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Krótka historia szkoły podstawowej w Woli Żulińskiej

Część mapy administracyjno- gospodarczej powiatu Krasnystaw. Skala 1:100 000.
Wiadomości ogólne.
Żulin położony jest na południowo-zachodnim krańcu Polesia Wołyńskiego w
Obniżeniu Drohuckim. Od wschodu graniczy z Działami Grabowieckimi należącymi do Wyżyny
Lubelskiej.
W 1596 -1875, parafia unicka, pw. Najświętszej Marii Panny i św. Onufrego w
Żulinie, od 1875 – 1921 parafia prawosławna, od 1939 do końca wojny napo wrót prawosławna a od
1946 obecnie parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie.
Przez południową część miejscowości przepływa niewielka rzeka Rejka - prawy
dopływ Wieprza. We wschodniej części, u podnóży wzniesień Działów Grabowieckich, znajdują się
tereny podmokłe, które są źródłem niewielkiego cieku, lewego dopływu Rejki. Rzeka zasila w wodę
kompleks kilku stawów rybnych leżących u jej ujścia. Od 1927-39 właścicielem majątku był Jan
Nepomucen Budny, syn Nikodema właściciela Jastkowa. Żulin z przyległymi wioskami: Wola
Żulińska, Czechów Kąt i Zagrody. Obszar ten należał od dawnych wieków do Ziemi Chełmskiej.
Źródła archeologiczne mówią o tym, że terytorium położone między Wieprzem a Bugiem było
zamieszkałe przez ludność pochodzenia zachodniosłowiańskiego – konkretnie Propolska. Nazwa Żulin
pochodzi prawdopodobnie od nazwiska właściciela. W historiografii istnieje zapis, że właścicielem
Żulina był Żuliński. Pierwsza historyczna wzmianka o Żulinie pochodzi z 1421 roku, kiedy to Jan
Biskupiec – biskup chełmski erygował i uposażył kościół parafialny we wsi Łyszcz - dziś Pawłów i
przyłączył do parafii wsie: Łyszcz, Siedliszczki, Krasne, Hruszów, Stajne, Wyczółków, Kobyle,
Rybie, ŻULIN, Liszno, Kanie, Chojno Nowe i Stare, Siedliszcze z Janowicą, dwie Mogielnice, dwie
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Święcice, Busówno, Olchowiec, Bezko (Bezek), Krzywowola i Cyców. Dobra ŻULIN składały się w
1873 roku z folwarków: Żulin, Marynin, Zahań, Elżbiecin, Borowica i nomenklatura Osówka. Dobra
te należały do hrabiego Franciszka Łubieńskiego ( herbu Pomian ). W roku 1883 dobra te nabył
Ludwik hr. Krasiński. Kolejnym właścicielem Żulina była rodzina Budnych. Ostatnim właścicielem do
1945 roku był Jan Budny, syn Nikodema i brataniec Józefata Budnego właściciela Rejowca. Po
wybuchu w 1939 roku II wojny światowej Budny wyjechał z Żulina. Ziemię rozparcelowano na
podstawie ustawy o reformie rolnej. Z dawnego majątku do tej pory zachował się budynek mieszkalny
zwany pałacem i budynki gospodarcze (owczarnia). Wpisany do rejestru zabytków. Park dworski,
teraz zaniedbany (powierzchnia 2 ha) ) o charakterze krajobrazowym z resztkami szpalerów drzew,
przez środek biegnie aleja jesionowa., powstał prawdopodobnie w 1 poł. XIX, nr rej.: A-2 z
15.12.1999r. Pod koniec II wojny światowej w czerwcu zginęło 156 mężczyzn, którzy zostali
rozstrzelani w Kumowej Dolinie. Obok budynku Szkoły Podstawowej w Żulinie znajduje się pomnik,
wystawiony przez okolicznych mieszkańców dla upamiętnienia ofiar.
Parę słów o szkole w Żulinie.
Najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku istniała przy cerkiewna szkoła
elementarna w Żulinie. Mieściła się w wynajętej chacie. Na początku XX wieku zbudowana została
szkoła na styku wsi Wola Żulińska – Czechów Kąt, ufundowana przez właściciela dóbr Żulińskich
Życzyńskiego. W czasie I wojny światowej miejscowości te zostały zniszczone i spalone.
Szczęśliwym trafem szkoła ocalała i przetrwała w tym samym miejscu do naszych czasów. Były
ogromne straty w ludziach i mieniu nieruchomości. Dobrym tego przykładem jest zamieszczona
poniżej z tego okresu widokówka.

Fotografia pocztówki przysłana drogą elektroniczną przez Jarosława Kiellera z Ostrowa Lubelskiego.
To nic, że ta widokówka pochodzi z Bzitego, ale choć po części przedstawia, jakie były
zniszczenia w rejonie Żulina w czasie trwania I wojny światowej.
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Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zajęcia odbywały się regularnie w jednej
tylko izbie lekcyjnej. Początkowo brakowało ławek. Część uczniów musiała siedzieć na podłodze. Od
roku szkolne 1918/19 kierował szkołą kierownik – nauczyciel Bolesław Luszawski. W 1920 roku
kierownik szkoły ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego i walczył z bolszewikami. Podczas jego
nieobecności zastępował go nauczyciel z Krasnego, który dojeżdżał furmanka na zajęcia w zależności
od warunków atmosferycznych. Na krótko w szkole uczyli nauczyciele o imionach Zofia i Zygmunt
(małżeństwo o nieznanym nazwisku). Zakończyła się wojna polsko-bobszewicka i do pracy powrócił
Boleclaw Luszawski. Pod koniec lat 20 ubiegłego wieku, szkoła powiększyła się o drugi budynek,
który wcześniej był domem mieszkalnym tamtejszego właściciela ziemskiego Życzyńskiego.

Ta fotografia została wykonana przed wejściem do szkoły w Żulinie. Rok 1938
.
Dzisiaj w odróznieniu od tej pierwszej szkoły, zwanej przez miejscowych ludzi „ starą szkołą”, tą
nazywano „nową szkołą”.
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Świadectwo za pierwsze półrocze roku szkolnego 1929/30. Szkoła w Żulinie.
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W okresie międzywojennym szkoła została objęta patronatem, przez 7 Pułk Piechoty z
Chełma. W ramach współpracy szkoła otrzymuje radio. Z pieniędzy składkowych żołnierzy – wojsko
wybudowało w Żulinie świetlicę o nazwie „Dom Strzelecki” im. Józefa Piłsudskiego w Żulinie”.
Należy podkreślić, że inicjatorami budowy byli: Bolesław Luszawski - kierownik szkoły i Józef
Zadura. Uroczystego otwarcia dokonano wiosną 1939 roku. Młodzież szkolna często była zapraszana
do odwiedzin 7 PP w Chełmie fundując im przejazdy. Za każdym razem było bardzo wiele
różnorodnych ciekawostek. Dzieciom pokazano międz innymi tresurę psów wojskowych,
pomieszczenia żołnierskie i inne atrakcje. W czasie okupacji nauczyciel – kierownik Henryk Kotliński
został aresztowany i osadzony w obozie jenieckim dla oficerów, oflagu (był oficerem rezerwy) po
zakończeniu działań wojennych powrócił do pracy w szkole w Żulinie. W czasie wojny kierował
szkołą Bolesław Luszawski. W okresie przedwojennym kierownikiem szkoły był H. Kotliński. W
szkole uczyła jego żona oraz Bolesław Luszawski.Trzeba zaznaczyć, że Bogusław Luszawski był w
historii szkoły najdłużej pracującym nauczycielem. Zakończył pracę około 1965 roku przechodząc na
zasłużoną emeryturę Wyjechał do rodziny w Lublinie i tam zmarł. W latach 60-tuch w budynku byłej
świetlicy mieściła się Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR)> Była to szkoła 2 lub 3-letnia. Po
krótkim okresie szkoła SPR została zlikwidowana, a dotychczasowy zakres szkoły podstawowej
rozszerzono do 8-klasowej. W latach 70-tych XX wieku na terenie wsi Zagrody wubudowano sklep i
punkt przyjmowania mleka. Dla potrzeb szkoły adaptiwano budynek świetlicy, w ten sposób szkoła
mieściła się w trzech budynkach odległych od siebie o 300 metrów. W wyniku pożaru dnia 6/7 grudnia
2003roku budynek szkoły w dawnej świetlicy został zniszczony w około 50%. Wójtowie gminy
Rejowiec i Łopennik Górny zobowiązali się wybudować nową szkołę. Obecnie w 6 klasach uczy się
80-ro dzieci.
Z uwagi na to, że zmniejszyła się ilość dzieci(niż demograficzny) jak i kolejna reorganizacja
szkolnictwa – budynek ten w 2003 roku został sprzedany. Stał pusty i nie był wykorzystan. Następny
rozdział szkolnictwa w Żulinie rozpoczyna Niepubliczna Szkoła Podstawowa, która wznowiła swoją
działalność 1września 2012r.

Aktualny budynek tej szkoły.
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Wykaz nie pełny.
Na podstawie zebranych danych kierownikami, dyrektorami i nauczycielami szkoły w Żulinie byli:
Lorenc
czerwiec 1915r - 1918/19
Szymczakowska 1 Jadwiga
1916
Symczakowska 2 Zofia
1916
Zofia i Zygmunt - o imionach– (małżeństwo nauczycieli, nazwiska nie ustalono)
Luszawska Stanisława
1924r - październik 1944r.
Luszawski Bolesław 3
1918/19 - lata 20-te XX wieku.
4
Mardoń Antoni
1.08.1935r. – 31.12.1935r.
Kotlińska Helena 5
1937r do 1939 r,
6
Kotliński Michał
1937 do 1939
Mroczek Józefa
1920 – 1924
Mroczek Władysław
1920 – 1924
Henryk Kotliński
do 1939r.
Bolesław Luszawski
1939 - 1962
Dolecka
1963 - 1965
Marian Rudnik
1965 - 1973
Teresa Rudnik
1973 - 1992
Bogdan Brzozowski
1992 - 2001
Alina Kwaśniewska – Abbas
od 2001
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie, rozpoczęła swoją pracę 1września 2012r.
Parę fotografii z potańcówki (prawdopodobnie dożynki) na dworze w Żulinie.
.

Po mężu Stonarska
Po mężu Turczyńska
3
1939-1962
4
pełniący obowiązki kierownika szkoły
5
październik 1944r , od 11.09.945r w Lublinie
6
zginął w czasie wojny
1
2
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