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„Lato przyszło pieszo
Już łąki nim się cieszą
I stoją całe w kwiatach
Na powitanie lata.”

Jan Brzechwa
„Przyjście lata”
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Poniżej przedstawiamy kolejne zdjęcia z cyklu „Kiedyś i dziś...”.

„Kiedyś i dziś..”

Prezentujemy Państwu zdjęcia bramy wjazdo-
wej do majątku w Karczmiskach. Jest to jedyna 

brama, która zachowała się do naszych czasów w 
niezmienionej formie. Brama była prawdopodobnie 
głównym wjazdem do dworu i parku. Prowadziła tam 
aleja grabowa, po prawej stronie widoczne były zabu-
dowania podwórza.

Na pierwszym planie współczesnej fotografii stoją 
dumnie trzy nogi słupa lini energetycznej. Niewątpli-
wie stanowią dobro dla mieszkańców, jednak zabu-
rzają pierwotny układ.

Obecnie obiekty (brama i aleja) znajdują się na tere-
nie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. 
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Drodzy czytelnicy,

macie przed sobą drugi numer te-
gorocznego Dziejopisu Karczmi-
skiego. Znajdziecie w nim kilka słów 
od władz samorządowych, wieści 
z sołectw, najważniejsze wydarze-
nia z życia naszych szkół oraz opisy

wydarzeń kulturalnych. Dodat-
kowo kilka słów o kleszczach, magii 
drzew, roli pszczół a także pomysł 
na wycieczkę rowerową.

Z przykrością informujemy, że od 
tego numeru nie będziemy publi-
kować listy zawierającej imiona 
i nazwiska dzieci, które urodziły się 
na terenie gminy. W związku ze zmia-
nami w ogólnym rozporządzeniu

o ochronie danych osobowych 
(RODO), Urząd Stanu Cywilnego 
w Karczmiskach odmówił wydania 
potrzebnych materiałów.

W odpowiedzi na uwagi wnikli-
wych Czytelników, chcemy sprosto-
wać informacje, które pojawiły się 
w ubiegłym numerze. Otóż na stro-
nie 5, w dziale samorząd, pojawił 
się błąd w nazwie ulic, na których 
zostały wykonane nawierzchnie as-
faltowe. W tekście jest mowa o ulicy 
Sadowej a nowa nawierzchnia jest 
na ulicy Ogrodowej. Za błąd prze-
praszamy, zaś za dokładną analizę 
tekstu – dziękujemy.

Tymczasem życzymy miłej lektury 
oraz pięknego lata. Tym, którzy mają 
wakacje – bogatego w wypoczynek 
i słoneczną pogodę. Zaś Tym z Was, 
którzy spędzą najbliższe miesiące 
w pracy – wytrwałości, cierpliwości 
i godnego wynagrodzenia.

Zespół redakcyjny
Dziejopisu Karczmiskiego
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Dzisiejszy artykuł poświęcę 
kwestii ogłoszenia wyroku 
Sądu Okręgowego IX Wy-
dział Gospodarczy w Lubli-
nie dotyczącego wypłacenia 
pierwszemu wykonawcy bu-
dowy hali sportowej ponad 
6 mln zł tytułem poniesienia 
kosztów tejże budowy. Miej-
scowa prasa ogłosiła ban-
kructwo Gminy Karczmiska 
(!!!), a w przestrzeni publicz-
nej można usłyszeć niestwo-
rzone historie. Stąd moja 
próba przypomnienia całej 
sprawy. Co najważniejsze: 
wyrok jest nieprawomocny, 
Gmina złożyła apelacje i po-
nownie w Sądzie Apelacyj-
nym będzie badana sprawa 
sporu.

Mieszkańcy Gminy Karcz-
miska doskonale pamię-

tają, jak wyglądała budowa hali 
sportowej w 2012 i 2013 roku 
w wykonaniu pierwszego wyko-
nawcy. Podwykonawcy zmieniali 
się praktycznie co miesiąc, miej-
scowi przedsiębiorcy nie otrzy-

mywali pieniędzy za materiały 
budowlane, zatrudnieni ludzie 
nie otrzymywali wypłat pensji 
a powodem tych perturbacji było 
brak finansowania budowy przez 
pierwszego wykonawcy (przypo-
mnę, że budowę hali sportowej 
realizowaliśmy w formule part-
nerstwa publiczno – prywatnego, 
gdzie w rolę inwestora i płatnika 
wciela się partner prywatny). Od 
samego początku mieliśmy szereg 
uwag co do jakości wykonywanych 
prac budowlanych. Docierały do 
nas informacje, że materiały stoso-
wane do budowy były złej jakości. 
W każdym momencie reagowali-
śmy, zwoływaliśmy Rady Budowy, 
protokołowaliśmy zauważane nie-
prawidłowości, w dzienniku bu-
dowy były dokonywane stosowne 
wpisy. Niestety, za każdym razem 
te uwagi były bagatelizowane i ko-
lejny raz w sytuacji zaogniania na-
stępowała zmiana podwykonawcy 
i przyrzeczenia, że te praktyki zo-
staną wyeliminowane a szkody 
naprawione. Miarka przelała się 
kiedy wykonawca rozpoczął bu-
dowę dachu z materiału niezgod-
nego z dokumentacją (grubość 
i kolor blachy niezgodny z projek-
tem budowlanym) i kiedy gołym 
okiem dało zauważyć się niepro-
porcjonalność ugięcia pokrycia 
dachowego. Dalej nie można było 
tolerować tej jawnej fuszerki i na-
leżało w sposób jednoznaczny za-
reagować. 13 czerwca 2013 roku 
odstąpiliśmy od umowy i zgodnie 
z obowiązującym prawem wyko-
nywaliśmy czynności związane 
z procedurą zerwania umowy. 
O słuszności tego kroku prze-

konuje bardzo obszerny i szcze-
gółowy raport oceny budowy 
wykonany przez niezależny Ośro-
dek Rzeczoznawstwa i Inżynierii 
Procesów Budowlanych Oddział 
Warszawskiego Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budow-
nictwa. Raport przygotował zespół 
ekspertów, w skład którego weszły 
autorytety w dziedzinie budownic-
twa, osoby które miedzy innymi 
badały sprawę zawalenia się hali 
wystawowej w Katowicach, gdzie 
pod zawalonym dachem zginęło 
kilkadziesiąt osób. Raport zakwe-
stionował jakość wykonania ścian, 
ocieplenia, elementów konstruk-
cyjnych i co najważniejsze nakazy-
wał rozbiórkę dachu, gdyż w każdej 
chwili groził zawaleniem. Raport 
utwierdził nas w słuszności podję-
cia decyzji o rozwiązaniu umowy. 
Przez kilkanaście miesięcy bory-
kaliśmy się z różnego rodzaju pro-
blemami z byłym już wykonawcą, 
ale ostatecznie doprowadziliśmy 
do wyłonienia nowego inwestora, 
który naprawiając błędy (między 
innymi zmiana dachu) dopro-
wadził do szybkiego oddania do 
użytku tak potrzebnego obiektu. 
Były wykonawca złożył zawiado-
mienie do Prokuratury Okręgowej 
w Lublinie w sprawie przekrocze-
nia uprawnień oraz niedopełnienia 
obowiązków przez Wójta oraz wy-
toczył nam proces o zwrot ponie-
sionych nakładów. Po wnikliwym 
i ponad półrocznym śledztwie 
Prokurator UMORZYŁ ŚLEDZ-
TWO WOBEC BRAKU ZNAMION 
CZYNU ZABRONIONEGO (ozna-
cza to, że Wójt nie popełnił żadnego 
przestępstwa ani wykroczenia). 

Wójt Gminy – Janusz Goliszek
SAMORZĄD
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W uzasadnieniu Prokurator na 55 
stronach maszynopisu bardzo 
szczegółowo opisał dotychcza-
sową historię budowy wskazując 
szereg nieprawidłowości leżących 
po stronie wykonawcy. W końco-
wym zdaniach można przeczytać: 
... „Dodać trzeba, że działania 
Gminy Karczmiska przy realiza-
cji przedmiotowej inwestycji miały 
charakter transparentny, wszelkie 
zdarzenia dokumentowane były 
notatkami, a cała dokumentacja 
prowadzona starannie, z inicja-
tywy Wójta Gminy i pracowników 
Urzędu Gminy odbywały się spo-
tkania, narady wywoływane były 
opinie radców prawnych i różnych 
instytucji, korzystano z fachowego 
doradztwa zawodowego, wniosko-
wano o stosowne kontrole.” i da-
lej “Natomiast końcowo zauważyć 
należy, iż niektóre informacje 
zawarte w zawiadomieniu nie 
są zgodne z rzeczywistym prze-
biegiem zdarzeń”... Prowadzone 
śledztwo, a następnie umorzenie 
tego postępowania (pomimo próby 
odwołania się od decyzji prokura-
tora) kolejny raz utwierdzało nas 
w przekonaniu, że nasze działanie 
jest jak najbardziej prawidłowe. 
Niestety, wyrok sądu całkowicie 
nas zaskoczył i wręcz skłania do 
stwierdzeń bardzo daleko idących. 
Sąd całkowicie przyjął wersję by-
łego wykonawcy nie uwzględniając 
udokumentowanych argumen-
tów Gminy Karczmiska. Sprawa 
toczyła się przez okres prawie 
czterech lat, prowadzący sędzia 
pod koniec 2017 roku odszedł 
w stan spoczynku, a nowy sędzia 
w przeciągu dwóch miesięcy wy-
dał wyrok (ponad 13 tomów akt, 
nieprzesłuchani nasi świadkowie 
– między innymi eksperci w dzie-
dzinie budownictwa). Wydawało 
mi się, że przy tak udokumentowa-
nym materiale i tak oczywistych 
faktach występowanie byłego wy-
konawcy o pokrycie kosztów bu-

dowy hali w kwocie takiej, jakby 
hala była oddana do użytku za-
krawa na jakiś absurd...Niestety 
Sąd wydał wyrok... Na szczęście 
to jest wyrok nieprawomocny. Nie-
cierpliwie, ale i z nadzieją oczekuję 
na wyznaczenie terminu rozprawy 
w Sądzie Apelacyjnym ....

W związku z tym, iż wyrok jest 
nieprawomocny i sprawa dalej 
jest w toku (apelacja w II instan-
cji) na razie nie mogę konstruk-
tywnie odnieść się do wyroku...., 
ale jestem głęboko przekonany 
o słuszności podjęcia decyzji 
chroniącej nasze dzieci przed 
niebezpieczeństwem przebywa-
nia w hali sportowej budowanej 
niezgodnie z projektem i reżimem 
budowlanym. Dzisiaj spotykam 
„miejscowych mędrców”, którzy 
wygłaszają, że nie stać nas było 
na wybudowanie hali sportowej, 
że nie potrafiliśmy skorzystać ze 
środków unijnych, że budowa była 
bardzo droga, że .... Trudno pole-
mizować z osobami, które mają 
bardzo ograniczoną wiedzę, a za-
chowują się tak jakby od samego 
początku uczestniczyły w procesie 
decyzyjnym. Dla przypomnienia 
przytoczę osiem faktów:

1. Projekt hali po kilkuletnich 
konsultacjach społecznych i ak-
ceptacji ówczesnej Rady Gminy 
powstał w roku 2009, a sfinali-
zowany uzyskaniem pozwolenia 
na budowę we wrześniu 2010 (wy-
bory odbyły się 21 listopada 2010 
roku).

2. Wybór formuły budowy hali 
został skonsultowany i zaakcepto-
wany przez Radę Gminy (podjęto 
stosowną uchwałę). Wybór bardzo 
innowacyjnego i jedynego na ów-
czesne czasy sposobu wykonania 
w formule partnerstwa publiczno 
– prywatnego dawał szansę zreali-
zowania projektu bez ograniczenia 
innych inwestycji z udziałem środ-
ków Unii Europejskiej (w przy-
padku formuły ppp spłata hali 

nie wlicza się do limitu poziomu 
długu).

3. Umowę z wykonawcą wybra-
nym w drodze przetargu podpi-
saliśmy w listopadzie 2011 roku, 
gdzie wybudowanie hali, wypo-
sażenie i oddanie do użytkowania 
miało nastąpić do 31 grudniu 2012 
roku. Następnie, po rocznej karen-
cji, Gmina Karczmiska miała roz-
począć spłatę wybudowanej hali 
w równych rocznych ratach przez 
okres 10 lat.

4. Na całkowity koszt tej inwe-
stycji składają się następujące 
elementy: pełnowymiarowa hala 
sportowa, sala do gimnastyki ko-
rekcyjnej, zaplecze socjalne, łącz-
nik z budynkiem szkoły, parkingi 
i drogi dojazdowe, zamknięty sys-
tem zbierania deszczówki, zago-
spodarowanie zielenią.

5. W okresie podejmowania de-
cyzji na terenie Gminy Karczmi-
ska była prowadzona prywatna 
inwestycja (farma wiatraczna, 
faza uzyskiwania końcowych po-
zwoleń), która miała skutkować 
przychodem podatku w kwocie ok. 
600 tyś. zł. rocznie, a ta wysokość 
w sposób znakomity pokryłaby 
koszt rocznej spłaty budowy hali. 
Inwestycja nie doszła do skutku 
z powodu nagłej zmiany prawa.

6. Fundusze Unii Europejskiej 
nie przewidywały i nie przewi-
dują współfinansowania budowy 
przyszkolnych obiektów spor-
towych. Jedyną pomoc na jaką 
mogły liczyć gminy to Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej (środki 
z totalizatora sportowego) i nasza 
Gmina maksymalnie skorzystała 
z dofinansowania uzyskując po-
moc 1 mln 675 tyś zł..

7. W czerwcu 2013 roku (pół roku 
po umownym terminie) na budo-
wie nie było żadnego pracownika, 
komornik słał decyzje komornicze 
na wykonawcę, stan budowy wy-
glądał opłakanie i absolutnie nic 
nie wskazywało, że ten obraz się 

samorząd
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zmieni stąd między innymi decy-
zja od odstąpieniu od umowy.

8. W grudniu 2014 roku nowy 
wykonawca, naprawiając wszyst-
kie błędy, oddał do użytku halę 
sportową wraz z wyposażeniem. 
Hala sportowa w sposób zna-
komity zaspakaja potrzeby dla 
prawidłowej realizacji programu 
rozwoju fizycznego naszych dzieci. 
Służy ona również innym. Pro-
wadzimy w godzinach popołu-
dniowych i w dni wolne od zajęć 
szkolnych wynajem hali. W roku 
2017 uzyskaliśmy dochód z tego 
tytułu w wysokości ok. 35 tyś. zł. 

Miniony czas przybliża nas do cał-
kowitej spłaty budowy hali, która 
nastąpi w roku 2024. Pełnowy-
miarowa hala sportowa jest jedy-
nym takim obiektem w powiecie 
opolskim.

Korzystając z okazji składam 
Rodzicom i Dzieciom gratulacje 
z okazji otrzymania świadectwa 
szkolnego (mam nadzieję, że oceny 
i świadectwa same pozytywne). 
Wakacje zapewne są zasłużone. 
Rodziców i dzieci zapraszam do 
skorzystania z propozycji waka-
cyjnych przedstawionych przez 
Gminę Karczmiska. Realizujemy 

kolonie wyjazdowe i półkolo-
nie na miejscu z wieloma atrak-
cjami. Gminna Biblioteka i Dom 
Kultury przedstawia bogaty pro-
gram..., ale zapewne znajdą się 
malkontenci, którzy powiedzą, 
że: „w tych Karczmiskach to nic 
się nie dzieje...”. Serdecznie po-
zdrawiam czytelników Dziejopisu 
Karczmiskiego.

Janusz Goliszek

samorząd

Konkurs na najlepsze 
Gminy Województwa 

Lubelskiego ogłosił Kurier 
Lubelski. Samorządy oce-
niała specjalnie powołana 
kapituła złożona z ekspertów, 
przedstawicieli samorządu, 
organizacji otoczenia biz-
nesu i mediów. Wyróżnienia 
przyznawano w czterech ka-
tegoriach: „Gmina przyjazna 
turystom”, „Gmina przyjazna 
inwestorom”, „Gmina przy-
jazna mieszkańcom” oraz 
„Gmina przyjazna środowi-
sku”. Całą akcję patronatem 
honorowym objął Sławomir 
Sosnowski, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego.

Gmina Karczmiska otrzy-
mała wyróżnienie w dzie-
dzinie „ Gmina przyjazna 
mieszkańcom” i jest to wyróż-
nienie dla całej społeczności 
samorządowej gminy.

 – Wyróżnienie naszej 
Gminy w konkursie oraz 

przypadający w dniu 27 maja 
Dzień Samorządu jest dobrą 
okazją do złożenia życzeń – 
mówi Janusz Goliszek, wójt 
gminy Karczmiska. – Dzię-
kuję wszystkim pracowni-
kom samorządowym, radnym, 
sołtysom za codzienną pracę, 
którą Państwo wykonujecie 
dla społeczności gminnej. 
Składam Wam najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i po-
myślności w życiu osobistym 
i zawodowym.

Uroczysta gala, podczas 
której dokonano podsumowa-
nia konkursu „Gmina na 6” 
– na najlepsze Gminy Woje-
wództwa Lubelskiego odbyła 
się pod koniec maja w Jakubo-
wiacach Konińskich w Dworze 
Anna.

Agnieszka
Skrzyńska – Michalczewska

Gmina Karczmiska, gminą na szóstkę!
W konkursie na najlepsze Gminy Województwa Lubelskiego ogłoszonym przez Kurier 
Lubelski gmina Karczmiska zdobyła tytuł „Gminy na 6”.
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SOŁECTWA

W pierwszej połowie maja 
w miejscowości Wolica 

odbyło się XI Gminne Święto 
Strażackie „Florian 2018”. 
Na corocznych obchodach poja-
wiły się wszystkie jednostki OSP 
z terenu gminy Karczmiska.

W uroczystości wzięli udział 
mieszkańcy oraz zaproszeni 
goście, między innymi: Zenon 
Rodzik – Starosta Opolski, 

Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP 
w Opolu Lubelskim, Janusz Go-
liszek – Wójt Gminy Karczmi-
ska, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP 
w Karczmiskach, Bartłomiej 
Myszak – przedstawiciel Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu Lu-
belskim oraz Jacek Nowaczek 

– Przewodniczący Rady Gminy 
w Karczmiskach.

Gościem specjalnym był Jan 
Nowaczek – najstarszy miesz-
kaniec gminy Karczmiska i je-
den z założycieli OSP Wolica.

Była msza św. w intencji stra-
żaków, która odbyła się w ko-
ściele parafialnym w Wolicy, 
odśpiewano hymn państwowy 
i wciągnięto flagi na maszt.

Majowe Święto Strażaków
Wyjątkowa uroczystość, odświętne stroje, wyróżnienia i odznaczenia oraz mnóstwo 
ciepłych słów skierowanych do strażaków ochotników. Tak wyglądał Gminny Dzień 
Strażaka w Wolicy.
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W tak wyjątkowym dniu nie 
mogło obejść się bez przemó-
wień, podczas których, m.in. 
wójt gminy Karczmiska, Janusz 
Goliszek przekazał straża-
kom i ich rodzinom wiele 
ciepłych słów, wyrazów 
uznania i podziękowania 
za społeczną i humanitarną 
pracę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i społe-
czeństwa. Dziękował rów-
nież bardzo gorąco druhom 
z OSP za wkład, jaki wło-
żyli w przygotowanie ob-
chodów Gminnego Święta 
Strażackiego.

Obchody stały się też 
idealną okazją do wręcze-
nia wyróżnień i odznaczeń 
dla zasłużonych strażaków 
ochotników. Lista wyróż-
nionych jest naprawdę 
długa. Odznakę „Złoty 
Medal Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa”otrzymali: dh 
Stanisław Śliwa, dh An-
drzej Nowak, dh Henryk 
Grudzień, dh Jacek Bojar-
ski, dh Piotr Burek, dh Ryszard 
Rodzik, dh Janusz Socha, dh 
Waldemar Gowinek, dh Robert 
Czopek oraz dh Grzegorz Bar-
toś. Odznaka „Srebrny Medal 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa” 
trafiła do dh Tomasza Maja, dh 
Antoniego Baranowskiego, dh 
Henryka Sosika, dh Mieczy-
sława Kisiołka, dh Mariusza 
Nowaka, dh Kazimierza Sie-
rockiego, dh Michała Burka, 
dh Tomasza Burka, dh Bartosza 
Kisiołka, dh Krzysztofa Mańka, 
dh Łukasza Giejnera i dh To-
masza Hemperka. Wręczono 
też odznaki – „Brązowy Medal 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, 
dla: dh Wojciecha Kisiołka, dh 
Grzegorza Szuby, dh Jarosława 
Nowaka, dh Wojciecha Zabo-

rowskiego, dh Jarosława Go-
winka, dh Jacka Burka.

Natomiast odznakę „Wzorowy 
Strażak” odebrali: dh Iwona 

Bartoś – Nowak, dh Iwona 
Czopek, dh Elżbieta Gąska, dh 
Magdalena Małecka, dh Miro-
sława Bartoś, dh Jolanta Szuba, 
dh Anna Mańka, dh Małgorzat 
Bojarska, dh Iwona Zimnoch, 
dh Monika Piłat, dh Karol Bar-
toś, dh Dawid Bartoś, dh Daniel 
Wawrzak, dh Mateusz Szuba, dh 
Damian Nowak, dh Krzysztof 
Robełek, dh Patryk Wiertel, dh 
Robert Zimnoch, dh Bartłomiej 
Bednarz, dh Dominik Burek, dh 
Adam Wiertel, dh Marek Sosik 
oraz dh Kacper Szuba.

Odznaczono także straża-
ków, którzy z OSP związani 
są już dość długo. Wyróżnie-
nie za wysługę lat otrzymali: 
65-lecie – dh Eugeniusz Hem-
perek, 55-lecie – dh Józef Bie-

lecki, 40-lecie – dh Ryszard 
Buza, dh Waldemar Gowinek; 
35-lecie – dh Ryszard Rodzik; 
30-lecie – dh Piotr Burek, dh 

Andrzej Nowak, dh Jerzy 
Mańka, 25-lecie – dh Sta-
nisław Śliwa, dh Janusz 
Socha, dh Roman Made-
jek, dh Henryk Grudzień, 
dh Kazimierz Sierocki; 20 
– lecie – dh Robert Czopek, 
dh Jacek Bojarski, dh An-
toni Baranowski, dh Cezary 
Gąska, dh Henryk Sosik, dh 
Mieczysław Kisiołek; 15-le-
cie – dh Krzysztof Mańka, 
dh Wojciech Zaborowski, 
dh Marek Sierocki, dh Mi-
chał Burek, dh Tomasz Maj, 
dh Łukasz Giejner, dh Grze-
gorz Szuba; 10-lecie – dh 
Tomasz Burek, dh Jarosław 
Gowinek, dh Grzegorz Bar-
toś, dh Bartosz Kisiołek, 
dh Tomasz Hemperek, dh 
Mariusz Nowak, dh Jacek 
Burek, dh Jarosław No-
wak, dh Wojciech Kisiołek, 
dh Bartłomiej Bednarz; 

5-lecie – dh Iwona Bartoś-No-
wak, dh Anna Mańka, dh Iwona 
Czopek, dh Monika Piłat, dh 
Jolanta Szuba, dh Małgorzata 
Bojarska, dh Magdalena Ma-
łecka, dh Iwona Zimnoch, dh 
Mirosława Bartoś, dh Elżbieta 
Gąska, dh Robert Zimnoch, dh 
Kacper Szuba i dh Marek Sosik.

W trakcie uroczystości wrę-
czono również podziękowania 
za wkład w rozwój OSP Wolica 
najstarszym strażakom: Janowi 
Nowaczkowi – obchodzącemu 
wkrótce 101 lat, Eugeniuszowi 
Hemperek oraz Józefowi 
Bieleckiemu.

Agnieszka
Skrzyńska – Michalczewska
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Wymysłów

Historia miejscowości Wymy-
słów sięga drugiej połowy 

XIX wieku, kiedy to w 1873 roku 
folwark został oddzielony od dóbr 
Niezabitów i stał się samodziel-
nym folwarkiem. W 1892 roku 
było w nim pięć murowanych bu-
dynków i dwa drewniane. Obecnie 
miejscowość liczy 81 gospodarstw 
i zamieszkuje w niej 195 osób. Jest 
to miejscowość typowo rolniczo-
-sadownicza. Przestrzeń pomiędzy 
zabudowaniami wypełniają pola 
mieniące się różnymi barwami 
w zależności od rodzaju upraw – 
jaśnieją złotymi kłosami, zielenieją 
chmielem oraz czerwienieją pach-
nącymi malinami.

Spokój i harmonia wiejskiego 
krajobrazu sprzyjają wspaniałemu 
wypoczynkowi, pozwalają na ode-
tchnięcie od miejskiego zgiełku 
i ciągłego pośpiechu. Tutaj można 
w pełni uzmysłowić sobie łączność 
człowieka z naturą i funkcjonować 
w zgodzie z wyznaczonym przez 
nią cyklem.

Wymysłów znajduje się na tra-
sie kolejki wąskotorowej Opole 

Lubelskie – Karczmiska – Nałę-
czów. Na stacji pozostała studnia, 
która zaopatrywała w wodę ob-
sługę stacji a może i doraźne paro-
wozy. Niebawem ma rozpocząć się 
modernizacja torowiska na trasie 
Karczmiska – Wymysłów – Nałę-
czów co stanie się ciekawą atrakcją 
turystyczną.

Mieszkańcy tej miejscowości od 
dawien dawna aktywnie współpra-
cują i działają na rzecz społeczno-
ści lokalnej. W latach 1975 – 1987 
działał tu Zespół Ludowy Koła 
Gospodyń Wiejskich a obecnie 
Stowarzyszenie „Międzypokole-
niowe”, które zrzesza lokalną spo-
łeczność i kontynuuje działalność 
kulturalną Zespołu Ludowego. 
Stowarzyszenie jest na początku 
swojej działalności, ale już zorga-
nizowało kilka imprez oraz pozy-
skało środki na zakup urządzeń 
na plac zabaw oraz boisko. W Wy-
mysłowie działa także Ochotnicza 
Straż Pożarna. Strażacy prężnie 
działają na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej i ochrony ludności 
a także w czynach społecznych re-

montują strażnicę oraz ubiegają się 
o pozyskanie funduszy na budowę 
siłowni zewnętrznej. Oba stowa-
rzyszenia zgodnie współpracują 
i uzupełniają się w działaniach 
podnoszących poziom życia miesz-
kańców wsi.

Mimo niewielkich rozmiarów, 
wieś rozwija się i staje się coraz 
bardziej nowoczesna. Gospodar-
stwa się modernizują, jest tu sklep 
spożywczy, dla dzieci dwa place za-
baw z urządzeniami zabawowymi 
i boiskiem, a także strażnica. Wieś 
podłączona jest do sieci wodocią-
gowej a w najbliższym czasie pla-
nowana jest budowa kanalizacji 
sanitarnej. Ze względu na prze-
biegającą przez miejscowość drogę 
powiatową, a co za tym idzie duże 
natężenie ruchu, mieszkańcy ma-
rzą o chodniku.

Żyje nam się tu bardzo dobrze 
wśród przyjaznych ludzi i w oto-
czeniu pięknej przyrody.

Małgorzta Karaś – sołtys

sołectwa

Zdjęcie wykonane podczas festynu rodzinnego, który odbył się 17 czerwca 2018 r.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Międzypokoleniowe z Wymyslowa
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Pod koniec maja w Żłobku 
w Karczmiskach miało 

miejsce wielkie świętowanie. Byli 
rodzice, mali żłobkowicze i ich 
opiekunki oraz zaproszeni go-
ście, m.in. Agnieszka Pyszniak 
– Ciszewska – Skarbnik Gminy 
Karczmiska. Najlepsze życze-
nia dla rodzin przekazali także 
Janusz Goliszek – Wójt Gminy 
Karczmiska oraz Jacek Nowaczek 
– Przewodniczący Rady Gminy 
Karczmiska, którzy nie mogli 
wziąć udziału w tegorocznym 
Święcie Rodziny.

Była część artystyczna, podczas 
której dzieci recytowały wiersz, 
śpiewały piosenki i tańczyły oraz 
mnóstwo dobrej zabawy.

 – W tym roku nasi goście mogli 
sobie przypomnieć czasy dzieciń-
stwa – podczas zabawy w pod-
chody – mówi Aldona Ejchler ze 
Żłobka w Karczmiskach. – Poru-
szając się po parku w kierunku 
strzałek i odnajdując koperty 
z zadaniami byli bardzo zachwy-
ceni. Rodziny musiały się wyka-
zać różnymi zdolnościami, między 
innymi: sportowymi, wokalnymi, 
a nawet pisaniem opowiadań. 
Po zakończonej zabawie wszyscy 
spotkaliśmy się przy Żłobku, gdzie 
dzieci miały poczęstunek i coś do 
picia. Rodzice wraz z dziećmi mo-
gły „doić krowę” – zabawy i śmie-
chu było przy tym pełno.

Na tym jednak nie koniec. 
Wielką niespodzianką była wi-
zyta strażaków, którzy odwiedzili 
dzieci. Każdy mógł obejrzeć z bli-

ska wóz strażacki a nawet wejść do 
środka. Strażacy zaprezentowali 
też sprzęty, które się w nim znaj-
dują oraz sygnały dźwiękowe. Był 
też pokaz lania wody. Dodatkowo 
wszyscy mali ochotnicy mogli 
przymierzyć hełm strażacki i choć 
przez chwilę poczuć się jak praw-
dziwi strażacy.

W tej radosnej i rodzinnej at-
mosferze upłynęło wspólnie spę-
dzone popołudnie. Kolejne Święto 
Rodziny za rok.

Agnieszka
Skrzyńska – Michalczewska

Święto Rodziny
Okres przedwakacyjny to idealny czas na rodzinne zabawy na dworze. W maju obchodzimy 
Dzień Matki, zaś w czerwcu Dzień Dziecka i Dzień Ojca. W żłobku w Karczmiskach wszystkie 
trzy uroczystości zostały połączone i po raz kolejny już odbyło się Święto Rodziny.
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W drugiej połowie kwietnia 
w Przedszkolu w Karczmi-

skach odbył się Wojewódzki Festi-
wal Tańca – Taneczne Opowieści. 
W tym roku na scenie zaprezento-
wało się blisko 150 przedszkolaków 
z Karczmisk, Zagłoby, Nałęczowa, 
Poniatowej, Kowali i Opola Lu-
belskiego. Jury oceniało nie tylko 
taniec, ale także ogólny wyraz ar-
tystyczny, by spośród każdej ka-
tegorii wyłonić zwycięzców. Były 
złote medale, puchary oraz całe 
mnóstwo wspaniałej zabawy.

– Dzieci wykazały się du-
żymi predyspozycjami do tańca 
– podsumowują organizato-
rzy. – Zaprezentowały tańce lu-

dowe, towarzyskie, nowoczesne 
z elementami akrobatyki i baletu. 
Piękna dekoracja, której moty-
wem przewodnim były motyle za-
chwyciła wszystkich i przeniosła 
nas w magiczny świat tańca. Zaś 
występy dzieci dostarczyły nam 
wielu niezapomnianych przeżyć 
i wrażeń.

Jak co roku, Przedszkole 
w Karczmiskach przystąpiło także 
do akcji „Góra Grosza”, organizo-
wanej przez Towarzystwo „NASZ 
DOM”. Przez ponad miesiąc w pla-
cówce prowadzona była zbiórka 
monet.

Celem akcji jest zebranie fun-
duszy na pomoc dzieciom wycho-

wującym się poza własną rodziną, 
w tym na tworzeniu i dofinanso-
waniu domów dziecka.

 – W tym roku zebraliśmy 
227,12 zł – czytamy na stronie 
internetowej Przedszkola w Karcz-
miskach. – Najdrobniejsze mo-
nety zebrane w tak dużej ilości 
mogą stworzyć ogromny fundusz, 
dzięki któremu udzielona zostanie 
istotna pomoc bardzo wielu kole-
żankom i kolegom, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Uświadamiamy naszym dzieciom, 
że powinniśmy być wrażliwi i nie-
obojętni na los innych, że powinni-
śmy się zjednoczyć dla wspólnego 
dobra, dla wspólnego celu. Dzięku-

Przedszkole Roku. Przedszkole Talentów.
Przedszkole w Karczmiskach
Minione miesiące były bardzo aktywne i wypełnione różnorodnymi wydarzeniami. Jednak 
wysiłki zarówno dzieci, jak i pracowników przedszkola nie poszły na marne!
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jemy rodzicom i dzieciom za udział 
w akcji. Nasze przedszkole może 
pochwalić się kolejnym dyplomem.

Kolejną ważną i dobrą wiado-
mością jest to, że Przedszkole 
w Karczmiskach zdobyło tytuł 
Przedszkola Roku w powiecie 
opolskim. Plebiscyt na najlepsze 
przedszkola w województwie lu-
belskim ogłosił „Kurier Lubelski”, 
placówkę do konkursu zgłosili zaś 
rodzice.

 – Nasza placówka uzyskała 
306 głosów i ta ilość wystarczyła 
abyśmy zajęli pierwsze miejsce 
w powiecie opolskim – czytamy 
na stronie internetowej przed-
szkola. – Wszystkim pomysło-
dawcom tego przedsięwzięcia 
i głosującym bardzo dziękujemy. 
Cieszymy się, że zdobyliśmy tytuł 
Przedszkola Roku.

Warto wspomnieć także o tym, 
że Przedszkole w Karczmiskach 
przystąpiło do Ogólnopolskiego 
Konkursu „Przedszkole Talen-
tów”. Przez ponad osiem miesięcy 
nauczyciele wraz z dziećmi wy-
konywali zadania przewidziane 
regulaminem konkursu, który 
przewidywał realizację dziewięciu 
zadań, w tym m.in. przeprowadze-
nie dnia talentu w przedszkolu, 
podczas którego dzieci będą mo-
gły zaprezentować swoje talenty, 
np. muzyczne, taneczne, gimna-
styczne, plastyczne czy też zorga-
nizowanie wycieczki po okolicy 
pn.: „Poznaję swoje otoczenie”, 
która ma na celu wyuczenie na-
wyku wynajdywania charakte-
rystycznych punktów, mogących 
ułatwić odnalezienie się w różnych 
miejscach.

 – Po zakończonych zadaniach 
czekaliśmy na ocenę jury, która 
oceniała nasze zadania według 
sprawozdań, prac plastycznych 
i zdjęć przesłanych do jury kon-
kursu – podsumowują koor-
dynatorki akcji: Inga Kobiałka 
i Dorota Adamczyk. – Udało się! 
Nasze przedszkole uzyskało ty-

tuł w Ogólnopolskim Konkursie 
„PRZEDSZKOLE TALENTÓW”. 
Jest to nasz kolejny sukces!

Wraz z początkiem czerwca, 
z okazji Dnia Dziecka, przedszko-
laki z grup 3-4-5-6 latków poje-
chały na wycieczkę do Magicznych 
Ogrodów. Dzieci zwiedzały park, 
jechały kolejką po Kwiatowej Do-

linie oraz uczestniczyły w różno-
rodnych zabawach.

 – Dużo emocji wzbudziło też 
Marchewkowe Pole, na którym 
rosną marchewki większe od lu-
dzi – podsumowują organizatorzy. 
– Najwięksi śmiałkowie zjeżdżali 
z bardzo stromej zjeżdżalni. Po in-
tensywnej zabawie wspólnie zje-
dliśmy smaczny obiad i zrobiliśmy 
sobie sesję zdjęciową z Mordolem.

Wycieczka do ,,Magicznych 
Ogrodów” okazała się wspaniałą 
przygodą.

Grupa 3-latków natomiast świę-
towała Dzień Dziecka na miejscu 
w ogrodzie przedszkolnym. Dzięki 
pięknej pogodzie maluchy mo-
gły spędzić całe przedpołudnie 
na świeżym powietrzu. Do zabaw 
zaangażowane zostały animatorki, 
które miały mnóstwo pomysłów. 
Było malowanie twarzy, wyko-
nywanie masek, zabawy z chustą 

animacyjną, piłeczkami i balo-
nami. Nie brakowało także zabaw 
sportowych, takich jak: przejście 
pod liną, przeciąganie liny czy 
przejście przez tunel.

 – Największą atrakcją okazały 
się olbrzymie kolorowe bańki, 
które przez krótką chwilę za-
mknęły w swym wnętrzu chętne 

dzieci – mówi Dorota Adamczyk, 
opiekunka grupy. – Oczywiście 
nie można byłoby korzystać z tych 
wszystkich atrakcji z pustym brzu-
chem, dlatego na milusińskich 
czekał słodki poczęstunek: lody 
i babeczki, przygotowane przez 
rodziców. Wszystkie dzieci w tym 
dniu były radosne i szczęśliwe.

Teraz nadszedł czas na zasłu-
żony wypoczynek. Przez cały lipiec 
Przedszkole w Karczmiskach pro-
wadzi dyżur, jednak już w sierpniu, 
zarówno dzieci, jak i nauczyciele 
będą mieli wakacje.

Agnieszka
Skrzyńska – Michalczewska
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Na początku czerwca br. 
w Zespole Szkół w Karcz-

miskach odbyło się spotkanie 
z amerykańskim dyplomatą Am-
basady USA w Warszawie. Wizyta 
została zorganizowana w związku 
z 100 rocznicą Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę oraz 100 
rocznicą nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między Polską 
a USA. Spotkanie prowadził Scott 
Whitmore – zastępca attache ds 
kultury Ambasady Amerykańskiej 
a wzięła w nim udział młodzież 
z klas II i III gimnazjum.

Scott Whitmore wygłosił pre-
lekcję zatytułowaną „100 Lat Ra-
zem: Ludzie, Historia, Przyszłość”. 
A w trakcie swojego wystąpienia 
opowiadał o ważnych wydarze-
niach z historii swojego kraju, 
podkreślając zasługi Polaków, 

w tym m.in. Tadeusza Kościuszki 
czy Kazimierza Pułaskiego.

Przybliżył również zagadnienia 
dotyczące Deklaracji Podziwu 
i Przyjaźni – prezent narodu pol-
skiego przekazany Stanom Zjed-
noczonym z okazji 150 rocznicy 
uchwalenia Deklaracji Niepodle-
głości, którą w 1926 roku podpi-
sało 5,5 miliona Polaków.

Po części oficjalnej uczniowie 
mieli możliwość zadawania py-
tań. Dotyczyły one zarówno życia 
codziennego czy atrakcji tury-
stycznych, jak i doświadczeń ży-
ciowych gościa oraz jego wrażeń 
dotyczących życia w Polsce. Całe 
spotkanie prowadzone było w ję-
zyku angielskim, co dało słucha-
czom możliwość bezpośredniego 
kontaktu z językiem oraz wykorzy-
stania zdobytej wiedzy w praktyce.

 – Dla uczniów naszej szkoły była 
to ciekawa, ponadprogramowa 
lekcja języka angielskiego, której 
wysłuchali z uwagą – podsumo-
wują organizatorzy. – Natomiast 
Scott Whitmore obiecał, że za rok 
także odwiedzi naszą szkołę.

Katarzyna
Niewęgłowska – Rocha

Spotkanie z dyplomatą
Niecodzienne spotkanie i wyjątkowy gość. W Zespole Szkół 
w Karczmiskach pojawił się z wizytą Scott Whitmore, ame-
rykański dyplomata Ambasady USA w Warszawie.

Ochrona naszej planety to 
zadanie dla młodszych 

i starszych – mówi Bożena Po-
piołek ze Szkoły Filialnej w Głu-
sku. – Światowy Dzień Ziemi 
to akcja prowadzona corocz-
nie wiosną, której celem jest 
promowanie postaw proeko-
logicznych w społeczeństwie. 

Z tej okazji naszej w szkole od-
była się impreza ekologiczna, 
na którą złożyły się przedsta-
wienia teatralne w wykonaniu 
uczniów klasy Ic i IIc o tema-
tyce ekologicznej przygotowane 
pod kierunkiem moim i Ry-
szardy Burek.

Warto dodać, że klasa Ic przy-

stąpiła również do konkursu 
,,EkoDigital” organizowanego 
przez BZ WBK, w którym 
za działania na rzecz ochrony 
przyrody otrzymała nagrodę 
główną w postaci drzewka. 
Uczniowie wspólnie z wycho-
wawczynią zasadzili otrzyma-
nego buka czerwonego w swoim 

Aktywna wiosna w Szkole Filialnej w Głusku
Światowy Dzień Ziemi, pasowanie na czytelnika, „Wiosenne spotkanie z krokusem” czy 
„W krainie wierszy Wandy Chotomskiej” to tylko część wydarzeń jakie w minionym czasie 
odbyły się w Szkole Filialnej w Głusku.
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ogrodzie szkolnym.
Kolejnym ważnym wy-

darzeniem było pasowanie 
na czytelnika wszystkich 
pierwszoklasistów.

Przygotowania do tego dnia 
były wielkie. Odbyło się przed-
stawienie teatralne pt. „Spotka-
nie z bajką” a wszystkie dzieci 
musiały wykazać się znajomo-
ścią treści bajek oraz zaprezen-
tować zasady korzystania 
z biblioteki. Udało się! 
Najmłodsi czytelnicy 
na zachętę otrzymali 
książki, słowniki, 
dyplomy, zakładki 
do książek i słodki 
upominek.

– ,,Wiosenne 
spotkanie z kro-
kusem” to dwu-
etapowy konkurs 
o tematyce profi-
laktycznej, promu-
jący zdrowy i aktywny 
tryb życia – mówi Bo-
żena Popiołek. – Wzięło 
w nim udział 20 uczniów 
klasy I i II Szkoły Filialnej 
w Głusku. W pierwszym etapie 
dzieci wykonały w ramach kon-
kursu plastycznego pod hasłem 
,,Trzeźwo, zdrowo na wesoło” 
oryginalne plakaty propagujące 
alternatywne formy spędza-

nia czasu wolnego i zdrowego 
odżywiania. Wszystkie prace 
eksponowane są na szkolnej 
wystawie.

Drugi etap konkursu to quiz 
wiedzy, w którym uczestniczyło 
pięć czteroosobowych drużyn. 
Dzieci nie miały najmniejszego 
problemu z odpowiedziami 

na pytania i z powodzeniem 
rozwiązały test dotyczący pro-
filaktyki uzależnień. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe, 

które ufundował Wójt Gminy 
Karczmiska.

Tradycją Szkoły Filialnej 
w Głusku stała się organizacja 
uroczystości poświęconej pi-
sarzowi tworzącemu literaturę 
dziecięcą. W tym roku nosiła 
ona tytuł ,,W krainie wierszy 
Wandy Chotomskiej”. W pro-
gramie znalazła się część arty-
styczna oraz konkurs.

 – Bardzo dużo wzruszeń i po-
zytywnych wrażeń dostarczyły 
zarówno przedstawienia, jak 
również konkurs recytatorski 
poezji Chotomskiej, w którym 
wzięli udział uczniowie klas 
I-III Zespołu Szkół w Karcz-
miskach – mówi Bożena Po-
piołek. – Wszyscy wykazali się 
kunsztem recytatorskim oraz 
ciekawą interpretacją tekstu. 
Jednak najwięcej emocji do-
starczył dzieciom teleturniej 
wiedzy o życiu i twórczości po-
etki ,,Jeden z dziesięciu”. Dzieci 
wspaniale wcieliły się w role 

graczy i z wielkim zaanga-
żowaniem odpowiadały 

na pytania prowadzą-
cych wykazując przy 

tym rozległą wie-
dzę o literaturze 
W. Chotomskiej 
i najważniejszych 
faktach z jej życia.

W uroczystości 
wzięli udział rów-
nież zaproszeni go-

ście, m.in. Sławomir 
Goliszek – Inspektor 

Gminy Karczmiska, 
Ewa Nowaczek – Dy-

rektor Gminnej Biblioteki 
i Domu Kultury, Piotr Dłu-

gosz – dyrektor Zespołu Szkół 
w Karczmiskach oraz Urszula 
Raczkiewicz – vice-dyrektor.

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

oświata
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Pierwszym z nich jest wy-
cieczka klas I-VII Szkoły 

Podstawowej Nadwiślańską Ko-
leją Wąskotorową, która odbyła 
się 25 maja. Naszymi gośćmi byli 
uczniowie zaprzyjaźnionej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Jana Ko-
chanowskiego w Lublinie oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. Józefa Pił-
sudskiego w Dęblinie. Podczas 
przejazdu uczestnicy podziwiali 
okolicę. Miłym przerywnikiem 
było pieczenie kiełbasek oraz gry 
i zabawy ruchowe przy ognisku.

Drugie wydarzenie to projekt 
„ Zdrowo, bo na sportowo”, zor-
ganizowany przez Stowarzysze-
nie „Daj zansę”, działające przy 

SOSW w Karczmiskach. Była to 
impreza sportowa, w której obok 
najmłodszych uczniów Ośrodka 
wzięli udział uczniowie z klas I i II 
Szkoły Podstawowej w Głusku. 
Wspólne pokonywanie trudno-
ści, wykonywanie zadań nie tylko 
wymagało wytrwałości, zwinności 
czy siły, ale pozwalało na nawią-
zywanie znajomości w atmosferze 
radości i zabawy. Najwięcej emocji 
wzbudziła konkurencja przecią-
gania liny, w której duch rywa-
lizacji obudził się we wszystkich 
uczestnikach!

Za otwartą postawę i wsparcie 
dziękujemy wszystkim wspie-
rającym Ośrodek osobom. Nad-
chodzący rok szkolny to obchody 

40-lecia istnienia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. Ewy Szelburg-Zarem-
biny w Karczmiskach. Mamy 
nadzieję uczcić tę rocznicę utwo-
rzeniem na naszym terenie plac 
zabaw, który będzie dostępny dla 
uczniów z niepełnosprawnością 
oraz ich pełnosprawnych rówie-
śników. Plac powstanie z dotacji 
i darowizn, przekazywanych Sto-
warzyszeniu „Daj Szansę”. Ser-
decznie zapraszamy do wsparcia 
tej inicjatywy!

Dorota Zadura

Co słychać w SOSW w Karczmiskach?
Okres przedwakacyjny spędzili aktywnie także uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Karczmiskach. Na szczególną uwagę zasługują dwa wydarzenia.

oświata
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Wśród wielu wybitnych po-
staci, „ojców” założycieli 

Straży Ogniowej w Karczmiskach 
w 1917 r. Stosunkowo mało znaną 
wśród wymienionych jest postać 
ks. Stanisława Furmanika. Zało-
życiele straży to wielcy społecznicy 
i patrioci jak również osoby znane 
w Karczmiskach. O każdym z nich 
można napisać oddzielne opraco-
wanie, gdyż odgrywali ważną rolę 
w czasie walki o wolność i niepod-
ległość Polski i latach późniejszych 
pracując społecznie dla naszej 
społeczności i kraju.

Materiał, który zgromadziłem 
rzuca pewne światło i przybliża 
osobę „kapłana świętego i wiel-
kiego patrioty”. O aktywności 
kapłańskiej i społecznej ks. Sta-
nisława Furmanika opowiadają 
książki, kroniki, wspomnienia, 
przekazy osób z którymi stykał się 
i współpracował w wielu parafiach 
i miejscowościach jako wikariusz 
i proboszcz m.in.: Sadowne po-
wiat węgrowski, woj. mazowieckie 
(1905), Komarów, Łabunie – po-
wiat zamojski (1905-1911), parafii 
na „Czwartku” w Lublinie (1909), 
Międzyrzecz Podlaski powiat 
bialski (1912-1914), Karczmiska 
powiat puławski (1914-1921), Go-
łąb powiat puławski (1923-1939), 
Kawęczyn koło Piask powiat świd-
nicki, czy w Nałęczowie powiat pu-
ławski, gdzie znalazł się u schyłku 
życia i zmarł.

W biografii ks. są jeszcze nieuzu-
pełnione luki, ale na przestrzeni 
następnych lat będą uzupełniane. 
Stanisław Furmanik żył w latach 
1872-1947, święcenia kapłańskie 
przyjął w 1897 r. Rodzice Sta-
nisława przekazywali dzieciom 
wartości religijne i patriotyczne, 
zainteresowania historią ojczy-
stą i walki niepodległość. Ojciec 
pracował u Stanisława Kostki 
młodszego hr. Zamoyskiego 

(właściciela Maciejowic, powiat 
garwoliński woj. mazowieckie), 
prowadząc tam szkołę rzemiosł 
(budował m.in. fisharmonie). 
Rodzina Furmaników cechowała 
się wielką pobożnością oraz była 
uzdolniona muzycznie. Ojciec 
przekazał uzdolnienia synowi 
Stanisławowi, który grał na orga-
nach, a jego starszy brat Józef był 
wybitnym wirtuozem gry na tym 
instrumencie, o bogatym dorobku 
kompozytorskim. Za zasługi dla 
rozwoju muzyki sakralnej Józef 
Furmanik w 1935 r. otrzymał od 
papieża Piusa XI order „Pro Ecc-
lesia et Pontifice”, a za całokształt 
pracy artystycznej i pedagogicz-
nej prezydent RP Ignacy Mościcki 
przyznał kompozytorowi order 
„Polonia Restituta”.

Ks. Stanisław zarządzał ko-
ściołem filialnym w Komarowie 
i prowadził, jako urzędnik stanu 
cywilnego, księgi metrykalne dla 
tego kościoła. Podczas pracy w pa-
rafii i Komarowie dał się poznać 
jako aktywny społecznik i żarliwy 
kapłan walczący o niepodległość 
kraju. Pełnił w tym czasie wielu 
funkcji społecznych. Należał do 
Lubelskiego Towarzystwa Dobro-
czynności i pełnił funkcję Prezesa 
koła Macierzy Szkolnej w Koma-
rowie. Często urządzał dla para-
fian procesje z muzyką i strażą 
honorową do figury powstańczej 
(z biało-czerwonymi rozetkami). 

Ks. Stanisław Furmanik (1872-1947)
– „kapłan święty i wielki patriota”
08 października 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Karczmiskach obchodziła jubil 
usz 100-lecia powstania. OSP jest najstarszą i najbardziej zasłużoną organizacją tego typu 
w gminie i jedną z najstarszych i najbardziej zasłużonych w powiecie opolskim i puławskim. 
W uznaniu zasług sztandar jednostki został od naczony najwyższym odznaczeniem związku 
OSP RP – „Złotym Znakiem Związku”.
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Podczas kazania na Piotra i Pawła 
porównał prześladowania narodu 
polskiego do prześladowań, które 
dotknęły Św. Pawła. Pod pretek-
stem wycieczki religijnej orga-
nizował zebrania z parafianami 
z pobliskich miejscowości, gdzie 
śpiewano polskie pieśni patrio-
tyczne, noszono chorągwie ko-
ścielne oraz sztandar na którym 
widniała postać Matki Boskiej 
Częstochowskiej i „Orzeł Biały” 
(wśród uczestników procesji byli 
tacy, którzy pierwszy raz widzieli 
polskie godło). Podczas udzielania 
ślubu młodej parze życzył moc-
nego trwania przy Ojczyźnie. Z ini-
cjatywy ks. Stanisława w 1908 r. 
położono kamień węgielny pod bu-
dowę nowego kościoła w Komaro-
wie. Wysoka aktywność społeczna 
i patriotyczna postawa kapłana nie 
była dobrze widziana ze strony 
władz carskich, często odbywały 
się rewizje i przeszukania plebanii 
i kościoła. Po kolejnym oskarżeniu 
księdza za wrogą działalność, gu-
bernator lubelski pod groźbą de-
portacji wydaje ks. Furmanikowi 
nakaz opuszczenia parafii. Kapłan 
trafia do Lublina, gdzie od 1909 r. 
pełni funkcję proboszcza parafii 
p.w. Św. Mikołaja „Na Czwartku” 
i wkrótce przenosi się do Miedzy-
rzeca Podlaskiego (1912-1914). Tam 
również znany był z aktywności 
kapłańskiej, patriotyzmu i dzia-
łań społecznych. Z tego względu 
gubernator siedlecki prosi gene-
rała-gubernatora o przeniesienie 
ks. Furmanika z Miedzyrzeca do 
miejscowości z ludnością czysto 
polskiej narodowości, a ponadto 
polecił objąć księdza obserwacją. 
W 1914 r. ks. Stanisław Furmanik 
pojawił się w parafii Karczmiska. 
Do 1918 r. był wikariuszem (ko-
ściół w Karczmiskach był filią 
parafii w Kazimierzu Dolnym, 
a proboszczowie kazimierscy byli 
proboszczami parafii Karczmiska. 
Od 1919 r. po usamodzielnieniu się 
parafii – ks. Furmanik do 1921 r. 
był jej pierwszym proboszczem. 
Jak wspomina kronika Szkoły 
Podstawowej w Karczmiskach 

„ks. Furmanik był bardzo zasłu-
żonym działaczem społecznym”. 
Przyczynił się do rozwoju oświaty 
jak również Szkoły Powszechnej 
w Karczmiskach, w szczególnie 
trudnym okresie I wojny światowej 
jak i pierwszych latach po odzy-
skaniu niepodległości przez Pol-
skę. W swoich wspomnieniach 
Stanisław Jakubicki – kierownik 
Szkoły Karczmiskach, współpra-
cujący z kapłanem podaje „ks. Sta-
nisław Furmanik był największym 
ascetą wśród księży Polsce”. Postać 
bardzo skromnego kapłana i ce-
nionego człowieka w środowisku 
Karczmisk zapadła wielu parafia-
nom w pamięci z powodu dużej ak-
tywności i różnorodnych działań 
społecznych. Oprócz nauki religii 
w szkole, organizował wycieczki 
dla dzieci, kursy wieczorowe 
dla starszych, wspierał aktyw-
nie różne organizacje działające 
w Karczmiskach. Uczestniczył 
z głosem doradczym w zebra-
niach wiejskich. Współpracował 
z dworem i jego właścicielami 
Strażycami oraz Wójtem i Urzę-
dem Gminy. W 1917 r. założono 
w Karczmiskach Straż Ogniową, 
a ks. Stanisław Furmanik był jed-
nym z założycieli straży, wspierał 
Władysława Szczypę z Puław i in-
nych lokalnych działaczy. Znany 
był z gotowości pomagania potrze-
bującym. Gdy w sąsiedniej miej-
scowości spaliły się zabudowania 
gospodarstwa rolnego i inwentarz 
rolny, jako pierwszy pospieszył 
z pomocą, pożyczył pieniądze po-
gorzelcom i podarował im krowę 
(nie oczekując niczego w zamian). 
Jego podpis widnieje pod Statutem 
Straży Ogniowej w Karczmiskach. 
Posiadał duże zaufanie parafian 
i władz oświatowych. Nie mógł 
doczekać się zakończenia I wojny 
światowej i odzyskania niepodle-
głości przez Polskę (latami marzył, 
myślał i śnił latami o „jutrzence 
niepodległości”). W przeddzień 
odzyskania niepodległości wspie-
rał społeczność lokalną, która po-
jechała z petycją (10 listopada 1918 
r.) do powstającego Rządu Polski 

w Warszawie. Delegaci z Karcz-
misk żądali min. Zjednoczenia 
Ludowego ze wszystkich dziel-
nic Polski, Sejmu Państwowego, 
równego głosowania, równych 
praw dla wszystkich obywateli, 
jednej izby państwowej, nadania 
ziemi przez Rząd oraz pomocy 
(zapomogi) na nadawane gospo-
darstwa. Do 1918 r. ks. Stanisław 
pełnił funkcję Prezesa dozoru 
szkolnego Gminy Karczmiska. 
„Dzieci i młodzież kochały go, 
a mieszkańcy Karczmisk i okolicz-
nych miejscowości odnosili się do 
niego z wielkim szacunkiem i da-
rzyli go czcią”. Do Karczmisk ks. 
Furmanik trafił raz jeszcze w 1928 
r. na obchodzony jubileusz 10-lecia 
powstania jednostki.

Do parafii Gołąb z Karczmisk ks. 
S. Furmanik dotarł w 1921, gdzie 
pełnił funkcję proboszcza przez 
17 lat. Wysoka aktywność w po-
przednich parafiach i podsiadane 
doświadczenie w działalności 
społecznej szybko owocuje w no-
wym środowisku. W maju 1923 r. 
z jego inicjatywy powstała w Go-
łębiu Ochotnicza Straż Pożarna, 
a w ciągu następnych dwóch lat 
przystąpiono do budowy własnej 
remizy. Już po 3 latach działalno-
ści stan członków OSP wzrósł do 
72. Fundusze na budowę groma-
dzono z zabaw tanecznych, ofiar 
mieszkańców oraz loterii fantowej. 
Na loterię fantową składały się 
dary mieszkańców w postaci: kur, 
kaczek, gęsi oraz innych domo-
wych przedmiotów. Na pierwszą 
loterię ks. Furmanik podarował 
młodego byka, a Urząd Gminy 
prosięta. Loteria cieszyła się 
dużą popularnością, gdyż wszyst-
kie losy były wygrane. W swojej 
książce o parafii Gołąb ks. Witold 
Stańczak i Barbara Kozak o księ-
dzu Furmaniku piszą: „w całym 
jego kapłańskim życiu cechowało 
go ewangeliczne ubóstwo, duch 
modlitwy, gorliwość duszpaster-
ska i troska o ubogich”. Najkrócej 
w swoich wspomnieniach o ks. 
Stanisławie Furmaniku powie-
dział ks. Stanisław Gowin „był to 
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kapłan święty i wielki patriota”. Po-
twierdzają się słowa z poprzednich 
miejsc o skromnym ubiorze księdza 
(połatana sutanna i buty), ale też 
o wielkiej dbałości i gospodarno-
ści o kościół i teren przykościelny. 
Jako proboszcz współpracował 
z Jednostką w Wojskową w Dę-
blinie. Dzięki wartościom, które 
wyniósł z dzieciństwa – olbrzy-
mią sympatią darzył wojsko i dys-
cyplinę wojskową. Ponad wszystko 
najwyżej cenił życie oddane przez 
polskich żołnierzy w walkach o od-
zyskanie niepodległości Polski. Je-
den z oficerów tak powiedział o ks. 
Furmaniku „Chyba niewielu jest 
w Polsce księży o takiej osobowości 
kapłańskiej jak ksiądz Stanisław 
Furmanik”, inny z kolei podkreśla-
jąc walory księdza przekazał: „Żoł-
nierze, On nas kocha”. Wypełniając 
posługę kapłańską w Wielką So-
botę objeżdżał furmanką wszyst-
kie wioski wokół parafii i święcił 
pokarmy. Wdzięczni parafianie 
ofiarowali mu żywność czy jajka, 
a on jeszcze tego samego dnia 
przekazywał wszystko wojsku do 
Dęblina. Jego gorące i płomienne 
kazania o patriotycznej wymowie 
w rocznicę bitew czy powstań na-
rodowych często nawiązywały do 
historii i walki o odzyskanie wol-

ności i niepodległości przez Polskę. 
Podkreślał w nich zasługi wybit-
nych wodzów i bohaterskie czyny 
Polaków m.in.: Bolesława Chro-
brego, Stefana Batorego, Tadeusza 
Kościuszki, Romualda Traugutta 
czy innych wybitnych Polaków.

Po odejściu z parafii Gołąb ak-
tywność ks. kanonika S. Furma-
nika powoli słabnie i nadchodzi 
„ciemna noc II wojny światowej”. 
Pogorszył się jego stan zdrowia, 
a biskup lubelski Marian Fulman 
przeniósł kapłana na zastępstwa 
duszpasterskie, m.in. do Ka-
węczyna koło Piask. Ostatecz-
nie osiadł jako kapelan sióstr 
zakonnych w Nałęczowie. Zmarł 
w wieku 75 lat i został pochowany 
na miejscowym cmentarzu. W tym 
samym czasie OSP Karczmiska ob-
chodziła 30-rocznicę powstania, 
a jednostce został nadany pierw-
szy sztandar. Na obecnie mocno 
zniszczonym pomniku i tablicy 
nagrobnej nałęczowskiego cmen-
tarza widnieje napis: „Ks. Kanonik 
Stanisław Furmanik ur. 1872, zm. 
1947. Uproś u Boga Polsce szczę-
ście i dobrobyt”.

Ten wyjątkowy ks. pozostawił 
po sobie pamięć świętości ży-
cia kapłańskiego oddaną, pracę 
i serce dla społeczności lokalnej, 

parafii i miejsc w których przeby-
wał, a nadto miłość do ukochanej 
Ojczyzny – Polski. Msze św. i na-
bożeństwa ks. odprawiał z wielką 
pobożnością i starannością. 
Był znakomitym teologiem ale 
i znawcą gry na organach. Pozostał 
w pamięci wielu dawnych parafian 
i mieszkańców jako dobroczyńca. 
Wspierał aktywnie w miejscach 
gdzie przebywał parafian, wła-
dze miejscowe, szkoły, wojsko czy 
straże pożarne. Zakładał Straż 
w Karczmiskach i był założycie-
lem i I Prezesem Straży w Gołębiu. 
Nie udało się do tej pory odnaleźć 
zdjęcia ks. ale warto podjąć takie 
działania, by szerzej upowszech-
nić Jego skromną (zapomnianą) 
postać i zasłużoną dla tak wielu 
parafii i miejsc (Małych Ojczyzn) 
województwa lubelskiego, czy 
mazowieckiego.

Możemy być dumni, że ten wy-
bitny kapłan wpisał się w historię 
naszej parafii, miejscowości, czy 
OSP. Warto szerzej upublicznić tę 
postać w roku 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.

Sławomir Goliszek

Konferencja i debata: Kotlina Chodelska
– archeologiczna (i turystyczna?) perła Lubelszczyzny.

Kotlina Chodelska to jeden z najbogatszych 
w zabytki i ślady przeszłości regionów w kraju. 

Na obszarze trzech gmin – Karczmiska, Wilków 
oraz Łaziska – znajdziemy zarówno cztery wcze-
snośredniowieczne grodziska, dziesiątki kurhanów 
ja ki ślady dawniejszych epok. Niestety zdecydowana 
większość tych wyjątkowych zabytków, pomimo 
ochrony konserwatorskiej, wciąż jest niszczona lub 
zagrożona zniszczeniem.

4 września br. w Pałacu w Karczmiskach odbędzie 
się konferencja, na której zaprezentowane zostanie 
dziedzictwo kulturowe Kotliny Chodelskiej. Podjęta 
będzie debata do której zaproszeni zostaną wójtowie 
trzech gmin: Karczmisk, Wilkowa i Łazisk, władze 
powiatu oraz województwa, przedstawiciele Lasów 

Państwowych i gruntów, na których znajdują się za-
bytki, przedstawiciele mediów. Spróbujemy ustalić 
wspólną koncepcję i plan zarówno lepszej ochrony 
zabytków, jak i rozwoju turystycznego regionu na ba-
zie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Debata i konferencja organizowana jest przez To-
warzystwo Starożytnicze w Chodliku, Gminną Biblio-
tekę i Dom Kultury w Karczmiskach, Nadleśnictwo 
Kraśnik oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 
Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa zabytków 
pochodzących z badań archeologicznych w Chodliku, 
gm. Karczmiska oraz Kłodnicy, gm. Wilków.

dr Łukasz Miechowicz

kultura, organizacje społeczne
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Było to podziękowanie zło-
żone przez naszych rodaków 

za wkład jaki USA poniosły w od-
budowę Niepodległej Polski oraz 
uczczenie 150-lecia ogłoszenia 
amerykańskiej niepodległości. To 
unikatowe i niezwykłe świadectwo 
zostało poparte podpisami 5,5 mln 
naszych rodaków. Zapomniane 
przez lata polskie autografy nie-
dawno zostały odkryte w Biblio-
tece Kongresu USA.

Pod „Deklaracją” podpisy złożyli 
m.in. prezydent Ignacy Mościcki, 
premier Kazimierz Bartel, mar-
szałek Józef Piłsudski i prymas 
Aleksander Kakowski, jak również 

mieszkańcy miast, miejscowości 
instytucji czy szkół. Okładka tomu 
województwa lubelskiego przed-
stawia obraz z Kazimierza Dolnego.

Na dwóch stronach (89 i 90) 
tomu nr 66 deklaracji znajdziemy 
akcent pochodzący z Gminy Karcz-
miska. Podpisy złożyli uczniowie 
i nauczyciele siedmioklasowej 
Szkoły Powszechnej z Karczmisk 
w powiecie puławskim, której ów-
czesnym kierownikiem był Stani-
sław Jakubicki. W sumie ponad 
300 autografów wychowawców 
i uczniów klas: II a, II b, III a, III 
b, IV, V, VI i VII. Na pewno są tam 
nasi dziadkowie, babcie, krewni 

czy znajomi, którzy żyli i mieszkali 
w Karczmiskach i naszej Gminie 
w 1926 r.

Na razie z całej deklaracji odczy-
tano 250 tys. podpisów. Pewnym 
problemem jest fakt, że większość 
podpisów rodaków z Karczmisk 
zawiera skrót imienia i nazwisko 
ucznia albo odmienioną formę 
nazwiska. Zachęcam wszystkich 
do zapoznania się z podpisami 
zamieszczonymi na stronie inter-
netowej www.polska1926.pl i włą-
czenie się w poszukiwania swoich 
przodków sprzed lat.

Sławomir Goliszek

Podpisy mieszkańców Karczmisk z 1926 r. 
w Bibliotece Kongresu USA

W 1926 roku powstała „Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”. 
111 tomów z ponad 30 tys. stron podpisów obywateli II RP trafiło w 1926 roku do Białego 
Domu i prezydenta USA Calvina Coolidge’a.

kultura, organizacje społeczne
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W p o ł o w i e  m i e s i ą c a , 
w ramach spotkań Dys-

kusyjnego Klubu Książki, finan-
sowanych ze środków Instytutu 
Książki odbyło się spotkanie au-
torskie Magdaleny Kordel – au-
torki licznych powieści o tematyce 
obyczajowej m.in. „Serce z pier-
nika”, „Wymarzony czas” czy „Ta-
jemnica bzów”.

Natomiast w oddziale dla dzieci 
Gminnej Biblioteki odbyły się 
kolejne zajęcia z cyklu „Bajkowy 
Kufer”, mające na celu głośne czy-
tanie przedszkolakom. Tym razem 
bibliotekę odwiedziły nas 3-latki 
z Przedszkola w Karczmiskach.

W Dzień Dziecka, 1 czerwca 
w GbiDK odbyły się Mistrzostwa 
Koła Szachowego, w których wzięło 
udział 16 zawodników. Młodzi sza-
chiści zmagali się w trzech katego-
riach: Open, Juniorzy i Kobiety.

 – Najlepszą w kategorii Kobiety 
okazała się Wiktoria Drąg – pod-
sumowują oraganizatorzy. – Zwy-
cięzcą Juniorów został Hubert 
Witczak, zaś zdobywcą pierwszego 
miejsca w kategorii Open został 
Michał Kazanowski. Gratulujemy 

zwycięzcom i zapraszamy już we 
wrześniu na kolejne zajęcia.

Zaledwie dzień później, bo 2 
czerwca, bibliotekarze, czytelnicy, 
miłośnicy książek oraz rowerów 
spędzili aktywnie czas uczestni-
cząc w rajdzie rowerowym – „Od-
jazdowy bibliotekarz”. W tym roku 
trasa rajdu biegła do Grodziska 
w Żmijowiskach. (Szczegółowy 
opis trasy znajduje się w dziale: 
turystyka.)

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
była „Noc bibliotek” przebiegająca 
w tym roku pod hasłem „Rzecz-
pospoCzyta”, poświęcona w dużej 
mierze obchodom 100–lecia Od-
zyskania Niepodległości. Były gry 
i zabawy dla dzieci, taniec integra-
cyjny „Swing w uliczce”, terenowa 
gra planszowa, projekcja filmu pt. 
„Tarapaty” a także wystawa ma-
larstwa Stefanii Wójcik z Janowa 
Lubelskiego, pt. „Serce w barwach 
palety...”.

Tydzień Czytania Dzieciom 
to stałe wydarzenie kulturalne 
w Gminnej Bibliotece. W tym roku 
przebiegał pod hasłem: „Czytanie 
łączy”. Wśród czytających gości 

znaleźli się: Inspektor ds. Oświaty 
i Kultury – Sławomir Goliszek, Se-
niorzy – Barbara Ganiec i Marek 
Mokijewski oraz Bibliotekarz – 
Renata Peterwas.

 – Tradycyjnie zaczęliśmy od czy-
tania „Lokomotywy” J. Tuwima 
w wykonaniu seniorów – pod-
sumowują organizatorzy. – Pod-
czas czytania wesołego wierszyka 
dzieci aktywnie uczestniczyły 
w tworzeniu kolejowego taboru, 
doczepiając kolejne wagony do lo-
komotywy. Wiele radości wywo-
łała również wspólna zabawa przy 
piosence „Jedzie pociąg”.

Kilka ciekawych wydarzeń wciąż 
jeszcze przed nami. Jednym z nich 
jest Święto Bobru, które odbędzie 
się 5 sierpnia. W programie znajdą 
się m.in. występy artystyczne. 
Na scenie pojawią się: Chór „Dmu-
chawce”, Chór „Corda Cantando”, 
Kinga Charchuła, Kapela Ludowa 
Karczmiaki, Zespół śpiewaczy 
Koła Gospodyń Wiejskich z Karcz-
misk, Zespół „Cyganeria”, Zespół 
„WYTRAWNI BAND” z Katowic 
oraz Zespół „RETRO” z Dęblina.

Gminna Biblioteka i Dom Kultury
w Karczmiskach zaprasza
Spotkanie autorskie, zajęcia dla dzieci, rajd rowerowy czy Noc Bibliotek – to tylko 
niewielka część wydarzeń, jakie w minionym czasie odbyły się w GbiDK w Karcz-
miskach. A co jeszcze przed nami?

18 lipca – teatrzyk dla dzieci pt. „Zaczarowany 
młynek” – teatr Krak-Art. z Krakowa 20 lipca – 
„Wakacje na dwóch kółkach” – rajd rowerowy dla 
dzieci do Słotwin (gry i zabawy przy ognisku)

5 sierpnia – IV Święto Bobru – impreza plene-
rowo-rekreacyjna dla mieszkańców gminy i zapro-
szonych gości, mająca na celu integrację i promocję 
Gminy Karczmiska

9 sierpnia – gra planszowa w terenie
21 sierpnia – dobrze się bawimy – podchody 

robimy
24 sierpnia – „Baw się z nami kowbojami” – 

impreza tematyczna dla dzieci, ognisko i pieczenie 
kiełbasek

Więcej informacji znaleźć można na stronie inter-
netowej: www.gbidk-karczmiska.pl

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach zachęca wszystkie dzieci do uczestnic-
twa w różnorodnych wydarzeniach, które zaplanowano na czas wakacji:
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Rzeczywistość pokazuje, 
że pszczoły są równie po-

żyteczne, co – niestety – niedoce-
niane. Co więcej, ich wielka rola, 
jaką każdego dnia, od setek tysięcy 
lat nieustannie wykonują, często 
jest bagatelizowana. Niestety, roz-
wój cywilizacji a przede wszystkim 
niewłaściwe stosowanie chemicz-
nych środków ochrony roślin 
sprawia, że populacja pszczół 
drastycznie się zmniejsza. Czy 
rzeczywiście dojdziemy do ta-
kiego momentu, w którym słynna 
przepowiednia Einsteina się ziści? 
Trudno powiedzieć. Warto jednak 
poznać znaczenie pszczół w przy-
rodzie i dla człowieka, by zrozu-
mieć, jak wiele zawdzięczamy tym 
niewielkim stworzeniom.

Większości z nas pszczoła ko-
jarzy się z miodem i to właśnie 
ten produkt wydaje się być głów-
nym dobrodziejstwem, którym 
te owady nas obdarzają. Okazuję 
się jednak, iż zyski jakie mają 
pszczelarze ze sprzedaży pro-
duktów pszczelich są niewielkie 
w stosunku do tego jaki zysk dają 
te owady gospodarkom poszcze-
gólnych krajów. Biorąc dla przy-
kładu Polskę obliczono, że dzięki 
pszczołom wartość plonów 
wszystkich roślin uprawnych 
wzrasta o około pięć miliar-
dów złotych rocznie, przy czym 
kwota ta obejmuje jedynie sady 
i pola uprawne, nie wliczano tu-
taj naturalnie rosnących drzew 

i krzewów owocowych czy 
innych roślin. Co wię-
cej, z uwagi na zbyt 
małą ilość pszczół 
i owadów zapy-
lających, polska 
gospodarka każ-
dego roku po-
nosi straty rzędu 
2-3 mld złotych. 
Szacuje się, że aby za-
spokoić całkowite zapo-
trzebowanie roślin owadopylnych 
w naszym kraju potrzeba mini-
mum 2,5 miliona rodzin pszcze-
lich. Ich liczbę w Polsce szacuje się 
obecnie na poziomie około 1 mln. 
Jak więc widać braki są ogromne. 
Właściwe zapylanie rośliny przez 

pszczoły w znaczący sposób zwięk-
sza jej wydajność, a nawet popra-
wia wygląd owoców. Dla przykładu 
wydajność plantacji rzepaku zapy-
lanej przez pszczoły zwiększa się 
nawet o 30 procent w stosunku do 
plantacji niezapylanej.

W jak dużym stopniu jeste-
śmy uzależnieni od pszczół może 
świadczyć także fakt, że około 77 
procent produktów spożywczych 
pochodzenia roślinnego nigdy nie 
powstałoby gdyby nie zapylanie 
przez te drobne owady.

Jak więc widać człowiek jest 
wręcz uzależniony od pszczół i to 
w interesie każdego z nas powinno 
być, aby ilość rodzin pszczelich 
w naszym kraju rosła. Ważna 
jest tutaj także właściwa współ-
praca pomiędzy pszczelarzami 
a właścicielami różnego rodzaju 
plantacji w celu uniknięcia zatruć 
spowodowanych niewłaściwym 
stosowaniem środków ochrony 
roślin. Świadomy, nowoczesny 

rolnik powinien zrozumieć, 
że pszczelarz nie jest 

jego wrogiem, który 
utrudnia mu pracę, 
a znajdująca się 
w pobliżu jego 
plantacji pasieka 
jest wręcz dobro-

dziejstwem, da-
jącym bez żadnych 

nakładów finansowych 
z jego strony większe plony 

i pięknie wykształcone owoce. Ży-
cie w symbiozie pszczelarza z plan-
tatorem przynosi z całą pewnością 
obopólne, wymierne korzyści.

Ireneusz Kwaśniak

Znaczenie pszczół dla człowieka
„Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną 
już tylko 4 lata” – powiedział kiedyś Albert Einstein. 
Większość z nas zna te słowa, czy jednak traktujemy je 
poważnie i zdajemy sobie sprawę z roli jaką w naszym 
życiu odgrywają te pracowite owady?
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„Tu dąb wznosi się ku górze,
A konary jego duże,
Harde, twarde i wiekowe
Z chmurą wdają się w rozmowę.
Na nim gęsty liść szeleści,
Krążą o nim opowieści,
Że kto w jego śpi obrębie,
Ten już wszystko wie o dębie”

Jan Brzechwa
„Poszła w las nauka”

Dąb – następne w moim kata-
logu ulubione drzewo. Dla-

czego? Chyba wszystkim kojarzy 
się z siłą, mocą, długowiecznością. 
Długowieczność i okazały wygląd 
dębów od wieków sprawiały na lu-
dziach duże wrażenie. To pod dę-
bem, w trakcie odbywania wędrówki 
w celu znalezienia ziemi, mieli za-
trzymać się trzej bracia: Lech, Czech 
i Rus. Lech postanowił, że pod dę-
bem, na którym uwił gniazdo orzeł, 
zostaje i zakłada swoje państwo. 
To legenda, ale dęby w pierwotnej 
puszczy, która porastała większość 
ówczesnej Europy, dominowały 
w drzewostanie. I pewnie Lech za-
trzymał się pod jego rozłożystą ko-
roną i stwierdził, że to jego miejsce 
na Ziemi.

Motyw żołędzi, czyli owoców dębu 
i jego gałązek występuje w herbach 
królewskich i rycerskich od śre-
dniowiecza, jako symbol siły, szla-
chetności i sławy. Obecnie bardzo 
modne stało się sadzenie drzew 
na pamiątkę ważnych wydarzeń. 
I sadzone są właśnie dęby. W tym 
roku szczególnie dużo przybędzie 
dębów na uczczenie 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości.

Wśród drzew będących pomni-
kami przyrody, najwięcej jest dę-
bów. I mamy w Karczmiskach dęba 
„Władka”, jednego z najokazalszych 
na Lubelszczyźnie.

Magia wielu drzew jest związana 
z ich wykorzystaniem w lecznic-
twie. Korę dębu wykorzystuje się 
w ziołolecznictwie w leczeniu bie-
gunki, chorób skóry, błon śluzo-
wych czy stanach zapalnych jamy 
ustnej i gardła. W przypadku pro-
blemów z hemoroidami kora dębu 
okazuje się bardzo przydatna, bo-
wiem wykazuje fantastyczne lecz-
nicze działanie. Kuracja zwana 
nasiadówką polega na przykucnię-
ciu w wannie wypełnionej gorącą 
wodą z dodatkiem kory dębu. Wiele 
osób stosujących tą kurację odczuwa 
natychmiastową ulgę.

Byłam zdziwiona, że dawniej w ja-
dłospisie człowieka popularne były 
żołędzie. Występowały jako odpo-
wiednik ziemniaków. To przede 
wszystkim skarbnica lekkostraw-
nej skrobi, która sprawia, że są one 
produktem wyjątkowo odżywczym. 
Wielokrotnie zwiększają objętość 
w przewodzie pokarmowym, szybko 
powodując „efekt przesytu”. Bły-
skawicznie przestajemy być głodni 
i tracimy ochotę na podjadanie.

Owoce dębu dostarczają również 
dużej dawki witamin z grupy B, 
zwłaszcza B6 (jest niezbędna do 
produkcji krwinek czerwonych) 
i B9, czyli kwasu foliowego, który 
usprawnia funkcjonowanie układu 
pokarmowego i uczestniczy w pro-
dukcji hormonów szczęścia – sero-
toniny i noradrenaliny.

Osoby, które często spacerują 
w dębowym lesie, mogą liczyć 
na dodatkowe siły witalne, szybszą 
regeneracje organizmu i poprawie-
nie krążenia krwi, co skutkuje lep-
szym samopoczuciem. Ciekawym 
jest fakt, że już pół godziny prze-
bywania w otoczeniu dębów może 
skutecznie poprawić koncentracje 
i zdolność zapamiętywania. To 
olejki eteryczne wydzielane przez 
drzewa, leczniczo wpływają na na-

sze organizmy.
W woj. świętokrzyskim, w Zagó-

rzycach, jeszcze na początku XX w. 
cierpiący na ból zębów szli przed 
wschodem słońca, nie odwraca-
jąc się, do lasu, na miejsce, gdzie 
rósł stary dąb zwany „Doktorem”. 
Po przybyciu na miejsce chory od-
mawiał trzy razy Ojcze nasz i Zdro-
waś Maryjo, następnie trzykrotnie 
obchodził drzewo wymawiając na-
stępujące słowa: Powiedz że mi, 
powiedz, mój kochany dębie, jakim 
sposobem leczyć zęby w mojej gębie. 
Czy pomagało? Raczej nie.

Tej metody nie polecam, w tym 
przypadku pomoże tylko lekarz 
dentysta!

Na pewno o dębie nie wiem 
wszystkiego, może dlatego, że nie 
śpię w jego obrębie Jednak tych 
kilka faktów udowadnia, że dąb jest 
magicznym drzewem!

W następnym numerze: Kaszta-
nowiec, drzewo bliskie wszystkim 
maturzystom. A czy jest w nim jakaś 
magia?

Lidia Adamczyk – Hałas

Magia drzew. Dąb
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Każdy już chyba wie jak wyglą-
dają te należące do podgro-

mady roztoczy pajęczaki. Cztery 
pary odnóży, ciało spłaszczone 
grzbietowo, szczękoczułki – to 
kilka elementów budowy. A pro-
ściej – troszkę jak pestka arbuza – 
tak, można się nawet pomylić. Ich 
cykl rozwojowy składa się z kilku 
etapów: jajo, larwa, nimfa (1-8 
stadiów) i osobnik dorosły. Ak-
tywność kleszczy zależy od tempe-
ratury otoczenia. W Polsce szczyt 
ten przypada na maj/czerwiec oraz 
wrzesień/październik. Zamiesz-
kują głównie tereny łąk, lasów, 
zarośli. Pasożytują na gryzoniach, 
bydle, zwierzynie płowej, które to 
z kolei są rezerwuarem różnych 
drobnoustrojów (bakterii, wiru-
sów, pierwotniaków). Kleszcze 
żywią się krwią i podczas pasoży-
towania na zakażonej zwierzynie, 
zakażają się same. Rozpoznają 
swoje ofiary po zapachu, wydy-
chanym dwutlenku węgla oraz 
ciepłocie ciała. Szukają na żywi-
cielu miejsc wilgotnych, pokrytych 
cienką skórą, dobrze ukrwionych, 
czyli u człowieka: pod kolanami, 
pod pachami, na karku, u nasady 
włosów. Ale to wcale nie tej wam-
pirzej natury się obawiamy. Pod-
czas posilania się krwią żywiciela, 
kleszcz wstrzykuje do tkanek ślinę, 
z którą do organizmu mogą dostać 
się drobnoustroje. I dopiero wtedy 
zaczyna się zabawa. Kleszcz staje 
się wektorem choroby. A człowiek 
jako jego żywiciel (i ofiara po-
tencjalnego zakażenia) to zwykły 
przypadek.

Zatem całe zamieszanie jest 
spowodowane drobnoustrojem. 

A skoro jest to kwestia bakterii 
(czy wirusa lub pierwotniaka), nie 
każde ukąszenie kleszcza jest rów-
noznaczne z zakażeniem i dalej – 
z zachorowaniem. Między innymi 
na tak osławioną boreliozę.

Czym więc jest borelioza? Jest 
to ogólnoustrojowa choroba spo-
wodowana przez Gram ujemne 
bakterie, krętki z rodzaju Borre-
lia, przenoszona przez kleszcze. 
Objawy pojawiają się w okresie od 
3 do 30 dni od ukłucia kleszcza, 
ale okres wylęgania może trwać 
nawet 3 miesiące. Choroba ma 
trzy stadia, które mogą się nakła-
dać, występować równocześnie, 
ale niezwykle rzadko występują 
wszystkie razem. W stadium wcze-
snym ograniczonym dominują ob-
jawy grypopodobne (zmęczenie, 
bóle mięśniowe, bóle głowy).

Pojawia się rumień wędrujący 
(może wystąpić nawet do 30 dni 
od ukłucia), bardzo rzadko chło-
niak limfocytowy skóry, czyli czer-
wononiebieski niebolesny guzek, 
występujący najczęściej na mał-
żowinie usznej, na mosznie lub 
brodawce sutkowej. W stadium 
wczesnym rozsianym, choroba 
obejmuje układ ruchu (obja-
wiając się zapaleniem stawów), 
układ nerwowy (zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapale-
nie nerwów czaszkowych), układ 
sercowo-naczyniowy (zapalenie 
mięśnia sercowego, zaburzenia 
przewodzenia i rytmu). Ostatnie, 
późne stadium obejmuje przewle-
kłe zanikowe zapalenie skóry koń-
czyn, przewlekłe zapalenie stawów 
oraz bardzo rzadko występującą 
neuroboreliozę.

Czyli wszystko jasne. Ciągłe 
zmęczenie, dolegliwości bólowe 
głowy, bóle stawów kolanowych, 
korzonki i spacer po ogródku 
(więc na pewno kiedyś ukłuł mnie 
kleszcz) – tak! Mam boreliozę! 
A tu nikt nie chce leczyć!

Bo kiedy leczymy? Proste – jak 
mamy diagnozę. A jak boreliozę 
diagnozujemy? U lekarza. Wyłącz-
nie. Informacja o ukłuciu kleszcza 
jest dla lekarza bardzo ważna, ale 
wcale nie to decyduje o leczeniu. 
Decyduje wystąpienie objawów. 
Czyli? Obserwujemy się 30 dni, 
czy nigdzie na ciele (w miejscu lub 
w pobliżu wkłucia) nie pojawia się 
pierścieniowy, powiększający się 
rumień. Jeśli tak – leczymy. Po-
siłkujemy się również pobraniami 
krwi celem oznaczenia przeciwciał 
IgM i IgG. Ale powtórnie. Są to ba-
dania pomocnicze. Przeciwciała 
mogą być obecne, mimo braku 
choroby (tak zwany wynik fał-
szywie dodatni). A co z badaniem 
kleszcza w kierunku zakażenia bo-
reliozą? Chyba już nie będziemy 
go leczyli, więc możemy ten etap 
diagnostyczny odpuścić. A szcze-
rze mówiąc, po co? (patrz wyżej 
– nie zawsze kleszcz nas zakazi). 
I pamiętajmy – przeziębienie jest 
częstsze niż borelioza!

No dobrze. Byliśmy na łące. 
Ugryzł nas kleszcz. Co robimy? 
Zgadza się – należy się go pozbyć. 
Zasada prosta – jak najszybciej 
i skutecznie. Ale: nie wykręcamy, 
nie drapiemy, nie wyciskamy, nie 
przypalamy (!), nie smarujemy 
substancjami tłustymi, alkoho-
lem, benzyną. Takie działania 
spowodują tylko zwiększenie wy-

Kleszcze – celebryci wśród pajęczaków
W ostatnich latach zbierają żniwa swojej sławy i popularności. Wątpliwej, ale jak powszech-
nie wiadomo, nie ważne jak – ważne, by mówili. A mówią. Co naprawę wiemy o kleszczach 
i zagrożeniu z nimi związanym? Czy kleszcze są tak straszne, jak je malują?
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dzielania śliny i wymiocin kleszcza 
(a wraz z nim ewentualnych drob-
noustrojów) do miejsca wkłucia. 
A tego chcemy uniknąć. Jednym 
ruchem w górę, łapiąc jak najbliżej 
skóry usuwamy kleszcza pęsetą– 
proste. Dezynfekujemy miejsce 
ukłucia. Myjemy i dezynfekujemy 
ręce. I już. Co dalej? Jak wyżej – 
obserwujemy. Bez paniki.

Nagle...Jest! Rumień! Nie pa-
nikujemy nadal. Teraz już skła-
damy wizytę u lekarza i jeśli to 
faktycznie rumień wędrujący, 
otrzymujemy leczenie – antybioty-
koterapię, w zależności od stadium 
choroby trwającą do 4 tygodni. 4 
tygodni! Nie przewlekłe leczenie 
antybiotykiem. Udowodniono, 
że wielomiesięczna antybiotyko-
terapia nie przynosi korzyści me-
dycznych i nie poprawia jakości 
życia. A długotrwale stosowane 
antybiotyki powodują działania 

niepożądane – negatywnie wpły-
wają na wątrobę, nerki, fizjolo-
giczną florę bakteryjną. Zatem 
pamiętamy! Antybiotykoteriapia 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi! 
Łatwo sobie bowiem zaszkodzić.

Czy jednak nie najłatwiej za-
pobiegać chorobie? Najłatwiej. 
Ale jak? Nie istnieje szczepienie 
przeciwko boreliozie, niestety (do-
stępna jest natomiast szczepionka 
przeciwko odkleszczowemu zapa-
leniu mózgu, innej chorobie prze-
noszonej przez kleszcze). Pozostają 
nam działania polegające na mini-
malizowaniu ryzyka ukłucia przez 
kleszcze – czyli odpowiedni ubiór 
podczas spacerów po terenach łą-
kowo-leśnych (długi rękaw, dłu-
gie spodnie, nakrycie głowy) oraz 
stosowanie repelenów (środków 
odstraszających kleszcze). Pamię-
tajmy jednak, że w ogródku obok 
domu również możemy kleszcza 

złapać, więc najważniejsze to do-
kładna kontrola skóry po plene-
rowych aktywnościach, a w razie 
zauważenia kleszcza – jak najszyb-
sze go usunięcie. Pamiętajmy rów-
nież o naszych zwierzakach, które 
mogą zawlec kleszcze do domu. Je 
też zabezpieczamy repelentami 
dla zwierząt oraz sprawdzamy ich 
skórę.

Borelioza jest chorobą niezwy-
kle medialną ostatnimi czasy. 
Pamiętajmy jednak o zachowaniu 
zdrowego rozsądku i poleganiu 
na wiedzy medycznej. Nie ule-
gajmy modzie i nie przypisujmy 
wszystkich objawów, ze zmęcze-
niem na czele, chorobie wywołanej 
przez małe krętki.

lek. Maria Goliszek

Aby potrawa została wpi-
sana na taką listę, trzeba 

udowodnić conajmniej 25-let-
nią tradycję wytwarzania, jej 
na obszarze danego regionu. 
Musi ona być też produkowana 
z surowców uprawianych w tym 
regionie.

Mówiąc o „Karczmiskim barsz-
czu białym”, mamy na myśli 
lekko zawiesistą, zabielaną 
śmietaną zupę, na bazie wy-
waru ze skórek, słoniny lub że-
berek i zakiszonej kapusty. To 
właśnie kapusta jest w najwięk-
szym stopniu odpowiedzialna 

za aromat, specyficzny smak 
i jakość tej potrawy. Gotowa 
zupa ma kwaskowaty smak 
i charakterystyczny zapach, 
który nadaje jej również do-
datek chrzanu. Najlepiej sma-
kuje z jajkiem ugotowanym 
na twardo, wiejską kiełbasą, 
z ziemniakami lub chlebem.

Propagatorkami „karczmi-
skiego barszczu białego” są 
panie z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich.

Potrawa bywa serwowana 
przy różnych okazjach, szcze-
gólnie podczas imprez kulinar-

nych, festynów czy kiermaszów.
„Karczmiski barszcz biały”, 

jest drugą po pirogach z bobru 
(bobu), z naszego regionu, po-
trawą wpisaną

przez KGW na ministerialną 
listę produktów tradycyjnych.

Małgorzata Karaś
– Przewodnicząca

Koła Gospodyń Wiejskich

Karczmiski barszcz biały
19 kwietnia br., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał wpisu „Karcz-
miskiego barszczu białego”, na Listę Produktów Tradycyjnych.
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TURYSTYKA

Grodzisko Żmijowiska to częściowo zre-
konstruowany gród zamieszkiwany nie-

gdyś przez naszych przodków, Słowian. Teren 
ten jest obecnie jednym z oddziałów Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, w któ-
rym odbywają się różnorodne wydarzenia. Co 
ważne, obiekt można zwiedzać o każdej porze 
dnia, przez cały rok. Wstęp jest bezpłatny.

Muzealny oddział, Grodzisko Żmijowiska 
to także ośrodek archeologii doświadczalnej, 
w którym poprzez eksperyment archeolodzy 
starają się zgłębiać tajniki dawnego garncar-
stwa, hutnictwa, molarstwa czy przygotowy-
wania pożywienia. Wiele dowiedzieć się można 
podczas corocznych Warsztatów Archeologii 
Doświadczalnej, jeśli jednak chcemy zwiedzić 
gród sami, nie ma ku temu żadnych przeszkód. 
Dotrzeć możemy tam zarówno samochodem, 
jak i rowerem. I właśnie tą drugą opcję Wam 
proponujemy. Trasa biegnie przez Kolonię Ro-
gów, Rogów, Polanówkę, Wólkę Polanowską 
i Kosiorów. By było ciekawiej zachęcamy do 
drogi powrotnej przez Chodlik, gdzie również 
znajduje się grodzisko.

Dokładną trasę przedstawiamy na mapce. 
I życzymy wielu wspaniałych rodzinnych 
wypraw!

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

Pomysł na weekend: Grodzisko Żmijowiska
Letnie miesiące to idealny czas na wycieczkę rowerową. Tym bardziej, że nasza 
okolica bogata jest w polne drogi, lasy i łąki. Dzięki temu nie musimy korzystać 
z głównych dróg a tym samym podziwiać piękne widoki. Tym razem proponujemy 
Wam wyprawę do Żmijowisk. Dlaczego właśnie tam? O tym poniżej.
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Andrusiak Paweł Tadeusz, Karczmiska 
Pierwsze
Czarnecka Marianna, Karczmiska 
Drugie
Dalka Stanisław, Karczmiska Drugie
Goliszek Sławomir Tadeusz, Karczmiska 
Drugie
Gołębiowska Czesława, Noworąblów

Jarosz Marian, Uściąż
Jurak Władysław Ziemowit, Bielsko
Karaś Irena Ewa, Karczmiska Drugie
Kurek Jan, Karczmiska Drugie
Majerek Stanisław, Głusko Duże
Socha Edward, Karczmiska Pierwsze

Odeszli od nas...
od 2018-03-15 do 2018-06-13

Pokój ich duszy...

Śp. Marianna Czarnecka 
(Wciseł) urodziła się 31 

maja 1934 roku w Karczmi-
skach. Absolwentka Liceum 
Administracyjno-Handlowego 

we Wrocławiu (1952 r.) oraz 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Opolu Lubelskim. Wykształ-
cenie bibliotekarskie uzyskała 
w Pomaturalnym Studium 
Bibliotekarskim w Lublinie 
(1976 r.).

W 1964 r., Marianna Czar-
necka została Kierownikiem 
Gromadzkiej, a następnie 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Karczmiskach, gdzie pra-
cowała przez blisko 30 lat, do 
1991 r. W tym czasie przyczy-
niła się do rozwoju i szerzenia 
czytelnictwa na terenie naszej 
gminy. Była organizatorką licz-
nych Punktów Bibliotecznych 
i podejmowała skuteczne dzia-
łania w celu poprawy warunków 
lokalowych biblioteki. Organi-

zowała wiele imprez oraz spo-
tkań autorskich i czytelniczych. 
Należała do Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, Towa-
rzystwa Wiedzy Powszechnej, 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
W latach 60-tych udzielała się 
w Amatorskim Teatrze Ludo-
wym działającym przy Świetlicy 
Gromadzkiej w Karczmiskach. 
Za swoją działalność była wie-
lokrotnie nagradzana i odzna-
czana, m.in. Odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury, Zasłużony dla 
Ziemi Lubelskiej.

Zmarła 18 kwietnia 2018 roku 
po długiej i ciężkiej chorobie.

We wspomnieniach...
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Sadzenie drzewka
w ramach konkursu ,,#EkoDigital”

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

W krainie wierszy Wndy Chotomskiej

Pasowanie na czytelnika

Wiosenne spotkanie z krokusem
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Nr 2 (15) 2018Gminna Biblioteka i Dom Kultury
w Karczmiskach

37 Mały Konkurs Rescytatorski Spotkanie autorskie z Magdaleną Kordel

Muzyczna Majówka

Mistrzostwa Koła Szachowego

Rajd rowerowy do Grodziska w Żmijowiskach

Noc bibliotek

Bajkowy kufer

Tydzień czytania


