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Wstęp

 Kronika Ponurzycy to podsumowanie naszych działań w ramach projektu:  „Ponurzyckie Ślady”. Dzięki 
wywiadom przeprowadzonym ze starszymi mieszkańcami sołectwa zebraliśmy ciekawe historie i wspomnienia 
związane z życiem naszej społeczności lokalnej. Warsztaty fotografi czne i wikliniarskie zintegrowały ponurzycką 
młodzież. Poprzez konkurs wiedzy o Ponurzycy i tę właśnie Kronikę chcieliśmy sięgnąć do ponurzyckich korzeni 
i zapisać je na trwałe jako Ponurzyckie Ślady w naszej pamięci. 

 Po co to wszystko? Bo historia, więzi rodzinne i sąsiedzkie, tożsamość lokalna to są wartości nam szczegól-
nie bliskie. Misją Fundacji CEAS jest pielęgnowanie tych wartości, a także integrowanie i aktywizowanie społeczności 
lokalnych wokół ważnych spraw. 

 Po przeczytaniu tej publikacji zwrócą Państwo zapewne uwagę, że dla Ponurzycy czymś, co łączyło poko-
lenia, spajało, integrowało i aktywizowało jej mieszkańców była szkoła. Piękny budynek, powstały na początku lat  
trzydziestych XX wieku, w czynie społecznym. Kiedyś miejsce tętniące życiem, dziecięcym gwarem. Dziś piękne 
i dumne wspomnienie, sentyment, duch ponurzyckich przodków i nadal coś co łączy społeczność lokalną. Ale 
i miejsce smutne. Smutne, bo stoi i niszczeje. Brak środków, by je odremontować; z roku na rok w coraz to gorszym 
stanie. Mamy cichą nadzieję, że na tym się nie skończy, że ponurzycka społeczność znajdzie sposób na odratow-
anie Szkoły, tak by na nowo mogła ona służyć życiu i integracji mieszkańców.

 Z takim przesłaniem oddajemy w Państwa ręce Kronikę Ponurzycką. Jest ona Śladem wspomnień naszej 
pięknej miejscowości a także okazją do refl eksji nad tym, jakie ślady my zapiszemy dla przyszłych pokoleń.

Zofi a Gajewska
Prezes Fundacji Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej (CEAS)

www.ceas.edu.pl 
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Ponurzyckie Ślady
 
 „Ponurzyckie Ślady” – to projekt Fundacji CEAS, w partnerstwie z Radą Sołecką, fi nansowany w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizowany od czerwca do listopada 2014 roku dla i ze społecznością lokalną 
sołectwa Ponurzyca (gmina Celestynów, powiat otwocki).

Jego celem jest:
• pielęgnowanie tożsamości lokalnej;
• integracja mieszkańców;
• zwiększenie ich wpływu i zaangażowania w rozwój lokalny;
• zwiększenie umiejętności prowadzenia działań lokalnych;
• promowanie regionu poprzez eksponowanie jego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

By osiągnąć zakładane cele zaplanowano następujące działania:
• wydanie kroniki miejscowości;
• przeprowadzenie konkursu wiedzy o sołectwie;
• warsztaty wikliniarskie i fotografi czne;
• wyjazd studyjny do prężnie działającej społeczności lokalnej w celach inspiracji;
• praca zespołu ponurzyckiego nad wizją przyszłości budynku starej szkoły

 Marzeniem Fundacji jest by projekt przyczynił się do utrwalenia historii tego miejsca, jego wartości kul-
turowej i więzi sąsiedzkich; zapisania na trwałe tego przekazu, włączenie samych mieszkańców w tworzenie, 
spisanie i przekazanie zdobytych materiałów kolejnemu pokoleniu. Mamy na celu także integrację społeczności, 
tej rodzimej, od pokoleń zamieszkującej Ponurzycę z tą „nabytą”. Chcemy przywrócić wspomnienia kiedyś pełnej 
życia i lokalnej aktywności szkoły, która była sercem całej wsi. Zainspirować do nowych działań, zintegrować 
mieszkańców i włączyć ich w rozwój miejscowości.
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Ponurzyca oczami mieszkańców

 Mają Państwo w ręku wyjątkową gazetkę, gdyż nie każda wieś 
w Polsce ma swoją Kronikę. Ponurzyca choć mieszkańców ma coraz mniej 
przyciąga ludzi niezwykłych. Tacy się tutaj rodzili, tacy mieli okazję tu mieszkać 
i działać. Na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku przeprowadzone zostały wy-
wiady z osobami, które z Ponurzycą związane są od najmłodszych lat. I choć cza-
sem trudno przypomnieć sobie co było w ubiegłym roku, powoli, małymi kroka-
mi mieszkańcy przypominali sobie jak to było kiedyś…  
Wszystkie osoby, które wywiadu udzieliły, słyszały podobne pytania:

- Od jak dawna mieszkają w Ponurzycy?
- Ile dzielnic Ponurzycy znają?
- Skąd się wzięły nazwy tych części?
- Czy był tu kiedyś sklep, jak wyglądała i funkcjonowała szkoła i remiza? 

 Pytano ich również o dawne zabawy i uroczystości szkolne, kuligi, 
dożynki, ostatki. Mieszkańcy Ponurzycy wspominali osoby, które zapisały się 
w ich pamięci w sposób szczególny, mówili też, co mogłoby wrócić z dawnych lat. 
 Z zebranych informacji stworzyliśmy na potrzeby szanownych czytel-
ników nader ciekawą, ponurzycką opowieść… 

 Ponurzyca powstała na przełomie XVIII i XIX wieku jako wieś czynszowa w starostwie niegrodowym osiec-
kim w posiadłościach Potockich. Jej ponad dwusetletnie dzieje w większości pozostają jednak dla nas okryte mro-
kiem historii, dlatego przenieśmy się w czasy, które obecni mieszkańcy pamiętają, czyli lata pięćdziesiąte dwudzie-
stego wieku.
 Na Ponurzycy rozpoczyna się dzień. Wszyscy  zaczynają swoją pracę wcześnie rano. Czekają zwierzęta 
w zagrodach, rolników wzywają obowiązki pracy. Ciszę nowego dnia przerywa męski śpiew. To mieszkaniec 
Ponurzycy Zachodniej rozpoczyna pracę wychwalając śpiewem Bożą Matkę. Niektórzy nawet przerywają swoje 
zajęcia by dołączyć do śpiewu lub choć posłuchać tej modlitwy.

Fot. 1 Kapliczka w okolicach 
Ponurzycy (autor P. Szol)
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Szkoła

 Dzieci przygotowują się do szkoły. Jest ich duża grupa bo większość rodzin ma czworo lub pięcioro potom-
ków. Uczniowie zmierzają ze wszystkich Ponurzyckich przysiółków: Witaków, Kresów, Papizów, Mętraków, Rynku, 
Zagórza i Szkolmaków. A w szkole w początkowych latach nie ma nawet podłogi. Uczniowie chętni do zdobywania 
wiedzy uczą się na podłodze z piasku. 

To nie jest  przecież przeszkoda by przerywać edukację! Wcześniej uczono się w domu Państwa Jedynaków i też 
wszyscy się mieścili. 

Fot. 2 Dzieci przed szkołą 
(arch. rodziny Kalinowskich)

Fot. 3 Dzieci na wycieczce do Płocka, 1960 rok 
(arch. rodziny Kalinowskich)
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Fot. 4 Dom rodzinny Państwa Jedynaków (arch. rodziny Jedynaków) Fot. 5 Dom rodzinny Państwa Jedynaków (arch. rodziny Jedynaków)

Fot. 7 Dzieci przed szkołą (arch. rodziny Konstantych) Fot.8 Rok szkolny 1988/1989 (arch. rodziny Konstantych) 
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 Najważniejsze są chęci. I te chęci były u mieszkańców Ponurzycy. Nie tylko chęci, ale pracowitość i dobre 
serce. Rodzina Jedynaków ofi arowała swój plac na teren dla szkoły, a inni mieszkańcy tej małej wioski zrzekali się 
swojego deputatu na drewno, żeby w czynie społecznym stawiać szkołę. W ciągu dnia trwała praca na roli. Kiedy 
więc powstawała szkoła? To już tajemnica postawy przodków, dla których nie było pojęcia „nie mam czasu”. Dziś 
widać tego efekty.  
 W szkole pracowało wielu nauczycieli i wielu z nich w szczególny sposób zapisało się w pamięci uczniów. 
Jedna z nauczycielek, pani Wanda Witak codziennie przemierzała pieszo drogę z Karpisk do Ponurzyckiej placówki 
oświatowej. 
 Cała społeczność wspomina Pana Siwka, który założył zespół muzyczny. Dzieci grały na akordeonie, man-
dolinie a nawet skrzypcach. I choć to była lokalna inicjatywa, a dojazd do miasta był trudniejszy niż dziś, dzieci wraz 
z nauczycielem wyjeżdżały na koncerty. 

„Czarci Kocioł”

Podobnie było z zespołem teatralnym, który istnieje w pamięci 
mieszkańców. Ślady jego funkcjonowania  znajdujemy w Gazet-
ce „Głos Ponurzycy” wydawanej przez pięć lat przez pana Zbig-
niewa Kupczyńskiego. Ostatni egzemplarz jaki udało się zdobyć 
jest z 1995 roku. 
 „Czarci Kocioł”, bo tak nazywał się ta grupa teatralna 
miał nawet swój występ w Siedlcach. Pierwszy spektakl, jak 
sam pan Kupczyński opisuje w swojej gazecie to „Kryzysowe 
Ostatki” przedstawione w 1983r. Trzy lata później odbył się 
Recital Maryli Rodowicz z męską gwiazdą wieczoru „Big Zbig 
Show”. Później była krótka przerwa, choć nie brakowało trady-
cyjnych Choinek i Ostatków. W 1990 r odegrano „Księżniczkę 
na ziarnku grochu”, w 1991 „Balladynę” i „Dziady” a w 1993 
roku odegrano „Zemstę”.  Fot. 9 i 10 Egzemplarze Głosu Ponurzycy z roku 1993 i 1994 

(arch. rodziny Kalinowskich)
e Głosu Ponurzycy z roku 1993 i 1994
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Fot. 11 Zemsta 1993r.  (arch. rodziny Witaków) Fot. 12 Dziady, 1991r. (arch. rodziny Kalinowskich)

Fot. 13 Ponurzyca 1986r. (arch. rodziny Kalinowskich) Fot. 14 Ponurzyca 1986r. (arch. rodziny Kalinowskich)
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 Zapraszano do szkoły lokalne władze. O ponurzyckich akcjach pan Kupczyński rozmawiał nawet z redak-
torem Radia dla Ciebie Józefem Sobieckim, który 23.04 1993r. przybył na ponurzycie ziemie. O sprawach szkoły 
pisano nawet w Kurierze Polskim NR 244 (102501).  

Fot. 15 Głos Ponurzycy1993r. (arch. rodziny Kalinowskich)
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Ostatki,  choinki i wspólne zabawy  
 

 

 
Fot. 16 Ostatki 1995r.

 (arch. rodziny Kalinowskich)

Fot. 17 Ostatki 1994r.
 (arch. rodziny Kalinowskich)

Fot. 18 (arch. rodziny Kalinowskich)
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Praca rolnika 

Wróćmy jednak do wiejskiej codzienności. Jeszcze trzydzieści lat temu 
większość mieszkańców utrzymywała się z pracy na roli. Żniwa nie trwały 
kilku godzin z użyciem kombajnu jak obecnie, ale potrzebne były dwa tygod-
nie wytężonej pracy kosą. Mimo fi zycznego wysiłku jaki był podejmowany 
w ciągu dnia, mieszkańcy spotykali się jeszcze wieczorami. W okresie wiosen-

nym ludzie gromadzili się na majówki 
przy kapliczkach, gdzie śpiewali wspól-
nie Litanię Loretańską.

 Później młodzież zostawała jeszcze, 
by przy grze na instrumentach wspólnie 
spędzić majowe wieczory. 
 
 W zimowe popołudnia chłopcy z 
Ponurzycy Zachodniej zjeżdżali na nar-
tach lub sprzętach do nart podobnych. 
Zjeżdżano z góry na Czarcim Dole. 
Na górze mieścił się dom leśniczego 
Połczyńskiego. Jego synowie wraz ze 
swoją mamą często gościli na herbacie 
swoich kolegów. Pani Połczyńska serdecznie gościła chłopców, a oni cieszy-
li się, że mogli posłuchać wiadomości z radia na baterie jakie posiadała ta 
rodzina.
 
A słyszeli Państwo o ponurzyckim Kole Gospodyń Wiejskich? Działało w Ponu-
rzycy, a spotkania odbywały się w domach członkiń koła. U pani Krystyny 

Fot. 19 Kapliczka przydrożna 
(autor D. Celińska - Szol)

Fot. 20. Kapliczka przydrożna w okolicach 
Ponurzycy (autor D Celińska- Szol)
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Bąk były nauki z wypiekania pączków, z kolei u Pani Henryki Rosłoniec odbywały się lekcje szycia kołder. Choć ta 
działalność trwała dość krótko pamiętali o niej wszyscy rozmówcy.

Dojazdy

 Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w Karpiskach i tam pieszo wędrowali ludzie by dotrzeć do 
pociągu. W niedzielę kierunek wędrówki zmieniał się na Osieck, gdzie znajdował się kościół parafi alny. Taka piesza 
wyprawa trwała około godziny w jedną stronę. Powroty odbywały się już większymi grupami. Mieszkańcy mijali się 
w drodze – powracający ze zmierzającymi na Mszę Świętą i jak wspomina jedna z pań to były radosne chwile. 
Zimowa aura i skrzypiący pod stopami śnieg nadawał tym wędrówkom dodatkowego uroku. W duże święta w gos-
podarstwach zakładane były do furmanki konie i całe powozy ruszały w stronę kościoła. Tam jak wspomina pan 
Łagowski zaludniał się cały rynek, a nawet osieckie zdroje. Wszędzie stały zaprzężone w wóz konie. 

 Obecnie prawie w każdym domu jest samochód, a do Ponurzycy dojeżdża też autobus. Ta druga możliwość 
dojazdu jest trochę utrudniona, bo autobus nie kursuje zbyt często. Przyjeżdża zabrać mieszkańców na niedzielną 
Mszę Świętą, a w roku szkolnym zabiera dzieci do szkoły. 

Zamknięcie szkoły
 
W 1995 roku, z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci zamknięto 
ponurzycką szkołę, dlatego uczniowie dojeżdżają do Podbieli i Reguta 
lub innych miejscowości, by zdobywać wiedzę. 

 Zamknięcie szkoły było smutnym wydarzeniem, ale jak 
przystało na ludzi nauczonych od lat zmagania się z trudami życia, 
pożegnanie szkoły było uroczyste i godne.  Podjęto też dwie próby by 
obudzić społeczne życie. Zorganizowano ostatnie Ostatki i ostatnią 
wspólną zabawę. Fot. 21 Pożegnanie szkoły 

(arch.  rodziny Kalinowskich)
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Fot. 22 Pożegnanie szkoły (arch. rodziny Kalinowskich) Fot. 23 Ostatki „Sprawa rozwodowa” (arch. rodziny Kalinowskich)

Fot. 24 Ostatki (arch. rodziny Kalinowskich) Fot. 25 Ostatki (arch. rodziny Kalinowskich)
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Teraźniejszość

Niestety wielu mieszkańców wyprowadziło się do większych albo łatwiejszych do życia miejscowości. Zabrakło 
okazji do wspólnych szkolnych spotkań integrujących społeczność. Pomysły na zagospodarowanie budynku szkoły 
nie przyjęły się. 

Obecnie szkoła służy za miejsce zebrań wiejskich, a w pierwszy piątek miesiąca odbywa się w niej Nabożeństwo 
i Msza Święta w szkolnej sali przekształconej w kaplicę.  
 
I na tym moglibyśmy zakończyć tę opowieść, gdyby nie pewne wydarzenie z 5.02.2014r. Historia tego miejsca 
nie kończy się, ale zaczyna na nowo. Ponurzyca zdobywa nowych mieszkańców. Ludzi pełnych optymizmu i chęci 
działania. W tej urokliwej miejscowości szukają ciszy i odprężenia. Nie boją się dojazdów po dziurawej drodze 
i budują domy a jednocześnie włączają się do działań na rzecz całej wsi. Co ważniejsze, sami te działania inicjują. 

Fot. 26 Ostatkowa widownia (arch. rodziny Kalinowskich)
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Ponurzyca na wesoło czyli Ponurzyca w 2014 roku

 Przyszła pora by zaznajomić czytelników z wydarzeniami ostatnich miesięcy. Jak było już wspomniane 
05.02.2014 r. to bardzo ważna data dla Ponurzycy. Tego dnia została zarejestrowana Fundacja Centrum Edu-
kacji i Aktywizacji Społecznej w skrócie CEAS. Główne inicjatorki tej organizacji to dwie ponurzyckie mamy, które 
zaangażowały się całym sercem w rozwój Ponurzycy. Działania jakie podjęły w ramach Fundacji nie umknęły 
z pewnością żadnemu mieszkańcowi ani sympatykowi tej miejscowości.  

Pierwsze wielkie wydarzenie odbyło się 8 czerw-
ca 2014 r. pod hasłem „Ponurzyca na sportowo”. 
Była to impreza sportowo rodzinna, zainicjowana 

przez aktywnego mieszkańca Ponurzycy, Wojtka 
Soszyńskiego i Zosię Gajewską z Fundacji CEAS. 
Dzięki środkom pozyskanym głównie z Fun-

Fot. 27 Ponurzyca na sportowo (autor A. Soszyńska)

Fot. 28 Ponurzyca na sportowo (autor A. Soszyńska)
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dacji PZU, w partnerstwie z Gminą Celestynów, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury zorganizowano bieg na 5 km piękną 
ponurzycą trasą, pokaz sztuk walki, zajęcia piłkarskie dla 
maluchów, pokaz jazdy konnej. Było malowanie buziek, 
konkursy i warsztaty artystyczne dla małych i dużych, ry-
walizacje zespołowe (przeciąganie liny, rzut ringo) i wiele 
innych atrakcji.

 Kolejne  inicjatywy odbyły się w ramach projektu Fundacji 
CEAS: „Ponurzyckie Ślady”. 
Pierwsze działanie to war-
sztaty fotografi czne, które 
odbyły się pod koniec lipca 
i zgromadziły sporą grupę 
uczestników. 

Oprócz profesjonalnego szkolenia z zakresu teorii fotografowania prowadzo-
nego przez pana Łukasza Ol-
szewskiego, było też ćwiczenie 
umiejętności robienia zdjęć 
w praktyce. Niezbędne były ro-
wery, którymi grupa uczestników 
objeżdżała ponurzyckie szlaki 
i fotografowała ich uroki. A na 
zakończenie odbyło się ognisko 
dla uczestników i chętnych. 

Fot. 29 Ponurzyca na sportowo (autor A. Soszyńska)

Fot. 30 Warsztaty fotografi czne,
część teoretyczna (autor A. Soszyńska)Fot. 31 Warsztaty fotografi czne (autor A. Soszyńska)
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 W połowie sierpnia dziewczęta z Ponurzycy 
spotykały się w szkole na czterodniowych warsztatach wi-
kliniarskich. Pod okiem instruktora, pani Iwony Trzcińskiej, 
ćwiczyły swoje manualne zdolności wykonując koszyki 
z wikliny papierowej.

 
 

Fot. 32 Warsztaty fotografi czne, część praktyczna 
(autor A. Soszyńska)

Fot. 33 Warsztaty fotografi czne, Poczęstunek 
(autor M. Gajewski)

Fot. 34 Warsztaty wikliniarskie (autor I. Trzcińska)
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Fot. 35 Warsztaty wikliniarskie (autor I. Trzcińska) Fot. 36 Warsztaty wikliniarskie (autor Z. Gajewska)

Fot. 37 Konkurs wiedzy o Ponurzycy (autor M. Celińska)Fot. 38 Konkurs wiedzy o Ponurzycy (autor M. Celińska)
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 Ostatniego dnia warsztatów wikliniarskich odbył się również projektowy konkurs wiedzy o Ponurzycy. 
Zwycięzcy otrzymali bilety do kina oraz nagrodę główną – pod-
stawowy kurs jazdy konnej. 
 
Prace uczestników konkursu oceniała komisja konkursowa: pani 
Stanisława Kalinowska oraz Barbara Garwolińska. 

 Warsztaty i konkurs odbyły się tego samego dnia co 
najbardziej przez dzieci oczekiwane wydarzenie. 14.08.2014 r. 
został otwarty plac zabaw w Ponurzycy. Ufundowany został 
przez Fundację Aviva w ramach konkursu „To dla mnie ważne”. 
Fundacja Aviva przeznaczyła na ten cel 15000 zł. Dużo pracy 
włożyli jednak sami mieszkańcy, którzy własnymi siłami przy-
gotowywali teren pod oczekiwany plac. 

Fot. 39 Społeczna budowa placu zabaw (autor A. Soszyńska) Fot. 40 Prace przy placu zabaw (autor A. Soszyńska)
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Fot. 41 Otwarcie placu zabaw (autor Ł. Olszewski) Fot. 42 Otwarcie placu zabaw (autor Ł. Olszewski)

Fot. 43 Plac zabaw w Ponurzycy (autor Ł. Olszewski)
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 Na tym nie koniec działań w Ponurzycy. Grupa 
chętnych mieszkańców miała okazję odwiedzić Janów 
Podlaski, w ramach wizyty studyjnej. Uczestników wy-
cieczki gościło Stowarzyszenie Turystyczno Kulturalne 
w Janowe Podlaskim. Odwiedzili największą w Polsce 
stadninę Koni Arabskich, a członkowie Stowarzyszenia 
na czele z panią Marzeną Grabowską - Nowicką poka-
zali mieszkańcom jak realizować marzenia i pomysły 
na lokalny rozwój swojego miejsca zamieszkania. 
 

Fot. 44 Ponurzyca w Janowie Podlaskim (autor I. Żołądek) Fot. 45 Ponurzyca w Janowie Podlaskim (autor I. Żołądek)

Fot. 46 Ponurzyca w Janowie Podlaskim (autor I. Żołądek)
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 24 sierpnia to uroczystość świętego 
Bartłomieja - patrona parafi i Osieck, do której 
należy Ponurzyca. Wraz z uroczystościami od-
pustowymi odbyły się parafi alne dożynki. W 2014r. 
mieszkańcy zostali zaproszeni  przez księdza pro-
boszcza do wykonania dożynkowego wieńca na te 
uroczystości. Prace trwały około miesiąca, w które 
zaangażowane było kilkanaście osób. Każdy ele-
ment wieńca był przemyślany, nadając całości sym-
boliczny i imponujący charakter. Ta praca pokazuje 
nie tylko wiarę mieszkańców ale i ten społeczny 
zapał do wspólnych działań. Te wspaniałe ta-
lenty drzemią wewnątrz ludzi i powoli zaczynają 
wybudzać się na nowo.
 

Fot. 47 Wieniec Dożynkowy 2014r. (autor Z. Gajewska)



26

Etymologia nazwy i położenie geografi czne

Nazwa Ponurzycy wzięła się od położenia miejscowości na wzgórzach i w zagłębieniach terenu czyli „po norach”. 
Okoliczne wzniesienia sięgające nawet 141 m n.p.m. stanowią tzw. Góry Ponurzyckie. Są one częścią tarasu ero-
zyjnego z zalesionymi wydmami piaszczystymi, ograniczającymi od wschodu dolinę Wisły. Tak zróżnicowane 
ukształtowanie terenu jest wynikiem silnej działalności lodowca, o czym świadczą m.in. dość często spotykane 
w okolicy głazy narzutowe. 

Ponurzyca jest niewielką miejscowością (około 230 mieszkańców) składającą się z kilku kolonii, posiadających 
status integralnej części miejscowości tj.  Nowaki, Papizy, Szkolmaki i Zagórzaki (fot. 1). Poza nimi tradycyjnie 
wyodrębnia się jeszcze inne przysiółki tj. Kresy, Galasy, Mętraki.

       Fot. 1 Mapa miejscowości Ponurzyca (źródło: www.geoportal.gov.pl)
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Ponurzyckie legendy
 Legenda o Czarcim Dole
 Miejscowa legenda głosi, iż dawno, dawno temu czart postanowił w pusz-
czy osieckiej wybudować dla Lucyfera świątynię z kamieni. Miał jednak do spełnienia 
jeden warunek, otóż swoją budowlę musiał postawić od zmierzchu do świtu. Trudził 
się więc diabeł całą noc, znosząc i ciosając głazy, a gdy diabelski dom był już nie-
omal na ukończeniu, nagle zapiał kogut i nastał dzień. Budowla rozsypała się, 
a kamienie potoczyły po okolicy. Miejsce, gdzie górować nad okolicą miała świątynia 
diabła, do dziś nazwane jest Czarcim Dołem.

Legenda o Ślepocie
       Według opowieści mieszkańców Ponurzycy, w okolicach płynącego do dziś 
strumyka tzw. “Ślepoty”, zawsze coś straszyło. Niektórzy widzieli beczącego na 
kopcu barana, inni narowistego karego konia. Ludzie nie wiedząc co zrobić z tym 
problemem, udali się po radę do księdza. Ten podarował im stułę i powiedział, by 
zarzucili ją na szyję zwierzęciu, które im się ukaże. Pewnej nocy najodważniejsi 
ponurzyccy chłopi zaczatowali się na straszącą bestię. Nagle ich oczom ukazał 
się piękny rumak. Niewiele myśląc zerwali się z kryjówki i zarzucili stułę na szyję 
zwierzęcia. Koń zaczął się szarpać, jednak moc stuły sprawiła, iż rumak stracił siły. 
Jeden z chłopów wziął go do zagrody i wiele lat służył na polu, zwłaszcza tym, którzy 
nie mieli swojego konia. Jednakże przez ten czas nikt nie odważył się zdjąć świętej 
stuły z szyi zwierzęcia. Po wielu latach ciężkiej służby koń zdechł. Ludzie zebrani przy zwierzęciu już zaczęli debatować, 
kto weźmie skórę, która w tamtych czasach była bardzo cenna. Po ustaleniu wszystkiego, przed zdjęciem skóry 
postanowiono ściągnąć zdechłemu zwierzęciu stułę. Gdy jeden z chłopów z padłego rumaka stułę, zwierzak nagle użył 
i galopem uciekł na pobliskie wzniesienie. Stamtąd koń wykrzyczał ludzkim głosem: “Dostać się w chłopa ręce to będziesz 
całe życie robił, a potem jeszcze cię ze skóry obedrze”. Wtedy ludzie zrozumieli, że przez lata do swoich pługów zaprzęgali 
diabła, który poprzez świętą stułę został uwięziony w ciele konia, nie mogąc wykorzystać swojej diabelskiej mocy. 

Źródło: http://gosia-przemko.fl og.pl/wpis/3765460/ponurzyca 

Fot. 48 Ponurzyckie kamienie
(autor D. Celińska Szol)
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Walory przyrodnicze
 

1. Rezerwat „Czarci Dół”

Został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego z dn. 24 listopada 1983 r. (M.P. 
nr 39 z 1983 r. poz. 230), Położony w gminie Celestynów 
w leśnictwie Czarci Dół. Powierzchnia rezerwatu wynosi 
8,75 ha. Przedmiotem ochrony są torfowiska wysokie 

i przejściowe z typową 
roślinnością, natomiast 
celem ochrony jest za-
chowanie zbiorowisk 
torfowych z charaktery-
styczną roślinnością. 
Od północy teren rezerwatu graniczy z pasmem zalesionych wzniesień 
wydmowych. Większą część powierzchni rezerwatu zajmuje bór 
wilgotny z fragmentami boru bagiennego, z dominującą sosną oraz 
domieszką brzóz: omszonej i brodawkowatej. Wśród lasu znajduje się 
niewielkie otwarte torfowisko, pokryte kożuchem mchów torfowców 
i porośnięte karłowatą sosną, z licznymi wypełnionymi wodą zagłębieniami po 
eksploatacji torfu. Na terenie rezerwatu rosną rzadkie gatunki roślin bagien-
nych. Należą do nich: bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, 
modrzewnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna i wełnianka pochwowata. Tor-
fowiska w rezerwacie stanowią ostoję ptaków wodno-błotnych, m.in. żurawia. 
Występują tu również zaskroniec i żmija zygzakowata (cyt. Program Ochrony 
Przyrody, Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Celestynów na lata 2008 – 2018).

Fot. 49 Rezerwat Czarci Dół (autor D. Celińska- Szol)

Fot. 50  Żuraw (autor D. Celińska- Szol) 
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2. Rezerwat „Szerokie Bagno”

Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 4 
lipca 1984 r. (M.P. nr 17 z 1984 r. poz. 125), położony w gminie Osieck. Obiekt obej-
muje ochroną częściową powierzchnię 76,74 ha w leśnictwie Czarci Dół. 

Obejmuje fragmenty wyso-
czyzny morenowej z zatorfi oną 
kotliną otoczoną wydmowymi 
wzniesieniami. W północnej 
części rezerwatu znajduje się
fragment wydmowego wału. 
Głównym przedmiotem ochro-
ny jest torfowisko wysokie, 
otoczone borami: bagiennym, 
wilgotnym i świeżym z chara-
kterystyczną fl orą, natomiast 
celem ochrony jest zacho-
wanie biocenozy i biotopu tor-
fowiska wysokiego. W central-

nej części torfowiska znajduje się niewielkie jeziorko dystrofi czne, o powierzchni 
0,30 ha, z zespołem lilii wodnych. Szerokie Bagno stanowi cenny obiekt przyrod-
niczy, ponieważ jako jedno z bardzo nielicznych śródleśnych bagien w Lasach Ce-
lestynowskich nie zostało pocięte rowami melioracyjnymi. Lasy otaczające torfow-
isko mają charakter zbliżony do naturalnego. W drzewostanie dominuje sosna, 
a domieszki stanowią: w borze bagiennym – brzoza omszona, a w borze wilgotnym 
– świerk. W podszycie rosną m.in. kruszyna i kalina koralowa. Na terenie rezerwatu 

Fot. 51 Rosiczka okrągłolistna 
(autor D.Celińska-Szol)

Fot. 52 Rezerwat Szerokie Bagno (autor D. Celińska- Szol)

Fot. 53 Sarna (autor D. Celińska - Szol)
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występuje wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. widłak jałowcowaty, mącznica lekarska, bagno zwyczajne, modrze-
wnica zwyczajna, żurawina błotna, grzybienie białe, grążel żółty, żabiściek pływający, rosiczka okrągłolistna, turzyce: 
bagienna, żółta, zaostrzona i rozłogowa, wełnianki, mchy torfowce oraz płucnica islandzka. Trudno dostępny teren 
rezerwatu jest również ostoją zwierząt, występują tu m.in. łoś, sarna, dzik, żuraw, samotnik i żmija zygzakowata.

(cyt. Program Ochrony Przyrody, Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Celestynów na lata 2008 – 2018)
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Składam serdeczne  podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Kroniki Ponurzycy.

W szczególny sposób dziękuję:
Pani Stanisławie Kalinowskiej za informacje udzielane w wywiadzie oraz cenne zdjęcia, 

Państwu Janinie i Janowi Łagowskim oraz Pani Krystynie Bąk za poświęcony czas 
i podzielenie się swoimi wspomnieniami

oraz wszystkim osobom, które udostępniły swe rodzinne fotografi e.

Dziękuję serdecznie

Kronika powstała w ramach projektu „Ponurzyckie Ślady” fi nansowanego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 




