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SZANOWNY CZYTELNIKU
Oto trzymasz przed sobą owoc niezwykłej pracy zbiorowej, efekt zaangażowania wielu mieszkańców Gminy Serniki. Swój wkład w to dzieło włożyły również
osoby spoza naszej Gminy związane z sernicką ziemią pracą, pochodzeniem, więzami rodzinnymi, jak też zwykłym sentymentem.
Skąd pomysł na książkowe wydanie historii Gminy własnym staraniem? Jaki cel
chciano osiągnąć podejmując się tego zadania? Wyzwanie w wymiarze intelektualnym, trzeba przyznać naprawdę niemałe. Czy osiągnięto to co zamierzono? Oceńcie Państwo sami. Myślę, że wielu, a może nawet wszyscy, wśród osób redagujących
tę książkę, mają satysfakcję z końcowego efektu swojej pracy.
Dotychczas Gmina Serniki nie miała opracowania, które w tak kompleksowym
zakresie opisywałoby historię Gminy. Nie było nawet takich, które tak szeroko opisywałyby historię poszczególnych wsi. Ponadto książka zawiera bogatą, w wielu przypadkach bardzo cenną, dokumentację fotograficzną odnoszącą się do poszczególnych miejscowości Gminy i ludzi tu mieszkających.
Pomysł tego dzieła zrodził się na początku 2011 roku. Decyzja nie była łatwa. Świadomość wagi przedsięwzięcia,
zakres trudności - nakazywały daleko idącą rozwagę. Z drugiej strony, jako samorząd Gminy, dysponowaliśmy najważniejszym kapitałem jaki był niezbędny do podjęcia takiego wyzwania - ogromnym potencjałem intelektualnym naszych
mieszkańców w osobach: radnych, sołtysów, nauczycieli, bibliotekarek, pracowników Gminy, prezesów OSP, księży.
Dysponowaliśmy też - co prawda, wieloźródłowym materiałem historycznym, ale ten wymagał trudnego, rzetelnego pod
względem warsztatowym uporządkowania. To wbrew pozorom, wcale nie łatwe zadanie. Dzieje niektórych miejscowości
Gminy przeplatają się wzajemnie, a już historia parafii Serniki wpisana jest znacząco w historię wszystkich wsi wchodzących w skład parafii. Co zrobić, żeby nie powtarzać tych samych treści w historiach poszczególnych miejscowości?
No właśnie. Jeszcze jeden niesłychanie ważny aspekt podjętych działań, a mianowicie pozyskanie z przekazu ustnego
opowiadań o historii Gminy od żyjących jeszcze mieszkańców, którzy sami w sobie są „żywą historią”. Taki przekaz niekoniecznie należy traktować jako dokument, co skądinąd oczywiste, ale co równie oczywiste, jest swego rodzaju wiedzą
unikatową, a tym samym niesłychanie cenną.
Pozyskaliśmy również z domowych archiwów naszych mieszkańców wiele starych zdjęć, które obrazują, jak w przeszłości wyglądały nasze wsie, w jakich obejściach żyli, jak się ubierali ówcześni mieszkańcy Gminy. Publikując w tym
opracowaniu stare fotografie, przywołaliśmy w pewnym wymiarze do życia tamte czasy, tamte miejsca, ludzi wówczas tu
żyjących. Czy to nie piękne? Czy było warto? Bez wątpienia tak.
Myślę, że ta książka to dowód na to, że samorząd Gminy może naprawdę wiele w przestrzeni życia społecznego. Warunek, to daleko idąca wola współpracy. Kiedy na pierwszym spotkaniu konstytuującym zespół redakcyjny zjawili się prawie
wszyscy radni, sołtysi, wszyscy dyrektorzy szkół, panie bibliotekarki, proboszcz parafii Serniki, prezesi OSP, nie miałem
wątpliwości – sukces jest w naszym zasięgu. I oto stało się. Mamy książkę, nasze wspólne dzieło.
Pragnę uprzedzić naszych Czytelników, że autorzy tej publikacji podjęli się pisania historii swoich miejscowości dysponując ograniczonym warsztatem badawczym. Książka ta nie jest, gdyż być nie miała, opracowaniem ściśle naukowym
- nie prowadzono bowiem badań źródeł historycznych w sposób, w jaki należałoby to czynić pisząc stricte historię. Książka ta jest natomiast dziełem, w którym zgromadzono wieloźródłowy materiał publicystyki historycznej wzbogacony
o dokumenty, fotografie i przekaz ustny naszych mieszkańców. Niektóre opisane fakty owszem, mają swoje umocowanie
w dokumentach źródłowych, co odzwierciedlają przypisy, co też przesądza, że to opracowanie pewne walory pracy naukowej bez wątpienia posiada.
Czytajmy zatem tę książkę ze świadomością, że oto sami mieszkańcy Gminy, wedle nakreślonej sobie koncepcji,
zgromadzili w jednym opracowaniu dostępny zasób wiedzy historycznej o swojej Gminie i wydano to dzieło w formie
książkowej. Miejmy też świadomość, że ta publikacja nie jest pełną, chronologiczną historią Gminy.
To co Państwo znajdziecie w tym opracowaniu to zebrane w sposób amatorski ale zarazem profesjonalny, obszerny
materiał – „Z dziejów Gminy Serniki” odnoszący się do tych okresów historycznych, co do których autorzy nie mieli
szczególnie utrudnionego dostępu do historycznych źródeł pisanych. Wiedzmy również, że podzespoły redakcyjne
niektórych wsi miały narzucone granice objętości własnych opracowań. Konieczność taka wynikała z faktu, iż książka
jako całość nie mogła przekroczyć określonej objętości. Zapewne znajdą się tacy, zwłaszcza wśród znawców przedmiotu, którzy doszukają się merytorycznych uchybień, niedociągnięć, braków, itp. Jednakże dla nas w wymiarze lokalnym
to bardzo wartościowe dzieło i doniosłe, dużej wagi wydarzenie w obszarze szeroko rozumianej kultury.
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Chylę czoło przed wszystkimi, którzy wnieśli swój wkład w powstanie tej książki. Wyrażam słowa uznania i wdzięczności członkom zespołu redakcyjnego na szczeblu Gminy, jak również wszystkim wchodzącym w skład zespołów redakcyjnych w poszczególnych miejscowościach. Dziękuję mieszkańcom Gminy Serniki za przekazaną nam wiedzę, fotografie i inne dokumenty z własnych zasobów, które wykorzystano w tym opracowaniu.
Wyrażam nadzieję, że ta książka spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy, że zainspiruje wielu do
zgłębiania historii swojej miejscowości, a być może niektórych zmotywuje do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności, lokalnego samorządu.
Chciałbym również, żeby osoby, które w przeszłości wnosiły wkład w rozwój swojej wsi, gminy, parafii poczuły się
uhonorowane. Honorem bowiem jest czynienie rzeczy dobrych – pro publico bono. Każdy bowiem, kto dla ogółu czyni
dobro zasługuje na uhonorowanie. Dzięki tej publikacji osoby te na trwałe wpisały się w historię Gminy Serniki i w ten
oto sposób oddajemy im dzisiaj honor i cześć. Niech ta książka będzie również naszym małym pomnikiem wdzięczności
adresowanym tym wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów zaangażowaniem i własną pracą współtworzyli nasze wsie,
parafie i Gminę.

SERNIKI

Jak pisał C.K. Norwid – „Żeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”. To niesłychanie doniosłe
przesłanie - zwłaszcza współcześnie, w czasach kiedy mamy tak ogromne możliwości podróżowania po świecie, kiedy tak
wielu emigruje za pracą. Myślę, że ta publikacja wpisuje się w przesłanie Norwida, że będzie miała znaczący wpływ na
umacnianie przywiązania do tej ziemi, która dziś jest naszą Małą Ojczyzną, a której na imię Gmina Serniki.
Czytelnikom należy się wyjaśnienie, dlaczego książka pisana jest w takiej, a nie innej konwencji. Dlaczego przyjęta
metodyka różni się od siebie w opracowaniach historii poszczególnych wsi.
Szanowny Czytelniku, procedowanie napisania książki rozpoczęto od powołania zespołu redakcyjnego na szczeblu
Gminy. Zadaniem tego zespołu było koordynowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z całym procesem koncepcyjnym i wykonawczym. Dla opracowania historii poszczególnych wsi powołane zostały podzespoły redakcyjne, w skład
których weszli przedstawiciele tych miejscowości w osobach: radnych, sołtysów, nauczycieli, bibliotekarek, jak też inne,
które zadeklarowały chęć współpracy. Co do historii tematycznych takich jak: historia parafii, szkół, straży pożarnych,
bibliotek - zaangażowano: księży, dyrektorów szkół, nauczycieli, prezesów OSP, bibliotekarzy. Tak więc historie poszczególnych miejscowości pisały inne zespoły i tu, co do formuły, przyjęto całkowitą dowolność. To stąd wynika różnica
odnosząca się do redakcyjnej koncepcji, redakcyjnego stylu, a nawet różnic w posługiwaniu się językiem pisanym. Takie
rozwiązanie uznano za słuszne. Czy słusznie? Chyba tak.
Dlaczego sami podjęliśmy się tak trudnego zadania? Otóż zlecenie takiego opracowania historykowi z właściwym
przygotowaniem znacznie podniosłoby koszty tej publikacji oraz o kilka lat wydłużyło czas jej przygotowania. A to co najważniejsze, żaden historyk nie byłby w stanie uzyskać takiej ilości zdjęć i dokumentów z zasobów naszych mieszkańców,
a tym bardziej opowiadań - które nam chętnie przekazywano. Wyrażam przekonanie, że ta książka będzie wznawiana
i z pewnością uzupełniana o nowe fakty, nowe opowiadania, kolejne zdjęcia i historyczne dokumenty pozostające w prywatnych zasobach naszych mieszkańców.

Czy pamiętasz tamte lata
tamtą wieś?
Wyboiste drogi, koleiny
i drewniany most przez Wieprz? …
Kazimierz Włosek (fragment)

W książce świadomie pomijane są niektóre fakty historyczne, zwłaszcza te o negatywnej konotacji, odnoszące się do
osób i zdarzeń, które mogłyby wywołać kontrowersje i zadrażnienia wśród żyjących jeszcze mieszkańców Gminy. Nie
było również zamiarem autorów tego opracowania odnoszenie się do wydarzeń historycznych w sposób jednoznacznie
interpretujący fakty. Jak wiemy wielu, nie tylko polityków, ale też historyków, różni się w ocenie najnowszej historii Polski. Z całą pewnością dla amatorów, jakimi są autorzy tej książki, jednoznaczne ocenianie lokalnych wydarzeń historycznych byłoby zadaniem karkołomnym.
Wyjaśnienia wymaga również, dlaczego nie wszystkie zdjęcia dostarczone nam opublikowano w tej książce. Przyczyna jest prozaiczna. Wydanie książki finansowane jest ze środków unijnych i ma narzucone pewne granice objętości.
Ponadto nie wszystkie fotografie były dostatecznie dobrej jakości, a wiele powtarzało się w odniesieniu do określonych
miejsc, sytuacji i osób. Nie oznacza to, że zdjęcia te nie będą już wykorzystane w ogóle. Jako samorząd Gminy nosimy się z
zamiarem wydania albumu pt. „Gmina Serniki w fotografii”. Chcemy, żeby album obejmował okres międzywojenny, czas
wojny, okres powojenny i czasy współczesne. W tym celu w odpowiednim, momencie ponowimy zbieranie zdjęć wśród
naszych mieszkańców, aby je zamieścić w albumie. Tam też znajdą swoje miejsce fotografie, których nie odnajdziecie
Państwo w tej publikacji.
Wyrażam nadzieję, że dla mieszkańców Gminy Serniki czytanie tej książki będzie dużą przyjemnością, a być może
dla niektórych wzruszającym przeżyciem.

Stanisław Marzęda – Wójt Gminy Serniki

Serniki

Autorzy rozdziału:
Maria Iwanek przy
współpracy Renaty
Szczęch
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NAJSTARSZA HISTORIA SERNIK
Tereny dzisiejszej Lubelszczyzny we wczesnym średniowieczu zamieszkiwane były przez słowiańskie plemię Lędzian.
Najstarsze osady pochodzą z II poł. VI w. Już w wiekach II-V przez dzisiejszą Lubelszczyznę wiódł szlak bursztynowy
wzdłuż Bugu i Dniestru, aż do Morza Czarnego. Biskupstwo krakowskie, które powstało w 1000 r. objęło swoim zasięgiem całą Małopolskę i ówczesne Kresy Wschodnie. W ten sposób Lubelszczyzna na zachód od Wieprza została związana
z Małopolską. Pod koniec XII w. Kazimierz Sprawiedliwy skupił w swoich rękach władzę nad Małopolską, w której skład
wchodziły ziemie: krakowska, sandomierska, lubelska i wtedy to na miejscu skromnych osad zaczęły powstawać zespoły
miejskie, w tym zabudowania miejskie Lublina1.
Pierwsze wzmianki o Sernikach – niewielkiej miejscowości oddalonej 25 km od Lublina i 5 km od Lubartowa – pojawiają się w źródłach z 1317 roku, za czasów panowania Władysława Łokietka.

In nomine Domini amen, Ea quae de mera liberalitate principum ob merita subditorum ac fidelia obsequia
conceduntur, testium adminiculo et attestatione litterarum consueverunt perennari. Hinc est, quod nos Vladislaus
Dei gratia dux Cracouiae, Sandomiriae […] Regni Poloniae notum fore volumus universis, tam praesentibus, quam
futuris, tenore praesentium inspecturis, quod consideratis et inspectis meritis ac fidelibus servitiis per Dersconem
et Ostasonem haeredes de Bescze […] videlicet Beysze, Podolany, duas sortes in Stoianowicze, Koloczyce, Briscza, Nowaczerkiew, Wroczimirow, Zakrzow, Zatopolce, Gostcza, Sirnice, Melgwi, et Jancowicze sibi adiacentem
Dobrowica, Slawino, Motycz, Bochotnyca […] et si quas insposterum locaverint intra limites seu gades villarum
predictarum iure Tuitonico Sredensi ipis in perpetuum indulsimus et concessimus collocandas quibuslibet iuribus,
consuetudinibus, agariis et perangariis Polonicalibus proculmotis, prout utilius et convenientius ipis videbitur opportunum, ut ex ec praefatae haereditates fortius possent sumere meliorationis incrementum […].
Jest to odpis pierwszego pisanego dokumentu z 30 listopada 1317 roku, w którym wymienia się Serniki2.
W okresie średniowiecza władca danej ziemi bardzo często podróżował po swoim księstwie. Wynikało to z potrzeby
i konieczności rozłożenia równomiernie na poddanych wszystkich rejonów księstwa kosztów utrzymania dworu. Ponadto władcy wypełniali wtedy swoje liczne obowiązki. Wraz z całym dworem przemieszczali się po księstwie również
książęcy służebnicy a wśród nich żerdnicy, których zadaniem było przewożenie drewnianych żerdzi potrzebnych do stawiania książęcych namiotów. Oni to właśnie je transportowali. Żerdnicy byli niechętnie witani przez ludność, ponieważ
ich przybycie a następnie przyjazd licznego dworu oznaczały stratowanie plonów, zniszczenie zabudowań i opróżnianie
spiżarni. Sprzeciwienie się żerdnikom było niezwykle surowo karane przez ówczesne prawo. Z końcem XIII wieku dawni
żerdnicy przestali być potrzebni. Kraj został zjednoczony przez Wacława II, a następnie w początkach XIV wieku przez
Władysława Łokietka. Żerdnicy powiązani z dawnym systemem książęcym stali się zbędni, dlatego osadzano ich w różnych wsiach, które często nazywano Żerdnikami. Tak najprawdopodobniej powstały obecne Serniki.3
Istnieją inne źródła, które podają, że wieś Serniki posiada nazwę służebną tak jak inne miejscowości wczesnośredniowieczne, na przykład Rybitwy, Strzelce, Borowniki4 .
Zygmunt Gloger termin „Serniki” definiuje jako budynek do obsuszania serów i gomółek 5.
Także od sera nazwę wsi Serniki wywodzi Stanisław Rospond, znany polski językoznawca6.
Wyraz ten pisany był w średniowieczu bardzo różnie. Językiem urzędowym była wówczas łacina. Nie zawsze jednak
w tym języku możliwe było oddanie wiernie polskiej nazwy. Na przestrzeni lat nazwa miejscowości ulegała zmianom:
w 1317 występowała jako Sirnice, w 1330 roku określano ją Syrnicze, później Scherniki, Schirnyki, Syrniki, Zirniki, Sierniki7. Na przełomie XVIII i XIX wieku utrwaliła się nazwa Serniki.
Na początku XIV wieku wieś Serniki została oddana przez księcia Władysława Łokietka dwóm braciom: Dzierżkowi
i Ostaszy herbu Lewart. Byli to rycerze bardzo zasłużeni dla nowego władcy i w dniu 30 listopada 1317 roku w Krakowie
Łokietek przeniósł należące do nich wsie z prawa średzkiego na magdeburskie. Wśród wielu wsi w różnych częściach Polski wymienionych w tym dokumencie są też Sirnice8.
Serniki należały do braci Dzierżka i Ostaszy również w 1330 roku, ponieważ w tymże roku król Władysław Łokietek
potwierdził nadanie prawa magdeburskiego dla tej wsi. Dzierżek wybrał karierę duchownego, a dobra ziemskie odziedzi-

1 www. dialektologia.uw.edu.pl
2 Zbiór dokumentów małopolskich. Opr. S. Kuraś. Tom IV. Dokument nr 895, s. 39-40.
3 Opracowano na podstawie Historia administracyjna Gminy Serniki oraz L Gajewski i J. Gurba,: Lubartów i jego okolice we wczesnym średniowieczu [W:]

Lubartów z dziejów miasta i regionu, Lublin 1977, s. 263.
4 A Sochacka: Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu. Lublin 1987, s.14.
5 Z. Gloger: Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom IV. Warszawa 1985, s. 227.
6 S. Rospond: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. Wrocław 1984, s. 342.
7 Dzieje Lubelszczyzny. Tom III. Lublin 1983, s. 230
8 Tamże, s. 230.
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czył prawdopodobnie syn Ostaszy Eustachy, który był kasztelanem lubelskim w połowie XIV wieku 9. O jego potomkach
niewiele wiadomo. Miał zapewne licznych synów, którzy po podziale rozległych dóbr dali początek wielu wielkim rodom
w Polsce. Jedni z nich, dziedzice Dąbrowicy, przyjęli nazwisko Firlej herbu Lewar, dając początek wielkiemu rodowi Lubelszczyzny.
Serniki w drugiej połowie XIV wieku zostały sprzedane lub oddane jako wiano rycerzom z Łańcuchowa. Część rycerzy pochodzących z Łańcuchowa zamieszkała w tej wsi. Z tego czasu pochodzą też pierwsze wzmianki o nieszlacheckich
mieszkańcach tej miejscowości10.

Posiadał nieruchomości w Warszawie. Inwestował w przemysł. W latach osiemdziesiątych posiadał majątek warty około
7 milionów złotych. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim, zajmując się zaopatrywaniem wojsk powstańczych. Po
upadku Warszawy przedostał się do Lwowa, a uciekając stamtąd uratował życie Józefa Wybickiego. Do Warszawy powrócił
w 1796 roku i zajął się finansami. Rok później zbankrutował. Właściwie Łyszkiewicz bankrutował trzykrotnie w latach:
1793,1797 i 1799.

Na początku XV wieku Serniki odziedziczył Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, który w 1429 roku sprzedał wieś Mikołajowi i Elżbiecie za 100 grzywien11. Natomiast w połowie XV wieku właścicielem był Sebastian z Sernik, później Stanisław
Zyrniczski z Sernik i jego syn Jan Stanisławic. W tym czasie część ziemi miał też Piotr Zyrniczski, który został zabity
w 1468 roku; po nim dziedziczył jego brat Maciej12. Na przełomie XV i XVI wieku Serniki przeszły na własność rodziny
Osmólskich herbu Bończa. Ród ten pochodził z Prawiednik, a nazwisko wziął od majątku Osmoły w ziemi drohickiej.
Dziedzicem wsi był zapewne Mikołaj z Prawiednik, sędzia ziemski lubelski. Jego potomkiem był Mikołaj wspomniany
jako dziedzic w 1579 roku. Ten pozostawił syna Andrzeja, który był kolejnym właścicielem wsi. Andrzej ożenił się z Zofią
z Siedleckich, która była potem fundatorką pierwszego w Sernikach kościoła13.
W latach 1603-26 dobra Sernik trafiły w ręce Anny i Marcina Silnickich. W 1660 roku właścicielem Sernik został Krzysztof Drohojowski, stolnik lubelski. Przypuszcza się, że być może wtedy Drohojowski powiększył swój stan posiadania
o wsie Ruska Wola i Czerniejów, które odtąd wspólnie z Sernikami i Wolą Sernicką stanowiły jedną własność. W 1671 roku
po bezpotomnej śmierci Krzysztofa Drohojowskiego spadkobiercą dóbr sernickich został jego brat Andrzej Drohojowski,
a w 1692 roku majątek prawdopodobnie odziedziczyli potomkowie Elżbiety z Drohojowskich, ciotki Andrzeja Drohojowskiego; wówczas doszło do rozdrobnienia tych ziem.
Z drugiej połowy XVII wieku pochodzą pierwsze informacje o liczbie mieszkańców wsi. Według danych wieś zamieszkiwało 56 osób. Była to więc niewielka miejscowość; co ciekawe - Serniki nie były wtedy główną siedzibą miejscowych
dziedziców, lecz Wola Sernicka14.

SERNIKI W LATACH 1806-1945
Na początku XVIII wieku dobra sernickie w skład których weszły wioski: Serniki, Wola Sernicka, Chlewiska, Wólka
Zabłocka, Czerniejów i Ruska Wola przeszły w posiadanie magnackiej rodziny Potockich herbu Pilawa, gałęzi I hetmańskiej, czyli Srebrnej Pilawy.
W 1702 roku dziedzicem dóbr został Jerzy Potocki15. Potoccy byli właścicielami tych dóbr przez ponad 100 lat.
Jerzy Potocki był najmłodszym synem Feliksa Potockiego hetmana polnego koronnego. Był dziedzicem na Podhajcach i w Sernikach. Żenił się dwa razy; najpierw z Marianną Liniewską, z którą miał córkę Joannę, a po jej śmierci ożenił
się z Konstancją Podbereską, z którą miał dwie córki i dwóch synów: Eustachego i Mariana. Eustachy Potocki został kolejnym właścicielem syrnickich ziem. Za jego czasów w latach 1758-66 wzniesiono obecny kościół. W tym czasie powstał
także dwór, który stał się siedzibą kolejnych dziedziców Sernik. Dwór w Sernikach był zorganizowany na wzór dworów
panujących. W imieniu dziedzica całą gospodarką zarządzał administrator (zwany zarządcą dóbr); sprawował on też nadzór nad zarządami poszczególnych folwarków.
W chwili śmierci Eustachego jego synowie byli jeszcze nieletni, wszystkie swoje dobra przekazał więc w czteroletnią
dzierżawę swojej siostrze Katarzynie z Potockich Kossakowskiej. W 1769 roku Katarzyna Kossakowska oddała dobra sernickie w arendę księciu Hieronimowi Sanguszce, który dzierżawił je do 1774 roku16.
W 1771 roku synowie Eustachego podzielili między siebie dobra ojcowskie. W wyniku ostatecznego podziału dobra
sernickie przypadły w udziale Janowi Potockiemu, który utrzymał je w swoim posiadaniu do 1806 roku.
W 1806 roku dobra Wola Sernicka, a tym samym Serniki zostały zlicytowane. Nowym właścicielem dóbr został Maciej
Łyszkiewicz. Zapłacił za nie 650 tysięcy złp17. Pochodził ze szlacheckiej polsko-ormiańskiej rodziny litewskiej. Maciej przejął
po ojcu Grzegorzu zawód bankiera. W krótkim czasie stał się jedną z ważniejszych postaci bankowości warszawskiej końca
XVIII wieku Jako bankier miał opinię człowieka rzutkiego, ale i bezwzględnego. Prowadził szerokie międzynarodowe interesy.
9 A. Boniecki: Herbarz polski. tom1-16 i uzupełnienia. Tom 5. Warszawa 1899, s. 285.
10 Dzieje Lubelszczyzny … Tom III, s. 230.
11 Tamże, s. 270.
12 Tamże, s. 270.
13 Opracowano na podstawie Historia administracyjna Gminy Serniki
14 Tamże.
15 Więcej o rodzinie Potockich w rozdziale Historia parafii Serniki.
16 J. Kowalczyk: Migranci w parafii Serniki w latach 1697-1868. Lublin 1978, s. 82- 84.
17 J. E. Leśniewska: Właściciele dóbr Wola Sernicka w latach 1806-1944 . [W:] Lubartów i Ziemia Lubartowska. Lubartów 2006, s. 35.

W 1806 roku po zlikwidowaniu interesów swojego upadłego banku kupił zlicytowany majątek Sernik. Stał się szanowanym ziemianinem w całym powiecie lubartowskim. W 1812 roku otrzymał urząd Sędziego Pokoju Powiatu Lubartowskiego. Mieszkał głównie w Sernikach, sporadycznie bywającw Warszawie18. Nigdy się nie ożenił, ale miał córkę Anielę
Paulinę, która wyszła za mąż za Leona Popławskiego.
Maciej Łyszkiewicz zmarł nagle 20 kwietnia 1824 roku w Warszawie w wieku 70 lat nie zostawiwszy testamentu19.
31 lipca doszło do podziału ogromnego spadku po Łyszkiewiczu, szacowanego na 5 602 658 złp. W wyniku podziału córka
Macieja – Aniela Paulina – została właścicielką dóbr sernickich. Zarządzaniem majątkiem zajmował się mąż dziedziczki
Leon Popławski. Był propagatorem rozwoju przemysłu w tej okolicy. W 1830 roku przystąpił do zorganizowania w Sernikach ośrodka przędzalnictwa i tkactwa. Ten dział wytwórczości przemysłowej wymagał dobrej znajomości techniki produkcji oraz kosztownych urządzeń. Sprowadzono więc do Sernik wykwalifikowanych pracowników – fabrykantów przędzy
bawełnianej i tkaczy. Zakupiono także kosztowne maszyny z Anglii o 36 658 wrzecionach. W 1830 roku wszystko było
gotowe by rozpocząć produkcję. Wybuch powstania listopadowego nie pozwolił jednak na uruchomienie urządzeń przędzalniczych. Maszyny w 1843 roku za bardzo niską cenę odkupił łódzki fabrykant Ludwik Geyer, który nie chciał ryzykować uruchomienia fabryki na terenie Lubelszczyzny i przeniósł je do Łodzi, gdzie były zorganizowane dostawy surowca 20.
Tak więc niewiele brakowało, żeby Serniki stały się przodującym w kraju ośrodkiem przędzalniczym.
Bardziej udaną od poprzedniej była inicjatywa podjęta w zakresie nowo rozwijającej się gałęzi gospodarki, tj. cukrownictwa. Założona w 1841 roku na terenie folwarku Serniki cukrownia miała z góry większe niż przędzalnia szanse
na przetrwanie ze względu na własny surowiec. Mieściła się w murowanym, 82 łokcie długim i 22,5 łokcia szerokim
budynku, pracowała według systemu prasowego. Posiadała 6 pras hydraulicznych i 3 kotły parowe. Podgęszczanie
soków i gotowanie syropów odbywało się w panwiach za pomocą pary. Do poruszania urządzeń fabrycznych użyto
energii wody z rzeki Wieprz. Buraki dowożone były z ośmiu folwarków wchodzących w skład dóbr Łęczna i Syrniki.
Cukrownia ta miała 4 prasy, a jej dzienna produkcja wynosiła 30 pudów buraków, czyli około 490 kg. Cukrownią kierował dyrektor Rogalewski w latach 1844-46 i August Szur w latach 1847-49. Mimo dobrych prognoz cukrownia nie
przetrwała jednak długo. Przestała funkcjonować w 1850 roku. Niewątpliwie przyczynił się do tego fakt wprowadzenia
w 1849 roku podatku od produkcji cukru. Zmuszał on właścicieli do unowocześnienia techniki produkcji celem obniżenia jej kosztów i stał się główną przyczyną upadku cukrowni w Sernikach. Upadek cukrowni miał zapewne także
związek z przejęciem dóbr Sernickich przez nowego właściciela Ludwika Grabowskiego, który okazał zainteresowania
zupełnie w innym kierunku 21. Ogólnie rzec by można, że Serniki były bardzo uprzemysłowione. Na podstawie działalności inwestycyjnej można domniemywać, że Popławscy wybudowali również gorzelnię. Gorzelnictwo było jedną
z najstarszych gałęzi przemysłu rolnego w majątkach ziemskich, a dochody ze sprzedaży stanowiły bardzo poważną
pozycję w budżecie dziedziców.
Na początku XVIII wieku i w latach późniejszych folwarki omawianych dóbr były nastawione na produkcję zboża. Podstawową siłą produkcyjną byli chłopi pańszczyźniani. W największych ilościach uprawiano rośliny zbożowe przeznaczone
na eksport. Niewątpliwie położenie dóbr sernickich nad spławną rzeką stwarzało dogodne warunki wywozowe i zachęcało
do uprawy tych roślin. Z różnych działów przemysłu dworskiego, najściślej z folwarkami związane było: browarnictwo,
gorzelnictwo i młynarstwo22. Browary znajdowały się w obrębie zabudowań folwarcznych. Karczmy z browarami były we
wszystkich wioskach należących do klucza sernickiego. Był to monopol wyłącznie szlachecki. Poddani byli zobowiązani
do zakupowania trunków w pańskiej karczmie23. Gorzelnictwo w dobrach sernickich zaczęło rozwijać się na większą skalę
w drugiej połowie XVIII w. Jego centrum znajdowało się w Sernikach, gdzie została wybudowana gorzelnia24. Pierwsze
wzmianki o niej pochodzą z 1781 roku, rozwój gorzelni w tym właśnie okresie miał swoje uzasadnienie ekonomiczne. Po
pierwszym rozbiorze Polski wysokie cła nakładane przez Prusy na towary spławne Wisłą do Gdańska spowodowały spadek
eksportu zboża. Wobec tego folwarki, by nie stracić swej dochodowości, rozwijały gorzelnictwo, które zużywało zbywające
zboże i podtrzymywało ich dochodowość 25.
Gorzelnictwo w Sernikach przetrwało najdłużej z roku na rok zwiększając swoją produkcję. W 1896 roku osiągnęła
15 000 wiader spirytusu, a w latach 1899-1900 - 15 766. O szerokich rozmiarach rozwoju gorzelnictwa w Sernikach świadczyć mogła wzrastająca liczba zatrudnionych gorzelników.
18 Polski Słownik Biograficzny, tom XVII, s. 611.
19 J. E. Leśniewska: Właściciele dóbr …, s. 39.
20 J. Kowalczyk, Migranci…, s. 98-99.
21 J. Kowalczyk, Migranci…(przyp.153), s. 417- 418.
22 J. Kowalczyk, Migranci…, s. 90-95.
23 J. Kowalczyk, Migranci …, s. 92.
24 Gorzelnia znajdowała się prawdopodobnie w miejscu, gdzie obecnie rozciąga się osiedle Wesołe Miasteczko, mniej więcej w połowie drogi na cmen-

tarz. Świadczy o tym fakt, iż w latach powojennych kiedy mieszkańcy kopali fundamenty pod budowę domów, wykopywali butelki pełne spirytusu...
25 J. Kowalczyk, Migranci … , s. 92-93.
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Rozwój wymienionych zakładów pociągał za sobą konieczność wznoszenia odpowiednich budowli i zwiększania produkcji materiałów budowlanych dostarczanych przez miejscową cegielnię. W związku z tym przybywali do Sernik rzemieślnicy
o różnych zawodach w zależności od potrzeb, a byli to głównie: murarze, strycharze, cieśle, ślusarze, fabrykanci cukru, szewcy31.
15 sierpnia 1851 roku w wieku pięćdziesięciu lat zmarła Aniela Paulina z Łyszkiewiczów Popławska. Jej zgon nastąpił
w Sernikach, gdzie tymczasowo Popławscy mieszkali. Popławska (podobnie jak jej ojciec) nie spisała testamentu 32. Po
przeprowadzeniu postępowania spadkowego dobra sernickie przeszły na własność córek Popławskiej: Karoliny Barbary
hrabiny Skarbek, Zofii Grabowskiej i nieletniej Marii Klementyny 33. Owdowiały Leon Popławski rościł sobie prawa do
części majątku. Ostatecznie sprzedaż omawianych dóbr odbyła się w drodze licytacji w Trybunale Cywilnym Guberni
Warszawskiej w 1853 roku Kupił je Leon Popławski, mąż zmarłej dziedziczki, za 900 tys. złp. W miesiąc później dobra te
nabył od niego Ludwik Grabowski, który ożenił się z córką Popławskich – Zofią 34.
Stara karczma dworska w Sernikach26.
Karczma w Sernikach stała w miejscu, gdzie obecnie są zabudowania państwa Włodarczyków i Budzyńskich, naprzeciwko byłego już budynku Posterunku Policji. Karczmę prowadzili Żydzi. Nie było w tym czasie mostu na rzece Wieprz.
Często podróżujący bądź kupcy zatrzymywali się w sernickiej karczmie, po czym promem przeprawiali się na drugi brzeg
rzeki by wyruszyć w dalszą podróż. Był to do 1916 roku jedyny trakt komunikacyjny najbliższej okolicy 27.
Ważną gałęzią przemysłu rolno-przetwórczego było młynarstwo zlokalizowane w Sernikach. Zapewne wiązało się to
z położeniem tej wioski tuż na rzeką. Młyn wodny o nazwie Tama istniał w Sernikach już w XVII wieku; znajdował się
wówczas w niewielkiej odległości od zabudowań folwarcznych 28.

Widoczne wystające niewielkie pale to pozostałości po młynie z lat 30-tych XIX wieku; widok z mostu (fot. M. Iwanek, 2012 r.)
Drugi młyn został wybudowany pod koniec lat 30-tych XIX wieku na rzece Wieprz niedaleko mostu. Fakt obecności
dwóch rodzin młynarzy: Romańskich i Remiszów oraz rozróżnienie nomenklatury w zapisach metrykalnych są wiarygodnym dowodem na istnienie dwóch młynów. Również ważną część gospodarki folwarcznej stanowiło leśnictwo.
Z drewna wyrabiano materiały budowlane oraz narzędzia gospodarcze. W większości jednak gospodarka leśna w dobrach
sernickich miała charakter rabunkowy. Nastawiona była na wyrąb drzew 29.
Na terenie parafii rozwinęło się garncarstwo i ceglarstwo. Zakłady dostarczały niezbędnych materiałów budowlanych
oraz narzędzi gospodarczych. W literaturze spotykać można informacje o istnieniu w Sernikach fabryki guzików i papierni. Niestety brak w tych informacjach określenia czasu, w którym te zakłady funkcjonowały. Takie przypuszczenia
nasuwają się w związku z informacjami przekazywanymi przez najstarszych mieszkańców Sernik. Z relacji ich wynika,
że papiernię prawdopodobnie wybudował Żyd. Ówcześni informatorzy twierdzili, iż byli naocznymi świadkami pożaru
fabryki; nie pamiętają jednak daty tego wydarzenia. Domniemywać należy, że były to lata 90- te XIX w30.
Według danych z 1827 roku Serniki nie były jeszcze dużą miejscowością. W tym czasie były tu 42 domy i 288 mieszkańców. Po analizie ksiąg parafialnych okazało się, że w XVIII wieku 28% populacji w Sernikach stanowili imigranci,
których niekoniecznie dobrowolnie przeniesiono na te tereny. Jeszcze większy zakres imigracji miał miejsce w okresie
rozwoju lokalnego przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku. W Sernikach w tym czasie liczba imigrantów wynosiła
nawet 38% populacji wsi, a pochodzili oni z różnych rejonów Polski oraz Czech. Najprawdopodobniej Leon Popławski
sprowadzał całe rodziny, które stawały się podstawą siły roboczej i administracji powstających zakładów przemysłowych.
26 Zdjęcie zamieszczone [W:] Lubartów dziejów miasta i regionu. Pod red. S. Tworka. Lublin 1977, s. 77.
27 Kronika GBP w Sernikach.
28 J. Kowalczyk, Migranci …, s. 93.
29 J. Kowalczyk, Migranci … , s. 93.
30 J. Kowalczyk, Migranci…, (przyp.), s. 413-419.

Grabowscy to szlachta wywodząca się z herbu Pobóg z Grabowa w ziemi ciechanowskiej. Ludwik Grabowski był synem
Feliksa i Ludwiki z Lalewiczów, właściciela majątku Rostków. Urodził się w 1821 roku w Zawadach w ciechanowskim.
Studiował we Francji. Po powrocie zajął się administrowaniem majątku Łęczna należącym do Leona Popławskiego.
Z czasem ożenił się z córką Popławskich, Zofią. W posagu Zofia otrzymała liczne wsie w tym Serniki35.
Grabowscy dochowali się trójki dzieci. W 1854 roku urodził się im syn, któremu dano imiona: Stanisław, Marcin,
Leon, Feliks. 24 listopada 1854 roku Ludwik Grabowski kupił od swego teścia - Leona Popławskiego - dobra Łęczna.
Grabowscy zamieszkali wówczas w drewnianym dworze na terenie folwarku zwanego Podzamcze. Tam urodziły się dwie
córki Grabowskich: Maria Aniela (1855) i Karolina Maria (1858)36.

Ludwik Grabowski w czasach młodości; ze zbiorów Józefy Ewy Leśniewskiej
W roku 1879 Ludwik Grabowski sprzedał dobra Łęczna i zamieszkał w Sernikach 37.
Pasją Grabowskiego były konie. Pierwszą stadninę założył w Łęcznej, później przeniósł ją do Sernik. Z czasem stadnina znana była w całej Polsce, Rosji i w innych krajach europejskich. Hodował konie półkrwi i pełnej krwi angielskiej. Jego
konie po raz pierwszy startowały na wyścigach w Warszawie w 1854 roku. W jego stajni wykształcili się pierwsi polscy
dżokeje i trenerzy: Jan Szumiłło i Jan Kwiatkowski. Największym sukcesem Ludwika Grabowskiego było zdobycie Derby
Wszechrosyjskiego przez ogiera Sezam w 1893 roku oraz Derby w Warszawie w 1902 roku przez ogiera Bravo le Sancy.
Najlepszymi ogierami w jego stadninie były: Chambery, Kordjan, Pan Grabowski, Sezam, Bravo le Sancy, Foscari oraz
klacze: Madame Ferrari, Fine Mouche, Testa Bianca 38.
W latach 1880-90 stajnia Ludwika Grabowskiego wygrywała na torach Królestwa pokonując stajnie: Jana Reszke, braci
Stefana i Stanisława hrabiów Lubomirskich, Augusta hrabiego Potockiego i Maurycego hrabiego Zamoyskiego. Spośród
14 największych nagród w Moskwie, Carskim Siole i Petersburgu, które rozegrane zostały 136 razy, Ludwik Grabowski
wygrał 25. W latach od 1884-1902 stajnia sernicka odniosła 625 zwycięstw na sumę 1283 458 rubli39.
31 J. Kowalczyk, Migranci… , s. 6-7.
32 J. E. Leśniewska, Właściciele … , s. 41.
33 Tamże, s. 41.
34 Tamże, s. 42.
35 Polski Słownik …. Tom VIII, s. 501. ; serwis www. hipodrom. tpi .pl
36 J. E. Leśniewska, Właściciele… , s. 44.
37 Czytelników zainteresowanych działalnością L. Grabowskiego odsyłam do artykułu J. E. Leśniewskiej: Właściciele Dóbr Wola Sernicka w latach 1806-

1944. [W:] Lubartów i Ziemia Lubartowska. Lubartów 2006, s. 36-72.

38 Polski Słownik Bibliograficzny, tom VIII, s.501. ; www.hipodrom.tpi.pl
39 J.E. Leśniewska: Właściciele… , s. 49.
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Ludwik Grabowski był typem szlachcica i rolnika starej daty. Kochał ziemię i pracował na niej z oddaniem. Poza pracą
i pasją do koni nie miał innych zainteresowań. Był konserwatystą i nie lubił zmian. Gospodarował sposobem tradycyjnym. Serniki, choć były dużym majątkiem, wyglądały jak staroświecki dworek. Zarówno dom jak i zabudowania gospodarskie odznaczały się prostotą i niskimi kosztami wykonania. Pomimo że był człowiekiem bogatym i posiadał szerokie
znajomości nie brał udziału w życiu społecznym ani też towarzyskim. Niechętnie udzielał się na zewnątrz i nie brał
udziału w żadnych akcjach społecznych46. Paweł Popiel, wielki znawca tematu tak oto opisuje swoje wrażenia z pobytu
u Ludwika Grabowskiego w Sernikach w 1893 roku.

Ludwik Grabowski i jego znakomita
klacz Madame Ferrari na wyścigach
w Petersburgu; ze zbiorów Józefy
Ewy Leśniewskiej

Bravo le Sancy (1899 rok);
ostatni klasowy koń hodowli
L. Grabowskiego; trzyma go trener
Robert Guillam; ze zbiorów Józefy
Ewy Leśniewskiej

Ogier Chambery ur. w 1892 roku
w Sernikach; ze zbiorów Józefy Ewy
Leśniewskiej

Wielokrotnie zdarzało się, że zanadto wyzyskiwał konie. I nie chodziło mu o chęć zysku, lecz po prostu upajała go
walka i dopóki koń zwyciężał, meldował go do dalszych wyścigów nie oszczędzając nawet klaczy. I tak na przykład klacz
Fine Mouche biegała w wyścigach ogółem 62 razy, wygrywając rekordową sumę ponad 80 208 rubli. Podobnie eksploatowano Madame Ferrari 40.
Dość wysoko ceniona była także jego działalność hodowlana. Stado hodowlane Ludwika Grabowskiego w 1900 roku liczyło 24 klacze z tego: 10 z własnego chowu, pozostałe importowane z Francji, Niemiec, Rosji i jedna z Ameryki41. Dzięki
niezwykłej intuicji jako pierwszy hodowca w Polsce do perfekcji opanował dobór ogierów do klaczy na podstawie analizy
rodowodów. Żaden współczesny hodowca nie wykazywał tyle pomysłowości co on42.

[…] Umiłowawszy ponad wszystko hodowlę koni, poświęcał jej większość swojego czasu, energii i pracy.
Zajmował się wszystkim osobiści, wglądając w najdrobniejsze szczegóły. Gdy przychodziła pora źrebienia się
klaczy przesiadywał przy matkach, dozorując i bacząc, aby żaden szczegół nie został zaniedbany. Również
pilnował treningu i aczkolwiek zawsze miał w Sernikach renomowanego trenera, jednak śledził osobiście za
postępem roboty i ingerował gdy tylko zauważył, że coś jest nie w porządku. Temu wnikaniu w te wszystkie
szczegóły oraz despotycznemu charakterowi przypisać należy zapewne fakt, że w Sernikach często zmieniali
się trenerzy i dżokeje, których wielu przewinęło się przez ręce Ludwika Grabowskiego. Przez długi szereg
lat, doglądając wszystkiego osobiście, opanował technikę wychowu i treningu w najdrobniejszych szczegółach
i rzeczywiście znał się na tym wybornie […] 43 .
Według Pawła Popiela, znawcy koni jak również hodowcy, w stadninie sernickiej Ludwika Grabowskiego urodziło się
łącznie 508 źrebiąt pełnej krwi i półkrwi angielskiej, z czego 202 źrebięta po ogierach z własnego chowu44. Wychował
masę ogierów, które chętnie nabywane były przez polskich hodowców. Wiele z nich trafiło do krajów nadbałtyckich, na
Ukrainę, Kaukaz i Daleki Wschód45.

Wiele osób dziwiło się, że człowiek tego majątku zadawalnia się skromnym wiejskim dworkiem i że nie
potrzebował koło siebie licznej dworskie liberii. Czuł się dobrze wśród swoich koni, patrzył na nie siedząc
pod bujnymi cienistymi drzewami ogrodu. Istotnie, trudno sobie wyobrazić większej prostoty życia, jako piszący oglądał na własne oczy. […] Sernicki dworek należał do najskromniejszych i bezstylowych, wewnętrzne
urządzenie odpowiednie, na biurku flaszeczka z atramentem służyła za całość przyborów do pisania. Przy
biurku potężna postać Grabowskiego w pantoflach i czerwonej czapce, jaką noszą naczelnicy stacji kolejowych.
Na ścianach obrazy i portrety miejscowych koni47.
W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku stajnia sernicka podupadła. W roku 1897 Ludwik Grabowski ostatni raz wyjeżdżał ze swoimi końmi na wyścigi. Mając 76 lat przekazał zarząd w obce ręce,
sam zajął się hodowlą. I jak pisał P. Popiel: […] Konie sernickie
przestały wygrywać; krew ta sama co dawniej, klasa zniknęła48.
Oprócz koni hodował Grabowski również bydło rasy szwajcarskiej. Został za to nagrodzony listem pochwalnym podczas
wystawy rolno-przemysłowej w 1901 roku w Lublinie. Uprawiał
podstawowe zboża i łąki na siano. Uprawy te wykorzystywane
były na pasze dla koni i bydła49. Słynny hodowca koni Ludwik
Grabowski mieszkając w Sernikach wiódł życie samotnika.
Być może wynikało to z jego charakteru, gdyż jak pisał Pruski „był typem rolnika zaszytego w swoją skórę”, choć wydaje się, iż decydujący wpływ na taki styl życia miała sytuacja
rodzinna. Otóż żona Zofia Grabowska wraz z dziećmi opuściła
męża i wyjechała na stałe do Francji. Zostawszy sam, poczuł się
jeszcze bardziej samotny i być może dlatego całą swoją miłość
przelał na konie, zapisując się tym samym chlubnie na kartach
historii Sernik. Pod koniec swojego życia Ludwik Grabowski
opuścił Serniki i wyjechał do Warszawy. Będąc w Warszawie sporządził testament. Cały swój majątek zapisał dzieciom. Zmarł
2 września 1903 roku. Uroczystości żałobne odbyły się 5 września
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie 51.

POGRZEB LUDWIKA GRABOWSKIEGO

Ludwik Grabowski u schyłku życia; pędzla Karoliny
Grabowskiej50

[…] Z kościoła Św. Krzyża wyprowadzono wczoraj w południe zwłoki ś.p. Ludwika Grabowskiego, znanego
w szerokich kołach znakomitego hodowcy, właściciela dóbr Serniki, nestora rolników lubelskich. Przed wielkim
ołtarzem odprawiał nabożeństwo ks. Aleksander Popławski w towarzystwie dwóch księży. Za trumną postępowali
liczni przedstawiciele naszej arystokracji i ziemiaństwa i sportu oraz rodzina zmarłego.
[…] Przeniesienie zwłok ś.p Ludwika Grabowskiego dopełnione zostało 5 listopada. Po nabożeństwie, odbytem
o godz. 11 przed południem w Powązkowskim kościele, orszak złożony z najbliższej rodziny i przyjaciół ś.p. L. Grabowskiego, skierował się do katakumb, w których została złożona trumna ze zwłokami 5 września, w dzień pogrzebu.

Dwór w Sernikach, w którym mieszkał Grabowski;
ze zbiorów Józefy Ewy Leśniewskiej

Stajnia i dom mieszkalny służby stajennej w Sernikach;
ze zbiorów Józefy Ewy Leśniewskiej

40 W. Pruski: Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815-1918, tom I. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa,1968. , s. 227.
41 J. E. Leśniewska: Właściciele …, s. 48.
42 W. Pruski: Hodowla zwierząt …, s. 227.
43 Tamże, s. 227.
44 J. E. Leśniewska , Właściciele …, s. 53.
45 W. Pruski, Hodowla zwierząt…, s. 189.

Z katakumb przeniesiono zwłoki do grobowca. Pomnik przypomina rodzaj ściętego niezbyt wysokiego
granitowego bloku, coś w rodzaju dawnych pomników egipskich. Płaskorzeźby, przedstawiające konie, wyryte

46 Tamże, s. 226.
47 J. E. Leśniewska, Właściciele …, s. 58-59.
48 Tamże, s. 50.
49 Tamże, s. 57.
50 W. Pruski, Hodowla zwierząt…, s. 199.
51 J. E. Leśniewska, Właściciele …, s. 59-60.

16

17

dookoła pomnika, przenoszą jeszcze więcej myśl w bardzo odległe wieki. Na środku pomnika wyrzeźbiona jest
podobizna ś. P. Ludwika Grabowskiego.

Sernik przybył jako kawaler, wkrótce jednak wyjechał do Niemiec. Tam 9 kwietnia 1941r ożenił się i niebawem powrócił
z żoną Margaret (z domu Schultz) do Sernik. Obydwoje byli nazistami z przekonania – w przeciwnym bowiem razie nie
przyjechaliby do Generalnej Guberni. Żona Spielmanna miała złotą odznakę partyjną: to znaczy, że dołączyła do NSDAP
(Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) bardzo wcześnie60. Spielmann miał w Sernikach 6 par koni, stangreta i bryczki, którymi objeżdżał okoliczne folwarki, wszystkiego dokładnie pilnując i osobiście wyznaczając ludzi do pracy
w polu. Uprawiał podstawowe zboża, sadził ziemniaki a hodowlę bydła prowadził w folwarku Wola Sernicka, ponieważ były
tam odpowiednio duże obory przystosowane do hodowli. Głównym woźnicą był Franciszek Serwin, teść Janiny Serwin,
którego Spielmann darzył zaufaniem (np. tylko on mógł opiekować się klaczą Bajką), był też pomocnikiem w domu61.

Obecni byli przy tym smutnym obrzędzie: córka, panna Karolina Grabowska, brat p. Włodzimierz Grabowski i przedstawiciele spowinowaconych rodzin: Łuszczewskich, Skarbków, Popławskich, Łysińskich, - oraz
kółko przyjaciół. Po odśpiewaniu pieśni Salve Regina, spuszczono czarna metalową trumnę do grobu i tu ten
człowiek, kiedyś pełen życia i energii, będzie spoczywał na wieki! 52.
Spadkobiercami majątku po Ludwiku Grabowskim zostały jego dzieci - Karolina, Maria i Stanisław. W wyniku podziału
nową właścicielką dóbr sernickich została najmłodsza córka Karolina, Maria. Podobnie jak jej rodzeństwo nie założyła rodziny.
Mieszkała we Francji. Z wykształcenia była rzeźbiarką i malarką. W latach 1905-1908 wystawiała swoje dzieła w Warszawie.
Tworzyła pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury. Podczas pobytów w Polsce namalowała np. Wspomnienia z Polski, Miasteczko polskie, W drodze do Krakowa. Jej dzieła można zobaczyć w Muzeach Narodowych w Krakowie i Warszawie53.
Mieszkając w Paryżu nowa dziedziczka do zarządzania majątkiem sernickim wyznaczyła pełnomocników. Pomimo tego
miała decydujący wpływ na losy stajni i stadniny sernickiej. Postanowiła, że stajnię, należy nieco zmniejszyć i zostawić, stado
zaś jak i materiał hodowlany miał być zmniejszany poprzez wyprzedaż klaczy niższej wartości. Stajni jednak nie udało się
utrzymać. Podczas pierwszej licytacji, która odbyła się 16 grudnia 1903 roku w Sernikach, sprzedano 10 klaczy i 3 ogiery na
sumę ponad 10 tysięcy rubli. Druga licytacja, odbyła się w 1904 roku Warszawie. Sprzedano 11 koni, za sumę ponad 15 tysięcy
rubli. Stado hodowlane spotkał podobny los. W 1915 roku stadnina sernicka została ewakuowana do Rosji i tam przepadła.
Ocalał jedynie ogier Chambery, który nie nadawał się do pieszej wędrówki. Zaopiekował się nim sernicki proboszcz54. Karolina Grabowska zmarła w Paryżu w 1920 roku mając 61 lat. Cały swój majątek będący w Polsce (w tym dobra sernickie) dożywotnio zapisała rodzeństwu – bratu Stanisławowi i siostrze Marii. Oni wyznaczyli pełnomocników do sprzedania majątku
sernickiego za dożywotnia rentę. Ponadto Karolina Grabowska na spadkobiercę ogólnego, mianowała dalekiego krewnego
z linii ojca - Olgierda Grabowskiego, który miał objąć majątek po wygaśnięciu dożywocia przysługującego jej rodzeństwu55.
Nowy właściciel - Olgierd Grabowski nie zważając na zapis o prawie dożywotniego użytkowania majątku, zabrał się
do jego porządkowania. Nie wdając się w szczegółowe opisy i zawiłości prawne należy stwierdzić, że po 12 latach tegoż
porządkowania, pozostawił majątek pomniejszony, bardzo zadłużony w dość skomplikowanej sytuacji prawnej. Zmarł
w 1936 roku. Odtąd zaczęły się liczne procesy sądowe i komornicze z tytułu należnych rat między innymi dla banków,
władz gminy Serniki. Z roszczeniami wystąpili także robotnicy folwarczni żądający wypłaty zaległych wynagrodzeń za
pracę. Stroną pozwaną o uregulowanie należnych sum była Sabina Grabowska, wdowa po Olgierdzie. Długi jednak nie
zostały uregulowane w związku z czym w 1938 roku Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy
gospodarstw wiejskich w Lublinie wszczął postępowanie likwidacyjne majątku56. Sabina Grabowska postanowiła zawalczyć o majątek dla swoich dzieci. Po licznych wyrokach sądowych, ostatecznie w 1939 roku dobra sernickie przeszły
w spadku na rzecz jej czworga nieletnich dzieci57.

Dwór w Sernikach w czasie administrowania Spielmanna był bardzo zadbany, pełnił on bowiem funkcję reprezentacyjną. Często odbywały się tam przyjęcia organizowane przez zarządcę. Niemcy zjeżdżali się samochodami i biesiadowali
do białego rana. Często też kwaterowani byli w majątku niemieccy żołnierze z „kompanii ozdrowieńców”62. To od nich
Spilmannowie dowiadywali się o szczegółach z frontu rosyjskiego. Mieszkanka Sernik Janina Śliczniak (po mężu Serwin)
pracowała u Spielmanna w charakterze pomocy domowej. Do jej obowiązków należało sprzątanie całego domu i usługiwanie do stołu. Ponadto wykonywała różne inne prace wskazane przez administratora bądź jego żonę. Zatrudniona była też kucharka Jadwiga (Jadwisia – NN). Kobieta ta została wysiedlona z Poznania i trafiła do Sernik. Dobrze znała język niemiecki.
3 kwietnia 1942 roku urodził się Schpielmannom syn – Horst, a 11 czerwca 1943 roku córka – Helga. Oboje rodzili się
w szpitalu przy ul. Staszica w Lublinie. Janina Serwin wprawdzie nie pomagała w wychowaniu dzieci, ale przebywając
w ich pokojach mówiła, iż wychowywane były w iście niemieckim stylu. Nie wolno ich było utulić kiedy płakały, ani też
nosić na rękach. Były za to bardzo dobrze żywione i „hartowane” na dworze. Żona Spielmanna była bardzo rygorystyczną
i zasadniczą kobietą. Wkrótce Janina wyszła za mąż i zrezygnowała z pracy. Była lubiana przez niemieckich zarządców,
dlatego też niechętnie się z nią rozstali. Na jej miejsce zatrudniona została Zofia Tomasiak63.
Szpilmann znany był z porywczego charakteru, okrucieństwa wobec służby i wobec ludzi, którzy u niego pracowali. Często wymierzał mężczyznom kary cielesne. Pracownicy w ramach zapłaty otrzymywali 8 kg mąki miesięcznie Dodatkowo
rodziny, które miały dzieci dostawały cukier, który w czasie okupacji był wielkim rarytasem. Osoby, które pracowały
w kuchni i przy sprzątaniu miały prawo zjeść kolację lub zabrać ją do domu. Najczęściej swój przydział kobiety zabierały
ze sobą, by podzielić się z rodziną. W 1941 roku obyły się w Sernikach dożynki64.

Jakie były dalsze losy Sabiny Grabowskiej? Otóż wraz z dziećmi nadal mieszkała w Sernikach. Pod koniec 1939 roku do
Sernik przybył zarządca niemiecki – Heinz Spielmann (czyt. Szpilman). Zajął się administrowaniem majątku i zamieszkał
we dworze. Sabina Grabowska zmuszona była opuścić dwór. Zamieszkała wraz z dziećmi i służącą w Wólce Zabłockiej. Pod
koniec wojny, gdy przez Lubelszczyznę przetaczał się front, Sabina Grabowska poznała pułkownika Wojska Polskiego (nazwisko niezn.), który zabrał ją wraz z dziećmi w zachodnie rejony Polski. Po
pewnym czasie służąca, która towarzyszyła Grabowskiej wróciła do Wólki
Zabłockiej i opowiadała, że pułkownik okazał się bardzo dobrym człowiekiem i zapewnił Grabowskiej i jej dzieciom dostatnie życie58.
Niedługo po wybuchu II wojny światowej prawdopodobnie jeszcze
jesienią 1939 roku władze niemieckie przysłały do Sernik Heinza Spielmanna - zarządcę 59. Zadaniem zarządcy było administrowanie całym majątkiem sernickim, łącznie z okolicznymi folwarkami i oddawaniem kontyngentu na front. Młody, dobrze zapowiadający się Niemiec dość szybko
przystąpił do pełnienia obowiązków. Z wykształcenia był rolnikiem. Do
Woźnica Franciszek Serwin podczas przejażdżki z matką Margaret Gertrudą Schulz, która przybyła w odwiedziny do córki i zięcia; październik 1941
roku; ze zbiorów córki Helgi
52 J. E. Leśniewska, Właściciele … , s. 71.
53 Tamże, s. 64-65.
54 Tamże, s. 62-64.
55 Tamże, s. 65.
56 J. E. Leśniewska, Właściciele… , s. 67-68.
57 Tamże, s. 68-69.
58 Wypowiedź ustna Janiny Serwin – mieszkanki Serniki-Kol. Janina Serwin urodziła się w 1920 roku. Była służącą u Szpielmanna. Obecnie ma 93 lata

i jest najstarszą mieszkanką Serniki-Kol.
59 Informacje dotyczące Spielmanna pochodzą bezpośrednio od jego córki Helgi z którą został nawiązany kontakt. Córka Spielmanna przekazała nam
wiele cennych informacji i zdjęć na temat pobytu ojca w Sernikach.

W pierwszym rzędzie od lewej strony stoją: Janina Śliczniak Serwin po mężu, żona Spielmanna - Margaret, Heinz Spielmann,
Józefa Szczygieł z d. Topyła. Drugi rząd od lewej: I Sekretarz Spielmanna Ogryczak, Irena Furtak z d. Polak i II sekretarz Spielmanna Lewandowski ( imiona sekretarzy nieznane). Zdjęcie pochodzi
z albumu rodzinnego córki Spielmanna - Helgi

1941 rok w Sernikach z babcią i Alfredem Landem, bliskim
kolegą Spielmanna (drugi z prawej Heinz Spielmann trzyma
w ręku bicz, z którym prawdopodobnie nigdy się nie rozstawał). Kobiety w środku to żona Margaret i jej matka Gertruda Schulz; ze zbiorów córki Helgi

60 Córka pisze w liście, że z jednej strony chciałaby kochać swoich rodziców i być z nich dumna, ale z drugiej strony teraz kiedy ma ponad 70 lat, dociera
do niej jak okrutny był system, któremu służyli rodzice.
61 Wypowiedź ustna Janiny Serwin.
62 Kompania ozdrowieńców-chodzi o rannych żołnierzy którzy poddawani byli rehabilitacji.
63 Wypowiedź ustna Janiny Serwin i Józefa Serwina- mieszkańców Serniki-Kol.
64 Zdjęcia „Dożynki w Sernikach 1941” i wygląd dworu za czasów Szpilmana pochodzą z albumu rodzinnego córki Szpilmana - Helgi. Przywiózł je
z Niemiec Robert Kuwałek, który odbywał spotkania promocyjne w związku z niemieckim wydaniem jego książki o obozie zagłady w Bełżcu. Pani, która
przyszła na spotkanie wręczyła Kuwałkowi te zdjęcia i prosiła o ich upublicznienie w Polsce. Zależało jej na tym, by znaleźć kogoś, kto pamięta jej rodziców. Kuwałek zamieścił zdjęcia na łamach czasopisma „LAJF’- magazyn lubelski, luty 2013, s. 66-67.
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Z tyłu lewego zdjęcia ze strony 17 znajduje się podpis:
„Podziękowania w Dożynki 1941 r. w Sernikach”. Widoczna na zdjęciu Janina Serwin wręczając skromne wieńce
dożynkowe Spielmannom i jego sekretarzom powiedziała
krótki wiersz, a właściwie dziękczynną modlitwę skierowaną do Boga - Oto niesiemy dar Boży:

„Boże Ty rządzisz ziemią i niebem
Wszystkich nas karmisz chlebem
Prosimy żeby nam ziemia dobrze plonowała
Z jednego metra sto wydała
I żeby w całym świecie chleba nie brakowało.
Tak nam dopomóż Bóg”.
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Podczas dożynkowego obiadu długo rozmawiał z chłopami, interesował się żywo sprawami wsi. Odpowiadał na pytania, tłumaczył i wyjaśniał niejasne dla wielu sprawy polityczne i społeczne.

OKRES POWOJENNY

Wygląd dworu, w którym mieszkała rodzina Spielmannów.
Na zdjęciu Heinz z żoną Margaret; lipiec 1941 rok; ze zbiorów
córki Helgi

Kobiety podczas tej uroczystości wystąpiły w strojach krakowskich, które na tę okoliczność wypożyczyły z Nowej
Woli. W czasie trwania wojny Spielmann wiele razy dostawał wezwanie do wojska, ale w jakiś tylko sobie znany sposób
udawało mu się uchylić od tego obowiązku i nadal pozostawał w Sernikach. Tak było do 1944 roku. Wtedy to dostał ostateczne wezwanie i wyjechał na front. Przydzielony został do grupy pionierów w Wehrmachcie. Wcześniej żonę z dziećmi
wywiózł do Karpna koło Lądka- Zdroju gdzie przebywali do końca wojny. W kwietniu 1946 roku ewakuowani zostali
do Hude/Oldenburga, a w 1956 wyjechali na stałe do Bremy. Według relacji syna Horsta, ojciec zginął w Głogowie nad
Odrą. Tam został ranny i prawdopodobnie zmarł65. Spielmann zapewne wiązał z Sernikami swoją przyszłość. Rozpoczął
bowiem budowę dużej stajni, której nie udało mu się zakończyć, zasadził las wzdłuż cmentarza i założył sad w SernikiKol. Miał nadzieję, że po zwycięskiej wojnie otrzyma te ziemie na własność. Przegrana wojna zupełnie zmieniła losy całej
rodziny. Oto kilka informacji przekazanych bezpośrednio od córki Spielmanna - Helgi Domröß:

[…] Jak mój brat Horst zachorował na czerwonkę, pan doktor Peiser, (z poch. Żyd) pediatra pomógł uratować
mu życie. Doktor Peiser pytał moją matkę, czy mogłaby mu pomóc uciec z getta. Moja matka nie widziała możliwości pomocy. Przez lata miała z tego powodu wyrzuty sumienia. Przeżywała to także w snach. Ubolewała
tym bardziej, że doktor Peiser został wkrótce rozstrzelany. […] Wielu niemieckich zarządców okolicznych majątków zostało rozstrzelanych przez partyzantów. Dlaczego z moim ojcem było inaczej – na ten temat krótka
historia, którą usłyszałam od mojego wujka Kurta Hoppe. Odwiedził on Serniki w czerwcu 1943 roku. Mój
ojciec musiał jeździć podwójnym zaprzęgiem po okolicy do różnych oddziałów majątku ze względu na różne
prace. Zabrał swojego szwagra Kurta i dopiero po zmierzchu wrócili do Sernik. Mój wujek mówił, że gdy wracali, partyzanci przekazali mojemu ojcu wiadomość, która brzmiała mniej więcej tak:

Z zabudowań dworskich niewiele dziś pozostało. Zachował się jedynie
parterowy dworek z charakterystycznym dwukolumnowym ganeczkiem.
Główny dwór dziś już nieistniejący rozpościerał się wzdłuż odnogi „fosy”
obok kościoła. Tuż po II wojnie światowej do 1949 roku był siedzibą Szkoły
Rolniczej. Z upływem lat obiekt należący do Gminnej Spółdzielni popadł
w całkowitą ruinę 69. Podobny los spotkał zabudowania dworskie zwane
”czworakami”. Mieszkające w nim rodziny budowały własne domy po obu
stronach drogi w kierunku do cmentarza i tak powstały Serniki- Kolonia
i osiedle mieszkaniowe tzw. „Wesołe Miasteczko”.
W lipcu 1944 roku uciekający Niemcy pozostawili na moście w Sernikach zepsuty czołg. Mieszkańcy Sernik ściągnęli go na wyspę i rozebrali na
części.

Osiedle „Wesołe Miasteczko” (zdj. M. Iwanek)

W międzyczasie młodzieńcy robili sobie zdjęcia. Po dwóch miesiącach
resztki czołgu zabrało wojsko.
W grudniu 1944 roku odbył się Zjazd Chłopski w Lublinie. Podczas
zjazdu powołano organizację polityczno-gospodarczą pod nazwą Związek
Samopomocy Chłopskiej. Jednym z zadań tego związku (ZSCh) było tworzenie spółdzielni GS „Samopomoc Chłopska”.
W Sernikach, w miejscu siedziby Grabowskich i pozostałości dworskich,
w 1949 r. powstała taka spółdzielnia. Zajmowała się sprzedażą wszelkich
Osiedle „Wesołe Miasteczko” (zdj. M. Iwanek)

[…] Spielmann, obserwowaliśmy cię podczas twojej podroży (wszystkie odwiedzone miejscowości były wynotowane). Mogliśmy cię rozstrzelać, ale nie zrobiliśmy tego, bo zachowujesz się porządnie w stosunku do naszych.
Ta opowieść jest dla mnie pewnym małym pocieszeniem […]
[…]Moja matka wyjeżdżając z Sernik była w ciąży. W czerwcu 1944 roku urodziła córkę Heidi. Nie wyszła ponownie za mąż. Mój ojciec zaginął w marcu 1945 roku Przez lata matka miała nadzieję, że wróci do domu. W połowie
lat 50-tych zgłosiła jego zaginięcie i został uznany za zaginionego. Oficjalnie została wdową wojenną i otrzymała
rentę. Najmłodsza siostra Heidi mieszkała najbliżej matki, gdy ta była w podeszłym wieku. Matka ciągle miała sny
o przeżyciach z czasów wojny i Sernik i opowiadała o nich córce. Zmarła w wieku 91 lat w marcu 2003 roku.
Z pozdrowieniami dla Sernik i rodziny Serwin. Helga Domröß […] 66.
W 1944 roku tuż po opuszczeniu przez Spielmanna Sernik pozostałe w spichlerzach zboże i inne wartościowe produkty oraz
sprzęt zostały rozkradzione przez bandy, które lawinowo powstawały i grasowały po okolicy67. 10 września 1944 roku odbyły
się w Sernikach – pierwsze w wyzwolonej Polsce dożynki. Zaproszenie na tę uroczystość przyjął generał Karol Świerczewski.
Pomimo wielu obowiązków związanych z organizowaniem II Armii znalazł czas na spotkanie z chłopami68.
Na błoniach pofolwarcznych ustawiona była trybuna a wokół niej setki chłopów z Sernik i okolicznych wsi. Przemawiał w sposób prosty i szczery, żywy i obrazowy. Mówił o długiej walce chłopów z wyzyskiem i uciskiem, o niedoli
chłopów w ustroju feudalnym i kapitalistycznym. Podczas przemówienia wzywał chłopów do bezkompromisowej walki
z reakcją i zacofaniem o swoje prawa ludzkie i obywatelskie.
65 Informacje o losach Szpilmana pochodzą od jego syna Horsta, mieszkającego obecnie w Berlinie.
66 Helga Domröß była bardzo wzruszona naszą serdecznością i tym, że pomimo tylu krzywd wyrządzonych nam przez Niemców podczas II wojny

światowej potrafimy mówić i pisać o nich bez urazy. W 2011 roku oboje z Horstem Spielmannem odwiedzili Serniki i dom w którym mieszkali.
Z nikim jednak nie nawiązali kontaktu.
67 Wypowiedź ustna Janiny Serwin.
68 M. Jędryszka: Lubartów i Ziemia Lubartowska. Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza1959 , s. 27-28.

Pozostałości po gospodzie; budynek został rozebrany w 2013 roku (zdj. M. Iwanek)

W głębi pozostałości czworaków ze zbiorów
W. Budzyńskiej

artykułów, od spożywczych począwszy, poprzez artykuły przemysłowe, narzędzia, naczynia, meble, rowery, odzież, obuwie, aż do nawozów, materiałów budowlanych i węgla. GS prowadził również skup zboża i żywca. Sklepy spożywcze rozlokowane były we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy. Z początkiem lat 80-tych XX wieku został wybudowany Pawilon
Handlowy, gdzie na parterze znajdowały się stoiska handlowe, na piętrze
zaś biura Gminnej Spółdzielni. Po wyburzeniu dworu zostały wybudowane
magazyny należące do Gminnej Spółdzielni.
W pozostałym z czasów dworskich budynku usytuowanym naprzeciwko zabudowań należących do rodziny Wysoków (obecnie Budzyńskich)
nieopodal „bocianiego gniazda” znajdował się sklep Gminnej Spółdzielni.
W piwnicach tego sklepu od strony Wieprza z powodzeniem funkcjonowała
gospoda tzw. „Grajdołek”.

Zdjęcie ze zbiorów Mariana Daniła

W okresie międzywojennym i tuż po wojnie mieszkańcy Sernik osiedlali się wzdłuż Wieprza. Ta strona gospodarstw
nazywana jest często „Starą Wsią”.
69 Dalej wypowiedź ustna Janiny Serwin, mieszkanki Serniki-Kol.
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Ośrodek sportowo-rekreacyjny FSC; ze zbiorów Renaty Szczęch
Lata 60-70 XX wieku to okres powstawania i rozwoju wielu zakładów pracy na terenie Lubelszczyzny. Pracodawcy
zapewniali swoim pracownikom dojazdy do pracy, starali się też organizować różne formy wypoczynku i rekreacji.
Lubelska Fabryka Samochodów Ciężarowych wybudowała w Sernikach nad Wieprzem ośrodek sportowo – wypoczynkowy dla swoich pracowników i dla sekcji bokserskiej Motor Lublin działającej przy fabryce. Sportowcy w ramach
treningów korzystali z wypożyczalni kajaków. Ćwiczyli i jednocześnie wypoczywali. W wolnym czasie zapraszali miejscowych chłopaków na sparingi.

Piekarze podczas wypieku chleba (zdj. J. Iwanek)

Drewniany podłużny budynek usytuowany był obok ”Grajdołka”. Nad Wieprzem znajdowała się piękna jak na ówczesne lata plaża, z której korzystali wczasowicze oraz mieszkańcy gminy. Niemałym powodzeniem cieszyła się wybudowana na początku lat 60-tych podłoga, na której niemalże co niedziela odbywały się zabawy.
Dogodne położenie, obecność zabytkowego kościoła, rozwijający się handel, powstające zakłady pracy w Lubartowie,
Lublinie sprawiły, że Serniki lat 80-tych i 90- tych XX w. stały się atrakcyjną miejscowością. Wybudowano wiele nowych
domów. Powstało nowe osiedle mieszkaniowe tzw. „Manhattan”, przybywało mieszkańców.
Rzec by można, że ten szybko rozwijający się przemysł przyczynił się do upadku istniejącego ośrodka wypoczynkowego w Sernikach. Zanieczyszczona rzeka Wieprz stała się bowiem w niedługim czasie cuchnącym ściekiem.
Młyn na miarę XXI wieku (zdj. J. Iwanek)
młyn Mieczysława Florka z Woli Sernickiej, obecnie znajduje się tam też mały zakład stolarski. W połowie 2012 roku
Mieczysław Florek z Woli Sernickiej wybudował nowy okazały budynek pomiędzy Sernikami i Wolą Sernicką z przeznaczeniem na młyn.
W pawilonie handlowym na parterze powstał zakład produkujący chrupki. Jego działalność nie trwała jednak długo.
Zakład został zamknięty. Obecnie w budynku po byłej Spółdzielni znajduje się sklep spożywczy i Bank Spółdzielczy, na
piętrze zaś mieści się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Administracyjny Szkół. W tym miejscu
wspomnieć należy o prowadzonym przez Leszka Wronisza Gospodarstwie Agroturystycznym pod nazwą „Ranczo Arka”.
Gospodarstwo z powodzeniem prowadzi działalność od 1998 roku. Właściciel dba o czynny wypoczynek odwiedzających go gości, zarówno dzieci jak i dorosłych. Dużym powodzeniem cieszy się Szkoła Jazdy Konnej.

Osiedle mieszkaniowe „Manhattan” (zdj. M. Iwanek)
Budynek od FSC odkupiła Gminna Spółdzielnia. Przez wiele lat spełniał różne funkcje. Mieściła się tam gospoda,
sklep gospodarstwa domowego i wypożyczalnia naczyń. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny pod koniec lat 80-tych
budynek został rozebrany.

CZASY WSPÓŁCZESNE PRZEPLATANE HISTORIĄ
Na początku lat dziewięćdziesiątych Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zakończyła swoją działalność.
Wszystkie nieruchomości przejęła Gmina. Magazyny znajdujące się na terenie byłej Spółdzielni wynajęte zostały prywatnym osobom na prowadzenie działalności gospodarczej.
Budynek, w którym znajdował się sklep spożywczy i żelazny, odkupił od Syndyka Masy Upadłościowej Leszek Wronisz i otworzył piekarnię, która funkcjonuje do dziś.
Większą część magazynów wydzierżawił przedsiębiorca z Lubartowa, firma Kozak Materiały Budowlane i prowadzi sprzedaż różnych artykułów budowlanych oraz węgla. Do połowy 2012 roku w części magazynów funkcjonował

Na podstawie materiałów źródłowych, które znajdują się w pracy doktorskiej Janiny Kowalczyk warto przybliżyć inny
fakt z dziejów miejscowości: budowę wielkiego rowu melioracyjnego zwanego „fosą”. Należy jednak powrócić do historii.
Otóż w latach 30-tych XIX wieku, w związku z rosnącym popytem na wełnę, właściciel dóbr sernickich Leon Popławski
uznał opłacalność inwestowania w hodowlę owiec i prace melioracyjne. Melioracja miała służyć osuszaniu bagien Nowej
Woli i Czerniejowa. W 1838 roku do Sernik przybyli garbarze: Mirosław Kiersan, Astanazow Jan, Dymitr Jan. Sprowadzono także fabrykantów sukna. Wśród czeladzi folwarcznej pojawili się pomocnicy i łąki zostały przekopane rowami celem
Ranczo „Arka” (zdj. M. Iwanek)
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ich osuszenia. Rów zaczynał się na dalekich łąkach należących do Nowej Woli w pobliżu rzeki Wieprz. We wsi Serniki rów
ten przebiegał wzdłuż zabudowań (obecnie Szczepaniaków), poprzez szosę, zabudowania folwarczne w kierunku rzeki
Wieprz. I był to główny nurt wykopanej „fosy”, niezależny od pozostałych odnóg rowu. Wobec niesprzyjających koniunktur, które zaistniały po powstaniu listopadowym, hodowla owiec nie doszła do skutku. Nie zdołano tu zorganizować
ośrodka przemysłu sukienniczego. Wykop melioracyjny w późniejszym okresie służył działającej gorzelni i cukrowni70.
Prawdopodobnie w tym samym czasie wykopano w Sernikach odnogę „fosy”, która w żaden sposób nie była powiązana
z pierwotną. Rów ten powstał obok kościoła, był rozgradzany i służył do hodowli ryb. Z czasem wykopano staw po przeciwnej stronie drogi z charakterystyczną wysepką. Poziom wody w stawach podwyższano poprzez wykopanie rowu obok
pól i łąk kościelnych osuszając tym samym dodatkowe bagniste obszary Sernik 71.
Faktem jest, że najbardziej prężnym i najdłużej działającym zakładem przemysłowym w Sernikach była gorzelnia.
Jednym z zarządzających sernicką gorzelnią był Franciszek Przeździecki72. Był doświadczonym gorzelanym. Praktyki
pobierał w gorzelni u Ludwika Szcześniewskiego w Osmolicach, a w 1889 roku ożenił się z jego córką Zofią Szcześniewską, z którą miał ośmioro dzieci. Przybył do Sernik w 1893 roku wraz z żoną i dwójką dzieci. Pozostałe dzieci urodziły

Franciszek Przeździecki i jego żona Zofia

Biurko F. Przeździeckiego
w domu w Sernikach

Życie rodziny Przeździeckich
w Sernikach - lata 19191926

się w Sernikach. Wszystkie jego córki brały ślub w sernickim kościele.
Właścicielem Sernik był wówczas Ludwik Grabowski.
Przeździeccy zamieszkali w dużym domu z gankiem73. Dobrze
im się powodziło. Córki, a było ich pięć, uczęszczały na pensję Czernieckiej w Lublinie. Jedna z ich córek - Maria - po ukończeniu pensji
w 1914 roku była guwernantką u Grabowskich74.

Dom Franciszka Przeździeckiego w Sernikach

Wyprawa na grzyby do lasu (w środku z wąsami
F. Przeździecki)

W 1914 rok Zofia i Franciszek Przeździeccy wraz z dziećmi wyjechali na wschód do Guberni Czerniachowskiej. Do Sernik powrócili
w 1917 roku W międzyczasie gorzelnia w Sernikach została spalona
i Franciszek został bez pracy. Wówczas to żona z dziećmi została
w Sernikach, a Przeździecki zatrudnił się w gorzelni w Izbicy i do Sernik przyjeżdżał tylko w odwiedziny. Na stałe nigdy do Sernik już nie
powrócił. Zofia Przeździecka wraz z dziećmi wiodła w Sernikach spokojne życie.

Życie rodziny Przeździeckich w Sernikach - lata 1919-1926

Serniki; lata 1919 - 25
Warto w tym miejscu przytoczyć historię budowy mostów na rzece
Wieprz. Otóż jak podają źródła do roku 1916 przeprawa przez rzekę odbywała się promem75.
W czasie I wojny światowej w 1916 roku rozpoczęto w Sernikach budowę
pierwszego drewnianego mostu, który znacznie ułatwił komunikację mieszkańcom Sernik i pobliskich miejscowości. Most ten przebiegał w obniżeniu
doliny Wieprza. (naprzeciwko budynku GS, w którym w późniejszych czasach znajdował się sklep i gospoda). Był niski i często zalewany przez wiosenne powodzie.
Rok 1917 - pierwszy drewniany most w ostatniej fazie budowy. Grupa osób na moście, a wśród nich ks. Mechowski - ówczesny proboszcz sernicki (w kapeluszu), tuż
za nim Antoni Zych - nauczyciel z Nowej Woli. Osoby z prawej strony to prawdopodobnie Zofia Przeździecka z córką76; ze zbiorów Szczerbińskiego

Serniki w okresie międzywojennym;
ze zbiorów Bogdana Szczerbinskiego

W 1930 roku Przeździeccy sprzedali dom w Sernikach. Zofia Przeździecka zamieszkała u wujostwa Zychów w Ruskowoli. Antoni Zych,
był jednym z pierwszych nauczycieli w szkole w Nowej Woli. Pracę
w szkole rozpoczęła także Maria Przeździecka – córka Zofii i Franciszka. Senior Przeździecki zmarł w 1932 roku w Lublinie.

70 Przekaz ustny Serwina Józefa –mieszkańca Serniki-Kol.
71 Przekaz ustny Woźniaka Stanisława – mieszkańca Sernik.
72 Wszystkie informacje o rodzinie Przeździeckich (w tym zdjęcia) pochodzą od Bogdana Szczerbińskiego, prawnuka F. Przeździeckiego, który zgroma-

Serniki; widok z mostu lata 30-te XX wieku

dził bardzo bogatą biografię swojej rodziny.

73 Według relacji osób starszych dom ten znajdował się naprzeciwko karczmy w miejscu gdzie stoi były już Posterunek Policji, ale równie dobrze mógł

to być dwór w Sernikach.
74 Córka Przeździeckach była guwernantką dzieci Olgierda i Sabiny Grabowskich – spadkobierców po Ludwiku Grabowskim.

75 Przekaz ustny Włodzimierza Czekierdy.
76 Antoni Zych był spokrewniony z ks. Mechowskim.
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Most w czasie powodzi; widoczne są jedynie czubki tzw. „lodorez”; ze zbiorów Edwarda Marzędy
oraz Most po remoncie w 2011 roku (zdj. M. Iwanek)
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Załoga w trakcie budowy drewnianego mostu w Sernikach; ze zbiorów Jana Iwanka
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Wygląd drewnianego mostu latem i pływający po Wieprzu
mężczyźni: Czesław Baran i Stanisław Śliczniak;
ze zbiorów Czesława Barana
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Drewniany most i „lodorezy” latem;
ze zbiorów Edwarda Marzędy

W 1928 roku podjęto decyzję budowy mostu w obecnie istniejącym miejscu. Był to również most drewniany, ale
podwyższony. Jemu także zagrażały wiosenne powodzie. Dlatego też pod mostem od strony napływu wody budowano
łamacze lodów tzw. „lodorezy”. Zabezpieczały one most, kiedy płynęła kra przy podwyższonym poziomie rzeki. Latem
zaś śmiałkowie wykonywali skoki z „lodorez” do wody. Duże zagrożenie dla mostu stanowiła ciężka zima i powódź
w 1964 roku. Piętrząca się wiosną woda i kra napierały na „lodorezy” i most. Z pomocą przybywali saperzy, którzy
ładunkami wybuchowymi kruszyli lód umożliwiając w ten sposób swobodny przepływ wody. Po tej wielkiej powodzi
drewnianemu mostowi zagrażało realne niebezpieczeństwo zawalenia. Naoczni świadkowie twierdzą, że drewniany
most mocno trzeszczał pod naporem wody i kry. Powódź objęła wówczas swoim zasięgiem rozległy obszar Doliny
Wieprza. Zalana została szosa tuż za mostem w kierunku Łucki. Wielkie rozlewisko powstało od Wieprza w stronę pól
w Kolonii Serniki. Zdecydowano o budowie mostu żelbetonowego. Miało to miejsce w latach 1965 - 66. Prace przebiegały
etapami. Rozbierano połowę mostu i po wybudowaniu wykonywano prace na drugiej połowie. Most ten przeszedł gruntowny remont w 2011 roku.

4

Plan osady Serniki77:
1. Most stary dawny;
2. Most nowy obecny;
3. Droga z Woli Sernickiej w kierunku pierwszego mostu;
4. Dawna droga do Nowej Woli;
5. Przebieg właściwej „fosy”;
6. Przebieg odnogi „fosy” oraz przekopu od strony Woli Sernickiej;
7. Miejsce dawnej gorzelni;
8. Miejsce dawnej cukrowni.
77 Na podstawie informacji od Stanisława Woźniaka z Sernik i Józefa Serwina z Serniki Kol.; opracował Edward Marzęda.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SERNIKACH
W 1932 roku powstał w Sernikach punkt filialny Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej, obejmujący klasy I-IV. Początkowo nauką w tej szkole objętych było około 40 dzieci w dwóch grupach klas łączonych. Pierwszym nauczycielem
w tej szkole był Michał Gancarz.

Budynek szkoły i przedszkola; ze
zbiorów Genowefy Sławeckiej

Budynek szkoły, w której uczą się
kl. IV-VI (kronika szkolna)

Dyrektor Zygmunt Walczak
w otoczeniu uczniów

Budowa budynku piętrowego rozpoczęła się w 1976 roku i została ukończona przy ogromnym wysiłku ze strony mieszkańców dopiero po 9 latach
w 1984 roku. Wtedy to budynek zajęły klasy I-IV oraz klasa „O”.
Do klas V-VIII uczniowie uczęszczali do Woli Sernickiej. W roku 1985/86
podniesiono stopień organizacyjny szkoły w Sernikach do klasy V.

Michał Gancarz; ze zbiorów Genowefy Sławeckiej
Zajęcia wówczas odbywały się w lokalu wydzierżawionym od Kazimierza Onyszko. Była to jedna izba budynku mieszkalnego z piecem węglowym, bez bieżącej wody i z sanitariatami na zewnątrz. W latach okupacji istniało w miejscowości
tajne nauczanie prowadzone również przez Michała Gancarza.
Kilka lat powojennych stanowi lukę w istnieniu placówki szkolnej w Sernikach. Wówczas dzieci uczęszczały do szkoły
w Woli Sernickiej.
Zajęcia zostały wznowione pod koniec lat pięćdziesiątych. Prowadziła je wówczas Maria Meluch później Kosiorek.
W 1970 roku grono powiększyło się o kolejnego nauczyciela - Genowefę Sławecką przeniesioną z Woli Sernickiej.
W pierwszej połowie lat 70-tych organizowała ona dla dzieci z Sernik w czasie letnich miesięcy „dzieciniec wiejski”.

W 1987 nominację na dyrektora punktu otrzymał Zygmunt Walczak,
a w 1992 roku w wyniku konkursu został on powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sernikach.
W 1994 roku podniesiono stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej
w Sernikach do klasy VI; uczniowie naukę w klasach VII i VIII kontynuowali
w Woli Sernickiej. W tym okresie Szkoła zajmowała oba budynki: piętrowy
i parterowy, po byłym przedszkolu, z trzema salami lekcyjnymi.
W 1999 roku w wyniku reformy szkolnictwa, uchwalonej przez Sejm RP,
nastąpił podział na szkołę podstawową z klasami I-VI i trzyklasowe gimnazjum. Szkoła w Sernikach stała się samodzielną jednostką oświatową wydającą
świadectwa ukończenia tego szczebla edukacji. Wówczas do szkoły uczęszczało około 100 uczniów, kadrę stanowiło 8 nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze. W 2002 roku Zygmunt Walczak przeszedł na emeryturę. Nowym
dyrektorem została Danuta Wlazły z Woli Sernickiej.
Obecnie nauka odbywa się w dwóch budynkach: klasy IV- VI zajmują
piętrowy budynek szkolny, gdzie każdemu oddziałowi przyporządkowana
jest samodzielna sala lekcyjna. Ponadto znajduje się tam sala komputerowa
z 10 stanowiskami roboczymi, z której korzystają wszystkie klasy. Wraz z przejęciem pomieszczeń po dawnym Urzędzie Gminy w 2002 roku klasy młodsze
zajęły nowe lokum, przenosząc się z budynku parterowego, a dawna sala konferencyjna została wyposażona i zaczęła pełnić rolę sali gimnastycznej.

Dzieciniec wiejski, sierpień 1973 roku; Genowefa Sławecka (w środku)
z praktykantkami w otoczeniu dzieci; ze zbiorów Genowefy Sławeckiej

Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Sernikach w 1973 roku z inicjatywy Genowefy Sławeckiej, będącej od 1972
roku kierownikiem szkolnego punktu filialnego w Sernikach, rozpoczął starania o pozyskanie pozwoleń i materiałów
na ten cel. Wynikiem tego było oddanie do użytku szkolnego w listopadzie 1976 roku parterowego budynku wykonanego z elementów trzcinowo-drewnianych, przydzielonych przez Inspektorat Oświaty w Lubartowie. Znalazło tam siedzibę przedszkole wiejskie i 3 klasy szkolne. Tym samym klasy nie musiały już korzystać z pomieszczeń wynajmowanych
w domach prywatnych.
Szkoła w Sernikach nadal była punktem filialnym szkoły w Woli Sernickiej. Pracowały w nim Genowefa Sławecka i Maria
Kosiorek.

Sala komputerowa (zdj. M. Iwanek)

Wejście do budynku szkoły (zdj. M. Iwanek)

W 2012 roku Danuta Wlazły zrezygnowała z funkcji dyrektora, a obowiązki przejęła Małgorzata Karczmarz. W maju 2013 roku ogłoszony został
nowy konkurs na dyrektora szkoły w Sernikach. Został nim Artur Oniszko
z Woli Sernickiej78.

POCZTA

Jedna z czterech sal lekcyjnych w budynku po
Urzędzie Gminy (zdj. M. Iwanek)

W dniu 21 czerwca 1952 roku założona została w Sernikach Agencja Pocztowo- Telekomunikacyjna. Agencja miała
swoją siedzibę w wynajętym domu u Marianny Wysok. Kierownikiem był Stefan Hejduk. Agencja wykonywała służbę
nadawczą w zakresie zwykłych i poleconych przesyłek listowych, przyjmowała prenumeratę czasopism oraz zajmowała
się sprzedażą znaczków. Pod koniec lat 50-tych lub na początku 60-tych Agencja została przeniesiona do remizy strażackiej. Od 1962 roku kierownictwo przejął Stanisław Włodarczyk z Łucki a od 1970 roku naczelnikiem była Barbara Sagan
z Sernik. W 1974 roku Urząd objęła Maria Misiak z Woli Sernickiej. Dnia 15. IV. 1977 roku Urząd Pocztowy został przeniesiony do własnego lokalu przy Urzędzie Gminy Serniki. W 1989 roku zainstalowano automatyczną centralę i Serniki
otrzymały sto nowych numerów telefonicznych.
78 Materiał został opracowany w oparciu o Kronikę Szkoły.
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(BYŁY) POSTERUNEK POLICJI W SERNIKACH
Trudno jednoznacznie określić rok w którym rozpoczął swoją działalność Posterunek Policji w Sernikach. Pierwsze
informacje pojawiły się w drugiej połowie lat 30-tych XIX wieku. Pierwszą siedzibą był budynek straży. Taki okres wydaje
się prawdopodobny, co potwierdza tablica z polskiego cmentarza wojennego w Miednoje, gdzie zginął Posterunkowy
Tadeusz Klaus.

Siedziba poczty w latach 70-tych XX wieku

Siedziba poczty obecnie (zdj. M. Iwanek)

Po II wojnie światowej Posterunek Milicji znajdował się w oddzielnym budynku
obok Gminy. Pierwszym zapamiętanym
przez mieszkańców komendantem był
Edward Szczepaniak z Czerniejowa. Tę
funkcję pełnił od 1 lipca 1953 do 30 października 1974 roku.

Edward Szczepaniak; ze zbiorów Zdjęcie pozyskane od Andrzeja Mazura
córki-Wiesławy Szczepaniak

Maria Misiak pracowała w Sernikach do 2000 roku. Po niej kierownikiem została Danuta Iwanejko z Lubartowa i nadal pełni tę funkcję 79. 		
		

BANK
W 1902 roku powstało Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe z siedzibą w Lubartowie. Celem działania Towarzystwa było udzielanie krótkoterminowych pożyczek. W 1921 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Bank Spółdzielczy
z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie, który swoim zasięgiem objął gminę Serniki. Następnie w 1950 roku BS
w Lubartowie przekształcił się w Gminną Kasę Spółdzielczą i również swoim zasięgiem objął gminę Serniki.

Z lewej strony widoczny budynek posterunku.
W tle kościół i zabudowania kościelne; ze zbiorów Wandy Budzyńskiej

Kolejną fazą reorganizacji było powołanie w 1958 roku BS w Lubartowie, działającego na terenie 8 Gromadzkich Rad
Narodowych.

Po nim funkcję komendantów pełnili kolejno: w latach 1975-85 Józef Garbacz, 1985-1994 Ryszard Jakubas, a od 1994 do
2010 roku Marek Zbiciak z Chlewisk.

W Sernikach do 1973 r. istniał Punkt Kasowy. Wskutek nowego podziału administracyjnego od 1973 roku zorganizowano
w Sernikach Oddział BS w Lubartowie. Kierownikami byli kolejno: Anna Domańska, Danuta Niezabitowska i Krystyna
Książek. W pierwszej połowie lat 70-tych bank zmienił swoja siedzibę i przeniósł się do budynku tzw. „Agronomówki”80.
W 1991 roku zatwierdzono nową strukturę organizacyjną, a oddział BS w Sernikach przekształcono ponownie w Punkt
Kasowy; stanowisko księgowej objęła Barbara Barańska. W roku 1999 Punkt Kasowy został przeniesiony do nowego lokalu przy Urzędzie Gminy Serniki. Od 2010 roku Bank wrócił do nazwy Bank Spółdzielczy w Lubartowie z Filią
w Sernikach81.

Właściwy piętrowy budynek wybudowany został w pierwszej połowie lat 50-tych.

Uroczyste otwarcie filii banku w Sernikach

Do 1974 roku Posterunek w Sernikach obejmował swoim zasięgiem Łuckę, Annobór, Majdan Kozłowiecki, Wandzin,
Trzciniec, Baranówkę, Rokitno, Wólkę Rokicką. Z chwilą utworzenia Gminy Lubartów, miejscowości te przeniesione zostały
do Komendy Milicji w Lubartowie. Do Sernik natomiast dołączone zostały miejscowości: Brzostówka i Wólka Zawieprzycka.
W 1990 roku Posterunki Milicji Obywatelskiej przekształcone zostały w Posterunki Policji. Nastąpiły też zmiany
w umundurowaniu policjantów. Od roku1990 Posterunek Policji w Sernikach częściowo finansowany był przez Samorząd Gminny. Gmina przeznaczała fundusze na zakup sprzętu i współfinansowała zakup samochodów.
We wrześniu 2010 roku Posterunek Policji w Sernikach został zlikwidowany. Obecnie Gmina podlega pod Komendę Powiatową w Lubartowie. Funkcję dzielnicowego pełni mł. asp. Eliasz Gdula82.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SERNIKACH
W 1973 roku z inicjatywy ówczesnego inspektora szkolnego ds. kultury
i oświaty na powiat Lubartów pana Aleksandra Sławeckiego, powstał pierwszy
punk biblioteczny mieszczący się w budynku straży, z własnym księgozbiorem
liczącym 612 książek. Do pracy w punkcie zatrudniony został Marian Danił
z Sernik. Na bazie punktu bibliotecznego w 1974 roku powstała biblioteka,
a pierwszym pracownikiem został Stanisław Marzęda – mieszkaniec Sernik.
W 1975 roku biblioteka otrzymała status Biblioteki Gminnej sprawującej
nadzór merytoryczny nad filiami, które mieściły się w Brzostówce, Nowej
Woli i Woli Sernickiej. W 1976 roku nastąpiła zmiana pracownika i pracę
w bibliotece podjęła Teresa Gontarz; w latach 1979-82 pracowała Jolanta Czekierda-Dybała.
79 Te skromne informacje pochodzą z przekazu ustnego M. Misiak oraz z Kroniki GBP w Sernikach.
80 Nazwa Agronomówki pochodzi od osoby, która pełniła funkcję agronoma w gminie, czyli doradcy rolników. Budynek pełnił funkcję biura i mieszka-

nia dla rodziny agronoma.

81 Opracowano na podstawie publikacji Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie 1903-200.

82 Materiał został opracowany na podstawie informacji uzyskanych od M. Zbiciaka i R Jakubasa.

Marian Danił podczas pracy w bibliotece;
ze zbiorów Mariana Daniła
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Wnętrze biblioteki w budynku „Wodomistrzówki” 1998 r. (zdj. M. Iwanek)
We wrześniu 1982 roku do pracy w bibliotece została przyjęta Maria Kobyłka z Woli Sernickiej.
W 1984 roku biblioteka została przeniesiona z remizy strażackiej do nowego lokalu mieszczącego się w tzw. „Wodomistrzówce”83 w sąsiedztwie szkoły i gminy. Niewielki o powierzchni 32 m lokal pełnił funkcję biblioteki i czytelni do 2008
roku. W listopadzie tego roku pracę w bibliotece rozpoczęła Maria Iwanek z Sernik.
W styczniu 2008 roku Wójt Gminy Serniki - Jan Sławecki oddał na działalność biblioteki nowy wyremontowany lokal
o powierzchni 72 m. Pomieszczenia zostały dostosowane dla potrzeb placówki. Zakupiono nowy sprzęt; stoliki i krzesła
do czytelni. Nowy lokal znajduje się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Poczty. Przed budynkiem jest dogodny parking.
Biblioteka zajmuje ważne miejsce w życiu kulturalnym mieszkańców Sernik. To tu odbywają się liczne imprezy kulturalne
i spotkania z czytelnikami. Biblioteka oferuje swoim czytelnikom ponad 5 tys. książek84.

Drużyna srtażacka z Sernik - lata powojenne

Drużyna strażacka lata 1930-39;
ze zbiorów Mariana Daniła

Duże zaangażowanie i inicjatywę przerwała II wojna światowa, ponieważ Niemcy w budynku straży urządzili kuchnię frontową.
Remiza przez lata pełniła różne funkcje. Mieścił się tu posterunek MO, poczta, biblioteka. W różnych okresach mieszkały
tu między innymi rodziny: Saganów, Szumiłów, które w następnych latach wybudowały swoje domy na osiedlu” Wesołe
Miasteczko”.
Po wojnie OSP w Sernikach, jako jedna z nielicznych straży, otrzymała od powiatu, terenowy amerykański samochód
Jeep, służył on do transportu ludzi i sprzętu pożarniczego do lat 60-tych XX wieku.
W okresie przed i powojennym drużyna OSP oprócz akcji pożarniczych brała udział w profilaktyce przeciwpożarowej
i ochronie mienia publicznego (warty w czasie powodzi, utrzymaniu porządku na zabawach, odpustach i procesji Bożego Ciała).
OSP zajmowała się również działalnością kulturalną, organizując zabawy taneczne, zimą w remizie, latem nad Wieprzem na „dechach”. Aktywni w latach 60-tych druhowie to: Józef Iwanek, Bronisław Kuchciak, Wacław Włosek, Marian
Woźniak, Czesław Grzegorczyk, Stanisław Kowalczyk, Stefan Rybicki, Henryk Tchórz, Szczepan Woźniak, Józef Ławecki,
Edward Budka, Bronisław Baran, Jan Marzęda, Władysław Szczygieł, Stanisław Onyszko.

Biblioteka wewnątrz oraz na zewnątrz (zdj. M. Iwanek)

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SERNIKACH
Ochotnicza Straż Pożarna w Sernikach została założona 26 kwietnia 1926 roku. W skład zarządu weszli: Jan Zięba-prezes, Wincenty Bujak-naczelnik, Jan Iwanek-skarbnik, Filip Woźniak - gospodarz oraz członkowie, m.in.:
Wawrzyniec Wysok, Stefan Tchórz, Józef Iwanek, Bronisław Woźniak, Wacław Guz.
Zorganizowany przez samych strażaków sprzęt gaśniczy: pompa, beczkowozy, węże, sikawki, bosaki, łopaty,
ręczna syrena - transportowane były do pożaru wozami
konnymi, między innymi przez Wawrzyńca Wysoka. W latach 30-tych staraniem władz gminnych i dzięki dużemu
zaangażowaniu mieszkańców Sernik wybudowano remizę
strażacką. Częste pożary z powodu gęstej drewnianej zabudowy mobilizowały mężczyzn do wstępowania w szeregi
Pamiątkowe przedwojenne zdjęcie przed remizą po akcji; OSP w celu niesienia pomocy poszkodowanym. Sernicka
ze zbiorów Mariana Daniła drużyna liczyła w różnym czasie od 20 do 30 strażaków.
83 Budynek wybudowany w latach 1967- 68 był własnością Wojewódzkiego Zarządu Wodnych Melioracji. Tu mieściło się biuro Powiatowego Zarządu
Wodnych Melioracji, stąd potoczna nazwa „Wodomistrzówka”. Obecnie budynek jest własnością prywatną.
84 Kronika GBP w Sernikach.

Obok samochodu stoją strażacy: Szczepan Woźniak i Edward Budka;
ze zbiorów Urszuli Sidor
Ze środków własnych oraz niewielkich funduszy pozyskanych z gminy, strażacy wybudowali garaże na sprzęt gaśniczy i zakupili nowy samochód Żuk oraz zamontowali syrenę z silnikiem elektrycznym. W 1973 roku po gruntownym
remoncie remizy, przy wsparciu gminy oraz inspektora oświaty Aleksandra Sławeckiego, OSP zorganizowała Klub Strażaka z pierwszą biblioteką gminną, którą poprowadził strażak Marian Danił a następnie Stanisłw Marzęda. Klub stał się miejscem spotkań
mieszkańców. To tu odbywały się wesela, uroczystości rodzinne, zabawy, szopki, dyskoteki i imprezy sportowe.
Obecnie OSP w Sernikach, odnawiając sprzęt dostosowuje się do nowych zagrożeń, służy wsparciem zawodowym
strażom pożarnym. Systematycznie i z dobrym skutkiem uczestniczy w powiatowych zawodach strażackich, doskonaląc
sprawność drużyny do niesienia pomocy okolicznym mieszkańcom.
Obecnie młode pokolenie strażaków reprezentują między innymi: Mateusz Danił, Andrzej Biskup, Marcin. Szczygieł,
Rafał Puchacz, Łukasz Szumiła, Łukasz Ławecki85.
85 Opracował M. Danił i J. Iwanek na podstawie dokumentów OSP i UG w Sernikach.
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Drużyna z lat 70-tych; ze zbiorów Mariana Daniła

Drużyna OSP Serniki - rok 2010 (zdj. M. Danił)

Współcześnie miejscowość Serniki bardzo się zmienia. Mieszkańcy coraz bardziej dbają o wygląd swoich domostw.
Nowe osiedla mieszkaniowe, pierwsze nazwy ulic, świadczą o tym, że młodzi ludzie chcą zapuszczać tu swoje korzenie,
utożsamiać się ze swoja gminą. To tutaj chcą wychowywać swoje dzieci i wspólnie tworzyć historię miejscowości, parafii
i gminy. Włodarze gminy zaś wykorzystując budżety własne i pozyskując środki unijne starają się zapewnić mieszkańcom
wygodne miejsca do wypoczynku, spacerów i miłego spędzania wolnego czasu.
Obecnie w Sernikach niewiele pozostało po ostatnim właścicielu majątku. Każdy odwiedzający tę miejscowość również dzisiaj odkryje coś dla siebie, czymś się zachwyci. Trudno bowiem nie zauważyć bocianów przy zakręcie, którym nie
przeszkadza nawet coraz bardziej ruchliwa ulica. Trudno nie zachwycić się drzewami, które tworzą bajeczny klimat nad
rzeką Wieprz, a spacerując alejkami wokół stawu usłyszeć śpiew ptaków i szum rwącego potoku. Trudno wreszcie oprzeć
się urodzie sernickiego kościoła pw. św. Marii Magdaleny.
W takich chwilach należy przypomnieć słowa księgi Koheleta o przemijaniu ludzi i trwaniu ziemi:

„Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, lecz ziemia stoi aż po czas niezmierzony” 86.

Słynne bocianie gniazdo w Sernikach
86 Fragment z księgi Koheleta (Źródło: Kazn.1:4)
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HISTORIA PARAFII

Serniki - 2013 rok

Kiedy lipy pachną miodem
I dojrzewa w polu zboże,
Magdalena sprasza gości
Na spotkanie w Domu Bożym.
Na modlitwę wśród przyjaciół,
uroczystą i odświętnątych, co wierzą w jej opiekę,
w Jej moc zbawczą i moc świętą.
(Kazimierz Włosek)
Parafia Serniki leży w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, po prawej stronie rzeki Wieprz. W drugiej połowie XX wieku parafia sernicka graniczyła z czterema parafiami: od północy i zachodu z parafią lubartowską, od
południowego zachodu z bystrzycką, od południa z kijańską i od wschodu z ostrowską.

Zagospodarowany staw z widokiem
na kościół

Zejście w stronę Wieprza i miejsce
na grilla

Zejście nad staw obok kościoła

Pod względem przynależności administracyjnej przechodziła różne zmiany spowodowane wypadkami dziejowymi rozgrywającymi się na terenie Polski. W dobie Rzeczpospolitej Szlacheckiej należała do powiatu i województwa lubelskiego. Po
trzecim rozbiorze Polski od 1796-1809 roku wchodziła w skład cyrkułu lubelskiego w zaborze austriackim. W latach 1810-15
należała do departamentu lubelskiego i powiatu lubartowskiego. Pod względem wyznaniowym parafia sernicka wchodziła
w skład organizacji Kościoła Łacińskiego. Od 1807 roku aż do chwili obecnej pozostaje w granicach diecezji lubelskiej87.
Wieś Serniki w połowie XV wieku należała do parafii Bystrzyca88. W II połowie XVI wieku Serniki znajdowały się
w obszarze parafii Łucka. Po sprofanowaniu przez różnowierców pod koniec XVI w kościoła parafialnego w Łucce przestała funkcjonować tamtejsza parafia do której należały między innymi wioski Serniki, Wola Sernicka i Chlewiska. Ludność
tych wiosek pozbawiona została opieki duszpasterskiej89. W tej sytuacji kolejni właściciele tych wiosek podejmowali
przedsięwzięcia do zorganizowania nowej parafii. Gdy w 1598 roku został przywrócony katolikom kościół w Lubartowie,
zachodnia część parafii Łucka została podłączona do parafii lubartowskiej. Początki organizowania ośrodka działalności
duszpasterskiej w Sernikach przypadają na koniec XVI wieku.

Urokliwe miejsca Sernik

Zakole Wieprza z miejscem na grilla

W 1603 roku właścicielami Sernik, Woli Sernickiej, Wólki Zabłockiej i Chlewisk stali się Anna i Marcin Silniccy 90.
Dzięki Annie ze Stefankiewiczów Silnickiej 31 maja 1603 roku wystawiono w Krakowie dokument fundacyjny parafii sernickiej, w którym dla jej powstania przeznaczono między innymi: plac pod budowę plebanii, szkoły, spichlerzy i innych
budynków, założenia ogrodu plebańskiego oraz plac pod kościół, który już został wybudowany i cmentarz wokół kościoła. Ponadto pobierana była dziesięcina snopkowa z pól w Sernikach, Woli Sernickiej, Wólki Zabłockiej i Chlewisk oraz
10 grzywien rocznej pensji płaconej z dóbr sernickich na utrzymanie plebana i innych usług kościelnych. W dokumencie
tym fundatorka parafii zastrzegła sobie i kolejnym właścicielom dóbr sernickich prawo do patronatu nad kościołem.
W przypadku gdyby następni właściciele odstąpili od religii rzymskokatolickiej, wówczas prawa te miały przejść na biskupa krakowskiego i jego kapitułę 91.
W aktach biskupa Bernarda Maciejowskiego zachował się dokument na beneficjum plebańskie udzielone 4 czerwca
1603 roku księdzu Albertowi Zajączkowskiemu (pierwszemu plebanowi) przez kolatorów Marcina i Annę Silnickich.
I tak w skład nowo utworzonej parafii weszły cztery wioski stanowiące w całości własność fundatorki: Serniki, Chlewiska,
Wola Sernicka i Wólka Zabłocka 92. W parafii sernickiej od początku jej istnienia funkcjonowała szkoła parafialna, której
dokument fundacyjny zapewnił udział w uposażeniu parafii. W ramach działalności charytatywnej parafia prowadziła
tzw. szpital zapewniający utrzymanie i opiekę ubogim, starcom i kalekim z terenu parafii, nie nadającym się do pracy i nie
mającym utrzymania przy rodzinach. W zamian za opiekę zlecano ubogim przebywającym w szpitalu troskę o porządek
w kościele parafialnym. Pierwsza wzmianka o szpitalu sernickim pochodzi z 1650 roku.
Dom szpitalny wystawiony był przez dziedzica, natomiast ubodzy przebywający w szpitalu nie posiadali na swe utrzymanie żadnych środków. Pozostawali oni na utrzymaniu plebana i bractwa miłosierdzia, które zajmowało się utrzymaniem
biednych z jałmużny. Wkrótce szpital uległ zniszczeniu 93.

Plac zabaw dla dzieci

Miejsce na spacery

Droga w stronę Serniki Kol.

Nowy szpital został wybudowany prawdopodobnie w 30-tych latach XVIII wieku. Wizytacja z 1739 roku podaje, że
szpital był nowy, drewniany o 4 izbach. W dalszym ciągu nie miał żadnego uposażenia, wybudowany był przez plebana
i pozostawał pod jego zarządem, a ubodzy żyli z jałmużny. Około 1799 roku szpital otrzymywał niewielkie uposażenie
87 J. Kowalczyk: Migranci w parafii Serniki w latach 1697- 1686. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Sułkowskiego. Lublin 1978, s. 73.
88 W. Chlebowski: Syrniki [W:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,. Tom 11. Warszawa 1890, s. 749.
89 J. Kowalczyk: Migranci…, s. 78.
90 Tamże, s. 75.
91 Tamże, s. 75.
92 E. Marzęda: Moje wspomnienia, s. 10-11.
93 Tamże.
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z dóbr sernickich. Fundusz ten został w 1809 roku przejęty przez rząd austriacki a ubodzy znowu utrzymywani byli
tylko z jałmużny. Funkcjonowanie szpitala uzależnione było przede wszystkim od gorliwości i troski plebana, dlatego
też w okresie rządów niedbałego plebana Franciszka Tomaszewicza uległ zniszczeniu. Wizytacja z 1781 roku nadmienia,
że przy plebanii istniała izba dla czeladzi, spiżarnia, piekarnia i browar plebański. Folwark probostwa sernickiego był
jednym z największych folwarków plebańskich w powiecie lubelskim o powierzchni 73 morgi 36 prętów. Folwark ten
był administrowany przez plebana, który utrzymywał czeladź pracującą w jego gospodarstwie. W okresie nasilenia prac
polowych pleban oprócz czeladzi angażował najemników i płacił po 20 kopiejek dziennie w czasie żniw i po 10 kopiejek
przy sianokosach. Nie korzystał z pracy pańszczyźnianych chłopów ani z żadnych prac darmowych. Ziemię uprawiał
przy pomocy własnego inwentarza. Folwark sernicki stosownie do ukazu carskiego z 14/26 XII 1865 roku został przejęty
w 1866 roku na rzecz skarbu Królestwa i przekazany Komisji Włościańskiej, która rozparcelowała go pomiędzy bezrolnych chłopów. Plebanowi zostawiono 6 mórg ziemi, pozbawiono go natomiast służebności z jakich korzystał, tj. wolnego
wyrębu, rybołówstwa i wypasu. Jedna morga i 260 prętów pozostało pod zabudowaniami plebańskimi i kościelnymi, łąki
przekazano Chełmskiej Dyrekcji Naukowej, która wydzierżawiła ją gospodarzom z Sernik 94.
Na początku XVIII wieku do parafii sernickiej zostały przyłączone dwie następne miejscowości: Czerniejów i Ruska
Wola, które należały do parafii bystrzyckiej. Ruska Wola i Czerniejów, pomimo że należały do parafii Bystrzyca, uiszczały dziesięcinę snopkową kościołowi parafialnemu w Sernikach. Fakt ten przyczynił się do nieporozumień i procesów
o dziesięcinę między proboszczem Sernik i Bystrzycy. Spór ten został ostatecznie zakończony w 1741 roku dekretem
apostolskim, przyznającym dziesięcinę na zawsze kościołowi parafialnemu w Sernikach i ostateczne włączenie ich do
parafii sernickiej. Przyłączeniu tych wiosek do parafii sernickiej sprzyjał fakt ich gospodarczego powiązania z Sernikami, Wolą Sernicką, Chlewiskami i Wólką Zabłocką, łącznie z którymi stanowiły jeden obszar gospodarczy pozostający
w początkach XVIII wieku w rękach Jerzego Potockiego. Był to dodatkowy argument dla ks. S. Kurierskiego (ówczesnego
proboszcza) o zasadności przyłączenia Ruskiej Woli i Czerniejowa do sernickiej parafii95. W drugiej połowie XVIII wieku na polach Woli Sernickiej i częściowo na polach wioski Brzostówka została rozlokowana jeszcze jedna miejscowość:
Nowa Wieś. Tak więc w 80–tych latach opisywanego wieku ustalił się ostateczny zasięg terytorialny parafii sernickiej oraz
liczba miejscowości wchodzących w jej skład. Oprócz Sernik parafię stanowiły: Wola Sernicka, Chlewiska, Wólka Zabłocka, Ruska Wola, Czerniejów, Podpałecznica i Nowa Wieś. Podstawowym zadaniem parafii było duszpasterstwo. Kapłani
zatrudnieni w parafii wykonywali obowiązki ważne również dla państwa. Rejestrowali odbyte w parafii chrzty, śluby
i pogrzeby. Statystykę prowadzono początkowo z inicjatywy władz kościelnych, a od drugiej połowy XVIII wieku także
i państwowych, które uznawały duchownych za urzędników stanu cywilnego 96 .

BUDOWA KOŚCIOŁÓW I ICH FUNDATORZY
Najstarsza wizytacja z 5 marca 1603 roku wspomina, iż w 1596 roku została oddana do użytku wiernym drewniana
kapliczka pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i św. Zofii z przenośnymi ołtarzami, wystawiona przez Zofię z Gniewoszów Osmólską. Kościółek ten konsekrowany został w 1600 roku przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego97. Pomimo że oficjalnie parafia jeszcze nie istniała to przy kościele mieszkał kapłan określany jako „commendarius’,
a nie „plebanus”, który pełnił obowiązki duszpasterskie.
Z wizytacji przeprowadzonej w 1721 roku wynikało, że ówczesny kościół w Sernikach znajdował się w opłakanym
stanie. Świątynię zniszczyło robactwo a w oknach brakowało szyb. W 1736 roku kościół spłonął. Na jego miejscu wybudowano prowizoryczny, tymczasowy, mały budynek pełniący funkcję kościoła nazwany „oratorium”98.
Spalony kościół miał być odbudowany, do czego uroczyście zobowiązali
się ówcześni właściciele Sernik - Jerzy Potocki i jego syn Eustachy. Jak podają źródła Jerzy Potocki zmarł w 1747 roku i tym samym głównym fundatorem i budowniczym sernickiego kościoła stał się Eustachy Potocki. Ustalenie właściwej daty rozpoczęcia budowy obecnie istniejącego kościoła
w Sernikach napotyka na pewien problem, bowiem w literaturze przedmiotu podane zostały dwa różne okresy budowy: pierwszy obejmujący lata
1758 – 1760, zaś drugi 1759 – 1770. Sprawę wyjaśnia informacja zawarta w pracy Joanny Kowalczyk, w której autorka opierając się o dokument:
Regerstra fabryki tak precepty jako yexpensy kościoła Syrnickiego
zaczęte Anna Domini 1758 die 31 Martij per me Ludowicos Mar-

Po lewej wygląd kościoła w latach 1919-25; ze zbiorów Bogdana Szczerbińskiego
94 Tamże, s. 12-13.
95 Tamże, s. 12-14.
96 Archiwum Parafialne w Sernikach.
97 K. Gombin: Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2009, s. 120.
98 Tamże, s. 121.
99 Wszystkie zdjęcia dotyczące kościoła, cmentarza, plebani wykonała A. Iwanek.
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kiewicz curatus Sernicensis, canonicus Livoniae, podaje okres budowy kościoła obejmujący lata 1758 – 1766. Wobec
powyższego należy uznać, że prace przy budowie tego kościoła w Sernikach rozpoczęto w 1758 roku. Taką datę przyjął
też Katalog Zabytków Sztuki w Polsce100.

Otwory okienne w transepcie i w prezbiterium zbliżone są do kwadratu, zamknięte łukiem odcinkowym. Drzwi
główne dwuskrzydłowe oraz do zakrystii jednoskrzydłowe, klasycystyczne, dekorowane płycinami i wieńcami.
Posadzka marmurowa, częściowo uzupełniana w XIX wieku, na emporach i w skarbcu ceglana, pierwotna.

Do zaprojektowania obiektu Eustachy Potocki zatrudnił Jakuba Fontanę, który był zarówno autorem projektu kościoła
jak i osobą nadzorującą prace. Przyjeżdżał, gdy życzył sobie tego Potocki. Dziewiętnastowieczne wizytacje zgodnie podkreślają, obok znaczenia fundatora, także ważną rolę proboszcza. Świątynia sernicka miała stanąć usilnym staraniem i przykładaniem się J.W. księdza Ludwika Markiewicza101. Jako kapłan pracował on w Sernikach od 1751 roku najpierw jako
wikariusz, a od roku 1758 jako proboszcz tutejszej parafii102. Rozpoczęcie budowy kościoła miało bardzo uroczystą oprawę.
Kamień węgielny wmurowano 1 listopada 1759 roku. Uroczysta suma celebrowana była przez ks. Mikołaja Janowskiego.
Wśród obecnych, oprócz Eustachego i Marianny Potockich, byli między innymi: Barbara Urszula z Duninów Sanguszkowa,
marszałkowa Wielkiego Księstwa Litewskiego, architekt Jakub Fontana i magister mularski z Warszawy Jan Osuchowski. […]
Po zakończonym nabożeństwie zaprosiwszy wszystkich gości J. W. Państwo Dobrodziejowie Lautissime częstowali przy kilkunastu stołach biciu armat i moździeży od pierwszych Nieszporów aż do drugich […] 103.

Ołtarz główny późnobarokowy sprzed 1779 roku, odnawiany w 1890 i 1974 roku, murowany. W polu głównym
i w zwieńczeniu obraz św. Marii Magdaleny gruntownie przemalowany w 1945 - 1946 roku przez Kazimierza Kuleckiego oraz Boga Ojca, odnawiany i częściowo przemalowany w 1949 roku przez Józefa Jarosza z Zalesia i odczyszczony
w 1974 roku. Tabernakulum drewniane
późnobarokowe z II połowy XVIII wieku. Po bokach ołtarza drzwi do zakrystii,
powyżej konchowe wnęki, w których znajdują się rzeźby klasycystyczne św. Piotra
i Pawła z pierwszej połowy XIX wieku. Są
to rzeźby pseudoklasycystyczne odlewane
w białym metalu, w środku puste, wykonane przez firmę Bitschan z Warszawy. Św.
Piotr w prawej opuszczonej dłoni trzyma
klucze Królestwa Niebieskiego. Lewa przy
piersiach, podtrzymuje księgę. Na ciemnoniebieskiej przepasanej sukni brązowy
płaszcz. Włosy, wąsy i broda siwawe. Św.
Paweł, lewą opuszczoną dłonią podtrzymuje księgę, prawa spoczywa na mieczu.
Na sukni ciemnobrązowy płaszcz przerzucony przez bark. Włosy, wąsy i broda
brązowe106.

Dzięki skrupulatnie prowadzonym przez ks. Markiewicza rachunkom można podać przybliżoną kwotę wydaną na budowę kościoła. Wynosiła ona 1 454 209 złotych polskich 559 groszy i 33 szelągi. Nie była to jednak kwota pełna, gdyż nie
obejmowała pozycji takich jak honorarium Fontany, który rocznie pobierał nawet 3000 złotych. Zarejestrowane wydatki
obejmowały w większości koszty materiałów budowlanych, ich transportu i utrzymywanie robotników104. W 1766 roku
ukończona została budowla obecnej świątyni. Konsekracji kościoła dokonał. biskup Jan Lenczowski w dniu 25 lipca 1779
roku, nadając mu wezwanie św. Marii Magdaleny. W 1850 roku oddano do użytku nową plebanię, a w 1858 - dom dla
usług kościelnych i zabudowania gospodarcze.

[…] Kościół murowany z cegły i otynkowany105. Późnobarokowy.
Od zachodu znajduje się czworoboczna wieża, równej szerokości z nawą, wbudowaną w połowie w korpus.
W jej przyziemiu kruchta, na piętrze chór muzyczny. Prezbiterium nieco węższe od nawy, równe jej wysokością, jednoprzęsłowe. W jego przedłużeniu niższy, prostokątny aneks z zakrystią, kruchtą i klatką schodową
oraz skarbcem na piętrze. W narożach między nawą a prezbiterium ćwierć koliste niskie kruchty, w których
są wejścia do prezbiterium i na klatki schodowe. Wewnątrz znajdują się kaplice skrajne otwarte do nawy arkadami o wybrzuszonych, koszowych łukach, filary pomiędzy kaplicami przeprute niskimi, wąskimi arkadowymi
przejściami oraz na wysokości empor prostokątnymi otworami balkonów wspartych na konsolach, pod którymi
znajdują się owalne nisze. Na emporach wybrzuszone balustrady. Chór muzyczny wsparty na arkadzie z wybrzuszonym parapetem.

Ołtarz główny. W głębi postaci: Obraz św. Marii Magdaleny z ołtarza głównego
św. Piotra i św. Pawła

Ołtarze boczne parami analogiczne: pierwszy i drugi w pierwszej
parze kaplic z drugiej połowy XVIII wieku odnawiane w 1890
roku i w 2011 roku. W prawym rzeźba św. Antoniego Padewskiego
z tegoż czasu. Trzeci i czwarty w części środkowej kościoła sprzed
1779 roku odnawiane w 1890 roku, murowane, identyczne z ołtarzem głównym. W lewym obraz św. Tekli także z XVIII wieku.
Piąty i szósty w drugiej parze kaplic, o charakterze klasycystycznym
z 1890 roku i obrazami z tegoż czasu: w lewym Przemienienia Pań-

W innych pomieszczeniach występują sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Zewnątrz na osi
fasady znajduje się silnie występująca, trójkondygnacjowa wieża z arkadową wnęką na całej wysokości, naroża
dolnych kondygnacji wieży i bocznych części fasady ujęte są pilastrami toskańskimi, podtrzymującymi belkowanie. Naroża górnej kondygnacji wieży ujęte są równopilastrami, od frontu trójkątny ogzymsowany przyczółek.
Wnętrze kościoła - widok z chóru

100 J. Kowalczyk: Migranci…, s. 78.
101 Wizyta Kościoła Syrnickiego, przez J.W. X. Biskupa Skarszewskiego w roku 1800, Archiwum Parafialne w Sernikach.
102 Księga Zmarłych 176 5- 1797, Archiwum Parafialne w Sernikach, s. 76.
103 Archiwum Parafialne w Sernikach.
104 K Gombin: Inicjatywy artystyczne…, s. 125.
105 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. VIII. Warszawa 1976, s. 59 – 63.

Ołtarz główny

Ołtarz boczny z XVIII wieku - odnowiony
w 2011 roku
106 Katalog zabytków… , s. 59-63.

Ołtarz boczny św. Antoni z końca XVIII Ołtarz boczny środkowy - Matwieku - odnowiony w 2011 roku
ka Boska Częstochowska z końca
XVIII wieku
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Feretron ze sceną umywania nóg przez Marię Magdalenę
z poł. XVIII wieku
Ołtarz boczny NMP i św. Tekli
z poł. XVIII wieku

Ołtarz Świętej Rodziny z pocz.
XVIII wieku

Ołtarz Przemienienia na górze Tabor z przełomu XVII/XVIII wieku

skiego z datą 1890 roku i napisem na odwrocie, oraz św. Mikołaja w zwieńczeniu, w prawym Matki Boskiej
Studziańskiej w drewnianych współczesnych sukienkach i św. Michała Archanioła.
Ambona i zaplecek chrzcielnicy z XVIII wieku o analogicznych baldachimach. Na zaplecku chrzcielnicy ornamenty rokokowe, na jego tle rzeźbiona Grupa Chrztu Chrystusa. Chrzcielnica ma kształt rokokowo-klasycystycznego wazonu […]

Ambona z końca XVIII wieku

Chrzcielnica z końca XVIII wieku

Prospekt organowy - koniec XVIII wieku

Pod prezbiterium kościoła znajdują się groby, a w nich kilka trumien ze zwłokami zmarłych107. W chwili obecnej nie
istnieje wejście prowadzące do nich ze środka kościoła; brak jest informacji o czasie jego zamurowania.
Podobna sytuacja dotyczy zamurowania otworu w górnej części ołtarza głównego prowadzącego do skarbca nad zakrystią. Jeszcze w latach 60 i 70 XX wieku na okres Wielkiego Postu wyjmowano obraz św. Marii Magdaleny i zakładano obraz Męki Pańskiej, który był tej samej wielkości108. Tematem godnym uwagi są obrazy znajdujące się obecnie
w kościele: Św. Maria Magdalena, Bóg Ojciec (w głównym ołtarzu), Zdjęcie z krzyża i Najświętsza Maria Panna
Niepokalanie Poczęta. Według miejscowej tradycji uchodzą one bowiem za dzieła Jana Bogumiła Plersza109.
Kwestią nierozstrzygniętą pozostaje autorstwo i data dwóch portretów Potockich, znajdujących się niegdyś w kościele
sernickim, które obecnie zginęły. Podobizny magnatów, z których każdy odznaczony był Orderem Orła Białego, zo107 Archiwum Parafialne w Sernikach.
108 Przekaz ustny Marii Osiak – córki kościelnego Stanisława Mazurka w latach 1932-1972.
109 K.Gombin: Inicjatywy artystyczne… , s.130.

stały odczytane jako wizerunki Eustachego i jego brata
Ignacego, datowane na drugą połowę XVIII wieku Późniejsze wizytacje podają jednak, iż przedstawionymi na
nich osobami byli: Eustachy i Kajetan; ten drugi według
wszelkiego podobieństwa pochowany został w kościelnej krypcie. Niski poziom artystyczny obrazów wykluczył jednak autorstwo Plersza110.
Dzwonnica pochodzi z wieku XIX. To budowla neogotycka, murowana z cegły, otynkowana, czworoboczna,
dwukondygnacjowa, z narożami ujętymi boniowaniem.
Otwory dzwonowe i drzwiowe ostrołukowe również boniowane; po ich bokach niewielkie rombowe prześwity.
Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Mniejszy dzwon
został ufundowany przez małżeństwo Rozalię i Pawła
Guz z Sernik. Rodzina ta ufundowała również żyrandol,
który zawieszony jest w kościele pod chórem. Cmentarz
kościelny z przełomu XVIII-XIX wieku otoczony murem
ceglanym otynkowanym z dwiema furtami na osi kościoła. W narożach - cztery kapliczki z wieku XIX, murowane
z cegły, otynkowane, czworoboczne z zaokrąglonymi narożnikami, otwarte od frontu ostrołukowo, z daszkami
dwuspadowymi krytymi dachówką.
W XIX wieku kościół przechodził nieznaczne tylko
remonty. Czas powodował liczne zniszczenia, remontu
wymagały okna, drzwi, podłogi111. W roku 1890 odnowiono ołtarz. Gruntowny remont wykonano dopiero na
początku XX wieku z inicjatywy ówczesnego proboszcza
ks. Wojciecha Rękawka. Pokryto wtedy świątynię nową
dachówką, podniesiono wieżę, wewnątrz ułożono nową
marmurową posadzkę, odmalowano ściany112. Dokonano w tym czasie jeszcze jednej, bardzo niefortunnej zmiany. Usunięto herb Potockich - Pilawę z kościelnej kopuły.
Pilawa na kopule kościoła sernickiego przetrwała sto pięćdziesiąt lat, a ponieważ z dołu wyglądała jakby schizmatycki prawosławny krzyż, dlatego w czasie modernizacji
wieży, ks. proboszcz kazał pół ramienia dolne obciąć i pozostał dwuramienny krzyż113. Według inwentarza 1800
roku i późniejszych krzyż znajdował się w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się figurka św. Marii Magdaleny.
Dzwonnica
110 K.Gombin: Inicjatywy…, s.131.
111 AP w Sernikach, DP 24, Opisanie kościoła syrnickiego [1852].
112 AP w Sernikach , DP 37, [1922].
113 Tamże.
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Kościół w Sernikach to wysiłek wielu zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób; m.in. talentu Jakuba Fontany, majątku Eustachego Potockiego, ale także zaangażowania ks. Ludwika Markiewicza. Ten ostatni nie tylko nadzorował prace
budowlane i skrupulatnie prowadził rachunki, ale być może kontaktując się z wykonawcami, miał też pewien wpływ na
ostateczny wygląd kościoła114.

Urodził się w 1719 roku w bogatej magnackiej rodzinie Był synem Jerzego Potockiego herbu Pilawa gałęzi I hetmańskiej116. Już jako jedenastoletni chłopiec otrzymał starostwo dubieneckie. Kształcił się w kolegium jezuitów w Lublinie
a po kilku latach wyjechał do Francji i Niemiec. W 1738 roku otrzymał od ojca kolejne starostwa. W 1740 roku (niektóre
źródła podają że w 1741 roku) poślubił Mariannę Kątską herbu Brochowicz, z którą miał siedmioro dzieci. Jako posag
Marianny w ręce Potockiego przeszły posiadłości Kąskich i Szczuków, wśród których była posiadłość sernicka. Ponadto
posiadał jurydyki w Warszawie i w Grodnie, kamienicę w Kamieńcu i pałac w Lublinie. Dzięki temu młody Potocki stał się
jednym z najbogatszych magnatów Rzeczpospolitej. Był posłem na Sejm województwa małopolskiego potem lubelskiego
i ziemi halickiej. W 1752 roku został generałem wojsk koronnych. Dwa lata później 5 lipca 1754 roku otrzymał cześnikostwo wielkie koronne; miał też przygotować konfederację przeciwko wkroczeniu wojsk rosyjskich do Polski. Starał się
o funkcję deputacką i został wybrany na marszałka.

Według Informatora historycznego i administracyjnego dotyczącego Diecezji Lubelskiej, w kościele parafialnym
w Sernikach w latach 1973 do 1975 miał miejsce remont dachu oraz odnowienie wnętrza wraz z ołtarzami, zaś w latach
następnych przeprowadzono prace na zewnątrz obiektu.
Od 2 lipca do 30 grudnia 1997 roku w kościele trwały prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym115. Zabiegom konserwatorskim poddano także obraz Bóg Ojciec, obrazy ołtarzy bocznych (dużych) ambony i chrzcielnicy. Wykonawcą prac
była Małgorzata Podgórska – Moskal; konserwator dzieł sztuki, pracami pozłotniczymi zajmował się Mirosław Pytyś.
Równocześnie przeprowadzono gruntowny remont organów. Głównym fachowcem w tej dziedzinie był ojciec dr Waldemar Kapeć – dominikanin z Lublina. Renowacji i konserwacji poddano także elewację zewnętrzną kościoła, przeprowadzono remont wieży polegający na wymianie rynien i rur spustowych.
W tym miejscu zasadnym wydaje się przedstawić osobę niewątpliwie najważniejszą dla budowy kościoła sernickiego,
mianowicie - Eustachego Potockiego, fundatora kościoła.

16 grudnia 1754 roku za pełnienie funkcji marszałka został odznaczony Orderem Orła Białego117. Pozycja majątkowa
i towarzyska była tak duża, że Francuzi brali nawet pod uwagę jego kandydaturę na Króla Polski. W Sernikach przebywał
w latach: 1719-21,1729-30,1752-55. W 1764 roku wycofał się z życia politycznego. Był dobroczyńcą między innymi Syrników i Radzynia, gdzie wzniósł dwory, pałace i kościoły. Z żoną Marianną dochowali się licznej gromadki dzieci. Oprócz
córki Cecylii Urszuli, posiadali synów: Kajetana, Ignacego, Jerzego Michała, Stanisława Kostkę, Seweryna Franciszka, Jana
i Ubalda Karola, z których dwóch – Seweryn i Ubald zmarli w dzieciństwie. Marianna Potocka wspierała poczynania
męża na forum publicznym. W 1745 r. została mianowana Damą Krzyża Gwieździstego. Odznaczenie to ustanowione
przez cesarzową Eleonorę, żonę Ferdynanda II, otrzymywały panie wysokiego urodzenia, odznaczające się pobożnością.
Doskonale znała język francuski. Przetłumaczyła na język polski dwie komedie Moliera Jednak nade wszystko pozostała
żoną i matką troszczącą się o dzieci, ich wychowanie oraz nadzorującą sprawy majątkowe. Liczne porody bardzo nadwątliły zdrowie Potockiej. W 1767 r. w Radzyniu Podlaskim odbył się ślub córki Cecylii Urszuli z księciem Hieronimem
Sanguszką, starostą czerskim. Na tę uroczystość zaproszony został m.in. Ignacy Krasicki, świeżo mianowany biskup warmiński oraz przyjaciel Marianny i Eustachego, koniuszy koronny Wielkopolski z żoną, wojewoda brzeski, bracia pana
młodego, marszałek nadworny litewski - Sanguszko i inni. Z XIX–wiecznych opisów wynika, że była to uroczystość głośna
w ówczesnej Polsce. W dniu zaślubi chorą już matkę panny młodej zastępowała ciotka pani Wielkopolska118.
Na początku lutego 1768 r., Potoccy wyjechali do Warszawy, gdzie generał miał zdać część urzędów. Tam 20 lutego zmarła
Marianna Potocka. Trzy dni później 23 lutego 1768 r. w wieku 48 lat umarł również Eustachy119. Dzień wcześniej został
spisany testament Potockiego120, w którym szczególną uwagę poświęcił zabezpieczeniu przyszłości swoich małoletnich
dzieci. Synowie dokonali podziału ojcowskich dóbr. Dobra sernickie ostatecznie przypadły w spadku Ignacemu Potockiemu121. W 1779 roku bracia Potoccy dokonali ostatecznego podziału, w wyniku którego Serniki otrzymał Jan Potocki.
Eustachy Potocki zapisał także w testamencie po 15 000 złp. dla kościołów w Sernikach i Radzyniu, zastrzegając by przy
każdym kościele był ksiądz zobowiązany do odprawiania codziennych mszy za duszę jego i żony. Zalecił również obmurowanie kościoła w Sernikach oraz wystawienie trzech innych obiektów sakralnych: murowanego kościoła w Sidrze,
drewnianego w Wysokim Mazowieckim i murowanej cerkwi we wsi Kossowo. W testamencie zaznaczył, żeby jego pogrzeb
odbył się w […] Warszawie w kościele Ojców Jezuitów i aby był bez okazałości światowej sporządzony […]122.
Serniki były rezydencją, z którą Eustachy Potocki był wyjątkowo silnie związany. Miejscowość ta była główną siedzibą
rodziców Eustachego; ich obaj synowie (Eustachy i Marian) tu się urodzili i tu zostali ochrzczeni123. Jak wyglądał ów
pałac Potockich w Sernikach, trudno obecnie jednoznacznie ustalić. Z pobieżnego opisu wynika, że była to budowla prostokątna, o dwuspadowym dachu, z facjatą na osi głównej. Przy pałacyku znajdował się ogród włoski. Dzięki badaniom
Janiny Kowalczyk przeprowadzonym na podstawie ksiąg parafialnych, znane są nawet nazwiska ogrodników pracujących
w Sernikach w czasach Eustachego Potockiego. Byli to: Michał Kudelski, Wojciech Sikorski, Stanisław Figlarski, Józef
Kołduński124.
Wszystko wskazuje na to, że sernicka rezydencja Eustachego, pomimo iż w źródłach określana mianem „pałacu”, nie
różniła się specjalnie od dworku średniozamożnego szlachcica, a wraz z przeprowadzką magnata w latach pięćdziesiątych
do Radzynia przestała pełnić funkcję ważnej rezydencji pańskiej125.

116 Polski Słownik Biograficzny. Tom XXVII, s. 806.
117 wikipedia.org.pl
118 G. Michalska, D. Leszczyńska: Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja. Powiat Radzyński. Radzyń Podlaski 2011s.75-76.
119 Tamże s. 77.
120 Informacje dotyczące testamentu E. Potockiego pochodzą z kopii testamentu przechowywanej w AP w Sernikach.
121 Ignacy Potocki (1750-1809) syn Eustachego był czołową postacią w polskim życiu publicznym w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Portret Eustachego Potockiego, nieznany malarz polski, z ok. poł. XVIII w. olej/płótno,
własność Muzeum Pałac w Wilanowie. fot. Z. Reszka
114 K. Gombin: Inicjatywy…, s.133.
115 M. Podgórska-Moskal: Dokumentacja konserwatorska prac przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Sernikach woj. Lubelskie.

Lublin 1998, PSOZ- Lublin, Archiwum, Syg. 9809.

Był przywódcą stronnictwa reformatorskiego i współtwórcą Konstytucji 3 Maja; www.historia-polski.kpl.pl

122 Kopia testamentu E. Potockiego AP w Sernikach.
123 AP w Sernikach, Księga urodzonych w parafii Syrnickiej 1719-1750. Starszy, Eustachy, został ochrzczony 21 IX. 1719 roku, a młodszy Marian 8. II. 1725 roku.

Serniki jako miejsce urodzin E. Potockiego wymienione są w pracy doktorskiej J. Kowalczyk, s. 503 oraz w publikacji G. Michalskiej i D. Leszczyńskiej: Radzyń
Podlaski. Miasto i rezydencja. Powiat Radzyński 2011, s. 74. Natomiast wikipedia.org.pl podaje, że Eustachy Potocki urodził się w Radzyniu Podlaskim.
124 K. Gombin: Inicjatywy…, s. 137.
125 Bardzo często siedziby magnata-Potockiego bez względu na ich wielkość ze względów społecznych określane są w źródłach mianem „pałaców”. Gombin K:
Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2009, s.137
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Obraz Carlo Dolci z około 1665 roku przedstawiający Marię Magdalenę trzymającą
w ręku flakonik z olejkiem do namaszczenia

Ks. Jan Franciszek Szulc z pochodzenia Niemiec. Plebanem był od 12 września 1749 do 15 października 1757 roku. Zmarł
w tymże roku w Sernikach.

Św. Maria Magdalena z tradycji biblijnej znana jest jako:

Ks. Ludwik Tadeusz Markiewicz. W parafii sernickiej był już jako wikariusz od 4 lipca 1751 roku a obowiązki plebana pełnił od 10 kwietnia 1758 roku. Włożył wiele troski i starań w budowę obecnego kościoła parafialnego. Prowadził bardzo
dokładny rejestr przychodów i wydatków. Był autorem historii parafii napisanej po 1768 roku, w której podaje ważne
wiadomości w związku z przyłączeniem Ruskiej Woli i Czerniejowa do parafii sernickiej oraz lokacji miejscowości Nowa
Wieś. Zmarł w Sernikach 31 lipca 1776 roku.

„Towarzyszka Jezusa. Jej święto obchodzone jest 22 lipca. O Marii Magdalenie wiadomo niewiele, co nie przeszkadza, że od wieków cieszy się
ona wielkim kultem126. Dwie miejscowości francuskie: Yezelayw Burgundii
oraz St-Maximin-la-Sainte-Baume w Prowansji deklarują, że są w posiadaniu relikwii świętej. Liczne przekazy utożsamiały tę uczennicę Chrystusa
z Marią z Betanii i z Marią Pokutnicą; inne źródła surowo negują ten fakt.
Marek Ewangelista twierdzi, że Maria Magdalena pochodziła z Magdali nad jeziorem Genezaret. Została uleczona przez Chrystusa z opętania,
a następnie została Jego towarzyszką. Wszyscy czterej Ewangeliści potwierdzają obecność Marii w godzinie śmierci i złożenia do grobu Chrystusa.
O późniejszym życiu Marii Magdaleny istnieją tylko legendy, najsłynniejsza
z nich podaje, że wraz ze swoją siostrą Martą i bratem Łazarzem udała się
statkiem do południowej Francji, gdzie głosiła Ewangelię lub żyła jako pokutnica w pobliżu Aix-en-Provence. Dzięki tym legendom oraz rzekomym
relikwiom świętej powstały w czasach późniejszych wspomniane miejsca
pielgrzymkowe. Według przekazów greckich Maria Magdalena została pochowana w Efezie w Turcji. Jej grób otacza się tam czcią już od VI wieku.
W ikonografii przedstawiana jest w wytwornych szatach lub jako pokutnica, stojąca przed pieczarą z naczyniem zawierającym olejek do namaszczania. Bywa tez przedstawiana z koroną cierniową, z biczem, z kadzielnicą, z książką, z głowami diabłów, z gałązką palmy, z różańcem, z krzyżem, z instrumentami muzycznymi.
Patronatem obejmuje Magdaleny, kobiety, skruszone pokutnice, uczniów i studentów, więźniów, fryzjerów,
ogrodników, właścicieli winnic, handlarzy winem, odlewników ołowiu, bednarzy, tkaczy wełny, opiekunek dzieci, którym chodzenie sprawia kłopot. Wzywana przez cierpiących na bóle oczu.”

WYKAZ KSIĘŻY, KTÓRZY PEŁNILI POSŁUGĘ W KOŚCIELE OD 1603 ROKU DO CHWILI OBECNEJ127
Ks. Albert Zajączkowski - pierwszy pleban w Sernikach. Instytucję kanoniczną otrzymał 4 czerwca 1603 roku od biskupa
krakowskiego Bernarda Maciejowskiego.
Ks. Jakub Radoskiewicz – pleban w 1650 roku.
Ks. Stanisław Podhoreński – przebywał w Sernikach jako proboszcz w 1690 roku. Był także dziekanem parczewskim. Od
13 stycznia 1697 roku do 13 marca 1712 sporządzał zapisy metrykalne urodzeń w parafii sernickiej w języku łacińskim
(był to początek zapisów w księgach kościelnych). Następny ksiądz od 1714 roku prowadził również zapisy ślubów a od
1721 roku także zgonów w języku łacińskim.
Ks. Stanisław Józef Kukierski. Instytucję kanoniczną na plebana otrzymał w 1712 roku. Od 31 lipca 1712 roku do 3 grudnia
1738 roku sporządzał zapisy metrykalne. Korzystając z poparcia Jerzego Potockiego, dziedzica dóbr sernickich, zakończył spór z plebanem bystrzyckim w sprawie przynależności parafialnej Ruskiej Woli i Czerniejowa. Wyrokiem Stolicy
Apostolskiej wioski te zostały ostatecznie odłączone od parafii bystrzyckiej i włączone do parafii sernickiej. Wikariuszem
przy plebanie Kukierskim był ks. Martynowicz Fabian Sebastian autor zapisów metrykalnych.
Ks. Andrzej Bielakowski plebanem był od 14 maja do lipca 1740 roku. Zrezygnował z beneficjum sernickiego na własne
życzenie.
Ks. Mikołaj Okrajowicz pełnił obowiązki duszpasterskie od 13 marca do 21 maja 1741 roku. W tym czasie wikariuszem był
ks. Szarski Paweł – autor zapisów metrykalnych.
Ks. Michał Kwiatkowski plebanem był od 19 marca 1741 do 11 września 1749 roku. Studiował teologię moralną i spekulatywną w jezuickim seminarium w Lublinie. Był wikariuszem w kolegiacie lubelskiej, po czym został proboszczem
w Sernikach. Wikariuszami w tym czasie byli kolejno: ks. Sosnowski Mikołaj Antoni, ks. Piotrowski Antoni, ks. Żegierski Bruno. Każdemu z nich proboszcz płacił 150 złotych rocznej pensji oraz zapewniał codzienne wyżywienie. Ksiądz Kwiatkowski żądając podwyższenia dziesięciny z Ruskiej Woli i Czerniejowa popadł w zatarg z dziedzicem dóbr sernickich Jerzym
Potockim i został zwolniony z probostwa.
126 V Schauber, H. M. Schindler: Ilustrowany leksykon świętych. Kielce 2002, s. 476 – 477.
127 Biblioteka KUL V - 1287 a Schematimus diec. lubelskiej oraz E. Marzęda: Moje wspomnienia. Lublin 2010, s.15-55. W okresie 1603 – 1690 są tylko

pobieżne informacje o trzech plebanach sernickich. Dopiero od 1690 roku wymienieni są wszyscy kolejni proboszczowie.

Ks. Jakub Jan Martynowicz beneficjum sernickie otrzymał 25 września 1776 roku. Sporządzał zapisy metrykalne. Cieszył
się bardzo dobrą opinią – rządnego, pracowitego i gorliwego kapłana, wykonującego wzorowo swoje obowiązki. W tym
czasie wikariuszami byli kolejno: ks. Sadzikowski Fulgencjusz, ks. Onufry Tomaszewski, ks. Władysław Duszyński i ks. Józef
Karol Staniszewski. Ksiądz Jan Martynowicz zmarł 29 grudnia 1791 roku w Sernikach.
Ks. Karol Jan Conde – święcenia kapłańskie przyjął w 1759 roku w Warszawie jako zakonnik kapucyn. Dyspensowany
z zakonu w 1792 roku otrzymał beneficjum sernickie. Zaniedbywał jednak bardzo poważnie swoje obowiązki duszpasterskie i w 1798 roku otrzymał dymisję. Pozostał w dalszym ciągu w Sernikach jako rezydent. Zmarł 12 stycznia 1812 roku.
Ks. Jan Wereszkiewicz w Sernikach przebywał już od lutego 1797 roku, a beneficjum sernickie otrzymał 7 października
1798 roku. W 1802 roku sporządził wykaz przywilejów ekonomicznych kościoła parafialnego w Sernikach oraz inwentarz
kościelny. Zmarł 1 lutego 1812 roku.
Ks. Maciej Głowacki w Sernikach przebywał od 1804 roku jako wikariusz. Od 8 lutego 1812 roku był administratorem
parafii.
Ks. Franciszek Tomaszkiewicz beneficjum sernickie otrzymał 12 sierpnia 1812 roku i był proboszczem aż do śmierci. Po
1820 roku sam prowadził prace duszpasterską w parafii nie angażując żadnego wikariusza. Czasami tylko sprowadzał do
pomocy zakonników reguły św. Franciszka (prawdopodobnie kapucynów z Lubartowa ) od 1823 roku do 1833 był dziekanem lubartowskim a od 1829 roku kanonikiem honorowym katedry lubelskiej. Jako rządca parafii okazał się jednak
nieudolny. Zaniedbywał swoje obowiązki, nie dbał zupełnie o stan zabudowań parafialnych, które w okresie jego rządów
uległy zupełnemu zniszczeniu (plebania, dom organisty, zabudowania gospodarskie, ogrody). Zniszczeniu uległ częściowo kościół parafialny.
Ks. Franciszek Michalski był administratorem parafii sernickiej od 1 kwietnia 1845 roku. Dnia 7 stycznia 1846 roku otrzymał dymisję, ponieważ nie troszczył się o stan parafii, zabierając dla siebie wszystkie dochody. Został przeniesiony na
urząd wikariusza do Lubartowa, a potem do Markuszowa.
Ks. Ludwik Supliński od 1834 roku był wikariuszem w Ostrowie, a od 7 stycznia 1846 roku został powołany na administratora do Sernik. Widząc ruinę zabudowań kościelnych wrócił do Ostrowa. Zmuszony przez władze kościelne ponownie
wrócił do Sernik i objął stanowisko plebana. Do 1850 roku mieszkał we dworze, korzystając z łaski dziedzica, gdyż plebania była zupełnie zniszczona. W 1850 roku wybudowano nowa plebanię. Własnym kosztem wystawił dom dla czeladzi.
W czasie jego posługi jako proboszcza w parafii panowała druga epidemia cholery, tyfusu oraz klęska głodu. W latach
1852-55 liczba zgonów wzrosła o 20% . Ks. Supliński zmarł 21 lipca 1867 roku i został pochowany jako pierwszy ksiądz
na nowym cmentarzu obok kaplicy. Jego grób otoczony został żelaznym ogrodzeniem z krzyżem, który istnieje po dzień
dzisiejszy.
W okresie przejściowym po śmierci księdza Suplińskiego obowiązki duszpasterskie w parafii pełnił ks. Benedykt Piotrowski.
Ks. Józef Januszewicz w Sernikach przebywał już od 13 września 1867 roku, a od 9 kwietnia 1868 roku tytułował siebie
administratorem parafii sernickiej. W 1876 roku przeprowadził remont kościoła. Położono wówczas nowy gont na dachu
i odnowiono elewacje. W 1884 roku przeprowadzono remont frontu kościoła. Dnia 26 sierpnia zakończył sprawowanie
powinności duszpasterskich w parafii sernickiej. W tym okresie wikariuszami byli: ks. Staniszewski, ks. Kołaczkowski,
ks. Bernacki, ks. Puliński, i ks. Szorc.
Ks. Karol Dębiński proboszczem w Sernikach został we wrześniu 1895 roku i funkcję tę sprawował do sierpnia 1897
roku128. Przed objęciem posługi w Sernikach wiele lat był kapelanem w katedrze lubelskiej. Opracował i wydał w druku
koronkę do św. Marii Magdaleny patronki pokutujących, do której dołączony był skrócony życiorys św. Marii Magdaleny,
litania oraz pieśń o św. Marii Magdalenie. Koronkę jak również pieśń o św. Marii Magdalenie przez wiele lat śpiewano
w sernickim kościele przed główną mszą odpustową jeszcze w latach 60-tych XX wieku.

128 Biblioteka KUL V – 1287 a Schematismus diec. lubelskiej oraz na podstawie informacji przekazanych od Edwarda Marzedy.
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w stronę (tzw. Kępiny) i Kolonii Serniki, gdyż do Sernik zaczęli się zjeżdżać Niemcy. Ks. Markl zdołał przekonać władze
niemieckie, że strzały pochodziły z obcego oddziału, który ukrywał się nad Wieprzem i tym samym ocalił wieś130 .
Ks. Markl w latach 50-tych powrócił na krótko do parafii sernickiej, aby pomagać ówczesnemu proboszczowi ks. Kondratowi Stanisławowi. Zmarł 3 listopada 1957 roku w Lublinie.
Ks. Wincenty Depczyński proboszczem był od 7 listopada 1944 roku do września 1946. W tym czasie, w 1945 roku przemalowano obrazy św. Marii Magdaleny oraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i Męki Pańskiej. Prawdopodobnie w tym
mniej więcej czasie spłonęła drewniana plebania wraz z organistówką. Zakupiono wówczas w Nowodworze Piaski gotowe
drzewo i w bardzo krótkim okresie czasu postawiono nową drewnianą plebanię.
Ks. Stanisław Kondrat proboszczem w Sernikach był od września 1946 roku. Był wątłego zdrowia, dlatego od września
1956 roku posługę duszpasterską wikariusza pełnił przy nim ksiądz Stanisław Zaręba. W 1950 roku przeprowadzony
został remont organów i założono instalację elektryczną w kościele. Ksiądz Kondrat zmarł 1 marca 1957 roku i został
pochowany na miejscowym cmentarzu, przy ścieżce prowadzącej przez furtkę od strony Sernik.
Ks. Adam Moreń proboszczem w Sernikach był od maja 1957 roku, a od lipca w charakterze wikariusza został skierowany
do pracy w parafii ksiądz Marian Chomicz. Ks. Moreń w 1957 roku miał już ukończone 64 lata, dlatego też cały ciężar
prac w parafii spoczął na wikarym. W czasie pobytu w parafii organizował on pielgrzymki. W 1959 roku zorganizował
pielgrzymkę dla dorosłych do Częstochowy, Piekar Śląskich, Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zachowany oryginał koronki; ze zbiorów Edwarda Marzędy
W 1897 roku został przeniesiony na stanowisko dziekana Nowej Aleksandrii (Puławy).
Ks. Franciszek Skubiszewski administratorem w Sernikach był od sierpnia 1897 roku do 3 kwietnia 1907 roku. Zmarł w Sernikach. Pochowany został na cmentarzu parafialnym razem ze swoim ojcem. Nad jego grobem istnieje okazały pomnik
przy dawnej alejce prowadzącej na cmentarz od strony drogi do Czerniejowa.
Ks. Antoni Rudziński administratorem w parafii Serniki był zaledwie rok od maja 1907 do lipca 1908 roku.
Ks. Wojciech Rękawek stanowisko proboszcza objął w sierpniu 1908 roku i sprawował go do czerwca 1911 roku. W tym
czasie przebudowana została wieża i dach kościoła. Świątynię pokryto dachówką, we wnętrzu położono posadzkę
z marmuru.
Ks. Alojzy Słapczyńki był proboszczem od czerwca 1911 roku do kwietnia 1913 roku.
Ks. Jan Żółtowski posługę kapłańską sprawował w okresie I wojny światowej od kwietnia 1913 do kwietnia 1917 roku.
Ks. Wacław Chojnacki administrację parafii w Sernikach sprawował w okresie od kwietnia do czerwca 1917 roku.
Ks. Antoni Mechowski proboszczem parafii sernickiej został 15 czerwca 1917 roku. W czasie jego pasterzowania w 1929
roku odnowiono główny ołtarz w kościele, dwa duże ołtarze boczne, ambonę i chrzcielnicę. Zmarł 14 grudnia 1937 roku
w Sernikach w wieku 60 lat. Pochowany został na cmentarzu w Sernikach, przy dawnej głównej alejce od strony drogi do
Czerniejowa, naprzeciw grobu księdza Skubiszewskiego; do dziś stoi tam pomnik.

Pielgrzymka młodzieży do Częstochowy; ze zbiorów Edwarda Marzędy

Drewniana plebania; ze zbiorów Renaty Szczęch

W sierpniu tego samego roku przewodniczył pielgrzymce dla młodzieży szkolnej do Częstochowy, Krakowa, Wieliczki,
Oświęcimia Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego. Zorganizowanie pielgrzymek wymagało dużej odwagi. Pielgrzymi
dowożeni byli furmankami konnymi do stacji kolejowej w Lubartowie, a następnie pociągami z przesiadkami do poszczególnych miejscowości i sanktuariów. Taka pielgrzymka trwała około tygodnia. Ponadto był pasjonatem fotografowania
i robił wiele zdjęć uczestnikom pielgrzymek.
Pielgrzymka osób dorosłych do Częstochowy i innych miejsc świętych - 1959 rok; ze zbiorów Edwarda Marzędy

Ks. Walerian Markl proboszczem został w styczniu 1938 roku i prowadził parafię przez całą II wojnę światową. Znał język
niemiecki i łatwo nawiązywał kontakty z władzami niemieckimi. W sierpniu 1944 roku został aresztowany i osadzony
w więzieniu. Powód aresztowania dla wielu parafian był niezrozumiały. Cieszył się bowiem bardzo dobrą opinią, był
lubianym i szanowanym księdzem129.
W czasie II wojny światowej miało miejsce wydarzenie związane z osobą ks. Markla. 28 czerwca 1944 roku Kierownik
Ekspozytury Starostwa w Lubartowie Seydel Ernest (Niemiec z pochodzenia) wybrał się wraz z pracownikiem Zarządu
Drogowego – Franciszkiem Poznańskim w odwiedziny do ks. Markla; był bowiem u niego częstym gościem. Komisarz
miał swoje konie w stajniach starostwa oraz zaprzęgi: bryczki i powózki. Wybrali się powózką dwukołową tzw. bitką
w jednego konia. Jechali drogą polną wśród łąk nad Wieprzem. Zatrzymali się pod mostem, gdyż od strony Lubartowa nie
było wjazdu na most. Niemiec do wsi poszedł pieszo. We wsi natknął się na partyzantów i zaczął uciekać. Został zabity na
moście w Sernikach. Najprawdopodobniej stacjonował tu Oddział AK ”Uskoka”. Kierownik Ekspozytury miał pecha, gdyby nie uciekał ocaliłby swoje życie, gdyż AK nie planowało jego zgładzenia. Mieszkaniec Sernik Józef Serwin, który jako
młody chłopiec był naocznym świadkiem tego wydarzenia twierdził, że Seydel Ernest nie uciekał, wykonał tylko ruch
jakby sięgał po broń i wtedy partyzant przebrany w niemiecki mundur strzelił. Kierownik został przewieziony do szpitala
w Lubartowie i tam zmarł. Niemcy zarządzili wówczas pacyfikację wsi. Mieszkańcy zabierali niezbędne rzeczy i uciekali
129 Wypowiedź ustna Zofii Wasil i Edwarda Budki z Nowej Woli.

130 J. R. Dumało: Wojna, okupacja, wyzwolenie. Lubartów 1939-1949. Lublin,2001, s. 374.
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L. Marzęda z Nowej Woli w czasie wykopów 1959 roku

Władze gminne ufundowały dla parafii
bukiet z 400 róż. W trakcie uroczystości
śpiewał chór kościelny dyrygowany przez
organistę Marka Augustyniaka, grała też
orkiestra strażacka z Lubartowa. Po południu na cmentarzu wokół kościoła odbywały się liczne konkursy w tym konkurs na
najlepszy sernik z Sernik. Z okazji jubileuszu wydany został folder o parafii Serniki.

W lipcu 1963 roku ksiądz Chomicz został przeniesiony do parafii w Leszkowicach na stanowisko proboszcza131. Zmarł w Parczewie w lutym 2000 roku. Następnymi wikariuszami za księdza proboszcza Morenia byli: ks. Stanisław Rojek, ks. Stanisław Rzepecki, ks. Andrzej Karp, ks. Józef Dmochowski i ks. Henryk Kulik. 31 grudnia 1972 zmarł ksiądz proboszcz Adam Moreń. Pochowany
został na cmentarzu parafialnym w Sernikach w alejce od strony Sernik. Do śmierci ks. Morenia przy plebani było prowadzone
gospodarstwo rolne. Pomoc przy gospodarstwie w dużej mierze sprawował między innymi Wincenty Sieniak z Nowej Woli,
usługując jednocześnie przy kościele. Pewne prace (takie jak żniwa czy wykopki) dorywczo wykonywali ludzie na prośbę księdza.

400 róż - dar od władz gminnych

Ks. Władysław Lachowski probostwo w parafii objął w kwietniu 1973 roku. Był prężnym proboszczem. Wybudował nową
plebanię, przebudował prezbiterium w kościele parafialnym. Odnowił wnętrze kościoła: wszystkie ołtarze, chrzcielnicę,
ambonę. Zmienił pokrycie dachowe na kościele, podkopał fundamenty wokół kościoła i zabezpieczył je. W 1983 roku
rozpoczął budowę kaplic w Nowej Woli, Nowej Wsi i Wólce Zabłockiej. We wrześniu 1983 roku biskup Bolesław Pylak
odwołał księdza proboszcza Lachowskiego z parafii Serniki i powierzył mu stanowisko dziekana opolskiego w diecezji lubelskiej. Razem z księdzem Lachowskim w parafii obowiązki wikariuszy pełnili: ks. Bogdan Staszczuk, ks. Ryszard Mazur,
ks. Grzegorz Więcław, ks. Władysław Wójtowicz i ks. Mirosław Kowalczyk132.

Siostry zakonne

Kan. Czesław Biziorek wita Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Nowa plebania
Krzyż misyjny z 2003 roku
Ks. Jan Bednara obowiązki proboszcza objął we wrześniu 1983 roku. Nadzorował budowę kaplic i uporządkował cmentarz. Wycięto wówczas wszystkie duże drzewa w najstarszej części cmentarza i przebudowano kaplicę. Wikariuszami
w tym czasie byli: ks. Józef Swatowski, ks. Andrzej Maleszyk, ks. Andrzej Kot i ks. Wojciech Zasada. Dnia 1 stycznia 1991 roku
ksiądz Jan Bednara zakończył pełnienie obowiązków duszpasterskich w parafii Serniki. Został przeniesiony do Lublina
i tam rozpoczął budowę kościoła w nowo powstałej parafii na Felinie.
Ks. kanonik Czesław Biziorek do Sernik przybył z parafii Hostynne w powiecie hrubieszowskim. Obowiązki na stanowisku
proboszcza objął w lutym 1991 roku. W 1995 roku rozpoczął gruntowny remont wnętrza kościoła i kontynuował je przez
następne lata. W 1997 roku wykonano renowację i złocenie ołtarza głównego a w latach 1998-2000 ołtarzy bocznych,
chrzcielnicy i ambony. W latach 2001-2002 trwały prace konserwatorskie frontu kościoła. W tym czasie wikariuszem był
ks. Kazimierz Smyl. Od czerwca 1995 roku aż do kwietnia 2002 obowiązki wikariusza pełnił ks. Gustaw Sikora, a następnie
ks. Ryszard Zalewa, ks. Mirosław Sypuła, ks. Mieczysław Marszałek i ks. Wojciech Marczewski.
22 lipca 2003 roku w dniu odpustu św. Marii Magdaleny odbyła się uroczystość jubileuszowa z racji 400-lecia powstania
parafii. Do jubileuszu przygotowywała się cała parafia. Na uroczystość zaproszono wszystkich księży, którzy pracowali
w parafii, księży z sąsiednich parafii, siostry zakonne, które przybyły specjalnie na tę uroczystość i przedstawicieli lokalnych władz. Mszę św. koncelebrowaną odprawili: Arcybiskup Józef Życiński, wielce zasłużony dla parafii były proboszcz
Władysław Lachowski i ks. Frąkała pochodzący z Nowej Wsi.
131 E. Marzęda, Moje wspomnienia …, s. 12-13.
132 Biblioteka KUL…

Pierwsza strona folderu

Uroczysta procesja z obrazem MB Częstochowskiej przez Serniki

Wydarzeniem poprzedzającym uroczystości jubileuszowe były odprawiane
w parafii w maju 2003 roku Misje Św.
Misje prowadził ks. proboszcz Karol
Serkis z parafii pw. św. Wita w Mełgwi
i ks. Roman Skowron proboszcz z parafii Wierzchowiska. Na zakończenie
misji został postawiony krzyż na placu
obok kościoła upamiętniający to wielkie
i piękne wydarzenie.
W 2005 roku odbyły się uroczystości
z racji Nawiedzenia kopii obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej.
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Obydwie te uroczystości zgromadziły wokół kościoła rzesze wiernych. Były to wielkie duchowe przeżycia dla całej parafii. Msze św.,
nabożeństwa, procesje i spotkania, pomimo że odbywały się o różnych porach, licznie gromadziły wiernych na wspólnej modlitwie.
6 lipca 2007 roku do parafii w charakterze administratora skierowany
został ks. Wojciech Szlachetka. Ks. Czesław Biziorek obowiązki proboszcza pełnił jeszcze przez rok do dnia 27 lipca 2008 roku; po czym
przeszedł na emeryturę.
Ks. Wojciech Szlachetka stanowisko proboszcza objął dnia 27 lipca 2008
roku i pełnił je do lipca 2011 roku. W tym czasie odnowione zostały
Wieczernik w kościele 4 ołtarze boczne oraz 2 rzędy ławek. Wymieniono nagłośnienie. Ponadto naprawiono i pomalowano parkan wokół kościoła wraz
z kapliczkami i dzwonnicą. Po zewnętrznej stronie parkanu ustawiono
drewniane krzyże symbolizujące drogę krzyżową. Staraniem księdza
proboszcza został wybudowany drewniany ołtarz polowy nazwany
przez ks. proboszcza Wieczernikiem Jana Pawła II.
Parafia przy współpracy z Urzędem Gminy w Sernikach poczyniła
starania w sprawie budowy parkingu przy kościele współfinansowanego ze środków unijnych. Funkcje wikariuszy w tym okresie pełnili:
ks. Wojciech Marczewski, ks. Tomasz Malesza i ks. Arkadiusz Kęcik.
Ks. Andrzej Sarna do parafii przybył w lipcu 2011 roku. W tym
Nowy parking i odnowiony parkan wokół kościoła czasie trwały już intensywne prace przy budowie parkingu, które zakończyły się w 2012 roku.
Wraz ze zmianą księdza proboszcza do parafii w charakterze wikariuszy przybyli ks. Tomasz Maciej Fac i ks. Witold Kuś.
Niezwłocznie po objęciu parafii ks. A. Sarna wyremontował zaniedbaną plebanię.
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2. Zofia Sagan – Prezentka z Woli Sernickiej
3. Julia Wójcik – Sługa Jezusa z Czerniejowa

ORGANIŚCI PRACUJĄCY W PARAFII SERNIKI
Początki pracy organistów sięgają VII wieku, kiedy to papież Witalian panujący w latach 657-672 wydał oficjalną zgodę na
wprowadzenie organów do świętego Kościoła Rzymskiego133. Organy w sernickim kościele zbudowane zostały w połowie XVIII
wieku i przebudowane w 1890 roku przez S. Romańskiego. Posiadają 10 głosów w manuale i 4 głosy w pedale z czterema wieżami.
Wykaz organistów pracujących w poszczególnych latach:134
1. Kozicki Sebastian Franciszek 1697-1704
2. Pieniążek Franciszek 1701-1714
3. Paszkowski Stefan 1717-1731
4. Pikulski Walenty 1731-1732
5. Kudelski Madej 1733-1743
6. Brotkowski Franciszek 1744-1784
7. Miturzyński Paweł 1784-1810
8. Kaszubowski Wojciech 1815-1819
9. Lipski Maciej 1820-1821
10. Betdowski Franciszek 1822-1828
11. Romański Ignacy 1829-1836
12. Paliński Stanisław 1836
13. Smoliński Kazimierz 1839
14. Grodzicki Wojciech 1839
15. Bronikowski Jan 1842
16. Srzedziński Paweł 1842
17. Wójcicki Ignacy 1842
18. Pryncewski Franciszek 1844-1845
19. Denkiewicz Walenty 1846-1847
20. Zakrzewski Marcin 1849-1860

WYKAZ KSIĘŻY I SIÓSTR ZAKONNYCH WYWODZĄCYCH SIĘ Z PARAFII SERNIKI
1. ks. Marian Żeleźniak – Oblat z Wólki Zabłockiej
2. ks. Mieczysław Sagan – Oblat z Woli Sernickiej (obecnie przebywa w Świdniku)
3. ks. Stanisław Florek z Nowej Woli (obecnie przebywa w Domu Emeryta pod Warszawą)
4. ks. Hermenegild Frąkała - zmarł jako dziekan w Tomaszowie Lubelskim
5. Piotr Kazimierski z Woli Sernickiej – diakon
Siostry zakonne:
1. Jadwiga Irena Robak – Imienia Jezus z Sernik
2. Helena Szczepaniak – Sługa Jezusa z Marysina
3. Maria Szych – Sługa Jezusa z Marysina
4. Janina Kowalczyk – Sługa Jezusa z Marysina
5. Janina Rybicka – Sługa Jezusa z Marysina
6. Krystyna Sagan – Sługa Jezusa z Woli Sernickiej (obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych)
7. Zofia Sagan – Sługa Jezusa z Sernik
8. Maria Ławecka – Służebniczka NMP NP z Sernik (od ponad 20 lat przebywa w Zambii)
9. Małgorzata Tchórz – Służebniczka NMP N z Sernik (od 12 lat na dalekiej Syberii)
10. Elżbieta Jusiak – Służebniczka NMP NP z Woli Sernickiej
11. Bernarda Sagan – Służebniczka NMP NP z Sernik
12. Helena Lato – Imienia Jezus z Nowej Woli
13. Zofia Kosowska – Szarytki z Czerniejowa
14. Maria Kosowska – Szarytki z Czerniejowa
15. Joanna Sagan –Prezentka z Woli Sernickiej (prawdopodobnie zmieniła zgromadzenie)
16. Marianna Strachowska – z Nowej Woli
17. Maria Barszczyk z Nowej Woli
Siostry zmarłe:
1. Józefa Budka – Sługa Jezusa z Czerniejowa

Po powstaniu styczniowym brak jest jakichkolwiek zapisów o pracujących w parafii organistach. Podobno byli utajnieni,
gdyż zagrażało im odbywanie długoletniej służby w wojsku carskim135.
Dalsze nazwiska zapisane zostały od 1916 roku:136
1. Tarkowski Bronisław 1916-1922
2. Wąchalski Stanisław 1922-1934 - prowadził z powodzeniem chór parafialny. Poza graniem do jego obowiązków należało pilnowanie porządku na ołtarzach i dbanie o czystość szat liturgicznych.
3. Mastalerczyk Teofil – w charakterze organisty pracował rok, po czym odszedł do Markuszowa.
4. Spasiewicz Edmund – był bardzo doświadczonym organistą. Pracował w latach 1936-1945, czyli do końca wojny.
5. Pankowski Wacław był organistą w latach 1945-61. Przez ponad 16 lat pracy w parafii dał się poznać jako bardzo dobry
mistrz śpiewu i wspaniały człowiek. Tuż po wojnie zajął się tworzeniem chóru parafialnego. Msze wówczas odprawiane
były w języku łacińskim, dlatego też chór uczył się mszy w tym języku. I nie tylko mszy. Śpiewy przy ołtarzach na Boże
Ciało wykonywane były również po łacinie.

Chórzyści podczas śpiewu w Boże Ciało lata 60-te XX wieku
133 M. Bochniak: W służbie Bogu i muzyce. Lublin 2011, s. 133.
134 J. Kowalczyk: Migranci …
135 M. Bochniak: W służbie Bogu…,s. 133.
136 Biblioteka KUL Schezmatizmus diec. lubelskiej V 1287 ; oraz na podstawie informacji E. Marzędy.
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Początkowo mieszkał w remizie, ponieważ organistówka była spalona. Potem zamieszkał w szkole, w której jednocześnie uczył śpiewu. Pod koniec lat 50-tych parafia zakupiła od prywatnego właściciela dom drewniany z działką z przeznaczeniem na organistówkę
i zamieszkał w niej Pankowski z rodziną137. Odszedł do pracy w Lubartowie, gdzie pracował w kościele św. Anny do emerytury i również
z powodzeniem prowadził lubartowski chór parafialny. Prywatnie,
będąc na emeryturze zajmował się zbieraniem ziół i w tym celu często
odwiedzał Serniki138.

Stara organistówka
6. Zwoliński Eugeniusz – pracował w Sernikach w latach 1962 – 1975. Mieszkał wraz z rodziną w organistówce. Odszedł
do pracy w Firleju.
7. Bukowski Zygmunt był organistą od 1976 roku do 1988 roku W dalszym ciągu prowadził chór kościelny. Z czasem zapadł
na chorobę, która doprowadziła go do niezdolności wykonywania zawodu organisty. Nastał okres przejściowy, w którym
brak było stałego organisty. Chór, do tej pory bardzo prężny, podupadł.
8. Augustyniak Marek – rozpoczął pracę w marcu 1993 roku i pracuje do dziś. Jest najdłużej pracującym organistą w parafii.
Zamieszkał z rodziną w nowo wybudowanej organistówce. Częściowo odnowił skład chóru parafialnego. Obecnie chór
sernicki to mieszany chór, oparty przede wszystkim na starym składzie po poprzednich organistach. Pomimo wielkich
starań nie udało się zasadniczo odmłodzić składu. Repertuar obejmuje wielkie przeboje muzyki chóralnej od Bacha po
Mozarta. Chór występuje nie tylko podczas Mszy św. I uroczystości o charakterze ściśle religijnym. W swoim repertuarze
posiada także pieśni patriotyczne i okolicznościowe. Obok chóru istnieje przy parafii schola dziecięca i schola męska139.

W okresie od połowy 2009 do połowy 2011 roku w charakterze kościelnych pracowali: Paweł Tchórz i Jan Iwanek.
Od lipca 2011 roku z chwilą przybycia do parafii ks. Andrzeja Sarny funkcję grabarza i jednocześnie kościelnego pełni Florek Henryk.

HISTORIA CMENTARZY W PARAFII SERNIKI
Pierwszy cmentarz zlokalizowany był wokół kościoła i wychodził na pola od
strony północnej i wschodniej, aż do zabudowań byłego Posterunku Policji. Należy
pamiętać, że nie było jeszcze wówczas parkanu wokół kościoła, dlatego też trudno ustalić gdzie przebiegała granica cmentarza. Informacje te potwierdzają wykopaliska czaszek i resztek okuć trumiennych podczas kopania dołów na słupy linii
elektrycznej biegnącej na północ od kościoła. Zapewne pochowano w tym miejscu
wielu księży, którzy umierali w parafii na przestrzeni lat.
Trudno także jednoznacznie stwierdzić, gdzie stał pierwszy kościół drewniany.
Prawdopodobnie w tym samym miejscu, gdzie obecnie murowany, jednak źródła
nie dają dokładnej odpowiedzi na to pytanie.

Domniemywać należy, iż obecny cmentarz rzymsko-katolicki w Sernikach powstał w pierwszej połowie XIX wieku
w tym samym mniej więcej czasie kiedy wybudowano parkan okalający kościół (było to na przełomie XVIII-XIX wieku).
Świadczą o tym najstarsze groby, które zachowały się do dziś, a mianowicie śp. Marianny Mileckiej z 1848 roku oraz
śp. ks. Ludwika Suplińskiego z 1867 roku, który znajduje się obok kaplicy cmentarnej.
Kaplicę cmentarną wybudowano w 1856 roku wg. projektu Franciszka Toumella. W niej pochowani zostali żołnierze
austriaccy polegli w czasie I wojny światowej. Główne wejścia na cmentarz i kaplicy cmentarnej do 1960 roku znajdowały

Grób ks. Ludwika
Suplińskiego
Nowa organistówka

Marek Augustyniak przy organach w kościele

Mazurek Stanisław;
ze zbiorów Marii Osiak

Najstarsze groby znajdujące się na cmentarzu w Sernikach

się od strony lasu, wzdłuż drogi do Czerniejowa, świadczą o tym figurki aniołów umieszczone na szczycie kaplicy, które
zwrócone są do tej pory w kierunku zachodnim.

SERNICCY GRABARZE

W 2012 roku kaplica cmentarna przeszła gruntowny remont.

W aktach parafialnych brak wpisów o grabarzach pracujących w parafii Serniki. Najstarszym zapamiętanym grabarzem
był Fajgiel Wilhelm żyjący w latach 1846-1933. Pochowany został na cmentarzu w Sernikach. Jego grób znajduje się przy
wejściu do kaplicy cmentarnej od strony Czerniejowa140.

Pierwotny cmentarz zajmował niewielki obszar. Potwierdził to ks. Antoni Mechowski i uchwałą parafialną z dnia
17 lipca 1917 roku oznajmił, że obszar cmentarza należy powiększyć. Poczynił ku temu starania. Zwrócił się do administratora dóbr sernickich Franciszka Łysińskiego, który w imieniu właścicielki Karoliny Grabowskiej ofiarował pas ziemi
w celu poszerzenia cmentarza. Powiększony cmentarz ogrodzono murem z czerwonej cegły141. Były tam w większości groby ziemne kopane kolejno jeden obok drugiego. Groby szybko zarastały i z czasem rodziny tylko mniej więcej wiedziały,
w którym miejscu leżą ich przodkowie. Po II wojnie światowej zmarłych chowano wzdłuż drogi do Czerniejowa w kierunku Sernik.

Następnie w latach 1932-72 grabarzem był Mazurek Stanisław. Pełnił funkcję grabarza i kościelnego. Do obowiązków kościelnego należało dbać o porządek w kościele i wokół kościoła, usługiwać do każdej mszy św. i wykonywać wiele innych
czynności wskazanych przez księży. Mazurek Stanisław z niezwykłą starannością i oddaniem pełnił tę funkcję przez blisko 40 lat. Zmarł w wieku 71 lat i został pochowany na cmentarzu w Sernikach. Od 1972-73 pracował Jan Stępień z Sernik.
Od 1974 roku w charakterze grabarza i kościelnego pracę rozpoczął Stanisław Woźniak z Sernik. Pełnił tę funkcję 35 lat.
W 2009 roku zrezygnował z pracy, a obowiązki grabarza przejął Henryk Florek z Nowej Woli.
137 Wypowiedź ustna Marii Osiak- mieszkanki Sernik.
138 Wypowiedź ustna Teresy Pankowskiej – córki W. Pankowskiego.
139 Informacje pochodzą z przekazu ustnego Marka Augustyniaka.
140 Wypowiedź ustna Stanisława Woźniaka.

Obecny cmentarz rzymsko-katolicki w Sernikach został ogrodzony w 1961 roku dzięki wielkiemu zaangażowaniu
ówczesnego wikariusza Mariana Chomicza oraz ogromnej pracy mieszkańców parafii. To niezwykłe przedsięwzięcie
nastręczało wiele trudności. Po pierwsze większość obszaru ogrodzonego cmentarza należała do nadleśnictwa. Podłączenie lasu państwowego do cmentarza wymagało wiele zachodu. Ksiądz płacił nałożone przez nadleśnictwo kary i nadal
141 AAL Rep.60. nr IV b 209 Archiwum Parafialne w Sernikach.
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były z funduszu kościelnego parafii. Tak powstało około 900 metrowe ogrodzenie składające się z 264 słupków o wymiarach (160x50x50) cm, 4 słupów (190x84x84) cm, 4słupków (190x84x84) cm i 4 słupków (180x65x65) cm143. Ks. Chomicz
zapisał się w historii jako osoba szczególnie zasłużona dla parafii sernickiej.
Kościół w Sernikach odgrywał i odgrywa ogromne znaczenie w życiu lokalnej społeczności. Towarzyszy ludziom
w dniach powszednich i w wydarzeniach niezwykłych. Z racji licznych świąt gromadzi wiernych na wielu uroczystościach
w ciągu całego roku. Poczucie utożsamiania się z parafią i parafialnymi tradycjami takimi jak odpusty, procesje, święta
kościelne oraz wspólne dbanie o kościół mobilizują wiernych, zbliżają do siebie, integrują. Dziedzictwo religijne, które
ugruntowało się w naszej parafii na przestrzeni wieków, to nie tylko kościół czy cmentarz, ale również kapliczki, przydrożne krzyże, to także tradycja mówiona związana ze świętami czy zwyczajami obchodzonymi przez wiernych. Bogactwo i różnorodność przejawów duchowości naszych parafialnych tradycji religijnych jest bardzo duże.
Szeroko rozpowszechniony w naszej parafii jest kult Matki Bożej. Wywodzi się z tradycji narodowej. Już w XV wieku
Jan Długosz nazwał Matkę Boską „Panią świata i naszą”, król Jan Kazimierz ślubował Matce Bożej: „Ciebie za patronkę
moją obieram”. Religia i uczucia religijne na stałe zapisały się także w literaturze. Do dziś śpiewamy w naszym sernickim
kościele pieśni Jana Kochanowskiego „Kto się w opiekę” i „Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary”, a jedną z najpiękniejszych kolęd autorstwa Franciszka Karpińskiego „Podnieś rękę Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą, śpiewaną
w rytmie poloneza nazwano kolędą narodową.
Ks. Marian Chomicz

Bez znajomości przeszłości swojej parafii, trudno będzie budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach historycznych
czy kulturowych, ale przede wszystkim w tych najgłębszych - duchowych.

Kaplica na cmentarzu po remoncie

Wnętrze kaplicy cmentarnej po remoncie
wraz z unikatowym wykończeniem sufitu
dążył do włączenia sporej części lasu pod cmentarz. Wydał polecenie ówczesnemu grabarzowi Mazurkowi S., aby ten, nie
bacząc na nic, kopał groby od strony lasu, postępując w kierunku drogi do Nowej Woli. I tym sposobem niemalże siłą las
został włączony do cmentarza. W tym czasie powstał główny wjazd na cmentarz od strony szosy do Nowej Woli. Dotychczasowy wjazd od strony drogi do Czerniejowa został zamurowany. W tym też czasie wykopano studnię.
Następna trudność, z jaką musiał zmierzyć się ten pracowity kapłan, był brak cementu i wapna potrzebnego do wyrobu cegieł. Ks. Chomicz potrzebne materiały sprowadzał różnymi drogami, często niezrozumiałymi dla ludzi. Cegły
wyrabiane były na miejscu przez mieszkańców parafii. Ks. Chomicz codziennie wyznaczał ludzi do pracy przy ogrodzeniu. Osobiście jeździł motocyklem po piaszczystych drogach od wsi do wsi i zwoływał ludzi do pracy. Sam zawsze był
obecny w czasie robót. Murowaniem ogrodzenia zajmował się Czesław Lato z Kolonii Serniki i Misztal Jan, a z Nowej Woli
Kowalczyk Stanisław i Sagan Stanisław. Murarze byli opłacani. Za wykonanie jednego słupka i przęsła murarz dostawał
250 złotych (dla porównania chleb kosztował 3 zł, a kg cukru 5 zł)142. Metalowe przęsła i bramy wykonała pracownia
kowalsko-ślusarska Józefa Krusińskiego z Lublina. Prace przy ogrodzeniu wykonywali mieszkańcy parafii w czynie społecznym. Pozostałe koszty ogrodzenia związane z zakupem cementu, wapna, przęseł ogrodzeniowych itp. pokrywane
142 Wypowiedź ustna Jana Pydysia - mieszkańca Kol. Serniki, który również pracował przy ogrodzeniu.

Po lewej: Czesław Lato, Stanisław Kowalczyk i pomocnicy:
Jan Lato, Tadeusz Marzęda,
Stanisław Lato, (zdj. E. Marzędy)
Po prawej: Stanisław Kowalczyk podczas pracy
143 Wymierzył i obliczył Edward Marzęda.
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SERNICKI AKCENT POETYCKI
Kazimierz Włosek urodził się w 1948 roku w Sernikach. Ukończył Państwowy Instytut
Pedagogiki Specjalnej i UMCS (wych. techniczne). Pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach. Po przejściu na emeryturę powrócił do Sernik. Tu znalazł czas na pisanie wierszy. Drukował je w czasopismach: Lubartowiak w latach 20022003 i Wspólnota Lubartowska w latach 2006-2012.
W swojej poezji łączy tradycję ludową z chrześcijańską. Jego twórczość ma wymowę
egzystencjalną. Przedstawia różne aspekty życia: od miłości, radości, spełnienia - po nostalgię zwątpienie i ból. Wskazuje prostą drogę do osiągnięcia szczęścia; jednocześnie
przypomina, że każde życie ma swój kres. Poeta wskazuje, że człowiek powinien cieszyć
się z życia, jak najlepiej przeżyć każdą chwilę, postrzegać je z perspektywy czynienia dobra, przebaczania a mniej z wyrachowania. Jego twórczość ściśle związana jest z miejscem zamieszkania, z Sernikami. Trafnie oddaje charakter urokliwych sernickich miejsc
i osadzonego w nich współczesnego człowieka, który ciągle poszukuje swojego miejsca,
a wszystko po to, by być szczęśliwym.
Do chwili obecnej powstało około czterdziestu jego wierszy. Ostatni pt. Ojciec w 2013 roku. Niektóre z nich: Maria
Magdalena, Przez Serniki, W Sernikach nad Wieprzem, Sernickie Pola, opatrzone zostały zapisem nutowym
przez organistę Marka Augustyniaka i śpiewane są przez chór parafialny podczas uroczystości kościelnych i gminnych.

Zdjęcie satelitarne cmentarza
grzebalnego w Sernikach – wygląd obecny
Opis pól:
Pole I – najstarsza część cmentarza z kaplicą;
Pole II – dołączony pas ziemi ofiarowany przez właścicielkę dóbr sernickich
Karolinę Grabowską;
Pole III – obszar, gdzie chowano zmarłych po II wojnie światowej.
Pozostała część została podłączona do
cmentarza podczas grodzenia w latach
1959-1961.
Wejście nr 1 - główne wejście utworzone
podczas grodzenia cmentarza;
Wejście nr 2 - wjazd na cmentarz od
strony drogi do Czerniejowa;
Wejście nr 3 - pierwotny wjazd na cmentarz zamurowany podczas grodzenia
cmentarza w latach 1959-1961;
Furtka nr 4 – wejście od strony Sernik;
Furtka nr 5 – dawne wejście naprzeciwko kaplicy od strony drogi do Czerniejowa144.
144 Opracował Edward Marzęda.

W Sernikach
Gdy zejdziesz ze skarpy niżej
usłyszysz jak rzeka płynie.
Jej wartki nurt wiruje i zakręca,
trąca gałęzie drzew,
one skąpane w wodzie szukają słońca.
Zarośli szept
i ptaków śpiew
unosi się nad wodą
i płynie w dal
nad lustrem fal,
aż hen, do Pana Boga.
A tam przy drodze jest Dom Boży
i św. Magdalena zaprasza gości,
by mogli przed Panem
swe serca otworzyć.
Spogląda wszędzie,
pamięta co było
widzi co jest i wie co będzie.
Od czterech wieków z niebiańskiej przestrzeni
otacza opieką ten skrawek ziemi,
który pokochał ojciec i dziad.
Mijają lata,
ślady historii zaciera czas,
tylko ta ziemia jakby ta sama
i wiatr od Wieprza jakby ten sam.
2006
W Sernikach nad stawem
W powiewie wiatru i w śpiewie ptaków
spacer aleją nad brzegiem stawu.
Chwila zadumy, chwila oddechu
w zgodzie z naturą i bez pośpiechu.
Promienie słońca tańczą na wodzie,
od Wieprza lekko zawiewa chłodem,
dorodne lipy rozdają cienie,
a ślady ojców budzą wspomnienie.
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HISTORIA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI GMINY SERNIKI
Jest radość życia i jest nadzieja,
przeszłość i dzisiaj są tu i teraz,
bo tutaj wszystko jest sercu bliskie
I takie swojskie, nasze sernickie.
Znajome drogi, łąki i pola,
lata dzieciństwa, rodzice, szkoła.
Kościół wzniesiony wiarą praojców
i z Magdaleną doroczny odpust.
Chwile modlitwy przed Panem Bogiem
i barwy ziemi skropionej potem.
Duch wiary w niebo myśli unosi,
jest za co dziękować, jest o co prosić.
2012
Mówisz, że kochasz
Mówisz, że kochasz,
ale jak, skoro chciałbyś tylko mieć i brać.
Nie chcesz i nie umiesz dawać,
Twoja miłość jest zbyt słaba,
A Twa pycha nie zna granic.
Rozpychasz się łokciami
I ranisz …
Tak bardzo się boisz,
że cokolwiek możesz stracić.
Czujesz ten egoizm?
Spójrz prosto sobie w twarz
i spróbuj coś od siebie dać.
Bo kochać to być i służyć,
To umieć słuchać, umieć mówić.
Nie pytać o nic, być w potrzebie,
darować miłość, darować siebie.
2012
Dokąd tak pędzisz
Dokąd tak pędzisz
nie bacząc na nic,
za czym tak gonisz?
Stań choć na chwilę.
Pomyśl!
Być może wartodać komuś uśmiech,
życzliwe słowo,
uścisk dłoni.
Tak nam potrzeba zwyczajnych chwil
w codziennym biegu zdarzeń.
Tak nam potrzeba dziś
zwyczajnych, ludzkich marzeń.
Czy widzisz i słyszysz
w swych słowach i czynach
drugiego człowieka?
Pomyśl!
Bo może na Ciebie On czeka.
2002

W rok po wybuchu powstania styczniowego władze carskie uchwaliły reformę o tworzeniu gmin wiejskich. Od
19 lutego 1864 roku ukazem carskim wprowadzony został ustrój samorządu gminnego. Od tej pory gminy składały się
z wiosek, kolonii, folwarków i dworów145.
W 1864 roku powstała gmina Wola Syrnicka, która weszła w skład powiatu lubartowskiego w guberni lubelskiej. Trudno obecnie ustalić skład terytorialny gminy Wola Syrnicka, według Inwentarza Tabel Likwidacyjnych w Archiwum
Lubelskim w skład gminy wchodziły miejscowości: Czerniejów, Nowa Wieś, Rusko Wola, Serniki, Wola Sernicka, Wólka
Zabłocka. Do sąsiedniej gminy Wólka Zawieprzycka weszła miejscowość Brzostówka.
Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne. W zebraniu gminnym mogli brać udział wszyscy pełnoletni
gospodarze bez względu na wyznanie. Należało mieć na terenie gminy przynajmniej 3 morgi gruntu, aby uczestniczyć
w obradach. W zebraniu gminnym udziału nie brali: sędziowie pokoju, duchowni, urzędnicy policji powiatowej oraz
osoby pozostające pod nadzorem policji. Zebrania gminne odbywały się raz na kwartał pod przewodnictwem wójta. Wójt
mógł zwołać też nadzwyczajne zebrania. W przypadku, gdy wójt kandydował ponownie na urząd lub też składał sprawozdanie finansowe, zebraniu przewodził wybrany przez zebranych najstarszy wiekiem sołtys.
Zebranie gromadzkie zwoływał wójt lub sołtys.
Zebranie gminne wybierało sołtysa, rozporządzało mieniem gromadzkim oraz naradzało się w sprawach całej gromady. Władza wójta rozciągała się na wszystkich mieszkańców gminy.
Wójt miał prawo ukarać każdego w swojej gminie za wykroczenia policyjne najwyżej dwudniowym aresztem lub karą
pieniężną do wysokości 1 rubla z zamianą na dwudniową robotę publiczną. Wójt miał prawo kontrolować świadectwa
osób przejeżdżających przez gminę i czasowo na jej terenie przebywających. Miał prawo przywoływać do urzędu każdą
osobę oraz przeprowadzać rewizję prywatnych domów w obecności dwóch ławników lub sołtysów. Wójt był na terenie
gminy przedstawicielem i wykonawcą władzy państwowej oraz wykonawcą uchwał zgromadzenia gminnego. Urzędnicy
gminni składali przysięgę przed naczelnikiem powiatu. Pobierali wynagrodzenie i byli wolni od świadczeń w naturze
oraz służby wojskowej. Jeżeli wójt przez dwie kadencje sprawował „należycie” urząd, mógł zwolnić od służby wojskowej
syna lub krewnego. Była to poważna zachęta dla wójtów. Wójt posługiwał się pieczęcią i podlegał naczelnikowi powiatu,
przez którego mógł być ukarany. 						
Sołtys gminy był pomocnikiem wójta i wykonywał jego polecenia. Każda wieś lub kolonia stanowiła oddzielną gromadę
wiejską z wybieranym spośród mieszkańców sołtysem.
W gromadach, w których nie było osobnego poborcy podatkowego zbieraniem podatków zajmował się właśnie sołtys.
Podobnie jak wójt w gminie, tak i sołtys w gromadzie mógł ukarać winnych.
Prowadzeniem ksiąg gminnych zajmował się pisarz gminny. Sprawował swoje obowiązki pod nadzorem wójta. Pisarz
pociągany był do odpowiedzialności za brak dokładności w treści podjętych uchwał. Zdarzało się czasem, że nie stać było
gminy na utrzymanie pisarza, wtedy obowiązki prowadzenia ksiąg spadały na wójta. Pisarz był przyjmowany do gminy
na zasadzie najmu, kontraktu za zgodą wójta, ławników i sołtysów lub też na zasadzie uchwały zebrania gminnego. Osoba
piastująca stanowisko pisarza musiała być wykształcona. Władze powiatowe, według ukazu, miały czuwać nad tym, aby
pisarze nie przywłaszczyli sobie zbyt wielkiej władzy. W praktyce pisarze często stawali się faktycznymi kierownikami
pracy w gminie.
Urzędu w gminie (wójt, pisarz, sołtys) nie mogły sprawować osoby poniżej 25 roku życia, niechrześcijanie, osoby bez
stałego miejsca zamieszkania, skazani za przestępstwa oraz osoby pozostające pod dozorem policji lub sądu. Umiejętność
czytania i pisania nie była konieczna aby zostać urzędnikiem gminnym, z wyjątkiem pisarza. Kadencja urzędowania wójta i sołtysów trwała trzy lata. Na wójta i sołtysów zebranie gminne lub gromadzkie wybierało dwóch kandydatów. Jednego
z nich zatwierdzał naczelnik powiatu, drugi zostawał zastępcą (podwójcim, podsołtysem). Naczelnik powiatu mógł nie
dopuścić do urzędowania niewygodnych dla siebie osób i zarządzał ponowne wybory. Wójt i sołtysi obejmowali urzędy
po zaprzysiężeniu przez naczelnika powiatu. Wójta mógł zwolnić ze stanowiska gubernator, natomiast sołtysa – naczelnik powiatu. Wójt miał do pomocy ławników wybieranych przez zebranie gminne. Pełnili oni swe funkcje bezpłatnie.
Wójt i sołtysi łączyli władzę samorządową oraz państwową. Wypełniali różne czynności zlecone przez władze powiatowe.
Chodziło głównie o podatki i funkcje porządkowe. Praktyka stale wskazywała, że rząd nad gminą sprawował naczelnik
powiatu i starszy strażnik ziemski za pośrednictwem posłusznych sobie wójtów. Gmina wiejska początkowo była też po
części organem sądowniczym dla miejscowej ludności.

145 Cały rozdział opracowany został na podstawie informacji znajdujących się w publikacji Historia samorządu i administracji w Gminie Serniki 1864-2011. Lublin 2001.
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Gmina Wola Syrnicka funkcjonowała przez kilkanaście lat. Według danych z 1877 roku na tym samym terenie istniała już gmina Syrniki. Do nowej gminy włączono miejscowość Brzostówka z dawnej gminy Wola Zawieprzycka oraz
samą Wólkę Zawieprzycką. Z dawnej gminy Berejów włączono do gminy Syrniki wieś Kaznów. Taki stan terytorialny
gminy Syrniki zachował się do połowy XX wieku.
Gmina należała do powiatu lubartowskiego, sądu okręgowego w Łęcznej. Obszar gminy wynosił 15725 mórg, ludność
3827 osób (dane z około 1890 roku).
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w piecach, roznosił dokumenty i chodził do siedziby starostwa z korespondencją.
Poszczególne wsie tworzyły tak zwane gromady wiejskie, czyli wspólnoty samorządowe mieszkańców jednej wsi.
Organem gromady były zebrania wiejskie oraz sołtys. Zebrania wiejskie decydowały samodzielnie w sprawach wspólnot
gruntowych, ustalały podatki, podejmowały decyzje w sprawach remontów dróg, zajmowały się działalnością opiekuńczą. Zebranie wiejskie wybierało sołtysa na 3-letnią kadencję. Równocześnie wybierano podsołtysa – zastępcę sołtysa.
Wybory na sołtysa zarządzał starosta powiatowy i to przed nim składał on przysięgę. Przed zatwierdzeniem wójta czy
sołtysa starosta zawsze wysyłał pismo do Policji Państwowej by sprawdzić czy „prowadzi się on moralnie” i czy nie ma
żadnych zastrzeżeń wobec kandydata.
Sołtys reprezentował wieś, zbierał wszelkie podatki gminne, przekazywał ogłoszenia gminne i powiatowe, czasem
pracował w charakterze listonosza. Raz w tygodniu w urzędzie gminy miała miejsce odprawa sołtysów, na której omawiano ważne sprawy gminy, przekazywano zarządzenia władz zwierzchnich. Sołtys posiadał specjalną odznakę. Podobną
odznakę miał też wójt.
Sołtys organizował warty nocne. Każdy gospodarz co pewien czas miał obowiązek pełnić nocne warty w celu ochrony
przed złodziejami i pożarami. Sołtys kontrolował wykonanie szarwarków, czyli nieodpłatnych prac na rzecz gminy, które
świadczyli wszyscy gospodarze w zależności od areału gruntów. Przeliczano je na dniówki piesze i konne. Instytucja szarwarków wspierała budowę i remonty dróg. Sołtys wyznaczał kolejność stójki konnej – obowiązek każdego gospodarza
do przewożenia furmanką urzędników gminnych, policjantów i nauczycieli podczas pełnienia obowiązków służbowych.
Wiązało się to z brakiem innych środków lokomocji (rower był rzadkością).
Gmina Serniki w niezmienionym kształcie należała nadal do powiatu lubartowskiego. Weszła w skład województwa
lubelskiego.
Według danych z pierwszego powojennego spisu powszechnego z 1921 roku gmina składała się z 22 miejscowości.
Liczyła 780 domów i 5856 mieszkańców. Wśród nich notowano 8 ewangelików i 6 mariawitów. Pozostali to chrześcijanie.

Mapa administracyjna Królestwa Polskiego z 1917 roku - zaznaczono na niej gminę Syrniki
W okresie II Rzeczpospolitej utrzymano w mocy ustawę o samorządzie gminnym z marca 1864 roku. Zmodyfikowano
ją jednak dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 roku. Według dekretu Naczelnika Państwa gmina, w dalszym
ciągu pozostała formą samorządu zbiorowego, w której skład wchodziły gromady wiejskie – sołectwa. Nadal główną instytucją gminy pozostało zgromadzenie gminne, jednak odtąd mogli w nim uczestniczyć wszyscy pełnoletni obywatele
bez względu na stan majątkowy w tym także kobiety. Zebrania odbywały się raz na kwartał. Zgromadzenie zajmowało się
sprawami majątku gminy, zatwierdzało budżet, zajmowało się sprawami dróg i mostów, zasadami prowadzenia handlu,
ochroną zdrowia, opieką nad ubogimi.
Zupełnie nowym organem była Rada Gminy wybierana przez zgromadzenie gminne na okres 3 lat. Składała się
z 12 członków oraz 6 zastępców. Rada przygotowywała wnioski i budżet, zarządzała majątkiem i funduszami gminnymi,
kontrolowała urzędników gminnych i wójta. Rada zbierała się przynajmniej raz w miesiącu, a uchwały podejmowano
większością głosów.
Na czele rady gminy stał wójt wybierany przez zgromadzenie gminne. Wójt reprezentował gminę, zawierał umowy
w jej imieniu i wypełniał zadania narzucone przez władze zwierzchnie. Wójt nie pracował codziennie, bywał w urzędzie
gminy w miarę potrzeby. Z kasy gminnej otrzymywał wynagrodzenie, lecz było ono bardzo niskie. Była to zatem praca
społeczna. Wójta wspomagał aparat urzędniczy, który składał się z kilku urzędników. Cały ciężar pracy biurowej w gminie
spoczywał na pisarzu. Pisarz musiał mieć odpowiednie wykształcenie – najczęściej średnie. Otrzymywał też największe
uposażenie. Najczęściej było ono trzykrotnie większe od zarobków wójta.
Wójt i pisarz stanowili elitę gminną. To oni najczęściej zakładali ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie mleczarskie.
Z racji zamieszkiwania na terenie urzędu gminy byli zawsze do dyspozycji mieszkańców. Urząd gminy był czynny od
poniedziałku do soboty. Tylko wójt i sekretarz posiadali klucze do kasy gminnej.
Funkcje pomocnicze i porządkowe spełniał woźny gminny. To on pilnował więźniów w areszcie gminnym, rozpalał
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Akta gminy z okresu międzywojennego nie zachowały się w całości. Według dostępnej Księgi Uchwał Gminy Serniki
w 1924 roku wójtem gminy był Józef Woźniak z Ruskowoli. Pracował na tym stanowisku przynajmniej do 1932; z tych lat
zachowała się Księga Uchwał. Sekretarzem urzędu był Jan Zięba.
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sołtysa miał obowiązek sprawowania obowiązków do końca kadencji. Składali oni przysięgę służbową na ręce starosty.
Do sołtysa należało kierowanie sprawami gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz. Przewodniczył zebraniom. Do sołtysa należały też sprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego, przestrzegania przepisów,
doręczania pism sądowych, wykonywania obowiązków związanych z poborem wojskowym.

Fragment czasopisma samorządowego „Przebój” z 1931 roku

W nowym ustroju gminnym utworzono nieznany wcześniej organ – zarząd gminy. Przejął on część uprawień dawnej rady gminy. Zarząd gminy funkcjonował na czele z wójtem i podwójcim. W skład zarządu wchodziło też dwóch lub
trzech ławników. To właśnie zarząd gminy na co dzień sprawował władzę w gminie. Zarząd gminy przygotowywał projekt
budżetu, regulaminy, instrukcje urzędu, decydował o wydatkach. Kadencja członków zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz
członków zarządu wybierała Rada Gminy w głosowaniu tajnym. Na czele urzędu gminy stał sekretarz. Jako jedyny musiał
mieć on odpowiednie kwalifikacje. Mianował go i zwalniał starosta powiatowy. Sekretarz protokołował posiedzenia rady
gminy i miał głos doradczy na radzie. Sekretarz był kierownikiem urzędu gminy.
Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo reprezentowania gminy i podpisywania umów
w jej imieniu. Dokumenty, w których były zobowiązania finansowe gminy, należało opatrzyć podpisem jeszcze jednego członka zarządu gminy. Wójt był reprezentantem administracji rządowej w terenie, wykonywał także zadania zlecone przez rząd.

Siedziba gminy mieściła się wówczas w niewielkim drewnianym domu o pow. ok. 70 m2
Ciekawe dane zachowały się natomiast w czasopiśmie samorządowym Przebój. Jest tu opis gminy oraz zdjęcie146.
Opis gminy Serniki z tego okresu przekazywał:

Gmina Serniki. Obszar gminy wynosi 9973 ha ludności 6060. Administracyjnie podzielona jest na 13 sołectw.
Gleba na ogół średnia, jednakże drobne gospodarstwa rolne znajdują się w dość dobrej kulturze. Staraniem gminy
są poletka doświadczalne w 4 –rech miejscowościach. Mieszkańcy gminy prowadzą głównie hodowlę trzody chlewnej
rasy angielskiej. Istnieją również 2 mleczarnie spółdzielcze. Od 1927 roku prowadzone są roboty melioracyjne, których wykonano już 12 km. Obecnie w trakcie prac melioracyjnych znajduje się przeszło 7 km. W 1929 roku gmina
wybudowała nowoczesną 7 klasową szkołę powszechną w Woli Sernickiej kosztem około 90 000 zł. Na terenie gminy
znajdują 4 straże pożarne, z których 3 mają własne remizy, w tem jedna murowana. Pod względem zaopatrzenia
w sprzęt pożarny, straże te mają pewne braki, poza strażą w Brzostówce, która istnieje od 1907 roku. Istnieją też
2 hufce PW i WF, 4 spółdzielcze stowarzyszenia spożywcze, a jedno z nich, w Sernikach, ma własny dom półmurowany.
W skład Rady Gminy w 1930 roku wchodzili: Tytus Miedzianowski, Tomasz Zalewski, Jan Marzęda, Wawrzyniec
Mazurek, Jan Grzegorczyk, Ignacy Florek, Józef Grzegorczyk, Franciszek Barszczyk, Feliks Kopryk, Franciszek Wójcik,
Franciszek Pacek i Filip Gąsior. W 1933 roku dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu gmin wiejskich w Polsce. Według
nowej ustawy gminnej z 23 marca 1933 roku zniesiono Zebranie Gminne, czyli zgromadzenie ogółu gospodarzy z terenu
gminy. Uprawnienia zniesionego organu przekazano częściowo Radzie Gminnej. Mimo to według nowych przepisów
rada gminy miała mniejsze uprawienia. Wyboru radnych dokonywało kolegium złożone z delegatów rad gromadzkich,
sołtysów i podsołtysów wszystkich gromad.

Wójt, jako organ rządowy, działał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością. Nadzór nad jego działalnością sprawował starosta. Starosta miał prawo zwolnić wójta lub rozwiązać radę gminy w przypadkach łamania prawa.
W związku z podziałem nowymi rozwiązaniami prawnymi podzielono gminę Serniki na gromady wiejskie: Brzostówka,
Czerniejów, Kaznów, Nowa Wieś, Nowa Wola, Serniki, Wola Sernicka, Wólka Zabłocka i Wólka Zawieprzycka. 28 listopada 1939 roku okupant wydał zarządzenie „o zarządzie gmin polskich”. Gminy stały się odtąd narzędziem władz okupacyjnych. Rozwiązano rady gminne, zarządy gmin i rady gromadzkie. Pozostały tylko organy wykonawcze – wójt i sołtysi
oraz urząd gminy z sekretarzem. Wójt i sołtysi stali się funkcjonariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych zadań
należała organizacja kontyngentów oraz wyznaczanie ludzi do pracy przymusowej.
W czasie wojny rozbudowano urząd gminy, aby zapewnić sprawny pobór podatków i kontyngentów. Co tydzień każdy
sołtys musiał stawić się w urzędzie gminy i wysłuchać kilkunastu zarządzeń w sprawie kontyngentów, podwód, podatków, bezpieczeństwa i wielu innych spraw. Zarządzenia były na przykład takie:

Zwracać uwagę, aby wałęsających się osobników zatrzymywać i meldować na posterunku, w rowach przydrożnych
krów paść nie wolno, ogłoszono sołtysom, aby kontyngent jaj traktowali podobnie jak inne kontyngenty, zakaz korzystania z rozrywek i zabaw niebezpiecznych (huśtawki). Wszelkie tego rodzaju przyrządy należy natychmiast zlikwidować, w przeciwnym razie posiadania na swoim terenie huśtawek będą surowo karani.
Sołtysi musieli zwracać uwagę na zaciemnienie mieszkań każdej nocy oraz wyznaczać warty nocne. Przekazywali zarządzenia ludności i organizowali skup żywności. Prowadzili kartoteki kontyngentowe. Kontyngenty były bardzo rozmaite,
objęto nimi prawie wszystkie rodzaje produkcji rolniczej.
Oprócz tego zbierano także podatki. Każde gospodarstwo było dokładnie wymierzone i oszacowane pod względem dochodów.
Dla tych, którzy opóźniali się w oddawaniu kontyngentów, powstał doraźny sąd gminny; ogłoszenia w tej sprawie
rozklejano w gminie. Oprócz sądów były też inne sposoby dyscyplinowania opornych. Stosowano kary zbiorowe.
Jesienią 1944 roku na nowo rozpoczął pracę Urząd Gminy Serniki. Stanowisko wójta gminy objął Tadeusz Piątkowski.
Sekretarzem Gminy został Jan Lisek. W Zarządzie Gminy pracowali dodatkowo: Adam Romański, Stanisław Polak, Zyg-

W gminach do 5000 mieszkańców radnych było 12. Kadencja radnych wynosiła 5 lat. Warto wspomnieć, że w czasach
II RP mandat radnego nie wiązał się z żadnym wynagrodzeniem.
Namiastką zniesionego Zebrania Gminnego było Zebranie Gromadzkie. Wprowadzono bowiem nowy formalny podział gmin na gromady wiejskie, które obejmowały jedną lub kilka wsi. Podział na gromady był ogłaszany w Dzienniku
Urzędowym Województwa. Zebranie Gromadzkie zbierało się pod przewodnictwem sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa). Zebranie Gromadzkie podejmowało uchwały dotyczące danej gromady, wybierało sołtysa i jego zastępcę na 3-letnie
kadencje. Wybrani musieli mieć ukończone 30 lat. Zebranie Gromadzkie wybierało radnych gromadzkich w liczbie od
12 do 30. Organem wykonawczym gromady był sołtys oraz jego zastępca. Gromada wiejska miała od tej pory własny
budżet. Wybory zatwierdzał starosta powiatowy. Każdy mieszkaniec wsi w przypadku zgłoszenia go na sołtysa lub pod146 Jan Zięba funkcję sekretarza Urzędu Gminy w Sernikach sprawował w latach 1925-1939. W sumie 14 lat. Był cenionym i wyróżniającym się pracownikiem.
W 1939 roku przestał pełnić funkcję sekretarza i zajął się uprawą roli. Zakupił dom na Kol. Wola Sernicka, rozbudował go i prowadził 10 h. gospodarstwo rolne.
Miał żonę Wiktorię z d. Misztal i córkę Danutę. W nocy z 11/12 lutego 1944 roku do gospodarstwa Jana Zięby przyszli bandyci i pod pretekstem wskazania
drogi wyprowadzili gospodarza i przebywającego gościnnie w jego domu Kazimierza Misztala - krewnego z linii żony z domu gdzie po przejściu ok. 1 km. obu
zastrzelili. Na miejscu widoczne były ślady walki, co wskazywało, że uprowadzeni bronili się. Pochowani zostali na cmentarzu w Lubartowie. Jan Zięba miał
wówczas 51 lat. W 1924 roku kiedy zawiązywała się Ochotnicza Straż Pożarna w Sernikach Jan Zięba był jej pierwszym prezesem. Opracowano na podstawie
materiałów córki Jana Zięby- Danuty Dumało.

Fragment Mapy Generalnej Guberni za czasów okupacji
niemieckiej; Niemcy połączyli kilka powiatów tworząc duży
powiat lubartowski
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munt Korbacz, Irena Dąbrowska, Zofia Majewska i Henryk Zwierzchowski. Sytuacja pracowników gminy była tragiczna.
Żalili się, że nie mogą wyżywić swoich rodzin. Dopiero w 1946 roku podwyższono im pensje o 100%.

Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku zniesiono samorząd terytorialny i zrezygnowano z urzędu wójta. Rozwiązano
organy wykonawcze, rady gromadzkie. Ich kompetencje przejęły rady narodowe. Rady narodowe wybierano w wyborach
powszechnych. Pełnię władzy w gminie przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Największe doświadczenie w zarządzaniu gminą miał jednak dawny wójt i to on - Jan Jaksim został w czerwcu 1950 roku Przewodniczącym Prezydium
Gminnej Rady Narodowej. Pracował na tym stanowisku do 1952 roku. Następnym Przewodniczącym został Wacław
Harasim. Był to ostatni przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Sernikach. Na stanowisku Sekretarza Prezydium
pracował do końca 1954 Stanisław Szczygieł.

W skład Gminnej Rady Narodowej wybranej jesienią 1944 roku weszli: Jan Wróbel, Jan Kiełbowski, Antoni Grudzień,
Antoni Fiutka, Paweł Szczapaniak, Wacław Mazurek, Feliks Lato, Antoni Guz, Jan Lejko, Jan Jaksim, Aleksy Sagan, Michał
Ganczarz, Józef Mazurek, Ignacy Jamielniak, Kazimierz Grzgorczyk.
Wójt Tadeusz Piątkowski został w grudniu 1944 roku zwolniony ze stanowiska i jego obowiązki przejął tymczasowo
Bronisław Sagan z Wólki Sernickiej. Pełnił on jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej,
bowiem przed wojną to wójt przewodził radzie. Według nowych przepisów musiały to być dwie różne osoby. 25 stycznia
1945 roku do Sernik przybyli „oficjele” z Lubartowa, aby „pomóc” w przeprowadzeniu wyborów władz gminy. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej został Aleksy Sagan. Na wójta gminy zgłoszono
pełniącego obowiązki wójta Bronisława Sagana z Woli Sernickiej. Został on przegłosowany. W skład Zarządu Gminy weszli także: Feliks Lato (podwójci), Antoni Fiutka i Józef Nowosadzki (członkowie Zarządu).
W skład Prezydium weszli także: Wacław Mazurek (Wólka Zabłocka), Antoni Grudzień (Nowa Wieś) i Jan Wróbel
(Wola Sernicka).
Kolejne zachowane dokumenty pochodzą dopiero z 1946 roku. Gminnej Radzie nadal przewodniczył Aleksy Sagan,
wójtem był Bronisław Sagan. Funkcje sekretarza gminy pełnił Marian Dudziak. Sołtysem w Sernikach został Bolesław
Marciniak.
Zmienił się natomiast skład Gminnej Rady Narodowej. Zapewne w trakcie 1945 roku został on zreorganizowany
przyjmując następujący skład: Aleksy Sagan, Jan Wróbel, Franciszek Fajgiel, Kazimierz Grzegorczyk, Józef Kot, Jan Jaksim, Michał Gancarz, Wacław Mazurek, Paweł Szczepaniak, Józef Mazurek, Antoni Guz, Antoni Grudzień, Antoni Fiutka
i Ignacy Jamielniak.
Wójt gminy - Bolesław Sagan był krytycznie oceniany przez Gminną Radę Narodową. Według niej za mało dokonywano remontów w gminie. Władze powiatowe miały podobną opinię i 27 sierpnia 1946 roku wójt został decyzją Starosty
zdjęty ze stanowiska. W jego miejsce od 23 października 1946 roku wybrano Aleksego Sagana dotychczasowego Przewodniczącego GRN. Jako że na tym stanowisku nastąpił wakat należało wybrać nowego. Został nim Michał Gancarz,
wiceprzewodniczącym Antoni Guz (wkrótce potem Wacław Mazurek). Obaj pochodzili z Sernik.
Wójt Gminy Aleksy Sagan został zwolniony ze stanowiska decyzją Wydziału Powiatowego w Lubartowie z dniem
7 października 1947 roku. W nowych wyborach na forum Gminnej Rady Narodowej startowało aż 5 kandydatów (Jan
Jaksim, Józef Nowosadzki, Stanisław Onyszko, Jan Lech, Roman Szymczak). Ostatecznie wójtem został Jan Jaksim
(ur. 1902), podwójcim wybrano Stanisława Onyszko. Funkcję radnego w Sernikach sprawował Władysław Czekierda.
W 1948 roku nowym Przewodniczącym Prezydium został Czesław Puchacz. Tenże zrezygnował 25 stycznia
1950 roku i zastąpił go Stanisław Barszczyk. Wójtem gminy do maja 1950 roku był natomiast Jan Jaksim.

Skład Gminnej Rady Narodowej cały czas się zmieniał. Wielu radnych odwoływano zaledwie po kilku miesiącach,
a w ich miejsce powoływano nowych. Wola mieszkańców poszczególnych gromad nie miała żadnego znaczenia, liczyła
się wola Partii.
Wśród radnych z tego okresu wymienia się następujące nazwiska: Zdzisław Szymanek, Władysław Czekierda, Antoni Tkaczyk, Aleksy Sagan, Stefan Mazur, Zofia Ziółkowska, Wacław Polak, Czesław Puchacz, Józef Zagajski, Tadeusz
Bartkiewicz, Julian Czyżyk, Zygmunt Kunz, Aleksander Spaczyński, Tadeusz Wierzchoń, Stanisław Barszczyk, Stanisław
Chłopaś, Stanisław Błaszczyk, Bronisław Buczyński.
Gmina nadal dzieliła się na gromady wiejskie ustanowione jeszcze przed wojną. Według danych z 1952 roku w skład
gminy Serniki wchodziły następujące gromady wiejskie: Brzostówka, Czerniejów, Kaznów, Kaznów kolonia, Nowa Wieś,
Nowa Wola, Serniki, Wola Sernicka, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka.
Gmina Serniki funkcjonowała do końca 1954 roku. Władze państwowe postanowiły zupełnie zmienić system administracji lokalnej aby go przystosować do wielkich przemian państwa socjalistycznego. Już w 1953 roku rozpoczęto przygotowania do zmian w podziale administracyjny kraju najniższego szczebla. Dawne granice gmin miały zastąpić mniejsze
jednostki – gromady. Wcześniej zlikwidowano samorząd gminny, teraz likwidacji miały ulec także gminy.
25 września 1954 roku weszła w życie ustawa o reformie podziału administracyjnego. W miejsce dotychczasowych
gmin powstały nowe gromady położone na terenie jednej lub sąsiadujących ze sobą dawnych gmin. Nowe gromady miały mieć powiązania komunikacyjne, wspólne urządzenia gospodarcze, kulturalne, zdrowotne. Liczba mieszkańców
miała się wahać od tysiąca do trzech tysięcy, powierzchnia od 15 do 50 kilometrów kwadratowych. Na czele całości stała
Gromadzka Rada Narodowa z Prezydium (przewodniczący, zastępca, sekretarz prezydium i dwóch - trzech członków).
Gromada uchwalała budżet (z czego połowa szła na kilkuosobową administrację), zarządzała mieniem gromadzkim,
prowadziła sprawy meldunkowe i rejestrację rowerów. Budżety gromadzkie powiązane były z budżetem powiatowym.
Bez wsparcia władz powiatowych żadne inwestycje nie mogły być prowadzone, gdyż przekraczało to możliwości niewielkiej gromady. W tych czasach w niewielkim zakresie remontowano drogi sposobem szarwarkowym. Głównym zadaniem
gromad okazało się organizowanie rolnictwa w celu powiększenia zbiorów oraz maksymalne zrealizowanie narzuconych
planów skupu i podatków.
Gromady obejmowały kilka wsi, często nie mając na swoim terenie prawie żadnych instytucji użyteczności publicznej
z wyjątkiem szkół.

WÓJTOWIE GMINY SERNIKI :
Imię i nazwisko				
Jan Lato 					
Józef Woźniak 				
Emil Loksztajn (z poch.Niemiec)		
Szymon Wróbel				
Tadeusz Piątkowski			
Bolesław Sagan				
Aleksy Sagan				
Jan Jaksim				

lata urzędowania
do 1935
1935 - 1938
1939 - 1942
1943
1944
1945 - 1946
1946 - 1947
1947 - 1950

Od lutego 1958 roku weszła w życie nowa ustawa o radach narodowych dająca im większe uprawnienia. Rozpoczęto
także proces komasacji istniejących w większe gromady.
W 1958 roku precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na
posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak: budżet, plan społecznogospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium (przewodniczący i 4-5 członków) jako organ wykonawczo-zarządzający rady reprezentowało radę na zewnątrz
i organizowało jej pracę. Przewodniczący prezydium wybrany przez radę musiał być zatwierdzony przez Powiatową Radę
Narodową. Komisje rady opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu
prezydium i całej rady. Szefowie komisji gromadzkich nie wchodzili w skład prezydium.

SEKRETARZAMI BYLI:
Imię i nazwisko				
Jan Zięba				
Stanisław Wójtowicz 			
Jan Lisek					
Stanisław Onyszko 			
Stanisław Szczygieł 			

lata urzędowania
1925 - 1939
1940 - 1944
1945 - 1947
1946 - 1947
1951 - 1954

Sekretarz gromadzki nie wchodził odtąd w skład prezydium stojąc na czele biura gromadzkiego złożonego z kilku
urzędników (referentów). W biurze gromadzkim pracował też przewodniczący jako etatowy pracownik.
Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku. Pierwsze dwie kadencje były trzyletnie.
Od 1961 roku kadencje rad narodowych były czteroletnie.
Według ustawy o radach narodowych z 1958 roku na wsiach powołano sołtysówi zwoływano okresowo zebrania wiej-
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skie. Powrócono do zebrań wiejskich. Sołtys uczestniczył w sesjach GRN z głosem doradczym.
Na terenie zlikwidowanej gminy Serniki powstały 4 gromady: Brzostówka, Wólka Zabłocka, Nowa Wola i Serniki.

GROMADA BRZOSTÓWKA

Gromada Wólka Zabłocka została zniesiona z końcem 1959 roku. Wieś i kolonię Wólka Zabłocka włączono w skład
gromady Serniki, Nową Wieś (wieś i kolonia) włączono w skład gromady Brzostówka, natomiast Kaznów (wieś i kolonia)
włączono do gromady Tarło (potem przeszły do gromady Ostrów Lubelskie).

GROMADA NOWA WOLA

W skład gromady Brzostówka weszły miejscowości: Brzostówka i Wólka Zawieprzycka z gminy Serniki. Od 1 stycznia
1960 roku w skład gromady weszła miejscowość Nowa Wieś (wieś i kolonia).
Pierwszym Przewodniczącym Prezydium GRN Brzostówka został Julian Czyżyk, sekretarzem Prezydium Aleksander
Spaczyński. Około 1956 roku nowym Przewodniczącym został Kazimierz Wlazły (30 lat). Również Kazimierz Wlazły
kierował gromadą po wyborach do rad narodowych z lutego 1958 roku. W skład Prezydium wchodzili ponadto: Stefan
Pilsak, Stanisław Waśkowicz i Zenon Bednarczuk.
W maju 1960 roku nowym Przewodniczącym został Stefan Pilsak, który kierował gromadą do końca jej działalności
(grudzień 1961).
Radni gromadzcy kadencji 1955-1958

Radni gromadzcy kadencji 1958-1961

Lato Antonina
Jemielnik Józef
Zalewski Tomasz
Marzec Antoni
Szalast Mieczysław
Koziara Józef
Czyżyk Julian
Spaczyński Aleksander
Walczak Franciszek
Wlazły Kazimierz
Lato Bolesław
Szalast Bolesław

Pilsak Stefan
Gryzio Władysław
Czubacka Anna
Dejko Jan
Zapałowicz Konstanty
Gryzio Jan
Bronisz Antoni
Małyska Kazimierz
Szymanek Stanisław
Jazgarski Czesław
Waśkowicz Stanisław
Wlazły Kazimierz
Bednarczuk Zenon
Oleszczuk Stanisław
Wdowiak Zdzisław,
Spaczyński Aleksander

Radni kadencji 1961-1965
Marzec Jan
Jakubczak Franciszek
Szalast Tadeusz s. Józefa
Budka Marian
Budka Stefan
Jemielnik Józef
Czubacka Anna
Oleszczuk Stanisław
Mikołajczuk Jan
Pyła Ryszard
Pilsak Stefan
Walczak Franciszek
Czubacki Zdzisław
Tkaczyk Marian
Gąsior Jakub
Wójtowicz Wanda
Grzegoczyk Stefan
Nowosadzki Antoni

Gromada Brzostówka została zlikwidowana z końcem 1961 roku. Jej obszar rozparcelowano między gromady: Serniki
(Nowa Wieś – wieś i kolonia) i Ostrów Lubelski (Brzostówka wieś i kolonia oraz Kolonia Wólka Zawieprzycka).

GROMADA WÓLKA ZABŁOCKA
W skład gromady weszły miejscowości: Wólka Zabłocka, Kaznów wieś i kolonia oraz Nowa Wieś z gminy Serniki. Akta
tej gromady nie zachowały się w całości. Wiadomo jednak, że w 1957 roku na czele gromady stał Zygmunt Błaszczak. Ten
sam objął przewodnictwo w lutym 1958 roku po wyborach do rad narodowych. W skład Prezydium weszli dodatkowo:
Stanisław Ondra, Józef Fiutka i Jan Płowas.
Radni kadencji 1955-1958			

Radni kadencji 1958-1961

Szalast Helena
Sidor Bolesław
Polak Józef
Haraszczuk Tadeusz
Woźniak Witold
Dziewulski Wiesław
Płowas Jan
Błaszczak Julianna
Mazurek Szczepan
Błaszczak Zygmunt
Szyszkowski Wacław
Dejko Józef
Smolak Stanisław
Woźniak Maciej
Włosek Michalina

Błaszczak Zygmunt
Bodzak Jan
Szych Józef
Błaszczak Jan
Tchórz Stanisław
Ondra Stanisław
Woźniak Maciej
Fiutka Józef
Budzyński Marian
Polak Wacław
Szalast Edward
Płowaś Jan
Harasim Edward
Woźniak Eugeniusz
Waszczuk Czesław

W skład gromady Nowa Wola weszły miejscowości: Nowa Wola i Czerniejów z dawnej gminy Serniki.
Podczas pierwszej sesji Gminnej Rady Narodowej wybrano Prezydium, na którego czele stanął Franciszek Włosek. Sekretarzem Prezydium został Jan Biskup. Od 17 czerwca 1956 roku nowym Przewodniczącym został Jan Kanadys, jednak
w kilka miesięcy później został zdjęty ze stanowiska i nowym Przewodniczącym został Jan Kobyłka.
Po wyborach do rad narodowych w lutym 1958 roku w skład Prezydium weszli: Jan Kanadys (Przewodniczący) oraz
Mikołaj Górny, Jan Szymczak i Jan Onyszko (członkowie).
Radni kadencji 1955-1958			

Radni kadencji 1958-1961

Kuzioła Maria
Polak Maria
Biskup Mikołaj
Lato Józef
Bartosiewicz Jan
Kanadys Jan s. Józefa
Górny Mikołaj
Rybicki Bronisław
Kobyłka Jan
Włosek Franciszek
Tchórz Czesław
Kanadys Jan s. Wincentego
Sagan Stefan

Górny Mikołaj
Kanadys Jan s. Wincentego
Kobyłka Jan
Bartkowicz Józef
Marzęda Czesław,
Bodzak Zygmunt,
Marzęda Bronisław
Sieniak Bolesław
Sagan Stefan
Biskup Mikołaj
Kosik Jakub,
Szymczak Jan
Onyszko Jan
Szostak Jan
Gryzio Leon

Gromada Nowa Wola została zniesiona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie dnia 31 grudnia 1959
roku. Jej obszar włączono w skład gromady Serniki.

GROMADA SERNIKI
Gromada Serniki rozpoczęła działalność w grudniu 1954 roku. W skład gromady weszły miejscowości: Serniki, Wola
Sernicka z byłej gminy Serniki oraz Chlewiska z byłej gromady Tarło.
W końcu grudnia 1954 roku zebrała się pierwsza Gromadzka Rada Narodowa. Na Przewodniczącego Prezydium wybrano Bolesława Matyjaszczyka. Pracował na tym stanowisku do 1 września 1957 roku. Tego dnia złożył wymówienie
tłumacząc się brakiem czasu dla swojego gospodarstwa rolnego. Zastąpił go Antoni Kasperek. Stanowisko Sekretarza
Prezydium zajmował ówcześnie Stanisław Szczygieł.
Od lutego 1958 roku Przewodniczącym został Bolesław Karczmarz. W skład Prezydium wchodzili także: Szczepan
Gontarczyk, Henryk Bodzak i Stanisław Sagan.
Według ankiety Wojewódzkiej Rady Narodowej ze stycznia 1960 roku gromada Serniki liczyła 4067 mieszkańców,
obejmowała 10 sołectw i 5 844 ha obszaru. W gromadzie funkcjonował posterunek MO, Urząd Stanu Cywilnego i Urząd
Pocztowo-Telekomunikacyjny.
Z dniem 1 stycznia 1960 roku terytorium gromady powiększyło się o część obszaru zlikwidowanej gromady Wólka Zabłocka (miejscowości wieś i kolonia Zabłocka) oraz gromadę Nowawola (Uchwała WRN w Lublinie Nr 10/59 z 28 sierpnia
1959 r. – Dz. Urz. WRN w Lublinie1959 Nr 9 poz. 63).
W związku ze zmianami administracyjnymi w skład Gromadzkiej Rady Narodowej weszli nowi radni. Zmienił się
także skład Prezydium. Nowym Przewodniczącym został Jan Kanadys. Kierował on gromadą aż do wiosny 1969 roku. Po
wyborach do rad narodowych z dnia 1 czerwca 1969 roku nowym Przewodniczącym GRN został Marian Kobyłka, który
przewodził gromadzie do końca 1972 roku.
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Radni kadencji 1955-1958 		

Radni kadencji 1958-1961			

Tchórz Genowefa
Kostyra Helena
Małyska Maria
Makowska Jadwiga
Szczygieł Stanisław
Serwin Franciszek
Śliczniak Bronisław
Ciesielski Marian
Onyszko Jan
Lato Jan
Włoch Kazimierz
Rybicki Jan
Mitura Józef
Matyjaszczyk Bolesław
Małyska Antoni
Gątarczyk Szczepan
Wierzchoń Stanisław
Książek Emil
Iwanek Szczepan
Kowalczyk Jan
Kasperek Antoni

Szczygieł Stanisław
Serwin Józef
Kowalczyk Jan
Sagan Stanisław
Ziółkowska Zofia
Budka Jan
Iwanek Stefan
Guz Wacław
Włodarczyk Zygmunt
Lato Jan
Karczmarz Bolesław
Gontarz Szczepan
Bodzak Henryk
Szymczyk Bronisław
Jaksim Władysław
Mazur Stefan
Mitura Jan
Sagan Czesław
Matyjaszczyk Mieczysław
Kobyłka Stanisław
Onyszo Jan
Kasperek Antoni
Twardzisz Henryk

Radni kadencji 1965-1969			

Radni kadencji 1969-1972 (1973)

Szczepaniak Edward
Budzyński Wiesław
Woźniak Szczepan
Jenerał Barbara
Sagan Stanisław
Pękala Eugeniusz
Serwin Kazimierz
Szymczak Bronisław
Gradzińska Stanisława
Kozyra Tadeusz
Dudek Eugeniusz
Karczmarz Czesław
Małyska Bronisława
Błaszczak Zygmunt
Tchórz Izydor
Tkaczyk Kazimierz
Włosek Stefan
Błaszczak Marian
Bartkowicz Henryk
Kanadys Jan
Kobyłka Jan
Jaksim Bronisław
Onyszko Helena
Olejniczek Szczepan
Włosek Stanisław
Biskup Jan
Barszczyk Józef

Słomka Edward
Pękala Eugeniusz
Urban Jan
Serwin Józef
Marzęda Jan
Szczepaniak Edward
Serwin Kazimierz
Kobyłka Marian
Marzęda Marian
Gontarczyk Eugeniusz
Karczmarz Czesław
Kozyra Tadeusz
Małyska Bronisława
Błaszczak Zygmunt
Budzyński Ignacy
Tkaczyk Anna
Wasil Stanisław
Włosek Jan
Bartkowicz Henryk
Kobyłka Czesław
Biskup Jan
Jaksim Bronisław
Lato Józef
Kobyłka Jan
Olejniczak Szczepan
Włodarczyk Jan
Puchacz Zofia

Gromada Serniki funkcjonowała do końca 1972 roku.
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Radni kadencji 1961-1965
Szczygieł Stanisław
Iwanek Stefan
Woźniak Szczepan
Budka Jan
Grzegorczyk Stefan
Kowalczyk Jan
Sagan Stanisław
Lato Jan
Siwiec Irena
Błaszczak Zygmunt
Tchórz Genowefa
Gontarz Szczepan
Przytocki Jerzy
Budzyńska Maria
Mitura Jan
Serwin Kazimierz
Sagan Ludwik
Lato Aleksandra
Kobyłka Jan
Dobrzyński Jan
Lato Józef
Marzęda Bronisław
Strachowska Krystyna
Kanadys Jan s. Wincentego
Lato Stefan
Górny Mikołaj
Olejniczak Szczepan

GMINNA RADA NARODOWA SERNIKI
29 listopada 1972 roku Sejm uchwalił ustawę O utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Na mocy
uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie powołano gminę Serniki. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1973
roku. Był „to terenowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie podległym sobie, wybierany przez
ludność gminy na okres czterech lat”.
Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor d/s rady
narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał przewodniczącemu, a zatrudniony i finansowany był przez Naczelnika.
Do zadań rady narodowej gminy należało uchwalanie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola jego
wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy.
Rada narodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Rada Narodowa Gminy obradowała na
sesjach, na których podejmowała uchwały, które jako organ wykonawczy realizował naczelnik gminy.
Organami rady były: prezydium, komisje, a także Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na mocy ustawy
z dnia 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. Powołano urząd gminy jako terenowy organ administracji państwowej do wykonywania zadań naczelnika gminy. Naczelnik gminy był powoływany i odwoływany przez
wojewodę. Gminna rada narodowa mogła tylko wyrażać niewiążącą opinię o kandydaturze.
W praktyce powrócono do wielu rozwiązań z czasów sprzed 1954 roku. Powstały gminy, często prawie w dawnych
granicach. Ustanowiono jednoosobowy organ wykonawczy przypominający dawnego wójta.
Urząd Gminy Serniki rozpoczął pracę 1 stycznia 1973 roku na mocy ustawy z 29 listopada 1972 roku O utworzeniu
gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Urząd funkcjonował w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30 listopada 1972 roku„w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych
spraw pracowniczych”.
Urząd Gminy zasadniczo dzielił się na trzy części: Biuro Urzędu, Gminną Służbę Rolną i Urząd Stanu Cywilnego.
Urząd Gminy podzielony był na referaty kierowane przez sekretarza Biura Urzędu Gminy. Ważną pozycję zajmował główny księgowy urzędu.
Gminna Służba Rolna (GSR) kierowana była przez kierownika. GSR tworzył zespół kilku ludzi sprawujący nadzór
nad rolnictwem w gminie i organizujący jego sprawy. W latach osiemdziesiątych GSR zostały przekształcone w referaty
rolnictwa. W ramach Urzędu Gminy funkcjonował Urząd Stanu Cywilnego na czele z kierownikiem.
Gminnej Radzie Narodowej podlegały wszelkie instytucje gospodarcze i państwowe na terenie gminy (np. GS SCh
i posterunek MO). Miały one obowiązek składania sprawozdań. Gminy stały się z zamierzenia okręgiem samowystarczalnym dla wsi. Na jego terenie działała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, zbiorcza szkoła gminna, biblioteka
gminna, gminny ośrodek zdrowia, spółdzielnia kółek rolniczych.
Nadal funkcjonowały kółka rolnicze. W połowie lat siedemdziesiątych nastąpiła komasacja kółek i tworzono Spółdzielnie Kółek Rolniczych – SKR-y. Władze stawiały na rozwój kół gospodyń wiejskich.
Gmina Serniki została utworzona na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. W skład gminy weszły
miejscowości: Brzostówka, Czerniejów, Nowa Wola, Nowa Wieś, Serniki, Serniki–Kolonia, Wola Sernicka, Wola SernickaKolonia, Wólka Zabłocka i Wólka Zawieprzycka.
Gmina Serniki miała niewielki obszar ale jej powstanie uwarunkowane było historią oraz tym, że posiadała wszelkie
niezbędne instytucje. Działała Gminna Spółdzielnia, Ośrodek Zdrowia, Międzykółkowa Baza Maszynowa, w każdej wsi
funkcjonowało kółko rolnicze. Działało 5 szkół ośmioklasowych. W pozostałych wsiach były szkoły 4 klasowe. W Sernikach działał ponadto posterunek MO i biblioteki.
Pierwsza uroczysta sesja miała miejsce 3 stycznia 1973 roku w Woli Sernickiej (sesje odbywały się także w Domu
Strażaka w Sernikach). Uczestniczyło w niej 28 na 33 radnych (z dawnej gromadzkiej rady bowiem nie przeprowadzono
jeszcze wyborów do rad gminnych). Przyjechała też delegacja z Lubartowa. Dokonano wyboru Przewodniczącego i Prezydium GRN. Sesję rozpoczął radny senior Jan Kobyłka.
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Skład Prezydium w 1973 roku:

ków. Po wyborach do rad narodowych z 17 czerwca 1984 roku w skład Prezydium weszli:

Funkcja							
Przewodniczący						
Przewodniczący Komisji Planu, Budżetu i Finansów		
Przewodniczący Komisji Rolnictwa				
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego

Imię i nazwisko
Zygmunt Błaszczak
Antoni Nowosadzki
Jan Kobyłka
Zofia Puchacz
Józef Lato147

Od 1 stycznia 1973 roku rozpoczął pracę Urząd Gminy Serniki. Naczelnikiem gminy był Jan Domański, sekretarzem
Biura UG Grażyna Sobieszek. W dniu 9 grudnia 1973 roku przeprowadzono pierwsze wybory do gminnych rad narodowych. Wybrano nowe Prezydium:
Funkcja 		
Przewodniczący		
Zastępca			
Zastępca			
Członek Prezydium
Członek			
Członek			

Imię i nazwisko
Zygmunt Walczak
Marian Lejkowski
Jan Kobyłka
Szczepan Woźniak
Marian Dejko
Henryk Bartkiewicz

Po wyborach do rad narodowych z lutego 1978 roku w skład Prezydium GRN
Serniki weszli:
Imię i nazwisko
Michał Mazurek
Marian Lejkowski
Marian Kobyłka
Stefan Iwanicki
Edward Szczepaniak
Janina Tchórz
Jan Kobyłka

W 1975 roku Urząd Gminy w Sernikach został przeniesiony do nowego
budynku

Po objęciu przez Grażynę Sobieszek stanowiska Naczelnika Gminy nowym Sekretarzem Biura Urzędu Gminy został
Marian Ejsmentewicz. Główną Księgową w tym czasie była Halina Szczepaniak. Na czele Gminnej Służby Rolnej stał
Mieczysław Czajka.
W początkach lat osiemdziesiątych władze postanowiły zreorganizować administrację wiejską. Ustawa
z 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu ter ytorialnego na nowo powołała samorząd ter ytorialny. Nie był to samorząd w pełni tego słowa znaczeniu. Był to jednak pierwszy tak odważny krok władz państwowych. Samorząd wiejski otrzymał prawo do dysponowania własnymi funduszami, ale nie uzyskał osobowości
prawnej. Zebrania wiejskie mogły decydować o sprawach lokalnych. Powoływały sołtysa i radę sołecką jako organy
wykonawcze.
Na czele rady mógł stanąć przewodniczący rady sołeckiej. Mógł nią także kierować sołtys. Główną osobą reprezentującą samorząd wiejski stawał się przewodniczący rady sołeckiej. Prawo zwoływania zebrań wiejskich przysługiwało radzie
sołeckiej na wniosek 1/5 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Sołectwo mogło uchwalić swój statut i powoływać komisje.
Nadzór na samorządem wiejskim sprawowała rada narodowa i naczelnik. Nowe przepisy zobligowały naczelnika gminy
i GRN do respektowania uchwał zebrań wiejskich. Sprawy dotyczące danej społeczności musiały być z nią uzgadniane.
Wybory do rad sołeckich przeprowadzono jesienią 1984 roku.
Nowa ustawa o radach narodowych i samorządzie wiejskim zwiększyła uprawnienia rad narodowych wobec naczelni147 APL, GRN Serniki, sygn 1, k. 5.

Imię i nazwisko
Marian Dejko
Mieczysław Karczmarz
Zenon Sagan
Stanisław Marzęda (od 1987 roku Jan Kamiński)
Józef Budzyński

30 września 1984 roku przeprowadzono wybory Naczelnika Gminy. Kandydował Marian Czajka oraz Marian Ejsmentewicz. Głosowanie na forum GRN wygrał Marian Czajka i pracował na tym stanowisku do roku 1990. Marian Ejsmentewicz kierował natomiast Biurem Urzędu Gminy. Ostatnie wybory do rad narodowych przeprowadzono 19 czerwca 1988
roku. Po wyborach w skład Prezydium weszli:
Funkcja				
Przewodniczący GRN		
Zastępca				
Członek Prezydium		
Członek Prezydium		
Członek Prezydium		
Członek Prezydium		

W połowie lat siedemdziesiątych nowym Naczelnikiem Gminy Serniki została
Grażyna Sobieszek.

Funkcja				
Przewodniczący			
Zastępca Przewodniczącego		
Zastępca Przewodniczącego		
Członek Prezydium			
Członek Prezydium			
Członek Prezydium			
Członek Prezydium			

Funkcja 						
Przewodniczący Prezydium				
Zastępca							
Zastępca							
Przewodniczący Komisji ds. Samorządu			
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Zaopatrzenia						

Imię i nazwisko
Marian Dejko
Stanisław Jankowski
Edward Onyszko s. Stefana
Józef Budzyński
Henryk Wronowski
Zygmunt Walczak

Do końca działalności rad narodowych w kwietniu 1990 roku Gminną Radą Narodową kierował Marian Dejko.
Radni poszczególnych kadencji:
Radni kadencji 1973-1977		
Szczepaniak Edward		
Urban Jan			
Woźniak Szczepan		
Gontarczyk Józef			
Dejko Marian			
Walczak Zygmunt			
Dudek Eugeniusz			
Serwin Kazimierz			
Kobyłka Marian			
Małyska Bronisława		
Błaszczak Zygmunt		
Lejkowski Marian			
Tkaczyk Anna			
Włosek Jan			
Bartkiewicz Henryk		
Kobyłka Jan			
Wasil Zenon			
Bartkiewicz Józef			
Marzęda Tadeusz			
Gryzio Franciszek		
Szostak Jan			
Biskup Jan			
Pyła Ryszard			
Bodzak Janina			
Skrzypczyńska Wiesława		
Wróbel Zenon			
Nowosadzki Antoni		
Wójtowicz Kazimierz		
Spaczyński Zdzisław		
Niziuk Barbara			
				
				
				
				

Radni kadencji 1978-1984
Woźniak Szczepan
Garbacz Józef
Iwanek Stefan
Mazurek Michał
Onyszko Jan
Walczak Zygmunt
Kozyra Tadeusz
Sagan Danuta
Kobyłka Marian
Małyska Bronisław
Twardzisz Teresa
Lejkowski Marian
Budzyński Ignacy
Tchórz Janina
Nazaruk Wojciech
Włosek Józef
Włosek Jan
Bartkiewicz Henryk
Kobyłka Jan
Szczepaniak Edward
Florek Anna
Wójcik Zofia
Dejko Marian
Gryzio Franciszek
Marzęda Tadeusz s. Ludwika
Biskup Jan
Urban Jan
Budzyński Stefan
Pyła Witold
Szymanek Józef s. Stanisława
Pielecki Stanisław
Niziuk Barbara
Wójtowicz Kazimierz
Niziuk Stanisław
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Radni kadencji 1984-1988 i 1988-1990
Kadencja 1984-1988		
Budka Edward Stefan		
Czajka Mieczysław		
Sagan Zenon			
Onyszko Edward			
Karczmarz Mieczysław		
Demucha Kazimierz		
Łućko Feliks			
Lipska Elżbieta			
Marzęda Stanisław Marian		
Tomasiak Edward			
Twardzisz Zygmunt		
Twardzisz Andrzej		
Lejkowski Marian			
Baranowska Danuta		
Kozłowski Michał Wojciech
Włosek Jerzy s. Bronisława		
Polak Jan Ludwik			
Furtak Stanisław			
Wasil Zenon Józef		
Wasil Franciszek			
Wawryniuk Zofia			
Marzęda Anna Jadwiga		
Dejko Marian Wiktor		
Kosik Jan s. Feliksy		
Sieniak Bolesław			
Jakubczak Szczepan		
Budzyński Józef Witold		
Kusyk Eugeniusz			
Biskup Jan			
Barszczyk Józef			
Bielecki Marian			
Szalast Kazimierz			
Florek Mieczysław		
Tołubiński Witold Antoni		
Małyska Kazimierz s. Stanisława
Kamiński Jan			
Chłopaś Antoni			
Mazurek Bolesław		
Wójtowicz Kazimierz		
Szymanek Jan148			

Radni kadencji 1988-1990
Onyszko Edward
Poździk Jadwiga
Karczmarz Mieczysław
Kozyra Bogdan
Walczak Zygmunt
Małyska Jan Tadeusz
Jankowski Stanisław
Marciniak Zofia
Mazur Edward
Mazurek Andrzej
Błaszczak Zenon
Bodzak Maria
Wasil Franciszek
Wasil Zenon
Lato Zenon
Misiak Krystyna
Pydyś Ryszard
Dejko Marian
Lato Jerzy
Wronowski Henryk
Staropiętka Wacław
Onyszko Edward
Małyska Jan
Wysok Stanisław
Wronowski Wiesław
Jamielniak Józef
Lato Stanisław s. Bolesława
Mazurek Bolesław
Sagan Zenon
Budka Edward
Okoń Wojciech
Serwin Józef
Budzyński Józef
Szostak Anna
Barszczyk Józef
Bodzak Edward
Wronowski Franciszek
Marzęda Genowefa
Furtak Stanisław
Lato Jan149
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Kobyłka Mieczysław
Lato Zenon
Ławecki Roman
Szczepanik Tomasz
Szymczak Kazimierz
Twardzisz Andrzej
Węgrzyn Krzysztof (mandat wygasł 13 czerwca 1993)
Włoch Jerzy
Włodarczyk Mirosław
Wójcik Janina
Wysok Stanisław
Pierwsza sesja Rady Gminy miała miejsce 7 czerwca 1990 roku. Miała ona uroczysty przebieg. Zaproszono księdza
proboszcza i lokalnych polityków. Przewodniczącym samorządowej Rady Gminy Serniki został Tadeusz Dejko, Wiceprzewodniczącym Roman Ławecki.
Podczas kolejnej sesji Rady Gminy 17 czerwca 1990 roku przystąpiono także do wyborów wójta gminy. Kandydował
tylko Kazimierz Szymczak. Niektórzy radni byli przeciw przeprowadzeniu wyborów w takich warunkach i przekonywali
„co to za wybory gdy jest tylko jeden kandydat?”. Jak zapisano w protokole: „Radni w luźnej dyskusji stwierdzili, że nie
ma czasu na żadne konkursy tylko trzeba dzisiaj wybrać”. W wyniku tajnego głosowanie kandydat na wójta uzyskał 11 na
18 głosów. Tego samego dnia przystąpiono do wyborów Zarządu Gminy. W skład Zarządu weszli: Mieczysław Kobyłka,
Roman Ławecki, Tomasz Szczepaniak i Krzysztof Węgrzyn. Powołano stałą Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Błaszczak,
Marian Dejko i Zenon Lato.
Radni powołali na Główną Księgową Wandę Budzyńską, na Sekretarza Gminy Mariana Ejsmentowicza. Kierownikiem
USC została Alina Marciniak. W takim składzie władze gminy funkcjonowały do końca kadencji 1990-1994.
Sołtysi gminy w kadencji 1990-1994
Miejscowość			
Brzostówka			
Brzostówka II			
Czerniejów			
Nowa Wieś			
Nowa Wola			
Nowa Wola II			
Serniki				
Serniki Kolonia			
Wola Sernicka I			
Wola Sernicka II			
Wola Sernicka Kolonia		
Wólka Zabłocka			
Wólka Zawieprzycka		

Nazwisko i imię
Maczuba Marek
Rodak Andrzej
Grzywacz Stanisław
Edward Bodzak
Lato Jerzy
Włosek Jan
Marian Biskup
Jakubczak Szczepan
Urban Zygmunt
Florek Mieczysław
Bartkiewicz Henryk
Jarosiński Wiesław
Jamielnik Józef

GMINA SERNIKI PO ROKU 1990
W kwietniu 1990 roku zakończyła działalność Gminna Rada Narodowa. Nadal funkcjonował jednak Urząd Gminy
kierowany tymczasowo przez ostatniego Naczelnika Mariana Czajkę i Sekretarza Mariana Ejsmentowicza oraz Główną
Księgową Halinę Szczepanik.
KADENCJA1990-1994
Wybory do rad narodowych miały miejsce 27 maja 1990 roku. Tego dnia wybrano skład pierwszej Rady Gminy Serniki. W jej skład weszli:
Błaszczak Jan
Budzyński Józef
Dejko Marian
Florek Danuta
Jamielniak Józef
Kanadys Wiesław
148 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 1984, nr 1, poz. 1.
149 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 1988, nr 9, poz. 162.
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KADENCJA1994-1998

W tej kadencji powołano następujące komisje gminne:

Po wyborach do rad gminnych z 19 czerwca 1994 roku w skład Rady Gminy Serniki weszli:

Nazwa komisji						
Komisja Rewizyjna					
Komisja Społeczno-Gospodarcza i Gospodarki Finansowej
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia
Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Oświaty		
Komisja Oświaty						
Komisja Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych		

Bućko Jan
Budzyński Józef
Dejko Marian
Furtak Alfreda
Jarosiński Wiesław
Kobyłka Mieczysłąw
Ławecki Roman
Mazurek Jan
Olejnik Edward
Reszko Zbigniew
Rodak Andrzej
Sagan Jan
Sagan Ryszard
Twardzisz Andrzej
Walczak Zygmunt
Woźniak Zdzisłąw
Wojtowicz Krzysztof
Wróbel Zenon
Pierwsza sesja odbyła się 3 lipca 1994 roku. Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Serniki został Mieczysław Kobyłka, Wiceprzewodniczącym Zygmunt Walczak. Wójtem Gminy ponownie został Kazimierz Szymczak.
W skład Zarządu Gminy weszli: Alfreda Furtak, Zbigniew Reszko, Andrzej Rodak i Zenon Wróbel.
Powołano dwie komisje gminne: Rewizyjną (przewodniczący Krzysztof Wójtowicz) oraz Budżetu i Finansów (przewodniczący Jan Bućko).
KADENCJA 1998-2002
Po wyborach do gminnych rad z 11 października 1998 roku w skład Rady Gminy weszli:
Kajzer Ryszard
Karczewski Andrzej
Kobyłka Marian
Kosiorek Marcin
Kowalczyk Stanisław
Kuchciak Waldemar
Małyska Grzegorz
Olejnik Edward
Polak Elżbieta
Puchacz Henryk
Rodak Andrzej
Reszko Zbigniew
Sławecki Jan
Wójcik Mieczysław
Wojtowicz Krzysztof
Wysok Alfreda
Wysok Danuta
Radni powołali na Przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława Kobyłkę. Zastępcami zostali Andrzej Karczewski
i Marian Kobyłka.
Wójtem Gminy ponownie został Kazimierz Szymczak. W skład Zarządu Gminy weszli: Jan Sławecki, Waldemar Kuchciak, Mieczysław Wójcik, Henryk Puchacz. Powołano także Zastępcę Wójta - Danutę Wysok.

Imię i nazwisko
Krzysztof Wójtowicz
Marian Kobyłka
Helena Charlińska
Marek Zbiciak
Andrzej Karczewski
Marcin Kosiorek

W trakcie kadencji nastąpiła reforma administracyjna. Gmina Serniki weszła w skład nowo powołanego powiatu lubartowskiego.
KADENCJA 2002-2006
Kolejne wybory do rad gminnych odbyły się 27 października 2002 roku. W skład Rady Gminy weszli:
Bartkowicz Henryk
Błaszczak Marek
Budzyński Henryk
Dobrzyński Stanisław
Jankowska Elżbieta
Kajzer Ryszard
Kobyłka Mieczysław
Kuchciak Waldemar
Macuba Bogdan
Marzec Stanisław
Reszko Zbigniew
Sławecki Jan
Szczepaniak Edward
Tchórz Tadeusz
Wysok Danuta
W dniu wyborów do rad gminnych wybierano także w wyborach powszechnych wójtów gmin. W gminie Serniki
został nim po raz czwarty Kazimierz Szymczak. Podczas pierwszej sesji Rady w dniu 19 listopada 2002 roku na Przewodniczącego Rady Gminy powołano Danutę Wysok. Wiceprzewodniczącymi zostali: Edward Szczepaniak i Henryk Bartkowicz. Powołano następujące komisje Rady Gminy Serniki: Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki
Finansowej, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia Ludności, Komisja Ładu
i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty oraz Komisja Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. W maju 2005 roku odwołano Skarbnika Gminy Wandę Budzyńską, która odeszła na emeryturę. Zastąpiła ją Maria Danił.
KADENCJA 2006-2010
Po wyborach do rad gminnych z 12 listopada 2006 roku w skład Rady Gminy Serniki weszli:
Baran Monika
Barszczyk Józef
Kajzer Ryszard
Kłoda Lucyna
Kosik Marianna
Kula Piotr
Lato Wiesław
Macuba Wiesław
Puchacz Helena
Pydyś Jacek
Sidor Urszula
Tchórz Tadeusz
Wójtowicz Waldemar
Wróbel Zbigniew
Wysok Danuta
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Przeprowadzono bezpośrednie wybory Wójta Gminy Serniki. Został nim Jan Sławecki.
W trakcie pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2006 roku wybrano na Przewodniczącą Rady Danutę Wysok. Wiceprzewodniczącymi zostali: Marianna Kosik i Urszula Sidor.
Powołano komisje gminne i ich przewodniczących:
Nazwa komisji				
Komisja Oświaty				
Komisja Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Zaopatrzenia Ludności
Komisja Oświaty, Zdrowia
i Spraw Społecznych			
Komisja Ładu i Porządku Publicznego
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
i Gospodarki Finansowej			
Komisja Rewizyjna			

Imię i nazwisko
Marianna Kosik
Radni i sołtysi w latach 1990-2014 z Sernik i Sernik Kolonii:
Piotr Kula
Jacek Pydyś
Helena Puchacz

Roman Ławecki
Radny Rady
Gminy Serniki
1990 – 1998

Marian Biskup
Sołtys Sernik
1990-2006
		

Urszula Sidor
Radna Rady
Gminy Serniki
2006-2010
			

Marcin Szczygieł
Sołtys Sernik
2006 – 2014
oraz Radny Gminy Serniki
2010 – 2014

Józef Budzyński
Radny Serniki Kol.
1990 – 1998
			

Szczepan Jakubczak
Sołtys Serniki Kol.
1990 – 2002
		

Zbigniew Misztal
Sołtys Serniki Kol.
2002 – 2014
			

Renata Szczęch
Radna Rady Gminy
Serniki Kol.
2010 - 2014

Jan Sławecki
Radny Rady
Gminy Serniki
1998-2006

Wiesław Latos
Helena Puchacz

11 grudnia 2006 roku powołano na Sekretarza Gminy Panią Beatę Gregorowicz.
27 maja 2009 roku Wiceprzewodnicząca Urszula Sidor została odwołana. Zastąpił ją Waldemar Wójtowicz.
9 września 2010 roku z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy odwołano Danutę Wysok. Nowym Przewodniczącym
została Monika Baran.
KADENCJA 2010-2014
Po wyborach do rad gminnych z 21 listopada 2010 roku w skład Rady Gminy Serniki obecnej kadencji weszli:
Funkcja				
Przewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			
Członek Rady			

Imię i nazwisko
Monika Anna Baran
Iwona Bartkiewicz
Gustaw Wasil
Józef Barszczyk
Lucyna Teresa Kłoda
Andrzej Kobyłka
Wiesław Jan Macuba
Sławomir Nowosacki
Agnieszka Szalast
Renata Szczęch
Marcin Szczygieł
Tadeusz Tchórz
Joanna Tchurz
Waldemar Wójtowicz
Marek Skubisz

Komisje Rady Gminy:
Nazwa komisji			
Rewizyjna			
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
i Gospodarki Finansowej 		
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Zaopatrzenia Ludności		
Ładu i Porządku Publicznego
Kultury, Zdrowia
i Spraw Społecznych		
Oświaty				

Przewodniczący komisji
Waldemar Wójtowicz
Lucyna Teresa Kłoda
Andrzej Kobyłka
Sławomir Nowosacki
Gustaw Wasil
Lucyna Teresa Kłoda

Bezpośrednie wybory Wójta Gminy Serniki wygrał Stanisław Marzęda.

Serniki Kolonia:
Ryszard Kajzer
Radny Rady
Gminy Serniki
Kol. 1998 – 2010
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NADANIE HERBU GMINIE SERNIKI
Starania o nadanie herbu zapoczątkowane zostały w 2009 roku. Pierwszy projekt nie uzyskał aprobaty Komisji Heraldycznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W 2011 roku przygotowano nowy projekt, który
został zaakceptowany. Herb Gminy Serniki oficjalnie został nadany w dniu
8 lipca 2012 roku. W tym dniu odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, na
której podjęto Uchwałę w sprawie ustanowienia herbu Gminy Serniki.
Wszyscy radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem Uchwały.

W tym dniu w kościele parafialnym w Sernikach odprawiona została
msza św. w intencji samorządu Gminy Serniki z racji nadania Gminie herbu. Na tę uroczystość przybyli: W-ce Wojewoda Lubelski Marian Starownik,
przedstawiciel Marszałka województwa Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury Józef Obroślak, Starosta Lubartowski Fryderyk Puła oraz samorządowcy z Powiatu Lubartowskiego i liczni mieszkańcy Gminy Serniki.

Herb niewątpliwie jednoczy mieszkańców i uświadamia im, że mają swoją małą
ojczyznę, która zapewni im życie w tym
właśnie miejscu, zobowiązuje do wzajemnego szacunku ludzi i miłości do tej ziemi150.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w kościele odbył się „piknik rodzinny”
na boisku sportowym w Sernikach.
Dla mieszkańców przygotowano liczne
atrakcje: konkurs na najsmaczniejszy sernik z Gminy Serniki, skoki akrobatyczne, wyścig rowerowy i wiele innych.
Wieczorem odbyła się dyskoteka w rytmie zespołu „Mega Dance”.

DOŻYNKI POWIATOWE
Dnia 9 września 2012 roku odbyły się w Sernikach Dożynki Powiatowe,
na które licznie przybyli przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy. Gospodarzem Dożynek był Starosta Powiatu Lubartowskiego Fryderyk
Puła. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach.

Starostowie Dożynek z bochenkiem chleba
Monika Baran i Stanisław Jankowski
Uroczysta Sesja Rady Gminy 8 lipca 2012 roku

Wójt Gminy Serniki z żoną i samorządowcy

Prezentacja wieńców dożynkowych

Od lewej stoją: Stanisław Marzęda,
Marian Starownik i Fryderyk Puła

			

Wójt Gminy Serniki Stanisław Marzęd
przedstawia genezę powstania herbu

Podczas uroczystości w kościele Wójt Gminy Serniki Stanisław Marzęda przedstawił genezę powstania nazwy miejscowości nawiązującą do rodziny Osmólskich herbu „Bończa” i rodziny Potockich herbu „Pilawa” właścicieli tych ziem.
Głównym motywem jest jednorożec w błękitnym polu zaczerpnięty z herbu Osmólskich oraz półtrzecia krzyża chrześcijańskiego zaczerpnięta z herbu rodziny Potockich. Obie te rodziny najdłużej władały Sernikami, dlatego nawiązanie
w heraldyce do rodu Osmólskich i Potockich jak najbardziej znajduje uzasadnienie. Głównym czynnikiem, który sprawił,
że Gmina Serniki ma własny herb jest wola poznania historii oraz przodków, którzy w decydujący sposób przyczynili się
do kształtowania ludzi tu mieszkających, położyli podwaliny pod ustanowienie obecnej Gminy.

W drodze na boisko
Orkiestra Dęta OSP z Ostrowa Lubelskiego

150 Opracowano na podstawie materiałów Wójta Gminy Serniki – Stanisława Marzędy
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STRONA TYTUŁOWA WOLA SERNICKA

Wójt Gminy Serniki Stanisław
Marzęda wita przybyłych gości

Przekazanie chleba na ręce Gospodarza Dożynek Starosty Powiatu
Lubartowskiego Fryderyka Puły

Poszczególne gminy reprezentowały licznie przybyłe ludowe zespoły
śpiewacze

Tu nastąpiła prezentacja wieńców gmin powiatu lubartowskiego oraz ceremoniał dożynkowy, w tym: powitanie gości, przekazanie i dzielenie chleba,
wręczanie nagród dla wzorowych rolników, przemówienia przybyłych osobistości.
Po oficjalnych obchodach rozpoczął się dożynkowy festyn, na którym goście bawili się między innymi przy skeczach kabaretu Pigwa Show. Do późnych
godzin wieczornych na scenie przygrywał zespół Classic.

Mieszkańcy gminy i goście

Najpiękniej w Woli Sernickiej ptaki śpiewają,
wiatr melodie niesie, zboża piosnki grają.
Nie zapomnijcie spacerów w lipowym gościńcu,
którym do Jaworowca chodziliście w dzieciństwie,
gdy od sosen, brzóz i dębów niósł się zapach lasu,
miejcie go na pamiątkę szczęśliwego czasu.
Helena Walczak

Wola Sernicka
Po lewej: Kabaret Pigwa Show
Po prawej: Zespół Sarmaci

Autorzy rozdziału:
Helena i Zygmunt
Walczakowie, Grażyna
Woźniak, Anna Tchórz,
Beata Plewka,
Marek Skubisz,
Ewa Kowalczyk,
Stanisław Marzęda
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POWSTANIE WSI
Co sprawiło, że właściciele ziem sernickich zdecydowali się na posadowienie nowej osady właśnie w tym miejscu? Dotychczas nie odnaleziono aktu lokacji151 ani innych dokumentów pisanych, które wskazywałyby bodaj na przybliżoną datę
pierwotnego osadnictwa w rejonie dzisiejszej Woli Sernickiej. Najwcześniejsze, dotychczas znane źródła pisane pochodzą
z 1496 roku; w nich wymienia się miejscowość „Szyrnyczka Wolya”. W tym czasie była to własność Jana z Syrnik152. Oczywistym jest, że pierwsze kmiecie zagrody powstały na tej ziemi o wiele wcześniej. Nazwa miejscowości - „Szyrnyczka Wolya”,
pozwala ukierunkowywać hipotezy, które możemy postawić poszukując genezy powstania osady i ukształtowania się jej
nazwy. Jedno jest pewne, Serniki w czasie lokacji Woli Sernickiej nie były wsią królewską, stanowiły własność prywatną.
Tak więc posadowienie nowej osady wynikała tylko i wyłącznie z woli właściciela tych ziem, za którą tradycyjnie szła „wolnizna”. Kiedy to się stało i co było decydującym czynnikiem, który sprawił, że właściciel Sernik postanowił utworzyć nową
miejscowość? Oto jest pytanie. Postawmy zatem kilka luźnych, nie opartych na badaniu naukowym hipotez, których granice
prawdopodobieństwa przybliża nam ogólna wiedza o tym, jak to się działo w owym czasie w tej części Europy.
W czasach pierwszych Piastów teren obecnej Lubelszczyzny stanowiły wschodnie rubieże dzielnicy sandomierskiej.
Osadnictwu nie sprzyjały wojny domowe oraz wojny z Rusią. Jednak po najazdach mongolskich153, odnotowano na ówczesnym terenie Polski intensywny proces lokacji nowych osad na tzw. „surowym korzeniu”. Na istniejące już miasta i osady przenoszono prawo niemieckie, wzorując się na prawie magdeburskim. Celem tego działania było zbudowanie sprawniejszego
i efektywniejszego systemu gospodarczego, który wzmacniałby struktury państwa – dzielnic. Jednym z przyczyn takiego
działania były między innymi najazdy mongolskie, które unaoczniły książętom dzielnicowym słabość państewek, którymi zarządzali i konieczność ich gospodarczego wzmocnienia i unowocześnienia. Czy w czasie najazdów Mongołów,
Serniki mogły już istnieć? Jest to wysoce prawdopodobne, zwłaszcza wobec faktu, że o istnieniu Sernik już w 1317 roku
wzmiankuje dokument pisany z czasów Władysława Łokietka. Czy zatem w tamtym czasie, kiedy to lokowano wiele osad
na „surowym korzeniu”, mógł rozpocząć się proces zasiedlania obszaru dzisiejszej Woli Sernickiej?
Nie wiemy kiedy pierwsi osadnicy zasiedlili rejon dzisiejszych Sernik i Czerniejowa, miejscowości najstarszych na
terenie Gminy Serniki. Nie sposób też dociec i mieć co do tego absolutną pewność, od czego wywodzą swoje nazwy wsie
położone w granicach dzisiejszej Gminy. Wiadomo wszakże, że nazwy wielu polskich miejscowości pochodziły od słów
„Wola”, „Swoboda”,” Ligota”154. Słowa te zbudowane są na tym samym pierwiastku słowotwórczym, który tkwi w formach „ulga”, ulżyć, „zwolnić” i wszystkie oznaczają niewielką osadę założoną na „surowym korzeniu” z zastosowaniem
dla jej mieszkańców ulgi na zagospodarowanie155. Przy czym w odniesieniu do słowa „Ligota”, to nie jedyne etymologiczne wyjaśnienie jego pochodzenia. W języku starosłowiańskim „ligota”, „lgota”, „ligawica” oznaczało trzęsawisko, teren
podmokły lub okresowo zalewany156. Właśnie takich słów należałoby użyć do scharakteryzowania ówczesnych terenów,
za którymi posadowiono Wolę Sernicką. Czy zatem rdzenia słowotwórczego dla powstania nazwy wsi należy szukać
w słowach - „wola”, „swoboda”, „Ligota”? Czy osada powstała właśnie tak – na „surowym korzeniu” w obszarze podmokłym za bagnami z w „woli” sernickiego pana, zwolniona z ciężarów i zobowiązań? Poszukajmy alternatywnych hipotez,
które zdają się wskazywać na prawdopodobną genezę powstania wsi i ukształtowania się jej nazwy.
W średniowieczu powszechną praktyką było, że panowie feudalni ze względów ekonomicznych poszerzali obszary
ziem uprawnych. Jednym z czynników motywujących ich do tego mogło być duże zapotrzebowanie na zboża w zachodniej Europie, gdzie ciągle toczono wyniszczające wojny. Chłonny rynek zbytu i korzystne ceny stwarzały możliwość wzbogacania się, co było dostatecznym powodem aby zagospodarowywać dziewicze obszary. W tym celu w nowo wybrane
miejsce przesiedlano poddanych z nakazem karczunku lasu, osuszania podmokłych terenów i przystosowania ich do
gospodarczej eksploatacji. Nie było to zadanie łatwe i nie zapewniało dostatecznych dochodów w początkowym okresie,
by obciążać zasadźców podatkami. Na czas zagospodarowania, który mógł trwać od kilku do kilkunastu - a nawet dwudziestu lat, kmiecie byli zwalniani od wszelkich świadczeń na rzecz pana (służb, czynszów, danin, robót i powinności).
Po tym czasie zobowiązani byli do płacenia daniny w naturze – zbożu, lub wedle woli w pieniądzu. Okres zwolnienia
określany słowem „wolnizna”, uzależniony był od czasu koniecznego na zagospodarowanie danego obszaru. W tym okresie osadnicy mieli za zadanie pobudować chaty, budynki gospodarcze, czasami nawet kościół, a co najważniejsze zagospodarować przydzielony teren tak, by to były pola i łąki uprawne dające dochód. Kiedy osadnictwo zaczęto formalizować poprzez wystawianie dokumentów lokacji, powstające wsie objęte „wolnizną” określano w łacinie jako „libera villa”,
„libertas”, co we współczesnym języku polskim oznacza „Wola”, „Wólka”. Słowa te z jednej strony podkreślały przywilej
„wolnizny” podatkowej, a z drugiej wolę sprawczą pana nakazującego poddanym zamieszkanie w określonym miejscu.
Czy zatem czynnik ekonomiczny sprawił, że zapadła decyzja o lokowaniu nowej osady?
Możliwe jest wyjaśnienie alternatywne. Człon przymiotnikowy określający nazwę miejscowości – „sernicka”, odnosi
się bez wątpienia do właściciela „sernickich” ziem, którego „wolą” było dokonanie lokacji nowej osady poprzez – co wy151 Fakt, iż nie odnaleziono dotychczas aktu lokacji nie oznacza, że taki dokument nie istnieje.
152 Dzieje Lubelszczyzny…tom III, s. 273.
153 Najazdy mongolskie na terytorium Polski miły miejsce w latach: I – 1241, II – 1259-1260, III – 1287-1288.
154 Wikipedia: Wola, Swoboda, Ligota - to jedna z typowych nazw kulturowych polskiego obszaru językowego nawiązujących do „woli”, która oznaczała czasowe

uwolnienie osadników zakładających nową osadę od czynszów i robocizny.
155 Tamże.
156 Tamże.
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soce prawdopodobne - częściowe przeniesienie osady sernickiej w rejon znacznie bezpieczniejszy za bagnami. Realizacja
takiego pomysłu ze względów gospodarczych i demograficznych byłaby posunięciem bardzo rozważnym. Na ile to prawdopodobne? Tak się działo na terenach ówczesnej Polski, a nazwy wielu wsi mają takie etymologiczne korzenie. Można
przytaczać wiele faktów z okresu średniowiecza, kiedy to nowe osady zasiedlali ludzie przesiedleni z jednej, konkretnej
miejscowości, co przesądzało o kształtowaniu się nazw tychże157. Skąd przybyli osadnicy w rejon nowo tworzonej osady,
która przyjęła nazwę Szyrnycka Wolya? Z Szyrnyk oczywiście! Można więc założyć, że szyrnycki pan nękany najazdami,
grabieżą i rekwizycjami, nakazał swoim poddanym z Szyrnyk utworzenie nowej osady, w miejscu bezpieczniejszym,
gdzie można było się ewakuować na czas zagrożeń. Czy takie były przesłanki decyzyjne, które skutkowały powstaniem
osady? Granica prawdopodobieństwa wydaje się być bliska, ale pewności mieć nie możemy. Jednakże śmiało możemy
postawić kolejną hipotezę, która wydaje się nie mniej, a kto wie, może nawet bardziej prawdopodobna.

spławiali niedaleko przepływającą rzeką Wieprz. W ten sposób uzyskiwali znaczące dochody ze sprzedaży budulca.
W miejscach wyciętego lasu powstały grunty pod uprawę i na siedliska ludzi159. Inne źródła mówią nam, że „Syrnicka
Wola, wieś pow. Lubartowski, gmina i parafia Syrniki istniała już w 1531 roku”160.

W średniowieczu rejon dzisiejszej Lubelszczyzny często był pustoszony przez Litwinów, Jaćwingów, Rusinów i Tatarów. Przytoczmy tu tylko najazdy mongolskie, które doskonale obrazują skalę zniszczeń, jakich najeźdźcy dokonywali.
Jak wiadomo Mongołowie podczas kolejnych inwazji wchodzili na obszar dzisiejszej Lubelszczyzny od Chełma, Włodzimierza Wołyńskiego, Brześcia kierując się na Lublin i dalej na Sandomierz oraz Kraków. Za każdym razem ich najazdy
znaczone były ogromnymi zniszczeniami, pożogą, masowymi mordami i rabunkiem. Kiedy już najeźdźcy cofali się na
Wschód w jasyr brano tysiące ludzi oraz co cenniejszy majątek, w szczególności zwierzęta gospodarskie – płody rolne. Nie
wiemy czy Serniki były plądrowane przez wojska tatarskie. Biorąc jednak pod uwagę taktykę wojenną Mongołów, bliską
odległość do Lublina a zwłaszcza od traktu królewskiego jakim była wówczas dzisiejsza droga krajowa nr 19, jest to prawdopodobne. Z całą pewnością nie omijały Sernik najazdy innych ludów. Co zatem powinien zrobić właściciel majątku
sernickiego nękany najazdami, które osadę wyniszczały gospodarczo i demograficznie? To wydaje się oczywiste - znaleźć
inne bezpieczne miejsce dla siebie, poddanych i dobytku. Miejsce gdzie można by było się nie tylko ewakuować na czas
zagrożeń ale w ogóle osadę przenieść. Rejon ziem dzisiejszej Woli Sernickiej, położony wówczas za bagnami to optymalne
miejsce, to potencjalnie doskonały obszar pod każdym względem na przeniesienie osady sernickiej. Być może początkowo nowy, bezpieczniejszy rejon wykorzystywano tymczasowo, na czas najazdów. Należy zauważyć, że ziemie Woli Sernickiej okazał się lepsze, żyźniejszy od tej w Sernikach i znacznie rozleglejsze. To mógł być kolejny istotny przyczynek do
podjęcia decyzji o zagospodarowaniu tych ziem i przeniesieniu Sernik w nowe miejsce. Powstawanie osady było zazwyczaj procesem długotrwałym. Przez długi okres, tak to się często działo, mogła to być osada bez swojej odrębnej nazwy,
być może traktowano ją po prostu jako Serniki. Sernicka osada położone nad spławną rzeką wydawała się atrakcyjnym
miejscem siedliskowym. Leżała jednak w rejonie dróg przemarszu wojsk zarówno polskich, jak i obcych i cyklicznie, brutalnie była łupiona, co bardzo negatywnie przekładało się na sytuację demograficzną i bytową mieszkańców Sernik. Taki
stan rzeczy zmuszał właściciela tych ziem do szukania ratunku.
Kiedy już nowa osada powstała wydarzyło się coś niezwykłego. Ludnościowo Wola Sernicka zaczęła się rozwijać bardzo dynamicznie i szybko liczbą mieszkańców znacznie przewyższyła Serniki. Co było tego przyczyną? Czy to nie serniccy imigranci zasilali ludnościowo nowe miejsce? Jakie inne wydarzenia mogły spowodować aż tak korzystne warunki
przyśpieszenia rozwoju demograficznego Woli Sernickiej, zwłaszcza wobec wyraźnie niekorzystnych wahań populacji
mieszkańców Sernik? Dlaczego tu, niespełna dwa kilometry od Sernik, wybudowano okazały murowany dwór, podczas
gdy w Sernikach był drewniany? Czy powodem takiej decyzji pana mogła być wola przeniesienia Sernik w inne miejsce?
Zauważyć należy, że w takim przypadku Wola Sernicka idealnie wpisuje się w możliwą genezę powstania miejscowości,
etymologiczny kontekst ukształtowania się jej nazwy i niebywały sukces demograficzny, jaki osada odnotowała. Jak było
w rzeczy samej, próżno szukać pewnej odpowiedzi. Jedno wszak jest pewne, przez długi okres czasu dobra majątku Wola
Sernicka odnosił się do całego klucza dóbr Serniki. Takie zapisy można odnaleźć w sądowych aktach hipotecznych.
Autorzy tego opracowania silić się mogą co najwyżej na stawianie hipotez, a te najbardziej prawdopodobne – zdaje się
– postawiono158. Przejdźmy zatem do rzeczy.
Wśród mieszkańców Woli Sernickiej istnieje do dziś przekaz, który można przyjąć za pewnik, że wieś bierze swój
początek od osadników we wschodniej części wsi, tam gdzie obecnie znajdują się gospodarstwa Demuchów, Pietrzelów,
Wójcików i Wlazłych. Tam też rozpoczyna się numeracja posesji. Jest to teren pagórkowaty, najwyżej położony w obszarze
wsi i z pewnością był w przeszłości enklawą niezabagnioną, ale oddzieloną od Sernik bagnami. Jest to również miejsce
w Woli Sernickiej najbliżej położone w stosunku do sernickiego dworu. Drugim, późniejszym miejscem osadnictwa był
rejon dzisiejszej szkoły podstawowej, gdzie obecnie znajdują się posesje Onoszków, Iwanków, Saganów, Budzyńskich.
W rejonie dzisiejszych pól należących do Woli Sernickiej pierwotnie rósł rozległy bór sosnowo – dębowy. Jego pozostałością jest las „Jaworowiec”, oddzielający grunty wsi Wola Sernicka od Pałecznicy.
Z niektórych publikacji dowiadujemy się, że osadnictwo za bagnami w rejonie dzisiejszej Woli Sernickiej organizowali ówcześni właściciele Sernik, którzy karczując las pozyskiwali drewno na budownictwo i opał. Materiał budowlany
157 Takim przykładem może być Zduńska Wola, która przyjęła nazwę dla oznaczenia, że jej mieszkańców nasiedlono z miejscowości Zduny.
158 Autorzy tego opracowania mają ograniczone możliwości jeśli chodzi o poszukiwanie materiałów i prowadzenia badań, które miałyby walor opracowania

naukowego. W oparciu o ogólną wiedzę można oczywiście stawiać kolejne, mniej lub bardziej prawdopodobne hipotezy, łączyć je ze sobą, ale będą one wyłącznie hipotezami. Na ile te postawione są prawdopodobne? Zachęcamy naszych Czytelników do poszukiwania genezy powstania wsi, a być może znajdą się tacy,
którzy podejmą próbę odnalezienia materiałów źródłowych odnoszących się do lokacji wioski.
159 J. Kowalczyk: Migranci w parafii Serniki w latach 1697 -1868 – praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Zygmunta Sułkowskiego, Lublin 1978.

MAJĄTEK WOLA SERNICKA
Wola Sernicka jeszcze przed 1579 rokiem należała do Mikołaja Osmólskiego, a następnie Andrzeja i Zofii Osmólskich, którzy byli również właścicielami wsi Chlewiska161. Jest wielce prawdopodobne, że Wólka Zabłocka została założona przez Zofię i Andrzeja Osmólskich w końcu XVI wieku162. Na fakt jej lokacji przez Osmólskich wskazuje nazwa Wólka Osmólska na oznaczenie Wólki Zabłockiej
– „Wólka Zabłocka alians Osmólska”163.
W roku 1603 dobra sernickie wraz z dobrami
Wola Sernicka i Wólka Zabłocka nabyli Marcin
i Anna Silniccy164.
W połowie XVII wieku stała się własnością Krzysztofa Drohojowskiego, następnie jego syna Andrzeja.
W końcu XVII wieku dobra sernickie kupili Potoccy.
O znaczeniu Woli Sernickiej mogą świadczyć dane z
1676 roku z ówczesnego spisu podatkowego. W tym
czasie płacono podatek od 14 osób czeladzi dworskiej i 235 poddanych. Oprócz Drohojowskiego
mieszkał tu również niejaki Latoszyński, który płacił
podatek od siebie i 5 osób służby. Był to prawdopodobnie ubogi krewny lub klient Drohojowskich165.
Te dane świadczą, że Wola Sernicka miała kilkakrotnie więcej mieszkańców niż ówczesne Serniki. Chłop pańszczyźniany tu mieszkający posiadał obsiedlisko, pole uprawne tzw. „Dniówkę”
i Pasternik166. Oprócz tego wieś miała „wspólnoty”,
tereny do wypasania bydła przez wszystkich. Część
gruntu nazwana „pustkami” była własnością dworu.
Historia majątku Wola Sernicka jest ściśle związana z Sernikami, gdyż zawsze miała tych samych
właścicieli, przy czym obszarowo był to majątek
wiodący167. Nadto dwór w Woli Sernickiej przez
długi okres czasu był główną siedzibą właścicieli
całego klucza majątku sernickiego. Wiemy, że był
to majątek nie tylko większy obszarowo ale też zasobniejszy w lepsze bonitacyjnie ziemie, znacznie
rozleglejsze łąki bardzo istotny składnik każdego
majątku ziemskiego168, jak również posiadał rozległe przestrzenie lasu. Ponieważ jednak w przeważającej mierze główna siedziba właścicieli majątku
mieściła się w Sernikach, autorzy tego opracowania
postanowili biografie poszczególnych rodów opisać w historii Sernik169.
Dokument: „My Mikołaj 1-szy Cesarz Wszech Rossji Król Polski etc: etc: etc: Wiadomo czynimy, iż Sędzia Trybunału Cywilnego Guberni
Warszawskiej w Warszawie Delegowany w Imieniu Naszem wydał wyrok ostatecznego przysądzenia dóbr ziemskich Wola Sernicka
w Okręgu Lubartowskim Guberni Lubelskiej położonych w tej osnowie…”.- Dokument dotyczący działu całkowitego majątku Wola
Sernicka po Anieli Paulinie Popławskiej. Dokument z zasobów Wydziału Hipotecznego Sądu Rejonowego w Lubartowie.
160 T. Sulimowski, B. Chlebowski, W Walewski - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydan. 1880-1902 Warszawa, s. 375
161 J. Kowalczyk – Migranci w parafii Serniki… s. 80
162 Tamże s. 398
163 Tamże s. 398
164 Tamże s. 80
165 A. Pawiński - Źródła Dziejowe ….tom XV, s. 43a.
166 Dniówki - to ciąg pól o obszarze po ok. 3 ha nadane chłopom Ukazem carskim w 1864 r. położone po północnej stronie linii zabudowy wsi. Pasterniki to

łąki przylegające do wsi od południowej strony.
167 W sądowych dokumentach hipotecznych odnaleźć można dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że majątek Wola Sernicka był majątkiem wiodącym
i odnosił się do wszystkich folwarków jakie posiadał tutejszy właściciel. Przykład – dokument pn: „Rejestr pomiarowy Folwarku Serniki wchodzący w skład
dóbr Wola Sernicka”. Inny dokument: „Majątek Wola Sernicka pod nazwą Serniki. AKW Wydział Hipot. Sadu Rejonowego w Lubartowie.
168 Dr J. E. Leśniewska: „Lubartów i ziemia Lubartowska”, rozdział – „ Z dziejów dóbr Wola Sernicka w latach 1806 – 1944”, Lubartów 2006 r
169 Aby uniknąć opisywania w historii Woli Sernickiej i Sernik tych samych treści zdecydowano się na zamieszczenie wspólnych faktów historycznych z okresu
XVI – XIX w., w historii Sernik.
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Jak wiadomo Wola Sernicka to miejsce, gdzie właściciele dóbr sernickich wybudowali murowany, okazały budynek
dworu, rządcówkę oraz inne budynki gospodarcze170. Dwór zlokalizowany był w pobliżu obecnej drogi asfaltowej biegnącej od Woli Sernickiej do Nowej Woli po jej prawej stronie na wzniesieniu pola leżącego w sąsiedztwie posesji nr 2 A.
W obrębie zabudowań dworu znajdowała się rządcówka, dwie obory (jedna murowana, druga drewniana). Po przeciwnej
stronie drogi vis-a-vis dworu znajdowały się budynki i urządzenia gospodarcze: dwa spichlerze murowane, kuźnia murowana, stodoła na murowanych słupach, studnia oraz stajnia dla koni dworskich. W stajni wydzielone było miejsce dla
krów służby dworskiej. Dalej przy drodze w kierunku Nowej Woli zlokalizowane były zabudowania służby dworskiej zwane „czworakami” tj. murowany z czerwonej cegły „czworak”, w którym mieszkało dwanaście rodzin. Czworak ten potocznie nazywano ” dwunastakiem”. Mieszkały w nim następujące rodziny: Skubisz Józef i Zofia oraz dzieci - Józef i Halina;
Karczmarz Władysław i Aniela oraz dzieci - Stanisław, Zofia, Jan, Tadeusz i Józef; Bitner Bolesław z żoną (bdb)171 i dziećmi - Antonim i Stanisławem – rodzina ta po parcelacji majątku wyjechała na Pomorze w okolice Koszalina; Radajewska
–(bdb) z córką Barbarą – wyjechały w okolice Koszalina; Mitura Jan i Wiktoria z dziećmi - Krystyną, Józefem, Janiną, Stanisławą i Zbigniewem; Rajewska Franciszka z dziećmi - Krystyną, Reginą, Janem, Heleną i Marią – rodzina ta wyjechała
w okolice Giżycka; Kuśmierowski z żoną i 6 dzieci (bdb); Kuśmierowski był mechanikiem i kierowcą ciągnika – „Buldog”.
Mitura Michał z żoną (bdb) i córką Marią; Daszcz Bronisława z córką Józefą – wyprowadziły się do Lublina; Staszczak
Stanisław z żoną i 6 dziećmi (bdb) – wyjechali w okolice Koszalina; Szumiło Jan i Małgorzata z dziećmi - Janiną, Marią
i Tadeuszem; Zagajski Józef z żoną Zofią i dziećmi – Heleną, Stanisławem, Marią, Zygmuntem, Zofią, Tadeuszem, Jerzym
i Krystyną.

W następnym drewnianym „czworaku” zwanym „szóstakiem” mieściło się sześć rodzin, przy czym w każdym wydzielonym lokalu o powierzchni około 20 metrów kwadratowych mieszkało po dwie rodziny. Te dwie rodziny miały dodatkowo
wspólną komorę172. W „szóstaku” tym zamieszkiwali 173: Kołodziej Jan z żoną Marią i trzema córkami – Zofią, Czesławą
i Kazimierą oraz Małyska Józef z żoną Anną i dziećmi – Czesławem, Zofią i Ireną. W następnym lokalu współzamieszkiwali:
Mitura Józef z żoną Julią i dziećmi – Stanisławą, Marianną, Józefem, Ryszardem, Tadeuszem i Janem oraz Śliczniak Władysław z żoną Heleną i córką Janiną. Kolejne mieszkanie zajmowali: Kociołek Stanisław z żoną Stanisławą i dziećmi – Romanem i trójką innych (bdb) oraz Dziedzic z żoną (bdb) i córką Ireną . Następny lokal zamieszkiwali: Bombała z żoną i dziećmi
(bdb) oraz Wierzchoń Władysław z żoną (bdb) i dziećmi - Józefem, Stanisławem, Janem i Tadeuszem. Kolejne mieszkanie
zajmowali: Lato Szymon z żoną (bdb) i dziećmi – Bronisławą, i dwójką synów (bdb) (synowie po wojnie wyjechali do Anglii)
oraz Skowroński Antoni z żoną Marią. Ostatni lokal mieszkalny zajmowali: Gąsior Jan z żoną Marią i dziećmi – Stanisławą,
Ireną, Kazimierą, Teresą, Heleną, Stefanem, Janem, Stanisławem, Czesławem i Józefem, razem z nimi mieszkali: Szumiło
Stanisław z żoną Bronisławą i dziećmi – Janiną, Henrykiem, Józefem, Kazimierzem.
Dziś wydaje się niemożliwe żeby tak małą przestrzeń zamieszkiwało tyle osób. Jak oni się tam pomieścili? No cóż, takie
były wówczas standardy, musieli się zmieścić, alternatywą była obora174. W czworakach podłoga była z gliny. Na noc do spania
przynoszono słomę w snopach, którą rozkładano na całej wolnej przestrzeni zajmowanego pomieszczenia i na tym spano. Rano
słomę wiązano w snopki do ponownego użycia następnej nocy. Po wielokrotnym wykorzystaniu, kiedy już słoma była znacząco
zniszczona, wynoszono ją jako ściółkę do chlewa. W kolejnym drewnianym „czworaku” mieszkało cztery rodziny. Byli to175:
Woźniak Stanisław z żoną i synem – po wojnie wyjechali (bdb). Tkaczyk Wacław i Marianna z dziećmi: Heleną, Janiną i Leokadią.
Wierzchoń Stanisław z żoną Praksedą i dziećmi: Romanem, Czesławem, Stanisławem, Teresą. Wierzchoń Jan z żoną (bdb) i synem – wyjechali w okolice Koszalina. Pomiędzy zabudowaniami służby dworskiej znajdowała się studnia z żurawiem176.
Pierwszy murowany dwór powstał między schyłkiem XVI a połową XVII wieku177. Nie wiemy czy wcześniej istniał
dwór drewniany. Według opisu z drugiej połowy XVII wieku był zbudowany na planie prostokąta, trójdzielny dwutraktowy z sienią na osi. Od frontu znajdował się ganek z altaną, natomiast w poddaszu znajdowało się jedno okno. W lewym
trakcie była izba z 4 oknami z kamienną podłogą, obok znajdował się skarbiec z boku alkierz z 2 oknami. W prawym
trakcie była izba o 4 oknach z boczną komnatą o jednym oknie. W sieni znajdowała się kuchnia. Dwór kryty był gontem.
Cały dwór otoczony był drewnianym parkanem z trzema wrotami178. W 1695 roku zabudowania dworskie znajdowały się
w ruinie, ale była już nowo zbudowana karczma, w której znajdował się browar z „kotłami gorzał czynnymi i piwnymi”179.
Stan folwarku szlacheckiego obrazuje dość wyraźnie inwentarz wsi Wola Sernicka, z końca XVII wieku - „… dwór
płotem obwiedziony, budynki w nim i mieszkania porujnowane. Izba bez pieca, bez okien, ściany się walą, […]obora
z szopami i chlewami starymi bydła żadnego nie masz”180. Pierwszy murowany dwór popadł w ruinę, jednakże zachował się okazały, drewniany budynek rządcówki. Mocą dekretu PKWN zabudowania dworskie oraz ziemia zostały rozdysponowane robotnikom dworskim, jak również małorolnym chłopom. Rządcówkę wraz z 4,99 ha ziemi otrzymał ostatni
zarządca majątku Wola Sernicka Stanisław Woźniak, który w 1947 roku sprzedał otrzymaną ziemię wraz z budynkiem
rządcówki Stanisławowi Lato mieszkańcowi Woli Sernickiej. Nowy właściciel nie cieszył się długo swoim nabytkiem, gdyż
grunt wraz z budynkiem rządcówki przejął prawem kaduka Rolniczy Zespół Spółdzielczy zwany przez mieszkańców wsi
„Kołchozem”. Po śmierci Stalina Stanisław Lato wyrokiem sądu odzyskał nieruchomość, ale już bez budynku rządcówki,
gdyż ten został rozebrany przez spółdzielców i przewieziony w inne miejsce181. Budynek ten już o pomniejszonej kubaturze przez wiele jeszcze lat służył za dom mieszkalny jednej z rodzin, mieszkańców Kolonii Wola Sernicka. Został rozebrany w latach 90-tych XX w. Jest wysoce prawdopodobne, że Wola Sernicka nie ulegała zniszczeniom w czasie najazdów
i działań wojennych. Autorzy niektórych publikacji uważają, że właściciele tych dóbr szczególnie o nie dbali i to było
przyczyną gospodarczego i demograficznego sukcesu Woli Sernickiej.
Czy tak było w istocie? Czymże miałoby być uzasadnione – szczególne dbanie - o Wolę Sernicką, przy jednoczesnym
zaniedbywaniu Sernik? Jeden ważny czynnik mógł uzasadniać takie działanie, a mianowicie wola uczynienia z nowej osady
głównej siedziby właściciela całego zespołu majątku sernickiego. Wysoce prawdopodobne wydaje się, że na ten niebywały
sukces demograficzny i gospodarczy Woli Sernickiej składało się kilka czynników. Po pierwsze stosunkowo dobre bonitacyjnie ziemie z rozległymi łąkami i lasami. Po drugie z położenia za bagnami, a co za tym idzie z możliwości unikania
najazdów i skutków działań wojennych. Po trzecie znaczącego zasilania miejscowości imigrantami sernickimi. Jeżeli do tego
dodamy „szczególne dbanie” – wynikające z woli pana zmierzającej do umiejscowienia tutaj swojej siedziby – co się przecież
stało na długie lata, to bez wątpienia nowa osada skazana była na sukces zarówno gospodarczy jak i demograficzny.
Jak już wspomniano w średniowieczu, rejon ten często był pustoszony przez Litwinów, Jaćwingów, Rusinów i Tatarów.
Okres „Potopu szwedzkiego” również odcisnął niszczycielskie piętno na tych ziemiach. Dobra sernickie w okresie „Wojny

Mapka przedstawia miejsce lokalizacji dworu Wola Sernicka wraz z przyległymi gruntami. Linia środkowa biegnąca z góry
w dół z rozwidleniem obrazuje drogę od Woli Sernickiej do Nowej Woli z rozgałęzieniem w kierunku Marysina. Punkty zaznaczone
w kolorze czerwonym pokazują miejsca lokalizacji poszczególnych zabudowań dworskich. (foto. mapki z zasobów archiw.
Wydziału Hipotecznego Sądu Rejonowego w Lubartowie, legendę oprac. autor)
170 Irena Rolska Boruch – Siedziby magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500 – 1700, Lublin 1999, s. 306.
171 (bdb) – brak danych bliższych.

172 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz – lokatorki „dwunastaka”.
173 Z przekazu Zofii Skubisz.
174 Z przekazu ustnego Józefa Skubisza.
175 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz
176 Z przekazu ustnego Józefa Skubisza s. Józefa mieszkańca Woli Sernickiej Kolonii.
177 Irena Rolska-Boruch – Siedziby magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin 1999, s. 306.
178 Tamże s. 306.
179 Tamże.
180 Tamże.
181 Z przekazu ustnego Anny Otrockiej zd. Lato; c. Stanisława oraz dokumentów z zasobów w/w rodziny.
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Północnej”, leżały z zasięgu dróg przemarszu przez Lubelszczyznę wojsk koronnych, rosyjskich, saskich, szwedzkich i dotkliwie odczuły ciężar rekwizycji i rabunku182. Zniszczenia materialne spowodowane przejściem i postojem wojsk były
dodatkowo potęgowane przez idące w ślad za nimi klęski epidemii i nieurodzaju, które nawiedziły te tereny w tamtym
czasie, ale również później w latach: 1708, 1710-1715 oraz kolejne w latach 1736 – 1737183.

Woli Sernickiej spadała. Był to skutek przeniesienia siedziby dziedziców majątku do Sernik. Nadto sytuacja chłopstwa uległa
znacznemu pogorszeniu od 1807 r., kiedy to w Księstwie Warszawskim został wprowadzony „dekret grudniowy”191. Dekret
ten okazał się egzystencjonalną katastrofą dla chłopstwa. Znosił, co prawda poddaństwo, ale też pozbawił chłopów podstawowych praw wynikających z systemu „józefińskiego”192, zapewniającego - „nieusuwalność z gruntów i niezmienność
ciężarów”. Uwalniając poddanych z poddaństwa, ale bez prawa własności, mieszkańcy wsi popadali w jeszcze większą zależność od pana i jego samowoli193. W latach po wprowadzeniu „dekretu grudniowego” ziemiaństwo wyszydzało tę regulację
prawną twierdząc, że – „dekret zdejmuje chłopom kajdany z nóg razem z butami”194. Tak było w istocie. Uregulowania dekretowe pogarszały sytuację materialno-bytową chłopstwa, nadto panujące w latach 40-tych XIX wieku klęski nieurodzaju,
głodu oraz epidemie, pociągnęły za sobą znaczący spadek ludności szczególnie wśród chłopstwa właśnie. Nie inaczej było
w Woli Sernickiej. W XVIII wieku wzrosła liczba miejscowości złączonych administracyjnie z parafią sernicką. Wzrost ten
wynikał z lokacji na terenie majątku Wola Sernicka dwóch nowych miejscowości tj. Podpałecznicy i Nowej Wsi195. Podpałecznica rozlokowana została na gruntach stanowiących część składową majątku Wola Sernicka a o jej przynależności do
parafii Serniki przesądzały stosunki własnościowe. Początkowo Podpałecznica nie miała sprecyzowanej nazwy, gdyż wizytacja parafialna z 1731 roku informuje, że „do parafii Serniki należy pięć chałup będących pod wsią Pałecznica”196. Właśnie od tej wsi –Pałecznicy przyjęła Podpałecznica swoją nazwę, która jest już podana w wizytacji dziekańskiej kościołów
z 1800 roku 197. Proces kształtowania się tej osady obrazują parafialne księgi metrykalne. Pierwszy wpis dotyczący Podpałecznicy pojawia się w zapisach metrykalnych parafii w roku 1737. Jest to metryka chrztu Mariana Strzeleckiego syna Szymona i Marianny. Następny zapis pochodzi z 1739 roku i odnosi się do chrztu Kacpra, syna wymienionych małżonków198.
W latach 40-tych XVIII wieku księgi metrykalne rejestruję już 4 rodziny z Podpałecznicy: Strzeleckich, Okuniów, Budzyńskich i Kolanów, a w 1781 roku, już 10 rodzin199. Z powyższego wynika, że w latach 30-tych XVIII wieku powstały zaczątki wsi, która pomimo, że posadowiona była w bezpośredniej bliskości Pałecznicy, to jednak należała do majątku Wola
Sernicka, a tym samym parafii Serniki. Tak więc Podpałecznica położona była w obrębie sernickiego majątku Potockich.
Pałecznica natomiast należała do parafii lubartowskiej, leżącej w obrębie majątku książęcego rodu Sanguszków. Obecnie
Podpałecznica jest częścią składową wsi Pałecznica a ta położona jest w granicach administracyjnych Gminy Niedźwiada.

Aby zobrazować skalę zniszczeń jakie pozostawiały wojska przechodzące przez Serniki i tam stacjonujące przytoczmy
jeden przykład oparty na naukowym materiale badawczym. „W r. 1705 w dobrach sernickich przebywały dwukrotnie
wojska hetmana koronnego Stanisława Chomętowskiego, a w r. 1714 wojska saskie maszerujące na Litwę. Złupiły
one nie tylko gospodarstwa chłopskie, ale i dworskie, tak że po ich przejściu pozostały tylko ruiny”184. Tak się działo
w Sernikach wielokrotnie, wiele razy stacjonowały tu zarówno wojska polskie, jak też obce.
Wśród mieszkańców Woli Sernickiej istnieje przekaz, z którego wynika, że w czasie najazdów i wojen, kiedy zachodziła taka konieczność, mieszkańcy wsi ukrywali się przed najeźdźcami przenosząc się z dobytkiem w rejon dzisiejszych łąk położonych między Wolą Sernicką a Sernikami zwanych „Górami”185. Jest to dość rozległy obszar
o podłożu piaszczystym obecnie dookoła otoczony zmeliorowanymi łąkami. W średniowieczu teren ten otoczony był trudnymi do przebycia bagnami. Miejscowi dobrze znali rejon bagien i jak wynika z przekazu, gdy zachodziło zagrożenia dla ich życia i dobytku, przenosili się na „Góry” sobie znanym przejściem. W niektórych miejscach
konieczne było układanie podłoża z bali, desek, gałęzi drzew, które następnie usuwano by zatrzeć ślady przejścia
i uniemożliwić dotarcie tam najeźdźcom. Do dzisiaj, mimo zmeliorowania, istnieje zabagniony obszar zwany „Jeziorkami”, który w okresie letnim w większości nie jest możliwy do użytkowania. Interesujące i niejednoznaczne jest, co
było przyczyną sprawczą powstania „Gór” i „Jeziorek”. Można uznać, że to zlodowacenia ukształtowało topograficznie
i geologicznie ten teren. Ale wykluczyć nie można, a wydaje się prawdopodobne, że obszar ten to efekt wielowiekowego
działania rzeki Wieprz. Kiedy spojrzy się na dolinę Wieprza, którą widać jak na dłoni, z niektórych obszarów pól Woli
Sernickiej i Nowej Woli, odnosi się wrażenie, że kiedyś tak rozległa była to rzeka. Być może tak szeroka bywała tylko
w czasie wiosennych wylewów, a następnie cofając się do swojego koryta w zagłębieniach terenu pozostawiała „Jeziorka”
oraz charakterystyczne dla rzeki języki piasku, tzw., ławice ukształtowane w pagórki. Te zaś nasi przodkowie nazwali „Jeziorkami”, „Górami” i wykorzystywali jako rejon schronienia na czas najazdów. Bez wątpienia w przeszłości był to teren
bagienny z obszerną piaszczystą enklawą tworzącą dogodny rejon schronienia. Ukrywanie się przed najeźdźcami, a tym
samym unikanie śmierci, niewoli i skutków rabunkowej działalności gospodarczej z pewnością korzystnie przekładało
się na stan populacji mieszkańców Woli Sernickiej, podczas gdy Serniki w czasach najazdów były wyniszczane. To oczywiście tylko hipoteza, przy czym obiektywnie należy stwierdzić, że Góry jako rejon schronienia naszych przodków przed
zagrożeniami to absolutnie optymalne miejsce. Godne odnotowania jest, że tereny dawnych bagien to obecnie rozległe,
zmeliorowane łąki, o dość głębokich pokładach torfu.

Na początku XIX wieku dobra Sernickie składały się z czterech folwarków: Wola Sernicka, Serniki, Czerniejew, Marysin oraz sześciu wsi: Serniki, Chlewiska, Podpałecznica, Wola Sernicka, Rusko Wola i Czerniejów. Wszystkie te wsie leżały
w obrębie parafii Serniki. Ich obszar na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku wynosił około 9200 ówczesnych mórg
-jutrzyn, czyli blisko 5200 hektarów. Ich właścicielem był Jan Potocki.
Pod naciskiem chłopów w XIX wieku, właściciele majątku przydzielali im dodatkowe grunty a w szczególności łąki,
pastwiska i dodatek leśny, na którym mieli od tej pory wyznaczoną zbiórkę drewna na opał. Mimo to na wsi panowała
bieda i niedostatek. W roku 1827 wieś Wola Sernicka miała 149 domów i 987 mieszkańców 200.
Uwłaszczenie chłopów

Przez cały XVIII wiek Wola Sernicka rozwijała się bardzo dobrze. Świadczy o tym wzrost liczby ludności. Potoccy sprowadzili tu również osadników z innych swoich dóbr ze wschodnich regionów ówczesnej Rzeczpospolitej. Stąd być może,
niektórzy mieszkańców tych okolic mogą poszukiwać swoich przodków na Ukrainie, Litwie w Rosji.
Na terenie dóbr Wola Sernicka w 1695 roku półłannicy186 odrabiali 5,5 dnia tygodniowo pańszczyzny sprzężajnej,
płużnicy 2,5 dnia, zagrodnicy 2 dni piesze, komornicy i chałupnicy 1 dzień pieszy. W Woli Sernickiej w 1695 roku było
5 półłanników, a w 1747 żadnego187. O zasobności folwarku Wola Sernicka mogą świadczyć zasoby zbóż w spichlerzach
folwarcznych w 1747 roku. W Woli Sernickiej –żyta 340 kóp i 25 korcy, tatarki kóp 60, owsa 29 kóp i 45 korcy, pszenicy
30 kóp188.
Z racji poddaństwa osobistego zabraniano chłopom wyrabiania trunków oraz sprowadzania ich z innych miejsc.
Nakładano natomiast obowiązek kupowania alkoholi w pańskiej karczmie. Prawo „propinacji” uprawniało właścicieli dóbr ziemskich do - „produkcji piwa, gorzałki, miodu i czerpania z tego tytułu dochodów”. Tylko właściciele ziemscy oraz dzierżawcy majątków, czerpali zyski z produkcji i wyszynku alkoholi nakładając „przymus trunkowy” na
kmieci i wszystkich poddanych. W 1747 roku karczmy istniały we wszystkich miejscowościach majątku sernickiego.
W Woli Sernickiej karczma zlokalizowana była w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się parking szkoły podstawowej i istniała
do czasu, kiedy to Karolina Grabowska przekazała budynek karczmy na szkołę189.
Według danych ze spisu ludności z 1787 roku Wola Sernicka liczyła 912 mieszkańców, w tym 25 Żydów, natomiast
1797 było 834 mieszkańców, nie było natomiast ludności żydowskiej190. Tak więc, była to bardzo duża wieś, ilością
mieszkańców przewyższała liczbę ludności niektórych ówczesnych miasteczek. W drugiej połowie XVIII wieku ranga
182 J. Kowalczyk – Migranci w parafii Serniki…, s. 88.
183 Tamże, s. 141 – 142.
184 J. Kowalczyk (praca doktorska) – Migranci w parafii Serniki w latach 1697 - 1868, s. 88.
185 Z przekazu ustnego Antoniego Marzędy.
186 Półłannicy to inaczej półkmiecie uprawiający gospodarstwa półłannowe tj. obszarowo o połowę mniejsze niż posiadane przez kmieci.
187 Inwentarz Wola Sernicka …1695.
188 J. Kowalczyk, Migranci w parafii Serniki… s. 410.
189 J.E. Leśniewska – Lubartów i Ziemia Lubartowska, „Właściciele dóbr Wola Sernicka w latach 1806 -1944”.
190 Józef Kleczyński, Spis ludności…., s. 439.

Mocą ukazu cara „O uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim” z 2 marca 1864 roku wszyscy chłopi otrzymali na
własność pańską ziemię, którą dotychczas dzierżawili201. W Woli Sernickiej były to tzw. „dniówki”. Skąd wzięła się ta nazwa? Otóż w drugiej połowie XVIII wieku w dobrach sernickich dokonały się zmiany w procesie oczynszowania włościan.

„…W r. 1793 poddani Sernik płacą o wiele wyższe czynsze (najczęściej 6 do 8 zł) niż w roku 1747 (ok. 1 zł),
a odrabiają mniej dniówek pańszczyźnianych (1 dzień, gdy w r. 1747 – 2 do 3 dni)…”202.
To prawdopodobnie ta jedna dniówka pańszczyzny, którą włościanin musiał odrobić w folwarku za dzierżawę pańskiego pola, dała nazwę całemu kompleksowi pól uprawianych przez mieszkańców Woli Sernickiej – „dniówki”, zaś pole
jednego włościanina – „dniówka”. Takie nazwy tych pól Woli Sernickiej – wsi, funkcjonują do dzisiaj. W chwili uwłaszczenia wszystkie wsie wchodzące w skład całego klucza majątku sernickiego nosiły nazwę dóbr Wola Sernicka. Były to

191 Dekret grudniowy - wprowadzał zasady kapitalistycznej własności ziemi, pozbawiając tym samym chłopów prawa do ziemi, gdyż ta stanowiła własność
feudalnego pana. Artykuł trzeci dekretu zezwalał dziedzicom na usunięcie chłopa z ziemi wedle własnego uznania z warunkiem półrocznego wymówienia
gruntu. Na mocy dekretu chłop mógł swobodnie przemieszczać się po terenie państwa, jednak był zobowiązany do pozostawienie swojemu panu tzw. załogi
tj. inwentarza żywego, budynków, narzędzi, a także zasiewów.
192 Reformy józefińskie – Jednym z głównych celów reformy józefińskiej było zwiększenie możliwości podatkowych chłopów, poprawa ich położenia jako
dostarczycieli rekruta oraz rozładowanie napiętej sytuacji na wsi. W 1775 roku ograniczono m.in. w Galicji pańszczyznę i zakazano rugowania chłopów
z ziemi. W 1781 cesarz zniósł poddaństwo osobiste chłopów i ograniczył jurysdykcję patrymonialną, chłopi otrzymali wolność przenoszenia się z miejsca na
miejsce, wprowadzono zakaz ich rugowania, dziedziczne prawo do zajmowania gruntów, możliwość procesowania się z panami, określono ich powinności
wobec dworu, zniesiono pańszczyznę w niedziele i święta i zakazano jej zwiększania, zabroniono panom stosowania kar grzywny i ograniczono kary cielesne.
W 1786 pozbawiono panów funkcji sądowniczych oraz szczegółowo określono metody egzekwowania pańszczyzny i jej maksymalnego wymiaru (156 dni
w roku), w 1787 zapewniono nieusuwalność z gruntów chłopów spełniających swoje powinności.
193 J. Kowalczyk, Migranci w parafii Serniki… s. 95.
194 J. Kowalczyk – Migranci w parafii Serniki… s. 95.
195 Nowa Wieś lokowana była na gruntach Woli Sernickiej oraz częściowo Brzostówki. Więcej patrz historia Nowej Wsi w tym opracowaniu.
196 J. Kowalczyk – Migranci w parafii Serniki…, s. 76.
197 Tamże, s. 76.
198 Tamże, s. 76.
199 Tamże, s. 76.
200 Stanisław Kuraś - Słownik historyczno – geograficzny woj. Lubelskiego w średniowieczu, s. 466.
201 Uwłaszczeniu nie podlegała służba mieszkająca na folwarku.
202 J. Kowalczyk – Migranci w parafii Serniki …, s. 94
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miejscowości: Wola Sernicka, Ruska Wola, Serniki, Podpałecznica, Czerniejów i Chlewiska 203. Wypada nadmienić, że
w dniu wybuchu Powstania Styczniowego 22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy wydał dekret uwłaszczający
chłopów. Bezrolnym biorącym udział w powstaniu gwarantowano trzymorgowe nadziały ziemi z dóbr narodowych. Rząd
Narodowy nakazywał dowódcom oddziałów powstańczych odczytywanie dekretów uwłaszczeniowych w każdej wsi. Protokoły nadania ziemi chłopom miały być wciągane do ksiąg gminnych i podpisywane przez dziedzica, proboszcza, wójta
i sołtysa. Tych, którzy opierali się w wykonaniu postanowień dekretów nakazywano karać śmiercią. W celu odciągnięcia
chłopów od powstań narodowych w przyszłości car ogłosił 4 ukazy uwłaszczeniowe, które wprowadzały uwłaszczenie na
zasadach zbliżonych do rozwiązań przyjętych w dekretach powstańczego Tymczasowego Rządu Narodowego.
Reforma uwłaszczeniowa objęła Wolę Sernicką, która wówczas liczyła 101 osad (Serniki 25 osad). Na własność włościan przeszło 2033 morgi 147 prętów 204. Nadanie chłopom na własność uprawianej przez nich ziemi połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych na rzecz pana tzw. pańszczyzny, miało przełomowe znaczenie. Grabowski utracił nie tylko
dużą, zarobną wieś, utracił również robotnika pańszczyźnianego i płacących czynsze włościan czynszowych 205. Majątek
folwarku w Woli Sernickiej po reformie uwłaszczeniowej obejmował ziemie i łąki leżące dzisiaj w granicach administracyjnych Woli Sernickiej Kolonii oraz Sernik Kolonii. Właściciele ziemscy, po reformie musieli dostosować gospodarkę do
nowych, kapitalistycznych uwarunkowań. Pan zmuszony był płacić chłopu za pracę najemną, co poprawiało sytuację bytową mieszkańców wsi. Pomimo tych zmian wieś rozwijała się powoli. Budowano malutkie drewniane, dwuizbowe domy,
składające się z większej nieco kuchni i wąskiego, małego alkierza. Obydwa te pomieszczenia stanowiły część mieszkalną
pozostałymi pomieszczeniami domu była sień i komora. Okna w domu były małe. Pozostałe budynki stanowiła mała
stodoła po jednej stronie obsiedliska, obora po drugiej oraz budynek gospodarczy - skład na opał, narzędzia, wóz do zaprzęgu. Przy oborze znajdował się zwykle chlewik a u bogatszych gospodarzy również spichlerz na zborze.
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CZASY WOJENNE
OKRES 1914 – 1939
W sierpniu 1915 roku w rejonie Rusko Woli, Brzostówki i Wólki Zawieprzyckiej doszło do bitwy pomiędzy wojskami rosyjskimi,
a niemiecko austro-węgierskimi. Przed bitwą w Woli Sernickiej, w miejscu gdzie dzisiaj stoi sklep na „Końcu” wsi, zbudowany
był drewniany bunkier, z którego dowodzono zachodnią flanką tego odcinka frontu. Na okres 3 – 4 dni mieszkańcom „Końca”
polecono opuścić ten rejon wioski i ewakuować się do lasu Jaworowiec. Po zakończonej bitwie, która ominęła Wolę Sernicką,
mieszkańcy powrócili do swoich domostw a bunkier został rozebrany przez miejscowych w celu pozyskania wartościowego
drewna - bali212. Przez wiele lat w miejscu bunkra pozostał dość głęboki dół w ziemi. Wieś Wole Sernicką ominęły działania
wojenne, ale w obszarze dworu spłonął wiatrak, który służył jako młyn do przemiału zboża213. Za obszarem nieistniejących
czworaków w kierunku Nowej Woli do dzisiaj zachował się rozległy wykop w ziemi przypominający wojskową transzeję. Na
wysokości tego wykopu tuż przy drodze stoi stary, drewniany krzyż z wyrytym napisem „Nie zabijaj”. Wykop ten oraz drugi
w rejonie dzisiejszej nieruchomości Stefana Wlazły z Kolonii nr II wykonało wojsko214. Krzyż postawiono tuż po wojnie. Niestety nie dysponujemy dokumentami a nawet przekazem ustnym, które odnosiłyby się do udziału mieszkańców naszej wsi
w I Wojnie Światowej. Wiadomym jest z przekazu, że w Legionach Piłsudskiego służył Wincenty Bujak, Wincenty Marzec, Karol
Iwanek i Jan Onyszko. Wiemy również, że przed I Wojną Światową w carskim wojsku służyli: Władysław Karczmarz- 6 lat na
Dalekim Wschodzie, Ignacy Gąsior – zaginął, Filip Wróbel – 5 lat w Mandżurii. Filip Wróbel po wybuchu Rewolucji Październikowej przedostał się do Persji a następnie po wielu perturbacjach powrócił do kraju215.
Zapewne wielu mieszkańców, jak na tak liczną wieś, brało udział w Pierwszej Wojnie Światowej, jak również później w Wojnie Bolszewickiej. Poniższe zdjęcie legionistów
wykonano w Rembertowie po bitwie warszawskiej Wojny
Bolszewickiej 1920 roku 216.

W okresie istnienia Królestwa Polskiego funkcjonowała Gmina Wola Syrnicka należąca do powiatu lubartowskiego
guberni lubelskiej206. Brak jest dokładnych informacji o dacie zniesienia gminy. W wykazie z 1877 i 1884 roku figuruje
już Gmina Syrniki, utworzona z obszaru dotychczasowych Gmin: Wola Syrnicka i Wólka Zawieprzycka 207. Tak więc
pierwsza podstawowa struktura administracji na tym obszarze, jaką była Gmina, znajdowała się w Woli Sernickiej i Wólce
Zawieprzyckiej.
Nowa osada Wola Sernicka była połączona z Sernikami drogą, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Była to droga
na tzw. „Gać”. Biegła od folwarku w Sernikach w kierunku północno – wschodnim.
Przebiegała przez tzw. małą Niwkę, dalej
po granicy pól folwarcznych w kierunku
lasu Baran i tu na rogu lasu w kształcie
rozwidlenia biegła w lewo do Woli Sernickiej oraz w prawo do Marysina 208.
Z drogi tej mieszkańcy wsi i Kolonii korzystają do dzisiaj. Druga droga z Sernik do
Woli Sernickiej przebiegała poprzez nasyp
na łąkach w kierunku tzw. Ostrówek 209,
a następnie przed kapliczką św. Jana210
skręcała do Woli Sernickiej wychodząc
w miejscu dzisiejszego parkingu przy szkole podstawowej. Dzisiaj w większości tędy
przebiega droga asfaltowa. Bardzo stara
jest droga używana do dnia dzisiejszego
stanowiąca fragment traktu parczewsko –
lubelskiego. Była ona dawniej bardzo chętnie uczęszczana, gdyż to tędy było najkrócej z Parczewa do Lublina. Trakt ten biegł
od Parczewa przez Pałecznicę, Wolę Sernicką Zagrody, Serniki, Łuckę w kierunku
Niemiec i dalej na Lublin. O istnieniu tego Dokument z zasobów ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Lubartowie pt. „Tabele
traktu świadczą nieliczne już, bardzo stare likwidacyjne” z 1864 r., odnosi się do nadania chłopom Woli Sernickiej użytkowanej
lipy211 rosnące w pasie gościńca w kierun- przez nich pańskiej ziemi. Tabele likwidacyjne wyszczególniają wszystkich włościan,
którym na podstawie „Ukazu” nadano ziemię.
ku od Woli Sernickiej do Pałecznicy.
203 J. Ewa Leśniewska, Lubartów i ziemia lubartowska (…), Lubartów 2006, s. 53.
204 J. E. Leśniewska, Lubartów i ziemia lubartowska (…), Lubartów 2006, s. 53.
205 Tamże s. 53.
206 Postanowienie z 29 grudnia 1867 (10 stycznia 1968), ogłoszone 8 (20) lutego 1868 (Dziennik Praw, rok 1868, tom 67, nr 228, str. 359).
207 F. Sulimowski, B. Chlebowski, W. Walewski - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom V z 1884r.
208 Tamże
209 Nazwa kompleksu pól.
210 Kapliczka znajduje się w obrębie posesji Kucharskich.
211 Zachowane lipy mają w obwodzie ponad 6 metrów.

OKRES MIEDZYWOJENNY
W marcu 1923 roku właścicielem dóbr Wola Sernicka
został Olgierd Grabowski, na którym ciążyły różne długi

Wśród siedzących w środku Jan Onyszko, pozostali NN
finansowe. Robotnikom dworskim nie wypłacał wynagrodzeń za pracę, miał też niemałe zobowiązania wobec sernickich władz gminnych 217. Ratując się przed narastaniem
zobowiązań sprzedawał ziemię, w tym rolnikom z Woli Sernickiej. „W roku 1930 na mocy aktu zawartego 4 i 5 sierpnia,
Olgierd Grabowski sprzedał część dóbr Wola Sernicka z częścią folwarku Tarlica o ogólnym obszarze 1332 mórg, czyli
746 ha, za sumę 2 628 077 zł. Nabywcą był Bank Ziemski
w Warszawie”218. Olgierd Grabowski zmarł 8 marca 1932
roku pozostawiając majątek znacznie pomniejszony i zadłużony 219.

Legioniści, żołnierze Piłsudskiego: Karol Iwanek
– w pozycji siedzącej, z prawej strony Wincenty Marzec
z Zagród oraz nieznany żołnierz z okolic Kalisza.
(Zdjęcie z zasobów Mariana Iwanka)
212 Z przekazu ustnego Eugeniusza Gontarczyka.
213 W latach 20-tych XX w. ówczesny właściciel majątku zwrócił się do Gminy o wydanie zaświadczenie potwierdzającego, że wiatrak uległ spaleniu w czasie

działań wojennych. Kopia tego dokumentu (w formie elektronicznej) znajduje się w zasobach UG Serniki.

214 Z przekazu ustnego Antoniny Włosek zd. Kobyłka mieszkanki dworu, następnie Kolonii nr II, później Woli Sernickiej.
215 Z przekazu ustnego Józefa Skubisza i Bronisława Wróbla.
216 Z przekazu ustnego Mariana Iwanka s. Karola zam. Wrocław.
217 J. E. Leśniewska – Lubartów i Ziemia Lubartowska – „Właściciele dóbr Wola Sernicka w latach 1806 – 1944, s. 67.
218 Praca zbiorowa - Lubartów i ziemia lubartowska, Lubartów 2006, artykuł autorstwa J.E. Leśniewskiej – Właściciele dóbr Wola Sernicka w latach 1806 – 1944, s. 68.
219 Tamże, s. 68.
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Dokument: Ostatnia strona umowy kupna - sprzedaży ziemi zawarta pomiędzy Olgierdem Grabowskim, a Antonim Marzędą
s. Ludwika mieszkańcem Woli Sernickiej. Grabowski własnoręcznie kwituje zapłatę kolejnych rat za sprzedaną ziemię.
(Dok. z zasobów S. Marzędy)

Pola folwarku w Woli Sernickiej zwane Niwą ciągnęły się wzdłuż lasu Baran220. Dzielone były na działki trzydziestomorgowe obsiewane zbożami oraz działki mniejsze, ośmiomorgowe pod uprawę ziemniaków. W 1921 roku w Woli Sernickiej mieszkało 1225 osób w 192 domach. W folwarku natomiast 192 osoby w trzech budynkach zwanych „czworakami
oraz w rządcówce”221. Wola Sernicka w okresie międzywojennym była dużą rozwiniętą gospodarczą miejscowością. We wsi
działało Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców, które posiadało sklep i masarnię. Kowalem był Józef Serwin, a po nim już po wojnie, jego syn Marian. Tuż obok znajdowała się druga kuźnia, której pierwszym właścicielem był Ludwik Łyszcz,
po nim – po wojnie jego syn Aleksander222. Młyn wiatraczny był własnością Franciszka Kucharskiego. Po spaleniu wybudowano nowy, drewniany młyn zasilany silnikiem parowym, a następnie w latach pięćdziesiątych XX wieku młyn było już
zasilanie elektryczne i działał do końca lat 70-tych XX wieku. Sklepów spożywczych było pięć, należały do: Foltyny – imię
nieznane, Franciszka Sagana, Józefa Twardzisza, Bronisława Budzyńskiego i Wysoka – imię nieznane. Ten ostatni funkcjonował w domu Władysława Sugra 223. Jeden ze sklepów na środku wsi stał na działce Jaksima 224. Był to budynek parterowy,
drewniany węższą stroną skierowany do drogi. Z drugiej strony znajdowała się ubojnia oraz masarnia, która dostarczała wyroby do sklepu. W późniejszym okresie część budynku zajmowała zlewnia mleka. Sprzedawcami byli: Leokadia Kucharska,
Stanisław Wróbel, Henryk Marzec, Bogumiła Pszczoła 225. Sklep istniał do lat siedemdziesiątych XX wieku gdyż w 1971
roku, w innym miejscu wybudowano dwa murowane sklepy geesowskie, które swoją funkcję spełniają do dnia dzisiejszego.
W Woli Sernickiej od 1936 roku istniało Kółko Rolnicze, którego prezesem w okresie międzywojennym był Jan Onyszko, sekretarzem Antoni Marzęda s. Ludwika, a jednym z jego członków Karol Iwanek 226.

Legitymacja członkowska Karola Iwanka (dokument z zasobów
Mariana Iwanka zam. Wrocław)
Przed sklepem od lewej: Bronisław Sagan, Edward Kobyłka,
Marian Kucharski, Jan Sagan, Stanisław Sagan
W okresie przedwojennym Kółko Rolnicze zajęło się melioracją łąk, częściową likwidacją bagna między Wolą Sernicką, a Sernikami227. Zmeliorowane łąki zaorano i obsiano szlachetnymi gatunkami traw na obszarze około 200 ha.
W okresie międzywojennym Wola Sernicka była wsią
ludną, wręcz przeludnioną. W malutkich drewnianych
domach mieszkało od kilku do kilkunastu osób. W większości ludzie żyli biednie, szczególnie małorolni i bezrolni. Byli oczywiście bogatsi chłopi, którym wiodło się
całkiem dobrze. Niektórzy mieli murowane domy. Do
zasobnych mieszkańców zaliczali się właściciele sklepów, młyna oraz inni prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność: kowale, kołodzieje, właściciel olejarni,
Zdjęcie obrazuje mieszkańców wsi na furmance tzw. żelaźniaku,
niektórzy cieśle, stolarze. Pola uprawiano przy pomocy
dom o tradycyjnej architekturze pod strzechą, w tle szkoła
220 Obecny obszar Kolonii Wola Sernicka.
221 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz mieszkanki „czworaków”.
222 Budynek tej kuźni, od wielu lat nieużytkowanej został rozebrany w 2013 r.
223 Z przekazu ustnego Eugeniusza Gontarczyka i Józefa Skubisza.
224 Dzisiaj to posesja nr 146.
225 Z przekazu ustnego Mariana Budzyńskiego.
226 Z materiałów nadesłanych do UG Serniki przez Mariana Iwana syna Karola zam. Wrocław.
227 Kronika szkolna z lat 1932-1951.
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Panny z Woli Sernickiej od lewej: Maria Kobyłka (po mężu Jedlińska),
NN, Janina Wójcik (po mężu Danił), NN

Panienki z Woli Sernickiej, okres przedwojenny. Od lewej: NN, Panny i kawalerowie z Woli Sernickiej okres przedwojenny.
Helena Demucha, Janina Puchacz, Janina Marzęda (po mężu Od lewej: Antoni Wróbel, Marianna Baran, Stanisława Grzegorczyk, Antoni Marzęda.
Małyska), Zofia Zarzycka
koni (nie wszyscy je mieli) oraz prostych narzędzi rolniczych
tj., pługa, brony, tzw. sprężynówki, kosy. Do transportu wykorzystywano wozy konne – żelaźniaki, które produkowane
były przez miejscowych fachowców. Kołodziejami byli: Paweł Włosek i Adam Budzyński228, którzy wykonywali drewniane elementy wozu, zaś metalowe kuli miejscowi kowale.
Na posesji Pawła Włoska znajdował się młyn do przemiału
zboża na mąkę napędzany kieratem i siłą konia229. Omłoty
zboża wykonywano za pomocą prostej młocarni tzw. „sztyftówki” również napędzanej koniem i kieratem. W tamtym
czasie kierat to było coś, nie wszyscy gospodarze go posiaLeon Pszczoła z córką Bogumiłą; zaprzęg konny z lat 50-tych
XX wieku. W tle droga przez wieś; po północnej stronie drogi
wydzielony był chodnik dla pieszych, oddzielony drewnianymi
słupkami od drogi dla furmanek
228 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz.
229 Z przekazu ustnego Antoniny Włosek.

Od lewej; I rząd od dołu - Stanisława Danił, Wacław Marzec, Marianna Filipek, II rząd - NN, Helena Marzec, Maria Baran,
Stanisława Grzegorczyk, Antoni Marzęda, III rząd - NN, NN, Bolesław Budzyński
dali, niektórzy do omłotów używali cepa. We wsi było dwóch krawców – Katarzyna Wróbel i Stanisław Serwin. W okresie
przedwojennym kilku mieszkańców wsi posiadało rowery. Byli to: Stanisław Olszewski – kierownik szkoły, Kazimierz Puchacz, Bolesław Karczmarz, Marian Kucharski, gajowy Marian Lewandowski mieszkający w domu Lipskich na Zagrodach230
oraz Paweł Włosek i Adam Budzyński. Włosek i Budzyński przed wojną wybrali się rowerami na pielgrzymkę do Częstochowy231. Zabudowania wsi w większości posadowione były po północnej stronie drogi tj. od strony pól, gdyż teren
po przeciwnej stronie - od łąk, był podmokły i okresowo zalewany. Budynki mieszkalne i gospodarcze były położone
bardzo blisko siebie, co wiązało się z zagrożeniem łatwego rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru. Kiedy łąki
zostały zmeliorowane obniżył się stan wód gruntowych, a to umożliwiło zabudowę po obydwu stronach drogi. Pomimo
zmeliorowania niektórzy właściciele nowo powstających posesji od strony łąk czerpali wodę ze studzien z głębokości
2 – 3 betonów tj. 2 – 3 metrów. W czasie zarządzania majątkiem przez Olgierda Grabowskiego część obszaru pól uprawnych majątku Wola Sernicka przejął Bank Ziemiański w Warszawie za jego długi 232. Bank dzielił przejęte grunty na działki 3 - 5 ha i sprzedawał robotnikom dworskim oraz mieszkańcom wioski. Nabywcy tych gruntów - robotnicy dworscy,
zaczęli budowę własnych obsiedlisk przy obecnej drodze powiatowej do Nowej Wsi. W ten sposób rozpoczął się proces
lokacji nowej osady, która miała przyjąć nazwę Kolonia Wola Sernicka. Dziś zabudowania przy tym „gościńcu” noszą
nazwę Wola Sernicka Kolonia - I. Pierwszymi osadnikami byli: Stanisław Wlazły, Aleksander Piesta, Stanisław Włosek,
230 Z przekazu ustnego Stefana Budzyńskiego.
231 Z przekazu ustnego Antoniny Włosek.
232 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz.
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Kennkarta wydana Czesławie Włosek w 1942 r.
Włosek to nazwisko panieńskie, po mężu - Czesława Marciniak.; dok. z archiwum Urzędu Gminy Serniki

Kwit kontyngentowy wystawiony na Antoniego Marzęda
Jan Urban 233. Kolonia II – środkowa powstała na początku lat 30-tych XX wieku również poprzez wykup ziemi od Banku
Ziemiańskiego przez robotników dworskich i częściowo przez mieszkańców wioski. W tym przypadku nabywcy płacili
800 złotych tzw. wpisowego za 5 ha ziemi, a resztę należności spłacali w ratach 234. Na Kolonii tej w okresie międzywojennym mieszkały następujące rodziny: Dwie rodziny Szumiłów – (Szumiło Stanisław i Szumiło Władysław), Śliczniaków,
Puchaczów, Maorów – wcześniej mieszkańcy wsi, Małysków, Tkaczyków, Jedlińskich, dwie rodziny Latów – (Lato Szymon
i Lato Antoni), Kołodziejów, Gąsiorów, Miturów, Buczyńskich, Kobyłków, Kociołków, Marzędów, Skowrońskich, Twardziszów 235. Jedliński wcześniej mieszkał w Woli Sernickiej; posiadał kaszarnię zarówno we wsi, jak też później na Kolonii.

OKRES WOJNY I OKUPACJI
Warunki życia mieszkańców znacznie pogorszyły się po wybuchu II wojny światowej. W dniu 13 września 1939 roku
niemieckie samoloty zbombardowały wieś. „W zabudowaniach gospodarskich Karola Urbana, zdeponowano owies
zebrany wśród miejscowych gospodarzy z przeznaczeniem dla pododdziału kawalerii-armii gen. Franciszka
Kleberga walczącego pod Kockiem. Owies zbierał Karol Urban i Paweł Włosek 236. Samoloty niemieckie naprowadzane były na zabudowania Urbana przez Niemca o nazwisku Loksztajn na stałe zamieszkałego w Wólce
Zabłockiej. W sąsiedztwie zabudowań Urbana na posesji Wojciecha Twardzisza znajdował się sklep spożywczy, skąd to Niemiec za pomocą lusterka dawał znaki samolotom. To dlatego bombardowanie koncentrowało
się na końcu wsi237. Od bomb i pocisków zapalających spłonęło 46 gospodarstw, a już 15 września1939 roku pojawiły
się czołgi niemieckie 238. Władzę w gminie przejęli Niemcy. Nałożyli na rolników obowiązkowe dostawy płodów rolnych
tzw. „kontyngenty”.
Za nie wywiązanie się z „kontyngentu” groziła wywózka na roboty do Rzeszy lub do obozu koncentracyjnego. Urządzano łapanki młodych ludzi, których następnie wywożono do niewolniczej pracy. Pierwsza z nich miała miejsce w Woli
Sernickiej 3 maja 1940 roku. Do wsi przyjechała grupa kolonistów niemieckich w czarnych mundurach czterema samochodami ciężarowymi. Rozbiegli się po wsi w poszukiwaniu młodzieży, następnie pojechali do Sernik. Niemcy weszli
nawet do kościoła w czasie nabożeństwa, wyciągali modlących się w świątyni, po czym siłą zmusili (głównie młodzież)
do zajęcia miejsca w samochodach. Z Woli Sernickiej wywieziono na roboty do Niemiec m.in.: Leokadię Marciniak, Stanisława Włoska, Stanisława Sagana, Marię Demucha i Reginę Woźniak. Ponadto, w czasie innej łapanki zatrzymano z Woli
Sernickiej Zofię Przytocką, która noc spędziła w Lublinie prawdopodobnie na Majdanku. Podczas przemarszu na dworzec
PKP udało jej się zbiec. Pomogła jej w tym zrozpaczona matka, która na piechotę poszła do Lublina za córką aby szukać
dla niej ratunku. Kiedy matka wypatrzyła córkę maszerującą w kolumnie z innymi przeznaczonymi na wywóz do Rzeszy,
niepostrzeżenie podrzuciła jej dużą chustę i zachęcała gestami aby podjęła próbę ucieczki maskując się chustą. Udało im
się 239. Poza „kontyngentami” mieszkańcy wsi byli zobowiązaniu do odrabiania tzw. „szarwarku” tj. nieodpłatnej pracy
233 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz.
234 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz.
235 Z przekazu ustnego Józefa Skubisza.
236 Z przekazu ustnego Mariana Iwanka zam. Wrocław byłego mieszkańca Woli Sernickiej.
237 Z przekazu ustnego Mariana Iwanka zam. Wrocław.
238 Z przekazu ustnego Tadeusza Sagana i Bronisława Wróbla.
239 Z przekazu ustnego Antoniny Włosek.

na rzecz okupanta. Każdy dorosły mieszkaniec wsi miał obowiązek posiadać niemiecki dokument tożsamości, „Kennkartę”. Majątek Grabowskich w Sernikach (w tym folwark w Woli Sernickiej) znalazł się pod zarządem niemieckim. Komendantem zarządzającym majątkiem był Niemiec Hans Szpilman240, który mieszkał z żoną w Sernikach, zaś w rządcówce
w Woli Sernickiej urzędował z nadania Szpilmana Ukrainiec o nazwisku Janusz. Ukrainiec ten, o bardzo złej reputacji, był prawą ręką Szpilmana do zarządzania majątkiem Wola Sernicka 241. W dniu 8 maja 1942 roku Szpilman zarządził przymusowe
kolczykowanie bydła i trzody chlewnej. Rolnicy zobowiązani byli dostarczyć swój dobytek na plac szkolny. Zakolczykowane
zwierzęta miały być dostarczone bezpłatnie dla armii niemieckiej po osiągnięciu odpowiedniej wagi. Chłopi pracowali na
potrzeby okupanta, padając w coraz większa biedę. Odbijało się to niekorzystnie na ich zdrowiu, z niedożywienia chorowały
i umierały dzieci. Aby ratować się przed skrajną biedą prowadzono sabotaż zarządzeń władz okupacyjnych. Zakolczykowane
duże już zwierzęta w wielkiej konspiracji ubijano nocą a kolczyki przekładano znacznie młodszym i mniejszym sztukom242.
Okupanci zarządzili również, aby wszystko mleko oddawać na potrzeby niemieckiej armii. Każdy rolnik miał ustaloną normę dostawy. Ludzie ratowali się dolewając do mleka wody, tak aby ilość litrów się zgadzała i cokolwiek zostało dla rodziny.
Niemcy płacili wódką za niektóre artykuły skupowane w Woli Sernickiej np. miód. Zabroniona była sprzedaż żywności,
a nawet tytoniu na wolnym rynku, jak również dostarczanie jej rodzinie w mieście. Tragicznym przykładem nie stosowania
się do tego zarządzenia było wydarzenie, jakie miało miejsce w Woli Sernickiej. Jej mieszkaniec Józef Baran i jego kuzyn
z Warszawy (bdb) nieśli walizki z żywnością, idąc w stronę Pałecznicy aby dojść do stacji kolejowej w Tarle. Celowo omijali Lubartów, gdyż tam zdarzały się częste kontrole. Mieli pecha, bryczką z dwoma uzbrojonymi Niemcami od Pałecznicy najechał
Szpilman. Na jego widok zmienili kierunek marszu, następnie porzucili walizki w polu i zaczęli uciekać. Warszawiak biegł
w stronę łąk i skrył się w olszynowych zaroślach a Józef Baran uciekał w stronę wsi, po czym ukrył się w oborze Karola Tchórza na Zagrodach. Zasłonił się snopkami słomy. Szpilman pojechał za nim bryczką, odnalazł go tam i zastrzelił. Kuzyn J.
Barana przeżył, ponieważ Niemcy obawiali się go ścigać w zaroślach. Bardzo rygorystycznie karano za uchylanie się od nie
płacenia kontyngentów, ukrywanie żywności, jak też niedozwolony handel żywnością i tytoniem.
Kolejne tragiczne zdarzenie miało miejsce w dniu 16.03. 1942 roku. Pododdział ośmiu Niemców wspierany przez siedmiu Kałmuków zjawił się w Woli Sernickiej z zamiarem przeprowadzenia rekwizycji płodów rolnych. Niektórzy chłopi
ukrywali swoje zboże, a nawet okresowo bydło, w lesie „Jaworowiec”. Niemcy będąc na posesji Władysława Budzyńskiego
z Zagród zorientowali się, na podstawie śladów na śniegu, że rolnik ukrył swój dobytek w lesie. Zabrali ze sobą sołtysa wsi
Józefa Marzędę i udali się do „Jaworowca” z zamiarem poszukiwania ukrytego zboża i zwierząt. W lesie napotkano trzech
mieszkańców wioski: Władysława Budzyńskiego, Józefa Grzegorczyka i Stanisława Bodzaka, którzy stali jakby pilnując
swoich krów. Bodzak na widok Niemców rzucił się do ucieczki, za nim w pościg ruszyli Kałmucy. Jak się okazało krowy
należały do Budzyńskiego, zaś Grzegorczyk idąc do Pałecznicy z zamiarem odwiedzenia swojej rodziny przypadkowo
zatrzymał się w tym miejscu. Pododdziałem dowodził Niemiec w stopniu sierżanta, który przy użyciu RKM osobiście
rozstrzelał Budzyńskiego i Grzegorczyka. Żyjącego jeszcze Władysława Budzyńskiego dobił strzałem w głowę z broni
krótkiej. Złapany w pościgu Stanisław Bodzak, doprowadzony do Niemców został okrutnie pobity, po czym wskazał miejsce gdzie rolnicy ukrywali zboże w lesie. Dzięki temu przeżył. Świadkiem tego zdarzenia był sołtys Józef Marzęda oraz
Stanisław Bodzak. W tej sprawie w 1971 roku Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie prowadziła
śledztwo w celu ustalenia sprawcy zbrodni. Śledztwo zakończyło się umorzeniem; sprawcy nie wykryto.
240 Oryginalna niemiecka pisownia Heinz Spielmann.
241 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz zam. Wola Sernicka Kolonia (w czasie wojny Z. Skubisz była robotnikiem folwarcznym).
242 Kronika Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej prowadzona przez kierownika Stanisława Olszewskiego w latach 1932-1951, T. III (rękopis).
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Aby zarobić trochę pieniędzy mieszkańcy Woli Sernickiej zaczęli uprawiać tytoń. Ponadto książeczka plantatora tytoniu
chroniła młodzież przed wywózką na roboty do Rzeszy. Późną jesienią 1942 roku wieś nawiedziła epidemia tyfusu plamiastego. Choroba została przyniesiona przez sowieckich jeńców wojennych. Przypuszczano, że celowo zostali zarażeni przez
Niemców, aby potem wędrując od wsi do wsi zarażali ludność polską. W Woli Sernickiej choroba ta trwała całą zimę i zebrała
obfite żniwo. Zmarła m.in. cała rodzina Małysków. W listopadzie 1942 roku szkołę odwiedził Szpilman i zarządził przerwanie zajęć szkolnych aż do świąt Bożego Narodzenia. Ze stodół folwarcznych chłopi musieli przewozić snopy zboża a na
placu szkolnym odbywały się omłoty maszynami parowymi. Klasy szkolne przeznaczono na magazyny zbożowe. Wszystkie
prace rolnicy musieli wykonywać za darmo. W styczniu 1943 roku zboże zostało zabrane a w budynku pozostała plaga mysz.
|W czasie gdy szkoła była zajęta na potrzeby okupanta nauka dzieci odbywała się w domu Kazimiery Marzęda – dziś to posesja nr 121. Nauczycielem był Roman Gocyła, który mieszkał na stancji w domu Szczepana Szymczaka.
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Z lewej ppor. rez. Roman Gocyła ps.
„Bocian’, „Jastrząb” (fot. z książki pt.
Lubartowskie drogi AK, aut. Zdzisław
Ligęza). Z prawej - plut. Marian Kucharski ps. „Biała Róża ” (Zdjęcie z okresu
służby wojskowej w marynarce wojennej. Fot. z zasobów Jadwigi Kucharskiej
- Jemielniak).

W dniu 21 kwietnia 1943 roku Niemcy urządzili spęd zwierząt z całej gminy na placu szkolnym z zamiarem ich kolczykowania. Około godziny 12-tej dwóch nieznanych uzbrojonych partyzantów zaatakowało Niemców, ci zaś wycofali się
do budynków sąsiadujących ze szkołą. Partyzanci polecili rolnikom wracać z dobytkiem do domów. Następnie pojechali
do Sernik, gdzie w urzędzie gminy zniszczyli dokumentację kontyngentową. Niemcy wysłali za nimi pościg. Partyzanci
ukryli się w lesie, zaś okupanci nie odważyli się tam wejść prawdopodobnie z obawy przed zasadzką. 10 maja 1943 roku
władze niemieckie przeprowadziły w Woli Sernickiej spis rolny, ale i tym razem partyzanci zniszczyli arkusze spisowe i nakazy kontyngentowe. Niemcy czuli się na wsi coraz mniej pewnie. Do ludności polskiej dotarła wieść o klęsce Wehrmachtu
w bitwie stalingradzkiej. Młodzież garnęła się do partyzantki, aby walczyć o wolność. Organizatorem oddziału partyzanckiego
w Woli Sernickiej był miejscowy nauczyciel, członek Armii Krajowej, Roman Gocyła ps. „Bocian”, później „Jastrząb”.
II wojnę światową cechowało szczególne okrucieństwo ze strony niemieckiego okupanta. Naród polski bronił się
zbrojnie tworząc struktury konspiracyjne, oddziały partyzanckie, jak również poprzez bojkotowanie na różne sposoby
zarządzeń niemieckich. We wrześniu 1939 roku, jeszcze przed całkowitą klęską wojsk polskich decyzją gen. Rómmla
powołano konspiracyjną formację Służba Zwycięstwu Polski. 13 listopada 1939 roku gen. Sikorski w miejsce SZP powołał
Związek Walki Zbrojnej, organizację, z której następnie 14.02.1942 roku utworzono Armię Krajową. ZWZ podzielono
w kraju na okręgi, okręgi na obwody, a obwody na rejony. Taki też podział organizacyjny zachowała później AK. Gmina
Serniki znalazła się w Rejonie II Lubartów, do którego należały: miasto Lubartów, gm. Łucka, gm. Serniki, gm. Tarło. Dowódcą całego obwodu lubartowskiego początkowo był Romana Jaworski ps. „Grab”. Po jego aresztowaniu dowódcą został
Roman Jezior ps. „Okoń”. Komendantem Rejonu II był por. Józef Surma vel Józef Jurałomski ps. „Jur”. Rejon podzielony
był na plutony. W Woli Sernickiej i Sernikach „miejsce postoju” miał Pluton XVII-c, którego dowódcą był ppor. Roman
Gocyła ps. „Bocian”243.

„Oddział „Uskoka” właściwie powstał po świętach
wielkanocnych 1944 . „Spalony”, d-ca plut. XII-c z Woli
Sernickiej, ppor. Józef Gocyła (ps. Bocian), który przebywał z drużyną swoich ludzi, „dezerterów”, Junaków ze
Służby Budowlanej (Baudinstru) w rejonie I, połączył się
z dowódcą plutonu DB sierż. Zdzisławem Brońskicm (ps.
Uskok”). Oddział jako oddział partyzancki działał nielegalnie, ale był tolerowany przez komendanta rejonu, jak
również komendanta Obwodu” 244.
W swoich szeregach „Uskok” miał ośmiu sowieckich
żołnierzy, jeńców - uciekinierów. Rozkazem z dnia 13 maja
1944 roku oddział sierż. „Uskoka” został zalegalizowany
i przemianowany na VI pluton partyzancki 8 pp Leg 246. Dowódcą oddziału pozostał „Uskok” a zastępcą ppor. Roman
Gocyła o zmienionym już pseudonimie „Jastrząb”. „Uskok”
został zobligowany do pozbycia się żołnierzy – partyzantów sowieckich pozostających w jego oddziale, poprzez
przekazanie ich pierwszemu napotkanemu oddziałowi sowieckiemu 247.
Odkąd Gocyła znalazł się w oddziale „Uskoka” inny
mieszkaniec Woli Sernickiej dowodził plutonem XVII-c.
Z lewej: Zdzisław Broński ps. „Uskok” oraz Stanisław Kuchcewicz
Był to plut. Marian Kucharski ps. „Biała Róża”, jego zastępps. „Wiktor”, d-ca patrolu w oddziale „Uskoka”
cą został pchor. Zygmunt Bartkowicz248 ps. „Zefir”, „Skis”
(fot. z www.podziemiezbrojne.blox.pl)
mieszkaniec Woli Sernickiej.
243 Zdzisław Ligęza – „Lubartowskie drogi Armii Krajowej” str. 123
244 Tamże str. 123
246 Tamże str. 124
247 Tamże str. 124
248 Obecnie na tej posesji zamieszkuje Bronisław Bartkowicz.

W dniu 17 marca 1944 roku zginął w Woli Sernickiej z rąk oprawców niemieckich partyzant Antoni Gontarz. Słysząc
o aresztowaniach żołnierzy i oficerów Armii Krajowej w Lubartowie część młodzieży dołączyła do ukrywających się w lasach
oddziałów. Stanisław Baran z Zagród znalazł się w oddziałach AK w lesie koło Zwierzyńca, w powiecie zamojskim. Z bólem
serca opowiadał później o tułaczym losie partyzanta. Kilku innych mieszkańców wsi znalazło się w lasach parczewskich
w oddziale partyzanckim Moczara i wszyscy oni przeżyli słynną obławę niemiecką na lasy parczewskie249. Dnia 16 czerwca
1944 roku Niemcy na terenie kilku miejscowości: Czerniejowa, Woli Sernickiej, Wólki Zabłockiej, Nowej Woli i Brzostówki dokonali zatrzymania około 10 młodych mężczyzn. Akcja ta prawdopodobnie miała na celu eliminację osób, które potencjalnie
mogły być w strukturach podziemia zbrojnego. Okupanci w ten sposób oczyszczali z oddziałów partyzanckich tyły cofającego
się przed Armią Czerwoną Wehrmachtu. W Czerniejowie Niemcy zaskoczyli grupę czterech partyzantów AK, wracających ze
zgrupowania konspiracyjnego, które odbyło się w Kolechowicach. Partyzanci w czasie przeprawy przez Wieprz z zaskoczenia zostali ostrzelani przez Niemców, trzech z nich zginęło, zaś jeden został ranny. Był to Tadeusz Soroka pochodzący z okolic Zamościa. Niemcy związali rannego a następnie zabrali ze sobą do Woli Sernickiej. Tu zatrzymano trzech mieszkańców wioski. Byli
to: Kazimierz Włoch, Bolesław Ławecki, Władysław Szumiło. Następnie udano się do Wólki Zabłockiej, Nowej Woli i Brzostówki.
W każdej z tych miejscowości zatrzymywano napotkaną młodzież. W Brzostówce zatrzymani zostali zamknięci w drewnianym
budynku służącym do suszenia tytoniu na podwórku Jana Źrubek 250. Zatrzymani, nie pewni swego losu, obawiający się najgorszego, zdesperowani w nocy, przy pomocy jednego metalowego grzebienia do włosów oraz gołymi rękami, wykonali podkop
pod ścianą budynku i wydostali na zewnątrz. Całą noc padał deszcz, „zbiedzy” skierowali się na las Baran i przez kilka dni
ukrywali w różnych miejscach w rejonie swoich wsi. Ranny Tadeusz Soroka został doprowadzony do Nowej Woli, tam opatrzony
i nakarmiony przez gospodarza noc spędził w jego stodole. Następnego dnia po dokonanym rozpoznaniu zaufany gospodarz
poinformował go, że Niemców nie ma w okolicy. Wieczorem Soroka przedostał się do Łucki, gdzie mieszkała jego rodzina251.
Wszyscy uciekinierzy przeżyli wojnę, niektórzy utrzymywali przyjacielskie kontakty po wojnie, tak jak Tadeusz Soroka i Kazimierz Włoch. Tadeusz Soroka rokrocznie odwiedza grób nieżyjącego już Kazimierza Włocha by zapalić znicz na mogile kolegi
w rocznicę jego śmierci. Tak oto, zdawałoby się incydentalny wydarzenie z życia, na zawsze złączyło dwóch ludzi.252.
Interesujący, godny odnotowania jest epizod jaki miał miejsce w Wólce Zabłockiej w 1939 roku, opisany przez Zdzisława Ligęzę w książce pt. „Lubartowskie drogi Armii Krajowej”.

„Grupa KOP (Korpus Ochrony Pogranicza – redak.) gen Wilhelma Orlika-Ruckeman rano 29 września 1939
roku, pokonała rzekę Bug. (…) przez dwa dni odpoczywała w rejonie Wytyczno, Wólka Wytycka. Rano 1 października została zaatakowana przez nieprzyjaciela z południa. Po krótkiej wymianie ognia, około godz. 11-tej, gen.
Orlik-Ruckeman rozwiązał grupę. Część KOP-istów połączyła się z Samodzielną Grupą Operacyjną Polesie gen.
bryg. Franciszka Kleeberga i walczyła pod Kockiem. Pozostali, zdemobilizowani rozeszli się w rodzinne strony. Gen.
Orlik-Ruckeman z nieliczną grupą oficerów i żołnierzy, z dwoma samochodami ciężarowymi zatrzymał się na terenie
leśniczówki we wsi Wólka Zabłocka. Pieniądze pozostałe po grupie KOP-u w sumie około 2000 000 złotych zostały
ukryte na terenie Woli Sernickiej, a w późniejszym czasie przekazane organizacji konspiracyjnej SZP” .
Z innych publikacji dowiadujemy się, że „Gen. Ruckeman z oficerami sztabowymi i swoją limuzyną – 8 cylindrowym Buickiem oraz nieliczną grupą żołnierzy w dwóch samochodach ciężarowych […] zatrzymali się w leśniczówce
u ppor. rez. Władysława Łagody w lesie brzostowskim”253.
249 Z przekazu ustnego Janiny Bujak zam. Lublin, byłej mieszkanki Woli Sernickiej.
250 Dziś to posesja nr 105. W dalszym ciągu mieszka tam córka J. Żrubek.
251 Z przekazy ustnego Antoniny Włosek, Jerzego Włocha s. Kazimierza i Tadeusza Soroki.
252 Tadeusz Sroka po wojnie był pracownikiem naukowym Akademii Rolniczej w Lublinie.
253 Ryszard Jacek Dumało – Wojna, okupacja, wyzwolenie 1939 – 1949, Lublin 2001, s. 124-125
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Niemcy po zwycięskiej kampanii wrześniowej intensywnie poszukiwali uzbrojenia pozostawionego przez rozwiązane oddziały polskie. „W dniu 15.IV.1940 roku w Wólce Zabłockiej od leśniczego zarekwirowano pozostawione tam przez żołnierzy
(KOP-u) dwa mundury generalskie, czapkę generalską, maszynę do pisania, lornetkę i dwa wojskowe samochody ciężarowe” 254.
Mieszkańcom Wólki Zabłockiej znany jest epizod związany z pobytem gen. W. Ruckemana-Orlika w rejonie ich wioski. Według przekazu broń, amunicję, dokumenty, sztandar KOP-u oraz samochód osobowy 255 generała ukryte zostały
poprzez zakopanie w ziemi w stodole gajowego Władysława Łagody. Ktoś doniósł Niemcom o tym fakcie. Dokładnie
wiedziano gdzie szukać ukrytych rzeczy. Gajowego Łagodę oraz jego dorosłego syna postanowiono rozstrzelać za nie
ujawnienie faktu przechowywania broni i amunicji pozostawionej przez wojsko polskie, do czego byli zobowiązani
prawem ustanowionym przez okupanta. Przywiązano ich do drzewa i ustawiono RKM. Działo się to już we wsi Wólka Zabłocka. Emil Loksztajn mieszkaniec Wólki Zabłockiej pochodzenia niemieckiego256, którego Niemcy ustanowili
wójtem Gminy Serniki, usilnie przekonywał niemieckich żandarmów aby darowali życie Łagodom. Władysław Łagoda
uchodził za dobrego człowieka, wielkiego patriotę i cieszył się ogromnym poważaniem wśród okolicznej ludności 257.
Loksztajn dobrze wiedział, że w przypadku rozstrzelania Łagodów nie będzie mu dane spokojne życie w Wólce Zabłockiej.
W akcie desperacji ustawił się przy Łagodach i kazał strzelać również do siebie. Dzięki temu uratował im życie; zostali
zwolnieni bez żadnych konsekwencji 258.
Przez cały okres wojny mieszkańcy Woli Sernickiej wykazywali się międzyludzką solidarnością. Wieś przeżyła trzy pożary a pogorzelcy byli przyjmowani do domostw tych, których budynki ocalały. Dzielili się tym co mieli, wspierali jak mogli, aby nikt nie przymierał z głodu. Pomimo to szerzyły się choroby z powodu niedożywienia i złych warunków sanitarno
- mieszkaniowych. Wieś przyjęła również kilka rodzin tzw. „wygnańców”, którzy musieli opuścić swoje domostwa położone
w zachodnich obszarach Polski kolonizowanych przez Niemców. Zdarzało się, że przyjmowano pod swój dach żołnierzy
rosyjskich, uciekinierów z niemieckiej niewoli. Jeden z takich żołnierzy zarażony tyfusem przez kilka dni przebywał
w gospodarstwie Józefa Wróbla 259. Zaraził kilka osób tyfusem m.in. Antoniego Marzędę s. Ludwika, który na skutek
choroby zmarł. Niektórzy ukrywali Żydów dając im schronienie i wikt pomimo grożącej kary śmierci za taki czyn. Przynajmniej trzech Żydów dzięki temu przeżyło wojnę. Jednym z nich był młody chłopak o nazwisku Cyngiel.
Chłopak ten był ukrywany przez całą wojnę w rodzinie Andrzeja Jeziernickiego. Później na tej posesji mieszkał AnOd lewej: NN, Eugeniusz Wójcik, Józef Marzęda, NN, Zenon Kosik
toni Włosek, a po nim zięć Włoska Zenon Biskup z rodziną. Cyngiel przeżył wojnę i wyjechał do Niemiec. W 1960 roku
na adres Biskupa przysłał kartkę z pozdrowieniami oraz zdjęcie swojej rodziny. Dwóch innych braci Żydów ukrywało
się w brogu siana Antoniego Bodzaka. Również przeżyli wojnę dzięki opiece i dożywianiu przez Bodzka oraz Jana Jaksima 260. Po wojnie wyjechali z Polski. Ponadto rodzina Żydów (małżeństwo z córką) ukrywała się przez wiele miesięcy
w brogu siana stojącym na łąkach - „Pasternikach” Antoniego Marzędy, który donosił im tam pożywienie. Pewnego dnia
przypadkowo naszedł ukrywających się Żydów Stefan Kosik kolega A. Marzędy, a ci bez zapowiedzi nocą opuścili bróg,
prawdopodobnie z obawy przed ujawnieniem. Nie wiadomo czy przeżyli wojnę. Inna rodzina Żydów ukrywana była
w zabudowaniach gospodarczych Szczepana Marzędy; również nie wiadomo czy przeżyła wojnę 261 .

Cyngiel z żoną i córkami (zdjęcie z zasobów Janiny Biskup)
254 Zdzisław Ligęza - Lubartowskie drogi AK, str. 42.
255 Samochód osobowy generała był to prawdopodobnie Buick Special, przepiękna amerykańska limuzyna produkowana w latach 1936 -1958.
256 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka – Emil Loksztajn był bogatym gospodarzem, miał 80 mórg pola i największy w Gminie wiatrak. Mieszkał w rejonie

Przez cały okres wojny i w latach powojennych wieś była skonsolidowana pomimo podziałów ideowo-politycznych pomiędzy niektórymi mieszkańcami. Tu wszyscy wiedzieli kto jest kto, do jakiej organizacji należy i jakie ma polityczne sympatie.
Istniało jednak „coś”, co przesądzało, że mimo podziałów, przynależności do AK lub do AL nie czyniono sobie nawzajem
krzywdy polegającej na zwalczaniu się. Czymże było to „coś”? Wydaje się, że to ta WIEŚ ze swoją specyficzną uświęconą wiekami tradycją, to jedno wspólne gniazdo, jeden wspólny dom, wspólnota małej ojczyzny o swoim wyjątkowym klimacie - jakby
wspólnej duszy, która w sposób szczególny łączyła i była jednocześnie niczym „memento” powstrzymujące przed wzajemną
agresją. Naruszenie utrwalonych zwyczajem, tradycją niepisanych norm, oznaczało również nie pisane nigdzie wykluczenie
z tej społeczności, w skrajnych przypadkach absolutną alienację - wyobcowanie. Ktoś taki mógł tu nadal mieszkać, ale nie był już
częścią tej społeczności. Zdarzały się zachowania niegodziwe. Były to nieliczne przypadki z okresu końca wojny. Jedno z takich
zdarzeń (o cechach zwykłego bandytyzmu) miało miejsce w Nowej Wsi. Uważający się za partyzantów mieszkańcy Woli Sernickiej dokonali rabunku świni na szkodę tamtejszego gospodarza. Mieli pecha, jeden z nich zgubił w chlewie własny dowód osobisty. Niebawem dopadli go Niemcy; nie przeżył pobytu w lubelskim zamku. Jego brat skutecznie ukrywał się do końca okupacji
a po wojnie wyjechał na tzw. „ziemie odzyskane”. Pewien „gorszący” incydent miał miejsce w kościele w Sernikach, kiedy to
mieszkanka Nowej Woli „zdarła” chustkę z głowy mieszkance Woli Sernickiej. Rozpoznała ona bowiem własną chustkę zabraną z jej domu w czasie napadu rabunkowego dokonanego kilka dni wcześniej262. Mieszkańcy wsi wiedzieli kto należy do tego
rodzaju „partyzantki” i wyraźnie z pogardą dystansowali się od tych osób.
Przerażenie ogarnęło mieszkańców Woli Sernickiej na wieść o bestialskim morderstwie żołnierza AK, ówczesnego
sołtysa wsi Bronisława Sagana, popełnione przez Polaków służących w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Zdarzyło

dzisiejszej posesji Jerzego Górskiego.

257 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka. Władysław Łagoda był ppor. rezerwy Wojska Polskiego, w okresie wojny był partyzantem AK. Łagodowie była to

wielopokoleniowa rodzina leśników.
258 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka mieszkańca Wólki Zabłockiej.
259 Obecnie to posesja nr 59. W okresie wojny budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze Wróbla znajdowały się na „Zapłociu”.

260 Z przekazu ustnego Janiny Bujak zam. Lublin, córki J. Jaksima.
261 Z przekazu ustnego Henryka Marzędy s. Szczepana.
262 Z przekazu ustnego Janiny Bujak zam. w Lublinie.
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się to 26 kwietnia 1945 r. Bronisław Sagan został pomówiony przez jednego z mieszkańców wsi o nielegalne posiadanie
broni i przynależność do AK. Kiedy funkcjonariusze UBP wjechali na jego podwórko na wozach konnych niczego się nie
spodziewał, był przed domem. Jednak na ich widok zaczął biec w kierunku zabudowań sąsiadów. Dogonili go za stodołą
Woźniaków. Tam został bestialsko pobity, po czym polecono mu uciekać. Nie zdołał, został trafiony strzałem w głowę 263.

ków, Gazdów, Furtaków, Broniszów. Niektórzy z robotników zlikwidowanego dworu pobudowali się w rejonie Kolonii
nr II powstałej w okresie międzywojennym. Osiedli tam: Jan Mitura (dzisiaj w tym miejscu mieszkają Błaszczakowie),
Michał Mitura, Józef Zagajski i Jan Szumiło. Na słabych glebach rolnicy uprawiali głównie żyto a na lepszych pszenicę,
proso, len, grykę, rzepak, mak, buraki pastewne, ziemniaki, cykorię; w późniejszym okresie również tytoń. Z warzyw
najwięcej sadzono cebuli i czosnku. Nadwyżki płodów rolnych sprzedawano na targu w odległym o 7 km Lubartowie
oraz w tamtejszej Spółdzielni Ogrodniczej. Transport odbywał się furmankami drogą przez Serniki i Łuckę. Pieszo chodzono ścieżką tuż za mostem kierując się na „Jacek” lub krótszą trasą na tzw. „wodo - kaczkę” przez rzekę Wieprz koło
państwa Kilonawiczów, gdzie przeprawiano się przez rzekę wynajętą łodzią. Piechotą na targ udawały się głównie kobiety,
niosły na plecach w tobołkach nabiał, jaja, cebulę, czosnek i inne produkty. We wczesnym okresie powojennym gospodarstwa dawały niewielkie dochody, nie stosowano nawozów sztucznych i nie używano nowoczesnych maszyn rolniczych.
Z biegiem lat to się jednak zmieniało. Nastał czas, kiedy władze zmuszały rolników do zakupu nawozów sztucznych, co
oczywiście wzbudzało dużą niechęć wobec władzy. Z drugiej strony rolnicy dość szybko dostrzegli korzyści płynące ze
stosowania nawozów wynikające ze wzrastającej wydajność płodów rolnych. Dofinansowywano również dogodnymi
kredytami gospodarstwa specjalistyczne. Wieś powoli zaczęła się zmieniać.

W nocy z 19 na 20 lipca 1944 roku kilka samolotów niemieckich nadleciało nad Wolę Sernicką zrzucając bomby zapalające. Jedna z nich trafiła w dom Jana Matyjaszczyka. Zniszczone zostały domy Jana Budzyńskiego, Feliksa Jaksima
oraz Stanisława Włodarczyka. Kilka osób zostało zabitych Byli to: Jan i Zofia Matyjaszczykowie, Stanisław Włodarczyk
i Szymon Bodzak. W dniu 21 lipca 1944 roku wojsko niemieckie ponownie zajęło szkołę. Był to oddział zmotoryzowany
dysponujący 20 samochodami ciężarowymi. W południe 21 lipca 1944 roku Niemcy opuścili wieś. Nad ranem 22 lipca
od wschodniej części wsi wjechały pierwsze, zwiadowcze samochody z żołnierzami rosyjskimi. Niedługo po tym drogi
zaroiły się od rosyjskiego wojska. Od Wólki Zabłockiej ciągnęły drogami i miedzami liczne oddziały radzieckie wyposażone w czołgi i działa amerykańskie 264. Wola Sernicka była wolna od Niemców. W domu Filipa Wróbla Rosjanie rozlokowali radiostację za pomocą której przekazywano komunikaty o swoim położeniu 265. Na rozstaju dróg (tu gdzie dziś
znajduje się sklep spożywczy) stał drewniany krzyż zwieńczony małym, ozdobnym krzyżem wykonanym z drutu. Jeden
z rosyjskich żołnierzy, demonstracyjnie w obecności kilku mieszkańców wsi, strzelił z broni automatycznej („pepeszy”)
do krzyża uszkadzając jego metalowe elementy 266. Na podwórku Szczepana Marzędy (dziś to posesja nr 45) zatrzymało
się ośmiu żołnierzy niemieckich uciekających przed Rosjanami. Tam zostali zaskoczeni przez Rosjan i zatrzymani. Dano
im jeść - kaszę, ale jeden z nich, prawdopodobnie lotnik; ubrany był w charakterystyczne skórzane ubranie, miał mocno
zainfekowaną jamę ustną (był to prawdopodobnie szkorbut) i z tego powodu nie mógł już jeść. Jeden z rosyjskich żołnierzy wyprowadził go za stodołę Franciszka Barana (dziś to posesja nr 46) i tam zastrzelił. Tam też zakopano ciało Niemca.
Franciszek Baran źle się czuł ze świadomością, że w obrębie jego posiadłości spoczywają zwłoki człowieka. Po pewnym
czasie ciało wykopano i przewieziono na „Góry”, tam ponownie pogrzebano; leży tam do dziś.
W dniu 23 września 1944 roku wybuchł trzeci już w okresie wojny pożar wsi. Spaliły się 24 budynki: Wacława Barana,
Marii Onyszko, Antoniego Bujaka, Jana Lipskiego, Kacpra Puchacza, Stanisława Barana, Zygmunta Bartkowicza, Józefa Ziemichoda, Bronisława Budzyńskiego, Jana Małyski, Pawła Marciniaka, Szymona Przytockiego, Kazimierza Bodzaka, Pawła
Sagana, Feliksa Daniła, Franciszka Budzyńskiego. Na zachodzie Polski wciąż trwała wojna, zaś tu na Lubelszczyźnie tworzono podwaliny pod budowę nowego ładu społeczno-politycznego, nowego państwa opartego na wzorach radzieckich.
W Woli Sernickiej Urząd Bezpieczeństwa Publicznego267 aresztował dwóch mieszkańców wsi: Mariana Kucharskiego i Zygmunta Daniła. Obaj byli wywiezieni do Związku Radzieckiego skąd powrócili po dwóch latach. W wyniku działań wojennych Wola Sernicka znacząco ucierpiała. Spaleniu uległo wiele gospodarstw, zginęło wielu mieszkańców. Na szczęście
ocalały dwa najważniejsze i najcenniejsze dla wsi budynki – szkoła i remiza.
Na frontach II wojny światowej walczyło co najmniej 37 mężczyzn z Woli Sernickiej. Byli to268: Józef Budzyński, Bolesław Karczmarz, Franciszek Szymczak, Wacław Onyszko, Tadeusz Budzyński, Witold Kaźmierski, Edward Onyszko, Stanisław Wróbel, Szczepan Barszczyk, Antoni Woźniak, Stefan Kosik, Jan Borzęcki, Hieronim Matyjaszczyk, Józef Marzęda
s. Pawła, Józef Marzęda s. Antoniego, Stanisław Podleśny, Jan Onyszko, Jan Filipek, Wacław Pietrzela, Józef Marciniak,
Jan Kowalczyk, Lucjan Twardzisz, Bronisław Bodzak, Wacław Łyszcz, Julian Kobyłka, Wacław Pszczoła, Jan Sagan, Stanisław Włoch, Józef Pszczoła, Władysław Pszczoła, Bronisław Wysok. Ponadto na wojnie walczyli: Piotr Lato, który po kampanii wrześniowej przedostał się na Węgry a następnie po kampanii francuskiej do Anglii. Jego brat Józef Lato zaginął
w czasie wojny. Feliks Jedliński również po kampanii wrześniowej przedostał się na Węgry, następnie powrócił do kraju. Zaginął na wojnie Stefan Demucha. Stanisław Wierzchoń dostał się do niewoli rosyjskiej. W czasie wymiany jeńców wojennych
dokonywanej pomiędzy Rosjanami a Niemcami tuż po kampanii wrześniowej, Wierzchoń został wymieniony na Ukraińca
i dwa lata spędził w Niemczech jako niewolnik. Pracował tam w gospodarstwie rolnym. Otrzymał nawet przepustkę do
domu, ale zgodnie z nakazem powrócił w do Niemiec. Po dwóch latach niewolniczej pracy został zwolniony; przeżył wojnę.

W dniach 13-14 lutego 1946 roku odbył się powszechny spis ludności. Wola Sernicka liczyła według tego spisu 1402 mieszkańców: 651 mężczyzn i 751 kobiet. Wielu mieszkańców zmarło w ciągu 5 lat okupacji. Po II wojnie światowej Wolę Sernicką
zamieszkiwali ludzie o następujących nazwiskach269: Baran, Barszczyk, Bartkowicz, Bedłowski, Biskup, Błaszczak, Bodzak,
Bogusz, Bokła, Bonet, Borzęcki, Budzyński, Bujak, Cisielski, Cholewczyńska, Czyżyk, Demucha, Gąsior, Gdula, Gontarczyk,
Gontarz, Gryzio, Grzegorczyk, Guz, Iwanek, Jaksim, Jedliński, Jędrzejewska, Jusiak, Jóźwiak, Kanadys, Kowal, Karczmarz,
Kasperek, Kaźmierski, Kobyłka, Kociołek, Kołodziej, Kosik, Kowalski, Kowalczyk, Kozyra, Książek, Kula, Kuśmierowski, Lato,
Lekan, Ligenza, Lipski, Ławecki, Łyszcz, Małyska, Marciniak, Marzec, Marzęda, Matyjaszczyk, Mitura, Misztal, Miszkowska,
Misiak, Niewiadomy, Oniszko, Onyszko, Piesta, Pietrzela, Piskorski, Pluta, Pochodyło, Polak, Pszczoła, Puchacz, Przytocki,
Rzepecka, Sagan, Serwin, Sieńczak, Skowroński, Skubisz, Słomka, Sugier, Szczepaniak, Szumiło, Szymczak, Tchórz, Tkaczyk,
Trąbka, Twardzisz, Urban, Walczak, Waśkowicz, Wlazły, Włosek, Woźniak, Wróbel, Wójcik, Wysok, Ziemichód, Ziółkowski.
Łącznie 101 różnych nazwisk. Na Kolonii: Skubisze, Lato, Bogdanowicz, Wawryniuk, Budka, Gontarczyk, Kazimierscy, Furtak,
Bronisz, Małyski, Szumiły, Śliczniaki, Mitury, Puchacze, Maory, Błaszczak, Ozga, Jedliński, Wróbel, Kołodziej, Gąsior, Mitura,
Buczyński, Polak, Kobyłka, Szumiło, Kociołek, Marzęda, Skowroński, Twardzisz, Gąsior, Lato.
Część mieszkańców na wieść o bardzo korzystnych warunkach, jakie tworzono dla chętnych do osiedlania się na ziemiach
odzyskanych, opuściło Wolę Sernicką. Były to rodziny Dziubów, Jaroszów, Gryziów, Onyszków i Wysoków - byli to mieszkańcy wsi. Natomiast mieszkańcy dworu, którzy opuścili wieś to rodziny: Wierzchoniów, Radajewskich, Staszczaków, Kuśmirowskich, Rajewskich, Lachowskich, Serwinów270. Tuż po wojnie posiadacze gruntów, których zabudowania uległy spaleniu
w wojnę zamieniali się nieruchomościami tak, aby zabudowa była rzadsza i mniej narażona na spalenie. Robiono to w ten
sposób, że pozostający na swojej działce gospodarz otrzymywał od sąsiada część jego działki, na której ten przed spaleniem
zamieszkiwał. Darczyńca pozostawiał sobie tylko z darowanej działki drogę dojazdową do pól. Z kolei rolnik darczyńca przenosił się na przeciwległą stronę drogi, na własną łąkę i otrzymywał od sąsiada część jego łąki, a ten zostawiał sobie tylko drogę
dojazdową do łąk. W ten oto sposób posesje stały się o wiele szersze a zabudowa znacząco przerzedziła, co miało korzystny
wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W okresie powojennym kompleksowo zmeliorowano i zdrenowano przyległe do
wsi łąki a to sprawiło, że obszar zabudowy od łąk, przestał być podmokły i bardziej nadawał się na zabudowę.

OKRES POWOJENNY
Po II Wojnie Światowej majątek folwarczny stał się własnością Skarbu Państwa. Mocą dekretu PKWN z 6 września
1944 r. „O reformie rolnej”, majątek dworski został rozparcelowane w formie darowizny pracownikom folwarcznym oraz
małorolnym chłopom z Woli Sernickiej. Robotnikom folwarcznym przydzielano grunty o obszarze od 3,5 – 4,5 ha ziemi
ornej i 1 ha łąki, zaś małorolnym chłopom od 1 do 2 ha w zależności od wielkości własnego gospodarstwa. Na gruntach
tych rodziny robotników dworskich budowały domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze – obory, stodoły i inne. Do
rozbiórki zabudowań dworskich uprawnieni zostali robotnicy folwarczni a pozyskany materiał – cegłę i drewno wykorzystywano do budowy własnych obsiedlisk. W ten sposób powstała Kolonia Wola Sernicka nr III w obszarze zwanym
„Baran”, tam gdzie dzisiaj mieszkają rodziny: Bogdanowiczów, Skubiszów, Latów, Wawryniuków, Budków, Gontarczy263 Z przekazu ustnego Aliny Marciniak córki B. Sagana.
264 Kronika szkolna, tom III.
265 Z przekazu ustnego Bronisława Wróbla.
266 Z przekazu Bronisława Wróbla. Krzyż ten został przeniesiony i stoi do dzisiaj w obrębie skrzyżowania dróg Wola Sernicka – Kolonia Wola Sernicka.
267 UBP - nowo utworzona służba – policja polityczna, która zwalczała opozycję wobec nowo budowanego ładu społeczno – politycznego, nowego państwa.
268 Przekazy ustne Witolda Kaźmierskiego, Stanisława Barana, Eugeniusza Gontarczyka.

Podczas przerwy w pracy siedzą na balu przygotowanym
do przecięcia ręczną piłą od prawej: Józef Marzęda,
Jan Marzęda, Władysław Pszczoła. Kobiety NN

Obróbka drewna budowlanego; od lewej: Jan Marzęda
i Stefan Mazur, pozostali NN

269 Archiwum Państwowe Lubelskie, Wykaz mieszkańców Wola Sernicka, cz. I i cz. II, sygn. 158 i 159.
270 Z przekazu ustnego Zofii Skubisz.
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Życie na wsi po wojnie do lekkich nie należało. Nie było elektryczności, wszystkiego brakowało, wieś znacząco zniszczona wymagała odbudowy. Pomimo to mieszkańcy z ogromnym zapałem zabrali się nie tylko za odbudowę własnych
gospodarstw, ale również bardzo chętnie włączali się we wszelkiego rodzaju prace społeczne dla dobra ogółu - całej wsi. Na
miarę lokalnych możliwości organizowano sobie również rozrywkę. W remizie OSP strażacy organizowali cyklicznie zabawy wiejskie. Na Końcu wsi młodzież własnym staraniem, wykonała podłogę w rejonie dzisiejszej posesji Józefa Bodzaka,
gdzie również w soboty i niedziele organizowano zabawy taneczne. Bufet mieścił się po przeciwnej stronie drogi w domu
J. Bodzaka. Zaopatrzenie głównie w trunki i przekąskę nabywano przez okno tego domu. W latach pięćdziesiątych zapoczątkowano inną formę rozrywki, którą były zbiorowe wycieczki np. do Wieliczki w góry i innych atrakcyjnych miejsc.

sztuk razem i pędzono na skup również do Lubartowa. Rolnicy chętnie angażowali się do wywozu żywca, gdyż to dawało
dodatkowy dochód. Wozakami byli: Władysław Śliczniak, Stanisław Śliczniak, Stanisław Szumiło, Bronisław Sieńczak,
Tadeusz Kozyra, Józef Maziarz, Michał Bodzak.

W początkowym powojennym okresie, rolnicy gospodarujący indywidualnie zobowiązani byli do obowiązkowych
dostaw za niską opłatą określonej ilości zboża, ziemniaków, mleka i żywca. Według władz podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia żywności dla mieszkańców miast, ale wśród rolników wzbudzało duże niezadowolenie. Pomimo
różnych trudności systematycznie zaczęła się poprawiać sytuacja ekonomiczna mieszkańców wioski. Budowano nowe
domy i budynki gospodarcze. Było to początkowo budownictwo drewniane, budulec pochodził z własnych lasów, które
podczas wojny bardzo zmniejszył swój drzewostan z powodu rabunkowej gospodarki niemieckiego okupanta. Budynki
mieszkalne budowano według wzorców przedwojennych, ale o większej kubaturze. Nie były to już domy kryte strzechą.
Najczęściej była to dachówka lub blacha. Wewnątrz dom składał się z sieni, kuchni, pokoju lub dwóch i komory.

Wieś miała kiosk „RUCH-u”, gdzie można było nabyć prasę, przybory szkolne, kosmetyki i inne drobne rzeczy codziennego użytku. Kiosk zlokalizowany był tuż przy skrzyżowaniu w centrum wsi w obrębie posesji państwa Małysków 274.
Po wojnie wznowiło działalność Kółko Rolnicze, choć być może należy uznać, że utworzono nowe. Kółko zajęło nieruchomość wraz z budynkami po upadłym „Kołchozie”. Jego założycielami byli Stanisław Lato i Józef Marzęda
s. Antoniego275. Po II wojnie światowej KR zajmowało się melioracją łąk na obszarze ok. 100 ha. W późniejszych latach
świadczyło usługi w zakresie omłotów zboża, chemicznej ochrony roślin, zbioru zbóż kombajnami oraz innymi pracami
rolnymi, a nawet transportem. W latach 90-tych SKR przestał istnieć z powodu upadłości gospodarczej. Nieruchomość
ta aż do 2013 roku była enklawą ziemi niczyjej, kiedy to wyrokiem sądu stała się własnością Skarbu Państwa. Staraniem
samorządu Gminy w tym samym roku przeszła na własność Gminy.
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w Woli Sernickiej funkcjonowało Koło Polskiego Związku Łowieckiego. Należeli do niego m.in. Stefan Mazur, Stanisław Lato, Czesław Puchacz, Kazimierz Szymanek, Jan Jaksim,
Maksymilian Mazur, Emil Książek, Władysław Śliczniak, Antoni Kasperek, Henryk Kasperek. Nie wiemy kiedy i dlaczego koło PZŁ przestało istnieć. We wczesnym okresie powojennym we wsi funkcjonowała mleczarnia, pięć kuźni, młyn
wielofunkcyjny u Kucharskich oraz 3 młyny do przemiału zboża na śrutę tj. u Czesława Marciniaka, Józefa Marzędy,
Pawła Włoska, a ponadto zakład gręplarski służący do gręplowania wełny owczej u Antoniego Marzędy. Józef Puchacz
był właścicielem olejarni, gdzie wytłaczano z ziaren rzepaku olej rzepakowy; olejarnia ta świadczyła usługi do lat 80-tych

Takie domy budowano w latach 40-tych XX w. Dom Zdzisława Pszczoły wybudowany w 1947 roku
(Zdjęcie wykonano w 2013 r.)
W 1950 roku założono w Woli Sernickiej elektryczność. Godne odnotowania jest, że w czasie wojny Niemcy stacjonujący w szkole zaproponowali mieszkańcom wsi elektryfikację. Oczekiwano jednakże od mieszkańców poniesienia
głównych kosztów tego przedsięwzięcia. Sołtys zwołał zebranie wiejskie, na którym miano zdecydować o przystąpieniu
do tego niebagatelnego zadania. Mieszkańcy obawiali się jednak, że Niemcy mogą elektryczność wykorzystać przeciwko
nim, budując na przykład obóz koncentracyjny. Ostatecznie wieś była przeciwna temu projektowi271.

Legitymacja PZŁ Stanisława Lato; dokument z zasobów Anny Otrockiej zd. Lato

Jesienią 1950 roku zgodnie z ówczesną polityką rolną władz państwowych (wzorowaną na rozwiązaniach radzieckich) powstała we wschodniej części wsi spółdzielnia o nazwie –„ Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Woli Sernickiej”. Spółdzielnię tę mieszkańcy wsi nazywali „kołchozem”. Siedmiu rolników zrzeszyło się we wspólnym gospodarstwie. Byli to
małorolni chłopi oraz robotnicy dworscy ze zlikwidowanego dekretem PKWN dworu. Spółdzielcy korzystali z pomocy
państwa w postaci otrzymywanych nieodpłatnie maszyn rolniczych, materiałów budowlanych, kredytów, które im po
pewnym okresie umorzono. W tym czasie Wola Sernicka miała w Sejmie PRL swoją przedstawicielkę, posłankę Mariannę
Puchacz. To wówczas po raz pierwszy na polach Woli Sernickiej pojawił się traktor. Spółdzielcy wybudowali oborę, stodołę i warsztat naprawczy maszyn rolniczych za pieniądze otrzymane od państwa. Po śmierci Stalina do władzy w Polsce
powrócił Gomułka, który nie był zwolennikiem „kołchozowania” polskiego rolnictwa. Spółdzielnie przestano dotować,
co w krótkim czasie skutkowało upadłością większości z nich. Tak też się stało w Woli Sernickiej. W 1956 roku spółdzielnia przestała istnieć.
Zaraz po wojnie w Woli Sernickiej powstała jako pierwsza w Gminie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”272. Siedzibę miała w budynku mieszkalnym Stanisława Szymczaka - dzisiaj to posesja nr 142. Prezesem spółdzielni
był Szczepan Gontarz. Punkt skupu żywca początkowo mieścił się za sklepem w centrum wsi. Później został przeniesiony
na posesję Celiny Bodzak 273. Żywiec przyjmował jako klasyfikator Bronisław Budziński oraz Józef Gontarczyk. Skupioną trzodę chlewną pętano, układano jak „sardynki” na furmankach i wywożono do Lubartowa. Bydło wiązano po kilka
271 Z przekazu ustnego Antoniego Marzędy.
272 Z przekazu ustnego Eugeniusza Gontarczyka.
273 Dzisiaj to posesja nr 113.

Widok skrzyżowania dróg w centrum wsi, lata sześćdziesiąte; Droga przez wieś; lata sześćdziesiąte.
zdjęcie wykonano z okna szkoły podstawowej.
274 Dziś to posesja Jana i Barbary Słomków.
275 Z przekazu ustnego E. Gontarczyka. Nie posiadamy informacji kto, poza wymienionymi był wśród założycieli kółka.
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ubiegłego wieku. Ponadto były trzy sklepy, kiosk „RUCH
-U”, cztery zakłady stolarskie, których właścicielami byli:
Tadeusz Wysok, Stanisław Baran, Antoni Marzęda, Stefan
Mazur. Ponadto Stefan Mazur jako główny majster, wspólnie z Franciszkiem Szymczakiem, Janem Budzyńskim,
Bronisławem Budzyńskim, Stanisławem Włoskiem i Janem Marzędą zajmowali się ciesielką; budowali z drewna
domy i budynki gospodarcze. To w większości ta brygada
odbudowała wieś po wojnie. Wszystkie prace związane
z obróbką drewna wykonywano wówczas ręcznie. We wsi
było czterech kowali: Marian Serwin, Aleksander Łyszcz,
a po nim jego syn Henryk, Jan Bodzak i Edward Sięczak.
Buty szyło i reperowało czterech szewców: Tadeusz Sagan,
Stanisław Pszczoła, Henryk Matyjaszczyk, Józef Wróbel.
Krawiectwem zajmowali się: Anna Wysok, Lucjan Pszczo-

107

W 1961 roku mieszkańcy wsi, przy wsparciu finansowym władz powiatowych, przystąpili do budowy drogi asfaltowej
na odcinku 4 km z Łucki do Woli Sernickiej. Była to niezwykle ważna dla wsi inwestycja. Dzięki niej Wola Sernicka jakby
zbliżyła się do Lubartowa.
W okresie wiosny i jesieni każdego roku odcinek drogi Serniki - Wola Sernicka był trudny do przebycia z uwagi na
bagienne podłoże, jakie znajdowało się na pewnym odcinku tej trasy. Przejazd wozem konnym, zwłaszcza z ładunkiem,
był bardzo utrudniony. Koła grzęzły w błocie po osie. Wszyscy mieszkańcy tej części gminy bardzo czekali na tę drogę.
Nic też dziwnego, że było ogromne zaangażowanie lokalnej społeczności w budowę asfaltówki. Ówczesne wydawnictwo
pisało, że:

„udział mieszkańców z Woli Sernickiej przy budowie szosy Łucka - Wola Sernicka był imponujący. Pracowało
221 rolników z furmankami i 466 pieszych” 276.

Lata 60-te XX wieku; w tle droga przez wieś. Od lewej:
Hanna Barszczyk, Stanisława Baran, ((NN), Teresa Pszczoła.
ła i Marian Wróbel. Byli również zdunowie - Stanisław
Wróbel i Jan Baran. W sposób chałupniczy wyrabiali wędliny następujący masarze: Stanisław Serwin, Stefan Walczak, Jan Demucha, Bronisław Budzyński. Na końcu wsi
w domu Heleny Kostyrowej funkcjonowała porodówka,
w której na świat przychodzili nowonarodzeni mieszkańcy
Woli Sernickiej. Mało która kobieta w ciąży decydowała się
na poród w lubartowskim szpitalu, gdyż tu uzyskiwało się
w pełni profesjonalną pomoc. Mimo, że warunki sanitarne
porodówki, według dzisiejszych standardów, pozostawiały
sporo do życzenia, to jednak sama akuszerka doskonale
znała swój fach. Z pomocy Heleny Kostyrowej korzystały
też panie z okolicznych miejscowości. Porodówka istniała
Prace przy wykopie przydrożnego rowu – widoczny dom Saganów do lat 60-tych XX wieku.
vis-a-vis szkoły podstawowej

W latach 1967-1968 staraniem i przy ogromnym wkładzie pracy mieszkańców Woli Sernickiej wybudowana została
droga przez wieś o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 2 km (od skrzyżowania przy szkole do sklepu na końcu wsi).
W 1968 roku zbudowano szosę na Zagrodach na odcinku 1 km. „W dzień koszą a wieczorem budują drogę”, tak prasa codzienna pisała o mieszkańcach Woli Sernickiej w czasie, gdy budowano asfaltówkę 277. Tak było w istocie. W dniu 17 lipca
1967 roku w pełnym okresie żniw rozpoczęto budowę stabilizacji. Nie było czasu na wykonanie takiej pracy w dzień, bo
trzeba było kosić zboże. Piasek wożono a nawierzchnię drogi utwardzano wieczorami i rankami. Nad wszystkim czuwał
i koordynował prace społeczny przewodniczący Komitetu Budowy Drogi, niezwykle zaangażowany w to przedsięwzięcie
Antoni Marzęda.

Antoni Marzęda z prawej oraz Jan Onyszko; Zdjęcie z zasobów S. Marzędy

Przy budowie drogi od lewej: Jan Marzęda, Jan Onyszko, Zygmunt Danił, Antoni Marzęda
(Zdjęcie z zasobów S. Marzędy)

Zaangażowanie mieszkańców było niesłychane, wszystkie roboty ziemne wykonywano ręcznie. Piasek niezbędny
przy budowie drogi wożono furmankami z kopalni Bronisława Bartkowicza oraz kopalni na Końcu wsi, której właścicielami byli: Eugeniusz Gontarczyk, Kazimierz Serwin, Edward Sagan, Wacław Łyszcz, Władysław Barszczyk. Wymienieni
rolnicy nie brali żadnych opłat za piasek. Już nigdy później wieś nie była aż tak solidarnie zaangażowana. Należy przyznać, że do wielu czynów społecznych w późniejszym okresie przystępowano gromadnie, jednak to budowa drogi do wsi
i przez wieś najbardziej zjednoczyła ludzi tu mieszkających. Wola Sernicka wyróżniała się pod tym względem w powiecie
lubartowskim, a nawet w województwie. Ludzie zgodnie i masowo podjęli się realizacji wspólnego celu. Nie zważano na
polityczne różnice zdań i postaw, nie przywiązywano do nich wagi, wyższą wartością było wspólne dobro i zgodne życie.
Budowę zakończono w 1968 roku. Wieś jakby zmieniła oblicze. W tym czasie, mniej więcej, na znaczną skalę zaczęły
pojawiać się murowane domy i budynki gospodarcze.
276 L. Wiślan, Droga, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1964, s 54.
277 Kronika szkoły tom V. (kronika zawiera wycięte artykuły z ówczesnej prasy).
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Kopalnia piasku na końcu wsi, przy furmance: Henryk
Kowalczyk, pierwszy z lewej za koniem Wacław Pietrzela;
pozostali NN

Tak obecnie wygląda droga z Woli Sernickiej do Sernik (fot. z roku 2013)

Zdjęcie obrazuje mieszkańców Woli Sernickiej w kopalni piasku
na końcu wsi. Wśród obecnych rozpoznanych na zdjęciu są – od
lewej: Józef Bodzak-2, Kazimierz Bodzak - 3, Tadeusz Wysok-5,
Józef Iwanek -6, Eugeniusz Gontarczyk - 8, Henryk Ciesielski-9,
Wacław Gryzio ps. „Pogoda”-10, Kazimierz Barszczyk - 12

Zebranie wiejskie od lewej siedzą: Józef Marzęda, Henryk Ławecki, Antoni Marzęda, Jan Sagan, Bolesław Budzyński, Stanisław
Włosek, Bronisław Szymczak; lata 60-te XX w.

110

111

Młodzież, której szczęśliwe dzieciństwo odebrała wojna, garnęło się do uzupełniania wiedzy na różnych kursach. W 1961 roku w kursie motocyklowym uczestniczyło 36 osób, a w traktorowym 50 osób. Kursy odbywały się
w szkole w Woli Sernickiej; organizował je Powiatowy
Związek Kółek Rolniczych z Lubartowa 278.

Skrzyżowanie w centrum wsi, widok z okna szkoły, rok 2013

Po II wojnie światowej większą aktywnością niż we
wcześniejszym okresie wykazały się kobiety. W 1961 roku
powstało Koło Gospodyń Wiejskich; jego członkinie uczestniczyły w kursach z zakresu pieczenia, gotowania, kroju
i szycia. Popularyzowały następnie wśród koleżanek zdobyte umiejętności. Założyły magiel elektryczny. Prowadziły punkt wypożyczania naczyń na różne imprezy, wesela
i inne uroczystości. Organizowały w świetlicy szkolnej pokazy i kiermasze nowoczesnych urządzeń do gospodarstw
domowych. Przewodniczącą koła była Wacława Florek.
Ostatnimi czasy koło zaprzestało działalności.

Dzięki ludziom ze społecznikowską pasją (tym, którzy inicjowali różne czyny społeczne, jak też tym, którzy w czynach tych brali udział) w Woli Sernickiej powstały drogi i inne ważne obiekty a przez to wieś się zmieniła. Mieszkańcy wsi
chętnie brali udział w różnych konkursach organizowanych przez władze powiatowe i wojewódzkie, m.in., pod hasłem:
„Zdrowa woda z dobrej studni zdrowiem ci w piersiach zadudni”. We wsi nie było wtedy wodociągu ani kanalizacji. Konkurs na najlepszą studnię kopaną miał na celu poprawienie stanu sanitarnego i estetycznego wiejskich ujęć wody. Na 240
gospodarstw 190 przystąpiło do konkursu i wykonało założenia konkursowe. Pierwszą nagrodę za najlepszą studnię we
wsi otrzymali Julia i Jan Baranowie. Był to elektryczny odkurzacz, to było coś w tamtym czasie.
W konkursie „Zmieniamy oblicze wsi Lubelskiej”, Wola Sernicka zdobyła pierwsze miejsce w województwie i otrzymała finansową nagrodę w wysokości 200 tys. zł.
W 1967 roku władze powiatowe przy dużym nakładzie mieszkańców wioski wybudowały okazały jak na tamten czas
Ośrodek Zdrowia. Wcześniej tzw. Spółdzielnia Zdrowia mieściła się w wynajętym prywatnym domu Mariana Kucharskiego.
Lata siedemdziesiąte to okres szczególnej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym i gospodarczym. Wieś
z drewnianej stała się murowaną, coraz więcej było nowoczesnych maszyn rolniczych. Ciągniki rolnicze przestały być
rzadkością. Samochody pojawiały się w latach 60-tych, a w latach 70-tych było już ich sporo. Najbardziej prestiżowy,
nowy Fiat 125p posiadał Marian Kucharski właściciel młyna oraz „Wołgę” Józef Skubisz, przedsiębiorczy rolnik. Poziom
życia mieszkańców wzrósł znacząco. Wieś miała wszystko co niezbędne do godnego życia. Była piękna szkoła z okazałą
świetlicą wiejską, w której odbywały się różne spektakle i zawody sportowe, stałe kino, w którym trzy razy w tygodniu
można było uczestniczyć w seansach filmowych, boisko sportowe gdzie ciągle coś się działo, nową dużą remizę OSP - tam
w niedziele odbywały się zabawy taneczne, ośrodek zdrowia z obsługą internistyczną i stomatologiczną, SKR świadczącą
usługi w rolnictwie, w Sernikach GS „SCH”, gdzie sprzedawano żywiec i inne płody rolne, obsługę PKS, z której korzystała
młodzież ucząca się w Lubartowie oraz dorośli dojeżdżający do pracy w lubartowskiej „Garbarni” i „Kasprzaku”. Znaczna część mieszkańców pracowała poza rolnictwem, korzystając z możliwości zatrudnienia w zakładach przemysłowych
Lubartowa i Lublina. Do samej FSC w Lublinie dojeżdżało kilkanaście osób. To w tamtym czasie Wola Sernicka rozwijała
się najdynamiczniej. To w latach 70-tych wybudowano najwięcej w historii wsi murowanych domów i budynków gospodarczych. To wówczas odnotowano ogromny postęp w podnoszeniu poziomu życia.
Pomimo, że ciągle były to czasy niełatwe, wszędzie można było spotkać ludzi uśmiechniętych, radosnych, szczęśliwych,
którzy ciężko pracowali dla siebie i dla rodziny, ale jednocześnie wiele wysiłku wkładali w różnego rodzaju prace społeczne dla dobra ogółu 279. Byli nawet tacy, którzy dla ogółu dawali darowizny tak jak Bronisław Bartkowicz działkę budowlaną pod nową remizę strażacką. Znamienne było wówczas, że wszystko co rolnik wyprodukował mógł bez problemu
korzystnie sprzedać. Niestety – nie zawsze mógł kupić to, czego potrzebował. Ciągle występowały braki w zaopatrzeniu
poczynając od artykułów spożywczych, poprzez inne codziennej potrzeby; szczególną uciążliwością były braki w dostawach materiałach budowlanych i maszynach rolniczych. Jak twierdzą najstarsi mieszkańcy wsi, ten niezwykły entuzjazm
z jakim wówczas podejmowano się prac społecznych wynikał po części z radości przetrwania okrutnej wojny, powszechnego pragnienia zgodnego życia we wspólnocie oraz przemożnej chęć podnoszenia tego życia na wyższy poziom, poprzez
budowę wspólnego dobra jakim były drogi i cała inna infrastruktura służąca dzieciom, młodzieży, dorosłym - wszystkim.
Godnym odnotowania jest, że w latach 70-tych wielu rolników prowadziło specjalistyczne gospodarstwa w określonej
dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Gospodarstwa takie prowadzone były pod nadzorem i doradztwem gminnych
278 Praca zbiorowa - Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1964, s. 53.
279 Z przekazu ustnego Eugeniusza Gontarczyka.

Mieszkańcy Woli Sernickiej, Sernik i Nowej Woli na wycieczce w Wieliczce
służb rolnych oraz pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Nadto gospodarstwa te promowano poprzez dofinansowanie budowy obór, chlewni i zakup sprzętu rolniczego. Jako przykład można podać bardzo opłacalną
hodowlę loszek rozpłodowych, którą we wsi oraz Kolonii parali się następujący rolnicy: Henryk Kanadys, Henryk Skowroński, Czesław Małyska, Józef Skubisz, Stanisław Serwin, Zenon Biskup, Henryk Kowalczyk, Marian Budzyński, Tadeusz
Kowalczyk , Józef Kanadys, Zygmunt Sagan, Jan Polak, Matyjaszczk Mieczysław, Witold Kazimierski, Wacław Pietrzela,
Dani Józef, Kazimierz Borzęcki, Tadeusz Brzęcki, Tadeusz Kosik, Ławecki Marian, Ławecki Bolesław, Wesołowski Kazimierz. Hodowla loszek rozpłodowych dawała co najmniej dwukrotnie większy zysk niż zwykły tucz świń 280. Według
jednego z hodowców – Józefa Skubisza - odbiór loszek od gospodarzy wiązał się z huczną imprezą organizowaną przez
nich samych, którą pod względem bogactwa jadła i picia porównać można do wesela.
W latach 80-tych w Woli Sernickiej powstała Solidarność Rolników Indywidualnych. Z inspiracji Zdzisława Serwina
byłego mieszkańca Woli Sernickiej, robotnika FSC w Lublinie, w dniu 12 maja 1981 roku odbyło się zebranie założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Woli Sernickiej. Ówczesny proboszcz parafii Serniki ks. Władysław Lachowski z „ambony” poinformował wiernych o zebraniu założycielskim
zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu mieszkańców wsi. Zebranie miało miejsce w remizie strażackiej i zgromadziło około 30 osób. Na pierwszym spotkaniu wybrano Zarząd Związku w składzie: Mieczysław Florek
– przewodniczący, Walerian Tchórz – wiceprzewodniczący, Marian Kobyłka (bibliotekarz) - sekretarz, Henryk Onyszko
– skarbnik oraz Stanisław Budzyński – członek Zarządu. Powołano również Komisje Rewizyjną, której przewodniczącym
został Stanisław Marciniak 281. Uczestnicy zebrania postanowili zarejestrować Związek oraz sformułowano postulaty m.in:
- 1. Żeby władze Gminy uczciwie dzieliły sprzęt rolniczy i materiały budowlane podlegające przydziałom. 2. Żeby urzędnicy Gminy uprzejmiej odnosili się do interesantów, mieszkańców wsi. 3. O odwołanie ówczesnego naczelnika Gminy
z zajmowanego stanowiska. Postulaty te nie zostały jednak przekazane władzom Gminy, ani też władzom nadrzędnym 282. Skierowano je natomiast do władz wojewódzkich Związku „Solidarność”. Członkowie Zarządu angażowali się

280 Z przekazu ustnego Józefa Skubisza.
281 Z przekazu ustnego Waleriana Tchórza.
282 Z przekazu ustnego Waleriana Tchórza.
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powiatu, ale również w województwie, a nawet na szczeblu centralnym np. w biegach przełajowych. W swoim czasie
bardzo dobre wyniki odnotowała sekcje podnoszenia ciężarów – tu szczególnie wyróżniali się Szczepan Iwanek i Marian
Gontarz. W latach 1950-60 wieś miała świetną drużynę w piłce siatkowej. Najlepszymi siatkarzami byli: Leopold Budzyński, Henryk Jaksim, Henryk Budzyński, Adolf Sagan, Marian Guz. Znaczące wyniki uzyskiwały sekcje: szachów, piłki
nożnej, lekkiej atletyki. Wśród najbardziej zasłużonych działaczy LZS należy wymienić: Adolfa Sagana, Henryka Jaksima,
Leopolda Budzyńskiego, Henryka Budzyńskiego, Mariana Gontarza, Bogdana Marca, Andrzeja Twardzisza, Wojciecha
Daniła. Było oczywiście wielu innych, którzy angażowali się w działalność sportową, a wśród nich miejscowi nauczyciele.
Na szczeblu Gminy, Radzie Ludowych Zespołów Sortowych przez siedem lat przewodniczył Stanisław Marzęda mieszkaniec Woli Sernickiej. Aktualnie we wsi działa klub sportowy, w którym funkcjonują sekcje: piłki nożnej, siatkówki,
siatkówki plażowej, piłki nożnej halowej, tenisa stołowego. Wieś (jako jedyna na terenie Gminy) dysponuje nowoczesną
halą sportową.
Nastolatkowie z Woli Sernickiej od lewej:
Stanisław Kobyłka, Jerzy Bodzak, Stanisław Marzęda, Aleksander Bodzak. W tle kiosk RUCH-u
w działania zmierzające do zorganizowania Związku w innych wsiach Gminy Serniki. Walerian Tchórz i Zdzisław Serwin
zorganizowali zebranie w Brzostowce, na którym wybrano Zarząd Związku. Przewodniczącym został Stanisław Budzyński.
Również w Wólce Zawieprzyckiej Walerian Tchórz i Zdzisław Serwin zakładali Związek. Tam przewodniczącym Zarządu
został Kazimierz Wlazły. W Wólce Zabłockiej przewodniczącym został Tadeusz Wysok. W Nowej Wsi oraz Czerniejowie
nikt nie przyszedł na zebranie założycielskie toteż nie powstały tam struktury Związku 283. Do Nowej Woli na zebranie założycielskie udali się: Mieczysław Florek, Marian Kobyłka (bibliotekarz) i Stanisław Budzyński. Przewodniczącym Związku został Edward Szczepaniak a jego zastępcą Stanisław Włosek. Mieszkańcy Sernik sami, bez pomocy z zewnątrz, zwołali
zebranie i zorganizowali Związek. Przewodniczącym Zarządu został Jan Iwanek. W sierpniu 1981 roku zwołano zebranie
gminne, na które przybyli przedstawiciele poszczególnych wsi. Zebranie miało miejsce w świetlicy szkolnej w Woli Sernickiej. Wybrano Zarząd Gminny NSZZ RI „Solidarność” w skład którego weszli: Walerian Tchórz – przewodniczący, Stanisław Włosek (Nowa Wola) zastępca przewodniczącego, Marian Kobyłka - sekretarz284. Na tym samym zebraniu wybrano
delegatów na zjazd wojewódzki w Lublinie. Delegatami wybrano: Walerian Tchórz z Woli Sernickiej, Stanisław Budzyński
z Brzostówki i Jan Sagan z Woli Sernickiej. W okresie stanu wojennego Związek zaprzestał wszelkiej działalności. Nikt
z działaczy Związku z terenu Gminy nie był internowany, aczkolwiek z Walerianem Tchórzem i Mieczysławem Florkiem
przedstawiciele władz przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze 285. Jedyną osobą, którą dotknęła represja w okresie stanu
wojennego był Józef Danił mieszkaniec Woli Sernickiej. W Urzędzie Gminy okresowo rezydował komisarz wojskowy,
który za obrazę Naczelnika Gminy nałożył na Józefa Daniła grzywnę w wysokości 800 złotych 286. Po odwołaniu stanu
wojennego, kiedy to władze pozwoliły na odtwarzanie struktur „Solidarności”, w Woli Sernickiej wznowiła działalność
rolnicza „Solidarność”. Przewodniczącym Związku został wybrany Marian Kobyłka s. Stanisława.
Z inicjatywy mieszkańców w latach 80-tych w czynie społecznym zbudowano murowany budynek z przeznaczeniem na
punkt katechetyczny, w którym księża nauczali religii. Odpowiedni obiekt postawiono na działce zakupionej od mieszkańca
Zagród. W okresie wcześniejszym nauka odbywała się w lokalu wynajmowanym u Tadeusza Marciniaka i Stefana Szczepaniaka. Panowały tam bardzo trudne warunki do nauki. Pomieszczenie były ciasne a zimą niedogrzane; dzieci uczyły się
w jednej małej sali na dwie zmiany. Środki na budowę uzyskano ze składek mieszkańców i funduszy parafialnych. Była też
ogromna pomoc ze strony mieszkańców wsi angażujących się
nieodpłatnie przy budowie. Wielu w formie darowizny przekazywało drewno i inny materiał budowlany. Nowy punkt
katechetyczny zapewniał bardzo dobre warunki nauki, a przy
tym położony był blisko szkoły. Wieś przekazała ten budynek
wraz z działką parafii. W wyniku zmian ustrojowych w roku
szkolnym 1990/1991 religia powróciła do szkół. Przez krótki
okres czasu budynek katechetyczny nie był wykorzystywany.
Wydzierżawiano go potem z przeznaczeniem na prywatną
aptekę. Po likwidacji apteki pomieszczenia dawnego punktu
Działacze LZS z nauczycielką wychowania fizycznego Jadwigą
katechetycznego wykorzystano na gabinet stomatologiczny.
Poździk i dyrektorem szkoły Zygmuntem Walczakiem. Od lewej:
Obecnie ponownie znajduje się tam apteka.
Zygmunt Walczak, Zenon Oniszko, Aleksander Bodzak, Marian
W okresie powojennym w Woli Sernickiej prężnie dzia- Błaszczak, Jadwiga Poździk, Stanisław Marzęda.
łało wiele sekcji w różnych dyscyplinach sportowych zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych. Odnotowywano znaczące wyniki sportowe nie tylko na szczeblu gminy,
283 Z przekazu ustnego Waleriana Tchórza i Stanisława Marciniaka.
284 Z przekazu ustnego Waleriana Tchórza.
285 Z przekazu ustnego Waleriana Tchórza i Mieczysława Florka.
286 Z przekazu ustnego Waleriana Tchórza.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Woli Sernickiej funkcjonował znany na całą okolicę amatorski zespół muzyczny pod nazwą „KAZIMIERSCY”. Liderem zespołu był powszechnie lubiany i szanowany Witold Kazimierski. Zespół ten
grywał na różnych uroczystościach zwłaszcza weselach i zabawach wiejskich, ciesząc się zasłużenie ogromnym uznaniem
i powodzeniem. Inni mieszkańcy wsi, którzy grywali w różnych zespołach muzycznych w tamtym okresie to: Władysław
Szymczak - bęben, Tadeusz Ziemichód - akordeon, Tadeusz Wysok – trąbka, Bronisław Wysok – puzon i trąbka, Feliks Bodzak - trąbka, Stanisław Wysok – bęben, Emil Książek – akordeon, Eugeniusz Matyjaszczyk – bęben. Dzięki nauczycielowi
muzyki Wiesławowi Poździkowi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych istniały dwa inne zespoły muzyczne; „Mój
Rytm” prowadzony przez Stanisława Marzędę, w którym grali m.in. Stanisław Waśkowicz, Zenon Oniszko, Mieczysław Wasil, Leszek Wronisz, a nawet okazjonalnie Wiesław Poździk. Później istniał też zespół prowadzony przez Wiesława Barana.

Zespół „KAZIMIERSCY”; od lewej: Tadeusz Mazurek - trąbka, Jan Szczęch - saksofon,
(NN – gość weselny), Stanisław Karwat - saksofon, Witold Kazimierski - akordeon, Szczepan Mazurek - perkusja

CZASY WSPÓŁCZESNE
Zmiany ustrojowe jakie dokonały się w kraju po 1989 roku wpłynęły korzystnie na aktywność mieszkańców oraz na
rozwój gospodarczy wsi. W 1990 roku Wójtem Gminy został Kazimierz Szymczak – mieszkaniec Woli Sernickiej. Jego
ojciec Bronisław przez wiele lat sprawował funkcję sołtysa z powodzeniem rozwiązując różne problemy wioski. Młody,
energiczny Kazimierz Szymczak był Wójtem Gminy przez 16 lat. W tym czasie zrealizował wiele ważnych dla Woli Sernickiej i Gminy Serniki inwestycji. Na początku lat dziewięćdziesiątych upadłość gospodarczą ogłosiła GS „SCH”. Decyzją
ówczesnego samorządu; Gmina zakupiła od syndyka masy upadłościowej wszystkie nieruchomości upadłej spółdzielni,
a następnie wydzierżawiła je różnym podmiotom gospodarczym. Sklepy w Woli Sernickiej trafiły w ręce prywatne.
Wieś miała trudności w korzystaniu z telefonów, gdyż we wsi były tylko trzy numery: w Szkole, Ośrodku Zdrowia oraz
u Kazimierza Włocha prowadzącego punkt pomocy weterynaryjnej. Aby poprawić ten stan, zawiązano społeczny komitet
telefonizacji. Na początek Wola Sernicka otrzymała do wykorzystania 20 numery z centrali w Lubartowie, a w 1991 roku
przystąpiono do budowy sieci telefonicznej. Prace ziemne mieli wykonać społecznie ci mieszkańcy, którzy otrzymali
z gminy przydział na telefon. Mieszkańcy ręcznie wykonali wykop i położyli przewód telefoniczny na odcinku 2,5 km.
Urząd Telekomunikacji zapewnił kabel oraz podłączenie instalacji telefonicznej w domu. Pełna telefonizacja wsi nastąpi-
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ła w 1996 r. Mieszkańcy wpłacali 10 % kosztów całej inwestycji. W chwili obecnej większość posesji jest wyposażona w telefon stacjonarny. W miejsce starej linii kablowej położono światłowody, dzięki którym możliwe jest również korzystanie
z Internetu przewodowego.
Z powodu obniżenia się poziomu wód gruntowych na terenie gminy Serniki okresowo brakowało wody w studniach.
Rolnicy wystąpili do władz gminnych z propozycją budowy sieci wodociągowej. Prace przy budowie wodociągu prowadzono w 1996 roku. Mieszkańcy sfinansowali 10 % wartości inwestycji. W 1997 roku w Woli Sernickiej wybudowana
została biologiczna oczyszczalnia ścieków. Z oczyszczalni tej korzystają mieszkańcy wsi: Serniki, Serniki Kolonia oraz
Wola Sernicka. Od 11 listopada 2002 roku we wsi działa Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy powołany przez miejscową młodzież. W dniu 21 stycznia 2003 roku dokonano wyboru władz klubu. Wybrano zarząd w składzie: Wojciech
Danił - prezes, Andrzej Twardzisz - sekretarz, Stanisław Marzec - skarbnik. Działacze klubu byli inicjatorami budowy hali
sportowej. Powstała ona ze środków Samorządu Gminy (około 900 tyś. złotych) tuż obok budynków szkoły podstawowej
i gimnazjum.
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Pierwsze wzmianki o nauczaniu w tej miejscowości pochodzą z 2 połowy XIX wieku. Pan Ludwik Sagan zorganizował
wówczas prowizoryczną szkołę prywatną we własnym domu, stojącym na dzisiejszym placu szkolnym. Program obejmował naukę czytania i pisania. Powstanie styczniowe przerwało działalność szkółki. W latach 1905-1906 z inicjatywy koła
Polskiej Macierzy Szkolnej wznowiono nauczanie. Pierwszymi nauczycielami byli mieszkańcy wsi: Bolesław Kucharski,
Szczepan Wróbel i Jan Budzyński.

W sierpniu 2003 roku władze powiatowe przy znaczącym udziale finansowym Gminy Serniki rozpoczęły budowę
drogi asfaltowej na odcinku Wola Sernicka - Nowa Wola i już w październiku 2003 roku zakończono inwestycję bardzo oczekiwaną przez mieszkańców wsi. Również w 2003 roku zaplanowano i rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej
w pierwszej kolejności na Zagrodach. Ustalono, że mieszkańcy wioski wniosą własny wkład w wysokości 10% całego
przedsięwzięcia. Była to kwota 1400 złotych od właściciela nieruchomości. Prace ziemne rozpoczęto w kwietniu 2003
roku a zakończono w lipcu tegoż roku. W następnym roku budowę kanalizacji kontynuowano w części Woli Sernickiej
zwanej umownie „wsią” tj. od numeru posesji 245 do 103. Kolejny, ostatni etap skanalizowania wykonano w 2010 roku.
W 2006 roku Wójtem Gminy został Jan Sławecki mieszkaniec Sernik. W 2007 roku w Woli Sernickiej położono chodnik od Gimnazjum do Ośrodka Zdrowia na odcinku około 600 metrów. W 2008 roku wykonano nowe ogrodzenie szkoły
wraz z remontem płyty boiska sportowego. W roku 2010 zrealizowano budowę ostatniego odcina kanalizacji w Woli
Sernickiej oraz rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków. W Kolonii Wola Sernicka II wykonano 1200 m drogi o nawierzchni asfaltowej. W kadencji samorządu 2006 – 2010 Wola Sernicka miała swoją przedstawicielkę w Radzie Powiatu
Lubartowskiego - radną Elżbietę Jankowską.
W grudniu 2010 roku Wójtem Gminy został mieszkaniec Woli Sernickiej Stanisław Marzęda. W roku 2011 w Woli
Sernickiej w ramach programu PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” z udziałem 75% wkładu finansowego środków
unijnych, zbudowano chodnik przez wieś na odcinku od remizy strażackiej do posesji Stanisława Szymczaka tj. 1200 m.
Odnowiono remizę wewnątrz budynku oraz zbudowano parking przed remizą. W 2012 roku staraniem samorządu Gminy,
Starostwo Powiatowe w Lubartowie sfinansowało wykonanie dalszej części chodnika w kierunku końca wsi na odcinku
900 metrów. Ponadto kosztem Gminy zbudowano drogę asfaltową na Końcu wioski na odcinku 650 metrów, uporządkowano skrzyżowanie w centrum miejscowości poprzez dostosowanie organizacji ruchu pieszego i kołowego do aktualnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Ta inwestycja była również współfinansowana przez Starostwo
Powiatowe. W tym samym roku wykonano podbudowę – stabilizację drogi gminnej na odcinku 1 kilometra w Kolonii II.
W 2013 roku wymieniono pokrycie dachu na budynku szkoły podstawowej oraz odnowiono elewację budynku szkoły.
Kosztem 90 tysięcy złotych przy szkole zbudowano nowoczesny plac zabaw dla dzieci; inwestycja ta w 75% była finansowana ze środków MEN. W tym też roku położono asfalt na podbudowie drogi gminnej w Kolonii II. W rejonie wsi wyznaczono
i oznakowano cztery przystanki komunikacji publicznej oraz zbudowano nowy przystanek na Końcu wsi.

Bolesław Kucharski 		

Szczepan Wróbel		

Jan Budzyński

Ukończyli oni 3 miesięczny kurs przygotowujący do pracy w szkołach z językiem ojczystym. Zajęcia w trzyoddziałowej szkole odbywały się w karczmie ofiarowanej na ten cel przez ówczesną dziedziczkę Woli Sernickiej Karolinę Grabowską. Na cele oświatowe wsi oprócz budynku przydzieliła ona również 2 morgi łąki oraz plac na którym stała karczma.
Do szkoły tej uczęszczało wówczas około 130 dzieci w różnym wieku. Szkoła oprócz zajęć dziennych prowadziła kurs
wieczorowy dla dorosłych na który uczęszczało około 150 osób. Niestety w lipcu 1906 roku zaborcy rosyjscy zlikwidowali
szkołę założoną przez Polską Macierz Szkolną. W latach 1906 – 1915 we wsi Wola Sernicka, leżącej w granicach zaboru
rosyjskiego, odbywało się tajne nauczanie po domach prywatnych. Wprawdzie władze rosyjskie wystąpiły z projektem
budowy szkoły, jednak mieszkańcy obawiając się języka rosyjskiego jako wykładowego, projekt odrzucili. W czasie trwania Pierwszej Wojny Światowej władze austriackie, którym podlegała Wola Sernicka oddały szkolnictwo w ręce Polaków.
Inspektorat Szkolny w Lubartowie już w 1916 roku utworzył we wsi polską szkołę. Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach: po karczmie i domu Karoliny Wysokowej. Łącznie na zajęcia uczęszczało około 70 dzieci. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku szkolnictwo przeszło w ręce polskich władz. Dzieci kontynuowały naukę nadal w dwóch budynkach.
W roku 1923 szkoła została przemianowana na trzyklasową, w kolejnych latach 1924- 1925 na czteroklasową. W roku
szkolnym 1926/1927 funkcjonowała już 6- klasowa szkoła z gronem nauczycielskim liczącym 6 nauczycieli.

Mieszkańcy Woli Sernickiej dawali liczne przykłady angażowania się w działalność społeczno-gospodarczą oraz walkę o niepodległość Ojczyzny o czy była mowa wyżej. Szczególnie wymownym przykładem lokalnego patriotyzmu jest
inicjatywa mieszkańców zmierzająca do wybudowania szkoły podstawowej oraz w tym samym czasie remizy strażackiej.
Ogromnym nakładem pracy społecznej, opodatkowaniem się, staraniem o kredyt i wsparcie ze środków państwowych
wybudowano w latach 1927 – 1928 jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych budynków szkoły w wol. lubelskim.
Rolnicy z Woli Sernickiej opodatkowali się dobrowolnie po 15 zł z morgi na ten cel. Równolegle budowano dużą, z czerwonej cegły remizę strażacką w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Tak okazałej, nowoczesnej strażnicy nie miała nawet
straż pożarna w Lubartowie. To również była jedna z najnowocześniejszych remiz strażackich w województwie. Drugim
szczególnym wyróżnikiem zaangażowania się mieszkańców dla dobra ogółu była budowa drogi asfaltowej z Łucki do
Woli Sernickiej oraz przez wieś, a także budowa świetlicy wiejskiej, nowej remizy strażackiej, boiska sportowego, punktu
katechetycznego i inne.
Do niezapomnianych, nie żyjących już mieszkańców, szczególnie zaangażowanych w sprawy wsi w okresie powojennym należy zaliczyć: Jana Onyszkę, Jana Sagana, Bolesława Karczmarza, Czesława Jaksima, Józefa Kanadysa, Henryka
Kowalczyka, Jana Kowalczyka, Mieczysława Bujaka, Edwarda Onyszkę, Kazimierza Serwina, Szczepana Gontarza, Antoniego Marzędę, Ludwika Małyskę, Bronisława Szymczaka, Józefa Marzędę, Jana Marzędę, Mariana Kobyłkę, Kazimierza
Włocha, Tadeusza Kozyrę.
Młodzież szkolna, grono pedagogiczne rok szkolny 1928/1929
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Duża liczba uczniów i ciasnota pomieszczeń lekcyjnych stały się przyczynkiem do podjęcia decyzji wybudowania
nowego budynku szkolnego. Bolesław Iwanek, ówczesny kierownik szkoły, kilkakrotnie wnosił do Rady Gminy pomysł
budowy szkoły. Społeczeństwo lokalne było zdeterminowane i na czele z sołtysem Janem Matyjaszczykiem, wprowadzili
dobrowolny podatek na cel budowy po 15 złotych z morgi – płatne w trzech równych ratach w ciągu trzech lat. Zawiązał
się również komitet budowy złożony z mieszkańców wsi, księdza Antoniego Mechowskiego i miejscowych nauczycieli.
Poświęcenie kamienia węgielnego miało miejsce 18 września 1927 roku. Najbardziej aktywnymi członkami komitetu
budowy byli: Jan Matyjaszczyk, Bolesław Kucharski, Paweł Marciniak, Jan Zięba, Paweł Włosek, Jan Budzyński. Dzięki
wspólnemu wysiłkowi w ostatnich dniach listopada i w pierwszych dniach grudnia 1927 roku przykryto dachem budynek
o 10 salach lekcyjnych i 2 kancelariach. Tak szybki postęp budowy zawdzięczano skarbnikowi i gospodarzowi budowy
panu Janowi Matyjaszczykowi oraz sprzyjającej aurze.

wyrównanie terenu wokół budynku. Dnia 10 listopada 1933 roku jako żywy pomnik na pamiątkę piętnastej rocznicy odzyskania niepodległości został zasadzony na trawniku przed frontowym wejściem do szkoły świerk. Pod korzeniami zakopano butelkę, w której znajdowały się
dedykacje złożone przez uczniów szkoły.

W czerwcu 1928 roku ruszyły roboty tynkarskie i stolarskie. W dniu 21 października 1928 roku szkołę oddano pod
opiekę kierownikowi szkoły panu Stanisławowi Rentflejszowi. W kolejnych trzech dniach przewieziono sprzęty szkolne
i pomoce naukowe do nowego budynku. W dniu 25 października 1928 roku o godzinie 10:00 zabrzmiał pierwszy dzwonek.
Komisja Rewizyjna, wyłoniona przez Komitet Budowy po przeanalizowaniu dokumentacji związanych z wydatkami
stwierdziła, iż koszt budowy szkoły po całkowitym wykończeniu wyniósł 85 932,65 złotych.
W roku szkolnym 1932 kierownictwo szkoły objął Stanisław Olszewski. Na terenie szkoły prężnie działała organizacja
–Szkolne Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża (SKMPCK) –organizacja ta została zawiązana w szkole 20 maja
1928 roku. Celem jej było czuwanie nad czystością osobistą
dzieci, higieną lokali, organizacją uroczystości szkolnych
takich jak gwiazdka, choinka, Dzień Matki oraz prowadzenie korespondencji z innymi kołami w kraju i za granicą. Innym rodzajem działalności szkolnej była organizacja zajęć w świetlicy. Spotkania odbywały się w niedzielę
i święta. Organizowano tam różne zajęcia m.in. loterię
fantową a zarobione pieniądze przeznaczono na zakup
aparatu fotograficznego. W ich zamyśle było założenie
koła fotograficznego, zakupienie sztandaru szkoły oraz
zbiórka i sprzedaż ziół leczniczych. Członkowie brali również udział w różnych uroczystościach szkolnych i poza
szkołą. Chętnie występowali na scenie.

26 października 1934 roku zorganizowano po raz pierwszy święto sadzenia
drzewek.
O godzinie 8:00 na głos dzwonka zebrana młodzież odmówiła poranną modlitwę i otrzymała sadzonki czereśni, aby
je następnie posadzić w wyznaczonych
miejscach. Pierwsze drzewko zasadził
wójt gminy, następne sołtysi i kierownik
szkoły. Posadzono 387 sztuk drzewek.
Dodatkowo przed szkołą posadzono
17 drzewek owocowych oraz 10 metrów
żywopłotu.
Budynek szkolny, rok 1930
Wiosną 21 kwietnia 1935 roku (dzień
lasu) po raz drugi obchodzono święto sadzenia drzewek. Tym razem zaplanowano obsadzenie sadzonkami akacji i lip drogi Wola Sernicka – Kaznów oraz sadzonkami lip drogi Wola Sernicka – Chlewiska. Sadzonki dostarczyła grupa pszczelarzy z Woli Sernickiej na czele z sołtysami
panem Bujakiem i panem Ławeckim z Zagród.
W 10 rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami na frontonie Szkoły Powszechnej w Woli Sernickiej odsłonięto płaskorzeźbę z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Symbolem tym szkoła pragnęła dać wyraz patriotyzmu i więzi ideowej
z Wodzem Narodu.

W kole działała sekcja miłośników przyrody. Grupa
uczniów miała na celu poznanie i umiłowanie przyrody.
Grono pedagogiczne rok szkolny 1928/1929
W ogródku szkolnym sadzili drzewa, krzewy, zioła i je hodowali. Zbierali gąsienice i hodowali z nich motyle. Pragnąc
nawiązać łączność z zagranicą wysłali 32 gatunki motyli do Brazylii, w zamian otrzymali różne gatunki zbóż, które częściowo zasiali w szkolnym ogródku a część rozdali gospodarzom. Na spotkaniach omawiali ciekawostki przyrodnicze,
porządkowali eksponaty pracowni biologicznej, wykonywali domki dla ptaków itp.
Kolejnym kołem zainteresowań była sekcja wychowania fizycznego, jej członkowie starali się zintegrować grupy przez
gry zespołowe oraz podniesienie sprawności fizycznej. Członkowie własnymi siłami wyrównali boisko szkolne, wykonali
siatki do bramek i siatkówki, urządzili skocznię. W sezonie zimowym uprawiali takie sporty jak: łyżwiarstwo, narciarstwo.
W historię szkoły wpisała się też Spółdzielnia Uczniowska, która powstała w 1931 roku. Towary do sklepiku były
sprowadzane z Lublina na kredyt. Członkowie płacili po
50 groszy, od których wypłacano dywidendę w wysokości
100% udziałów.
W roku 1930 rozpoczęto budowę domu mieszkalnego
dla nauczycieli. Postawiono zrąb z pustaków i zaprzestano
dalszej pracy. Dopiero w lipcu 1932 roku Komitet Budowy
Szkoły na nowo rozpoczął budowę. Trwała ona do połowy
października, a 19 października zamieszkali w nim nauczyciele. Dom mieszkalny postawiony został na niskim
terenie, który trzeba było zniwelować. Dzięki społecznej
inicjatywie mieszkańców nawieziono tysiące fur ziemi na

Uczniowie klasy I z wychowawcą rok szkolny 1933/1934

Uczniowie klasy VII z nauczycielami rok szkolny 1933/1934

W 20 rocznicę odzyskania niepodległości narodził się
ruch patriotyczny, który w swoim dążeniu do umocnienia
rangi Polski w świecie zainicjował zbiórkę, do której powinien przyłączyć się każdy obywatel zarówno dorosły jak
i dziecko. W poczuciu zrozumienia apelu stanęła również
młodzież szkolna z terenu naszej gminy zbierając ogółem
datki na sumę 86 zł.34 gr.

Ogródek przy szkole rok 1929

Na wyróżnienie zasługuje Wola Sernicka, na terenie
której młodzież szkolna zebrała 51zł.39gr. (na podstawie
artykułu z prasy) - Kronika szkolna, tom 3 (rękopis).
Datki te zostały przekazane na Powiatowy Komitet Funduszu Obrony Narodowej. Chcąc zaakcentować rocznicę odzyskania niepodległości zrodziła się myśl trwałego

Święto sadzenia drzewek – świerk

Uczniowie siódmej klasy Szkoły Podstawowej - rok 1935. Od lewej :
I rząd od dołu: Woźniak Szczepan, NN, Filip (imię nieznane), Twardzisz Helena, Kobyłka Edward, Puchacz Julia, Narolski (imię
nieznane),NN
II rząd: Zofia Szymczak, Iwanek Franciszka, Bodzak Kazimierz, Iwanek Janina, Topyła Józefa
III rząd: Puchacz Michalina, Jedlińska Zofia, Budzyńska Anna, Ławecki Józef, Bronisława Guz, nauczyciel Roman Gocyła, NN,

Bolesław Budzyński, Gontarz Wacława, Marzęda (imię nieznane), Bodzak Helena
IV rząd: Karczmarz Zofia, Tchórz Anna, Budzyńska Maria, Marzęda Julia, Wierzchoń Zofia, Wysok Helena, Bronisz (imię nieznane), Bartkowicz Janina, Bodzak Zofia,
V rząd: NN, Woźniak Szczepan, Kobyłka Edward, Sagan Kazimierz, Włazły Józef, Sagan Józef, Budzyński Stanisław, Serwin Stanisław.
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upamiętnienia obrońców ojczyzny poległych w latach 1914 –1920 z terenu naszej gminy. Postanowiono umieścić tablicę
pamiątkową na frontonie szkoły z nazwiskami poległych. Popiersie oraz tablica upamiętniająca zaginęły podczas II wojny
światowej.
W roku 1933 rozpoczęto prace związane z zakupem
sztandaru, ale uczyniono to dopiero w 1937 roku. Jego
wygląd przedstawiał się następująco: „Na stronie o białym tle znajduje się w środku płonący znicz symbolizujący kaganek oświaty, mający za podstawę pęk liści dębowych i lata 1927 (budowa szkoły) oraz 1937 (nabycie
sztandaru). U góry i po bokach znicza napis: „W imię
krzewienia oświaty w Odrodzonej Ojczyźnie” – takie
ma zawołanie szkoła, uwiecznione w akcie fundacyjnym. Po samych brzegach materiału snują się regularnie
ułożone kolorowe ornamenty geometryczne. Na stronie
z czerwonym tłem dominuje godło (orzeł stylizowany)
i napis Szkoła Powszechna III stopnia w Woli Sernickiej”.
Młodzież szkolna oraz kadra pedagogiczna 1939 rok.

Wymarsz na nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego
1936/1937

Rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się z opóźnieniem ze
względu na wybuch II wojny światowej. W trakcie ewakuacji
urzędu powiatowego z przyczyn technicznych - tymczasowo w budynku rezydował starosta powiatu lubartowskiego,
inspektor szkolny, komendant policji i inni urzędnicy z powiatu. Naukę rozpoczęto więc w październiku; frekwencja
była bardzo niska i atmosfera przygnębiająca. Dnia 23 października szkołę odwiedził niemiecki komendant wojenny i demonstracyjnie przy dzieciach zniszczył godło państwowe oraz portret prezydenta. Z trudem kontynuowana
była nauka w szkole przy ciągle pogarszającej się sytuacji
materialnej ludności. W obawie przed zarekwirowaniem
lub zniszczeniem księgozbioru i innych cennych sprzętów,
między innymi sztandaru szkoły, kierownik rozdał je na
przechowanie wśród miejscowej ludności. Rok szkolny zakończył się w dniu 5 lipca 1940 roku.

20 sierpnia 1940 roku w szkole kwaterował około 300-osobowy niemiecki oddział zmotoryzowany. Wskutek tego
zajęcia szkolne musiały odbywać się w wynajętych domach prywatnych u gospodarzy: Jana Barszczyka, Jana Marzędy
i Ludwika Kobyłki. Lekcje prowadzono na zmiany w mniejszych grupach ze względu na ograniczenia lokalowe (lokale
jednoizbowe).
W grudniu wojsko opuściło budynek szkolny, jednak nauka nie mogła odbywać się ze względu na zniszczenie lokalu
i brak ogrzewania. W dniu 10 marca 1941 roku opuszczoną szkołę ponownie zajęło wojsko niemieckie. Po ośmiu dniach
opuszczono budynek. Jednak nie na długo, bo już 15 kwietnia następny oddział niemiecki zajął szkołę na miesiąc. Pobyt
żołnierzy przyniósł jeszcze większe straty w wyposażeniu budynku. W niedługim czasie ponownie wojska niemieckie
kierujące się na wschód zajęły szkołę i kwaterowały w niej do 17 czerwca 1941 roku.
10 sierpnia 1941 roku powstał projekt założenia Gminnej Szkoły Rolniczej, natomiast działalność rozpoczęto dopiero
w styczniu 1943 roku. Młodzież nowo powstałej szkoły w listopadzie posadziła lipy wzdłuż drogi Wola Sernicka – Serniki. W roku szkolnym 1941/1942 edukację prowadzono w budynku szkolnym, mimo różnego rodzaju zawirowań. Dzięki
zaangażowaniu nauczycieli i miejscowego społeczeństwa, rok szkolny zakończono w lipcu. W roku szkolnym 1942/1943
nauka trwała z przerwami - szkoła była magazynem zbożowym dla potrzeb armii niemieckiej od sierpnia do grudnia
1943 roku. W tym okresie nauka odbywała się ponownie w mieszkaniach prywatnych u Barszczyka i Marzędy. Po raz
ostatni cofające się z frontu wschodniego wojska niemieckie zatrzymały się w szkole 21 lipca 1944 roku. Już następnego
dnia przez Wolę od strony Wólki Zabłockiej przemaszerowały oddziały sowieckie, których część tymczasowo zakwaterowała się w szkole.
17 sierpnia 1944 roku o godzinie 1600 gościńcem od Sernik weszła na plac szkolny spora grupa ludzi w mundurach.
Było to nasze wojsko, polskie. Kwaterowali się oficerowie, podoficerowie i żołnierze Pierwszego Pułku Rozpoznawczego
piątego batalionu. Dnia 18 sierpnia 1944 roku odbyło się uroczyste powitanie polskiego wojska przez miejscowe społe-
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czeństwo z udziałem dziatwy szkolnej i młodzieży. Były przemówienia urozmaicone śpiewem, a potem zabawa taneczna
do późnego wieczoru.

Uczniowie siódmej klasy Szkoły Podstawowej rocznik 1938

Rok szkolny 1944/1945 rozpoczął się nabożeństwem w kościele parafialnym w Sernikach. Nasza szkoła wystąpiła ze
sztandarem szkolnym, który ocalał ukrywany z narażeniem życia przez okres okupacji u Jana Budzyńskiego. Po skończonej mszy cała młodzież ze swoimi wychowawcami zebrała się na dziedzińcu budynku dworskiego w Sernikach, gdzie
odbyła się podniosła uroczystość. Dnia 23 września 1944 roku wybuchł pożar we wsi, spłonęły 24 gospodarstwa. Pożar
ten odbił się na frekwencji szkolnej, jak również wpłyną na wartość majątku szkolnego. Pomoce naukowe i znaczna część
sprzętów, które zostały oddane na przechowanie w domach prywatnych, uległy zniszczeniu na skutek pożaru. W tym
roku po raz pierwszy od pięciu lat obchodzono uroczyście święto odzyskania niepodległości 11 listopada. W uroczystościach wzięła udział dziatwa szkolna, młodzież dorosła oraz miejscowy garnizon wojska polskiego. Mimo trudnej sytuacji
materialnej mieszkańców wsi uczniowie zebrali 417 złotych na pomoc bohaterskiej Warszawie. Pieniądze wpłacono dnia
21 listopada 1944 roku do kasy Urzędu Gminy w Sernikach.

Od lewej:
I rząd od góry: Augustynowicz Jan, NN, NN, Włoch
Kazimierz, Małyska Tadeusz,
nr 19, NN, NN, NN
II rząd: Twardzisz Henryk,
Marzęda Józef, Matyjaszczyk
Zofia, Budzyńska Michalina,
NN, Kazimierska Irena, NN,
Iwanek Bronisława, Włosek
Kazimiera, Bodzak Ludwika,
Olszewski Jerzy, NN
III rząd: Włoch Stanisław,
NN, NN, Baran Stefania,
nauczycielka Pani Małyska
(imię nieznane), NN, Ławecka
Leokadia, Bujak Bronisław,
Bartkowicz Edward,
IV rząd: NN, NN, Sagan Marianna, NN, NN, NN

W lutym 1945 roku, po opuszczeniu szkoły przez wojska polskie, stan budynku po pięciu latach wojny i wielokrotnym
kwaterowaniu w nim wojsk był katastroficzny: powybijane szyby, zniszczone podłogi i ściany. Odzyskanie niepodległości
rozbudziło wśród mieszkańców Woli Sernickiej nadzieje na ponowny rozwój oświaty.
W roku szkolnym 1944/1945 do szkoły uczęszczało 264 uczniów w 7 oddziałach, klasę siódmą ukończyło 17 uczniów.
Do następnych klas promowano 167 uczniów a 88 pozostało w tym samym oddziale. W czasie wakacji od 1 lipca do
20 września zorganizowano wzorem lat przedwojennych przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole mieściło się
w budynku szkoły, uczęszczało do niego 38 dzieci. Na zebraniu z rodzicami 11 listopada 1945 roku ustalono, że za każde
dziecko rodzice dostarczą po furze torfu do ogrzania szkoły, po 50 złotych miesięcznie i po litrze mleka. Jako pierwsi
wywiązali się z zobowiązania: Stanisław Woźniak, Szymon Przytocki, Paweł Włosek. Jednak nie wszyscy rodzice zobowiązanie wykonali.
W 1946 w szkole ponownie rozpoczęła działalność biblioteka szkolna, która liczyła 20 tomów, wpisano je do księgozbioru. Księgozbiór ponumerowano i oprawiono w papier. Dla potrzeb szkoły gromadzono podręczniki, sprzęt; rodzice
dobrowolnie składali produkty żywnościowe, nauczyciele nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, a wszystko po to, by
rok szkolny 1945/1946 rozpocząć w odzyskanej i odnowionej szkole.
W roku szkolnym 1947/1948 obchodzono „Tydzień Ziem Odzyskanych”. Uczniowie pisali listy do swoich kolegów
zamieszkałych na ziemiach odzyskanych. Okres miesięcy zimowych począwszy od roku 1948 wykorzystywany był na
samokształcenie dorosłych. Koło Gospodyń Związku Samopomocy Chłopskiej popołudniami urządziło w szkole kurs
gotowania i pieczenia. Zakończenie kursu odbyło się bardzo uroczyście w sobotę 27 listopada. W listopadzie również
w naszej szkole w godzinach popołudniowych prowadzony był kurs oświaty rolniczej. Natomiast od1 grudnia uruchomiono ponownie wieczorowy kurs państwowy I stopnia dla analfabetów. Tygodniowo przeznaczono na zajęcia 12 godzin. Kierownikiem kursu był Stanisław Olszewski. Na kurs uczęszczała młodzież i dorośli z Woli Sernickiej, Sernik
i Czerniejowa w liczbie 411 osób.
W dniu 23 kwietnia 1949 roku została sporządzona umowa kupna - sprzedaży placu o powierzchni 880 m 2 za sumę
40 000 złotych od Ludwika Budzyńskiego na potrzeby szkoły. W dniu 25 kwietnia posadzono żywopłot, leszczynę i inne
krzewy i drzewa z udziałem członków Samopomocy Chłopskiej. W roku 1949 roku nastąpiła radiofonizacja szkoły. Dzięki temu, że młyn u Kucharskiego posiadał prąd elektryczny, udało się radio uruchomić w przeddzień 22 lipca po przeciągnięciu kabla od młyna. W kolejnych latach pojawiły się: jednooddziałowe przedszkole oraz kursy czytania i pisania dla
dorosłych. Wybudowano budynki gospodarcze, ubikacje, dom dla woźnego.
Po Stanisławie Olszewskim kierownictwo szkoły objął w 1951 roku Jan Lato. Dbał o rozwój
intelektualny, kulturalny i społeczny swoich wychowanków. Był inicjatorem i wykonawcą
wielu pomocy naukowych do nauczania fizyki i chemii. Dzięki niemu, przy ogromnym
zaangażowaniu mieszkańców, wybudowano świetlicę szkolną o powierzchni 200 m, która
spełniała rolę sali gimnastycznej i ośrodka kulturalnego dla mieszkańców wsi.
W 1962 roku kierownictwo szkoły objął nauczyciel muzyki mgr Wiesław Poździk. Za
jego kadencji szkoła stała się ośrodkiem życia kulturalnego i sportowego. Organizowano
różnego rodzaju spotkania artystyczne i sportowe. Młodzież przychodziła obejrzeć filmy, sztuki teatralne i inne przedstawienia, których twórcą i aranżerem był Wiesław Poździk. To dzięki niemu pojawił się pierwszy we wsi telewizor zainstalowany w świetlicy
szkolnej, gdzie gromadnie przychodzili mieszkańcy aby oglądać ”zwiastuna nowej ery”.
W kolejnych latach Wiesław Poździk, wspólnie z Komitetem Rodzicielskim, zainicjował
budowę korytarza łączącego świetlicę ze szkołą, później okazałego domu nauczyciela.
Wiesław Poździk

Uczniowie szkoły, nauczyciele z kierownikiem Lato i ks. prob. Adamem Moreniem. W tym czasie religii uczono w szkole
W korytarzu – łączniku została wybudowana kuchnia – pierwsza na terenie gminy, w której były przygotowywane posiłki na dożywianie dzieci. W roku szkolnym 1966/1967 szkoła została przekształcona z siedmio na ośmioklasową. Pan
W. Poździk jako nauczyciel muzyki poza obowiązkowymi godzinami nauki prowadził zajęcia dodatkowe z uzdolnioną
muzycznie dziatwą szkolną. Za jego kadencji w szkole działał chór składający się z kilkudziesięciu uczniów uświetniający
różne uroczystości szkolne. Chór prezentował się również z sukcesem na różnych konkursach na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim. Ponadto dzięki W. Poździkowi w szkole istniał zespół muzyczny, w którym kształcono dzieci w grze na
gitarze, mandolinie, mandoli, akordeonie i na różnych instrumentach perkusyjnych. To dzięki niemu Wola Sernicka, jak
żadna inna wieś na terenie Gminy, miała bardzo wielu uzdolnionych muzycznie absolwentów, którzy z powodzeniem
grywali w różnych zespołach muzycznych, niektórzy ukończyli studia muzyczne. Zespół, podobnie jak chór, uświetniał różne uroczystości szkolne, gminne oraz uczestniczył w konkursach. Wiesław Poździk wyróżniał się wśród kadry
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nauczycielskiej niespotykaną pasją z jaką poświęcał się swojej pracy zarówno na stanowisku kierownika szkoły, jak również nauczyciela – wychowawcy. To z jego inspiracji mieszkańcy Woli Sernickiej jednoczyli się i podejmowali przeróżne
inicjatywy społeczne. Miał szczególny dar zjednywania sobie mieszkańców wsi, był powszechnie lubiany i szanowany.
Doskonale rozumiał ludzi tu mieszkających, wrósł w tę społeczność i stał się jej częścią. Zyskał ogromny autorytet wśród
mieszkańców, kadry nauczycielskiej i uczniów. W uznaniu zasług odznaczany był przez władze państwowe i oświatowe
wieloma medalami m.in.:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
- Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
- odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej,
- odznaką honorową: Zasłużony Działacz Kultury,
- Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Bez wątpienia przejdzie do historii Woli Sernickiej jako jeden z najzacniejszych jej mieszkańców.

Helena Walczak z wychowankami swojej klasy; rok 1970 (zdjęcie z zasobów Lucyny Piekarczyk)

Uczniowie szkoły, schyłek lat 60-tych

Grono pedagogiczne oraz uczniowie, początek lat 60-tych XX w.

Od 1967 roku zastępcą kierownika szkoły został mgr Zygmunt Walczak. Jesienią w 1967 roku Wiesław Poździk i Zygmunt Walczak założyli w Woli Sernickiej stałe kino „Wolanka”, które istniało 22 lata, aż do roku 1989. Seanse obywały się
trzy razy w tygodniu w niedziele, wtorki i piątki. Kino cieszyły się dużą popularnością. Staraniem kierownictwa szkoły
wykupiono od gospodarzy: Stanisława Budzyńskiego i Zygmunta Sagana działkę o powierzchni 6000 m 2. z przeznaczeniem na boisko sportowe 287. Mieszkańcy wsi udzielili wielkiego wsparcia przy budowie i urządzaniu boiska szkolnego.
W 1969 roku był to bardzo nowoczesny obiekt sportowy, jak na tamte czasy.
mgr Zygmunt Walczak – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół

Przedszkolaki – 1970 rok
Od roku 1973 w związku z reformą szkolnictwa na dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół powołano mgr Zygmunta Walczaka. Na terenie gminy wszystkie placówki oświatowo – wychowawcze podlegały
dyrektorowi gminnemu. W roku szkolnym 1977/1978 wychowanek tej szkoły Kazimierz Karczmarz uzyskał nominację
profesorską na UMCS w Lublinie.
287 Kronika szkoły

mgr Janina Pożarowszczyk

Zygmunt Walczak dał się poznać jako świetny menadżer, ale również wspaniały nauczyciel i wychowawca. Dzięki jego zabiegom w 1976 roku zakupiono od Stanisława Marianowskiego działkę o powierzchni 15 arów wraz z murowanym domem z przeznaczeniem
na przedszkole. W efekcie starań dyr. Z. Walczaka projekt utworzenia przedszkola został
zrealizowany. W 1979 roku z inicjatywy pana Walczak zakupiono od Weroniki Szymczak
16. arową działkę z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły. Okazały obiekt powstał na tej
działce; obecnie mieści się w nim Gimnazjum. Pan Zygmunt Walczak w opinii rodziców
i uczniów uchodził za świetnego nauczyciela i wychowawcę. To człowiek o rzadko spotykanej wrażliwości i wyjątkowych walorach pedagogicznych. Powszechnie lubiany zyskał szacunek i wdzięczność lokalnej społeczności. Osiadł na stałe w Woli Sernickiej i jest jej mieszkańcem. Nie zaprzestał angażowania się w życie wsi i Samorządu Gminy, był radnym Rady
Gminy. Wspólnie z żoną Heleną – nauczycielką tutejszej szkoły - napisali obszerny artykuł
pt. Z dziejów Woli Sernickiej, opublikowany w 2006 roku w wydawnictwie Lubartów
i ziemia lubartowska. Z zaangażowaniem i znawstwem opisują m.in. tradycje lokalne,
jakie zachowały się w Woli Sernickiej. Helena Walczak jest autorką tomiku wierszy pt. Zwyczajne dni. Wiersze te w większości odnoszą się do Woli Sernickiej, ludzi tu mieszkających,
duchowego klimatu tej wsi i otaczającej nas przyrody. To wszystko sprawia, że Walczakowie
cieszą się ogromnym uznaniem i autorytetem wśród mieszkańców Woli Sernickiej.
W roku szkolnym 1980/1981 funkcję dyrektora GZEAS w Sernikach z siedzibą w Woli
Sernickiej objął mgr Stanisław Stolarczyk. W 1981 roku rozpoczęto starania o pozwolenie na
budowę nowego budynku szkoły. W latach 1984 – 1986, gdy dyrektorem został Feliks Łućko,
gotowe były wszystkie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie inwestycji. Kamień węgielny
pod budowę gmachu szkoły wmurowany został w roku 1987, gdy dyrektorem szkoły była
mgr Janina Pożarowszczyk. Pierwsze lekcje w nowoczesnej szkole rozpoczęły się w 1991
roku. W samym czasie nadano szkole podstawowej imię Marii Konopnickiej oraz poświęcono nowy sztandar. Poświęcenia dokonał biskup lubelski Piotr Hemperek. Po wielu latach
stary budynek szkolny, uznany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za obiekt
wartościowy, przeszedł gruntowną modernizację. Miało to miejsce w 1999 roku, gdy dyrektorem szkoły był mgr Stanisław Marzec. Pierwsze lekcje w nowoczesnej szkole rozpoczęły
się w 1991 roku. W roku 1991 nadano szkole podstawowej imię Marii Konopnickiej oraz
poświęcono nowy sztandar. Poświęcenia dokonał biskup lubelski Piotr Hemperek.
Po wielu latach stary budynek szkolny, uznany przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków za obiekt wartościowy, przeszedł gruntowną modernizację w roku 1999. Miało
to miejsce, gdy dyrektorem szkoły był mgr Stanisław Marzec.
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W tym roku wprowadzono reformę systemu oświaty, która doprowadziła do przekształcenia obowiązującego od 1968 dwustopniowego systemu szkolnictwa na strukturę
trzystopniową.

szkoła przystąpiła do rządowego programu Radosna szkoła i otrzymała wsparcie finansowe z MEN na zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw na kwotę 6 000 złotych. Wzbogaciliśmy w ten sposób zasób pomocy dydaktycznych dla
uczniów klas I – III. Oprócz pracowni komputerowej jako pierwsza w gminie w roku 2011 posiadała 2 tablice interaktywne.

Od roku szkolnego 1999/2000 dzieci w wieku od 7 do 13 lat uczęszczają do szkoły podstawowej, w której nauka trwa 6 lat. Natomiast uczniowie klas VII szkoły podstawowej stali
się uczniami klas I trzyletnich gimnazjów. Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem istnienia klas VIII w szkołach podstawowych.

Szkoła brała udział w konkursie plastycznym w 2011 roku „PRO”- zmienia przyszłość namaluj swój świat, którego
organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Uczennica naszej szkoły Dorota Dąbrowska pracą
plastyczną wykonaną pod okiem plastyczki Magdaleny Bednarczyk wygrała konkurs i zdobyła dla szkoły główną nagrodę
w postaci tablicy interaktywnej o wartości 9 999 złotych. Szkoła otrzymała również od Marszała Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana dyplom za zwycięstwo w konkursie. W tym samym 2011 roku z własnych środków udało się
zakupić dla szkoły drugą tablicę interaktywną. Dzięki tablicom uczniowie na zajęciach pracują w bardziej kreatywny
sposób wykorzystując potencjał tkwiący w sprzęcie i oprogramowaniu.

W Gminie utworzono Gimnazjum w Woli Sernickiej, które zajęło budynek po szkole
podstawowej. Dlatego też reforma przyczyniła się do gruntownej modernizacji budynku starej szkoły, który był nieużytkowany od 1991 roku. Po modernizacji starego budynku szkoły,
w roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęto naukę w sześcioklasowej szkole podstawowej, której dyrektorem została pani mgr Grażyna Woźniak.

mg Stanisław Marzec

Z inicjatywy dyrektora szkoły oraz samorządu gminy zrealizowano projekt w ramach rządowego programu MEN „Radosna szkoła – plac
zabaw”, przy współfinansowaniu przez Gminę
i MEN.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli
Sernickiej
mgr Grażyna Woźniak

Grono pedagogiczne rok szkolny 2000/2001 Od lewej: Justyna Piłka, Beata Wronowska,
ks. Proboszcz Czesław Biziorek, Krzysztof Błaszczak, Beata
Plewka, Elżbieta Magnuszewska, Grażyna Woźniak (dyrektor szkoły), Stanisław Marzec,
Teresa Wójcik, Anna Tchórz,
Elżbieta Misztal, niżej od lewej:
Barbara Sagan, Bożena Dycha
Szkoła wkroczyła w XXI wiek poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno – komunikacyjnej. Pierwszy komputer otrzymała w 2001 roku (w dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia),
którego sponsorem było PZU S. A. w Lubartowie. W kolejnych latach zakupywane były następne komputery. W roku 2009

W roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 118 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowią: dyrektor szkoły mgr Grażyna
Woźniak oraz nauczyciele: mgr Magdalena Bednarczyk, mgr Barbara Borzęcka, mgr Bożena Dycha, mgr Ewa Grambur,
mgr Andrzej Karczewski, Mateusz Lejkowski, mgr Elżbieta Oniszko, mgr Barbara Sagan, mgr Anna Tchórz.

Uczniowie oraz kadra pedagogiczna – rok szkolny 2013/2014
Nauczyciele miejscowej szkoły powszechnej, a następnie podstawowej wykształcili wiele pokoleń młodzieży. Wielka
w tym zasługa również kolejnych, długoletnich kierowników a później dyrektorów szkoły: Bolesława Iwanka (1922–
1925), Józefa Średniawy (1926–1927), Stanisława Rentflejsza (1928–1932), Stanisława Olszewskiego (1932–1951), Jana
Lato (1952–1961), Wiesława Poździka (1962–1972), Zygmunta Walczaka (1973–1980), Stanisława Stolarczyka (1981–
1984), Feliksa Łućko (1984–1986), Janiny Pożarowszczyk (1986–1994), Stanisława Marca (1994–1999), Grażyny Woźniak
(od 1999).
Dyrektor i pracujący nauczyciele pragną, aby Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej była przyjazna
dla uczniów i stawała się kuźnią wielkich talentów.
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HISTORIA GIMNAZJUM IM. ADAMA MICKIEWICZA W WOLI SERNICKIEJ
W wyniku reformy szkolnictwa, przeprowadzonej 8 stycznia 1999 roku przez Sejm RP, nastąpił podział na szkołę
podstawową z klasami I-VI oraz trzyklasowe gimnazjum.
25 lutego 1999 roku Rada Gminy Serniki zatwierdziła uchwałę w sprawie założenia gminnego Gimnazjum w Woli
Sernickiej a 29 kwietnia1999 roku nadała placówce Statut Szkoły. Organizację Gimnazjum rozpoczęto z chwilą jego powołania.
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A, Ks. Jan Twardowski - klasa II A, Mikołaj Kopernik - klasa I A, I B, Henryk Sienkiewicz - klasa IC, III B, Adam Mickiewicz
- klasa II C, III C.
W wyniku głosowania 9 marca 2007 roku członkowie Rady Pedagogicznej wybrali na patrona szkoły Adama Mickiewicza.
Rok szkolny 2007/2008 przywitało 225 uczniów w 9 oddziałach. Stanowisko dyrektora Gimnazjum z dniem 1 września 2007 roku objęła mgr Beata Plewka, wybrana w drodze konkursu.

W drodze konkursu na dyrektora szkoły wybrano Barbarę Sarnicką, która już podczas wakacji angażowała się w prace
mające na celu dostosowanie budynku do potrzeb nowego Gimnazjum.

mgr Beata Plewka-dyrektor szkoły od 2007 roku

mgr Barbara Sarnicka – dyrektor szkoły w latach 1999-2007
Pierwszy dzwonek, rozpoczynający naukę w Gimnazjum, rozbrzmiał 1 września 1999 roku. Podczas inauguracji roku
szkolnego 1999/2000 dyrektor szkoły Barbara Sarnicka powitała zebranych gości, wśród których byli: wójt gminy Serniki Kazimierz Szymczak, z-ca wójta Danuta Wysok, nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły. Naukę rozpoczęło
77 uczniów w 3 oddziałach. W ramach programu Internet w każdym gimnazjum wyposażono w sprzęt medialny pierwszą pracownię komputerową.
Rok szkolny 2000/2001 rozpoczęło 162 uczniów w 6 oddziałach. Kolejny powitało już 245 uczniów w 9 oddziałach.
Był to rok szczególny dla klasy trzeciej, bowiem w maju czekał ich, pierwszy w historii, egzamin gimnazjalny z zakresu
przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych.
W roku szkolnym 2002/2003 do Gimnazjum uczęszczało 247 uczniów w 9 oddziałach.

Staraniem dyrektora i z pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono dwie pracownie komputerowe. Odtąd technologia informacyjna stosowana jest nie tylko podczas lekcji, ale także w czasie uroczystości szkolnych, apeli oraz
zebrań z rodzicami.
Od listopada 2007 roku wydawana jest gazetka szkolna Gazeciak redagowana przez grupę uczniów pod kierunkiem
Emilii Bożym (Dzięgiel) i Anny Topyły-Goral (Topyły).
Uczeń Łukasz Bielak brał udział w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Zdrowia.
W roku szkolnym 2008/2009 do Gimnazjum uczęszczało 191 uczniów, którzy uczyli się w 9 oddziałach. Powrócono
do realizacji przedsięwzięcia związanego z nadaniem szkole imienia. 8 maja 2009 roku, w imieniu Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, dyrektor Beata Plewka skierowała do Rady Gminy Serniki wniosek o nadanie imienia Gimnazjum w Woli Sernickiej. 25 maja 2009 roku rozpisano wśród uczniów konkurs na logo szkoły. Został
on rozstrzygnięty 16 czerwca 2009 roku. Zwyciężyła praca Patrycji Tomasiak z klasy III B.
24 uczniów Gimnazjum pod kierunkiem Iwony Grondek i Beaty Mierzwińskiej realizowało projekt pt. Równać szanse we współpracy ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Gminy Serniki Wspólny Cel. Został nakręcony film Trzy, dwa,
jeden, kręcimy promujący naszą gminę. Podczas wakacji wyrównany został teren
wokół budynku Gimnazjum i ułożono kostkę brukową na parkingu dla autobusów szkolnych.

Rok szkolny 2003/2004 powitało 235 uczniów również w 9 oddziałach. W tym roku oddano do użytku nową salę
gimnastyczną. Osiągnęliśmy także sukces dydaktyczny - uczeń klasy II C Bartosz Jabłoński zakwalifikował się do etapu
wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
W roku szkolnym 2004/2005 naukę pobierało tu 242 uczniów w 9 oddziałach. Rok szkolny podzielono na 3 trymestry.
W czasie wakacji, w ramach remontu budynku szkoły, wymieniono okna, pomalowano ściany w salach lekcyjnych, na
korytarzach i w sali gimnastycznej. Do szczególnych osiągnięć należy udział trzech uczennic w Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Po raz drugi Bartosz Jabłoński zakwalifikował się do wojewódzkiego
etapu Konkursu Biologicznego.
W roku szkolnym 2005/2006 w 9 oddziałach uczyło się 252 uczniów. Grupa uczniów pod opieką Stanisława Marca
realizowała ogólnopolski projekt pt. Przedsiębiorczość. Uczniowie wzięli udział w podsumowaniu programu w Warszawie i zdobyli wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe. Inne odnotowane sukcesy uczniów to: II miejsce w etapie powiatowym
Konkursu Historycznego oraz nagroda i 5 wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Tęcza.
W roku szkolnym 2006/2007 do Gimnazjum uczęszczało 244 uczniów w 9 oddziałach. Utworzono Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu. Na terenie szkoły zainstalowany został monitoring wizyjny.
Z inicjatywy dyrektora Barbary Sarnickiej rozpoczęto realizację projektu Nadanie imienia Gimnazjum w Woli Sernickiej. Każda klasa w drodze referendum wyłoniła swego kandydata: Unia Europejska - klasa II B, Jan Paweł II - klasa III

Logo wykonane przez Patrycję Tomasiak
z klasy III B

Rok szkolny 2009/2010 przywitało 200 uczniów w 8 oddziałach. Ten rok
był wyjątkowy, ponieważ 26 listopada 2009 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenie sztandaru. 29 października 2009 roku Rada
Gminy podjęła stosowną uchwałę i niespełna miesiąc później odbyła się ceremonia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez księdza kanonika
Dziekana Józefa Huzara, który poświęcił sztandar szkoły ufundowany przez Radę
Rodziców.
Odsłonięto tablicę z popiersiem Adama Mickiewicza, która została wykonana
z alabastru.

W roku szkolnym 2011/2012 do Gimnazjum uczęszczało 175 uczniów, którzy uczyli się w 8 oddziałach. Gimnazjum
zostało objęte patronatem Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Szkoła nawiązała współpracę z redakcją Junior Media
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WOLI SERNICKIEJ
Biblioteka Publiczna w Woli Sernickiej powstała w 1954 roku, pierwszym bibliotekarzem został Jan Onyszko. Mieściła
się w jego domu, zajmowała jedną izbę, do której wchodziło się przez ganek.
Pierwszą książkę wpisano do księgi inwentarzowej
1 kwietnia 1950 roku; była to powieść W. Andiejewa pt.
Stada na drogach. W roku 1970 zgromadzonych zostało
6329 pozycji z różnych działów literatury. Z zestawień
rocznych możemy się dowiedzieć, że posiadała 11 punktów bibliotecznych we wszystkich miejscowościach gminy; w Brzostówce były nawet dwa.

Dyrektor Gimnazjum Beata Plewka przekazuje sztandar szkoły
przedstawicielom uczniów

Goście honorowi pod pamiątkową tablicą (od lewej):
kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół w Sernikach
- Teresa Iwanek, starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Lublinie - Jan Rećko, dyrektor Gimnazjum - Beata Plewka,
Wójt gminy Serniki - Jan Sławecki

z Kuriera Lubelskiego, która wydaje gazetkę szkolną Gazeciak redagowaną przez członków Samorządu Uczniowskiego
pod opieką Emilii Bożym i Anny Topyły-Goral.
Zespół nauczycieli: dyrektor Beata Plewka, Emilia Bożym, Anna Topyła, Teresa Lejkowska oraz Anna Węgrzyn włączył
się do realizacji gminnego projektu pt. Tradycje bożonarodzeniowe Polesia Zachodniego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Rok szkolny 2012/2013 liczył 164 uczniów w 8 oddziałach. Funkcja dyrektora szkoły decyzją Wójta Gminy na kolejne
pięć lat została powierzona mgr Beacie Plewce. Dwudziestu uczniów Gimnazjum wzięło udział w wymianie międzynarodowej Deutsch – Polnisches Jugendwerk z okazji 20-lecia Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 27 listopada
2012 roku uczniowie z Niemiec odwiedzili nasze Gimnazjum.
Cztery uczennice zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego i w nagrodę spotkały się z aktorami oraz twórcami serialu komediowego Ranczo. Dziewczęta odwiedziły studio ATM w Warszawie, gdzie spotkały się
i przeprowadziły wywiad m.in. z: Arturem Barcisiem, Cezarym Żakiem i Ewą Kuryło.

W tamtym czasie biblioteka macierzysta miała bardzo
dużo pracy, to on dostarczał książki do punktów bibliotecznych i je stamtąd odbierał. Punkty rozmieszczone
były na rozległym terenie całej Gminy; od bibliotekarza
wymagało to dużego wysiłku. Najdalsze punkty mieściły się o 8-10 kilometrów, były więc trudności z wymianą
książek. Do oddalonych punktów przesyłano pocztą po
kilkanaście książek w paczce. W 1956 roku pozostaje tylko 5 punktów bibliotecznych. Dziennik biblioteki za 1957
rok wykazuje już tylko pracę samej biblioteki gminnej.

Jan Onyszko i NN czytelnicy

W okresie pracy Jana Onyszki instruktorką z ramienia Biblioteki Powiatowej była Krystyna Hoduń, która służyła fachową pomocą, ukierunkowywała pracę biblioteki. Biblioteka organizowała wystawy książek pod różnymi hasłami. Pod
koniec 1970 roku odszedł na emeryturę Jan Onyszko.
W dniu 15 stycznia 1971 roku w bibliotece zatrudniona została Irena Szymczak, która pracowała do 30 IV 1976 roku.
Zmieniony został lokal; biblioteka przeniesiona została do domu mieszczącego się na środku wsi. Był własnością Stefana
Szczęcha. Biblioteka zajmowała jeden pokój i ganek z wejściem od drogi. Po trzech latach otrzymała dwa dodatkowe
pomieszczenia.
W 1973 roku powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach a pozostałe biblioteki stały się filiami.
Kierownikiem fili w Woli Sernickiej została Teresa Szymczak zatrudniona 17 V 1976 roku. Pracowała krótko, bo do
30 maja 1978 roku. Po odejściu z pracy biblioteka była nieczynna ze względu na brak pracownika. Kolejną bibliotekarką została Jadwiga Kucharska, która rozpoczęła pracę 18 września 1978 roku. Pracowała również bardzo krótko bo do
30 lutego 1980 roku.
Dnia 1 kwietnia 1980 roku zatrudniony został Marian Kobyłka. Jesienią 1981 roku biblioteka zmienia lokal, została
przeniesiona do budynku mieszkalnego Szczepana Demuchy. Początkowo zajmowała jeden pokój, w następnym roku już
dwa. Warunki pracy znacznie się poprawiły; znalazło się miejsce na kącik czytelniczy.
Od roku 1985 biblioteka nie posiadała punktów bibliotecznych z powodu braku chętnych do ich prowadzenia. Trzy
punkty: Chlewiska, Nowa Wieś, Kolonia Wola Sernicka prowadziły młode osoby, które w tym czasie zmieniły miejsce
zamieszkania. Natomiast w Wólce Zabłockiej pani Helena Doliniak, która prowadziła punkt od wielu lat również złożyła
rezygnację z dalszej działalności, ponieważ zamierzała podjąć inną pracę. W 1986 roku biblioteka uzyskała największy
wskaźnik korzystania z kącika czytelniczego. W tym okresie zanotowano 362 osoby, które skorzystały z 1902 woluminów
na miejscu. Biblioteka wyposażona była w sprzęt audiowizualny między innymi w rzutnik, adapter, płyty, radioodbiornik, szachy. Mogli z nich na miejscu korzystać czytelnicy. Prowadzono różne formy prac zmierzających do upowszechniania czytelnictwa, m.in. poprzez wystawy nowych książek, spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy,
wieczory baśniowe, konkursy czytelnicze.
Prowadzone formy pracy miały znaczny wpływ na rozwój czytelnictwa wszystkich grup wiekowych a w szczególności
dzieci w wieku szkolnym. Wystawy książek popularno - naukowych cieszyły się dużym zainteresowaniem i miały w bibliotece swoich stałych zwolenników.

Gimnazjalistki z Ewą Kuryło – serialową dyrektorką szkoły
w Wilkowyjach

Od dnia 6 czerwca 1988 roku Marian Kobyłka został złożony ciężką chorobą która wyłączyła go z pracy w bibliotece
na dłuższy okres czas, a następnie przeszedł na rentę.

132

133

Do pracy w nowym lokalu została zatrudniona na pół etatu Maria Jarczak - była kierowniczka Gminnej Biblioteki
w Sernikach.
Od czerwca 1989 roku zatrudniona została Maria Iwanek jako kierownik Biblioteki Gminnej w Sernikach. Filia w Woli
Sernickiej czynna była dwa razy w tygodniu: we wtorek i czwartek.
Od 1990 roku fila stała się biblioteką samorządową.
W 1993 roku biblioteka przeprowadziła się do nowego lokalu o powierzchni 38 m 2 , który otrzymała po przedszkolu.
Mieściła się w nim do roku 1999. W czerwcu, po likwidacji
Biblioteki Szkolnej, filia przeniosła się do budynku szkoły.
Z biblioteki korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum, a także młodzież i czytelnicy dorośli. Wzrosła liczba czytelników oraz zapotrzebowanie na lektury
i księgozbiór podręczny.
Od 2000 roku biblioteka czynna była trzy razy w tygodniu. Pracę w niej podjęła Ewa Kowalczyk obsługująca
jeszcze filię w Nowej Woli oraz w Brzostówce. Ze względu na lepsze warunki lokalowe uczniowie oraz czytelnicy
dorośli częściej odwiedzają bibliotekę. Napływa systematycznie dużo nowości wydawniczych dostosowanych do
wszystkich grup czytelniczych.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej podczas wyświetlania filmu w bibliotece
W związku z realizacją programu Ikonka polegającego
na uruchomieniu publicznych punktów dostępu do Internetu w instytucjach kultury; Gmina Serniki zgłosiła do tego
programu bibliotekę w Woli Sernickiej. W marcu 2004 roku
biblioteka otrzymała nieodpłatnie trzy komputery wraz
z oprogramowaniem. Ze środków własnych zakupiła drukarkę oraz xero. Dzięki temu programowi mogła powstać
pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu, z której mogą korzystać czytelnicy.

Sala komputerowa powstała dzięki programowi „Ikonka”

Uczestnicy konkursu

Dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek
15 marca 2010 roku placówka otrzymała komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy. Od września
2011 roku biblioteka czynna jest 4 dni w tygodniu. W placówce przeprowadzane są konkursy, lekcje biblioteczne,
wyświetlane są bajki dla maluchów.

18 stycznia 2012 roku Biblioteka Publiczna w Woli Sernickiej we współpracy ze Szkołą Podstawową im Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej zorganizowała konkurs recytatorski wierszy Heleny Walczak pt. Zwyczajne dni. Do konkursu
przystąpiło 17 uczniów w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI.
Laureaci konkursu
Klasy I-III : Julia Marzec, Magdalena Matyjaszczyk, Aleksandra Sidor
Klasy IV-VI : Maciej Pacek, Wiktoria Wysok, Adrianna Marciniak, Angelika Gazda
Aktualnie biblioteka posiada w większości nowy, bardzo dobry księgozbiór, sukcesywnie doposażana jest w nowości
oraz publikacje nagrodzone nagrodami „Nike 288” oraz „Nobla 289”. Placówka obecnie posiada 436 czytelników oferując
im 6755 książek.

Helena Walczak, Elżbieta Oniszko, Ewa Kowalczyk, Grażyna Woźniak – dyr. Szkoły
288 Nagroda Literacka Nike – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody
289 Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw

i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca
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KRONIKA OSP
Główną, przesądzającą przyczyną powstania O.S.P. w Woli Sernickiej był pożar wiatraka - młyna, do którego doszło
26 marca 1923 roku. Wiatrak stanowił własność Leona Puchacza s. Tomasza i stał na polu 120 metrów od zabudowań
wsi. Mimo oddalenia od zabudowań, ogień przeniósł się na dwie stodoły należące do Józefa Włodarczyka i Jana Matyjaszczyka. Mieszkańcy wsi nie byli w tym czasie zajęci pracami polowymi, więc gromadnie przybiegli do pożaru
i aktywnie zabrali się do ratowania wiatraka i stodół, które były najbardziej zagrożone. Kobiety donosiły i podawały
chłopom wiadra pełne wody, a ci gasili niedopalony gont na wiatraku. Po godzinie od zapalenia się wiatraka przyjechali strażacy - ochotnicy z Brzostówki z jedną drewnianą beczką mieszczącą 200 litrów wody i sikawką – „co na taki
pożar znaczyło tyle co komar na słonia”290 – polewali wodą całą konstrukcję palącego się wiatraka. Pomimo to wiatrak
spłonął doszczętnie.
Po tym pożarze mieszkańcy Woli Sernickiej zwołali zebranie wioskowe, na którym powołano Ochotniczą Straż Pożarną i wybrano - spośród obecnych – Zarząd O.S.P. Na Prezesa Straży wybrano Jana Wróbla s. Szymona, a na gospodarza Michała Karczmarza. Skarbnikiem został Paweł Marciniak, a sekretarzem Jan Bodzak s. Władysława. Komendanturę O.S.P.
powierzono Wincentemu Bujakowi. Komenda Powiatowa przydzieliła sprzęt gaśniczy: jedną sikawkę i dwa beczkowozy
dwukołowe drewniane o pojemności 200 litrów wody każdy. Sprzęt gaśniczy był przechowywany u gospodarza O.S.P.
Michała Karczmarza, ponieważ w tym czasie nie było jeszcze remizy strażackiej. W 1925 roku na kolejnym zebraniu wybrano nowy Zarząd oraz nowego Komendanta. Prezesem został Bolesław Kucharski (z zawodu młynarz), skarbnikiem był
nadal Michał Karczmarz, gospodarzem - Jan Bodzak. Naczelnikiem został Jan Onyszko s. Franciszka, jego zastępcą - Józef
Bodzak s. Tomasza. Nowo wybrany Zarząd rozpoczął starania o budowy remizy strażackiej.

Remiza i strażacy z Woli Sernickiej, lata 20-te XX w.

O.S.P. liczyła wówczas 36 członków. Szkolenia strażaków ze sprzętem gaśniczym odbywały się co drugą niedzielę
u Antoniego Sagana. W 1926 roku odbyło się kolejne zebranie wioskowe. Tym razem zaproszono na nie Starostę Powiatu
Lubartów Jana Krawego, który wspólnie z mieszkańcami Woli Sernickiej zadecydował o budowie szkoły siedmioklasowej.
W 1927 roku mieszkańcy rozpoczęli prace związane z pobudowaniem szkoły, a Zarząd O.S.P. - przygotowania do budowy
remizy strażackiej przy szkole. Wiosną 1928 roku ruszyła pełna budowa zarówno szkoły jak i remizy strażackiej, a już
pod koniec tego roku szkoła podobnie jak remiza strażacka były wykończone i oddane do użytku. Drzewo budulcowe
(z lasu brzostowskiego) oraz inne materiały budowlane zostały wykupione przez mieszkańców Woli Sernickiej. W kolejnym 1929 roku Zarząd Straży w Woli Sernickiej otrzymał drugą sikawkę i kolejne dwa beczkowozy blaszane po 200 litrów
każdy.
W kolejnym 1930 roku zmieniono Zarząd. Na nowego prezesa wybrano Józefa Grzegorczyka s. Andrzeja, gospodarzem został Szczepan Gryzio, Jan Bodzak nadal pełnił funkcję sekretarza, Jan Onyszko nadal był naczelnikiem, a Józef
Bodzak jego zastępcą. W 1932 roku nowy Zarząd zakupił syrenę ręczną, gdyż wówczas dochodziło do większych pożarów. Spłonęło m.in.: 25 zabudowań w Brzostówce oraz 3 stodoły w Woli Sernickiej.
290 Oryginalny zapis z kroniki OSP Wola Sernicka.
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W 1934 roku Zarząd O.S.P. organizował letnie zabawy taneczne, z których dochód pokrywał remonty bieżące oraz
zakup nowego drobnego sprzętu tj: bosaków, szpadli, wiader itp. W 1939 roku większość młodych członków Zarządu
O.S.P., została powołana na wojnę, zostali tylko starsi. 13 września 1939 roku wieś Wola Sernicka została ostrzelana przez
Niemców z karabinów kulami zapalającymi oraz obrzucona dwoma bombami. W wyniku tych wydarzeń spaliło się 32
zabudowania, których nie udało się uratować. Jesienią 1945 roku zmieniono cały Zarząd i naczelnika, ponieważ osoby
wybrane wcześniej przebywały w wojsku albo wyjechały z Woli Sernickiej. Prezesem Zarządu został Jan Sagan, Stanisław
Budzyński - gospodarzem, Stanisław Marciniak - skarbnikiem, Józef Marzęda - sekretarzem, Bronisław Budzyński - naczelnikiem a jego zastępcą Kazimierz Bodzak.
W maju 1948 roku zmienił się częściowo Zarząd: skarbnikiem został Antoni Kozyra, komendantem, Jan Onyszko,
sekretarzem - Jan Sagan. Nowy Zarząd organizował w każdą sobotę zabawy taneczne, których celem było zebranie pieniędzy na motopompę. W 1950 roku do remizy strażackiej w Woli Sernickiej doprowadzono oświetlenie; co kosztowało
mieszkańców 26 tysięcy złotych. W 1953 zakupiono pierwszy wóz strażacki na gumowych kołach za 7 tys. zł. Po śmierci
Antoniego Kozyry w 1955 roku powołano nowy Zarząd, w skład którego weszli: komendantem - Józef Kanadys s. Jana,
prezes - Jan Sagan, skarbnik – Marian Kucharski, gospodarz - Stanisław Budzyński. Powołana zostaje również Komisja
Rewizyjna .Początek działania nowego Zarządu związany był ze zbiórką pieniędzy na zakup samochodu z „demobilu
wojskowego”. W tym czasie (1956 r.) rozpoczynają się również pierwsze zawody strażackie, w których udział wzięli Straż
z Woli Sernickiej i z Nowej Woli.
Na początku 1959 roku członkowie Zarządu w Woli Sernickiej wraz z kierowcą Henrykiem Budzyńskim pojechali
do Białej Podlaskiej aby tam kupić samochód na potrzeby straży. Niestety po dotarciu na miejsce okazało się, że wojskowe samochody są uszkodzone i nie można ich uruchomić. Po pierwszym nieudanym zakupie Zarząd wydelegowuje Henryka Budzyńskiego do Szczecina po zakup samochodu. Po dwóch dniach wrócił kupionym za 21 tys. złotych
samochodem. Niedługo potem samochód przeszedł swój pierwszy chrzest bojowy podczas gaszenia groźnego pożaru
w Firleju. W roku 1961 Zarząd Straży w Woli Sernickiej zdecydował się na kapitalny remont samochodu w Puławach.
Koszt remontu wyniósł 31 tys. złotych z czego 18 tysięcy zapłaciła Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Lubartowie.
W kolejnym czasie doszło do nowych wyborów Zarządu: komendantem został Jan Marzec s. Stanisława, prezesem pozostał Jan Sagan, skarbnikiem Henryk Onyszko, gospodarzem Stanisław Budzyński s. Antoniego, sekretarzem Edward
Onyszko. W tym czasie nowy Zarząd dostał od Powiatowej Komendy Straży w Lubartowie syrenę elektryczną.
W 1968 roku postanowiono wybudować nową remizę. Zarząd uzyskał pozwolenie na budowę w 1969 roku i w tym
samy roku zalano fundamenty oraz postawiono parter. Wszystkie prace budowlane wykonywane były społecznie przez
członków Zarządu oraz mieszkańców Woli Sernickiej. Jan Sagan powołany był do nadzoru oraz dostarczania potrzebnego
materiału budowlanego. Plan Remizy Strażackiej obejmował dwupiętrową konstrukcję murowaną o długości 20 metrów
i szerokości 10 metrów z garażami na dwa samochody oraz magazynem i warsztatem na sprzęt strażacki. Na piętrze
miała znajdować się świetlica przeznaczona na zabawy i wesela oraz niewielki pokoik, w którym miały odbywać się
zebrania i narady. Dzięki współpracy członków Zarządu z mieszkańcami udało się w 1970 roku
zakończyć budowę oraz pokryć
budynek dachem. 12 października 1971 roku oddano remizę do
użytku. Całość kosztów związanych z budową remizy wyniósł
450 tys. złotych.
Większość pieniędzy Zarząd
O.S.P. w Woli Sernickiej uzyskał z dotacji poszczególnych
instytucji: z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 90 tys. zł,
z Zarządu Usług Prewencyjnych
142.548 tys. złotych, z Gromadzkiej Rady Narodowej 25 tys.
złotych, z projektu - konkursu

Zarząd straży; od lewej siedzą: Stanisław Budzyński, Jan Sagan, Henryk
Onyszko, stoi Mieczysław Karczmarz.
Lata 70-te XX w.
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radiowym. (90 tyś. złotych). W grudniu 1986 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym nowym prezesem Zarządu
OSP został Edward Onyszko. Pozostałe stanowiska objęli: Waldemar Kanadys – komendant, Bogdan Kozyra - zastępca
komendanta, Czesław Karczmarz- skarbnik, Zygmunt Puchacz – sekretarz, Mieczysław Karczmarz - gospodarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stanisław Budzyński.

Strażacy lata 80-te. Siedzą od lewej: Stanisław Puchacz, Jan Sagan, Stanisław Budzyński, klęczy
Wojciech Kucharski. Stoją od lewej: Czesław Iwanek, Mieczysław Bujak, Jerzy Jusiak, Mieczysław
Karczmarz, Czesław Karczmarz, Stanisław Puchacz, Stanisław Kowalczyk, Stanisław Budzyński,
Ryszard Kowalski. Stoją na podwyższeniu: Tadeusz Wojciechowski, Stanisław Onyszko, Marian Kobyłko. Na samochodzie od lewej: Piotr Chmielewski, Leszek Walczak, Krzysztof Polak.

Do końca 1990 roku nowy Zarząd O. S. P. w Woli Sernickiej nie wykazał żadnego postępu, a samochód strażacki Komenda Rejonowa przekazała do Michowa.
Budynek remizy OSP, zdjęcie z 2013 r.
„zmiany oblicza wsi Wola Sernicka” 60 tys. złotych, z Wojewódzkiego Zarządu O.S.P. 10 tys. złotych. Dochody własne
z zabaw tanecznych wyniosły 248.960 tys. złotych.
W 1974 roku O.S.P. w Woli Sernickiej otrzymała od Powiatowej Komendy Straży w Lubartowie samochód bojowy
„Star”. W 1975 roku Komendant Wojewódzki Tadeusz Strzelecki uzupełnił warsztat podręczny O.S.P. w Woli Sernickiej
w takie narzędzia jak: prostownik, sprężarkę, szlifierkę, gilotynę. W tym samym roku jednostkę OSP wizytowali przedstawiciele Komendy Głównej PSP, którzy byli pełni podziwu dla nowoczesnej strażnicy i nie szczędzili pochwał Zarządowi.
W kilka dni po wizycie gości prezes Zarządu O.S.P. Jan Sagan otrzymał zaproszenie na 10 dniową wycieczkę do Związku
Radzieckiego, z której wkrótce potem skorzystał.
W latach 1978 – 1983 w remizie przeprowadzono drobne remonty: odnowiono ściany oraz zmodernizowano syrenę
elektryczną. W tamtych latach osiągnięto duże dochody z zabaw oraz innych uroczystości.
Niedługo potem przeprowadzono kolejne wybory do Zarządu OSP w Woli Sernickiej. Skarbnikiem został Mieczysław
Karczmarz, prezesem - Jan Sagan, sekretarzem - Edward Onyszko, gospodarzem - Stanisław Budzyński. W skład Komisji
Rewizyjnej wszedł nowy członek - Marian Kobyłka. Powzięto także decyzję o budowie dużego garażu dla samochodu
przewożącego 40 tyś litrów wody. Prezesowi Zarządu na ten cel udało się otrzymać wsparcie finansowe od Wojewódzkiej Komendy w Lublinie w wysokości 200 tys. złotych. Przy tym przedsięwzięciu pomogli: prezes Komendy Rejonowej
w Lubartowie (wykonanie żelaznej bramy wjazdowej do garażu oraz zwiezienie materiału budowlanego z fabryki suporku z Lubartowie) oraz członkowie Zarządu z Woli Sernickiej (wykonanie 10 stołów). Budowa nowego garażu, którą nadzorował Stanisław Bodzak, trwała od wiosny do jesieni 1986 roku. Całkowity jej koszt wyniósł 248 tys. złotych. Tego samego roku (w sierpniu) Komenda Powiatowa w Lubartowie pokryła koszty związane z bezprzewodowym podłączeniem

W 1993 roku przeprowadzono wybory, w wyniku których wiekowy już Jan Sagan objął stanowisko prezesa. Po roku
sytuacja zdrowotna prezesa uległa pogorszeniu, więc koniecznie trzeba było wybrać nowy Zarząd. W 1995 roku prezesem
zarządu został młody działacz L.Z.S. Bogdan Marzec; na jego zastępcę wybrano Romualda Kowalskiego. Sekretarzem został Stanisław Onyszko, komendantem - Tomasz Iwanek, skarbnikiem - nadal pozostał Leszek Walczak. Jan Sagan został
prezesem honorowym Komisji Rewizyjnej. Nowo wybrany Zarząd zwołał zebranie, na którym postanowiono poprawić
sytuację finansową jednostki poprzez organizowanie w remizie strażackiej dyskotek. Wkrótce okazało się, że konieczna
była budowa wyjścia ewakuacyjnego oraz zaplecza sanitarnego. Rok później przy pomocy władz gminnych oraz własnych
środków finansowych udaje się sprostać w/w wymaganiom.
W 1997 roku jednostka Straży Pożarnej z Woli Sernickiej wzięła udział w zawodach strażackich w Niedźwiadzie,
w których zajęła II miejsce. W tym samym czasie pojawiają się pierwsze zyski z organizacji dyskotek, z których już jesienią
zostały zakupione i położone płytki. Kolejną inwestycją było doprowadzenie wody bieżącej do pomieszczeń oraz zbudowanie toalety i odpływu kanalizacyjnego. Ponadto wyremontowano także samochód Żuk oraz przeprowadzono przegląd
samochodu Jelcz 315. Część środków finansowych przeznaczono na zakup 8 kompletów mundurów galowych za sumę
4000 zł. Z końcem 1996 roku wyremontowano także okna i drzwi, wymieniono instalację elektryczną, oświetlono budynek i plac wokół niego. W kolejnym roku przy wsparciu i pomocy Wójta Kazimierza Szymczaka udało się oświetlić także
drogę do OSP. Wójt ufundował również 3 piece grzewcze.
Na corocznym zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się 6 stycznia 1998 roku zaproszono gości: Wójta Gminy
Serniki Kazimierza Szymczaka i Komendanta Gminy Stanisława Gdelę. Na zebraniu przedstawiono bilans finansowy
jednostki, z której wynikało że jednostka w poprzednim roku uzyskała dochód 26,323 zł z czego wydano 19,369 zł,
a pozostało 7.132 zł.
Na kolejnym zebraniu Zarządu postanowiono zorganizować obchody 75 - lecia powstania OSP. Komendant wystąpił
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TRADYCJE W WOLI SERNICKIEJ
POŚWIĘCENIE PÓL

Od lewej kucają: Mariusz Trąbka, Janusz Wojciechowski, Iwanek
Tomasz, Bogdan Marzec, Artur Kowalczyk, Dariusz Puchacz.
Stoją od lewej: Artur Kowalski, Jarosław Trąbka, Piotr Iwanek,
Marek Budzyński, Piotr Włoch.

Strażacy z Woli Sernickiej rok 2013. Od lewej kucają: Marek
Budzyński, Piotr Kozyra – gospodarz Zarządu, Marek Skubisz
– wiceprezes. Stoją od lewej: Artur Kowalczyk, Waldemar Kanadys – skarbnik, Dariusz Puchacz – sekretarz Komisji Rewizyjnej,
Bartłomiej Włoch – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr
Iwanek – naczelnik, Marcin Włoch – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Oniszko – sekretarz Zarządu, Bogdan
Marzec – prezes.
o pomoc finansową do Wójta Gminy Serniki, gdyż pozostałe w kasie pieniądze nie wystarczyłyby na pokrycie wszystkich kosztów. Wójt przeznaczył na ten cel 7 tys. zł. Po otrzymaniu pieniędzy rozpoczęto przygotowania. Na początku
stycznia zamówiono sztandar oraz orkiestrę strażacką. Ponadto wyrównano plac przed budynkiem, otynkowano garaż,
który przerobiono na bar, zamontowano do garażu drugie metalowe drzwi, zakupiono karnisze do okien, odmalowano
świetlicę oraz dokupiono mundury galowe.
31 maja 1998 roku odbywają się w/w uroczystości, na które przybyli zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej
z Lublina oraz Komendy Powiatowej z Lubartowa. Jednostka OSP w Woli Sernickiej otrzymała sztandar. W kolejnych
miesiącach Zarząd zgromadził znaczne oszczędności, przy czym cały czas doposażał strażnicę, m.in.: kupił drugą motopompę, sprzęt do tenisa stołowego sponsorował zabawę choinkową i zakończenie roku szkolnego w Woli Sernickiej.
Z początkiem 1999 roku przeprowadzono remont samochodu bojowego Jelcz 315; za pozostałe zaoszczędzone pieniądze założono instalację telefoniczną.
W 2011 roku z inicjatywy Wójta Gminy w Woli Sernickiej realizowany był projekt z udziałem środków unijnych z programu PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach tego projektu odnowiono m.in. remizę strażacką wewnątrz
oraz zbudowano parking z kostki brukowej przed remizą. Obecny stan pomieszczeń remizy oraz wyposażenie, pozwala
na organizowanie różnych imprez rozrywkowych na wysokim poziomie - wedle współczesnych standardów. Aktualnie
jednostka OSP posiada na stanie samochód bojowy „Jelcz” oraz pomocniczy m-ki „Lublin”. Prezesem OSP pozostaje Bogdan Marzec, wiceprezes – Marek Skubisz, naczelnik – Piotr Iwanek, sekretarz – Stanisław Oniszko, skarbnik – Waldemar
Kanadys, gospodarz – Piotr Kozyra. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Bartłomiej Włoch, wiceprzewodniczący KR- Marcin Włoch, sekretarz KR – Dariusz Puchacz.

Uroczystość ta odbywa się w maju i ma podniosły charakter. Cała
Wola Sernicka starannie się do tego obrzędu przygotowuje. W przeddzień przeprowadza się generalne sprzątanie całej wsi. Kobiety myją
okna, strzyże się trawniki przed domami, wystawia skrzynki z pięknie
kwitnącymi kwiatami na balkony domów. Generalne porządki robi się
przed posesją, w ruch idą szpadle, miotły i grabki. Szosa przez wieś
jest starannie oczyszczona i zamieciona. Sąsiedzi biorą przykład jedni
z drugich i prześcigają się w upiększaniu swojej posesji.
W tym dniu wieś wygląda odświętnie. Mieszkańcy ze wschodniej
części wsi udają się na Zagrody, gdyż tam rozpoczyna się uroczystość
poświęcenie pól.
Ludzie odświętnie ubrani idą całymi rodzinami: małżeństwa
z dziećmi na wózkach, narzeczeni trzymają się za ręce oraz starsi grupami lub pojedynczo. Ci, którzy przyszli najwcześniej, zbierają się
przy krzyżu, przybranym kwiatami. Przyroda stwarza piękną oprawę
tej uroczystości. Kwitną jabłonie, w powietrzu unosi się mocny zapach
kwiatów. Ktoś z mieszkańców wsi przywozi księdza, który rozpoczyna
modlitwę przy pierwszym ołtarzu.
Potem licznie zgromadzeni idą przez całą wieś za duszpasterzem,
a ich śpiew przenosi się echem na pola i łąki Woleńskie. Wszyscy ponownie zatrzymują się na modlitwę przy drugim ołtarzu, naprzeciw
Krzyż na środku wsi przy posesji Andrzeja Kowalposesji Jerzego Włocha. Zwiększa się ciągle liczba osób biorących
udział w uroczystym korowodzie; przy kolejnych krzyżach dołączają czyka
nowi mieszkańcy.
Trzeci ołtarz znajduje się na środku wsi przy drewnianym krzyżu, naprzeciw posesji Andrzeja Kowalczyka. Przy czwartym (na końcu wsi) odbywa się Msza Święta, która kończy tę uroczystość.
W 2013 roku z inspiracji Edwarda Olejnika, Mieczysława Strachowskiego, Zbigniewa Bokły, jak również przy dużym
zaangażowaniu Henryka Wlazły, Jana Wójcika, Eugeniusza Gontarczyka, Tadeusza Gduli i jego syna Mariusza na Końcu
wsi postawiono nowy, dębowy krzyż, którego budowę współfinansowali ze składek mieszkańcy końca wioski. Z inicjatywy Teresy i Andrzeja Demuchów, przy udziale wyżej wymienionych panów uporządkowano otoczenie krzyża poprzez
urządzenie pieknego skalnika i ułożenie chodnika na dojściu do figury.
Bieżącą pielęgnacją otoczenia krzyża zajmuję się mieszkajace w pobliżu panie: Teresa Demucha, Teresa Barszczyk,
Hanna Wysok, Krystyna Gontarczyk, Alina Wlazły, Maria Demucha. Tego samego roku krzyż został poświęcony przez
proboszcza parafii Sereniki ks. Andrzeja Sarnę podczas (po raz pierwszy) odprawianej przy tym krzyżu Mszy Świętej
poświęcenia pól.
To właśnie tu, w tym obszarze w zamierzchłych czasach pojawili się pierwsi zasadźcy, którzy dali początek osadzie Wola Sernicka.

MAJÓWKI
Warto odnotować zachowaną do dziś ludową tradycję śpiewania modlitw majowych na chwałę Matki Bożej. Majówkowe śpiewania odbywają się przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych usytuowanych przy głównej drodze biegnącej przez
wieś. Jeszcze do niedawna przy większości krzyży w całej wsi śpiewano majówki. Niestety tradycja ta zanika. W 2013 roku
już tylko przy jednym (metalowym krzyżu) postawionym w miejscu bardzo starego drewnianego śpiewano majówkę.
Krzyż ten stoi na rozstaju dróg, z których jedna prowadzi do Pałecznicy, a druga na Zagrody (naprzeciwko gospodarstwa
Jerzego Włocha).
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CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE WOLI SERNICKIEJ
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZE
Teren wsi Wola Sernicka znajduje się w strefie stykowej dwóch prowincji geograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego
zaliczanego do Europy Zachodniej, oraz Polesia zaliczanego do Europy Wschodniej. Granica pomiędzy tymi makrostrukturami przyrodniczymi przebiega wzdłuż granicy gmin Serniki i Ostrowa Lubelskiego i dalej w kierunku miejscowości
Niedźwiada. Użytki rolne wsi Wola Sernicka stykają się z gruntami gminy Ostrów Lubelski. Wynika z tego fakt, że wieś
Wola Sernicka i jej grunty są najbardziej na wschód wysuniętą częścią Niżu Środkowoeuropejskiego291.
Na terenie wsi Wola Sernicka występuje fragment łąk z licznymi torfowiskami położonymi głównie na północny
zachód od wsi. Na tym terenie, zaliczanym do najcenniejszych zespołów roślinności łąkowej i torfowiskowej w powiecie
lubartowskim, występują niezwykle rzadkie w Polsce gatunki storczyków: storczyk krwisty, szerokolistny, plamiasty, rosną także bardzo rzadkie w polskiej florze gatunki: listera jajowata, starzec błotny, jaster jadowity, włosiennicznik wodny,
wolfia bezkorzeniowa, bagno zwyczajne, i rosiczki. Występują też rzadkie gatunki fauny łąk i torfowisk: zaskroniec zwyczajny, żaba moczarowa, żółw błotny. W lesie graniczącym z łąkami torfowiskowymi występują stanowiska przylaszczki
pospolitej, widłaka i konwalii miodowej.

WYDOBYWANIE TORFU
W okresie międzywojennym oraz po wojnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych domy ogrzewano drewnem
i torfem. Drzewo chłopi pozyskiwali ze swoich lasów, natomiast torf był kopany na rozległych torfowiskach, które otaczają Wolę Sernicką od południa i północnego zachodu. Pozyskiwanie torfu było masowe, na zakup węgla nie było ludzi stać.
Nawet dwupiętrowy budynek szkoły był ogrzewany torfem. O skali pozyskiwania torfu świadczą liczne zagłębienia terenu
tzw. torfianki. Torf wydobywano różnymi metodami. Na największą skale pozyskiwano to paliwo przy pomocy ręcznych
pchajek. Natomiast na rowie maszynowym wydobywano torf przy pomocy maszyn zwanych korbówkami. Maszynę obsługiwało czterech mężczyzn: dwaj stali na drewnianym pomoście kręcąc korbami, wbijając noże w warstwę torfu, która
dochodziła do 4 metrów miąższości. Kiedy noże dotarły do najgłębiej występującej warstwy torfu, zmieniano kierunek
kręcenia korbami. Torf już ucięty, unoszony był ku górze, a następnie odcinano jego część w odpowiednim miejscu, przy
pomocy noża tzw. szachulca. Prace te wykonywali dwaj inni mężczyźni. Widełkami o krótkich zębach przemieszczano
torf jeszcze ciężki i ociekający wodą na twardy grunt, po czym dużą cegłę torfu dzielono jeszcze na dwie części. Układano
„cegiełki” torfowe w tzw. koziołki lub rejki i suszono. Trwało to dość długo, przy dobrej pogodzie kilkanaście tygodni.
Bardzo dużą zagadką jest fakt znajdowania pod 4-metrową warstwą torfu potężnych bali, które tam leżały 292. Być może
są to śladach dawnych budowli sprzed wieków?

CEGIELNIA
Około 250 lat temu istniały w Woli Sernickiej dwie cegielnie. Jedna na polu Tadeusza Kozyry, w połowie drogi między wsią
a lasem Jaworowcem; druga przy obecnym stawie Jana Słomki - za Ośrodkiem Zdrowia. Cegła tam wytwarzana służyła do
budowy kościoła parafialnego w Sernikach. Surowiec do produkcji cegły pobierany był z pól i łąk znajdujących się w pobliżu
cegielni. W chwili obecnej o istnieniu cegielni w tym miejscu świadczą ciągle wyorywane resztki cegły. Zapiski parafialne potwierdzają fakt istnienia tych cegielni. Na przełomie XIX i XX wieku istniała cegielnia w lesie Baran. Stamtąd pozyskiwano surowiec – glinę. Właścicielem cegielni była rodzina Skoczylasów mieszkańców Woli Sernickiej. Wypalaczami cegły tzw. piecowym
był Żuchowski zięć Skoczylasa oraz Józef Skubisz s. Jana. Cegielnia przestała istnieć w latach pięćdziesiątych XX wieku293.

DZIEŃ DZISIEJSZY
Wola Sernicka to nowoczesna wieś leżąca w gminie Serniki w powiecie Lubartowskim. Położona na równinie lubartowskiej w odległości 7 km od Lubartowa, 22km od Lublina. Wola Sernicka liczy 247 gospodarstw ogółem 993 mieszkańców (w tym kobiet 511 i mężczyzn 482)294. Kolonia liczy 159 mieszkańców (w tym 87 kobiet i 72 mężczyzn). Wieś
administracyjnie posiada dwa sołectwa ale umownie przez mieszkańców dzieli się na trzy części tj. tzw.” Koniec” - gdzie
zaczyna się numeracja posesji, „Wieś” – to środkowa część wioski do skrzyżowania przy szkole oraz „Zagrody” - za skrzyżowaniem. Wola Sernicka Kolonia to oddzielne sołectwo. Najbliżej Woli leżą Serniki - 2 km, Nowa Wola 2,4 km, Pałecznica 2,5 km, Wólka Zabłocka 4 km, Nowa Wieś 5 km.
W ostatnich latach znacznie poprawiła się estetyka domów i zabudowań gospodarczych. Wiele domów parterowych
rozbudowano, niektóre podwyższono do wysokości piętra. Stosunkowo mało buduje się nowych domów. Już nie wszyscy
mieszkańcy Woli Sernickiej zajmują się uprawą ziemi. Ci, którzy to robią uprawiają głównie zborze. Łącznie mieszkańcy
Krzyż postawiono w 2013 r. na końcu wsi

291 B. Sobiesiak- Sielewicz, Struktura, walory i zagrożenia środowiska przyrodniczego regionu lubartowskiego, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1996, s.48.
292 Tamże
293 Z przekazu ustnego Józefa Skubisza s. Józefa.
294 Dane z 2013 roku z ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Sernikach.
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wsi i Kolonii posiadają około 30 kombajnów zbożowych 295. Ostatnimi czasy coraz więcej mieszkańców specjalizuje się
w produkcji palm wielkanocnych, co przynosi znaczący dochód. Łączna powierzchnia gruntów to 1850 ha, w tym: grunty
orne - 1198,71 ha, łąki – 385,39 ha, lasy – 242,83 ha, nieużytki - 23,07 ha. Gleby w klasach są zróżnicowane od III a do VI.
Przeważają gleby klasy IV. Kolonia posiada: użytki rolne o powierzchni 235,04 ha, łąki 39,374 ha, lasy 16,15, nieużytki
3,28 ha, inne 0,16 ha 296. Zmianie uległa też struktura gospodarstw i upraw. Następuje stopniowe gromadzenie znacznych obszarów ziemi poprzez wykupywanie i dzierżawienie gruntów rolnych przez niektórych miejscowych gospodarzy.
W chwili obecnej takich większych gospodarstw jest około dziesięciu. Na części słabszych bonitacyjnie pól zasadzono
las, który w tej chwili rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie wsi, korzystnie wpływając na lokalny mikroklimat. Inicjatorem
zalesiania słabych i ugorujących gleb był Stanisław Marzęda staraniem którego oraz ówczesnego Wójta Gminy Kazimierza Szymczaka w 1995 roku dokonano stosownych zapisów w planach przestrzennego zagospodarowania Gminy. Obecnie w tym rejonie, we wschodniej części wsi, zalesionych jest około 30 hektarów i ciągle przybywa nowych nasadzeń.
Od początku XXI wieku znacznie zmniejszyła się uprawa ziemniaków. Prawie wcale nie sadzi się tytoniu, który jeszcze
w latach 70-tych i 80-tych XX wieku był masowo uprawiany. Ponad połowa łąk nie jest użytkowana, ponieważ drastycznie
spadło pogłowie bydła. Mniejsza, wręcz marginalna, jest hodowla trzody chlewnej. Prawie wcale nie ma już koni. Ogrody
warzywne są małe i uprawia się je tylko na własny użytek. Dawniej Wola Sernicka z Nową Wolą znane były jako: „zagłębie
cebulowo-warzywne”. Sadów przydomowych prawie nie ma. We wsi zachowały się cztery pasieki pszczele oraz na Kolonii
również cztery. Źródłem dochodów dla części mieszkańców wsi są plantacje truskawek, porzeczek, malin. Znaczna grupa
osób wyjeżdża sezonowo do prac na Zachód Europy. Kilkunastu mieszkańców wyjechało kilka lat temu i mieszka już na
stałe w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Włoszech, Islandii.
Wola Sernicka dziś to na wskroś nowoczesna wieś. Istnieje tu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W skład personelu zakładu wchodzi trzech lekarzy: rodzinny internista, pediatra, stomatolog oraz cztery pielęgniarki. Jest apteka.
Wieś posiada wodę z wodociągu, biologiczną oczyszczalnię ścieków; w całości jest skanalizowana. Wszystkie drogi są
wyasfaltowane (poza Kolonią nr III), jest chodnik przez wieś, odnowiona remiza z ładną salą bankietowo-taneczną i za-

Chodnik przez wieś wykonany w 2011 r.

Szkoła Podstawowa rok 2013
295 Z przekazu Józefa Skubisza.
296 Z danych referatu podatkowego UG Serniki, rok 2013.

Skrzyżowanie w centrum wsi
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Skrzyżowanie dróg w lewo do Nowej Woli w prawo na koniec wsi,
w tle sklep zbudowany w latach 60-tych XX w. przez GS „SCH”, odnowiony w 2007 roku
pleczem kuchennym. Odnowiona wewnątrz i na zewnątrz
szkoła podstawowa, gimnazjum, boisko sportowe, nowoczesna hala sportowa, nowoczesny plac zabaw dla dzieci,
dostosowana do współczesnych wymogów organizacja
ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania w centrum wsi.
Z infrastruktury komunalnej brakuje już tylko gazu ziemnego. We wsi funkcjonuje cztery sklepy, kilka rodzinnych
zakładów pracy m.in. tartak, przewozy transportowe osób,
młyn, zakład ślusarski, zakłady stolarskie i inne z branży
budowlanej. To wszystko sprawia, że wieś jest gospodarczo
rozwinięta, nowoczesna, jak również zadbana i piękna. Naprawdę chce się tu mieszkać, żyć w sąsiedztwie życzliwych
ludzi, w otoczeniu przepięknej przyrody, rozległych pól
i łąk oraz lasu, który od wschodu zawitał do wsi.

Widok szkół od strony łąk. W tle widoczny maszt Internetu szerokopasmowego

Chodnik przez wieś, zbudowany w 2012 roku

Sklep w centrum wsi, zbudowany
w latach 60-tych XX w. przez GS.”SCH”
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SAMORZĄDOWCY WOLI SERNICKIEJ W LATACH 1990-2014

Kadencja 2006 – 2010

Radni z Woli Sernickiej i Woli Sernickiej Kolonii w latach 1990 – 2014

1. Barszczyk Józef		

2. Puchacz Helena 		

3. Wróbel Zbigniew

4. Kłoda Lucyna

2. Barszczyk Józef 		

3. Skubisz Marek 		

4. Kłoda Lucyna

Kadencja 1990 – 1994:
1. Florek Danuta		

2. Szymczak Kazimierz

3. Twardzisz Andrzej

4. Włoch Jerzy

Kadencja 2010 – 2014:
1. Bartkowicz Iwona
Kadencja 1994 – 1998:
1. Olejnik Edward

2. Walczak Zygmunt

		

3. Twardzisz Andrzej

4. Furtak Alfreda

Sołtysi sołectw Wola Sernicka i Wola Sernicka Kolonia
Kadencja 1990 – 1994 oraz kadencja 1994-1998:

Kadencja 1998 – 2002:
1. Kobyłka Marian

2. Olejnik Edward

		

3. Puchacz Henryk

4. Wysok Alfreda

2. Urban Zygmunt

3. Bartkowicz Henryk

2. Urban Zygmunt

3. Bartkowicz Henryk

Kadencja 1998 – 2002:

Kadencja 2002 – 2006:
1. Budzyński Henryk

1. Florek Mieczysław

2. Jankowska Elżbieta		

3. Marzec Stanisław

4. Bartkowicz Henryk

1. Demucha Kazimierz
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Kadencja 2002 – 2006:
STRONA TYTUŁOWA CZERNIEJÓW
1. Puchacz Helena

2. Łyszcz Andrzej

3. Pydyś Zbigniew

2. Łyszcz Andrzej

3. Bartkowicz Jacek

2. Łyszcz Andrzej

3. Barktowicz Jacek

Kadencja 2006 – 2010:
1. Puchacz Helena

Kadencja 2010 – 2014:
1. Skubisz Marek

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci,
nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości…
Cyceron

Czerniejów

Autorzy rozdziału:
Edward Marzęda przy
współpracy Beaty
Plewki, Andrzeja
Kobyłki, Danuty
Szczepaniak
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CZERNIEJÓW – NAJDAWNIEJSZA HISTORIA
Początki tej miejscowości mogą być bardzo odległe.
Przypuszczalnie znajdowały się tu kopce pochodzące
z czasów wczesnego średniowiecza lub jeszcze wcześniejsze; niestety nie zachowały się do naszych czasów.
Pisana historia tej miejscowości zaczyna się od 1390
roku. W dniu 4 października w Zawichoście Marcin
z Marcinkowic, podkomorzy królowej Jadwigi wydał dokument w sprawie zabójstwa dwóch kobiet w Zawieprzycach. Sprawców nie udało się znaleźć, ale według dawnego
prawa w przypadku zabicia kobiety należało zapłacić królowej specjalną opłatę zwaną „ruszycą”. Właśnie podczas
regulowania tych kwestii, we wspomnianym dokumencie
wymienia się sąsiednią wieś Czirnyow oraz pobliskie bagno Raszow.

Początek wsi Czerniejów

W tym czasie była to prywatna wieś szlachecka i należała do miejscowego rodu szlacheckiego piszącego się z Czerniejowa (heredes Czirnowsczi). Na początku XV wieku dziedzicem wsi był Andrzej z Trębaczowi, który zostawił w 1429 roku
1/3 wsi niejakiemu Jakuszowi z Uniszowic. W połowie XV wieku dziedzicem wsi był Bartosz z Czerniejowa, a w końcu
XV wieku Mikołaj z Czerniejowa. W tym czasie stare kroniki wymieniają też Stanisława Czyrnowszkiego, który wziął
nazwisko właśnie od tej wsi.
W końcu XV wieku w tej miejscowości miał przypadek mezaliansu, jaki nie często zdarzał się w tamtych czasach.
Z 1485 roku pochodzi informacja o Jakubie Jaskra - kmieciu z Czerniejowa, który ożenił się ze szlachcianką z Grabianowic (nie istniejąca dziś wieś między Turką a Łuszczowem) Jadwigą Grabianowską. Szlachcianka i jej dzieci straciły prawo
szlachectwa, które wiązało się z wolnością osobistą i wieloma przywilejami.
W latach 90-tych XV wieku właścicielem wsi był Marcin z Czerniejowa, który nie był zbyt walecznym rycerzem. Nie
stawił się na wezwanie króla, który w 1497 roku zwołał pospolite ruszenie. Po przegranej bitwie na Bukowinie (Mołdawia)
król surowo potraktował dezerterów, wśród których znalazł się również wspomniany Marcin z Czerniejowa. Wieś została
skonfiskowana i nadana ulubieńcowi króla - Mikołajowi z Ostrowa, wojewodzie sandomierskiemu.
Mikołaj z Ostrowa był wielkim magnatem ówczesnej Polski. Początkowo był wojewodą lubelskim, a w dniu 7 marca
1497 roku został mianowany wojewodą sandomierskim. Skupował różne majątki w Polsce, dzierżawił też majątki królewskie, przez co stał się zamożnym magnatem. Uczestniczył w nieszczęsnej wyprawie mołdawskiej skończonej klęską
wojsk polskich.
Mikołaj Ostrowski nie miał talentu organizacyjnego i nie radził sobie z zarządzaniem tak dużym majątkiem. W 1488
roku, aby ratować swoje dobra, musiał pożyczyć od Jana Ossolińskiego 3 000 florenów węgierskich. Zaczął też zastawiać
swe wsie i wyprzedawać. Mikołaj Ostrowski zmarł na początku 1501 roku, nie zostawiając potomków. Po jego śmierci już
uszczuplony majątek uległ rozproszeniu. Niestety trudno teraz dociec kto kupił tę wieś od Ostrowskich. Wiadomo, że na
początku XVI wieku była to niewielka osada, w 1531 roku liczyła zaledwie dwa łany ziemi.
W końcu XVI wieku przeszła na własność rodziny Niszczyckich. W 1626 roku wieś należała do potomków Zygmunta
Niszczyckiego, a była dzierżawiona przez Rafała Leszczyńskiego, wojewodę bełskiego. We wsi były 2 zagrody z rolami,
młyn, mieszkał też jeden rzeźnik.
W połowie XVII wieku znaczącą pozycję w województwie lubelskim miała rodzina Drohojewskich i zapewne to
Krzysztof Drohojewski (dziedzic pobliskich Sernik) kupił również tę wieś od Niszczyckich. Syn Krzysztofa, Andrzej Drohojewski występuje jako dziedzic wsi w 1676 roku; mieszkało tu w tym czasie zaledwie 46 osób.
Od XVII wieku Czerniejów należał już do dóbr sernickich, a następnie do dóbr rodziny Potockich. W 1787 roku była
to średniej wielkości osada. Mieszkało tu 175 osób, w tym 17 Żydów. Natomiast w 1827 roku zanotowano tu istnienie
28 domów i 177 mieszkańców.
W pierwszej połowie XIX wieku właścicielami wsi byli: Maciej Łyszkiewicz, a następnie Leon Popławski (kolejni dziedzice Sernik).
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W rok po wybuchu powstania styczniowego, aby odciągnąć chłopów od walki, władze carskie przystąpiły do uwłaszczania ziemi dworskiej. Ukaz carski z 1864 roku uwłaszczał wszystkie wsie. Uwolnił włościan od wszelkich powinności
na rzecz dziedzica. Razem z gruntami przeszły na własność włościan znajdujące się na tym gruncie mieszkania, zabudowania gospodarcze, inwentarz gruntowy i żywy. Dał prawo pasania bydła na pastwiskach wskazanych przez dwór,
otrzymywanie z lasów dworskich opału po 2 fury tygodniowo w zimie i po 1 w lecie na każdą osadę. Właściciel otrzymał
od rządu odszkodowanie. Drugą reformą władz carskich było utworzenia gmin wiejskich. W 1864 roku ziemia dworska
została uwłaszczona i Czerniejów stał się samodzielną miejscowością w gminie Serniki. Po raz pierwszy gmina miała
charakter samorządowy i została oddzielona od władzy właścicieli ziemskich (dziedziców). Utworzono gromady wiejskie
na czele z zebraniem wiejskim i sołtysem. Zebrania gminne odbywały się pod przewodnictwem wójta. Według ukazu
carskiego gmina dzieliła się na gromady. Wójt był na terenie gminy przedstawicielem i wykonawcą władzy państwowej
oraz wykonawcą uchwał zgromadzenia gminnego. Aby zostać urzędnikiem gminnym nie była konieczna umiejętność
czytania czy pisania (z wyjątkiem pisarza). Władze carskie preferowały, aby urząd wójta sprawowany był przez chłopa,
a nie szlachcica czy magnata. Wójtowie podlegali naczelnikowi powiatu a naczelnik powiatu gubernatorowi. Na obszarze
obecnej gminy powstały dwie: Wola Sernicka i Wólka Zawieprzycka. Według danych z 1877 roku na tym terenie istniała
już tylko gmina Serniki. Taki układ terytorialny utrzymał się do połowy XX wieku.
Czerniejów to malownicza wieś położona nad rzeką Wieprz. Jednak w latach 50-tych XX wieku nie było połączenia
z Lubartowem czy Lublinem – transport przez tę rzekę odbywał się przy pomocy łódki (krypy). Wprawdzie dziś jest już
kładka, ale ruch pojazdów samochodowych i tak odbywa się okrężną drogą.

Przeprawa przez rzekę Wieprz w latach 50-tych XX wieku

Widok mostu od strony Rokitna

Mieszkańcy wioski przekraczający rzekę dzięki drewnianej „krypie”;
widoczna lina, którą należało trzymać i mocno ciągnąć, aby
przesuwać łódkę
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CZERNIEJÓW PODCZAS WOJEN
OKRES I WOJNY ŚWIATOWEJ
Do wojska w głąb Rosji przed I wojną światową został zabrany mieszkaniec wsi Czerniejów Iwanek Feliks299.
W dniach 5 i 6 sierpnia 1915 roku na polach sąsiadującej Ruskiej Woli rozegrała się bitwa pomiędzy armią rosyjską i
austro - niemiecką. W tym czasie wioska Czerniejów została spalona a ludność, w czasie żniw, wysiedlona na teren niezagrożony. Niektórzy udali się niedaleko od wioski i powrócili po zakończeniu działań wojennych do organizowania życia
od nowa. Byli i tacy, którzy zabrali na wóz swój majątek i udali się w daleką drogę z frontem rosyjskim na wschód a po
przekroczeniu linii frontu przez Niemców powrócili do swoich spalonych domostw pod koniec września. Pozostały na
polach jeszcze tylko niezebrane ziemniaki 300.
Po zakończeniu działań wojennych I wojny światowej rozpoczęła się okupacja austro-węgierska. W jej wyniku spolszczono administrację gminną, której władze zajmowały się głównie zbieraniem kontyngentów dla wojsk okupacyjnych.
Władze zezwoliły na działalność polskiego szkolnictwa. Polskie szkoły wiejskie musiały być jednak opłacane przez rodziców. W wojnie z Rosjanami w 1920 roku walczył Szczepaniak Józef z Czerniejowa 301.

OKRES MIĘDZYWOJENNY
Po lewej: Mieszkaniec wioski łowiący
ryby
Po prawej: Prowizoryczna kładka przez
rzekę; lata 70-te XX wieku
W latach 70-tych XX wieku istniała prowizoryczna kładka. Ludzie bali się jednak po niej chodzić, ponieważ częsty
wylew rzeki wiosną i przepływ lodu w postaci kry przewracał ją i trzeba było stawiać nową.
Z inicjatywy władz samorządowych gminy Serniki na Wieprzu w Czerniejowie w latach 90 – tych XX wieku stanął
solidny, żelazny most. Elementy do jego konstrukcji kupiono w Lublinie z jednego z rozebranych tam mostów.

PARCELACJA MAJĄTKÓW: CZERNIEJÓW I ORAZ CZERNIEJÓW II
Jeszcze przed parcelacją zarządzoną ukazem carskim w miejscu nazwanym „Białą Górą” istniał dwór w Czerniejowie,
który został zlikwidowany.
Po likwidacji wspomnianego dworu jeszcze przez pewien czas istniał folwark, Czerniejów I i Czerniejów II, który
został jednak na przełomie XIX i XX wieku rozparcelowany i powstała wtedy osada Czerniejów Kolonia. W folwarku tym
karbowym był Michał Marzęda syn Ignacego zamieszkały we wsi Ruska Wola, który zmarł jeszcze przed parcelacją majątku w 1894 roku.
W 1898 roku Ludwik Grabowski rozparcelował 509 mórg ziemi z folwarków Czerniejów i Marysin. Nabywcami dóbr
Czerniejów I o powierzchni 77 mórg byli: Stanisław Jemielniak, Feliks Czubacki, Karol Sternik, Jan Bartnik, Franciszek Sternik, Antoni Mazurek, Paweł Szamanek, Antoni Szalast syn Andrzeja, Mikołaj Szalast, Antoni Lato, Antoni Jemielniak, Antoni Szalast syn Pawła 297. Czerniejów II o powierzchni 253 morgi nabyło 30 włościan: Ignacy Strachowski, Józef Strachowski,
Zofia Włosek córka Feliksa, Antonina Sagan, Ignacy Budzyński, Filip Serwin, Ignacy Jusiak, Franciszek Pydyś, Ignacy Pydyś,
Wincenty Pydyś, Marcin Bogdanowicz, Jan Wójcik, Jan Lipski, Leon Olejnik, Aleksander Marzec, Władysław Strachowski,
Józef Lato, Walenty Woźniak, Paweł Woźniak, Szczepan Woźniak, Stanisław Wlazły, Szczepan Kowalczyk, Kacper Budzyński, Franciszek Rybicki, Antoni Wasil, Antoni Włosek, Wojciech Przystupa, Jan Marzęda, Antoni Florek, Paweł Marzęda 298.
Z biegiem lat rozparcelowany folwark Czerniejów II zwany Kolonią Czerniejów został wchłonięty w granice Nowej
Woli. Granice tego obszaru to olszyna i las Klin od strony południowej, droga do Wólki Zawieprzyckiej oraz na Marysin
od strony północnej tzn. od wsi Ruska Wola. Znikły zabudowania folwarczne koło olszyny przy drodze do Czerniejowa
a pojawiły się zabudowania na rozparcelowanych działkach. Jeszcze w latach 60- tych XX wieku na miejscu zabudowań
folwarcznych rosły dzikie grusze, wyorywano cegły z nieistniejących już zabudowań. Rozciągały się one dawniej po
stronie drogi polnej prowadzącej do Czerniejowa, na brzegu rozległych łąk w kierunku lasu Klin. Opustoszały i wreszcie
zostały rozebrane, gdy po rozparcelowaniu majątku folwarku Czerniejów II właściciele działek budowali domy „na swoim”. W ten sposób powstała też droga z Nowej Woli w kierunku lasu Klin do Zawieprzyc, a przy niej zabudowania. Przed
parcelacją majątku był to jednolity obszar pól a droga w kierunku zabudowań folwarcznych prowadziła na pograniczu łąk
i pól uprawnych. W latach pięćdziesiątych na tym obszarze powstało Kółko Rolnicze Nowa Wola, które zostało połączone
szosą z obszarem wsi Nowa Wola. Dziś jest to teren zabudowany.
297 AKW Lubartów. Wykaz hipoteczny Dobra Czerniejów Nr 1, sygn 58, s. 1,3.
298 AKW Lubartów. Wykaz hipoteczny Dobra Czerniejów Nr 2, sygn. 59, s. 1,8-11.

W II Rzeczpospolitej utrzymano w mocy ustawę o samorządzie gminnym z marca 1864 roku, ale zmodyfikowano
dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 roku. Zupełnie nowym organem była Rada Gminy wybierana przez
zgromadzenie gminne na okres 3 lat. Składała się z 12 członków oraz 6 zastępców. Zgodnie z Lubelskim Dziennikiem
Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 181 z 1935 roku gminę Serniki podzielono na gromady. W związku z podziałem wśród gromad gminy Serniki znalazła się i gromada Czerniejów. Według danych ze spisu w 1921 roku Czerniejów
liczył 34 domy i 216 mieszkańców. Istniejąca obok miejscowość Czerniejów Kolonia (rozparcelowana w 1898 roku) liczyła
19 domów i 116 mieszkańców.

POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ
Tuż przed II wojną światową zarządzono mobilizację. Do wojska z Czerniejowa powołano: Szczepaniaka Józefa, Szczepaniaka Stanisława, Wójtowicza Andrzeja, Dobrzyńskiego Jana. Wszyscy dostali się do niewoli 302. Dnia 1 września 1939
roku rozpoczęła się II wojna światowa. Okupant w dniu 28 listopada 1939 roku wydał zarządzenie „O zarządzie gmin
polskich”. Gminy stały się narzędziem władz okupacyjnych. Zniesiono samorząd wiejski, rady gminne, zarządy gmin
i rady gromadzkie. Pozostały tylko organy wykonawcze – wójt, sołtysi oraz urząd gminy z sekretarzem. Niemcy nie mogli
zastąpić całego aparatu administracyjnego swoimi ludźmi. Wójtowie i sołtysi stali się funkcjonariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych zadań należała organizacja kontyngentów oraz wyznaczanie ludzi do pracy przymusowej. Mieli
też obowiązek wskazywania osób współpracujących z podziemiem oraz osób ukrywających się np. Żydów. Partyzanci
niszczyli akta kontyngentowe oraz zwykłe akta gminne. Sołtysi musieli zwracać uwagę na zaciemnianie mieszkań każdej
nocy oraz wyznaczać warty nocne. Prowadzili kartoteki kontyngentowe. Kontyngenty były różne. Dotyczyły zboża, drobiu, mięsa, warzyw, mleka, ziemniaków, słomy, miodu, jaj, buraka cukrowego, lnu, konopi. Za niedostarczanie np. mleka
na czas groziła grzywna oraz rekwizycja krowy. Oprócz tego zbierano podatki.
Od wiosny 1940 roku, zgodnie z zarządzeniem władz niemieckich, zabierano ludzi bezrobotnych w wieku od 16 do
50 lat na przymusowe roboty do Niemiec. Każdy wywożony miał zabrać ze sobą odzież roboczą i żywność na 3 dni. Fakt
ten dokładnie opisuje Gdula Anna. Opowiada o tym, jak przyjeżdżali do wsi Niemcy i zabierali wszystkich napotkanych
młodych mężczyzn na roboty. Każdy, kto nie miał zajęcia w gospodarstwie rolnym podlegał wywózce do Niemiec. Wielu
mieszkańców ukrywało się. Każde pojawienie się przyjeżdżających Niemców do Czerniejowa budziło grozę wśród Polaków. Spodziewano się różnych niebezpiecznych działań 303. Na końcu wsi Czerniejów od strony Sernik mieszkała Wanda
Czuchryta. Miała dwie córki. Jedna z nich uciekała do lasu i zabili ją Niemcy, druga córka została zabrana na roboty
i po wojnie wróciła 304. W czasie wojny doszło do zabicia trzech partyzantów AK po drugiej stronie Wieprza. Chcieli oni
przeprawić się przez Wieprz w kierunku Rokitna. Tuż za Wieprzem zaatakowali ich Niemcy i trzech zabito a jednego rannego zabrano ze sobą 305. Pewnego razu partyzanci AK przyszli do Czerniejowa. Rozlokowali się we wsi, postawili wartę
w miejscu dzisiejszego mostu przez Wieprz.. Tam był prom dwu łodziowy do przewozu pojazdów, który obsługiwał Jan
Puchacz. I oto jechało wesele Ignacego Marzędy, syna Wawrzyńca, z Nowej Woli do Wólki Rokickiej. Na wozie przygrywała orkiestra Adolków z Jacka i bębniła dziewczyna. I nagle wartownik stojący na warcie – promie, pochodzący z Brzeźnicy
Książęcej pseudonim „Borówka”, wskoczył na wóz weselny. Pojechał aż pod Rokitno. Tam zobaczył Niemców. Chciał
wrócić na swój posterunek i udał się biegiem w stronę Wieprza. Wtedy Niemcy oddali strzały w jego kierunku. Niestety
299 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
300 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
301 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
302 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
303 Ze wspomnień Anny Gduli.
304 Ze wspomnień Anny Gduli.
305 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
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trafili go. Na głos strzelaniny wszyscy partyzanci, rozlokowani we wsi, zerwali się na równe nogi. Ciało zabitego zabrano
i najpierw ukryto a następnie pochowano na cmentarzu w Sernikach. Niemcy nie interesowali się dalej tą sprawą 306.
Majątek w Sernikach był pod zarządem niemieckim, którego komendantem był Szpilman. Do dziś wspominany przez
najstarszych mieszkańców jako człowiek, który wykazał się okrucieństwem wobec miejscowej ludności. W okresie sprawowania przez niego władzy został posadzony las znajdujący się poza ogrodzeniem cmentarza grzebalnego w kierunku
rzeki Wieprz oraz koło Marysina, przy drodze z Nowej Woli do Sernik.
W Czerniejowie podczas okupacji nie było większych akcji urządzanych przez Niemców na mieszkańcach wsi. Groźnymi byli bandyci miejscowi i z okolicznych wiosek. Przykrym i trudnym do zaakceptowania był fakt, że Polak (czasem nawet
sąsiad lub mieszkaniec sąsiedniej wsi) stawał się dla drugiego Polaka katem. Często do domów przychodzili rabusie, wybijali szyby – gdy nie chciano ich wpuścić. Rabowali wszystko, co tylko znaleźli. W dzień mieszkańcy obawiali się okupanta,
a w nocy bandytów. Dopiero po zawiązaniu prawdziwej partyzantki rabusi zaczęto likwidować. Znacznie inaczej zachowywała się partyzantka. W późniejszym okresie wojny wielu młodych ludzi pozostawiając dom rodzinny udawało się do lasu,
żeby walczyć ze wspólnym wrogiem, okupantem niemieckim. Powstała partyzantka, która nie była groźna dla mieszkańców
wsi, organizowała sabotaż przeciw okupantowi. Partyzanci przychodzili jedynie wieczorami do wsi po jedzenie (chleb, jajka
itp.) Powstało wiele różnych organizacji partyzanckich, które miały jeden cel: walczyć z wrogiem. Partyzantka w Czerniejowie
składała się głównie z oddziałów AK. Działał tu Walenty Waśkowicz z Nowej Woli pseudonim „Strzała”, który współpracował
z mieszkańcami wsi Czerniejów: Marianem Puchaczem pseudonim „Kubuś” i Jerzym Marciniakiem pseudonim „Sęk”.

CZAS PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Latem 1944 roku gmina Serniki została wyzwolona przez Armię Czerwoną. Był to bardzo ciężki czas dla mieszkańców gminy. Wszystko z powodu zniszczeń wojennych i dewastacji infrastruktury. Jesienią 1944 roku na nowo rozpoczął
pracę Urząd Gminy Serniki. Sytuacja pracowników gminy była tragiczna. Żalili się, że nie mogą wyżywić swoich rodzin.
W skład Gminnej Rady Narodowej jesienią 1944 roku wybrano z Czerniejowa Stanisława Barszczyka. Sołtysem w tym
czasie był Jan Szymczak. Przed wojną wójt przewodził radzie, a po wojnie według nowych przepisów musiały być dwie
osoby, oprócz wójta był jeszcze Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej. Dnia 25 stycznia 1945 roku przeprowadzono
wybory władz gminy. Nie było w ich szeregach mieszkańca wsi Czerniejów.
Po wyzwoleniu Lubelszczyzny przez Armię Radziecką w 1944 roku zaczęto powoływać do wojska mężczyzn urodzonych w latach 1920-1924. Z Czerniejowa byli powołani: Stanisław Szczepaniak, Szczepan Włosek, Bronisław Kłosowski,
Tadeusz Szczepaniak, Stefan Podlodowski, Antoni Grzegorczyk, Czesław Baran, Mieczysław Reja, który zginął w Kołobrzegu.307 Pierwsze dni po wyzwoleniu to również straszliwy okres w życiu mieszkańców wioski. Front wojenny przeniósł się nad Wisłę. Zaczęły się bombardowania organizowane przez armię niemiecką. Wśród mieszkańców wybuchała
panika. Ludność starała się ukrywać przed bombardowaniem. Jedni wybierali piwnice, inni wynosili się na pole w kupki
skoszonego zboża. Nie było wiadomo gdzie jest bezpieczniej. Wypada wspomnieć o wybuchu w lesie niemieckim, który
miał miejsce jesienią (wrzesień, październik) 1944 roku. Wybuch był tak silny, że w jednej chwili w domach Nowej Woli,
Czerniejowa, a nawet Brzostówki otworzyły się zamknięte okna, drzwi, spadały dachówki, wypadały szyby z okien, koń
stawał dębem podczas orki na polu. Jeden wybuch był najsilniejszy, po nim jeszcze kilka słabszych. Widok był przerażający: unosił się dym w postaci potężnego grzyba nad lasem niemieckim. To wysadzone duże składy amunicji zlokalizowane
w miejscu, gdzie znajdują się obecnie magazyny wojskowe, których nie zdążyli zabrać Niemcy 308.
Straszliwym okresem w życiu wsi Czerniejów były pierwsze lata po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. Dnia 15 marca 1946
roku zabito w mieszkaniu Janinę Marzęda (lat 26), która osierociła dwóch małych synów: Edwarda i Józefa, Szczepana Włoska
(lat 25), Czesława Barana; ranna została Maria Reja.309. Jana Reję (lat 20) wywieziono do wsi Nowa Wola, torturowano w domu
u Wawrzyńca Marzędy. Po torturowaniu nawet ściany były krwią pobryzgane. Potem wzięto zmaltretowanego, przywiązano do
wozu konnego (zabranego od Serwina Filipa) i ciągnięto w kierunku lasu Klin. Gdy dojechano do lasu w kierunku Zawieprzyc,
w miejscu gdzie kończy się las chłopski, był już nieżywy. Tam go zakopano. Partyzanci potajemnie zabrali jego ciało. Podobno
leży na cmentarzu w Kijanach.310 Rodzina Reja mieszkała nieopodal zabudowań Marzędy Bolesława – była to słaba, drewniana
chałupka. Pociski wpadły do Marzędów przez okno. Ponieważ było tam dużo ludzi (chwilowe zgromadzenie) trafiły niewinną
Janinę311. Dnia 4 października 1946 roku wybito w Czerniejowie rodzinę Podlodowskich: Macieja lat 61, żonę Mariannę i córkę
Walerię lat 33. Wcześniej ich druga córka Zofia była w partyzantce; za to była zemsta. Ich syn Stefan zginął na wojnie312.
Obie te akcje przeprowadził oddział „Szatana” wyłoniony z oddziału „Brzozy” w 1946 roku już jako samodzielny
oddział WIN-u 313.
306 Z opowiadań Józefa Barszczyka.
307 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
308 Z opowiadań Stanisława Szczepaniaka, syna Józefa.
309 R. J. Dumało: Wojna, okupacja, wyzwolenie . Lubartów 1939-194. Lublin 2001.
310 Z relacji Stanisława Szczepaniaka, Józefa Barszczyka, Marii Marzęda Błaszczak.
311 Ze wspomnień Anny Gduli i Stanisława Szczepaniaka.
312 Z relacji Stanisława Szczepaniaka.
313 R. J. Dumało: Wojna, okupacja, wyzwolenie. Lubartów 1939-194. Lublin 2001.
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LATA 50-TE XX WIEKU
W latach 1950-1954 zniesiono samorząd terytorialny. Pozostał nadal okręg zwany gminą. Jego cały majątek przejęło
państwo. Rozwiązano organy wykonawcze tj. zarząd gminy, rady gromadzkie. Ich kompetencje przejęły rady narodowe.
Pozostały nadal urzędy gmin pracujące pod przewodnictwem sekretarzy gmin, wchodzących w skład Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Od czerwca 1950 roku zrezygnowano z urzędu wójta. Pełnię władzy w gminie przejęło Prezydium
Gminnej Rady Narodowej. Największe doświadczenie w zarządzaniu gminą Czerniejów miał dawny wójt i to on w czerwcu 1950 roku został Przewodniczącym Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Sołtysi od 1950 roku podlegali przewodniczącym gminy. W 1951 roku rozpoczęto przymusowy skup zwierząt rzeźnych, mleka i ziemniaków. Gmina Serniki funkcjonowała do końca 1954 roku. Dnia 25 września tego roku weszła w życie ustawa o reformie podziału administracyjnego.
W miejsce dotychczasowych gmin powstały nowe gromady. Na czele ich stały Gromadzkie Rady Narodowe z Prezydium
(przewodniczący, zastępca, sekretarz prezydium i dwóch, trzech członków). Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku.
W ten sposób powstała Gromada Nowa Wola. W skład tej gromady weszły wsie: Nowa Wola i Czerniejów. Siedziba gromady mieściła się w domu należącym do Romana Pydysia. Podczas pierwszej sesji Gminnej Rady Narodowej wybrano
Prezydium, na czele którego stanął Franciszek Włosek. Sekretarzem Prezydium został mieszkaniec Czerniejewa - Stefan
Lato, potem Jan Biskup. Od 17 czerwca 1956 roku nowym Przewodniczącym został Jan Kanadys, jednak w kilka miesięcy
później został odwołany ze stanowiska; zastąpił go Jan Kobyłka.
Wśród radnych w tym okresie był mieszkaniec Nowej Woli – Aleksy Sagan. Radnym z Czerniejowa w kadencji 19551958 był Biskup Mikołaj.
Podatek rolnicy płacili gotówką, żywcem i zbożem (według zaniżonej ceny zboża). Po 1956 roku na wsi wiele się
zmieniło. Zmniejszono wymiary obowiązkowych dostaw oraz podatków. Podniesiono ceny skupu. Polepszyło się zaopatrzenie sklepów, w tym także dostęp do materiałów budowlanych.
W latach 50-tych nakłaniano też do czynów społecznych, dzięki którym wiele wsi zyskało utwardzone drogi. Po
wyborach do rad narodowych w lutym 1958 roku radnymi w kadencji 1958-1961 z Czerniejowa byli: Mikołaj Biskup, Jan
Szostak, Jakub Kosik i Jan Szymczak.
Gromada Nowa Wola została uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie zniesiona z dniem 31 grudnia 1959
roku. Jej obszar włączono w skład gromady Serniki.

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA MIESZKAŃCÓW CZERNIEJOWA OD LAT 70-TYCH DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
Po VI Zjeździe PZPR w 1971 roku, dnia 29 listopada 1972 roku Sejm uchwalił ustawę „O utworzeniu gmin i zmianie
ustawy o radach narodowych”. Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie powołano gminę Serniki
z dniem 1 stycznia 1973 roku, do której należał Czerniejów. Był to terenowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego. Organem uchwałodawczym była gminna rada narodowa, która spośród swego grona wybierała prezydium i komisje. Przewodniczącym rady zostawał zazwyczaj pierwszy sekretarz gminnego komitetu PZPR. Powołano urząd gminy
do wykonania zadań naczelnika gminy. Naczelnik gminy był powoływany i odwoływany przez wojewodę. Urząd gminy
dzielił się na trzy części: Biuro Urzędu, Gminną Służbę Rolną i Urząd Stanu Cywilnego. W okresie 1973 – 1984 radnym
z Czerniejowa był Jan Biskup. W latach 1979 – 1980 kryzys państwa pogłębiał się. Latem 1980 roku w wielu zakładach pracy rozpoczęto strajki, co doprowadziło do zalegalizowania ruchu „Solidarnośći”. Dnia 19 marca 1981 roku Rada Państwa
podjęła uchwałę w sprawie umacniania roli samorządu mieszkańców wsi. Zebrania wiejskie od tej pory mogły uchwalać
projekty uchwał, którymi musiała się zająć gminna rada narodowa. Zebrania zyskały inicjatywę uchwałodawczą. Dnia
13 grudnia 1981 roku ogłoszony został stan wojenny. Do urzędów wkroczyło wojsko. Gminne rady narodowe i zebrania
wiejskie miały zakaz zgromadzeń. Ustawą z 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
władze zreorganizowały administrację wiejską poprzez powołanie samorządu terytorialnego. Nadzór nad samorządem
wiejskim sprawowała rada narodowa i naczelnik. W okresie 1984 – 1990 radnym z Czerniejowa był Józef Barszczyk.
W kwietniu 1990 roku zakończyła działalność Gminna Rada Narodowa w Sernikach. Wybory do Rady Gminy Serniki
miały miejsce 27 maja tego roku. Wówczas w okresie 1990 - 1994 w skład rady gminy z Czerniejowa wszedł Tomasz Szczepaniak, syn Stanisława. Sołtysem wówczas w Czerniejowie był Stanisław Grzywacz. Radnym z Czerniejowa w dwóch
kadencjach, w latach 1998 – 2006 był Zbigniew Reszko.
Kadencję 2006 – 2010 z ramienia Czerniejowa reprezentował Jacek Pydyś, syn Stanisława. Na kadencję 2010-2014 do
rady gminy wszedł Andrzej Kobyłka, syn Czesława, również jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia Ludności. Obecnie sołtysem wsi Czerniejów jest Danuta Szczepaniak.

158

ŻYCIE MIESZKAŃCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU
Po drugiej wojnie światowej życie na wsi było zupełnie inne niż dziś. Większość prac wykonywano siłą rąk i zwierząt. Orkę pod zasiew gospodarze sprawowali pługami ciągniętymi przez konie. Zboże sieli ręcznie, wprawnie rozrzucając ziarno po polu. Kosą żęli zboże i trawy w czasie sianokosów. Ścięte zboża zbierali ręcznie przy pomocy sierpa;
wiązano w snopy i ustawiano je po dziewięć lub dwanaście. Przy zbieraniu zboża chodzili boso przy ściernisku; często
mieli poranione nogi. Po wysuszeniu zboża w kupach – zwozili je do stodoły lub składali w sterty i dopiero później
młócili. Pojazdem do zwózki był wóz drabiniasty na kołach żelaznych, z czasem już na kołach gumowych, ale to dopiero w latach 60-tych.
Zboże młócono jesienią lub zimą, w stodole cepami; w późniejszym czasie - maszyną, która była napędzana kieratem
ciągniętym przez dwa konie. Maszyna znajdowała się w stodole a kierat na zewnątrz stodoły. Połączony był z maszyną
poprzez przekładnię drążkową. Wymłócone zboże było oczyszczane na młynku (wialni). Wialnia poruszana poprzez
obracanie ręczne korbą oddzielała czyste zboże od plew.
Kopanie kartofli odbywało się ręcznie motyką i trwało nieraz przez kilka tygodni. Należy tu podkreślić, że w tamtych
czasach sadzono kartofli znacznie więcej niż obecnie. Z czasem zaczęto używać do kopania ziemniaków kopaczki konnej, co usprawniało znacznie prace polowe.

Zbiór ziemniaków,
bulwy wykopane konną kopaczką zabierają zbieracze
Kartofle były podstawową karmą dla zwierząt, głównie dla świń. Zboża nie było tak dużo jak w dzisiejszych czasach,
ponieważ nie stosowano innych nawozów poza obornikiem. Uprawiano również len, konopie, rzepak. Służyły one do
wyrabiania włókien na odzież lub pościel; wyrabiano też olej i paszę dla zwierząt. Pracy było moc. Ale była też możliwość
zbytu na produkty rolne, skup mleka, jaj itp. Należy podkreślić, że w tamtych czasach owoce były rarytasem. Gotowano
zupy owocowe, szczaw, kasze, barszcz, robiono pyzy lub smażono placki ziemniaczane a od święta kapuśniak, pierogi
z kaszy gryczanej lub jaglanej. Robiono również masło ze swojej śmietany w tzw. „maselniczkach”. Nie było to zawsze proste, czasem bywały problemy z wyrobem masła w warunkach domowych. Wędlina była rzadkością, wyrobiona na święta
sposobem domowym często była domownikom wydzielana. Nie było sprzedaży wędlin w sklepach na taką szeroką skalę
jak dzisiaj, szczególnie na wsi. Był to okres, kiedy nie było urządzeń chłodniczych. Mięso z zabitych zwierząt (zwłaszcza
ze świń) było składane w drewnianych faskach (beczułkach), przesypywano je solą i brano w miarę potrzeby do sporządzenia pokarmów. Nawet lody sprzedawane na odpustach były sporządzane w dniu sprzedaży i chłodzone w bańkach
z lodem zebranym w porze zimowej i przechowywanym w chłodnych pomieszczeniach. Ale były smaczne, nie ma dziś już
takich. Również drób był rarytasem. Sporadycznie zabito koguta domowego i gotowano rosół. Chleb pieczono w domu.
Na święta nie robiono takich wypieków jak w dzisiejszych czasach. Były to głównie placki z kaszą gryczaną, makiem,
marchwią, bułki zwykłe nasączone dodatkami. Podstawą gotowania były produkty, które urosły w polu lub pochodzące
od zwierząt. Dodawano zakupione przyprawy do gotowanych, smażonych czy pieczonych wyrobów. W latach powojennych (również przed wojną) zgodnie z opowiadaniem starszych ludzi popularnym posiłkiem były śledzie. Kupowano ich
bardzo dużo, bo nie wymagały chłodzenia i ludzie chętnie je jedli.
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ruchu samochodowego jeszcze z początkiem lat 80-tych. Połączenie samochodowe z Sernikami poprzez Marysin stało
się możliwe po wybudowaniu szosy w 1988 roku. Wykonano nasyp koło „fosy” nad zabagnioną łąką i powstała droga.
Władze ówczesne planowały wybudować most do przejazdu samochodów na Wieprzu, żeby można było szybciej dostać
się do Lublina. Przemiany ustrojowe zaprzepaściły tę inwestycję.
W tamtych czasach nie było oświetlenia elektrycznego. Siedzenie w domu, czytanie, pisanie odbywało się przy lampie
naftowej. Choinka była oświetlana świeczkami przymocowanymi do gałęzi poprzez lichtarze. Niektórzy mieszkańcy
posiadali radio słuchawkowe.
Uroczystość I Komunii Świętej była zgoła inna niż dziś. Była to uroczystość w zamkniętym kręgu rodziców i dziecka,
bez prezentów i gościny w domu. Nie zapraszano nawet chrzestnych. Tak było w latach 50-tych.
Wesela również były ubogie. Urządzano je w ciasnych
pomieszczeniach domowych. Oczywiście w takim pomieszczeniu było miejsce również i na orkiestrę. Nie było
takiego przepychu jak dziś. Głównie podawano pierogi
i kaszę gryczaną.
Z prawej strony fotografia związana z zaślubinami
i weselem. Orkiestra prowadzi weselników przez wieś.
Choć zdjęcie jest niewyraźne, to widzimy na nim najlepszą orkiestrę w latach 50-tych XX wieku, znaną w rozległej
okolicy, a mianowicie Kazimierskich. Byli to: harmonista Witold Kazimierski z Woli Sernickiej, na skrzypkach
przygrywający i słynący z dowcipów Stefan Włodarczyk
z Chlewisk. Perkusistą był Marian Kazimierski z Wólki Zabłockiej. Na trąbce przygrywał Tadeusz Mazurek z Wólki
Wyjazd do ślubu na żeleźniaku z zaprzęgiem konnym
Zabłockiej. Na klarnecie – Tadeusz Wysok z Woli Sernickiej.
Domy w tamtych latach były ogrzewane drzewem
i torfem. Drzewo chłopi pozyskiwali ze swoich lasów, natomiast torf był kopany na rozległych torfowiskach, które
znajdowały się na łąkach i w olszynie. Do dziś na łąkach
znajdują się rowy po wykopach torfu. Pozyskiwanie torfu
było masowe, na zakup węgla nie było ludzi stać, był zbyt
drogi. Początek wydobywania torfu jest odległy. Prawdopodobnie już w okresie międzywojennym zaczęto go wydobywać. Wcześniej został wykopany rów melioracyjny
zwany „fosą”, ponieważ tereny Czerniejowa i Ruskiej Woli
były zabagnione. W latach 30-tych XIX wieku podjęto decyzję o odwodnieniu terenu poprzez wykopanie rowu.
Przebiega on do dnia dzisiejszego na pograniczu wioski
Czerniejów i Nowa Wola, a kończy swój bieg w Sernikach.
Orkiestra prowadząca weselników

Radia ani telewizorów nie było. W wolnych chwilach (głównie w niedzielę) ludzie spotykali się na „schadzkach”:
w lesie – na świeżym powietrzu, zimą – w mieszkaniach. Dyskutowano o różnych sprawach, także i o polityce.
W zasadzie do Sernik i najbliższego miasta Lubartowa chodziło się piechotą. W 60-tych latach było już więcej rowerów. Jeżdżono tam rowerami lub furmanką po piaszczystej drodze przez las. Czerniejów nie posiadał dogodnej drogi do

I Komunia Św. - zdjęcie chłopców pod kościelną dzwonnicą

Oczywiście cel kopania rowu był inny. Najpierw planowano wypas owiec na rozległych odwodnionych pastwiskach
a następnie wykorzystanie przepływu wody do Wieprza
przy uruchamianiu gorzelni i cukrowni w Sernikach. Niemniej jednak tereny te zostały odwodnione i dziś mogą
służyć jako łąki i do kopania torfu. Do wydobywania torfu używano specjalnych urządzeń zwanych „pchajkami”.
Urządzenie to obsługiwało czterech lub pięciu ludzi. Praca
wymagała znacznej siły fizycznej i trwała w miesiącu maju
nawet przez 3 tygodnie codziennie u innego gospodarza.
Przed wyciąganiem torfu tworzono tzw. ławkę. Polegało to
na wyrzuceniu do wody wierzchniej warstwy ziemi, która nie była torfem. Odkrywano torf przy pomocy szpadli
i tworzono w ten sposób rodzaj ławki. Następnie urządzenie do wydobywania torfu wbijano pionowo w ziemię (torf),
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Wiaty służące do suszenia tytoniu ciemnego

Stodoła drewniana z lat 50-tych

Choć tytoń był rośliną wymagającą bardzo dużego wkładu pracy, to jego produkcja była w miarę opłacalna. W najlepszych latach uprawy, mieszkańcom Czerniejowa całkiem nieźle się powodziło. W obecnym czasie coraz mniej sadzi się
tytoniu. Popularny we wsi był i jest wyrób palm wielkanocnych.

Wesele u Jabłońskich w Rokitnie; na najdłuższej w Czerniejowie „krypie” Czesława
Biskupa przypływają goście z Czerniejowa, a oczekują na nich goście z Rokitna; po
czym nastąpił wspólny przemarsz do Rokitna na przyjęcie weselne (rok 1962)

Jan Biskup z małżonką po wyjściu z GRN
w Sernikach 1 maja 1963 roku

W latach siedemdziesiątych sianokosy wyglądały podobnie jak za dawnych lat. Łąki były koszone kosiarkami konnymi, a siano suszone i zbierane ręcznie przy pomocy grabi i wideł. Zwożono je na furmankach konnych, początkowo
z kołami żelaznymi, a już z początkiem lat 60 - tych na „gumowcach”. Zebrane pokłosie składowano w stodołach drewnianych, później murowanych.
Dzisiaj gospodarstwa są w pełni zmechanizowane.
Traktory z siewnikami zasiewają, kosiarki koszą, kombajn
młóci, siano suszone jest również przy użyciu maszyn
i zbierane przy pomocy „belarek”. Pomimo dużej mechanizacji niestety wiele pól w ostatnich latach leży ugorem.
Te, niegdyś uprawne, zostają celowo zasadzane lasami lub
wysiewają się samoistnie. Większość łąk także pozostaje
nie koszona.

wyrzynając w ten sposób kolejno słupy, które następnie jeden z czterech ludzi zarzynał od spodu przekręcając dzwignię
urządzenia poziomo o kąt 90 stopni. Potem słup taki wyciągano z rowu siłą rąk czterech ludzi. Słup mógł mieć rozmiary
40x40x150 centymetrów. Słup był odciągany na dalszą odległość przez tych czterech ludzi. Czasem ich praca była wspomagana przez zaprzęgniętego konia. W ten sposób tworzyły się rzędy słupów wyciągniętych z wody. Słupy te rozrzynano
ręcznie przy pomocy sztachulca (specjalny nóż) wzdłuż a następnie w poprzek na małe cegły. Utworzone w ten sposób
cegły torfowe układało w „gamy” do suszenia przewiewanym powietrzem. Przy dobrej pogodzie każdego dnia układano
jedną warstwę, aż do wyczerpania się cegieł wyrżniętych szachulcem. Trwało to dość długo. Następnie trwało długie suszenie zależne od pogody. Na koniec wyschnięty torf zwożono furmankami, służył on jako dobry opał głównie w czasie
zimy. Był lekki w porównaniu do wyciągniętego z rowu. Z biegiem lat zaprzestano wydobywania torfu. Było to w latach
70-tych. Ludzie zaczęli kupować węgiel, który zastąpił torf.
W latach powojennych mieszkańcy zajmowali się uprawą warzyw. Uprawniano głównie cebulę, czosnek, marchew,
buraki, pietruszkę. Potem warzywa te wywożono do Lubartowa, Lublina i sprzedawano.

Suszarnie służące do suszenia tytoniu

W latach powojennych w Czerniejowie sadzono
duże ilości tytoniu. Całe rodziny pracowały od świtu do nocy przy tej uprawie. W latach 90 – tych X X
wieku i na początku X XI wieku roślina ta przeważała
wśród upraw. Sadzono głównie tytoń tzw. jasny, suszony w specjalnych suszarniach opalanych drewnem
i węglem.
Suszenie takiej jednej partii trwało około sześciu dni.
Niektórzy gospodarze mieli dwie lub trzy suszarnie
i w sezonie suszyli nawet ponad dwadzieścia partii. Trzeba
nadmienić, że sezon był krótki. Trwał około dwa miesiące:
od lipca do początku września. Jeśli wcześnie następowały
przymrozki, to duże połaci tytoniu marzły i nie nadawały się do suszenia. Sadzony był i jest obecnie również tytoń tzw. ciemny, który suszony jest siłami natury (słońce,
wiatr) w specjalnych przewiewnych wiatach.

Liczba mieszkańców Czerniejowa maleje. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2005 roku w Czerniejowie mieszkało
283 osoby, co stanowiło 5,7 % mieszkańców gminy Serniki;
siedem lat później we wsi żyło 265 osób, co stanowiło 5,4 %
mieszkańców gminy.
Pola dawniej uprawiane przez mieszkańców Czerniejowa

Współczesne budownictwo w Czerniejowie
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KWESTIA PRZYNALEŻNOŚCI CZERNIEJOWA DO PARAFII
Od czasów założenia, Czerniejów należał do kościoła rzymsko-katolickiego w Bystrzycy. Był to jedyny kościół
w tej okolicy na wschód od Lublina. Należały do niego tak odległe miejscowości, jak: Łucka, Serniki, Szczekarków a nawet Tyśmienica. Parafia w Bystrzycy została erygowana w 1347 roku. Zgodnie z Regestrem pogłównego województwa
lubelskiego z 1676 roku już w 1676 roku wioski: Czerniejów i Ruska Wola uiszczały dziesięcinę snopkową kościołowi
parafialnemu w Sernikach. O tej dziesięcinie wspominają po raz pierwszy źródła wizytacyjne z 1650 roku. Pobierany
od tych wiosek podatek był przekazywany kościołowi parafialnemu w Sernikach na mocy przywileju bpa krakowskiego
Piotra Gębickiego, który został przez niego wystawiony za zgodą kapituły krakowskiej w dniu 20 maja 1643 roku. Obie
te wioski były dziedziczną własnością Andrzeja Niszczyckiego chorążego wyszogrodzkiego, przynależną biskupowi krakowskiemu. Przyczyniło się to do nieporozumień i procesów między proboszczem Sernik i Bystrzycy. Spór ten został
ostatecznie zakończony w 1741 roku dekretem apostolskim przyznającym na zawsze dziesięcinę kościołowi parafialnemu
w Sernikach i ostateczne włączenie wiosek: Czerniejowa i Ruskiej Woli do parafii sernickiej. O toczącym się w tej sprawie
procesie sądowym wspomina wizytacja parafii sernickiej z 1721 roku.

SZKOŁA W CZERNIEJOWIE
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W roku szkolnym 1948/1949 dzieci ponownie uczęszczały do szkoły w Nowej Woli, Rokitnie lub w Wólce Rokickiej. W Rokitnie funkcjonowała szkoła 7–klasowa, która mieściła się w prywatnych mieszkaniach. Dopiero w roku
szkolnym 1954/1955 wznowiono naukę w szkole w Czerniejowie. Była to szkoła 4-letnia. Pierwszą nauczycielką była
pani Koziołówna (imię nieznane), która uczyła prawdopodobnie przez 4 lata. Po niej uczyła pani Urban (imię nieznane). Nauka odbywała się w domach Stanisława Słomki i Stanisława Kobyłki. Klasy były łączone (gdy jedna klasa
wykonywała zadanie, druga w tym czasie była odpytywana – i odwrotnie). Oprócz zajęć dydaktycznych w szkole
organizowano m.in.: zabawy choinkowe, akademie z okazji Dnia Dziecka 317. W latach 1960-70 brak jakichkolwiek
informacji o szkole.
W roku 1971 oddano do użytku nowy budynek szkolny, który istnieje do dziś. Budową szkoły zajmowała się Szkoła
Rzemiosł Budowlanych w Lubartowie. W tym czasie również wybudowano w Czerniejowie sklep. Nauczycielką w szkole
została Jadwiga Michalak. Była to szkoła 4–klasowa. W roku szkolnym 1971/1972 zorganizowano uroczystą zabawę choinkową i Międzynarodowy Dzień Kobiet. 20 sierpnia 1972 roku w budynku szkolnym zakończono przebudowę pieców,
ponieważ nie spełniały swojej funkcji. Piece przebudował mieszkaniec Czerniejowa – Stefan Kuchciak. 1 lutego 1973
roku podłączono do szkoły telefon. Od stycznia, w zastępstwie za Jadwigę Michalak, przybyła do szkoły nowa nauczycielka - Maria Woźniak. Wzorem lat ubiegłych obchodzono Dzień Matki i Dzień Dziecka. Posadzono także żywopłot.
Przy tym przedsięwzięciu pomagali uczniowie i rodzice: Weronika Dobrzyńska – woźna, Jan Biskup, Maria Wójcik, Maria
Iwanek, Anna Kobyłka, Józef Iwanek, Kazimierz Woźniak.
W 1974 roku obchodzono 30 rocznicę PRL. 1 listopada 1974 roku zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty
i Wychowania szkoła stała się filialną. Nie była już jednostką samodzielną, lecz podlegała szkole w Nowej Woli, która
została tzw. szkołą zbiorczą. Dyrektorem szkoły zbiorczej i filialnej została Helena Siebyła. W dalszym ciągu organizowano uroczystości szkolne i państwowe. 1 października 1978 roku odeszła Jadwiga Michalak, która pracowała w szkole
w Czerniejowie 7 lat. Nauczycielką została Teresa Iwanek z Czerniejowa, która jak zapisano w kronice szkolnej rozdała
świadectwa na zakończenie roku szkolnego 1978/1979.
W następnych latach funkcję dyrektora sprawował Mazurek Janusz z Marysina. Teresa Iwanek (po mężu Mazurek)
uczyła przyrody. Bożena Jarosz uczyła plastyki, Jadwiga Baran - muzyki. Klasy były nieliczne:

Trudno ustalić od kiedy w Czerniejowie prowadzono edukację. Pierwsze wzmianki zapisano w pamiętnikach kierownika szkoły w Nowej Woli Antoniego Zycha. Odnotowano tam, że w roku szkolnym 1926/1927 ze wsi i Kolonii Czerniejów nie zgłosiło się do szkoły żadne dziecko. Jakoby jeszcze wtenczas szkoły w Czerniejowie nie było, a dzieci miały
chodzić do szkoły w Ruskowoli.
Szkoła w Czerniejowie powstała 1 lutego 1928 roku; była to szkoła 3-klasowa. Uczyła w niej Kozłowska (imię nieznane), a od 22 listopada także pani Jarochówna (imię nieznane), która po Świętach Bożego Narodzenia zrezygnowała. Później uczyły kolejno: pani Zalotówna (imię nieznane), a w roku szkolnym 1929/1930 - Celina Kalinowska. Według relacji
Antoniego Zycha stosunek dzieci i rodziców do szkoły był obojętny. Jesienią na 7 dni urządzano wakacje kartoflane, czyli
dni wolne od nauki. Cały ten czas nauka odbywa się w prywatnych domach m.in. u Szczapana Marciniaka.
W roku szkolnym 1932/1933 istniała w Czerniejowie już samodzielna szkoła (od tej pory nie ma żadnej wzmianki o tejże
szkole w kronice szkoły w Ruskowoli). Szkoła w Czerniejowie była 4-klasowa z poziomem nauki 7-klasowym. Istniała klasa
I i II; klasa III - kurs A, B; klasa IV - kurs: A, B, C. Klasy były łączone314. Podczas okupacji szkoła nadal mieściła się w domu
Szczepana Marciniaka. Władze okupacyjne zlikwidowały książki. Wydawano, jedynie raz w tygodniu, czasopismo „Ster”,
które miało zastąpić standardowe podręczniki. Nauczycielką, tak jak przed wojną, była wtedy Anna Otoczka. Potem odeszła
do Galicji. Na jej miejsce przybyły dwie nauczycielki – siostry. Jedna z nich miała na imię Helena. Siostry działały w podziemiu. Pewnego razu do Czerniejowa przyjechali Niemcy, którzy byli nimi zainteresowani. Kiedy nie zastali ich w domu,
usłyszeli od mieszkańców, że pojechały do Lubartowa. Niemcy natychmiast przeprawili się przez rzekę Wieprz. W drodze do
Rokitna spotkali owe nauczycielki; zabrali je i ślad po nich zaginął. Nauki w szkole nie było już do końca wojny315.

Klasy liczyły od trzech do pięciu uczniów. Rocznik 1971 był chyba najliczniejszy w historii szkoły, bo liczył 10
uczniów. W szkole uczyli wtedy oprócz Państwa Mazurków również nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Nowej
Woli. Byli to: Krystyna Polak - geografia, Józef Bartkowicz – biologia oraz wspominana już Jadwiga Baran. Dzieci
uczyły się w klasach łączonych. Wielką uroczystością była choinka szkolna, na którą przygotowywano przedstawienia,
oglądane przez licznie przybyłych rodziców i innych mieszkańców Czerniejowa. Toalety mieściły się w oddzielnym
budynku, obok szkoły. Były dwie sale lekcyjne. Ogrzewano je wysokimi piecami kaflowymi, do których węgiel często
wsypywali nauczyciele (nawet podczas lekcji). Woźną była wówczas Weronika Dobrzyńska. Dzieci uczyły się tu do
klasy III. Klasy IV uczęszczały już do Nowej Woli318.
Kadrę nauczycielską kolejno zasilali:
1. Teresa Mazurek - od 1 kwietnia 1979 do 31 sierpnia 2007 roku (wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe
i religia);
2. Janusz Mazurek - od 1 lutego 1982 do 18 kwietnia 2001 roku (nauczanie początkowe i religia); od 31 sierpnia 1994
roku sprawował także funkcję kierownika;
3. Brygida Gryzio - od 1 września 1982 do 30 czerwca
1983 roku (nauczanie początkowe);
4. Urszula Gryzio - od 1 września 1982 do 30 czerwca
1985 roku (nauczanie początkowe);
5. Maria Pietrzela – od 1 września 1982 roku (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe).
W szkole odbywały się liczne przedstawienia, uroczystości i zabawy.

Po wojnie uczono dzieci u Franciszka Biskupa. Nauczycielem był Mikołaj Górny – stary kawaler z Rokitna. Był to
przedwojenny kapral, który wcześniej prowadził związek strzelecki. Namówiono go, aby odbył kurs pedagogiczny i zaczął uczyć dzieci. Tak też się stało. Później ożenił się i nauczał dzieci do 1948 roku 316.

Zdjęcie klasowe zrobione w 1986 roku, na którym jest wychowawczyni Barbara Woźniak oraz uczniowie: (od lewej) Piotr Gąsior, Rafał Gdula i Urszula Reszko

314 Z relacji Józefa Barszczyka.
315 Z relacji Józefa Barszczyka.
316 Z relacji Józefa Barszczyka.

317 Z relacji Józefa Marzędy.
318 Z relacji Beaty Plewki.
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W kolejnych latach uczyli:
1. Małgorzata Czajka – od 1 września 1991 do 31 sierpnia 2003 roku (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe);
2. Beata Grzegorczyk – od 16 września 1991 do 30 czerwca 1992 roku (wychowanie przedszkolne, przyroda i historia w klasie IV);
3. Beata Lubińska – od 21 września 1992 roku do 31 sierpnia 2013 roku (wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane);
4. Magdalena Łotys – od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 2013 roku (wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane);
5. Iwona Biała – od 1 września 2000 roku do 31 sierpnia 2013 roku (język angielski);
6. Anna Sierzputowska – od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2013 roku (religia).
Szkoła w Czerniejowie od 1 września 1994 roku, decyzją Kuratora Oświaty w Lublinie, stała się filią Szkoły Podstawowej w Nowej Woli. Dyrektorem była Danuta Dziubicka. W filii lekcje prowadzone były systemem zajęć łączonych:
klasa zerowa i pierwsza; klasa druga i trzecia. W roku szkolnym 2011/2012 w filii uczyło się łącznie 20 uczniów; w roku
szkolnym 2012/2013 uczniów było 12. W skład kadry nauczycielskiej wchodziło czterech nauczycieli: Beata LubińskaSagan (zatrudniona na cały etat) – nauczyciel dyplowoany, Magdalena Łotys (zatrudniona na cały etat) – nauczyciel dyplomowany, Iwona Biała (zatrudniona na niepełny etat) – nauczyciel mianowany i Anna Sierzputowska (zatrudniona na
niepełny etat) – nauczyciel mianowany.
W trakcie trwania roku szkolnego obok realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odbywały się
uroczystości szkolne, które miały swoją tradycję i stały się nieodłączną częścią życia w placówce. Były to: Ślubowanie Klasy Pierwszej, Andrzejki, Choinka Szkolna (z przedstawieniami, w których brały udział wszyscy uczniowie), topienie Marzanny, Sprzątanie Świata, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach szkolnych, brali udział
w konkursach i zawodach sportowych na terenie gminy Serniki i poza nią (Nagroda KRUS dla dwóch uczniów za pracę
plastyczną Bezpiecznie na wsi). Uczniowie chętnie oszczędzali w SKO. W roku szkolnym 2011/2012 zaoszczędzili ponad
700 zł. W latach poprzednich bywało, że zebrali ponad 1000 zł. Uczestniczyli w programie pt. Od grosika do złotówki,
brali udział w akcji charytatywnej Gorączka złota. Uczniowie filii w 2006 roku aktywnie uczestniczyli w uroczystościach
nadania szkole w Nowej Woli imienia Jana Kochanowskiego a w 2010 roku – sztandaru.
W filii działała Rada Rodziców (przedtem Komitet Rodzicielski), w skład której weszły: Halina Gąsior, Anna Kuśmirek, Małgorzata Barszczyk, Danuta Szczepaniak. Rada Rodziców z zaangażowaniem wspierała działania wychowawczoopiekuńcze szkoły.
Pracowały także woźne: Weronika Dobrzyńska, Maria Reja, Maria Grzywacz, Małgorzata Szczepaniak, Teresa Polak
oraz Anna Kuśmirek.

Zdjęcie z 1985 lub 1986 roku, na którym są nauczycielki: Barbara Woźniak i Anna Gziut (po mężu Pryszcz) oraz uczniowie
(od lewej): Monika Gdula, Piotr Gąsior, Urszula Reszko, Rafał Gdula, Justyna Mazurek, Wanda Czuchryta, Aneta Małyska,
Renata Małyska, Justyna Gontarczyk, Ewa Szczepaniak, Marta Szczepaniak, Waldemar Biskup, Tomasz Marzęda, Adam Reszko,
Paweł Woźniak, Andrzej Kobyłka

Od roku 1994 dyrektor Danuta Dziubicka przeprowadziła liczne remonty. Wcześniej w budynku szkoły były mieszkania dla małżeństwa nauczycielskiego, które zajmowało dwa pomieszczenia. Po wyprowadzeniu się państwa Mazurków
pomieszczenia zaadaptowano na sale lekcyjne. W budynku powstała kotłownia, dwie łazienki z wyposażeniem, wymieniono okna, drzwi, wykładziny, położono gładzie na ściany, wyremontowano komin, dach i rynny. Z dwóch małych salek
zrobiono jedną słoneczną klasę. Z inicjatywy Jacka Pydysia radnego z Czerniejowa i dzięki pracy społecznej większości
rodziców, w tym sołtysa Anny Kuśmirek, powstał płot wokół szkoły. Wymieniono także wszystkie meble. Na potrzeby
uczennicy niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, wybudowano podjazd do budynku. Filia dysponowała dwoma salami lekcyjnymi, salą zabaw dla klasy zerowej, pokojem nauczycielskim, dwoma łazienkami, holem
(szatnia) i kotłownią.
Wobec niżu demograficznego, który sprawił że do szkoły uczęszczało zaledwie sześciu uczniów, uchwałą Rady Gminy Serniki (Nr XXXV/213/2013) z dnia 29 kwietnia 2013 roku szkoła filialna w Czerniejowie przestała istnieć 1 września 2013 roku.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
Jak w każdej miejscowości tak i tu w latach 50-tych XX wieku władze zachęcały do organizowania Kół Gospodyń Wiejskich. W Czerniejowie również powstało takie koło. Pierwszą przewodniczącą została Wanda Czuchryta. Przewodniczyły
także: Zofia Olejniczek i Halina Gąsior. Organizowano kursy gotowania i pieczenia; przyjeżdżał masarz, który uczył wyrabiać wędliny. Był też kurs kroju i szycia. Przez pewien czas kupowano drób - kurczęta, którym potem handlowano wśród
mieszkańców wsi. Potem zakupiono naczynia kuchenne, które przez wiele lat za odpłatą wypożyczano na różne imprezy
organizowane w Czerniejowie i okolicznych wsiach. Za zarobione pieniążki kupowano nowy asortyment. Z czasem KGW
przestało istnieć 319.

Przedstawienie szkolne

Zabawa szkolna
319 Z relacji Krystyny Szczepaniak.

166

167

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERNIEJOWIE
W latach 60-tych XX wieku w Czerniejowie zaczęto zakładać Ochotniczą Straż Pożarną. Utworzono komitet założycielski, w skład którego weszli: Jan Gąsior - przewodniczący oraz Stanisław Szczepaniak, Jan Dobrzyński, Jan Wysok
i Satnisław Barszczyk. Wylano fundamenty pod remizę, które ostały się do dnia dzisiejszego. Potem znaleziono nowe
miejsce, w którym wybudowano istniejącą do dziś remizę. Znajduje się ona na początku wsi. Początkowo nie było żadnego sprzętu strażackiego. Postarano się jednak o jedną motopompę i ubrania dla strażaków. Starano się także o samochód strażacki, bez którego dalsze funkcjonowanie straży
byłoby niemożliwe - tym bardziej, że wybudowana remiza
posiadała garaż na samochód.
Niestety zdobycie samochodu było niemożliwe. Strażaków też nie było. W tej sytuacji oddano motopompę do
straży w Nowej Woli i straż przestała istnieć. Remiza jednak
pozostała. Służy do organizowania różnych zebrań wiejskich; odbywają się w niej m.in. modlitwy Kółka Różańcowego. Znajduje się tam stół do tenisa stołowego, w którego
gra młodzież.

Remiza strażacka w Czerniejowie

CZERNIEJÓW W FOTOGRAFII

Droga wyjazdowa z Czerniejowa w kierunku Nowej Woli; z lewej strony remiza strażacka

W centrum wsi

Centrum wsi

Kapliczka znajdująca się w środkowej części Czerniejowa

STRONA TYTUŁOWA NOWA WOLA

…Słowa ulatują,
zapis zostaje
(Autor nieznany)

Kapliczka znajdująca się przy drodze polnej prowadzącej przez las do Sernik

Nowa Wola
Sklep

Budynek szkoły

Autorzy rozdziału:
Edward Marzęda przy
współpracy Danuty
Dziubickiej i Jerzego
Biskupa
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RYS HISTORYCZNY
Nowa Wola powstała w XV wieku. W 1474 roku nosiła nazwę Wola Czyrniowska i była czymś na kształt ówczesnej kolonii wsi Czerniejów. Jej założycielem był dziedzic Czerniejowa, który osadzając kmieci na tym terenie, nadał im pewien
zakres zwolnienia podatkowego (wola). Nazwa ta obowiązywała do końca XV wieku, później zmieniała się. Osada rozwijała się powoli. Była to raczej polana w lesie niż wieś. W XVI wieku, dokładnie w 1520 roku, zapisano wioskę jako Czerniejowska Wola. Wieś wchodziła w skład parafii Bystrzyca. W pracy doktorskiej J. Kowalczyk 320 czytamy o częściowym
zamieszkaniu wioski w XVII wieku przez ludność ruską należącą do cerkwi prawosławnej w Kolechowicach. Czy zatem
wieś od ruskiej ludności przyjęła swą nazwę? W 1626 roku wieś występuje jako Wola Czerniowska. Była to mała osada ale
i tak większa niż ówczesny Czerniejów. Liczyła w tym czasie dwa półłanowe gospodarstwa chłopskie i trzy gospodarstwa
zagrodników321. Z roku 1668 pochodzi zapis Wola Czerniejowska seu Ruska. Źródła wizytacyjne z 1650 roku wspominają, że wieś uiściła dziesięcinę snopkową kościołowi parafialnemu w Sernikach, co przyczyniło się do nieporozumień
i procesów o dziesięcinę między proboszczem Bystrzycy i Sernik. Spór ostatecznie zakończono w 1741 roku dekretem
apostolskim, przyznając dziesięcinę na zawsze kościołowi parafialnemu z Sernik. Tym samym wieś znalazła się w parafii
Serniki322. Jako Ruska Wola pojawia się w 1674 roku i pod taką nazwą istnieje w spisach z XVIII i XIX wieku. Od połowy
XVII wieku dziedzicami wsi byli Drohojowscy. Mieszkało tu wtedy 106 osób. Wieś miała całkiem sprzyjające warunki
rozwoju. W XVIII wieku właścicielami dóbr sernickich byli Potoccy. Według danych z 1787 roku we wsi mieszkało 538
osób, w tym ośmiu Żydów 323. Zapis wsi pod nazwą Ruskowola występuje w 1870 roku. W kolejnych spisach i na mapach
ponownie widnieje Ruska Wola. Na początku wieku XIX liczba mieszkańców wzrastała i w 1827 roku wyniosła już 91 domów i 615 mieszkańców 324. W I połowie XIX wieku właścicielami wsi byli kolejni dziedzice Sernik: Maciej Łyszkiewicz,
następnie Leon Popławski, a od połowy XIX wieku Ludwik Grabowski.
W latach 30 tych XIX wieku wykopano rów melioracyjny długości 8 km, zwany „fosą”, który biegł po granicy Czerniejowa i Ruskiej Woli. Rów rozpoczynał się na łąkach i oddzielał pola, łąki i las Czerniejowa od łąk Ruskiej Woli, Marysina i Kolonii Serniki. Fosa miała osuszyć znaczną część łąk położonych w tej części doliny Wieprza. Łąki zamierzano
wykorzystać do hodowli owiec, aby uzyskać wełnę jako surowiec do fabryki włókienniczego w Sernikach, której budowę
planowano. W 1838 roku Potocki sprowadził mistrzów garbarzy Mirłowa Kiersana, Astanazowa Jana i Dymidowa Jana,
specjalistów, którzy nadzorowali inwestycję. Należy nadmienić, że przed zmeliorowaniem, łąki w obszarze Ruskiej Woli
były tak zabagnione, że przy poborze rekruta do wojska niektórzy poborowi ukrywali się w rejonie bagien i unikali w ten
sposób służby w carskim wojsku. Powstanie listopadowe 1830 roku zniweczyło plany Potockich, co do budowy zakładu
włókienniczego. W połowie XIX wieku (1846-1850) rozlokowany został folwark - Marysin, znajdujący się w odległości
około 1 km od Ruskiej Woli w kierunku północno-wschodnim. Założony został przez dziedzica dóbr sernickich Leona
Popławskiego dla jego ukochanej córki Marianny. To od imienia córki Popławskiego Marysin ma swoją nazwę. Pomiarem
gruntów i robieniem planów zajął się będący na dworze sernickim „geometra” Ignacy Szymański. To tutaj, do folwarku
swojej córki, przyjeżdżał Popławski wypoczywać. Kolonia Marysin powstała po parcelacji tego folwarku w 1899 roku 325.
Obecnie Marysin jest integralną częścią Nowej Woli. W rok po upadku powstania styczniowego władze carskie przystąpiły
do uwłaszczenia chłopów kosztem ziemi dworskiej, aby w ten sposób odciągnąć chłopów od udziału w powstaniu. Razem z gruntami na własność włościan przeszły użytkowane przez nich grunty, chałupy, zabudowania gospodarcze wraz
z inwentarzem. Ponadto ukaz dał prawo pasania bydła na pastwiskach wskazanych przez dwór oraz pozyskiwania opału
z lasów dworskich po dwie fury tygodniowo zimą i po jednej w lecie. Drugą reformą władz carskich było utworzenie gmin
wiejskich. Wieś stała się samodzielną miejscowością w gminie Serniki. Po raz pierwszy gmina miała charakter samorządowy i została oddzielona od władzy właścicieli ziemskich. Władze preferowały na urzędach gminy ludzi chłopskiego
pochodzenia. Utworzono gromady wiejskie na czele z zebraniem wiejskim i sołtysem. Zebrania gminne odbywały się pod
przewodnictwem wójta. Według ukazu carskiego gmina dzieliła się na gromady. Wójt był na terenie gminy przedstawicielem i wykonawcą władzy państwowej oraz wykonawcą uchwał zgromadzenia gminnego. W XIX wieku nazwę wioski
zapisywano jako Ruska Wola lub Ruskowola.
Obszar dóbr dziedzica zmniejszył się o połowę. Katastrofalny dla miejscowości był rok 1881, kiedy to prawie cała wieś
spłonęła. To tragiczne zdarzenie spowolniło, ale nie zatrzymało rozwoju wsi i w 1921 roku było tu 91 domów i 792 mieszkańców. W okresie zaboru rosyjskiego niektórzy mieszkańcy z poboru służyli w carskiej armii. Taki los spotkał między
innymi Andrzeja Kobyłko i Józefa Onyszko326.
W 1898 roku Ludwik Grabowski rozparcelował 509 mórg ziemi z folwarków Czerniejów i Marysin. Nabywcami gruntów ziemi z dóbr Czerniejów I o powierzchni 77 mórg byli: Stanislaw Jemielniak, Feliks Czubacki, Karol Sternik, Jan Bartnik, Franciszek Sternik, Antoni Mazurek, Paweł Szymanek, Antoni Szalast, syn Andrzeja, Mikołaj Szalast, Antoni Lato,
Antoni Jemielniak, Antoni Szalast, syn Pawła 327.
320 J.Kowalczyk: Migracja w parafii Serniki w latach 1697-1868, Lublin 1978, str. 263
321 Tamże
322 Tamże
323 J.Kleczyński: Spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1892, str. 439
324 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880-1902, T.X, str. 3
325 J.Kowalczyk: Migracja….Lublin 1978
326 Tamże
327 AKW Lubartów, Wykaz hipoteczny Dobra Czerniejów, Nr 1, sygn.. 58, str. 1,3
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Czerniejów II o powierzchni 253 morgi nabyło 30 włościan: Ignacy Strachowski, Józef Strachowski, Zofia Włosek,
córka Feliksa, Antonina Sagan, Ignacy Budzyński, Filip Serwin, Ignacy Jusiak, Franciszek Pydyś, Ignacy Pydyś, Wincenty
Pydyś, Marcin Bogdanowicz, Jan Wójcik, Jan Lipski, Leon Olejnik, Aleksander Marzec, Władysław Strachowski, Józef Lato,
Walenty Woźniak, Paweł Woźniak, Szczepan Woźniak, Stanisław Wlazły, Szczepan Kowalczyk, Kacper Budzyński, Franciszek Rybicki, Antoni Wasil, Antoni Włosek, Wojciech Przystupa, Jan Marzęda, Antoni Florek, Paweł Marzęda 328. Nabywcami dóbr Marysin o powierzchni około 179 mórg byli: Wojciech i Ludwik Marciniak, Wincenty Barszczyk, Stanisław
Rybicki, Władysław i Feliks Wysok, Jan i Filip Szczepaniak, Michał, Franciszek i Ludwik Biskup, Wojciech i Halina Kobyłka, Roch Podlodowski, Michał Kanadys, Mateusz Tomasiak, Jan Szczepaniak, Antoni Włosek i Ludwik Grzegorczyk 329.

wacyjny pól Ruskiej Woli wykonany przez Niemców na rosnącym starym dębie o średnicy około 1 metra. Po zakończeniu
wojny dąb zerżnięto335. Grozę musiał budzić widok pożaru całej wioski, ogłuszająca kanonada toczącej się 2 dni krwawej
bitwy, odgłosy „urrrraaa!” żołnierzy idących do walki wręcz na bagnety. Do krwawych starć doszło na polach Ruskiej Woli.
We wschodniej części pól od strony Wólki Zawieprzyckiej, na tzw. „osinkach”, znalazła się orkiestra wojsk niemieckich, która
została w pień wycięta przez dwóch konnych kozaków. Po orkiestrze pozostały tylko trupy i walające się na polach instrumenty
muzyczne336. Mieszkańcy wioski po bitwie powrócili do wsi i zastali pobojowisko, spalone domostwa, pola poorane rowami
okopów, lejami ostrzału artyleryjskiego, świeże mogiły poległych, zniszczone plony. Był to okres żniw. Trzeba było podjąć trud
odbudowy zniszczeń i przygotować się na przetrwanie zimy337. Po przejściu frontu austriacka Okręgowa Komenda Żandarmerii w Lubartowie zleciła, rozmieszczonym na terenie powiatu Posterunkom Żandarmerii, sporządzenie wykazu rozrzuconych
po polach żołnierskich mogił i spisu pochowanych w nich poległych. Na początku października 1915 roku Posterunki Żandarmerii przekazały do Okręgowej Komendy Żandarmerii w Lubartowie spisy i lokalizację mogił pojedynczych i zbiorowych oraz
narodowość, nazwiska i liczbę poległych338. Najwięcej mogił było na polach Ruskiej Woli, szczególnie koło lasu Baran oraz
w Brzostówce i Wólce Zawieprzyckiej. Spoczęli na nich żołnierze austriaccy, węgierscy, czescy, niemieccy, rosyjscy i polscy poborowi z trzech zaborów. Niemal wszyscy polegli żołnierze rosyjscy zaznaczeni są w dokumentach jako nieznani339. Zidentyfikowani zostali prawie wszyscy polegli żołnierze niemieccy i połowa żołnierzy austro-węgierskich340. Przy wykonywaniu tych
wykazów pewnie nie uniknięto błędów. Przecież w grobach zbiorowych żołnierzy rosyjskich nie podano liczby znajdujących
się w nich poległych. Ponadto w wielu mogiłach zbiorowych grzebano razem żołnierzy rosyjskich z austriacko-węgierskimi
wynika z raportu Żandarmerii wojsk austriackich w bitwie tej zginęło łącznie około 372 żołnierzy, przy czym w rejonie Rusko
Woli, Brzostówki i Wólki Zawieprzyckiej około 330 oraz 42 w Zawieprzycach. J Edward Budka wspomina, że jego ojciec Franciszek wyjechał przed bitwą z rodziną do lasu woleńskiego „Jaworowiec”. Po ustaniu bitwy udał się na zwiad w kierunku wsi,
żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Został zatrzymany przez Niemców i zmuszony do zwożenia zwłok zabitych żołnierzy z pól
Ruskiej Woli. Pracował przy uprzątaniu ciał przez 4 dni. Niemcy, co parę godzin, dawali mu wódkę, żeby lepiej znosił panujący
tam fetor. Najpierw broń każdego poległego wbijano bagnetem w ziemię przy nim, żeby łatwiej można było zlokalizować, gdzie
leżą zwłoki. Wszystkich zabitych z pól Ruskiej Woli, najwięcej było koło lasu Baran, zwieziono w miejsce obecnie istniejących
dwóch cmentarzy. Wówczas było to na obrzeżach wsi oraz w lesie Baran341. Decyzję, gdzie się udać po opuszczeniu wioski
przed bitwą, mieszkańcy podejmowali sami. Niektórzy wyjechali blisko i dość szybko powrócili do wsi po zakończeniu
działań wojennych. Wielu mieszkańców, cofając się przed frontem, wyjechało bardzo daleko. Niektórzy, tak jak Wincenty
Sieniak z rodziną, zajechali aż pod Kobryń. Tam dogonił ich front i poszedł dalej na wschód. W tej sytuacji zdecydowali
się na powrót. Zachował się dokument, potwierdzający zabieranie konia Sieniakowi przez wojska niemieckie, datowany
3 września 1915 roku w miejscowości Kobryń. Ta ucieczka Sieniaków pokazuje, że mieszkańcy panicznie bali się Niemców. Uciekinierzy powrócili do wsi całkowicie spalonej, gdzie sterczały tylko kominy. Niektórzy wrócili jesienią, we wrześniu. Nie zebrali zboża, gdyż go już nie było. Jedyne płody rolne, jakie się ostały to ziemniaki, które przez całą zimę

Z biegiem lat rozparcelowany folwark Czerniejów II, zwany Kolonią Czerniejów, został wchłonięty w granice Nowej
Woli. Granice tego obszaru to tzw. Olszyna i las Klin od strony południowej i droga do Wólki Zawieprzyckiej oraz na Marysin od strony północnej. Zniknęły zabudowania folwarczne koło Olszyny przy drodze do Czerniejowa, natomiast budowano
nowe zabudowania na rozparcelowanych z majątku działkach. W ten sposób powstała droga w kierunku lasu Klin do Zawieprzyc, a przy niej zabudowania tworzące nową część wioski. W latach pięćdziesiątych XX wieku na tym obszarze powstało
Kółko Rolnicze Nowa Wola, które zostało połączone ze starą częścią wsi drogą asfaltową. Na dalszym odcinku tej części wsi
w kierunku lasu zawieprzyckiego w 2011 roku wybudowano szosę. Podczas działań wojennych I wojny światowej w wojsku
służyli mieszkańcy wsi: Franciszek Marzęda, Antoni Marzęda, Karol Sieniak, Feliks Pydyś, Józef Kosik. Ten ostatni służył na
Kaukazie, był w Petersburgu. Ranny w walkach, wielokrotnie operowany, wrócił do wsi jako inwalida 330.
W czasie I wojny światowej w okolicach Ruskiej Woli w dniach 5 i 6 sierpnia 1915 roku rozegrała się krwawa bitwa
między wojskami rosyjskimi, a armią niemiecko-austro-węgierską. Rosjanie z nastaniem wiosny 1915 roku przygotowywali linię obrony wzdłuż Wieprza, zwłaszcza miedzy Zawieprzycami, a Nową Wolą 331. Okopy były kopane około pół roku
przez nieznanych ludzi przybyłych znad Wisły. Wykonana została jedna linia okopów dość głębokich na tzw. ogrodziskach
wzdłuż wioski od strony łąk i druga linia okopów od strony pól na wzgórzu, również wzdłuż wsi 332. W związku z dużym
zagrożeniem dla życia, mieszkańcy musieli opuścić wieś i udać się w czasie żniw w bezpieczne miejsca. Spodziewano się bowiem ataku nacierającej armii austriacko–niemieckiej, która swoją artylerię rozlokowała w lesie niemieckim na przeciwległej
górze za rzeką Wieprz i ostrzeliwała z dział pozycje rosyjskie w lesie Baran. Pociski przelatywały ponad wsią Ruska Wola. Do
dziś drzewa pozyskiwane z tego lasu są naszpikowane odłamkami pocisków. Mieszkańcy Ruskiej Woli gremialnie wyjechali
ze wsi pozostawiając domy z dobytkiem, którego nie byli w stanie zabrać ze sobą. Wieś została spalona przez wojska rosyjskie
przygotowujące się do obrony. Pozostał tylko jeden dom Henryka Szysiaka na Marysinie. Ten dom zachował się do dzisiaj.

Dom Henryka Szysiaka (zdj. E. Marzęda)
Mówiono, że w tym domu mieścił się sztab armii rosyjskiej i dlatego dom został oszczędzony. Rosjanie wywołali pożar w całej wiosce 333. Podobno nie wszystko zostało całkowicie spalone. Bitwa rozegrała się w dniach 5 i 6 sierpnia 1915
roku między wojskami rosyjskimi, a sprzymierzonymi niemiecko–austriacko–węgierskimi.
Wojska rosyjskie rozlokowały swoje pozycje obronne w wykonanych okopach. Była to linia obronna Ruska Wola. Do starć
obu armii w tym miejscu nie doszło, gdyż Niemcy po rozpoznaniu pozycji rosyjskich z samolotu przeszli do ataku z okrążenia 334. Przeprawili się przez rzekę Wieprz w Jawidzu. Niemcy uderzyli na pozycje wojsk rosyjskich na polach Ruskiej
Woli od strony południowej (od lasu Klin). Na początku tego lasu były dwa rzędy okopów na kierunku wschód - zachód
wykonane przez Niemców. Dziś jeszcze, choć z trudem, można odnaleźć te miejsca. Na brzegu lasu Klin był punkt obser328 Tamże, Nr 2, sygn.. 59, str. 1,8,11
329 AKW Lubartów Dobra Marysin, Nr 1, sygn.. 429, str. 1,8-9
330 Z wypowiedzi Zofii Kosik Wasil, zam. Nowa Wola
331 Lubartów i ziemia lubartowska, Lubartów 2010
332 Z wypowiedzi Edwarda Budki, zam. Nowa Wola.
333 Tamże
334 Z wypowiedzi Edwarda Budki i Szczepana Olejniczka, zam. Nowa Wola.

Dokument potwierdzający konfiskatę konia Wincentego Sieniaka w Kobryniu 3 września 1915 roku
335 Z wypowiedzi Edwarda Budki, przekazana mu przez ojca Franciszka.
336 Z przekazu Stanisławy Florek, zam. Nowa Wola.
337 Lubartów i ziemia lubartowska, Lubartów 2010, s. 144.
338 Tamże, s. 144.
339 Tamże, s. 144.
340 Tamże, s. 144.
341 Z przekazu Edwarda Budki, zam. Nowa Wola.

Cmentarz żołnierzy austro-węgierskich; Las Baran; Nowa Wola (zdj. Piotr Kowalczyk)
w zasadzie były podstawą wyżywienia. Po powrocie do opuszczonych domostw, ludzie budowali ziemianki, w których
mieszkali przez całą zimę. Wiele osób zmarło podczas wyprawy w nieznane. Na wiosnę 1916 roku rozpoczęto starania o odbudowę domów i budynków gospodarczych. Między innymi rozbierano okopy zabezpieczone drewnem i w ten sposób pozyskiwano
materiały budowlane. Po zakończeniu wojny w 1918 roku władze polskie rozdzieliły część lasu Klin na działki dla mieszkańców,
aby mieli możliwość odbudowy swoich gospodarstw. W 1920 roku na dużą skalę budowano domy z pozyskanego drzewa. Były to
małe domki drewniane, przeważnie dwuizbowe, składające się z kuchni i alkierza do zamieszkania oraz sieni i komory. Poza tym
na obsiedlisku była stodoła, obora, pomieszczenie na opał, narzędzia, wóz konny. Bogatsi gospodarze mieli również spichlerz na
zboże czy też inne potrzebne gospodarcze pomieszczenia.Domy były stawiane pod nadzorem miejscowych cieśli. To oni decydowali o sposobie obróbki drewna, niezbędnych elementach konstrukcyjnych i ostatecznie o wielkości domu i ilości izb.

Cmentarz żołnierzy austriacko-węgierskich w lesie Baran342 (zdj. Piotr Kowalczyk)
343Cmentarz wojenny nr 2 położony na północny wschód od wsi na brzegu lasu Baran, przy drodze polnej z Nowej Woli do Nowej Wsi. Założony został na

planie półowalu. Pierwotnie na cmentarzu znajdowało się 18 mogił, w tym kopiec – rosyjska mogiła zbiorowa. Na wierzchu kopca zachowały się cztery słupki
nagrobne. Na pozostałych mogiłach zachowały się 4 dalsze słupki, 12 drewnianych krzyży oraz dwa bardzo ciekawe drewniane nagrobki z pięcioma i czterema
poprzecznymi ramionami. W 1934 roku na cmentarz zostali przeniesieni ekshumowani z cmentarzy wojennych: z Wólki Zawieprzyckiej (101 ciał żołnierzy
niemieckich) i Brzostówki (41 ciał żołnierzy niemieckich).
342 Cmentarz wojenny położony we wsi przy skrzyżowaniu dróg do Zawieprzyc i Wólki Zawieprzyckiej. Założony został na planie półkola o wymiarach 24,5X16
m. Składa się z ośmiu mogił pojedynczych i dwóch zbiorowych. Centralnym punktem cmentarza jest pomnik z białego kamienia. Na pomniku wyryty jest motyw stylizowanej litery „P”, zwieńczonej koroną i otoczonej koliście wieńcem laurowym. Ponad tą płaskorzeźbą widnieje tekst pochodzący z Biblii: „Sie GETREU
BIS AN DEN TOD SO WILL ICE DIR LEBENS GENEN”, co w tłumaczeniu oznacza: „Bądź wiernym, aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”. Poniżej płaskorzeźby
znajduje się epitafium: „DEN TAPFEREN SOLIDAREN DES OLDENBURGISCHEN INF. REGTS. 91/GEFALLEN BBI RUSKA-WOLA/VOM 5-6 AUGUST 1915/ UM
GEDACHTNIS”, co oznacza: „ Bohaterskim żołnierzom 91- tego Oldenburskiego Pułku piechoty poległym pod Ruską Wolą 5-6 sierpnia 1915 roku. Ku Pamięci”.
Niżej, mniejszymi literami, wyryto informację o fundatorach pomnika:” GEWINDET VON DEN TRAUERNDEN ELTERN DES HIER IM KREISE/ DER KAMERADEN RUHEHDEN OTTO STEINWEHR GEB. 25.5.1892 IN HANNOVER“ ,czyli :“Pomnik ufundowany przez pogrążonych w żalu rodziców, spoczywającego
tu w gronie kolegów, Otto Steiwehra urodzonego 25.5.1892 r. w Hanowerze”. Na obu bokach i tylnej ścianie wyryto nazwiska 124 żołnierzy spoczywających
w dwóch zbiorowych mogiłach. Na cmentarzu spoczywa 132 żołnierzy niemieckich-ze strony internetowej Urzędu Gminy Serniki- Zabytki.

Cmentarz żołnierzy niemieckich w Nowej Woli343 (zdj. Waldemar Maluga)
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W wojnie bolszewickiej z Rosjanami w 1920 roku brali udział mieszkańcy wsi: Feliks Lato, Franciszek Szczepaniak,
Paweł Budzyński, Ignacy Budka i Antoni Serwin.

We wrześniu 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, mieszkańcy wsi brali udział w wojnie obronnej. Byli wśród
nich między innymi: Bronisław Florek, Paweł Olejniczek, Hieronim Olejniczek, Stanisław Olejniczek, Stanisław Strachowski, Antoni Bodzak, Zygmunt Marzęda, Antoni Lato i Ignacy Matyjaszczyk. Dwaj ostatni zaginęli bez wieści.
W czasie okupacji niemieckiej doszło do kilku incydentów, które pociągnęły za sobą aresztowania, łapanki i wywóz
mieszkańców do obozów koncentracyjnych i na roboty do Niemiec. Do obozu pracy w Dębicy wywieziono Bronisława
Kosika, Stanisława Drozda, Ignacego Strachowskiego, Stefana Włoska, Stefana Kosika, Józefa Włocha, Bronisława Bartkowicza, Antoniego Puchacza, Kazimierza Olejniczka, Kazimierza Dzięcioła, Stanisława Wróbla i Bronisława Puchacza.
Dwaj ostatni, w lutym 1943 roku, zostali zwolnieni z obozu i powrócili do domu. Pozostali zmarli lub zostali zamordowani w obozie. Stanisław Wróbel zginął przy forsowaniu Wisły pod koniec wojny. Bronisław Puchacz żył do 2005 roku.

We wsi w 1921 roku było 137 domów i 792 mieszkańców 344. W miejscowości działała spółdzielnia o nazwie Jutrzenka
oraz wiatrak Antoniego Florka 345.
W październiku 1933 roku, na skutek zabiegów ówczesnego proboszcza parafii Serniki, Wojewoda Lubelski wydał
Zarządzenie o zmianie nazwy wsi z Rusko Woli na Nową Wolę. Zarządzenie to ukazało się w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego nr 22/33 z 1933 r.
W okresie międzywojennym, kiedy już wieś została odbudowana po zniszczeniach I wojny światowej, nic szczególnego w wiosce się nie działo. Plac zwany wygonem (dziś to centrum miejscowości) był pusty. W tym miejscu na rozstaju
dróg, w 1927 roku, Filip Serwin postawił kapliczkę. Stoi ona do dziś. W miejscu dzisiejszej szkoły znajdowała się podłoga,
wykonana przez mieszkańców, gdzie w niedzielne popołudnia odbywały się zabawy taneczne. Teren obecnej remizy strażackiej był pusty. Na wsi większości mieszkańców żyło się biednie. Ci co mieli konia, krowę i kierat uchodzili za bogatych
gospodarzy. Rokrocznie w okresie „przednówka” spora część mieszkańców wioski cierpiała biedę, głód był codziennością.
Podstawą wyżywienia było to, co urosło na polu, przetworzone we własnym zakresie. Owoce były rarytasem. Chleb pieczono domowym sposobem, ale nie zawsze go wystarczało. Gotowano zupy ze szczawiu, buraków, kapusty oraz pierogi
z kaszy gryczanej lub jaglanej, smażono placki ziemniaczane. Ci, co mieli krowę, wyrabiali masło, sery. Często tak bywało, że mieszkańcy wsi odejmowali sobie od ust to, co sami wyprodukowali, by móc coś sprzedać. Trzeba było mieć za
co zapłacić podatek, kupić naftę do oświetlenia, sól, czasem cukier. W tamtym czasie, z powodu niedożywienia i złych
warunków sanitarnych, umarło dużo ludzi. Bardzo często były to dzieci. Jednocześnie na świat przychodziło dużo nowonarodzonych i dzięki temu populacja mieszkańców wsi wzrastała. Wieś powoli się rozwijała. W okresie międzywojennym
wieś nie miała połączenia komunikacyjnego z Lubartowem ani z Lublinem. Do Lubartowa chodzono na piechotę lub
jeżdżono furmanką, podobnie do Lublina. Główną rozrywką były, od czasu do czasu, zabawy taneczne oraz niedzielne
spotkania na plotkach, podczas których dyskutowano o tym, co się dzieje we wsi, w parafii i oczywiście w polityce.
Tradycje związane z uroczystościami takimi jak chrzciny, pierwsza komunia miały nieporównywalnie skromniejszy
wymiar niż dziś. Chrzciny rzadko kiedy kończyły się spotkaniem po uroczystości w kościele. Czasami rodzice oraz rodzice chrzestni wspólnie zjedli obiad i na tym kończyła się taka uroczystość. Pierwsza komunia święta kończyła się podobnie. Jeszcze w latach 1950/60 pierwsza komunia święta kończyła się na placu przy kościele poczęstunkiem, na który
składały się kubek kakao i bułka. Wesela odbywały się w domach nowożeńców i gromadziły sporo osób, głównie rodzinę
i sąsiadów. Potrawy ówczesne dziś mogą wydawać się skromne, ale wówczas były wystawne. Podawano bigos, galaretę,
pierogi i jajecznicę, oczywiście musiała też być wódka, najczęściej własnego wyrobu. Na weselach przygrywali miejscowi
muzykanci, a tańce odbywały się w domu sąsiada.
Pogrzeby wówczas były bardzo uroczyste. Ciało zmarłego pozostawało w domu przynajmniej dwie doby. W tym czasie sąsiedzi, rodzina, przyjaciele zbierali się w domu zmarłego i modlono się w jego intencji. Następnie ciało w trumnie
było wyprowadzane, pod przewodnictwem księdza i w obecności prawie wszystkich mieszkańców wioski, na wysokość
kapliczki do dziś znajdującej się na placu przy kaplicy. Tam odbywały się modły żegnające zmarłego. Następnie ciało było
wywożone furmanką do tzw. kostnicy, mieszczącej się w pomieszczeniu parafialnej dzwonnicy. Tu zwłoki spoczywały
przez noc. Następnego dnia odprawiana była pogrzebowa msza święta, po której ciało wyprowadzano na sernicki cmentarz w kondukcie żałobnym.
Święta Wielkanocne zawsze poprzedzane były poświęceniem potraw, które odbywały się we wsi przy krzyżach
i kapliczkach. Ceremoniału tego dokonywał ksiądz z Sernik, którego przywożono furmanką. Święcono wówczas
dużo jadła w pełnych koszach.
Miesiąc maj to codzienne, wieczorne śpiewanie „majówek”. Krzyże przydrożne i kapliczki były pięknie udekorowane kwiatami. Wieczorami zbierali się przy tych
figurach mieszkańcy i wspólnie śpiewano pieśni religijne
na chwałę Matki Bożej. W okresie powojennym tradycja
ta była dość długo podtrzymywana. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku śpiewano majówki. Niestety
tradycja ta zanika. Obecnie rzadko zbierają się, nieliczne
już, grupy starszych pań, aby celebrować tę tradycję.

344 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, T.X, Warszawa 1880-1902
345 Księga Adresowa 1929, str. 583.

Prawem ustanowionym przez okupanta, gminy stały się narzędziem władz okupacyjnych. Zniesiono samorząd wiejski, rady gminne, zarządy gmin i rady gromadzkie. Pozostał tylko organ wykonawczy – wójt z urzędem gminy i sekretarzem oraz sołtysi. Niemcy nie mogli zastąpić całego aparatu administracyjnego swoimi ludźmi. Wójtowie i sołtysi stali się
funkcjonariuszami niemieckich starostw. Do ich głównych zadań należała organizacja kontyngentów oraz wyznaczanie
ludzi do pracy przymusowej. Mieli też obowiązek wskazywania osób współpracujących z podziemiem oraz osób ukrywających się np. Żydów. Partyzanci niszczyli akta kontyngentowe oraz zwykłe akta gminne. Sołtysi musieli zwracać uwagę
na zaciemnianie mieszkań każdej nocy oraz wyznaczać warty nocne. Prowadzili kartoteki kontyngentowe. Kontyngenty
były różne. Dotyczyły zboża, drobiu, mięsa, warzyw, mleka, ziemniaków, słomy, jaj, buraka cukrowego, lnu, konopi.
Oprócz tego zbierano podatki. Za niedostarczanie mleka na czas groziła grzywna oraz rekwizycja krowy 346.
Od wiosny 1940 roku, zgodnie z zarządzeniem władz niemieckich, zabierano bezrobotnych ludzi w wieku 16 do 50
lat na roboty do Niemiec. Każdy wywożony miał zabrać ze sobą odzież roboczą i żywność na 3 dni. Jednocześnie w tym
czasie do wioski przybyli tzw. wygnańcy z obszarów Polski włączonych do Rzeszy. Pochodzili z Inowrocławia, Milówki
i innych miejscowości okolic Żywca. Mieszkali u ludzi, którzy mieli chociaż trochę wolnego miejsca w domu. Wygnańcy,
jak wszyscy, również umierali i pozostawili swoich zmarłych na cmentarzu sernickim, na którym do dziś znajdują się ich
opuszczone groby.
Majątek w Sernikach był pod zarządem niemieckim. Komendantem był Szpilman. Do dziś wspominany jest przez najstarszych mieszkańców jako człowiek, który wykazał się okrucieństwem wobec miejscowej ludności. W okresie sprawowania
władzy przez Szpilmana został posadzony las. Rósł w ogrodzeniu cmentarza grzebalnego w Sernikach oraz na zboczu przy
cmentarzu od strony rzeki Wieprz, następnie koło Marysina przy drodze do Sernik. Ponadto w okresie rządów Szpilmana
posadzono drzewa owocowe (czereśnie przy drodze do Sernik na odcinku od fosy do Jana Pydysia) na wzór niemiecki.
Życie mieszkańcom w tym czasie utrudniali bandyci miejscowi i z okolicznych wiosek. To było nie do pojęcia. Sąsiad
potrafił przychodzić nocą do mieszkań innych, czasami wybijał szyby w oknach i rabował mieszkańców własnej wioski.
Najczęściej byli to obcy z okolicznych miejscowości, ale niestety zdarzali się swoi. Najstarsi mieszkańcy wsi tamten okres
wspominają jak najgorzej. Ubrania do kościoła były chowane w specjalnych skrzyniach i ukrywane poza domem. Poza
ubraniem rabowano również żywność, w tym żywe świnie. Zupełnie inaczej zachowywała się prawdziwa partyzantka. Ci
nie rabowali, chociaż przychodzili się pożywić i chętnie byli przyjmowani przez mieszkańców wioski. Nikt ich nie pytał,
z jakich są oddziałów, gdyż to nie było ważne. Ważna była walka ze wspólnym wrogiem, a był nim okupant niemiecki.
W dniu 10 września 1942 roku oddział Niemców, z przedstawicielstwa Urzędu Pracy w Lubartowie, otoczył wieś.
Spędzono wszystkich mężczyzn na „wygon”. Byli tacy, którym w porę udało się ukryć. Na wygonie, w obecności ówczesnego sołtysa Feliksa Wójcika, dokonano selekcji. Polegała ona na tym, że pozostawiano we wsi gospodarzy posiadających
ziemię, zabierano bezrolnych. Wywożono ich na roboty do Niemiec. Młodych mężczyzn, było ich około dwudziestu
czterech, Niemcy popędzili pieszo do Lubartowa. Tam w szkole, obok klasztoru oo. Kapucynów, przetrzymywano ich
przez jedną noc pod wartą niemiecką. Niektórym udało się zbiec i powrócili do domów. Byli wśród nich: Ławecki Antoni,
Olejniczek Szczepan, Polak Stefan, Wasil Stefan i Kobyłka Józef. Pozostałych Niemcy przewieźli do Lublina do obozu na
Majdanku, gdzie przebywali około jednego miesiąca. W październiku zostali załadowani do pociągu towarowego, który
odjechał z dworca w Lublinie w kierunku Kraśnika. W nocy udało się uwięzionym wyrwać drut kolczasty zabezpieczający
otwór okienny w jednym z wagonów. Część z nich wyskoczyła. W ten sposób uciekli z transportu. W innym wagonie,
przebywającym tam mężczyznom, udało się odblokować drzwi wagonu. Oni również uciekali. Jan Pydyś, jeden z uciekinierów, opisuję tę ucieczkę jako cud –„Była to noc bardzo ciemna. Wyskakiwało się, nie wiedząc, gdzie się skacze, Niemcy
co raz strzelali, ale pewnie na postrach, gdyż sami też nic nie widzieli. Mówiłem Bronkowi Puchaczowi, żeby skakał. On
jednak został. To cud, że tym co wyskoczyli, nic się nie stało”. Pydyś wyskoczył i szczęśliwie powrócił do domu. Z tego
samego transportu zbiegli również Jan Florek i Stefan Gryzio. Inni zostali wywiezieni do obozu pracy koło Dębicy. Byli to:
Kosik Bronisław, Drozd Stanisław, Strachowski Ignacy, Włosek Stefan, Kosik Stefan, Włoch Józef, Bartkowicz Bronisław,
Puchacz Antoni, Olejniczek Kazimierz, Dzięcioł Kazimierz, Wróbel Stanisław, Puchacz Bronisław. Na początku lutego
1943 roku dwóch z nich zostało zwolnionych z obozu i powrócili do domu. Byli to Wróbel Stanisław i Puchacz Bronisław.
Opowiadali o straszliwych okrucieństwach czynionych przez Niemców na Polakach w obozie pracy. Wróbel Stanisław
pochodził z biednej rodziny i był najmłodszy, pracował w obozie przy kuchni. Szczególnie znienawidził Niemców. Po wy-

Ksiądz święci potrawy wielkanocne. Z boku widoczna furmanka, którą przywieziono księdza.
346 Historia Samorządu i Administracji w Gminie Serniki 1864-2011. Informator
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zwoleniu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną wstąpił do I Armii Wojska Polskiego. Bardzo chciał walczyć, żeby zabić
choć jednego Niemca. Poniósł śmierć prawdopodobnie w Warszawie przy forsowaniu Wisły. Bronisław Puchacz powrócił
z obozu wygłodzony, wynędzniały, ale do nikogo nie miał urazu. To był wspaniały człowiek. O pozostałych zamordowanych Komenda Obozu w Dębicy napisała, że zmarli śmiercią naturalną na skutek choroby zakaźnej. Mieszkańcy wsi
przypuszczali, że do akcji zatrzymania tych mężczyzn doszło na skutek skargi złożonej do niemieckich władz policyjnych
przez Szpilmana. Ludzie ociągali się z płaceniem kontyngentu. Unikali pracy przymusowej na polach Szpilmana, kradziono też zboże ze stert dworskich. Pewnego razu Szpilman został mocno pobity na drodze do Nowej Woli przez nieznanych
partyzantów 347.

Warto wspomnieć, że niektórzy mieszkańcy wsi walczyli w partyzantce w Armii Krajowej. Byli to Jan Florek i Walenty
Waśkowicz, pseudonim: „Strzała”. Jan Florek po wojnie był aresztowany i wywieziony na roboty do Rosji, skąd powrócił po roku. Walenty Waśkowicz był dowódcą patrolu (drużyny) w oddziale Zdzisława Brońskiego, ps. „Uskok”. Zginął
1 kwietnia 1949 roku osaczony przez 270 żołnierzy KBW na kwaterze w Pliszczynie, pow. Lublin. „Strzała” w czasie próby
wydostania się z okrążenia został trafiony serią z automatu, zmarł na miejscu. W patrolu „Strzały” byli następujący partyzanci: Jerzy Marciniak, ps. „Sęk” z Czerniejowa, Jan Belcarz, ps. „Dżym”, Czesław Jabłoński, ps. „Bąk”, Marian Puchacz,
ps. „Kubuś” z Czerniejowa i Mieczysław Zwoliński, ps. „Jeleń”. „Dżym”, „Bąk” i „Kubuś” zginęli w potyczce w okolicach
Zawieprzyc dnia 18 maja 1947 roku. „Sęk” zginął 23 stycznia 1949r., w Kolonii Klimusin, pow. Krasnystaw.

Na ochotnika do pracy w Niemczech podczas wojny wyjechali Stanisław Woźniak, Wincenty Lipski, Stanisław Lipski, Jan
Fajgiel, Wicenty Wójcik 348. Również jesienią 1942 roku około dwudziestu żołnierzy niemieckich przyjechało odkrytymi
samochodami do Nowej Woli. Zatrzymali się koło kapliczki na wygonie. Z domu krawca Stanisława Puchacza wyskoczyło
dwóch młodzieńców mieszkańców Nowej Woli i zaczęli uciekać. Obawiali się łapanki i wywiezienia na roboty do Niemiec. Byli
to Józef Bartkowicz i Stanisław Puchacz. Biegli w kierunku Marysina. Niemcy wyskoczyli z samochodów, zaczęli biec za nimi
i strzelać. Najpierw pojedynczymi strzałami, a potem seriami z pistoletu maszynowego. Józef Bartkowicz został zabity na
łąkach. Natomiast Stanisław Puchacz prawie dobiegł do Marysina, a następnie, kierując się w prawo pod osłoną niewielkich wzniesień, zdołał dotrzeć lasu Baran. Tam pod osłoną drzew udało mu się zbiec 349.

W czasie II wojny światowej wieś nawiedziły trzy pożary. Mieszkańcy wsi podejrzewali jednego osobnika z sąsiedniej
wioski. O wyjątkowo złej reputacji, zapisał się niesławą w całej okolicy. Początek podpaleń nastąpił w lecie 1943 roku.
W wyniku tych pożarów spłonęło wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych, łącznie 79 na szkodę 37 gospodarzy 354. Niektóre pożary, które zauważono wcześniej, udało się ugasić. Zdarzyło się, że podpalacz ostentacyjnie strzelał do
ludzi, którzy ratowali swój dobytek. Po wojnie człowiek ten jakiś czas ukrywał się. W końcu dopadli go funkcjonariusze
UB. W pościgu został zastrzelony.

W ramach kontyngentu wyznaczonego przez władze niemieckie, o którym była już wcześniej mowa, każdy gospodarz
był zobowiązany wywieźć na stację kolejową do Lubartowa określoną ilość zboża. Za to otrzymywał potwierdzenie dostawy – kwit kontyngentowy.
Pewnego razu Niemcy zarządzili tzw. „inkwizycję”. Polegało to na tym, że przejeżdżał przez wioskę wóz z eskortą
Niemców. Niektórym wydawało się, że byli to raczej ukraińscy nacjonaliści. Wchodzili do każdego domy i żądali okazania kwitu kontygentowego. Każdy gospodarz musiał wyłożyć na stół potwierdzenia oddanego kontyngentu zbożowego.
Jeżeli taki kwit posiadano, to wówczas Niemiec czy to Ukrainiec żądał jakąś niewielką ilość zboża i odchodził. Gorzej
było, jeżeli gospodarz nie posiadał kwitu. Wówczas bito takiego człowieka i żądano wydania zboża 350. W ostatnich
dniach wojny, dnia 16 czerwca 1944 roku, Niemcy zebrali z całej okolicy przypadkowo napotkanych we wsi mężczyzn
i uwięziono ich w drewnianym budynku gospodarczym w Brzostówce. Nie wiadomo, co Niemcy zamierzali z nimi zrobić:
zamordować czy też wywieźć do obozu. Byli wśród nich z Nowej Woli: Stefan Kanadys i Władysław Czekierda. Był tam
również z Woli Sernickiej Kazimierz Włoch i wielu innych. Noc była ciemna i padał obfity deszcz. Rękami wydarli norę.
Jeden z nich miał metalowy grzebień, który również był wykorzystywany do podkopywania się 351. Wszystkim udało się
wydostać na zewnątrz i uciekli do lasu Baran. Przeżyli wojnę.
Tak oto dzień wyzwolenia pamiętają najstarsi mieszkańcy wioski. Był dzień 22 lipca, bardzo ciepło, piękna pogoda,
sobota. Wszyscy szykują się na odpust w Sernikach. Na podwórzu u Sieniaków odbywa się strzyżenie kawalerów. Nagle
ktoś zauważył, że w oddali, na szosie z Jawidza do Rokitna, pojawiły się czołgi. Rozeszła się wiadomość, że w Rokitnie
są rosyjskie wojska, czołgi rosyjskie. Niektórzy z mieszkańców wybrali się furmankami do Czerniejowa, żeby pieszo
przekroczyć Wieprz i zobaczyć wyzwoleńczą armię. Nie zdążyli, ponieważ czołgi pojechały w kierunku Niemiec koło
Lublina 352. Nie wiadomy czy były to czołgi rosyjskie, czy niemieckie. Podczas powrotu z Czerniejowa niektórzy natknęli
się na uciekających Niemców. Ignacy Lato został zatrzymany przez Niemców i zmuszony do powiezienia ich furmanką
w kierunku Sernik. Kiedy dojechali tuż za most w Sernikach, Niemcy zauważyli jadący za nimi czołg. Zeskoczyli z furmanki i rozbiegli się po okolicznych łąkach, zostawiając woźnicę z jakimś sprzętem wojskowym. Jak się okazało, był to
czołg niemiecki, który tuż za mostem zepsuł się i zamknął przejazd przez most. Gospodarz powrócił do domu. Pokonał
konno rzekę w pław. Nad wsią pojawiły się dwa niemieckie samoloty, które przeleciały z kierunku od Lubartowa do lasu
Klin, ale nie ostrzeliwano wioski. Po pewnym czasie we wsi pojawiło się spore zgrupowanie żołnierzy niemieckich, które
nadciągnęły od strony lasu Klin zmierzające w kierunku Sernik. Wojska niemieckie cofały się w bezładzie. Żołnierze szli
zarówno przez wieś i po „ogrodziskach” oraz wzdłuż fosy od strony Czerniejowa. Tuż za nimi pojawili się żołnierze niemieccy na koniach, bryczkami. Widziano dwa czołgi oblepione żołnierzami. Piechurzy niemieccy rozbiegli się po zabudowaniach, gdy usłyszeli odgłosy czołgów. Zapewne myśleli, że to czołgi rosyjskie. W dniu tym w Lubartowie przebywał
mieszkaniec Nowej Woli z wozem. Mowa tu o Janie Pydysiu, synu Jakuba Został zatrzymany przez Niemców, którzy
opuszczali Lubartów. Musiał wieźć uciekających dygnitarzy niemieckich z frontem. I tak etapami dojechał aż za Wisłę.
Powrócił do domu dopiero następnego 1945 roku na wiosnę. Całą zimę spędził za Wisłą z Niemcami353. Następnego
dnia, 23 lipca w niedzielę, od świtu padał nieustannie deszcz. Od strony Brzostówki pojawili się żołnierze rosyjscy. Szło
ich bardzo dużo. Następnego dnia, na drodze od strony Wólki Zawieprzyckiej, pojawiły się czołgi rosyjskie. Wieś została
wyzwolona przez Armię Czerwoną. Nastał ciężki czas dla mieszkańców: zniszczenia wojenne, pożary, głód.

347 Z przekazu ustnego Jana Pydysia, zam. kol. Serniki
348 Z Kroniki Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
349 Z przekazu Edwarda Szczepaniaka, zam. Nowa Wola
350 Z relacji Zofii Wasil, zam. Nowa Wola
351 Z przekazu Jana Matyjaszczyka, zam. Nowa Wola
352 Były to czołgi z brygady pancernej generała Bogdanowa
353 Z przekazu Marzęda Tadeusz, syna Ludwika, zam. Nowa Wola.

Tuż po wojnie mieszkańcy zabrali się za odbudowę swoich spalonych gospodarstw. Stawiano drewniane domy i budynki gospodarcze. W tym czasie jedynie drewno było dostępne. Nowe zabudowania stawiano już znacznie większe niż
te przed wojną. Drzewo obrabiano ręcznie przy użyciu prostych narzędzi – piły i siekiery. Nikt jednak nie narzekał, pomagano sobie nawzajem. W pierwszej kolejności odbudowano domy mieszkalne.
Jeszcze do lat 60 tych XX wieku do transportu były używane wozy konne na żelaznych kołach. Zboże koszono kosą,
młócono cepami, ziemniaki kopano motyką - wszystkie prace polowe wykonywano ręcznie. We własnym zakresie radzono sobie z wyżywieniem. Zboże, ziemniaki, mleko były podstawą wyżywienia. Chleb pieczono domowym sposobem,
wyrabiano kasze, a z mleka masło, sery. Nadwyżki płodów rolnych albo wymieniano za inne produkty, albo sprzedawano.
W sklepie można było kupić cukier, sól, chleb i inne artykuły podstawowej potrzeby. Tu można było sprzedać kurze jaja.

Zdjęcie obrazuje sposób przecinania bali z przeznaczeniem na budowę domów

Podstawowym opałem był torf, który masowo pozyskiwano na okolicznych łąkach. Łąki od południowej strony Nowej Woli są położone na dość głębokich pokładach torfu. To właśnie w rejonie tych łąk od niepamiętnych czasów pozy354 Z przekazu Zofii i Wacława Wasil, zam. Nowa Wola.
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skiwano torf jako paliwo opałowe. Jeszcze w początkach lat 70-tych ubiegłego wieku torf był powszechnie pozyskiwany, gdyż na zakup węgla nie
wszystkich było stać. W rejonie tych łąk, po wydobyciu torfu, pozostawały
zbiorniki wodne, tzw. torfianki, które z czasem rozrosły się do dużych stawów. Stawy te pełne były ryb i dzikiego ptactwa wodnego. Gniazdowały
w nich kaczki krzyżówki, łyski, a nawet łabędzie. Wielu mieszkańców nie
tylko Nowej Woli, ale też okolicznych miejscowości przyjeżdżało tu na
ryby. Jedni wędkowali, inni uprawiali łowy siatkami.

Do czasów I wojny światowej w Nowej Woli nie uczono powszechnie dzieci w szkole. Nie umiały pisać ani czytać.
Jeżeli już uczono to w języku rosyjskim i za opłatą, na którą nie każdego było stać. Jak wynika z kroniki szkolnej, od 1917
roku zaczęto uczyć dzieci w szkole „jednoklasowej”356. Jeden nauczyciel uczył dwie klasy przed południem i po południu. Problemem było znalezienie kadry nauczycielskiej. Na początku zaczęli pracować nauczyciele: Antoni Zych jako
kierownik do czasów tuż powojennych (prawdopodobnie do 1947 r.) i M. Przeździecka. Do szkoły zapisanych zostało
146 uczniów. Nauka odbywała się w izbach wynajętych u Józefa Rybickiego, Franciszka Rybickiego, Mateusza Rybickiego
i Antoniego Ławeckiego (w okresie międzywojennym), Bronisława Rybickiego, Ignacego Pydysia, Antoniego Woźniaka,
Anieli Pydyś (czasy po II wojnie światowej do 1960 r.).

Pod koniec lat 70-tych zaniechano wydobywania torfu, gdyż w tamtym czasie węgiel okazał się stosunkowo tani. Torfianki powoli zaczęły się
zamulać i zarastać. Proces ten trwa i niechybnie zakończy się całkowitym
zamuleniem i zarośnięciem przez krzaki i drzewa bagienne.
Do oświetlenia domów używano lamp naftowych lub świec. Elektryczność do wsi doprowadzono dopiero w 1960 roku. Należy nadmienić,
że nie wszyscy mieszkańcy chcieli mieć elektryczność. Wśród niechętnych
byli zdecydowani przeciwnicy, którzy, postawione w dzień słupy trakcji
elektrycznej, w nocy przewracali. Wówczas jednak władza nie konsultowała swoich decyzji z mieszkańcami, nie pytała mieszkańców o zgodę.
Elektryczność zainstalowano. Potem pojawiły się radia głośnikowe, tzw.
kołchoźniki.
Niektórzy bogatsi gospodarze mieli porządne radia lampowe. W tym
samym czasie w centrum wsi wybudowano szkołę, sklep GS i zlewnię mleka. Od 1961 roku już na stałe funkcjonuje nazwa wsi jako Nowa Wola 355.
W 1967 roku została oddana do użytku droga asfaltowa z Sernik do Nowej
Woli. Budowa trwała kilka lat. Pierwszy autobus przyjechał do wsi w maju
1967 roku.

Palmy wielkanocne wykonywane przez mieszkańców Nowej Woli

W latach siedemdziesiątych ludziom na wsi żyło się znacznie lepiej. Gospodarstwa były już nieźle wyposażone
w różne maszyny i urządzenia rolnicze. Żniwa wyglądały jak za dawnych lat, ale zboże koszono już kosiarką konną,
a nawet snopowiązałką. Wykoszone zboże wiązano w snopki i ustawiano w kupkach do wyschnięcia. Następnie wysuszone zwożono do stodół, gdzie odbywały się omłoty. Wykorzystywano młocarnie napędzane silnikiem elektrycznym.
Łąki również były koszone kosiarkami konnymi, a siano suszono i zbierano ręcznie przy pomocy grabi i wideł. Niektórzy
w tamtym czasie mieli konne przewracarki do siana. W latach 70-tych w SKR pojawiły się kombajny zbożowe, co z czasem
radykalnie odmieniło sposób zbioru zbóż z pola. Również w latach 70-tych niektórzy gospodarze mieli ciągniki rolnicze,
a w latach 80-tych było już ich sporo.
W tamtym okresie wieś się przebudowała z drewnianej na murowaną. Wielu rolników specjalizowało się w produkcji
roślinnej albo zwierzęcej, co dawało niezłe zyski. W tamtych latach wielu mieszkańców wsi pracowało w zakładach pracy
Lubartowa, niektórzy w Lublinie. Z uzyskanych dochodów dofinansowywali własne gospodarstwa rolne. Wielu kształciło
się w szkołach średnich, wyższych i z czasem wyprowadziło się na stałe do różnych miast.
Nowa Wola zawsze była wsią rolniczą. Mieszkańcy specjalizowali się w produkcji warzyw, głownie cebuli i czosnku,
ale też pietruszki, marchwi, buraków. Nowa Wola w latach powojennych uchodziła za zagłębie cebulowe. Niektórzy złośliwcy nazywali mieszkańców Nowej Woli „cebularzami”. Handlowano tymi warzywami w Lubartowie lub w Łęcznej na
targu. Ostatnimi czasy mieszkańcy specjalizują się w produkcji palmach wielkanocnych. Niektórzy tworzą prawdziwe
dzieła sztuki, które cieszą oczy i przynoszą dochód. Tradycyjna gospodarka rolna zanika. Obecnie mało kto hoduje trzodę chlewną, a jeżeli już, to tylko na własne potrzeby. Krów jest również niewiele i też utrzymywane są głównie, aby mieć
mleko i mleczne przetwory na własne potrzeby.

Zdjęcia z lat 50 tych XX w. wykonane na podwórku Ignacego Pydysia, gdzie mieściła się wtedy szkoła.
Zdjęcie pierwsze - grono pedagogiczne z uczniami; zdjęcie drugie - cała szkoła
Kadrę nauczycielską kolejno zasilili: Celina Kalinowska(od 1925 r.), M. Zych (od 1929 r.), Celina Gębalówna
(od 1929 r.), Kazimierz Otłąg 357 (od 1930 r.), Stefan Wierzchoń (od 1932 r.), Nadzieja Zającówna (od 1932 r.)358.
W roku szkolnym 1937/38 zmieniło się grono pedagogiczne. Kierownikiem został Antoni Zych, pozostali nauczyciele
opuścili szkołę. Przybyli nowi: Józef Kamiński z żoną. Religii uczył ksiądz proboszcz Walerian Markl. Liczba uczniów
w roku szkolnym wyniosła 205. W okresie II wojny światowej zajęcia w szkole odbywały się nieregularnie z powodu
uciążliwości ze strony okupanta niemieckiego, mroźnych
zim sięgających minus 32 stopni mrozu, braku opału i podręczników. Na początku 1942 roku epidemia tyfusu spowodowała odwołanie zajęć lekcyjnych. Praktycznie szkoła nie
Wycieczka do Kijan i ruin zamku w Zawieprzycach – 14 maja istniała. W tym czasie pracował Zych i Kamińska.
1938 r.

Ogromne przestrzenie pięknych niegdyś łąk nie są koszone i popadają w biodegradację. Niektórzy rolnicy specjalizują
się w uprawach owoców miękkich tj. malin, truskawek. Głównie jednak gospodarstwa nastawione są na produkcję zbóż,
co daje stosunkowo niskie dochody, ale zapewnia obszarowe dopłaty unijne. Gdyby nie te dopłaty, prawdopodobnie
większość pól leżałaby odłogiem. Młodzież nie jest zainteresowana przejmowaniem gospodarstw rolnych od swoich rodziców i życiem z pracy w rolnictwie, tak jak to się działo jeszcze nie tak dawno. Nieliczni decydują się zostać rolnikami,
większość szuka pracy poza rolnictwem. Znaczna część młodych ludzi wyjeżdża sezonowo do pracy za granicę, niektórzy
wyjechali na stałe.
Wycieczka do huty szkła w Lubartowie – 30 maja 1938 r.

355 Dzieje Lubelszczyzny, t. IV, Warszawa 1986, str. 96

Zdjęcie z czasów II wojny światowej - rok szkolny 1942/43,
nauczycielka Kamińska stoi po prawej

356 Z Kroniki Szkoły
357 Tak najprawdopodobniej brzmi nazwisko nauczyciela (w Kronice Szkoły zapisane było odręcznie i mało czytelnie).
358 Tamże
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W roku szkolnym 1944/45 nastąpiły zmiany. W szkole został sam Zych. Dołączył do niego nauczyciel Wójtowicz, ale
ten wkrótce zrezygnował. Zych po ponad 20 latach pracy w Nowej Woli również zrezygnował. Później pracował w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie.

Zastawna, Elżbieta Kosiorek, Anna Dybała, Bożena Mazurek, Jolanta Sagan. Okres, kiedy to dyrektorem szkoły i nauczycielem wychowania fizycznego był Marian Dejko, szkoła odnotowała szczególne osiągnięcia sportowe i to zarówno
w sportach zimowych – łyżwiarstwie szybkim, jak też piłce nożnej. Młodzież szkolna z Nowej Woli zajmowała czołowe
lokaty w zawodach na szczeblu gminy, powiatu, województwa, a nawet kraju. Marian Dejko jako dyrektor szkoły, nauczyciel i wychowawca cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem mieszkańców wsi. Był radnym Rady Gminy, Rady Powiatu,
pełnił też różne funkcje w OSP Nowa Wola. Osiadł na stałe w Nowej Woli i jest jej szanowanym mieszkańcem.W dalszym
ciągu, już jako emeryt, angażuje się w działalność społeczną OSP.

W roku szkolnym 1946/47 szkołę zaczął organizować Stanisław Lato, pochodzący z Nowej Woli. Dwa lata później
zaczął pracę Mikołaj Górny.
W kolejnych latach do kadry nauczycielskiej dołączyli
nauczyciele: Henryka Krasnodębska, Jan Lato, Stefania i Jan
Bartosiewiczowie, Krystyna Żurek.
W latach 50- tych wraca, wcześniej zarzucona, inicjatywa budowy szkoły. Kierownik szkoły Mikołaj Górny znajduje wsparcie w miejscowym gospodarzu, Janie Kobyłka.
Powołano Komitet Budowy Szkoły w składzie: kierownik
szkoły Mikołaj Górny, przewodniczący Jan Kobyłka, sekretarz Jan Bartosiewicz, skarbnik Edward Budka. W kwietniu
1958 roku nastąpiło uroczyste założenie fundamentów pod
budowę. Nowa szkoła budowana była w ramach rządowego programu – „Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski”. Oficjalnie oddana do użytku 15 stycznia 1961 roku359. Razem
z budynkiem szkoły wybudowano i oddano do użytku dom
Zdjęcie z wycieczki do Lublina – październik 1954 r., uczestniczy- nauczyciela.
ło 64 uczniów. Pośrodku stoi Mikołaj Górny – kierownik szkoły

Zima 1953 r. Klasa druga na podwórku Ignacego Pydysia

Zdjęcie klasowe z wychowawczynią Krystyną Żurek (Polak)

W nowym obiekcie pracę nauczycielską podjęli Genowefa Michalak, Bronisław Jaksim, Alina Bronicka, Maria Rola, Maria Śliwińska, Stanisława i Józef Sokołowscy,
Elżbieta i Tadeusz Poździkowie, Wanda Wesołowska.
W latach 60 i 70 tych istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego i działał tzw. Uniwersytet Powszechny, w którym
dokształcali się dorośli mieszkańcy wioski. Po odejściu
państwa Jaksimów, w roku szkolnym 1971/72, kierownikiem szkoły została Helena Siebyła (1971-1973). Do pracy
przybyły Teresa Łucek Wójcik i Anna Marciniak.
W latach 1973 do 1985 roku dyrektorem szkoły był
Marian Dejko. W tym okresie zmieniała się kadra nauczycielska. Pracowali lub zaczynali pracę: Maria Dejko, Bernarda Baran, Urszula Brzyska, Elżbieta Całka Polak, DaBudynek szkoły – koniec lat 60-tych XX wieku
nuta Dziubicka,Jadwiga Kwiatek, Janina Mazurek, Bogdan
Pachuta, Krystyna Pydyś, Krystyna Małyska, Anna Mika, Euzebiusz Sieja, Bożena Pasztelan, Marek Kopera, Zbigniew
Marczewski, Sławomir Jemielniak, Elżbieta Myka, Adam Wasak, Hanna Kubiś, Anna Wiak, Barbara Lato Włosek, Grażyna
Kozieł Woźniak, Anna Szkołuda Jurecka, Ewa Grambur. Pracownicy istniejącego wtedy przy szkole przedszkola: Anna
359 Z Kroniki Szkoły.

W roku 1984 r. Andrzej Ziętkiewicz, nauczyciel muzyki, założył w szkole Zespół Pieśni i Tańca „Pszczółki”. Przez lata
1984-2000 Zespół zdobywał liczne nagrody Kuratora Oświaty w Lublinie. Choreografami byli Ryszarda Todys, Zdzisław
Niewiadomski i Waldemar Świrszcz. Zespół występował w kraju i za granicą w niezliczonych Festiwalach. Koncertował
między innymi na Węgrzech.
Do sukcesów zespołu zaliczyć należy występ w Telewizji Polskiej w ramach Telewizyjnego Turnieju Miast Lubartów
- Wągrowiec oraz w Telewizji Węgierskiej w 1992 roku w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.
Zespół swoimi występami uświetniał uroczystości nadania imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej w Talczynie koło Kocka – 1999 r. Występ Zespołu oglądał wnuk pisarza Juliusz Sienkiewicz. Z chwilą odejścia Ziętkiewicza na
emeryturę Zespół stracił kierownika, aranżera, menadżera i zakończył działalność.
W latach 1985-1989 dyrektorem szkoły została Krystyna Polak. W tym czasie nauczycielami w szkole byli: Maria i Marian Dejkowie, Józef Bartkowicz, Danuta Dziubicka, Ewa Grambur, Andrzej Kasperowicz, Anna Kanadys, Krystyna Małyska, Anna Misiarz, Waldemar Palica, Elżbieta Polak, Andrzej Ziętkiewicz. W latach 1989-1991 na stanowisko dyrektora

Zdjęcia Zespołu wykonane w czasie występów - lata 80-te XX wieku

wrócił Marian Dejko. Od 1990 roku katechezy uczyli: ks.
Wojciech Zasada, ks. Kazimierz Smyl, ks. Gustaw Sikora,
ks. proboszcz Czesław Biziorek, Teresa Mazurek.
W wyniku konkursu w 1991 roku dyrektorem szkoły
została Danuta Dziubicka, która tę funkcję pełni do dziś.
W 1994 roku, decyzją Kuratorium Oświaty w Lublinie,
szkoła w Czerniejowie została filią Nowej Woli i pozostała
nią do 2013 roku, do momentu jej rozwiązania z powodu
niżu demograficznego. W 2013 roku szkoła liczyła tylko
6 uczniów. W 2000 roku szkołę opuszczają i przechodzą
na emeryturę Maria Dejko, Marian Dejko i Andrzej Ziętkiewicz. Wcześniej odeszli na emeryturę Józef Bartkowicz,
Krystyna Polak i Krystyna Małyska oraz na rentę Barbara Włosek. Do gimnazjum w Woli Sernickiej odeszła Ewa
Występ zespołu w Talczynie k. Kocka w czasie uroczystości nadaGrambur, a Grażyna Woźniak została powołana na stania tamtejszej szkole imienia H. Sienkiewicza
nowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej. Pracowałi też Elżbieta Błaziak,
Marek Bigoraj, Małgorzata Karczmarz, Michal Klasiński, Joanna Małyska, Ewa siwek, Magdalena Lotys.
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Msza Święta z okazji nadania szkole
sztandaru z udziałem nauczycieli, zaproszonych gości i mieszkańców wsi.
Siedzą od lewej: Danuta Dziubicka
– dyrektor szkoły, Monika Budzyńska- przewodnicząca Rady Rodziców,
nauczycielki: Urszula Mazurek, Anna
Sierzputowska, Małgorzata Czajka;
w drugim rzędzie od lewej nauczycielki:
Anna Kanadys i Iwona Biała.

Występ uczniów szkoły
Podstawowej w Nowej Woli

Inscenizacja w wykonaniu uczniów
szkoły poświęcona Janowi Kochanowskiemu. Kaplica p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Nowej Woli

Mieczysław Kobyłaka, syn Jana, odsłania pamiątkową tablicę w szkole

Obecnie w placówce pracują: Iwona Biała - j. angielski, plastyka, Danuta Dziubicka – j. polski, Małgorzata Czajka, Anna
Kanadys, Danuta Lato, Anna Misiarz - edukacja wczesnoszkolna, Anna Jurecka - j. polski, historia, Urszula Mazurek - matematyka, technika, informatyka, Aneta Pęksa - wychowanie fizyczne, Elżbieta Polak - przyroda , muzyka i Anna Sierzputowska - religia. Z inicjatywy dyrektora szkoły Danuty Dziubickiej w dniu 14 października 2006 roku placówka otrzymała imię
Jana Kochanowskiego, zaś w dniu 25 kwietnia 2010 roku odbyły się uroczystości nadania szkole sztandaru.

W ławce siedzą od lewej nauczyciel emeryt Andrzej Ziętkiewicz, Włodzimierz
Kosior – prezes ZNP w Lubartowie,
Marian Starownik – starosta lubartowski. W głębi od prawej Edyta Szalast
– dyrektor Banku PKO. S.A. w Lubartowie, Marianna Kosik – radna z Nowej
Woli, Wiesław Klej – emerytowany
starszy wizytator KO w Lublinie, Marek
Zbiciak – policjant.

Szkoła posiada znaczące osiągnięcia sportowe. Zaangażowanie kolejnych nauczycieli wychowania fizycznego w osobach Jana Bartosiewicza, Mariana Dejko i Anety Pęksy przyniosło efekty w postaci wielu zwycięstw sportowych 360.

Uroczystości sztandarowe w Kaplicy
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Nowej Woli. W ławkach siedzą
zaproszeni goście: Wójt Jan Sławecki,
radni, dyrektorzy szkół z terenu gminy, mieszkańcy Nowej Woli.

Poczet Sztandarowy uczniów i rodziców przed budynkiem szkoły - moment wyjścia do Kaplicy na uroczystości sztandarowe
25 kwietnia 2010 r.
360 Kalendarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2011/2012.

Zwyciężczynie Turnieju Piłki Nożnej
w woj. lubelskim. Zamość 2011 rok.
Na zdjęciu uczennice od lewej: Żaneta
Marzęda, Patrycja Marzęda, Katarzyna Marzęda, Kamila Baran, Monika
Szlachta. Stoją od lewej: Magda Szymczak, nauczycielka w-f Aneta Pęksa,
Anna Iwanek i Magdalena Siepsiak.

186

187

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Opole 2011 rok
(uczennice ze SP Nowa Wola stoją w rzędzie ubrane w niebieskie stroje od przodu Martyna Marzęda, Katarzyna Marzęda,
Żaneta Marzęda, Magda Szymczak, Magdalena Siepsiak, Klaudia Rybicka, Anna Iwanek i pani Aneta Pęksa)
Absolwent szkoły Michał Dziubicki trenował taekwon-do361 w MKS Lewart Lubartów pod okiem trenera Jerzego Jeduta. Posiadacz II dan 362. Był reprezentantem Polski, jednym z najlepszych taekwon-deków w historii tej dyscypliny sportu,
wielokrotny medalista, instruktor samoobrony. Największe sukcesy zdobył w walkach indywidualnych w kategoriach
71kg i 80kg oraz w walkach drużynowych 363. Oto jego najważniejsze osiągnięcia: Puchar Szwecji - 2004, 2006, 2008;
Puchar Polski - 2004, 2005, 2007; Grand Prix Polski - 2009; Puchar Świata - USA 2004, Włochy 2008; Mistrzostwa Europy
- Rumunia 2006, Słowacja 2007, Polska 2008, Hiszpania 2009, Polska 2010; Puchar Europy - Finlandia 2007; Mistrzostwa
Świata - Kanada 2007, Argentyna 2009.
Przy szkole działa Rada Rodziców (przedtem Komitet Rodzicielski), która wspiera działania placówki. Dotychczasowi
przewodniczący Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców: Stanisław Kanadys, Helena Onyszko, Edward Szczepaniak,
Zenon Wasil, Alfreda Furtak, Alina Pydyś, Anna Kuśmirek, Monika Budzyńska, Małgorzata Szych.
Obsługa w szkole na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat:
woźni: Zofia i Bronisław Rybiccy, Stefania Pydyś, Antoni Błaszczak, Anna Puchacz, Jadwiga Puchacz, Stanisław Mrówczyński, Jadwiga Pietrzela, Anna Zielińska, Agnieszka Waśkowicz, Grażyna Bartkowicz;
palacze: Bronisław Rybicki, Jan Kanadys, Janusz Kanadys, Tadeusz Marzęda, Józef Kanadys, Jan Rybicki, Grzegorz Pietrzela, Wiesław Kanadys, Ryszard Pydyś, Tomasz Pydyś;
konserwatorzy: Jan Kanadys, Ryszard Polichańczuk, Marian Kobyłka;
kucharki: (w okresie istnienia przedszkola) – Jadwiga Pietrzela, Marta Kanadys, Jadwiga Żmuda, Alfreda Furtak 364.

Michał Dziubicki ze zdobytymi trofeami

361 Taekwon-do to koreańska sztuka walki.
362 Czarny pas (drugi stopień mistrzowski)
363 Michał Dziubicki – zbiory własne
364 Z Kroniki Szkoły
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W okresie międzywojennym wieś nie posiadała straży pożarnej. Istniał natomiast Związek Strzelecki, którego miejscowym dowódcą był Jan Kosik, mieszkaniec Nowej Woli, posiadający stopień wojskowy kaprala.
Ochotniczą Straż Pożarną założono w czerwcu 1947 roku, a zarejestrowano 06 lipca 1947 r. Cieszyła się ona ogromnym
uznaniem mieszkańców wsi. Zapisało się do niej 44 członków. Założycielem tej organizacji był Jan Kobyłka. Został
on jej pierwszym prezesem i przez całe swoje życie brał
czynny udział w pracach straży. OSP borykała się z brakiem
sprzętu. We własnym zakresie starano się zdobyć sprzęt, jak
trzeba było wypożyczano, ale przede wszystkim zbierano
pieniądze na budowę remizy strażackiej.

Jednostka strażacka zajmowała czołowe miejsca w zawodach rejonowych i wojewódzkich. W 1979 roku remiza wymagała kapitalnego remontu. Postanowiono nie remontować starej, a wybudować nową remizę. Budowę rozpoczęto w 1982
roku z inicjatywy Jana Kobyłki, prezesa straży. Do 1984 roku wykonano fundamenty oraz jedną kondygnację. W marcu
1985 roku zmarł Jan Kobyłka, wieloletni prezes straży. Nowym prezesem został Stanisław Kanadys. Za jego kadencji
budowa remizy w stanie surowym została zakończona. W 1986 na prezesa OSP został wybrany Jan Matyjaszczyk, który
kontynuował prace zmierzające do zakończenia budowy remizy. Dzięki niemu w zakończenie prac wykończeniowych
zaangażował się ówczesny Komendant Rejonowy Straży Pożarnej Tadeusz Szyszko. Strażacy OSP organizowali zabawy
taneczne, z których dochód przeznaczany był na prace wykończeniowe remizy. W 1988 roku OSP otrzymała nowy samochód strażacki o pojemności 4000 litrów wody z autopompą, co uczyniło OSP w Nowej Woli nowoczesną jednostką
strażacką. W kolejnych latach odbywały się szkolenia strażaków OSP, w których uczestniczyło wielu młodych adeptów
pożarnictwa.
Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej remizy nastąpiło 22 maja 1994 roku z udziałem licznych zaproszonych
gości, min. z posłem na Sejm RP Marianem Starownikiem. Uroczystą Mszę koncelebrowali: proboszcz parafii
Serniki ks. kanonik Czesław Biziorek, proboszcz parafii
Brzostówka ks. Roman Sawczuk oraz wikariusz parafii
Serniki ks. Kazimierz Smyl. W tym samym dniu OSP
otrzymuje sztandar.

Budowę remizy rozpoczęto w 1948 roku, zakończono całkowicie w 1950 r. Budynek remizy stał się świetlicą
wiejską, gdzie odbywały się zebrania wiejskie, zabawy taneczne, kino objazdowe wyświetlało w niej filmy, odbywały się tu też zajęcia lekcyjne uczniów szkoły podstawowej, akademie, przedstawienia.

W 1995 roku prezesem OSP nadal zostaje Jan Matyjaszczyk, naczelnikiem Ryszard Pydyś.
Ćwiczenia związku strzeleckiego z roku 1937
W 1953 roku zmienił się naczelnik OSP. Został nim Stanisław Włosek, syn Pawła. W 1958 roku z lewej stronu budynku
dobudowano do remizy pomieszczenie na wóz strażacki.
W 1965 roku straż, ze względu na prężną działalność,
otrzymała nowy samochód strażacki Star GMB tj. beczkowóz o pojemności 2500 litrów.

Widok remizy strażackiej – przyjęcie po powrocie z obchodów
50-lecia OSP w Brzostówce

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w remizie strażackiej
– lata 50-te XX wieku. Na zdjęciu przy stole od lewej widzimy
nauczycieli: Stefanię Bartosiewicz, Jana Bartosiewcza i Krystynę Żurek Polak.

Zdjęcie przedstawia mszę św. przed budynkiem remizy
z okazji uroczystości 50-lecia OSP – 22 maja 1997 r.

W dniu 18 stycznia 1996 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrane zostały nowe władze OSP
w osobach: Jan Matyjaszczyk – prezes, Ryszard Pydyś –
naczelnik, Gustaw Wasil – zastępca naczelnika, Jan Rybicki – skarbnik, Mieczysław Kobyłka – sekretarz, Tadeusz Marzęda – gospodarz, Jan Kosik - członek zarządu.

W latach 60-tych zmieniali się naczelnicy straży. Funkcję
tę pełnili kolejno: Jan Kanadys, syn Wincentego, Franciszek
Wasil i Zenon Wasil. W 1969 roku straż ze względu na posiadanie wozu bojowego, weszła w skład obwodowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Brała udział w różnego rodzaju
uroczystościach strażackich, uczestniczyła przy nadaniach
sztandarów w szkołach.

Zdjęcie przedstawia remizę, samochód strażacki w otoczeniu
strażaków. Pośrodku stoi Jan Kobyłka z synem Mieczysławem.

Nadanie sztandaru OSP w Nowej Woli. Od lewej stoją: Kierownik Urzędu Rejonowego w Lubartowie Eligiusz Kusyk, prezes PSL
w gminie Serniki Marian Lejkowski, Komendant Rejonowy Policji Henryk Rudnik, poseł na Sejm RP Marian Starownik, Wicewojewoda Wiesław Brodowski (bdb), NN, Komendant Rejonowy PSP Tadeusz Szyszko, Komendant Wojewódzki PSP Stanisław
Machowicz.
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W zebraniu tym uczestniczyli wszyscy (23) strażacy OSP Nowa Wola oraz Wójt Gminy Kazimierz Szymczak. Rok 1997
był rokiem jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Woli. Komendant Główny PSP włączył OSP w Nowej
Woli do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Do dziś OSP Nowa Wola pozostaje w strukturach ratownictwa krajowego jako jedyna jednostka w gminie Serniki. W tym roku OSP miała 17 wyjazdów do pożarów, wypadków drogowych,
usuwania powalonych drzew. W powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych Nowa Wola zajęła II miejsce. Od chwili
powstania powiatów jednostka OSP z Nowej Woli zajmowała czołowe lokaty w zawodach sportowo-pożarniczych, w tym
głównie pierwsze miejsca.
W latach 1998-2000 wykonano wymianę podłogi w świetlicy oraz wyjście awaryjne z klatką schodową z sali tanecznej. Zmarł druh Stanisław Kanadys, długoletni członek OSP, były prezes Zarządu. Strażacy z Nowej Woli uroczyście pożegnali zasłużonego działacza i druha. Członkiem Komisji Rewizyjne został wybrany Krzysztof Budzyński.
10 stycznia 2001 roku przy udziale 26 członków OSP na 40 zapisanych, odbyto zebranie sprawozdawczo-wyborcze
z udziałem Wójta gminy Serniki – Kazimierza Szymczaka, Wiesławy Dąbrowskiej - sekretarza ZG i przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP - Pawła Krupy. Na zebraniu wnioskowano o podjęcie starań w celu zakupu dla Nowej Woli
samochodu dostawczego. Staranie zarządu OSP w dniu 6 sierpnia Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu OSP Nowa
Wola do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie. Od tego momentu zmienił się status prawny jednostki, która
stała się podmiotem gospodarczym. W tym samym roku Ryszard Pydyś, naczelnik jednostki, za udział w akcji powodziowej został odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla ochrony ppoż. Jednostka 17 razy brała udział w różnych akcjach
gaśniczych na terenie gminy.
W roku 2002 zakupiono samochód Lublin III oraz dwie motopompy: Tohatsu i Niagara. 11 września zmarł gospodarz
OSP – druh Bronisław Rybicki, odznaczony najwyższym
strażackim odznaczeniem Złotym Odznaczeniem Związku. Ośmioosobowa reprezentacja OSP ze sztandarem pożegnała druha. Mowę pożegnalną na trumną zmarłego
wygłosił Marian Dejko.
W dniu 11 lutego 2003 roku zmarł były członek OSP
i jeden z pierwszych kierowców jednostki Stanisław Polak.
W pogrzebie uczestniczyła 6-osobowa delegacja z OSP.
W dniu 5 maja jednostka brała udział w uroczystościach
z okazji Dnia Strażaka w Katedrze Lubelskiej. W dniu
6 lipca na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Lubartowie Jednostka OSP zajęła I miejsce.
W dniu 9 października dwudziestu druhów ze sztandarem pożegnało strażaka, czołowego zawodnika drużyny
OSP, tragicznie zmarłego Radosława Pydysia, mowę pożegnalną wygłosił Marian Dejko.

Zdjęcie wykonane w 2010 r. po wygranych zawodach

W tym roku 11 razy brano udział w akcjach, 4 razy poza
terenem gminy (Baranówka, Wólka Stara, Łucka i Rokitno).
W roku 2004 odbyło się szkolenie dla druhów z udzielania pierwszej pomocy w którym uczestniczyli: Michał
Pydyś, Grzegorz Budzyński, Gustaw Wasi, Bogdan Wasil
i Robert Styrnik. 28 czerwca odbyły się zawody, w których
jednostka z Nowej Woli zajęła pierwsze miejsce.
W ramach czynu społecznego okratowano okna w remizie, ocieplono strop budynku, wymieniono 23 okna,
drzwi frontowe, ocieplono drzwi garażowe, ponadto zakupiono opony do samochodu bojowego, 26 grzejników
CO i piłę motorową. Dnia 9 maja zmarł, były długoletni
strażak jednostki, Stanisław Mrówczyński.
Dnia 30 stycznia 2006 odbyło się zebranie sprawozWspólne zdjęcie braci strażackiej z posłem na Sejm RP drudawczo-wyborcze. Władze reprezentowali kpt. poż. Krzysz- hem Marianem Starownikiem (pierwszy z lewej) i Komendantof Romanek, kpt. poż. Marian Lato, prezes Zarządu Powia- tem PSP w Lubartowie Gustawem Włodarczykiem (pierwszy
z prawej)
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towego OSP, starosta powiatu lubartowskiego Marian Starownik, Wójt Gminy – Kazimierz Szymczak, radni - Monika
Baran i Tadeusz Tchórz, sołtysi – Jerzy Lato i Tadeusz Olejnik.
W tym samym roku odeszli w stan wiecznego spoczynku zasłużeni dla OSP druhowie: Jan Sagan i Jan Kosik. Delegacja
ze sztandarem wzięła również udział w uroczystościach pogrzebowych prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, wojewody
lubelskiego Edwarda Hunka.
W 2006 roku dwadzieścia dwa razy brano udział w akcjach ratowniczych (pożary i zagrożenia miejscowe). Poza terenem
gminy: Rokitno, Chlewiska, Rozkopaczew, Ostrów Lubelski.
W dniu 10 stycznia 2007 odbyło się zebranie sprawozdawcze obsługiwane przez Wójta Gminy Serniki Jana Sławeckiego. Pozyskano 1 pompę szlamową i stojaki oświetleniowe. W tym roku zmarł Stanisław Włosek jeden z założycieli OSP,
były prezes i naczelnik jednostki. Dziesięcioosobowa delegacja ze sztandarem uczestniczyła w ostatniej drodze szanowanego druha. W Lubartowie delegacja (poczet sztandarowy) wzięła udział w pogrzebie byłego posła i działacza straży
Ryszarda Kalbarczyka.
W 2007 roku jednostka wyjeżdżała do akcji 13 razy, w tym poza granice gminy.
W zawodach pożarniczo-gaśniczych w odległych czasach brali udział tacy strażacy jak: Stefan Marzec, Marian Szych,
Henryk Pydyś, syn Ignacego, Zygmunt Waśkowicz, Stanisław Kowalczyk, Stanisław Kobyłka, Mieczysław Kobyłka, Henryk Wasil i wielu innych. Później w zawodach uczestniczyli: Antoni Barszczyk, Roman Wasil, syn Wacława, Grzegorz
Waśkowicz, Jan Waśkowicz, Mirosław Lipski, Adam Matyjaszczyk, Sławomir Matyjaszczyk, Artur Żmuda, Daniel Żmuda.
Kierowcami samochodów strażackich byli kolejno: Stanisław Polak, Marian Budzyński, Bronisław Wójcik, Bronisław Rybicki, Robert Styrnik.
Za zasługi dla pożarnictwa w 2008 roku odznaczonych zostało 13 strażaków przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z.O.S.P. Rzeczypospolitej Polskiej
w Lublinie. Złote medale otrzymali: Józef Marzęda, syn
Jana, Edward Marzęda, Tadeusz Marzęda, syn Kazimierza, Zenon Wasil. Srebrnymi medalami wyróżniono: Jana
Marzędę, syna Józefa, Stanisława Marzędę, syna Tadeusza.
Brązowe medale odebrali Jerzy Biskup, Krzysztof Budzyński, syn Jana, Gustaw Wasil, Grzegorz Budzyński, syn
Mariana, Tomasz Pydyś, syn Ryszarda, Michał Pydyś, syn
Ryszarda i Robert Styrnik, syn Zygmunta. W 2009 roku
odznaczono prezesa Jana Matyjaszczyka złotym odznaczeniem Związku.
W 2010 roku strażacy z Nowej Woli: Ryszard Pydyś,
Michał Pydyś, Robert Styrnik, Grzegorz Budzyński, Michał Gryzio, Sławomir Gryzio, Mariusz Olejniczek i Piotr
Kanadys brali udział w akcji ratowania życia i mienia mieszkańców zalanych miejscowości przez Wisłę w powiecie
opolskim 365.

Wręczanie odznaczeń strażakom w 2008 roku. Odznaczenia
wręcza prezes Oddziału Wojewódzkiego OSP w Lublinie druh
Marian Starownik oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie Grzegorz Szyszko. Od lewej przodem stoją: Zenon Wasil,
Tadeusz Marzęda. Siedzą: Krzysztof Budzyński i Jan Sławecki
– Wójt Gminy Serniki.

W styczniu 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze z udziałem Wójta Gminy Stanisława Marzędy.
Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Jerzy Biskup.
W tym samym roku, staraniem samorządu Gminy, ze środków unijnych odnowiono remizę na zewnątrz poprzez
ocieplenie ścian styropianem oraz pomalowaniem elewacji, pomalowano również drzwi i dachu oraz odnowiono pomieszczenia wewnątrz (położenie płytek terakotowych we wszystkich pomieszczeniach, pomalowanie ścian, urządzenie
zaplecza – kuchni, szatni i łazienek). Obecnie wewnątrz remiza zapewnia wysoki standard różnych uroczystości, które się
tu odbywają. Przed remizą wykonano duży parking z kostki brukowej. Dziś to naprawdę nowoczesny obiekt, a sama OSP
wyposażona jest w dwa samochody bojowe. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz ze zbiornikiem na wodę
o pojemności 6 tys. litów i 600 litrów środka pianotwórczego. Samochód ten wyposażony jest w dwa agregaty prądotwórcze, zestaw hydrauliczny i profesjonalną armaturę wodno-pianową. W 2011 roku staraniem samorządu Gminy zakupiono
dla jednostki OSP Nowa Wola lekki samochód ratowniczo-gaśniczy m-ki Ford, który kosztował 135 tys. zł. Kierowcami z odpowiednimi uprawnieniami są: Robert Styrnik, Michał Pydyś i Jerzy Woźniak. OSP w grudniu 2013 roku liczy
48 strażaków.
365 Z Kroniki OSP w Nowej Woli.
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Druhowie OSP Nowa Wola styczeń 2014. Od lewej w pierwszym rzędzie: Mieczysław Kobyłka, Michał Gryzio, Tomasz Pydyś, Łukasz
Syryjczyk, Sławomir Gryzio, Mariusz Olejniczek, Ryszard Pydyś, Dominik Marzęda, Robert Styrnik, Patryk Woźniak, Jerzy Biskup,
Piotr Kanadys, Michał Pydyś, Karol Budzyński, Krzysztof Marzęda. W drugim rzędzie od lewej: Adam Woźniak, Dawid Wlazły,
Kamil Marzęda, Adrian Gnaciewicz, Jerzy Woźniak, Karol Gryzio, Dariusz Waśkowicz, Kacper Olejniczek, Marcin Rybicki, Adrian
Kosik, Łukasz Kowalczyk, Michał Sagan.
Prezesem jest Jerzy Biskup, naczelnikiem Gustaw
Wasil, Jan Marzęda jest sekretarzem, Tadeusz Marzęda
gospodarzem, Jan Rybicki skarbnikiem. Marian Dejko,
który jest członkiem zarządu, prowadzi również kronikę OSP. Członek zarządu jest też Robert Styrnik. Budynek remizy zabezpieczony jest systemem alarmowym
monitorowanym całodobowo przez profesjonalną firmę
ochroniarską „ALTEST”. Obecnie OSP w Nowej Woli jest
najlepiej doposażona w sprzęt ratowniczy. W dalszym
ciągu pozostaje w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. To najbardziej mobilna jednostka OSP na terenie Gminy Serniki i jedna z najsprawniejszych w powiecie
lubartowskim.

Zarząd OSP i członkowie Komisji Rewizyjnej. Od lewej: Michał Pydyś – członek Komisji Rewizyjnej, Gustaw Wasil – naczelnik OSP, Jan
Rybicki – skarbnik, Krzysztof Budzyński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Marzęda – gospodarz, Łukasz Syryjczyk – członek
Komisji Rewizyjnej, Jerzy Biskup – prezes OSP, Marian Dejko – członek Zarządu, kronikarz OSP, Robert Styrnik – członek Zarządu OSP
oraz członek Zarządu Oddziału Powiatowego OSP.

Widok remizy OSP w Nowej Woli, rok 2013.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Druhowie OSP Nowa Wola w styczniu 2014 przed budynkiem remizy w otoczeniu dwóch samochodów pożarniczych.

Biblioteka powstała w 1955 roku z inicjatywy kierownika szkoły Mikołaja Górnego. Mieściła się w domu prywatnym
państwa Pydysiów. Pierwszą bibliotekarką była Maria Górna (1955-58). Pierwszą książką wpisaną do księgi inwentarzowej był utwór autorstwa Petera Abrakamisa pt. „Murzyn w kopalni złota”. Łącznie w bibliotece było 380 woluminów.
W latach 1958-1967 funkcję bibliotekarza sprawował Mikołaj Górny. Po jego odejściu w bibliotece pracowała Marianna Marzec (1967-1970). Dnia 07 maja 1968 roku w bibliotece miało miejsce spotkanie autorskie z Adamem Bahdajem,
w którym uczestniczyło 200 osób. W latach 1970-1973 bibliotekarką była Anna Marzęda, zaś w latach 1973-1976 Maria
Kosiorek Dejko. W tym czasie biblioteka zmieniła lokal. Została przeniesiona od państwa Pydysiów do Lipskich. Następne bibliotekarki to Krystyna Serwin (1976-79), Alina Sieniak (1979-80), Anna Sieniak (1980-1983), Teresa Baran Cieniuch (1983-1988). W 1988 roku biblioteka zmienia swoje miejsce. Mieściła się w domu Kanadysów. W latach 1988-1991
w bibliotece pracowała Anna Wysok. Po jej odejściu biblioteka zajęła się Jolanta Bil Skrobowska (1991-1994). W 1991 roku
biblioteka znalazła swoje miejsce w remizie strażackiej w dwóch pomieszczeniach przeznaczonych na wypożyczalnię
i czytelnię. W latach 1994-2001 pracowała Ewa Kowalczyk z Woli Sernickiej. Od 2001 roku bibliotekarką jest Iwona Ko-
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byłka. We wrześniu 2006 roku uruchomiono czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi, z drukarką
i dostępem do Internetu. Biblioteka była miejscem wystaw wyrobów z wikliny, kompozycji kwiatowych oraz kompozycji ze słomy, suszonych kwiatów i traw. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi. Z czytelni
tej korzystają dzieci i dorośli mieszkańcy wsi. W 2007 roku biblioteka wzbogaciła się w najcenniejszą pozycję w postaci
10 tomowej Wielkiej Encyklopedii Zdrowia. W 2012 roku przez trzy miesiące od maja do sierpnia zmodernizowano świetlicę, w tym pomieszczenia biblioteki publicznej366.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W latach sześćdziesiątych XX wieku powszechnie powstawały na wsiach Koła Gospodyń Wiejskich. Kobiety dość chętnie przystępowały do tych kół i uczestniczyły w różnych szkoleniach z zakresu racjonalnego prowadzenia gospodarstw
domowych, żywieniem rodzin, dbania o zdrowie i higienę. KGW nie były dotowane, we własnym zakresie organizowało
kursy gotowania, pieczenia, wyrobu wędlin, kursy kroju i szycia, urządzania mieszkań, wychowania dzieci i opieki nad
nimi. Założycielką Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Woli i pierwszą przewodniczącą była Helena Onyszko. W organizowaniu działań kulturalno-oświatowych Koło wspierane było przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie w osobie
pani Leokadii Stępień. Sprowadzała ona kabarety, zespoły teatralne prezentujące różne sztuki chętnie oglądane przez

Wnętrze biblioteki - 2013 r.

KÓŁKO ROLNICZE
Na wsi po 1956 roku duży nacisk kładziono między innymi na powstawanie kółek rolniczych, które przyjmowany
nazwy SKR – Spółdzielnia Kółek Rolniczych. SKR-y miały możliwość zakupów po preferencyjnych cenach maszyn rolniczych. W 1957 roku powstało Kółko Rolnicze w Nowej Woli. Zarejestrowane 24 maja z liczbą 48 członków założycieli.
Prezesem kółka został Szczepan Olejniczek, sekretarzem Józef Lato, syn Franciszka, skarbnikiem Jan Kobyłka. Przy kółku
utworzona została baza maszynowa. Początkowo niewielki to był majątek: wialnia, obsypnik tryjer, siewnik nawozowy,
opryskiwacz plecakowy. Majątek spółki wynosił 3337 złotych. Brak było ciągnika tak potrzebnego do transportu materiałów na budowę szkoły. Wtedy zdobyto „Ursus” C -325, 25KM z dwiema przyczepami. Bardzo zaangażowany w to
przedsięwzięcie Jan Kobyłka zdobył na ten cel 18 338 złotych. Przeznaczając też na to wszystkie swoje oszczędności. Na
wstępie przywieziono nim kilka tysięcy czerwonej cegły pod budowę szkoły. Po roku dokupiono „Zetor-25”. Jana Kobyłkę
oddelegowano w 1958 roku do budowy szkoły, remizy, garaży. Skarbnikiem został Stanisław Kanadys. Przychód kółka
w 1957 roku wynosił 2272 zł, w 1958 już 4735 zł ,a w 1960 roku 189 458 złotych. W 1964 roku kółko rolnicze posiadało
4 ciągniki, 3 agregaty omłotowe, 2 motory elektryczne, motor spalinowy, 2 snopowiązałki, 2 kultywatory, pługi wieloskibowe, kosiarki, siewniki. Był to majątek wartości 650 000 złotych. Najbardziej dochodową maszyną był traktor, który
dawał rocznie około 70 000 zł czystego zysku oraz agregat omłotowy 367. W latach 70-tych i 80-tych SKR dobrze sobie
radziła, zatrudniała około 40 pracowników fizycznych oraz 10 umysłowych. SKR dysponował bogatą bazą maszynową
i zakładem naprawczym maszyn rolniczych. To był naprawdę duży majątek ruchomy i trwały jak na tamte czasy. Były
to nieruchomości w postaci gruntów rolnych, zabudowanych działek przemysłowych oraz nowoczesne, cenne maszyny
i urządzenia, takich jak kombajny zbożowe, ziemniaczane, ciągniki itp. Godnym odnotowania jest epizod, jaki miał
miejsce w SKR Serniki z siedzibą w Nowej Woli w dniu 18 lipca 1980 roku. W tamtym czasie wiele zakładów pracy
na Lubelszczyźnie strajkowało wysuwając miedzy innymi żądania płacowe. „Tego samego dnia po południu przerwała
pracę Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sernikach, zatrudniająca 48 osób. Oba zakłady powróciły do pracy następnego
dnia”368. Ten drugi zakład to „Elektromontaż” w Ostrowie Lubelskim. Na przełomie lat 70/80 na terenie Gminy funkcjonowało kilka placówek SKR , które zjednoczono w jeden podmiot gospodarczy o nazwie Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Sernikach z siedzibą w Nowej Woli. To w bazie SKR Nowa Wola urzędował prezes spółdzielni, tu również mieściło się
biuro, w którym zatrudnionych było co najmniej 8 osób. Strajk, jaki podjęli załoga - pracownicy fizyczni, był buntem
przeciwko przesadzonej liczbie pracowników biura, jak również podwyżkom, jakie otrzymywali pracownicy biurowi,
natomiast nie otrzymywali pracownicy fizyczni369. Według byłych pracownic biura SKR, Teresy Karczmarz i Wacławy
Wasil, strajkujący nie wysuwali żadnych postulatów płacowych, solidaryzowali się tylko z innymi strajkującymi zakładami pracy na Lubelszczyźnie. Po okresie przemian ustrojowych w Polsce 1990 roku SKR upadła. Cały majątek spółdzielni
został rozsprzedany, pozostały tylko budynki, które obecnie znajdują się w stanie ruiny. Pozostałością nieruchomości
po byłej SKR administruje ostatni prezes spółdzielni, który mocą postanowienia Sądu Gospodarczego ciągle pozostaje
likwidatorem majątku spółdzielni.
366 Z Kronik Biblioteki Publicznej w Nowej Woli.
367 Lubartów i ziemia lubartowska, Lubartów 1964, str. 51-52.
368 M. Dąbrowski: NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Ziemia Lubartowska w latach 1980 – 1989.” Lubartów i ziemia lubartowska”, Lubartów 2013.
369 Z przekazu ustnego Tadeusza Bartkowicza i Józefa Lato, byłych pracowników SKR Nowa Wola.

Kurs pieczenia i gotowania – początek lat 70-tych XX wieku.
Zdjęcie obrazuje jakim zainteresowaniem cieszył się kurs pieczenia i gotowania.
członkinie Koła i mieszkańców wioski. W pewnym okresie panie z KGW zajmowały się zakupem i rozprowadzaniem
kurcząt wśród mieszkańców wsi. Ponadto zakupiono komplet naczyń kuchennych, systematycznie uzupełniany do dziś
i wykorzystywany w czasie różnych imprezach organizowanych w remizie. Po Helenie Onyszko kolejne panie kierowały
Kołem: Maria Wasil, Krystyna Kosiorek, Anna Marzęda, Teresa Kobyłka.W obecnej chwili na czele Koła stoi Marzena Rybicka 370.

370 Z relacji pań Marii Wasil i Krystyny Kosiorek.
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KAPLICA POD WEZWANIEM MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Od czasów założenia wioski należała ona do kościoła rzymsko-katolickiego parafii w Bystrzycy. Jednakże niektóre źródła podają, że część mieszkańców mogła być wyznania prawosławnego i przynależeć do parafii w Kolechowicach371. Kościół w Bystrzycy był jedyną katolicką świątynią w tej okolicy na wschód od Lublina. Należały
do niego tak odległe miejscowości jak Łucka, Serniki, Wola Sernicka, a nawet Tyśmienica. W 1676 roku wioski Czerniejów i Ruska Wola uiszczały dziesięcinę snopkową kościołowi parafialnemu w Sernikach, co oznacza, że należały już do parafii sernickiej. Jednakże pod względem formalno - prawnym nie było to takie jednoznaczne. Fakt ten
przyczynił się do nieporozumień i procesów o dziesięcinę z tych dwóch wiosek pomiędzy proboszczem Sernik
i Bystrzycy. Spór ten został ostatecznie zakończony w 1741 roku dekretem apostolskim, przyznającym dziesięcinę od tych
wsi na zawsze kościołowi parafialnemu w Sernikach. Oznaczało to ostateczne włączenie wiosek Czerniejowa i Ruskiej
Woli do parafii sernickiej372.
Już w okresie międzywojennym przymierzano się do budowy kościoła w Nowej Woli. Wówczas w zamysłach miejscowej ludności było pobudowanie kościoła drewnianego. Próbowano nieodpłatnie pozyskać drewno od bogatszych gospodarzy, ale wtedy to się nie udało. Ponownie pomysł budowy kaplicy w Nowej Woli zrodził się w roku 1981. Dnia 23
maja 1982 roku powołano Komitet Budowy z Janem Kobyłką na czele jako przewodniczącym. W skład Komitetu weszli:
Edward Szczepaniak, Józef Budzyński, Bronisław Barszczyk, Jan Rybicki, Jan Budzyński, syn Pawła, Stanisław Szczepaniak, Bronisław Bodzak, Stanisław Florek, Bronisław Florek, Stanisław Woźniak, syn Antoniego, Józef Strachowski, syn
Bronisława, Franciszek Wasil, Marian Szych, Stefan Sagan, Franciszek Gryzio, Henryk Pydyś, syn Romana, Kazimierz
Marzęda, Józef Lato, syn Ignacego, Czesław Marzęda, syn Antoniego, Tadeusz Włosek, Jan Bodzak, Bolesław Sieniak, Jan
Kosik, syn Bronisława, Jan Budzyński, syn Szczepana, Jerzy Lato, Zdzisław Kosik, Jan Matyjaszczyk, Tadeusz Marzęda,
syn Kazimierza. Do komitetu budowy dołączali inni mieszkańcy wsi w miejsce zmarłych. Między innymi do komitetu
dołączył Józef Kobyłka.
Plac pod budowę Kaplicy o łącznej powierzchni 27 arów podarowali mieszkańcy wsi wymienieni w kolejności od największej podarowanej powierzchni. Osoby te zasługują na słowa uznania i wdzięczności. Działkę o największym areale
podarowała Maria Kanadys, kolejną Bronisław Barszczyk, następną Józef Budzyński i Stanisław Włosek.
Maria Kanadys		

Bronisław Barszczyk

Józef Budzyński

Stanisław Włosek

Ołtarz główny z widocznym różańcem w kształcie granic Polski oraz boazeria na ołtarzu, na suficie i ścianach bocznych
(zdj. Waldemar Maluga)

Poniżej mieszkańcy wsi, którzy szczególnie zasłużyli się przy budowie i wyposażaniu kaplicy:

poświęcała wiele swojego czasu przy budowie kaplicy. Niektórzy przepracowali po dwadzieścia dniówek, a nawet więcej.
Odpowiednią dokumentację w tym zakresie prowadził Edward Szczepaniak. Budowę rozpoczęto w czasie administrowania
parafią przez księdza proboszcza Władysława Lachowskiego, a ukończono za księdza Jana Bednary. Budowano społecznie we własnym zakresie, bez żadnego wsparcia z zewnątrz. W stanie surowym postawiono Kaplicę w 1983 roku. Dnia 22 kwietnia 1984 roku,
w Niedzielę Wielkanocną, odprawiono pierwszą Mszę Świętą. Wówczas nie było jeszcze podłogi, wierni stali na świeżo zalanej,
cementowej posadzce. Następnie zakupiono baldachim, obrazy, chorągwie, naczynia liturgiczne, organy. Pierwszy odpust miał miejsce 26 sierpnia 1984 roku. W 1985 roku zmarł przewodniczący Komitetu budowy Jan Kobyłka. Prace przy kaplicy kontynuowano.
Zakupiono płytki marmurowe w Zakładzie Kamieniarskim w Daleszycach koło Kielc. Problemem było wykonanie posadzki z zakupionych płytek, gdyż te nie były równej grubością i kształtu. Nikt nie chciał podjąć się tej pracy. Dzieła tego podjął się już nieżyjący
Antoni Jusiak, były mieszkaniec Nowej Woli, który pokazał jak należy tę robotę wykonać. Wspólnie z innymi mieszkańcami wsi
wykonano piękną posadzkę. Wspólnym wysiłkiem wykonano też prezbiterium.
Na dzień 30 czerwca 1985 roku zaproszono biskupa Archidiecezji Lubelskiej, aby poświęcił kaplicę. Na uroczystość przybył
biskup Jan Śrutwa. Edward Szczepaniak, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy, witając biskupa powitał:

Józef Kobyłka

Józef Waśkowicz

Grzegorz Kosik

Antoni Jusiak

Tadeusz Budzyński

Pierwszy z nich, Józef Kobyłka z synami: Henrykiem i Marianem ogrom pracy włożyli przy wystroju wnętrza Kaplicy - cała boazeria oraz jeden konfesjonał – to jego dzieło. Drugi, Józef Waśkowicz, wykonał cyklinowanie parkietu przy
ołtarzu i inne roboty wymagające fachowej pracy stolarskiej. Trzeci, Grzegorz Kosik, wykonał drugi konfesjonał. Antoni
Jusiak to mieszkaniec Lublina, były mieszkaniec Nowej Woli, kierował wszystkimi robotami. Tadeusz Budzyński wykonał
misternie paciorki różańca i złożył je w całość. Różaniec w kształcie granic Polski jest zawieszony nad głównym ołtarzem.
Świeczniki i lichtarze przy ołtarzu to również jego dzieło. Należy nadmienić, że większość mieszkańców Nowej Woli
371 J. Kowalczyk, Migranci w parafii Serniki…., s. 263
372 Tamże

„I tak oto powstał Dom Boży,
z trudu i ofiarności miejscowej ludności.
Tak bardzo chcieliśmy go zbudować,
by było gdzie Bogu dziękować.
Za otrzymane łaski,
czcić Bożej chwały blaski.
By można także prosić,
o zdrowie, pokój i zgodę,
i odpowiednią pogodę.
Spełniły się nasze marzenia,
oto dziś mamy dzień poświęcenia.”
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Stara kapliczka
oraz Pomnik Jana Pawła II
Po prawej: Ołtarz św. Maksymiliana
Kolbe i Ołtarz Najświętszego Serca
Pana Jezusa wewnątrz Kaplicy
Na dole: Ołtarz boczny w Kaplicy
(zdj. Waldemar Maluga)
Ksiądz biskup Jan Śrutwa wyraził słowa
uznania i podziękowania za piękne powitanie,
a następnie poświęcił kaplicę, przedmioty liturgiczne i plac wokół kaplicy. Odprawił uroczystą
Mszę Świętą.
W 1986 roku wykonana została boazeria
wewnątrz kaplicy. Cały ciężar tej pracy wziął
na siebie Józefa Kobyłka z synami Henrykiem
i Marianem. Cyklinowanie parkietu przy ołtarzu wykonał Józef Waśkowicz. W tym samym
roku założono też instalację odgromową.
Dnia 29 listopada 1986 roku parafię Serniki wizytował abp. Bolesław Pylak, który przyjechał również do Nowej Woli obejrzeć nowo
zbudowaną kaplicę. Ogrodzenie wokół Kaplicy
wykonano w 1987 roku. W następnym zainstalowano zasłonę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w ołtarzu głównym.
Później zakupiono: figurkę św. Maksymiliana Kolbe z firmy pana Pudełko z Nałęczowa,
dwa ornaty, mikrofon, wykonano schody, studnię i opaskę izolacyjną wokół kaplicy. W 1989
roku ukończono ołtarz boczny, dodano świece
ołtarzowe i wieczną lampkę. Zakupiono kielich mszalny oraz tabernakulum pancerne od
złotnika Adama Szponara z Przemyśla. W 1990
roku kaplica wzbogaciła się o koronę na krzyż.
Na tej koronie znajduje się zapis - data odprawienia pierwszej Mszy Świętej. W 1991 roku
nowym proboszczem w Sernikach zostaje ks.
Czesław Biziorek. W tym samym roku zasadzono drzewa na placu kaplicy, wykonano lastryko
na schodach. Kaplicę ponownie wizytował biskup Jan Śrutwa. Dwa lata później zakupiono

drewno na ławki oraz dodatkową boazerię. W następnym roku w kaplicy było już dwanaście ławek wykonanych przez
Józefa Kobyłkę i jego synów. W 1995 roku doprowadzono wodę do kaplicy i zakupiono trzy dzwony. Dzwonnicę drewnianą wykonano w 1996 roku, którą poświęcił razem z dzwonami biskup Ryszard Karpiński. W 1998 roku położono kostkę
brukową przed kaplicą, w 1999 roku wykonano chodnik
wokół kaplicy i wymieniono drzwi zewnętrzne. Od 2000
roku wewnątrz kaplicy znajdują się rzeźby św. Piotra i Pawła, Ducha Św. zakupione od Jerzego Choiny z Lubartowa.
Na wieży Kaplicy zamocowano krzyż. Wykonawcą rzeźby
Jezusa ukrzyżowanego z drzewa lipowego był wspomniany wcześniej Jerzy Choina. Obraz św. Jana Ewangelisty
wykonała Anna Mizeracka z Liceum Biskupiego w Lublinie. Krzyż wykonano z krzyża poprzedniego ołtarza. Pracę
tę wykonał Józef Kobyłka z synami. W następnych latach
w Kaplicy pojawiła się figurka Matki Boskiej Fatimskiej,
obraz Pana Jezusa Miłosiernego, zakupiono nowe organy,
wykonano też drugi konfesjonał. Wszystkie prace przy budowie kaplicy nadzorował Edward Szczepaniak i to dzięki
jego staraniom możemy podziwiać obecny wygląd kaplicy.
W 2001 roku postawiono pomnik Jana Pawła II.
Pierwsza dzwonnica drewniana

W 2002 roku Edward Szczepaniak zaproponował przebudowę ołtarza
głównego. Prace według jego pomysłu wykonano i taki mniej więcej wygląd
ma ołtarz główny dzisiaj. Edward Szczepaniak to człowiek niezwykle zaangażowany w budowę kaplicy. Po śmierci Jana Kobyłki to on wziął na siebie cały
ciężar koordynowania i nadzorowania wszystkich prac budowlanych, jak również związanych z zakupem materiałów budowlanych oraz innych służących
do wyposażenia kaplicy. Niemało się przy tym natrudził, wkładając wiele serca
we wszystko to, co robił. Trzeba przyznać, że pan Edward miał szczególny dar
do kierowania całym tym ogromnym przedsięwzięciem. Bardzo cenili go za
to, zarówno proboszczowie parafii księża Lachowski i Bednara, jak również
mieszkańcy Nowej Woli. Cieszył się i ciągle cieszy ogromnym autorytetem
i zaufaniem mieszkańców wsi.
Wielokrotnie był wybierany na radnego Rady Gminy. W 1981 roku został
wybrany na przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Nowej Woli. Po stanie wojennym ,kiedy to odrodziła się „Solidarność”, ponownie został przewodniczącym Zarządu NSZZ „Solidarność” RI.
Edward Szczepaniak to dobrego serca, niesłychanie szlachetny człowiek. Należą mu się słowa uznania, podziękowania, ale przede wszystkim wdzięczność
za to, co dla wsi zrobił. Szczególnie zaś za to, jakim jest człowiekiem.
Edward Szczepaniak
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W 2004 roku wybudowano murowaną dzwonnicę.

Kaplica w Nowej Woli. Zdjęcie z 2013 roku, wykonał Edward Marzęda

ZASŁUŻONY DLA MIEJSCOWOŚCI

Widok dzwonnicy rok 2013 (zdj. Waldemar Maluga)

Jan Kobyłka (1912-1985), syn Andrzeja, inicjator budowy szkoły i kaplicy, założyciel straży pożarnej, kółka rolniczego, organizator budowy drogi na
odcinku z Sernik do Nowej Woli. Zaangażowany ze wszystkich siłw działania społeczne na rzecz wsi. Człowiek pełen energii i pomysłowości, potrafił
wystarać się w powiecie i województwie cokolwiek chciał zrealizować. Czasami były to sprawy bardzo trudne. Znany był ze swojej nieustępliwości, ale
też ofiarności i oddaniu sprawom wioski. W miejscowej Szkole Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego 14 października 2006 roku wmurowano tablicę,
która upamiętnia zasługi Jana Kobyłki dla oświaty. Trzeba przyznać, że ten
niezrównany, niezmordowany społecznik zasługuje na co najmniej kilka tablic
pamiątkowych. Jan Kobyłka większą część siebie, swojego życia oddał tej wsi.
Z niespotykanym zapałem angażował się w prace społeczne dla dobra ogółu.
OSP w Nowej Woli została zorganizowana dzięki niemu i dzięki jego zabiegom
odpowiednio doposażona. SKR stał się jednym z największych zakładów pracy
na okolicę. W okresie najlepszej prosperity spółdzielnia dawała zatrudnienie
kilkudziesięciu osobom – to jego zasługa. Szkoła tysiąclatka powstała dzięki
jego zapobiegliwości. A kaplica? Czy powstałaby w tamtym czasie, gdyby nie
Jan Kobyłka? Ten niezwykły człowiek był jednocześnie niesłychanie skromny
i dobrotliwy. Emanował czymś, co przyciągało innych i przekonywało do jego
pomysłów. Zasłużył sobie na pomnik wdzięczności w ludzkiej pamięci.
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SAMORZĄD I ADMINISTRACJA
Mieszkańcy wsi chętnie działali na rzecz samorządu lokalnego. W latach 1924 - 1932 wójtem Gminy Serniki był mieszkaniec Ruskiej Woli Józef Woźniak. W roku 1930 w skład Rady Gminy Serniki wchodził Filip Gąsior. W 1935 roku gminę
Serniki podzielono na gromady. Jedną z gromad była Nowa Wola, składająca się z miejscowości: Nowa Wola, Kolonii
Czerniejów i Kolonii Marysin 373.
Początkowo w okresie powojennym w dalszym ciągu funkcjonował samorząd gminny na wzór przedwojenny. W latach
1950-1954 zniesiono samorząd terytorialny. Pozostał nadal okręg zwany gminą. Rozwiązano organy wykonawcze tj. wójta i zarząd gminy, rady gromadzkie. Ich kompetencje przejęły rady narodowe. Pozostały nadal urzędy gmin pracujące pod
przewodnictwem sekretarzy gmin, wchodzących w skład Prezydium Gminnej Rady Narodowej.
Od czerwca 1950 roku zrezygnowano z urzędu wójta. Pełnię władzy w gminie przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Największe doświadczenie w zarządzaniu gminą miał dawny wójt
i to on w czerwcu 1950 roku został Przewodniczącym Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Sołtysi od 1950 roku podlegali przewodniczącym
gminnych rad narodowych. Wśród radnych w tym okresie był mieszkaniec Nowej Woli - Aleksy Sagan. Gmina Serniki funkcjonowała do końca
1954 roku. Dnia 25 września 1954 roku weszła w życie ustawa o reformie
podziału administracyjnego. W miejsce dotychczasowych gmin powstały
nowe gromady. Na czele ich stały Gromadzkie Rady Narodowe z Prezydium na czele, tj. przewodniczący, zastępca, sekretarz i dwóch do trzech
członków. Pierwsze wybory do rad gromadzkich przeprowadzono 5 grudnia 1954 roku.
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W kwietniu 1990 roku, w wyniki zmian ustrojowych, zakończyła działalność Gminna Rada Narodowa w Sernikach.
Wybory do Rady Gminy Serniki miały miejsce 27 maja 1990 roku. W skład Rady Gminy z Nowej Woli weszli: Marian Dejko, Wiesław Kanadys, Mieczysław Kobyłka, Zenon Lato. Sołtysami wówczas we wsi byli: Jerzy Lato i Jan Włosek.
Dwie kadencje w latach 1994 – 2002 przewodniczącym Rady Gminy w Sernikach był Mieczysław Kobyłka z Nowej
Woli. Radni w latach 1998-2002 to: Elżbieta Polak, Mieczysław Wójcik, Marcin Kosiorek, Marian Dejko, Mieczysław
Kobyłka. W latach 2002-2006 wiceprzewodniczącym Rady Gminy był Edward Szczepaniak, a radnymi byli: Mieczysław
Kobyłka, Edward Szczepaniak, Tadeusz Tchórz. Kadencję 2006-2010 Nową Wolę reprezentowali: Monika Baran, Marianna
Kosik, Tadeusz Tchórz. W kadencji 2010 – 2014 na przewodniczącą Rady Gminy w Sernikach wybrano mieszkankę Nowej
Woli Monikę Baran. Do Rady Gminy weszli też: Gustaw Wasil i Tadeusz Tchórz 375.

KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
Najbardziej wyeksponowana kapliczka w Nowej Woli znajduje się naprzeciwko wjazdu do wsi od strony Sernik.
Kiedyś ten rejon nazywano „wygonem”. Kapliczka jest murowana z cegły, otynkowana w kształcie słupa, z daszkiem
namiotowym krytym blachą. W górnej części data 1927 odnosi się do roku budowy kapliczki. Ufundował ją mieszkaniec Nowej Woli Filip Serwin. W środku znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego. W 2012 roku kapliczkę odnowiono
poprzez wymianę drzwi, pomalowanie, utwardzenie przyległego terenu kostką granitową i ogrodzenie nowym metalowym płotkiem.

W ten sposób powstała Gromada Nowa Wola. W skład gromady Nowa
Wola weszły miejscowości Nowa Wola i Czerniejów. Siedziba gromady
mieściła się w domu należącym do Romana Pydysia. Podczas pierwszej
sesji Gromadzkiej Rady Narodowej wybrano Prezydium, na którego czele stanął Franciszek Włosek. Sekretarzem prezydium został Jan Biskup.
W biurze pracowała również Maria Serwin Włosek. Od 17 czerwca 1956
roku nowym Przewodniczącym został Jan Kanadys, jednak w kilka miesięcy później został zdjęty ze stanowiska i nowym przewodniczącym został Jan Kobyłka. Po 1956 roku na wsi wiele się zmieniło. Zmniejszono
wymiary obowiązkowych dostaw oraz podatków. Podniesiono ceny skupu
płodów rolnych. Polepszyło się zaopatrzenie sklepów, w tym także w materiały budowlane 374.
Po wyborach w lutym 1958 roku w skład Prezydium weszli: Jan Kobyłka – przewodniczący, Mikołaj Górny, Jan Szymczak i Jan Onyszko.
Radnymi w kadencji 1955-58 byli: Maria Kuzioła, Maria Polak, Mikołaj Biskup, Józef Lato, Jan Bartosiewicz, Jan Kanadys, syn Józefa, Mikołaj Górny,
Bronisław Rybicki, Jan Kobyłka, Franciszek Włosek, Czesław Tchórz, Jan
Kanadys, syn Wincentego, Stefan Sagan. Radni w kadencji 1958-61 to: MiBudynek Prezydium Gromadzkiej Rady Narokołaj Górny, Jan Kanads, syn Wincentego, Jan Kobyłka, Józef Bartkowicz,
Czesław Marzęda, syn Wawrzyńca, Zygmunt Bodzak, Bronisław Marzęda, dowej w Nowej Woli. W środku stoi Jan KanaBolesław Sieniak, Stefan Sagan, Mikołaj Biskup, Jakub Kosik, Jan Szymczak, dys, syn Wincentego
Jan Onyszko, Jan Szostak, Leon Gryzio.
Gromada Nowa Wola została zniesiona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dniem 31 grudnia 1959
roku. Jej obszar włączono w skład gromady Serniki. Z dniem 01 stycznia 1973 roku powołano gminę Serniki z naczelnikiem na czele. W okresie 1973-1984 w składzie Prezydium Gminnej Rady Narodowej z Nowej Woli byli: Jan Kobyłka,
Józef Lato, Marian Dejko i Edward Szczepaniak. Edward Szczepaniak, Marian Dejko, Jan Kobyłka, Zenon Wasil, Tadeusz
Marzęda, syn Ludwika, Franciszek Gryzio, Jan Włosek byli radnymi z Nowej Woli w tamtym okresie.
Ustawą o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego z dnia 20 lipca 1983 roku władze zreorganizowały administrację wiejską poprzez powołanie samorządu terytorialnego. Nadzór nad samorządem sprawowała Rada Narodowa
i Naczelnik Gminy. W kadencji 1984-1990 przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był Marian Dejko z Nowej Woli.
Radnymi wtedy byli: Zenon Wasil, Franciszek Wasil, Marian Dejko, Jan Kosik, syn Feliksy, Bolesław Sieniak, Zenon Lato,
Ryszard Pydyś, Jerzy Lato, Anna Jadwiga Marzęda.

Kapliczka w Nowej Woli (zdj. Waldemar Maluga)

373 Historia Samorządności i Administracji w Gminie Serniki 1864-2001, Informator
374 Tamże

375 Tamże
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Kapliczka na rozstaju dróg na Marysin koło pp. Sieniaków. Obecna kapliczka sfinansowana została przez Bolesława Sieniaka w latach 80 tych XX
wieku. Obok kapliczki stoi krzyż ufundowany w latach 50 tych XX wieku
przez Jana Woźniaka. Dawniej były tu dwa krzyże nieznanego darczyńcy.
Prawdopodobnie w latach 1852-1855 w tym rejonie grzebano zmarłych na
skutek epidemii cholery (zdjęcie z lewej). Foto: Waldemar Maluga

Krzyż stojący koło Bartkowicza przy
lesie Klin. Postawiony ze składek mieszkańców wsi.
Drugi z prawej krzyż przy drodze do
Wólki Zawieprzyckiej w pobliżu cmentarza wojennego, ufundowany przez Jana
Kanadysa.
Foto: Edward Marzęda
Krzyż stojący na wzniesieniu przy
drodze z Nowej Woli do Brzostówki.
Nie wiadomo, kiedy został postawiony
w tym miejscu. Podobno upamiętnia bitwę z 1915 roku (zdjęcie z prawej). Foto:
Edward Marzęda

Kapliczka w części środkowej wsi
obok posesji Józefa Bartkowicza. Fundator nieznany.

Najstarszy krzyż we wsi stoi w ogrodzeniu Stefana Florka. Przeniesiono go
w latach 50 tych XIX wieku w czasie epidemii cholery z posesji Sieniaków.

Obok krzyż za ogrodzeniem Józefa
Kosika. Fundator nieznany.

Kapliczka obok krzyża z końca XIX
wieku (zdjęcia z prawej). Foto: Edward
Marzęda

Krzyż ufundowany przez Teofilę
Puchacz, postawiony w miejscu wcześniejszego krzyża dębowego, który został przeniesiony na cmentarz wojenny
w lesie Baran.
Krzyż niebieski stojący przy wylocie
drogi z Nowej Woli w stronę Brzostówki. Podobno pochowany został tu jeden
z poległych żołnierzy w bitwie 1915 roku.
Krzyż postawił Edward Szczepaniak
(zdjęcia z lewej).
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Krzyże na Marysinie. Pierwszy z lewej stojący przy drodze do Sernik, drugi
u wylotu drogi z Marysina do Czerniejowa, koło posesji Barczaka. (Zdjęcia kapliczek i krzyży wykonał Edward Marzęda).

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto Twe czasy, kto pożytki
może wspomnieć za raz wszytki?
Jan Kochanowski

Wólka Zabłocka
Zdjęcie Nowej Woli i Marysina (źródło: www.maps.google.pl)

Autorzy rozdziału:
Małgorzata Budzyńska
przy współpracy
Andrzeja Karczewskiego
i Waldemara
Wójtowicza
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Z DZIEJÓW WÓLKI ZABŁOCKIEJ
Niniejszy szkic zawiera krótki rys historyczny miejscowości Wólka Zabłocka. Ideą jest opis funkcjonowania wsi od
momentu powstania do czasów współczesnych. W znacznej mierze opiera się on na wspomnieniach mieszkańców Wólki
Zabłockiej i opowiadaniach przekazywanych z ojca na syna. Źródło opisu stanowiły ponadto akta parafialne, literatura,
czasopisma i strony internetowe. Treści zostały wzbogacone ilustracjami z albumów prywatnych mieszkańców wsi, dostępną dokumentacją i fotografiami, które zrobiono dla potrzeb szkicu.
Krótki rys historyczny
Wólka Zabłocka powstała w końcu XVI wieku w Parafii Serniki, jako Wola Zamłocna W roku 1669 musiała mieć jeszcze
wolniznę, gdyż nie odnotowano jej jeszcze w Rejestrach Poborowych Województwa Lubelskiego. W roku 1673 występuje
w rejestrze podymnego jako Wolia Zabłoczna. W roku 1674 została ponownie zapisana, jako Wolka Zamłoczna, zaś,
w 1676 - jako Wolka Zabłoczna. W roku 1721 była to już Wolka Zabłocka (wizytacje kościelne: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie), choć w roku 1748 zwano ją jeszcze Zabłocznią, a roku 1781 Zabłotnią. Na mapie Perthees’a widnieje
Wolka Zablocka, a od roku 1827 Wólka Zabłocka. Taka nazwa miejscowości funkcjonuje do dnia dzisiejszego376.

Mapa Gminy Serniki, źródło: http://mapa.targeo.pl/Wolka-Zablocka/miasta
Początkowo była to niewielka miejscowość należąca do mało znaczącego rodu szlacheckiego. Spis podatkowy z 1676
roku informuje, że wieś Wólkę Zabłoczną dziedziczył Jakub Nietyksa i płacił podatek od 3 osób z rodziny, 25 ludzi
dworskich i poddanych. Była to, więc niewielka miejscowość licząca kilka rodzin. Wieś zapewne należała do drobnej
szlachty aż do końca XVII wieku a następnie przeszła na własność Potockich, dziedziców sąsiednich Sernik. W końcu
XVIII wieku była to już średniej wielkości osada licząca w 1787 roku 207 mieszkańców w tym 5 Żydów. W roku 1806,
gdy licytowano dobra sernickie Wólka Zabłocka została wyłączona z tych dóbr i była sprzedana oddzielnie, kupili ją
prawdopodobnie Kuczyńscy. W 1827 roku w tej miejscowości było 24 domy i 161 mieszkańców. Podczas gdy Serniki
stały się ośrodkiem przemysłowym, to tu podejmowano w XIX wieku tylko próby hodowli owiec. W 1864 roku ziemia
dworska została uwłaszczona i powstało 23 gospodarstwa chłopskie na 309 morgach ziemi. Do dworu należało odtąd

Mapa, na której widnieje Wólka Zabłocka, jako Wola Zabłocka,
źródło nieznane
376 S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł (opr.): Dzieje Lubelszczyzny. Tom IV. Warszawa 1986, s. 168.

210

411 mórg ziemi377. Po wyłączeniu przez właścicieli Potockich Wólki Zabłockiej z dóbr Sernickich powstały małe folwarczki zubożałej szlachty. Największym był folwark Brzozowskich. Od wschodu przy lesie Nowej Wsi grunty dostał
Depner - major wojsk carskich, zasłużony w wojnie napoleońskiej. Od strony zachodniej był mały folwark Kamińskiego
a Dębica była własnością Gliniewicza. Gdy w 1864 roku ziemie dworskie zostały wywłaszczone, pozostało 17 gospodarstw, które dostały po 18 morgów pola, tzw. ukazowe. Natomiast grunty majora Depnera po jego śmierci zostały rozprzedane przez wdowę Niemcom, Żydom i mieszkańcom Nowej Wsi. Grunty Kamińskiego zostały zakupione przez Niemca Loksztajna (imię nieznane), a grunty Gliniewicza zakupił szlachecki ród Kazimierskich, przybyły z okolic Mławy.
Resztę majątku zakupiła miejscowa ludność 378.
W końcu XIX wieku folwark Wola Zabłocka został rozparcelowany na mniejsze działki dając początek nowej wsi
Kolonia Wola Zabłocka. We wsi Wola Zabłocka w 1921 roku było 38 domów i 218 mieszkańców, w kolonii natomiast
21 domów i 138 osób. Przed II wojną światową działał tu wiatrak, własność Loksztajna oraz spółdzielnia o nazwie „Przyszłość”379.
W roku 1916 rozegrała się tragedia. Niemiec Loksztajn owdowiał. Grunty, które posiadał, podzielił na cztery części
– po jednej części dla każdego z trzech synów i jedną część zostawił sobie. Swoją część planował sprzedać. Wówczas panował straszny „głód ziemi”, znalazło się 3 rolników ze wsi, którzy chcieli wykupić te grunty. Byli to: Jaksim, Włosek i Żeleźnik. Synowie Loksztajna byli bardzo przeciwni zamiarom ojca i nie pozwalali sprzedać mu ziemi. Ostrzegali rolników,
aby ci wycofali się z zamiaru kupna gruntów ojca. Chłopi upierali się przy swoim. Na gruntach należących do Loksztajna była wówczas zasiana koniczyna. Skosili ją i zgrabili w kuczki. Najstarszy z braci Loksztajnów ożenił się i mieszkał
w Nadrybiu. Najmłodszy pojechał do brata na naradę. W tym czasie chłopi ze wsi przyjechali po koniczynę i ładowali
ją na wóz. W pobliżu tego pola stał wiatrak. Średni z braci Loksztajnów wszedł na wiatrak z karabinem i wymierzył
w chłopów. Zginęli Włosek i Żeleźnik, a Jaksim zeskoczył z wozu i się uratował. Loksztajn zszedł z wiatraku, poszedł
w pole między zboże, zdjął but, lufę karabinu przyłożył do ust i palcem od nogi nacisnął spust. Zginął na miejscu. Gospodarkę jego przejął najmłodszy z braci – Emil. Po wejściu wojsk hitlerowskich został mianowany Wójtem Gminy Serniki.
Piastował ten urząd do 1943 roku, później został przesiedlony przez ówczesne władze na gospodarstwo w okolice Poznania. W jego domu i gospodarstwie zamieszkali przesiedleńcy tzw. „wygnańcy” z okolic Poznania, Częstochowy, Piotrkowa
Trybunalskiego w sumie 4 rodziny 380.
W roku 1928 istniała Wólka Zabłocka Wieś i Wólka Zabłocka Kolonia. Wólka Zabłocka Wieś obejmowała obszar
440 mórg, z czego 399 stanowiły użytki orne, 41- łąki, a na 6 morgach klasyfikowano wówczas nieużytki. Wólka Zabłocka
Kolonia obejmowała 218 i pół morgi, z czego 188 mórg stanowiły grunty orne. Na 9 morgach istniały łąki, z kolei lasy
obejmowały powierzchnię 19 mórg. We wsi Wólka Zabłocka Kolonia nieużytki rolne obejmowały 2 i pół morgi 381. Mieszkańcy Wólki Zabłockiej zarówno Wsi jak i Kolonii znajdowali się wówczas w odległości 9 kilometrów od stacji kolejowej,
9 i pół kilometra od najbliższego urzędu pocztowego i miasta powiatowego, w odległości 4 i pół kilometra od urzędu
gminnego i tej samej odległości od kościoła parafialnego382. Warto zaznaczyć, że w cytowanej literaturze Wólkę Zabłocką
Wieś i Wólkę Zabłocką Kolonię autorzy ujmują jako osiedla Gminy Serniki.
W roku 1944 po ukazaniu się manifestu lipcowego i ogłoszeniu reformy rolnej ziemie poniemieckie i żydowskie zostały podzielone między chłopów małorolnych i zasłużonych w drugiej wojnie światowej. Na Gospodarstwo Loksztajna
przybyli repatrianci zza Buga: Mateusz Słodkowski i Weronika Słotwińska – potomkowie zabużańskiej szlachty 383.
Gromada Wólka Zabłocka
W okresie wdrażania zmian w podziale administracyjnym kraju utorzono gromadę Wólka Zabłocka. W jej skład weszły miejscowości: Wólka Zabłocka, Kaznów wieś i kolonia oraz Nowa Wieś z Gminy Serniki384. Akta tej gromady nie
zachowały się w całości. Wiadomo jednak, że w 1957 roku na czele gromady stał Zygmunt Błaszczak 385. Ten sam objął
przewodnictwo w lutym 1958 roku po wyborach do rad narodowych. W skład Prezydium weszli dodatkowo: Stanisław
Ondra, Józef Fiutka i Jan Płowaś386.

377 www.serniki-eurzad-eu
378 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
379 www.serniki-eurzad-eu
380 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
381 W. Jagienka-Śliwina, T. Ferdynand (opr.): Ziemia lubartowska, Szkic monograficzny ilustrowany. Lubartów 1928, s. 126.
382 Tamże, s. 127.
383 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
384 Historia samorządu i administracji w Gminie Serniki 1864-2011 (informator). Lublin 2011, s. 24-31.
385 APL, PGRN Wólka Zabłocka, sygn. 1, k. 18.
386 APL, PWRN Lublin, sygn. 1842, k. 119.
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Radni kadencji 1955-1958		

Radni kadencji 1958-1961

Szalast Helena, 			
Sidor Bolesław, 			
Polak Józef, 				
Haraszczuk Tadeusz, 			
Woźniak Witold, 			
Dziewulski Wiesław, 			
Płowas Jan, 				
Błaszczak Julianna, 			
Mazurek Szczepan, 			
Błaszczak Zygmunt, 			
Szyszkowski Wacław, 			
Dejko Józef, 				
Smolak Stanisław, 			
Woźniak Maciej, 			
Włosek Michalina 387 			

Błaszczak Zygmunt,
Bodzak Jan,
Szych Józef,
Błaszczak Jan,
Tchórz Stanisław,
Ondra Stanisław,
Woźniak Maciej,
Fiutka Józef,
Budzyński Marian,
Polak Wacław,
Szalast Edward,
Płowaś Jan,
Harasim Edward,
Woźniak Eugeniusz,
Waszczuk Czesław 388

Gromada Wólka Zabłocka została zniesiona z końcem 1959 roku. Wieś i kolonię Wólka Zabłocka włączono w skład
gromady Serniki, Nową Wieś (wieś i kolonia) włączono w skład gromady Brzostówka, natomiast Kaznów (wieś i kolonię)
włączono do gromady Tarło (potem przeszły do gromady Ostrów Lubelski)389. Gromada Serniki funkcjonowała do końca
1972 roku.
Siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Zabłockiej znajdowała się w domu rodzinnym Anieli i Jana Onyszko. Na
posesji Państwa Onyszko znajdowała się studnia, z której korzystało ok. 10 gospodarzy.
W gminie (tak wówczas mówiono) pracowali: Zygmunt Błaszczak, Helena Doliniak z domu Tkaczyk (w domu pani
Doliniak znajdowała się też gminna biblioteka, którą przeniesiono od Kazimiery Błaszczak, gdzie funkcjonowała około
20 lat), Helena Szalast, Marian Marzęda z Woli Sernickiej,
Jan Bodzak i Sidor (imię nieznane) z Kaznowa. Utrzymaniem porządku, opałem i czystością w biurze gromadzkim zajmowała się córka Anieli i Jana Onyszków – Anna
Budka z domu Onyszko.
Budynek, w którym mieściła się siedziba gromadzkiej
rady narodowej został rozebrany w roku 1973. Obecnie na
jego miejscu wybudowano nowy dom, w którym mieszka
wnuczka Anieli i Jana wraz z rodziną – Państwo Teresa
i Stanisław Kowalczyk.
Pani Anna wspomina ówczesne czasy jako bardzo
ciężkie. Opowiada, że gmina sprawowała nadzór nad tzw.
Kontyngentami, tj. obowiązkiem oddawania ziemniaków,
zboża, mięsa i mleka. Kto nie wywiązywał się z tego obowiązku szedł do aresztu, którego siedziba znajdowała się
za budynkiem tzw. starej gminy w Sernikach. Ludność
wiejska zajmowała się głównie rolnictwem, darciem pierza, pracami na drutach, wyrabianiem lnu. Mąkę na chleb
mielono w żarnach 390.

Na tej posesji była siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej
w Wólce Zabłockiej, obecnie mieszkają tu Państwo Teresa
i Stanisław Kowalczykowie
387 Dziennik Urzędowy WRN Lublin 1955, nr 1, poz. 50.
388 Dziennik Urzędowy WRN Lublin 1958, nr 4, poz. 24.
389 Dziennik Urzędowy WRN Lublin 1959, nr 9, poz. 63.
390 Z przekazu ustnego Anny Budka.

Jan i Aniela Onyszko, zdjęcie z albumu prywatnego Anny Budka
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SZKOLNICTWO I NAUCZANIE
Przed wybuchem I wojny światowej nauczanie odbywało się w budynku Kamińskiego. Był to drewniany budynek,
na który składało się sześć izb. W jednym pomieszczeniu nauczano. W tym samym budynku znajdował się posterunek
austriackiej policji393.

Zdjęcie przed siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce
Zabłockiej, na zdjęciu: przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Zygmunt Błaszczak, sekretarz – Helena Szalast, inkasent
– Jan Bodzak, Marian Marzęda (od skupu), Jan Florek i Helena
Tkaczyk – dział wojskowy; zdjęcie z albumu prywatnego Heleny
Błaszczak.

POCZTA W WÓLCE ZABŁOCKIEJ
W latach sześćdziesiątych XX wieku w Wólce Zabłockiej była poczta. Znajdowała się ona w domu rodzinnym
Zygmunta i Marianny Jarosińskich. Wejście było oddzielone od strony drogi wiejskiej, wówczas nieutwardzonej.
Cała posesja ogrodzona była płotkiem z drewnianych sztachet. Od drogi była furtka, którą wchodziło się do ganka.
Cały odcinek od drogi do ganka po obydwu stronach również był ogrodzony płotkiem, za którym uprawiano ogródek kwiatowy. Z ganku przechodziło się do pokoju, w którym mieściła się poczta. Pokój przedzielono barierką. Od
strony ganka było pomieszczenie dla klientów, z drugiej zaś dla urzędnika pocztowego, którym był Stanisław Sagan
z Brzostówki. Na poczcie pracował również Roman Góźdź z Wólki Zabłockiej. Był listonoszem.
W części służbowej mieścił się radiowęzeł. W każdym mieszkaniu na ścianie wisiała niewielka skrzyneczka z głośnikiem wewnątrz, przez który płynął głos radiowy. Potocznie odbiorniki radiowęzła nazywano kołchoźnikami391. Na poczcie znajdował się również telefon. Pocztę dowożono konno. Prawdopodobnie robił to Osior (imię nieznane) z Łucki 392.

W roku 1918 we wsi Wólka Zabłocka budynek szkoły był wynajęty. Dzieci uczyły się w domu prywatnym Wacława
Mazurka. We wsi było wówczas 65 uczniów, jedna sala szkolna i jeden nauczyciel etatowy (Wacława Dobrowolska). Tuż
przed wybuchem II wojny światowej Wólka Zabłocka miała już swój własny budynek szkolny, który obejmował dwie sale
lekcyjne. Uczył wówczas jeden nauczyciel a do szkoły uczęszczało 84 uczniów. Prawdopodobnie szkoła była budowana
w latach 1918 – 38.394 Czas ukończenia budowy przypada na lata 1936 – 38.395 W budowie bardzo pomógł Marciniak
(imię nieznane), ponieważ początkowo szkoła miała być budowana nie w Wólce Zabłockiej, lecz w Nowej Wsi.396 Od
czasu postawienia i oddania do użytku nowej szkoły w roku 1972, szkołę wybudowaną w latach 1936 - 38 a wykończoną
już po wojnie zaczęto nazywać „starą szkołą”. Do szkoły uczęszczały również dzieci niemieckie, dlatego pomiędzy dziećmi polskimi i niemieckimi bardzo często dochodziło do kłótni. Przy budowie tzw. starej szkoły kierownikiem budowy
był Stefan Kosak z Lisowa. Drzewo do budowy pochodziło z darów gospodarzy, a społeczność wiejska brała udział w jej
budowie 397.
Funkcje kierownicze w Szkole Podstawowej w Wólce Zabłockiej sprawowała najpierw Wacława Dobrowolska, a następnie Stanisław Siwiec. Na podstawie książki meldunkowej tamtego okresu można stwierdzić, że kierownikiem szkoły
w latach 1961 - 67 był Piotr Makosz, a w latach 1967 – 71 Andrzej Kozieł. Od roku 1971 funkcje tę przejęła Janina Tchórz
z domu Karpik. Była dyrektorką jeszcze w tzw. starej szkole, a od września 1972 roku już w budynku nowej szkoły. W
latach 1973 – 75 funkcję dyrektora szkoły sprawowała Zofia Farbisz 398. W tzw. „starej szkole” w latach 1959 - 63 uczyła
również Maria Kusyk. Mieszkała w domu Bronisławy i Szczepana Jaksim. W latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia do szkoły w Wólce Zabłockiej chodziły dzieci z Nowej Wsi. Budynek szkolny był wówczas
za mały, dlatego jedna sala szkolna mieściła się w domu prywatnym Julianny i Stefana Włosek.
Od września 1972 roku dzieci rozpoczęły naukę już w tzw. „nowej szkole”. Z relacji mieszkańców wioski wynika, że
w budowie szkoły bardzo dużo pomagał Osiej (imię nieznane). Prawdopodobnie wszelkie formalności związane z budową były ustalane z Pawłem Dąbkiem. Około 12 mieszkańców zapisało się wówczas do PZPR; to ułatwiło zdobycie akceptacji wniosku dotyczącego przedsięwzięcia 399. Dokumentację na budowę szkoły wykonano w roku 1969, ale budowę
rozpoczęto dopiero w roku 1971. Należało wówczas wykazać potrzebę budowy szkoły, starannie sporządzono spis dzieci,
które w przyszłości miałyby do niej uczęszczać400. Szkoła była budowana przez mieszkańców wioski, pracujących pod
okiem Zakładu Budownictwa i Produkcji Materiałów Budowlanych przy PZGS „SCh” w Lubartowie. Majstrem – kierownikiem był Marian Błaszczak. Przez wiele lat dyrektorką szkoły w Wólce Zabłockiej była Danuta Karpińska. Pełniła ona
swoją funkcję w latach 1981-2001. W lipcu i sierpniu 1993 roku rodzice dzieci, które uczęszczały wówczas do szkoły od-

Wólka Zabłocka, kwiecień 1961 roku.
Na zdjęciu: Maria Rybak wtedy jeszcze
Kusyk (od lewej) i Halina Siwiec,
żona ówczesnego kierownika szkoły;
zdjęcie z albumu prywatnego syna
Marii – Andrzeja Rybaka
Dalej: Julianna i Stefan Włosek;
zdjęcie z albumu prywatnego
Krystyny Włosek.
W tym domu była poczta, do której wchodzono przez ganek widoczny na zdjęciu;
zdjęcie z albumu prywatnego Doroty i Marcina Błaszczak

Budynek, w którym funkcjonowała poczta został rozebrany w roku 2011. Na posiadłości Państwa Jarosińskich mieszka obecnie Marcin Błaszczak - wnuk Marianny i Zygmunta, wraz z rodziną. Przez wiele lat Wólka Zabłocka należała do
Poczty Brzostówka z kodem 21-111. Obecnie wieś należy do poczty Serniki z kodem pocztowym 21 – 107.

391 Z przekazu ustnego Teresy Błaszczak.
392 Z przekazu ustnego Mariana Błaszczaka, syna Józefa.

393 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
394 Samorząd szkolny i szkolnictwo powiatu lubartowskiego w latach 1918 – 1938. Lubartów 1939, s. 27.
395 H. Dobrowolski: Stan szkolnictwa powszechnego w powiecie lubartowskim w okresie realizacji ustawy o ustroju szkolnictwa z 11. III. 1932 roku, s. 56.
396 Z przekazu ustnego Heleny Błaszczak.
397 Z przekazu ustnego Wacława Dzięcioła.
398 Kronika Szkoły w Wólce Zabłockiej.
399 Z przekazu ustnego Czesława Wysoka.
400 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
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malowali szkołę na zewnątrz i wewnątrz. Pomimo nawału prac polowych ofiarni gospodarze poświęcili swój czas i pracę401.
W obu szkołach pracowało bardzo wielu nauczycieli. Nie sposób wymienić wszystkich, gdyż nie rzadko pamięć ludzka
jest zawodna. Jednak w pamięci swoich wychowanków pozostali: Wacława Dobrowolska, Stanisława Kasperczuk, Stanisław Siwiec, Halina Siwiec, Maria Kusyk, Helena Lewandowska, Zofia Zielińska, Zofia Makosz, Piotr Makosz, Andrzej
Kozieł, Halina Kozieł, Janina Tchórz, Zofia Farbisz, Wołowik (imię nieznane), Danuta Korol, Bożena Bujak, Grażyna Amrosz, Halina Pasek, Iwona Hejduk, Marek Okrasiński, Zofia Marciniak, Świderska (imię nieznane), Mieczysław Bogusz,
Kazimierz Kępa, Lewicka (imię nieznane), Danuta Karpińska, Teresa Wysok, Helena Marzec, Maria Niedbalska, Alina
Błaszczak, Danuta Brzyska, Renata Ondra, Anna Piłka, Sławomir Ejsmentewicz, Mariusz Baranowski, Barbara Borzęcka,
Ewa Słomka, Danuta Wlazły, Andrzej Karczewski, Marek Augustyniak oraz wielu księży i katechetów402.

Na zdjęciu: Dyrektor Danuta Karpińska i uczniowie: Sławomir
Jarosiński, Adam Wysok, Dariusz Jarosiński, Robert Wysok,
Anna Marzec, Agata Błaszczak, Monika Jaksim, Marcin Błaszczak, Iwona Guz i Marcin Jarosiński; zdjęcie z albumu prywatnego Roberta Jarosińskiego

Budynek nowej szkoły w roku 1973

Rok 1998, ówcześni absolwenci Szkoły Podstawowej w Wólce
Zabłockiej, kadra pedagogiczna i władze. Od lewej: Wójt Kazimierz Szymczak, ksiądz proboszcz Czesław Biziorek, Renata
Ondra, Teresa Wysok, Sławomir Ejsmentewicz, Dyrektor Danuta Karpińska, Mariusz Baranowski, Rafał Gryzio, Anna Piłka,
Barbara Borzęcka, Małgorzta Budzyńska, Alina Błaszczak,
Agata Nowosadzka, Mirosław Wysok, Gustawa Błaszczak
i Marek Augustyniak; zdjęcie z albumu prywatnego Małgorzaty
Budzyńskiej

Od września 1975 roku przy Szkole Podstawowej działała Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Oprócz działań typowo harcerskich organizowano harcerskie biwaki, święto pieczonego ziemniaka oraz obchody uroczystości takich
jak Zabawa Choinkowa, Dzień Kobiet czy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ponadto Drużyna Harcerska uczestniczyła
w sadzeniu drzewek wzdłuż szosy w ramach czynu na VII Zjazd PZPR, w pracach społecznych na rzecz Święta Pracy
(ogródek kwiatowy). Harcerze zbierali złom, a dochód z jego sprzedaży przeznaczyli na Dom Spokojnej Starości. Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Wólce Zabłockiej przetrwała do lat osiemdziesiątych. Ostatni zapis w kronice
wykonano w marcu 1981 roku403.
W latach dziewięćdziesiątych w Szkole Podstawowej w Wólce Zabłockiej działał Uczniowski Klub Sportowy pod
okiem Mariusza Baranowskiego. Uczniowie odnosili spore sukcesy w tenisie stołowym. W budynku starej szkoły były
rozstawione stoły i na lekcjach wychowania fizycznego odbywały się treningi. Dużym osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w Pierwszym Parafialnym Turnieju Tenisa Stołowego w Fajsławicach w marcu 1999 roku. Parafię Serniki
reprezentowała wówczas drużyna składająca się głównie z młodzieży mieszkającej w Wólce Zabłockiej. Mało znana parafia zyskała wówczas ogromny rozgłos.

Budynek nowej szkoły w roku 1973; zdjęcia z albumu prywatnego Anny Błaszczak. Na zdjęciu poniżej: Joanna Błaszczak, Marek Błaszczak, Danuta Tkaczyk, Henryka Wróbel,
Teodora Jarosińska, Elżbieta Wróbel i Gustawa Żeleźnik

Uczniowie na boisku szkolnym, lata osiemdziesiąte. Na zdjęciu: Adam Błaszczak, Joanna Błaszczak, Justyna Mazurek,
Anna Karczewska, Piotr Guz, Robert Jarosiński, Jerzy Wronowski, Andrzej Błaszczak, Agnieszka Błaszczak, Bogdan
Guz, Tomasz Szczęch i Mariusz Błaszczak; zdjęcie z albumu
prywatnego Roberta Jarosińskiego
401 Kronika szkoły w Wólce Zabłockiej.
402 Z przekazu ustnego mieszkańców Wólki Zabłockiej.

Zawody w tenisa stołowego w Łucce w roku 1995.
Na zdjęciu: nauczyciel w-f Mariusz Baranowski i drużyna żeńska w składzie: Anna Błaszczak, Agnieszka Wysok,
Małgorzata Budzyńska i Agata Nowosadzka; zdjęcie z albumu prywatnego Małgorzaty Budzyńskiej
403 Kronika Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Wólce Zabłockiej.
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Uczniowie odnosili indywidualne i grupowe sukcesy zarówno w zawodach gminnych i strefowych, ale też na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Na tamte czasy UKS Wólka Zabłocka był dla dzieci i młodzieży ciekawą, a w wielu
przypadkach jedyną formą spędzania czasu wolego. W roku 2001 UKS Wólka Zabłocka został zmieniony na UKS Wola
Sernicka z siedzibą w Wólce Zabłockiej. Przez kilka lat jego prezesem był Andrzej Karczewski, obecnie jest nim Marcin
Augustynowicz.
Nauczanie religii zostało usunięte ze szkół w roku 1961. Wówczas Sejm PRL uchwalił ustawę o rozwoju systemu
oświaty i wychowania, w której szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze uczynił instytucjami świeckimi.
Nauczanie religii w szkołach było zakazane. Dlatego też lekcje religii odbywały się w domach prywatnych. W Wólce
Zabłockiej początkowo religii nauczano w domu Marianny i Bronisława Błaszczaków. Później w domu Józefa i Marianny Szychów. Kiedy córka Szychów – Wiesława wyszła za mąż, lekcje religii zostały ponownie przeniesione do
domu Marianny i Mariana Błaszczaków, a następnie do domu Ireny i Czesława Wysoków. Tam przyjeżdżali księża
a dzieci przychodziły klasami jedne po drugich. Gospodynie domów przygotowywały dla księży obiady bądź skromny
poczęstunek. Dopiero w październiku 1981 roku naukę religii wyjęto spod kontroli i nadzoru władz państwowych. Dokonująca się w 1989 roku odnowa życia społeczno-politycznego umożliwiła katechezie powrót do szkoły publicznej i do
przedszkoli. Doceniono wówczas rolę chrześcijańskich wartości etycznych w procesie wychowania i potwierdzono prawa
rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi. W dniu 14 kwietnia 1992 roku Minister
Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych404.
Przez wiele lat w Wólce Zabłockiej funkcjonowała szkoła ośmioklasowa. Od września 1979 roku była szkołą czteroklasową; wyższe klasy uczęszczały do Szkoły Gminnej w Woli Sernickiej. Z czasem do szkoły powróciło nauczanie ośmioklasowe.405 Uchwałą Rady Gminy w Sernikach 25 lutego 1999 roku przekształcona została w strukturę organizacyjną
klas I-VI. W roku 2001 Rada Gminy Serniki podjęła uchwałę, na mocy której zlikwidowano Szkołę Podstawową w Wólce
Zabłockiej i utworzono w jej miejsce filię Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej o strukturze klas I-III. Dnia 27 maja
2009 roku podjęto uchwałę likwidującą Szkołę filialną w Wólce Zabłockiej. Od tego momentu wszystkie dzieci z Wólki
Zabłockiej są dowożone do Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej. Od listopada 2009 roku do maja 2011 roku budynkiem
szkolnym opiekował się ówczesny proboszcz - Wojciech Szlachetka w oparciu o umowę użyczenia.

KRAKOWIACY I GÓRALE
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
We wsi Wólka Zabłocka w latach pięćdziesiątych XX wieku prężnie działało koło gospodyń wiejskich. Przewodniczącą koła była pani Weronika Słotwińska. W tzw. starej szkole organizowano różnorakie kursy, zabawy, wypożyczano
naczynia. W ramach Koła działały tzw. uniwersytety powszechne. Dwa razy w tygodniu przyjeżdżali naukowcy, lekarze,
prawnicy, astronomowie, sędziowie i adwokaci. Prowadzili oni wykłady i odczyty dotyczące m. in. spraw spadkowych
czy procedur sporządzania testamentu. Wykładowcy nocowali u sołtysa, a następnego dnia odwożono ich do Tarła na
pociąg. W latach 1957 - 58 w ramach Koła gospodyń wiejskich organizowano kurs pieczenia i gotowania. Uczestniczyły
w nim prawie wszystkie kobiety należące do Koła gospodyń wiejskich. Ciasta i potrawy przygotowywane na szkoleniu
eksponowano na balu, który zorganizowano na zakończenie kursu. Była to wielka zabawa z orkiestrą407. Koło gospodyń
wiejskich przetrwało do ok. lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia408.

Zdjęcia z albumu prywatnego Zenona Błaszczaka. Na zdjęciu: Leonarda Błaszczak, Marianna Wróbel, Kazimiera Mazurek, Julia
Błaszczak, Marianna Szych, Stanisława Zeleźnik, Irena Szyszkowska, Marianna Kowalska, Genowefa Sagan, Danuta Kowalska,
Alina Włosek, Błaszczak Kazimiera, Zofia Jarosińska, Genowefa Błaszczak, Anna Błaszczak, Anna Dzięcioł, Sabina Tkaczyk,
Wacława Jarosińska, Maria Matyjaszczyk, Maria Nowosadzka

Koło Gospodyń Wiejskich

Zdjęcia z albumu prywatnego Zenona Błaszczaka. Na zdjęciach: Krystyna Szyszkowska, Czesława Błaszczak, Kazimiera Włodarczyk, Kazimiera Błaszczak, Alina Włosek, Genowefa Sagan, Helena Lewandowska, Zofia Błaszczak, Genowefa Błaszczak, Henryk
Błaszczak, Jan Karczewski, Eugeniusz Szyszkowski, Tadeusz Wróbel, Tadeusz Mazurek, Zdzisław Tkaczyk, Eugeniusz Guz, Stanisław Nowosadzki, Stanisław Włosek i Szczepan Mazurek. W centrum Pani Wacława Dobrowolska
Przy szkole w Wólce Zabłockiej pod bacznym okiem Wacławy Dobrowolskiej działał zespół teatralny. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia przygotowano i wystawiono sztukę Krakowiacy i Górale. Na potrzeby przedstawienia wypożyczono stroje z Domu Kultury w Lubartowie. Sztukę wystawiono również w Warszawie.
Przygotowanie i wystawienie Krakowiaków i Górali wzbudzało ogromny podziw i uznanie. Mówiono wówczas, że tak
mała wieś, jak Wólka Zabłocka podjęła się wystawienia tak trudnej sztuki z ogromnym sukcesem406.
404 Ks. Marceli Cogiel: Krótki rys historyczny katechezy w polskiej szkole po drugiej wojnie światowej. [W:] http://www.opoka.org.pl
405 Kronika Szkoły w Wólce Zabłockiej.
406 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.

Zdjęcie z balu zorganizowanego po zakończeniu kursu
pieczenia i gotowania; z albumu prywatnego Zenona
Błaszczaka

ZESPÓŁ ARTAX
W roku 1979 młodzi mężczyźni z Wólki Zabłockiej założyli zespół muzyczny. Pierwotnie jego nazwa brzmiała Artax.
Do zespołu należeli wówczas: Wiesław Jarosiński (organy), Jerzy Mazurek (bębny), Kazimierz Grzybowski (gitara) i Mieczysław Bogusz (gitara).

407 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
408 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.

218

219

Zdjęcie z albumu prywatnego Pani Teresy Jarosińskiej.
Na zdjęciu (od lewej): Mieczysław Bogusz, Jarosiński
Wiesław, Jerzy Mazurek i Kazimierz Grzybowski

BUDOWA KAPLICY
Wólka Zabłocka należy do Parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Sernikach. Przez bardzo długi okres
czasu wierni z Wólki Zabłockiej uczęszczali do Kościoła Parafialnego w Sernikach. Dopiero w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia, wśród mieszkańców narodziła się koncepcja budowy własnej kaplicy. Prawdopodobnie miało to miejsce w roku 1981 lub 1982 podczas obchodu pól.
Inicjatorem budowy kaplicy był Stefan Włosek - mieszkaniec wsi Wólka Zabłocka. W 1983 roku mieszkańcy wioski
zgodnie podjęli decyzję o budowie kaplicy. Powołano 12-sto osobowy komitet budowy (z uwagi na brak jednolitego źródła informacji dotyczącego składu osobowego komitetu ograniczono się jedynie do podania liczbowego jego składu zaś
pominięto jego skład imienny). Przewodniczącym komitetu został Wacław Mazurek a skarbnikiem Kazimierz Wróbel.
Budowę kaplicy poparł ówczesny proboszcz Parafii Serniki ks. Władysław Lachowski. Przeznaczył na ten cel ok. 650 tyś
zł z kasy parafialnej. Plac pod budowę ofiarował Władysław Włodarczyk. Ponieważ były duże problemy z uzyskaniem
zezwolenia, prace rozpoczęto bez akceptacji odpowiednich władz.

Z czasem zespół zmienił nazwę na Kwartax. Zmieniał się również skład zespołu. Należeli do niego m. in. Zenon
Jaksim, Zbigniew Woźniak z Sernik, Wiesław Baran i Kamiński (imię nieznane). W późniejszych latach w zespole śpiewały też solistki: Teresa Woźniak i Anna (nazwisko nieznane) z Brzezin. Próby zespołu odbywały się w tzw. starej szkole.
W zamian za to zespół uświetniał swoją obecnością różne uroczystości szkolne, takie jak zabawa choinkowa czy dzień
dziecka. Poza tym zespół grywał na okolicznych zabawach i potańcówkach, nie tylko tych organizowanych we wsi, ale
i Nasutowie, Parczewie czy Jedlance. Zespół przetrwał do początku lat 90’ ubiegłego stulecia409.

Zdjęcie z albumu prywatnego Teresy Jarosińskiej. Na zdjęciu: Wiesław Jarosiński i Mieczysław Bogusz

W połowie kwietnia 1983 roku rozpoczęto wykop pod fundamenty. W dniu 3 stycznia 1983 roku delegacja mieszkańców wsi wyjechała po zakup cegły410, jednak do transakcji nie doszło. Dopiero miesiąc później kupiono ją w Kraśniku.
Zaangażowanie mieszkańców było bardzo duże. Codziennie przy budowie pracowało ok. 10 osób. Pracami kierował
ksiądz Władysław Lachowski i przewodniczący komitetu budowy Wacław Mazurek. Pracami murarskimi kierował Marian
Błaszczak; poza nim pracowało nieodpłatnie jeszcze czterech murarzy. W sierpniu gotowe były już ściany i dach, przy
którym pracowało pięciu cieśli pod bacznym okiem Kazimierza Wróbla. Dach przykryto blachą ocynkowaną. Pomimo
żniw i pilnych prac polowych, prace przy budowie nie zostały przerwane. Dnia 13 grudnia 1983 roku w Kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wólce Zabłockiej została odprawiona pierwsza msza święta i wstępnie poświęcono obiekt.
Dokonał tego dziekan dekanatu lubartowskiego ksiądz Andrzej Tokarzewski. W 1984 roku przystąpiono do prac wykończeniowych w kaplicy. Zakupiono konieczne przedmioty do sprawowania mszy świętej i innych nabożeństw. Patenę
i kielich ofiarowali Marianna i Marian Błaszczakowie. Puszki na komunikanty zakupili Stanisława i Antoni Żeleźnik oraz
Marianna i Kazimierz Wróbel. Pan Kazimierz wykonał również drzwi wejściowe do Kaplicy. Biały ornat ofiarował Wacław
Dzięcioł. Pieniądze na budowę i wykończenie kaplicy pochodziły z dobrowolnych składek wszystkich mieszkańców
Wólki Zabłockiej. Po odejściu księdza Władysława Lachowskiego z Parafii Serniki, nadzoru nad wykończeniem kaplicy
podjął się nowy proboszcz ks. Jan Bednara.
Ołtarz główny, ławki i konfesjonały wykonał Michał
Muzykowski z Lublina. Prawdopodobnie wykonał on również oprawę stacji drogi krzyżowej, które ksiądz Bednara
przywiózł z Włoch. Drzewo dębowe na ławki ofiarował
Zenon Błaszczak. Zajmował się on również dowożeniem
piasku na tynki. Piasek dowożono z lasu Brzostowskiego
po uprzednim uzyskaniu zgody leśniczego Gawła. Chorągiew uszył Pan Wacław Dzięcioł z materiału ofiarowanego
przez mieszkańców. Obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa namalowała artystka malarz z Kielc (nazwisko nieznane). Fundatorami obrazu byli Jan Błaszczak i Stanisław
Bodzak. W latach 1984 – 85 mieszkańcy Wólki Zabłockiej
złożyli dobrowolne ofiary na sumę ok 1 998 tyś., zł. Ofiary
na budowę kaplicy składali też mieszkańcy sąsiedniej wsi
- Kaznowa. Pieniądze za mleko oddawane przez mieszkańców przeznaczone były na budowę kaplicy. Całkowity koszt budowy kaplicy wyniósł blisko 2,500,000 tys. zł.
Przez cały okres budowy mieszkańcy wioski byli zjednoczeni we wspólnym działaniu411.
Funkcję skarbnika sprawował Kazimierz Wróbel. Dzięki jego skrupulatności możliwe stało się dzisiaj odtworzenie wielu zapomnianych już faktów z budowy kaplicy. Poniżej przedstawiono materiały udostępnione przez córkę
nieżyjącego już Pana Kazimierza – Elżbietę Dubiczeńko.

Zdjęcia z albumu prywatnego Teresy Jarosińskiej. Na zdjęciach (od lewej): Jerzy Mazurek i Kazimierz Grzybowski
409 Z przekazu ustnego Teresy Jarosińskiej.

Jedna z imiennych list dobrowolnych wpłat na budowę kaplicy
410 Z przekazu ustnego Anny Błaszczak.
411 Z przekazu ustnego mieszkańców Wólki Zabłockiej.
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Rachunek za wykonanie ławek do kaplicy

Pokwitowanie odebrania zadatku i zapłaty za wykonanie ołtarza 		
przez Michała Muzykowskiego 					

Umowa pomiędzy Michałem Muzykowskim,
a Komitetem Budowy Kaplicy na wykonanie ołtarza

Po prawej: Umowa o wykonanie boazerii pomiędzy Józefem Łukasiewiczem, a Komitetem Budowy Kaplicy
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Faktury za zakup materiałów na budowę kaplicy

Zamówienie cegły na budowę Kaplicy w Wólce Zabłockiej
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Umowa na zakup materiałów budowlanych na budowę Kaplicy

Rachunek za wykonanie lakierowania

Rzut więźby dachowej
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WÓLKA ZABŁOCKA JAKO SOŁECTWO

Przez wiele lat trwały prace wykończeniowe
i porządkowe w kaplicy i na placu wokół kaplicy.
W roku 1999 Krzysztof Wójcik, stolarz z Nowej
Wsi układał boazerię w świątyni. Niestety pracy
nie ukończył. Zmarł nagle podczas jej wykonywania 31 maja 1999 roku. W Kaplicy widnieje tablica
upamiętniająca zmarłego Krzysztofa Wójcika.

Wieś Wólka Zabłocka stanowi jedno sołectwo. Z opowieści mieszkańców wynika, że funkcję sołtysa we wsi Wólka Zabłocka sprawował Zygmunt Błaszczak, Józef Nowosadzki (1946), Włodarczyk Wawrzyniec, Jan Bodzak, a następnie Kazimierz
Wróbel413. Z relacji rodziny Kazimierza należy wnioskować, że pełnił on tę funkcję około 20 lat, tj. w latach 1970-1990414.

Mieszkańcy wsi Wólka Zabłocka od momentu
powstania kaplicy wspólnie dbają o utrzymanie
w niej porządku. Na niedzielę i wszystkie uroczystości kościelne pracami porządkowymi zajmują
się poszczególne rodziny, obowiązuje tzw. ‘kolejka’. Przez wiele lat mieszkańcy dbali również
o to, by dowieść księdza na niedzielną mszę.
Zwyczaj ten zniósł obecny proboszcz Parafii Serniki ksiądz Andrzej Sarna.

Kazimierz Wróbel; zdjęcie z albumu prywatnego jego córki - Elżbiety Dubiczeńko

W roku 2013 minęło 30 lat od momentu powstania kaplicy, 13 grudnia 2013 roku mieszkańcy obchodzili 30 rocznicę
odprawienia tam pierwszej Mszy Świętej.

Materiały archiwalne udostępnione przez pracowników Gminy Serniki wykazują spis sołtysów i radnych, począwszy
od roku 1990 do roku 2014.
SPIS SOŁTYSÓW I RADNYCH WE WSI WÓLKA ZABŁOCKA OD ROKU 1990415:

SCHOLA SURSUM CORDA

SOŁTYSI

Schola Sursum Corda zawiązała się w roku 1984. Do osób współtworzących zespół należały: Maria Łukasiewicz,
Barbara Lejkowska, Violetta Matyjaszczyk i Helena Łukasiewicz. Zespół od początku swojego istnienia uświetnia msze
święte w kaplicy w Wólce Zabłockiej, co również stanowi główną przyczynę jego powstania. Sursum Corda uświetnia
również różne uroczystości religijne w kościele parafialnym w Sernikach oraz śpiewa na ślubach mieszkańców wioski.
Z biegiem lat skład zespołu ulegał zmianom, należały do niego: Justyna Mazurek, Renata Błaszczak, Agnieszka Błaszczak,
Eliza Fiutka, Katarzyna Mazurek, Anna Barszczyk. Obecnie zespół tworzą: Barbara Wójtowicz (Lejkowska), Violetta Bielak (Matyjaszczyk), Sylwia Szymankiewicz (Gryzio), Anna
Błaszczak, Monika Błaszczak, Ewelina Lejkowska, Dominika Wójtowicz i Klaudia Ondra412.
Wiesław Jarosiński
kadencja (1990-2008)

Teresa Jarosińska
kadencja (2008-2010)

Małgorzata Budzyńska
kadencja (2010-2014)
RADNI

Schola z Wólki Zabłockiej podczas występów w Domu Pomocy
Społecznej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie;
zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Schola z Wólki Zabłockiej w Kościele Parafialnym podczas
nawiedzenia Matki Boskiej Jasnogórskiej, czerwiec 2005 roku;
zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

412 Opracował chórek Sursum Corda.

Mirosław Włodarczyk
kadencja (1990-1994)

Wiesław Jarosiński
kadencja (1994-1998)

Marek Błaszczak
kadencja (2002-2006)

Waldemar Wójtowicz
kadencja (2006-2014)

413 Z przekazu ustnego Heleny Błaszczak.
414 Z przekazu ustnego Elżbiety Dubiczeńko.
415 Materiały udostępnione przez pracowników UG Serniki.

Andrzej Karczewski
(kadencja 1998-2002)
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Z relacji pana Mariana Błaszczaka (syna Jana), należy wnioskować, że w latach jego młodości, czyli około roku 1950
wioska liczyła ponad 400 osób. Książka meldunkowa z drugiej połowy XX wieku pozwoliła na obliczenie (z niewielką
granicą błędu) liczby mieszkańców w roku 1965. Na dzień 31 grudnia 1965 roku wieś Wólka Zabłocka liczyła 342 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. W strukturze ludności dominującą rolę odgrywały wówczas kobiety – 183 osoby
w stosunku do grupy mężczyzn o liczebności 159. Najwięcej kobiet – 91 osób znajdowało się wówczas w wieku od 18
do 59 lat. W grupie mężczyzn: 58 osób znajdowało się w wieku od 0 do 17 lat, 84 - w przedziale wiekowym 18 -64 lat,
a 17 mężczyzn miało 65 i więcej lat. W roku 1965 odnotowano 4 urodzenia i 2 zgony. Szczegółowe dane zilustrowano
graficznie.

Zapis Powszechnego Spisu Ludności utrwalony w Kronice Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej

Liczba mieszkańców Wólki Zabłockiej w różnych okresach czasowych kształtowała się odmiennie. Powszechny, „sumaryczny” spis ludności cywilnej, dokonany w lutym 1946 roku, pozwolił odtworzyć strukturę demograficzną właściwą
czasom badanym”. Na dzień z 13 na 14 lutego 1946 roku sołectwo Wólka Zabłocka liczyło 415 mieszkańców. Uwzględniając płeć wioska liczyła 188 mężczyzn i 227 kobiet. Według kryterium wieku dominującą grupę (203 osoby) stanowili
mieszkańcy znajdujący się w przedziale wiekowym od 18 do 59 lat. Najmniej liczną grupę (31 osób) stanowiły wówczas
osoby powyżej 60 roku życia. Omawiane dane zilustrowano graficznie na poniższym wykresie.

Struktura wiekowa mieszkańców Wólki Zabłockiej w roku 1965 z podziałem na płeć
Źródło: Opracowanie własne na podstawie książki meldunkowej
Obecnie (na dzień 31 grudnia 2012 roku) wieś liczy 250 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Proporcje
w liczebności kobiet są zachowane na równym poziomie. Wieś zamieszkują 122 kobiety i 128 mężczyzn. W grupie kobiet
dominują osoby (68) w wieku od 18 do 59 lat, zaś w grupie mężczyzn (88) od 18 do 64 lat.

Liczba mieszkańców Wólki Zabłockiej na dzień 31. 12. 2012 roku z podziałem na płeć
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z USC w Sernikach
źródło: Opracowanie własne na podstawie Kroniki Szkoły w Woli Sernickiej
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W roku 2012 we wsi Wólka Zabłocka odnotowano 3 urodzenia i ani jednego zgonu. Przyrost naturalny wyniósł 3.
W stosunku do liczby wszystkich mieszkańców Gminy Serniki (na dzień 31 grudnia 2012 roku) mieszkańcy wsi Wólka
Zabłocka stanowią 5,1% ogólnej liczby mieszkańców całej gminy (4911 osób). W zestawieniu z rokiem 1946, poprzez rok
1965, aż do chwili obecnej liczba mieszkańców Wólki Zabłockiej systematycznie malała.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓLCE ZABŁOCKIEJ
Założenie OSP w Wólce Zabłockiej przyjmuje się na 4 kwietnia 1948 roku. Brak jest jednak dokumentów potwierdzających tę datę. W związku z zaginięciem dokumentacji legalizującej OSP, na wniosek strażaków naczelnik Gminy Serniki
mgr Grażyna Sobieszek wydała dnia 20 lutego 1979 roku dokument potwierdzający działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Zabłockiej, zorganizowanej w dniu 4 kwietnia 1948 roku418. Podjęta przez Walne Zebranie uchwała wskazuje, że założycielami byli: Mazurek Wacław - prezes, Mazurek Szczepan-naczelnik, Błaszczak Antoni
– skarbnik, Budzyński Ignacy – sekretarz, Kowalski Stanisław – gospodarz 419, członkowie: Włosek Józef, Błaszczak Stanisław, Błaszczak Józef, Wróbel Stanisław, Wróbel Antoni. Z imiennego wykazu członków OSP z roku 1949 wynika, że
jednostka liczyła 28 członków.
Pierwszą jakby siedzibą straży (miejscem przechowywania sprzętu) była posesja Tomasza Nowosadzkiego (obecnie
w tym miejscu jest gospodarstwo Waldemara Błaszczaka). Na wyposażeniu były dwie pompy zwane sikawkami. Jedna
jednotłokowa przenoszona, obsługiwana przez dwóch strażaków, druga zaś dwutłokowa na kołach. Tę drugą obsługiwało
czterech strażaków a ciśnienie strumienia wody wytwarzane przez nią było porównywalne z ciśnieniem, jakie wytwarzają
motopompy spalinowe420. Były również dwa 300 - tu litrowe beczkowozy na dwóch kołach, latem zawsze napełnione
wodą – przygotowane do ewentualnej akcji gaśniczej.

Liczba mieszkańców Wólki Zabłockiej w roku 1965 i 2012 z uwzględnieniem płci
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z książki meldunkowej, Kroniki Szkoły
w Woli Sernickiej i danych z USC w Sernikach
Obecnie w sołectwie Wólka Zabłocka znajduje się 80 budynków mieszkalnych, z czego 56 jest zamieszkanych,
17 niezamieszkanych a 7 w budowie. Budynki niezamieszkane to zazwyczaj stare drewniane domy służące jako domki
letniskowe do użytku osobistego rodzin mieszkających poza sołectwem lub domy przeznaczone do rozbiórki.
Wśród nazwisk mieszkańców Wólki Zabłockiej niektóre wyraźnie dominują. Powstawały one jako pochodne od nazw
wykonywanych prac. Dawniej było tu wielu Tkaczyków – w związku z tkaniem lnianych płócien. Na „Bagnie” znajdował
się staw przedzielony groblą na dwie części nazywane: „niebo” i „piekło”. W „niebie” była czysta woda, zaś w „piekle”
brudna, czarna i śmierdząca ponieważ moczony tam był len. Przyjeżdżali tu nie tylko mieszkańcy Wólki, ale również z okolicznych wiosek. Kobiety przędły nici, a mężczyźni wyrabiali płótna na warsztatach tkackich (między innymi
u Ławeckich, Tkaczyków, Nowosadzkich, Karczewskich)416. Były dyrektor szkoły w Wólce Zabłockiej, Stanisław Siwiec
mawiał po latach, że w „Wólce Zabłockiej, gdzie rzucić kamieniem, tam Błaszczaki”417. Nieco mniej popularne nazwiska
we wsi to: Jarosiński, Mazurek i Ondra. Sołectwo Wólka Zabłocka zamieszkują ponadto mieszkańcy o nazwisku: Baran,
Barszczyk, Bielak, Bodzak, Budzyński, Cieniuch, Czajkowski, Czuchryta, Gołębiowski, Górski, Gryzio, Guz, Hodun, Hunek, Kępa, Kowalczyk, Kubaszewski, Lejkowski, Marzec, Matyjaszczyk, Pożarowszczyk, Sidor, Stawicki, Stefaniak, Stępień, Szczęch, Szymankiewicz, Tutkaj, Włoch, Włodarczyk, Włosek, Wójcik, Wójtowicz, Wronowski, Wróbel i Wysok.
Mieszkańcy Wólki Zabłockiej są zróżnicowani pod względem źródła dochodowego. Spora grupa mieszkańców utrzymuje się z pracy poza granicami kraju, zarówno sezonowej jak i stałej. Kolejną grupę stanowią mieszkańcy pracujący
zawodowo w urzędach administracji publicznej, szkołach i innych instytucjach. Niewielka grupa mieszkańców dojeżdża
do zakładów produkcyjnych do pobliskiego Lubartowa czy Lublina. Z racji wieku dla znacznej grupy mieszkańców Wólki
Zabłockiej źródłem dochodu są renty lub emerytury. Część mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. We wsi Wólka Zabłocka funkcjonują 2 gospodarstwa rolne produkujące mleko, 1 gospodarstwo trudniące
się hodowlą trzody chlewnej i 1 trudniące się hodowlą drobiu (gęsi i kaczki). We wsi prowadzone jest też gospodarstwo
ekologiczne trudniące się produkcją owoców miękkich, stanowiące jednocześnie dla miejscowej ludności miejsce pracy
sezonowej. Ponadto w Wólce Zabłockiej funkcjonują niewielkie gospodarstwa rolne trudniące się hodowlą trzody chlewnej i bydła oraz produkujące owoce miękkie głównie na własny użytek.
Przez wiele lat Wólka Zabłocka ulegała różnym przeobrażeniom. W roku 1952 dokonano elektryzacji wsi. Powstawały
nowe budynki mieszkalne i gospodarcze. W roku 1996 położono linię telekomunikacyjną i wodociągową, a w roku 2011
ułożono chodnik z kostki brukowej. Działania te radykalnie odmieniły oblicze wsi i usprawniły życie jej mieszkańców.

416 Z przekazu ustnego Andrzeja Karczewskiego.
417 Tamże.

Strażacy aktywnie włączali się w życie kulturalne wioski. W 1948 roku wybudowano podłogę taneczną za kwotę 5760
zł. Odbywały się tam potańcówki dla mieszkańców wioski i okolic; przygrywały zaproszone tu orkiestry. W wiosce w połowie lat 50 działał zespół muzyczny - orkiestra w składzie: Wacław Matyjaszczyk, Tadeusz Mazurek, Stanisław Lejkowski,
Antoni Mazurek (z Berejowa), Adolf Iwanek (z Berejowa)421. Wkrótce rozpoczęto starania poszukania odpowiedniego
placu na budowę remizy i gromadzenie materiału. Działkę o powierzchni 0,06 ha zakupiono od Michała Matyjaszczyka. Na polu Michała Słotwińskiego kopano żwir i wyrabiano cegłę cementową. 13 stycznia 1951 roku podczas zebrania
podjęto uchwałę dobrowolnego opodatkowania się członków po 2 zł z ha. na budowę remizy. Wybrano również nowego
prezesa: Jana Bodzaka. Z uwagi na brak protokołów trudno ustalić jak przebiegała budowa remizy422. Z przekazu ustnego wiemy, że dodatkowe fundusze pozyskiwano też z pocztówek imieninowych, które strażacy roznosili mieszkańcom
wioski, za co otrzymywali dobrowolne datki na budowę.
W 1958 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednogłośnie przyjęto statut oraz wybrano nowy
zarząd. Prezesem został Jarosiński Zygmunt. Z zachowanych dokumentów wynika, że działalność straży borykała się
z różnymi problemami. Powoływane komisje rewizyjne nie przejawiały swojej działalności, zaś „wyszkolenia bojowego
prawie nie było, bo nie można było zebrać poszczególnych strażaków”423. W innym protokole czytamy: „ob. Mazurek
podkreślił, że obecnie straż przeżywa poważny kryzys w sprawie naboru czynnych członków straży, jeżeli młodzież
nie wyrazi chęci do pracy w straży z konieczności straż trzeba będzie rozwiązać”424.
Zauważyć można również brak należytego dbania o remizę. Przedstawiciel powiatowej Komendy OSP ob. Sieńczak
powiedział, że nie jest dobrze, że remiza stoi z powybijanymi oknami dając świadectwo o jego gospodarzach425. Powybijane szyby w budynku, wg Stanisława Tkaczyka, były skutkiem rzucania przez dzieci kamieniami, zimą zaś gałkami
w okna. Pomimo odnotowanych w protokołach problemów ze wspomnień mieszkańców wsi wynika, że straż działała
prężnie i była siłą rozwoju wsi.
Prężnie działał teatr amatorski prowadzony przez Wacławę Dobrowolską (z domu Kozłowska), tutejszą nauczycielkę.
Była ona reżyserką sztuk, m.in.: Żołnierz swatem, Krakowiacy i górale. Inscenizacje były wystawiane w remizie, gdzie
specjalnie w tym celu wybudowano scenę i kulisy; można powiedzieć że budynek ten pełnił rolę miejscowego teatru.
Przedstawienia odbywały się w niedziele, zaś próba generalna w sobotę, na którą również (ale po cenie ulgowej) sprzedawano bilety dla dzieci. Za zajęcie II miejsca w powiatowym konkursie teatrów amatorskich aktorzy w nagrodę pojechali
na dożynki do Warszawy426.

418 Potwierdzenie legalizacji OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 20.02.1979 roku - Archiwum Gminne.
419 Z zachowanego protokołu z dnia 21.12.1948r wynika, że gospodarzem był Włodarczyk Wawrzyniec, który zrezygnował z tej funkcji.
420 Jednej z sobót, gdy w remizie odbywała się zabawa taneczna, zapaliła się od pioruna stodoła u Szycha Józefa. Było to w pobliżu basenu strażackiego. Szybka

reakcja tańczących strażaków, padający deszcz i sprawna sikawka pozwoliły przeprowadzić szybko i skutecznie akcję gaśniczą. Spaliła się tylko niewielka część
dachu (z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka).
421 Z przekazu ustnego Tadeusza Mazurka. Skład zespołu z upływem lat ulegał zmianie: na przełomie 59/60r.: Wacław Bodzak, Tadeusz Mazurek, Józef Lejkowski, Szostak (z Lubartowa), Marian Bodzak; w latach 60-70 :Szczepan Mazurek- beben, Witold Kazimierski - akordeon, Tadeusz Mazurek - trąbka, Szczęch
(Jawidz) - saksofon, Stefan Włodarczyk (Chlewiska) - skrzypce; Tadeusz Mazurek i Szczepan Mazurek grali następnie w orkiestrze strażackiej w Lubartowie
Szyszkowiacy w Lubartowie.
422 Prawdopodobnie została postawiona dopiero w 1959 roku (tak wynika z rozmowy z Tadeuszem Mazurkiem, który pamięta, że po powrocie z wojska
w 1958 roku kopano fundamenty).
423 Protokół walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dn. 31.01.1961 roku.
424 Protokół z walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 18.02.63 roku.
425 Tamże.
426 Jedna z aktorek Weronika Słotwińska – pochodząca z zaburzańskiej szlachty- założycielka Koła Gospodyń Wiejskich i prężna działaczka opowiadała, że
udało się jej podczas tych dożynek zatańczyć z premierem Józefem Cyrankiewiczem. Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
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Wraz z unowocześnianiem sprzętu strażackiego i pojawieniem się motopompy spalinowej bardzo ważną funkcję
w straży pełnił mechanik. Jego zadaniem było dbanie o powierzony sprzęt i utrzymanie go w gotowości bojowej
a szczególnie udział w akcjach gaśniczych. Pierwszym i wyróżniającym się mechanikiem był Zdzisław Tkaczyk. Dbał
o powierzoną motopompę spędzając wiele czasu przy jej konserwacji, ponadto bardzo angażował się w działalność jednostki. Gdy zapaliła się stodoła Wacława Dzięcioła, przebywał na polu. Słysząc głos syreny pozostawił konia na miedzy,
zdjął buty, podwinął spodnie i ile sił w nogach popędził do remizy. Mieszkańcy mówili, że pędził jak wóz strażacki na
sygnale427. W roku 1964 straż otrzymała nową motopompę M-800 (wcześniej była M-200, obecnie zaś MP-3). Funkcję
mechanika pełnili też: Czesław Wysok, Jerzy Mazurek, Grzegorz Mazurek, Kazimierz Szych, Adam Lejkowski, Roman
Szczęch. Inną funkcją było stanowisko furmana. Sprawowali je: Władysław Włodarczyk, Szczepan Jaksim, Antoni Mazurek, Stanisław Błaszczak, Feliks Wysok, Tomasz Kobyłka428. Ustalano również ilość potrzebnych do transportu koni na
4 sztuki. Taka obsada była potrzebna do obsługi konnego wozu strażackiego, jakim dysponowała jednostka (Zabytkowy
już wóz jest nadal w jednostce. Wiele razy służył do wyjazdu do pożaru i na zawody strażackie).

o wykupienie działki przyległej do strażnicy o pow. 30 a. (Sprawę rozbudowy remizy poruszał już 28 listopada 1979 roku
komendant Szczepan Mazurek). Zaczęto gromadzić materiały budowlane na rozbudowę, a w rzeczywistości na budowę
nowej dużej remizy strażackiej.

Członkowie OSP uczestniczyli w czynach społecznych. Wielokrotnie pracowali przy naprawianiu nieutwardzonych
dróg m.in. do Kaznowa (w powstałe koleiny wkładano wycięte gałęzie jałowca i przysypywano ziemią, a wzdłuż drogi
poprawiano rowy odwadniające ( taki czyn opisano w protokole z 1964 roku); zaangażowano się w budowę szosy asfaltowej od Łucki do Woli Sernickiej (1967 rok) a następnie do Wólki Zabłockiej (1970 rok); układano również chodnik przez
wieś (w latach 1980 - 81).
Zebrania strażackie odbywały się przeważnie w okresie zimowym, dlatego też miały miejsce najpierw w budynku
starej drewnianej szkoły, następnie w budynku nowopowstałej murowanej. Odnotowane jest również zebranie w domu
Ignacego Budzyńskiego, który od początku powstania OSP pełnił funkcję sekretarza, zaś na zebraniach był wybierany na
protokolanta429. W jego domu znajdował się również telefon nr 9 czynny całą dobę, który obok syreny strażackiej i gongu
stanowił środek łączności. Do 1969 roku opłacany był przez Kółko Rolnicze, następnie prawdopodobnie przez jednostkę
OSP. Dochody straż czerpała z organizacji zabaw tanecznych oraz z dotacji. W 1973 roku dochód OSP w Wólce Zabłockiej
wynosił 36991,50 zł i został uzyskany z organizowanych zabaw, oraz dotacji z Rad Narodowych i PZU. Zabawy odbywały
się przez wiele lat na podłodze tanecznej (którą co jakiś czas przenoszono w różne miejsca na terenie wsi) oraz w remizie
(już w roku 1969 planowano urządzić tam świetlicę). Strażacy prze wiele lat czynnie włączali się w działania prewencyjne
i organizowali pogadanki, prelekcje propagujące ochronę przeciwpożarową. Prowadzono je dla dzieci każdego roku odpowiedzialni za ich przeprowadzenie strażacy byli wybierani na walnym zebraniu. We współpracy z milicją dokonywano
również przeglądu poszczególnych gospodarstw, sprawdzając czy przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe, jaki jest
stan kominów, czy gospodarstwo wyposażono w niezbędny sprzęt do gaszenia oraz czy materiały łatwopalne składane
są w odpowiedniej odległości od budynków. Pokrycie dachów strzechą stwarzało duże ryzyko zapalenia, dlatego była to
jedna z ważniejszych akcji zapobiegających pożarom.
Podejmowane działania przeciwpożarowe nie uchroniły jednak wioski przed pożarami. Najgroźniejszym zdarzeniem
było spłonięcie 5 stodół i 3 domów w dniu 1 maja 1969 roku. Ogień został zaprószony przez dziecko. Później mówiono,
że dzięki Grzesiowi Wólka szybciej z drewnianej staje się murowaną. W czasie żniw młodzież zrzeszona w ZMW i OSP na
czele z Błaszczakiem Zenonem pomogła w pracach żniwnych poszkodowanym (Jarosińskim) ustawiać snopki w kupki.
Ponadto zanotowano jeszcze pożary domu Górskiego Jerzego w roku 1984, stodół i budynków gospodarczych Piotra
Wróbla w roku 1993 i 1996, pożar lasu, łąk i stert. Wypompowywano również wodę z zalanej posesji Andrzeja Mazurka.
Główną siłą trwania i działalności jednostki byli ludzie starsi wiekiem. Zawsze borykano się z naborem młodych
członków. Poruszano tą kwestię na walnych zebraniach: „obecnie do straży należą ludzie starsi, należy zwerbować ludzi młodych”430. Dopatrywano się różnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Kierownik szkoły Andrzej Kozieł uważał, że
„aby młodzież wciągnąć do OSP należy zorganizować jakieś atrakcyjne zajęcia, pokazy lub zawody.”431 Zenon Błaszczak
apelował do swoich kolegów, aby za jego przykładem wstąpili do tej organizacji i aktywnie włączali się w jej działalność.
Jedną z przyczyn takiej sytuacji członkowie zarządu widzieli też w tym, że „straż nie posiada mechanicznego środka
transportu”432. Miało to być nawet główną przyczyną braku zainteresowania młodzieży przynależnością do straży. Potwierdza to stan osobowy zarządu z 7 stycznia 1976 roku: Stanisław Tkaczyk (lat 50) - prezes, Szczepan Mazurek (lat 51)
- naczelnik, Józef Błaszczak (lat 48) - skarbnik, Ignacy Budzyński (lat 63) - sekretarz, Wacław Mazurek (lat 65) - gospodarz
oraz komisji rewizyjnej: Szczepan Mazurek (lat 45), Jan Karczewski (lat 40), Antoni Żeleźniak (lat 58).

Prace przy budowie nie zawsze przebiegały sprawnie. Powodem był nie tylko brak funduszy ale również brak zaangażowania wszystkich członków. Pojawiły się głosy krytyki niektórych członków. Zarzucano, że nie zostało porznięte
drewno.433 Członkowie zarządu bronili się, że „nie za wszystko odpowiada zarząd, lecz również część winy spada też
na członków straży, którzy nie zawsze czynnie uczestniczyli w pracach straży.” Szczepan Mazurek dodał, że błędem jest
„bierna postawa młodych a wymaganie od starszych”.
Budowę cokołu rozpoczęto w 1985 roku., jednak nie został on ukończony na zimę. Głównymi murarzami byli Koryciński Ryszard z Brzostówki i Włoch Jan z Nowej Wsi. Dach był wykonywany między innymi przez Józefa Błaszczaka.
W tym roku wydano na budowę 135950zł z kasy OSP oraz uzyskano dotację z FRRol w kwocie 513986zł434. W prace
i pomoc bardzo angażowali się strażacy i młodzież przywożąc piach, wykonując rozładunek materiału i prace pomocnicze. Często pracowano do późnych godzin nocnych. Powiatowa straż pożarna również udzielała swojego wsparcia
udostępniając transport miedzy innymi cegły z Kraśnika i dźwigu do montażu płyt. Dzięki staraniom Zenona Błaszczaka
i przychylności naczelnika Gminy Mieczysława Czajki pozyskano na budowę fundusze gminne. Znaczące dochody straż
gromadziła z organizacji zabaw dla młodzieży, które w tym okresie cieszyły się dużą popularnością435. Na walnym zebraniu 6 stycznia 1990 roku zaplanowano oddanie budynku strażnicy na 1 lipca 1990 roku Komisja Rewizyjna wskazywała
jeszcze, że należy dokończyć rozbiórkę starej strażnicy (podjął się jej Mazurek Andrzej w zamian za pozyskane materiały).
Ustalono należność za wynajęcie sali na wesela na sumę 60000 zł; strażacy, którzy angażowali się przy budowie, zostali
zwolnieni z opłat.
Pierwsze wesele odbyło się już w grudniu 1988 roku w nie wykończonej jeszcze remizie. W następnych latach urządzono jeszcze wiele takich uroczystości. Według dawnego zwyczaju wesele powinno się odbywać w rodzinnej wiosce
pani młodej. Wcześniej wesela odbywały się w domach, następnie w sali starej szkoły (na tańce chodzono do starej
remizy), jak również w starej remizie. W nowej remizie zaczęto organizować zabawy i dyskoteki dla młodzieży, jednak
w połowie lat 90-tych stały się niedochodowe i zaprzestano ich organizacji. Było to również przyczyną niedokończenia
niektórych robót w budynku i wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Pierwsze lata XXI wieku to okres, w którym budynek
ulega dewastacji (powybijane okna, uszkodzone drzwi wejściowe, brak porządku w budynku, posesja zarośnięta trawą
i krzakami). Nie można było uzyskać pomocy z budżetu gminy, ponieważ nie był to budynek gminny. Po śmierci prezesa
OSP Wiesława Jarosińskiego (2008 rok), na wniosek członków straży zostało zwołane walne zebranie i wybrano nowe
władze: prezes - Andrzej Karczewski, naczelnik - Daniel Szymankiewicz, gospodarz - Waldemar Wójtowicz, skarbnik
– Witold Bielak, sekretarz – Paweł Ondra. Wójt Gminy Serniki Jan Sławecki zaoferował pomoc w remoncie strażnicy, ale
warunkiem było uregulowanie prawa własności do działek. Zostały powstawiane: uszkodzone drzwi wejściowe, brakujące okna oraz pomalowano pomieszczenia i wykonano prace porządkowe wokół budynku. W 2011 roku uporządkowano prawa własności do działki a następnie z udziałem środków unijnych wykonano ogrodzenie terenu przynależnego
do remizy, wyrównano plac, postawiono huśtawki dla dzieci oraz ławeczki.
Sprawą uporządkowania prawa własności działki przed sądem zajął się Andrzej Karczewski prezes OSP. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubartowie w dniu 30 grudnia 2010 roku działka ta stała się własnością OSP w Wólce Zabłockiej436. Aby można było pozyskać fundusze na utrzymanie i remont strażnicy, została ona bezpłatnie przekazana na
rzecz Gminy. Obecnie jest użytkowana przez straż na podstawie umowy użyczenia. Warto przytoczyć słowa wójta Stanisława Marzędy, który powiedział, że przekazanie remizy Zarządowi Gminy nie oznacza jej utraty. Straż nadal będzie ją
użytkować, Zarząd Gminy zaś będzie mógł zgodnie z prawem wspierać inwestycje realizowane w tym budynku.
Funkcję prezesa pełnili kolejno: Wacław Mazurek Wacław (IV 1948), Antoni Wróbel (21 XII 1948 - 13 I 1951), Jan
Bodzak (13 I 1951 - 29 I 1958), Zygmunt Jarosiński (29 I 1958 - 4 XI 1967), Stanisław Tkaczyk (4 XI 1967 – 23 XI 1982),
Szczepan Mazurek (23 XI 1982 - 21 XI 1984), Marian Lejkowski (21 XI 1984 – 20 XI 1985), Zenon Błaszczak (20 XI 1985
- 2 II 1991), Szczepan Mazurek (2 II 1991 – 16 I 1992), Marek Błaszczak (16 I 1992 – 10 I 1996), Wiesław Jarosiński (10 I
1996 – 2003), Andrzej Karczewski (od 13.09.2009 - nadal).

W 1978 roku zaproponowano na zebraniu strażackim utworzenie klubu w starej szkole. Zaangażowali się Józef Szych
i Marian Lejkowski. Wykonano m.in. otwory w ścianie, aby można było wyświetlać filmy. Ostatecznie jednak przeznaczono niektóre pomieszczenia na mieszkania dla nauczycieli. Wybudowana na początku lat 50 - tych strażnica też nie spełniała rosnących wymagań i wciąż nowych potrzeb, dlatego 9 marca 1982 roku na walnym zebraniu zgłoszono wniosek
427 Z przekazu ustnego Zenona Błaszczaka.
428 Imienny wykaz członków OSP w Wólce Zabłockiej z roku 1949.
429 Protokół z walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 24.01.1960 roku.
430 Protokół z walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 10.12.1977 roku.
431 Protokół z walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 9.02.1969 roku.
432 Protokół z walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 18.11.1980 roku.

433 Protokół z walnego zebrania OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 24.11.1983 roku.
434 Protokół z zebrania sprawozdawczego OSP w Wólce Zabłockiej z dnia 20.11.1985 roku.
435 „Pamiętam jak tato (Jan Karczewski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przyszywał zeszyty na maszynie, podbijał pieczątką straży, numerował poszcze-

gólne odcinki i tak powstawały bilety, które później sprzedawał na zabawie” – ze wspomnień Andrzeja Karczewskiego.
436 W rozprawach w roli świadków uczestniczyli: Anna Budka, Grzegorz Ondra, Zenon Błaszczak i Waldemar Błaszczak (członkowie OSP), prezes Andrzej
Karczewski oraz Danuta Tkaczyk, Edward Tkaczyk, Witold Tkaczyk, Andrzej Tkaczyk, którzy stwierdzili, że użytkownikiem tej działki jest OSP w Wólce Zabłockiej, mimo iż prawnie to oni są współwłaścicielami.
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ZAPISALI SIĘ W HISTORII
„Różne są drogi, różna skala zasług,
które prowadzą do utrwalenia pamięci dla potomnych.”
- Stefan Król

BARSZCZYK ANTONI
Antoni Barszczyk urodził się 11 czerwca 1913 roku w Nowej Woli jako syn Marcina i Marianny z domu Kobyłka. Został powołany do zasadniczej służby wojskowej w 1937 roku, którą zakończył wiosną 1939 roku i powrócił do rodzinnej
Nowej Woli. Jednakże już latem, tego samego roku (prawdopodobnie w sierpniu, gdyż w lipcu był na pogrzebie swojej
matki), został ponownie powołany do armii w związku z powszechną mobilizacją Wojska Polskiego. Jego oddział został
wysłany na zachód kraju i stacjonował przy niemieckiej granicy aż do wybuchu wojny. Kilka tygodni później, podczas
walk pod Modlinem został pojmany przez Niemców i osadzony w stalagu I-A Stablach, największym w Prusach Wschodnich, mieszczącym się w Stabławkach i Kamińsku niedaleko Kaliningradu, przy granicyz obecnym Obwodem Kaliningradzkim. Następnie został przewieziony do Niemiec i osadzony w stalagu VI C Oberlangen, niedaleko Bremen przy
granicy z Holandią. Od kwietnia do września 1940 roku pracował w pobliżu Bonn u niemieckiego gospodarza. Podczas
transportu ze stalagu do gospodarstwa udało mu się zbiec, jednak niedługo później został pojmany i z powrotem tam
osadzony. W lipcu 1944 został skierowany do pracy w fabryce Knapsa w Nadrenii, kilkanaście kilometrów od Bonn. Była
to duża fabryka zatrudniająca około 20 tysięcy osób. Wytapiano tam stal, wytwarzano karbit a Antoniego skierowano do
pracy przy wapnie. Ponieważ praca ta spowodowała szereg komplikacji zdrowotnych (miał na ciele rany od wapna, ropiejące oczy itd.), przeniesiono go z powrotem do pracy w gospodarstwie.

Zygmunt Błaszczak
Ministerstwo Obrony Narodowej odznaczyło Zygmunta Błaszczaka medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju
zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu Za Udział w Walkach
o Berlin i medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenie to wręczono osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju439. Zygmunt Błaszczak zmarł 20 lutego 2004 roku.

LEJKOWSKI MARIAN

Z biegiem czasu Antoni Barszczyk wraz ze swoim kolegą ze stalagu podjął
kolejną próbę ucieczki. Udało im się dotrzeć w okolice Poznania, do rodzinnej miejscowości współtowarzysza ucieczki. Po krótkim tam pobycie Antoni
wyruszył w samotną podróż do domu. Dotarł do Warszawy, gdzie starał się
przekroczyć Wisłę. Podczas rutynowej kontroli na moście został pojmany przez
folksdojcza i ponownie wywieziony do stalagu VI C Oberlangen. Tam pracował w kilku miejscach: od kwietnia 1942 roku do jesieni 1943 jako robotnik
przymusowy w trzech gospodarstwach rolnych, jesienią 1943 przydzielono go
do pracy w cukrowni, po czym został przeniesiony na lotnisko w miejscowości
Essen. Pracował tam do wyzwolenia przez amerykanów w 1944 roku. Z wojskami alianckimi trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywał do 1948 roku.
Udało mu się wrócić do ojczyzny; zamieszkał w Wólce Zabłockiej, gdzie objął
gospodarstwo swojej ciotki. W 1949 roku ożenił się z Franciszką Tchórz 437. Antoni Barszczyk został odznaczony medalem za udział w wojnie obronnej 1939,
w roku 1983. Zmarł 14 lipca 2002 roku w wieku 89 lat.

BŁASZCZAK ZYGMUNT

Antoni Barszczyk; zdjęcie z albumu
Urodził się 22 lipca 1923 roku w Wólce prywatnego Iwony Tkaczyk
Zabłockiej jako syn Wincentego i Weroniki z domu Budka. W pamięci rodaków zapisał się jako obrońca ojczyzny. Tak wspomina go żona Helena:

Marian Lejkowski urodził się 23 lipca 1921 roku w Berejowie. Syn Bronisława
i Józefy z domu Saba. Brał udział w II Wojnie Światowej. Został powołany do armii w 1944 roku. Służył w I Warszawskiej Brygadzie Saperów. Po wojnie, przez rok
i sześć miesięcy, brał udział w rozminowywaniu Gdańska, Gdyni, Sopotu i Oliwy. Marian Lejkowski został odznaczony za odwagę i zasługi dla obronności kraju.
Przez wiele lat był działaczem ZSL – późniejszego PSL-u. W roku 1972 działał jako
prezes koła w Wólce Zabłockiej, a od 1977 jako Prezes Gminnego Koła ZSL. Był
delegatem na X Kongres ZSL w 1988 roku. Za swoją działalność Naczelny Komitet
Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał Marianowi Lejkowskiemu
medal za zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa.

Marian Lejkowski; zdjęcie z albumu
prywatnego Barbary i Waldemara
Wójtowiczów

Jego działalność i dokonania na trwałe pozostaną w historii oraz w pamięci jego
dzieci i wnuków440.

„W lipcu 1944, jak przyszli sowieci, 23 chłopców ze wsi Wólka Zabłocka stanęło na komisję w Lubartowie, a w sierpniu poszło do wojska. Na Majdanku tzw. kupcy wybierali poborowych do swoich jednostek. Mój mąż został
wybrany do grupy zwiadowców. Po otrzymaniu umundurowania pieszo poszedł
nad Wisłę. Był zwiadowcą, więc jego zadaniem było pozyskanie informacji od
Niemców stacjonujących po drugiej stronie Wisły. Później skierowano go na Wał
Pomorski, gdzie został ranny i spędził dwa tygodnie w szpitalu polowym. Następnie skierowano go do Bydgoszczy na trzymiesięczny pobyt w szpitalu, po czym
w roku 1946 wrócił do domu.”
W 1968 roku Zygmunt Błaszczak został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Order Virtuti Militari
jest najstarszym polskim orderem wojskowym nadawanym za wybitne zasługi bojowe osobom wojskowym, cywilnym,
oddziałom wojskowym, miastom itd.438

Medal, który otrzymał Marian Lejkowski za zasługi dla Ruchu Ludowego

437 Z przekazu ustnego Jacka Bodzaka.
438 Encyklopedia szkolna, Historia. Warszawa 1997, s. 260.

439 Dz. U. 1966 nr 14 poz. 85 [W:] www.isap.sejm.gov.pl
440 Z przekazu ustnego Barbary i Waldemara Wójtowiczów.

X Kongres ZSL w Warszawie – marzec 1988 roku; Marian Lejkowski na zdjęciu jest
dziesiąty od lewej; zdjęcie z albumu prywatnego Barbary i Waldemara Wójtowiczów.
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OJCIEC MARIAN ŻELEŹNIAK
Bez wątpienia dumą wszystkich mieszkańców Wólki Zabłockiej jest wywodzący się z naszej wioski ojciec Marian
Żeleźniak, urodzony 10 sierpnia 1946 roku w Wólce Zabłockiej jako syn Antoniego i Stanisławy z domu Tkaczyk. Lata
młodości spędził w Wólce Zabłockiej, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Po ukończeniu 18-stego roku życia podjął pracę w Lublinie. Równolegle uczęszczał do technikum samochodowego (budowa maszyn) w trybie zaocznym. Po
ukończeniu technikum podjął dwuletnie studium z zakresu BHP. W roku 1970 wstąpił do nowicjatu na Górze Świętego
Krzyża. Od września 1980 roku do czerwca 1986 uczęszczał na zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze.

Srebrny jubileusz księdza Mariana; Św. Krzyż
- 14 czerwca 2011 roku
14. 06. 1986; Święcenia – Obra

Msza Jubileuszowa księdza Mariana; Serniki
- 28 czerwca 2011 roku

Ojciec Marian odwiedza swoje rodzinne strony i stara się uświetniać swoją obecnością wszystkie uroczystości odbywające się nie tylko w jego rodzinie, ale i rodzinnej parafii.

ZATRZYMAĆ CZAS, ZACHOWAĆ WSPOMNIENIA
PANI DOBROWOLSKA I WÓLKA ZABŁOCKA – wspomnienia Stanisławy Moszczyńskiej
Jestem już w Wólce Zabłockiej. Moje mieszkanie mieści się w budynku szkolnym. Nieduża kuchenka
i pokój też nieduży. Ale czyściutki, świeżo pobielony, pachniał wapnem. Domy bielono wtedy wapnem
lub glinką. Uważano jednak, że wapnem jest ładniej i zdrowiej. Pędzle do bielenia robiły gospodynie
ze słomy z prosa. Do szkoły w Wólce Zabłockiej razem ze mną przyszli moi uczniowie z Nowej Wsi.
Znali mnie, byli śmiali, o wszystko pytali. Dzieci z Wólki trzymały się trochę na uboczu, dziwiły się,
że uczniowie mogą rozmawiać z nauczycielką w tak bezpośredni sposób. Szybko jednak pozyskałam
sobie sympatię także miejscowych uczniów. Praca w szkole w Wólce Zabłockiej układała się dobrze.
Uczyłam razem z dużo starszą ode mnie panią Dobrowolską. Uczyła tutaj także przed wojną.

W dniu 14 czerwca 1986 roku ukończył seminarium przyjmując święcenia kapłańskie, a 22 czerwca odbyła się msza
św. prymicyjna w Sernikach – rodzinnej parafii ojca Mariana.
Na pierwszą parafię ojciec Marian został skierowany do Łeby. Był wówczas wikariuszem przez dwa lata. W kolejnych
latach niósł posługę kapłańską jako misjonarz ludowy. Następnie został skierowany do Kodnia, gdzie przebywał 8 lat.
W roku 1996 służył w Grodnikach koło Łodzi, później w Bodzanowie w pobliżu Głuchołaz i Zahutyniu koło Sanoka. Następnie został skierowany na Święty Krzyż, gdzie
odbywał nowicjat przed wstąpieniem do seminarium.
Od czerwca 2012 roku ojciec Marian przebywa w Gdańsku. Jest pierwszym księdzem wywodzącym się z Wólki
Zabłockiej od ponad 400 lat istnienia Parafii Serniki.
W czerwcu 2011 roku ojciec Marian obchodził srebrny jubileusz – 25 lat święceń kapłańskich. Msza jubileuszowa
została odprawiona w jego rodzinnej parafii – w Kościele
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Sernikach dnia
28 czerwca 2011 roku441.

Czerwiec 1986 – msza prymicyjna w Sernikach;
ojciec Marian z rodzicami przed kościołem

441 Z przekazu ustnego Anny Błaszczak.

Wróciła, ponieważ znała tu ludzi. Było to dla niej szczególnie ważne, ponieważ była lekko garbata
i ludzie przyzwyczaili się już do jej kalectwa. Była osobą o wysokiej kulturze, powszechnie tutaj szanowaną. Polubiłyśmy się. Pani Dobrowolska miała córkę starszą o kilka lat od moich synków. Wspólnie
spędzaliśmy niedziele, chodziliśmy na spacer do lasu. Moi chłopcy lubili śpiewać. Uczyłam ich szkolnych piosenek. Kiedy szliśmy, trzymali mnie zza ręce i śpiewali podskakując tak mocno, że aż ręce
mnie bolały. Było dobrze. Pani Dobrowolska często przystawała i podziwiała widoki. Ja nie potrafiłam
znaleźć w przyrodzie tyle piękna, co ona .442
PRZEPRAWA Z WÓLKI ZABŁOCKIEJ DO LUBARTOWA - wspomnienia Stanisławy Moszczyńskiej
Z Wólki Zabłockiej do Lubartowa chodzili ludzie na skróty. Początkowo szło się wzdłuż lasu, później
było trochę łąki, a za łąką była wieś Chlewiska. Za wsią płynęła rzeka Wieprz, na której była w tym miejscu przeprawa promowa. Przewoźnik przez cały dzień przewoził pieszych i furmanki; rowerów było mało.
Za rzeką jeszcze trochę ugoru i zaraz Lubartów. Kto dobrze chodził, to w dwie godziny był na miejscu.
W dni targowe chodziły głównie kobiety. Nosiły sery, masło, śmietanę, kury.

W sezonie także jagody i grzyby. Chodziły z tobołkami na plecach a często także z koszami w obu rękach. Wieś była bardzo biedna, ziemia mało urodzajna. Gospodarze jeździli też na targ furmankami, ale
rzadko ze względu na dużą odległość. Jeździli zazwyczaj z prosiętami lub cielętami. Niekiedy prowadzili
obok furmanek krowy lub konie na sprzedaż.443
ŻYCIE NA WSI W LATACH PIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU - wspomnienia Mariana Błaszczaka, syna Jana
W latach mojej młodości, czyli w roku 1950 wioska nasza liczyła ponad 400 osób. W szkole podstawowej wszystkich uczniów było 60-ciu. Rodzin i domów było tyle samo co dzisiaj – 60. Była szkoła
siedmioklasowa, drewniana, nawet w dobrym stanie. Obecnie jest sprzedana i rozebrana, ponieważ jest
większa i stoi pustostanem. Czasem odbywają się w niej zebrania, spotkania i zabawy sylwestrowe. Opiekują się nią rodzice dzieci, które uczęszczają do szkoły w Woli Sernickiej pod kierunkiem pana Andrze442 S. Moszczyńska: Ja nie do spowiedzi!. Lublin 2005, s. 56.
443 Tamże, s. 58.
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ja Karczewskiego. Kiedyś, w latach pięćdziesiątych w naszej wsi była gmina i poczta. Był we wsi kowal
Matyjaszczyk Michał, który potrafił robić wozy rolnicze, dawniej drewniane, okute stalą na kołach drewnianych, okutych metalową obręczą oraz nowocześniejsze metalowe na kołach ogumionych. Pojawienie
się nowych narzędzi takich jak spawarki, szlifierki wyeliminowały ten zawód. Murarza we wsi dawniej
nie było. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, murarza brało się z innej wsi. Ja właśnie po ukończeniu szkoły
podstawowej uczyłem się tego zawodu w Lublinie a praktykowałem u Stanisława Mazurka w Nowej Wsi.
We wsi była też krawcowa Sabina Tkaczyk i krawiec Wacław Dzięcioł. Potrafili szyć ubrania dla dzieci
i dorosłych. Było również dwóch fachowców, którzy szyli uprząż dla koni: Ławecki Tadeusz i Szczepan
Mazurek. Byli także muzykanci: Kaźmierski - grał na akordeonie, Mazurek Tadeusz na trąbce, Mazurek Szczepan grał na perkusji, Stanisław Lejkowski grał na saksofonie, a jego ojciec na klarnecie. Był
również skrzypek Matyjaszczyk Wacław oraz zespoły taneczne kierowane przez Panią Dobrowolską.
Przez kilka lat do naszej szkoły chodziły dzieci z Nowej Wsi.

niewoli. Byli to Stanisław Baran, Antoni Barszczyk i Stanisław Fiutka. Pozostali żołnierze poprzebierani w cywilne ubrania wracali nocami pieszo do domów. Niektórzy wracali nawet z karabinami, które
później oddali tworzącej się partyzantce. Na gajówce w lesie Brzostowskim we wrześniu 1939 roku
rozformowała się jednostka. W stodole zakopano sztandar jednostki, skrzynie z dokumentami, broń
i amunicje z myślą, że się jeszcze kiedyś przydadzą. Jednak ktoś usłużny doniósł Niemcom; przyjechali,
zaczęli kopać i wszystko znaleźli. Gajowego i jego najstarszego syna przyprowadzili do wsi z zamiarem
rozstrzelania. Dzięki wstawiennictwu wójta Emila Loksztajna zostali ocaleni, później działali w AK.
W roku 1944 po wkroczeniu armii czerwonej na tereny Polski Wschodniej do wojska powołano pięć
roczników: 20’, 21’, 22’, 23’ i 24”. Ze wsi Wólka Zabłocka poszło do wojska 24 młodych ludzi. Wróciło
20 z nich, a czterech poległo: Wacław Rozmysł, Wacław Tkaczyk, Stanisław Włodarczyk i Marciniak
(imię nieznane). Zygmunt Błaszczak został ciężko ranny na Wale Pomorskim.

W rolnictwie trudniono się hodowlą bydła, ptactwa domowego i świń. Uprawiano także len, który
przetwarzano w rodzinnych warsztatach tkackich. Tkać umiało kilka pań, w tym moja mama Władysława. Była to praca na jesień i zimę. W lecie gospodynie pracowały w polu i ogrodzie. Było także dwóch
gospodarzy, którzy dojeżdżali do pracy w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Była to praca
bardzo ciężka, ponieważ wcześnie rano trzeba było wstać i iść pieszo 4 kilometry na pociąg do Tarła. Praca zarobkowa na wsi to praca związana z rolnictwem, tj. wywozem obornika, koszeniem traw,
młocką zboża – kiedyś ręczna cepami, później już mechaniczna. Dość ważną pracą była praca związana
z wycinką drzewa, tzw. zrąb. Była wówczas możliwość zarobku i kupna drewna na ogrzanie mieszkania i przygotowanie posiłków. Trudniono się również budową budynków mieszkalnych i gospodarczych,
z tym również wiązała się potrzeba przygotowania do budowy drewna. Prace te wykonywało się wówczas ręcznie. W tamtych czasach była we wsi olejarnia, którą prowadził Stefan Włosek. Z rzepaku
i lnu wyciskano olej, po czym sprzedawano go na targach. Był także wiatrak, gdzie przecierano zboże
i młyn. Z czasem pojawił się młyn elektryczny u Czesława Bodzaka, do którego przyjeżdżali mieszkańcy
okolicznych wsi; były nawet kolejki. Budowa nowych budynków, z materiałów niepalnych, ceramicznych
na dobre rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych, kiedy to stosowano suporek (beton komórkowy) do
budowy ścian i eternit na pokrycia dachowe. Były to materiały w miarę tanie i łatwe w obróbce.
We wsi było dwóch mieszkańców, którzy trudnili się wypalaniem cegieł: Jan Błaszczak i Jan Dzięcioł.
Wspólnie z mieszkańcami wsi pobudowaliśmy szkołę, kaplicę i remizę strażacką. Zbudowałem także
ładną kapliczkę przydrożną na działce Szczepana Mazurka, która stoi do dnia dzisiejszego. Utwardzanie drogi z Łucki do Kaznowa rozpoczęło się w latach siedemdziesiątych, w tym też okresie robiono
nowe niepalone pokrycia we wsi. Budowa szkoły związana była z akcją „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”.
Na polach pojawiły się plantacje tytoniu, a za niedługi czas porzeczki, truskawki i maliny, uprawy stanowiły dla mieszkańców nowe źródło dochodów. Obecnie mieszkańcy Wólki Zabłockiej wyjeżdżają do
pracy za granicę, źródło dochodu stanowią też prace sezonowe przy zbiorach owoców miękkich, głównie
w gospodarstwach ekologicznych.
LATA WOJNY - wspomnienia Zenona Błaszczaka
Pierwsza wojna światowa. W czasie pierwszej wojny światowej w okolicach Wólki Zabłockiej toczyły
się ciężkie boje pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi. Wioski Wólka Zabłocka i Kaznów były
doszczętnie spalone i zniszczone. Spłonął również młyn wodny w Sernikach. W Wólce Zabłockiej za
kaplicą znajduje się sadzawka. Na łąkach wokół tej sadzawki okopał się oddział artylerii austriackiej
i prowadził ostrzał w kierunku Ostrowa Lubelskiego. Gdy z lasu Brzostowskiego wyłonił się zwiad konny rosyjski, został zaatakowany przez strzelca wyborowego i 12 żołnierzy rosyjskich poległo. Pochowano ich na rozstaju dróg prowadzących do lasu i do Kaznowa gdzie w tej chwili rośnie klon i stoi krzyż.

Natomiast artyleria austriacka zaczęła się w popłochu wycofywać pozostawiając amunicję i inne
materiały wybuchowe. Dwóch braci Karczewskich ( 10 i 12 lat) przyniosło do wsi niewybuch i zaczęli
go rozbrajać. Jeden zginął na miejscu, drugi wieziony do szpitala furmanką zmarł w drodze. Ich sąsiad
Jan Błaszczak został lekko ranny. W czasie działań wojennych ludność Wólki Zabłockiej koczowała
ponad miesiąc w lesie. W nocy pełniono we wsi warty, mające obronić obejścia przed złodziejami.
Rok 1920 wojna Polsko-bolszewicka. Ogłoszono mobilizację. Większość młodych mężczyzn poszła
do wojska. Trzech młodych chłopców poległo. Byli to Jacek Mąka, Andrzej Błaszczak i Pszczoła (imię
nieznane). Franciszek Jarosiński został ciężko ranny, dostał postrzał w głowę, kula przeszyła mu dolną
szczękę wybijając zęby. Po wojnie był leczony na koszt państwa – nosił srebrną protezę.
W roku 1939 wybucha druga wojna Światowa. Została ogłoszona mobilizacja. Młodzi chłopcy poszli do wojska. Po rozbiciu polskich jednostek trzech mieszkańców Wólki Zabłockiej dostało się do

Część powołanych chłopców pozostała w wojsku w służbie zawodowej. Byli to: sierż. Stanisław
Onoszko, płk Franciszek Błaszczak, chor. Stanisław Błaszczak, płk. Antoni Onyszko.Błaszczak Józef,
mieszkaniec Wólki Zabłockiej posiadał niewielkie kilkuhektarowe gospodarstwo. Miał rodzinę wielodzietną. Postanowił on sprzedać swoje gospodarstwo i wyjechać na Wołyń. Za pieniądze uzyskane ze
sprzedaży gospodarstwa kupił dużo większe na Wołyniu, gdzie ziemie były bardzo urodzajne. W roku
1939, po wkroczeniu wojsk radzieckich na tereny Polski Wschodniej na Wołyń, zostali wywiezieni
całą rodziną na stepy Kazachstanu. Józef Błaszczak z 10 letnim synem Tadeuszem zmarli z głodu
i z zimna. Najstarszy syn Wacław wstąpił do Armii Andersa, przeszedł cały szlak bojowy przez Iran,
Afrykę i walczył pod Monte Casino. Następnie brał udział w wyzwoleniu Francji i Holandii. Po wojnie
powrócił i pracował w PGR w okolicach Gryfic. Matka z córkami wróciła z Kazachstanu i zamieszkała
we Wrocławiu.
OSTATNIA OBŁAWA NIEMIECKA – wspomnienia Heleny Błaszczak
Wiosną 1944 roku była ostatnia niemiecka obława na Jamach. Mimo licznych ostrzeżeń jeden
z mieszkańców Wólki Zabłockiej Jan Matyjaszczyk pojechał do lasu po drzewo. Został zastrzelony
i pogrzebany w Uścimowie. Jego żona Franciszka, dziadek i Jan Błaszczak – mieszkaniec wsi sprowadzili ciało i pochowali zmarłego na cmentarzu w Sernikach.
CEGIELNIA W WÓLCE ZABŁOCKIEJ – wspomnienia Mieczysława Jarosińskiego
Cegielnia powstała w roku 1954 i była własnością pana Błaszczaka. Znajdowała się pod lasem na tzw.
Bagnie. W czasach kiedy funkcjonowała cegielnia pracowały w niej następujące osoby: Stanisław Gryzio
z Brzostówki, Stefania Szumiło z Kolonii Wola Sernicka, Antoni Jarosławski z Brzostówki, Stanisław
Kozioła z Brzostówki i Zygmunt Rodak również z Brzostówki. Obecnie w miejscu dawnej cegielni rośnie
las należący do Andrzeja Mazurka, syna Szczepana. Pan Szczepan Mazurek przejął działkę po cegielni
jako spłatę długu.
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HISTORIA PISANA FOTOGRAFIĄ

Wólka Zabłocka, prawdopodobnie lata pięćdziesiąte; zdjęcie
z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Sianokosy w Wólce Zabłockiej w latach sześćdziesiątych XX wieku. Na zdjęciu Jerzy Mazur;
zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Pamiątka z pobytu delegacji w Warszawie w sprawie budowy
szosy dnia 25 lutego 1957 roku. Na zdjęciu: Feliks Kopryk,
Feliks Karpiński, Zygmunt Błaszczak i Pan Wlazło
(imię nieznane); zdjęcie z albumu prywatnego Heleny Błaszczak

Lata siedemdziesiąte, nowo wybudowana nawierzchnia asfaltowa; zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Sianokosy w Wólce Zabłockiej w latach dziewięćdziesiątych XX Na zdjęciu Jerzy Mazur; Wólka Zabłocka prawdopodobnie lata
sześćdziesiąte; zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak
wieku; zdjęcie z albumu prywatnego Zenona Błaszczaka

Pierwsza wizyta Biskupa Bolesława Pylaka w kaplicy w Wólce
Zabłockiej, grudzień 1986 roku; zdjęcia z albumu prywatnego
Anny Błaszczak
Na zdjęciu: Anna Błaszczak, Szczepan Mazurek i Stanisław
Tkaczyk oraz ministranci: Marcin Stawicki, Andrzej Karczewski
i Marek Błaszczak czekają na biskupa
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Na zdjęciu Jerzy Mazur; rok 1967; Krzyż
na posesji Zenona Błaszczaka i dom Marianny i Józefa Szychów; zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Na zdjęciu: Jerzy Mazur, Gustawa Żeleźnik i Małgorzata Włoch; Wólka Zabłocka - lata sześćdziesiąte; zdjęcie
z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Ksiądz Biskup Bolesław Pylak wchodzi do Kościoła;
zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Wólka Zabłocka, prawdopodobnie lata
sześćdziesiąte. Na zdjęciu Maria Osior;
zdjęcie z albumu prywatnego Anny
Błaszczak

Uroczysta msza święta; zdjęcie z albumu prywatnego Anny
Błaszczak

Proboszcz Jan Bednara, Biskup Bolesław Pylak i członkowie Komitetu Budowy Kaplicy: Waldemar Błaszczak, Kazimierz Wróbel, Stanisław Tkaczyk i Jan Błaszczak; zdjęcie z albumu prywatnego Anny Błaszczak

Droga na Dębice
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WÓLKA ZABŁOCKA ZIMĄ

Przed Szkołą

Przed Wólką Zabłocką

Wjeżdżamy do Wólki Zabłockiej

We wsi
Krzyż przy drodze na Dębice (Dębica tj. przyjęta umownie przez mieszkańców Wólki Zabłockiej część wioski obejmująca ostatnie numery domów)

Wyjeżdżamy z Wólki Zabłockiej

Krzyż przy drodze do lasu
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Kaplica w Wólce Zabłockiej
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Kapliczka na posesji Jerzego Mazurka

Krzyż na placu przed kaplicą

Aby człowiek wiedział dokąd idzie,
musi wiedzieć skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi
jak człowiek bez pamięci.
N. Davies

Nowa Wieś
Wnętrze Kaplicy w Wólce Zabłockiej

Autorzy rozdziału:
Anna Węgrzyn przy
współpracy Joanny
Tchurz i Anny Szczęch
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HISTORIA NOWEJ WSI
Nowa Wieś została rozlokowana w II poł. XVIII wieku na polach Woli Sernickiej i sąsiadującej wsi Brzostówka. W źródłach wizytacyjnych parafii Serniki pojawia się po raz pierwszy wzmianka o Nowej Wsi w 1781 roku. Zapisy metrykalne
chrztów z Nowej Wsi pojawiają się w księgach metrykalnych już około 1760 roku, przy czym liczba ich w latach 1760
- 62 jest niska (3,4,2). Dopiero po roku 1780 liczby te są bardziej unormowane. Ten nieuregulowany układ zapisów może
świadczyć o procesie powstawania tejże miejscowości444.
Właściwa lokacja Nowej Wsi według relacji księdza Ludwika Tadeusza Markiewicza, proboszcza parafii w Sernikach
w latach 1758 – 76, miała miejsce w latach 60 – tych XVIII wieku. Wtedy to ksiądz Markiewicz pobierał dziesięcinę z pól,

Mapa de Pertheesa z 1789 roku
którą przeznaczył na fundację Nowej Wsi. Zatem układ ksiąg metrykalnych wskazuje na lata 1760 - 80445.
Informację o istnieniu tej miejscowości można znaleźć na mapie de Pertheesa z 1789 roku. Istnieje ona tam jako osada
Nowa Wieś alias Stankowa Wola.
Nową Wieś założyli ówcześni dziedzice Sernik, Potoccy. Na początku XIX wieku, wieś stała się własnością Macieja
Łyszkiewicza, a następnie Leona Popławskiego. Liczba mieszkańców wioski systematycznie się zwiększała. W roku 1797
zamieszkiwało ją 132 mieszkańców, w 1808 – 151 a w 1822 - 164446. W 1827 roku było tu 26 domów i 164 mieszkańców447. W latach 1832, 1835, 1852 - 55 oraz w roku 1863 Lubelszczyznę nawiedziły epidemie cholery i tyfusu, toteż liczba
mieszkańców nieznacznie się zmniejszyła. I tak w roku 1863 wioska liczyła 156 ludzi448.
Na podstawie analizy Księgi zmarłych z lat 1721-1765 oraz dokumentu Ecclesia Syrniceris, Liber Goniugatorum
1779-1797 można stwierdzić, że pierwsza wzmianka na temat Stankowej Woli pojawia się w 1761 roku, odnotowano
wtedy pierwszy pogrzeb jej mieszkańca. W roku 1765 było ich już 8 a w następnych latach (do roku 1797) było ich 53. Najwięcej zgonów odnotowano w 1797 roku - 20. Z analizy ówczesnej księgi ślubów wynika, że w latach 1779 – 97 zawarto
36 ślubów pomiędzy mieszkańcami Nowej Wsi, Wólki Zabłockiej oraz Brzostówki. Sporadycznie pojawia się Rusko Wola
i Wola Syrnicka.
Nowa Wieś od początku swego istnienia wykazywała silną łączność z Wólką Zabłocką. Wszystkie przekazy źródłowe,
aż do roku 1860, wymieniają tę wioskę przy folwarku Wólki Zabłockiej, podając nawet łącznie dla obydwu miejscowości
liczbę mieszkańców czy dymów. Ponadto kontakty ludności Nowej Wsi uwidocznione w metrykach kościelnych w zakresie doboru chrzestnych i świadków, a zwłaszcza przy zawieraniu związków małżeńskich, wskazują na bardzo ścisłe
powiązania tej wioski z ludnością Wólki Zabłockiej. Na fakt osadzania imigrantów przybywających do Wólki Zabłockiej
w nowo lokowanej miejscowości wskazują pewne spostrzeżenia w zakresie nazwisk. Otóż w 1763 roku w Wólce Zabłockiej pojawił się imigrant Wojciech Wronowski, którego nazwisko było nietypowe dla całej parafii. W 1780 roku pojawiła
się jeszcze jedna rodzina o tym nazwisku, jednak po krótkim czasie ślad po niej zanika. Nazwisko to natomiast pojawia

444 Janina Kowalczyk: Migranci w parafii Serniki w latach 1697-1868. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Sułowskiego. Lublin 1978, s. 76.
445 Tamże, s. 396.
446 Tamże, s. 103.
447 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Pod red. W. Chlebowskiego. Tom VII. Warszawa 1880-1902, s. 201.
448 Janina Kowalczyk: Migranci…, s. 103.
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się w Nowej Wsi, gdzie stało się bardzo popularne i przetrwało do czasów współczesnych449. Według dokumentów najbardziej
charakterystyczne nazwiska mieszkańców Nowej Wsi to: Wronowski, Wlazeł, Ligęza, Lato, Frondała (Frąkała), Pietrzela, Wysok, Włosek, Tomasiak, Tkaczyk, Woźniak, Gryzio, Mazurek. Prawdopodobnie nazwiska takie, jak: Bodzak, Gryzio, Oniszko,
Włosek „przywędrowały” do Nowej Wsi z Podpałecznicy, gdyż według dokumentów parafialnych najpierw tam się pojawiają.
W XIX wieku wieś funkcjonowała jako Stankowa Wola. Relacje najstarszych mieszkańców wsi wskazują, iż nazwa ta
wywodzi się od jej zasadźcy. Co ciekawe w dokumentach parafialnych z XVIII wieku występuje na zmianę jako Nowa
Wieś i Stankowa Wola. Po licytacji dóbr sernickich w latach 1799-1805 Wólka Zabłocka i Nowa Wieś stanowiły oddzielne
dobra, w których następowała częsta zmiana właścicieli. Działania wojenne po roku 1810: rekwizycje i przymusowe dostawy dla wojska doprowadziły do wyniszczenia gospodarstw, którego przejawem był m.in. wzrost „pustek”. W roku 1819
w Nowej Wsi i Wólce Zabłockiej „dymy puste osiągnęły 14,3%”450. Problem „pustek” szlachta rozwiązywała w dwojaki
sposób - osadzała na nich nowych gospodarzy, albo wcielała do ziemi folwarcznej. Odzwierciedleniem procesu komasacji
gruntów dworskich i dążności do powiększania areału ziemi folwarcznej było także zjawisko rozlokowywania nowych
folwarków. W II poł. XIX wieku na terenie parafii sernickiej zostały rozlokowane dwa nowe folwarki: w Marysinie i Nowej
Wsi451. Proces ten miał miejsce w latach 1860 – 61 po odłączeniu Nowej Wsi od Wólki Zabłockiej i przejęciu jej przez
nowego właściciela, którym został Seweryn Węgliński452. Był on także właścicielem majątku w Ziółkowie i Zezulinie
a wcześniej sprawował funkcję sędziego pokoju w Lubartowie453.
Według opisu miejscowości z końca XIX wieku powstały tu podczas uwłaszczenia ( ukaz carski z 1864 roku) 23 gospodarstwa rolne na 345 morgach ziemi454. Przez jakiś czas istniał tu jeszcze folwark, który był własnością Grabowskich.
Późniejszymi jego właścicielami byli Krzewińscy. Do dziś zachowały się nazwy pól - pod Krzewińską. W wyniku reformy
uwłaszczeniowej z 1864 roku powstały dla każdej miejscowości Tabele Likwidacyjne. Szczegółowe mapki gruntów otrzymali wszyscy mieszkańcy Nowej Wsi. Z analizy powyższego dokumentu z 2 marca 1864 roku wynika, że 28 mieszkańców
otrzymało określone areały gruntu. Ostatecznie włościanie z Nowej Wsi zostali uwłaszczeni w latach 1866 - 68 455. Pojawiają się nazwiska wspomniane wcześniej, ale dochodzą też nowe: Tchórz, Sagan, Gąsior, Ciesielski, Ligenza, Błaszczak.
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Według relacji Władysława Tchórza osada miała około 500 ha ziemi, gdzie chłopi posiadali gospodarstwa od 2 do
20 morgów460. W Nowej Wsi w 1911 roku powstało pierwsze kółko rolnicze w Gminie Serniki. Działały tu również dwa
wiatraki; jeden należał do Władysława Tchórza, drugi do Kazimierza Waśkowicza461. Ziemia tu była średniej jakości: żyzna, czysto żytnio – ziemniaczana. Uprawiano grykę, owies, ziemniaki, jęczmień, pszenicę jarą i ozimą, buraki opasowe,
wykę, seradelę oraz koniczynę. Wioska z dwóch stron, od południa i północy, jest otoczona lasami. Od strony północnej
wieś graniczy z gruntami Wólki Zabłockiej a od strony północno - wschodniej (w odległości około 300 m od wsi) położony jest las, który posadzili sami mieszkańcy. Dziś nazywany jako „chłopski” i w dalszym ciągu przez nich użytkowany.
Nowa Wieś jest położona pośrodku swoich gruntów, zabudowania są rozłożone po obu stronach drogi. Kolejno stawiano zabudowania po stronie północnej, później także po
stronie południowej. Standardowe gospodarstwo składało
się z domu mieszkalnego oddalonego od stodoły od 50 do
100 m; pomiędzy nimi znajdowały się sady z drzewami
owocowymi – grusze, jabłonie a także ogrody warzywne.
W czasach zaboru rosyjskiego ludziom żyło się tu biednie.
Nie mieli serwitutów ani kolonii. Około roku 1900 dzierżawcą majątku Brzostówka został wzorowy gospodarz
Stanisław Arciszewski. Mieszkańcy zaczęli naśladować go
„w uprawie roli, zbóż oraz wszelkiego rodzaju roślin”462,
a on chętnie dzielił się z innymi swoją wiedzą, organizował
wykłady dla rolników oraz często zapraszał ich do siebie,
opowiadając o Polsce oraz o sposobie gospodarowania.

Ukaz carski z 1864 roku wprowadził samorząd gminy. Każda gmina składała się z wiosek, kolonii, folwarków i dworów. Utworzono gromady wiejskie na czele z zebraniem gromadzkim i sołtysem, który był pomocnikiem wójta. Każda
wieś stanowiła odrębną gromadę wiejską456. W 1864 roku powstała Gmina Wola Syrnicka. Nowa Wieś była jedną z należących do niej wiosek. Według danych w 1877 roku gminą były też Serniki. W dokumentach z 1890 roku Nowa Wieś
pojawia się już w Gminie Serniki457.

Leśniczy i kobiety z Nowej Wsi podczas sadzenia lasu

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ I ŻYCIE
MIESZKAŃCÓW W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

W tym czasie Nowa Wieś jak i cała Gmina Serniki należała do zaboru rosyjskiego. Mieszkańcy tej miejscowości
w sprawach sprzedaży lub kupna ziemi byli obsługiwani przez kancelarie notarialne w Lubartowie i Lublinie a dokumenty
były pisane w języku rosyjskim458. Dane z początku XX wieku wskazują, że dwór szlachecki w wiosce jeszcze istniał;
mieszkańcy odkupywali ziemię od ówczesnego właściciela - Krzewińskiego. Na podstawie przekazów ustnych najstarszych mieszkańców wioski i aktów kupna – sprzedaży ziemi można stwierdzić, że dwór ten był położony w miejscu, gdzie
dziś między innymi znajduje się remiza strażacka. Okoliczne pola (dziś zabudowane) należały do majątku Krzewińskich.
Dane z 1921 roku nie wspominają już o dworze a osada ta liczyła 55 domów i 315 mieszkańców459.

W 1911 roku z inicjatywy Stanisława Arciszewskiego
powstało Parafialne Kółko Rolnicze, którego działalność
przygasła na czas I wojny światowej, lecz w 1917 roku wznowiło swoją działalność. Sprowadzono maszyny i zaczęto interesować się nawozami sztucznymi i nowymi odmianami
zbóż 463.
Sad w Nowej Wsi

Droga przez wieś w latach 30-tych

Nowa Wieś w okresie międzywojennym

449 Janina Kowalczyk: Migranci…, s. 150.
450 Tamże, s. 95.
451 Tamże, s. 96.
452 Tamże, s. 141.
453 Tamże, s. 514.
454 Tabela Likwidacyjna wioski Nowa Wieś z 2 marca 1864 roku. Odpis wierzytelny z Archiwum Państwowego w Lublinie.
455 J. Kowalczyk: Migranci…, s. 101.
456 Historia samorządu i administracji w gminie Serniki 1864-2011 (Informator). Lublin 2011.
457 Słownik Geograficzny…Tom XI, s. 749.
458 Odpisy akt notarialnych z 1890 i 1907 roku w języku rosyjskim.
459 Słownik Geograficzny… Tom VII, s. 201.

Jan Tchórz i Jakub Gąsior podczas pracy w sadzie

Przykładowe gospodarstwo wiejskie w latach 30 - tych

460 W. Tchórz: Kółko Rolnicze w Nowej Wsi (pow. lubartowski, woj.. lubelskie) założone w 1911 roku. [W:] Przedwojenne Kółka Rolnicze. Pokłosie konkursu z 1938 roku na opis

działalności Kółka Rolniczego. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa 1996, s. 171.

461 Historia samorządu i administracji w Gminie Serniki 1864 – 2011 (informator). Lublin 2011, s. 598.
462 Przedwojenne Kółka Rolnicze…, s.172.
463 Tamże…, s.172.
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W 1921 roku z inicjatywy Władysława Tchórza zostało zorganizowane specjalne Koło Rolnicze w Nowej Wsi „w celu poprawienia bytu i lepszego gospodarowania, rozwoju kultury, oświaty, sadownictwa, ogrodnictwa i hodowli”. Przystąpiło
do niego 28 członków, co stanowiło wtedy prawie połowę mieszkańców464. Przy Kole Rolniczym powstało Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Młodzieży. Zimą spotykano się wieczorami, a latem w niedzielę.

Nie wszystko jednak było takie piękne jak opisuje Władysław Tchórz - na podwórkach znajdowały się zabudowania drewniane kryte strzechą, w których nierzadko mieszkały po dwie rodziny. Obok bogatszych gospodarzy żyli też biedni ludzie
borykający się z problemem tzw. przednówka. Nierzadko najmowali się oni do pracy u innych gospodarzy. Rodziny często
były wielodzietne; kobiety i mężczyźni umierali często w młodym wieku, pozostawiając małe dzieci. Ci, którzy owdowiali ponownie zawierali sakrament małżeństwa. Takie działania doprowadziły do podziału gospodarstw na mniejsze parcele. W skutek tego następowało rozdrobnienie i tak niewielkich już gospodarstw. Do wioski często przybywali żebracy
zwani „dziadami” oraz Żydzi mieszkający w pobliskim Lubartowie, którzy handlowali różnymi towarami. Ich obecność
nasilała się głównie w okresie Wielkiego Postu, kiedy to sprzedawali solone śledzie. W 1934 roku w Nowej Wsi rozpoczęto uprawę winorośli a trzy lata później sprowadzono kilka sztuk moreli i brzoskwiń. W dalszym ciągu rozwijało się
sadownictwo. Miejscowi rolnicy stali się największymi producentami owoców w powiecie. W latach 1932 - 33, w czasach
kryzysu gospodarczego aktywność rolników nieco zmalała. Sytuacja poprawiła się dopiero w drugiej połowie lat 30-tych.

Były to lata sukcesu. Członkowie Kółka Rolniczego uprawiali poletka doświadczalne z użyciem nawozów sztucznych,
co było zupełną innowacją. Wprowadzono też nowe odmiany zbóż; postawiono na rozwój sadownictwa, warzywnictwa,
pszczelarstwa oraz hodowli trzody, bydła i drobiu. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu plonów, a tym samym samozadowolenia rolników. Jednak w wyniku klęsk żywiołowych: suszy w 1925 roku i ulewnych deszczów w 1927
rolnicy ponieśli znaczne straty. Doprowadziło to do ich zadłużenia. Sytuacja uległa zmianie w latach 1928 – 29; zła passa
minęła a kolejne lata przyniosły ponowny wzrost plonów.
Działalność Kółka Rolniczego nie tylko koncentrowała się na uprawie roli i hodowli zwierząt. Organizowano również
kursy na temat sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa, pszczelarstwa, dbania o ogródki i łąki. Uczęszczano też na
kursy weterynaryjne465.
W 1926 roku mieszkańcy Nowej Wsi zakupili część dworu, który pochodził z parcelowanego majątku Woli Sernickiej,
i który graniczył od strony zachodniej z Nową Wsią. Wykupili także ponad 100 ha ziemi ornej oraz część łąk torfowych,
z których to później pozyskiwano torf na własny użytek. Do dziś zachował się akt kupna ziemi mieszkańca Nowej Wsi,
Bronisława Bodzaka, który 12 marca 1927 roku nabył od Olgierda Grabowskiego „parcelę łąki zawierającą mórg 2; dwie,
za ogólną cenę 1600 zł”.
W 1936 roku rolnicy nabyli pozostałą część majątku, który w tym czasie należał do Banku Likwidacyjnego w Warszawie466. W tym samym czasie nabyli oni również ponad 100 ha ziemi, ale tym razem od strony południowej467. Za
sprawą miejscowego Kółka Rolniczego stawiającego na nowoczesność rolnictwo w wiosce w tym okresie osiągnęło wysoki
poziom. Mieszkańcy – członkowie na jego działalność dobrowolnie odprowadzali składki w wysokości 2 zł468.
Pozyskiwane fundusze m.in. przeznaczano na prowadzenie biblioteki, kurs weterynaryjny, zakup maszyn rolniczych
(opryskiwacza, nożyc do obcinania gałęzi, szczotka do drzew owocowych), zakup legitymacji członkowskich, czasopism
(Przewodnik Gospodarski, Kalendarz Gospodarski)469.
Sytuacja materialna mieszkańców stopniowo ulegała poprawie, wielu z nich mogło pozwolić sobie na zatrudnienie
pracowników rolnych, tzw. służby. Z akt parafialnych i relacji najstarszych mieszkańców wynika, że mieszkała tu znaczna liczba kobiet i mężczyzn służących bogatym gospodarzom. Pracownicy ci nierzadko zawierali związki małżeńskie
z miejscowymi lub mieszkańcami okolicznych wiosek.
Dużym problemem mieszkańców wioski był dostęp do wody pitnej. Wykopanie studni było wielką trudnością, ponieważ pokłady wody znajdowały się na dużej głębokości. Z przekazów mieszkańców wiadomo, że najpierw była 1 studnia
zlokalizowana pośrodku wioski. Z niej mieszkańcy czerpali wodę do spożycia, natomiast dla zwierząt przynoszono wodę
z dwóch sadzawek znajdujących się na końcu wsi i pod pobliskim lasem. W nich gospodynie także prały. W późniejszych
latach wspólnym wysiłkiem wykopano dwie studnie, z których korzystali wszyscy mieszkańcy wioski. Nieco później studnie były budowane przez właścicieli dwóch gospodarstw. Po II wojnie światowej bogatsi gospodarze budowali studnie także
na własnych podwórkach.Mieszkańcy wioski nie tylko ciężko pracowali, ale także organizowali zabawy wiejskie. Układano
podłogę z desek, na których odbywały się potańcówki i wesela. Największa z nich znajdowała się w centrum wsi, obok gospodarstwa Ciesielskiego. Kolejno mieścił się tam pobudowany w latach 70-tych XX wieku sklep GS w Sernikach; makaroniarnia Leszka Wronisza; obecnie budynek jest przeznaczony na sprzedaż. W wiosce rozwijało się też czytelnictwo. W 1928
roku prenumerowano 40 egzemplarzy gazet różnego rodzaju. Były to czasopisma fachowe, przede wszystkim ogrodnicze,
rolnicze i pszczelarskie. Dwie trzecie mieszkańców wsi czytało gazety nie tylko fachowe, ale także religijne470. Wśród nich
należy wymienić Gazetę Świąteczną z 1930 roku, która była wydawana w Warszawie w każdą niedzielę.

Praca w sadzie Władysława Wysoka przy pielęgnacji drzew
W tym okresie wzrosło też zainteresowanie czytelnictwem. W 1938 roku prenumerowano takie czasopisma jak: „Przewodnik-organ Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych”, Hasło Rolniczo-Ogrodniczo – Pszczelarskie”,
miesięcznik „Plon”, „Pszczelarz Polski i Ogród”, „Samoobrona Narodu”, „Mały Dziennik” oraz dwutygodnik „Lubartowiak”- ogółem 40 egzemplarzy różnych pism472. W wiosce było także 16 odbiorników radiowych, z których korzystała
znaczna część mieszkańców473.
1932 roku przy Kółku Rolniczym w Nowej Wsi powstała Sekcja Ogrodniczo-Pszczelarska, do której przystąpili
ogrodnicy i pszczelarze z całej gminy. Byli oni największymi producentami miodu w powiecie. Postanowiono
obsadzić drogi miododajnymi drzewami oraz uprawiać
miododajne krzewy i kwiaty474. Podczas II wojny światowej Kółko Rolnicze zaprzestało działalności.
W 1935 roku pojawia się Nowa Wieś-Kolonia. Od tej
pory Nowa Wieś i Nowa Wieś-Kolonia stanowiły jedną
gromadę wiejską475. Dużą rolę w gromadzie wiejskiej odgrywał sołtys, który oprócz zbierania podatków i reprezentowania wsi organizował warty nocne w celu obrony
mieszkańców przed złodziejami i pożarami.

Według relacji Władysława Tchórza Nowa Wieś w tych czasach była czystą i zadbaną wioską:

„ tu właśnie utarł się świąteczny zwyczaj na każdą niedzielę czy święto wszystkie ulice i chodniki czysto umiecione […] a przed
domem, przy chodniku piękny ogródek ukwiecony, śliczne róże, bzy, jaśminy, lilie, bratki, stokrotki oraz drzewa różnego rodzaju”.471

464 Tamże…, s. 173.
465 Tabela przychodów i rozchodów Kółka Rolniczego z lat 1937 - 39.
466 Przedwojenne Kółka Rolnicze…, s. 178.
467 Tamże…, s. 180.
468 Tabela przychodów…
469 Tamże…
470 Przedwojenne Kółka Rolnicze…, s. 180.
471 Przedwojenne Kółka Rolnicze…, s. 180.

Podczas I wojny światowej status wioski zmienił się.
W 1915 roku wieś znalazła się pod zarządem gubernatora
austriacko-węgierskiego z siedzibą w Lublinie. W dokumentach parafialnych zanikają notatki w języku rosyjskim a pojawiają się już zapisy w języku polskim.

Sołtys Nowej Wsi - Antoni Tkaczyk
472 Tamże…, s. 192.
473 Tamże …, s. 183.
474 Tamże…, s. 192.
475 Historia samorządu…, s. 16.
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Według relacji najstarszych mieszkańców, na przełomie XIX i XX wieku, w Nowej Wsi znajdowała się karczma. Trudno
ją w tej chwili dokładnie zlokalizować, ale z rozmów mieszkańców wynika, że znajdowała się prawdopodobnie w okolicy
byłego dworu Krzewińskich. Do dzisiaj w tej okolicy gospodarze podczas orania znajdują pojedyncze cegły.

W czasie wojny ujawniały się różne zachowania ludzi. Jedni wykazywali się bohaterstwem, inni (co prawda nieliczni)
w nieuczciwy sposób czerpali korzyści z wojennej zawieruchy. Według relacji starszych mieszkańców po wsiach chodziły
bandy uzbrojonych ludzi, które pod osłoną nocy okradały mieszkańców. Takie bandy grasowały też po Nowej Wsi, rabowały m.in. kożuchy, futra, obrączki.

Na polach od strony Woli Sernickiej i Wólki Zabłockiej znajdowały się znaczne pokłady gliny, z której mieszkańcy
robili cegłę, wykorzystując ją potem do budowy domów i budynków gospodarczych. Druga cegielnia, z której korzystali
mieszkańcy wioski znajdowała się w lesie Baran. Pozostały po niej jedynie wielkie doły.

CZAS OKUPACJI
W czasach II wojny światowej Nowa Wieś, podobnie jak i inne wioski, była obłożona przez okupanta niemieckiego
różnego rodzaju powinnościami. Mieszkańcy na mocy rozporządzeń okupanta niemieckiego zostali obłożeni podatkami, kontyngentami oraz podwodami. Kontyngenty były różne: zbożowy, drobiarski, mięsny, warzywny, mleczny, ziemniaczany; dotyczył także słomy, miodu, jaj, lnu i konopi476. Rolnicy dawali sobie radę w tych trudnych czasach jak tylko
mogli. Mimo wysokich kar chowali zwierzęta w leśnych
ziemiankach, nocą dokonywali uboju zwierząt, przebijali
kolczyki z dorosłych cielaków na małe, aby w ten sposób
uniemożliwić oddanie ich okupantowi. W czasach okupacji dużą rolę odgrywała pomoc sąsiedzka. Opieką otoczono też przywiezionych przez okupanta wygnańców, którzy
pochodzili z Żywiecczyzny. Mieszkali oni u wielu gospodarzy. Rodziny Tlałków, Caputów, Mołdysów i innych jeszcze
przez wiele lat po wojnie utrzymywały kontakty z rodzinami, u których przebywały.

HISTORIA SZKOŁY W NOWEJ WSI
W 1918 roku w Nowej Wsi powstała szkoła podstawowa. Do roku 1967 lekcje odbywały się w wynajętych budynkach. Przez wiele lat młodzież i nauczyciele wędrowali od jednego gospodarza do drugiego. Była to szkoła jednoklasowa
z czterema oddziałami. W latach 1937 - 39 nauczycielem był Piotr Znak. Dane na jego temat zachowały się w księgach
Koła Rolniczego, gdyż był on jednym z jego członków.
W czasie okupacji zajęcia odbywały się w domu Bronisławy Gryzio; nauczycielką była wtedy Krystyna Pytlakowska. Później lekcje odbywały się kolejno w domach: Izydora Tchórza, Antoniego Frąkały, Antoniego Pietrzeli, Stanisława
Onyszki, Jana Lato, Jana Wronowskiego i Bronisława Włoska.
Nauczyciele zmieniali się często. W tamtym okresie uczyli: Waleria Kozłowska, Wojciech Kawa , Kostrzewska (imię nieznane), Robaczyński (imię nieznane), Rodak (imię nieznane), Piotr Znak i Wacława Dobrowolska477.

Kilku młodych mężczyzn z wioski brało czynny udział
w walkach z Niemcami, niektórzy polegli, nie doczekawszy
wolnej ojczyzny. Wśród tych, którzy przeżyli był Jan Włosek, który z 1 Armią Wojska Polskiego doszedł do Berlina
i brał udział w jego zdobyciu.
Rodzina Caputów z Żywiecczyzny

Piotr Znak z uczniami ze szkoły w Nowej Wsi

Stanisława Kasperczuk z uczniami u Bronisławy Gryzio

W roku 1947 do Nowej Wsi przybyła nauczycielka Stanisława Kasperczuk, która pochodziła z Kolechowic. Na początku mieszkała w domu Zygmunta Gryzio a później u Hipolita Włoska. Przy współpracy z sołtysem i mieszkańcami wioski
zaczęła szukać odpowiedniego budynku, w którym mogłyby się uczyć dzieci. Odpowiedni lokal znaleziono u jednego
z gospodarzy, lecz podczas inspekcji przeprowadzonej 12 kwietnia 1948 roku przez Józefa Lewandowskiego stwierdzono,
że budynek jest zbyt mały; wynajęto zatem nowy lokal od Izydora Tchórza478 . Stanisława Kasperczuk pracowała w tej szkole przez dwa lata, lecz gdy w roku 1949 połączono dwie jednoklasówki szkoła została przeniesiona do Wólki Zabłockiej.
Wraz z dokumentacją szkoły i wszelkimi pomocami naukowymi przeniosła się tam też Stanisława Kasperczuk479. Nie
wszystkie jednak dzieci tam uczęszczały, niektóre z nich
chodziły do szkoły podstawowej w Brzostówce.

Jan Włosek w 1946 roku

Grób nieznanego rosyjskiego żołnierza pod pobliskim lasem, o który dbają uczniowie
miejscowej szkoły

Kierowniczka szkoły w Wólce Zabłockiej Wacława Dobrowolska w roku szkolnym 1955/1956 utworzyła w Nowej Wsi filię tej szkoły. Nauczycielką była Kazimiera Wołowik. Szkoła mieściła się w budynku Stanisława Onyszki.
W roku 1958 kierownikiem szkoły został Mieczysław Budka, który w październiku odszedł do wojska.

Inny mieszkaniec wioski - Jan Marzec w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku brał udział w Bitwie pod Kutnem.
Dostał się do niewoli niemieckiej i został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Do końca wojny pracował
u bauera niemieckiego.
Pod lasem niedaleko wioski znajduje się mogiła nieznanego żołnierza. Wiadomo, że był Rosjaninem, który uciekł z niewoli niemieckiej i ukrywał się w wiosce. Po opuszczeniu kryjówki został zauważony przez Niemców i podczas ucieczki do lasu - zastrzelony.
476 Tamże…,s.20.

Mieczysław Budka z uczniami u Stanisława Onyszki
477 Kronika Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
478 Stanisława Moszczyńska (dawniej Kasperczuk): Ja nie do spowiedzi. Lublin 2005, s. 53
479 Tamże…,s. 55.
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Następnie kierowniczką została Wanda Masiak, która po roku pracy odeszła z Nowej Wsi. W roku szkolnym 1959/1960 szkołą
kierowała Wanda Wójtowicz. Powstał wtedy też Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Józef Włosek, Kazimierz Tkaczyk,
Czesław Wysok, Stanisław Włosek i Stanisław Wasil. Ludność wioski opodatkowała się dobrowolnie i zakupiła plac o powierzchni
40 arów, na którym miała być wybudowana nowa szkoła. W tym czasie dzieci uczyły się u Stanisława Wronowskiego.

Do jej obwodu włączono również Kolonię Wola Sernicka. Funkcję kierownika sprawował Piotr Makosz, a dotychczasowa kierowniczka Wanda Wawruch przeniosła się do innej miejscowości482. Zatrudnieni w tym czasie nauczyciele to:
Zofia Makosz, Maria Goździk, Matylda Duda. Wybrano też 15-osobowy Komitet Rodzicielski z przewodniczącym Kaziemierzem Tkaczykiem.
W następnych latach zachodziły zmiany personalne w kadrze pedagogicznej. Baza dydaktyczna poprawiała się z każdym rokiem. Od 1973 roku nowym dyrektorem szkoły był Wojciech Nazaruk, a dwa lata później jego żona Ewa Nazaruk.
W tym roku została założona kanalizacja.
Rok później znowu zaszły zmiany na stanowisku dyrektora szkoły - została nim Maria Suchodolska; po niej kolejno tę
funkcje pełnili: Zbigniew Moskaluk, Leszek Łotys, Grażyna Dąbrowska – do tej chwili.
W 1999 roku weszła w życie reforma systemu oświaty, która doprowadziła do przekształcenia dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. W rezultacie zmienił się stopień organizacyjny szkoły z ośmioklasowej
w sześcioklasową. Od września tego roku uczniowie klasy VIII zostali przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Brzostówce.
W szkole uczyło się 39 uczniów oraz czworo dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego.

Uczniowie szkoły u Stanisława Wronowskiego

Uczennice szkoły podstawowej w Nowej Wsi z nauczycielką
Kazimierą Wołownik

W 1960 roku na prośbę mieszkańców przyjechał inspektor szkolny Stanisław Lato. Na wspólnym zebraniu ustalono,
że „nowa szkoła” będzie liczyła siedem klas. Zmieniła się też kierowniczka szkoły, została nią Wanda Wawruch. W tym
samym roku założono także Komitet Rodzicielski.
W roku szkolnym 1962/1963 podwyższono stopień organizacyjny szkoły - zaczęła ona realizować w klasach I-IV program szkoły ośmioklasowej. Zatrudniono też nową nauczycielkę Matyldę Dudę480.
W roku 1963 szkoła była nadal dwuklasowa, ale z pięcioma oddziałami - uczyło się w niej 44 uczniów. Powstała drużyna zuchowa; wzrosła ilość tomów w bibliotece oraz zasób pomocy dydaktycznych.
Mimo zatwierdzenia planu i zakupienia większości materiałów budowa nie rozpoczęła się. Dopiero po wizycie przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych władz partyjnych i oświatowych, w tym Władysława Kozdry prace budowalne były
możliwe. Termin rozpoczęcia budowy został przyspieszony również dzięki zapisaniu się znacznej liczby mieszkańców do
PZPR. W maju 1966 roku z udziałem I Sekretarza KW PZPR w Lublinie, Władysława Kozdry, odbyła się uroczystość założenia Aktu Erekcyjnego. Przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły był Kazimierz Tkaczyk. Budowa od tej chwili ruszyła pełną parą. Mieszkańcy wioski na rzecz budowy nowej szkoły „na zebraniu wiejskim dobrowolnie uchwalili podatek
w wysokości 300 zł od gospodarstwa; zakupili 60 tyś. cegieł, 50 kw. wapna; wykonali roboty ziemne. Ogólna wartość wykonanych prac i zgromadzonych materiałów budowlanych wyniosła 221 tyś zł”481. Przy budowie pomagali także uczniowie.

W lutym 2001 roku samorząd gminny wprowadził zmiany organizacyjne dotyczące funkcjonowania szkoły w Nowej Wsi.
Od września tego roku w szkole pozostali uczniowie klasy 0 - III, natomiast uczniowie klasy IV – VI mieli uczęszczać
do Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej. Rodzice nie chcieli zaakceptować takiej decyzji. Wspólnie z dziećmi uczestniczyli w ostatnim, decydującym posiedzeniu Rady Gminy. Wystosowali też petycję do Kuratorium Oświaty w Lublinie
z zamiarem ratowania placówki. Wszystkie te działania nie przyniosły jednak spodziewanego efektu. Rodzice podjęli poszukiwania innej formy prowadzenia szkoły. Znaleźli w Internecie informacje o programie Mała szkoła adresowanym do
środowisk wiejskich, którego autorami byli przedstawiciele rządu Jerzego Buzka i studenci Uniwersytetu Warszawskiego.
30 kwietnia 2001 roku założono stowarzyszenie, które w maju nabyło osobowości prawnej poprzez rejestrację w KRS
Lublin. Członkami stowarzyszenia zostali rodzice i mieszkańcy Nowej Wsi. Następnie stowarzyszenie podjęło starania
o założenie szkoły o strukturze klas IV-VI. Dzięki rodzicom uzyskano zgodę na funkcjonowanie w budynku dwóch struktur: filia Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej (klasy 0 – III) oraz szkoła z programu Mała szkoła (klasy IV-VI), ale prowadzona już przez stowarzyszenie.
Od 1 września 2001 roku w klasach IV-VI w Publicznej Szkole Podstawowej prowadzonej przez osobę prawną Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Ekorozwoju Wsi „Nadzieja” w Nowej Wsi uczyło się 18 uczniów i zatrudniono (łącznie
z dyrektorem Grażyną Dąbrowską) pięciu nauczycieli. Szkoła w tej formie funkcjonowała do kwietnia 2002 roku.
W lutym 2002 roku radny tutejszej miejscowości Waldemar Kuchciak, wyrażając wolę mieszkańców zgłosił na jednej
z sesji zamiar likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej. Rodzice zgłosili akces zapisania dzieci do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie, a jego zarząd zajął się rozszerzeniem struktury organizacyjnej do klas I - IV, tym samym
tworząc pełną formę placówki szkoły sześcioklasowej.
W roku szkolnym 2002/2003 uczyło się tu 38 uczniów (z klasą 0) a zatrudnionych było 7 nauczycieli. W tej formie
szkoła funkcjonuje do chwili obecnej.
W ciągu tych kilkunastu lat dokonano wielu remontów na terenie szkoły. Wyposażono ją w sprzęt dydaktyczny,
w tym sprzęt komputerowy i audiowizualny. Dokonano zakupu nowych mebli oraz sprzętu sportowego. Szkoła prowadzi
aktywną działalność kulturalną dla środowiska lokalnego, m.in.: Dzień Matki, Dzień Ojca, Babci i Dziadka, Andrzejki,
spotkania opłatkowe, w których biorą udział rodzice oraz przedstawiciele władz lokalnych i księża. Na liczne uroczystości
zapraszano uczniów z innych szkół.

W grudniu 1966 roku szkoła była wybudowana w stanie surowym. Lekcje nadal odbywały się w wynajętych budynkach Stanisława
Wronowskiego i Bronisława Włoska. Była to
szkoła sześcioklasowa, w której uczyło 3 nauczycieli. Uczniowie klas VII i VIII uczęszczali do Wólki Zabłockiej. Powstały już organizacje: PCK, SKS, Drużyna Zuchowa i Ośrodek
Kulturalny. Budynek nowej szkoły został oddany do użytku 23 września 1967 roku (całkowity koszt budowy wyniósł około 2 miliony złotych). W uroczystości tej wzięli udział
przedstawiciele władz partyjnych i szkolnych,
w tym Władysław Kozdra i Edward Zacharkiewicz a także zaproszeni goście: młodzież
z sąsiednich szkół i mieszkańcy z sąsiednich
wiosek. Była to szkoła ośmioklasowa.

Szkoła współpracuje z Kolegium Nauczycielskim w Warszawie w zakresie wspólnych akcji o charakterze regionalnokulturowym. W 2004 roku od Kolegium szkoła uzyskała największą pomoc w zakresie bazy dydaktycznej oraz wolontariatu (artykuły spożywcze, ubrania i inne). Ponadto uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach organizowanych przez
różne instytucje pozaszkolne. Współpracuje także ze szkołą w Przypisówce, Górce Lubartowskiej oraz Pałecznicy (kuligi,
andrzejki). Uczniowie kultywują historię i tradycje regionalne (zwyczaj sobótki, palmy, bukiety z suszonych kwiatów).
Sprawują opiekę nad grobem nieznanego rosyjskiego żołnierza oraz cmentarzem w lesie koło Nowej Woli.

Nowo wybudowana szkoła w Nowej Wsi
480 Kronika Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
481 Tamże.

482 Tamże.
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błocka, a rok później została włączona w skład gromady Brzostówka, którą jednak zlikwidowano z końcem 1961 roku a Nową Wieś przyłączono do Gromady
Serniki487. Został utworzony Fundusz Gromadzki, który pozyskiwał środki
finansowe poprzez obowiązkowe składki liczone od przychodu. Zgromadzone
pieniądze przeznaczano na budowy i remonty dróg gromadzkich.
Radnymi reprezentującymi Nową Wieś byli w tym czasie: Marian Tkaczyk
i Jakub Gąsior. W późniejszych latach funkcję tę pełnili: Maciej Woźniak, Stanisław Tchórz, Izydor Tchórz, Kazimierz Tkaczyk, Anna Tkaczyk, Stanisław
Wasil488. Świadkowie dobrze wspominają i oceniają lata po 1956 roku. Po latach represji wiele się zmieniło. Nakłaniano do zakładania kółek rolniczych,
tworzenia kół gospodyń wiejskich, udziału w czynach społecznych. Przykładano dużą uwagę do ochrony przeciwpożarowej, utworzono wiele ochotniczych
straży pożarnych. Docierały tu też nowinki „ze świata”. Kupowano rowery, pojawiają się też pierwsze motocykle.
Prace porządkowe na cmentarzu koło Nowej Woli

Dzień Pluszaka w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

KÓŁKO ROLNICZE W NOWEJ WSI
W 1962 roku w Nowej Wsi zostało założone Kółko Rolnicze. Swoją działalność rozpoczęło od kupna dwóch maszyn omłotowych (1963 rok). Rok później
Hieronim Bartkowicz na swoim motocyklu
zostały zakupione dwa ciągniki: Major Zetor i Ursus C-325 wraz ze sprzętem
towarzyszącym. W 1965 i 1966 roku zostały pobudowane dwie szopy murowane i magazyn paliw. Do 1967 roku Kółko
Rolnicze posiadało już pięć zestawów traktorowo-maszynowych. Majątek kółka wynosił 1 200 000 złotych. Prezesem
Kółka Rolniczego w tym czasie był Izydor Tchórz, skarbnikiem Zygmunt Sagan, księgowym Bolesław Lipski. Garaże murowali: Maciej Woźniak, Stanisław Gryzio oraz pomocnicy murarscy: Zenon Włosek i Mieczysław Onyszko489. Działalność Kółka Rolniczego spotkała się z pochwałą lokalnej gazety:

„Dobrze pracuje kółko rolnicze zrzeszające 84,2 proc. rolników i uzyskujące średnio ponad 70 tyś. rocznego dochodu. Dzięki
stosowaniu nowoczesnych metod agrotechnicznych i nawozów mineralnych zwiększa się i na tych ubogich żytnio-ziemniaczanych
glebach wydajność z hektara. W roku 1970 wydajność 4 zbóż wynosiła tu 24,8 q z 1 ha przy średniej gromadzkiej 20,2 q””490.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi idą topić Marzannę

NOWA WIEŚ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Lata po II wojnie światowej były trudne; chłopi zostali
obłożeni wysokimi podatkami oraz obowiązkowym skupem zboża. Za dostawę zboża dostawali bardzo niskie wynagrodzenia483. Od 1951 roku wprowadzono przymusowy
skup zwierząt rzeźnych, mleka i ziemniaków. Wywoływało
to u rolników niechęć. Ukrywali, podobnie jak w czasach
okupacji, płody rolne i próbowali je sprzedawać na czarnym
rynku. Spotykało to się z surowymi karami, ale jak twierdzili rolnicy, okres okupacji nauczył ich jak przetrwać trudne czasy. Pomagali sobie w pracach polowych. Kopano motykami, a ziemniaki zwożono wozami tzw. „żeleźniakami”.

Na początku lat 70-tych powstały Spółdzielnie Kółek Rolniczych zrzeszające wszystkie kółka rolnicze w całej gminie.
W Gminie Serniki SKR miał swoją siedzibę w Nowej Woli. Kółko Rolnicze w Nowej Wsi prowadziło, oprócz usług dla rolników, także działalność gospodarczą, m.in.: wyrób kręgów betonowych, pustaków, płytek chodnikowych oraz wynajem
transportu (PZZ Lublin, Wytwórni Tytoniowej w Lublinie i inne). W latach 90 - tych kółko rolnicze zaprzestało swojej
działalności, sprzęt rolniczy został przeniesiony do Nowej Woli.
W 1962 roku wybudowano również młyn, w którym pracował Józef Dejko. Mieścił się na początku wsi, tuż przy drodze prowadzącej do lasu. Dziś po nim nie ma żadnych śladów.

Wóz „żeleźniak”
W 1944 r. działała Gminna Rada Narodowa w Sernikach. Nową Wieś reprezentował wtedy Antoni Grudzień.
W 1946 roku sołtysem był Maciej Woźniak; w 1951 roku
radnym wioski był Antoni Tkaczyk484.

Wspólne kopanie ziemniaków
483 Historia samorządu…, s. 25.
484 Tamże…,s. 23, 26.
485 Tamże...,s. 27.

W 1952 roku Nowa Wieś należała do gromad wiejskich,
utworzonych jeszcze przed wojną485. 25 września 1954
roku w miejsce dotychczasowych gromad wiejskich powstały nowe, położone na terenie jednej lub kilku sąsiadujących
ze sobą dawnych gmin. Na czele całości stała Gromadzka Rada Narodowa. Gromada obejmowała kilka wsi486.
W 1959 roku Nowa Wieś należała do gromady Wólka Za-

Wyrób pustaków żużlowo-betonowych w Kółku Rolniczym w Nowej Wsi Ciągniki Kółka Rolniczego w Nowej Wsi
486 Tamże…, s. 29.
487 Tamże…, s. 30.
488 Tamże..., s. 30.
489 Akt założenia Kółka Rolniczego w Nowej Wsi.
490 Gromada Serniki w czołówce. „Sztandar Ludu” 19 I 1971.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWEJ WSI

Remiza strażacka była i jest w dalszym ciągu pod opieką miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie
OSP w Nowej Wsi liczy 17 młodych
strażaków. Uczestniczą oni w różnych
szkoleniach na szczeblu gminnym;
dwóch z nich zostało przeszkolonych
w zakresie OC i sprawują ochronę podczas uroczystości gminnych (dożynki,
festyny).

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi powstała w 1949 roku. Założycielami miejscowej OSP byli: Tadeusz Barszczyk – prezes, Stefan Małyska – naczelnik, Stanisław Ondra– sekretarz, Józef Włosek – skarbnik oraz Mieczysław Dejko,
Stanisław Grudzień, Stanisław Wójcik, Bronisław Gryzio, Wiktor Grzyb i Antoni Wronowski491. W 1951 roku do OSP należało 31 strażaków; naczelnikiem był wtedy Antoni Wronowski a jego zastępcą Marian Tkaczyk. W 1954 roku do straży
przyjęto dwóch nowych członków: Izydora Pietrzelę oraz Franciszka Wronowskiego. Pełnili wcześniej służbę wojskową.
Rok później z inicjatywy mieszkańców została wybudowana remiza strażacka. Wartość tej strażnicy wynosiła 100 tyś.
złotych. Została wybudowana na działce o powierzchni 2500 m. Był to budynek murowany o kubaturze 560 m, pokryty
eternitem, ocieplany wewnątrz piecami kaflowymi. Posiadał też pomieszczenia garażowe. Mieszkańcy wioski samodzielnie wyrabiali cegłę, z której został wybudowany. Budynek stoi do dnia dzisiejszego. Remiza strażacka, już od momentu
jej powstania, stanowiła główny ośrodek kulturalny wsi. Odbywały się tu występy teatrzyków wiejskich orgaznizowane
przez miejscowego artystę Stanisława Ondrę. Uczestniczyła w nich młodzież z całej wsi, a pozyskiwane fundusze były
przeznaczane na cele społeczne. Oprócz występów teatralnych organizowano wiejskie zabawy i urządzano wesela. Odbywały się tu także zabawy szkolne.

Remiza strażacka w Nowej Wsi

W latach 1957- 58 OSP w Nowej Wsi liczyło 33 członków, w tym 6 furmanów.
Na podstawie analizy dokumentacji OSP można stwierdzić, że w 1961 roku istniała sekcja żeńska straży. Należało do
niej 10 kobiet: Stanisława Marzec, Stanisława Tchórz, Zofia Bodzak, Zofia Włosek, Alicja Tkaczyk, Wiesława Wronowska,
Edwarda Budzyńska, Stanisława Grzyb, Genowefa Kosik, Marianna Ondra. Brak informacji na temat istnienia tej sekcji
w późniejszych latach; w planie pracy na rok 1969 pojawia się adnotacja o konieczności utworzenia takiej sekcji. Nie zostało to jednak zrealizowane. W 1962 roku strażacy posiadali samochód marki Dodge, którego stan inspektorzy określili
jako dostateczny. Dwa lata później z inicjatywy strażaków założono instalacje odgromowe u 58 gospodarzy. W latach
1965-67 w wyposażeniu OSP w Nowej Wsi znajdował się następujący sprzęt: Dodge T 110, motopompa M-800 Polonia,
sikawka, drabiny, bosaki ciężkie i lekkie, syrena elektryczna i ręczna, ubrania ochronne, węże, pasy, toporki, hełmy, beczki, karnistry, smok i rozdzielacz.
W 1968 roku założono we wsi telefon strażacki. Na początku znajdował się on u Stanisława Wasila, później został
przeniesiony do Jana Marzędy.
W latach 60-tych strażacy czynnie angażowali się
w różne prace społeczne, szczególnie podczas budowy
szkoły i drogi. Organizowali prelekcji i pogadanki na temat ochrony przeciwpożarowej. Chętnie uczestniczyli
w pokazach strażackich oraz akcjach gaśniczych. Podczas
zawodów strażackich w Niedźwiadzie, Pałecznicy czy na
Jamach zajmowali III, IV, V miejsce. Prowadzili też działalność kulturalno-oświatową, m.in.: pogadanki, zabawy
wiejskie, a w latach 70-tych i 80-tych dyskoteki dla młodzieży.
23 marca 1992 roku na wniosek OSP w Nowej Wsi Sąd
Wojewódzki w Lublinie I Wydział Cywilny zarejestrował
stowarzyszenie pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w
Nowej Wsi” z siedzibą i terenem działania w Nowej Wsi. W
2001 roku OSP w Nowej Wsi otrzymała w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Biorą również udział w uroczystościach kościelnych (sprawują wartę przy
grobie Pana Jezusa podczas Świąt Wielkanocnych, pomagają przy organizacji
odpustu w Nowej Wsi).
Na początku lat 50 - tych wieś została zelektryfikowana. W tych latach zbudowano także stację meteorologiczną, która istnieje do dnia dzisiejszego.

BUDOWA DROGI DO WSI
W maju 1965 roku mieszkańcy Nowej Wsi na spotkaniu przedwyborczym
z kandydatem na posła do sejmu PRL I Sekretarzem KW PZPR Władysławem
Kozdrą dyskutowali na temat budowy drogi asfaltowej do Nowej Wsi492.
W 1967 roku został oddany do użytku publicznego 1 km tej drogi493 a dwa lata
później kolejny (od skrzyżowania na Wólkę Zabłocką do Nowej Wsi). Wspólnym wysiłkiem kopano rowy i dowożono piasek. Ostatecznie budowa drogi
zakończyła się w 1970 roku. Wtedy to mieszkańcy Nowej Wsi mogli zapomnieć
o drodze, którą trzeba było pokonywać w błocie. Duże znaczenie przy budowie
Stacja meteorologiczna u Włoska Józefa
tej drogi odegrał „szarwark”, czyli obowiązek pracy na rzecz dróg lokalnych.
W 1971 roku w lokalnej gazecie „Sztandar Ludu” Gromada Serniki jest ukazana
jako ta, która uzyskała najwyższe wyniki w konkursie „Zmieniamy oblicze wsi lubelskiej”. Pierwszą nagrodę – 75 tyś.
złotych otrzymała Nowa Wieś:

„Nowa Wieś przoduje w czynach społecznych. Wkład jej mieszkańców w budowę drogi przez wieś długości 1800 metrów, wyniósł w 1970 r. 540 tyś. zł. Na jedno gospodarstwo przypada 5673 zł.”494

Strażacy OSP w Nowej Wsi - lata 60-te

W 2006 roku przeprowadzono generalny remont strażnicy. Materiały na remont pochodziły ze środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Serniki. Zostały wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz 5 okien. Zerwano
podłogę z desek, a na jej miejsce położono płytki ceramiczne. Pomalowano elewację zewnętrzną, dach i wnętrze budynku. Wszystkie prace remontowe przy remizie strażackiej były wykonane społecznie przez członków miejscowej OSP.
Uzupełniono też wyposażenie o sprzęt bojowy, mundury i buty strażackie. Strażacy ćwiczyli swoją gotowość do udziału
w akcji gaśniczej, wykorzystując w tym celu wodę z basenu przeciwpowodziowego, który znajduje się niedaleko od remizy
strażackiej. Brali i biorą w dalszym ciągu udział w spotkaniach strażackich z całej gminy oraz zawodach strażackich na
szczeblu powiatowym.
Funkcję prezesa lub komendanta w ciągu 64-letniej działalności miejscowej OSP pełnili: Antoni Wronowski, Bronisław Gryzio,
Stanisław Wasil, Józef Włosek, Stanisław Gryzio, Jakub Gąsior, Czesław Wysok, Kazimierz Gryzio, Henryk Wójcik, Antoni Marzec,
Henryk Machoń, Jan Włoch, Adam Gryzio, Waldemar Kuchciak, Stanisław Duda, Piotr Kula, Grzegorz Drabik, Tchórz Joanna.
491 Protokoły OSP w Nowej Wsi.

Praca przy budowie drogi
492 W.J.: Na spotkaniu w Nowej Wsi. „Sztandar Ludu” 25 IX 1967.
493 Kronika Szkoły.
494 Gromada Serniki w czołówce. „Sztandar Ludu” 19 I 1971.

Droga przez wieś jeszcze przed wybudowaniem drogi asfaltowej
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BUDOWNICTWO SAKRALNE W NOWEJ WSI – KAPLICA, KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
Mieszkańcy Nowej Wsi już od dłuższego czasu myśleli o budowie kaplicy w swojej miejscowości. Do kościoła parafialnego w Sernikach mieli 7 km. Utrudniało to znacznej części mieszkańcom uczestniczenie w mszach i uroczystościach
kościelnych. Dotyczyło to szczególnie ludzi starszych. W porozumieniu z ówczesnym proboszczem parafii Serniki Władysławem Lachowskim wybrano teren, na którym miała zostać wybudowana kaplica. Ustalono, że stanie ona na placu
podarowanym przez Mariana Gryzio i Jana Tkaczyka. Założono Komitet Budowy Kaplicy w składzie: Edward Bodzak, Stanisław Kosik, Zdzisław Jaksim, Marian Włoch, Jan Woźnia, Henryk Machoń, Henryk Skowroński, Stefan Wlazły. Zanim
podjęto decyzję o budowie kaplicy, przedstawiciele Komitetu Budowy jeździli do różnych miejscowości i oglądali wybudowane już świątynie. Mieszkańcy wioski dobrowolnie zobowiązali się do pokrycia kosztów budowy. Wiosną 1983 roku
rozpoczęto budowę kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Wszystkie prace wykonano społecznie. Przy budowie
pomagali także mieszkańcy Kolonia Wola Sernicka, którzy chcieli przynależeć do kaplicy w Nowej Wsi. Drewno wykorzystane do budowy pochodziło od mieszkańców tych wiosek oraz częściowo z cmentarza parafialnego w Sernikach.
Ogromne zaangażowanie wiernych przyczyniło się do zakończenia budowy świątyni jeszcze tego samego roku.
Wystrój kaplicy mieszkańcy zawdzięczają darczyńcom. Obraz Miłosierdzia Bożego ufundował Zdzisław Jaksim; obraz
Świętego Józefa - Stefania i Józef Włosek; obraz Matki Bożej - Julia Waśkowicz. Monstrancja, używana do dnia dzisiejszego, została zakupiona przez Janinę Gąsior. Natomiast stacje drogi krzyżowej namalował miejscowy malarz -Stanisław
Ondra. Do darczyńców należy zaliczyć także Stefana Wlazły oraz tych, którzy kupowali ornaty, obrusy i inne potrzebne
przedmioty. Pozostały sprzęt zakupiony został ze składek mieszkańców Nowej Wsi i Kolonii Wola Sernicka.
1 stycznia 1984 roku w nowo wybudowanej świątyni została odprawiona pierwsza msza święta. Po odejściu księdza
Władysława Lachowskiego kaplicą zaopiekował się nowy kapłan - Jan Bednara.
Została wykonana boazeria drewniana wewnątrz kaplicy, zakupiono krzesła, które później wymieniono na drewniane ławki. Co roku w pierwszą niedzielę po Świętach Wielkanocnych w kaplicy odbywa się odpust ku czci Miłosierdzia
Bożego.

Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Nowej Wsi oraz wnętrze kaplicy

Kapliczka św. Antoniego

Na terenie wioski znajdują się dwie kapliczki oraz cztery krzyże przydrożne. Każdy z tych obiektów ma swoją historię.
Kapliczka przy szkole podstawowej została wymurowana na miejscu drewnianego krzyża z początku lat 30-tych XX wieku. Był on poświęcony zmarłym w czasie „wielkiego pomoru” z końca XIX wieku. Podczas kopania fundamentów pod kapliczkę znaleziono szczątki zmarłych, w tym małe dziecięce kości. Druga, pochodząca z początku XX wieku, znajduje się
na prywatnej działce Stanisława Bodzaka. Wykonana jest z drewna i poświęcona św. Antoniemu, który według przekazów
był patronem ludzi zaginionych podczas I wojny światowej. W 1983 roku (po wybudowaniu kaplicy ku czci Miłosierdzia
Bożego) umieszczono w niej odnowioną figurę św. Antoniego.

Po prawej: Kapliczka przy szkole w Nowej Wsi
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NOWA WIEŚ OD LAT 70 - TYCH DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
W styczniu 1973 roku rozpoczął pracę Urząd Gminy Serniki. Nowa Wieś jako jedna z wiosek weszła w jej skład. Przedstawicielami społeczności wiejskiej byli radni i sołtysi. W latach 1973-2012 wioskę reprezentowało 12 radnych: Anna Tkaczyk, Józef Włosek, Jan Włosek, Michał Kozłowski, Jerzy Włosek s. Bronisława, Edward Bodzak, Franciszek Wronowski,
Krzysztof Węgrzyn, Zdzisław Woźniak, Waldemar Kuchciak, Piotr Kula, Joanna Tchórz.
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dają niewielkie poletka ziemniaków wykorzystywanych do własnych potrzeby. Wielu rolników uprawia tzw. owoce miękkie: maliny i truskawki. Mężczyźni głównie pracują w budownictwie – w tym celu najczęściej dojeżdżają do Lubartowa
i Lublina. Kobiety natomiast zajmują się uprawą roślin potrzebnych do układania bukietów, wianków oraz palm wielkanocnych. Grupa kobiet przy pomocy kilku mężczyzn wykonuje piękne wieńce dożynkowe, które są wysoko oceniane
zarówno na szczeblu gminnym, jak i wojewódzkim.
Wieniec dożynkowy z Nowej Wsi; Serniki 2012 rok

Od lewej: Michał Kozłowski, Jerzy Włosek, Franciszek Wronowski, Krzysztof Węgrzyn

Od lewej: Zdzisław Woźniak, Waldemar Kuchciak, Piotr Kula, Joanna Tchurz
Dotychczasowi sołtysi to: Jakub Gąsior, Józef Włosek, Edward Bodzak, Stanisław Bodzak, Anna Szczęch495.

Od lewej: Jakub Gąsior, Józef Włosek, Edward Bodzak, Stanisław Bodzak, Anna Szczęch
W latach 70-tych nastąpiła migracja ludności spowodowana powstaniem w Lubartowie i okolicy wielu zakładów pracy, do których mieszkańcy wioski dojeżdżali autobusami zakładowymi.
Pracowali m.in. w: Zakładach Garbarskich, ZWM „Unitra”, Hucie Szkła. W pobliskim Lubartowie powstały także szkoły
zawodowe kształcące młodzież na potrzeby istniejących zakładów pracy. Wybudowano tam nowe osiedla mieszkaniowe,
w których zamieszkało wielu mieszkańców Nowej Wsi. Ponadto młodzież podejmowała naukę na uczelniach wyższych
w Lublinie. Dojazdy ułatwiły im autobusy , które bezpośrednio kursowały z Nowej Wsi do Lublina.
Największa migracja miała miejsce w latach 80-tych. Był to okres wyżu demograficznego widocznego także w Nowej
Wsi. Wielu młodych ludzi podjęło naukę w szkołach zawodowych i średnich w pobliskim Lubartowie i Lublinie. Zmienili
także swoje miejsce zamieszkania.
Na początku lat 90-tych wszystkie domy w Nowej Wsi podłączono do wodociągu. Główne ujęcie wody znajduje się
właśnie na gruntach należących do Nowej Wsi. W kolejnych latach założono także telefony stacjonarne.
Obecnie w Nowej Wsi mieszka 330 mieszkańców. Wioska liczy 91 domów, w tym wiele nowo wybudowanych. Mieszkańcy w zdecydowanej większości zajmują się rolnictwem. Gospodarstwa rolne są zmechanizowane. Trudno dziś znaleźć
gospodarza, który miałby konia. Niewiele gospodarstw posiada krowę; rolnicy uprawiają różnego rodzaju zboża; posia-

495 Historia samorządu…, s. 36.

Nowoczesne budownictwo w Nowej Wsi
(dom Beaty i Arnolda Wójcików)

Współczesna Nowa Wieś całkowicie zmieniła swoje oblicze. Zniknęły drewniane domy; na ich miejscu stanęły nowoczesne budynki mieszkalne otoczone pięknymi trawnikami.
Na przykładzie Nowej Wsi można zauważyć korzystne zmiany na polskiej wsi.
Prawie wszyscy mieszkańcy wioski posiadają samochody, telefony komórkowe; w domach znajdują się komputery z dostępem do Internetu, sprzęt AGD.
Wiosną słychać śpiew ptaków, który czasami zakłóci charakterystyczny warkot kosiarek, w powietrzu unosi się dym
i zapach grillowanego jedzenia. Ciszę i spokój doceniają ci mieszkańcy miast, którzy przenieśli się do Nowej Wsi, aby
odpocząć od miejskiego zgiełku.

Z tej ziemi wyrosłem,
Po niej stąpam, tu żyję,
Wychowały mnie ręce mych przodków,
Naznaczone krwią, pracą i potem.
Teraz ja, Opowiadam
i tworzę historię,
przez wzgląd na ich pamięć – ku pamięci,
Dla pamięci potomnych …
(Autor nieznany)

Brzostówka
Współczesne budownictwo w Nowej Wsi

Autorzy rozdziału:
Oksana Onyszko,
Małgorzata Budzyńska, Sebastian Wysok,
Sławomir Nowosacki,
Leonarda Jazgarska,
Anna Kisiel, Krzysztof
Tołubiński, Małgorzata Mazurek, Ewa
Siodłowska
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HISTORIA MIEJSCOWOŚCI BRZOSTÓWKA

Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość.
Jan Paweł II

Brzostówka powstała na początku XVI wieku. Była to wieś królewska, a jej pierwotna nazwa brzmiała Brzostowa
Wola. W tamtych czasach, podczas zakładania wsi, często nadawano kilkuletni okres zwolnienia podatkowego. Wówczas
kmiecie wycinali lasy, budowali domy i przygotowywali pola pod uprawę. Okres ten zwano „wolą” lub „wolnizną” i dlatego wiele jest wsi, które w nazwie mają słowo „wola”496. Z dokumentów wynika, że wieś powstała na pustkowiu, wśród
lasów. W lesie mogło być dużo brzóz (teren brzostowy) i stąd mogła się wziąć dawna nazwa wsi, która już w XVII wieku
przyjęła formę podobną do współczesnej. Nazwa wsi mogła również pochodzić od drzewa brzost - gatunku wiąza497.
Pierwsze pisane dokumenty o tej miejscowości pochodzą z 1530 roku, kiedy to król Zygmunt I nadał w tej wsi przywilej
wójtostwa na trzech łanach (akt przywileju na lokalizację wsi nie zachował się). Jest to przypuszczalnie czas powstania tej osady,
ponieważ właśnie wtedy zakładano liczne wsie królewskie w starostwie parczewskim np. Dębowa Kłoda i inne498. Pierwszym
wójtem/sołtysem po 1530 roku był Opakko. Nazwisko to pojawia się w Brzostówce w 1671 roku. Wtedy odnotowano urodziny
dzieci z rodzin „Opałek alias Florek”499. Brzostowa Wola należała do starostwa parczewskiego. Zarządzał nią wraz z innymi starosta parczewski - wtedy Stanisław Tęczyński, a po nim wdowa jego żona Anna z Boguszów. W tym czasie wieś nie miała żadnego
innego dzierżawcy500. W XVI wieku Brzostówka, tak jak inne wsie starostwa parczewskiego, była często dzierżawiona różnym
szlachcicom. Dzierżawcy najczęściej źle postępowali z miejscową ludnością, próbując jak najwięcej zarobić w czasie dzierżawy.
Mieszkańcy Brzostówki znani byli z licznych wystąpień przeciw dzierżawcom, a ówczesne sądy królewskie notowały liczne przypadki skarg i rozpraw sądowych między mieszkańcami tej wsi a dzierżawcami501. Bardzo szczegółowo opisany jest konflikt
z dziedzicem z Wólki Zawieprzyckiej, który zabrał kmieciom z Brzostówki ,,1 milę gruntu królewskiego”. Można przypuszczać, że
na tym terenie powstała Wólka Zawieprzycka502. Na mocy ustawy sejmowej z 1564 roku wsie królewskie podlegały lustracjom,
dzięki temu mamy nieco więcej szczegółowych danych o tej miejscowości.
Oto opis lustracji z 1564 roku

,,Pokazał przywilej wójt Serenissini Regis Sigismundi de data 1530 na osadę pro advocato mausi 3, sextus de ceusu denavius,
tertius de penis, curu ouevibus move aliovum sculteterum. Coloni vero de ceusu ex mauo Lublineusis et per 2 gallos. Praetevea
laboves civea piscyna et moleudina regia, quoties necessitas postulavevit, debebuut.
W tej wsi kmieci osiadłuch 46 (w innym egzemplarzu rękopisu 45) in laveis 13, płacą czynszy wespółek za roboty folwarczne
I do stawów lubelskich ex laneo per ne . 4, facit ne. 52/0. SEP. Owsa ex laneo per car. Aequatos 3, per 2 capones et per ova
30, facit avenae cor. 39 per gr. 5, capons 26 per gr 2, ororum. Cap. 6 ½ per gr 3. sinna pro toto facit… ulc. 5/26/9. Ex laneo
per auseus 2, facit auseves 26 per gr 2.
STACYJA. Na przyjazd JKM składają się wszyscy na wołu 1, także avenau, galbos et ova, tak jako i czynszowe powinni dawać
/dać/.
ROBOTY. Okrom czynszu za robote powinni do roku dni 12 robić, tak jako i do którego folwarku każą albo obrócą. Powinni
do Wisły albo do buga ex laneo 20 cer, frumeuti odwiezć, a k temu do stawów parczewskich gdy potrzeba.
KARCZMARZE. Karczmarzów 2 na ogrodach a jutrzynach, płaca per fl.2, facit- mc. 2/24.
ZAGRODNICY. Zagrodników 8, miedzy którymi jest 6 starych, mają zagrody i potroszej rolej, płaca per gr. 20, a 2 jeszcze na
woli ad biemium, facit - mc. 2/24.
GRANICE. Skarżą się na granice, które się stały ab amis 8, tempowe damini palatyni, na którego się żałują, że odjał na milę
gruntu królewskiego do zawieprzycz, et curu Nieszawski. Powiadają, że na to miejce, co im odjęto rolę i łąki tymi granicami,
tedy im odpuścił pan wojewoda kopać las na łąki, który zową Witogoszy (lub Witogoscz) na których nowinach wymieczowo
teraz płos 34.503
Suma ceusus facit _ _ _ mc. 63/30/9.””
Według lustracji z tego właśnie roku Villa Brzostowa Wolya miała 13 łanów ziemi uprawnej, a mieszkało tu 46 rodzin
kmiecych. Kmiecie płacili czynsz oraz oddawali w naturze na rzecz starosty odpowiednią ilość owsa. Mieli też obowiązek
stacji; oznaczało to, że „na przyjazd JKM (króla) składają się wszyscy na wołu 1”. Dodatkowo zobowiązani byli do pracy
na polach folwarcznych przez 12 dni w ciągu roku. Wedle powyższego opisu we wsi były dwie karczmy oraz ośmiu zagrodników (ubogich chłopów). Mieszkańcy wsi skarżyli się na sąsiadów z dóbr zawieprzyckich, którzy zajęli bezprawnie
część gruntów należących do tej wsi. Chodziło o obszary zwane Nieszowski i Witogosza504.
496 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu.
497 Osobiste notatki Witolda Marzędy udostępnione na potrzeby niniejszego opracowania Wójtowi Gminy Serniki Stanisławowi Marzędzie; rękopis z roku 1996 i 2013.
498 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu
499 Tamże.
500 Osobiste notatki…
501 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu
502 Osobiste notatki…
503 Tamże.
504 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu
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Z powodu licznych nadużyć dzierżawców wieś stopniowo upadała. Na początku XVII wieku 3 łany ziemi zostały zabrane
kmieciom i zamienione na folwark. W tym czasie według wyliczeń Stanisława Jopa wioska liczyła około 300 osób zamieszkałych w 55 budynkach505. Była to największa osada w okolicy, a w 1611 roku po raz pierwszy użyto współczesnej
nazwy tej wsi i tak już zostało do dnia dzisiejszego506.

Stanęła po tym tej zgody przez sąd JKM referendarski w Warszawie dnia 09 II 1650 aprobacja temi słowy: My przeczytawszy
te zgodę, a wysłuchawszy stron obydwu przerzeczonych na potwierdzenie tej zgody zezwolenia onę we wszystkim oprobujemy
i aby wegług niej obiedwie się stronie sprawowały, przekazujemy.
Stacyja – Na przyjazd JKM powinna stacyja gromada wydawać, to jest wołu 1 owca z każdego łana po kar. 2, gesi 2, kur po
2, jajec 30.
Młyn – ten młyn jest na zrece Jedlance, która w Tysmienice wpada, starodawna nazwany Urzeszów, a teraz prokop (wcześ.
Lustr. Podają od nazwiska młynarza Prokop). Ma koło 1 mączne, korzeczne, młynarz na trzeciej mierze. Czyni ten młyn prowentu na rok mc. 6 co czyni ……………fl. 9/18/0
Staw – Był stawek na tejże rzece Jedlance, którego roczny szacunek był na fl – 4/13/6. Teraz ten stawek żadnego pożytku nie
może, bo całe zarość.
Województwo – jest w tej wsi województwo, którego posesorami są: Jan i Andrzej Opałkowie. Produkowali przywilej JKM
PNM de data Lublini die 16 mensis inlii a 1649, którym JKM cessionem, in personas Gregorii Moszakowski et Loamnis
Opałek approbare raczy et in locum olim Gregorii Moszakowski demortui ex speciali sua gratia hon. Andream Opałek frotrem
patrnelem lloamnis Opałek supplevit et admisit ita, ut memoratam advocatiam quilibet eorum advocatiae pertinentibus teneat,
habeat et possideat.
Granice – Ma ta wieś granice z wsiami Śtacheckimi i z Zawieprzyczamy pp. Ciecierskien i z Siernicką Wolą, także Kolechowicamy wsią JKM, na ostatek Kaznowem wsią ziemiańską. Suma census fl. 27/6
Folwark – był budynkek przy wsi tej, który jako i cała wieś ogniem fanditus przez kozaków spalony, nowy propio suo aere p.
dzierżawca evexit, w którym jest izb 4, piąty alkierz, qoutea pobite, także folwark z ibą i z komorą, stodoły, obory, spichlerz
i browar, przy którym izdebka, de nova radice wystawił.
Urodzaj folwarkowy – pole dwoje, kopa szesna, korzec lubelski, axclusa decima, którą oddaja do kościoła farnego ostrowskiego.
Siana nie masz, bydła JKM nie masz. Summa summarum wszystkich prowentów tej wsi facit fl. 170/1.

W 1613 roku (za długi króla lub starosty) Brzostówka od starościny parczewskiej - Katarzyny Maciejewskiej przeszła pod
władanie Jana Tudorowskiego. W 1647 roku po śmierci Tudorowskiego chłopi zbuntowali się i częściowo zniszczyli istniejący już folwark oraz spalili browar. Chłopi z Brzostówki zostali oskarżeni, że:

„nie dbając nic na powinności swe, robocizu przez niemały czas oddawać i straży we dworze odprawiać nie chcieli, bunty czynili, browar spalili i w tzn. dzień, gdy pomieniony niegdy urodzony Tudorowski umarł, zbuntowawszy się w bębny bili. Potem
zaś władza poranieli i potłukli, sad podcieli, zboże poprzedawszy w Lublinie nie wszystkich pieniędzy oddali. Zboże i siano po
śmierci tegoż nieboszczyka Tudorowskiego brali…”507
Wojna ze Szwecją z połowy XVII wieku bardzo źle zapisała się w historii Brzostówki. Z 10 łanów uprawianych przez
chłopów po wojnie pozostało zaledwie półtora łana. Jak wiemy z lustracji wieś została spalona w czasie wojny i mieszkańcy nie mogli sprostać wszystkim podatkom i obowiązkom. Na tej ziemi mieszkało tylko 7 ubogich kmieci.
Mieszkańcy wsi zobowiązani byli do oddawania czynszu pieniężnego oraz danin w naturze (sep). Z każdego łana oddawali po jednym korcu owsa „miary wirzchowatej lubelskiej”, po dwie gęsi, po dwa kapłony i po 30 jaj rocznie. Dawniej
były w tej wsi dwie karczmy, ale po wojnie nie została nawet jedna. Zachowały się za to barcie pszczele 508.
Obok wsi istniał młyn, który na początku XVII wieku zwał się Wrzeszow, a w czasie lustracji Prokop (nazwa powstała
od nazwiska młynarza, a osada Prokop notowana była jeszcze w XIX wieku). Młyn położony był nad rzeką Jedląnką.
Był wcześniej też staw na rzece, ale „cale zarósł”. Istniał też folwark, przy którym stał budynek folwarczny (dwór), który
jednak został „jako i cała wieś ogniem przez kozaków spalony”. Wówczas dzierżawca wystawił nowy budynek, który miał
cztery izby z alkierzem. Obok nowego dworu powstał też „folwark z izbą i komorą, stodoły, obory, spiklerz i browar”.
W lustracji z 1661 roku zachowały się dane dotyczące plonów folwarcznych. I tak rocznie zbierano: 50 kop żyta ozimego,
24 kopy owsa, 15 kop tatarki, po 10 kop jęczmienia i żyta jarego, 4 kopy grochu i 3 pszenicy jarej. Folwark nastawiał się
na produkcje roślinną. Zapisano, że „siana nie masz, bydła JKM nie masz”509.
Poniżej umieszczony jest opis lustracyjny wsi Brzostówka pisany częściowo po łacinie. W opisie urodzaju z folwarku
Brzostówka wymieniane są: żyta ozime, pszenice jare, żyta jare, jęczmień, owiec, groch i tatarka 510.
Cum molendino Prokop dieto a capitaneatu Parczoviensi avulsa

Ta wieś zostaje in possessione ur. P. Krzysztofa Dłużewskiego, per cessionen gen. Dorotheae Tudorowska cora, actis castrensibus Lublinsusibus feria 3-tia post festum smue et Indiriduae Trinitatis proxima (18.VI) a 1647 factum. Produxet litteras
consensus ad cedendum os śp. KJM Władysława IV in a. 1645 datas. Item oblatam privilegii in castris od Varsaviam die n6
mensis imii a 1656.
Osada tej wsi – Wieś ta zasiadła była originaliter na łanach uro 13, z 257tórych 3 na folwark obrócone były, 10 pod poddanymi
zastawało. Teraz, jako patet ex abiuratis a 1658, nie masz jeno półtora łanav osianego. Siedzi Kmieci uro 7, powinni płacić
czynsz, według zwyczaju, z łanu osianego per me 4, przychodzi z półtora łata grz.6, facit ………………………………fl. 9/18/0
Sep i dań. – powinni dawać z każdego łana owsa po kor. Uro 2 miarę wierzchowata lubelska, co czyni z półtora łanu kor. Wierzchowatych uro 3. Rachując ze 3 wierzchowatych równych, przychodzi zań …………………… fl. 4/0/0
Item po dnu geci, przychodzi z łanów półtora gesi uro 3 per gr. 10 ……………………fl/1/0/0
Item po dnu kapłanach, facit kapłanów uro 3 per gr. 8, za nie ……………………………….. fl.0/24/0
Item po 30 jajec, facit jaj 45, za nie ………………………… fl. 0/6/0.
Zagrodnicy – tych nie masz, jeno komorników uro 7, którzy czynszu żadnego nie płacą, jeno przy strawie pańskiej robią.
Karczmy - Bywały grondan karczmy 2, z których dawali po fl.2, teraz żadnego nie ma
Barci – Są pewnie Barci. Kilka na gruncie brzostowskim, z których miód podbierają na p. dzierżawcę. Pożytek z nich ten, który
i pierwsza lustracja a. 1629 wynalazła, rachujemy, to jest………………………… fl. 2/0/0
Robota – Produkował p. dzierżawca actum authentieum commissionis, per commissarios dekretem sądu JKM referendarskiego
deputatos in a 1649 expeditae, między sobą a poddanymi tej wsi, w której jest ten punkt de verbo ad verbum tu inserowany:
Ponieważ strony obydwie spólne pretensje i krzywdy w amnostyją zobopólne puszczają, a względem prac i powinności takowe
między sobą czynią wieczne postanowienie i uczynili naprzód co się tknie robocizny, 4 dni robic w tydzień z półłanku poddani
pozwalają a jako słońce na niebo ukaże się, do roboty stawać, a po zachodzie słońca do domu puszczani być maja. Item owsa
korzec z półłanku etc.
505 Osobiste notatki Witolda Marzędy udostępnione na potrzeby niniejszego opracowania Wójtowi Gminy Serniki Stanisławowi Marzędzie; rękopis z roku 1996 i 2013.
506 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu
507 Z materiałów przekazanych gminie przez Witolda Marzędę, byłego mieszkańca Brzostówki, zamieszkałego w Łodzi
508 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu
509 Tamże.
510 Z materiałów przekazanych gminie przez Witolda Marzędę, byłego mieszkańca Brzostówki, zamieszkałego w Łodzi

URODZAJ W FOLWARKU BRZOSTÓWKA511

Żyto Ozime

Cresceutia
Kop

Trituratio
Kor

Seminatio
Kor

Resta Kor

Taxa Fl/gr/
[den]

Summa\Fl/
gr/den/

50

50

22

28

2/15/0

70/0/0

Pszenica jara

3

3

1

2

2/20/0

5/10/0

Żyto jare

10

10

5

5

2/6/0

11/0/0

Jęczmień

10

12,5

3,5

9

2/0/0

18/0/0

Owies

24

36

10

26

1/0/0

26/0/0

Groch

4

4

1

3

3/0/0

9/0/0

Tatarka

15

7,5

4

3,5

1/0/0

3/15/0

W Brzostówce istniał przywilej wójtostwa użytkowany przez rodzinę Opałków na podstawie królewskiego pozwolenia
z 1649 roku. Andrzej i Jan Opałkowie (uczciwi chłopi) uważali się za uprawnionych spadkobierców i zajęli włókę wójtowską (dawna średniowieczna miara powierzchni, odpowiadająca wielkością łanowi chełmińskiemu). Grunty te uprzednio
były już włączone do folwarku. Po paru latach w sądzie odbyła się rozprawa, podczas której obaj chłopi musieli się bronić
przed zarzutami nieprawnie zajętej włóki. Uważali oni, że włóka została przez nich odziedziczona, tyle że przodek ich
„wręczył ją” na zasadzie bliżej nie znanej umowy na określony zapewne czas ówczesnego dzierżawcy. Z nieznanej bliżej
przyczyny ponownie zostaje zaburzona ciągłość aparatu dworskiego. Tym razem chłopi poczynają sobie jeszcze bardziej
zdecydowanie. Palą po prostu zabudowania folwarczne 512.
W 1655 roku Brzostówkę otrzymał Krzysztof Dłużewski, który nie był w stanie przywrócić porządku we wsi. Następnie
prawnie (,,listem’’) chciał ją przejąć szlachcic - Paweł Pierzchowski. Dłużewski nie myślał jednak o ustąpieniu i z pomocą
brata Seweryna próbował utrzymać władzę. Ciemiężeni przez niego od lat chłopi wyraźnie chcieli zmiany. Mieszkańcy
wsi nie po raz pierwszy odwołali się do sądów królewskich. Brzostówka była pierwszą wsią, która odważyła się wystąpić
przeciw dzierżawcom po wojnie ze Szwecją. Wioska należała do najbardziej „buntowniczych” wsi w starostwie parczewskim. W tej sytuacji Krzysztof Dłużewski na wszelki wypadek zarekwirował chłopom bydło, zboże itp. na dużą sumę
1000 zł. W tym samym czasie Pierzchowski przeciągnął na swoją stronę część chłopów, którzy chwilowo z całym dobytkiem przenieśli się na grunt jezuitów lubelskich lub plebana Ostrowskiego. W walce o władzę pomagał mu szlachcic
z sąsiedztwa - Kozubowski oraz ksiądz Ostrowski. Znalazłszy punkt zaczepienia Pierzchowski od razu rozpoczął zabiegi
w Kancelarii Koronnej uwieńczone powodzeniem tzn. uzyskaniem nadania dzierżawy na Brzostówkę. Jak widzimy w tym
czasie wieś miała dwóch dzierżawców (nie licząc pretensji Seweryna Dłużewskiego). Pomiędzy dwoma panami trwała
walka o władzę nad wsią i chłopami. Chłopi wykorzystali to bez reszty w walce z Dłużewskimi513.

511 Z materiałów przekazanych gminie przez Witolda Marzędę, byłego mieszkańca Brzostówki, zamieszkałego w Łodzi.
512 Tamże.
513 Tamże.
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Całą sytuację bardzo obrazowo przedstawił w swojej książce Zbigniew Ćwik:

,,Akcją kierowali uczciwi Opałkowie i pracowity Jan Wróblik. Własne mienie ruchome przenieśli do ks. Ostrowskiego, okopali
się na gruncie plebańskim i stanowili dla odmawiającej powinności gromady siłę odwodową. Za każdą akcję Dłużewskiego,
płacili zbrojną kontrakcją wspomagani po cichu czeladzią plebańską i Kozubowskiego. Trzymali w ten sposób w szachu Dłużewskiego „życiu jego grożąc”. Słabsze elementy na wsi, które nie wytrzymały walki, cztery rodziny chłopskie, zostały wykocowane
(chyba przeniesione) w sposób zorganizowany i bezpieczny na grunt jezuitów pod Lublinem. Reszta broniła się rok za rokiem
w swej brzostowskiej twierdzy’’514.
Sprawą zajął się ponownie pierwszy sąd królewski w Warszawie, ale „ponieważ strony obiedwie spólne pretensyje
i krzywdy w amnistyją zobopólnie puszczają, (....) 4 dni robić w tydzień z półłanka poddani pozwalają, a jako się słońce
ukaże do roboty stawać, a po zachodzie słońca do domu puszczani być mają”. Taki zakres prac ustalono w roku 1661.
Odnotowano, że w tym właśnie czasie we wsi Brzostówka było tylko 7 chłopów na 1,5 łana i 7 komorników. Tak więc po
upływie 130 lat od założenia, Brzostówka była wsią małą i zniszczoną, jednakże nadal pozostawała królewską. Skutki
tej walki widocznie zniszczyły gospodarkę wsi. Na rozprawach w Referendarii w dn. 13 i 14 III 1665 roku, chłopi wyszli
obronna ręką. Jeżeli wierzyć oskarżeniom chłopów, to sześcioletnia i doraźnie korzystna dla nich walka była okupiona
ofiarami dwóch z nich, którzy stracili w niej życie (nigdzie nie wymienia się ich nazwisk, tłumacząc, że nie zostali po
nich prawni elektorzy – spadkobiercy). Krzysztof Dłużewski zdołał ostatecznie utrzymać dzierżawę, a następnie oddał ją
w arendę (łac.dzierżawę) Piotrowi Chwościckiemu 515.
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W książce Reformy czynszowe dóbr skarbowych w KP znajdujemy taki oto opis: ,,Wieś Brzostówka w dobrach suprymowanych t. u. w okręgu lubartowskim zajmowała przed urządzeniem w 1853r. = 1098 mórg i 112 prętów, po urządzeniu
(tj. wytyczeniu nowej lokalizacji wsi w obecnym miejscu) = 1322 mg. I 295 pr., tj. o 20,5% więcej. Zysk pochodził z przyłączenia 132 mg. I 290 pr. Gruntów folwarcznych, reszta z odpadków leśnych. Mimo to separacja i zamiana gruntów (folwarcznych) była niekorzystna dla wsi, której łąki wcielono do lasu: dochód z nowej większej przestrzeni okazał się niższy o przeszło
73 rubli srebrem od osiągniętego dawniej. Zresztą część nowych gruntów poszła na uzupełnienie osad dawniej nie istniejących:
służbowo – leśnej, szkolnej, kowalskiej i karczemnej”529.
Według Witolda Marzędy dzierżawcą folwarku był wówczas Tomasz Jankowski. Wytyczona wtedy „Nowa Brzostówka”
wchłonęła część dawnych zabudowań (najprawdopodobniej „Ruski Kąt”). Ponadto Marzęda uważa, że stara wieś ciągnęła
się wzdłuż polnej drogi za byłą leśniczówką do dawnego dworu (folwarku na polach przy łąkach). Miejsce to było nazywane „SIODLANE” .

Według danych z 1676 roku w tej wsi mieszkało 6 osób stanu szlacheckiego, 8 osób czeladzi dworskiej i 108 poddanych.
W XVIII wieku Brzostówka stała się dzierżawą Potockich z Sernik 516. W dokumentach kościelnych z Ostrowa Lubelskiego
z roku 1713 znajdziemy ciekawy opis wsi Brzostówka, która była czasami pisana jako „Brzostuwka” lub „Brzustówka”517.
Według inwentarza gospodarstw chłopskich z 1764 roku we wsi było 39 gospodarstw. W 1775 roku zanotowano istnienie 50, a w 1789 roku już 56 gospodarstw. Najwięcej ludności mieszkało tu w 1801 roku, kiedy zanotowano istnienie
62 domów. Spis ludności z 1787 roku informuje, że mieszkało tu 314 osób w tym było 10 Żydów, którzy zamieszkiwali
w miejscowej karczmie. Szczegółowe dane pochodzą z 1790 roku. W tym czasie w tej wsi było 56 domów. Był tu młyn,
browar, karczma i dwór518.
Brzostówka była dzierżawioną wsią królewską do 1795 roku do momentu, kiedy austriacki zaborca tej części Polski
przejął dobra królewskie. Od tej pory Brzostówka była własnością kolejnych rządów w Polsce. W latach 1795 - 1809 był
to rząd Austrii519. Wieś znajdowała się w obwodzie chełmskim. Przez krótki okres tereny te były również określane jako
Galicja Zachodnia, a nawet Księstwo Lubelskie 520. W 1880 roku było tu już 69 domów mieszkalnych. Wieś należała do
parafii Ostrów521. W latach 1809 - 1815 Brzostówka należała do Księstwa Warszawskiego. Od 1815 roku tymi dobrami
zarządzała Komisja Skarbu Królestwa Polskiego522. Ponadto w latach 1826 - 36 odnotowano sprawę Karola Belkiego,
dzierżawcy dóbr Brzostówka przeciwko skarbowi o szkody wynikłe z sekwestracji jego majątku 523. W 1827 roku wieś
liczyła 56 domów i 289 mieszkańców524. W 1830 roku miał miejsce spór pomiędzy Ostrowem Lubelskim, a Brzostówką:
„Ostrów chciał odzyskać grunty z zaroślami należące do rządowej wsi Brzostówka”525. Składano skargi do władz carskich, ale ich rozpatrzenie było odraczane bez rozpatrzenia.
Brzostówka była (i częściowo nadal jest) bardzo związana ze Starostwem Parczewskim i parafią Ostrów Lubelski. Są
to związki z Polesiem, także bezpośrednie kontakty jej mieszkańców z Rusinami (w tym rejonie mieszkającymi najdalej na zachód posługującymi się własną zanikłą gwarą). Spora część mieszkańców Ostrowa Lubelskiego to potomkowie
grekokatolików i prawosławnych, którzy przyjęli katolicyzm po 1905 roku. Na mapie z 1830 roku część wsi Brzostówka
jest opisana jako „RUSKI KĄT”, co w widoczny sposób świadczy o tym, że na tych terenach zamieszkiwały wschodniosłowiańskie narody 526.
Ponadto dane z książki Stanisława Jopa wskazują, że około 1600 roku, we wsi Brzostówka było tylko ok 1/3 Polaków,
a reszta to Rusini, natomiast już ok. 1700 roku Polacy stanowili 50%. W Latach 1790 - 1800 żyją tu już sami Polacy (katolicy) bez Rusinów527. W 1833 roku dzierżawcą folwarku był Ignacy Niewiarowski. W latach 1846 – 64 jako dzierżawca
folwarku wspomniany jest Tomasz Jankowski528.
514 Tamże.
515 Tamże.
516 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu.
517 Osobiste notatki…
518 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu.
519 Tamże.
520 Osobiste notatki…
521 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu.
522 Tamże.
523 Osobiste notatki…
524 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu.
525 Osobiste notatki …
526 Tamże.
527 Tamże.
528 Tamże.

Odrys mapy okolic Brzostówki z roku 1936 – wydanie z roku 1938530
529 Tamże.
530 Osobiste notatki…
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Kapliczka położona przy głównej drodze, we wschodniej części wsi, przy ostatnich zabudowaniach
Obecne „kolonie” były stopniowo zasiedlane przez zmniejszenie folwarku, który był ostatecznie rozparcelowany po
1944 roku jako własność skarbu państwa.
Po „urządzeniu” wsi w 1854 roku, budynki gospodarcze znajdowały się (jadąc od Nowej Woli) po prawej stronie (od
południa), a domy mieszkalne po lewej. Jedną z kolonii zasiedlił wtedy prapradziadek Witolda Marzędy – Antoni Hoduń
(1819 – 1900); jego chrzestnym był Leon Marzęda. Kolonia liczyła ok. 21 morgów i dodana do niej była także wspólnota
pastwisk 531. W 1864 roku ziemia rządowa użytkowana przez mieszkańców została uwłaszczona, ale obok wsi nadal był
folwark stanowiący majorat rządowy. W dniu 11 XI 1867 roku, car nadał folwark gen. Iwanowi Nabokow jako „donację”.
Miał on 1092 morgi i 360 rubli rocznego dochodu. W 1909 roku folwark był własnością Katarzyny Nabokow c. Jana 532.
Według spisu powszechnego z 1921 roku Brzostówka dzieliła się na cztery osady: Brzostówka Folwark, Brzostówka Leśniczówka, Brzostówka Kolonia i Brzostówka Wieś. W folwarku było w tym czasie 3 domy i 60 mieszkańców, w leśniczówce
2 domy i 10 mieszkańców, w koloni 2 domy i 14 mieszkańców, a we wsi 141 domów i 874 mieszkańców533. Dziedziczką w
Brzostówce według Księgi Adresowej Polski z 1929 roku była Wiktoria Arciszewska, posiadająca 165 ha ziemi. Folwark
był własnością rządową, a Arciszewscy byli dzierżawcami. W tym czasie działała tu spółdzielnia o nazwie „Zgoda”. Zakład
kowalski posiadał Bolasta (imię nieznane), a sklep spożywczy Wronowski (imię nieznane). Były też dwa wiatraki, jeden
należał do Lato (prawdopodobnie Józefa), a drugi do Pomorskiego (imię nieznane)534.
Według Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce w tej wsi zachowało się wiele budynków drewnianych pochodzących jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku. Są zbudowane w konstrukcji zrębowej dwutraktowej z przelotową sienią i mieszkalnymi pomieszczeniami po bokach. Wewnątrz znajdują się stropy belkowane. W niektórych domach zachowały się od frontu
wysunięte dwuspadowe daszki wsparte na czterech słupach z ozdobnymi szczytami. Dachy budowli są czterospadowe,
kryte słomą.
Do zabytków w Brzostówce należą też przydrożne kapliczki. Jedna pochodzi zapewne z końca XVIII wieku; była uszkodzona podczas I wojny światowej, odnowiono ją w 1921 roku. Murowana z cegły w kształcie czworobocznego słupa
o trzech coraz węższych kondygnacjach jest zwieńczona kutym żelaznym krzyżem. Druga z kapliczek pochodzi z przełomu XIX i XX wieku; jest murowana z cegły, czworoboczna, z dwuspadowym daszkiem. Wewnątrz znajduje się rzeźba
Chrystusa Frasobliwego oraz dwa mosiężne lichtarzyki. Obok jest krzyż drewniany z 1926 roku535.

Kapliczka położona w ciągu zabudowy wsi, przy skrzyżowaniu z drogą do Nowej Wsi

531 Tamże.
532 Tamże.
533 Strona internetowa http://serniki.eurzad.eu.
534 Tamże.
535 Tamże.
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KU WOLNEJ - DZISIEJSZEJ OJCZYŹNIE
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność,
szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II
Jak pisze Antoni Kępiński, „dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka”. Każdy kraj, województwo, powiat, gmina
czy wioska ma swoich bohaterów, którzy za wolność własnej Ojczyzny oddali życie. Dzięki skrupulatności mieszkańca
Brzostówki – Stanisława Pietrzeli, dzisiaj możemy wymienić z imienia i nazwiska bohaterów, którzy w latach 1939 - 46
polegli po to, by przyszłe pokolenia mogły się rodzić, wychowywać i żyć w wolnej Ojczyźnie.
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przez wieś, aż do krzyżówek prowadzących na Rozkopaczew. Brzostówka uzyskała połączenie z Lubartowem i Lublinem;
w ciągu dnia kursowało kilka autobusów PKS539. W roku 1993 we wsi Brzostówka odbywa się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Serniki. Podjęto wówczas decyzję o budowie wodociągu we wsi. Wybrano tym samym społeczny Komitet Budowy wodociągu. W zimie z roku 1993 na 1994 wykonano niezbędną dokumentację. Wiosną 1994 roku rozpoczęto
prace budowlane. Woda w domach mieszkańców Brzostówki pojawiła się w grudniu 1994 roku. W roku 1998 Brzostówka
została ztelefonizowana 540. Dzisiejsze oblicze miejscowości Brzostówka jest efektem ciężkiej pracy minionych pokoleń.
To owoc działań tych, którzy walczyli o wolną ojczyznę i nierzadko ponieśli najwyższą cenę. To także wynik systematycznych i ofiarnych działań tych, którzy odbudowali ją, modernizowali i unowocześniali.

GROMADA BRZOSTÓWKA

Historia uczy,
że demokracja bez wartości łatwo się przemienia
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Jan Paweł II

POLEGLI ZA WOLNĄ OJCZYZNĘ W LATACH OD 1939 DO 1946:
Ludwik Mazur,
Koryciński Faustyn,
Włosek Bolesław,
Bodzak Edward,
Sikorska Franciszka,
Lato Michał,
Lato Stanisław,
Pilsak Antoni,
Gątarz Błażej,
Gątarz Rozalia,
Gusarow Aleksander,
Woźniak Jan,
Szalast Stanisław,
Szalast Antoni,
Gryzio Antoni,
Walczyński Franciszek,
Wronowski Henryk,
Budka Hieronim,
Szymanek Stanisław,
Szymanek Czesław,
Wronowski Stanisław,
Dejko Kazimierz,
Tkaczyk Józef,
Pyła Józef,
Grzegorczyk Piotr,
Zalewski Wacław.536
Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się długotrwały proces odbudowy Brzostówki. Po wojnie rolnictwo było
tu na bardzo niskim poziomie. W tamtych latach pożyczki na cele budowlane były niskoprocentowe. Mieszkańcy zaciągali
je masowo, budowali obory i budynki gospodarcze głównie po to, aby zwiększyć pogłowie bydła. Wielu mieszkańców zatrudniało się w tzw. PGR-ach, inni zakładali własne gospodarstwa. Nie było łatwo. W tamtych czasach nie było maszyn rolniczych, takich jak współcześnie. Prace polowe wykonywano mocą rąk ludzkich i przy pomocy siły pociągowej koni. Tylko
nieliczni posiadali kierat i maszyny zwane sztyftówkami. W roku 1950 zaczęto stosować nawozy sztuczne, dzięki czemu plony
były większe. W tym samym roku rozpoczęto przymiarki do elektryfikacji Brzostówki ku wielkiemu zadowoleniu jej mieszkańców, którzy systematycznie wnosili opłaty. Już na jesieni rozpoczęto prace przy budowie linii. Prace ukończono 1 maja
1951 roku. W domach zaświeciły się pierwsze żarówki, oświetlono również ulice. Elektryfikacja wsi poczyniła znaczne postępy
w rolnictwie. Mieszkańcy Brzostówki zaczęli zakładać zasilanie elektryczne i kupować silniki elektryczne oraz śrutowniki. Ludziom było już lżej. Z czasem Brzostówka zaczęła się rozbudowywać. Na miejscu starych domów i budynków gospodarczych
pokrytych strzechą zaczęły powstawać domy i budynki murowane, zaopatrzone w centralne ogrzewanie; z domów znikały też
lampy naftowe. W gospodarstwach rolnych (początkowo dostępne jedynie w Gromadzkich Ośrodkach Maszynowych) zaczęły
pojawiać się kosiarki, siewniki, kopaczki do ziemniaków; wozy na gumowych kołach, które zastąpiły żelaźniaki537. W latach
50-tych ubiegłego stulecia we wsi zaczęły powstawać tzw. Kółka Rolnicze 538. W roku 1966 postulowano do Kierownictwa
Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych o budowę drogi na odcinku Brzostówka - Nowa Wola. Powołano wówczas Komitet
Budowy Drogi, a w jego skład weszli: Stanisław Chłopaś, Jan Dejko, Stanisław Pietrzela, Jan Małyska, Jan Kamieński oraz
Stanisław Szalast. Budowę drogi ukończono na dzień 28 maja 1968 roku. W październiku roku następnego zbudowano już drogę
536 S. Pietrzela: Kronika Wsi, Moja Wioska Brzostówka, rękopis z roku 1996, udostępniony na potrzeby niniejszego opracowania przez rodzinę Stanisława Pietrzeli, s. 192-193.
537 Tamże, s. 102-119.
538 Tamże, s. 127.

Rok 1953 był znaczący w kwestii administracyjnego podziału kraju. Rozpoczęto wówczas przygotowania do podziału
kraju na najniższym szczeblu. Dotychczasowe granice gmin miały ulec zmianom. Ich miejsce miały zastąpić mniejsze
jednostki – gromady. Gromady miały dać początek dużym, kolektywnym gospodarstwom rolnym, wzorowanym na radzieckich kołchozach. W dniu 25 września 1954 roku weszła w życie ustawa o reformie podziału administracyjnego. Gminy zastąpiły gromady obejmujące tereny jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Nowe gromady charakteryzowały
powiązania komunikacyjne, wspólne urządzenia gospodarcze, kulturalne, zdrowotne itd. Liczba mieszkańców miała się
wahać od tysiąca do trzech tysięcy, powierzchnia od 15 do 50 km kwadratowych. Na czele gromady stała Gromadzka
Rada Narodowa wraz z Prezydium tj. przewodniczący, zastępca, sekretarz prezydium i dwóch, trzech członków541. Brzostówka oraz Wólka Zawieprzycka tworzyły jedną gromadę – Gromadę Brzostówka. Od 1 stycznia 1960 roku do gromady
Brzostówka dołączyła Nowa Wieś wraz z jej kolonią.
Radni poszczególnych kadencji w latach 1955 - 1965542:
RADNI GROMADZCY 		
KADENCJI 1955-1958		

RADNI GROMADZCY 		
KADENCJI 1958-1961 		

RADNI KADENCJI
1961-1965

Lato Antonina,
Jemielnik Józef,
Zalewski Tomasz,
Marzec Antoni,
Szalast Mieczysław,
Koziara Józef,
Czyżyk Julian,
Spaczyński Aleksander,
Walczak Franciszek,
Wlazły Kazimierz,
Lato Bolesław,
Szalast Bolesław

Pilsak Stefan,
Gryzio Władysław,
Czubacka Anna,
Dejko Jan,
Zapałowicz Konstanty,
Gryzio Jan,
Bronisz Antoni,
Małyska Kazimierz,
Szymanek Stanisław,
Jazgarski Czesław,
Waśkowicz Stanisław,
Wlazły Kazimierz,
Bednarczuk Zenon,
Oleszczuk Stanisław,
Wdowiak Zdzisław,
Spaczyński Aleksander

Marzec Jan,
Jakubczak Franciszek,
Szalast Tadeusz s. Józefa,
Budka Marian,
Budka Stefan,
Jemielnik Józef,
Czubacka Anna,
Oleszczuk Stanisław,
Mikołajczuk Jan,
Pyła Ryszard,
Pilsak Stefan,
Walczak Franciszek,
Czubacki Zdzisław,
Tkaczyk Marian,
Gąsior Jakub,
Wójtowicz Wanda,
Grzegoczyk Stefan,
Nowosadzki Antoni

Jak wynika z Historii Samorządu i Administracji Gminy Serniki pierwszym Przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Brzostówka został Julian Czyżyk a Sekretarzem Prezydium - Aleksander Spaczyński. Od 1956 roku
Radzie przewodniczył Kazimierz Wlazły. Po wyborach do rad narodowych w lutym 1958 roku został Kazimierz Wlazły.
W skład Prezydium wchodzili ponadto: Stefan Pilsak, Stanisław Waśkowicz i Zenon Bednarczuk. W maju 1960 roku nowym Przewodniczącym został Stefan Pilsak, który kierował gromadą do końca jej działalności, tj. do grudnia 1961 roku.
Jej obszar został rozparcelowany pomiędzy następujące gromady: Serniki – do której dołączyła Nowa Wieś wraz z kolonią
oraz Ostrów Lubelski. Gromada Ostrów Lubelski powiększyła się o obszar dawnej gromady Brzostówka z jej kolonią oraz
Kolonii Wólka Zawieprzycka 543.
539 Tamże, s. 137-141.
540 Tamże, s. 180-185.
541 Historia Samorządu i Administracji w Gminie Serniki 1864-2011 (Informator). Lublin 2011, s. 27.
542 Tamże, s. 30.
543 Tamże. s. 29-30.
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HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOSTÓWCE

W czasie trwającej wojny nauczyciele ukrywali się przed Gestapo. Był
to najtragiczniejszy okres podczas okupacji. Podczas zajęć lekcyjnych
nauczyciele w obawie przed żołnierzami niemieckimi stawiali uczniów
na straży. Noce były również niebezpieczne, wszyscy czuwali. Pomimo
zmęczenia uczniowie chętnie przychodzili na lekcje a nauczyciele z narażeniem życia prowadzili zajęcia. Dzieci oprócz zajęć dydaktycznych
zbierały również zioła lecznicze, którymi leczono rannych Polaków.

Czynić świat bardziej sprawiedliwym,
to znaczy dokładać wszelkich starań,
aby nie było dzieci niedożywionych
i bez możliwości kształcenia.
Jan Paweł II

W 1943 roku w budynku szkoły przez kilka dni kwaterowała niemiecka żandarmeria. W tym czasie Niemcy zdewastowali szkołę i zniszczyli wiele pomocy. Dnia 21 lipca 1944 roku młodzież pod opieką nauczycieli rozbroiła ostatnich niemieckich żołnierzy. Brzostówka oraz
okolice zostały wyzwolone. W latach 1944 - 19 nauka w szkole odbywała
się na dwie zmiany, ponieważ obowiązek szkolny obejmował dużą liczbę uczniów. W dniu 24 marca 1946 roku podczas ogromnej wichury został uszkodzony dach na budynku szkolnym.

Początek Szkoły Podstawowej w Brzostówce datuje się na rok 1907. Wtedy to dwie rodziny: Gryziów i Bartkowiczów
przekazały działkę oraz materiał na wybudowanie budynku. Tak rozpoczęła się budowa pierwszej drewnianej szkoły na
terenie Brzostówki. Z powodu zbliżającej się I wojny światowej budynek nie został ukończony. W tym okresie nauczyciel
Antoni Wlazły uczył w domu prywatnym. Pierwszą nauczycielką pracującą w szkole była pani Janina Paprocka. W latach
1919-1924 szkołą zarządzał kierownik Jan Zygan a zajęcia prowadziły dwie nauczycielki: Kazimiera Zygan i Janina Wiśniewska.
W 1924 roku pracę w szkole rozpoczęły panie: Kazimiera Zapałowicz i Józefa Grzecówna. Kierownikiem szkoły został
Konstanty Zapałowicz, który zarządzał placówką do roku 1958. W momencie przejęcia szkoły przez w/w kierownika budynek znajdował się w opłakanym stanie. Wymagał gruntownego remontu i doposażenia w pomoce naukowe. Dlatego
też w 1925 roku uczniowie wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną wystawili ,,Betlejem Polskie”; dochód z przedstawienia
przeznaczono na zakup pomocy szkolnych i wyposażenia strażackiego. W roku 1925 do szkoły uczęszczało 138 uczniów.
Na początku września następnego roku przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono książki do biblioteki
szkolnej. W okresie międzywojennym każdy początek roku szkolnego poprzedzało uroczyste nabożeństwo w kościele
parafialnym w Ostrowie Lubelskim. W latach 1927 - 35 w marcu uroczyście obchodzono imieniny Marszałka Polski
– Józefa Piłsudskiego. W tym czasie organizowano także akademie upamiętniające święta państwowe - Konstytucję
3 Maja i Odzyskanie Niepodległości - 11 Listopada.
Dnia 18 września 1929 roku w czasie pożaru wsi spłonął drewniany budynek szkoły wraz z mieszkaniem kierownika,
wyposażeniem szkoły i księgami szkolnymi. Przerwa w nauce trwała dwa miesiące. W listopadzie wznowiono zajęcia,
które odbywały się w jednym wynajętym lokalu w wiosce. W szkole nie było podstawowych mebli i żadnych pomocy
dydaktycznych. Dzięki staraniom kierownika szkoły zrobiono kilka nowych ławek, kilkanaście wypożyczono ze szkół
sąsiednich, zakupiono 2 tablice, stół i szafę, by uczniowie mogli kontynuować naukę. W dniu 19 czerwca 1932 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego zmieniło stopień organizacyjny szkoły z 3 klasowej na 2 klasową, a 1 września
kolejnego roku odbyło się zebranie rodziców, podczas którego podjęto uchwałę o odbudowie szkoły. W dniu 9 września
1935 roku przewodniczący wystąpił z prośbą do Inspektoratu Szkolnego w Lublinie o pozwolenie na budowę szkoły
II stopnia. Następnie 9 października został powołany Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stał Tomasz Jemielniak. Dwa
lata później 10 czerwca 1937 roku położono fundamenty pod przyszłą placówkę. Materiał został zakupiony za pieniądze
uzyskane z odszkodowania po spalonym budynku. Miejscowa ludność aktywnie włączyła się w budowę nowej szkoły.

Rok szkolny 1948 - 49 zakończył edukację dzieci w szkole 6 – letniej. W tym czasie do szkoły uczęszczało około 191 uczniów. Od 1949
roku uczniowie pobierali naukę w szkole 7 - klasowej. W szkole uczyło
się około 204 uczniów, wśród nich były dzieci z Wólki Zawieprzyckiej
i Nowej Wsi. Od 1947 roku w szkole nie obchodzono uroczystości zwiąPierwszoklasiści z roku 1939, zdjęcie z: S. Pietrze- zanych z 3 Maja i 11 Listopada. Od tego roku zaczęto organizować akala, Kronika Wsi, Moja wioska Brzostówka, rękopis demie związane z 1 Maja, Wyzwoleniem Warszawy i Rocznicą Rewolucji
z roku 1996 udostępniony przez rodzinę Stanisława Październikowej. 25 listopada 1947 roku uczniowie wystawili baśń pt.
Pietrzeli, na potrzeby niniejszego opracowania, s. 6 ,,Jaś i Małgosia”; dochód uzyskany ze zbiórki pieniędzy przeznaczono na
odbudowę zniszczonej Warszawy. Od 1949 roku uczniowie nie brali już
udziału w nabożeństwach rozpoczynających naukę w szkole; zamiast
tego wysłuchiwali przemówień przedstawicieli PZPR.

Dnia 22 sierpnia 1937 roku nowy budynek został poświęcony przez proboszcza parafii Kalinowskiego (imię nieznane).
W latach 1938 - 39 trwały prace wykończeniowe. Wybuch II wojny światowej spowodował zmianę nauczanych przedmiotów. Okupant zabronił nauki języka polskiego, historii i geografii. Nauczyciele z narażaniem życia uczyli tych przedmiotów nielegalnie. Zamiast nauki języka ojczystego wprowadzono pismo niemieckie ,,STER’’. Jesienią 1940 roku wieś
nawiedziła epidemia tyfusu plamistego; chorobę tą przynieśli sowieccy jeńcy wojenni. Wiele dzieci zachorowało na tę
ciężką, śmiertelną chorobę. W 1942 roku władze okupacyjne nie przydzielały opału dla szkół. Pomimo tej sytuacji nauka
odbywała się bez żadnej przerwy, ponieważ opał zbierano od mieszkańców Brzostówki.
Pierwszy od prawej – Józef Jemielniak

Miejscowa ludność pomaga
w budowie

Nowo wybudowana szkoła

Budynek Szkoły Podstawowej
w Brzostówce

Szkoła Podstawowa w Brzostówce współcześnie

W latach 1947 - 49 przeprowadzono gruntowny remont szkoły. W 1953 roku rozpoczęto porządkowanie boiska szkolnego. Wykonano boisko do siatkówki i dwóch ogni - gry zabawowej. Ponadto ogrodzono cały teren szkolny. W dniu 20
września 1959 roku w szkole odbyło się uroczyste pożegnanie Konstantego Zapałowicza, który pełnił funkcję kierowniczą
przez 35 lat. Zasłużony emerytowany kierownik szkoły przeniósł się do rodzinnego Przemyśla. W latach 1959 - 65 kierownikiem szkoły był Józef Jemielniak. Od 1965 roku kierowanie szkołą powierzono Marianowi Bieleckiemu. Zarządzał
on placówką przez kolejne 24 lata. Od 1966 roku uczniowie pobierali edukację w szkole 8 - klasowej. W latach 1971-72
rozbudowano szkołę. W miejsce pieców kaflowych wstawiono centralne ogrzewanie. Dziesięć lat później w budynku
szkoły została umieszczona Biblioteka Publiczna. W 1991 roku do szkoły ponownie powróciła nauka religii. W 1995 roku
budynek szkolny został podłączony do wodociągu. W roku szkolnym 1999/2000 uruchomiona została 6-letnia Szkoła
Podstawowa. Uczniowie, którzy w dotychczasowej strukturze byli w klasie VII, zaczęli naukę w I klasie gimnazjum w Woli
Sernickiej, Natomiast uczniowie klasy VIII kontynuowali kształcenie według dotychczasowego systemu.
W 2000 roku Gmina Serniki rozpoczęła remont kapitalny całego obiektu szkolnego. Roboty remontowe są wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków w budżecie gminy. Wybudowano wtedy nowe szatnie i toalety. Ponadto
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wymieniono część okien. W kolejnym roku wykonano remont całej podłogi na dolnym korytarzu a rok później chodnik
przy szkole od strony zachodniej oraz dokończono wymianę okien. W październiku 2001 roku szkołę odwiedził ks. Biskup Henryk Tomasik, który spotkał się z uczniami i nauczycielami placówki.

Nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru. Beata Lato - Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała sztandar Małgorzacie Krzewskiej - dyrektor szkoły, która wręczyła go uczniom. Poczet uczniowski reprezentowali: Jakub Małyska,
Agnieszka Wróbel i Magdalena Nowosacka; później dokonali oni uroczystej prezentacji sztandaru. Po jego demonstracji
przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie. Poszczególne klasy reprezentowali: Przemek Waśkowicz, Monika Tołubińska, Katarzyna Grzegorczyk, Mateusz Kaczor, Krystian Onyszko i Aleksandra Lato oraz Jagoda Jemielniak.

W kolejnych latach szkoła przechodziła kolejne remonty i inwestycje. W roku szkolnym 2009/2010 podjęto starania
o nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się 10 maja 2012 r. Wydarzenie to zostało objęte honorowym
patronatem przez Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście
w osobach: Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie, Stanisław Marzęda – Wójt Gminy Serniki, Monika
Baran – Przewodnicząca Gminy Serniki, wielu radnych Rady Gminy oraz księży z okolicznych parafii. Obchody nadania
imienia rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem Zbigniewa Kiernikowskiego - Biskupa Siedleckiego. Pasterza Diecezji Siedleckiej powitali: Małgorzata Krzewska – dyrektor szkoły, Michał Lato - przedstawiciel rodziców oraz uczniowie:
Monika Tołubińska i Hubert Grzyb. Na zakończenie nabożeństwa Ksiądz Biskup poświęcił sztandar szkoły. W skład
pocztu sztandarowego weszli następujący rodzice: Michał Woźniak oraz Agnieszka Woźniak i Agnieszka Jóźwiak. Potem
wszyscy w uroczystym przemarszu udali się do szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Po dotarciu na miejsce ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski uroczyście dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej to
wielkie dla szkoły wydarzenie. Aktu odsłonięcia tablicy
dokonali: Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, Stanisław Marzęda - Wójt Gminy Serniki, Małgorzata Krzewska - Dyrektor Szkoły oraz Agnieszka Wróbel przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Następnie pani dyrektor
Małgorzata Krzewska powitała wszystkich gości. Wygłosiła
też przemówienie, w którym nawiązała do ponad stuletniej historii szkoły, do osoby patrona i zadań wynikających
z przyjęcia Jego imienia. Po wypowiedzi dyrektor szkoły
głos zabrała Monika Baran – Przewodnicząca Rady Gminy
Serniki. Odczytała uchwałę nadającą szkole imię Jana Pawła II. W dalszej części głos zabrał Stanisław Marzęda – Wójt
Gminy Serniki. W swoim wystąpieniu Wójt zwrócił się do
nauczycieli z apelem; aby dzieci w naszej szkole kształcone
były i wychowywane w duchu moralnego przesłania jakim
Ks. Zbigniew Kiernikowski - Biskup Siedlecki dokonuje uroczysteprzez całe życie kierował się patron szkoły Jan Paweł II. Kolejgo poświęcenia sztandaru. W skład pocztu sztandarowego weszli
nym punktem programu było wbicie pamiątkowych gwoźnastępujący rodzice: pan Michał Woźniak oraz panie Agnieszka
dzi do sztandaru szkoły. Uczyniły to następujące osoby: ks.
Woźniak i Agnieszka Jóźwiak.
Zbigniew Kiernikowski - Biskup Siedlecki, w imieniu Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego Janina Biegalska, Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, ksiądz
Marek Antonowicz - Proboszcz Parafii Brzostówka, Stanisław Marzęda - Wójt Gminy Serniki, Monika Baran - Przewodnicząca
Rady Gminy Serniki, emerytowani dyrektorzy naszej szkoły: Marian Bielecki, Krystyna Woźniak i Leonarda Jazgarska, Oksana
Onyszko w imieniu nieobecnej Emeldy Onak - byłej dyrektor szkoły, Jarosław Kuna - emerytowany nauczyciel, Teresa Małyska
- przedstawicielka Grona Pedagogicznego, Beata Lato - Przewodnicząca Rady Rodziców, Agnieszka Wróbel - Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego oraz Małgorzata Krzewska - obecna dyrektor szkoły.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście wysłuchali spektaklu słowno-muzycznego wykonanego przez uczniów,
rodziców i nauczycieli szkoły. Występ został przygotowany
przez Adama Krzewskiego oraz Dorotę Misztal i Annę Sobolewską. Program obejmował poezję Jana Pawła II i fragmenty
Jego wypowiedzi, które były przeplatane utworami muzycznymi. Po akademii wielu zaproszonych gości zabrało głos
i przekazało na ręce dyrektora szkoły listy gratulacyjne i upominki. Na zakończenie wręczono nagrody laureatom gminnego konkursu plastycznego ,,Jan Paweł II i dzieci’’ oraz literackiego ,,List z Polski do Jego Świętobliwości Jana Pawła
II’’. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki. Po
części oficjalnej goście zwiedzili szkołę, wpisali się do księgi gości, obejrzeli wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II,
zapoznali się z historią naszej placówki, obejrzeli kroniki,
Uczennice od prawej: Julia Budzyńska, Agnieszka Wróbel, Magdalena Nowosacka, Monika Puchacz, Jagoda Jemielniak, Paulina Kaczor, Aleksandra Jakubczak, Aleksandra Lato, Julita Jemielniak oraz wiersz deklamuje Anastazja Kłoczek
wystawy prac konkursowych oraz udali się na obiad przygotowany przez rodziców. Dzień 10 maja 2012 roku zapisał
się złotymi literami w historii Szkoły Podstawowej w Brzostówce. Było to zaszczytne wyróżnienie i źródło mobilizacji
do jeszcze lepszej pracy edukacyjnej oraz wychowawczej.
Obecnym dyrektorem szkoły jest Małgorzata Krzewska.
W szkole funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza
75 uczniów. Jest w niej zatrudnionych 15 pracowników,
w tym 12 nauczycieli.
KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BRZOSTÓWCE:
Jan Zygan
Konstany Zapałowicz
Józef Jemielniak

Marian Bielecki
(1965 - 1989)
Pani Małgorzata Krzewska - dyrektor szkoły dokonuje wbicia
gwoździa. Obok Agnieszka Wróbel - Przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego

Uczeń Jakub Małyska całuje przekazany sztandar.
Poczet uczniowski reprezentowali:
Jakub Małyska, Agnieszka Wróbel i Magdalena Nowosacka

Obecny wygląd szkoły w Brzostówce

Leonarda Jazgarska
(1989-1991)

1919 - 1924
1924 - 1959
1959 - 1965

Krystyna Woźniak
(1991-1997)

Emelda Onak
(1997-2008)

Małgorzata Krzewska
(2008 - nadal)
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HISTORIA ZESPOŁU LUDOWEGO W BRZOSTÓWCE ORAZ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą.
Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek,
poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.
Witold Gombrowicz
Jest rok 1906. Brzostówka znajduje się pod zaborem rosyjskim. W szkole uczono tylko w języku rosyjskim. Ówczesny
nauczyciel, Antoni Wlazły był bardzo ceniony przez mieszkańców wsi i okolic za dużą wiedzę, zdolności i kreatywność.
W dzień prowadził zajęcia w szkole po rosyjsku, a wieczorami nielegalnie u siebie w domu po polsku. Narażał się w ten
sposób, gdyż oddziały kozackie pilnowały, kto czynił tajne nauczanie i mogło się to zakończyć zesłaniem na Syberię lub
utratą życia na miejscu. Pod pretekstem nauczania Antoni Wlazły wpadł na pomysł założenia zespołu ludowo-wiejskiego,
w którego skład wchodziły dzieci Antoniego: Feliksa, Stanisław i Jan oraz Tomasz Zalewski (grający na skrzypcach), Dejko
Jan, Woźniak Józef, Pomorski Tadeusz oraz młodzież szkolna. W 1907 roku Antoni Wlazły założył Ogniową Straż Pożarną, która przejęła patronat nad zespołem.
Jest rok 1916. Zespół rozwija się i zdobywa miano zespołu teatralnego. Wystawiono Betlejem Polskie Lucjana Rydla, które nazwano Jasełkami Brzostowskimi. Ostro działają też strażacy. Mieli wówczas 200 litrową beczkę na wodę
ciągniętą przez parę koni i gibaną sikawkę, toporki i bosaki. Strażacy mieli też mundury, pasy i hełmy. Fundusze na
wyposażenie pozyskiwano grając sztuki teatralne. Antoni Wlazły użyczył swojej działki na wybudowanie wspólnymi siłami strażaków i społeczeństwa Brzostówki remizy strażackiej bardzo potrzebnej na próby zespołu, ćwiczenia strażackie
i organizowanie życia kulturalnego całej wsi. Pożary wówczas zdarzały się bardzo często, gdyż budynki były kryte
w większości słomą. Straż miała coraz większe potrzeby, więc młodzież bardziej angażowała się w zarobkowanie pieniędzy wystawiając sztuki w sąsiednich miejscowościach. Jest rok 1926. Po długiej chorobie umiera Antoni Wlazły. Strata
była ogromna dla społeczności Brzostowskiej. Naczelnikiem Straży został najstarszy jego syn Jan, a kierowanie zespołem
przejął najmłodszy - Władysław. W roku 1937 na 30 - lecie istnienia Straży zmieniono jej nazwę. Od tego czasu Ochotniczą Straż Ogniową zaczęto nazywać Ochotniczą Strażą Pożarną 544. W 1937 roku, na trzydziestolecie istnienia Straży
Ogniowej został ufundowany Sztandar O.S.P. Brzostówka, który służy do dziś. Zespół natomiast grał już coraz większe
sztuki np. Chata za wsią, Wierna Nastka, Igraszki z diabłem oraz corocznie wystawiane Betlejem Polskie.
Niestety II Wojna Światowa przerwała działalność zespołu, lecz O.S.P. nadal spełniała sumiennie swoje zadania.
Mieli już dwa beczkowozy i sikawki konne. Furmanami byli również ochotnicy, m.in.: Maczuba Jan, Dejko Antoni, Dejko
Jan, Jazgarski Czesław, Feliksa Wlazły. Okupanci niemieccy prześladowali Straż i zespół. Syrena i książki teatralne były
chowane najczęściej w piecu chlebowym u Feliksy Wlazły córki założyciela. Po wojnie zespół wznowił działalność lecz
omyłkowo spalono książkę Betlejem Polskie Lucjana Rydla. W czasach powojennych zakazano grania niektórych sztuk;
cenzura była bardzo surowa. Zakup pozycji Betlejem Polskie był niemożliwy, więc Władysław Wlazły odtworzył je
z pamięci, a zapisem tekstu zajął się wspaniały aktor i satyryk Roman Pomorski.
Po wyzwoleniu Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostówce liczyła ok. 30 członków. W każdą niedzielę i święta odbywały się ćwiczenia z użyciem sprzętu. Ze śpiewem na ustach ćwiczono też musztrę marszową i dyscyplinę 545. Lata
50-te ubiegłego stulecia były znaczące w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostówce. Dnia 14 lipca 1957 roku
O.S.P. obchodziła 50-lecie swojej działalności. Już przed jubileuszem prezesem straży został Władysław Wlazły, gdyż
Jan zrezygnował ze względu ma wiek i zdrowie. Władysław kierował zarówno zespołem jak i strażą. Wówczas O.S.P.
Brzostówka dzięki usilnym staraniom prezesa otrzymuje pierwszy samochód strażacki i motopompę. Był to samochód
z kasacji jednostki wojskowej. Przydzielano je wówczas
najlepszym jednostkom w województwie. Co prawda
niewielki był z niego pożytek, bo nie był cysterną i nie
był on sprawny, ale wysiłkiem mieszkańców został wyremontowany.
Samochód był powodem wielkiej dumy mieszkańców
Brzostówki, był pierwszym krokiem w kierunku mechanizacji wsi546. Dzień obchodów jubileuszu był szczególny
dla mieszkańców Brzostówki. Odbyły się wówczas zawody, w których uczestniczyły następujące jednostki OSP:
Brzostówka, Nowa Wola, Wola Sernicka, Rokitno, Ostrów
Lubelski, Rozkopaczew oraz Zawieprzyce. OSP Brzostówka zdobyła miejsce pierwsze. Wydarzenia jubileuszowe
wzbogaciło dodatkowo widowisko pt. Zakochani547.

Wozy strażackie na defiladzie 1-szo majowej w Lubartowie

544 S. Pietrzela: Kronika Wsi, Moja Wioska Brzostówka, rękopis z roku 1996, udostępniony na potrzeby niniejszego opracowania przez rodzinę Stanisława Pietrzeli, s. 30.
545 Tamże, s. 92-93.
546 Tamże, s. 94-95.
547 S. Pietrzela: Kronika Wsi, Moja Wioska Brzostówka, rękopis z roku 1996, udostępniony na potrzeby niniejszego opracowania przez rodzinę Stanisława Pietrzeli, s. 122-123.
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W roku 1961 we wsi Brzostówka oddano do użytku wybudowaną w czynie społecznym strażnicę OSP o wartości
150 000 złotych. Inicjatorami budowy byli druhowie: Stanisław Palenkiewicz, Stanisław Szymanek s. Józefa, Witold Tołubiński. Za namową Jana Mazurka i Władysława Pilsaka, córka Władysława Wlazłego Danuta Wysok zgodziła się pokierować zespołem. Patronat nad nim objęło Koło Gospodyń Wiejskich w Brzostówce, prezesem została Janina Wróbel. Zespół
wznowił wystawienie sztuki Betlejem Polskie, a próby odbywały się w podpiwniczeniu budującego się kościoła. Aktorzy
zespołu podjęli uchwałę wystawiania sztuki w okolicznych miejscowościach, celem uzyskania możliwie dużej kwoty
i przekazania jej na budowę kościoła w Brzostówce.
Zespół poszerzał się o nowych członków. Stał się zespołem wielopokoleniowym, gdyż najstarsi aktorzy sięgali osiemdziesiątki, a najmłodsi mieli ok. 5-6 lat. Stworzono zespół taneczny, a w roku 1990 Gmina Serniki zakupiła stroje dla
zespołu Brzostowiacy. Prawie z każdego domu w Brzostówce ktoś należał do zespołu, czasem były to nawet całe rodziny,
np. Wysoków, Polaków, Nowosackich, Jóźwiaków, Budków, Szalastów, Florków, Wronowskich, Gryziów, Włosków, Głębockich, Wójcików, Latów, Dudów, Pyłów, Grzegorczyków, Budzyńskich, Walczaków, Podgórniaków. W okresie stanu
wojennego przystąpili do zespołu nauczyciele w osobach: Jarosław Kuna oraz Barbara i Jerzy Walczakowie.
Około 2000 roku rozwinął swą działalność Kabaret przy zespole Brzostowiacy, który cieszy się ogromną sławą do
dziś. Uświetnia wszelkie uroczystości i przeglądy jeżdżąc po całym kraju i zdobywając wysokie notowania. Wcześniej zespołowi przygrywał na akordeonie Witold Pyła, a później i do obecnej chwili jeździ z kabaretem kapela Paka Woźniaka.
W Kapeli grają: Wysok Stanisław, Kłoda Ryszard, Miziołek Stanisław, Woźniak Zbigniew i Eugeniusz Kudła.
W kabarecie występują następujący aktorzy: Monika i Ewa Polak, Jarosińska Agnieszka, Sebastian Wysok, oraz kierownik zespołu Danuta Wysok. Na regionalnym przeglądzie w Kąkolewicy Monika Polak zdobyła I nagrodę najlepszego
kabareciarza. W kabarecie jest znana jako babka Adelajda.
W 2006 roku oddano do użytku wyremontowaną ze środków unijnych świetlice wiejską. Świetlica jest zarządzana
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Brzostówce i służy dla całej społeczności. Odbywają się w niej zebrania wiejskie, różne
spotkania i uroczystości oraz próby zespołu, kabaretu i strażaków. Jest wizytówką całej wsi.

Brzostowiacy na ludowo
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ARCISZEWSCY W BRZOSTÓWCE
Nie powinniśmy odejść z tej ziemi
nie zostawiając śladów,
które polecać będą naszą pamięć potomności.
Napoleon Bonaparte
W historię wsi Brzostówka wplatają się losy rodziny Arciszewskich. Historia rodu Arciszewskich w Brzostówce miała
swój początek w XIX wieku. Po upadku powstania styczniowego dobra Brzostowskie wydzierżawił Wincenty Arciszewski,
syn Józefa Arciszewskiego i Rozalii z domu Kaczyńskiej. Dobra te obejmowały wówczas 260 ha pól uprawnych, 450 ha
lasów i 20 ha łąk i mokradeł, którymi Wincenty gospodarował do roku 1898. Rozebrał liczący ponad 200 lat dwór i postawił w jego miejscu nowy, otoczony lipami.
Rodzina Stanisława Zygmunta Arciszewskiego
przed Dworem w Brzostówce: Wiktoria Anna z
Charchowskich Arciszewska (żona Stanisława
Zygmunta), Stanisław Zygmunt Arciszewski
i ich dzieci: Zofia, Zbigniew i Witold (na rowerze)

Witold Stanisław (1895 – 1975) i jego żona Janina
z Wojewódzkich (1902 – 1996) Arciszewscy

Dwór w Brzostówce

Córka Stanisława Zygmunta
- Zofia Arciszewska

Po zakończeniu II wojny światowej Brzostówka, która była majątkiem państwowym uległa parcelacji. Córka Stanisława Zygmunta – Zofia Arciszewska otrzymała część ogrodu i sadzawkę, łącznie 3 ha. Dwa lata przed śmiercią oddała
ziemię na rzecz państwa w zamian za rentę 551. Zofia Arciszewska jeszcze w latach 70 - tych ubiegłego stulecia mieszkała
na stancji u Jana Pietrzeli w Kolonii Brzostówka. Z Brzostówki wyprowadziła się na Wybrzeże. Zmarła w Pucku mając
86 lat. Spoczywa na cmentarzu w Gdańsku - Wrzeszczu 552.

Po śmierci Wincentego dzierżawę dóbr brzostowskich przejął Stanisław Zygmunt - syn Jana, tworząc tym samym
drugie rodzinne gniazdo Arciszewskich. Stanisława Zygmunta uważano za dobrego gospodarza. Posiadał on wiedzę teoretyczną, którą zdobył w Puławach i umiejętności praktyczne, które nabył pracując wraz z ojcem. Gospodarował nowocześnie. Na bagnach założył stawy rybne, meliorował łąki. Poświęcał się również działalności społecznej. Zyskał ogromne
uznanie ziemian, kupców i chłopów za szacunek do ludzi i wielkość swoich poczynań. W okresie I wojny światowej
rodzina Stanisława Zygmunta wyruszyła do Moskwy. Po ciężkiej chorobie i wielu nieudanych próbach leczenia Stanisław
Zygmunt zmarł w Moskwie, a jego żona wraz z rodziną powróciła do Brzostówki, gdzie w 1931 roku zmarła.

Brat Zofii - Leszek za zasługi dla ruchu partyzanckiego otrzymał
5 ha ziemi w tym pogorzelisko dworu i zabudowań. Mimo to nie pozostał w Brzostówce. Wraz z rodziną wyemigrował na Wybrzeże. Myślami jednak często powracał do Brzostówki – miejsca w którym się
urodził, wychowywał i które kochał. Czar Brzostówki pozostał na fotografiach, funkcjonuje w opowiadaniach wspomnianych potomków
rodziny Arciszewskich 553.

Po śmierci Stanisława Zygmunta dobrami Brzostowskimi zarządzał jego syn Witold, który honory te przekazał swojemu bratu Leszkowi w roku 1930. Leszek miał poważne trudności w gospodarowaniu dobrami Brzostowskimi. Trudności te miały związek z międzynarodowym kryzysem 548.
Stanisław Pietrzela - mieszkaniec Brzostówki, tak pisze o Leszku Arciszewskim:

Brzostówkę wspomina autor historii rodu Arciszewskich płk mgr Mirosław Nadlewicz Kremky, wnuk Jadwigi z Arciszewskich Kremky:

„Dużą zasługę należy przypisać Arciszewskiemu Lechowi, dzierżawcy majątku Brzostówka, gdyż swym
sprzętem i końmi przy minimalnej odpłatności wykonywali uprawę ugorów na pola orne, co dla mieszkańców było dużym zastrzykiem, bo na wsi brakowało chleba. Pan Arciszewski był wzorowym gospodarzem,
założył na wsi Koło Rolnicze, uczył gospodarzy wsi jak uprawiać ziemię, stosować nawozy sztuczne,
Leszek Bolesław zmieniać płodozmian, ażeby uzyskać wyższe plony. Zorganizował Przysposobienie wojskowe ‘Strzelcy’
549
Arciszewski gdyż był oficerem rezerwy Wojska Polskiego”” .
W II Tomie historii w/w autora czytamy:
„Rodzina Arciszewskich była wzorowymi rolnikami, szanowali pracowników zatrudnionych w majątku,
jak też społecznie udzielali pomocy wsi, przy organizowaniu OSP przez pana Antoniego Wlazły w 1907
roku. (…) Corocznie po zakończonych żniwach Lech Arciszewskich organizował dożynki dla pracowników Folwarku i poproszonych gości ze wsi Brzostówka, gdzie była odprawiona Msza św. Z mieszkańcami
wsi żył w wielkiej przyjaźni, udzielał pomocy zgłaszającym się, dbał by wieś się rozbudowywała i stawała
się rok z roku piękniejsza”550.
W okresie II wojny światowej Witolda Arciszewskiego powołano do wojska. Szczęśliwie uniknął
Maria Arciszewska on jednak niewoli i wrócił do Brzostówki – miejsca, w którym rodzina Arciszewskich przeżyła okres
z domu Załuska okupacji hitlerowskiej i związanych z nią perturbacji. We wrześniu 1943 roku żandarmi niemieccy
starli się z partyzantami radzieckimi w Brzostówce. W konsekwencji doszło do strzelaniny i Arciszewscy zmuszeni byli opuścić dwór, który partyzanci spalili.
548 M. Nadlewicz Kremky.: Dzieje rodziny Arciszewskich, jej związki z Ostrowem Lubelskim i okolicami. Ostrów Lubelski 2007, s. 304-3013.
549 S. Pietrzela: Kronika Wsi, Moja Wioska Brzostówka, rękopis z roku 1996, udostępniony na potrzeby niniejszego opracowania przez rodzinę Stanisława Pietrzeli, s. 34-35.
550 S. Pietrzela: Brzostówka – wieś, która powstała na rubieżach terenu w roku 1864 do 2010roku, rękopis z roku 2010, udostępniony na potrzeby niniejszego opracowania

przez rodzinę Stanisława Pietrzeli, s. 10-11.

płk. Mirosław Nadlewicz Kremky

„Brzostówka to już lata trzydzieste XX wieku. Przyjeżdżałem tam z rodzeństwem na wakacje. Zawsze byliśmy przyjmowani
bardzo serdecznie przez gospodarzy. Brzostówką wówczas zarządzał wujek Leszek Arciszewski i pomagała mu ciocia Zofia Arciszewska. Na wakacjach spotykaliśmy zawsze dzieci wujostwa Witolda i Janiny Arciszewskich – Halszkę i Stasia. W rodzinnej
atmosferze razem spędzaliśmy czas. Biegało się zawsze boso.
Stopy twardniały jak podeszwy. Miejsca do zabaw było dużo:
sad pełen owoców i kwiatów, pasieka sadzawki no i słynne
lipy rosnące koło dworu. Najbardziej lubiłem wypływać łodzią
na duży staw – „wielką wodę” i patrzeć na linię lasu z drugiej
strony. W Brzostówce, gdy wchodziłem do sadzawki, dziesiątki pijawek przyczepiały się do nóg.
W Brzostówce jeździłem na oklep na koniu. Tam jadłem po
raz pierwszy gotowane kaczany kukurydzy z masłem oraz
surowe ogórki z płynnym miodem. W Brzostówce nauczyłem
się tańczyć. Patefon grał wśród lip walce, tanga i fokstroty,
a zaproszeni goście z Lublina i Lubartowa tańczyli. Szczególnie lubiłem tanga. Tam po raz pierwszy przydarzyło mi się
udzielić pierwszej pomocy kobiecie rażonej piorunem na polu.
We czterech, na zmianę, robiliśmy jej sztuczne oddychanie.
Niestety bez rezultatu …. Zawszę będę pamiętał rozmowy
z wujkiem Leszkiem, gdy zabierał mnie na pola i do lasu”554.

Po pogrzebie Jana Arciszewskiego

551 Tamże, s. 304-3013.
552 M. Nadlewicz Kremky.: Dzieje rodziny Arciszewskich, jej związki z Ostrowem Lubelskim i okolicami. Ostrów Lubelski 2007, s. 312.
553 Tamże, s. 304-3013.
554 Tamże, s. 315 - 316.
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PARAFIA BRZOSTÓWKA
Kościół jest naszym wspólnym domem.
Tu są złożone i przechowywane nasze dary,
z tym miejscem łączą się wszystkie nasze nadzieje.
Św. Jan Chryzostom
Parafia Rzymskokatolicka w Brzostówce pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza została erygowana 28 października 1931 roku przez J.E. Ks. Biskupa Henryka Przeździeckiego Ordynariusza Diecezji Podlaskiej555. Czas od erygowania do 1938 roku to okres szukania miejsca pod budowę kościoła. W 1939 roku zakupiono od Skarbu Państwa ziemię
położoną w miejscowości Kolonia Brzostówka o pow. 3,24 ha. Część gruntów została ofiarowana przez mieszkańców
parafii. Obecnie jest to działka Nr 194, która nadal jest własnością parafii.
Druga Wojna Światowa przerwała wszelkie prace związane z budową kościoła. Tuż po wojnie ponownie rozpoczęto
starania o pozwolenie na budowę kościoła i budynków parafialnych. W roku 1957 uzyskano pozwolenie i zaczęto sprowadzać materiały. Pieniądze pozyskiwano z wywózki drzewa z lasów państwowych oraz z dobrowolnych składek parafian.
Opracowania projektu kościoła podjął się architekt inż. Marzyński z Warszawy.

Sad – plac na którym wybudowano Kościół w Brzostówce
W 1958 roku projekt był już gotowy, jednak architekt i ksiądz proboszcz nie mogli uzyskać jego zatwierdzenia, gdyż
wydział architektury w Lublinie nie wyrażał na to zgody. Budowa została zamknięta, a zakupione materiały skonfiskowano i przeznaczono na budowę szkoły podstawowej. Przedstawiciele Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Lubartowie zagrozili mieszkańcom srogimi karami za jakąkolwiek inicjatywę. Pozytywna odpowiedź przyszła dopiero
w roku 1978. Pozwolono wtedy na budowę kościoła we wsi Brzostówka. Ofiarodawcami gruntów przeznaczonych pod
budowę kościoła byli: Tkaczyk Edward s. Antoniego - działka o pow. 0,22 ha, Bodzak Wacław s. Grzegorza z żoną Stefanią – działka o pow. 0,18 ha, Marzec Henryka Janina c. Józefa – działka o pow. 0,09 ha oraz Lech Jan s. Andrzeja z żoną
Bronisławą– działka o pow. 0,57 ha. Łącznie ofiarowano 0,57 ha. Obecnie jest to scalona działka o powierzchni 1,03 ha
(nr 999). Budową zajął się ks. Stanisław Rychlik - długoletni proboszcz Parafii Ostrów Lubelski. Wytyczono lokalizację,
zatrudniono projektanta Mariana Makarskiego z Lublina.
W Komitecie budowy Kościoła byli:
Sektor I: Staropiętka Wacław,
Eugeniusz Szalast, Sawuła Tadeusz
Sektor II: Edmund Jemielniak,
Stanisław Puchacz, Kazimierz Jakubczak
Sektor III: Witold Pyła, Lech Jan s. Jana (zdj. poniżej)
Sektor IV: Sagan Stanisław, Rogalski Stanisław		
			
			
		
		
Witold Pyła
						

Jan Lech
Bronisława Lech
Komitet Budowy Kościoła
Ofiarodawcy ziemi pod budowę Kościoła - Państwo Edward i Aleksandra Tkaczyk

555 Informacje dotyczące kościoła pochodzą z Archiwum Parafialnego w Brzostówce.
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Wnętrze Kościoła w Brzostówce (ołtarz główny)
Kościół został wykonany z cegły w kształcie prostokąta
otynkowany z zewnątrz. Posiada konstrukcję nośną żelbetową. Połać dachu w kształcie namiotu pokryta blachą. Składa się
z prezbiterium, nawy oraz kruchty. Przy głównym wejściu
znajduje się chór o pow. 70 m 2 wsparty na dwóch filarach.
Prezbiterium jest pokryte parkietem.
Nawa, kruchta oraz chór wyłożone są terakotą w kolorze
białym i czerwonym. Ściany wewnętrzne kościoła pokryte
jest boazeria dębową. Nad boazerią po obu stronach znajduje się 16 okien o pow. 1,5m2 każde typu obrotowego, których
futryny i ramy wykonane są z aluminium w kolorze złotym.

291

te wykonał Gutkowski z Lublina (imię nieznane). U spodu nastawy na cokole umieszczono tabernakulum wykonane przez
Dąbskiego z Przemyśla (imię nieznane), a poświęcone przez Ojca św. Jana Pawła II. Tabernakulum ufundowane zostało
przez parafian jako dzieło kongresowe upamiętniające II Kongres Eucharystyczny w Polsce w 1987 roku. Na głównej ścianie
po prawej stronie kościoła wisi kopia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Po lewej znajduje się obraz św. Jana Chrzciciela – patrona parafii. Obrazy te namalowane zostały przez Jarmosiewicza (imię nieznane). W roku 1984 zakupiona została Droga
Krzyżowa, fundatorami poszczególnych stacji byli: I - Jan Woźniak, II - Stefan Grzegorczyk, III - Państwo Korycińscy, IV Józef Woźniak, Jan Źrubek, V - Rozalia Wierzchowska, Jan Pilsak, VI - Halina i Stanisław Hołda, VII - Genowefa Jemielniak,
Józef Kuzioła, Andrzej Rodak, Marianna Wójtowicz, VIII Kazimierz Wójcik, IX - Franciszek Bartkowicz, Anna Dejko,
X - Aleksander Budka, XI - Edwarda Czubacka, Anna Mazurek, Ludwik Mąka, Zofia Sternik, Genowefa Wierzchowska,
Zofia Woźniak, Waleria Zalewska, XII - Józef Lato, Roman
Lato, XIII - Bolesław Mazurek, Wiesław Wronowski, XIV
- Edwarda Jemielniak, Zofia Mazurek, Helena Szalast, Bolesław Włodarczyk. Ofiarodawcy to mieszkańcy Brzostówki
i Wólki Zawieprzyckiej556.
Kościół w Brzostówce ma własną kronikę wydarzeń. W dniu
3 czerwca 1984 roku ks. bp. Jan Mazur konsekrował dzwony i poświęcił Cmentarz Grzebalny. Dzwony otrzymały
następujące imiona: Jan Paweł II - Votum parafian z Brzostówki i Roman - Votum ks. Romana Sawczuka. Pierwszy
ślub odbył się w dniu 15 listopada 1980 roku. Młoda para
to: Krystyna Budka z Brzostówki i Józef Szperonga z Kacwina, jeden z budowniczych kościoła.
Marianna Wójcik – ofiarodawczyni placu na cmentarz grzebalny

W każdym oknie rama ma trzecią szybę witrażową.
Ponadto są dwa duże okna naprzeciwko siebie w kształcie trójkątów, podzielone na 7 części z ramami z drzewa
klejonego. W oknach tych przewidziano miejsce do zamontowania konstrukcji szyb witrażowych. W ścianach
szczytowych znajdują się dwie rozety; większa nad chórem, mniejsza nad głównym ołtarzem wykonane z drzewa
dębowego i przeszklone szkłem witrażowym od środka
w kolorze miodowym, brązowym i zielonym a z zewnątrz
szkłem antisolowym. We wnętrzu kościoła po lewej stronie nawy znajdują się schody żelbetowe, prowadzące na
chór, pokryte drzewem dębowym, posiadające ozdobną poręcz. Na chórze zamontowano ozdobną balustradę
wykonaną z drewna dębowego oraz bukowego. Obydwie
wewnętrzne połacie dachu pokryte są ślepym sufitem wyKościół Parafialny pod wezwaniem św. Szymona
konanym z drzewa świerkowego, do którego przybita jest
i Judy Tadeusza w Brzostówce – widok od Plebanii
ozdobna boazeria w kształcie cyklicznie powtarzających się
kasetonów z drzewa brzozowego, dębowego, machoniu i świerka syberyjskiego. Cala powierzchnia dachu liczy 600 m2.
Na froncie kościoła znajduje się pozioma płyta balkonowa na wysokości 5 m; dojście do niej jest poprzez chór i dwie
pary podwójnych drzwi umieszczonych symetrycznie. Do kruchty prowadzą dwuskrzydłowe pełne drzwi główne oraz
para drzwi bocznych, nad którymi są umieszczone świetliki. Z kruchty do kościoła prowadzą przeszklone drzwi główne
i para drzwi bocznych. W lewej części prezbiterium są drzwi pełne prowadzące do zakrystii.
Wszystkie drzwi w kościele wykonane są z drzewa dębowego, ozdobione filongami, posiadają zamknięcia i ozdobne
mosiądzowe klamki. Front kościoła zakończony jest dużym krzyżem ażurowym o wysokości 3 m. wykonanym z aluminium anodowego w kolorze złotym. Kalenica dachu obłożona jest blachą miedzianą. Od strony prezbiterium kościół
zakończony jest wieżą prostokątną wznoszącą się ponad połać dachu na wysokość 7 m., obrobiona blachą miedzianą
zakończona małym krzyżem aluminiowym w kolorze złotym. Wieża ta spełnia funkcję dzwonnicy. Tylna ściana kościoła jest jednocześnie ścianą plebanii. Budynek ten ma kształt prostokąta, wykonany został z cegły palonej, otynkowany
z zewnątrz i wewnątrz. Na parterze znajduje się zakrystia i kancelaria. Wewnątrz kościoła na ścianie czołowej znajduje się
nastawa ołtarzowa w formie kapliczki o wys. 11 m. zbudowana z drewna dębowego, bukowego, mahoniowego i sosnowego.
W nastawie tej umieszczona jest rzeźba Chrystusa. Po lewej stronie znajduje się rzeźba ś. Piotra, a po prawej ś. Pawła. Rzeźby

Cmentarz przykościelny został założony w 1984 roku.
Jest utrzymany w formie trawnika, na którym rosną też
drzewa. Grunt pod cmentarz ofiarowali mieszkańcy Brzostówki: Wójcik Bronisław i Marianna, Szalast Marianna c. Józefa, Krystyna i Andrzej Małyska oraz Budzyńska Janina c.
Czesława. Pierwszym pochowanym mieszkańcem na cmentarzu był śp. Stefan Budka.Dnia 6 maja 1995 roku nastąpiła
zmiana ks. Proboszcza - Ks. Roman Sawczuk otrzymał nominację do Parafii Klonowica Duża a na jego miejsce został nominowany Ks. Tadeusz Tomasiuk. W czasie pracy duszpasterskiej ks. Tadeusza parafia w Brzostówce została wyposażona w doskonałej
jakości organy elektroniczne i w witraże. Zostały zrobione również schody do kościoła.
W dniu 8 lipca 2004 roku dotychczasowy ks. proboszcz Tadeusz Tomasiuk został przeniesiony decyzją ks. bp. Ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego do parafii Dokudów, natomiast na jego miejsce został powołany Ks. Marek Antonowicz. Na początku swojej posługi kapłańskiej Duszpasterz przeprowadził gruntowny remont plebanii oraz kapitalny
remont centralnego ogrzewania na plebani. Mogło się to dokonać dzięki ofiarom zebranym przez parafian i ofiarom
z niedzielnych tac. W roku 2005 zostały wymienione wszystkie okna na plebani. Inwestycja została sfinansowana ze
składek parafian. W kościele zamontowano rzutnik i ekran do wyświetlania tekstów pieśni. W dniu 13 lutego 2005 roku
w jawnym głosowaniu została wybrana rada parafialna. Jesienią tego samego roku sprzedano działkę wraz ze stojącymi na
niej budynkami gospodarczymi ofiarowaną przez małżeństwo Stanisławę i Jacentego Woźniaków. Za uzyskane fundusze
zakupiono ławki do kościoła oraz nowy piec centralnego ogrzewania.
13 maja 2006 roku w dniu święta Matki Bożej Fatimskiej została odprawiona Msza Święta za zmarłych budowniczych
i fundatorów kościoła. Po jej zakończeniu uroczyście posadzono Dęby Tysiąclecia. Pierwszy - imienia Jana Pawła II przed
kościołem w Brzostówce, drugi - imienia sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego przed Szkołą Podstawową w Brzostówce, a trzeci - Budowniczych i fundatorów kościoła w Brzostówce - na cmentarzu grzebalnym. W tym samym roku
został wprowadzony nowy zwyczaj związany z poświęceniem pól. Każda rodzina corocznie wpisuje swoją intencję na nabożeństwo poświęcenia. Intencje te są zawsze czytane w Modlitwie Wiernych w czasie Mszy Świętej na zakończenie nabożeństwa.
W dniu 21 września 2006 roku odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii. Przewodniczył jej ks. bp Henryk Tomasik.
Od roku 2010 młodzież z Brzostówki organizuje Drogę Krzyżową przez wieś, której przewodniczy ks. proboszcz Marek Antonowicz. W dniu 10 maja 2012 roku naszą parafię odwiedził Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Został zaproszony
na uroczystą Eucharystię z okazji nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Brzostówce i nadania sztandaru.
Odpusty obchodzone są: 24 czerwca - wspomnienie św. Jana Chrzciciela oraz 28 października – wspomnienie
św. Szymona i Tadeusza.

556 Informacje dotyczące kościoła pochodzą z Archiwum Parafialnego w Brzostówce.
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Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza w Brzostówce
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EKOLOGIA W BRZOSTÓWCE
Cywilizacja ludzka osiągnęła już granice
wyznaczone zamkniętym układem
naszej planety.
Dalej jest tylko ekorozwój...
Maciej Nowicki

Strona tytułowa Wólka Zawieprzycka

Grupa Producentów Rolnych Brzost - Eko Spółka z o.o. powstała z inicjatywy rolników mających swoje gospodarstwa
ekologiczne we wsi Brzostówka. Obecnie do grupy należą również takie gospodarstwa z innych miejscowości w obrębie
Gminy Serniki. Grupa została założona i działa od maja 2007 roku. Obecnie w skład GPR Brzost - Eko Sp. z o.o. wchodzi
dziewięciu producentów, którzy gospodarują na ok. 150 ha użytków rolnych. Brzost – Eko reprezentuje zarząd. Członkowie reprezentacji to: Sławomir Fiutka - prezes zarządu, Zenon Franciszek Wróbel - wiceprezes oraz Monika Anna Baran
- członek zarządu.

Grupa Producentów Rolnych Brzost – Eko prezentuje swoją ofertę na Dożynkach Powiatowych,
Serniki 2012 roku (źródło: serniki.eurzad.eu)

„Podstawowym celem działania Grupy jest promowanie i sprzedaż produktów ekologicznych wytworzonych w gospodarstwach jej członków. Brzost-Eko oferuje produkty ekologiczne zarówno dla odbiorców indywidualnych jak również dla większych odbiorców hurtowych i przetwórni. Cały czas wzbogaca i rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Brzost-Eko Sp. z o.o.
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i jest w miarę możliwości gotowa dopasować swoją ofertę do potrzeb rynku.
Ze względu na umiejscowienie Grupy (okolice Lublina i Lubartowa, woj. lubelskie) wiodącym produktem są owoce miękkie.
Okolica ta słynie z klimatu, który nadaje specyficzny i znakomity smak truskawce czy malinie, którą uprawiają gospodarstwa
ekologiczne. Od Brzost-Eko można nabyć również truskawki odmian deserowych: Marmolada, Clery, Galiaciv. Oferta BrzostEko zawiera również warzywa, takie jak: fasola szparagowa, dynia Hokkaido czy Bambino. W roku bieżącym Brzost-Eko zaoferowało szeroką gamę ekologicznych warzyw dla indywidualnego klienta, takich jak ekologiczne ziemniaki, buraki ćwikłowe,
cebula, dynia, kapusta, por i inne”557.
Grupa Brzost-Eko posiada stosowne certyfikaty niezbędne do obrotu produktami ekologicznymi. Gospodarstwa ekologiczne oraz Grupę Producentów Rolnych certyfikuje Jednostka Certyfikująca AgroEko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Grupa Brzost-Eko przynależy do klastra Doliny Ekologicznej Żywności. Wraz z innymi firmami z naszego regionu aktywnie współuczestniczy w promowaniu zdrowej żywności ekologicznej558.

557 www.brzost-eko.pl
558 Tamże.

Nie powinniśmy odejść z tej ziemi
Nie zostawiając śladów,
Które polecać będą
Naszą pamięć potomności
Napoleon Bonaparte

Wólka Zawieprzycka

Autorzy rozdziału:
Sławomir Dobrzyński
przy współpracy
Małgorzaty Kuśpit
i Agnieszki Szalast
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OKRES STAROŻYTNY
Ziemie osady rozłożone są na Wysoczyźnie Lubartowskiej, w jej południowej części. Przedzielona doliną środkowego
Wieprza Równina Łuszczowska, będąca subregionem Wyżyny Lubelskiej. Od wschodu przylegają obrzeża Obniżenia Dorohuckiego, subregion Polesia Lubelskiego charakteryzującego się płaskim ukształtowaniem terenu, na obszarze którego
rozciąga się Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie.
Tereny wioski ukształtowane zostały głównie ostatnim zlodowaceniem. Charakteryzują się one silnym ukształtowaniem oraz wyraźną różnicą wysokości n.p.m. W części zachodniej występują dynamiczne wzniesienia, które tworzą
wysoczyznę plejstoceńską, ślady okresu pierwszego zlodowacenia 559.
Administracyjnie obszar osady stanowi południową część gminy Serniki. Wólka Zawieprzycka od południa graniczy
z Zawieprzycami - miejscowością gminy Spiczyn; od północy z Brzostówką; od zachodu z Nową Wolą; natomiast od
wschodu z Wólką Starą - miejscowością gminy Ostrów Lubelski.
Pierwsze ślady obecności człowieka na ziemiach obecnej wioski sięgają czasów neolitycznych. W odróżnieniu od ludzi okresu mezolitycznego, gdzie podstawę zajęcia stanowiło rybołówstwo, łowiectwo oraz zbieractwo, a tryb czynności
był półosiadły560. W neolicie opanowanie dalszych umiejętności technicznych takich, jak: rozwinięcie słabo wcześniej
znanej techniki gładzenia kamienia oraz zastosowanie rewolucyjnej techniki żarowej spowodowało zmniejszenie ruchliwości gromad i wzrost osiadłości, czego następstwem był wyż demograficzny. Podstawą zajęcia zaczyna być rolnictwo
żarowo kopieniacze oraz wychów zwierząt udomowionych. Założyć możemy, że rozwój techniki obróbki kamienia, techniki gładzenia i wiercenia otworów pozwolił wytworzyć narzędzia takie, jak: siekiery i motyki, które stanowiły podstawowy czynnik szybkiego rozwoju rolnictwa 561.
Pierwsi ludzie, którzy odcisnęli swój ślad na tym obszarze pochodzą z czasów określanych kulturą pucharów lejkowatych (odłamu południowego)562. Silny ośrodek tej kultury istniał w Spiczynie 563. Ślady jego oddziaływań znajdziemy również w Zawieprzycach, czego przykładem jest znaleziony tam topór z rogu jelenia. Gromady kultury pucharów lejkowatych, na wskutek wyżu demograficznego oraz metod uprawy ziemi prowadzącej do szybkiego wyczerpania
jej zasobów, charakteryzują się dużą ruchliwością. Osady zakładane w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych mają
charakter zarówno obronny, jak i otwarty. Występują także osady przejściowe - zamieszkałe w porze letniej oraz osady
o cechach bagiennych – pełniące funkcje obronne. Osiedla takie wypełniano ziemiankami i półziemiankami, niekiedy budowlami naziemnymi w technice słupowo-plecionkowej. Po wyczerpaniu naturalnych zasobów miejsca gromady
opuszczały osiedla. Często jednak po dłuższej nieobecności wracano do nich ponownie 564.
Znaleziona na terenie Wólki Zawieprzyckiej siekierka kamienna to ślad tamtych czasów. Zarówno sam obiekt jak
i miejsce znalezienia pozwalają przyjąć taką możliwość. Kamienne siekiery wytwarzane przez tę kulturę są najczęściej
czworościenne z grubym, gładzonym obuchem. Pełniły one funkcję narzędzia.

Starożytna siekierka kamienna565
559 W. Krzywina: Z zagadnień geografii regionu. [W:] Lubartów i ziemia lubartowska. Lubartów 1964, s. 186-187.
560 W. Hensel: Polska starożytna. Wrocław 1988, s. 44.
561 Tamże, s. 49-50.
562 Obiekt archeologiczny nie został przebadany naukowo. Zdradza również cechy kultury śremskiej lub może być importem skandynawskim. Niemniej przypisanie

obiektu do kultury pucharów lejkowatych wydaje się najbardziej prawdopodobne i służy jako przykład ukazujący życie człowieka neolitycznego.

563 L. Grajewski: Topór z rogu jelenia z miejscowości Zawieprzyce pow. Lubartów. [W:] Wiadomości archeologiczne. Tom XXXIV. s. 454.
564 Hensel Witold.: Polska starożytna, s. 42-48.
565 Obiekt archeologiczny znalazł w 2012 roku mieszkaniec Wólki Zawieprzyckiej – Jarosław Spaczyński.
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Wraz ze wzrostem ekspansji terytorialnej oraz większej ruchliwości gromad pojawiają się napięcia i konflikty między
poszczególnymi grupami. Wywołuje to potrzebę formowania się grup pierwotnych wojowników, których trzeba było
uzbroić. Dzięki postępom technologicznym, wytwarzana broń ma coraz doskonalsze formy. Być może zachowany egzemplarz możemy uznać za przykład takiej broni, albowiem jest to czterościenna, smukła siekierka o cienkim obuchu.
Precyzyjnie wykonana z dbałością o detal. Jedna ze ścian jest celowo wypukła dla osiągnięcia właściwego punktu ciężkości. Przekrój soczewkowy jest charakterystyczny dla tej kultury566. Natomiast świadomy dobór materiału, celowe wykorzystanie zarówno jego barwy, jak i dynamicznego rysunku przebarwień, nadają całości cech artystycznych, podkreślając
niebywały zmysł artystyczny wytwórcy. Na obuchu widoczne są ślady odcisku po drzewcu oraz rzemienia mocującego,
które identyfikują kształt drzewca, jego kąt nachylenia oraz sposób mocowania. Miejsce znalezienia obiektu to naturalnie uformowane kilkuhektarowe wzniesienie. Ówcześnie, przy występującym ciepłym i wilgotnym klimacie, otoczone
bagnami. U podnóża wzniesienia występuje źródło, którego wody są lewobrzeżnym dopływem rzeki Tyśmienicy. Funkcja
siekierki i miejsce znalezienia pozwalają przypuszczać istnienie w tym miejscu osiedla o charakterze obronnym.

jak: Bystrzyca czy Charlęż oraz istnieniem składu celnego w Rokitnie. Drugi proponowany wariant tej trasy Lublin – Bystrzyca – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka – Kolechowice jest również niewiarygodny. Zakłada bowiem istnienie przeprawy na Wieprzu w Zawieprzycach, której ówcześnie nie było. Zawieprzyce połączone były z lewym brzegiem rzeki
mostem spiczyńskim u wideł rzek: Wieprz i Bystrzyca. Przebieg traktu prawym brzegiem Bystrzycy wydaje się być bardziej
wiarygodnym, ponieważ prowadzi on przez tereny równiny Łuszczowskiej, charakteryzującej się płaskim ukształtowaniem
terenu, co wpływało na skalę trudności podróżowania. Tereny lewobrzeżne Bystrzycy są bowiem silnie ukształtowane, co
musiało ujemnie wpływać na efektywność pokonywanej
odległości. Jeżeli uwzględnimy kryterium długości trasy,
wcześniejszą metrykę mostu spiczyńskiego od rokickiego oraz fakt istnienia grodu w Zawieprzycach strzegącego przeprawy, to przejście przez rzekę musiało odbywać
się w Spiczynie. Podążając tym kierunkiem otrzymujemy
przebieg traktu, który wiódł przez most w Lublinie na rzece Bystrzycy, w kierunku Łuszczowa, dalej przez Spiczyn,
Zawieprzyce, Wólkę Zawieprzycką, Kolechowice, Ostrów
Lubelski, Parczew. Taki przebieg wydaje się najbardziej
prawdopodobny. Potwierdza tę tezę również dokument
z 1390 roku mówiący o dwóch kobietach z Kolechowic
zmierzających na święto Spasa do Lublina, które zostały
zabite przy ujściu Bystrzycy do Wieprza. Trasa kobiet pokrywa się z zakładaną przez nas, co świadczy o tym, że była
najkrótsza i ówcześnie najczęściej uczęszczana. Niebawem,
dzięki położeniu przy wielkim gościńcu, Zawieprzyce
Stara lipa na trakcie gościńca litewskiego (zdj. Małgorzata Kuśpit)
przeżywają dynamiczny rozwój. W miejsce grodu powstaje
zamek obronny, u podnóża którego usadawia się osada wiejska. Właścicielem Zawieprzyc w 1545 roku był ród Zawieprzyckich
herbu Janina574. Kolejni właściciele erygują w krótce na swych terenach nową wieś, która otrzymała nazwę Wola Zawieprzycka.
Ślady wielkiego gościńca litewskiego, w postaci głębokich wyżłobień w terenie na skutek kilkusetletniego rozjeżdżania drogi,
fragmentarycznie zachowały się do dnia dzisiejszego. Spotkać je można w kompleksie leśnym pomiędzy Wólką Zawieprzycką
a Zawieprzycami. Tam też odnajdziemy potężną starą lipę, która jest ostatnim świadkiem tamtych czasów.

ŚREDNIOWIECZE
Wydarzenia w średniowieczu rozpoczęły pierwszy etap zagospodarowania ziem wioski. Ówcześnie ziemie te porastała Puszcza Parczewska, która od zachodu sięgała aż po koryto rzeki Wieprz. W XIV wieku w Zawieprzycach powstaje
drewniany gród obronny. Po zjednoczeniu królestwa przez Władysława Łokietka zaszła potrzeba utworzenia sieci umocnień rubieży wschodniej granicy, w celu jego zabezpieczenia jak i podkreślenia przynależności tych ziem do Korony.
Powstaje zatem w XIV wieku w Zawieprzycach drewniany gród obronny.
Gród w Zawieprzycach położony na wysokim wzniesieniu na prawym brzegu Wieprza, zamieszkiwany był przez właściciela wraz z rodziną (który pochodził z rodu rycerskiego) oraz przez załogę wojów stanowiących jednostkę obronną
na tym odcinku567. Załoga miała za zadanie ochronę okolicznych ziem przed częstymi najazdami ze wschodu, ale nade
wszystko miała bronić przeprawy przez rzekę. Początkowo był to bród. Później, bo na początku XV wieku, powstaje most
łączący Spiczyn z Zawieprzycami. Istnienie brodu oraz fakt usytuowania w jego pobliżu grodu pozwala przypuszczać,
iż wtedy istniał tutaj szlak większej rangi (o znaczeniu strategicznym), który przebiegał przez Zawieprzyce i Wólkę Zawieprzycką dalej na wschód. Pierwszym znanym nam tylko z nazwiska właścicielem grodu był Sulisław, wymieniany
w dokumencie z 1390 roku568. 2 lutego 1386 roku na tronie króla Polski zasiadł książę litewski Jogaila, który władał jednym z największych państw w Europie. Był on też ostatnim pogańskim władcą na kontynencie. Na chrzcie przybrał imię
Władysław. Spolszczona wersja jego litewskiego imienia zapisana została jako Jagiełło569. Zjednoczenie obu państw unią
personalną zasadniczo zmieniło sytuację w tym regionie. Przede wszystkim wschodnia granica Korony została przesunięta daleko na wschód, w związku z czym uwalniała ziemie od najazdów i wojen przygranicznych. Odtąd Lubelszczyzna
zajmowała centralne miejsce w kraju. Wraz ze wzrostem spokoju, bezpieczeństwa oraz centralnej pozycji wzrosło osadnictwo na tych terenach i dobrobyt jej mieszkańców570.
Wraz z powstaniem unii łączącej Polskę i Litwę, powstała również droga, która połączyła obie stolice: Kraków i Wilno.
Droga była trasą przejazdu króla, który rzetelnie wypełniał swoje obowiązki. Każdego roku objeżdżał ziemie, kontrolował urzędników, sądził i rozstrzygał spory. Urzędujący w Krakowie król zjeżdżał do Wilna na Boże Narodzenie i Nowy
Rok 571. Szlak, którym przejeżdżał król, orszaki dworskie, urzędnicy i dygnitarze królewscy w czasach późniejszych nazwany został drogą królewską lub Traktem Jagiellońskim. W późniejszym okresie droga ta przyczyniła się do powstania
i rozwoju Wólki Zawieprzyckiej. Średniowieczne drogi nie były prosto wytyczane. Położenie ich wyznaczały naturalne
przeszkody takie, jak: wysokie wzniesienia, miejsca bardziej piaszczyste lub błotniste. Były często kręte, kształtem przypominały łagodnie wijące się serpentyny. Raz wyznaczone, nieustannie zmieniały swoje położenie. W czasie mokrych
lat, deszczowej jesieni lub przy wiosennych roztopach często były nieprzejezdne i wymagały obejścia pod dróżkami,
nierzadko znacznie oddalonymi od głównego gościńca. Młode drzewo z czasem wyrosłe , którego korzenie wbijały się
w drogę oraz rzadko równane wyboje i koleiny ciągle korygowały kształt gościńca 572.
Trakt królewski na odcinku Lublin – Parczew, w odróżnieniu od częściowo zachowanego odcinka Ostrów Lubelski
– Parczew, jest nieczytelny i jednoznacznie nie można określić jego przebiegu. Z kolei odcinek Lublin - Ostrów Lubelski
budzi kontrowersje. Jedną z miejscowości odwiedzanych przez króla jest wieś Kolechowice. Dokument rewizji dróg i grobli z 1619 roku umiejscawia tę wieś na wielkim trakcie królewskim.
Proponowany w literaturze573 kierunek zakładający przebieg traktu lewym brzegiem rzeki Bystrzycy, przez Bystrzycę
– Charlęż – Jawidz – Rokitno - Kolechowice wydaje się być wątpliwym. Poparty jest bowiem jedynie metryką takich osad,
566 Tamże, s. 112.
567 M. Kseniak: Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim. Lublin 1983, s. 19.
568 I. Korzeniowska: Z dziejów w miejscowości w gminie Spiczyn. [W:] Powiat Łęczyński, monografia krajoznawcza. Lublin 2006, s. 130.
569 Poczet królów i Książąt polskich Jana Matejki. Pod red. M. Lipowskiej. Warszawa 1998, s. 145.
570 W. Piotrowski: Zarys historii okolic Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Zeszyty muzealne, Muzeum pojezierza łęczyńsko włodawskiego we Włodawie. Tom X. Włoda-

wa2000, s. 104.
571 Poczet królów…, s. 149.
572 B. Baranowski: Ludzie gościńca w XVII – XVIII w. Łódź 1986, s. 6-7.
573 I. Korzeniowska: Z dziejów…, s.122 .

NARODZINY WÓLKI ZAWIEPRZYCKIEJ ORAZ JEJ ROZWÓJ DO 1794 ROKU
Wólkę Zawieprzycką założyli w drugiej połowie XVI wieku , nieznani z imienia właściciele Zawieprzyc. Nowej osadzie
nadano nazwę Wola Zawieprzycka. Etymologicznie nazwy: Wola i Wólka są pochodną słowa wolny. Nazwę taką nadawano osadom, których mieszkańcy byli zwolnieni z pewnych powinności wobec jej właściciela (zwykle był to kilkuletni
okres zwolnienia podatkowego). Początkowo wieś zamieszkiwało około pięćdziesięciu osób575. Nie znamy dokładnej
daty założenia wioski, ale istnieje dokument, który rzuca pewne światło na datę jej utworzenia. Według lustracji wsi królewskich z 1564 roku 576 mieszkańcy Brzostówki skarżyli się na sąsiadów dóbr zawieprzyckich, którzy ,,zajęli bezprawnie” część gruntów: obszar Nieszowski oraz Witogosza. Może to oznaczać, że obszary te były terenami uważanymi przez
mieszkańców Brzostówki za swoje. Jednak wobec wielkiej umowności ówczesnych granic administracyjnych (mało precyzyjnych), również mieszkańcy Zawieprzyc mogli rościć sobie prawa do tych ziem. Być może ,,zajęcie bezprawne” oznaczało przybycie grupy ludzi na te ziemie z inicjatywy właściciela dóbr Zawieprzyc lub za jego przyzwoleniem i rozpoczęcie
budowy domów oraz oznajmienie sąsiadom iż odtąd są to ich grunty. Wobec tego miejsce lokalizacji wioski mogło być
celowo wyznaczone na obszarach spornych ziem, aby podkreślić ich przynależność do dóbr zawieprzyckich. Wydarzenia
te mogą sugerować, iż data lokacji mogła nastąpić tuż przed 1564 rokiem. Osada ulokowana została nieopodal wielkiego
gościńca litewskiego, który miał zasadniczy wpływ na dalszy rozwój wioski i życie jej mieszkańców. Wólka leżała w niedalekim sąsiedztwie Ostrowa Lubelskiego, dlatego też włączono ją do parafii Ostrów Lubelski577. Celem lokacji wioski było
zapewne, spowodowane dynamicznym rozwojem Zawieprzyc i rosnącą potęgą ich właściciela, poszerzenie posiadanych
dóbr przez utworzenie dodatkowego elementu ekonomicznego. Wioska, chociaż posiadająca autonomię terytorialną oraz
sołectwo, administracyjnie stanowiła organiczną część Zawieprzyc. Odtąd dobra zawieprzyckie były kluczem dóbr tworzonym przez dwie jednostki gospodarcze: Zawieprzyce i Wólkę Zawieprzycką. Tereny wioski porastała wówczas puszcza
zwana Parczewską. Pierwsi mieszkańcy przez pierwsze lata zajmowali się karczowaniem lasów w celu pozyskania gruntów pod uprawę roli. Wydaje się, że lokacja osady w wielkim kompleksie leśnym wyznaczyła charakter czynności jej obywateli. Oprócz dominującego zajęcia, jakim była uprawa roli i produkcja zboża, gospodarka leśna była drugim filarem egzystencji ekonomicznej jej mieszkańców. Pierwszych dokładniejszych informacji dostarcza nam spis poborowy578. Jest to
najstarszy dokument, w którym pojawia się nazwa Wola Zawieprzycka. Wieś zamieszkują wówczas trzy rodziny kmiece,
które uprawiają półtora łana ziemi. Właścicielką była podstolina lubelska z rodu Ciecierskich z Ciecierzyna 579. W latach
574 M. Kseniak: Parki…, s. 19.
575 S. Jop : Zasiedlenie pojezierza w rejonie Ostrowa Lubelskiego. Lublin 1998, s.50.
576 Lustracja województwa lubelskiego 1564. Wrocław 1959, s. 65-66.
577 Jop S: Zasiedlenie…, s. 50.
578 Rejestr poborowy województwa lubelskiego 1623. Po red. S. Inglota. Wrocław 1957, s. 33.
579 I. E. Leśniewska: Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800-1944. Lublin 2004, s. 30.
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następnych, lecz przed rokiem 1647, Zawieprzyce i Wólkę Zawieprzycką nabywa właściciel dóbr Łęczna Adam Noskowski,
syn Andrzeja i Anny, herbu ŁADA, podkomorzy lubelski ożeniony z podskarbinką wielką koronną Katarzyną Firlejówną.
Adam Noskowski był wielką osobowością swojej epoki. Zapisał się dbałością o rozkwit swych dóbr oraz powiększył stan
ich posiadania. Był fundatorem kościoła parafialnego w Łęcznej oraz mansjonarni, a także wybudował ratusz w mieście.
Celem jego polityki gospodarczej było stworzenie kompleksu dóbr z osad otaczających Łęczną, z miastem jako miejscem
centralnym. Nabycie Wólki Zawieprzyckiej, Zawieprzyc oraz prawdopodobnie Spiczyna pozwoliło stworzyć nowy klucz
dóbr w swoich włościach o poważnej wartości gospodarczej580. Po śmierci Adama Noskowskiego (1647) właścicielką
dóbr została jego żona Katarzyna. Ta, w 1649 roku, Zawieprzyce i Wólkę Zawieprzycką oddała w dzierżawę na trzy lata
Stanisławowi Ciecierskiemu 581.

Po śmierci w 1723 roku Atanazego Miączyńskiego dobra zawieprzyckie przejmuje jego syn Piotr, który od 1737 roku
sprawuje funkcję wojewody czernichowskiego. Były to czasy świetności zarówno rodu Miączyńskich, jak również wioski.
Szybko wzrasta liczba ludności. W połowie XVIII wieku osadę zamieszkiwało około 150 osób590. Ślady numizmatyczne
potwierdzają również, że był to okres największej prosperity karczmy dworskiej. Od roku 1776 dziedzicem dóbr został
syn Piotra, Józef Miączyński - starosta makowiecki, generał w wojsku polskim. W 1787 roku zmarł, a majątek po nim
przejął jego syn Ignacy. W roku 1787 osada była wsią średniej wielkości. Mieszkało w niej 129 osób, w tym pięć osób
wyznania mojżeszowego (mieszkające w karczmie). Spis podymnego z roku 1790 informuje, że w wiosce było 19 budynków mieszkalnych, karczma oraz browar. Osadę zapisano pod nazwą Wola Zawieprzowska591. Ignacy Miączyński od
roku 1781 piastował urząd szambelana królewskiego. Po drugim rozbiorze Polski zamieszkał w Galicji. Z powodu trudności
w administrowaniu swoim majątkiem, który teraz znalazł się w innym kraju, w 1794 roku sprzedał klucz dóbr zawieprzyckich Aleksandrowi Morskiemu592. Obecnie brak jest jakichkolwiek śladów ówczesnej osady, nie zachował się dawny układ
urbanistyczny wioski, a ziemie którymi przebiegał wielki szlak litewski pokrywają pola uprawne. Niewielki pagórek, na
którym stała karczma porasta las.

U schyłku średniowiecza, na skutek przemian w handlu rozpoczętych przywilejem dla kupców zwalniającym ich z cła
oraz zniesieniem przymusu drogowego i składowego, następuje bujny rozwój wymiany towarów masowych między strefami gospodarczymi. Wytworzył się nowy charakter szlaków handlowych, które teraz działają zgodnie z zasadą opłacalności
przewozu towarów. Lublin czasów monarchii Jagiellońskiej pełnił rolę centralną w handlu krajowym, a jego system organizacji jarmarków, będących miejscem operowania towarami masowymi, stał się wzorem dla innych miast epoki582. Z Lublina przez ziemie Wólki Zawieprzyckiej, gościńcem litewskim, który wraz ze śmiercią ostatniego z Jagiellonów w 1611 roku
stracił charakter traktu królewskiego – prowadzi teraz szlak tranzytowy na wschód. Szlak przewozu towarów masowych
i przejazdu drobnych kupców. Ze wschodu przez wioskę podążały wówczas wozy załadowane futrami, woskiem, łojem; za
którymi ciągnęły stada wołów z dalekiego Wołynia. Z zachodu natomiast kupcy wozili tkaniny, tekstylia, wyroby metalowe
i rzemieślnicze, ołów oraz miedź. Wielki i szeroki gościniec stał się drogą wielu podróżujących nim ludzi. U wędrownego
kupca można było zakupić przedmioty potrzebne w gospodarstwie; podróżującego żebraka wspomóc strawą, a od odpoczywającego pątnika dowiedzieć się do jakich to świętych miejsc podąża. Wolni ludzie, furmani, tracze, chajdaje i oryle
dostarczali najnowszych wieści z kraju i ze świata. Podążały nim także prostytutki, złodzieje i handlarze niewolnikami;
czasami przechodziły zbójeckie bandy583. Przemarsz wojsk królewskich wzmacniał tożsamość narodową, a wizyta wojsk
wrogich zawsze niosła zniszczenie, rabunek i śmierć. Wojna powstańcza Chmielnickiego oraz wojna ze Szwecją w połowie
XVI wieku przyniosła wielkie zniszczenia. Wojska tatarskie mogły nawet spalić wioskę tak, jak pobliską Brzostówkę. Istnieją
podejrzenia, że osada (jak wiele innych miejscowości w tych okolicach) mogła być wówczas opuszczona.
W 1662 roku Anna Noskowska, wnuczka Adama odstępuje Zawieprzyce i Wólkę Zawieprzycką na rzecz wuja Józefa
Gorajskiego584. Ten, w roku 1671, sprzedaje obie wsie Piotrowi Miączyńskiemu, herbu SUCHEKOMNATY pełniącego
funkcję podkomorzego czernichowskiego - przyjaciela ojca Jana Sobieskiego585. Bliskie stosunki zaowocowały przyjaźnią między synem Piotra, Atanazym a przyszłym królem Janem Sobieskim. Wkrótce Atanazy obejmuje po ojcu dobra.
W późniejszym czasie odegra on ogromny wpływ na rozwój Wólki. U boku Jana Sobieskiego bronił wschodnich granic
królestwa. W roku 1673 bierze udział w zwycięskiej bitwie z Turkami i Tatarami pod Chocimiem, gdzie zostaje ranny.
Zwycięstwo chocimskie pozwoliło Hetmanowi Sobieskiemu zasiąść na tronie Polski. Z województwa lubelskiego elekcję
króla Jana III Sobieskiego podpisuje Atanazy. W 1683 roku jako czterdziestoczteroletni mężczyzna walczy u boku króla
z Turkami i Tatarami pod Wiedniem. Własnym kosztem wystawia chorągiew pancerną. Szczęśliwie powraca spod Wiednia. Osiada w Zawieprzycach w zbudowanej na jego polecenie rezydencji zamkowej zaprojektowanej przez Tylmana van
Gameren586. W 1689 roku został dożywotnio mianowany nadwornym podskarbim koronnym. Atanazy wyniósł ród
Miączyńskich do wielkiego znaczenia wśród najznakomitszych rodów w kraju, zdobywając zaszczyty i majątek. Wólka
Zawieprzycka do roku 1794 pozostawała w rękach Miączyńskich. Według danych z 1676 roku wieś liczy jedynie dziesięciu
mieszkańców587. Po roku 1683, z inicjatywy Atanazego, wieś ponownie zaludnia się. Dzięki inwestycjom poczynionym
przez właściciela osada wkrótce przeżywa okres rozwoju i swojej świetności. Powstaje duża drewniana karczma zajezdna
z browarem588. Własność pana dóbr była typem karczmy dworskiej. Być może przez wzgląd na położenie przy ważnym
gościńcu posiadała alkierze i komory, w których mogli przenocować podróżni. Była oddawana w arendę, którą powierzano, wedle wschodniego zwyczaju, polakowi żydowskiego pochodzenia mieszkającemu wraz z rodziną w jej zabudowaniach. Wydaje się, że dzięki dzierżawie nie tylko karczmy, ale i prawa do propinacji lokal wkrótce świetnie prosperuje.
Rola karczmarza była duża, ponieważ był on poniekąd okiem i uchem pana lub zarządcy dóbr, ale również zawsze starał
się utrzymywać jak najlepsze stosunki ze społecznością, w której żył. Często dawał rady chłopom jak walczyć z wyzyskiem
i uciskiem pańskim. Rola karczmy również była bardzo duża. Była nie tylko miejscem spożywania posiłków i napojów,
ale również sklepem, w którym można było nabyć różne artykuły. Chłopi mogli sprzedać tam płody swego gospodarstwa.
W niedzielę z kolei stanowiła jedyne miejsce rozrywki, w której zwykle bawiła się cała gromada. W jej izbie, jako miejscu
najczęściej neutralnym, zbierał się też sąd i samorząd wiejski589.

580 Tamże.
581 Tamże.
582 R. Szczygieł: Lublin ośrodkiem wielkiego handlu w XIV i XV w. [W:] Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny. Pod red. K. Myślińskiego i A. A. Witusika. Lublin 1974, s. 27-45.
583 Na podstawie B. Baranowski: Ludzie..
584 I.E. Leśniewska: Właściciele…, s. 31.
585 M. Kseniuk: Parki…, s. 19.
586 Tamże.
587 Źródła dziejowe tom XIV. Polska w XVI wieku pod względem geograficzno –statystycznym. Opisał A. Pawiński. Tom XIV i XV Małopolska. Warszawa 1892. Tom XV, s. 24 a.
588 Potwierdzone pisemnym świadectwem w roku 1790.
589 B. Baranowski: Ludzie…, s. 11-18.

LATA 1794-1915
Wydarzenia ostatnich dwóch dekad XVIII wieku przyniosły kolejne zniszczenia i doprowadziły do znacznego zmniejszenia liczby ludności. Zniszczenia wywołane były przemarszami obcych wojsk w trakcie działań rozbiorowych królestwa. Wieś położona przy głównym gościńcu, narażona była na stałą grabież mienia. Liczba ludności wioski w połowie XVIII wieku wynosiła 150 osób, w 1790 roku już 129, natomiast dane z roku 1827593 mówią o 105 mieszkańcach,
w tym osób osiedlonych w niedawno powstałym folwarku. Realna utrata ludności mieszkańców osady wynosiła około
40%. Aleksander Morski jeszcze w 1794 roku, na skutek działów majątkowych, przekazuje dobra zawieprzyckie kuzynowi Onufremu Morskiemu, kasztelanowi kamienieckiemu, który staje się kolejnym dziedzicem tych ziem 594. Są to lata
rewolucji przemysłowej, modernizacji i innowacyjności. Czasy powstania nowej filozofii ekonomicznej właścicieli. Nie
zamieszkują oni już w swych dobrach i nie nadzorują ich osobiście. Wydzielają teraz samodzielne jednostki ekonomiczne
(folwarki), czerpiąc korzyści majątkowe poprzez dzierżawę. W roku 1795 Onufry Morski rozdziela dobra zawieprzyckie
na dwie jednostki ekonomiczne i terytorialne. W Wólce powstaje samodzielny folwark. Zniszczenia i wyludnienie wioski
były tak duże, że Onufry zdecydował się wyznaczyć nowy układ urbanistyczny osady. Obok dawnego miejsca lokacji
wioski, na niewielkim wzniesieniu, powstaje drewniany dwór folwarczny, stajnia, budynki gospodarcze oraz czworaki
dla służby. Zabudowania tworzyły wewnętrzny dziedziniec, pośrodku którego mieściła się studnia 595. Następuje modernizacja dróg oraz nowa lokacja gościńca między Wólką Zawieprzycką a Zawieprzycami. Nowy gościniec, przesunięty na
zachód, to już nie kręty szlak, lecz szeroka i prosta droga zmniejszająca realną odległość wioski od Zawieprzyc. Nabiera
ona charakteru drogi do użytku wewnętrznego, która pełniła funkcję drogi tranzytowej do przewozu zboża i drewna
spławianego Wieprzem w Zawieprzycach. Nadal jednak leży na odcinku głównej drogi Lublin - Parczew. Zabudowania
folwarczne połączono z gościńcem ( który znalazł się teraz w znacznej odległości ) prostopadłą szeroką drogą wewnętrzną, wzdłuż której wkrótce powstają pierwsze zabudowania wiejskie.
Brak śladów numizmatycznych późniejszych lat pozwala sądzić, że niegdyś wielka karczma przestaje funkcjonować.
Być może nastąpiło to na skutek gwałtownych zajść i poczynionych zniszczeń lub też na skutek nowej lokacji gościńca,
która pozbawiła podstaw do jej działalności w tym miejscu. Wydzielenie samodzielnej jednostki, jaką był folwark
w Wólce Zawieprzyckiej, wymagało dokładnego wytyczenia jego granicy terytorialnej. Około roku 1795 w lesie przy
gościńcu powstaje murowany słup graniczny, a prostopadle
przecinająca las droga staje się prawdopodobnie granicą terytorialną między dobrami Wólka Zawieprzycka, a dobrami Zawieprzyce. Poczynione inwestycje - budowa folwarku i zapotrzebowanie na pracę w nim powoduje, że wieś
ponownie się zaludnia. Podstawą ekonomiczną działań
folwarku była produkcja zboża oraz równie silna gospodarka leśna. Pieczę nad dobrami prawdopodobnie sprawował mieszkający we dworze folwarcznym rządca. W 1805
roku córka Onufrego Morskiego, Józefa wyszła za mąż za
hrabiego Antoniego Ostrowskiego. W 1818 roku następuje podział majątku Morskich. Dobra: Wólka Zawieprzycka
obejmuje Józefa z Morskich Ostrowska596, które aż do roku
1919 pozostaną w rękach rodu Ostrowskich.
Słup graniczny oddzielający Wólkę Zawieprzycką od Zawieprzyc
(zdj. Małgorzata Kuśpit)
590 S. Jop: Zasiedlenie… , s. 124.
591 J. Kleczyński: Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787roku. Archiwum komisji Historycznej. Tom VII., s. 337
592 M. Kseniuk: Parki…, s. 20.
593 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Po red F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Wawelskiego. Tom XIII. Warszawa 1880- 1902 , s.848.
594 M. Kseniuk: Parki…, s. 20.
595 Układ urbanistyczny folwarku zachował się do roku 1943.
596 M.Kseniuk: Parki…, s. 20.
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Antoni Ostrowski od 1818 roku był kolejnym dziedzicem tych dóbr. Należał do elity ówczesnego państwa. Brał udział
w organizacji Królestwa Polskiego. W 1819 roku został mianowany senatorem oraz kasztelanem i wojewodą Królestwa
Polskiego. Nosił również tytuł hrabiowski. Był człowiekiem znanym ze swej gospodarności; należał do prekursorów rozwoju przemysłu w kraju. Podczas powstania listopadowego był generałem Gwardii Narodowej oraz przewodniczącym senatu. Zachowane guziki oraz moneta powstańcza świadczą o obecności wojsk powstańczych na terenach osady. Miejscem
znalezienia zachowanych pamiątek jest podnóże wyniosłego pagórka, ówcześnie położonego z dala od głównego traktu

zawieprzyckich601. Jak się później okazało był to człowiek, który w następnych latach wywarł największy wpływ na życie
mieszkańców Wólki Zawieprzyckiej i Zawieprzyc. Nie zaprzestał działalności patriotycznej. Był aktywny w środowisku,
w którym wtedy przyszło mu żyć. Spotykał się z ludźmi, tłumaczył i agitował za powstaniem. Jego działania padły na
podatny grunt. Wkrótce gromady w Zawieprzycach i Wólce Zawieprzyckiej ogarnął ferment powstańczy.
W 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Wyzwolenie ojczyzny miało nastąpić wspólnymi siłami całego społeczeństwa, miało mieć charakter powstania powszechnego,w które zaangażowani mieli być wszyscy jej obywatele. Tylko
to gwarantowało sukces. Widziano również potrzebę uwłaszczenia chłopów, zwolnienia ich z archaicznej pańszczyzny.
Zawarto to w postulatach powstańczych. To były podstawowe przyczyny masowego uczestnictwa warstwy chłopskiej
w powstaniu. Chłopi walczyli nie tylko o wolność ojczyzny, ale i o wolność osobistą. Dzierżawca folwarku Wólka Zawieprzycka, szlachcic z pochodzenia, gorący patriota utrzymywał bliskie stosunki z rodziną Skłodowskich z Zawieprzyc.
Wydaje się, że to on, pełniąc ważną rolę w życiu gromady, zdołał wzbudzić żar powstańczy. Za jego przykładem czynny
udział w powstaniu bierze wyjątkowo duża ilość mieszkańców602.
Główny gościniec w Wólce Zawieprzyckiej zapełnił się ruchliwymi wówczas oddziałami powstańczymi. Powstańcy goszcząc w Wólce Zawieprzyckiej zawsze mogli liczyć na wsparcie mieszkańców. Wiele osób zdecydowało się przystąpić do
formowanych oddziałów powstańczych. Część z nich zdecydowała się przyłączyć do grupy utworzonej przez syna Józefa
Skłodowskiego - Zdzisława, który od samego początku brał udział w powstaniu. Zdobył krwią stopień kapitana, po czym
pełnił funkcję adiutanta płk. Marcina ,, Lelewela” Borelowskiego. Walczył w bitwie pod Panasówką i pod Batorzem603.

Guzik 17-stego pułku jegrów Wojska Polskiego

Guzik carski z drugiej połowy XIX w.

drożnego. Przypuszczać możemy, że było to miejsce stacjonowania wojsk powstańczych (swego rodzaju baza tymczasowa). Identyfikacja guzika pozwoliła ustalić jednostkę wojskową. Byli to żołnierze 17 oraz 19 pułku jegrów powstańczego
wojska polskiego597. Pod koniec 1831 roku ziemie Wólki Zawieprzyckiej zostały przejęte przez skarb państwa. Były to
konsekwencje zaangażowania w powstanie nie tylko Antoniego Ostrowskiego, ale również mieszkańców ziem jemu podległych.
Kolejnym dziedzicem Wólki był syn Antoniego, Stanisław Ostrowski. W roku 1832 car zezwolił na przyjazd Stanisława
do kraju, który przebywał na emigracji paryskiej oraz na powtórne objęcie majątku po ojcu. Ożenił się w 1848 roku z Heleną
ze Skrzyńskich a w 1854 urodził im się syn Julian Ostrowski. Stanisław był właścicielem Wólki Zawieprzyckiej do śmierci
(1889). Za czasów Ostrowskich folwark w osadzie był stale dzierżawiony okolicznej szlachcie. Przeprowadzono kolejne inwestycje. Powstała chlewnia, prawdopodobnie cukrownia oraz maziarnia 598. Nastąpił szybki rozrost osady, dynamicznie
wzrastała liczba ludności. Po upadku wielkiej karczmy pojawiły się nowe. W drugiej połowie XIX wieku istniały już trzy
takie karczmy w obrębie których, jeżeli pozwalała na to aura, toczyło się życie. Pierwsza - osadzona w centrum osady (obok
skrzyżowania głównych dróg); druga - w lesie przy gościńcu zawieprzyckim (obok maziarni); trzecia - również w lesie, ale
od strony Nowej Woli (także przy skrzyżowaniu głównych dróg). Były to małe jednoizbowe drewniane budynki, w których
mieszkał szynkarz wraz z rodziną. Daleko im było do standardów i świetności dawnej karczmy. Warunki techniczno – sanitarne poważnie się obniżyły. W karczmach takich spało się i spożywało w otoczeniu różnego rodzaju zwierząt, które były
tam przetrzymywane599. Wszystkie trzy karczmy były prowadzone przez szynkarzy żydowskiego pochodzenia. Lata drugiej
połowy XIX wieku przyniosły rewolucję mentalną na wsi. Wzrosły tendencje emancypacyjne warstwy chłopskiej. Chłopi
w coraz większym stopniu nabrali świadomości własnej wartości. Nie chcieli już wykonywać poleceń pana a los swój powierzać jego łasce. Chcieli być niezależni i sami kierować własnym życiem. Nie chcieli już być niewolnikami pańszczyzny, lecz
pragnęli wolności osobistej. Zrozumieli, że nikt się o nich nie troszczy i sami muszą tę wolność osiągnąć. Uświadomili sobie,
iż sami mogą kształtować rzeczywistość, a w przemianach muszą wziąć czynny udział.
W 1861 roku wyszedł ukaz carski o zniesieniu poddaństwa i pańszczyzny. Przewidywał wykup przez chłopów własnych domów. Z nadanego gruntu mieli płacić czynsz lub odrabiać pańszczyzną. Na wsiach zawrzało. Rodzi się spontaniczny sprzeciw. Ustawa bowiem w rzeczywistości oznaczała faktyczne pozbawienie chłopów ziemi, a za możliwość
jej użytkowania przymus pańszczyźniany. Pojawiły się w powiecie lubartowskim pierwsze odmowy pańszczyzny.
W szybkim tempie nabrały charakteru buntu. Szeroko komentowane pociągnęły fale zwolenników. Nastąpiły represje
oraz interweniowało wojsko. Na krótko uspokojono nastroje społeczne na wsi600. W roku 1862 dzierżawcą folwarku w
Zawieprzycach został Ksawery Skłodowski. W tym samym roku jego kuzyn Józef Skłodowski, piastując posadę dyrektora gimnazjum w Lublinie, został przedwcześnie przeniesiony na emeryturę. Powodem jego usunięcia z placówki była
czynna postawa patriotyczna. Wraz z rodziną przybył do swojego kuzyna Ksawerego. Zamieszkał w Jawidzu w dobrach
597 D. Krupop: Guziki mundurowe 1792-1945. Tom I. Łódź 2011-2012, s. 130.
598 Informacja niepewna.
599 A. Pachocka: Karczemne historie – relacje z miejsc noclegowych w dziewiętnastowiecznych wspomnieniach pamiętnikarskich. [W:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV tom I, Lublin

2010, s. 391-48.

600 J. Smolarz: Lubartowskie realia powstańcze (1861 -1864)”. [W:] Lubartów i ziemia lubartowska. Lublin 1964, s. 102-104.

W nocy z 6 na 7 lutego inna grupa powstańców uzbrojona w dubeltówki i pistolety zażądała od Wójta Gminy Rozkopaczów wydania broni i kos. Następnie, zdobywszy piętnaście kos, przybyli do Sernik i Łucki, gdzie uprowadzili kilka koni
wierzchowych. Prawdopodobnie podążyli w lasy lubartowskie, w których Koskowski zaczął tworzyć oddziały powstańcze.
W ciągu dziesięciu dni zebranych było 315 ochotników. Mieszkańcy Wólki Zawieprzyckiej być może byli w grupie, która
w kwietniu tegoż roku w Nowogrodzie i Kijanach zabrała broń trzem niemieckim kolonistom, a z kancelarii gminy zdjęła
herb królewski604. W maju tendencje powstańcze nasiliły się. Kolejni mieszkańcy dołączyli do oddziału, który w tym
czasie stacjonował w lesie Baran koło Brzostówki. 24 maja oddziały Koskowskiego i Krysińskiego walczyły w bitwie pod
Sobolewem. W okresie letnim to głównie te oddziały operowały w tym regionie. W końcu czerwca w okolicach Ostrowa
odbyła się koncentracja wojsk powstańczych zwołana przez ,,Lelewela”. Z lasów lubartowskich, przez Serniki i Brzostówkę, przybyły oddziały Koskowskiego, nad którymi dowództwo objął Rudzki605.
Jesienią pierwszego roku powstania w lasach parczewskich nastąpiło kolejne zgrupowanie wojsk powstańczych. Przybyły partie m.in. Rudzkiego i Walerego Wróblewskiego. W listopadzie nastąpiła wielka marszruta tych oddziałów po ziemi lubartowskiej. Na szlaku marszruty jednym z miejsc odpoczynku była Wólka Zawieprzycka606. Być może po długiej
rozłące część powstańców pochodzących z tej osady pragnęła odwiedzić swe rodziny. Ostatnim operującym w okolicy
wioski oddziałem dowodził Etminowicz. Widziany był 6 stycznia 1864 roku607. Był to już czas rozpraszania się oddziałów i wygaszania powstania. Ostatnia grupa powstańców na ziemi lubartowskiej skrywała się w lasach zawieprzyckich
nieopodal wioski. W maju 1864 roku porucznik wojsk rosyjskich Piotrowski wytropił grupę, powodując jej rozproszenie608.
W lutym 1864 roku ukazem carskim ogłoszono uwłaszczenie ziemi dworskiej. Chłopi musieli spłacić przydzielone
im grunty, ale stawali się ich właścicielami. Mimo niepowodzenia powstania, które wkrótce upadło, chłopom udało się
wywalczyć zniesienie obowiązku pańszczyzny. Jeszcze w marcu tego roku ukaz carski zmienił ustrój gminny na wsi609.
Powstały urzędy gminne o charakterze samorządowym. Od momentu ich utworzenia władza właścicieli ziemskich już
nie obowiązywała. Nowy podział administracyjny wyznaczył Wólkę Zawieprzycką jako miejsce urzędu gminnego. Gminę Wólka Zawieprzycka tworzyły gromady: Wólka Zawieprzycka oraz pobliska Brzostówka610. Z polecenia naczelnika
powiatu, sołtysi gromad jesienią 1864 zwołali wielkie zebranie gromadzkie. Do Wólki Zawieprzyckiej w asyście wojska przyjechali wtedy urzędnicy powiatowi z Lubartowa oraz mieszkańcy gromady Brzostówka. Prawdopodobnie przed
karczmą odbyło się pierwsze zebranie. Licznie przybyłym mieszkańcom nowo powstającej gminy odczytano listę 27 osób
z Wólki Zawieprzyckiej oraz pięciu z Brzostówki, które z niewiadomych przyczyn były pod nadzorem policji. Oznajmiono
zebranym, że osoby będące pod nadzorem policyjnym nie mają prawa uczestniczyć w zebraniu gromadzkim. Następnie
gromady wybrały wójta, trzech ławników i pisarza gminnego.
Reforma administracyjna, oznaczająca w praktyce nowy podział terytorialny, służyła wyłącznie polityce nadzoru policyjnego jego mieszkańców. Miała na celu uśmierzenie ich tendencji wolnościowych poprzez stałą kontrolę i wachlarz
601 P. Winiarski: Skłodowscy w Zawieprzycach. [W:] Merkuriusz Łęczyński. nr16/ 2003, s. 8-10.
602 W. Śladkowski: Lubartów i terytorium powiatu lubartowskiego w powstaniu styczniowym. [W:] Lubartów i ziemia lubartowska. Lubartów 2013, s.55.
603 P. Winiarski: Skłodowscy… , s. 8-10.
604 J. Smolarz: Lubartowskie…, s. 108-110.
605 Tamże, s. 110 -112.
606 Tamże, s. 115.
607 Tamże, s. 118.
608 Tamże, s. 119.
609 Historia samorządu i administracji w gminie Serniki 1864-2011(informator). Lubin 2011, s. 3.
610 W. Ćwik, J. Reder: Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lubin 1977, s. 106.

304

nakładanych kar. Służyła procesowi pełnej rusyfikacji społeczeństwa polskiego611. Wytyczając nowy podział administracyjny nie kierowano się, ani wielkością wioski, ani dotychczasową jej rolą administracyjną. Kierowano się stopniem zaangażowania danej osady w powstanie. Urzędy gminne założono tam, gdzie tendencje wolnościowe objawiały się w stopniu
największym. Dlatego też, urzędy gminne powstały w Wólce Zawieprzyckiej i Woli Sernickiej, a nie w Sernikach i Brzostówce – osadzie kilkakrotnie większej. Urzędom gminnym nadano uprawnienia sądownicze612. Sąd gminny, składający
się z wójta i trzech ławników, był wyrazem wzmożonych represji karnych wobec społeczeństwa. Nadane wójtowi prawo
do karania aresztem, kontrolowania osób przejeżdżających przez teren gminy, przywoływania do urzędu każdej osoby
oraz prawo do rewizji domów prywatnych613 służyło wyłącznie polityce nadzoru policyjnego Cesarstwa Rosyjskiego.
Określając udział procentowy mieszkańców wioski w powstaniu styczniowym, na podstawie wykazu statystycznego
osób objętych nadzorem policyjnym z roku 1867 mamy podstawy twierdzić, że na ziemi lubartowskiej Wólka Zawieprzycka była osadą, której mieszkańcy wnieśli największe zaangażowanie. Wykaz statystyczny nie oddaje jednak w pełni
wielkości zaangażowania wioski. Nie objął on osób, które zginęły w powstaniu, ukrywały się oraz zostały zesłane na
Syberię i nigdy do wioski nie wróciły. Niemniej sądzić możemy, że udział mieszkańców Wólki Zawieprzyckiej w powstaniu miał charakter niezwykle powszechny – niemal w każdej rodzinie przynajmniej jeden jej członek brał w nim udział.
Gmina Wólka Zawieprzycka prowadziła swoje zadania do roku 1876. W roku tym nastąpiła reforma sądownictwa podstawowego pozbawiająca urzędy gminne uprawnień sądowniczych. Gminę rozwiązano po dwunastu latach działalności. Wólkę i podległą jej Brzostówkę włączono do nowo powstałej gminy Serniki614. Uwłaszczenie ziemi dworskiej spowodowało, że
w roku 1864 Wólka Zawieprzycka stała się samodzielną jednostką administracyjną. Odtąd do własności dóbr zawieprzyckich
należały jedynie tereny folwarku w osadzie, których właścicielami byli nadal Ostrowscy. Koniec XIX wieku to lata rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz sprawnie działającego folwarku. Dynamicznie wzrasta w tym czasie liczba mieszkańców.

ŻYCIE MIESZKAŃCÓW OD ROKU 1916 DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
W roku 1915 przez ziemie wioski przetoczył się front I wojny światowej. Działania wojenne na Lubelszczyźnie prowadziła XI Armia Niemiecka pod dowództwem Augusta Mackensena oraz II i IV Armia Austro – Węgierska. W działaniach na terenach wioski brał udział VIII Korpus I Armii Austro – Węgierskiej oraz nieliczne wojska niemieckie. W skład
VIII Korpusu wchodziła I Brygada Legionów, którą dowodził Józef Piłsudski615. W sierpniu 1915 roku armia rosyjska
wycofała wojska na prawy brzeg Wieprza, wyznaczając linie obrony na rzece. Wojska mające bronić przeprawy rzecznej
w Zawieprzycach i górnego odcinka rzeki skoncentrowały się w lesie zawieprzyckim. Wojska rosyjskie, przygotowując

Identyfikator żołnierza austro-węgierskiego z I wojny światowej
się do obrony przeprowadziły ewakuację mieszkańców Wólki. Na obszarze całego kompleksu leśnego żołnierze rosyjscy
wybudowali koncentryczne linie okopów. Działania wojenne rozpoczęły się 6 lipca i w pierwszym etapie skoncentrowały
się na linii Wieprza i ziemiach Nowej Woli. Dzięki niespodziewanemu manewrowi wojska austro – węgierskie swe główne
siły przeprawiły przez Wieprz mostem w Jawidzu. Do ciężkich i krwawych walk doszło w lesie zwanym Klinem pod Nową
Wolą oraz w samej wiosce616. Drugim etapem bitwy były działania rozgrywające się 7 lipca na ziemiach Wólki Zawieprzyckiej. Wojska rosyjskie, przygotowując się do obrony od strony Brzostówki, na przedpolu osłoniły się polem minowym. Atak głównych sił ruszył od strony Nowej Woli. Po krwawych walkach, na przedpolach i w samej wiosce, armia ro611 Tamże, s. 103.
612 Historia samorządu…, s. 6.
613 Tamże…, s. 4.
614 Tamże…, s. 6.
615 J. Zbiciak: I wojna światowa - Walki w rejonie Lubartowa w 1915r. [W:] Lubartów i ziemia lubartowska. Lubartów 2010 , s. 142.
616 Tamże.
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syjska nie utrzymała oporu. Zdziesiątkowana i częściowo
rozbita ustąpiła pola. Wedle tzw. „taktyki spalonej ziemi”
wojska rosyjskie, uchodząc, doszczętnie spaliły zbudowania w Wólce Zawieprzyckiej. Od zniszczeń zachowały
się jedynie przydrożna kapliczka drewniana oraz zabudowania folwarczne. W skutek działań wojennych spłonęły
również wszystkie trzy karczmy żydowskie. Przesuwająca
się na wschód linia frontu, zabrała ze sobą falę ludzi uchodzących przed działaniami wojennymi. Niektórzy mieszkańcy wioski podzielili ich losy. Szukając ocalenia zostali
odrzuceni daleko na wschód. Po zakończeniu wojny nastąpiły powolne powroty. Pamiątką tamtych wydarzeń
jest zachowana ikona, przywieziona z dalekiego Kodnia.
Do obecnych czasów przetrwało wiele śladów tamtych
wydarzeń. Niemal na terenie całego kompleksu leśnego,
głównie wokół dróg dojazdowych i na obrzeżach wioski,
zachowały się dobrze widoczne linie okopów. Na niektórych odcinkach są bardzo rozbudowane, trójpierścienne,
koncentrycznie ukształtowane z licznie zachowanymi stanowiskami broni maszynowej. Cmentarz wojenny w lesie
przy drodze do Nowej Woli skrywał 53 ciała żołnierzy.
W okresie międzywojennym ciała ekshumowano i przeniesiono na cmentarz zbiorowy w lesie Baran617.

Ikona przywieziona z Kodnia

W kolejnych latach mozolnie odbudowywano wieś. Powstało wówczas wiele półziemianek, w których tymczasowo
mieszkano. W 1921 roku we wsi było już 75 domów. W okresie międzywojennym w osadzie mieszkało około 430 osób618,
w tym Żydówka Eugenia Spaczyńska z domu Godlewska oraz dwie kobiety pochodzenia romskiego: Zofia Styrnik oraz
Wanda Styrnik. Zniszczenia wojenne spowodowały, że ludność wioski była biedna. Utrzymywali się głównie z pracy na
roli. Uprawiano zwykle ziemniaki, żyto i grykę. Funkcjonowało kilka pasiek dających duże zyski gospodarzom. Niektórym mieszkańcom wioski pracę zapewniał las. W tych latach działały dwa sklepy spożywcze należące do T. Raka oraz
J. Raka. W 1919 roku folwark Wólka Zawieprzycka był w posiadaniu Franciszka Wójcika. Dwór folwarczny, zabudowania gospodarcze oraz około 90 mórg ziemi ornej zakupił mieszkaniec wioski chłopskiego pochodzenia, który zdobył
kapitał, będąc na wieloletniej emigracji amerykańskiej. Był ostatnim w historii właścicielem folwarku. W okresie międzywojennym pracowało w nim osiem osób służby folwarcznej. Mieszkali oni w czworakach. Folwark posiadał wielką
stajnię liczącą ponad dwadzieścia koni oraz chlewnię. Franciszek Wójcik dał zatrudnienie przy pracach sezonowych wielu
mieszkańcom wioski.
Po wyzwoleniu została zorganizowana szkoła, która mieściła się w budynku Adolfa Staropiętki. Była to pierwsza szkoła w historii wioski. W latach 1920 – 1927 w szkole pracowała nauczycielka Eugenia Godlewska, która przez trzy lata organizowała kursy wieczorowe dla mieszkańców. Wkrótce wyszła za mąż za mieszkańca wioski - Aleksandra Spaczyńskiego.
W 1927 roku została zwolniona z pracy, ponieważ „nie
złożyła odpowiednich kwalifikacji”619. Odtąd pracowała
na roli. Kolejnym nauczycielem został Zając, który zapisał
się w pamięci mieszkańców stosowaniem ostrych kar cielesnych. Po roku został powołany do wojska. Na jego miejsce do pracy została przyjęta K. Klimkówna. Mieszkańcy
wioski, pamiętając nadal o niewłaściwym zachowaniu
poprzedniego nauczyciela, nie byli życzliwi wobec Klimkówny (wyrządzili jej wiele przykrości). Nauczycielka, na
własną prośbę, została przeniesiona do innej placówki.
Kolejna nauczycielka L. Prętka, mimo pilności, pracowitości oraz serdecznego usposobienia, również nie wzbudziła
zaufania wśród mieszkańców. Szczególnie negatywnie nastawione do szkoły i nauczycielki było starsze pokolenie.
Dopiero następny nauczyciel Kronikarz, który rozpoczął
pracę w 1935 roku pokonał nieufność i duży krytycyzm
społeczeństwa. Dzięki jego ciężkiej pracy stosunek dzieci i dorosłych zmienił się na lepsze. Wśród mieszkańców
Szkoła Podstawowa w Wólce Zawieprzyckiej, rok 1937
617 Tamże, s. 148.
618 Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30.IX. 1921 roku, woj. Lubelskie. Warszawa 1924, s. 59.
619 Kronika szkoły w Wólce Zawieprzyckiej.
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wzrosło poczucie ambicji społecznej i odpowiedzialności zbiorowej. Już w następnym roku atmosfera pracy w szkole była
bardzo dobra. Licznie urządzane w szkole uroczystości cieszyły się szerokim zainteresowaniem. Szczególnie w pamięci
mieszkańców zapadło święto Kupały zorganizowane przy lokalnym bagienku. Uczestnicy śpiewali, tańczyli i oglądali
różnorodne inscenizacje. Szkołę prowadziła wówczas Paulina Mielnik.

Następnym razem okupanci otoczyli wioskę, spędzając obecnych w niej mężczyzn na plac przed szkołą. Niektórzy
próbowali uciekać, pamiętając poprzednią wizytę. Grupa trzech osób (Tadeusz Bednarczuk, Jan Kucharski, Bolesław Kucharski) została zauważona. Tadeusz Bednarczuk zdołał się ukryć, schwytano jednak braci Kucharskich. W grupie drugiej
próbę ucieczki podjęło cztery osoby. Widząc jednak, że wieś jest otoczona – zawrócili i ukryli się w obórce Walczaków.
Obecny w obławie polski policjant Suchenek zauważył ich, ale nie zdradził. Przeżyli. Braci Kucharskich pod lufami karabinów zagnano na plac szkolny. Obecny z Niemcami volksdeutsch (z sąsiedniej wioski) tłumaczył słowa oficera niemieckiego „Dlaczego uciekałeś? Jesteś bandytą!” Bito ich brutalnie kolbami karabinów. Starszy z braci, Jan raz jeszcze próbuje
ucieczki. Ginie trafiony serią z ustawionego automatu. Zastrzelono również Janka. Z grupy mężczyzn na placu szkolnym
wyprowadzono Janusza Styrnika, ale po słowach volksdeutscha: „Ten nie jest z tych Styrników” - puszczono go wolno.
Innych Styrników, Szalastów, Kucharskich czy Jemielniaków wyczytywanych z listy nie było.

Od roku 1937 zajęcia prowadził Hubert Małyska - nauczyciel z Ostrowa Lubelskiego. Brak finansów spowodował
znaczne obniżenie standardów nauczania. Dochodziło do tego, że nie było czym ogrzać szkoły. Placówka była przepełniona. Z powodu braku miejsc nauczanie dla części dzieci co roku musiało być odraczane. Status materialny mieszkańców
znacznie się obniżył.
W latach 20-tych spośród części mieszkańców zawiązała się grupa bandycko- złodziejska. Grupa ta początkowo działała w szerszym otoczeniu. Wówczas mieszkańcy sąsiednich wiosek nadali wiosce nowy przydomek – Wólka bandycka
lub Wólka złodziejska. Z czasem jednak nastąpił wzrost demoralizacji w grupie i doszło do nieporozumień. Wewnętrzne
poróżnienia były tak duże, że w późniejszym okresie zawiązała się kontrgrupa. W rezultacie doprowadziło to do wojny
domowej, w wyniku której życie straciło wielu mieszkańców wioski. Wydarzenia te niechlubnie zapisały się w historię tej
miejscowości i bez wątpienia stanowią jej czarną kartę.
We wrześniu 1939 roku gościniec wioski początkowo zapełnił się przemieszczającymi się oddziałami wojska polskiego oraz grupami rzeszy ludności uciekającej na wschód, a później również oddziałami niemieckimi. Stale słyszano z oddali odgłosy wybuchów, niebo zapełnione było samolotami niemieckimi. W październiku wszystkie placówki narodowe
zostały zajęte przez wojska niemieckie. Szkołę na wsi zamknięto. W grudniu zorganizowany został urząd szkolny, nauczycielem pozostał Hubert Małyska. Działania wojenne oraz załamanie gospodarcze kraju wpłynęło na dalszy wzrost biedy
na wsi. Z braku odzienia i obuwia większość dzieci nie uczęszczała do szkoły. W styczniu 1940 roku władze niemieckie
zwolniły wszystkich nauczycieli, którzy posiadali jakikolwiek majątek oraz zamężne nauczycielki. Na tej podstawie zwolniony został Hubert Małyska. Szkoła została ponownie zamknięta. Wznowiła pracę dopiero 22 października 1940 roku.
Nauczycielką została Maria Szpanbrukerówna. Poziom nauczania był bardzo niski. Przyczynił się do tego brak podręczników, które wcześniej zarekwirowali Niemcy, ograniczony program nauczania oraz absencja uczniów w czasie zimy
- z powodu braku opału szkoła była zamknięta.
Od 1937 roku szkoła zajmuje część budynku Aleksandra Spaczyńskiego, który aby ratować żonę pochodzenia żydowskiego i własne dzieci zdecydował się zmierzyć z trudną w tamtych czasach funkcją sołtysa. Rzetelne wykonywanie zadań
pozwoliło ocalić jego i jego rodzinę.
Początkowo władze niemieckie zajęły główne ośrodki władzy w kraju. W tym regionie był nim Lubartów. Po opanowaniu miasta powiatowego zaczęto organizować sieć komórek podległych, które miały służyć pełnej kontroli terenów
podbitych. W każdej miejscowości werbowano wtedy ludzi do współpracy. W Wólce volkslistę podpisało wówczas dwoje
mieszkańców. „Administratorem” terenów, w skład których wchodziła sąsiednia osada, został volksdeutsch mieszkaniec sąsiedniej wioski. ,,Jeździł na koniu w pięknym niemieckim mundurze”620. Ponieważ znał język niemiecki - pełnił
funkcję tłumacza. Często był obecny w akcjach pacyfikacyjnych na terenie wioski. W okresie okupacji niemieckiej żaden
mieszkaniec tej wioski nie zginął w wyniku eksterminacji narodu polskiego; nawet wtedy kiedy ludzie ginęli z rąk żandarmerii niemieckiej. W latach 1942 – 1946 życie straciło ponad czterdziestu mieszkańców wioski.
Rok 1942 był trzecim rokiem okupacji hitlerowskiej. Był to czas, w którym Niemcy zostali powstrzymani na przedmieściach Moskwy. Wywołało to konsternację oraz brak poczucia pewności wśród Niemców. Władze niemieckie zaczęły
likwidować jednostki niepokorne reżimowi totalitarnemu, które rozsadzały strukturę od wewnątrz. Zaczęto tworzyć listy osób niebezpiecznych. Niebawem nastąpiły pierwsze aresztowania wśród mieszkańców wioski. Stanisława Styrnika
wywieziono do więzienia na Zamek Lubelski, skąd trafił do obozu na Majdanku - tam zginął. Aresztowano również jego
brata Franciszka, który trafił do więzienia w Chełmie, gdzie ślad po nim zaginął. Zatrzymano i następnie wysłano do
obozu zagłady w Oświęcimiu Bolesława Szalasta i Jana Szalasta, którzy tam zginęli621.

,,Rok 1942/43 był rokiem obfitym w smutne wydarzenia w tej wsi. Co kilka tygodni normalne życie zostaje poruszone przez
przyjazd do wsi żandarmerii niemieckiej, która zostawia po sobie kilka trupów we wsi, płacz i narzekanie. Władze niemieckie
likwidują bandytyzm.”622
Wioskę regularnie nawiedzała, często w asyście wojska, żandarmeria niemiecka. Pierwszym razem wyprowadzają
z domów czterech mężczyzn (Stanisław Siegieda, Stanisław Szalast „Ciopcia”, Bolesław Styrnik, Stanisław Hodun) i pędzą ich przez wieś pod pobliski las. Żołnierz niemiecki uczestniczący w eskorcie, w czasie kiedy zbliżali się do celu, zaczął znacząco odpychać Stanisława Szalasta, zachęcając go do podjęcia próby ucieczki. Ten wykorzystał okazję. Chociaż
padały komendy „halt!” i strzały, zdołał uciec. Strzelał bowiem ten, który przyczynił się do jego ocalenia. Pozostałych
rozstrzelano.
620 Z relacji ustnej.
621 R. J. Dumało: Wojna, okupacja, wyzwolenie Lubartów 1939-49. Lublin 2001, s. 260-261.
622 Kronika szkoły w Wólce Zawieprzyckiej.

Niebawem nastąpiła kolejna obława. Ludność osady, kobiety także, spędzono na plac przy kuźni „Oleszka”623; stamtąd popędzono ich pod las rozkopaczewski, gdzie były już wykopane doły. Oficer niemiecki wygłosił przemówienie tłumaczone przez volksdeutsch, w którym powiedział, że za pomoc bandytom zostaną następnym razem wszyscy rozstrzelani. Po tych słowach wyprowadzono z tłumu Anielę Jemielniak oraz jej matkę Zofię Styrnik i zabito. Jeszcze innym razem
wracający z Lubartowa wraz z rodziną Leon Styrnik oraz Aleksander Styrnik, zobaczywszy pełno wojska niemieckiego na
rogatkach wioski, zajechali pod kuźnię. Obecny w niej Aleksander ostrzega: „Leon, jesteś na liście”. Ten odsyła żonę i syna
do domu i wraz z Aleksandrem Styrnikiem postanawiają schronić się w lesie. Zostali zauważeni. Podczas próby ucieczki zastrzelono Olesia. Leona natomiast zapędzono na plac przed kuźnią, gdzie zginął pod ciosami kolb karabinowych
i butów żołnierskich. W obliczu takich wydarzeń mieszkańcy osady postanowili się ukrywać. Budowane były zamaskowane bunkry ziemne, które lokowano w okolicznym lesie oraz na obszarze zabudowań wiejskich - często adoptowanych
z piwnic. Tego typu bunkier mieścił się w zabudowaniach Bednarczyków; mógł on pomieścić trzydzieści osób. Mieszkańcy chronili się w nich również przed niemieckimi łapankami. Znane są jedynie nazwiska dwóch osób, które były na przymusowych robotach w Niemczech, i które powróciły do wioski po zakończeniu wojny624. Po kolejnych niepowodzeniach
hitlerowskich na wschodzie, zachwiana została potęga Niemiec, a w lipcu 1943, po klęsce w rejonie Kurska, bliski koniec
wojny był oczywisty. Było też oczywistym, że wyzwolenie przyjdzie od wschodu. Następuje dynamiczny rozwój ruchu
komunistycznego. Wólka Zawieprzycka i Wólka Stara oraz Rozkopaczew stają się pierwszymi w tym regionie bastionami
i ośrodkami propagandy ludowej. Idee komunistyczne na obszarach wiejskich padły na podatny grunt. Dotychczas obojętni mężczyźni chętnie zasilają szeregi Gwardii Ludowej625. Nie było w jej szeregach lekarzy, prawników, urzędników,
bogatych chłopów pełniących funkcje społeczne. Byli to ludzie, mimo posiadania osobistej wolności, tkwiący przy tak
skonstruowanym ustroju społecznym i pozostający tym samym w niewoli społeczno-ekonomicznej. Wiedzieli, że lekarzem może zostać ktoś, kto ma ojca lekarza. Zdawali sobie sprawę, że nigdy nie będzie ich stać na opłacenie dzieciom
studiów. Pracowali na własnej ziemi, ale jej płody musieli sprzedać pośrednikowi, który określał cenę. Aby przeżyć musieli
dorabiać w lesie626, w pobliskim młynie627. czy u bogatego gospodarza. W lesie nie mogli nawet nazbierać chrustu na
opał; w młynie - uważani za parobków - pobierali niewolnicze wynagrodzenie. Podobnie było u bogatego chłopa, który
za pracę od świtu do nocy płacił marnym koszem gruszek. Idee komunistyczne obiecywały zmiany. Mówiono wprost, że
zmiana ma być ustrojowo-społeczna, a warstwą społeczną, która rewolucyjnie wprowadzi te zmiany, będą chłopi i robotnicy. Poprzez emancypację tych warstw dążono do rewolucji społecznej.
Jeszcze w roku 1942628 niektórzy mieszkańcy wioski629 nawiązują kontakt z komunistyczną Polską Partią Robotniczą oraz Gwardią Ludową, stacjonującą i mającą swą główną bazę w lasach parczewskich630. Niektórzy z nich całe tygodnie spędzają z gwardzistami na terenie lasów. Nawiązują również bliższe kontakty z ukrywającymi się mieszkańcami
tzw. „Bazaru”631, który ochraniany był przez grupę bojowców żydowskich pod przywództwem Chyla Grynszpana632.
Rodzą się miłości; mieszkaniec wioski - Stanisław Szalast - poznaje tam dziewczynę, z którą się związał. Odtąd razem często ukrywają się na terenie wioski. Mieszkańcy wioski już jako gwardziści ludowi niejednokrotnie walczą z okupantem.
Bronią się podczas licznych akcji pacyfikacyjnych wymierzonych w komunistyczną partyzantkę. Znane są relacje ustne
jednego z uczestników633 ostatniej takiej akcji, nazwanej „Wirbelsturm”634, podczas której aż do dnia nadejścia wojsk
radzieckich zmuszony był ukrywać się przez dwie doby w grobowcu na cmentarzu w Ostrowie Lubelskim. W ten sposób
powstała na terenie wioski jedna z pierwszych w regionie PPR. W 1942 roku ujawniają się również inne organizacje polityczne: Bataliony Chłopskie i Armia Krajowa. Najbardziej racjonalne na terenach wiejskich były świetnie zorganizowane
i aktywne na terenie powiatu lubartowskiego Bataliony Chłopskie. Chociaż przyczółki tychże organizacji silnie obecne
w Brzostówce oraz Rudce Kijańskiej635, nie funkcjonowały na terenie wioski.
623 Z relacji ustnej Aleksandra Sternika.
624 Z relacji ustnej Stanisława Szalasta i Piotra Jemielniaka.
625 Pod redakcją Sławomira Poleszaka – „Z. Broński Pamiętnik, Warszawa 2004, s. 33.
626 Las zawieprzycki do roku 1944 był w rękach Ostrowskich. W okresie międzywojennym zarządzany przez rządcę pochodzenia żydowskiego.
627 Najbliższy w Wólce Starej; własność rodziny Staropiętki
628 R. J. Dumało: Wojna., Okupacja, Wyzwolenie, s. 307.
629 Prawdopodobnie Stanisław Kucharski i grupa z nim związana
630 E. Olszewski: Polsk Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie. Lublin 1979.
631 Obóz ludności cywilnej pochodzenia żydowskiego.
632 L. Siemion: Lubelszczyzna w latach okupacji hitlerowskiej. Lublin 1977, s. 124.
633 Z relacji ustnej Janusza Styrnika.
634 L. Siemion: Lubelszczyzna…, s. 235.
635 F. Kusyk: Z konspiracji w lubartowskiem wspomnienia. Warszawa 1982, s. 194-195.
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Żołnierzami Armii Krajowej z terenu wioski zostali:
Konstanty Styrnik636, jego młodszy brat Zdzisław637 oraz Kazimierz Szalast638. Chociaż działali w szerszej okolicy tworzyli
również lokalną bojówkę AK wspartą osobami spokrewnionymi. Przez całą okupację, poza incydentem łęczyńskim, grupa
ta była mało aktywna oraz bojaźliwa w stosunku do okupanta639. Natomiast od końca 1943 roku dość agresywna nawet
w stosunku do żołnierzy AK innej jednostki, którą kierował Zdzisław Broński, pseudonim „Uskok”. W listopadzie 1942 roku
wybuchła w wiosce epidemia tyfusu plamistego. Przerwało to naukę w szkole, która była nieczynna do wiosny. Z powodu
zaniedbań gospodarza domu, w którym umieszczona była szkoła naukę rozpoczęto dopiero 15 września 1943 roku. Na stanowisku nauczycielki pozostała Szpanbrukerówna. Do szkoły zapisanych było 98 dzieci; faktycznie uczęszczających było
jednak 76. ,,Dzieci z ochotą zabierają się do pracy”640. Prowadząca wówczas kronikę szkolną Szpanbrukerówna odnotowała:

I w tym roku zaczyna się cała seria nadzwyczajnych wypadków we wsi. 15 października w nocy bandyci napadają dom
w sąsiedztwie szkoły mordują jego mieszkańców, a dom wraz z trupami pomordowanych palą. Za tydzień ten sam wypadek.
W drugim końcu wsi zamordowanych pięć osób; dom zdemolowany. Za kilka dni znowu podobny wypadek. Cała wieś ogarnięta
panicznym strachem. Nikt nie jest pewny dnia i nocy. Już o zmierzchu ludzie opuszczają swoje gospodarstwa, zostawiając je
w opiece opatrzności Boskiej i schodzą się do kilku domów, gdzie dla większego bezpieczeństwa na nocleg zbiera się 30 – 40
osób. Życie denerwujące, wprost niemożliwe. Na skutek tego 1 listopada 1943 Maria Szpanbrukerówna na własną prośbę przenosi się z Wólki Zawieprzyckiej do Czerniejowa. Szkoła w Wólce Zawieprzyckiej jest nieczynna641.
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Na skutek konfliktu lokalnego prace przy budowie
przeciągnęły się w czasie. Ostatecznie szkołę ukończono w połowie lat 70-tych. Budynek szkoły został jednak
przeznaczony na mieszkanie służbowe nauczycieli oraz
przedszkole. Od 1964 roku dzieci uczące się w piątej klasie i wzwyż zaczęły uczęszczać do szkoły w Brzostówce.
W tym czasie została wybudowana asfaltowa droga biegnąca do wioski.
W 1965 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku, który udostępnił Zdzisław Czubacki. Zmianie uległa
także kadra nauczycielska. Pracowały wówczas: Urszula
Wach (kierowniczka szkoły) oraz Lucyna Kamińska (nauczycielka). W tym samym roku szkoła dostała od GRN
w Ostrowie Lubelskim telewizor. Był to pierwszy odbiornik we wsi.
Formowanie cegły, rok 1959

W tym roku wybuchł pożar w zabudowaniach folwarku, którym zarządzał syn Franciszka Wójcika – Jan. Spłonęły
stajnie i chlewnia wraz z inwentarzem oraz dwór. Od pożaru ocalały tylko czworaki, w których Jan wraz z żoną Wiktorią,
dziećmi: Heleną, Marianną , Walerią i Stanisławem oraz ojcem Franciszkiem zamieszkali tymczasowo. Niebawem spalone zabudowania rozebrano. W końcu 1943 mieszkańcy zwrócili się z prośbą do Eugenii Spaczyńskiej (byłej nauczycielki),
aby podjęła się nauczania ich dzieci. Dnia 10 stycznia 1944 roku nauczycielka rozpoczęła tajne nauczanie.

W 1966 roku założony został zakład przetwórstwa
truskawek tzw. Pulpiarnia. Pierwsza sadzonka truskawki
została sprowadzona z Łuszczowa w 1961 roku przez Antoniego Styrnika. Natomiast pierwszą plantację owoców
uprawiała Maria Jemielniak.

Dnia 19 kwietnia 1944 roku do wioski przybył oddział gwardii ludowej płk. Cienia, który kwaterując we wsi został
zaatakowany przez wojska niemieckie. Doszło do krwawej kilkugodzinnej bitwy w której zwycięstwo odnieśli partyzanci.
Zabito kilkunastu Niemców, reszta pierzchła642. Po „wyzwoleniu” Ludowe Wojsko Polskie rozpoczęło nabór do wojska.
Powołania do wojska otrzymali wówczas: Stefan Kaczor, Stanisław Rak - obaj zginęli na froncie w 1944 roku; Bolesław
Berej, Bolesław Mazurek i Stanisław Lato.

W latach 60-tych radnymi gminy byli: Jan Mikołajczuk,
Stanisław Oleszczuk, Franciszek Walczak, Zdzisław Czubacki.
W roku 1971 wybudowano i oddano do użytku remizę
strażacką. Pracami budowlanymi i organizacyjnymi kierował Marian Hodun. Niestety w wyniku słabej organizacji
mieszkańców wioski, oraz zaniedbań Zarządu Ochotnicza
Straż Pożarna funkcjonowała tylko do 1988 roku. Zgromadzony sprzęt pożarniczy został sprzedany, a budynek OSP
zaczął być wykorzystywany jako miejsce spotkań mieszkańców. Od roku 1988 budynek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonuje jako świetlica wiejska.

W 1945 roku Urząd Bezpieczeństwa z Lubartowa w sposób okrutny zamordował Stanisława Szymanka643. Resort
podczas obławy przeprowadzonej 30 czerwca 1946 na terenie wioski pochwycił i zabił Stanisława Staropiętkę644. Od
roku 1946 funkcję radnego Gminy Serniki piastował Stefan Zalewski. W skład Gminnych Rad Narodowych, utworzonych
pod koniec lat 40-tych, weszli: Stanisław Kucharski i Aleksander Spaczyński. W tym okresie Wólka wraz z Brzostówką
tworzyły Gromadę Brzostówka. W zarządzie gromady w latach 1955-1958 kolejno zasiadali: Aleksander Spaczyński , Franciszek Walczak, Kazimierz Wlazły, Bolesław Lato, Bolesław Szalast. Natomiast w latach 1958- 1961: Kazimierz Wlazły, Zenon Bednarczuk, Stanisław Oleszczuk, Zdzisław Wdowiak,
Aleksander Spaczyński.

Ówczesny Proboszcz Parafii Brzostówka, do której należała Wólka Zawieprzycka – Roman Sawczuk zaproponował,
aby w budynku odbywała się Msza Święta. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem przez mieszkańców wioski i do
dnia dzisiejszego budynek wykorzystywany jest w niedziele również w tym celu.

Budynek Szkoły Podstawowej, rok 1965
W roku 1955 zachorowała wieloletnia nauczycielka
- Eugenia Spaczyńska. Jako nauczycielka i kierownik szkoły
przepracowała w niej łącznie 19 lat. Zapisała się w pamięci mieszkańców dzięki rzetelnej i sumiennie wykonywanej
pracy. Od 1955 roku kierownikiem szkoły był Jan Mikołajczuk a nauczycielką Karwacka - imię nieznane. Trzy lata
później szkoła znajdowała się w budynku Stefana Zalewskiego. Pozostało tak do roku 1965.

Prace przy uszczelnianiu budynku przeznaczonego na szkołę;
Budynek udostępniony przez Stefana Zalewskiego; rok 1958

W 1959 roku podjęto przygotowania do budowy budynku szkolnego. Powstał wtedy zespół wypału cegły, którego
członkami byli: Zdzisław Czubacki, Stanisław Oleszczuk,
Bolesław Szalast, Jan Jemielniak, Antoni Styrnik, Kazimierz
Wlazły Czesław Mazurek, Roman Skrobowski, Stanisław
Szalast. Cegielnię prowadził Czesław Sawicki.

636 Zginął po 1945 roku przy próbie przekroczenia granicy.
637 Za przynależność do AK po wojnie uwięziony; odsiedział ośmioletni wyrok w więzieniu we Wronkach
638 Zginął w 1944 w Lublinie w wyniku donosu
639 Zdzisław Broński: Pamiętnik…, s. 43.
640 Kronika szkoły w Wólce Zawieprzyckiej
641 Tamże
642 E. Gronczewski: Kalendarium walki Gwardii Ludowej i Armii Ludowej na Lubelszczyźnie 1942- 1944. Lublin 1974, s. 98-99
643 R. Dumało: Wojna… , s. 559
644 Z. Broński: Pamiętnik…, s. 97

Świetlica wiejska dawny budynek remizy OSP. Wiosna, rok 2013
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Radni i sołtysi w latach 1990-2014 z Wólki Zawieprzyckiej

Wnętrze budynku świetlicy wiejskiej. Spotkanie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Od 1975 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Józefa Klementowicz. Szkoła nadal mieściła się w budynku Stefana
Czubackiego. W połowie lat 70-tych mieszkańcy powrócili do projektu z roku 1959 i ukończyli budowanie nowej szkoły.
W roku 1987 zmieniła się kadra nauczycielska. Dyrektorką szkoły została Jolanta Sagan a nauczycielkami były:
Alina Słomka, Beata Lubińska i Jolanta Pacek. Następnie
etaty nauczycielskie obejmują: Alina Słomka i Anna Kusyk.
W późniejszych latach etaty nauczycielskie były stopniowo
redukowane, w związku z coraz mniejszą liczbą dzieci mieszkających w miejscowości. Według danych ewidencji ludności UG w Sernikach, liczba urodzeń wskazuje, że w roku
2017 do szkoły uczęszczałoby zaledwie 8 dzieci. Rada Gminy Serniki w roku 2012 podjęła uchwałę, mocą której Szkoła
Podstawowa w Wólce Zawieprzyckiej została zlikwidowana.
Od tej pory dzieci na koszt samorządu Gminy dowożone
są do Szkoły Podstawowej w Brzostówce. Obecnie wieś liczy 312 mieszkańców w tym 147 mężczyzn i 165 kobiet645.
W latach 1999 – 2013 ubyło 16 mieszkańców wsi.

Józef Jemielniak
Radny Gminy Serniki
1990-1994
Sołtys 1990-1998

Krzysztof Wójtowicz
Radny Gminy Serniki
1994-2002
Sołtys 1998-2002

Agnieszka Szalast
Radna Gminy Serniki
2010-2014
Sołtys 2002-2010

Małgorzata Kuśpit
Sołtys 2010-2014

Stanisław Dobrzyński
Radny Gminy Serniki
2002-2006

Wiesław Lato
Radny Gminy Serniki
2006-2010

W wolnej Polsce pierwszym radnym został Józef Jemielniak, który pełnił również w tych latach funkcję sołtysa. Dzięki
jego determinacji i organizacji powstał w wiosce wodociąg (pierwszy w gminie). Krzysztof Wójtowicz piastował stanowisko radnego przez dwie następne kadencje; swoje obowiązki wykonywał sprawnie i rzetelnie. W latach 2002-06 stanowisko radnego obejmował Stanisław Dobrzyński; powstała wtedy solidna szeroka droga asfaltowa, która przebiegała
przez główną część wioski. Radny następnej kadencji - Wiesław Lato doprowadził do podpisania porozumienia pomiędzy
Gminą Serniki, a Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnego sfinansowania budowy drogi asfaltowej w drugiej części
osady (w kierunku lasu „Zawieprzyckiego”). Droga ta została wykonana w dwóch etapach; stabilizacja w 2010 r., a asfalt
położono w 2012 roku. Obecnie funkcję radnej piastuje Agnieszka Szalast, która dopilnowała realizacji projektu budowy
drogi powiatowej wspólnie ze Starostwem oraz asfaltowej drogi gminnej w centrum miejscowości. Radna skutecznie zabiega również o dalszy rozwój naszej miejscowości. W roku 2013 zostało zmodernizowane centrum wsi. Projekt ten był
realizowany przez Gminę Serniki przy udziale 75% kosztów ze środków unijnych. W ramach tego projektu wykonano:
wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci, rondo w centrum miejscowości z przystankiem autobusowym, skwerek - miejsce
wypoczynku dla dorosłych z fontanną i boiskiem do piłki siatkowej (plażowej), odnowiono świetlicę wiejską wewnątrz
i na zewnątrz, zbudowano parking przy świetlicy oraz chodnik w centrum miejscowości. Wieś zmieniała oblicze, stała się

Budynek Szkoły w Wólce Zawieprzyckiej
Radni w gminie Serniki:
Kadencja 1973-1977:		
1. Barbara Niziuk 		
2. Kazimierz Wójtowicz
3. Zdzisław Spaczyński

Kadencja 1978-1984:
1. Barbara Niziuk
2. Kazimierz Wójtowicz
3. Jan Szymanek

Kadencja 1984 - 1988:		
1. Bolesław Mazurek
2. Kazimierz Wójtowicz

Kadencja 1988 - 1990
1. Bolesław Mazurek
2. Stanisław Lato s. Bolesława

645 Dane z ewidencji ludności Gminy Serniki na dzień 31.12 2013 rok

Plac zabaw dla dzieci

Centrum wsi, rok 2013
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piękna i nowoczesna. Również w 2013 roku kosztem około 400 tys. złotych Starostwo Powiatowe, przy wkładzie finansowym Gminy (100 tys. zł.) wyremontowało drogę dojazdową do wsi na odcinku 1200 metrów poprzez położenie nowej
warstwy asfaltowej i wyprofilowanie poboczy.
Historia naszej niewielkiej i do niedawna niepozornej wioski jest bardzo zróżnicowana. Począwszy od czasów świetności poprzez trudne i okrutne czasy wojen aż po dzień dzisiejszy, kiedy to – niczym kurort - staliśmy się miejscowością
spokojną, pozostającą nieco na uboczu ale otoczoną lasem, polami, ciszą i spokojem. Budujemy nie tylko infrastrukturę,
która ułatwia, udoskonala i upiększa nam życie, przede wszystkim budujemy naszą współczesną teraźniejszość, która
miejmy nadzieję, wzbogaci historię tej miejscowości o kolejne piękne jej karty.

Post scriptum
Kilka ważnych celów postawiliśmy sobie przystępując do napisania tej książki. Jak wspomniano na wstępie, chcieliśmy w jednym opracowaniu zgromadzić wieloźródłową wiedzę o naszej Gminie, bodaj w zarysie zobrazować, jak żyli na
tej ziemi nasi przodkowie, uhonorować tych, którzy w przeszłości angażowali się dla dobra ogółu. Chcieliśmy również
- na ile to możliwe - uchronić wiedzę, dokumenty, fotografie posiadane przez naszych mieszkańców przed nieodwracalną
utratą, a to w znacznej części już się stało. Ponadto chcielibyśmy, aby ta książka była świadectwem, że świadomie stawiamy sobie ważne cele wiedząc, że: „Każde pokolenie ma własny czas”
Jak pisał poeta -

Świetlica wiejska (dawny budynek OSP). Sierpień, rok 2013.

Centrum wsi. Rok 2014. Widok na stronę północną, z rondem
i przystankiem autobusowym.

„...Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy
choć macie sami doskonalsze wznieść
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
i ludzka miłość stoi tam na straży
I wy winniście im cześć!...”
Adam Asnyk

Ten fragment wiersza Adama Asnyka skierowany. Do młodych, przyszłych pokoleń, można odebrać jako swoistą dyrektywę adresowaną również do nas. Prawdą jest, że każda epoka ma swe własne cele, każda buduje przyszłości gmach.
Nam też jest dany udział w wieków dziele, bo oto niosąc wiedzy pochodnie na czele, skromny w dzieło swego czasu
wnosimy wkład.

My nie depczemy przeszłości ołtarzy,
przykładem naszych przodków
równie piękne chcielibyśmy wznieść.
Wiernie stoimy na historii straży,
z szacunkiem minionym dziejom
oddajemy cześć.
Pomników przeszłości serce strzec nam każe,
budowanie nowych nakazuje chcieć.
Na starych wciąż się święty ogień żarzy,
i nasza wdzięczność stoi tam na straży
- czy iskrę tego ognia dane będzie nam mieć?
Stanisław Marzęda
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Radni Gminy Serniki kadencja 2010-2014

Pracownicy Urzędu Gminy w Sernikach. Rok 2013

Pierwszy rząd od lewej: Joanna Tchórz, Renata Szczęch, Stanisław Marzęda (Wójt Gminy), Monika Baran (Przewodnicząca
Rady Gminy), Lucyna Kłoda, Iwona Bartkowicz, Drugi rząd od lewej: Waldemar Wójtowicz, Agnieszka Szalast, Józef
Barszczyk, Wiesław Macuba, Marek Skubisz, Szczygieł Marcin. Trzeci rząd od lewej: Tadeusz Tchórz, Sławomir Nowosacki, Gustaw Wasil, Andrzej Kobyłka

Pierwszy rząd od lewej: Anna Kisiel, Aneta Pilsak-Pszczoła, Maria Danił (Skarbnik Gminy), Stanisław Marzęda (Wójt
Gminy), Beata Gregorowicz (Sekretarz Gminy), Izabela Jakubczak, Agata Nowosadzka. Drugi rząd lewej: Magdalena Lipska, Kamil Włosek (stażysta), Witold Borawski, Teresa Karczmarz, Marlena Rafalska, Anna Jedlińska, Krzysztof Tołubiński, Joanna Mazurek, Barbara Zadurska, Roman Ławecki, Paweł Woźniak
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

Sołtysi kadencja 2010-2014

Pierwszy rząd od lewej: Anna Szczęch, Małgorzata Mazurek, Ewa Siodłowska, Stanisław Marzęda (Wójt Gminy), Małgorzata Budzyńska, Danuta Szczepaniak, Małgorzata Kuśpit. Drugi rząd od lewej: Jacek Bartkowicz, Zbigniew Misztal,
Czesław Szych, Marcin Szczygieł, Piotr Marzęda, Marek Skubisz

Od lewej stoją: Stanisław Marzęda (Wójt Gminy), Ewa Marzęda (Kierownik OPS). Siedzą od lewej: Danuta Brzyska,
Paulina Głębocka, Katarzyna Krupa, Ewa Augustyniak
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