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Wstęp
Raport podsumowuje etap animacyjno-badawczy projektu “Dla nas kultura”, realizowanego
przez Gminne Centrum Kultury w Żmudzi. w ramach programu Dom Kultury + Narodowego
Centrum Kultury. Celem projektu jest uzyskanie, w pierwszym etapie, informacji o potencjale
do tworzenia kultury wśród mieszkańców gminy, a w drugim, przeprowadzenie konkursu
i realizacja inicjatyw oddolnych. Program Dom Kultury + dąży do pobudzenia aktywności
mieszkańców i ich udziału w tworzeniu lokalnej oferty kulturalnej. Dzięki etapowi
badawczemu możliwe jest rozpoznanie kierunków działań ważnych dla mieszkańców.

Podstawowe informacje o badaniu
W etapie badawczym zrealizowaliśmy ankietę (on-line oraz papierową) dla mieszkańców,
wywiady z mieszkańcami w przestrzeni gminy, wywiady telefoniczne oraz cztery warsztaty 3 dotyczące zainteresowań oraz potencjału gminy oraz jeden kreatywny, służący poszukiwaniu
pomysłów na inicjatywy. W spotkaniach uczestniczyło razem około 85 osób (4 klasy w wieku
od 6 do 8 SP, KGW oraz osoby aktywnie działające gminie). Ankiety papierowe wypełniło
50 osób,

natomiast

on-line

7

osób.

Bezpośrednich

rozmów

przeprowadzono

z 15 mieszkankami/mieszkańcami gminy. W bibliotece, w akcji badawczo-animacyjnej
“Wiszące Pytanie” uczestniczyło 9 osób. W ramach projektu zrealizowano również spotkanie
z warsztatem kulinarnym z osobami z Ukrainy.

ZDJĘCIE 1 SPOTKANIA W RAMACH PROJEKTU

Kierunki do działań kulturalnych
Poniżej znajdują się główne kierunki – tematy i formy – które mogą być inspiracją przyszłych
inicjatyw.
Kierunki, inspiracje dla inicjatyw:
● tematy związane z terenem gminy, poznawaniem i eksplorowaniem go, np. poprzez
wspólne wycieczki, wędrówki, spacery z kijkami, tworzeniem gier terenowych czy rajdy
rowerowe; zwłaszcza przez tereny mniej zamieszkałe, tereny atrakcyjne przyrodniczo;
poszukiwanie miejsc historycznych; tematy związane z historią gminy, historią lokalną,
miejsca historyczne i tradycyjne: pozostałości dworów, stare chałupy, zwyczaje i tradycje;
● tematy szczególnie interesujące młodzież, dotyczące nowych technologii: nagrywanie
filmików, zdjęcia, social media, motoryzacją, programowanie, jak i wspólne granie;
● proponowane tematy mogące być inspiracją do warsztatów dla różnych grup
wiekowych (dorośli, młodzież szkoły podstawowej, seniorzy, rodzice z dziećmi):
fotografia, motoryzacja, rękodzieło, garncarstwo, druty, haft, teatr/kabaret, ogród,
kulinaria, wypiek chleba, wędkarstwo, taniec, malarstwo/rysunek, literatura; ważne, by
warsztaty były otwarte dla wszystkich chętnych;
● działania integracyjne dla społeczności poszczególnych miejscowości, dla różnych
grup, osób indywidualnych, wydarzenia związane z konkretnymi okazjami czy
świętami;
● działania realizowane w różnych miejscowościach i w różnych porach, by osoby
zamieszkujące miejsca inne niż Żmudź też miały dostęp do działań, także w godzinach,
w których nie działa komunikacja publiczna;
● działanie tworzące miejsca spotkań, klubów – mieszkańcy i mieszkanki wskazywali
brak takich miejsc, gdzie można się spotkać, zwłaszcza dotyczy to młodzieży, ale też
starszych, którzy chętnie spotkaliby się przy kawie czy herbacie; w inicjatywach można
tworzyć takie miejsca spotkań w istniejących świetlicach, GCK, bibliotece czy
w plenerze, łączące je z jakimś tematem przewodnim;
● wydarzenia związane z muzyką, odpowiadające na potrzebę różnorodności gatunków
muzycznych, koncertów odpowiadających gustom różnych grup;
● miejsca z potencjałem, które są lubiane przez mieszkańców i mieszkanki, w których
warto realizować działania: Rezerwat, kąpielisko Dębowy Las i Puszcza, Izba
w Stanisławowie – zarówno, jako miejsce do realizacji działań, jak i współpracy (piec
chlebowy, warsztat tkacki).

Gmina Żmudź
W tej części diagnozy zostały przedstawione podstawowe informacje o gminie pod względem
demograficznym,

administracyjnym

oraz

wskazywane

zostały

walory

historyczne,

przyrodnicze, rekreacyjne. Dane te pozyskane zostały z różnych dokumentów strategicznych
oraz dostępnych informacji na stronach gminy czy artykułach w lokalnej pasie. W dalszej
części wskazano z czego mieszkańcy są dumni w gminie i czego im brakuje.

Najważniejsze informacje o gminie
Poniższy opis przedstawia w skrócie najważniejsze cechy gminy czyli kwestie
administracyjne, demograficzne oraz inne istotne statystyki.
Gmina Żmudź w pigułce:
● położona jest w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego (województwo
lubelskie),
● graniczy z sześcioma gminami: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice
i Wojsławice,
● jest gminą wiejską w skład, której wchodzi 17 sołectw (22 miejscowości). Sołectwa:
Annopol, Bielin, Dryszczów, Kazimierówka, Klesztów, Ksawerów, Leszczany,
Lipinki, Maziarnia, Pobołowice, Roztoka, Rudno, Stanisławów, Syczów, Wołkowiany,
Wólka Leszczańska, Żmudź. Miejscowosci Dębinki, Gałęzów, Kolonia, LeszczanyKolonia, Majdan, Pacówka, Pobołowice-Kolonia, Poczekajka, Podlaski, Poręb,
Puszcza, Roztoka-Kolonia, Stara Wieś, Teresin, Żmudź-Kolonia,
● przez gminę przebiega trasa wojewódzka Chełm - Hrubieszów,
● znajduje się na terenie transgranicznym (granica z Ukrainą),
● charakteryzuje się rozproszonym układem osadniczym oraz niskim wskaźnikiem
zaludnienia,
● na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna (jedynie w Żmudzi i Wólce
Leszczańskiej funkcjonuje dodatkowo budownictwo wielorodzinne - osiedla, gdzie
mieszkali kiedyś pracownicy Polskich Gospodarstw Rolnych - PGR-ów),
● na terenie gminy występują liczne obszary chronionego krajobrazu (Chełmski,
Grabowiecko- Strzelecki), pomniki przyrody, rezerwat” Żmudź”, obszar Natura 2000,
co świadczy o wysokim potencjale przyrodniczym,
● przez teren Gminy przepływa rzeka Udal (dopływ Bugu) oraz trzy cieki Krzywólka,
Kanał Żmudzki oraz Kanał Lipiniecki,

● jest to gmina typowo rolnicza (uprawa zbóż, roślin okopowych). Użytki rolne stanowią
70%, a użytki zielone stanowią w gminie 16,5 %,
● kompleks leśny Las Pobołowicki jest w całości lasem ochronnym,
● rolę terenów rekreacyjnych pełnią miejscowości: Puszcza, Wołkowiany, Pobołowice
i Wołkowiany “Dębowy Las”,
● obszar gminy Żmudź charakteryzuje się dużą mozaikowatością krajobrazu (przeplatają
się tu pola uprawne, łąki, zarośla i lasy),
● w gminie zameldowanych jest około 3200 osób,
● widoczny jest proces starzenia się społeczeństwa, co oznacza, że w gminie jest coraz
mniej młodych osób,
● w gminie pozostała jedna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Żmudzi.
● blisko znajduje się miasto Chełm z ofertą kulturalną, edukacyjną i oraz rynkiem pracy.
ZDJĘCIE 2 MAPA GMINY – WIKIPEDIA

Historia gminy
Poniżej została przedstawiona w skrócie historia gminy. Pokazane zostały najważniejsze
informacje odnośnie powstawania miejscowości, nazw, dawnych właścicieli i innych istotnych
dla charakteru gminy treści. Treści zostały zaczerpnięte z dokumentów strategicznych gminy.
Rys historyczny w skrócie:
● najstarszą z miejscowości leżących na terenie gminy Żmudź jest wieś Leszczany
(wzmianka pojawiła się w źródłach pisanych w 1359 roku). Kolejne miejscowości,
które powstały w czasach średniowiecza to: Roztoka, Pobołowice, Dryszczów,
Klesztów, Rudno, Wołkowiany, Żmudź, Wólka Leszczańska oraz Lipinki. Pozostałe
miejscowości wzmiankowane są w XVIII i XIX w.: Maziarnia, Puszcza, Bielin,
Ksawerów, Kazimierówka, Stanisławów, Annopol, Gałęzów, Pobołowice Kolonia,
● pierwsze zapiski o Żmudzi pochodzące są z 1443 roku,
● w 1505 roku Żmudź nazywała się Zmodz/Szmodzy (staroruskie słowo smudź
oznaczało miejsce wielce odludne, smutne i trudno dostępne). W 1661 roku pojawiła
się nazwa - Żmudź),
● po bitwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło osiedlił rodowitych Żmudzinów
z dawnego Księstwa Żmudzkiego,
● w XVII wieku właścicielem Leszczan, Wólki Leszczańskiej i prawdopodobnie
Maziarni był Andrzej Michał Kuropatnicki, rezydujący w Wojsławicach. W Klesztowie
był wtedy znany ród Węglińskich, który ufundował unicki kościół w Klesztowie.
Ostatnim kasztelanem ziemi chełmskiej I Rzeczypospolitej był Wojciech Poletyłło.
W Dryszczowie osiedlił się ród Titenbrunów, który tworzył parafię w Klesztowie,
● w okresie zaborów nasiliła się rusyfikacja tych terenów, prześladowania unitów,
wybudowano wtedy wiele cerkwi w Roztoce, Żmudzi, Pobołowicach, Leszczanach,
● po powstaniu styczniowym została wybudowana bita droga z Chełma do Hrubieszowa
dalej do Włodzimierza Wołyńskiego, Żytomierza i Kijowa,
● po powstaniu styczniowym powstało na terenie gminy wiele młynów.
● w okresie wojny i na terenie gminy istniał obóz jeńców radzieckich (cmentarz znajduje
się na tak zwanej górze rudeńskiej),
● mieszkańcy

Wołkowian

usypali

kopiec

poświęcony

Marszałkowi

Józefowi

Piłsudskiemu, ponieważ ten, podróżując z Hrubieszowa do Okszowa pod Chełmem,
zatrzymał się w tej miejscowości na krótki wypoczynek. W tym miejscu powstał
kopiec,

● po zakończeniu wojny nastąpiły na tych terenach migracje ludności, Ukraińców
przesiedlono za Bug, do tych ziem napływała ludność z Wołynia, Polesia i Podola,
● powstanie dwa gospodarstwa Polskie Gospodarska Rolne w Wólce Leszczańskiej
i Lipinkach, z bazą i zapleczem technicznym w Roztoce,
● w 1997 roku Rada Gminy w Żmudzi podjęła uchwałę w sprawie herbu gminy. Herb
gminy Żmudź przedstawia na błękitnym polu w złotej łodzi niedźwiedzia czarnego,
siedzącego ze srebrną obrożą na szyi i złotym wiosłem w łapach. Niedźwiedź nawiązuje
bezpośrednio do godła Księstwa Żmudzkiego (czarnego niedźwiedzia), a także
pośrednio do rodziny Żmudzkich (dawnych właścicieli ziem). Łódź natomiast
symbolizuje pierwszych przybyłych osadników na te tereny.

Zabytki gminy
W materiałach promocyjnych gminy najczęściej można znaleźć opisy zabytków, które są
przede wszystkim w miejscowościach tj.: Dreszczów, Puszcza, Żmudź, Wólka Leszczańska,
Pobołowice oraz Klesztów.
W gminie znajdują się obiekty zabytkowe:
Dryszczów
a) krzyż kamienny z XIX w.,
b) kapliczka św. Jana Chrzciciela na źródle, drewniana, z 1857 (remont ok. 1975 r.),
Puszcza
a) kapliczka św. Jana Nepomucena, murowana, 1 poł. XIX w.
Żmudź
a) Kościół drewniany w Żmudzi (dawna cerkiew greckokatolicka do czasów
powojennych) z 1753 r., dzwonnica drewniana z końca XVIII w.
b) kapliczka, murowana, koniec XIX w., Figura Matki Boskiej w Żmudzi, usytuowana
nieopodal gorzelni i pozostałości zabudowań folwarcznych.
c) budynek Urzędu Gminy, murowany z 1905 r.,
d) pozostałości zespołu dworskiego: dwór, murowany z XIX, przebudowany, gorzelnia,
murowana z XIX w.,
Wólka Leszczańska
a) zajazd w Wólce Leszczańskiej z 1795 r.,
b) pozostałości zespołu dworsko – parkowego – park podworski z 1874 r., pozostałości
po dawnym dworze Poletyłów. Układ przestrzenny całości jest częściowo naruszony
ze względu na postawione liczne budynki mieszkalne (kiedyś PGR).

Pobołowice
a) młyn wodno gazowy z 1921 r. Zbiornik utworzony w biegu rzeki Krzywólkłyn został
wzniesiony przez Władysława Trąbczyńskiego. Jest jednym z nielicznych tego typu
obiektów zachowanych na terenie byłego województwa chełmskiego,
b) kopce ziemne (cmentarzysko kurhanowe) na uroczysku Majdan Czerniejewski;
uroczysko Haliczany,
Klesztów
a) Zespół

Sakralny

w

Klesztowie (architektoniczny zespół

sakralny:

kościół

rzymskokatolicki z 1772 r. wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica, przytułek, dom
kościelny, plebania wraz z częścią działki).
W gminie znajdują się również cmentarze i mogiły:
● miejscowość Bielin – cmentarz ewangelicki z końca XIX wieku
● miejscowość Klesztów– cmentarz rzymskokatolicki z 1 poł. XX wieku
● miejscowość Leszczany – cmentarz greckokatolicki z 1 poł. XIX wieku, cmentarz
ewangelicki z końca XIX wieku, cmentarz prawosławny z końca XIX wieku,
● miejscowość Pobołowice – cmentarz prawosławny z 2 poł. XIX wieku
● miejscowość Roztoka – cmentarz prawosławny z 1 poł. XX wieku
● miejscowość Syczów – cmentarz ewangelicki z XIX wieku
● miejscowość Żmudź – cmentarz rzymskokatolicki z 2 poł. XIX wieku, cmentarz
jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej w rezerwacie “Biała Góra”
Na tym terenie znajdują się domy (chałupy) drewniane z początku XX wieku
w miejscowościach: Klesztów, Ksawerów, Roztoka, Stanisławów i Żmudź.
W gminie można znaleźć pomniki pamięci:
● Pomnik Niepodległości w Klesztowie,
● Kopiec Józefa Piłsudskiego w Wołkowianach (pierwotny kopiec, ogrodzony był
brzozowymi żerdziami).
Absolwenci szkoły w Wołkowianach dotarli do historycznych zdjęć dokumentujących to
zdarzenie. Z Klesztowa przyszła wówczas procesja na czele z księdzem. Nieśli

chorągwie. Marszałek po krótkim odpoczynku pojechał w kierunku Chełma. Odwiedził
później szkołę w Okszowie1.
Wypowiedź z prasy: „Super Tydzień”
W materiałach dostępnych w Internecie można zapoznać się z historiami szkół. W jednej z nich
obecnie znajduje się filia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Prezentowane
wspomnienia przypominają, jak kiedyś wyglądała edukacja. Powstała też ciekawa publikacja
Elżbiety Kwiatoń “Dzieje Oświaty w Gminie Żmudź”. Zmiany, jakie zaszły w placówkach
edukacyjnych doskonale obrazują jak zmieniał się cały obszar pod względem społecznodemograficznym. Dzieje szkolnictwa przeplatają się tu z historią ziem wschodnich od końca
XIX, do szkół chodziły tu razem dzieci wyznania katolickiego, prawosławnego czy
ewangelickiego (osadnicy niemieccy). Uwagę przyciągają charakterystyczne drewniane
budynki dawnych szkolnych placówek (w niektórych obecnie znajdują się świetlice wiejskie).
Stara szkoła w Wołkowianach była tak maleńka, że lekcje mogły się odbywać tylko
w klasach łączonych. O jej szarym, skromnym budynku mówiono "chatka". Na
malutkiej kuchence gotowano kawę zbożową dla uczniów. Była to szkółka ze
skrzypiącymi podłogami, niedomykającymi się drzwiami i gankiem z dwiema ławkami
- męską i żeńską. Budynek ogrzewano piecami węglowymi. W kąciku czystości stały
miska i wiadro na wodę. Kibelek był na zewnątrz2.
Wypowiedź z prasy: „Super Tydzień”

Przyroda
Przez obszar Gminy przepływają rzeka Udal (dopływ Bugu) oraz trzy cieki wodne: rzeka
Krzywólka, Kanał Żmudzki oraz Kanał Lipiniecki. W Gminie znajdują się cztery zbiorniki
retencyjne:
● w miejscowości Puszcza,
● w miejscowości Wołkowiany,
● w miejscowości Kol. Pobołowice,
● w miejscowości Wołkowiany - zbiornik „Dębowy Las”.

1

https://www.supertydzien.pl/artykul/4684,gm-zmudz-to-byla-szkola-naszego-dziadka

2

https://www.supertydzien.pl/artykul/4684,gm-zmudz-to-byla-szkola-naszego-dziadka

Lesistość w gminie wynosi około 20 %. W gminie znajduje się rezerwat przyrody “Żmudź”
z formami erozyjnymi na stokach ze skał kredowych oraz najbogatszym w Polsce
stanowiskiem lnu złocistego. Ptaki jakie można spotkać w gminie: łabędź niemy, kwiczoł,
dzierzba rudogłowa, puszczyk, sowa uszata, rybitwa białoczelna, pliszka siwa oraz orlik
krzykliwy. Przedstawiciele gadów, to żółw błotny a wśród płazów, kumak nizinny, żaba
zielona i ropucha szara. Ssaki to przede wszystkim sarny, łosie oraz bobry.

ZDJĘCIE 3 REZERWAT „ŻMUDŹ”

Na terenie Gminy występują pomniki przyrody: dąb szypułkowy rosnący w lesie
pobołowickim o nazwie Kazimierz; lipa drobnolistna rosnąca w miejscowości Bielin; dwa
jesiony wyniosłe rosnące w miejscowości Kolonia Pobołowice; dwa dęby szypułkowe rosnące
w miejscowości Pobołowice; dąb szypułkowy rosnący w miejscowości Żmudź oraz dwa
modrzewie rosnące w miejscowości Wólka Leszczańska.
Warte uwagi są elementy kompozycyjne parku w Wólce Leszczańskiej - aleje grabowoklonowo-żywopłotowe. W parku występuje ponad 500 drzew: kasztanowiec biały, sosna
czarna, lipa drobnolistna, świerk pospolity, robinia akacjowa, jesion wyniosły, orzech włoski,
klon pospolity.

Skarby gminy według mieszkańców i mieszkanek
Mieszkańcy i mieszkanki gminy opowiadali o skarbach gminy. Najczęściej wskazywano
miejsca, rzadziej były to osoby czy organizacje. Skarbem gminy są przede wszystkim tereny
zielone, a zwłaszcza zalewy (Puszcza i Dębowy Las). Cenione są też miejsca przyrodnicze
t.j.: rezerwat, lasy czy park podworski. W gminie wiele jest zacisznych, spokojnych miejsc,
gdzie osoby ze Żmudzi się relaksują (wędkowanie, spacery, jazda na rowerze czy ogniska).
Wiele osób ceni gminę za to, że można samemu bezpiecznie chodzić po terenach zielonych
i odpocząć od innych. W gminie jest wiele cichych i niezamieszkałych przestrzeni.
(Co lubisz w swojej gminie) Cisza, spokój, krajobrazy, czystość.
Wypowiedź z ankiety
Ważnym miejscem, o którym często się wspomina, jest kościół w Klesztowie. Rzadziej
mówiono o przestrzeniach związanych z historią, a już najmniej nawiązujących do tradycji.
Skarbem gminy jest Biblioteka, która jest integralną częścią Gminnego Centrum Kultury
w Żmudzi. Jeśli chodzi o kulturę, wspominano również różne wydarzenia, organizacje, czy
osoby, które działają aktywnie są w gminie.
Poniżej zostały przedstawione miejsca wskazywane przez mieszkańców i mieszkanki jako
skarby gminy (w dalszej części raportu będą te informacje rozszerzone):
Miejsca związane z przyrodą (w tym rekreacyjne)
● Zalew Dębowy Las (wędkowanie, ogniska, kąpiel, miejsce spotkań, spacery, otoczenie
natury),
● Zalew Puszcza (wędkowanie, strzelnica),
● rezerwat “Żmudź”(największe skupisko lnu złocistego w Polsce),
● Biała Góra (punkt, widokowy, cmentarz jeńców radzieckich),
● dąb “Kazimierz” w lesie pobołowickim,
● Park podworski w Wólce (miejsce na rewitalizację), piękna aleja grabowa długości
100 m.,
● las i Góra Rudeńska,
● Zalew w Wołkowianach;
● polne drogi.
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Historyczne lub związane z tradycją miejsca
● zabytkowy kościół w Klesztowie i Żmudzi,
● gorzelnia w Żmudzi(po remoncie), która związana jest z dawnym dworem,
oraz dawne pozostałości folwarczne w Żmudzi,
● karczma w Wólce (“ruina, ale z potencjałem”, pozostałość po zajeździe-karczmie,
sądzie i klubie rolnika),
● zabudowania dworskie w Wólce Leszczyńskiej (pozostałości po spaleniu),
● cerkiew w Roztoce,
● historia nazwy gminy,
● stare cmentarze,
● stare kapliczki, np. św. Jana,
● miejscowości słabo zaludnione np. Lipinki, Kazimierówka, i te które zniknęły,
● Skansen/izba pamięci w Stanisławowie (wraz z warsztatem tkackim), budynek jest
świeżo po remoncie,
● młyn Połobowice oraz staw.

Instytucje, organizacje, osoby
● Szkoła Podstawowa,
● Gminne Centrum Kultury w Żmudzi (w tym biblioteka),
● Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia
● zespół Jarzębinki,
● Zespoł Żmudziaki,
● Środowiskowy Dom Samopomocy “Wrzos” (np. warsztaty z rękodzieła, oglądanie
filmików, imprezy),
● Ochotnicza Straż Pożarna (woda z sikawki i przejażdżki samochodem na
wydarzeniach, zawody strażackie, pokazy),
● osoby z sukcesami wokalnymi (w tym śpiewaczka pieśni ludowych, która zdobywa
nagrody w konkursach ogólnopolskich),
● osoby zajmujące się rękodziełem, pielęgnujące tradycję.
● osoby zajmujące się kulinarnymi.
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Miejsca spotkań (sportowe, rekreacyjne, organizacji)
● boisko przy szkole,

● zalewy w gminie (ważne też jako miejsca przyrodnicze),
● szlaki rowerowe,
● altana w Żmudzi,
● dawne szkoły, np. szkoła w Leszczanach (życie tam tętniło)
● świetlice wiejskie (najczęściej w trakcie remontu lub po remoncie i czekające na
wyposażenie): w Leszczanach (w remoncie), w Maziarni (w remoncie), w Dereszowie
(nowo wyposażona), w Klesztowie (w remoncie), w Wołkowianach (po remoncie),
w Roztoce (po remoncie), w Ksawerowie (po remoncie),
● remizy (niekiedy łączone ze świetlicami);
● skwer w Wołkowianach,
● Hala sportowa w Żmudzi (piłka nożna),
● przystanki.
Inicjatywy prywatne
● Galeria Pieńków,
● Siedlisko Domowe Pielesze,
● mini zoo w Leszczanach (alpaki),
● młyn wodno – gazowy w Pobołowicach (powstają kosmetyki na miodzie).
Wydarzenia
● Zlot Motocyklowy,
● Między nami sąsiadami,
● Dożynki,
● Dzień Kobiet,
● Maraton Kresowy,
● Jarmark Kobiet,
● zawody strażackie;
● zawody wędkarskie,
● odpust parafialny;
● warsztaty, np. florystyczne, rękodzielnicze, kulinarne;
● warsztaty dla dzieci robione przez KGW w GOK.
● nauka śpiewu w szkole - wsparcie członków zespołu Jak band.

Sentymenty indywidualne
● ogniska
● biwaki w Dębowym Lesie

● dawne potańcówki
● dawne żniwa
● andrzejki, sylwestry
● dawne zabawy i dyskoteki w Żmudzi, ale i praktycznie w każdej wiosce
● potrawy: piróg Leszczański, piróg Maziarskim, szarlotka, dawny placek buraczany,
nalewki
● imprezy organizowane przez KGW
● Murowaniec (miejsce, w którym straszy i ludzie się gubią),
● PGR - Wólka, Żmudź, Roztoka (bloki, budynki, obory w rękach prywatnych)
● w Żmudzi była baza GS (przed wojną na stał tam parterowy dworek, po wojnie zostało
nadbudowane piętro a budynek należał do GS Samopomoc Chłopska, w ostatnich
latach funkcjonowała tam restauracja),
● opuszczone domy/szkoły, ruiny,
● Klub Malinka GOK.
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Czego brakuje w gminie według mieszkańców i mieszkanek gminy
Podczas badań zwracano uwagę, że w gminie brakuje: działań kulturalnych dla niektórych
grup, miejsc spotkań, transportu oraz ogólnej integracji. Odczuwa się także zmniejszanie się
liczebności mieszkańców i mieszkanek gminy.
Braki w zakresie kultury
● brak oferty kulturalno-sportowej dla młodzieży, dorosłych (nie seniorów);
● brak warsztatów tematycznych;
● brak takich wydarzeń, jak w sąsiednich Maczułach - “imprezy są tam często, w wakacje
zawody, dużo ludzi tam przychodzi, żniwowanie/sianokosy, turniej rycerski”;
● odczuwany jest brak tradycji gminy, szukanie swojej tożsamości.
Kultura w gminie kojarzy mi się z brakiem imprez kulturalnych takie jakie oferuje
np. miasto Chełm. Jeśli już jakieś są to nie raz są to imprezy dla seniorów lub dzieciaków.
Mowa o warsztatach bądź sylwestrze.
wypowiedź z ankiety
Braki w zakresie miejsc spotkań
● brak kawiarni /pizzerii - ogólnie miejsca spotkań dla dorosłych, jak i młodzieży; jest to
często akcentowane przez mieszkańców/mieszkanki,
● brak siłowni w parku podworskim,
● brak nowych boisk/Orlików,
● potrzeba rewitalizacji: teren podworski (drzewa się wywracają),
● potrzeba placów zabaw, np. w Leszczanach,
● potrzeba szybkiego dokończenie remontów w świetlicach, np. Leszczanach,
● udostępnienie świetlic dla młodych ludzi, bo obecnie nie mają gdzie się spotykać.
Transport
Trudny jest dojazd do niektórych miejscowości w gminie, szczególnie w weekendy oraz w celu
dostania się wydarzenia kulturalne. Osoby starsze, w tym z ośrodka “Wrzos”, mają trudności
w transporcie, np. na Jarmark Kobiecy. Dla młodych natomiast marzeniem jest posiadanie
drogi rowerowej do Chełma.
Demografia
Gmina boryka się z problemem coraz mniejszej liczby mieszkańców. Gmina wyludnia się,
o czym wspominają zarówno mieszkańcy, jak również można znaleźć takie informacje
w dostępnych materiałach. Ludzie wyprowadzają się bliżej miast, gdzie jest więcej pracy.
W gminie nie ma już, np. wsi Borysowiec (nie ma jej już w żadnej ewidencji) czy Gałęzowa.

Taka sytuacja czeka już miejscowości: Syczów czy Kazimierówka. Wraz z mniejsza liczbą
dzieci zniknęły w gminie mniejsze szkoły4 5.
Wokół jest las. Samochód z trudem przedziera się przez zarośla. W końcu, za
rozwidleniem, spomiędzy drzew wyłania się pierwsze gospodarstwo. Stary dom.
Drewniany, ale obmurowany cegłą. (...) Gałęzowski (dodane: dziedzic) w 1923 r.
sprzedawał swoją ziemię. Okoliczni mieszkańcy wykupywali ją. W ten sposób
powstawały gospodarstwa. Przed wybuchem wojny było ich ponad czterdzieści.
Gałęzów był dużą wsią. Zbudowano szkołę, w której uczyło się tyle dzieci, ile dziś
w całej gminie Żmudź. Gdy wybuchła wojna szkołę zamknięto. W okolicznych lasach
partyzanci toczyli bitwy z Niemcami. W Kazimierówce zabito kilku Polaków6.
Wypowiedź z prasy: Nowy Tydzień
Integracja
W rozmowach mieszkańcy i mieszkanki gminy zwracali uwagę na to, że ludzie coraz rzadziej
się spotykają. Deklarują, że potrzebują kontaktów z innymi, jednak rzadko wychodzą z domu,
bardzo mało ich widać nawet na organizowanych imprezach. Odczuwany jest brak nowych
liderów oraz osób chętnych do współpracy. Niektóre organizacje nie mają nowych członków,
a, że i osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniach jest coraz mniej, co może skutkować
niepodejmowaniem nowych aktywności np. przez KGW. Zwracano uwagę, że potrzebna jest
integracja mniejszych kół z innymi, żeby pomóc im w nowych aktywnościach.
Jakby się ludzie przyzwyczaili do zamknięcia, zanika potrzeba przebywania wspólnie,
kiedyś były tłumy na dożynkach, itp. teraz tych ludzi jest garstka.
wypowiedź z wywiadu
Brakuje spotkań, jesteśmy poobijani po covidzie, zostało w głowach podejście
z dystansem, w dzisiejszym świecie potrzebujemy bliskości, integracji.
wypowiedź z wywiadu
Zwracano uwagę na to, że potrzebne są działania integrujące pokolenia. Dzieci, chociaż jest
4

https://www.nowytydzien.pl/wsie-na-wymarciu/

5

https://www.nowytydzien.pl/wies-bez-zycia/

6

https://www.nowytydzien.pl/troje-we-wsi/

ich coraz mniej, chętnie przychodzą na różne wydarzenia wraz z rodzicami.
W miejscowościach z rozrzuconymi gospodarstwami, jak np. Leszczany zgłaszana jest
potrzeba różnych zajęć, aby dzieci się poznawały się wzajemnie i spędzały wspólnie czas.

Zainteresowania mieszkańców i mieszkanek gminy
Podczas badań zadawaliśmy pytania o zainteresowania, pasje, hobby. To jak się lubi spędzać
czas wolny jest kluczowe do tego, żeby powstawały pomysły na inicjatywy.

Spędzanie czasu wolnego
Mieszkańcy i mieszkanki gminy swój czas wolny spędzają najczęściej z rodziną lub
przyjaciółmi (niezależnie od wieku). Kobiety po 40 roku życia najchętniej swój czas na pracach
w domu lub ogrodzie. Dla osób, niezależnie od wieku, ważne jest spędzanie aktywnie czasu
np. spacerując (również z “kijkami”), korzystając z różnych wycieczek, jeżdżąc
rowerem/rolkach, wędkując czy grając w gry zespołowe. Osoby z gminy chętnie też czytają
książki. Młode osoby z chęcią korzystają z komputera/telefonu.

Wsparcie w rozwijaniu zainteresowań
W rozwijaniu zainteresowań pomagają nowe media i dostęp do Internetu. Korzysta się
z różnych filmów w celu nauczenia się czegoś nowego. Panie chętnie oglądają programy
w TV, żeby poznać nowe potrawy kulinarne.
Do rozwoju swoich zainteresowań, według badanych, ważna jest też wyobraźnia, wytrwałość,
jak i otwartość na ludzi.

Zainteresowania
Na bazie ankiet, a także w trakcie spotkań czy rozmów bezpośrednich zebrano listę
zainteresowań mieszkańców i mieszkanek gminy.
Osoby dorosłe najczęściej lubią czytać, podróżować, jak i przygotowywać różne potrawy
(w tym nalewki). Osoby młodsze zainteresowane są wszelkimi aktywnościami sportowymi,
związanymi z grami na sprzęcie komputerowym/telefonie czy aplikacjami.
Lista zainteresowań
•

fotografia - robienie zdjęć, pozowanie do zdjęć;

•

dekoracja wnętrz; ozdabianie stoisk;

•

malowanie/rysowanie;

•

rękodzieło, np. makrama, skrobanie pisanek wielkanocnych, robienie stroików,
robienie krasnali materiałowych, prace na drutach, szydełkowanie, obrazy ze
słomy/kory, wyszywanie; kosze z papieru/wikliny papierowej;

•

tradycja, dawne życie na wsi (sprzęty, obyczaje);

•

historia lokalna;

•

teatr;

•

kabarety;

•

spotkania z ludźmi, np. pikniki, spotkania osób wokół wspólnych zainteresowań;

•

spotkania z ciekawymi ludźmi;

•

muzyka (np. muzyka poważna); śpiew;

•

taniec;

•

kuchnia np. pieczenie (ciasta, torty), gotowanie, przetwory (soki);

•

film/kino; seriale;

•

literatura; w tym własne pisarstwo;

•

recytacja;

•

podróże;

•

masaż;

•

wędkarstwo;

•

książki;

•

kuchnia - gotowanie; pieczenie, robienie nalewek;

•

ogrodnictwo;

•

społeczne działanie, np. w KGW, udział w wydarzeniach; organizowanie
wieczorków tanecznych;

•

jazda na rowerze (w tym kolarstwo); jazda na rolkach,

•

wędkowanie;

•

granie w gry zespołowe np. piłka ręczna, piłka nożna,

•

spacerowanie/nordic walking;

•

bieganie;

•

motoryzacja, np. jeżdżenie motocyklem

•

informatyka - grafika, kodowanie;

•

granie w gry komputerowe,

•

gra w szachy, planszówki, gry karciane,

•

media społecznościowe (przeglądanie, tworzenie filmików),

•

nauka języków

•

fryzjerstwo.

Omówienie najczęściej wskazywanych zainteresowań (kolejność przypadkowa)
Motoryzacja
Młode osoby są zainteresowane motoryzacją (zwłaszcza chłopcy). Zapewne wpływ na to ma
coroczne święto dla miłośników jednośladów. Mieszkańcy chętnie wspominają o Zlotach
Motocyklowych (w czerwcu 2022 roku zorganizowano już ósmy zlot). Wydarzenie to polega
na całodniowym zlocie - festynie, którego kulminacyjnym punktem jest parada motocyklowa
przejeżdżająca około 50 kilometrów przez gminę Żmudź i okoliczne gminy np. Kamień,
Strachosław, Strupin Duży, Pokrówkę, Chełm i z powrotem do Żmudzi. Organizatorami tej
imprezy jest Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi, a współorganizatorami Urząd
Gminy Żmudź oraz Gminne Centrum Kultury w Żmudzi. Wydarzenie to pomagają
organizować również organizacje, np. Stowarzyszenie "Dziarskie Wólczanki" z Wólki
Leszczańskiej.
Super!!! Cudownie, że ta akcja jest właśnie w Żmudzi. Jesteśmy dumni.
Wypowiedź z Facebooka
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Rysunek/malarstwo
Podczas rozmów często wskazywano na chęć uczestniczenia w różnych warsztatach uczących
rysunku czy malarstwa (niezależnie od wieku). Obecnie w GCK odbywają się zajęcia
plastyczne, na których dzieci uczą między innymi kreatywności, poznawania nowych technik
i narzędzi plastycznych. W takich zajęciach chciałaby uczestniczyć również osoby dorosłe.
W gminie, w 2011 została otwarta „Galeria Pieńków” w Lipinkach. Jest to prywatna posiadłość
na dawnych ziemiach PGR, która otoczona jest fosą. Pan Pieńkowski postanowił założyć
w Polsce fundację wspierającą wybitnych młodych artystów oraz naukowców. Organizowane
są tam wystawy i plenery malarskie. W swoich zbiorach Galeria posiada kolekcję obrazów
ludowego malarza Stanisława Rudzkiego z Roztoki (rodem z Wołynia), który był w czołówce
ludowych malarzy województwa chełmskiego. O tym miejscu mieszkańcy wspominają jednak
bardzo rzadko.

Muzyka
Większość osób chętnie słucha różnej muzyki, na terenie gminy są też dzieci, młodzież, jak
i dorośli, którzy śpiewają. Muzyka pojawiła się we wspomnieniach, ponieważ w gminie było
więcej różnych zespołów muzycznych, koncertów. Na archiwalnych zdjęciach dostępnych na
stronie gminy, można zobaczyć dawne wydarzenia muzyczne czy próby zespołów.

Obecnie lokalny folklor pielegnuje: kapela "Żmudziaki", zespół "Jarzębinki" (od 2004 roku)
oraz solistka Pani Halina Romanowska (piosenki ludowe, patriotyczne, biesiadne, kolędy
i pastorałki, przyśpiewki weselne). W latach 80-funkcjonował zespół śpiewaczy „Żmudzianki”
oraz zespołu śpiewaczy „Victoria” ze Stanisławowa.
Niestety w zespołach jest coraz mniej osób, pojawiają się trudności w zbieraniu nowych
członków. Pojawiają się muzyczne talenty wśród młodych, ale rozpoczynając edukację
w szkole średniej poza gminą nie mają już najczęściej czasu działać w Żmudzi i swe pasje
rozwijają np. w Chełmie.
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Od początku istnienia GOK wyróżniał się działalnością muzyczną, powstały w jego strukturze
zespoły: "Lider" oraz "Diana".
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Dawniej istniała też orkiestra dęta przy OSP Wołkowiany (zdjęcie z lat 50-tych).
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Aktywność rekreacyjno-sportowa
Aktywność sportowa najczęściej jest wskazywana przez młodzież, która chętnie uczestniczy
w różnych grach zespołowych, takich jak piłka nożna, piłka ręczna. Dzieci grają w piłkę na
małym boisku przy szkole.
Ważna dla mieszkańców i mieszkanek jest też aktywność rekreacyjna czyli jazda na rowerze,
bieganie, spacery. Cenią swoją gminę za to, że mają dużo terenów zielonych, gdzie lubią
spędzać czas. Aktywnością mężczyzn jest najczęściej wędkarstwo lub działalność

w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jedną z atrakcji w gminie są zawody wędkarskie czy też
strażackie.
Osoby biorące udział w badaniach chętnie wybierają się na jazdy rowerem czy spacery na teren
zbiornika „Dębowy Las”. Nazwa ta wzięła się stąd, iż obok zbiornika rośnie las z okazałymi
dębami. Gmina coraz więcej inwestuje w to miejsce, rozwijając np. gastronomię (spółdzielnia
Dębowy Las). Pozostałe atrakcje zalewu to kąpiele (w tym morsowanie) czy wędkarstwo.
Wspominanym miejscem do rekreacji przez mieszkańców jest teren zalewu Puszcza
(miejscowość Puszcza i Klesztów). Jak sugeruje sama nazwa, zbiornik jest trudno dostępny
z racji otoczenia podmokłymi lasami. Zalew powstał ponad 30 lat temu, natomiast ośrodek
zbudowany została w latach 2003-2004 jako Stanica rekreacyjno-wypoczynkowa prowadzona
przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Od lat organizowano w tym miejscu
obozy dla dzieci i młodzieży. Na terenie pojawiły się pola namiotowe, mini-stadnina koni,
strzelnica, ścianka wspinaczkowa. Była tu odpowiednia infrastruktura: przyłącze elektryczne
i kanalizacyjne, boiska sportowe, baza kuchenna i oczyszczalnia ścieków. Jednak koszty
utrzymania terenu były za duże i Caritas zamknął ośrodek. Często w badaniach słyszeliśmy
tęsknotę za czasami świetności tego miejsca.
W gminie jest dużo osób, które interesują się wędkarstwem. Od 2017 roku wędkarze działający
w stowarzyszeniu z gminy Żmudź przejęli zarządzanie zbiornikiem wodnym, gdzie są głównie
łowione liny, karasie (srebrzysty, złoty, pospolity).
Bywały obozy mieszane, z dziećmi ukraińskimi i naszymi. Było bardzo fajnie i miło.
Woda była czysta, a bezpieczeństwo zachowane. Przez kilkanaście lat tętniło życiem już
od kwietnia aż do późnej jesieni7.
Wypowiedź z Radia Lublin
Innym miejscem wskazywanym przez społeczność jest Rezerwat “Żmudź”. To miejsce na
spacery z psem, ale i zjazdy na sankach. Niestety zapachy z odstojników gorzelni psują klimat
tego miejsca.
Na spacery chodzi się również do zabytkowego parku podworskiego w Wólce Leszczańskiej.
Przez gminę przebiega ścieżka rowerowa „Malowniczy Wschód”, o której rzadko wspominali
mieszkańcy/mieszkanki. O trasie tej przypominają organizowane są też maratony kresowe

7

https://radio.lublin.pl/2017/08/zbiornik-wodny-puszcza-w-rekach-wedkarzy/

(rowerowe), które cieszą się popularnością również poza granicami gminy. Żmudź bardzo
udanie zadebiutowała na mapie Maratonów Kresowych w 2019 roku.
Cechą charakterystyczną gminy jest niezwykła serdeczność i gościnność mieszkańców.
Niesamowity nastrój dla rywalizacji stworzyli licznie zgromadzeni na trasie kibice8.
maratonykresowe.pl

Literatura
Dzieci i młodzież jest chętna do uczestnictwa w konkursach recytatorskich. Dużo osób
opowiadało, że interesuje się książką, niektórzy sami podejmują próby literackie. Deklarowali,
że z chęcią wzięliby udział w spotkaniach autorskich.
Tradycja
W gminie pielęgnowana jest pamięć o dawnym życiu mieszkańców dzięki Etnograficznej Izbie
Regionalnej ze Stanisławowa. Siedzibą jest dawna szkoła (powstała ponad 100 lat temu), która
została niedawno wyremontowana. Przed pandemią organizowane były tu pokazy wypieku
tradycyjnego chleba wiejskiego oraz regionalnych potraw. Wypiekano korowaj weselny, czyli
ciasto drożdżowe pszenne ozdobione dekoracjami z ciasta (zajączkami, ptaszkami), jagodami
lub kwiatami9. W izbie znajduje się ponad 100 różnych eksponatów, które są wypożyczane na
różne wydarzenia np. Jarmark Kobiet. Izbę chętnie odwiedzały wycieczki szkolne oraz turyści.
Ludzie korzystają z Izby w wakacje: turyści z Polski, np. Śląska, Wybrzeża,
Hrubieszowa i mieszkańcy np. był tu najstarszy mieszkaniec w szkole, pan zdziwiony,
że jest ten budynek i takie stare eksponaty zachowane, mówił, że to fajna rzecz,
zachować, dużo już przepadło rzeczy i tradycji, ważne żeby to ciągnąć.
wypowiedź z wywiadu
Dzieci są mile zaskoczone tym, jak się dawniej żyło. Z chęcią uczestniczą w różnych
warsztatach, zadają dużo pytań.

8
9

http://maratonykresowe.pl/zmudz-2022-06-26/

https://www.zmudz.gmina.pl/index.php/96-ogloszenia-gck-panel-prawy/896-korowaj-ze-

stanislawowa

Szkoły też miały zajęcia, pokazałam jak się robi kwiaty z bibuły, piekliśmy, korowaj też
był; dzieci się tym interesują, dziwne jest dla nich, dotykają, sprawdzają czy to prawda
- czy korale czy nie są z pianki, nie wierzą, że z ciasta.
wypowiedź z wywiadu
Izba powstała w latach 70-tych, dzięki grupie zaangażowanych osób, które sami zdobywali
różne rzeczy.
Skansenik w tydzień powstał, ludziom strychy “powyczyśliliśmy”. Nie chcieliśmy
sprzedać tego budynku. Fajnie, że jest. Eksponaty mamy cenne - maselniczka, łóżeczko
plecione, dzierze (naczynie drewniane na chleb), dużo słomianek, warsztat tkacki, ale
nie gdzie go postawić (jest złożony), nie mieścimy się tylko w tej jednej izbie.
wypowiedź z wywiadu
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Na wydarzeniu w czerwcu (Jarmarku Aktywności Kobiet) wyeksponowane zostały dawne
przedmioty użytkowe wypożyczone z Etnograficznej Izby Regionalnej ze Stanisławowa oraz
od mieszkańców/mieszkanek gminy. Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plecenia
wianków, tworzenia aniołów i biżuterii. Podczas imprezy został zorganizowany konkurs
ubijania masła. Osoby z gminy licznie się spotykają na Jarmarku Aktywności Kobiet.
W czerwcu 2022 roku realizowano go pod nazwą "Z tradycją w nowoczesność". Jarmark
powstał, żeby pokazać kobiety działające w gminie. Głównym celem wydarzenia było
wspieranie aktywności kobiet z terenów wiejskich, promowanie tradycyjnego dziedzictwa
kulturowego naszego regionu, lokalnego folkloru, np. śpiew, zwyczajów, tradycji i produktów
lokalnych, dawnych zawodów, np. kowalstwo, wikliniarstwo oraz inicjatyw służących
integracji lokalnej społeczności. Na jarmarku pokazywane są prace plastyczne, jak
organizowane różne warsztat np. tworzenia aniołów czy biżuterii. Członkinie KGW
podkreślały, że cenią i cieszą się z okazji do zaprezentowania swoich dokonań.
Obecnie niektóre tradycje podtrzymują panie z KGW np. wykonując tradycyjne wieńce
dożynkowe, palmy, pisanki wielkanocne oraz stroiki świąteczne.
Wiele Pań stara się pielęgnować tradycje przygotowując potrawy lokalne. Wiele jednak
tradycji czy rzemiosł odeszło w zapomnienie, np. tkactwo.
Nadal obecny jest śpiew, który wykonują zespoły ludowe i ceniona w gminie śpiewaczka
ludowa.
Rękodzieło
W gminie są osoby, które interesują się różnym rękodziełem, np. robieniem serwet, pracami
na

drutach,

makramą,

tworzeniem

krasnali,

robieniem

krasnali

materiałowych,

szydełkowaniem, robieniem obrazów ze słomy/kory, wyszywaniem, tworzeniem koszy
z papieru czy wikliny papierowej. Tradycyjnie też wykonuje się wieńce, palmy, zdobienie
pisanek (skrobanie) czy ozdoby bożonarodzeniowe, np. stroiki.
W gminie jest też Pani, która wykonuje prace z rzeczy, które pozyska z lasu. Są to nietypowe
prace, warte uwagi. Wiele jej dzieł, tworzonych różnymi, nieraz autorskimi, technikami,
można obejrzeć w jej posiadłości. Jest to miejsce warte uwagi i z potencjałem na rozwój
kreatywności czy umiejętności manualnych.
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Nowa technologia
Tematy, które szczególnie interesującą dzieci i młodzież dotyczą nowych technologii:
nagrywanie filmików, zdjęcia, social media, programowanie, jak i wspólne granie
w np. Minecraft. Wśród dzieci i młodzieży są chętni do prowadzenia kont gminy w mediach
społecznościowych np. na Instagramie, żeby pokazywać skarby gminy i co się w niej dzieje
(jak promocja gminy). Z chęcią też poprowadziliby szkolny radiowęzeł.

Fotografia/Film
Fotografią interesują się mieszkańcy i mieszkanki gminy. Niektóre osoby chciałyby pozować
do zdjęć, inne obrabiać fotografie w programach graficznych. Młode osoby lubią tworzyć
różne filmiki i są zainteresowane tym, żeby uczyć się jak robić to, jak najlepiej.
W gminie są też osoby zainteresowane oglądaniem różnych filmów, plenerowymi seansami.

Ogrodnictwo
Na spotkaniach wiele osób wspominało, że interesuje się ogrodnictwem, florystyką. Relaksem
jest spędzanie czasu wśród roślin - pielęgnacja, wymiany rozsad. Stąd też jest duże
zainteresowanie warsztatami w tym zakresie.

Instytucje i organizacje gdzie mieszkańcy rozwijają się swoje zainteresowania
Instytucja
W gminie osoby z niepełnosprawnością, ale także emeryci i renciści spotykają się
w Środowiskowym Domu Samopomocy "Wrzos". ŚDS "Wrzos" mieści się w budynku po
byłej szkole w Wólce Leszczańskiej. Filia ŚDS "Wrzos" w Wołkowianach także zlokalizowana
jest w budynku dawnej szkoły. Oprócz ŚDS w budynku funkcjonuje Spółdzielnia socjalna
"Dębowy Las", mieszkania wspomagane i mieszkania socjalne. Instruktorzy prowadzą różne
zajęcia, np. plastyczne, kulinarne, rękodzieło, muzykoterapii. Wystawy są organizowane na
terenie gminy czy pokazywane na stronie GCK. Organizowane są także różne wycieczki,
np. do Lublina (koncert Bardów), Warszawy czy pikniki, np. w Dębowym Lesie11.
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http://www.wrzos.naszsds.pl/

Organizacje
W gminie aktywne są Koła Gospodyń Wiejskich. Niektóre prężnie działają, inne trochę mniej
np. ze względu na brak nowych osób.
W gminie osoby działają w:
● Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Wólce - “Dziarskie Wólczanki” (od 5-6 lat);
● KGW Leszczany (od 2021);
● KGW Maziarnia.
Działalność Kół to głównie: wieńce, kulinaria (nagrody), rękodzieło np. szydełkowanie.
KGW Leszczany
Jest to najmłodsze KGW w gminie, ale odznacza się dużą aktywnością (od 2021 roku). Swoje
działania koncentruje na przygotowanie wieńców dożynkowych (oplecenie szkieletu
konstrukcyjnego z różnego rodzaju zbóż, np. lnu, pszenicy, jęczmienia, żyta oraz suszonych
kwiatów; tworzeniu palm czy pisanek wielkanocnych; przygotowaniu potraw, np. pieczeniu
chleba. Członkinie KGW uczestniczą w zajęciach z rękodzieła, np. tworzenia dekoracji
świątecznych, które potem prezentują na różnych kiermaszach. Korzystają również ze
wspólnych wycieczek np. do Warszawy, Kazimierza Dolnego. Podejmują się licznych działań
społecznych, tj. pomocy osobom z Ukrainy czy wsparcia seniorów ze swojego sołectwa.
Zorganizowane przez panie warsztaty kulinarne dla dzieci cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Obecnie członkinie KGW chciałyby mieć świetlicę, by mieć miejsce spotkań. Jest na to
nadzieja bo obecnie świetlica jest w remoncie.
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Stowarzyszenie „Dziarskie Wólczanki”
Stowarzyszenie „Dziarskie Wólczanki” rozpoczęło swoja działalność w 2014 roku. “Dziarskie
Wólczanki” swoje działania koncentrują na wykonywaniu potraw, jak i rękodziele
artystycznym. Swoje potrawy zgłaszały do konkursów kulinarnych odbywających się na
terenie Gminy Żmudź oraz Powiatu Chełmskiego. Organizowały różne spotkania
okolicznościowe, np. Dzień Kobiet i Festyn Rodzinny czy Pikniki Rodzinne czy Zloty
Motocyklowe. Stowarzyszenie organizuje warsztaty rękodzieła oraz kulinarne.
KGW Maziarnia
Panie z Maziarni działają od 2015 roku. Zajmują się rękodziełem artystycznym (serwety,
ozdoby, haft), ogrodnictwem i kulinariami. Uczestniczą w festynach, Dożynkach oraz różnych
konkursach. Cyklicznie organizują Sylwestry, Andrzejki, ostatki oraz imprezy integracyjne.
Chętnie wspierają swoimi potrawami różne gminne wydarzenia.
KGW Wołkowiany
Działalność zrzeszenia rozpoczęła się w 2012 roku. Swoją siedzibę ma w Świetlicy Wiejskiej
w Wołkowianach. Panie specjalizują się w wypiekach ciast, a także przygotowywaniu potraw
kuchni regionalnej.
KGW Stanisławów
Panie ze Stanisławowa od ponad 20 lat dbają o tradycję kultury ludowej w środowisku
lokalnym. Niestety osób działających w miejscowości jest coraz mniej,co ma wpływ na
aktywność KGW. Panie specjalizują się w pieczeniu chleba na zakwasie. KGW opiekuje się
Izbą Regionalną w Stanisławowie oraz organizują wycieczki.
KGW Roztoka
Koło Gospodyń Roztoka zostało reaktywowane w 2014 roku. Panie z KGW specjalizują się
w rękodziele artystycznym, potrawach regionalnych, jak i nowoczesnych oraz palmach
i pisankach wielkanocnych.
Ochotnicza Straż Pożarna
W gminie działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP przyciąga do siebie i młode
osoby, ale i starsze. Aktywne są w nich również kobiety. Popularnością cieszą się różne
zawody strażackie, a dla dzieci jazdy samochodem czy polewanie sikawką.
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Klub Sportowy
Klub sportowy „Victoria” Żmudź przyciąga do siebie młode osoby i cieszy się
zainteresowaniem.
Inne organizacje
Parę lat temu aktywnie działali harcerze z Drużyny Harcerskiej „Chabrowe Niedźwiadki” ze
Żmudzi, o którym chętnie wspominają mieszkańcy i mieszkanki.

Grupy społeczne
W gminie jest mało młodych - dzieci i młodzieży. Wioski się wyludniają, co widać po ilości
szkół. Kiedyś placówki szkolne były w każdej miejscowości, teraz pozostała jedna w Żmudzi.
Na osiedla wprowadza się trochę młodych ludzi z małymi dziećmi (“trochę jednak mieszkają,
a jak mają możliwość to odchodzą”). Osoby z dziećmi rzadko pojawiają się w GCK, sami też
nie organizują.
Młodzież spędza najchętniej czas w swoim gronie. Ich ulubione miejsca to altance za GCK,
Dębowy Las, przystanki, boiska i różne opuszczone miejsca w gminie

Dorośli, przede wszystkim w wieku senioralnym z chęcią spędzają ze sobą czas wolny.
W szczególności, które mają charakter biesiad - dobre jedzenie, śpiewy i tańce. GCK
organizuje takie spotkania, ale przydałoby się większe wsparcie w ich organizacji. W gminie
jest wiele aktywnych kobiet działających w polityce, jak i różnych organizacjach. Kobietom
brakuje miejsca typu kawiarni, żeby mieć miejsce na nieformalne spotkania.

Działalność GCK w Żmudzi
Gminne Centrum Kultury powstało w 1986 roku, następie w 2014 roku połączono instytucję
kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Żmudzi. Gminne Centrum Kultury prowadzi
działalność sportową, rozrywkową, edukacyjną i kulturalną.
Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi jest:
● działalność gminnej biblioteki publicznej, w tym zaspokajania potrzeb czytelniczych
i edukacyjnych,
● wykonywanie zadań z zakresu działalności kulturalnej, w tym amatorskiego ruchu
artystycznego,
● rozrywkową (dyskoteki, zabawy, imprezy masowe, bale), sportową (turnieje tenisa
stołowego, piłki siatkowej, zawody strzeleckie, turnieje piłki nożnej),
● edukacyjną (wycieczki krajoznawcze połączone z konkursami plastycznymi,
wyświetlanie lektur szkolnych, filmów przyrodniczych, nauka podstaw informatyki),
● kulturalną (wystawa prac malarskich, spotkania z twórcami ludowymi, koncerty
muzyczne, spotkania z aktorami i pisarzami).
Cyklicznie odbywają się: Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, Zawody
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Żmudź, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Konkursy Literackie,
Festyny rodzinne, Zawody Strzeleckie, Turnieje Piłki Siatkowej, Zawody Gminne
Ochotniczych Straży Pożarnych, Jarmark Aktywności Kobiet oraz Gminne Święto Plonów.
Budynek, w którym znajduje się GCK w Żmudzi współdzielony jest z Ochotniczą Strażą
Pożarną. Na parterze wchodzi się do biblioteki, a na piętrze do sali widowiskowej wraz
zapleczem kuchennym. Przed budynkiem znajdują się stare pojazdy strażackie w charakterze
wystawy. Za budynkiem jest przestrzeń z altaną i miejscem na ognisko. Ze względu na ilość
pomieszczeń ograniczona jest też oferta zajęć. Organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci.
W przeszłości realizowane zumba, tańce dla dzieci, aerobik. Z czasem jednak liczba osób
ulegała zmniejszeniu, zwłaszcza w okresie wiosennym. Zdecydowanie lepsza frekwencja

w zajęciach dla dorosłych jest w miesiącach jesienno-zimowych. Niedawno pojawiła się chęć
zorganizowania zajęć jogi, ale w tej chwili ze względu na ilość chętnych nie rozpoczęto tych
zajęć.
Obecnie w GCK pracuje w małym zespole - 4 osoby, które opiekują się biblioteką,
planowaniem realizacją wydarzeń, zajęciami oraz pracami porządkowymi.
Gminne Centrum Kultury w Żmudzi opiekuje się zespołem śpiewaczym „Jarzębinki” i kapelą
„Żmudziaki”. Zespoły te reprezentują gminę w konkursach i przeglądach pieśni ludowych
i religijnych powiatowych i wojewódzkich oraz aktywnie uczestniczy w uroczystościach
organizowanych na terenie gminy i gmin sąsiednich. GOK współpracuje z KGW, wspólnie
przygotowując różne wydarzenia. GOK próbowało zachęcić młodzież do spędzania czasu
w budynku, ale młode osoby zdecydowanie wolą spędzać swój wolny czas w altance.
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W trakcie badań pytano, jakie zmiany przydałyby się w Bibliotece. Bywalcy tego miejsca liczą
na więcej nowości książkowych (również bajek, komiksów), audiobooków, czasopism. Dobrze
by było, aby biblioteka była otwarta w sobotę. Samo miejsce powinno mieć przestrzeń do tego,
żeby posiedzieć np. przy kawie.
Jeśli chodzi o GOK to proponowana jest większa liczba warsztatów z różnych tematów. Dla
osób starszych i z niepełnosprawnościami jednak kluczowe jest umożliwienie dostępu, bowiem
obecne schody i brak łazienki na piętrze są dużą barierą do uczestnictwa w wydarzeniach.

Najchętniej o ofercie Gminne Centrum Kultury w Żmudzi mieszkańcy i mieszkanki chcą
dowiadywać się przez facebooka oraz plakaty rozwieszone na tablicach, mniej strona gminy
i informacje w szkołach.
Według mieszkańców i mieszkanki wymarzone miejsce kultury powinno być miejscem, które
jest:
•

otwarte na pomysły mieszkańców/mieszkanek,

•

z

możliwością

udostępniania

przestrzeni

na

realizację

pomysłów

mieszkańców/mieszkanek
•

angażujące innych w tworzenie oferty,

•

podejmuje działania integrujące,

•

współpracuje z różnymi instytucjami.

Pomysły na inicjatywy
Podczas spotkań i wywiadów przedstawiane były różne inicjatywy. Wyrażano chęć
uczestnictwa w warsztatach (szczególnie w kulinarnych czy rękodzielniczych), wyjazdach,
zawodach czy po prostu nieformalnych spotkaniach, np. ogniska, biesiady czy zabawy
taneczne. Wyrażano chęć poznawania swojej gminy, jak i tworzenia stałej oferty turystycznej.
Wskazano potrzebę organizowania różnego typu warsztatów dla dzieci. Natomiast dla
seniorów ważne były pomysły związane z różnymi konkursami, wystawami, prezentacją ich
talentów. Dla kobiet są ważne różne spotkania w swoim gronie, które mogą być połączone
z warsztatami, ale i nieformalnymi spotkaniami np. przy kawie.
Pomysły na działania można podzielić na kategorie, które jednocześnie się przenikają:
● działania, dążące do integracji społeczności wiejskiej
● działania, służące wymianie umiejętności,
● działania, dające okazję, żeby nauczyć się czegoś nowego.
Integracja
● imprezy: sylwester, festiwale, różne święta,
● pikniki tematyczne,
● ognisko integracyjne,

● dzień pieczonego chleba, gdzie ludzie prezentują swoje wyroby, plus konkursy dla
dzieci, gry i zabawy,
● więcej imprez na Dębowym lesie, integracyjnych,
● turniej Między nami sąsiadami, między gminami, po kolei gminy żeby się gościły,
● utworzenia miejsca spotkań typu kawiarnia,
● wycieczka między miejscowościami, poznawanie się i zapraszanie się wzajemne,
● festyn rodzinny z poznawaniem tradycji np. ubijanie masła, pieczenie chleba oraz
wykorzystanie gier z dawnych czasów.
Tradycja
● zwiedzanie starych drewnianych chałup, gospodarstw, które posiadają stare
wyposażenie, stare sprzęty i meble, które nie są dzisiaj już w użyciu, wycieczka, która
mogłaby przenieść w czasie i opowiedzieć jak kiedyś wyglądało codzienne życie na
wsi,
● poznanie dawnych piosenek i nauka młodych,
● pokazanie tradycyjnego wypieku chleba, ubijania masła.
Informatyka/Grafika
● warsztaty graficzne,
● warsztaty informatyczne z dziedziny kodowania stron.
Rękodzieło
● warsztaty manualno-dekoracyjne,
● zajęcia decoupage,
● zajęcia z garncarstwa,
● imprezy, podczas których KGW mogą się zaprezentować z rękodziełem,
● zajęcia plastyczne z wykorzystaniem skarbów lasu,
● organizacja warsztatów artystycznych wraz z wystawą,
● warsztaty krawieckie.
Film/teatr/kabaret
● Wydarzenia filmowe,
● zajęcia teatralne,
● przedstawienia teatralne,
● występy znanych i ciekawych kabareciarzy.

Muzyka
● koncerty,

● powstanie chóru,
● warsztaty wokalne,
● kółka muzyczne w szkołach, miejsca do śpiewania,
● śpiewanie piosenek związane z pop muzyką,
● szkolny radiowęzeł,
● wzajemne międzypokoleniowe spotkania muzyczne, wzajemna nauka piosenek
np. przez zespół “Jarzębinki” i młodzież.
Turystyka (w wewnętrzna dla mieszkańców)
● mapa z trasami rowerowymi po gminie, z trasami o różnej trudności (ilość km.,
wysokość terenu), zabytki i ciekawe miejsca, które warto zobaczyć po drodze, miejsce
na odpoczynek, piknik, raz do roku można organizować wspólny przejazd jedną z tras,
● wycieczki poza gminę, np. wyjazd do Ogrodu Botanicznego,
● wycieczki połączone z poznawaniem historii gminy,
● odkrywanie nowych, bliskich terenów wraz poznawaniem historii lokalnej,
● gra terenowa wraz z poznawaniem historii.
Historia
● odczyty historyczne.
Spotkania
● zaproszenie ciekawych osób np. Napromieniowani.pl,
● zaproszenie ekipy Fritza w Żmudzi.
Literatura
● pogłębienie nauki pisania,
● większa liczba książek dla młodzieży,
● więcej nowości wydawniczych,
● spotkania autorskie np. Olga Tokarczuk,
● spotkania z poetą, pisarzem z naszego regionu (kraju, czy z innego kraju).
Rysunek/malarstwo
● warsztat z rysunku,
● warsztaty malarskie.
Taniec
● kurs tańca - latino, taniec towarzyski,
● rozwijanie umiejętności tanecznych,
● więcej imprez i miejsc do tańca,
● taniec nowoczesny - nauka i oglądanie jak ktoś tańczy,

● miejsce do tańca.
Kulinaria
● kursy kulinarne,
● kurs wyrobów cukierniczych,
● warsztaty kulinarne dla emerytów,
● warsztaty kulinarne z dziećmi,
● warsztaty wspólne w celu poznania dawnych ciast i smaku chleba w Stanisławowie,
● konkurs ubijania masła.
Wędkarstwo
● zawody wędkarskie,
● szkółka wędkarska.
Sport
● wydarzenia sportowe dla dzieci,
● biegi przełajowe,
● rajdy rowerowe,
● zawody w siatkę;
● paintball;
● box i sztuki walki, też dla dziewczyn,
● zawody, np. kajakowe czy rowerkiem wodnym, żeby ludzi zachęcić do pływania,
● turnieje piłki nożnej.
Motoryzacja
● wyścigi samochodowe,
● pokaz monster trucka,
● zlot motocyklowy,
● warsztaty motocyklowe,
● stunt - kaskaderskie wyczyny.
Ogrodnictwo
● warsztaty o kwiatach, wymiana doświadczeń, żeby dowiedzieć się czegoś nowego;
kompozycja roślin, zasady planowania ogrodów, podłoża.
Fotografia
● warsztaty fotograficzne,
● wycieczki do studia fotograficznego.
Nowe media
● klasowe konto na Instagramie,

● tworzenie konta gminy na Instagramie.
Inne pomysły
● warsztaty fryzjerskie,
● spotkania związane z rolnictwem,
● nauka języków.

