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PRZEDMOWA
Publikacja stanowi podsumowanie zrealizowanego przez
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, we współpracy z partnerem zadania Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Zamościu, projektu pn. „Koło Kultury 2020-21”, współfinansowanego ze
środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020) oraz Fundacji ORLEN i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jako darczyńców.
Celem podjętego przedsięwzięcia była przede wszystkim aktywizacja środowisk
Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Zamojszczyzny. Cieszę się, że inicjatywa władz naszego Związku, jego członków spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do projektu zgłosiły się Panie reprezentujące kilkanaście Kół z terenu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
W ramach projektu odbyły się m.in. bezpłatne wykłady i warsztaty tematyczne z zakresu tradycji, obrzędów i rękodzieła oparte o wiedzę pracowników Muzeum
Wsi Lubelskiej, specjalistów i twórców ludowych. Podczas spotkań organizowanych
na terenie ww. Muzeum i w siedzibach Kół ich uczestniczkom przekazana została
teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu kultury ludowej naszego regionu. W ramach zadania zorganizowano szereg działań mających na celu stworzenie możliwości poznania tradycyjnej kultury ludowej, żywej i ciągle jeszcze obecnej na tym
terenie, a także podtrzymywanie, kultywowanie i przekazywanie lokalnych tradycji i obrzędów. Dzięki prowadzonym warsztatom udało się spopularyzować lokalną
twórczość zdobniczą, rękodzielniczą i kulinarną. Działania projektowe przyczyniły
się także do wzrostu zainteresowania tradycją i obrzędowością ludową. Udało się
osiągnąć wszystkie zaplanowane rezultaty.
W imieniu Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość dziękuję za aktywny udział w naszym
projekcie Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich oraz otrzymane miłe słowa. Cieszę się,
że realizowane warsztaty zamiejscowe i wyjazdy do Muzeum Wsi Lubelskiej spotykały się z pozytywnymi ocenami i zadowoleniem. Wierzę, że zdobyta wiedza pozwoli naszym lokalnym Kołom rozwijać dalszą, tak ważną i wspaniale prowadzoną,
działalność.

Dziękuję wszystkim prowadzącym warsztaty: pracownikom Muzeum Wsi Lubelskiej, lokalnym artystom, twórcom ludowym za przyjęcie zaproszenia do współpracy i podzielenie się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze wiele okazji aby wspólnie realizować podobne zadania, których
celem jest zachowanie tradycji a także rozwój kulturalny.
Szczególne podziękowania kieruję do podmiotów, które wsparły nasz projekt,
a bez których finansowej pomocy nie byłaby możliwa jego realizacja. Jeszcze raz
wspólnie dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji ORLEN i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jako wspierającym projekt darczyńcom.
Zapraszamy Państwa do współpracy!
Sławomir Zawiślak
Prezes ŚZŻAK O/Z
Poseł na Sejm RP

CZĘŚĆ I

OPIS PROJEKTU
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z partnerem
zadania - Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Zamościu - zrealizował
projekt pn. „Koło Kultury 2020-21”. Dwuletni projekt został współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury (w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020) oraz Fundacji ORLEN i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jako darczyńców.
Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim ożywienie i aktywizacja środowisk Kół Gospodyń Wiejskich w kontekście propagowania polskiej tradycji ludowej, wzmocnienia tożsamości kulturowej i społecznej oraz podniesienie świadomości dotyczącej bogactwa dziedzictwa
kulturowego regionu. Adresatami projektu były kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
W ramach projektu odbyły się bezpłatne wykłady i warsztaty tematyczne z zakresu tradycji,
obrzędów i rękodzieła oparte o wiedzę specjalistów, twórców ludowych i pracowników Muzeum
Wsi Lubelskiej. Miejscem realizacji spotkań była przestrzeń ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej
oraz teren działalności poszczególnych Kół. Wszystkie koszty związane z dojazdem, wyżywieniem (obiad, catering), materiałami oraz warsztatami zabezpieczał ŚZŻAK Okręg Zamość.
Pierwszy etap przedsięwzięcia polegał na organizacji bezpłatnych wyjazdów do Muzeum
Wsi Lubelskiej, gdzie odbywały się warsztaty edukacyjne.
Pierwszymi
uczestniczkami
spotkania w 2020 r. w Muzeum
Wsi Lubelskiej, inaugurującego cały projekt, były członkinie
z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tomaszowskiego, m.in.:
KGW z Gminy Bełżec, Lubycza
Królewska, Tomaszów Lubelski i Krynice, które najszybciej
zgłosiły się do projektu. Dla nich
zostały przygotowane warsztaty
z zakresu obrzędowości dożyn6

kowych, w tym m.in. tradycje dożynkowe związane z wiciem wieńca. Uczestniczki zapoznały
się także z technikami mielenia zboża, pieczenia chleba i podpłomyków tradycyjną recepturą
w piecu opalanym drewnem. Podczas spotkań uczestniczkom przekazana została wiedza teoretyczna i praktyczna. Dodatkową atrakcją było zwiedzania skansenu. W tej formule w warsztatach uczestniczyło ok. 160 osób.
Drugi etap, czyli działania z 2021 r., objęły kontynuację wyjazdów na warsztaty i wykłady
tematyczne do Muzeum Wsi
Lubelskiej, ale i organizację spotkań na terenie wspomnianych
wcześniej czterech powiatów,
w miejscach działalności Kół.
Wyjazdy
do
Muzeum.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników
Działu Edukacji Muzeum Wsi
Lubelskiej. Składały się z trzech
tematycznych bloków.
We wrześniu rozpoczął się
pierwszy blok pn. „Wielkanoc
i Noc św. Jana”, który obejmował:
1. Obrzędowość
wielkanocna – wykład poprowadzony
7

przez mgr Sylwię Dmowską, podczas którego została omówiona geneza świąt
wielkanocnych (wraz z konotacjami starotestamentalnymi), a także najważniejsze
zwyczaje towarzyszące temu
okresowi. Panie zwiedziły
też ekspozycję pokazującą wystrój świąteczny izby
wiejskiej - chałupę z Żukowa. Zostały im przedstawione także fragmenty
wywiadów z Archiwum MWL, które prezentowały wspomnienia m. in. Jana Bednarza
- mieszkańca Goraja (urodzonego w 1892 r.) oraz Zbigniewa Janisławskiego (1922-2008)
syna właściciela majątku Wola Żółkiewska.
2. Pisanki lubelskie – zajęcia
warsztatowe
przygotowane przez mgr Iwonę Olech,
na których uczestnicy mieli
możliwość spróbowania własnych sił w robieniu pisanek
metodą wydrapywania. Te
spotkania zaznajomiły ich nie
tylko z tradycyjnymi metodami wykonywania pisanek,
wzornictwem typowym dla
naszego regionu, ale także
z informacjami dotyczącymi
symboliki pisanek.
3. Świętojańska symbolika ognia
i wody/zwyczaje świętojańskie
– to spacer tematyczny poprowadzony przez mgr Bognę Głuchowską. Uczestnicy - niczym
mieszkańcy przedwojennej wsi - udali się do różnych miejsc związanych z tymi dwoma żywiołami. Usłyszeli także opowieść o tym, jak w kulturze ludowej funkcjonowała nie tylko postać św.
Jana Chrzciciela, ale także św. Jana Nepomucena oraz św. Floriana. Te hagiograficzne historie
przeplatały się z informacjami o dawnej wierze w moc ognia i wody, która szczególnie aktywowała się - według wierzeń - w czasie letniego przesilenia.
4. Robienie wianków i świętojańska symbolika ziół – to spotkanie warsztatowe w terenie,
prowadzone przez mgr Dagmarę Karpińską. Skupiało się wokół rozpoznawania ziół
tzw. świętojańskich i gawędy o nich. Ludzie niegdyś wierzyli w moc ziół spotęgowaną
w okresie przesilenia letniego. Szczególne znaczenie miały wówczas choćby dziurawiec, bylica, ruta, piołun, łopian, czarny bez czy oczywiście legendarna paproć. Z tych
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szczególnych roślin ozdobionych kolorowymi kwiatami powstawały wianki, które
związane były również ze świętojańskim
obyczajem.
Drugi blok pn. „Boże Narodzenie” dotyczył:
Obrzędowość bożonarodzeniowa – wykład
przygotowany przez mgr Annę Fajge-Samoń.
Było to ogólne spojrzenie na zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia. To opowieść o tradycjach, zwyczajach i obrzędach,
które były praktykowane na dawnej lubelskiej
wsi. Narracja została wzbogacona prezentacją
z materiałem ikonograficznym przedstawiającym m. in. ekspozycje świąteczne przygotowywane w Muzeum Wsi Lubelskiej w grudniu
każdego roku.
Ozdoby choinkowe – to warsztaty prowadzone przez mgr Bognę Głuchowską. Podczas
tych zajęć uczestnicy przygotowali ozdoby
z papieru, bibuły oraz innych prostych, łatwo
dostępnych elementów. Zostały one przygotowane w oparciu o przedwojenne poradniki
prezentujące, jak samodzielnie wykonać takowe ozdoby. Dodatkowo zostały zaprezentowane ozdoby choinkowe sprzed dziesiątek lat ze
zbiorów Muzeum Wsi Lubelskiej.
Światy – symbolika i wykonanie – to warsztaty
opracowane przez mgr Iwonę Olech. Podczas
tych zajęć uczestnicy poznali teorię i praktykę
związane z zapomnianą ozdobą bożonarodzeniową, jaką są światy. Spróbowali własnych
sił w robieniu tej, zdawałoby się prostej, konstrukcji z opłatków. Te sferyczne ozdoby niegdyś zdobiły nie tylko podłaźniczki, ale także
wnętrze izby w okresie świątecznym.
Zwyczaje kolędnicze – przybliżał uczestnikom mgr Łukasz Tarkowski. Robił to nie tylko
opowieścią o różnych formach dawnego kolędowania - m. in. o herodach czy kolędowaniu
z szopką. Uczestnikom zostały także zaprezentowane dawne oracje kolędnicze oraz tradycyjne wiejskie kolędy. Części z nich mogli się
także nauczyć w trakcie spotkania.
9

Warsztaty w Muzeum Wsi Lubelskiej zakończyły się zajęciami dotyczącymi zwyczajów
andrzejkowych - dawnych tradycji, magii i wróżb. Ostatni blok składał się na:
1. Opowieści andrzejkowe – przygotowane przez panią mgr Bognę Głuchowską oraz panią mgr
Annę Fajge-Samoń. Była to gawęda o dawnych zwyczajach andrzejkowych w nieco teatralizowanej formie - przeprowadzona w stylizowanych strojach we wnętrzu chałupy z Urzędowa. Spotkanie było przestrzenią nie tylko do opowieści o tradycjach związanych z wigilią św.
Andrzeja oraz wigilią św. Katarzyny (kiedy wróżyli kawalerowie), ale również do prezentacji wybranych - często zapomnianych - wróżb. To była również okazja do zaprezentowania
dawnych zajęć, jakie wspólnie wykonywano podczas gromadzenia się na wieczornicach - jak
przędzenie na kołowrotku czy śpiewanie (w tym przypadku repertuaru związanego z wieczorem andrzejkowym).
Oprowadzaniem po Muzeum zajmowała się mgr Dagmara Karpińska. Było to uzupełnienie dotychczasowych wizyt pań z KGW, które część ekspozycji znały z zajęć, jakie się w ich
przestrzeni odbywały. Uczestnicy z chęcią odwiedzili wnętrza wybranych chat, dworu, kościoła
czy cerkwi - dalej zgłębiając zagadnienia związane z życiem przedwojennego społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi (zwłaszcza Roztocza).
Kolejnym etapem projektu była realizacja spotkań zamiejscowych na terenie działalności
Kół. Warsztaty realizowane były przez pracowników MWL oraz zaproszonych do projektu regionalnych, lokalnych twórców ludowych.
Tematami spotkań zamiejscowych, realizowanych przez pracowników Muzeum były
m.in.:
 symbolika i wykonywanie pająków (geneza pająków ludowych, ich symbolika i znaczenie,
typologia i różnice w budowie), które prowadziła Pani Bogna Głuchowska - mgr. historii,
nauczyciel muzealny, autorka scenariusza zajęć „Pająk nie kąsa tylko u powały pląsa” w wersjach dla dzieci i dla dorosłych, autorka pająków-rekwizytów wykorzystywanych do tych
lekcji, a także autorka kwiatów z bibuły (rekwizytów) będących na wyposażeniu ekspozycji
świątecznej chałup z Żukowa i Bukowej w Muzeum Wsi Lubelskiej,
 decorum wiejskie – kwiaty z bibuły i biżuteria odpustowa (historia wyrobów dekoracyjnych,
różnorodność materiału i technik wyrobu, zastosowanie), zajęcia realizowane przez Panią
Iwonę Olech - edukator muzealny, uczestniczka szkoleń w STL dotyczących kwiatów z bibuły
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oraz pisankarstwa, autorka
modyfikowanej wersji zajęć „Kwiaty z bibuły”, prowadzi lekcje z zakresu plastyki obrzędowej, autorka
kwiatów z bibuły (rekwizytów) będących na wyposażeniu ekspozycji świątecznej chałup z Żukowa
i Bukowej w Muzeum Wsi
Lubelskiej.
kultura taneczna dawnej
wsi i nauka tańców lubelskich (lubelskie tańce
ludowe oraz kultura taneczna terenów obecnego
województwa lubelskiego,
zajęcia praktyczno-teoretyczne związane z nauką
tańca), prowadząca – Pani Sylwia Dmowska – absolwentka kulturoznawstwa UMCS oraz
podyplomowych studiów na kierunku „Tańce polskie - prowadzenie zespołów tanecznych”.
zabytkowa architektura drewniana i jej ochrona (architektura drewniana – podstawowe informacje na temat konstrukcji, techniki, podstawowe zagadnienia związane z ochroną zabytkowej architektury drewnianej). Zajęcia prowadziła Pani Agata Witkowska – absolwentka
historii sztuki, pracownik Działu Edukacji Muzeum wsi Lubelskiej, przewodnik miejski po
Lublinie z wieloletnim doświadczeniem.

Spotkania zamiejscowe z zaproszonymi twórcami ludowymi. Warsztaty organizowane
były w miejscach wskazanych
przez Panie z KGW. Zaproszenie do współpracy przy
projekcie przyjęła m.in. Pani
Ilona Krawczyk - dyplomowana zielarka, która poprowadziła warsztaty z zielarstwa,
podczas których uczestniczki
miały okazję zgłębić wiedzę na
temat właściwości ziół, przepisów na mieszanki ziołowe oraz
poznać legendy z nimi związane. Następne warsztaty edukacyjne poświęcone były sztuce
malowania na drewnie. Zaję11

cia m.in. z malowania kogutów poprowadziła Pani Beata Głuszko z „Eco-folk”.
Pod okiem instruktorki odbyły się także
zajęcia malowania świątecznych bombek choinkowych farbami akrylowymi.
Ciekawymi zajęciami okazały się warsztaty z garncarstwa/ceramiki. Garncarski
kunszt glinianych naczyń zaprezentował
Pan Mirosław Lipski ze Spółdzielni Socjalnej „Warto bo z Roztocza”. Pod jego
czujnym okiem uczestniczki zdobywały wiedzę z niełatwej sztuki toczenia
naczyń z gliny. Podczas zajęć powstały
m.in. przydatne zestawy kawowe. Zaproszenie do poprowadzenia warsztatów
dla KGW przyjęła także Pani Joanna Patron z Zamojskiego Centrum Rękodzieła
„W ramach sztuki”. Warsztaty dotyczyły sztuki rękodzieła ludowego. Uczestniczki pod okiem
instruktorki wyczarowały m.in. przepiękne ozdoby w kształcie serca, które mogą być doskonałym prezentem dla kogoś bliskiego. W klimacie sztuki ludowej warsztaty dla uczestniczek
z tkactwa przeprowadziła Pani Magdalena Sielicka z Historyczno-Edukacyjnej Pracowni Tkactwa, prawdziwa pasjonatka rzemiosła tkackiego, która wykonuje gobeliny inspirowane m.in.
pejzażem polskim, w szczególności roztoczańskim. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce oraz w wielu państwach na świecie. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty kulinarne przeprowadzone
przez Pana Marcina Sikorę - Szefa Kuchni Restauracji Esencja w ARTIS Hotel &
SPA, prawdziwego pasjonata, miłośnika
kuchni staropolskiej, autora bloga wcinajpolskie.pl. Dla naszych uczestniczek prowadzący przygotował ciekawe warsztaty
poświęcone tradycyjnej kuchni regionalnej, które potem wspólnie degustowano.
Przygotowane wspólnie potrawy stanowiły przyjemność dla oczu i podniebienia. Tajniki sztuki kulinarnej odkrywał
przed uczestniczkami także dietetyk Jacek Kucharski, promotor zdrowego odżywiania. Uczestniczki miały możliwość
zapoznać się m.in. z nowymi trendami
w tematyce prawidłowego układania jadłospisu i zagadnieniami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.
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CZĘŚĆ II

OPIS CZTERECH POWIATÓW
POD WZGLĘDEM ETNOGRAFICZNYM

POWIAT BIŁGORAJSKI
Powiat biłgorajski – powiat w Polsce, w południowej części województwa lubelskiego, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administra1. Biłgoraj – miasto
cyjnej. Jego siedzibą jest miasto Biłgoraj. Powiat
2. Biłgoraj – gmina
leży głównie na pograniczu Równiny Biłgorajskiej
i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Północne gminy
powiatu tworzą specyficzne podłużne i wąskie pasmo, przebiegające na krótkich odcinkach przez
szereg równoleżnikowych mezoregionów: Wzniesienia Urzędowskie, Roztocze Zachodnie, Padół
Zamojski i Wyniosłość Giełczewską. Wschodnie
krańce powiatu leżą w obrębie Roztocza Środkowego. Głównymi rzekami powiatu są Tanew, Łada
i Por. Na terenie powiatu znajdują się złoża gazu
ziemnego i ropy naftowej. Jest to region wybitnie
rolniczy z dużymi obszarami leśnymi.
Biłgoraj to niewielkie miasto położone w województwie lubelskim niedaleko Roztocza Środkowego. Leży nad rzeką Ładą, otoczony lasami Puszczy Solskiej, a jego historia sięga XVI wieku.
Dzięki swojemu malowniczemu położeniu, miasto co roku przyciąga turystów spragnionych odpoczynku od zgiełku miasta. Gmina położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, która porośnięta
jest pięknym borem sosnowym, czyli jest to idealne miejsce na piesze i rowerowe wyprawy. Biłgoraj słynął niegdyś z wyrobu sit, istniał tutaj nawet wewnętrzny, znany tylko zainteresowanym
mieszkańcom język, który miał chronić ich interesy w czasie licznych wypraw handlowych. Do
tej pory zachowały się znaki przypominające o tej historii miasta, jednym z nich jest Zagroda
Sitarska. Jest to skansen, w którym znajduje się zespół drewnianych budowli, w których zaznajomić można się z tym, jak produkowane niegdyś były sita, a także z historią tego terenu za sprawą
zachowanych strojów ludowych i narzędzi codziennego użytku. W celu upamiętnienia historii
miasta w centrum stanął pomnik sitarza, z którym turyści chętnie robią sobie zdjęcia.
Miasto otoczone jest piękną przyrodą. Biłgoraj położony jest na płaskim fragmencie Kotliny
Sandomierskiej, a otoczone jest pięknymi lasami, które świetnie sprawdzą się jako miejsce do
spacerowania. Coś dla siebie znajdą tutaj też rowerzyści, wokół miasta znajduje się wiele szlaków
rowerowych, w tym wschodni szlak rowerowy Green Velo. Okoliczne tereny znane są z obfitości
lasów, podczas wypoczynku na Roztoczu można wybrać się tutaj na poszukiwanie grzybów lub
żeby pozbierać wszechobecne jagody.
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Rezerwat „Obary” jest koniecznym do odwiedzenia punktem na turystycznej mapie Biłgoraja. Jest to wyjątkowe miejsce, wielkie połacie bagien i bardzo rzadkie gatunki roślin, a także
zwierząt sprawiają, że miejsce to przyciąga tysiące turystów rocznie. Przy odrobinie szczęścia
można spotkać tam głuszca czy żurawia.
Miasto i gmina Biłgoraj posiada bogatą ofertę noclegową, gastronomiczną i agroturystyczną. Miejsce dla siebie znajdą tutaj osoby szukające ciszy i spokoju. Różnorodność przyrodnicza
i bliskie położenie Roztocza sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. W Biłgoraju znajduje się wiele restauracji oferujących dania kuchni europejskiej i regionalnej. Najbardziej znanym daniem
tego regionu jest Pieróg Biłgorajski, formą przypomina pasztet, a zrobiony jest m.in. z kaszy
gryczanej, twarogu i słoniny.
Większe miejscowości powiatu:
Frampol lokował w 1736 roku Marek Antoni Butler jako ośrodek handlowo – rzemieślniczy. Układ urbanistyczny miasta nawiązywał do idealnej renesansowej koncepcji z 1598 roku
włoskiego architekta Vasariego Młodszego. Pierwotny rynek frampolski w kształcie kwadratu
o boku 225 m był jednym z największych w Europie, otoczony zabudową stodolną. Frampol
w 1939 roku podzielił w trakcie dywanowych nalotów niemieckiego lotnictwa los hiszpańskiej
Guerniki. Do Frampola przyjeżdżała znana pisarka Maria Dąbrowska.
Józefów został założony w 1720 roku przez piątego ordynata Tomasza Józefa Zamojskiego.
Prawa miejskie uzyskał w 1725 roku. Działała tu słynna żydowska drukarnia Waxa wydająca
hebrajskie księgi. 24 kwietnia1863 roku w bitwie pod Józefowem zginął ostatni poeta romantyk
Mieczysław Romanowski. W Józefowie czynny jest ośrodek kamieniarski.
Tarnogród został założony w 1567 roku przez Stanisława Tarnowskiego. W Tarnogrodzie została zawiązana 16 listopada 1715 roku konfederacja pod wodzą Stanisława Ledóchowskiego
przeciwko rządom króla Augusta II Sasa, zaś pomnik w wąwozie Siekane upamiętnia śmierć
ponad 100 mieszkańców Tarnogrodu w 1863 roku.
Goraj uzyskał lokację miejską przed 1405 rokiem. Prawa miejskie utracił 13 stycznia 1870 r.
Miejscowość uzyskała ponownie status miasta 1 stycznia 2021 r.
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POWIAT HRUBIESZOWSKI
Powiat hrubieszowski – powiat w Polsce, utworzony w 1429 r., w obecnej formie istnieje dopiero od
przeprowadzonej w 1999 r. reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Hrubieszów.
Hrubieszów (aż do 1802 r. Rubieszów) to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski. Położone jest
nad Huczwą, dopływem Bugu, w odległości 5 km od
granicy z Ukrainą. Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z 1254 r., jako osadzie wśród lasów, posiadającej dwór myśliwski.
Powiat Hrubieszowski to najdalej na wschód
wysunięty region Polski zajmujący powierzchnię
1269,5 km2. Położony w dolinie Bugu, rzeki, któ1. Hrubieszów – miasto
ra jest jedną z nielicznych w Europie zachowaną
2. Hrubieszów – gmina
w stanie naturalnym. W skład powiatu wchodzą:
miasto Hrubieszów i gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie
i Werbkowice.
Ziemia Hrubieszowska ma bogatą historię. Znajdują się tu pamiątki zamierzchłych czasów
w postaci grodzisk, kurhanów, cmentarzysk, zabytków sakralnych oraz urokliwych pałaców
i dworków. Kresowe położenie powiatu hrubieszowskiego powoduje, że od wieków krzyżowały
się tutaj wpływy wielu kultur i religii. Wspaniałe dziedzictwo tworzyli Polacy, Ukraińcy i Żydzi,
włościanie i mieszczanie oraz bogate rody ziemiańskie.
Wiele obszarów w obrębie powiatu podlega szczególnej ochronie. Należą do nich: Strzelecki
Park Krajobrazowy, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, rezerwaty leśne, faunistyczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Walory przyrodnicze Powiatu Hrubieszowskiego wpływają również na turystykę regionu.
Rzeka Bug stanowi jedną z najciekawszych w Polsce tras kajakowych. Atrakcyjność spływów
podnosi meandrowanie rzeki, która tworzy malownicze zakola, jest ona również prawdziwą
gratką dla wędkarzy, a barwne krajobrazy na pewno zachęcają miłośników dwóch kółek. O czystości okolic świadczy szczególnie duża liczba bocianów, czapli siwej i żołn, które przylatują do
nas z południowo-wschodniej Europy. W okolicach Gródka znajduje się jedno z nielicznych
w Polsce stanowisk susła perełkowanego. Nadbużańskie skarpy pokryte są ciepłolubną, stepową
roślinnością.
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Hrubieszowska ziemia to miejsce, z którym związane są tak wybitne postacie jak: Mieczysław
Bekker - wynalazca i twórca pojazdu księżycowego; autor „Lalki” - Bolesław Prus; Abraham
Jakub Stern – wynalazca maszyny rachunkowej; Wiktor Zin – architekt czy Stanisław Staszic –
najwybitniejszy działacz polskiego oświecenia.
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POWIAT TOMASZOWSKI
1. Tomaszów Lubelski – miasto
Powiat tomaszowski – powiat
2. Tomaszów Lubelski – gmina
w Polsce (województwo lubelskie)
3. Bełżec
odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.
Jego siedzibą jest miasto Tomaszów Lubelski. Na terenie powiatu
znajdują się cztery miasta: Tomaszów Lubelski, Łaszczów, Tyszowce i Lubycza Królewska.
Powiat Tomaszowski leży
w południowo-wschodniej części
województwa lubelskiego, przy
granicy z Ukrainą – przejście drogowe i kolejowe w Hrebennem.
Powiat zajmuje powierzchnię 1487 km2. Na obszarze powiatu znajdują się następujące krainy
geograficzne: Roztocze Środkowe i Południowe – zwane też Wschodnim, Wyżyna Wołyńska
(Kotlina Hrubieszowska i Grzęda Sokalska), Wyżyna Lubelska (Padół Zamojski), Kotlina Sandomierska (Równina Biłgorajska) i Kotlina Pobuża (Równina Bełska).
Tak duża atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna powiatu wynika z dużego zróżnicowania
tutejszego środowiska geograficznego. Ziemia tomaszowska leży bowiem na obszarze kilku odmiennych krain, na wschodnio – zachodnim pograniczu klimatycznym, florystycznym, faunistycznym a także historyczno – etnicznym. Nic więc dziwnego, że przybywa tu coraz więcej
turystów, którzy lubią uprawiać ekoturystykę, agroturystykę oraz różne formy turystyki kwalifikowanej, czemu sprzyja istnienie aż 15 szlaków pieszych i rowerowych min.: Centralny Szlak
Roztocza, Krawędziowy, Szumów, Po bunkrach Mołotowa.
Powiat tomaszowski wyróżnia się niespotykanym bogactwem form ochrony przyrody.
Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Południowo-roztoczański i Puszczy
Solskiej, a także aż 11 rezerwatów przyrody, wśród nich “Nad Tanwią i “Czartowe Pole, ze
słynnymi szumami.Małe, malownicze wodospady zwane są lokalnie szumami, szypotami,
sopotami lub porohami. Ich historia sięga trzeciorzędu. Wtedy to nastąpiło wydźwignięcie
wyżynnego obszaru Roztocza, przy jednoczesnym opadnięciu Kotliny Sandomierskiej. Na
granicy obu krain powstała linia spękań tektonicznych w postaci skalnych uskoków. To są
właśnie dzisiejsze szumy, ubarwiające dna Jelenia, Tanwi, Sopotu i Szumu w krawędziowej
części Roztocza.
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O wielokulturowym dziedzictwie tych ziem świadczą liczne zabytki świeckie i sakralne, jak
np. grodziska należące do Grodów Czerwieńskich, kościoły rzymskokatolickie, cerkwie greckokatolickie (unickie) i prawosławne, d. zbory ewangelickie i żydowskie synagogi.
Dobrze rozwinięta usługowa baza turystyczna, głównie w Tomaszowie Lub., Suścu, Majdanie
Sopockim, a także znana gościnność mieszkańców, są dodatkowymi walorami powiatu tomaszowskiego. Powiat tomaszowski ze względu na położenie geograficzne stwarza wszechstronne
możliwości aktywnego wypoczynku zarówno w okresie letnim jak i zimowym. W Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji TOMASOVIA z kompleksem sportowym, halą sportową, siłownią, dwoma boiskami piłkarskimi, kortami tenisowymi oraz hotelem.
W okresie zimy istnieją doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Wytyczone są
w obrębie Siwej Doliny trasy narciarskie.
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POWIAT ZAMOJSKI
Powiat zamojski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 r. w ramach
reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość położone
w południowej części województwa
lubelskiego. Największe miasta powiatu to Szczebrzeszyn, Zwierzyniec
i Krasnobród.
Zamość, nazywany miastem
idealnym, został założony w XVI
1. Zamość – miasto
wieku przez hetmana wielkie2. Zamość – gmina
3. Radecznica
go koronnego Jana Zamoyskiego.
Zaprojektowane przez wybitnego
włoskiego architekta Bernardo Morando miasto-twierdza, jako zespół architektoniczno-urbanistyczny w 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zamość to miasto z dużą ilością zabytków, którym warto poświęcić czas. Odwiedzających
zachwyca zwłaszcza okazały, usytuowany na planie kwadratu (100x100 m) renesansowy
rynek z pięknymi, m.in. ormiańskimi kamienicami. Największą ozdobą Rynku Wielkiego
jest Ratusz, do którego prowadzą rozłożyste, klasycystyczne schody. Ratusz zwieńczony jest
52 - metrową wieżą, z której w sezonie letnim rozlega się hejnał. Ciekawe jest to, że grany
jest jedynie na trzy strony świata, co podobno ma związek z politycznymi i historycznymi upodobaniami Jana Zamoyskiego. Latem Rynek Wielki tętni życiem dzięki restauracyjnym parasolkom i licznym imprezom kulturalnym odbywającym się w pięknej scenerii tego
miejsca.
Inną atrakcją Zamościa jest ogród zoologiczny, założony w 1918 roku. Znajdziemy tutaj ponad 2, 5 tys. zwierząt na powierzchni około 14 hektarów. W ostatnich latach ZOO w Zamościu
zostało gruntownie przebudowane i wyremontowane, co czyni go jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.
Zamość stale poszerza ofertę dla odwiedzających miasto wykorzystując zabytkowe budynki
do tworzenia nowych instytucji kultury, muzeów i atrakcji.
Zamojszczyzna, w tym również powiat zamojski jest regionem, który posiada naturalne predyspozycje i walory do rozwoju różnorodnych form turystyki, między innymi agro- i ekoturystyki. Jest to teren w przeważającej części rolniczy i leśny. Istniejący przemysł to głównie przetwórstwo rolno-spożywcze.
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Największym bogactwem regionu jest nieskażona przyroda, unikalna fauna i flora, zróżnicowany krajobrazowo teren, bogata historia i tradycje kulturowe, wspaniałe zabytki sztuki sakralnej i dworskiej, a przede wszystkim gościnność i życzliwość mieszkańców tego regionu.
Powiat zamojski to skarbnica cennych i unikalnych zabytków. W rejestrze znajdują się 82 obiekty sztuki. Należą do nich budownictwo sakralne, dwory, pałace, parki, cmentarze, zespoły pałacowo - parkowe oraz liczne kapliczki przydrożne, w tym specyficzne dla regionu tzw. „domkowe”.
Najciekawsze tereny i najważniejsze zabytki występują w n/w miejscowościach:
Krasnobród - Miasto i Gmina Krasnobród zajmuje powierzchnię 125 km2, którą zamieszkuje
7,5 tysiąca osób. Siedzibą gminy jest położone w kotlinie rzeki Wieprz liczące 3 tysiące mieszkańców miasteczko Krasnobród.
Krasnobród posiada niezaprzeczalne walory klimatyczne, które stanowią o jego dużej atrakcyjności, jako miejscowości wypoczynkowo-wczasowej i uzdrowiskowej. Przyjeżdżający latem
wypoczywają nad zalewem, korzystają ze ścieżek spacerowych i rowerowych wytyczonych wśród
lasów sosnowo-jodłowych i bukowych. W sezonie zimowym na Chełmowej Górze działa wyciąg
narciarski (długość stoku wynosi około 350m). Niepowtarzalną atrakcją zimową Krasnobrodu
są kuligi. Krasnobród posiada doskonałe warunki do uprawiania łowiectwa i wędkarstwa.
Region gminy jest w szczególny sposób chroniony, gdyż jego tereny przylegają do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy utworzony jest także Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Czyste, ekologiczne powietrze sprzyja lecznictwu. W Krasnobrodzie Funkcjonuje
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka, gdzie leczone są choroby górnych
dróg oddechowych oraz schorzenia narządów ruchu.
W ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, kwaterach prywatnych, agroturystycznych
i domkach campingowych znajduje się ponad 1800 miejsc noclegowych.
Istnieją szerokie możliwości lokowania inwestycji ekologicznych w zakresie turystyki, rekreacji oraz lecznictwa uzdrowiskowego na preferencyjnych zasadach przy efektywnym wsparciu
ze strony władz miasta i gminy.
Krasnobród należał najpierw do dóbr możnego rodu Lipskich /XVI w./, od których przeszedł
do Leszczyńskich. Od Zygmunta III Wazy uzyskali Leszczyńscy potwierdzenie przywileju miejskiego dla Krasnobrodu i prawo 6 jarmarków rocznie. Założyli zbór kalwiński, w którym odbył
się w 1647 r. synod małopolski. W połowie XVII w. nad źródełkami rzeki Krupiec, których wodzie przypisuje się właściwości lecznicze, znaleziono obraz Matki Boskiej, znajdujący się obecnie w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Fundatorką kościoła była (w podzięce za
poprawę zdrowia) późniejsza żona króla Polski - Marysieńka Sobieska. Kościół od 300 lat jest
znanym ośrodkiem kultu religijnego, odwiedzanym poprzez liczne rzesze pielgrzymów. Tradycją stały się międzynarodowe letnie koncerty organowe w Sanktuarium Maryjnym.
W zabudowaniach klasztoru znajduje się Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, w którym zgromadzone są eksponaty - wytwory rzemiosła: garncarstwa, gontarstwa, meblarstwa (wyrób Skrzyń
Krasnobrodzkich).
24 marca 1863 r. pod miastem miała miejsce wielka bitwa oddziałów Marcina Lelewela- Borelowskiego z wojskiem carskim. Upamiętnia ten fakt Pomnik Powstańców Styczniowych, znajdujący się na miejscowym cmentarzu. Za udział w powstaniu Krasnobród utracił prawa miejskie. Podczas kampanii wrześniowej Krasnobród znalazł się w centrum ciężkich walk i uległ
znacznemu zniszczeniu. Podczas okupacji hitlerowcy wielokrotnie dokonywali w miejscowości
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krwawych pacyfikacji i mordów. Krasnobród stał się ośrodkiem ruchu oporu i miejscem wielu
akcji partyzanckich.
Szczebrzeszyn - miasteczko położone na skraju Roztocza Zachodniego- malowniczego piekiełka Szczebrzeszyńskiego i doliny Wieprza. Jest najstarszym miastem powiatu - niegdyś siedziba Włości Szczebrzeszyńskiej, znane z konfederacji zawartej w 1672 r. w obronie hetmana
Jana Sobieskiego. Urozmaicona rzeźba terenu, dolina rzeki Wieprz, bogate w drzewostan obszary leśne, labirynt lessowych wąwozów zachęcają do pieszych wędrówek, a strome stoki do
uprawiania narciarstwa.
Zwierzyniec - miasteczko-ogród otoczone lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego. Od
wielu lat jest ulubionym miejscem wypoczynku letniego osób z całej Polski. Dawna siedziba zarządu dóbr ordynacji zamojskich jest lubiana ( i często odwiedzana przez wczasowiczów i turystów) za swoją kameralność, ekologiczną gospodarkę oraz możliwość uprawiania we wszystkich
porach roku aktywnej turystyki, w tym także rowerowej, wytyczonym szlakiem do Florianki. Ze
względu na swoje bogactwo kulturowe od lat zachwyca artystów-malarzy z całej Polski, którzy
przyjeżdżają tutaj na coroczne plenery malarskie.
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CZĘŚĆ III

PREZENTACJA
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń Wiejskich
Bełżec I
Koło Gospodyń Wiejskich Bełżec I powstało około 1925 r. i jest jednym z najstarszych kół
w naszym regionie. Pierwsza udokumentowana rejestracja miała miejsce w 1938 r. w Rawie Ruskiej. W styczniu 2019 roku koło liczyło 11 członkiń. Obecnie liczba ta wzrosła do 31 członków.
Siedzibą KGW od marca 2019 r. jest budynek starego przedszkola, gdzie dawniej znajdowała
się Popówka (po sąsiedzku znajduje się cerkiew greko-katolicka pw. św. Bazylego). W budynku
Panie mają do dyspozycji dużą salę oraz wyposażoną kuchnię. Dzięki temu zajmują się produkcją produktów lokalnych, z dostępnych w ogrodach owoców i warzyw. W ofercie znajdują
się dżemy, konfitury, soki i syropy. Wszystkie produkty znakowane są logiem „Produkt lokalny
BEŁŻEC”. Co więcej, KGW Bełżec I ogłosiło akcję “Słoiki”, której celem była zbiórka niepotrzebnych słoików i butelek, które Panie mogłyby wykorzystać do składowania swoich przetworów.
KGW prowadzi działalność statutową poprzez aktywne uczestnictwo w konkursach kulinarnych oraz tradycyjnych (palma wielkanocna, wieniec dożynkowy). Panie zajęły II miejsce
w konkursie Polska Smakuje „Słodkie smaki regionów” za przygotowanie regionalnego deseru
- kołacza z masą makową w asyście dżemu jabłkowo-dyniowego.
KGW Bełżec I działa charytatywnie. Aktywnie włączyło się w akcję charytatywną - kiermasz
ciast, piknik, loterie fantowe, mającą na celu mobilizację lokalnej społeczności i wsparcie zbiórki
pieniężnej na rehabilitację Wiktora Dudzińskiego - strażaka ochotnika, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas akcji.
W dniu 19 czerwca br. członkowie KGW uczestniczyli w spotkaniu z Marszałek Sejmu RP
Elżbietą Witek, które odbyło się pod budynkiem Starostwa w Tomaszowie Lubelskim. KGW
przygotowało produkty i potrawy regionalne, które miała okazję skosztować Marszałek Sejmu.
Lista Członkiń KGW Bełżec I:
- Prezes KGW - Halina Warzocha
- Sabina Chmielowiec
- Halina Jurczak
- Anna Zalewska
- Barbara Skowronek
- Bogumiła Stadnicka
- Zofia Łukasiewicz
- Maria Kelner
- Rozalia Dyś
- Krystyna Warzocha
- Paulina Pępiak
- Krystyna Szczerba
- Anna Kuśmierczak
- Jacek Kuśmierczak
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- Kinga Romańczuk
- Krystyna Romańczuk
- Grzegorz Romańczuk
- Grażyna Kwas
- Elżbieta Jasińska
- Halina Hurkała
- Maria Kędziora
- Danuta Krupa
- Maria Naklicka
- Alina Janik
- Krystyna Jędrzejewska
- Izabela Hajduk
- Agnieszka Wolanowska
- Bożena Jurkiewicz
- Anna Pępiak
- Urszula Pańczyk
- Dorota Krzaczek
- Małgorzata Adamek
Panie z KGW Bełżec I udostępniły przepis na regionalną potrawę - Bełżecki Banioczek. Pod
spodem znajduje się cytowany przepis:
Opis potrawy:
Tradycyjna potrawa, przygotowywana z płodów rolnych dostępnych na naszym terenie.
Często przyrządzana podczas zbiorów, na polu, jako strawa po ciężkiej pracy. Głównym
składnikiem są ziemniaki, lokalny produkt i specjał, który posiada własne święto gminne, tzw.
„Święto Pieczonego Ziemniaka”. Istnieje wiele wariantów przygotowania z użyciem różnych
składników, różnych rodzajów mięsa, w zależności co akurat jest „pod ręką”, ale podstawą są
zawsze ziemniaki. Ze względu na fakt, iż dookoła naszej miejscowości rozpościerają się tereny
leśne, częstym składnikiem mięsnym jest dziczyzna, która wpływa na wyjątkowy smak tej
potrawy.
Składniki:
◆ 2 kg ziemniaków
◆ 1 młoda kapusta biała
◆ 3-4 cebule
◆ 3 duże marchewki
◆ 1 pietruszka
◆ 10 plastrów boczku (grubość ok. 1cm)
◆ 1 kg mięsa (dowolnie: dziczyzna, szynka lub karkówka wieprzowa, ewentualnie żeberka lub
kiełbasa)
◆ ziele angielskie
◆ liść laurowy
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◆ pieprz czarny
◆ sól
◆ jałowiec (jeśli wykorzystujemy dziczyznę)
Wykonanie:
Mięso kroimy na większe kawałeczki, 1 cebulę kroimy w kostkę i dodajemy do mięsa,
doprawiamy wszystko solą i pieprzem, dodajemy liść laurowy i ziele angielskie. Taką marynatę odstawiamy na 1 h, najlepiej 2 h. Ziemniaki i marchewkę obieramy i kroimy na grube
plastry, obraną cebulę kroimy w grube piórka. Pietruszkę również obieramy i zostawiamy
w całości. Z kapusty delikatnie odrywamy większe liście, potrzebne do wyłożenia kociołka, a pozostałą część siekamy. Żeliwny kociołek wykładamy od spodu plastrami boczku,
a następnie wykładamy liśćmi kapusty. Dalej warstwami układamy kolejno siekaną kapustę, ziemniaki, marchewkę, cebulę, mięso, doprawiając każdą warstwę solą i pieprzem. Jeśli
zostały jeszcze jakieś warzywa kontynuujemy naprzemienne układanie. Wszystkie warstwy
lekko ugniatamy i staramy się ułożyć jak najciaśniej. Na sam wierzch kładziemy pietruszkę w całości i przykrywamy posiekaną kapustą. Na koniec wszystko przykrywamy całymi
liśćmi. Wieko mocno dokręcamy śrubą. We wcześniej rozpalonym ognisku rozgarniamy
żar, wstawiamy kociołek i lekko go przysypujemy żarem. Po ok. 1,5 h danie powinno być
gotowe.”
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Koło Gospodyń Wiejskich
Bełżec II „Dolinianki”
Koło Gospodyń Wiejskich „Dolinianki” z Bełżca II istnieje od 1970 roku. W skład KGW
wchodzi również Zespół Śpiewaczy „Dolinianki.” Zespół występuje na różnych uroczystościach
na terenie gminy i powiatu. Wielokrotnie śpiewał podczas m.in. uroczystości przyznawania orderów rodzicom, którzy mieli trzech synów w wojsku, Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie, czy Festiwalu Pieśni Maryjnej w Łaszczówce w 1997 r. W tym samym roku, KGW Bełżec
II „Dolinianki” zostało nagrodzone na konkursie organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu za zaprezentowanie "Hachułek". Dużym osiągnięciem Zespołu było zajęcie
drugiego miejsca na festiwalu w Kazimierzu w 1995 r., a w 2001 r. - pierwszego miejsca. Chlubą zespołu była śp. Pani Aniela Gmoch, która w 1994 r. zajęła pierwsze miejsce jako solistka,
a w 1998 r. zdobyła najwyższą nagrodę - Złotą Basztę. Zespół również brał udział w koncercie
pt. „Ludowe pieśni wielkopostne i pogrzebowe” w kościele św. Krzyża w Warszawie. Po odejściu
starszych pań z zespołu, zespół miał kilkuletnią przerwę. Od 2019 r. zespół w odmłodzonym
składzie rozpoczął występy.
Panie z KGW wytwarzają rękodzieło, a także biorą udział w różnych festynach, konkursach
i kiermaszach. Zorganizowały, w ramach narodowego programu szczepień, festyn #SzczepimySię pod nazwą Pieczony ziemniak.
Specjalizacja: pieśni tradycyjne
Koło Gospodyń Wiejskich „Dolinianki” z Bełżca II udostępniło przepisy - swoje tradycyjne
specjały.
Przepis na Doliniany chleb z ziarnami:
9 łyżek płatków owsianych zalać dwiema szklankami gorącej wody, odstawić do napęczniania, dolać jeszcze 2 szklanki letniej wody, 1 kg mąki, 1 łyżkę cukru, 1,5 łyżki soli, pół (5dkg)
kostki drożdży i 6 łyżek ziaren (słonecznik, dynia, siemię, sezam). Wszystko wymieszać drewnianą łyżką i od razu włożyć do 2 wąskich blaszek. Poczekać, aż podrośnie i wstawić do zimnego
piekarnika, nastawić na 180 stopni, piec 1 h.
Przepis na Ciasto na różne wypieki:
1 kg mąki, 2 szkl mleka, 1 szkl oleju, 4 łyżki cukru, 4 żółtka, szczypta soli i 10 dkg drożdży
(opcja na słodkie wypieki). Przyrządzając paszteciki z mięsem lub z kapustą i grzybami należy
dodać 1 łyżkę cukru zamiast 4 i troszkę więcej soli. Wszystkie składniki mieszać chwilę drewnianą łyżką i wstawić na pół godziny do lodówki. Wyjmujemy z lodówki i robimy smakołyki.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Dzierążnia

Reaktywacja KGW Dzierążnia nastapiła w lutym 2020 roku po rozwiązaniu Koła i Zespołu
„Roztocze” z Dzierążni. Obecnie koło liczy 18 osób. Członkowie KGW to: Przewodnicząca Dorota Warchulska, Zastępca Przewodniczącej Anna Solak, Skarbnik Diana Koszarna, Sekretarz
Anna Wróblewska, Gospodarz Magdalena Kuczyńska, Marzena Gardiasz, Iwona Kancir, Monika Ulanowska, Edyta Skrzyńska, Magdalena Chwaleba, Monika Łasocha, Halina Cik, Dominika
Solak, Agnieszka Wisz, Gabriel Warchulski, Leszek Koszarny, Rafał Chwaleba i Marek Solak.
Panie i Panowie wspólnie organizują imprezy okolicznościowe. KGW Dzierążnia stara się
wspierać prace przy świetlicy wioskowej, sołtysa i radę sołecką.
Ponadto w 2019 roku Koło wzięło udział w Dożynkach Gminnych, gdzie mogło poszczycić
się swojskimi potrawami i pysznymi ciastami wystawiając własne stoisko.
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Specjalność: gotowanie, pieczenie.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Kotorów ,,Kobiety z Pasją’’
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kobiety z Pasją” w Kotorowie zostało założone 28.02.2012 r. Liczy obecnie 15 członkiń. Osiągnięcia Koła to najwyższe miejsca w konkursach kulinarnych tj.:
I miejsce za pasztet z dziczyzny, I miejsce za polędwicę z sosem borowikowym oraz I miejsce
w konkursie ,,Super zupa”. Otrzymali różnienia za wieniec dożynkowy. Panie udzielają się charytatywnie, współpracują ze Stowarzyszeniem Wandali. Organizują różne imprezy: Dzień Kobiet,
pikniki rodzinne, Dożynki, zabawy Andrzejkowe, Sylwester. Biorą udział w różnych warsztatach
i spotkaniach. Robią stroiki wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Ciasto Pycha

Upiec dwa biszkopty jasny i ciemny.
Składniki na ciasto biszkoptowe (podane składniki są na 1 biszkopt, a do ciemnego biszkoptu
dodajemy kakao)
◆ 5 jaj
◆ 1 szkl. cukru
◆ ¾ szkl. mąki pszennej
◆ ½ szkl. mąki ziemniaczanej
◆ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
masa z jabłek
◆ 1½ kg jabłek obrać
◆ pokroić na małe cząstki i rozgotować. Następnie do gorących jabłek dodać 2 cytrynowe galaretki i zmiksować na jednolita masę – odstawić do stężenia.
masa budyniowa
◆ ½l mleka
◆ 7 łyżek cukru
◆ 1 cukier wanilinowy
◆ 2,5 łyżki maki pszennej
◆ 2,5 łyżki mąki ziemniaczanej
Z podanych składników ugotować budyń i ostudzić. 1 margarynę utrzeć na pulchną masę
i dodawać stopniowo zimny budyń oraz sok cytryny.
Przekładanie:
◆ biszkopt jasny - nasączyć
◆ tężejąca masa jabłkowa
◆ biszkopt ciemny – nasączyć
◆ masa budyniowa
◆ polewa
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Koło Gospodyń Wiejskich
Krasne

Koło Gospodyń Wiejskich od momentu powstania w 2017 roku wyraźnie zaznacza swoją obecność oraz zaangażowanie pośród lokalnych społeczności poprzez następujące przedsięwzięcia:
■ organizację spotkań związanych z polską tradycją ludową;
■ reprezentowanie KGW Krasne na konkursach związanych z krzewieniem ducha tradycji ludowej wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, (np. dożynki gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz diecezjalne);
■ organizowanie Dnia Dziecka w swojej miejscowości;
■ święto Ziemniaka;
■ tworzenie rękodzieła na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy;
■ organizowanie kiermaszów;
■ udział w życiu Gminy Stary Zamość poprzez współorganizację spotkań z innymi Kołami
Gospodyń Wiejskich
■ szkolenia oraz wymiana doświadczeń związanych z działalnością KGW Krasne (m.in. spotkania z paniami z dziedziny kosmetologii)
Panie mogą poszczycić się zajęciem III miejsca w konkursie „Ziołowe skarby kulinarne”
w kategorii „Ciasto jak dawniej” na szczeblu powiatowym (uczestniczyły w gali finałowej
w Chełmie).
Wszystkie z wyżej wymienionych form działalności KGW Krasne świadczą o dużym zaangażowaniu i znaczeniu pań zrzeszonych w KGW Krasne wśród mieszkańców tej miejscowości
oraz gminy Stary Zamość.
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MIODOWNIK
Ciasto:
◆ 3 szkl. mąki, ½ szkl. cukru, 3 jajka, 4 łyżki miodu,
◆ ½ kostki margaryny, 2 łyżeczki sody
◆ ½ łyżeczki proszku do pieczenia
Krem:
◆ 1 kostka margaryny lub masło roślinne, ½ szkl cukru
◆ ½ szkl kaszy manny, 750 ml mleka, sok z cytryny
Polewa:
◆ ½ kostki margaryny , 3 łyżki wody,
◆ ½ szkl cukru
◆ 4 łyżki kakao, powidła śliwkowe
◆ ½ szkl orzechów włoskich do posypania
Ciasto; margarynę posiekać z mąką, proszkiem do pieczenia + dodać resztę składników. Wyrobić ciasto, schłodzić w lodówce do pół godz.
Podzielić ciasto na 3 równe części. Placki ciasta układać na papierze do pieczenia i piec osobno do 20 min. w temp. 170 st.
Masa; mleko zagotować dodać kaszę i cukier, ostudzić. Margarynę utrzeć i dodawać kaszę
mannę i sok z cytryny.
Placek pierwszy posmarować powidłami , następnie masą, przełożyć drugim plackiem, masą
i placek na wierzch .
Ciasto polać przygotowana polewą;
Mleko i cukier podgrzać, aż się roztopi, dodać margarynę i kakao. Gotować powoli, aż stanie
się gęste i lejące, mieszać.
Gorącą polewą polać ciasto.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Łysa Góra ,,Magiczne Babki’’
Koło Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze powstało 1970 r. Pierwszą przewodniczącą była
Marianna Woźniak, obecnie funkcję tę pełni Elżbieta Ślusarz. Rekrutacja Koła i rejestracja
w ARiMR nastąpiła w 2018 r. Koło tworzą bardzo zdolne i aktywne panie, które potrafią smacznie gotować, piec przepyszne ciasta, stworzyć rękodzieło: kwiaty z papieru, bombki choinkowe,
jaja wielkanocne. Każdego roku przygotowują wieniec dożynkowy, często nagradzany w konkursach. W okresie wielkanocnym robione są palmy. Panie biorą udział w różnych projektach,
które same inicjują, jak również w tych realizowanych przez GOK Werbkowice czy ŚZŻAK O/
Zamość. Chętnie uczestniczą w warsztatach rękodzieła, kulinarnych itp. W swojej miejscowości
organizują różne imprezy kulturalno - oświatowe, okolicznościowe, takie jak: Dzień Dziecka,
Dożynki, Andrzejki, Sylwester, zabawy choinkowe. W 2021 r. uczestniczyły w projekcie ,,Szczepimy się KGW”. Do swojej dyspozycji mają świetlicę, o którą dbają i wyposażają w różne potrzebne akcesoria. Często spotykają się tam, aby omówić plan działania na przyszłość, wymienić
poglądy lub czegoś się nauczyć.

Prosty przepis na chleb
Składniki
◆ 30 dkg mąki żytniej pełnoziarnistej typ 2000
◆ 70 dkg mąki pszennej
◆ 1 szk. otrąb pszennych
◆ 3 łyżeczki soli
◆ garść siemienia lnianego
◆ garść dyni
◆ garść ziaren słonecznika
◆ 1/2 łyżeczki kminku
◆ 15 g drożdży
◆ 300 ml zakwasu żytniego
◆ letniej wody tyle ile zabierze mąka (u mnie ok 700 ml)
Etapy przygotowania
Wszystkie suche składniki wsypać do miski, pokruszyć drożdże, dodać zakwas, wyrabiać
mikserem i stopniowo dodawać wodę. Odstawić do wyrośnięcia. Odgazować ciasto. Dwie keksówki wyłożyć papierem pergaminowym i przełożyć ciasto, odstawić do wyrośnięcia. Piec w 180
stopniach przez godzinę. Po ok. 20 minutach pieczenia otworzyć piekarnik i pędzelkiem posmarować chleby wodą, skórka będzie wtedy fajnie chrupiąca. Upieczony chleb od razu wyciągnąć
z foremek i zostawić do wystygnięcia na kratce w otwartym piekarniku. Smacznego
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Michalowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Michalowie, gmina Sułów (siedziba Michalów ul. Zielona 1 22448 Sułów) jest bardzo młodym kołem. Powstało we wrześniu 2019 r . Jak mówią o sobie same
członkinie są kołem raczkującym na tle innych, dłużej działających kół z powiatu zamojskiego, ale
pełnym zapału, zaangażowania i coraz to nowych pomysłów oraz inspiracji. Działalność koła opiera się przede wszystkim na organizacji spotkań, wyjazdów oraz na charytatywnej pomocy osobom
potrzebującym. Mimo ciężkich czasów pandemii i ciągłych ograniczeń dotyczących m.in. spotkań, wykorzystują każdą odpowiednią i dogodną chwilę, aby jak najlepiej spożytkować ten czas.
W ciągu dwóch lat działalności Koło było organizatorem wielu spotkań integracyjnych
przy ognisku oraz spotkania opłatkowego dla lokalnej społeczności. Delegacja koła uczestniczyła w dożynkach powiatowych, zajmując I miejsce w konkursie na wieniec nowoczesny oraz
w dożynkach diecezjalnych. Głównym przesłaniem Koła Gospodyń Wiejskich w Michalowie
jest przede wszystkim pomoc innym. Na terenie działalności koło było inicjatorem takich akcji
jak: społeczna akacja szycia maseczek, zbiorka odzieży, żywności i produktów chemicznych,
wspierająca „Schronisko dla osób bezdomnych Brata Alberta w Zamościu, Akcja Chryzantema - wsparcie polskich producentów chryzantem, Akcja świąteczna paczka - przez cały miesiąc
listopad członkinie koła poszukiwały ludzi dobrego serca, prosiły o wsparcie zarówno finansowe jak i towarowe. Odzew był ogromny, co pozwoliło na zrobienie wielu ogromnych paczek
żywnościowo-świątecznych. Koło podjęło się też przygotowania potraw wigilijnych dla samotnych, schorowanych i opuszczonych osób z terenu swojej gminy. Koło przede wszystkim działa w kierunku pomocy potrzebującym i czynów społecznych, ale również uczestniczy w wielu
konferencjach, konkursach kulinarnych, wyjazdach integracyjnych. Koło Gospodyń Wiejskich
w Michalowie stara się jak najlepiej promować swoją miejscowość, integrując lokalną społeczność, pomagając potrzebującym oraz wspierając swoją obecnością lokalne i gminne działania.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Polany

Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach zostało reaktywowane 19 czerwca 2011 roku. Panie
rozpoczęły działalność na rzecz swojej miejscowości, porządkując teren wokół świetlicy.
KGW w Polanach liczy 16 członkiń. Należą do nich: Przewodnicząca Teresa Sachajko, Maria
Burda, Iwona Beńko, Jadwiga Beńko, Małgorzata Chwaleba, Nadia Kałuża, Krystyna Radlińska,
Urszula Antoniewicz, Jadwiga Kurzawska, Teresa Oryszczak, Helena Legieć, Marianna Szum,
Irena Żwirek, Ewa Garniec, Małgorzata Szelewicz, Dorota Sachajko.
Panie z KGW dzięki swojej działalności mogą poszczycić się nagrodami i wyróżnieniami.
Na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Antoniówce otrzymały I miejsce za Stoisko Regionalne
oraz III miejsce za wieniec dożynkowy na Dożynkach Powiatowych w Telatynie. W 2012 r. Koło
było współorganizatorem Dożynek Gminno–Parafialnych w Polanach, na których obchodzono
450-lecie lokalizacji swojej miejscowości. W 2013 roku KGW zostało finalistą konkursu „Smaki
Roztocza”, a na Festiwalu Kultur i Jadła Kresowego w Baszni Dolnej w 2015 r. otrzymało wyróżnienie za golasy z maczką.
Na obszarze LGD Roztocze Tomaszowskie, Koło otrzymało II miejsce w roku 2012, III w 2014
r., oraz wyróżnienie za 2015/2016 rok za Najlepsze Inicjatywy Lokalne. W 2017 roku zostało laureatem na Art. Produkt Lokalny za ścieżkę historyczno-dydaktyczną. W 2015 roku realizowano
projekt RODZINA –TRADYCJĄ SILNA, której celem było zainteresowanie młodego pokolenia
tradycją i kulturą lokalną. OPTTK w Zamościu zorganizowało 46 Rajd Pieczonego Ziemniaka w Polanach, gdzie KGW przygotowało poczęstunek na około 300 osób. Ponadto, na zaproszenie Kurii Biskupiej w Zamościu z okazji Światowych Dni Młodzieży Panie zorganizowały
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stoisko regionalne, a w 2017 roku zorganizowały obchody 100-lecia urodzin Stanisława Basaja
ps. „Ryś”. W 2018 roku z programu Aktywnego Pogranicza KGW zrealizowało inicjatywę historyczno-turystyczną PAMIĘTAJMY w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Obok
kaplicy posadzono dąb, przygotowano 6 tablic tworzących około 6-kilometrowy szlak z Krynic
do Polan opisując lokalną historię. Na otwarcie szlaku odbył się rajd. W 2019 roku realizowano projekt ODKRYWAJMY – odkrywajmy lokalną historię. Postawiono kamień i tablicę przy
dębie, zorganizowano Święto Rodziny, na którą zaproszono Pisarzy i Malarzy spod Strzechy.
Przygotowano lokalne przysmaki, ognisko, dmuchańce dla dzieci, a podczas wydarzenia czas
umilał zespół „Chwilo Trwaj”. Projekt zakończył się rajdem, w którym uczestniczyli uczniowie
ze szkoły w Krynicach oraz KGW z Gminy Krynice. W ramach tych projektów zagospodarowano centrum wsi, przygotowano miejsce na ognisko, zrobiono ławki i stoły. W październiku 2018
roku Panie uczestniczyły w Pielgrzymce do Częstochowy Kobiet w 10-tą rocznicę obchodów
Międzynarodowego Dnia Kobiety Wiejskiej.
KGW w Polanach bierze udział w konkursach kulinarnych. W 2019 roku w konkursie KRYNICKIE GODY miodownik ich autorstwa otrzymał I miejsce. Ponadto, ze swoim stoiskiem
regionalnym Panie wyjeżdżają na kiermasze do Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Krynic, na
Jarmark Susiecki, Ordynacki, oraz Hetmański. W lipcu 2019 roku uczestniczyły na konferencji
z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim oraz otworzyły stoisko regionalne podczas
Pikniku Rodzinnego w Chełmie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach organizuje wydarzenia m.in. Opłatek, Dzień Kobiet.
Panie śpiewają ludowe piosenki i pastorałki, wyplatają wieńce dożynkowe, robią palmy wielkanocne oraz kartki okolicznościowe. Co więcej, uczestniczyły w pierwszym Konkursie KOBIETA WYJĄTKOWA I GOSPODARNA w Lublinie. W czasie pandemii brały udział w projekcie
KOŁO KULTURY oraz przestrzegając reżimu sanitarnego pracowały nad urządzeniem swojej
siedziby i punktu bibliotecznego w Domu Ludowym w Polanach. W 2021 roku Koło zamierza
obchodzić 10-lecie swojego istnienia i prowadzić KREATYWNE PONIEDZIAŁKI, zapraszając
mieszkańców do odnowionej świetlicy.
Specjalność: gotowanie, pieczenie, udział w konkursach, jarmarkach, Dożynkach, śpiew, rękodzieła.
Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach podzieliło się przepisem na sakiewki śliwkowe oraz
amoniaczki polańskie. Poniżej znajduje się na nie przepis:

Sakiewki śliwkowe
Składniki ciasta:
Ciasto drożdżowe:
◆ 1 litr mleka
◆ około 2 kg mąki
◆ 10 dag drożdży
◆ ¾ szkl. cukru
◆ ¾ szkl. oleju lub 0,5 kostki masła
◆ szczypta soli
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◆ 4 jajka
◆ 2 jajka do posmarowania ciasta
Składniki kruszonki:
◆ 0,5 kostki margaryny
◆ 0,5 szkl. cukru pudru
◆ 1 opakowanie cukru waniliowego
◆ 1 szklanka mąki
Składniki nadzienia:
◆ 1 kg śliwek węgierek bez pestek
◆ 4 łyżki kaszy mannej
◆ 4-8 łyżek cukru
Przepis:
Robimy klasyczne ciasto drożdżowe i odstawiamy do wyrośnięcia. Śliwki węgierki kroimy,
według uznania dodajemy cukier i wsypujemy kaszę mannę, która wpije sok podczas pieczenia.
Wyrabiamy kruszonkę dłońmi. Jajka do smarowania sakiewek roztrzepujemy. Kiedy ciasto podwoi swoją objętość dzielimy je w misce na cztery części. Bierzemy jedną część, rozwałkowujemy na stolnicy placek o grubości 1 cm i średnicy 11-13 cm, pucharkiem do lodów wykrawamy
placki. Lepimy sakiewki kładąc na środek pokrojone węgierki i zlepiając do góry brzegi tworząc
okrągłą sakiewkę. Smarujemy jajkiem i posypujemy kruszonką. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200OC. Sakiewki pieczemy 10 minut, a później obniżamy temperaturę do 180OC.

Amoniaczki poleńskie
Składniki:
◆ 3 jajka
◆ 2 żółtka
◆ 4 łyżeczki amoniaku
◆ 1 szklanka kwaśnej śmietany
◆ 1 kg mąki
◆ 1,5 szklanki cukru
◆ 2 białka z jajek
◆ 1 kostka margaryny
Przepis:
Jajka, żółtka, amoniak, śmietanę i szklankę cukru połączyć razem i zostawić na 1 godzinę.
Mąkę połączyć z roztartą margaryną i smalcem oraz przygotowanym rozczynem z amoniaku.
Szybko zagniatać. Trzymać w chłodnym miejscu. Białka lekko roztrzepać widelcem. Rozwałkować placek, wykrawać ciasteczka, smarować białkiem i posypywać cukrem. Układać na dużej
blasze. Piec w temperaturze 150-200OC.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Rachodoszcze
Koło Gospodyń Wiejskich Rachodoszcze powstało 26 stycznia 2014 roku z inicjatywy pani
Wiesławy Cybula, która pełni funkcję przewodniczącej. KGW przede wszystkim spełnia rolę
integracyjną i edukacyjną. Dba o integrację lokalnej społeczności. Dla podtrzymania więzi międzyludzkich członkinie organizują wspólne spotkania m.in. Dzień Dziecka, wykonywanie wieńca dożynkowego, wspólny opłatek.
Przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał zespół śpiewaczy „Na przekór wszystkiemu”, który
chętnie udziela się podczas uroczystości zarówno gminnych, powiatowych jak i kościelnych. Posiada różnorodny repertuar odpowiedni na każdą okazję. Są to utwory przedwojenne, ludowe,
kolędy, a także utwory skomponowane wyłącznie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rachodoszczach przez Pana Stanisława Piłata.
Członkinie koła chętnie biorą udział w różnych szkoleniach, spotkaniach i zajęciach z rękodzieła. Wykonują liczne ozdoby okazjonalne różnymi technikami (szydełko, haft, papierowa
wiklina, kwiaty z bibuły itp.). Starają się również odtworzyć przepisy kulinarne swoich przodków, aby móc przekazać tradycje kulinarne następnym pokoleniom. Panie z KGW spotykają się
systematycznie, przekazując sobie nawzajem doświadczenia. Kobiety wykonują to, co potrafią
najlepiej, a różnorodność działań sprawia, że każda z nich znajdzie tutaj zajęcie dla siebie. Są
otwarte na współpracę i chętnie integrują się z innymi zespołami, o czym świadczą wspólne
spotkania i wycieczki.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rachodoszczach prowadzą kronikę, w której zamieszczane są wydarzenia z życia KGW.
Specjalizacja: pieśni ludowe/tradycyjne, wyroby regionalne

45

46

Koło Gospodyń Wiejskich
Romanówka

KGW Romanówka nieoficjalnie działa od 2018 r. i zostało zarejestrowane w styczniu 2020 r.
W skład KGW wchodzą: Przewodnicząca Małgorzata Baran, Zastępca Przewodniczącej Ewa
Gontarz-Zając, członek Zofia Rarot. W Kole działają: Monika Zając, Małgorzata Luciak, Nadia
Wawrowska, Mariola Kowalska, Urszula Kowalska, Zofia Semczuk, Dorota Semczuk, Anna
Semczuk, Tomasz Semczuk, Stanisław Semczuk, Barbara Semczuk, Andrzej Zając, Alicja Bądyra, Alina Makuch, Joanna Blaszka, Barbara Kostrubiec, Czesława Kostrubiec, Piotr Zając, Radosław Zając, Janusz Baran, Grzegorz Luciak, Stanisław Blaszka, Dariusz Rarot.
KGW Romanówka bierze udział w dożynkach gminnych i parafialnych oraz jarmarkach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W 2018 r. KGW otrzymało I miejsce, statuetkę i nagrodę
pieniężną za wieniec dożynkowy, natomiast w 2019 r. wyróżnienie za Art Produkt Gminy Krynice. W 2020 r. za przygotowany wieniec dożynkowy Panie i Panowie z KGW otrzymali podziękowanie i nagrodę pieniężną.
Podczas Krynickiego Jarmarku Kultury Ludowej w 2019 roku KGW dostało podziękowanie
za Art Produkt Gminy Krynice, a tytuł laureata otrzymała Zofia Semczuk za Romanowski serek
i praśniaki. Ponadto, KGW Romanówka zostało wyróżnione za potrawę z ryb podczas Święta
Ryby i Tataraku.
Członkowie KGW Romanówka również śpiewają, otrzymali nagrodę pieniężną za występ
wokalny podczas dożynek Romanowczanki z Romanówki w 2020 r.
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Specjalność: udział w dożynkach, jarmarkach, gotowanie, śpiew.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Sąsiadce
Koło Gospodyń Wiejskich w Sąsiadce działa od 45 lat. Okres działalności obejmował zarówno udział w uroczystościach gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich. Z uwagi na działający
chór, Koło brało udział w wielu konkursach śpiewaczych świeckich i kościelnych. Zwieńczeniem
ich działalności było zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie “Kobieta Gospodarna - Wyjątkowa” w roku 2020.
Specjalizacja: rękodzieło ludowe, pieśni ludowe/tradycyjne, wyroby regionalne

Gołąbki - przepis
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

½ kg ryżu
1 ½ l wody
1 kg mielonego mięsa
1 cebula
sól, pieprz do smaku
koncentrat pomidorowy
wegeta

Wykonanie:
Ryż ugotować. Mięso podsmażyć, pokrojoną cebulę również. Do smażenia użyć oleju lub
smalcu. Następnie połączyć mięso, cebulę z wystudzonym ryżem, przyprawić solą i pieprzem.
Dodać koncentrat pomidorowy i łyżkę wegety.
Przygotowane liście z kapusty lub liście chrzanu lub sałaty nadziewać przygotowanym farszem. Układać na blaszce i piec w nagrzanym do 150 stopni piekarniku do chwili uzyskania
odpowiedniego koloru.
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Starym Zamościu

Koło powstało latem 2019 r. Przewodniczącą została Barbara Denkiewicz-Jachorek,
Zastępcą - Ewa Denkiewicz, Skarbnikiem - Bogusława Niedziela.
Do koła należą kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy starają się wspólnie aktywnie działać na
rzecz lokalnego środowiska. Dotychczas przedstawiciele KGW brali udział w VII Międzygminnym Przeglądzie Ludowym GOK Stary Zamość. Od początku powstania koło organizuje spotkania: andrzejkowe, wigilijne, okolicznościowe. Dużym atutem jest współpraca z Gminnym
Ośrodkiem Kultury oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Zamościu. W GOK-u korzysta
z różnego rodzaju warsztatów, które wnoszą do jego społeczności wiele zdobytych umiejętności.
Swoją siedzibę posiada w nowej świetlicy wiejskiej.
KGW w Starym Zamościu wspiera również akcje charytatywne. Przy współpracy z panią
Agatą Piwko – Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+
przekazało kilka partii maseczek ochronnych strażakom i gronu pedagogicznemu szkoły w Starym Zamościu. Ponadto koło uczestniczyło w akcjach charytatywnych dla dzieci chorych Fundacji „SiePomaga.pl”, oraz zorganizowało zbiórkę funduszy na leczenie ich koleżanki. W konkursie „Kobieta Gospodarna, Wyjątkowa” na szczeblu powiatowym, KGW zdobyło II miejsce
za najlepszą potrawę z wykorzystaniem lubelskich jabłek, które zakończyło się uczestnictwem
na gali finałowej w Lublinie. Członkowie KGW brali także udział w festynie Kół Gospodyń
Wiejskich w Bondyrzu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności, w którym uzy53

skało I miejsce za swoją potrawę. Uczestniczyły także w konkursie „Słodki mazurek”, którego
celem było kultywowanie polskiego dziedzictwa. Organizatorem była Fundacja Krajowej Spółki
Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” z siedzibą w Toruniu. Koło Gospodyń Wiejskich stara się integrować z innymi kołami organizując spotkania i wymieniając się doświadczeniami. Co więcej,
na zaproszenie ks. Krzysztofa Hawro wzięło udział w audycji Katolickiego Radia Zamość, w której panie mogły porozmawiać o swoich tradycjach kulinarnych. W konkursie „Ziołowe skarby
kulinarne” zajęły I miejsce na szczeblu powiatowym i uczestniczyły w gali finałowej w Chełmie.
IX Międzygminny Przegląd Ludowy w Starym Zamościu zakończył się wyróżnieniem potraw
jarskich autorstwa KGW w Starym Zamościu.
Członkowie uczestniczyli w dożynkach Powiatowo-Gminnych w Sitnie, w których reprezentowali swoją gminę, zdobywając II miejsce w konkursie „Wieniec nowoczesny”. Do rozwoju
koła przyczynia się pomoc finansowa i merytoryczna z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Przepis na miętowe pierożki na cieście mlecznym
Ciasto:
◆ 2 szkl. mąki pszennej
◆ ¾ szkl.mleka w temper. pokojowej lub lekko podgrzane
◆ 3 łyżki oleju, szczypta soli
◆ Z mąki, mleka, oleju i soli zagnieść ciasto. Musi być elastyczne.
◆ Odstawić na 15-30 min. Po tym czasie rozwałkować.
Farsz:
◆ Ugotowane ziemniaki, ser biały przecisnąć przez praskę, dodać posiekaną bardzo drobno
miętę o intensywnym aromacie.
◆ Wszystkie składniki połączyć, dodać sól do smaku.
◆ Z ciasta wykrawać szklanką koła, nakładać farsz i lepić pierożki.
◆ Gotować w osolonej wodzie z dodatkiem oleju, aż do wypłynięcia na wierzch.
◆ Podawać na słono ze skwarkami i śmietaną lub na słodko z cukrem i śmietaną.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Udrycze Koniec

Koło Gospodyń Wiejskich w Udryczach Koniec założone zostało w 1963 r. Liczyło wtedy
około 40 osób. Przewodniczącą była pani Leokadia Kasiura.
Korzystano z kursów: pieczenia i gotowania, masarskiego, przetworów owocowych, kroju
i szycia, robótek na szydełku i drutach, wyszywania, szycia domowych pantofli.
Organizowano Dożynki, panie robiły wieńce, wyjeżdżano do innych gmin, świętowano co
roku Dzień Kobiet.
Organizowano zabawy wiejskie, z których dochód przeznaczono na zakup sprzętu, naczyń
itp. dla KGW. Zakupiono między innymi szatkownicę do siekania kapusty i pralkę Franię. Z tego
sprzętu korzystały kobiety z całej wsi.
Organizowano wycieczki krajoznawcze, zasadzano krzewy i kwiaty.
Organizowano konkursy na najpiękniejszy ogródek we wsi. Nagrodą były szczepienia drzew
i krzewów owocowych oraz róż.
W następnych latach przewodniczącymi były panie Kazimiera Śliwińska, Bronisława Skowron, Eufrozyna Bogdanowicz.
Podczas spotkań, balów, zabaw, prób były śpiewy ludowych piosenek, kolęd, anegdoty, wiersze, dowcipy, a niektórzy brali udział w sztuce teatralnej.
W 2016 roku we wrześniu reaktywowano KGW Udrycze Koniec, liczyło ono 15 osób z przewodniczącą panią Danutą Budzyńską.
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Dzięki funduszom sołeckim KGW Udrycze Koniec przez kolejne lata doposażano w meble
i sprzęty niezbędne do funkcjonowania Koła.
Aktualnie KGW ma swoją siedzibę w strażnicy OSP Udrycze i organizuje spotkania np.
z okazji „Andrzejek”, zakończenia karnawału, Dnia Kobiet, warsztaty kulinarne, tworzenie rękodzieł m.in. pisanki, ozdoby choinkowe, kwiaty, wieńce dożynkowe. Bierze udział w wycieczkach
z GOK Stary Zamość, wyjazdach gościnnych z okazji Dnia Seniora i konkursach.

Przepis na sernik na kruchym spodzie
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

25 dkg mąki,
12 ½ dkg tłuszczu,
1 całe jajko,
1 żółtko,
1 łyżka śmietany,
¼ proszku do piecz.
10 dkg cukru,

Z tych składników zagnieść ciasto, wyłożyć na blachę.
Ser
◆ 1 kg sera,
◆ 10 jajek,
◆ 1 ½ szkl. cukru,
◆ puszka brzoskwiń,
◆ 2 budynie waniliowe,
◆ rodzynki,
◆ 1 łyżka mąki pszennej,
◆ 1 kostka margaryny,
◆ aromat waniliowy
Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami, dodać ser, budynie w proszku i mąkę pszenną, rodzynki i aromat waniliowy. Ubić 5 białek, zmieszać delikatnie z serem, na ciasto na wierzch
wyłożyć brzoskwinie z puszki. Piec ok 50 min. w temp. 160-170 st.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Wilków "Orliki"
Koło w Wilkowie istnieje od dawna, jego działalność wznowiono w 2019 r. Zmienił się zarząd i powstała nowa nazwa ,,Orliki”. Na dzień dzisiejszy koło liczy 21 osób, w tym 3 mężczyzn.
W ostatnich latach Koło zdobyło kilka nagród. Panie zajmują się robótkami ręcznymi - wyszywają, szydełkują, gotują, pieką oraz działają charytatywnie. W ostatnim czasie osiągnęły kilka
sukcesów, m.in. zajęły pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym organizowanym w Horodle
na ciasto z wiśniami, makiem i orzechami ,,Orlik”, pierwsze miejsce za kaczkę z warzywami
w ziołach w konkursach organizowanych w Werbkowicach, Zamościu oraz w Chełmie. W 2020
r. zajęły II miejsce w konkursie na pisankę wielkanocną w Lublinie oraz I miejsce za stroik wielkanocny w konkursie realizowanym w Mirczu. Koło „Orliki” ma nadal dużo pomysłów i chce
się rozwijać. Obecnie startuje w konkursie kulinarnym bożonarodzeniowym organizowanym
w Lublinie.

Placki na sodzie
Składniki
◆ 1 kg mąki,
◆ 1 i 1/2 łyżeczki sody,
◆ 1/2 litra kwaśnego mleka,
◆ 1 łyżeczka soli,
◆ 2-3 jajka
Etapy przygotowania
Do naczynia wlać kwaśne mleko i dodać pozostałe składniki. Wyrabiać długo, rozwałkować
na grubość 1,5 - 2 cm i wykrawać szklanką. Piec na blasze (ja piekę na papierze do pieczenia)
w temperaturze 170 stopni C, około 15-20 minut, z obu stron, aż będą rumiane.
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Koło Gospodyń Wiejskich
Wysokie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem zostało założone w sierpniu 2001 r. Przewodniczącą
Koła od dnia założenia jest Pani Wanda Szpuga. Organizacja liczy 20 członkiń. Początkowo
miejscem spotkań Koła Gospodyń był dawny budynek Domu Ludowego- Remizy z lat 30-tych
XX w. Tam Panie się spotykały i realizowały swoje pomysły i przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. W 2005 r. członkinie Koła Gospodyń założyły Regionalną Izbę Pamięci, w której
gromadziły dawne sprzęty domowe i narzędzia gospodarskie. W 2011 r. Regionalna Izba Pamięci została przeniesiona do nowego obiektu stylizowanego na wzór wiejskiego dworku, gdzie
obecnie jest zgromadzonych ok. 1200 eksponatów.
Członkinie Koła biorą czynny udział w wielu uroczystościach i spotkaniach lokalnych
i gminnych – Dożynki Gminne i Powiatowe, od 15 lat organizują cykliczną imprezę -Dzień Muzealnika. Ponadto organizują warsztaty dla mieszkańców sołectwa i okolicznych miejscowości,
np. warsztaty szydełkowania, na których wykonują różne serwetki, ozdoby choinkowe, robią
kwiaty z bibuły, dekoracyjne pająki. Organizują warsztaty kulinarne kuchni regionalnej, pieczenie chleba na zakwasie w piecu chlebowym opalanym drewnem. Panie co roku spotykają się do
wicia wieńca dożynkowego, do międlenia lnu. W swym dorobku Koło nagrało filmy pt. Żniwa,
Wykopki, Sianokosy – filmiki pokazują jak dawniej wyglądały żniwa, jak kopało się ziemniaki
i powstawało siano. Koło w swej już wieloletniej działalności kultywuje tradycje ludowe i obrzędowe, zachęca młode pokolenia do podtrzymywania lokalnej tożsamości, integruje i angażuje
mieszkańców wsi w swoją działalność społeczną.

58

59

Koło Gospodyń Wiejskich
z Zadnogi

Początki KGW z Zadnogi sięgają lat 90-siątych. Koło zostało zarejestrowane w 2008 r. w Urzędzie Gminy. Obecnie liczy 15 osób, a przewodniczącą jest Edyta Szykuła. Kobiety łączą wspólne
pasje i determinację w dążeniu do celu. Z dumą reprezentują swoją miejscowość, a także gminę
i powiat.
Członkinie KGW gotują, pieką i przyrządzają nalewki. Swoimi przepisami podzieliły się
w przewodniku „Smaki Roztocza Tomaszowskiego”, w którym zdradziły tajemnice kapuścianego pączka. Panie jeżdżą na jarmarki, festyny, kiermasze, biorą udział w konkursach, zdobywając
wysokie miejsca. W konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza” organizowanym przez Lokalną
Organizację Turystyczną nagradzane były przyrządzone przez Nie potrawy nawiązujące do tradycji i historii Ziemi Lubelskiej. W 2013 r. – zajęły II miejsce za ciasto z rabarbarem, natomiast
w 2014 r. - I miejsce za nalewkę sosnową i II miejsce za pączek kapuściany, zaś w 2015 r. – III
miejsce za piernik z opalonego cukru i III miejsce za nalewkę malinową na zbożówce. Podczas
Jarmarku Susieckiego w 2017 r. ciasto rabarbarowe Koła Gospodyń z Zadnogi zdobyło I miejsce.
W 2017 r. Panie ponownie wzięły udział w konkursie „Smaki Zamościa i Roztocza” w kategorii
wypieki zajmując: II miejsce za „Piernik babci Zuzi”, III za „Bułkę drożdżową z rabarbarem”,
a w kategorii nalewki - II miejsce za „Nalewkę z czeremchy”.
Ich działalność nie ogranicza się jedynie do kuchni. Same, bądź z zaprzyjaźnioną artystką
Agatą Piwko organizują warsztaty rękodzieła dla wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Mają również czas, by odpocząć, jeżdżąc do kina, teatru, na wycieczki.
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Spotkania z rodziną i przyjaciółmi mają ogromne znaczenie, dlatego nie zapominają o organizowaniu imprez okolicznościowych, m.in. Sylwestra, Ostatków, Dnia Dziecka, Andrzejek i innych. Dość ważnym wydarzeniem dla Pań z KGW z Zadnogi było goszczenie w 2014 r. Pani
Poseł Genowefy Tokarskiej. W rewanżu, wszystkie koła z Gminy Krynice dostały zaproszenie
do Sejmu, gdzie z przyjemnością pojechały.
Ponadto, co roku, Panie biorą udział w konkursie powiatowym na palmy wielkanocne. Na
swoim koncie mają II miejsce w kategorii „Palmy średnie oryginalne” (2013 r.), I miejsce w kategorii „Palmy wysokie tradycyjne, wykonane z naturalnych materiałów” (2014 r., 2015 r., 2016 r.,
2017 r.) a w 2018 r. zajęły II miejsce w tej samej kategorii. W 2019 r. palma wykonana z naturalnych kwiatów pojechała do Lublina, gdzie otrzymała nagrodę specjalną z rąk Pani Poseł na Sejm
RP Elżbiety Kruk w I Wojewódzkim Konkursie „Na Palmę i Pisankę Wielkanocną”. Zachęcona
przykładem młodzież pod okiem Koła również zdobyła I miejsca w 2014 r. oraz 2015 r. w kategorii „Palmy małe, wykonane indywidualnie” w Bełżcu.
KGW w Zadnodze wyróżniając się wielkim zaangażowaniem i niebywałą aktywnością zapisało się do Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspierane przez męskie OSP w Zadnodze stworzyły
kobiecą drużynę KDP w Zadnodze. W 2017 r. zajęły III miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu powiatowym oraz I miejsce w ćwiczeniach bojowych. W 2019 r. zajęły I miejsce w powiatowych zawodach strażackich.
Specjalność: gotowanie, pieczenie, przyrządzanie nalewek, rękodzieła, palmy wielkanocne,
aktywność fizyczna.
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Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
ACTIVUM
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ACTIVUM ze Starego Zamościa powstało 28 lutego 2016
roku. Tworzy je osiem mieszkanek gminy Stary Zamość. Od samego początku swojej działalności panie aktywnie włączały się w życie kulturalne i społeczne gminy. Panie chętnie biorą
udział w różnego rodzaju warsztatach, czy
to kulinarnych, czy
też plastycznych. Pozyskaną w ten sposób
wiedzę wykorzystują
w swojej działalności.
Dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie
zorganizowały cykl
poświęcony nawykom
dobrego
żywienia:
praktyczny pokaz pieczenia chleba, „Szczypiorkowo”, „Mleczna
kraina” i pokaz pieczenia ciastek. We
wrześniu 2017 roku
panie ze Stowarzyszenia przygotowały poczęstunek, składający
się z potraw regionalnych dla goszczącego
w Starym Zamościu
Ambasadora
USA
Paula W. Jonesa. W 2018 roku panie współorganizowały wraz z GOK festyn rodzinny „Rozpoczęcie wakacji - Stary Zamość 2018”, a także reprezentowały gminę ze stoiskiem z potrawami
regionalnymi na Pierwszym Ogólnopolskim Święcie Plonów „Wdzięczni Polskiej Wsi” w Wąwolnicy, z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2019 roku Stowarzyszenie reprezentowało także gminę Stary Zamość ze stoiskiem z potrawami regionalnymi na
Święcie Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego w Skierbieszowie.
W 2019 roku Stowarzyszenie zajęło II miejsce w kategorii kulinaria na VII Międzygminnym
Przeglądzie Ludowym w Starym Zamościu, oraz I miejsce w konkursie w kategorii „Sekret kulinarny w przetworach” podczas Pierwszego Wojewódzkiego Konkursu „Kobieta Wyjątkowa,
Gospodarna” w Lublinie, gdzie panie reprezentowały powiat zamojski.
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W 2020 roku działalność Stowarzyszenia była ograniczona z powodu pandemii.
W marcu i kwietniu panie włączyły się w akcję szycia maseczek, współpracując z Zarządem
Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu i Wójtem Gminy Stary Zamość, którzy dostarczali materiału na maseczki. Maseczki dostarczane były do szpitala w Zamościu, jak
i też służb miejscowych.
W lipcu 2020 roku Stowarzyszenie wzięło udział w półfinale konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Zamościu, gdzie panie zajęły
I miejsce w kategorii - szarlotka. W finale, który odbył się w październiku w Lublinie Stowarzyszenie za szarlotkę zajęło II miejsce. Także w 2021 roku Stowarzyszenie zajęło II miejsce w tym
konkursie, tym razem za potrawę „Hałajda z fajerczakami”.
We wrześniu 2020 roku panie wzięły udział w warsztatach wyjazdowych do Muzeum Wsi
Lubelskiej w ramach projektu „Koło Kultury 2020-2021” zorganizowanego przez Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Współpraca w ramach tego projektu była
dalej realizowana w 2021 roku poprzez kolejne wyjazdy do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz warsztaty kulinarne, ceramiczne i rękodzieła, które odbyły się w Starym Zamościu.
Ponadto, we wrześniu Stowarzyszenie wzięło udział w Lubelskich spotkaniach z przyrodą
Urszulin 2020 „Pożegnanie Żurawi” w Poleskim Parku Narodowym. Panie przygotowały potrawy regionalne.
Oprócz działalności na niwie kulinarnej Stowarzyszenie wykazuje się także twórczo: co roku
wykonuje kilkumetrową palmę na konkurs wielkanocny, wieniec dożynkowy, a także bierze
udział w konkursach kulinarno - plastycznych organizowanych przez LGD Ziemia Zamojska,
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

„Hałajda z ziołowymi fajerczakami”
Składniki:
◆ hałajda (młode listki łobody zrywane na wiosnę - można je po blanszowaniu zamrozić), młode listki pokrzywy, czosnek, szczypiorek, koperek, śmietana, 1 łyżka mąki pszennej, pieprz
i sól do smaku.
Wykonanie:
◆ Hałajdę i pokrzywę obgotować i odcedzić, dodać posiekany szczypiorek, koperek i czosnek,
oraz śmietanę z mąką.
◆ Zagotować i doprawić do smaku.
Składniki na Fajerczaki:
◆ Mąka, woda i zioła (bazylia, tymianek, oregano)
Wykonanie:
◆ Z mąki i wody oraz posiekanych ziół (mogą być suszone) zagnieść ciasto jak na pierogi. Rozwałkować i wykrawać trójkąty, które należy kłaść na gorące fajerki kuchni węglowej.
◆ Podawać upieczone fajerczaki z hałajdą.
Oprac. Elżbieta Czarny
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Koła Gospodyń Wiejskich
z Gminy Werbkowice
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