panie Krystyna Talabska 
i Karolina Machlarz opowiedzą o tym, co jest 
najważniejsze w malowaniu pisanek. Wspomnimy 
również o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, którą 
jak co roku organizuje sztab ludzi. 

Miłą odskocznią będzie również historia 
trzech młodych, zdolnych dziewcząt z Lubyczy 
Królewskiej, które poświęcają swój wolny czas 
gimnastyce artystycznej. Zabierzemy Was 
również w podróż literacką i przedstawimy prace, 
które wzięły udział w  I Konkursie „O Lubyckiego 
gryfa”.

Zapraszamy do lektury!

Teksty do numeru przygotowały: Gabriela Kudyk, Maja Pawliszak, Katarzyna Jaremczuk
Skład: Katarzyna Jaremczuk

Zdjęcia:  Gabriela Kudyk, Maja Pawliszak, Katarzyna Jaremczuk, Agnieszka Kusiak, 
Karolina Machlarz, Photo Dance Iwona i Jarosław Cieślikowscy

Jeśli chcesz, żebyśmy o czymś napisali, zgłoś się do nas pod adresem biblioteka@lubycza.pl 
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Agnieszka Kusiak swoją przygodę z rękodziełem roz-
poczęła około 2003 roku. – Były to kartki, stroiki wiel-
kanocne i bożonarodzeniowe, wykonywane na szkolne 
kiermasze, które przygotowywałam z moimi uczniami. W 
ten sposób zbieraliśmy fundusze na cele klasowe lub cha-
rytatywne – mówi pani Agnieszka, właścicielka fanpage`a 
„Taraski handmade”.

To właśnie od pracy w szkole rozpoczęła się przygoda pani 
Agnieszki z rękodziełem. Zaczęła ona wykonywać kwiaty z bibuły 
oraz duże ozdoby z papieru. 

– Szukałam nowych, ciekawych form, przez chwilę zajmowała 
się origami matematycznym – tzw. kręciołkami. Do tej pory wy-
konuję stroiki i kartki świąteczne – kontynuuje pani Agnieszka.

Na stronie Facebooka „Taraski handmade” Agnieszka Kusiak 
prezentuje swoje aktualne prace. Na co dzień wykonuje kartki oko-
licznościowe oraz obrazki z różnymi wzorami. W większości są to 
prace wystawiane na grupach z licytacjami dla chorych dzieci. W 
okresie wielkanocnym królują oczywiście motywy związane bez-
pośrednio ze świętami – stoiki wiosenne, wianki na drzwi i kartki 
świąteczne. Dodatkowo lubycka artystka wykonuje także wieńce 
dożynkowe. Ostatni mogliśmy podziwiać podczas powiatowych 
dożynek w Łaszczowie. Wtedy to praca pani Agnieszki zajęła III 
miejsce w kategorii wieńca nowoczesnego. – W 2011 roku moja 
mama, która należała do Koła Gospodyń Wiejskich „Lubczyk”, 
zapytała, czy nie zrobiłabym wieńca dożynkowego. Całe styro-
pianowe rusztowanie zostało wykonane przez członków koła, a ja 
miałam zająć się wyklejaniem świecy nasionami i kłosami zbóż. 
Wtedy zaczęła się moja przygoda z wieńcami dożynkowymi. Te-
raz już sama od początku do końca przygotowuję cały projekt 
wieńca. Pomysły konsultuję z mamą. Ona również pomaga mi  
w zbieraniu różnorodnych nasion – mówi Agnieszka Kusiak.

Pani Agnieszka dopiero niecałe dwa lata temu odkryła quil-

ling, który jest techniką papieroplastyki, polegającą na tworzeniu 
ozdób z wąskich pasków papieru. – Bardzo podoba mi się ta for-
ma plastyczna, daje wiele możliwości. Jest bardzo czasochłonna  
i pracochłonna, ale efekty mogą się podobać i zaskoczyć. Mogę tą 
metodą przygotować kartki okolicznościowe, zaproszenia, ozdoby 
na pudełka czy ramki do zdjęć, a nawet obrazy. Jednak quillingu 
dopiero uczę  się w wolnych chwilach, pomiędzy pracą, dziećmi  
a domem – mówi.

Do wykonania obrazka na początek wystarczą paski papiero-
we, igła quillingowa, szablon do kształtów i klej. Jak wygląda praca 
takimi formami? – Zaczynam od przygotowania sobie pojedyn-
czych elementów. Z nawiniętych na igłę pasków powstają kółka, 
którym nadaję palcami potrzebne kształty, np. listka czy płatka. 
Następnie z tych elementów wyklejam na ozdobnym kartonie 
oczekiwane wzory. Czas wykonania pracy jest tutaj pojęciem 
trudnym do określenia, ponieważ wszystko zależy od ilości ele-
mentów na papierze, jego wielkości i sposobu budowania wzorów. 
Na przykład na wykonanie kartki w formacie A5 z 9 kwiatkami 
potrzebuję około 9 godzin, a lew w formacie A4 przy sprawnej 
pracy zajmuje około 16 godzin – dodaje.

Prace pani Agnieszki można obejrzeć na stronie www.facebo-
ok.pl/taraskihandmade/.

Taraski handmadeTaraski handmade

 »kj



4

Wielu z nas pamięta coroczne chodzenie do kościo-
ła ze święconką, śmigusa-dyngusa czy malowanie pi-
sanek przed Świętem Wielkiej Nocy. Przygotowania do 
świętowania zaczynały się już kilka dni wcześniej.  Jak 
Wielkanoc wspominają mieszkanki z naszej gminy?

Po długim 40-dniowym Wielkim Poście przygotowywa-
no domy, odświętnie ustrojone zielonymi gałązkami, głównie 
baziami. Wszystko musiało zostać wyczyszczone i sprzątnię-
te, bo nie można było przed Wielkanocą np. czyścić butów, 
rąbać drewna czy prasować. Wcześniej też zabijało się świnie  
i wędziło wędliny. Wszystkie gospodynie obowiązkowo robiły 
mocną ćwikłę z chrzanem. Piekły duże drożdżowe baby, kru-
che amoniaczki i sernik ze swojskiego sera – wspomina Bro-
nisława Żeleźna, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
„Lubczyk” i dodaje, że ważnym elementem, szczególnie dla 
dzieci, były pisanki lub kraszanki. – Jajka wkładano do wiór-
ków z cebuli, wtedy wychodziły czerwone. Jeśli włożono je do 
gotowanego młodego żyta, to wychodziły zielone, natomiast 
ugotowane w gałązkach jabłoni – czarne. Dzieci pisały rów-
nież pisanki gorącym woskiem pod okiem mamy lub babci. 
Zazwyczaj później taka pisanka była podarunkiem dla przyja-
ciół lub gości – dodaje pani Bronisława.

Jak mówi lubycka seniorka, w Wielki Czwartek i Wielki 
Piątek zawsze należało iść do kościoła na nabożeństwa wiel-

kopostne, a w Wielką Sobotę dzieci przynosiły przed ołtarz 
koszyczki ze święconką. – Były tam jajka, skibka chleba, ma-
sło, ser, mała szynka, wianek kiełbasy oraz sól, a na wierzchu 
zawsze kładliśmy pisanki. Pamiętam, że w drodze powrotnej 
zawsze wiele z koszyków ubyło, ponieważ dzieci były głodne  
i wszystko zjadały. Często zostawała sama poświęcona sól. 
Jednak rodzice nam to wybaczali – mówi z uśmiechem Bro-
nisława Żeleźna. 

Podobnie święcenie koszyczków wspomina pani Janina 
Gontarz, członkini Koła Gospodyń Wiejskich „Lubczyk”.  
– Aby zachować tę tradycję, sama kupiłam swoim synom małe 
koszyczki, żeby chodzili je święcić. Zazwyczaj po święceniu 
wszystko z nich znikało w mgnieniu oka – śmieje się pani Ja-
nina.

Wielka Niedziela we wspomnieniach
Jak zgodnie stwierdzają obie panie, w Wielką Niedzielę 

obowiązkowo chodziło się na mszę rezurekcyjną, odprawianą 
wczesnym rankiem. – Zawsze do domu szliśmy bardzo szyb-
ko, bo mówiono, że jeśli szybciej przyjdziemy, to w ciągu całe-
go roku wszystko będzie zrobione na czas – mówi Bronisława 
Żeleźna. 

Po mszy świętej zastawiano stół z przygotowanymi potra-
wami. – U nas był to biały żur lub barszcz.  Zawsze czeka-
liśmy, aby tato złożył pierwszy życzenia i wtedy dzieliliśmy 

Z pokolenia na pokolenieZ pokolenia na pokolenie
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się jajkiem, zaczynając od mamy. Zastawiony stół, pełen sma-
kowitości pozostawał na cały dzień dla wszystkich chętnych. 
Nigdy się go nie sprzątało. Po obfitym śniadaniu jeździłam z 
rodzicami, siostrą i bratem do naszej ciotki, która mieszkała w 
Czartowcu Kolonii. Ta zawsze wręczała nam prezenty lub parę 
złotych. Tam gościliśmy się do wieczora, by furmanką zaprzę-
żoną w siwki wrócić do domu – wspomina pani Bronisława, 
pochodząca z Siemnic.

– U nas najpierw składaliśmy życzenia, jedliśmy poświęcone 
jajka i dopiero zasiadaliśmy do barszczu. Barszcz był zawsze 
gotowany na żeberkach, czosnku i przyprawach. Nie był to ty-
powy żur, tylko rosołowa woda, którą robię do dzisiaj. Nato-
miast u brata mojego męża, który mieszkał w Sochaczewie, ro-
biono barszcz czerwony. Pamiętam też, że moja mama zawsze 
robiła galaretę, której nie polewaliśmy octem, tylko jedliśmy  
z ćwikłą chrzanową. Tego też nauczyłam moje dzieci. Po zje-
dzeniu śniadania razem z chłopcami z sąsiedztwa chodziliśmy 
na pole, drogami między zagonami i święciliśmy każdy z zago-
nów – dodaje Janina Gontarz, która pochodzi z Aleksandrowa 
koło Biłgoraja.

A dlaczego robiono taką ćwikłę? – Przed świętami panował 
ścisły post. Gospodynie wyparzały nawet garnki. Później za-
bijano świnię i do tego mięsa zawsze należało zrobić cały gar 
ćwikły, dla zdrowia – mówi Bronisława Żeleźna i dodaje, że nie 
wyobraża sobie Świąt Wielkanocnych bez ćwikły z chrzanem.

Jak wspomina seniorka, w drugi dzień świąt jej tato zawsze 
chodził na pole, by obejrzeć zimowe zboża. Było to corocz-
nym obowiązkiem. Natomiast ona jako dziecko wychodziła na 

drogę razem z rodzeństwem i patrzyła, jak panny oblewane są 
wodą przez chłopców. – Po świętach każdy wracał do swoich 
obowiązków. Te piękne czasy pełne swobody, radości i przy-
jaźni upłynęły bezpowrotnie – wspomina nostalgicznie pani 
Bronisława.

Zaskoczona barankiem?
Pani Janina zapytana o symbol świąt, który pamięta ze swo-

jego dzieciństwa wymienia pisanki, żółte kurczaczki i baranki. 
Były one popularne w Aleksandrowie. Natomiast pani Broni-
sława przyznaje, że pieczonego baranka zobaczyła dopiero po 
przyjeździe do Hrebennego. – Nie pamiętam, żeby w naszym 
regionie piekło się baranki. Pamiętam natomiast sytuację, 
kiedy mieszkałam jeszcze w Hrebennem, otwierają się drzwi 
do mojej kuchni, wchodzi kobieta i mówi, że przyniosła mi 
baranka. Bardzo się wtedy zdziwiłam. Był lekki, wysoki, upie-
czony z ciasta drożdżowego i posypany cukrem pudrem. Miał 
chropowatą skórkę zupełnie jak prawdziwy baranek. Byłam 
bardzo zainteresowana, w jaki sposób wykonuje się takie wy-
pieki. A podarowała mi go pani Katarzyna Gnap, z którą się 
zaprzyjaźniłam. Była to ceniona twórczyni ludowa i poetka. 
To ona pokazała mi formy i nauczyła mnie piec właśnie takie 
baranki – wspomina Bronisława Żeleźna.

To tylko jedne z licznych tradycji, jakie mieszkańcy Gminy 
Lubycza Królewska wspominają zapytani o Święta Wielkanoc-
ne. Dziś tworzymy własne tradycje, o których za kilkadziesiąt 
lat będziemy opowiadać innym. 

 »kj

• Na zdjęciu (od lewej)  Janina Gontarz i Bronisława Żeleźna



6

Tak jak nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia 
bez choinki, tak nie można mówić o Wielkanocy bez 
kolorowych pisanek. Zajmują one honorowe miejsce 
na wielkanocnym stole, czy też w koszyku ze święcon-
ką. Pisanki, kraszanki, malowanki, drapanki – ile tra-
dycji, tyle nazw i sposobów na ich wykonanie.

Wydawałoby się, że w Gminie Lubycza Królewska malo-
wanie czy drapanie pisanek odeszło do lamusa. Nic bardziej 
mylnego. Jedną z pań, która wykonywała własne pisanki już 
w dzieciństwie, jest Krystyna Talabska. Swoimi zdolnościami 
podzieliła się ostatnio podczas zajęć w lubyckim Klubie Senio-
ra, gdzie poprowadziła zajęcia z malowania pisanek. Seniorzy 
mieli okazję stworzyć własne wielkanocne wzory.  – Pisanki 
maluję już od dwudziestu lat, jednak opracowanie techniki 
malowania, którą stosuję obecnie i dobranie farb zajęło mi 
około pięciu lat. Moje pisanki są pisankami nowoczesnymi, 
w których królują kwiaty. Tradycyjne formy zawierały czę-
sto szlaczki – kwiatów nie malowano. Wydaje mi się, że jest 
coraz więcej osób, które się tym zajmują. Wbrew pozorom  
w tamtych czasach nie było to popularne. Kiedyś byłam nawet 
na wystawie pisanek z Podlasia, która była zorganizowana w 
Lublinie. Były cudowne i różnorodne. Na Podlasiu królowa-
ły pisanki z wizerunkami świętych, w Łowiczu – tradycyjne 
kogutki, a Podhale słynęło z takich pisanek, jakie widziałam, 
kiedy byłam małą dziewczynką u nas na wsi – mówi pani Kry-
styna, która pochodzi z Żernik. 

Kolejki po pisanki
Jak sama przyznaje, cały dzień potrafiła spędzać u jednej 

z mieszkanek i patrzeć na to, jak ona wykonywała woskiem 
tradycyjne pisanki. – Godzinami stałam i przyglądałam się, 
jak ona pisała woskiem przeróżne kreski, gwiazdki, kółka czy 
trójkąty. Wtedy mi się to bardzo podobało. Każde dziecko 
przynosiło do niej jajko i czekało na swoją kolej. O ile pa-
miętam, jajka nie były wtedy gotowane. Najpierw „babcia”, 
bo tak o niej mówiliśmy, roztapiała na ogniu wosk pszczeli,  
a później pisała nim wzorki. Pamiętam, że miała pięć słoiczków  
z farbami, i po tym, jak pomalowała jajka woskiem, wkładała 
je do farby. Później, kiedy przynosiłam je do domu, trzeba 
było ten wosk zdrapać. W domu natomiast mama barwi-
ła jajka w łupinach po cebuli lub farbach do tkanin. Były to 
już kraszanki. Później sama próbowałam robić pisanki w domu  
i pokazałam to swoim dzieciom – wspomina Krystyna Talabska.

Samo barwienie jajek, jak opisuje mieszkanka Lubyczy 
Królewskiej, trwa około dwóch godzin. – Przede wszystkim 
najpierw   je oczyszczam, a później zalewam wodą. Dodaję 
trochę octu i gotuję na bardzo małym ogniu, do momentu, 
aż się wybielą. Później maluję je na gorąco. Do malowania 
używam czeskich farb kreślarskich. Próbowałam też pisać je 
naszymi, ale najwygodniej używać mi jednak czeskich, ponie-
waż wtedy lepiej się je drapie. Drapanie rozpoczynam, kiedy 
już są chłodne. Po wydrapaniu każdej z pisanek lakieruję je, 
żeby były bardziej błyszczące – podsumowuje pani Krystyna.

Czy istnieją dwie identyczne pisanki?Czy istnieją dwie identyczne pisanki?

• Na zdjęciu Krystyna Talabska • Zajęcia z malowania pisanek w „Klubie Seniora”
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Pisanki uczą cierpliwości
Podobnie jak Krystyna Talabska, swoje pisanki w cza-

sach dzieciństwa zaczęła drapać Karolina Machlarz, również 
mieszkanka Lubyczy Królewskiej. – Już jako dziewczynka,  
w szkole podstawowej robiłam własnoręczne pisanki, aby 
móc je włożyć do koszyczka na Wielkanoc – mówi pani Ka-
rolina i zdradza, jak wykonuje własne, małe arcydzieła. – Aby 
zrobić taką drapankę, należy ugotować jajko, tak aby nie pę-
kło. Można zrobić wydmuszkę, lecz ja tego nie praktykuję. 
Następnie ugotowane jajka barwię. Używam do tego specjal-
nych barwników do jaj lub barwników spożywczych. Dobrze 
jest, aby zabarwione jajko parę dni poleżało – wtedy mamy 
pewność, że nie jest pęknięte i nie będzie miało nieprzyjem-
nego zapachu jako nasza gotowa drapanka. Kolejnym plusem 
wcześniejszego zabarwienia jest to, że o wiele lepiej wykony-
wać taką pisankę. Po zabarwieniu wydrapuję wzorki, które 
sama sobie tworzę z pamięci. Wydrapuję wzorki przy użyciu 
nożyka lub skalpela chirurgicznego, później doprecyzowuję 
je pilniczkami – dodaje Karolina Machlarz.

Jak mówi pani Karolina, do drapania najlepsze są jajka, 
które są jasne i mają twardą skorupkę. Pani Karolina wykonu-
je je na gotowanych jajkach kurzych, ze względu na to, że po 
ugotowaniu jajko kurze zasuszy się w środku i pisanka może 
nam służyć wiele lat jako dekoracja. – W tym roku zrobiłam 
kilka drapanek na wydmuszkach z jajek strusia. Wydrapanie 
takiego jednego jajka zajmuje mi około 2-3 godzin. Cieka-
wostką jest to, że jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić dwóch 
identycznych pisanek. Jest to praca, która uczy cierpliwości, 
gdyż jak każdy wie, skorupka jajka kurzego jest miękkim ma-
teriałem i bez problemu podczas drapania może po prostu 
pęknąć. Wtedy cała praca ląduje w koszu na śmieci – podsu-
mowuje.

 »kj

• Zajęcia z malowania pisanek w „Klubie Seniora”

• Na zdjęciach pisanki Karoliny Machlarz
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kniaziach 
działają prężnie. Obecnie same przygotowują się do 
świąt Wielkiej Nocy, a ostatnio zaprezentowały się 
w nowych strojach ludowych. O tym, jak funkcjonuje 
koło i jak wspominają dawną Wielkanoc, dzielą się  
z nami na łamach kwartalnika LUBIc@.

Koło powstało w 2013 roku i obecnie liczy 14 członków. 
Od 2019 roku zarejestrowane jest w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. To właśnie dzięki agencji w ostat-
nim czasie, panie z Kniazi zaprezentowały się w nowych, 
wyrazistych strojach.  – Stroje zakupiłyśmy dzięki dofinan-
sowaniu z ARiMR. Wygląd strojów ustaliłyśmy wspólnie, po 
długich rozmowach. Chciałyśmy, żeby było regionalnie. Do-
datkowo konsultowałyśmy swoje pomysły z zakładem kra-
wieckim. Efekt jest ludowy i bardzo wyrazisty. Na razie ze 
względu na ograniczone środki uszyłyśmy 4 sztuki. W szyciu 
mamy jeszcze kotyliony dla reszty grupy. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości pozyskamy kolejne środki na dodatkowe stroje 
dla innych członków koła – mówi Małgorzata Walczuk, prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Kniazie”.

W skład koła oprócz pani Małgorzaty wchodzą: Teresa 
Jarmoszyńska – zastępca, Halina Głąb – skarbnik, Krysty-
na Mazur, Maria Słotwińska, Krzysztof Żołądek, Jan Wal-
czuk, Krystyna Talabska, Henryka Mazur, Patryk Walczuk, 
Jadwiga Słotwińska, Bogusław Jarmoszyński, Jan Słotwiń-
ski i Dariusz Słotwiński.

– Jesteśmy kołem tradycyjnym. Bierzemy udział w licz-
nych konkursach, jarmarkach czy dożynkach. Organizuje-
my imprezy kulturalne, kursy dla rolników, prowadzimy 
warsztaty rękodzieła i warsztaty kulinarne, wykonujemy 
pisanki czy stroiki świąteczne. Zrealizowaliśmy projekt, 
dzięki któremu w naszej miejscowości powstał grill plac. 
Nasze potrawy ukazały się w książce kulinarnej pt. „Smaki 
Roztocza” - dodaje pani Małgorzata.

Koło Gospodyń Wiejskich z Kniazi jako jedno ze 150 
kół w Polsce zdobyły także nagrodę Złotego Kłosa. Panie 
współpracują często ze stowarzyszeniami i instytucjami 
z Gminy Lubycza Królewska. – W czasie pandemii brały-
śmy czynny udział w akcji szycia maseczek. Dodatkowo 
członkowie koła, są również wolontariuszami Polskiego 
Czerwonego Krzyża i pomagają w wydawaniu żywności dla 

Kontynuują tradycjęKontynuują tradycję

• Na zdjęciu od lewej: Krystyna Mazur, Małgorzata Walczuk, Teresa Jarmoszyńska, Maria Słotwińska
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potrzebujących rodzin. Każdy z nas jest artystą i mistrzem 
w swojej dziedzinie. Ciągle się rozwijamy i wzajemnie uzu-
pełniamy – mówi Małgorzata Walczuk.

Panie czynnie przygotowują się do zbliżających się świąt 
Wielkiej Nocy. Przy okazji wspominają święta w swoich ro-
dzinnych domach.

Święcenie pokarmów przy ogniu
Pani Halina Głąb, która pochodzi z Horodyszcza (powiat 

chełmski), wspomina, że w jej domu rodzinnym nigdy nie 
było koszyczków ze święconką. – Święconka zawsze znajdo-
wała się na talerzu. Wkładało się ją w białą serwetę, którą 
zawiązywano. Pamiętam, że gdy byłam mała, biegłam do 
krzyża, bo tam święciło się jedzenie, zaczepiłam nogą o 
kretowisko i wszystko wysypałam – śmieje się pani Halina 
i dodaje, że święcenie pokarmów odbywało się wtedy pod 
krzyżem, a msza rezurekcyjna była zawsze obowiązkowa. 
– Pamiętam, jak rano było chłodno. Tato zabierał nas do 
kościoła i albo szłyśmy na piechotę, albo siadałyśmy na jego 
rower i z nim jechałyśmy. Dlatego później nie lubiłam na 
nią chodzić, bo zawsze marzłyśmy – wspomina Halina Głąb 
z uśmiechem.

Jaki kolor barszczu?
– U nas przygotowania do świąt rozpoczynały się od wyko-

nania swojskich wyrobów i malowania wiejskich jajek w cebuli. 
Koniecznie musiał być wiejski ser od krowy. Teraz jest zupełnie 
inaczej. Wystarczy pójść do sklepu i wszystko mamy pod ręką. 
Szkoda tamtych świąt. Powraca się do nich myślami i tęskni do 
tamtych czasów – wspomina nostalgicznie Maria Słotwińska.

• Statuetka „Złoty Kłos” dla KGW „Kniazie”

• Przewodnicząca KGW „Kniazie” Małgorzata Walczuk

– U nas na rezurekcję chodziła cała rodzina. Do stołu nie 
mogliśmy usiąść bez mszy i spowiedzi. Dopiero po tym skła-
daliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się jajkiem. W Komarowie 
jednak nie było typowego święcenia pokarmów. To wszyst-
ko odbywało się podczas święcenia ognia w Wielką Sobotę. 
Wszyscy wtedy przynosili swoje koszyczki ze święconką. W 
naszych stronach popularny był również wypiek baranków 
wielkanocnych z form. U każdej gospodyni obowiązkowy był 
również serek wielkanocny. Wtedy jeszcze nie interesowało 
mnie to, jak się go robiło, ale pamiętam, że był solony i suszo-
ny. Smarowało się go żółtkiem. Do tego była specjalna wyci-
skarka i każdego dnia wyciskało się go głębiej i głębiej. Później 
dwa tygodnie schło to w lnianym woreczku na zewnątrz. Jeśli 
chodzi o inne smakołyki, to teraz często barszcz jest kupowa-
ny w sklepach. Wtedy robiło się go samemu i był to barszcz 
szczawiowy. W Komarowie jednak nigdy nie jadło się go z wę-
dliną. Dopiero tę tradycję poznała po tym, jak przyjechałam  
w lubyckie strony – mówi Małgorzata Walczuk.

Z kolei Teresa Jarmoszyńska wspomina, że jej mama na 
Wielkanoc robiła barszcz z jajkiem, ale czerwony.

Jednym ze zwyczajów było również święcenie pól w Po-
niedziałek Wielkanocny, kiedy to wszyscy razem z gospo-
darzem obchodzili swoje domostwa. Nie można było wtedy 
spać, ponieważ mówiło się, że w przyszłości nic na polach 
nie urośnie.

Pani Krystyna Mazur wspomina także, że lany ponied-
ziałek za czasów dzieciństwa był bardzo obfity, co potwi-
erdzają zgodnie wszystkie panie. – Nie raz byłyśmy zmo-
czone od stóp do głów – śmieją się wszystkie członkinie 
koła.  »kj
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Gabriela Kudyk: Babciu chciałabym przeprowadzić z Tobą 
wywiad o zwyczajach Wielkanocnych.

Teresa Borowska: Bardzo chętnie.

Babciu, z kim spędzasz Święta Wielkanocne ?
Jeśli jest to możliwe, zawsze przyjeżdżają do nas nasz dzieci – 

twoje ciocie i twoi wujkowie.

Jak sądzisz, czy święta spędza się teraz inaczej niż za czasów 
Twojej młodości?

Na pewno inaczej. Kiedyś stół nie był tak obficie zastawiony, po-
karmów było mniej. Były jednak zdrowsze.

Jak wyglądają przygotowania do świąt u Ciebie w domu?
Oj! To zależy od tego, ile osób przyjedzie do mnie na Wielkanoc-

ne śniadaniu. Jeżeli przyjedzie cała rodzina, a są to 23 osoby, to wtedy 
jest bardzo dużo przygotowań. Mamy podzielone obowiązki. Twoja 
mama piecze ciasto i robi sałatki, a ja resztę. Ma być dużo i smacznie.

Czy zwyczaje, które obecnie panują, różnią się od tych zwycza-
jów z babci dzieciństwa?

Coraz mniej osób zachowuje zwyczaje z mojego dzieciństwa.  
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nie wykonywało się żadnych 
prac domowych do południa. Obowiązkiem było pójście do kościo-
ła. Po poświęceniu koszyczka cały dzień trwał ścisły post, aż do śnia-
dania świątecznego.

Babciu, czy lubisz oblewać się wodą w Lany Poniedziałek?
Teraz już nie, ale kiedyś ludzie to się leli! Woda płynęła jak stru-

mienie. Kiedyś ludzie oblewali się wiadrami, garnkami, dużymi 
kubkami. Oj, działo się i nikt nie był chory. A jacy wszyscy byli szczę-
śliwi!

Barszcz biały czy żurek?
Obowiązkowo żurek i pieczona biała kiełbasa z żurawiną.

Czy kiedy byłaś mała, to też robiłaś pisanki?
Tak Gabrysiu, ale nie mieliśmy za bardzo z czego. Pisanki kolo-

rowaliśmy cebulą albo burakiem czerwonym. Robiliśmy je też z wo-
sku, a później robiliśmy wzorki mazakami.

A co znajdowało się w koszyku wielkanocnym?
W koszyczku teraz mam takie same pokarmy jak kiedyś, tylko 

w mniejszej ilości: szynka, boczek, chleb, jajka, chrzan, pascha, sól, 
pieprz i obowiązkowo baranek.

Babciu, dziękuję za wywiad i poświęcony czas 
To ja Ci dziękuję, że dzięki Tobie Gabrysiu wróciły miłe wspo-

mnienia z mojego dzieciństwa.
 »Gabriela Kudyk

Żurek obowiązkowy!
O zwyczajach Wielkiej Nocy ze swoją babcią Teresą 

Borkowską rozmawia Gabriela Kudyk.

• Na zdjęciu Teresa Borkowska i Gabriela Kudyk
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Wielkanoc zbliża się do nas wielkimi krokami. Co roku  
w piątek poprzedzający Triduum Paschalne organizowana jest 
w Polsce Ekstremalna Droga Krzyżowa. Dlaczego ekstremalna? 
Aby dotrzeć do celu, należy przejść kilkadziesiąt kilometrów sa-
motnie, nocą, nierzadko przez lasy i pola. W tym roku, pomimo 
szalejącej pandemii mieszkańcy, również naszej gminy, podjęli 
to wyzwanie.

Jedna z tras EDK prowadziła przez tereny Gminy Lubycza 
Królewska. Była to trasa franciszkańska wytyczona z Tomaszowa 
Lubelskiego przez Bełżec – Brzeziny – Bieniaszówkę – Hutę Lubyc-
ką – Monastyr – Niwki – Nowiny Horynieckie, aż do klasztoru 
ojców franciszkanów w Horyńcu-Zdroju.  Całkowita długość trasy 
to aż 40 kilometrów, jednak nie brakowało uczestników, którzy się 
w nią wybrali. Akcentem drogi był lubycki odcinek, prowadzący 
przez Hutę Lubycką. Rozpoczynał się po wyjściu z Bieniaszówki  
i prowadził przez całą długość lubyckiej miejscowości, z jedną sta-
cją Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Po przejściu kilkukilometrowej 
drogi, uczestnicy znów wchodzili do lasu, aby zboczami Krągłego 
Goraja i drogami leśnymi dotrzeć do Pustelni św. brata Alberta.  – 
W ubiegłym roku EDK się nie odbyła, ze względu na pandemię.  
W tym roku miało być podobnie, jednak w ostatniej chwili organi-
zatorzy zdecydowali się na opublikowanie tras i mszę świętą, z cze-
go wiele osób skorzystało. Ta droga jest bardzo ciężkim przeżyciem 

dla idących, ze względu na to, że po kilkudziesięciu kilometrach 
boli już całe ciało. Pomimo tego, wielu z nas wraca z osobistych 
powodów – mówi Agnieszka Szmydki, która w tym roku wybrała 
się w trasę do Horyńca-Zdroju. 

Ekstremalną Drogę Krzyżową zainicjował ks. Jacek Stryczek,  
a jej pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku i prowadziła z Krako-
wa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ekstremalna Huta Lubycka

 »kj

Święta Wielkanocne to czas pełen radości. Choć w dzisiej-
szych czasach obchodzimy je inaczej, to niektóre zwyczaje 
pozostały. Postanowiłam zapytać moją babcię o to, jak kiedyś 
przygotowywano się do Wielkiej Nocy.

Maja Pawliszak: Babciu, od czego zaczynaliście przygotowania?
Stanisława Pawliszak: Jako pierwsze było malowanie pisanek i sia-

nie owsa w doniczkach, który później w dniu Wielkiej Nocy stawiało się 
na stole, a także nosiło na groby najbliższych. Później wspólnie z dzieć-
mi robiliśmy palmy, które święciło się w kościele w Niedzielę Palmową. 
Następnie palmę wkładano za święty obraz, by chroniła dom przed nie-
szczęściami.

Co było kolejnym zwyczajem?
W Wielką Sobotę z rana przygotowywaliśmy koszyczki  

ze święconką.

Co wkładało się do koszyczka?
Obowiązkowo musiała znaleźć się tam babka, ser biały, chrzan, 

sól, pieprz, kiełbasa, jajka, pisanki i baranek. Koszyczek ozdabia-
ło się bukszpanem i przykrywało białą serwetką. Później wspólnie  
z dziećmi szliśmy do kościoła, poświęcić przygotowaną święconkę. 

Od czego zaczynało się świętowanie w niedzielę?
Rano chodziliśmy na rezurekcję. Po przyjściu z kościoła zasia-

daliśmy do stołu na wielkanocne śniadanie. Najpierw dzieliliśmy 
się jajkiem, później jedliśmy barszcz biały ze święconką i słodką 
bułką. W pierwszy dzień świąt nie można było położyć się w dzień 
spać, żeby w polu nie urosły chwasty.

Czy w poniedziałek tak, jak teraz w zwyczaju oblewaliście się wodą?
 »Maja Pawliszak

Z rana marsz na rezurekcję!

Tak. Lało się wodą rodzinę i znajomych, ale także biło się ich 
wierzbowymi gałązkami po nogach, co miało symbolizować wio-
senne przebudzenie oraz oczyszczenie z chorób i grzechu.

Czy na tym kończyło się obchody Świąt Wielkiej Nocy?
Święta Wielkanocne zamykała niedziela przewodnia przez Jana 

Pawła II ustanowiona Niedzielą Miłosiedzia Bożego. W tym dniu 
przyjmując Komunię Świętą, można uwolnić się od wszystkich kar 
pośmiertnych.

Babciu, bardzo dziękuję Ci za wspólną rozmowę.

• Na zdjęciu Maja Pawliszak
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20 lutego 2021 roku w Białej Podlaskiej odbył się I Tur-
niej Walentynkowy w Gimnastyce Artystycznej. Co ma 
wspólnego z tym Lubycza Królewska? Trzy młode, lubyckie 
gimnastyczki stanęły wtedy na podium w swoich kategoriach 
wiekowych.

Lena i Zosia Noworol oraz Pola Kulpa – bo o nich mowa 
– trenują w Stowarzyszeniu Gimnastyczna Roztoczanka, które 
działa w Tomaszowie Lubelskim. – Lenka trenuje od września 
2019 roku, natomiast Zosia rozpoczęła zajęcia od września 
2020 roku. Oczywiście w związku pandemią, zajęcia odbywają 
się w tej chwili z przerwami. Dziewczynki brały w lutym udział 
w turnieju w Białej Podlaskiej, gdzie w swoich kategoriach Lena 
zajęła III miejsce, natomiast Zosia, dla której był to pierwszy 
występ na scenie, stanęła na I miejscu podium. Gimnastyką ar-
tystyczną zainteresowała się Lena, która wykonywała ćwiczenia 
akrobatyczne w domu czy na podwórzu. Zosia poszła w ślady 
siostry – mówi mama dziewczynek Izabela Noworol.

Dla Leny pierwszym występem na scenie był występ zbio-
rowy ze stycznia  2020 roku, podczas Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Tomaszowie Lubelskim. Podobne zaintere-
sowania przejawiała Pola Kulpa. – Pola ćwiczyła sama, kiedy 
miała już 3 lata. Ciągle robiła mostki, fikołki i ćwiczyła stanie 
na rękach. To ją bardzo pasjonowało i tak zostało do dzisiaj. 
Sama wyszukiwała sobie ćwiczenia w internecie i próbowała 

ćwiczyć. Widząc to, postanowiłam, że poszukam kogoś, kto 
mógłby się nią zająć i ją poprowadzić – mówi jej mama Aneta 
Kulpa. 

I tak Pola trafiła na zajęcia z gimnastyki artystycznej do 
trenerki Joanny Barteckiej, które odbywają się w Studio Lara-
Fit. Ona też jest odpowiedzialna za stworzone układy.  Młode 
gimnastyczki jeżdżą dwa lub trzy razy w tygodniu na trenin-
gi. – Jeśli chodzi o tego typu formę sportową, to w Polsce jest 
tylko kilka szkół zajmujących się podobną gimnastyką. Mamy 
to szczęście, że w Tomaszowie Lubelskim odbywają się takie 
zajęcia. Pani Asia jest świetną trenerką, która utworzyła małą 
grupkę dzieci i od tego się zaczęło. Na pewno trzeba zazna-
czyć, że z Lubyczy na te zajęcia dojeżdża  od tego roku około 15 
dziewczynek w różnym wieku – dodaje pani Aneta.

Same treningi rozpoczynają się rozgrzewką oraz roz-
ciąganiem, następnie są ćwiczone elementy akrobatyczne  
np. gwiazdy, przejścia w przód, tył, a na hali ćwiczone są ele-
menty akrobatyczne z przyborami np. piłką, obręczami czy 
skakanką. Podczas przygotowywania się do zawodów, ćwi-
czone są układy indywidualne oraz układ zbiorowy. – Tre-
ning uzależniony jest też od grupy.  Rozciągnięcie ciała czy 
wykonanie tzw. „foczki”, czyli dotknięcia głowy stopami dla 
takiego dziecka jest bardzo dużym wysiłkiem. Czasami Pola 
po 1,5-godzinnym treningu była tak zmęczona, że nie mówiła 
już nic. Jednak jeśli dalej chce brać w nich udział, to wydaje 

Trening czyni mistrza!Trening czyni mistrza!

• Lena Noworol, fot. Photo Dance Iwona i Jarosław Cieślikowscy
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mi się, że musi jej się to bardzo podobać – dodaje pani Aneta.
Pola podczas turnieju w Białej Podlaskiej zajęła III miejsce 

w swojej kategorii wiekowej. – Dzięki zawodom dziewczyny 
miały okazję zapoznać się z matą, oraz zaobaczyć jak się za-
chowywać, utrzymać postawę i jak radzić sobie ze stresem. To 
bardzo dobre wprowadzenie do dalszych turniejów – podsu-
mowuje pani Aneta Kulpa.

Aktualnie dziewczynki przygotowują się do kolejnych za-
wodów, które mają odbyć się w kwietniu 2021 r. w Dobczycach. 
Zarówno dziewczynki, jak i rodzice dzieci mają nadzieję, że ze 
względu na powiększającą się liczbę dzieci, które z chęcią biorą 
udział w zajęciach gimnastyki artystycznej, podobne uda się w 
przyszłości zorganizować w samej Lubyczy Królewskiej. 

• Zosia Noworol, fot. Photo Dance Iwona i Jarosław Cieślikowscy

• Pola Kulpa, fot. Photo Dance Iwona i Jarosław Cieślikowscy
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Poprzedni rok upłynął dla Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Lubyczy Królewskiej pod znakiem reali-
zowanych projektów. Jednym z nich był „Komiksowy 
Sobieski”, który umożliwił 30 dzieciom z naszej gminy 
wziąć udział w warsztatach rozwijających ich umiejęt-
ności plastyczne. 

Projekt „Komiksowy Sobieski” skupiał się wokół historii 
Jana III Sobieskiego na terenach Gminy Lubycza Królewska. W 
ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty rysunko-
we, historyczne  i z tworzenia komiksu dla 30 dzieci w wieku od 
7 do 15 lat z trzech miejscowości: Siedliska, Lubycza Królewska 
i Żurawce. Efektem zajęć było stworzenie antologii komiksów  
o historii Sobieskiego na ziemiach lubyckich. 

Uczestnicy projektu wyjechali także na wycieczkę związaną 
z tematyką warsztatów do Muzeum Króla Jana III  Sobieskiego 
w Wilanowie. Na podsumowanie projektu został zorganizowa-
ny konkurs na okładkę komiksu, który  wygrała Barbara Ma-
chlarz oraz wystawa okładek. Celem projektu była popularyza-
cja dziedzictwa historycznego. 

Podczas trwania zadania zorganizowaliśmy: warsztaty ry-
sunkowe „Rozrysuj się” – warsztaty z Aleksandrą Jędrzejewską 

– ilustratorka, rysowniczka, która wykonywała ilustracje do 
książek zamojskiego pisarza Łukasza Izarowskiego; warszta-
ty historyczne „Lubyckim tropem Sobieskiego” z Mariuszem 
Lewko – historykiem, regionalistą oraz warsztaty komiksowe 
„Sobieski według komiksowej kreski” z Maciejem Pałką – po-
ruszającym się  w tematyce od komiksu undergroundowego 
po komiks historyczny. Jest on również animatorem kultury  
komiksowej. Prowadzi pracownię komiksu w Ośrodku „Bra-
ma Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Organizator  Samizdat 
– Lublin Zine Festival. Do tej pory przeprowadził kilkaset 
warsztatów komiksowych, brał udział  w kilku rezydencjach 
artystycznych i w kilkunastu wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych w Polsce  i za granicą (Grecja, Palestyna, Jordania, 
Japonia).

Podsumowaniem projektu był również teatr cieni, w wy-
konaniu najmłodszych. Dzieci w formie przedstawienia opo-
wiedziały o losach Sobieskiego i napaści Tatarów na Siedliska  
w XVII wieku. 

Realizatorem zadania była Gminna Biblioteka Publiczna w 
Lubyczy Królewskiej. Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 21 tys. zł.

Śladami Sobieskiego

 »kj
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Pierwsza rocznica ślubu jest papierową, druga bawełnia-
ną, a… pięćdziesiąta? Zdecydowanie mieni się kolorami zło-
ta. Tak długi staż małżeński wymaga świętowania, dlatego 
też pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej 
zorganizowali uroczystości dla uczczenia jubileuszu pięć-
dziesięciolecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu Gminy 
Lubycza Królewska. Złote Gody –  bo o nich mowa –  odbyły 
się w naszej gminie w dniach 18 i 19 marca 2021 r. 

Okrągły jubileusz świętowało aż 18 par. Uroczystość odby-
ła się w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Lubyczy Królewskiej, 
a poprowadził ją Burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łusz-
czyński. Włodarz miasta w imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej po wygłoszeniu życzeń, wręczył małżonkom 
pamiątkowe medale. Życzenia oraz drobne upominki dla par 
obchodzących 50-lecie swojego małżeństwa wręczyli również: 
w imieniu Starosty Tomaszowskiego Henryka Karwana – Kata-
rzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz 
w imieniu Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej – Mariusz 
Lewko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubyczy Królew-
skiej.

Wśród jubilatów, którym Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej przyznał medale byli: Alina i Stanisław Biront, Krystyna 
i Mieczysław Hawryło, Genowefa i Jan Dudek, Halina i Stefan 
Głąb, Alicja i Zbigniew Brodowscy, Janina i Zbigniew Jaśków, 
Zofia i Eugeniusz Kawalec, Janina i Adam Kosowscy, Janina i 
Jan Luciak, Jadwiga i Lucjan Lentowicz, Władysława i Andrzej 

Nazarowicz, Mieczysława i Lesław Podbrożni, Teresa i Jan Sys-
ło, Janina i Marian Telega, Jadwiga i Jan Wójtowicz, Olga i Jó-
zef Żmuda, Czesława i Władysław Lipscy oraz Emilia i Ryszard 
Wietoszew. 

Z organizację uroczystości odpowiedzialna była Joanna Po-
dolak – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luby-
czy Królewskiej. Wszystkim jubilatom życzymy jeszcze raz ko-
lejnych lat w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności.

Sto lat Młodym Parom!

 »kj

I Konkurs Literacki „O lubyckiego Gryfa” już za nami. 
W skład jury weszły panie Mariola Maciuła, Anna Predko 
i Alicja Żmuda. W konkursie wzięli udział: Alex Lepionka 
– bajka „Franek i jego czapeczka”, Jakub Krzymowski 
– „Wiersz o Roztoczu”, Marta Frąc – „Zakątek Lubyczy – 
jeden z najciekawszych”, Elżbieta Flis – „Sen…”, Jan Flis – 
„Dwa drzewa”.

Z godnie z oceną I miejsce w kategorii klasy I-III otrzymał 
Jakub Krzymowski za „Wiersz o Roztoczu”, natomiast I miejsce 
w kategorii osób dorosłych otrzymał Jan Flis za wiersz „Dwa 

Lubycki Gryf wręczony drzewa”. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy talentu pisarskiego. Zwycięzców 
zapraszamy po odbiór statuetek i nagrody głównej. Na pozostałych 
uczestników czekają również statuetki i nagrody pocieszenia.

Rozdanie nagród odbyło się 18 marca 2021 r.
W konkursie wzięła udział, również była mieszkanka Lubyczy 

Królewskiej pani Renata (Kania) Krzaczkowska, na co dzień 
mieszkająca w Tomaszowie Lubelskim. Wiersz nie został oceniony, 
ze względu na wymogi regulaminowe, jednak organizatorzy 
zdecydowali, że pani Renata zostanie również nagrodzona 
statuetką.

Jest nam miło, że możemy opublikować prace na łamach 
naszego kwartalnika.

 »kj
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Bardzo dawno temu w przepięknej wiosce Lubycza Królewska  mieszkał bałwanek Franek. Pewnego 
dnia zgubił swoją magiczną czapeczke,która rozsypywała śnieg na całym świecie dając radość dzieciom. 
Bałwanek był bardzo smutny. Poszedł do swoich przyjaciół Kacpra, Stefana i Mai prosić o pomoc.                                                                                 

    Stefan wpadł na pomysł ,żeby przepytać mieszkańców Lubyczy o zaginioną czapeczkę. Niestety nikt 
jej nie widział. Maja wpadła na pomysł żeby zapytać ŚW.Mikołaja. On zaproponował im aby poszli po-
szukać w fabryce zabawek. Tak też zrobili. W fabryce Franek od razu zobaczył paczkę o dziwnym kształ-
cie.                                                                                                                                                                                 

       Po chwili domyślił się,że to jego zguba. Szybko rozpakował paczkę i założył czapeczkę na głowę. 
Bardzo się ucieszył,że w końcu ją znalazł. Zastanawiał się tylko dlaczego magiczna czapeczka znalazła się 
w fabryce i jak ją mógł zgubić, wkrótce zamierzał zbadać tą sprawę. A tymczasem w wiosce Św.Mikołaja w 
Lubyczy Królewskiej panowała ogromna radość. Św.Mikołaj aby wynagrodzić bałwankom godziny poszu-
kiwań zaprosił ich do swoich sań                                                                                                                                                  

          Pędzili jak wiatr. Franek ze swojej czapeczki rozsypywał śnieg. Dostarczali prezenty dzieciom 
.Bałwanki też coś dostały. Maja dostała słuchawki,Stefan rękawiczki,Kacper kapelusz a Franek zdjęcie przy-
jaciół. Św.Mikołaj po zakończonej pracy odwiózł bałwanki do domów .Wieczorem wszyscy świętowali te 
cudowne Święta Bożego Narodzenia. 

Franek i jego czapeczka

O Lubyckiego Gryfa

 »Alex Lepionka, lat 9

Roztocze wschodnie niezwykła kraina,
gdzie niejedna przygoda się zaczyna.

To morze kwiatów łąk i lasów,
tworzących obraz jak z dawnych czasów.

Zadziwia wszystkich swoimi urokami, bogactwem zwierząt i płynącymi kajakami.
Zaprasza nas do refleksji i wyciszenia, gdzie lubimy upajać się zapachem ukojenia.

Słuchać śpiewu ptaków uwodzić tęczowymi kolorami,
gdyż otaczają nas piękne widoki i pola sunące się kolorowymi kwiatami.

Wiersz o Roztoczu

 »Błażej Krzymowski, lat 11

zmarłemu Tacie,
Bolesławowi Kani

Dla Ciebie to tylko:
pobliska miejscowość
albo niebrzydka cerkiew pojawiająca się w oskarowym filmie z niebem otwartym na okrągło.
Dla mnie
- uwaga, zabrzmi to banalnie,
układane puzzle, w których brakuje coraz więcej elementów…
...odgłosów klapek odbijających się od stóp przemierzających z Mamą nieuczęszczane już łąki,
zwierzeń świeżo upieczonych studentek na drewnianej dzwonnicy cmentarnej,
wróżenia urodzajnego roku na podstawie tego, czy bociany będą miały małe.
Zaoranego skarłowaciałego sadu, całego usłanego w fiołkach,
nauki wiersza z okazji Dnia Matki w domku zrobionym z pnia po wyciętej lipie,
wierzb, którym nie wiem, kto teraz będzie strzygł czupryny...
Zapachu pieczonych ziemniaków, zwiastujący odpoczynek od pracy w polu.
Czy wreszcie 
najważniejszy brakujący klocek w tej układance
- spracowane, najpiękniejsze na świecie, szorstkie ręce, machające na pożegnanie
na ścieżce do orzechowego domu przycupniętego pod kilkusetletnim drzewem…,
które już nigdy nie zaproszą na kawę!

    Kniazie

 »Renata (Kania) Krzaczkowska
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Moje zainteresowanie stale wzbudzała ruina cerkwi w Kniaziach, niegdyś należących do Lubyczy. To pełne ta-
jemnic miejsce odwiedziłam, jako pierwsze. Urzekły mnie pełne wspomnień, modlitwy i spotkań ludzi ściany tego 
bydynku. W stan zdumienia wprowadziły mnie kilkusetne malowidła. Z każdą chwilą spędzoną w tym miejscu, 
byłam coraz bardziej ciekawa poznania każdego zakątka tego budynku. 

 W cerkwi spędziłam kilka godzin, lecz nie uważam, że to czas stracony. Moją uwagę przykuły potężne 
drzwi chroniące wejście do kościoła. Niby nie wyglądały zbyt ładnie, ze względu na swoje lata, ale wzbudziły we 
mnie podziw. Zastanowiłam się chwilę, wyobrażając sobie, jak ludzie pełni wiary w to, co robią, wchodzą właśnie 
nimi, by dziękować Bogu za każdy dzień. W dzisiejszych czasach wiara gubi się w ludziach. Ze względu na różne 
czynniki życia codziennego, człowiek zapomina o Bogu, czego skutkiem jest brak zainteresowania Nim w młodym 
pokoleniu i niepraktykowanie jego słowa. Spojrzałam na puste dziury, które zostały tu po oknach. Pomyślałam 
o witrażach zdobiących niegdyś te otwory. Pragnęłam poznać  więcej. Spojrzałam w górę, jednak o dachu nad 
głową nie było mowy. Z biegiem lat, sufit rozpadł się, co spowodowało zniszczenie tego, co najbliżej Ojca. A może 
to jakiś znak? Pan Bóg poprzez czyny może prosi człowieka, by podjął się odbudowy tego miejsca? Wyszłam na 
zewnątrz. Po prawej stronie cerkwi ujrzałam dzwonnice. Była pełna wspomnień bijących dzwonów, ale teraz stała 
już bezczynnie i nieruchomo. Wędrówka wokół cerkwi, która zazwyczaj zajmuję kilka minut, w moim przypadku 
trwała nieco dłużej. Myślałam nad tym, jak ludzie mogli pozwolić na to, aby taki piękny obiekt popadł w ruinę. 
Postanowiłam jeszcze na chwilę wrócić do świątyni. Uklęknęłam na środku i odmówiłam ‚’Ojcze nasz’’. Zostałam 
jeszcze na chwilę, by przyjrzeć się temu miejcu.

 Po powrocie do rodziny myślałam długo nad moją wędrówką. Stwierdziłam, iż to nie jest obiekt, obok 
którego można przejść obojętnie. Nawet jeśli człowiek by chciał, nie potrafi tego zrobić. Postanowiłam, że w naj-
bliższym czasie dowiem się czegoś więcej na jego temat, dzięki czemu w przyszłości będę mogła być przewodni-
kiem dla moich dzieci.

Zakątek Lubyczy - jeden z najciekawszych

 »Marta Frąc, lat 20

W wielkim borze na Roztoczu
Pośród krzewów, pośród traw
Rosły sobie tam dwa drzewa
Które zasiał sam pan wiatr

Były młode giętkie wiotkie
Wiatr je zginał aż do ziemi
Słońce mocno przypalało

Mróz przenikał do korzeni

Rosły sobie tak przez lata
Poddawane tej naturze

Różnym próbom przez rok cały
Zanim stały się tak duże

Rosnąc tak marzyły o tym
Aby zwiedzić cały świat

Jednak tylko to marzenia
Bo tu rosną tak od lat

Gdy tak rosły razem sobie
Jedno szybciej dorastało

Drugie było trochę mniejsze
Chociaż bardzo się starało

Bardzo zżyli się w tym borze
Ciągle sobie pomagali

Nigdy już się nie rozstawać
Razem sobie przyrzekali

Lecz nadeszła taka pora
Kiedy drwale tam przybyli
I wycięli większe drzewo

Mniejsze drzewo zostawili

Do tartaku je zawieźli
Opukali obejrzeli

Na trak lekko położyli
I na deski je pocięli

A że było mocne zdrowe
Wyszły deski jak ze stali

I wysłali je do stoczni
Tam gdzie statki budowali

Choć pocięte w deski równe
Myślał o tym bez wytchnienia
Że choć częścią statku będzie

Spełnią jego się marzenia

I po morzach będzie pływał
I że zwiedzi kawał świata

Tylko żal mu było tego
Nie ma ze mną mego brata

Mniejsze drzewo w samotności
Przez lat kilka dorastało
I choć w koło rosły nowe

Brata wciąż mu brakowało

I na niego przyszła pora
Do tartaku go zabrano

Z desek, które z niego wyszły
Piękne meble wykonano

Jakież było to zdziwienie
Gdy na statek je wniesiono

I w kajucie kapitana
Bardzo równo ustawiono

Jeszcze bardziej się ucieszył
Kiedy w burcie ujrzał brata
Los łaskawy dla nich obu

Razem zwiedzą kawał świata.

Dwa drzewa

 »Jan Flis
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Już niedługo na półki domowych biblioteczek fascy-
natów historii i nie tylko, trafi publikacja pt. „Z Rozto-
cza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literac-
kie”. Cykl publikacji redagują historycy i regionaliści: 
Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska i Ryszard Gawryś, 
którzy przy portalu internetowym „Historia Regionu 
Tomaszów Lubelski–Bełz–Rawa Ruska” założyli niefor-
malną redakcję.

W ramach cyklu publikacji „Szkice historyczne i literackie” 
w 2020 roku została wydana pozycja „Od Zamościa po Lwów. 
Szkice historyczne i literackie”, a w tym roku ukaże się Z Roztocza 
na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie. Cykl wydaje 
Stowarzyszenie Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et prote-
git” w Horyńcu-Zdroju, którego prezesem jest Adam Mróz.

Recenzentem „Szkiców historycznych i literackich” jest dr 
hab. Marek Sioma, prof. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie, redaktor naczelny „Rocznika Tomaszowskiego”.

Obie publikacje składają się różnorodnych tekstów, utrzyma-
nych w „klimacie” historycznym, zgrupowanych w rozdziałach: 
artykuły naukowe, historie rodzinne i wspomnienia, opraco-
wania literackie, silva rerum, sylwetki i omówienia wybranych 
publikacji. Książkę uzupełniają: noty biograficzne autorów, 
podsumowanie w języku angielskim i ukraińskim oraz indeks 
osób. Nad całością prac przy publikacji czuwa redaktor naczelny 
– historyk Zdzisław Pizun, który dodatkowo opracowuje przed-
mowę do książek. Treści cyklu dotyczą południowo-wschodniej 
Lubelszczyzny, północno-wschodniego Podkarpacia i zachodniej 
Ukrainy (obwód lwowski). 

Teksty do obu publikacji opracowywało kilkudziesięciu 
współpracujących z redakcją autorów z całej Polski i z zagrani-
cy: Jacek Bazak (Jarosław), Jacek Białek (Warszawa), Dominika 
Bojarczuk (Zamość), Alina Bosak (Rzeszów), dr hab. Grzegorz 
Chajko (Kraków), Małgorzata Cichoń (Warszawa), Grzegorz 
Ciećka (Horyniec-Zdrój), Grzegorz Dominik (Jędrzejówka k. 
Narola), Ryszard Gawryś (Siedliska-Gent, Belgia), dr Karoli-
na Grodziska (Kraków), Elżbieta Isakiewicz (Warszawa), prof. 
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Poznań), Karol Jańczuk (Luby-
cza Królewska), Wiktor Jatkiewicz (Szczecin), Josyf Korolko 
(1907-1999), Renata Krawczyk (Ruda Żurawiecka-Łaszczówka), 
Agnieszka Krizel (Bory Tucholskie), Ewa Lisiecka (Zamość), 

Piotr Szymon Łoś (Wołomin), Pati Maczyńska (Świdnik), Kon-
rad Matuszewski (Cieszyn), Teofila Milej (Wodzisław Śląski), 
Jolanta Piotrowska (Tomaszów Lubelski-Gorajec), Zdzisław 
Pizun (Lubycza Królewska), Anna Rychter (Zamość), Anna 
Serkis-Wojtowicz (Horyniec-Zdrój), Aneta Siemieńska (Ruda 
Żurawiecka-Lublin), Małgorzata Stępniewska (Zamość), prof. 
Janina Szarek-Münzberg (Berlin), Maria Szcześniak (Karolina 
k. Mińska Mazowieckiego), dr Agnieszka Szykuła-Żygawska 
(Zamość), Zbigniew Śledź (Łaszczówka-Tomaszów Lubelski), 
Katarzyna Tetlak (Machnów Nowy-Nowosiółki Kardynalskie-
-Zamość), Anna Tomczyk (Rzeszów), Jadwiga Turczyńska (Ka-
nie pod Warszawą), Barbara Waniurska (Narol), Olena Zamoy-
ska (Lwów).

Spotkania autorskie, połączone z oficjalną premierą tego-
rocznej publikacji z udziałem mediów, w tym TVP3 Lublin  
i TVP3 Rzeszów, zaplanowane jest na 2 maja 2021 r.  na dzie-
dzińcu Pałacu Łosiów w Narolu. Podczas spotkania będą miały 
miejsce: wywiady do prasy, radia i telewizji, wystąpienia osób 
związanych z powstaniem książki: redaktorów, autorów, wy-
dawców, partnerów i sponsorów, możliwość zakupu książki po 
promocyjnej cenie, prezentacje towarzyszące, wspólne zdjęcia, 
poczęstunek i możliwość zwiedzenia pałacu wewnątrz. Całość 
eventu przygotowuje Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, któ-
rym kieruje dyrektor Gabriela Kołodziej.

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach roz-
poczyna przygotowania do sezonu turystycznego. 
Pomimo trwającej pandemii, Siedliska w ubiegłym 
roku były  dla podróżujących jednym z głównych 
punków na mapie Roztocza. Dlatego z zachowaniem 
obostrzeń i reżimu sanitarnego oraz po zniesieniu 
lockdownu muzeum planuje wznowić swoją działal-
ność. 

 Kiedy tylko skończy się lockdown, zaczynamy funk-
cjonować w godzinach od 9 do 17, z wyjątkiem wtorków i 
czwartków oraz ostatniego weekendu miesiąca – mówi Paweł 
Borowiec, pracownik muzeum. 

W muzeum zostanie wprowadzona nowa możliwość – prze-
chadzka z przewodnikiem po Siedliskach, podczas której turyści 
będą mogli poznać historię miejscowości i rodziny Sapiehów oraz 
jej główne punkty. Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach 
wraz z PTTK Oddział w Zamościu i Zamojsko-Roztoczańskim 
Kołem Przewodników już dzisiaj zapraszają wszystkich miłośni-
ków Roztocza  na 47 Rajd „Spotkanie z wiosną”, który odbędzie 
się właśnie w naszej gminie 24 kwietnia 2021 r. 

Z kolei rajd rowerowy Lubycza Królewska – Horyniec-Zdrój – 
Lubycza Królewska planowany jest na czerwiec. Jednym z punktów 
postojowych ma być właśnie Muzeum Skamieniałych Drzew. Nato-
miast jesienią, muzeum włączy się w organizacje Biegu Sołtysa, który 
planowany jest przez Stowarzyszenie Morsy spod Młyna. – Dodatko-
wo staramy się o dofinansowanie  odnowienia szlaków turystycznych 
w naszej gminie – podsumowuje pan Paweł. 

Z Roztocza na Grzędę Sokalską

• Okładka najnowszej publikacji

 »mat. nadesłany

Czekają na sezon

 »kj


