
10 000
lat temu

Epoka kamienia ‐ ludzie używają 
kamiennych toporków. Jeden z nich 

odnaleziono w grodzisku podczas
prac archeologicznych.

2

10 000
lat temu

Pies zostaje udomowiony. 
Człowiek zyskuje nowego towarzysza 

w świecie zwierząt.

3

Nazwa Zbuczyn pochodzi od legendy 
o grasujących na tych terenach 

zbójcach lub od okolicznych lasów 
bukowych.

50

VII‐VIII
wiek

Grodzisko z zachowanymi wałami i fosą 
odkryte dopiero w latach 90. XIX wieku. 

Służyło ono osadnikom do obrzędów 
religijnych lub do schronienia.

4

140 000
lat temu 

Trwa zlodowacenie. 
Lodowiec przywleka ogromny
 głaz z odległej Skandynawii,

który leży do dziś 
w Wólce Kamiennej.

1

VII‐VIII
wiek

W okolicznych wsiach wypalana jest 
ruda darniowa. Z pozyskanego żelaza 
wytwarza się broń oraz przedmioty 

codziennego użytku.

5

1385

Zawarcie unii polsko‐litewskiej, 
co stworzyło możliwości 

skuteczniejszego przeciwstawienia 
się Krzyżakom. 

9

1385‐ 1569

Potok Krzewica i rzeka Liwiec
stanowią część granicy 

z Wielkim Księstwem Litewskim.

10

1418

W dokumencie wystawionym w Lublinie 
przez bpa krakowskiego Wojciecha 

Jastrzębca znajduje się pierwsza  
historyczna wzmianka o parafii 

i miejscowości Zbuczyn.
11

1281

Z walkami jaćwieskimi wiąże się 
powstanie osady Ługi koło Zbuczyna, 
które to tereny otrzymał rycerz Wysk 

od Leszka Czarnego za zasługi
na polu walki.

8



11.10.1750

Król August III Sas wydaje pisemną 
decyzję o odebraniu Zbuczynowi 

praw miejskich.

15

Według legendy rycerz Kasper osiadł 
w Dziewulach. Złamana noga zrosła mu się 

cudownie we wsi, którą potem zwano 
Dziewule, od słowa dziw, 

jako że dziw się stał. 
52

1658

Zbuczyn otrzymuje od króla Jana 
Kazimierza przywilej ustanawiający 

targi niedzielne, których tradycja trwa 
do obecnych czasów.

14

XVII wiek

Najstarszy zabytkowy obraz w kościele 
w Zbuczynie ‐ Sacra Conversazione 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
ze św. Stanisławem bpm 

i św. Wawrzyńcem.
12

XVII wiek

Stanisław Dziewulski, syn Andrzeja
z Dziewul Januszówki walczy przeciw 

Szwedom jako chorąży pancerny.

13

1759

Chromiński ze wsi Chromna 
uczestniczy w opracowaniu dzieła

„Słownik pisarzy polskich”.

16

1819 ‐1823

Budowa Traktu Podlaskiego ‐ drogi 
bitej na trasie Warszawa‐Brześć, 
która przebiega przez Zbuczyn.

17

1846 ‐1869

W Krzesku mieści się stacja 
poprzęgowa na Trakcie Podlaskim.

19

1837

Otwarcie szkoły
parafialnej w Zbuczynie.

18

1863

Wybuch powstania styczniowego.

20



1863

W wyniku represji za udział 
w powstaniu styczniowym wielu 

mieszkańców gminy zostaje 
skazanych na Syberię.

21

1867

Ukończenie budowy 
linii kolejowej przez Dziewule,
przejazd pierwszego pociągu.

22

1867

Budowa szkoły
w Krzesku‐Królowa Niwa.

23

1867 ‐1954

Do dziś w Tarczach stoi budynek zwany 
„KOZĄ”, w którym karę odsiadywali 

mieszkańcy naruszający prawo.
Był to areszt za drobne

przewinienia.
24

1919 ‐1927

W Zbuczynie ma siedzibę Sąd Pokoju. 
Sędzia rozstrzyga drobne sprawy 

w lokalnych społecznościach.

31

1934

Ludwik Wiśniewski przenosi wiatrak 
z Wyrozębów‐Konatów do Krzeska 

Królowa‐Niwa.

35

1906

Poświęcenie obecnego, 
wzniesionego w latach 1880‐1899, 

kościoła w Zbuczynie.

25

1914

Wybuch I wojny światowej. 
Mieszkańcy gminy Zbuczyn biorą 
czynny udział w walkach na wielu 

frontach. 

27

1916

Powołanie Ochotniczej Straży Ogniowej 
w Zbuczynie i Czuryłach ‐ 1916, 

w Dziewulach, Krzesku Nowym 
oraz Tęczkach ‐ 1925, 

oraz w Grochówce ‐ 1963.

28

1918

Tradycja wiejskich dożynek w Krzesku ‐ 
Królowa Niwa sięga co najmniej 1918 roku. 

To barwna uroczystość, wieńcząca 
całoroczny trud włożony 

w uprawę roli.
29



1919

Erygowanie kościoła w Krzesku
przez bpa Henryka Przeździeckiego. 

Poświęcenie świątyni ‐ rok 1920.

30

1909 

Hipolit Nowakowski zakłada pierwsze 
Koło Rolnicze w Zbuczynie. Jednym 
z gości spotkania założycielskiego 

jest Stanisław Wojciechowski 
‐ późniejszy prezydent RP.

26

15.08.1925

W Zbuczynie postawiono pomnik 
poświęcony obrońcom Ojczyzny 

poległym w walkach 
w latach 1914‐1920.

33

1926

Założenie orkiestry strażackiej 
w Czuryłach.

34

1923‐ 1933

Komasacja gruntów
w Dziewulach.

32

1944

Rząd komunistyczny upaństwawia 
majątek Zygmunta

Ścibor‐Marchockiego.

36

28.10.1980

Postawienie krzyża upamiętniającego 
poległych podczas wysadzania 

niemieckiego pociągu.

40

28/29.02.1944

Podczas II wojny światowej w nocy 
w okolicy wsi Borki‐Kosy, 110 żołnierzy 
Armii Krajowej Obwodu Siedlce, bierze 

udział w akcji wysadzenia
 niemieckiego pociągu.

37

1949

Otwarcie Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

w Zbuczynie.

38

1962

Elektryfikacja wsi na terenie
Gminy Zbuczyn.

39



1986

Powstanie Gminnego Ośrodka
Kultury w Zbuczynie.

Obecnie znajduje się w budynku 
szkoły.

41

1993

Mieszkańcy sadzą wierzbę
przed Gminnym Ośrodkiem

Kultury w Zbuczynie.

42

2011

Powstaje Uniwersytet
Trzeciego Wieku.

43

2o11

Czerwony buk oraz podwójny krzyż, 
który był godłem osobistym 
Władysława Jagiełły stają się 

insygniami herbowymi 
Zbuczyna.

44

25.09.2016

Otwarcie lapidarium, w którym głaz 
narzutowy rapakiwi jest jednym 
z najciekawszych eksponatów.

46

2o18

Bicie denara na rocznicę 600‐lecia 
powstania gminy Zbuczyn.

48

2o18

By uczcić 600‐lecie istnienia swojej 
miejscowości mieszkańcy Zbuczyna 

sadzą 600 buków.

47
48

Przez Zbuczyn przebiega DK nr 2, 
która jest częścią międzynarodowego 

szlaku komunikacyjnego i biegnie 
przez 7 państw, od Irlandii 

po Rosję.
54

2016

W Gminie Zbuczyn powstaje 
Rada Seniorów, która ma doradzać 

w dziedzinie opieki zdrowotnej 
oraz kultury.

45

X‐XIII wiek

Mieszkańcy grodziska (dziś Krzesk) 
używają naczyń ceramicznych, 

które tworzyli sami lub kupowali 
od innych wytwórców.

6



XII/XIII wiek

Szpile z kółkiem używane przez 
mieszkańców grodziska (dziś Krzesk).

Wg współczesnych archeologów 
najprawdopodobniej służyły

 jako sztućce.
7

Jak głosi legenda, obraz podarowany
przez króla Władysława Jagiełłę trafia

do parafii w Zbuczynie z obozu 
wojsk polskich po bitwie 

pod Grunwaldem.
51

2.07.2018

Mieszkańcy umieszczają w Zegarze 
Słonecznym na skwerze 600‐lecia 

Kapsułę Czasu z zalakowanym 
„Listem do Przyszłości”.

49 53

W Gminie Zbuczyn znajduje się środek 
Europy. Po przeprowadzeniu prostych linii 

przez najdalej wysunięte punkty  
w Europie na przecięciu

znajduje się Krzesk.

Zbuczyn
 1418-2018

VI wieków historii 

1906

25

PUNKTACJA KOŃCOWA

= 1 pkt

= 3 pkt.3 x

= 5 pkt.4 x

=  pkt.85 x
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