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jesienny numer Dziejopisu 
Karczmiskiego, podobnie 
jak pogoda za oknem, odpo-
wiednio nas nastraja. Jest 
sporo wspomnień i refleksji, 
w końcu zbliża się 1 listopada... 
Ale są także informacje bie-
żące, wieści z poszczególnych 
placówek oświatowych, insty-
tucji oraz oczywiście tekst 
Wójta Gminy Karczmiska.

W związku z bardzo rozbu-
dowanym działem kultury, 

pozostałe zostały mocno 
przycięte. W kolejnym nume-
rze na pewno jednak wyrów-
namy proporcje.

Życzymy miłej lektury!

Zespół redakcyjny

Dziejopisu Karczmiskiego

Drodzy czytelnicy,
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Kolejny mój artykuł miałem 
rozpocząć od podzielenia 

się z Czytelnikami wspaniałą in-
formacją dotyczącą otrzymania 
dofinansowania (976.660,00 zł) 
na modernizację części ul. Sta-
rowiejskiej na odcinku prawie 1 
km. Niestety na chwilę obecną 
nie mogę tego zrobić, ponieważ 
losy tej dotacji aktualnie się 
ważą i są w rękach Radnych. Od 
kilku lat staramy się o dofinan-
sowanie zadania polegającego 
na przebudowie odcinka drogi, 
budowie chodnika i progów zwal-
niających oraz położeniu nowej 
nawierzchni asfaltu na ul. Sta-
rowiejskiej. Kiedy tylko pojawił 
się komunikat o możliwości skła-
dania przez gminy wniosków do 
Narodowego Programu Budowy 
Dróg, byliśmy przygotowani. 
Aplikowaliśmy o 80% dofinan-
sowania – otrzymaliśmy 60%, 
co w oczywisty sposób traktu-
jemy jako sukces. Ta znakomita 
informacja, żeby stała się faktem 
wymagała usankcjonowania po-
przez wprowadzenie zadania do 
budżetu Gminy, to znaczy pod-
jęcia stosownej uchwały przez 
Radę Gminy, co dla mnie wyda-
wało się pewną formalnością!!! 

To, co wydarzyło się na ostat-
niej sesji Rady Gminy wywo-
łało ogromne zdumienie i wręcz 
nie mieści się w głowie!!! Więk-
szość Radnych odrzuciło pro-
ponowane przez Wójta Gminy 
zmiany w uchwale budżetowej... 
Rada Gminy odrzuciła pomoc 
z budżetu państwa w wysokości 
prawie 1 miliona złotych wbrew 
wnioskodawcy – Wójtowi Gminy 
Karczmiska. Również na tym sa-
mym posiedzeniu Rada Gminy 
przegłosowała wniosek więk-
szości radnych narażający bu-
dżet gminy na spore kłopoty. Ale 
po kolei i o co chodzi...

W  t y m  s a my m  c z a s ie  do 
Urzędu Gminy K arczmisk a 
wpłynęły, między innymi, cztery 
bardzo istotne informacje, które 
mogłyby mieć wpływ na bie-
żącą realizację budżetu gminy. 
Pierwsza – wniosek Starosty 
Opolskiego o dofinansowania 
z budżetu Gminy Karczmiska 
zakupu karetki. Druga – wrę-
czenie przez Wojewodę Lubel-
skiego promesy na kwotę 970 
tys. zł jako dofinansowanie do 
modernizacji ul. Starowiejskiej 
na odcinku prawie 1 km... Trzecia 
– zwiększenie subwencji oświa-
towej o kwotę 108 tyś. złotych 
na pokrycie kosztów podwyżek 
dla nauczycieli (całkowity koszt 
podwyżek w tym roku wynosi 
400 tys. zł.). Czwarta – zwiększe-
nie dofinansowania o kwotę 26 
tys. zł na dowozy dzieci do szkół. 
Te informacje spowodowały 
podjęcie działań przez Skarb-
nika Gminy związanych z oceną 
możliwości budżetowych i przy-
gotowania ewentualnych zmian. 
Po bardzo dogłębnej całościowej 
analizie podjęliśmy decyzję, aby 

rekomendować Radzie Gminy 
następujące rozwiązania: przy 
tak napiętym budżecie gminy, 
jak również przy niedoszacowa-
nej realizacji zadań własnych, 
nie możemy w tym momencie 
wspierać innych samorządów 
w realizacji ICH ZADAŃ!!! Po-
zostałe trzy sprawy wymagały 
jak najbardziej działań prowa-
dzących do zmierzenia się i po-
szukania dobrego rozwiązania. 
Sprawa promesy i modernizacji 
ul. Starowiejskiej – bezdysku-
syjna. Jedynie wystąpiliśmy do 
Wojewody Lubelskiego o możli-
wość zrealizowania tej inwestycji 
w roku 2020 – stąd śladowe za-
znaczenie w budżecie kwoty 1000 
zł na rozpoczęcie przygotowań 
w roku 2019, ogłoszenie prze-
targu i realizacja w 2020 roku. 
Sprawa podwyżki dla nauczycieli 
w zasadzie też bezdyskusyjna. 
Niestety, w tym przypadku inten-
sywnie zaczęliśmy poszukiwać 
dodatkowo 300 tys. zł. – stąd 
zebranie kierownictwa jedno-
stek organizacyjnych i w konse-
kwencji cięcia finansowe oraz 
pełna determinacja w dyscypli-
nie wydatków budżetowych. Je-
żeli to nie przyniesie pożądanych 
skutków – zaciągnięcie kredytu. 
Sprawa dofinansowania dowo-
zów też w zasadzie przesądzająca, 
wymagająca niestety naruszenia 
rezerwy budżetowej.

Tak przygotowane zmiany 
zaproponowaliśmy w formie 
projektu stosownej uchwały 
i złożyliśmy na ręce Przewodni-
czącego Rady Gminy... Niestety 
sprawy potoczyły się, w mojej 
ocenie, mocno nieracjonalnie. 
Z niezrozumiałych dla mnie 
powodów Radni stanowiący 

Wójt Gminy – Janusz Goliszek

SAMORZĄD
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„w ięk szość R ady ”,  na czele 
z Przewodniczącym i W-ce Prze-
wodniczący m Rady,  cz y ni l i 
wszystko, aby doprowadzić do 
wyegzekwowania kwoty 30 ty-
sięcy zł. na pomoc Starostwu 
na zakup karetki. Argumenty do-
tyczące braku możliwości, braku 
środków finansowych na nic się 
zdały i w konsekwencji Przewod-
niczący Rady poddał do głoso-
wania wniosek o przesunięciu 
w budżecie gminy, z paragrafu 
dotyczącego wydatków na „zieleń 
w gminie” kwoty 30 tys. zł na do-
finansowania zadania Starostwa 
na zakup karetki. Wspólnie ze 
skarbnikiem protestowaliśmy 
uważając takie działanie jako 
bezprawne (nie ma takich pienię-
dzy w tym paragrafie) – niestety 
bez skutku.

Ale kuriozalna sytuacja miała 
miejsce w kolejnej odsłonie tego 
posiedzenia. Na fali dyskusji, 
na temat dofinansowania Sta-
rostwa Powiatowego na zakup 
karetki, pojawiła się dyskusja 
na temat dróg powiatow ych 
przebiegających przez Gminę 
K arczmisk a.  R adni  będąc y 
w większości (wybrani z listy PiS) 
wręcz wprost żądali od Wójta 
Gminy złożenia jednoznacznej 
deklaracji dofinansowania re-
montu dwóch dróg powiatowych 
(w Zaborzu i w Słotwinach) ab-
solutnie nie podając żadnych 
konkretów co do ewentualnych 
inwestycji. Pomimo głosu Rad-
nego Powiatowego wyrażającego 
zdanie, że Powiat Opolski nie 
proponował tych dróg do żad-
nego programu budowy dróg, 
dyskutanci brnęli w wylewa-
niu żali na stan tych konkret-
nych dróg (pośrednio wskazując 
jako głównego winowajcę Wójta 
Karczmisk!!!). W efekcie tej 
bezsensownej dyskusji (bez-
sensownej, ponieważ to nie jest 
kompetencja Gminy Karczmiska) 
został zaproponowany przez rad-
nego z Zaborza wniosek, aby nie 
podejmować modernizacji drogi 

gminnej, na którą dostaliśmy do-
finansowanie!!! JEDEN WIELKI 
ABSURD!!! Logiki w tym dzia-
łaniu nie ma żadnej, ale prowa-
dzący sesję Pan Przewodniczący 
Rady Gminy natychmiast pod-
jął wniosek, grzecznie dopy-
tując o sprecyzowanie treści... 
W dalszej kolejności Pan W-ce 
Przewodniczący Rady Gminy 
wygłosił „płomienne przemó-
wienie” o tym, że Gminę Karcz-
miska nie stać na prowadzenie 
inwestycji drogowej, kolejni 
mówcy stwierdzili, że nie będą 
mogli spojrzeć w oczy swoim 
wyborcom z powodu „przyłoże-
nia ręki” do „kolejnej inwestycji 
w Karczmiskach”, do „kolejnego 
zadłużania Gminy Karczmiska”... 
(kolejny raz powtórzę, że wszyst-
kie te głosy dotyczące zadłuże-
nia są absurdalne, ale w myśl 
GEBELSOWSKIEJ zasady, że: 
K Ł A MST WO T YSI ĄCK ROĆ 
POWTARZANE W ODBIORZE 
STAJE SIE PRAWDĄ, grupa rad-
nych stanowiąca większość w na-
szej Radzie Gminy to czyni)... No 
i stało się... większością głosów 
PANIE I PANOWIE RADNI od-
rzucili wniosek o wprowadzeniu 
do budżetu zadania dotyczącego 
przebudowy drogi w Karczmi-
skach. Tym samym zadecydowali 
o oddaniu kwoty 976 tyś zło-
tych Wojewodzie Lubelskiemu. 
Nie pomogły moje protesty, 
głosy wzywających do opamię-
tania (Pani Radna Agnieszka 
Siedlicka, Pan Radny Powia-
towy Zenon Rodzik) fakt został 
skwapliwie usankcjonowany 
stwierdzeniem Pana Przewodni-
czącego Rady Gminy, że uchwała 
została podjęta w demokratycz-
nym głosowaniu.... Radni będący 
w większości, którzy między sobą 
rozdysponowali wszystkie funk-
cję w Radzie Gminy (Przewod-
niczący, W-ce przewodniczący 
Rady Gminy, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, Przewod-
niczący wszystkich statutowych 
komisji Rady Gminy Karczmiska) 
nie zadali sobie trudu zadania 

pytania o konsekwencje podjęcia 
TAKIEJ DECYZJI, a konsekwen-
cje będą!!!

Ocz y w iście absolutnie 
nie przejdę do porządku, 
g o d z ą c  s i ę  n a  p o d j ę t e 
d e c y z j e  p r z e z  g r u p ę 
radnych. Uczynię wszystko, 
aby odwrócić te (powtórzę 
kolejny raz) ABSURDALNE 
decyzje. Wnosimy protest 
d o  R e g i o n a l n e j  I z b y 
Obrachunkowej, jak również 
będziemy szukać innych 
roz w ią zań. Sprawa jest 
ogromnie kontrowersyjna 
i nosi znamiona działania 
destrukcyjnego w stosunku 
do organu zarządzającego 
Gminą Karczmiska.

Zachęcam czytelników do obej-
rzenia relacji z obrad sesji. Rela-
cja umieszczona jest na stronie 
internetowej Gminy Karczmiska.

Przekazując Redakcji Dzie-
jopisu Karczmiskiego moją re-
f leksję nt. opisanych wydarzeń 
i decyzji Rady bezsprzecznie 
negatywnie rzutujących na przy-
szłość mieszkańców, wyrażam 
głęboką nadzieję, że do chwili 
kiedy Państwo czytacie ten tekst 
– Radni zreflektują się odwoła-
niem swoich szkodliwych nie-
racjonalnych decyzji, a sytuacja 
zostanie już pomyślnie rozwią-
zana dla rozwoju Gminy i do-
bra jejmieszkańców. Czy tak się 
stanie?...

W tych niezbyt optymistycz-
nych okolicznościach serdecznie 
pozdrawiam Czytelników Dzie-
jopisu Karczmiskiego.

Janusz Goliszek
 – Wójt Gminy Karczmiska
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Od kilku lat Gmina Karcz-
miska realizuje zadania 

polegające na nieodpłatnych szcze-
pieniach ochronnych w zakresie 
profilaktyki grypy, którymi objęte 
są osoby w wieku 65 lat i powyżej 
oraz szczepieniom przeciw wiru-
sowi brodawczka ludzkiego (HPV) 
dla dziewcząt, które ukończyły 10 
lat.

W 2018 r. zaszczepiono 280 osób 
starszych (mężczyźni i kobiety) 
przeciw grypie oraz 12 dziewcząt 
przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego. Koszty szczepień wynio-
sły ponad 11 300 zł, a towarzyszyły 
im działania profilaktyczne tzw. 

profilaktyka pierwszorzędowa.
Zadanie w zakresie w zakresie 

profilaktyki grypy i popularyza-
cji szczepień za 2018 r. zostało 
zgłoszone do konkursu ogłoszo-
nego przez Ogólnopolski Program 
Zwalczania Grypy. Program wy-
różnia najaktywniejsze jednostki 
samorządu terytorialnego w tym 
zakresie.

10 września 2019 r. odbyło się 
w Warszawie wręczenie nagród lau-
reatom konkursu za 2018 r. Wśród 
wyróżnionych laureatów w 2019 r. 
po raz drugi została wyróżniona 
Gmina Karczmiska, a okoliczno-
ściowe w yróżnienie w imieniu 

Janusza Goliszka – Wójta Gminy 
odebrał Zenon Rodzik – Sekretarz 
Gminy. 

W b.r. Gmina Karczmiska za-
warła kolejne 2 umowy z „Pana-
ceum” s.c. na realizację szczepień 
ochronnych przeciw grypie oraz 
szczepień ochronnych przeciw wi-
rusowi brodawczaka ludzkiego. 
Zadania aktualnie są w trakcie 
realizacji, a wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do siedziby 
„Panaceum”. Informacje o szcze-
pieniach można również uzyskać 
pod nr tel. 81 828 70 45.

Sławomir Goliszek

Gmina Karczmiska
po raz drugi samorządowym 
liderem profilaktyki grypy
Szczepienia ochronne są skuteczną i społecznie 
powszechnie akceptowaną metodą zapobiegania 
zachorowaniom na choroby zakaźne. Gminy w Polsce 
działają z coraz większym zaangażowaniem i zachęcają 
mieszkańców do bezpłatnych szczepień ochronnych.
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SOŁECTWA

Przeprowadzka zaczęła się już w zeszłym roku. 
Po podpisaniu umowy notarialnej przywieź-

liśmy pierwsze dwa kartony. Po trzech miesiącach, 
zgodnie z umową, wyprowadzili się właściciele. Jak 
się okazało, nie całkowicie. Wiele pamiątkowych 
artefaktów, takich jak wazoniki, dawna szufla do 
chleba czy mniej lub bardziej współczesne narzędzia, 
zostało.

Dzięki temu, że kupiliśmy kamienny, stu dwudzie-
stoletni dom, każdego dnia czujemy się namaszczeni 
historią Uściąża, gminy, czy po prostu naszego gospo-
darstwa. Część, którą objęliśmy w posiadanie, stano-
wiła kiedyś kawałek pola, stodołę, oborę i niewielki, 
dwuizbowy dom. Obecnie, zgodnie z willową modą, 
nieco rozbudowany domek i rozległy, kolorowy od flo-
ksów, margerytek i lawendy, rekreacyjny ogród. Po-
rządkujemy go, ale w głębi ogrodu sadzimy warzywa 
i budujemy obórkę dla zwierząt. Przywracamy miej-
scu jego właściwy, wiejski charakter.

Osobnym elementem zabudowy naszego po-
dwórka jest kamienna altana, niegdyś drugi dom, 
który po wojnie popadł w ruinę. Zostały dwie so-

lidne kamienne ściany i rozpięte nad nimi zadasze-
nie z przezroczystego tworzywa. Doskonałe miejsce 
na spoczynek przy stole, a także małą pracownię 
malarską. Kamienne gołe ściany, z przewieszonymi 
na nich pędami dzikich winorośli, stopniowo zaczy-
nają zdobić moje baśniowe obrazy. Bo jak w takim 
miejscu, nad doliną rzeczki Grodarz, nie myśleć 
o baśniach?

Również inne miejscowości nie zawiodły. Gminna 
wieś Karczmiska malowniczo położona na wzgó-
rzach. Skryty w parkowej zieleni biały klasycystyczny 

pałac, otwarty i dostępny dla wszystkich. Biblioteka, 
izba regionalna, dom kultury. We wtorek 27 sierp-
nia uczestniczymy wraz z młodymi mieszkańcami 
gminy w rajdzie rowerowym, jednej z propozycji kul-
turalnych ośrodka. Dokąd? Oczywiście najbliżej, do 
Uściąża. Zwiedzamy po sąsiedzku Zagrodową Osadę, 
zapoznajemy się z anatomią, uprzężą i zwyczajami 
koni. Nie czujemy się obco w przyjaznej, radosnej at-
mosferze uczestników rajdu i pracowników GOK.

Poznając powiatowe Opole Lubelskie nabieram 
przekonania, że ten zakątek Polski zamieszkuje inny 
gatunek ludzi. Przynajmniej w odniesieni do przelud-
nionej, zabieganej Warszawy, z której przenieśliśmy 
się właśnie tutaj. Do ciszy, łagodności i życzliwości. 
Bo jak wytłumaczyć to, że w urzędach wszyscy się 
uśmiechają, obsługują z wielkim zaangażowaniem, 
a jednocześnie z dystansem do swoich stanowisk i po-
czuciem humoru? Albo to, że nieznany dotąd, zna-
leziony przez internet architekt proponuje najtańsze 
rozwiązania i części prac nie wlicza w swoje koszty?

Ziemia obiecana? Swój raj? Po latach spędzonych 
w Lublinie, Krakowie, Warszawie, a także w Niem-
czech, mam poczucie, że nareszcie tak. Na pewno 
trudniej w kwestiach finansowych, ale w sąsiedztwie 
Kazimierza, w którego dobrach Uściąż pierwotnie 
się znajdował, mam poczucie, że jako plastyk nie za-
ginę. A będąc w granicach tak przyjaznej gminy, ze 
społecznikami tworzącymi między innymi Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Karczmiskiej, z całą pewnością 
znajdę pole do kreatywnych kulturalnych działań. 
A jaka będzie rzeczywistość? Zobaczymy.

Joanna Janisz

Dzień dobry, Uściąż!
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W przedostatni weekend 
sierpnia br. na boisku 

„Zagrzęba” w Karczmiskach 
odbył się festyn pod hasłem 
„Happy End Wakacji”. Orga-
nizatorem w ydarzenia było 
nowo powstałe Stowarzyszenie 
Bez Granic przy OSP Karcz-
miska, w którym prężnie dzia-
łają mieszkańcy Karczmisk 
Pierwszych i Karczmisk Dru-
gich. Założycielkami stowa-
rzyszenia są Justyna Wciseł 
– sołtys Karczmisk Pierwszych 
oraz Barbara Karaś – sołtys 
Karczmisk Drugich. Stowarzy-
szenie duże wsparcie otrzymuje 

także od miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej, która 
aktywnie uczestniczy w różno-
rodnych działaniach. Głównym 
celem Stowarzyszenia Bez Gra-
nic jest połączenie sił miesz-
kańców Karczmisk Pierwszych 
i Drugich.

Podczas festynu działo się 
wiele! Był pokaz strażacki i ra-
townictwa medycznego, dzięki 
sponsorom – mnóstwo bez-
płatnych atrakcji dla dzieci: 
malowanie twarzy, dmuchance, 
chodzące maskotki. Oprócz tego 
działały prężnie punkty gastro-
nomiczne z grochówka, bigosem, 

goframi czy watą cukrową. Szta-
feta: kobiety kontra OSP i wiele 
innych konkurencji i konkursów 
z nagrodami. A wieczorem od-
była się potańcówka.

Jak zapowiadają organizato-
rzy, był to pierwszy festyn przy-
gotowany przez Stowarzyszenie 
Bez Granic, ale nie ostatni!

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

Działajmy wspólnie!
Granice nie istnieją!

Fot: Monika Pośnik
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Aż 40 dzieci uczęszcza w tym 
roku do żłobka w Karcz-

miskach. A chętnych jest jeszcze 
więcej. Najmłodsze dziecko ma 
1 rok, najstarsze nieco ponad 
dwa lata. Obecnie praca odbywa 
się w pięciu grupach po ośmioro 
dzieci, każda grupa ma oddzielną 
salę zabaw. Do pomocy grupie 
I i II jest przydzielona pomoc 
opiekuna ponieważ są tu dzieci od 
1 roku życia, czyli jeszcze nie cho-
dzące. W karmieniu dzieci poma-
gają pomoc kucharki i pokojowe.

W każdej grupie w iekowej 
w roku ż łobkow y m naucz y-
cielki, opiekunki dostosowując 
treści do wieku dziecka organi-
zują następujące rodzaje zajęć: 
manipulacyjno konstrukcyjne, 
polonistyczne, matematyczno 
– przyrodnicze, muzyczno-ryt-
miczne, ruchowe, j.angielski, dra-
mowe, logopedyczne, plastyczne 
a także wyjścia na spacer i plac 
zabaw.

Oprócz tego w żłobku w Karcz-
miskach odbywa się wiele cie-
k aw ych w yda r zeń.  W l ipcu 
wolontariuszka fundacji DKMS, 
opiekunka ze żłobka Aldona Ej-
chler zorganizowała DZIEŃ 
DAWCY SZPIKU. W czasie akcji 
udało się pozyskać 11 Dawców 
Szpiku.

W sierpniu, jako że wtedy wła-
śnie przypada przerwa urlopowa, 
odbyło się w żłobku generalne 
sprzątanie kuchni, magazynów 
spożywczych, pomieszczeń socjal-
nych, malowanie sal, dezynfekcja 
i czyszczenie zabawek, zostały 
też wykonane inne prace, które 
wpłyną na lepsze funkcjonowa-
nie żłobka. Ponadto dokonano 

niezbędnych przeglądów/ ppoż, 
budowlane, plac zabaw, sanepi-
dowskie i inne w celu bezkolizyj-
nego, bezpiecznego korzystania 
dzieci z opieki żłobkowej.

We wrześniu sporym zaintere-
sowaniem wśród maluchów cie-
szyły się zajęcia, podczas których 
pielęgniarka uczyła dzieci prawi-
dłowego mycia zębów.

Żłobek w Karczmiskach od dnia 
1 września 2019 do 31 lipca 2020r 
pracuje w godzinach: 07.00 – 
17.00, czyli 10 godzin dziennie. 
Przerwa urlopowa planowana jest 
w sierpniu 2020.

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

Tymczasem w żłobku...
Wiele ciekawych zajęć i mnóstwo wspaniałej zabawy – tak upływa czas najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy, którzy uczęszczają do Żłobka w Karczmiskach!
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Na czym polega ten konkurs? Otóż przedszkola 
przystępujące do niego przyjmują na siebie 

zadania, których wykonanie będzie oceniane przez 
jury punktowo, w skali od „1′′ do „10′′. Warunkiem 
do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane 
przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punk-
tów za 8 z 10 zadań. W skład jury wchodzą przedsta-
wiciele organizatora konkursu. A organizatorami są: 
Studium Prawa Europejskiego oraz Instytut Badań 
Nad Demokracją.

Pośród zadań konkursowych znajduje się m.in. 
przeprowadzenie debaty wśród dzieci przedszkol-
nych „Książka naszym przyjacielem”, wykonanie 
przez dzieci „Wielkiej Księgi Grupy”, czyli kroniki 
dokumentującej życie przedszkolne czy też zor-
ganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej 
imprezy przedszkolnej angażującej lokalną społecz-
ność, której celem będzie rozwijanie i promowanie 
czytelnictwa. Na tym nie koniec. Kolejne zadanie 
polega na zorganizowaniu konkursu plastycznego 
,,Moja wymarzona książka”, do realizacji którego 
zalecane jest zaangażowanie rodziców przedszko-
laków. W przedszkolu powinien także działać ką-
cik wymiany książek, który funkcjonować będzie 
niczym biblioteka – dzieci przynoszą przeczytane 

książki, które mogą zostać wypożyczone przez in-
nych. Kolejne zadania to zorganizowanie „Dnia Po-
staci z Bajek” a także zapoznanie dzieci z zawodem 
bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza.

Wzięcie udziału w dowolnej ogólnopolskiej kam-
panii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa oraz 
opracowanie programu rozwoju kompetencji czytel-
niczych dzieci przedszkolnych – to kolejne zadania 
do zrealizowania.

Zadaniem obowiązkowym natomiast jest zgła-
szanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie 
„Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przed-
szkolnym”, który w okresie od 31 października 2019 
r. do 31 stycznia 2020 r., przeprowadzi w formie e-le-
arning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Takim oto sposobem przedszkolaki, jak i ich opie-
kunowie w roku przedszkolnym 2019 – 2020 będą 
mocno zaczytani! W końcu Przedszkole w Karczmi-
skach, to „Zaczytane Przedszkole”.

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

Zaczytane przedszkole!
W tym roku Przedszkole w Karczmiskach bierze udział w konkursie pt. „Zaczytane 
przedszkole”. Celem akcji jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
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Żegnajcie, letnie przygody
Czas już powracać do domu
Złocą, czerwienią się liście
Dębów, jesionów i klonów.

Witaj nam szkoło radosna,
Grająca dzwonkiem co rano,
Dzień dobry, szkoło wesoła.
Lesie i łąko, dobranoc.

Skończyły się tak długo ocze-
kiwane przez wszystkich 

wakacje. Czas do szkoły, którego 
zwiastunem jest uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego. Tak było 
i tym razem. 2 września 2019 
roku o godz. 9.00 zebrała się 
w hali sportowej cała społeczność 
szkoły oraz zaproszeni goście. 
Po okolicznościowych przemó-
wieniach przyszła pora na część 
artystyczną opartą na dwóch mo-
tywach: 100. rocznicy uchwalenia 
kształtu i barw naszej flagi oraz 
80. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. Ponieważ jako szkoła 
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej 
akcji ,, Przerwany marsz’’, hono-
rowymi gośćmi naszej szkoły były 
osoby, które pamiętały tamten 
tragiczny dla Polski wrzesień.

Ideą tej pięknej akcji było to, 
aby Polskie Dzieci Wojny mogły 
udać się do szkół, po to by w spo-
sób symboliczny dokończyć prze-
rwaną przed osiemdziesięciu laty 
edukację. To także wyjątkowe 
okoliczności, aby podziękować 
im za ten ogromny trud, jaki stał 
się ich udziałem już na początku 
życia.

Można sobie tylko próbować 
wyobrazić, jakie piętno odcisnęła 
II wojna światowa na ich kruchej 
dziecięcej psychice. Pamiętając 
o tamtych wydarzeniach, mamy 
też świadomość tego, jak wiele 
dzieci nie przeżyło okupacji, gi-
nąc w bombardowaniach czy obo-
zach koncentracyjnych, jak wiele 
z nich straciło swoich bliskich 

albo zostało wysiedlonych.
Dlatego tak ważna w tym dniu 

była dla nas obecność naszych 
specjalnych gości: osób, które 
urodziły się przed II wojną świa-
tową. Wśród nich: pani Jadwiga 
Karaś oraz pani Janina Ptasińska. 
Jedna z nich, pani Jadwiga, wspo-
minała tamte wojenne dni...

W programie wystąpili ucznio-
wie klas VI. Główne role powie-
rzone zostały Weronice Karaś 
oraz Aleksandrowi Ejchlerowi. 
Urocz yste pieśni w yśpiewał 
Chór ,,Dmuchawce’’. Uroczystość 
przygotowała: Barbara Dębow-
ska. Oprawa muzyczna to dzieło 
Radosława Gołofita oraz Anżeli 
Kwiatkowskiej. Dekoracja w kolo-
rze bieli i czerwieni to oczywiście 
dzieło pani: Izabeli Kamińskiej, 
którą wspomagały Monika Pta-
sińska-Romanowska oraz Beata 
Sawicka.

B. Dębowska

Już wrzesień...
Fot: Archiwum ZS w Karczmiskach
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Wybuch I Wojny światowej 
wyzwolił wśród ciemiężo-

nych przez zaborców rosyjskich, 
pruskich i austro-węgierskich na-
rodów, dążenia niepodległościowe. 
Wojna pomiędzy zaborcami stwa-
rzała mozliwość odrodzenia się 
Państwa Polskiego. Impulsem 
do w y wołania powstania była 
I  K a mp a n i a  K ad r ow a  k tór a 
pod dowóddztwem Józefa Piłsud-
skiego wyruszyła z podkrakow-
skich Oleandrów, by utworzyć siłę 
zbrojną mającą na celu odzyska-
nie prze Polskę niepodległosci. 
Rozpoczęto tworzenie Legionów 
Polskich. Idea ta dotarła także do 
Karczmisk – powiatu puławskiego 
[Nowoaleksandryjskiego].

J e d n y m  z  o c h o t n i k ó w  d o 

Legionów Polskich był Kazimierz 
Pentek z Karczmisk. Pentek syn An-
toniego i Franciszki Madej urodził 
się 12 lutego 1864 r. Wywodził się 
ze Żmijowisk. Rolnik i gospodarz 
wielohektarowego gospodarstwa 
ożenił się z Joanną Karasiówną 
córką Pawła i Heleny Goliszek. 
Po śmierci pierwszej żony Joanny, 
związał się z Marianną Goliszek 
z którą wziął ślub. Ze związku 
z Joanną i Marianną urodzili się: 
Stanisław, Jan, Władysław, Fran-
ciszek, Roman, Antoni, Katarzyna 
i Stefania.

Przyszły Legionista dorastał 
w domu, w którym panowała kul-
tura fachu przekazywanego z po-
kolenia na pokolenie. Jego dziad 
Szymon Pentek z rodziną został 

osadzony w Żmijowiskach przez ks. 
Aleksandra Lubomirskiego właści-
ciela dóbr opolskich. Lubomirski 
po powrocie z Francji przystapił do 
osuszania bagien nadwiślańskich 
dorzecza Chodelki. Do wykony-
wania tych prac niezbędni byli lu-
dzie wykwalifikowani w rzemiośle 
budowy sieci kanałów przepustów 
stawów i rowów melioracyjnych. 
Wśród innych rodzin niderladz-
kich osadzonych na powiślu wil-
kowskim znalazła się rodzina 
Szymona Pentka, który w drugiej 
połowie XVIII w zajmował się bu-
dową kanałów, budową młynów, 
przepustów i stawów w dolinie 
rzeki Iłżanki. Właśnie w tych oko-
licach ok. 1799 roku Szymon Pentek 
został dostrzeżony przez agentów 

100-lecie niepodległości
Wspominki o ludziach niezwykłych

Odsłonięcie pomnika w Karczmiskach 1936
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ks. Lubomirskiego poszukujących 
ludzi szczególnych umiejętności. 
W tych okolicznościach otrzymał 
pracę i parcelę w Żmijowiskach 
do zbudowania domostwa. Wraz 
z synem Tomaszem i dwiema cór-
kami osiedlił się na podmokłych 
terenach rzeki Chodelki. Przydatna 
się okazała umiejętność radzenia 
sobie w takim terenie. Osadnicy 
holenderscy nazywani Olendrami 
budowali swoje siedziby na tzw. 
Terpach. Trepy budowano w spo-
sób szczególny – uplatano kosze 
wiklinowe z wierzby, które napeł-
niano ziemią z wykopywanych ro-
wów i zwożono na działę, stawiając 
je sciśle obok siebie. Gdy kosze 
zapełniły działkę zasypywano je 
warstwą ziemi. Ten sam manewr 
powtarzano kilka razy aż uzyskano 
sztuczną wyspę powyżej też po-
ziomu podmokłego i chroniącego 
przed powodzią. Na takiej wyspie 
zbudowano chałupę i budynki go-
spodarcze. Przy budowie kanału 
jak też wytyczenia i wykopania no-
wego koryta rzeki Chodelki praco-
wali synowie i wnukowie Tomasza 
Pentka w tym Kazimierz co na owe 
czasy było znacznym osiągnięciem 
technicznym i organizacyjnym 
,wiązało się to ze statusem mate-
rialnym , gdyż zatrudnieni tam 
fachowcy byli dobrze płatni, sami 

osadnicy zaś otrzymali do uprawy 
znaczne areały gruntów rolnych. 
Do dzis zachowała się posesja 
na terpie gdzie pradziadowie Kazi-
mierza Pentka zbudowali swoje go-
spodarstwo, na Powśslu zachowały 
sie także inne budynki na wyspach 
nazywane terpami.

Potomek Szymona Pentka, Błażej 
jako jeden z zamożniejszych sołty-
sów gminy Polanówka w lipcu 1861 
roku brał udział jako przywódca 
buntu chłopskiego w Żmijowiskach, 
którzy odmawiali odrabiania pań-
szczyzny dla dworu. Sprawa stała 
się na tyla głośna, iż doprowadziła 
do wyjazdu delegacjii chłopskiej do 
Warszawy ze skargą na dziedzica 
Kazimierza Wydrychiewicza. Wło-
ścianie z Powiśla zdecydowali się 
na opór poprzez organizację strajku 
czarnego zostawiając dwory bez 
rąk do pracy. Gdy chłopi z Karcz-
misk po trzydniowym strajku po-
wrócili do pracy czwartego lipca, 
to włościanie z gmin Opole i Po-
lanówka (będące głównym ogni-
skiem buntu) grozili im pobiciem 
na śmierś. Żaden z nich takze nie 
mógł się pokazać się w kościele 
ani w mieście. Chłopów nie wy-
konujących zarządzeń więziono, 
upokarzano i bito publicznie. Do 
spacyfikowania buntu użyto woj-
ska pod dowództwem Muchanowa 
– porucznika gwardii i adiutanta 
ministra wojny.

Umiejętności budownicze, sza-
cunek do swojej ojczyzny i Karcz-
misk Kazimierz Pentek zaszczepił 
w swoim domu rodzinnym. Nad-
chodził czas niepokojów społecz-
nych, Polska nie istniała na mapie 
Europy. W lipcu 1914 roku w Sa-
rajewie zamordowano ks. Ferdy-
nanda co było przyczynkiem do 
wybuchu I wojny światowej.

Kazimierz Pentek zgłośił się do 
punktu werbunkowego by walczyć 
o wolność Państwa Polskiego. Wy-
chowany w wartościach patriotycz-
nych, przekazał je swoim dzieciom. 
Dorastający syn Kazimierza, dwu-
dziestoletni Jan Pentek również 
ochotniczo zgłosił się do Legionów 
i wspólnie wyruszyli na front i wal-
czyli w szwadronach ułanów legio-
nowych. Kazimierz Pentek walczył 
na Polesiu, jego jednostka stacjono-
wała też w Pińsku, czego dowodem 
jest zdjęcie Kazimierza odnalezione 

z lamusa w 100 rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Zdjęcie zostało wykonane w zakła-
dzie fotograficznym w Pińsku ok. 
1916 roku, którego właścicielem 
był Katz Simon. Po ciężkich wal-
kach na froncie, po ponad dwóch 
latach Kazimierz powrócił do ro-
dzinnych Karczmisk. W czerwcu 
1919 roku zmarł na szalejącą grypę 
„Hiszpankę”.

Jan Pentek sy n K azimierza 
walczył w szwadronie Legionów 
Polskich na froncie I wojny o nie-
podległość Polski. Poległ na polu 
chwały. Miejsce jego śmierci nie 
jest znane.

15 sierpnia 1936 roku w Karcz-
miskach ze składek miejscowej 
społecznosci został odsłonięty 
pomnik, poświęcony bohaterom 
poległym za ojczyznę. Ta patrio-

tyczna uroczystość zgromadziła 
licznych mieszkańców Karczmisk 
i okolicznych miejscowości. Wśród 
wielu nazwisk widnieje nazwisko 
Jana Pentka – ułana szwadronu 
Legionów Polskich. Jan Pentek po-
zostanie we wdzięcznej pamięci nas 
wszystkich, jako jeden z wielu, któ-
rzy przelali krew za niepodległość 
naszej ojczyzny.

Wybuch II Wojny Światowej 
sprowadził do Karczmisk niemiec-
kie wojska okupcyjne. Do niemal 

Jan Pentek s. Romana 1942 r.

Kazimierz Pentek – 1916 r
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każdego domu dokwaterowano 
oficerów niemieckich. Wówczas 
zaczęła się tworzyć konspiracja do 
której należał Jan Pentek – syn 
Romana, wnuk Kazimierza. Jan 
pomagał rodzicom w prowadzeniu 
gospodarstwa oraz uczęszczał do 
gimnazjum o profilu elektrome-
chanicznym w Kazimierzu Dolnym, 
które ukończył w 1942 roku. Znał 
dobrze język niemiecki. Był żołnie-
rzem Armii Krajowej w placówce 
Karczmisk o pseudonimie Pio-
run. Brał czynny udział w akcjach 
na magazyny niemieckie żywno-
ściowe. Organizacja konspiracyjna 
wykorzystywała jego znajomość 
języka niemieckiego i prowadzenia 
motocykla. W 1943 roku w prze-
braniu żołnierza Werhmachtu, 
jedździł motocyklem jako łącznik 
w tajnej misji do Lwowa, która 
trwała dwa tygodnie. Brał czynny 
udział w przygotowaniach do akcji 

Burza. 2 lipca 1944 roku zginął 
w Stefanówce podczas potyczki 
oddziału Armii Krajowej z oddzia-
łem AL Cienia, w Stefanówce. Był 
jednym z 13 poległych żołnierzy. 
Nazwiska poległych umieszczone 
są na tablicy kościoła parafialnego 
w Karczmiskach.

Roman Pentek – syn Kazimierza, 
był człowiekiem wielu talentów. 
Był człowiekiem przedsiębiorczym 
i uczynnym, stwórca obdarzył go 
umiejętnościami czynienia dobra. 
Nastawiał zwichnięcia i złamania 
kończyn. Na podwórku w Karcz-
miskach pełno było furmanek i sa-
mochodów przywożących chorych 
do uzdrowienia. Wychodzili o wła-
snych siłach, na własnych nogach, 
pełni szczęścia i słów uznania dla 
Romana Pentka. W latach 1950-
1980 Roman wyleczył setki osób, 
które do dziś zawdzięczają mu po-
wrót do zdrowia i pełni sił.

Pozostali synowie Kazimierza 
Pentka: Stanisław, Franciszek i An-
toni prowadzili gospodarstwa rolne 
w Karczmiskach i jej gminie. Byli 
poważani wśród mieszkańców. Po-
tomkowie Szymona Pentka: Fran-
ciszek i Bronisław zamieszkiwali 
w Wymysłowie natomiast Bonifacy 
w Jaworkach. Wszyscy oni pozosta-
wili trwały pozytywny ślad w spo-
łeczności Karczmisk i okolicznych 
miejscowości.

W artykule wykorzystano teksty 
zamieszczone:

„Powiśle Lubelskie” n.4(50), paź-
dziernik 2012;

„Powiśle Lubelskie” nr.2(62), 
kwiecień 2015.

Przegląd Historyczny 19/1,64-82; 
Baranowski, Ignacy Tadeusz, Wsie 
Holenderskie na ziemiach polskich

Andrzej Pentek

Ks. Ryszard Denys 
– proboszcz para-

fii p.w. Św. Wawrzyńca 
w Karczmiskach, w cie-
płych słowach wspominał 
zmarłego, jako osobę mu 
znaną, dobrą, wrażliwą, 
ciepłą, oddaną rodzinie 
i środowisku lokalnemu.

Ryszard Czopek uro-
dził się 19 stycznia 1949 
r. w Opolu Lubelskim, 
ukończył Szkołę Podsta-
wową w Karczmiskach, 
a później Liceum Ogól-
nokształcące w Opolu 
Lub el sk i m.  Wz r a st a ł 
i wychowywał się w domu 
rodzinnym, w któr ym 
pielęgnowano wartości 
patriotyczne, narodowe 
i wiarę. Ojciec Wacław, 
za działalność w czasie 

II wojny św., przez kilka 
lat przebywał na zesła-
niu na Syberii, matka 
Maria (z d. Watras) była 
a k t y w n ą  d z i a ł a c z k ą 
KGW Karczmiska i miała 

zdolności krawieckie.
Pracę zawodową rozpo-

czął we wrześniu 1968 r. 
w Cukrowni w Opolu Lu-
belskim. W latach 1968-
1970 odbył zasadniczą 
służbę wojskową (fot. 1). 
Kwalifikacje, które nabył 
w wojsku, ułatwiły mu 
dalszą pracę zawodową. 
W 1970 r. zatrudnił się 
w Zarządzie Pow iato-
wym Ligi Obrony Kraju 
w Opolu Lubelskim jako 
instruktor ds. szkole-
nia, a następnie jako in-
struktor ds. obronnych 
w Powiatowym Sztabie 
Wojskowym w Puławach.

W październiku 1972 r. 
zawarł związek małżeń-
ski. Z żoną Ireną tworzył 
zgodną parę, a po kilku 

latach, rodzina powięk-
sz yła się o dwóch sy-
nów: Adama i Grzegorza. 
Na wartościach wyniesio-
nych z domu rodzinnego 
oparli swoje dalsze życie 
i wspólne wychowywanie 
dzieci.

Po zmianach admini-
stracyjnych w kraju i li-
kwidacji gromad z dniem 
01 stycznia 1973 r. zo-
stała utworzona Gmina 
K a rcz m i sk a .  R .  Cz o -
pek w 1975 r. rozpoczął 
pracę w Urzędzie Gminy 
Karczmiska jako refe-
rent .  Pow ier zono mu 
sprawy handlu, rzemio-
sła i usług, komunikacji 
i spraw z zakresu obrony 
c y w i lnej.  W później-
szym czasie zajmował się 

Ryszard Czopek (1949-2019) 
– wspomnienie
30 maja 2019 r. najbliższa rodzina, licznie zgromadzona społeczność Karczmisk, koledzy 
i koleżanki z byłych zakładów pracy pożegnali Ś.P. Ryszarda Czopka.

Okres służby wojskowej
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sprawami komunikacji, 
kadrowymi i obrony cy-
wilnej. Naczelnik Gminy 
i kierownictwo Urzędu 
uważało R. Czopka jako 
bardzo wartościowego 
pracownika, odpowie-
dzialnego i uczciwego. 
Z powierzonych obowiąz-
ków wywiązywał się nie-
nagannie, postrzegany 
był jako serdeczny ko-
lega i pracownik cieszący 
się dobrą opinią w pracy 
i środowisku gminy. Na-
leżał do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego, 
Ligi Obrony Kraju, Pol-
skiego Związku Wędkar-
skiego i OSP Karczmiska.

W lipcu 1984 r. został 
mianowany urzędnikiem 
państwowym i powołany 
na stanowisko Inspek-
tora ds. obrony cywilnej 
i administracy jno-go-
spodarczych, w Referacie 
Społeczno Administra-
cyjnym Spraw Obronnych 
i Ogólnych Urzędu Gminy. 
Prowadził m.in. sprawy: 
wojskowe i  obron ne, 
ochrony p.poż., druków 
i formularzy, tablic urzę-
dowych i informacyjnych, 
odpow iadał za utrz y-
manie czystości, meble 
i sprzęt biurowy (fot. 2). 
W czasie pracy w Urzę-
dzie Gminy w latach 1975-
1 9 9 0  w i e l o k r o t n i e 
wyróżniany był przez Na-
czelników Gminy za bar-
dzo dobre wykonywanie 
zadań i obowiązków służ-
bow ych.  O t rz y my wa ł 

często pochwały i nagrody 
pieniężne. Za aktywność 
społeczną i wzorowe wy-
pełnianie obowiązków 
odznaczany był m.in.: 
Medalem 40-lecia Pol-
ski Ludowej, Brązową 
Odznaką za Zasługi Dla 
Obrony Cywilnej i Srebr-
nym Medalem za Zasługi 
Dla Pożarnictwa. W 1988 
r. otrzymał w Urzędzie 
Gminy Karczmiska na-
g r o d ę  j u b i l e u s z o w ą , 
20-lecia pracy zawodowej.

W latach 1989/1990 
nastąpiły duże zmiany 
ustrojowo-administra-
cyjne w Polsce. Powstał 
samorząd gminny, z Wój-
tem Gminy na czele oraz 
powołano m.in. Urzędy 
Rejonowe, podległe Wo-
jewodzie. Ryszard Czo-
pek został pracownikiem 
samorządowym szczebla 
gminnego. Dzięki du-
żemu doświadczeniu za-
wodowemu i posiadanym 
kwalifikacjom na mocy 
porozumienia, w paź-
dzierniku 1990 r. prze-
szedł z Urzędu Gminy 
K arczmisk a do prac y 
w Urzędzie Rejonowym 
w  O p olu  L ub e l s k i m . 
Pracował w Wydzia le 
Komunikacji jako insp. 
ds. wydawania i zatrzy-
my w a n ia  pr aw ja z dy 
i świadectw kwalifikacji. 
Po wprowadzeniu kolej-
nego szczebla samorządu 
powiatowego, R. Czopek 
od stycznia 1999 r. roz-
począł pracę w Wydziale 

Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Opolu 
Lubelsk im. Jako pra-
cow nik samorządow y 
szczebla pow iatowego 
pracował do 26 lutego 
2004 r. Na świadczenie 
emer y ta lne przeszedł 
pełen entuzjazmu i opty-
mizmu. Był wzruszony 
i bardzo miło wspominał 
pożegnanie z pracą za-
wodową. Usłyszał wtedy 
w ie le  c ie p ł yc h  s ł ów, 
podziękowania i uzna-
nie za bard zo dobrze 
w ykony waną pracę od 
Starosty Opolskiego, Za-
rządu Powiatu, kolegów 
i koleżanek ze Starostwa. 
Zarówno w Urzędzie Re-

jonowym jak i Starostwie 
Powiatowym za wykony-
wanie obowiązków służ-
bowych był wyróżniany 
i nagradzany przez prze-
łożonych. Cechował go 
profesjonalizm i sumien-
ność, skromność, poczu-
cie odpowiedzialności 
i  humoru. Umiejętnie 
godził pracę zawodową 
z obowiązkami rodzin-
nymi i społecznymi.

Po przejściu na eme-
ryturę oddawał się pasji 
wędkowania. Lubił sport 
(fot. 3), przyrodę, zbiera-
nie grzybów i odpoczynek 
z wędką nad wodą. Wspie-
rał i cenił swoją rodzinę. 
Cieszył się z sukcesów 
zawodowych i życiowych 

synów, ich rodzin oraz 
b a r d z o  k o c h a ł  i  b y ł 
dumny z wnucząt. Po 5 la-
tach pobytu na emerytu-
rze przyszedł czas ciężkiej 
próby. Ryszard Czopek 
zachorował, a Jego wy-
soka aktywność życiowa 
zosta ła  zredu kowa na 
do pobytu w domu, naj-
bliższego otoczenia oraz 
częstych wizyt u lekarzy. 
Było to trudne doświad-
czenie życiowe. Pomoc, 
ciepło i opiekę w okresie 
choroby otrzymywał od 
żony i najbliższej rodziny 
a tak że od Panaceum 
Praktyki Lekarza Rodzin-
nego w Karczmiskach.

Ryszard Czopek pozo-

stanie w pamięci wielu 
osób, wśród których żył, 
mieszkał i pracował. Za-
pamiętamy go jako ko-
chanego męża i  ojc a, 
serdecznego brata i ku-
zyna, uczynnego kolegę 
i dobrego sąsiada oraz 
odpowiedzialnego pra-
cownika. Pracował przez 
ponad 30 lat na rzecz 
s p o ł e c z n o ś c i  K a r c z -
misk, Gminy Karczmiska 
i Powiatu Opolskiego. 
Był dobrym człowiekiem, 
mocno związany ze swoją 
rodziną i środowiskiem 
lokalnym.

Spoczywaj w pokoju.

Sławomir Goliszek

Rejestrowanie pojazdów

Drużyna piłkarska Urzędu Gminy
(czwarty od lewej R. Czopek)
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1 września 1939 roku, dokład-
nie 80 lat temu, wybuchła II 
wojna światowa. Czy pamięta 
Pani ten dzień?

Urodziłam się w marcu 1936 roku, 
to miałam wtedy zaledwie 3 i pół roku. 
Nie pamiętam tego dnia, ale w głowie 
utkwiły mi tamte czasy i strach, który 
towarzyszył nam każdego dnia.

Pani Jadwigo, kiedy zobaczyła 
Pani wojnę na własne oczy?

Frontu to u nas nie było, bo front to 
był za Wisłą. Pamiętam jednak, jak 
Niemcy z karabinami w ręku zjeżdżali 
do naszej wsi i zabierali całe nasze mie-
nie: zboże, krowy, świnie i wszystko, 
co mieliśmy. Nie obchodziło ich to, 
że jutro będziemy głodni. Za nieod-
danie kontyngentu groziła śmierć. 
Z najwcześniejszych wspomnień mo-
jego dzieciństwa pamiętam, kiedy ja 
stałam na podwórku, a tatuś skakał 
przez płot i uciekał przed Niemcem, 
który strzelał w jego kierunku. Ja nie 
wiedziałam wtedy, czy mój tata został 
zabity, czy jeszcze żyje. Ale potem oka-
zało się, że zdążył uciec do sąsiadów, 
o czym się później dowiedziałam.

Czy jakieś wydarzenie z oku-
pacji hitlerowskiej szczególnie 
utkwiło w Pani pamięci?

To może powiem o łapankach, jak 
wywozili młodzież pełnoletnią do 
Niemiec, do gospodarstw, aby byli 
tam niewolnikami. I pamiętam, zła-
pali mojego brata Mieczysława, który 
miał wtedy około 20 lat. Bardzo to 

przeżywałam. On miał jednak na tyle 
szczęścia, że pod nieuwagę Niemca 
udało mu się z tego miejsca, gdzie 
oczekiwali na transport, uciec. Był 
bardzo odważny, ryzykował własnym 
życiem. Pamiętam, jak się cieszyłam, 
że znowu jest z nami. Już po wojnie 
pobudował się obok nas i wraz ze 
swoją rodziną żył w Karczmiskach do 
końca swojego życia.

Co pani pamięta jeszcze z cza-
sów wojny?

Pamiętam partyzantkę, która wal-
czyła z Niemcami. Karczmiska miały 
bardzo urozmaicone położenie terenu, 
co sprzyjało takiej walce – wąwozy, 
zarośla. Z partyzantką też związana 
jest tragiczna historia naszej ro-
dziny. W partyzantce walczył mój 
młodziutki brat cioteczny, Edward 
Szymczyk, który zginął, raniony w po-
tyczce z Niemcami na karczmiskich 
polach czy gdzieś w innym miejscu. 
Do rannego w obojczyk mojego brata 
wezwano lekarza, ale lekarz jak się 
później okazało, był Niemcem. Przy-
puszczano, że mógł przyczynić się do 
jego śmierci. Czy to jednak prawda, 
czy nie? Dziś już nikt na to pytanie 
nie odpowie. Ja chciałabym wierzyć, 
że jako lekarz zrobił wszystko, aby 
uratować mu życie. Po śmierci mo-
jego brata, aby nikogo nie narażać, po-
chowano go nocą, w ciszy, na starym 
cmentarzu w Karczmiskach. Było to 
w maju 1944 roku. W tym pogrzebie, 
oprócz jego kolegów z partyzantki, 
uczestniczyli tylko ksiądz i jego ro-
dzice. Młodsze rodzeństwo zostało 
w domu. Moja mama nie była na tym 
pogrzebie, ale opowiadała mi, że wy-
szła wtedy w nocy na dwór i płakała. 
Myślała, że dojdą do jej uszu jakieś 
odgłosy z niedalekiego przecież cmen-
tarza, ale nic nie słyszała. Całą historię 
opowiadała mi później, już po wojnie, 
jego siostra, kiedy można było już 
o tym rozmawiać.

2 września 2019 roku, przyj-
mując zaproszenie na rozpo-
częcie roku w Zespole Szkól 
w Karczmiskach, wzięła Pani 
udział w ogólnopolskiej akcji 

„Przerwany marsz’’. W zamyśle 
tej akcji do szkoły na uroczy-
stość rozpoczęcia roku miały 
przybyć osoby, które 1 wrze-
śnia wyruszyły do szkoły, ale 
do niej nie dotarły z powodu 
wybuchu wojny, aby mogły ten 
wrześniowy marsz do szkoły 
w sposób symboliczny zakoń-
czyć. Pani dodatkowo wystąpiła 
w nieco innej roli. Co Panią do 
tego skłoniło?

Po prostu poprosiła mnie o to, moja 
wnuczka Weronika, która jest uczen-
nicą waszej szkoły. Zapytała mnie, 
czy wezmę udział w przedstawieniu, 
w którym zagram jej babcię. To po-
myślałam, że będę tą babcią w szkole.

Pani Jadwigo, powiedziała 
Pani na początku naszej roz-
mowy, że te pierwsze lata dzie-
ciństwa przerwała wojna. A jak 
pamięta Pani swoje pierwsze 
pójście do szkoły i kiedy to było? 
Czy pamięta Pani, który to był 
rok?

Nie wiem dokładnie, bo pamięć 
mam coraz słabszą. Ale pamiętam 
taki moment, że szłam do szkoły i sa-
molot leciał tak nisko i ktoś tam krzy-
czał, że wojna się skończyła. Było to 
dla mnie, kilkuletniej dziewczynki, 
ogromne przeżycie i wielka radość, 
bo choć byłam dzieckiem rozumiałam, 
że skończył się dla nas ciężki czas.

A jak wyglądała szkoła zaraz 
po wojnie czy kilka lat po jej za-
kończeniu? Czy tak jak dzisiaj?

Na początku wojny nie było szkoły, 
ale potem dzieci uczyły się po domach. 
A po wojnie, kiedy ja już chodziłam 
do szkoły, uczyliśmy się nie w szkole 
zbiorczej, tak jak dziś, tylko w róż-
nych miejscach. Kto miał w domu 
duże pomieszczenie, mógł udostęp-
nić je szkole. Ja pamiętam dwa takie 
domy, u Piłatów zwanych Filidąbkami, 
i u drugich Piłatów, nazywanych Bul-
busiami. Zaraz po wojnie uczyliśmy 
się w klasach łączonych – po dwa, trzy 
roczniki, bo wszyscy wtedy poszli do 
szkoły. Pamiętam, byłam w jednej 

Przerwane dzieciństwo...
Wywiad z Jadwigą Karaś – mieszkanką Karczmisk
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klasie ze Stefanem Małeckim, który 
później był w urzędzie gminy i Hen-
ryką Rodzik (po mężu Kalisz), ale He-
nia była w naszej klasie niezbyt długo, 
bo gdzieś w klasie V przeprowadziła 
się wraz z rodzicami do Opola. Oczy-
wiście, potem wróciła do Karczmisk 
i tu mieszkała do końca swojego życia.

Po wojnie przyszły też nowe 
czasy, w tym powszechny obo-
wiązek nauki. Do szkoły poszli 
chyba wszyscy, bez wyjątków.

Tak, ale oprócz tego zaraz po woj-
nie wielu dorosłych ludzi było anal-
fabetami, po prostu nie potrafili się 
podpisać, a raczej podpisywali się 
trzema krzyżykami. I te wszystkie 
osoby poszły do szkoły, aby chociaż 
umiały się podpisać, bo na każdym 
dokumencie musi przecież być pod-
pis. Były takie kursy także w Karcz-
miskach. Kto był dobrym uczniem, 
dostawał wtedy w nagrodę takie ra-
dio, które nazywano kołchoźnikiem. 
Ale mój tata na przykład umiał pisać. 
Urodził się w 1898 roku, więc w roku 
1900 miał dwa lata. Wtedy szkół nie 
było, ale jak już był dorosły, poszedł 
do takiego pana w Karczmiskach, 
który był oczytany, aby nauczyć się pi-
sać i czytać. Chodził dwie zimy, bo la-
tem nie było czasu chodzić do szkoły. 
I pisał pięknie kaligraficznie, pismo 
z takimi zawijasami, litery starannie 
wykończone. A teraz po magistrze 
trudno przeczytać. Wiem przecież, 
bo mam wnuki, które są magistrami.

A pamięta Pani swoje pierw-
sze zeszyty i przybory szkolne? 
Pytam, bo w mojej pamięci 
pozostał nawet zapach mo-
ich pierwszych podręczników 
i czarno – zielony długopis, 
który kupiła mi mama.

Pamiętam, tego się nie zapomina. 
Miałam tylko dwa zeszyty: jeden do 
rachunków, drugi do polskiego. Był 
też elementarz. Na początku szkoły 
wszystkie dzieci pisały w zeszycie 
ołówkiem, dopiero później kupowano 
im pióro, które maczało się w kałama-
rzu z atramentem. To było zupełnie 
coś innego, nie to co dzisiaj.

Pamięta Pani osoby, które 
uczyły w tych pierwszych latach 
po okupacji – swoich pierwszych 
nauczycieli?

Nie pamiętam zbyt wielu osób, ale 
w pamięci mam trzy takie osoby. Pani 

Janina Paryż, pani Janina Posadow-
ska i pani Kuczkowska, nie pamiętam 
jej imienia. Jedna z tych pań później 
uczyła mnie rosyjskiego, ale nie pa-
miętam która. Pamiętam natomiast 
to, że gdy kończyłam klasę VII, pani 
Paryż mieszkała w dworku.

Czy jest Pani rodowitą 
karczmianką?

Tak, pochodzę z Karczmisk, z ro-
dziny Nowaczków. Moi rodzice też 
wywodzili się stąd. Ale to z rodziną 
mojej mamy związana jest ciekawa 
historia. Otóż moi dziadkowie – 
Adamczykowie, kilkadziesiąt lat 
temu, śladem wielu innych rodzin, 
postanowili wraz ze swoimi ma-
łymi córeczkami popłynąć okrętem 
za morze. Pojechali tam za chlebem 
z bratem mojego dziadka. Było to 
około roku 1913, czyli przed I wojną 
światową. Początkowo wszyscy tra-
fili do Brazylii, ale piękne opowieści 
o ziemi obiecanej okazały się tylko 
złudzeniem. Postanowili zatem wyru-
szyć dalej, aż dotarli do Stanów Zjed-
noczonych. Zatrzymali się w stanie 
Nowy Jork, w mieście Buffalo. Tam 
mieszkali kilka lat i tam moja mama 
wraz ze swoją siostrą chodziły do pol-
skiej szkoły. Tam się narodziły kolejne 
dzieci, tak że jak wrócili do Polski to 
była dzieci piątka. A wrócili na po-
czątku lat dwudziestych, bo tęsknili 
za krajem. Życie emigrantów nie było 
widocznie dla nich. Ale brat mojego 
dziadka został w Ameryce i tam żył 
aż do końca swojego życia.

A rodzina Pani ojca? Także 
związana była z Karczmiskami?

Także pochodziła z Karczmisk 
– Nowaczkowie. Rodzina mojego 
męża – Karasiowie, także stąd, tylko 
męża mama była z Wolicy. Z rodziny 
Kwiatkowskich. Po wojnie też wiele 
osób z dalszej czy bliższej rodziny 
wyjechało z Karczmisk, by zasiedlać 
ziemie zachodnie. Tylko ja z moim 
bratem Mieczysławem zostałam 
na ojcowiźnie.

A jak wyglądały Karczmiska 
kilkadziesiąt lat temu?

Kiedyś nie było takich dróg jak dzi-
siaj. Chodziliśmy po górkach, szcze-
gólnie wiosną i jesienią, gdy były duże 
ulewy, bo całymi drogami płynęła 
woda albo było okropne błoto. Domy 
były drewniane, najczęściej były 
w nich dwa pomieszczenia: kuchnia 

i pokój. W domach paliły się lampy 
naftowe, to przy nich odrabiałam 
lekcje. Często sąsiedzi pożyczali od 
siebie różne rzeczy: sól, cukier. Po-
wszechnie też pożyczano sobie świeżo 
upieczony chleb, aby oddać go wtedy, 
gdy samemu się upiecze. W każdym 
domu był duży piec chlebowy. Pamię-
tam też, że jak pożyczało się naftę do 
lampy, to mierzyło się zapałkami i tyle 
samo trzeba było oddać.

Pani Jadziu, ma Pani kilkoro 
wspaniałych wnuków.....

Siedmioro.
Siedmioro? To cudownie. Co 

pani chciałaby przekazać swoim 
wnukom – młodemu pokoleniu. 
Polaków. Co jest ważne w życiu? 
Czego by Pani im życzyła.

Przede wszystkim miłości wzajem-
nej, zrozumienia i tego, by zgodnie 
żyli, żeby nie zapominali o rodzin-
nej miłości. Żeby pamiętali o tym, 
że po to człowiek ma język, aby się 
dogadać z drugim człowiekiem. 
Chciałabym też, by wytrwali w swoich 
związkach małżeńskich i nie zapomi-
nali o tych młodych latach, które się 
spędziło razem. Moje wnuki już się 
rozleciały po całym kraju, bo są i we 
Wrocławiu, nad morzem, i w Lublinie. 
Ale chciałabym, żeby zawsze wracali 
tutaj, na święta – Wielkanoc czy Boże 
Narodzenie, żeby rodzina trzymała 
się razem.

Pani Jadwigo, jest Pani prze-
miłą, sympatyczną, otwartą 
na ludzi i świat osobą. Proszę 
mi powiedzieć, czego mogłabym 
życzyć Pani na koniec naszego 
spotkania?

Moja mama miała jaskrę, ostatnie 
dwanaście lat swojego życia nie wi-
działa iskierki światła. Różne prze-
życia sprawiły, że chorowała na serce, 
ale dożyła 80 lat. Ja już przeżyłam 
swoją mamę. Mój tata żył 93 lata. 
Może doczekam jeszcze wieku taty.

Właśnie tego Pani życzę. Dłu-
gich lat życia, w tak pięknej 
kondycji jak dziś. Dziękuję Pani 
za nasze spotkanie i rozmowę.

Z Panią Jadwigą Karaś
rozmawiała Barbara Dębowska
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To zdanie Janusza Korczaka było naszym mottem 
podczas przygotowania i realizacji projektu „Pół-

kolonie w Karczmiskach Pierwszych”.
Pomysłodawcą tej formy wypoczynku i osobą, która 

cały czas nas wspiera i mobilizuje do działania jest Wójt 
Gminy – Pan Janusz Goliszek. Kiedy rozpoczynał swoje 
urzędowanie chciał powrotu do organizowanych w latach 
70-tych i 80-tych tzw. dziecińców. I tak już po raz siódmy 
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej organizuje 
półkolonie cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno 
wśród uczestników, jak i ich rodziców. Od 1 do 26 lipca 90 
uśmiechniętych dzieciaków w wieku szkolnym z gminy 
Karczmiska ciekawie spędzało wakacje. Pomarańczowe 
chustki na szyi to był nasz znak rozpoznawczy.

Zadanie było współfinansowane przez Gminę Karcz-
miska, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej, Lu-
belskiego Kuratora Oświaty i rodziców. W tym roku nasz 
projekt zyskał akceptację Kuratora Lubelskiego i podob-
nie, jak w roku ubiegłym otrzymaliśmy dofinansowanie 
do naszych działań. Dzięki temu mogliśmy zapewnić 
dzieciakom bardzo atrakcyjny program.

Podczas dwóch 2 – tygodniowych turnusów, w ramach 
codziennych zajęć programowych zaplanowaliśmy różno-
rodne formy spędzania czasu wolnego, z zastrzeżeniem 
że nie używamy smatrtfonów, tabletów, komputerów. 
Zabawa cały czas przeplatała się z edukacją. Uczestnicy 
mieli zapewnione drugie śniadanie i obiad oraz owoce 
i pyszne soki.

„Cudze chwalicie – swego nie znacie” to powiedzenie 
towarzyszyło nam w tym roku.

Zwiedzaliśmy ciekawe miejsca w najbliższej okolicy. 
Huta Szkła we Wronowie, Zoo w Wojciechowie i pokazy 
mistrzów kowalstwa, Park Zdrojowy w Nałęczowie, Mu-
zeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu z niesamowitym 
gospodarzem tego miejsca, p. Józefem, wystawa kloc-
ków LEGO w Kazimierzu, pomnik UFO w Emilcinie – to 
m.in. warto zobaczyć. Nie zabrakło też seansu filmowego 
w kinie.

Wspaniałą lekcją historii był udział w akcji „Hej, lato” 
w Muzeum Wsi Lubelskiej. Chętnie pogramy w derkacza 
i duczę – zabawy naszych dziadków.

„Świetna organizacja czasu, dzieciaki nie mają czasu 
się nudzić” , ”Jak co roku superrrrrr!!!!”, ”Brawo dla p. 
Wójta i pań za pomysłowość i poświęcenie....” – to tylko 

niektóre wpisy rodziców pod informacją o półkoloniach, 
jaka ukazała się w jednym z portali społecznościowych.

Uśmiech dzieci, zadowolenie rodziców i zaufanie, jakim 
nas obdarzają, zostawiając pod naszą opieką swoje dzieci, 
jest dla nas – wychowawców największą satysfakcją.

Turnusy kończyliśmy wspólnym biwakowaniem 
w szkole w Głusku z zabawami prawie do rana. Orga-
nizacja półkolonii i tak dobry odbiór przedsięwzięcia 
nie byłby możliwy bez wsparcia i zaangażowania Pana 
Wójta, Kuratora Oświaty w Lublinie oraz wielu innych 
osób, w tym Zarządu Towarzystwa Rozwoju Ziemi Karcz-
miskiej, Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach, Pre-
zesa Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Darczyńców, 
którzy wsparli TRZK i zapewnili realizację tzw. wkładu 
własnego.

W tym roku opiekę nad dziećmi sprawowały panie: 
Barbara Goliszek, Renata Morek i Agata Tarkowska. Nad 
całością czuwała p. Lidia Adamczyk-Hałas.

No cóż, w tym roku zakończymy półkolonijną przygodę, 
ale mamy już nowe pomysły na przyszły rok.

Tak więc, do zobaczenia.

Wychowawcy

Karczmiska się organizują...
Półkolonie 2019
”Jeśli śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

J. Korczak
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„ ...wraca dzis pamięć
o tych, ktoruch nie ma...”

(K. Klenczon Biały krzyż )

Jak wyrazić uczucia, których 
wymaga czyjaś obecna nie-

obecność, by nie zbanalizować 
słów, nie zamienić ich w patos. 
Mickiewiczowskie wersy o nie-
przystawalności słowa do myśli 
nabrały dla mnie znaczenia kiedy 
poproszono mnie aby napisać 
wspomnienie o Pani Henryce Ka-
lisz i Panu Stanisławie. O osobach 
dla mnie ważnych i niezwykłych, 
a jednocześnie bardzo zwyczaj-
nych. O nauczycielach, którzy tak 
wiele swoim uczniom i wychowan-
kom ofiarowali. Tak, ofiarowali. 
Bo dopiero kiedy sama zostałam 
nauczycielem, wychowawcą, zro-
zumiałam jak wiele trzeba z siebie 
dać w tym zawodzie, by lekcje czy 
prowadzone zajęcia nie stawały się 
jedynie procesem dydaktycznym, 
ale były lekcjami życia, myślenia 
i uczuć.

Postaram się więc przekazać 
choć trochę z tego za co najbardziej 
Państwa Kaliszów cenię i pamię-
tam mimo upływu czterdziestu 
czterech lat od ukończenia szkoły 
podstawowej.

ONA – wierzę, że szczęśliwie 
nam się trafiła jako wychowaw-
czyni na osiem lat szkoły pod-
stawowej. Wystarczy moment 
skupienia a powraca JEJ niena-
ganna fryzura i elegancja, która 
mnie nawet onieśmielała. A potem 
spokojny głos, dźwięczny i pewny, 
przyciągający uwagę, powściągliwe 
trafne choć dyskretne poczucie hu-
moru. Bez wysiłku Pani Kaliszowa 
zdobyła naszą sympatię, jedyne 

w co wysiłek musiała wkładać to 
bycie groźną. Wzięła nas pod swoje 
skrzydła jako siedmioletnie dzieci, 
a oddała piętnastoletnią, dojrze-
wającą młodzież, którą nie tylko 
nauczyła czytać, pisać i liczyć, ale 
też rozbudziła w nas różne zamiło-
wania i zainteresowania. Sprawiła 
że kończąc szkołę mieliśmy rów-
nież głowy pełne marzeń.

Cztery lata temu, podczas spo-
tkania z okazji 40-lecia ukończe-
nia szkoły podstawowej, ponownie 
wezwała nas do tablicy odczytując 
ze starego dziennika listę obecno-
ści. Szkoda, że był to ostatni raz.

ON – był człowiekiem nietuzin-
kowym, o wyrazistej osobowości, 
której dawał wyraz w kontak-
tach z gronem pedagogicznym, 
rodzicami, a przede wszystkim 
z uczniami. Zawsze przy tym 
pozostając sobą – otwartym 
na potrzeby innych perfekcjonistą 
i estetą. Wielbicielem ogólnie po-
jętej sztuki – wykonującym z pa-
sją swój zawód NAUCZYCIELA 
MUZYKI.

I znowu moment skupienia, 
a w pamięci powraca JEGO po-
trzeba wpajania nam konieczności 
rozumienia tego o czym się śpiewa, 
by okraszone melodią słowa piose-
nek, niezależnie od ich charakteru, 

patriotyczne czy ludowe nienagan-
nie wybrzmiały nie tylko podczas 
występów, ale przede wszystkim 
na lekcjach muzyki.

Swoim talentem i osobowością 
Pan Kalisz wpisał się w historię 
naszej wsi, w tworzenie życia kul-
turalnego naszej małej ojczyzny 
– KARCZMISK.

ONI – w mojej ocenie byli 
wierni Conradowskiej etyce. Kiedy 
się dobrze zrozumie, że człowiek 
sam przez się jest niczym, i że jest 
ani mniej, ani więcej tylko tyle, ile 
warta jest jego praca, uczciwie wy-
konywana w uczciwym celu i ściśle 
w granicach obowiązków społecz-
nych, dopiero wówczas staje się 
panem własnego sumienia i ma 
się prawo do miana człowieka.

Zbliża się listopad, a wraz z nim 
wspominkowy charakter Dnia Za-
dusznego. Niech płonące na gro-
bach świeczki będą symbolem 
naszego podziękowania za ICH 
życie oraz za życie wszystkich na-
szych bliskich. Za wspólne sukcesy 
i porażki, za dobre słowa i uczynki, 
za wspomnienia, które wzmac-
niają nas żyjących na kolejne dni... 
bez NICH.

Teresa Smyrak

Henryka i Stanisław Kaliszowie. 
Wspomnienie...

8 czerwca zmarła moja kochana mama.. śp. Henryka Kalisz. 
Nauczycielka i wychowawczyni wielu mieszkańców Karcz-

misk i gminy... „Całą gębą” PEDAGOG. Byłam z nią do końca. 
Chciałam ją osobiście pożegnać, ale „gula w gardle” nie pozwoliła.. 
Więc teraz MAMO żegnam Cię słowami piosenki, którą zawsze 
śpiewałyśmy, i którą znają wszyscy Twoi uczniowie: „pust wsiegda 
budiet sonce, pust wsiegda budiet nieba, pust wsiegda budiet 
MAMA...” Do zobaczenia Mamo i Tato. W lepszym świecie.

Wasza Basia
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W pierwszą niedzielę sierpnia 
2019r. na terenie Zespołu 

Dworsko-Parkowego w Karczmi-
skach odbyło się V Święto Bob(r)
u. Uroczystość patronatem hono-
rowym objęli: Jarosław Stawiarski 
– Marszałek Województwa Lubel-
skiego i Dariusz Piotrowski – Sta-
rosta Opolski.

Był występ Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Józefowa nad Wisłą, 
dzieci z Przedszkola w Karczmi-
skach, zespół „Alebabki” z KGW 

w Karczmiskach wraz z kapelą lu-
dową „Karczmiaki”, grupa „Dwa 
Księżyce” z Kazimierza Dolnego, 
Chór „Corda Cantando” oraz Towa-
rzystwo Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej z Satoraljaujehely. Wystąpiły 
także zespoły: „Chmiele” i „Bac-
kBeat” z Lublina i grupa „Vocal”.

Świeżej dawki humoru dostar-
czył nam karczmiski kabaret 
„Bez Granic” w scenkach: „Po-
licz do dziesięciu” i „Jak używać 
komórki”.

Wiele atrakcji związanych było 
z bob(r)em – tak symbolicznym dla 
naszej gminy. Odbyły się konkursy 
na łuskanie bobru oraz konkurs 
kulinarny „Apetyt na bobrowe 
przysmaki”. Degustacja zgłoszo-
nych do konkursu potraw potwier-
dziła ich wysokie walory smakowe, 
oryginalność oraz pomysłowość 
przygotowania. Doceniono także 
ich wygląd i sposób zaprezento-
wania, dlatego też jury przyznało 
nagrody i wyróżnienia wszystkim 

V Święto Bobru
Fot: Grzegorz Walencik



21DZIEJOPIS KARCZMISKIkwartalnik społeczno-kulturalny

Nr 3 (20) 2019 kultura, organizacje społeczne

Szanowni czytelnicy!

Zapewne wielu z was posądzi mnie o brak obiek-
tywizmu i konformizm. Trudno ...zniosę i to.

V Święto Bobru. Pierwszy raz patrzyłam na to 
oczami widza a nie organizatora. Znam z doświad-
czenia ile pracy i zaangażowania wymaga „dopięcie 
wszystkiego na ostatni guzik”. Jako widz dziękuję 
wszystkim organizatorom a przede wszystkim 
pracownikom GBiDK, bo to na nich spoczywał 
cały ciężar organizacji (o finansach nie wspomnę, 
bo wiem – z całego serca dziękuję sponsorom) oraz 
doprowadzenia do porządku przed i po terenu parku 
i „pałacu”.

Jak co roku każdy mógł znaleźć to co lubi. Nie 
tylko w sferze gastronomicznej, ale i artystycznej. 
Był lokalny folklor. Była młodzieżowa orkiestra dęta 
z wiązankami muzyki z polskich filmów i seriali, ale 
także znane i lubiane światowe przeboje. Chapeau 
bas dla młodzieży, dyrygenta i instruktorów.

Przedszkolaki ze swoim dziecięcym przejęciem, 

zaangażowaniem (cudne i słodkie) to nadzieja 
na przyszłość. Dwa Księżyce ...niby dwa... a saksofon 
zrobił swoje. Chmiele...klubowa spokojna muzyka, 
ale ten bas i wejścia trąbki wywarły duże wrażenie 
nie tylko na mnie, ale również na wielu widzach. 
Komu taki muzyczny klimat nie do końca odpowia-
dał doczekał się na występ zespołu Vocal (fajnie) 
i na rock and roll’a. A kto czekał na tańce i disco polo 
też miał swój czas. A kabaret?Samo życie. Dobrze im 
wróżę. Dacie rade dziewczyny!

Wydaje się, że wszelkie gusta zostały zaspokojone. 
Ale krytyków i malkontentów, jak zwykle nie zabra-
kło. W związku z tym, zapraszam wszystkich kryty-
kujących i niezadowolonych do zgłaszania własnych 
pomysłów i współpracy w ramach wolontariatu 
w organizacji kolejnego Święta Bobru.

B. Jakubowska

Listy od mieszkańców...

uczestnikom konkursu. Nagrody 
w tym konkursie ufundował Grze-
gorz Wosik – Firma Max-Elektro 
G.W. Wosik.

Uczestnicy V Święta Bob(r)
u mogli także zasmakować wielu 
potraw i produktów regionalnych, 
jak również obejrzeć stoiska pro-
mocyjne z wytworami rękodzieła 
artystycznego, przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Karcz-
misk, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Wolicy, Klub Seniora z Karcz-
misk, Stowarzyszenie „Między-
pokoleniowe” z Wymysłowa, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Za-
borze, Stowarzyszenie ,,Bez Gra-
nic” z Karczmisk, Gospodarstwo 
„Kozi Gród” Pani Jolanty Śliwy ze 
Słotwin oraz Pasiekę „Malinowa 
Kraina”. Swoje stoiska zaprezen-
towały też Warsztaty Terapii Za-
jęciowej z Poniatowej, Opolskie 
Centrum Kultury, Sylwia Stefanek, 
Dworek Przepiórka, Urząd Gminy 
Karczmiska, Zespół Szkół, Żłobek 
i Przedszkole w Karczmiskach oraz 
osoby prywatne. GBiDK w Karcz-
miskach przygotowało stoisko 

profilaktyczne „Powiedz NIE uza-
leżnieniom. Powiedz TAK życiu”.

Była również kuchnia polowa 
i serwowany z niej bigos. Nad 
bezpieczeństwem uczestników im-
prezy czuwali strażacy z Karczmisk 
Drugich. PSP z Opola Lubelskiego 
i OSP z Karczmisk zaprezentowali 
nam samochody strażackie oraz 
pokaz udzielania pierwszej po-
mocy. Dużo atrakcji przygotowa-
nych zostało również dla dzieci. 
Były gry i zabawy animacyjne, 
„dmuchańce”, samochodziki, ma-
lowanie twarzy i wiele innych.

Fani motoryzacji i militariów 
mogli obejrzeć stoisko przygoto-
wane przez Grupę Willys-Jeep 
Clup Polska z Opola Lubelskiego.

Impreza zrealizowana została 
przy dużym wsparciu lokalnych 
sponsorów i środków zewnętrz-
nych. A byli nimi: Pawtrans 
Holding sp. z o. o, DSF Montaże 
Dariusz Firlej, Radio – Net Grze-
gorz Opoka, Powiatowy Bank 
Spółdzielczy w Opolu Lub, Po-
wiat opolski, Max-Elektro Grze-
gorz Wosik, Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Dariusz Gugała, 
Nałęczowska Spółka Handlowa 
sp. z. o. o, Dworek ,,Przepiórka” 
Halina Przepiórka, Go-GSM Tele-
fony Komórkowe Bartosz Goliszek 
– Konrad Owczarz, Import-Eks-
port J.A Szałas, Rob-Lux Robert 
Sawicki, Agro-Pal sp. z o. o Sta-
nisław Lejwoda, Borkop – Zakład 
Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowy, Radny Powiatowy – Zenon 
Rodzik, Pol-Owoc sp. z o. o – Bo-
żena Pyśniak, FHU Multi-Gama 
Krzysztof Adamczyk, Fanex sp. 
z o.o – Roman Kubiczek, Sklep 
Spożywczy Malwinka Joanna No-
waczek, Grab sp. z o.o. sp. k. Zenon 
Grabowski.

Wszystkim sponsorom i osobom 
zaangażowanym w przygotowa-
nie „Dni Karczmisk – V Święta 
Bob(r)u” organizatorzy składają 
wielkie podziękowania.

Ewa Nowaczek
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W morskich głębi-
nach... to tytuł zabaw 
plastycznych, których 
tematem przewodnim 
były morskie głębiny. 
Dzieci wykazały się dużą 
kreatywnością tworząc 
makietę świata pod-
wodnego. I tak z różnych 
materiałów plastycz-
nych powstały kolorowe 
ośmiornice, barwne 
ryby oraz piękne rafy 
koralowe.

Rajd rowerowy do 
Pasieki „Malinowa 
Kraina” odbył się w ra-
mach wakacyjnych zajęć 
z dziećmi. Postawiliśmy 
na aktywny wypoczy-
nek i wybraliśmy się 
na rajd rowerowy do 
Pasieki ”Malinowa Kra-
ina”. Włączając się tym 
samym w akcję „Wakacje 
na kółkach”. Właściciel 
pasieki, Ireneusz Kwa-
śniak, w ciekawy sposób 
opowiedział nam jak 
wygląda życie w pasiece 
i ile pracy muszą włożyć 
pszczoły, aby powstał 
miód. Uczestnicy mieli 
również możliwość degu-
stacji pysznych miodów.

Kosmiczna podróż 
z robotem Photon to 
kolejny temat wakacyj-
nych zajęć z dziećmi. 
Pod tym hasłem kryły 
się zajęcia z robotyki 
dla początkujących, 
które poprowadził Mar-
cin Iwaniak z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Opolu Lubelskim. Pro-
wadzący w ciekawy 

sposób pokazał, jak za-
programować robota, 
aby wykonywał nasze 
polecenia. Następnie 
dzieci rysowały robota 
swoich marzeń. Punk-
tem kulminacyjnym za-
jęć były walki robotów, 
które cieszyły się naj-
większym zaintereso-
waniem ze strony dzieci.

Rajd rowerowy do 
Zagrodowej Osady 
w Uściążu odbył się 
w ostatnim tygodniu wa-
kacyjnych zajęć. Dzieci 
w bliskim kontakcie z na-
turą i zwierzętami miały 
okazję zwiedzić ośro-
dek prowadzoną przez 
Renatę Karow. Wizytę 
rozpoczęliśmy od zwie-
dzania stodoły i zgro-
madzonych tam starych 

przedmiotów używanych 
dawniej na wsi. Kolej-
nym przystankiem była 
stajnia oraz piękne konie. 
Posłuchaliśmy opowieści 
o życiu koni i ich pielę-
gnacji, aby utrzymać je 
w dobrej kondycji i zdro-
wiu. Nadszedł też czas 
na praktykę – uczest-
nicy mogli samodzielnie 
wyczesać konia oraz po-
móc w oczyszczaniu ko-
pyt. Jednak największą 
atrakcją była przejażdżka 
na koniu. Każde dziecko 
miało okazję znaleźć się 
na końskim grzbiecie, 
a wiele z nich chciało 
przejechać się po raz ko-
lejny. Pobyt w ośrodku 
zakończył się wspólnym 
jedzeniem pieczonych 
kiełbasek oraz zabawą 

na terenie gospodarstwa.
„Sportowy Park”. 

Pod tym właśnie ha-
słem odbyły się ostatnie 
wakacyjne zajęcia. Tym 
razem dzieci miały oka-
zję sprawdzić się w kilku 
dyscyplinach sporto-
wych. Czekały na nich 
slalom między pachoł-
kami, skok przez płotki, 
bieg w workach i prze-
ciąganie liny. Uczestnicy 
sprawdzili się w wyścigu 
na hulajnogach, w grze 
w siatkówkę oraz meczu 
w zbijaka.

Dziękujemy dzieciom 
za wspólnie spędzony 
czas podczas tegorocz-
nych zajęć wakacyjnych!

GBiDK
w Karczmiskach

kultura, organizacje społeczne

Wakacje 2019! Wakacje w GBiDK
Zajęcia plastyczne i ruchowe, rajdy rowerowe oraz mnóstwo wspaniałych przygód. Tak 
wyglądały tegoroczne Wakacje w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach.
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Już po raz ósmy spotkaliśmy 
się na Narodowym Czytaniu. 

W tym roku lekturami przewod-
nimi był zbiór nowel polskich – 
utwory Marii Konopnickiej, Elizy 
Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 
Władysława Stanisława Rey-
monta, Henryka Rzewuskiego, 
Brunona Schulza, Henryka Sien-
kiewicza i Stefana Żeromskiego. 
Wspólnie przypomnieliśmy sobie 
pięć z nich. „Katarynkę” Bolesława 
Prusa czytali: dyrekcja i uczniowie 
VII klasy Zespołu Szkół w Karcz-
miskach pod kierunkiem poloni-
stek – A. Toruńskiej i A. Furtak.

Kolejnym utworem była „Sawa” 

Henryka Rzewuskiego. Ten utwór 
czytali samorządowcy: Tatiana 
Łabęcka-Jaroszuk – Zastępca 
Wójta Gminy, Jacek Nowaczek – 
Przewodniczący Rady Gminy oraz 
Sławomir Goliszek inspektor ds. 
oświaty i kultury.

Trzecią grupą czytających byli 
przedstawiciele Klubu Seniora 
„Zawsze Młodzi”. Panie – Bar-
bara Ganiec, Barbara Rudnicka, 
Zuzanna Ejchler oraz Panowie – 
Ryszard Bukała, Marek Mokijew-
ski, Wiesław Mroczkowski oraz 
Edward Rudnicki przeczytali 
„Dym” Marii Konopnickiej.

„Orke” Władysława Stanisława 

Reymonta przeczytała emeryto-
wana nauczycielka – Alina Tracz. 
Zaś pracownicy GBiDK w Karcz-
miskach przebrani w stroje z epoki 
,z podziałem na role przeczytali 
„Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej.

W bieżącym roku podczas Na-
rodowego Czytania z czasów 
współczesnych przenieśliśmy się 
w klimat przełomu wieków, gdzie 
literacko wędrowaliśmy po utwo-
rach od romantyzmu aż po dwu-
dziestolecie międzywojenne.

Ewa Nowaczek

kultura, organizacje społeczne

W drugiej połowie września na II Powiatowym 
Forum Bibliotekarzy Powiatu Opolskiego w na-

szej instytucji spotkali się pracownicy lokalnych książ-
nic, sympatycy bibliotek oraz zaproszeni goście. Podczas 
forum wysłuchaliśmy wybranych utworów Stanisława 
Moniuszki w wykonaniu chóru „Dmuchawce z Zespołu 
Szkół w Karczmiskach oraz wykładu „Moniuszko znany 

i nieznany” autorstwa Ireny Piątek. Wydarzeniu towarzy-
szyła wystawa przygotowana przez WBP im. H. Łopaciń-
skiego w Lublinie pt. Stanisław Moniuszko (1819 – 1872) 
– Natchniony Duchem Polskich Pieśni Ludowych. Forum 
było również okazją do wręczenia dyplomów uznania od 
Marszałka Województwa Lubelskiego bibliotekarzom z te-
renu powiatu opolskiego za wieloletnią, pełną pasji i zaan-
gażowania pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa na terenie 
województwa lubelskiego. Wśród wyróżnionych z naszej 
placówki znalazły się: dyrektor GBiDK – Ewa Nowaczek 
i starszy bibliotekarz – Beata Kwiatkowska.

Ewa Nowaczek

Narodowe czytanie

II Powiatowe Forum 
Bibliotekarzy 2019
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Takiego nagromadzenia cza-
rownic, wróżek, wampirów 

i innych stworów już dawno nie 
było w Karczmiskach! W pierw-
szą sobotę października w GBiDK 
odbyła się Noc Bibliotek. Zgodnie 
z tegorocznym hasłem wszystkie 
przybyłe straszydła znane z ksią-
żek, bajek i filmów znalazły wspólny 
język podczas zabawy. A na dzieci 
czkała moc atrakcji przygotowana 
przez pracowników biblioteki. 
Wspólną zabawę rozpoczął taniec 
„Chocolate” oraz malowanie upior-
nych balonów. Następnie drużyny 

„Czarownicy” i „Jockera” rywali-
zowały ze sobą w takich konkuren-
cjach jak: toczenie dyni za pomocą 
miotły, jazda na duchu oraz jedzenie 
oponek zawieszonych na sznurku 
bez użycia rąk. Szczególnie dużo 
śmiechu i radości dostarczył dzie-
ciom „Taniec na miotle” oraz nasza 
wersja zabawy „Cukierek albo Psi-
kus”. Wśród wyzwań na dzieci cze-
kało: czytanie fragmentów książki 
„Tajemnica pewnej sąsiadki” głosem 
ducha lub skrzeczącej wrony, wizyta 
w Komnacie Czarnej Wdowy i przej-
ście przez pajęczynę w celu zdobycia 

słodyczy, łowienie jabłek z miski 
wypełnionej wodą za pomocą zębów 
oraz wizyta w Komnacie Strachów 
i spotkanie z Białą Damą.

Zmęczone „potwory” mogły posi-
lić się podczas poczęstunku u Cza-
rownicy i złapać chwilę oddechu 
przed kolejną atrakcją, jaką była 
projekcja filmy „Ptyś i Bill” w reż. 
A. Charlota i Francka Magniera, 
2013. Wszyscy uczestnicy bawili 
się doskonale.

Beata Kwiatkowska

Rozpoczęliśmy rozgrywki Karczmiskiej Ligi Szacho-
wej. Sezon Ligowy składać się będzie z ośmiu tur-

niejów odbywających się raz w miesiącu. Celem zawodów 
jest popularyzacja szachów, stworzenie możliwości rywa-
lizacji sportowej oraz integracja międzypokoleniowa. Tur-
nieje odbywać się będą w 3 kategoriach: Open, Juniorzy 
i Kobiety. W systemie szwajcarskim: 5 rund, po 15 minut 
na zawodnika. W pierwszym turnieju udział wzięło 18 
zawodników (w tym 9 z naszej gminy). Przyjechali sza-
chiści między innymi z Puław, Opola Lubelskiego oraz 
Wąwolnicy.

W kategorii Open pierwsze miejsce zajął Robert Błaziak 
z Karczmisk, drugie Piotr Zagozdon z Opola Lubelskiego, 

natomiast na trzecim uplasował się Jan Dudziak z Opola 
Lubelskiego. Kategorię Juniorzy otwiera Hubert Adamczyk 
z Głuska, po nim Miłosz Maciąg z Karczmisk a na trzecim 
miejscu Paweł Barcicki, również z Karczmisk.

Wśród kobiet było dwie zawodniczki. Pierwsze miejsce 
zajęła Amelia Woś z Wąwolnicy przed Pauliną Bronisz 
z Puław.

Kolejne turnieje w tym roku odbędą się 19 października, 
23 listopada i 21 grudnia. Szczegóły na stronie gbidk-
-karczmiska.pl.

Marcin Chojnacki

Karczmiska Liga Szachowa

Noc Bibliotek
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EKOLOGIA, ZDROWIE, SPORT

„Bo każdy, nawet naj-
mniejszy orzech jest do 
zgryzienia...”

Myślałam, że już wyczerpa-
łam listę moich ulubionych, ale 
i magicznych drzew. Jednak ...nie, 
bo przecież jest jeszcze orzech wło-
ski – drzewo niezwykłe. Orzech 
włoski, zwany królewskim pocho-
dzi z Azji z terenów dzisiejszych 
Chin, a w Europie w stanie dzikim 
występuje na Bałkanach. W Polsce 
traktowane jest jak drzewo owo-
cowe. Drzewo liściaste o pięknej, 
szerokiej koronie, może osiągać 
do 35 metrów wysokości i żyje 
i owocuje do 500 lat. Drewno jest 
twarde, gęste i bardzo trwałe. 
Jest cennym materiałem w me-
blarstwie, a nawet jest wykorzy-
stywane do produkcji elementów 
drewnianych broni.

Jesień to czas zbiorów orzechów. 
Jedni lubią świeże, obierające się 
ze skórki, inni wysuszone. I jedne 
i drugie zawierają cenne kwasy 
omega i dużo magnezu, potasu, 
fosforu, co super wpływa na na-
szą pamięć, mają działanie prze-
ciwmiażdżycowe. Z orzechów 
pozyskuje się olej orzechowy, jed-
nak u nas mało osiągalny i rzadko 
wykorzystywany. Orzechy włoskie 
to nie tylko te tzw orzechy, czyli 
nasiona. Orzechy włoskie mają 
szerokie zastosowanie lecznicze. 
W lipcu zbiera się niedojrzałe 
owoce, z których pozyskuje się 
sok i nalewkę. Mają silne właści-
wości bakteriobójcze, zwłaszcza 
w stosunku do gronkowca i pacior-
kowca. Wykazują też silne działa-
nie przeciwgrzybiczne. W mojej 
apteczce obowiązkowo znajduje się 

nalewka orzechowa, która skutecz-
nie leczy tzw. grypę żołądkową. 
Również liście orzecha i kora mają 
zastosowanie lecznicze, to cenny 
surowiec zielarski. Napar z kory 
orzecha działa łagodnie prze-
czyszczająco. Wyciągi z liści sto-
suje się w problemach skórnych: 
egzemach, liszajach, trądziku czy 
nadmiernej potliwości stóp.

A czy orzech włoski ma jakieś 
działanie magiczne? Jego siła 
magiczna jest bardzo duża. Przy-
nosi ochronę, odpowiedzialność, 
realizm i mądrość. Wpływa też po-
zytywnie na finanse. Podobno spa-
lenie 7 orzechów włoskich w dniu 
równonocy jesiennej zapewnia 
powodzenie finansowe przez cały 
rok. Dotykanie drzewa i medyta-
cja przy nim pomaga w podjęciu 
decyzji. A noszenie liści lub owo-
ców orzecha zapewnia ochronę 

i ułatwia pozbycie się złudzeń 
i iluzji. Czy trzeba w to wierzyć? 
Nie wiem. Wiem, że warto zrobić 
sok z niedojrzałych owoców, która 
jest bazą do nalewki.

Przepis na sok i nalewkę: Zebrane 
w lipcu niedojrzałe orzech (bez 
widocznych ziaren po przekroje-
niu) pokroić i umieścić w szkla-
nych słoiku, przesypując cukrem. 
Odstawić, jak puści sok. Sok zlać 
do butelek i postawić w ciemnym 
miejscu. Nalewkę robimy miesza-
jąc sok ze spirytusem w stosunku 
1:1 i..... lekarstwo gotowe. Podawać 
w przypadku problemów żołąd-
kowych. Naprawdę pomaga. Po-
zdrawiam jesiennie czytelników 
Dziejopisu!

Lidia Adamczyk-Hałas

Magia drzew:
Orzech włoski

Fot: Pixabay
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Błaszczak Zygmunt, Noworąblów

Czopek Piotr Andrzej, Zgajdzie

Frączek Mieczysław, Chodlik

Gibuła Janina, Słotwiny

Goliszek Helena, Karczmiska Pierwsze

Kania Tadeusz, Karczmiska Pierwsze

Kobiałka Zbigniew, Karczmiska Drugie

Maciąg Danuta, Karczmiska Pierwsze

Nowaczek Krystyna, Karczmiska Drugie

Nowaczek Jadwiga, Karczmiska Drugie

Ogonek Tadeusz, Karczmiska Drugie

Popiołek Dariusz, Chodlik

Sijka Celina, Zagajdzie

Socha Witold, Karczmiska Pierwsze

Szykuła Stanisław, Glusko Duże-Kolonia

Świrkosz Salomeja, Bielsko

Tracz Kazimiera, Głusko Małe

Walencik Krzysztof, Bielsko

Odeszli od nas...
od 2019-08-01 do 2019-10-17

Pokój ich duszy...

Miejsca pamięci...
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Pomnik “Pamięci Poległych Bohaterów 
z Karczmisk za Niepodległość Ojczyzny”.

Pomnik ten stanowi hołd złożony poległym mieszkań-
com Karczmisk podczas I wojny światowej oraz wojny 
polsko-bolszewickiej. Wzniesiony z inicjatywy społecz-
ności wsi w ok. 1930 r. w pobliżu budynku, w którym 
w tamtym okresie miał siedzibę Urząd Gminy. Plac 
wokół pomnika był centralnym miejscem organizacji 
obchodów, świąt, uroczystości państwowych i lokal-
nych. Gromadzili się tu mieszkańcy Karczmisk i Gminy 
z okazji obchodów Dnia Niepodległości, Konstytucji 3 
Maja, Dnia Żołnierza, itp. na placu przed pomnikiem 
strażacy przeprowadzali musztrę i ćwiczenia.

15 sierpnia 1936 r. podczas uroczystości patriotycz-
nej poświęcono i zamontowano tablicę główną na po-
mniku oraz dwie tablice z 33 nazwiskami „Pamięci 
poległych bohaterów z Karczmisk za Niepodle-
głość Ojczyzny”.

Dzięki staraniom władz samorządowych Gminy 
Karczmiska w 2014 r. pomnik i plac odzyskały swoje 
walory. Powrócono do pierwotnego usytuowania po-
mnika na nasypie oraz zagospodarowano teren placu. 
Plac od 2006 r. nosi nazwę: Plac Niepodległości 
a pomnik w 2014 r. został wpisany do gminnej ewi-
dencji zabytków Gminy Karczmiska.
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Fot: Marcin Chojnacki

Wakacje w GBiDK 2019Tekst na str. 22 
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V ŚWIĘTO BOBRU Tekst na str. 20 

Fot: Grzegorz Walencik


