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1. Wstęp
WYCIECZKI SZKOLNE
Wycieczka uatrakcyjnia i urozmaica proces nauczania i wychowania
oraz umożliwia dokonanie korelacji wiedzy międzyprzedmiotowej.
Wyjście w teren:
•
•
•
•
•
•
•

ułatwia uczniowi nawiązanie kontaktu ze środowiskiem,
pozwoli mu rozwijać krytycyzm będący podstawą naukowego poglądu na świat,
powinno w nim wyrobić umiejętność samodzielnego i racjonalnego myślenia,
pozwoli uczniowi na lepsze poznanie nowych, nieznanych jeszcze rzeczy i zjawisk,
pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę,
nauczy spostrzegać i konfrontować teorię z praktyczną rzeczywistością,
ułatwia uczniowi integrację z rówieśnikami

Pobyt na wycieczce to przecież uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.
Potwierdza to stare porzekadło, które mówi: “USŁYSZĘ – ZAPOMNĘ, ZOBACZĘ–
ZAPAMIĘTAM, ZROBIĘ – ZROZUMIEM”.
Program ułożonej przez mnie wycieczki edukacyjnej jest dostosowany do potrzeb
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Możliwe jest również, aby młodzież gimnazjalna mogła skorzystać z zaplanowanej
trasy albo dostosowała ją do swoich możliwości i potrzeb. Dobrą alternatywą wydaje się
skrócenie wycieczki do jednego dnia i przejście równie malowniczej trasy bez omijania
najważniejszych zabytków znajdujących się na naszym terenie: Kock – Białobrzegi – Ruska
Wieś – Bożniewice – Białobrzegi – Kock. Dołączona mapka w mini – przewodniku ułatwia
pokonywanie trasy, a zawarte w nim informacje przybliżają uczniom historię okolicznych
miejscowości, zabytki i miejsca pamięci.
Ułożony przeze mnie program wycieczki turystyczno – krajoznawczej może być
źródłem wiedzy dla nauczycieli i uczniów oraz stanowić pomoc przy realizacji ścieżki
regionalnej. Oparty jest na strukturze projektu edukacyjnego, a ściślej mówiąc na projekcie
działania lokalnego polegającego na podjęciu działań w środowisku lokalnym. Etapem
końcowym tego projektu może być prezentacja zdjęć w formie wystawy wykonanych przez
grupy uczniów na określony temat.
Zebrane informacje, dokumenty i akty prawne pozwalają na zapoznanie się z
wymogami i przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych, obowiązkami
kierownika wycieczki i osób odpowiedzialnych za dzieci i młodzież. Skompletowane
materiały mogą być pomocne w organizacji jakichkolwiek wycieczek szkolnych.

Opracował:
Kazimierz Prandl

2. Podstawa Prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516)
Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla
wychowanków i uczniów, zwanych dalej "uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa
i
turystyki.
2. W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze
stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest
krajoznawstwo i turystyka.
§ 2. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii,
2) poznawanie kultury i języka innych państw,
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i
kulturalnego,
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska
naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) podnoszenie sprawności fizycznej,
7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów
zagrożonych ekologicznie,
8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
9) przeciwdziałanie patologii społecznej,
10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
§ 3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
§ 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w
celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
- zwane dalej "wycieczkami",
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział
wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego
i
umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym
sprzętem,
5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak:
zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej "imprezami".
§ 5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i
potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i
umiejętności specjalistycznych.
§ 6. 1. Obozy wędrowne, o których mowa w § 4 pkt 4, organizuje się po trasach
przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.
2. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się
istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.
§ 7. 1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których
mowa w § 4 pkt 1-4.
2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor
szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1) nazwę kraju,
2) czas pobytu,
3) program pobytu,
4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
§ 8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli
ustawowych.
§ 9. 1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i
organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach,
w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez
odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i
ustawy o systemie oświaty.
§ 10. 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i
nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą
zatwierdza dyrektor szkoły.
2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora
szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub
instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po
ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia
wymienione w ust. 2 pkt 3.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być
osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora
odpowiedniej dyscypliny sportu.
§ 12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki
do ich przestrzegania,
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia
opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
lub imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub
imprezy po jej zakończeniu.
§ 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

2. Opiekun w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
§ 14. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie
zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się
w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki
lub imprezy.
§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych
wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
§ 16. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być
finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i
organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
3) ze środków wypracowanych przez uczniów,
4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także
osoby fizyczne i prawne.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001
r. (poz. 1516)

3. Plan czynności nauczyciela przygotowującego
i realizującego wycieczkę
1. Zapoznanie się z trasą wycieczki oraz przygotowanie treści poznawczych z
wykorzystaniem: mini – przewodnika, podręczników, poradników i wydawnictw
kartograficznych.
2. Ustalenie planu i programu wycieczki, omówienie z uczestnikami przydzielenia im
zadań i pilnowanie ich realizacji (Program powinien zawierać ścisłe zapisy: godziny
i minuty, czynności, przebieg trasy, nazwy obiektów, nazwiska osób
odpowiedzialnych).
3. Rozważanie, czy uczniowie będą w stanie podołać trudom wycieczki i wyposażenie
ich w niezbędny sprzęt i materiały.
4. Przygotowanie uczestników( dbanie o to, aby jeszcze przed wyjściem w teren znali cel
wycieczki, zgromadzili niezbędny zasób wiadomości i byli przygotowani do realizacji
programu).
5. Zapoznać uczestników z regulaminem wycieczki, który powinien zawierać sprawy
dotyczące:
•
•
•
•
•
•

przestrzegania porządku i dyscypliny,
sumiennego wykonywania powierzonych zadań,
organizacji marszu oraz bezpiecznych zasad uprawiania turystyki
przestrzegania higieny osobistej nawet w warunkach wycieczki terenowej,
zasad zachowania się na jezdni w schronisku i innych odwiedzanych
obiektach, szanowania przyrody,
udzielania pomocy i tworzenia koleżeńskiej atmosfery.

6. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników, nie przemęczanie ich, stworzenie takiej
atmosfery, aby udział w wycieczce był dla uczniów radosnym przeżyciem.
7. Dozować umiejętnie wysiłek, dobierając właściwe odległości marszu, ciężar bagażu,
czas trwania przerw wypoczynkowych itp.
8. Przeciwdziałać znużeniu psychicznemu, dozując właściwie zakres wiedzy
krajoznawczej przekazywanej uczniom.
9. Dostosować termin wycieczki do aktualnej pogody, pory dnia i roku,
10. Przestrzegać zasad prawidłowego żywienia uczestników, zarówno w zakresie jakości
potraw, jak i czasu ich spożywania,
11. W trakcie realizacji programu dawanie przykładu kulturalnego zachowania i dbanie o
to, aby młodzież uczyła się również kultury uprawiania turystyki.
12. Stwarzać sytuacje sprzyjające realizacji celów wychowawczych,
13. Rezerwacja noclegu.
14. Podjęcie współpracy z rodzicami.

4. Cele edukacyjne wycieczki
Głównym celem tej wycieczki jest poznanie naszego regionu, okolicznych
miejscowości, zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz walorów turystycznych i
środowiska przyrodniczego nad rzeką Wieprz.
Oprócz celów poznawczych realizowane będą cele zdrowotno- rekreacyjne:
wędrówka, rekreacja, wysiłek fizyczny.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń :
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

poznaje historię naszego regionu i miasta oraz okolicznych miejscowości,
poznaje zabytki oraz miejsca pamięci narodowej,
obserwuje “ na żywo” życie ludzi i przyrody, obiekty, zjawiska, sytuacje, związki
między obiektami i zjawiskami, przyczynowość zjawisk, zdobywa informacje, które
następnie przetworzy ( czyli dokona analizy, syntezy, porównania, selekcji,
klasyfikacji, uogólnień),
zdobywa nowe informacje lub utrwala w nowych kontekstach informacje zdobyte
wcześniej,
wykazuje różnorodną aktywność np. stosuje wiedzę i umiejętności w praktyce,
rozwija spostrzegawczość, umiejętność obserwacji w terenie,
wykazuje swoją inteligencję w zmienionych warunkach środowiska,
poznaje stan zagrożenia środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu,
poznaje zasady ochrony przyrody i współżycia z nią,
wykazuje działanie na rzecz umiłowania piękna natury i rozwijania wrażliwości na
piękno przyrody,
poszerza wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
podnosi sprawność fizyczną,
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,

CELE WYCHOWAWCZE WYCIECZKI:
a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego
oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
b) przeciwdziałanie patologii społecznej,
c) tworzeniu atmosfery zainteresowania własnym krajem i uczą właściwego rozumienia
słowa “ ojczyzna”,
d) wyzwolenie zainteresowania otaczającym środowiskiem, mogą stać się motorem pasji
krajoznawczych, zainteresowania wędkarstwem itp.…
e) motywowanie do współdziałania, współpracy i uczynności w grupie.
f) motywowanie do wspólnego radzenia sobie z trudnościami, niesienia pomocy drugiej
osobie.
g) wyzwalanie w młodzieży inicjatywy w działaniu( młodzież ujawnia talent
organizacyjny i praktyczny),
h) integracja młodzieży szkolnej.
i) uczestnictwo w sytuacjach, które stają się okazją do utrwalania umiejętności
kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, obiektach zabytkowych, w
lesie oraz w różnych sytuacjach społecznych.
j) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania

5. Plan wycieczki – część ogólna
Wycieczka piesza ( 32 km) – dwudniowa
Lp.

czynności

godzina

1.

Zbiórka na terenie szkoły

8.00

2.

Załadunek bagażu

8.00 – 8.15

3.

Przemarsz do Pałacu Jabłonowskich

8.15 – 8.30

4.

Zwiedzanie Izby Pamięci i Parku

8.30 – 9.30

5.

Przejście w kierunku krochmalni i cmentarza wojskowego.

9.30 – 9.50

6.

Zwiedzanie cmentarza wojskowego

9.50 – 10.10

7.

Przejście zabytkową aleją lipową do mogiły

10.10 – 10.40

Berka Joselewicza.
8.

Zatrzymanie się przy mogile Berka Joselewicza.

10.40 – 10.50

9.

Wymarsz w kierunku ujścia Tyśmienicy do Wieprza.

10.50 – 18.00

Przejście nad brzegami Wieprza.
10.

Zakwaterowanie w szkole podstawowej w Jeziorzanach.

18.00 – 19.00

11.

Ognisko integracyjne.

19.00 – 22.00

12.

Cisza nocna.

22.00 – 6.00

13.

Toaleta poranna, porządki, pakowanie bagażu

6.00 – 6.45

14.

Śniadanie.

6.45 – 7.15

15.

Załadunek bagażu.

7.15 – 7.30

16.

Zwiedzanie Kościoła.

7.30 – 8.00

17.

Wymarsz w kierunku Kocka drugą stroną Wieprza.

8.00 – 15.00

18.

Zakończenie wycieczki przy szkole.

15.00

6. Trasa wycieczki – część opisowa
Informacje zawarte w tym punkcie razem z mapką zostały wykorzystane do
zrobienia mini – przewodnika dotyczącego historii poszczególnych miejscowości,
zabytków i miejsc pamięci. Każdy uczestnik wycieczki otrzyma taki mini –
przewodnik.

Dzień 1
Kock - Białobrzegi - Ruska Wieś - Bożniewice - Zakalew – Sąsiadka –Jeziorzany
Każdy uczestnik został zapoznany z regulaminem i trasą wycieczki. Pierwszy dzień
zaczynamy od pozostawienia w szkole ciężkiego bagażu , który zostanie dowieziony przez
rodziców na umówiony nocleg do Jeziorzanach. Wycieczkę rozpoczynamy od zbiórki przy
szkole i przejściu do Pałacu Jabłonowskich w Kocku. Zwiedzamy pałac, Izbę Pamięci, park,
zapoznajemy się z historią Kocka. Wyruszamy przez park w kierunku ul. Berka Joselewicza, a
następnie w kierunku zabytkowej „Krochmalni” i cmentarza wojskowego, zatrzymujemy się
nad grobami: gen. Franciszka Kleeberga i jego żołnierzy poległych w ostatniej bitwie
kampanii wrześniowej. Następnie kierujemy się w kierunku Białobrzeg. Za mostem na rzece
Czarna skręcamy w lewo, przechodzimy aleją lipową do mogiły Berka Joselewicza
(zapoznanie z postacią historyczną). Następnie mijamy po prawej stronie „ rybakówkę” i
kierujemy się w stronę Ruskiej Wsi przechodzimy blisko ujścia rzeki Tyśmienicy do
Wieprza. Po drodze mijamy po lewej stronie starorzecza rzeki Wieprz tzw. Wieprzysko i
Szewczak. Poruszamy się nad brzegami rzeki Wieprz mijając po drodze miejscowości:
Bożniewice, Zakalew, Sąsiadka. Po południu docieramy do miejscowości Jeziorzany na
nocleg (szkoła podstawowa, pole namiotowe lub inne). Po dowiezieniu przez wyznaczonych
rodziców niezbędnego sprzętu (namioty, materace, śpiwory) i artykułów spożywczych,
wieczorem po zakwaterowaniu organizowane jest ognisko integracyjne dla młodzieży.

Dzień 2
Jeziorzany – Węgielce – Ostrów – Krupy – Giżyce - Wólka Rozwadowska –
- Wola Skromowska – Kock
Drugiego dnia rano po śniadaniu i zdaniu zbędnego bagażu zwiedzamy kościół
parafialny, a następnie wyruszamy w drogę powrotną drugą stroną rzeki (przejście przez most
w Jeziorzanach). Po drodze mijamy miejscowości: Węgielce, Ostrów, Krupy, Giżyce, Wólka
Rozwadowska dochodząc do Woli Skromowskiej i szosy Lublin – Kock. Przechodzimy przez
most i udajemy się w kierunku Kocka gdzie na rynku kończy się nasza wycieczka.
Podczas marszu należy pamiętać o zaplanowaniu kilku postojów i nie narażaniu
młodzieży na różnego rodzaju niedogodności np.: omijać podmokłe tereny, nie przedzierać się
przez zbyt gęsto zarośnięty teren itp. W zaplanowaniu trasy i właściwym poruszaniu się w
terenie pomocna będzie dołączona mapa.

Kock i okolice

Herb Kocka
Kock - miasto w województwie lubelskim odległe ok. 130 kilometrów na południowy wschód
od Warszawy i 50 kilometrów na północ od Lublina. Miasteczko jest malowniczo położone
nad Tyśmienicą na pograniczu Pradoliny Wieprza i Równiny Łukowskiej.

WARUNKI NATURLNE
Walory przyrodnicze
Obszar gminy Kock jest przez ekologów wysoko oceniany pod względem
florystycznym i geobotanicznym. Są tu tereny o największym zróżnicowaniu siedliskowym,
przeto o największych w gminie walorach przyrodniczych. Są one skupione głównie w
północnej części i jest to Obszar chronionego krajobrazu „Annówka” oraz w południowej –
Obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza”.
Kock i jego najbliższe okolice leżą na Niżu Polskim. Okolice Kocka zaliczane są do
tzw. Małego Mazowsza (geografowie: Aniela Chałubińska i Tadeusz Wilgat – UMCS
Lublin).
Ta kraina fizjograficzna jest częścią większego regionu – Niziny Mazowieckiej i leżyu
w jej południowo – wschodniej części. Na wschodzie sąsiaduje ona z nieco bardziej
urozmaiconym krajobrazowo Polesiem Lubelskim, a na północy z Niziną Podlaską. Wyżyna
Lubelska zamyka Małe Mazowsze od południa.
Okolice Kocka przedstawiają typową równinę pochodzenia polodowcowego. W
sąsiedztwie Kocka najwyżej położone miejsca znajdują się na wysokości 153 m npm.
Natomiast najniżej położone obszary leżą w dolinie Wieprza np.: przy ujściu Tyśmienicy do
Wieprza 132,2 m npm., a koło Jeziorzan jedynie 126,9 m npm. W kilku miejscach spotyka się
zróżnicowanie wysokościowe terenu, które czyni krajobraz atrakcyjniejszym. Te duże różnice
wysokości względnej występują wzdłuż prawego zbocza Tyśmienicy oraz Wieprza –
szczególnie na odcinku od Kocka do Poizdowa. Wieprz, płynący niemalże od źródeł na
Roztoczu w kierunku północno – zachodnim, skręca tuż koło Kocka na zachód, a następnie na
krótkim odcinku na południe. Sieć wodną wzbogacają liczne starorzecza i stawy rybne.
Blisko Kocka nie spotyka się większych skupień leśnych. Dopiero w odległości kilku
kilometrów na północ rozciąga się duży kompleks lasów wokół Annówki.

HISTORIA KOCKA
Kock, początkowo wieś o nazwie Kucsko, położony w ziemi lubelskiej znany był od
XIII w. jako osada targowa będąca w posiadaniu biskupów płockich, w ręce których dostał się
około roku 1167. Bolesław Kędzierzawy, książę Mazowsza wybrał się na Getów i Podlasian,
których zawojował i jako zdobycz wojenną ofiarował Kock z przyległościami biskupom
płockim. Darowizna ta została potwierdzona bullą papieską Aleksandra IV z lat 1256 – 1257.
W roku 1416 król Władysław Jagiełło, na prośbę biskupa płockiego Jakuba, nadaje Kockowi
prawo magdeburskie miejskie. Na mocy tego przywileju mieszczanie zostali zwolnieni z
jurysdykcji kasztelana Łukowskiego, wójt w Kocku otrzymał sądownictwo wyższe i niższe, a
miasto dwa jarmarki roczne i tygodniowe targi.
Kock w tym czasie wystawiony był na częste najazdy i spustoszenia tatarskie, a
sąsiedztwo Grodów Czerwińskich, o które toczyły się walki, spowodowało, że biskupi płoccy
chętnie pozbyli się miasta. Biskup Erazm Ciołek w 1512 roku zamienił go z królem
Zygmuntem I na miejscowość Raciąż w dawnym województwie płockim, co zostało
potwierdzone bullą papieża Leona X wydaną w 1519 r.
Kock jako posiadłość królewska został wydzierżawiony Mikołajowi Firlejowi,
kasztelanowi krakowskiemu, hetmanowi wielkiemu koronnemu. Stał się jedną z rezydencji
Firlejów. W drugiej połowie XVI w. na polecenie Jana Firleja, podskarbiego koronnego i
marszałka wielkiego koronnego, wybudowano okazały pałac. Firlejowie przeznaczyli kościół
parafialny w Kocku na zbór kalwiński. Syn Jana, Andrzej, kasztelan lubelski i radomski
przyczynił się do założenia szkoły Kalwińskiej, co uczyniło z Kocka jedną z głównych
siedzib kalwinizmu. Szkoła Kocka, na czele której stał rektor wybierany na synodzie
dyskrytyktowym , kształciła głównie kandydatów na duchownych wyznania kalwińskiego.
Należała do jednej z najznakomitszych szkół tego rodzaju w Małopolsce. Działała do 1648
roku. Zniszczył ją najazd oddziałów Chmielnickiego, które spaliły miasto. Rozproszeniu uległ
niezwykle bogaty księgozbiór przechowywany w szkole. „Potop szwedzki” w 1656 roku
położył kres rozwojowi miasta.
Po wygaśnięciu kockiej i lubartowskiej linii Firlejów, Kock przeszedł w ręce
Stanisława Zbąskiego, właściciela Kurowa, a następnie Jana Wielopolskiego z pieskowej
Skały i drogą dziedziczenia znalazł się w posiadaniu rodziny Sapiehów.
Drugą epokę w dziejach Kocka stanowią lata, gdy miastem i przyległościami włada
Anna, córka Kazimierza Karola Sapiehy, generała artylerii litewskiej i jego żony Karoliny
Radziwiłłówny. Była to osoba o dużych zainteresowaniach gospodarczych, politycznych i
społecznych, odznaczająca się również działalnością pisarską.
Dobra kockie znacznie zadłużone, nie uporządkowane pod względem prawnym stały
się posagiem Anny Sapieżanki (1727 – 1800), gdy 1750 r. została żoną księcia Jana Kajetana
Jabłonowskiego, wojewody Racławskiego. Księżna uporządkowała wszystkie sprawy; Kock
stał się jej letnią rezydencją. Wokół pałacu założyła park o powierzchni 13 ha, do którego
sprowadziła krzewy i drzewa z różnych stref klimatycznych, utrzymywała stale ogrodników,
którzy zajmowali się inspektami i oranżerią. Na polecenie księżnej zbudowano rynek w
czworobok domami murowanymi, rozebrano dawny kościół parafialny i postawiono nowy.
Ufundowała w Kocku klasztor Sióstr Miłosierdzia, które opiekowały się założonym przez nią
szpitalem. Zajęła się również organizacją władz miejskich. Powstały zakłady włókiennicze.
Zaczął się również handel. Ustrój miasta opierał się na wydanym 29 maja 1776 r.
„Postanowieniu porządku w mieście Kocku”, pióra Anny Jabłonowskiej. W tym dokumencie
cały samorząd miasta od wójta do pasterzy miał szczegółowo określone obowiązki m. in.
Stróżami porządku w mieście byli wachmistrz i milicja miejska. Należał do nich nadzór nad
czystością ulic, domów i mieszkań, zwracanie uwagi na noszenie schludnej i czystej odzieży
przez mieszkańców, a szczególnie dzieci.

Gdy nadeszły lata rozbiorów, księżna Jabłonowska swój czas i środki pieniężne
przeznaczyła na ratowanie Ojczyzny.
Podczas konfederacji barskiej organizowała zebrania generalicji w Kocku. Była
gorliwą zwolenniczką Tadeusza Kościuszki, czynnie pomagała mu podczas insurekcji.
Z okresem tym wiąże się bohaterska postać Berka Joselewicza, Żyda urodzonego w
Kocku. W 1794 roku uformował on oddział lekkiej jazdy złożony z ochotników Żydów i
został mianowany przez Kościuszkę jego szefem. Dał wielkie dowody męstwa walcząc w
obronie Pragi z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez Suworowa. Po upadku powstania
Berek Joselewicz wstąpił do legionu we Włoszech.
Katastrofa materialno – gospodarcza Kocka to następstwo klęski wystąpień
narodowych. Księżna Jabłonowska opuściła miasto. Jakiś czas mieszkała w Klemensowie u
ordynata Zamoyskiego, a następnie w Ostrogu nad Horyniem , gdzie zmarła w 1800 r.
W 1807 roku Berek Joselewicz jako szef szwadronu piątego pułku strzelców konnych
odznaczył się w walkach napoleońskich pod Gdańskiem i Lidzbarkiem, a szczególne męstwo
i odwagę w walkach pod Frydlandem otrzymał Krzyż Virtuti Militari. W 1809 roku odbył
część kampanii pod dowództwem Księcia Józefa Poniatowskiego walcząc z wojskami
austryjackimi. Podczas jej trwania przybył w rodzinne strony, aby przepędzić z okolic Kocka
huzarów austriackich. Został tu rozbity przez przeważające siły nieprzyjaciela i pochowany w
mogile pod Kockiem zwanej Kopcem Berka.
W latach zrywów narodowych Kock był miejscem postoju powstańców i potyczek z
wojskami carskimi. W okresie powstania listopadowego stacjonował w Kocku w dniu 18
czerwca 1831 roku generał Józef Janowski. Podczas powstania styczniowego w dniu 25
grudnia 1863 roku toczyły się walki z wojskami rosyjskimi na ulicach Kocka. Oddziały
powstańcze dowodzone przez generała Michałą Jana Heidenreicha „Kruka” zostały
częściowo rozbite i zmuszone do opuszczenia miasta. 79 powstańców z 1863 roku spoczywa
na cmentarzu parafialnym. W odwet za czynny udział mieszkańców w powstaniach Kock
pozbawiono praw miejskich w 1870 roku. Odzyskuje je dekretem Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego z 1919 roku.
Ludność żydowska znalazła w Kocku przyjazne warunki rozwoju monopolizując
handel i rzemiosło w swoich rękach. Do 1942 roku trwała pokojowa koegzystencja Polaków i
Żydów, którzy liczebnie stanowili po 50% miejscowego społeczeństwa. Niemcy zlikwidowali
żydowskie getto wywożąc jego mieszkańców do obozów zagłady. Po wspólnej historii poskożydowskiej pozostało bardzo mało pamiątek; dom znanego z mądrości kockiego cadyka
Mendla Morgensterna i cmentarz żydowski.
LATA DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
Pod silnym naporem wojsk hitlerowskich padają ostatecznie punkty oporu wojsk
polskich, ale wojna jeszcze trwa dla Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, dowodzonej
przez gen. Franciszka Kleeberga. Rząd i dowództwo naczelne opuszcza granice kraju
podążając do Rumunii. Żołnierze na czele z dowódcą jeszcze wierzą, że zdołają zmienić bieg
wydarzeń i toczą zacięte, bohaterskie walki między innymi pod Kockiem.
W 11 dniu wojny dowódca Okręgu Korpusu IX w Brześciu gen. Franciszek Kleeberg
otrzymuje rozkaz naczelnego wodza sformowania grupy operacyjnej „Polesie” z oddziałów
znajdujących się w tym rejonie. Zadaniem grupy jest marsz ku granicy rumuńskiej, ale
nieustanne ataki wroga i szybkie posuwanie się od północy i południ uniemożliwiają
realizację tego zamierzenia. Jeszcze walczy Warszawa i Modlin, więc gen. Kleeberg
postanawia wyruszyć na obronę stolicy, licząc że uderzenie z zachodu Anglii i Francji może
załamać napór nieprzyjaciela.
W dniu 28 września 1939 r. dociera wiadomość, że Warszawa została zajęta przez
hitlerowców, gen. Kleeberg postanawia walczyć dalej wierząc, że na Zachodzie zostanie

utworzony drugi front. Aby prowadzić dalszą walkę, zachodzi potrzeba uzupełnienia
uzbrojenia i amunicji, w tym celu postanawia uderzyć na Dęblin, gdzie w Stawach
znajdowała się Centralna Składnica Uzbrojenia. W tym czasie po reorganizacji w składzie
bojowym Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga znalazło się łącznie 17
tysięcy żołnierzy, w tym ok. 12 tys. żołnierzy piechoty i 5 tys. kawalerii.
W dniu 2 października 1939 r. główne siły operacyjnej grupy „Polesie” znajdowały się
w rejonie Kocka. Wtedy nastąpiły pierwsze walki o Kock z niemiecką 13 dywizją piechoty
zmotoryzowanej, z których nasze wojska wyszły zwycięsko dzięki zdecydowanej postawie m.
in. trzeciego szwadronu rotmistrza Ludwika Mościckiego, 5 pułku ułanów Zasławskich, 179
pułku piechoty dowodzonego przez Franciszka Pająka. W dniu 3 października zostaje
przyjęty przez gen. Kleeberga plan działań zaczepnych przeciwko nieprzyjacielowi
przedstawiony przez gen. Podhorskiego.
Rozpoczęła się krwawa bitwa. Rozbito kilka baterii wroga. Miejscowości, w pobliżu
których trwały zacięte walki to: Serokomla, Talczyn, Poizdów, Białobrzegi, Annopol,
Poznań. Niemcy mszcząc się za zniszczenia baterii i niepowodzenia w walce rozstrzelali por.
W.M. Grota-Winklera, dowódcę 7 kompanii, który z nieliczną grupą żołnierzy został wzięty
do niewoli. W walkach giną żołnierze i oficerowie. Duże straty ponosi też nieprzyjaciel.
Generał Kleeberg wyznacza podporządkowanym jednostkom nowe zadania. Rozpoczyna się
druga faza bitwy.
W dniu 4 października po przegrupowaniu wojsk toczą się zacięte walki o Wolę
Gułowską, która przechodzi z rąk do rąk. Inicjatywa jednak jest po stronie wojsk polskich.
Generał Kleberg dąży za wszelką cenę do wyeliminowania z walk 13 dywizji piechoty
zmotoryzowanej nieprzyjaciela, ponieważ pojawiły się nowe oddziały niemieckie 29 dywizji
piechoty zmotoryzowanej.
W dniu 5 października walki toczą się w dalszym ciągu o Wolę Gułowską, Gułów i
Adamów. Powodzenie uzyskuje 60 dywizja piechoty, Niemcy zarządzają odwrót. Mimo
zwycięstwa Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” grozi okrążenie przez nowe siły,
jakie nieprzyjaciel kieruje w ten ostatni rejon, gdzie jeszcze broni się Polska. Generał
Kleeberg na skutek braku amunicji i żywności podejmuje decyzję o kapitulacji.
W dniu 5 października 1939 roku o godz. 19.30 wydał ostatni swój rozkaz do
żołnierzy:
Żołnierze!
Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek, które oparły sie w Kowlu demoralizacji
- zebrałem Was pod swoją komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iść najpierw na południe - gdy to się stało niemożliwe - nieść pomoc
Warszawie.
Warszawa padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i walczyliśmy dalej,
najpierw z bolszewikami, następnie w 5-dniowej bitwie pod Serokomlą z Niemcami.
Wykazaliście hart i odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności Ojczyźnie
do końca.
Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie
rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może.
Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej
najcięższej chwili - każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi
żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą Karność, wiem, że
staniecie, gdy będziecie potrzebni.
Jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie.

(Rozkaz został napisany wieczorem 5 października 1939 r. w leśniczówce Hordzieszka.)

Generał zmarł w niewoli niemieckiej w dniu 5 kwietnia 1941 roku. Pośmiertnie został
odznaczony najwyższym odznaczeniem bojowym Krzyżem Virtuti Militari. Urna z prochami
generała w dniu 5 października 1969 roku, w 30-lecie bitwy, spoczęła wśród grobów
żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” na cmentarzu wojskowym w Kocku.
Zabytki Kocka i miejsca pamięci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zespół pałacowo – parkowy
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku
Izba pamięci im. Generała Franciszka Kleeberga
Cmentarz wojenny
Kopiec Berka Joselewicza
Zabytkowy budynek rabinacki
Krochmalnia
Papiernia Firlejów
Mogiła powstańców z 1863 r.
Kaplica cmentarna pw. Św. Michała Archanioła
Cmentarz żydowski
Pomnik św. Heleny na Placu Rynkowym
Figurka Matki bożej z Dzieciątkiem
Pomnik Tadeusza Kościuszki
Pomnik gen. Franciszka Kleeberga

Zabytki Kocka
Pałac Księżnej Anny Jabłonowskiej
W latach siedemdziesiątych XIII w. Szymon Bogumił Zug dokonał przebudowy pałacu w
stylu klasycystycznym. Fasada została ozdobiona portykiem jońskim, zaś elewacja ogrodowa
parterowym portykiem toskańskim, dźwigający taras obrzeżony balustradą. Boczne ryzality
fasady i środkowa część elewacji ogrodowej otrzymały zwieńczenia w postaci attyki.
Środkowy szczyt elewacji ogrodowej dekorował owalny medalion z cyfrą i mitrą książęcą.
Oficyny połączono z pałacem za pomocą ćwierćkolistych galerii kolumnowych. Dziedziniec
od frontu został zamknięty niskim, pełnym murem, z wyjazdem ujętym w dwa sfinksy.
W 1832 r. na zlecenie ówczesnej właścicielki Kocka baronowej Aleksandry z
Meissnerów d’ Austett, Henryk Marconi dokonał przebudowy pałacu. Przebudowa ta
uprościła pierwotną architekturę zugowską. Dawny wyniosły dach łamany został zamieniony
na zwykły czterospadowy. Znikły też balustradowe attyki wieńczące ryzality pałacu i
szcegóły zwieńczenia nad frontonem portyku. Bogumił Zug był również autorem dwóch
mostów: nad wąwozem, który prowadził na dziedziniec pałacu i drugi od strony zachodniej.
Jest on również projektantem budowli gospodarczych: wozowni i stajni. Wnętrza pałacu
posiadały umiarkowany wystrój klasycystyczny. Obecnie pałac jest siedzibą Państwowego
Domu Opieki Społecznej i Domu Kultury im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Ogrody pałacowe
Ogród pałacowy powstał na zlecenie Jabłonowskiej. Był to ogród botaniczny na europejskim
poziomie. Park urządzono w okresie przebudowy pałacu w stylu wczesnego parku
angielskiego. Autorem zagospodarowania terenów zieleni wokół pałacu był również Zug. W
romantycznej scenerii parku nie mogło zabraknąć modnych elementów nawiązujących do
starożytności: przypadkowych ruin świątyń z resztkami kolumnad, okrągłej wieżyczki z
napisem „Apollo Bóg Nauk, Bóg światła dary krajowi swojemu rozdaje”. Poza galerią
zachodnią Zug umieścił klatkę na ptaki. W parku – ogrodzie kockim rosło 590 gatunków
krzewów i drzew, w tym rośliny północnoamerykańskie z Florydy, Karoliny i Kanady. W
ogrodzie istniała też pomarańczarnia i szklarnie z kwiatami.

Kościół parafialny
Kościół zwrócony jest klasycystycznym portykiem ku rynkowi. Położenie architektoniczne
charakteryzowało się tendencjami występującymi w okresie późnego Renesansu. Budowę
kościoła zakończono w 1782 roku. Autorem projektu był Szymon Bogumił Zug. Po II wojnie
światowej dokonano dość swobodnej rekonstrukcji. Dzwonnice po obu stronach kościoła
zbudowane na planie kwadratu z okrągłymi oknami w elewacji i zwieńczone schodkowymi
daszkami są autentyczne. Ponad trójkątnym szczytem kościoła, który znajduje się nad
tympanonem ujętym w attyki, Zug przewidywał umieszczenie grupy rzeźbiarskiej z krzyżem.
Miała to być rzeźba przedstawiająca św. Pawła i św. Piotra.

Kościołem w Kocku Zug zapoczątkował w polskiej praktyce architektonicznej typ budowli
opartej na planie prostokąta i mającej portyk kolumnowy w elewacji.

Wystrój wnętrza kościoła zachowuje ten sam charakter. Sklepienie kolebkowe przecinane
pilastrami. Wokół ścian nad oknami biegnie pas imitujący belkowanie. Otwory okienne
podobnie jak na zewnątrz zwieńczone są archiwoltami i konsolkami. Pomiędzy oknami
znajdują się nisze. W nich umieszczone zostały ołtarze boczne: Świętego Michała Archanioła,
Świętej Anny, Matki Boskiej Różańcowej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz olejny
pędzla Buchbindera, przedstawiający Wniebowzięcie Marii Panny w otoczeniu apostołów. W
przyległych do ołtarza oknach znajdują się witraże z postaciami św. Wojciecha i św.
Stanisława. W kościele panuje wyjątkowy nastrój dzięki ograniczeniu wystroju do
architektonicznych dekoracji.

Pomnik świętej Heleny
Pomnik wzniesiony został pod koniec XVIII w. Przedstawia świętą Helenę. Jest on zwrócony
ku kościołowi. Pierwotnie po obu stronach pomnika znajdowały się studnie z kołowrotami.

Rynek kocki
Księżna Anna Jabłonowska zbudowała nie tylko kościół i pałac, dokonała przebudowy
właściwie całego miasteczka. Wytyczono prostokątną siatkę ulic równoleżnikowych i
południkowych. Zachodnią pierzeję rynku zajął budynek ratusza, którego autorem był B. Zug.
Budynek składał się z piętrowego korpusu głównego i parterowych bocznych skrzydeł
zawierających dziesięć obszernych sklepów kupieckich. Na dachu środkowej nadbudowy
umieszczona była wieżyczka z obeliskiem na szczycie.

Budynek rabinacki „Rabinówka”
Budynek „Rabinówki” nie jest może „perłą architektury”, ale jest chyba najczęściej
zwiedzaną budowlą w Kocku. Przybywają ludzie z całego świata by zobaczyć siedzibę rabina
Mendla Morgensterna – twórcy tzw. chasydyzmu kockiego. Mistrz rabin Morgenstern był
wybitnym talmudystą, uprawiał studia religijno – filozoficzne i głosił „radosną służbę Bożą”.
Do Kocka ściągały wówczas liczne pielgrzymki żydowskie by ujrzeć lub poradzić się
słynnego z mądrości cadyka kockiego.

„Stara Plebania”
Obok kościoła znajduje się budynek, który służy do tej pory jako plebania. Jest to jedyna
zachowana z „czasów firlejowskich” budowla na planie kwadratu, przykryta kopułą i
czterospadowym dachem. Wnętrza zdobią stiukowe listwy o układzie sferycznym, w
pendentywach ułożone w kształt serca. Kompozycja sieci sztukateryjnej oraz motywy
zdobnicze mają cechy wspólne z dekoracją kościołów tzw. „typu lubelskiego”. W XVII w.
mieściła się tam kaplica kalwińska.

INNE MIEJSCOWOŚCI OKOLIC KOCKA

Białobrzegi
Wieś położona w odległości trzech kilometrów na zachód od centrum Kocka. Zajmuje
południowo – zachodnią krawędź wysoczyzny, wciskającej się klinem w dolinę Wieprza i
Tyśmienicy – tuż przy ujściu tej ostatniej rzeki. Teren jej obniża się stopniowo w kierunku
południowo – wschodnim, łącząc się z Ruską Wsią, która zajmuje cypel wymienionej
wysoczyzny. Obie miejscowości mają więc bardzo ładne położenie. W okolicy występują
wąwozy, zbiegające ku dolinie, które rozcinają stromą krawędź zboczy. Miejscowość była
wymieniana w inwentarzach dóbr kockich, stanowiących uposażenie biskupstwa płockiego.
Istniał tu dawniej folwark, którego zabudowania gospodarskie [popadły jednak w ruinę.
Ogród przyfolwarczny przekształcono w pole uprawne. Otaczają je piękne aleje lipowe, o
łącznej długości ok. 1 km. Na skraju wsi Nowa Kolonia Białobrzegi znajduje się mogiła i
pomnik Berka Joselewicza. Który poległ tu w 5 maja 1809 r. w potyczce z podjazdem
austriackim.

Jeziorzany

Herb Jeziorzan

Jeziorzany (do 1564 Przetoczno, potem do 1965 Łysobyki) – wieś w Polsce położona w
województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Jeziorzany, na wyspie
utworzonej przez rzekę Wieprz (Pradolina Wieprza).
Miejscowość jest siedzibą gminy Jeziorzany.
Mimo niezaprzeczalnej urody i wyjątkowo malowniczego położenia nad szeroko
rozlewającym się Wieprzem, Jeziorzany są miejscowością szerzej nieznaną. Wciąż czekają na
swe ogólnopolskie odkrycie, co jest bez wątpienia tylko kwestią czasu. To magiczne miejsce
dla poszukiwaczy czasu minionego, międzywojennych klimatów, czy po prostu miłośników
oryginalnej architektury drewnianej.

Historia
3 lutego 1498 r. na prośbę wojewody sandomierskiego – Mikołaja z Ostrowa, Jan
Olbracht wydał przywilej lokacyjny miasta Przetoczno. Późniejsze kłopoty finansowe
założyciela sprawiły, że przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Powrócono do niego
dopiero w latach trzydziestych XVI w., kiedy te tereny przeszły w posiadanie rodziny
Zbąskich. Łukasz Zbąski w 1530 r. zwrócił się do Zygmunta Starego o potwierdzenie
poprzedniego przywileju. Nowy dokument ogłoszony został 3 lata później (1533). Około
1564 r. miasto zmieniło nazwę na Łysobyki i funkcjonowało pod tą nazwą do 1870, kiedy
zostało ukazem carskim pozbawione praw miejskich. W 1831, podczas powstania
listopadowego, wojska polskie pod dowództwem gen. A. Jankowskiego stoczyły tutaj bitwę z
Rosjanami, która przeszła do historii jako "wyprawa Łysobycka". W czasie I wojny
światowej Łysobyki były miejscowością przygraniczną, ponieważ Wieprz wyznaczał granicę
niemieckiej i austriackiej strefy okupacyjnej. Podczas bitwy pod Kockiem stacjonowała tutaj
13 Pancerna Dywizja Zmechanizowana.
W 1965 nazwa miejscowości została zmieniona na Jeziorzany.
Zabytki
Charakterystyczny dla Jeziorzan jest fakt, że zachował się tam, do dziś nie zmieniony
XVI-wieczny układ ulic. Zabudowa składa się z drewnianych domów z gankami
usytuowanymi szczytami do drogi. Zdobią je misternie wykonane okiennice i zdobione ganki.
Kościół jest murowany. Pierwotnie jednak była to świątynia drewniana, tylko pod koniec
XVII wieku obmurowano ją. Podaje się często, że jeziorzański kościół pw. św. Trójcy
wybudowany został na wzór kazimierskich spichlerzy.

Historia kościoła

W czasach reformacji (XVI wiek) na terenie parafii istniał zbór klawiński. 3 maja
1662 r. ówczesny dziedzic Przytoczna biskup warmiński Jan Stanisław Zbąski nawraca się na
katolicyzm. Pierwotny kościół, jego fundacji, był drewniany. Zbudowano go na podobieństwo
spichlerzy kazimierzowskich (front, skarpy po bokach). Legenda głosi, jakoby kościół miał
być zaadoptowany na cel sakralny z żydowskiego spichlerza, aczkolwiek nie ma poparcia tej
legendy w aktach, przeczy jej ponadto zastosowanie drewna jako budulca pierwotnego
kościoła.
W drugiej połowie XVII wieku, dzięki hojności małżonki palatyna sieradzkiego
Odrowąża Pieniążka, dziedzica Przytoczna, kościół został z zewnątrz obmurowany.
20 maja 1694 roku - w święto Wniebowstąpienia Pańskiego kościół został
konsekrowany pod wezwaniem Trójcy Świętej przez biskupa Stanisława Szembeka.
Świątynia posiadała wówczas siedem ołtarzy i kopułę krytą słomą.
W 1782 roku ks. Grzegorz Gramski dokończył obmurowywanie kościoła wewnątrz i
na zewnątrz.
W 1859 roku włościanie krupscy zbudowali parkan dookoła kościoła. Wykonano go z
czerwonej cegły i otynkowano na biało.
W latach 1929 - 1937 kościół został przebudowany. Obecnie jest to świątynia w stylu
eklektycznym.
Historia dzwonnicy
W 1739 roku ks. Jakub Łęczycki - dzięki pomocy Mateusza Rzewuskiego, kapitana
wojsk polskich, dziedzica Przytoczna i jego żony - zbudował pierwszą drewnianą dzwionnicę.
Umiejscowiona była nad bramą wjazdową na plac kościelny, naprzeciw frontu kościoła. Z
czterech dzwonów w parafii pozostał jeden, pozostałe oddano na cele powstania
styczniowego.
W latach 90. XIX wieku ks. Ludwik Broniszewski zbudował drewnianą dzwonnicę
umiejscowiona przy parkanie od strony rzeki Wieprzi wyposażył ją w dodatkowy dzwon.
W 1916 roku dwa dzwony zostały zabrane przez Niemców.
W latach 20. XX wieku wspomnianą dzwonnicę odnowił ks. Aleksander Zaremba.
Sprowadził z rosyjskiej cerkwi trzy nowe dzwony o charakterystycznym brzmieniu.
W 1926 roku dzwony poświęcił biskup Henryk Przeździecki. Dzwony otrzymały
imiona: Pius, Henryk i Aleksander.
W 1983 roku ks. Jan Milanowski ukończył budowę nowej, tym razem murowanej
dzwonnicy.
W 1998 roku ks. Henryk Och zakupił elektryczny napęd dzwonów.
Historia organów
W lipca 1941 roku dzięki staraniom ks. Jana Kazimierczaka zamontowano pierwsze
organy. Miało to miejsce już po zamordowaniu księdza Jana przez hitlerowców w
Oświęcimiu. Organy służą do dziś.

7. Trasa wycieczki – mapka
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8. Dokumentacja wycieczki
Załączniki:
Nr 1 - Karta wycieczki
Nr 2 - Oświadczenie kierownika wycieczki
Nr 3 - Oświadczenie opiekunów wycieczki
Nr 4 - Harmonogram wycieczki
Nr 5 - Lista uczestników wycieczki
Nr 6 - Zgoda rodziców na uczestnictwo ucznia w wycieczce
Nr 7 - Oświadczenia rodziców w sprawie leczenia i odpowiedzialności za szkody materialne
oraz o zakazie posiadania i zażywania niedozwolonych używek
Nr 8 - Regulamin wycieczki i oświadczenie uczestników o przestrzeganiu regulaminu
Nr 9 – Rozliczenie wycieczki
Nr 10 – Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik nr 1
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Termin ....................................................... ilość dni .................. klasa/grupa .............................
Liczba uczestników ......................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) ........................................................................................................
Liczba opiekunów ........................................................................................................................
Środek lokomocji .........................................................................................................................

Opiekunowie wycieczki (imprezy)
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
(imiona i nazwiska oraz podpis)
………………………………………
Kierownik wycieczki (imprezy)

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI
Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i
imprezach dla dzieci i młodzieży
…………….....................................................................
(czytelny podpis)
Obowiązki kierownika wycieczek :
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz
sprawuje nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich
przestrzegania,
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej
pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki lub imprezy ,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej
zakończeniu.
DEKLARACJA(w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce)
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i
społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na
wycieczce turystyczno – krajoznawczej w okresie ................................................................
oświadczam, co następuje:
a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia, i życia dzieci i młodzieży,
b) zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych
przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków
opiekuna i kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.

Kock , dn. ..........................

......................................................
(podpis kierownika)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
O ŚW I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na
wycieczkach dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135,
poz. 1516), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
(Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z pózn. zmianami) oraz regulaminem wycieczki.
Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełna
odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania
wycieczki.
Zakres czynności opiekuna wycieczki
1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami.
2) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki.
3) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu prze uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4) Nadzoruje wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
DEKLARACJA (w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce)
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i
społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na
wycieczce krajoznawczo – turystycznej w okresie od dnia 16.06 do dnia 18. 06 2004
oświadczam, co następuje:
a) z należyta uwaga i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia, i życia dzieci i młodzieży,
b) zobowiązuje się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych
przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków
opiekuna i kierownika wycieczki turystyczno – krajoznawczej.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Kock, dnia............................. podpisy opiekunów

Załącznik nr 4
HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjścia ……………………………….
Ilość km …………………..
Miejscowość …………………
Program………………..
Adres punktu noclegowego
……………………………………………………………………………………………
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516)
Adnotacje organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny
Zatwierdzam
.........................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
Harmonogram wycieczki
Lp.
1.

Zadania
Zbiórka uczestników rajdu. Przypomnienie zasad
bezpieczeństwa i trasy rajdu.

Godz.
8.00 - 8.15

2.
3.

Przemarsz do Pałacu Jabłonowskich w Kocku.
Historia Kocka i jego zabytków

8.15 – 8.30
8.30 – 9.30

4.
5.
6

Wyjście na trasę
Zwiedzanie cmentarza wojskowego.
Postój przy mogile - kamieniu upamiętniającym
Berka Joselewicza – zapoznanie z postacią
historyczną
Przejście obok „rybakówki” i udanie się w
kierunku ujścia rzeki Tyśmienicy
Mijamy miejscowości nad rz. Wieprz: Ruska
Wieś, Bożniewice, Zakalew, Sąsiadka

9.30
9.50 – 10.10
10.40-10.50

7.
8.

Uwagi
Zebranie oświadczeń
podpisanych przez
rodziców. Sprawdzenie
obecności uczniów.
Wykorzystanie
informacji z miniprzewodnika

Wykorzystanie
informacji z miniprzewodnika

10.50
11.10 – 18.00

Walory przyrodnicze
naszego regionu:
prawy i lewy brzeg
rzeki. Występujące
liczne starorzecza i
obfita roślinność,
wiele gatunków
ptaków i malownicze
tereny.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zakwaterowanie w szkole podstawowej w
Jeziorzanach
Ognisko integracyjne.
Cisza nocna .
Toaleta poranna, porządki, pakowanie bagażu
Śniadanie.
Załadunek bagażu.

18.00 – 19.00

15.

Zwiedzanie Kościoła w Jeziorzanach

7.30 – 8.00

16.

Wymarsz w kierunku Kocka drugą stroną
Wieprza.

8.00 – 15.00

17.

Zakończenie wycieczki przy szkole.

19.00 – 22.00
22.00 – 6.00
6.00 – 6.45
6.45 – 7.15
7.15 – 7.30

15.00

Pompowanie
materaców itp.
Miejsce nad rz. Wieprz

Przewiezienie do
szkoły
Wykorzystanie
informacji z miniprzewodnika

Walory przyrodnicze
naszego regionu:
prawy i lewy brzeg
rzeki. Występujące
liczne starorzecza i
obfita roślinność,
wiele gatunków
ptaków i malownicze
tereny.

Załącznik nr 5 ( lista uczestników wycieczki)
Lp.
Imię i nazwisko

Adres i tel. kont. do

Potwierdzenie

rodzica/ opiekuna

zapoznania się z
regulaminem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki*
.......................................................................................................................................
w wycieczce szkolnej, imprezie klasowej, imprezie szkolnej* do
............................................................................................................
organizowanej przez Zespół Szkół w Kocku w terminie
.....................................................................
Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia jego / jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem i rozwiązaniem wycieczki a domem, oraz oświadczam, że moje dziecko nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
................................................................ .............................................................
miejscowość, data podpis rodzica / opiekuna*
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Imię:...........................................................
Nazwisko:................................................. (rodzica/opiekuna)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych
wyrządzonych przez moje dziecko
......................................................................................................................................... w
trakcie trwania wycieczki.
Wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie * decyzji związanych z leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego
dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie
nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce ( inne uwagi
o dziecku: alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe, itp.)
…………………………………………………………………….
Wyrażam / nie wyrażam zgodę(y)* na samodzielne skorzystanie z czasu wolnego mojego
dziecka określonego w harmonogramie wycieczki.
Wyrażam zgodę na przeszukanie bagażu oraz pokoju mojego dziecka w trakcie wycieczki w
razie podejrzenia o posiadanie bądź zażywanie niedozwolonych substancji (narkotyki,
alkohol, papierosy).
Zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku
znalezienia bądź zażywania wyżej wymienionych substancji oraz gdy zachowanie dziecka
zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.
..............................................................., dnia.....................................

....................................................
podpis rodzica
* niepotrzebne skreślić

PESEL DZIECKA ...........................................................

Załącznik nr 8
REGULAMIN WYCIECZKI / BIWAKU
1. Podstawowym celem wycieczki / biwaku jest realizacja celów dydaktyczno –
wychowawczych.
2. Relacje uczeń – uczeń
a) szanujemy potrzebę prywatności,
b) pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
c) dbamy o przyjazna i wesoła atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i
wyobcowany,
d) nie stosujemy przemocy,
e) uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
a) szanujemy się nawzajem,
b) uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
4. Każdy uczestnik wycieczki:
a) zapoznaje się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w
Zespole Szkół w Kocku oraz bezwzględnie się do nich stosuje,
b) zapoznaje się z zasadami regulaminu wycieczki, harmonogramem wycieczki oraz
bezwzględnie ich przestrzega,
c) wykonuje polecenia oraz dostosowuje się do nakazów i zakazów wydawanych
przez organizatorów (opiekun, kierownik, przewodnik),
d) zachowuje się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może
mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
e) informuje opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących
zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki,
f) zgłasza opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia,
g) dba o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa,
h) pomaga kolegom słabszym, mniej sprawnym,
i) bezwzględnie przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających,
j) szanuje środowisko naturalne zachowując się w sposób właściwy (nie hałasuje, nie
śmieci, nie niszczy roślin…),
k) porusza się tylko po wyznaczonych ścieżkach i drogach nie niszcząc upraw na

polach,
l) pomaga w pracach na miejscu zakwaterowania.
5. Miejsce zakwaterowania:
a) w miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,
b) zachowujemy ciszę nocną od godziny 22:00 do godz. 6.00,
c) dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy,
d) obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka,
e) za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest
znany odpowiada solidarnie cała grupa,
f) w przypadku noclegu w namiotach, rozbijamy je blisko siebie,
g) dbamy o bezpieczeństwo w czasie palenia ogniska
6. Miejsca publiczne:
a) przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników,
b) obowiązuje punktualność,
c) oddalanie od grupy jest zabronione! (tylko za pozwoleniem opiekuna)
d) w miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego,
zachowujemy szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulice,
e) zabieramy ze sobą wszystkie opakowania i papierki!
e) dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów,
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w
wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunktu i, zawiadamia się jego rodziców
(prawnych opiekunów) oraz Dyrektora Szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani
są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności
wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu kosztami obciążani są
rodzice / prawni opiekunowie.

Załącznik nr 9
PRELIMINAŻ FINANSOWY WYCIECZKI
ROZLICZENIE
wycieczki (imprezy) szkolnej do ...............................................................................................
zorganizowanej w dniu .................................. przez ................................................................
I. DOCHODY
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Odpłatność uczestników

2.

Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

3.

Inne

KWOTA

Razem wpływy

II. WYDATKI
1. Koszt wynajmu autobusu: ................................
2. Koszt noclegu: ................................................
3. Koszt wyżywienia: ...........................................
4. Bilety wstępu: do teatru: ................................
do kina: ...............................
do muzeum: .........................
inne: ..................................
5. Inne wydatki (.............) .................................
Razem wydatki..................................
III. Koszt wycieczki (imprezy) na 1 uczestnika: - ................................
IV. Pozostała kwota w wysokości ................... zł zostaje ................................
....................................................................................................................................................
(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)
ORGANIZATOR Uczestnicy wycieczki (imprezy):
(kierownik wycieczki)
....................................................
1. ..................................................
2. .................................................
3. ..................................................

Rozliczenie przyjął:
....................................................
(data i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 10
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę
....................................................................................................
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki
............................................................................
Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego
..........................................................................................
Przewidywana trasa wycieczki
.................................................................................................................
Jednocześnie informuje, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i
harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego
respektowania. Regulamin wycieczki jest dostępny w bibliotece szkolnej lub na stronie
internetowej szkoły pod adresem:
www.zskockinternetdsl.pl

Kock, dnia .................................. .............
podpis kierownika wycieczki
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