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Szanowni czytelnicy!  
Pragniemy wam serdecznie podziękować za to, że 
jesteście z nami już 10-ty miesiąc. Stale rosnąca ilość 
rozchodzących się numerów, buduje nasz zapał do 
działania i potwierdza potrzebę istnienia  takiego 
periodyku jakim są Sekrety Wsi. Właścicielom oraz 
pracownikom sklepów współpracujących z nami 
w kolportażu gazetki, a także listonoszom z gminy 
Sułów pracującym bezinteresownie dla szerszego 
propagowania naszego dzieła, składamy serdeczne 
podziękowania za dotychczasową pomoc. Składamy 
także podziękowania za coraz szerszy odzew na apel 
o dostarczanie materiałów archiwalnych, oraz 
wskazywanie nam osób i spraw o których warto 
napisać. Gorąco zapraszamy do lektury Sekretów Wsi 
zapewniając, że  dokładamy wszelkich starań aby była 
ona -dla was drodzy czytelnicy- prawdziwą 
przyjemnością i źródłem rzetelnych i wartościowych 
informacji o naszym regionie. Zachęcamy do 
współtworzenia gazetki i wysyłania artykułów 
i materiałów, (opowiadania, fotografie, dokumenty, 
wspomnienia, wycinki z gazet) do 20. każdego 
miesiąca. 
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Wspomnienie o szkole, nauczycielach i uczniach  

 
SEMPER FIDELIS – ZAWSZE WIERNI 
 
 Czyż nie tak można powiedzieć o uczniach Prywatnego Gimnazjum i Liceum oo bernardynów im. 
Św Antoniego w Radecznicy, którzy, mimo że od niespodziewanej i zatrważającej likwidacji ich szkoły w dniu 20 
czerwca 1950 r. minęło już 63 lata, nigdy o niej nie zapomnieli?  
Jak pisze prof. Gabriel Wójcik – uczeń tej szkoły – „ Jesteśmy już starymi ludźmi, o różnej, na ogół nie najlepszej 
kondycji fizycznej, a wszyscy przechowali w swych sercach żywą pamięć o szkole, o profesorach, o sobie 
i pragnienie spotkania się i odświeżania tej pamięci zawsze w radosnej i ożywionej atmosferze.” (1) 
W czym tkwi tajemnica? Przecież szkoła, w tym kształcie jakim ją pamiętają,  czyli gimnazjum koedukacyjnym dla 
dziewcząt i chłopców, trwała tylko 6 lat. Egzamin dojrzałości, pierwszy i ostatni, zdążyło zdać tylko 12 osób, 
reszta uczniów została „rozgoniona” na cztery wiatry. 
Jakoś nikt z tzw. władz oświatowych nie przejmował się, czy młodzież będzie stać na dojeżdżanie do innych miast, 
na mieszkanie w odległej miejscowości, czy skończy szkołę średnią. 
Część tej tajemnicy zapewne tkwi w tym, że ojcowie bernardyni otworzyli „okno na świat” zdolnej i ambitnej 
młodzieży z biednej, głębokiej prowincji. 
Uczniowie i, co również ważne, ich rodzice, uwierzyli, że miejsce urodzenia nie wyznacza dalszej drogi życiowej, 
że niekoniecznie chłop tylko dlatego, że urodził się chłopem, musi uprawiać ziemię, że jeśli naprawdę się chce, 
można osiągnąć dużo, że do uzyskania wiedzy i rozwoju umysłu nie są potrzebne tylko pieniądze. Choć 
niewątpliwie ich posiadanie nigdy nie było przeszkodą. 
 Krótkie przypomnienie jak historycznie wyglądało szkolnictwo na wsi polskiej niewątpliwie pomoże 
uwiarygodnić tę tezę. 
 Do XVIII wieku nie ma właściwie o czym mówić. Owszem, już we wczesnych wiekach (XII, XIII) istniały 
gdzieniegdzie szkółki parafialne, katedralne i kolegiackie, jednak ze względu na trudne warunki życiowe tylko 
bardzo nieliczni synowie chłopscy mogli się w nich uczyć. Dziewczęta w ogóle nie były brane pod uwagę, chociaż 
częstokroć ich poziom inteligencji był znacznie wyższy od przeciętnej. Zdarzało się, że synowie plebejuszy 
(przeważnie z woli i za poparciem możnego pana) kończyli nawet studia, ale była to przysłowiowa kropla w morzu. 
Przypisanie chłopa do ziemi w XVI wieku (pańszczyzna) właściwie całkowicie zamknęło temat jakiegokolwiek, 
nawet podstawowego kształcenia chłopów. 
Powstała w XVIII wieku ( wieku oświecenia) Komisja Edukacji Narodowej dostrzegła „ogólnonarodowe znaczenie 
oświaty ludu” w zakresie oczywiście elementarnym, W szczególności postulowano: „ młodzież wiejska powinna 
między innymi zapoznać się z rolnictwem”.  Mniemam, że reformatorom oświaty chodziło o nowoczesne sposoby 
uprawy roli, bo przecież niczym innym jak rolnictwem, od urodzenia aż do śmierci, chłop nie zajmował się. 
Były to bardzo szczytne hasła, lecz hasłami tylko pozostały, szczególnie, że szkoły parafialne pozostawiono w 
dalszym ciągu pod opieką finansową duchowieństwa i dziedziców, a szczególnie ci ostatni nie mieli żadnego 
interesu w kształceniu poddanych chłopów. 
Po rozbiorach Polski w Księstwie Warszawskim w roku 1808 uchwalona została ustawa, że „ żadne z miast, 
miasteczko ani wieś ma nie zostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły” (2) 
W miejscowościach, w których było duże zaangażowanie patriotycznie nastawionych właścicieli ziemskich 
i społeczeństwa, organizowano szkoły elementarne. Mieściły się w zwykłych chałupach i zazwyczaj posiadały dwa 
pomieszczenia: salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Skromne było również wyposażenie w sprzęt i pomoce 
naukowe: tablica szkolna, ławki dla uczniów oraz stół i krzesło dla nauczyciela musiały całkowicie wystarczyć.  
Szkoły elementarne były to szkoły jednoklasowe prowadzone przez jednego nauczyciela (nie licząc księdza 
uczącego religii). Nauczyciel dzielił uczniów na tzw. oddziały. Na przykład w szkole w Urzędowie k/Kraśnika 
w 1819 r. było 5 oddziałów: początkujący, sylabizujący, poczynających czytać, uczących się na pamięć oraz 
uczących się "wyższych obiektów" (gramatyka, koniugacja, deklinacja)”. (3) 
W szkole elementarnej uczeń miał uzyskać zasób wiedzy podstawowej "potrzebny do życia". Miał opanować 
technikę czytania i pisania. Powinien samodzielnie rozwiązywać zadania na czterech podstawowych działaniach 
arytmetycznych, a także przyswoić sobie wiedzę o kraju i otaczającej przyrodzie. Dużą wagę przykładano do 
wychowania religijnego. W ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych wprowadzano do nauczania tzw. zajęcia 
rekreacyjne.  
Zniesienie po kilku latach podatków na cele szkolne spowodowało, że nawet jeśli istniały jakieś szkoły 
elementarne, to zostały w większości zlikwidowane, a idee rozumnych obywateli przetrwały tylko na papierze. 
Zaborcy i klasy uprzywilejowane wrócili do polityki utrzymywania ciemnoty i zacofania. 
Po upadku powstania styczniowego nastąpiły ogromne zmiany w organizacji oświaty w zaborze rosyjskim, przede 
wszystkim nasilił się proces rusyfikacji społeczeństwa polskiego. Szczególne znaczenie w nowej polityce wobec 
Królestwa Polskiego zaborcy przywiązywali do sprawy szkolnictwa elementarnego na wsi. Szkolnictwo to miało 
wiązać się z ogólną reformą uwłaszczeniową i upowszechniać wśród chłopów przekonanie, że jest ono wyrazem 
troski władz carskich o sprawy ludu. 
Szkoły elementarne na wsi, nazywane odtąd początkowymi , poddano pod bezpośredni zarząd w gminach. 
Odwołano dotychczasowych opiekunów szkół, którzy rekrutowali się spośród szlachty i duchowieństwa. Od roku 
1873 językiem nauczania stał się język rosyjski. Język polski był jedynie przedmiotem nadprogramowym. 
Zapowiedzią pełnej rusyfikacji były specjalne podręczniki dla szkół elementarnych, do nauki religii, rachunków 
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i elementarze drukowane alfabetem rosyjskim. Nad nauczycielstwem szkół ludowych roztoczono ścisły nadzór 
policyjny.  
W XIX w. nastąpiła wyraźna stagnacja w oświacie ludowej. W latach 1870-1880 jedna szkoła w Królestwie 
przypadała na 2000 mieszkańców. Przeprowadzony w 1897 r. spis powszechny wykazał, że prawie 70% 
mieszkańców Królestwa Polskiego ( a raczej Kraju Przywiślańskiego) stanowili analfabeci. (3) 
 Przeprowadzona po I wojnie światowej reforma szkolnictwa pogłębiła nierówności i dalszą dyskryminację 
oświatową wsi. 
Dzieci wiejskie na ogół uczyły się w szkołach I i II stopnia (kształcenie elementarne i jego pogłębianie). 
Większość szkół wiejskich, dzięki postawie nauczycieli, nie ograniczyła się na szczęście do oficjalnych wytycznych 
programowych. 
 I tak wróciliśmy do głównego tematu artykułu czyli do pracy oświatowej oo. bernardynów. 
Jak pisze ks. Janusz Borowski : „ Do grona takich znakomitych zakonnych  zgromadzeń szkolnych- jak jezuici czy 
pijarzy- dołączyli, w pewnym okresie oo. bernardyni.” (4) 
Brali oni czynny udział w realizowaniu reformy szkolnej będącej dziełem Komisji Edukacji Narodowej na przełomie 
XVIII i XIX wieku i tak samo czynnie włączyli się w organizację szkolnictwa po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918r. 
Uroczysty powrót oo. bernardynów do klasztoru, uprzednio odebranego im przez władze carskie w ramach represji 
za udział w powstaniu styczniowym, odbył się w dniu św. Antoniego 13 czerwca 1919 roku. Niemal równocześnie 
z prowadzonymi pracami remontowymi i renowacyjnymi oo. bernardyni „rozpoczęli starania o zezwolenie na 
otwarcie szkoły kształcącej młodzież męską w zakresie programu gimnazjalnego i wychowującej do przyjęcia 
stanu zakonnego” (1). 
Niełatwe i długotrwałe starania prowadził o. Metody Sikora. Zostały one uwieńczone powodzeniem i 17 stycznia 
1922 r. Gimnazjum Serafickie pod dyrekcją o. M. Sikory otworzyło swoje drzwi dla 79 uczniów pochodzących 
przeważnie z rodzin rolniczych. W 1924 r. dyrektorem gimnazjum został o. Jan Duklan Michnar, który piastował je 
do 1939 r. oraz po wojnie, po reaktywacji szkoły. (4)  
Chętnych do nauki chłopców było bardzo wielu i w dalszych latach liczba uczniów stale się zwiększała. 
Niewątpliwie przyczyną był fakt, że dla synów miejscowych ubogich chłopów uzyskanie wykształcenia średniego 
i pozostanie bratem zakonnym lub uzyskanie w przyszłości święceń kapłańskich było bezsprzecznie awansem 
społecznym, ale również i to, że Gimnazjum Serafickie słynęło z wysokiego poziomu kształcenia, troskliwości 
o swoich uczniów i o wiele tańszego utrzymania niż w szkołach państwowych.  
Jak pisze prof. G. Wójcik: „ Gimnazjum znakomicie się rozwijało. Powstały pracownie: fizyczna i chemiczna, 
własna drukarnia, własne pismo Głos Kolegialny, działał szkolny teatr i orkiestra, w sali teatralnej za sceną 
odbywały się odczyty, wyświetlano filmy, była świetna biblioteka i wypożyczalnia książek.” (1) 
Wg danych zawartych w publikacji Zenobii Wójcik od początku istnienia gimnazjum do roku 1934 ukończyło je 649 
uczniów, spośród których 78 wstąpiło do zakonu a 20 otrzymało święcenia kapłańskie. (6) 
Malutka Radecznica stała się ośrodkiem wiedzy, jakich niewiele było w tamtych latach nie tylko na Lubelszczyźnie, 
ale i na całej wschodniej rubieży. 
Oczywiście nie wszyscy absolwenci szkoły zostawali duchownymi, ale można śmiało powiedzieć, że nie zmarnowali 
zdobytej wiedzy. Tylko nieliczni kończyli studia uniwersyteckie, lecz nauka przekazana im przez oo. bernardynów 
pozwalała na lepsze rozumienie rzeczywistości, dawała możliwości na godne i mądre życie a przede wszystkim 
uczyniła z nich patriotów. 
I ten gorący patriotyzm oo. bernardynów należy nie tylko podkreślić, ale przede wszystkim zapamiętać. Bo czym 
innym był czynny udział w każdym zrywie zbrojnym, w tajnym nauczaniu prowadzonym podczas II wojny 
światowej, w pomocy udzielanej partyzantom czy ludziom walczącym z zalewającą Polskę falą komunizmu? 
A przecież nie musieli, mogli spokojnie przetrwać i żyć bez narażania się na ciągłe bolesne represje. 
 Nieugięta postawa i ciągła potrzeba działania społecznego spowodowała, że natychmiast po wyzwoleniu 
w 1944 r. oo. bernardyni podjęli próby uruchomienia gimnazjum jako Kolegium Serafickiego dla chłopców. 
W nowej, zupełnie zmienionej rzeczywistości politycznej oczywiście nie uzyskali na to zgody, natomiast władze 
oświatowe przyznały, że celowe i potrzebne jest istnienie gimnazjum koedukacyjnego na prawach państwowych 
w środowisku tak odległym od ośrodków miejskich. 
W swoich wspomnieniach z lat 1939-1946 ksiądz ojciec Józef Wacław Płonka pisze:  
„Inne były wprawdzie zamysły założycieli, ale i z tym trzeba się pogodzić, a może i dobrze się stało, bo inaczej 
wiele dziewcząt z tajnych kompletów nie mogłoby się kształcić dalej. Przygotowuje się lokal, ogłasza zapisy 
i kompletuje grono nauczycielskie. Jak na początek wszystko układa się dość sprawnie. Lokal gotowy. Młodzieży 
zgłasza się ponad 80 osób, z tego tworzy się I i II klasy normalne oraz II i III w trybie przyśpieszonym dla starszych 
zaawansowanych i zdrowszych. Internat chłopców zorganizowano w budynku kolegialnym - dziewcząt na razie w 
klasztorze po usunięciu lokatorów. Opłaty ustalono następujące: za naukę - 30 kg pszenicy, za internat - 175 kg 
pszenicy. Kuchnię prowadzą służące przedwojenne. Dużo kłopotu było z odzyskaniem danych na przechowanie 
rzeczy, z których w praktyce połowa przepadła.” (5) 
Dnia 4 września 1944r. uroczystym nabożeństwem rozpoczęto pierwszy po wojnie rok szkolny 1944/45. Dyrektorem 
został ojciec Wacław Płonka, a kadra nauczycielska składała się z zakonników i osób świeckich. 
Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Prywatne Gimnazjum oo. bernardynów w Radecznicy im. św. Antoniego. 
Gimnazjum stopniowo odzyskiwało budynki zabrane przez nowe władze m.in. na magazyn zboża, możliwe więc 
stało się rozszerzenie pomieszczeń przeznaczonych na internaty męski i żeński – było to bardzo ważne gdyż, mimo 
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tego że większość uczniów pochodziła z pobliskich miejscowości , zimą nie zawsze można było dojść do szkoły, 
trzeba było zamieszkać w internacie.  
Pani Aniela Zych i inni byli uczniowie szkoły potwierdzają, że i nauka i internat były płatne, ale w praktyce bardzo 
różnie to wyglądało. Rodzice uczniów płacili czym mieli: zbożem, ziemniakami, kaszą, wozili nauczycieli 
i zakonników furmankami do najbliższej stacji kolejowej, pracowali w kuchni klasztornej, przy remontach 
budynków. Wielu uczniów pochodzących z biednych rodzin, półsierot lub sierot miało obniżane opłaty lub nie 
płacili w ogóle. 
Zarówno pedagodzy zakonni jak i świeccy bardzo interesowali się swoimi uczniami, doskonale znali ich warunki 
domowe i zależało im, by nie rezygnowali z nauki tylko dlatego, że nie mają czym za nią zapłacić.  
Pani A. Zych wspomina, że wezwał ją dyrektor o. Michnar i obniżył opłatę z 1500 do 500 zł, żeby mogła uczyć się 
dalej – decyzja ojca dyrektora została podyktowana interwencją nauczyciela, który uczył ją na kursie 
przygotowawczym do gimnazjum i, mimo że potem nie mieli ze sobą styczności, cały czas interesował się jej 
losem. 
oo. bernardyni niestety musieli podporządkowywać się zaleceniom władz szkolnych, znosić ciągłe wizytacje 
urzędników kuratorium i organizować obchody świąt całkowicie świeckich, odczyty i pogadanki sławiące nowy 
komunistyczny ustrój Polski, całkowicie niezgodny z ich własnymi przekonaniami.  
Jednak warto było, bo do szkoły w nowym roku szkolnym 1945/46 zapisało się już 160 osób.  
W międzyczasie, w wakacje prowadzone były kursy uzupełniające z zakresu siedmiu klas szkoły powszechnej. 
W sytuacji, gdy szkolnictwo powszechne na wsi było oparte głównie na szkole 4 - klasowej, były one niezbędne dla 
młodzieży chcącej zapisać się do gimnazjum. 
Problemem gimnazjum była duża zmienność świeckiej kadry nauczycielskiej spowodowana naciskami i pogróżkami 
władz szkolnych, skutecznie zniechęcającymi nauczycieli do pracy w szkole kościelnej. W efekcie w roku szkolnym 
1949/50 na 11 pracujących nauczycieli 7 stanowili zakonnicy a 4 osoby świeckie. (1) 
Niemniej zarówno nauczyciel jak i uczniowie przeżywali swoje małe radości.  
W 1946 r. -  o. W. Płonka pisze:  
„W gimnazjum zaraz po odpuście rozpoczął się wielki ruch - zakończenie roku szkolnego. Klasa IV przeżyła dużo 
wzruszeń w związku z tzw. "małą maturą" - no i moją szkołę opuścili szukać szczęścia gdzie indziej, bo nareszcie 
w Radecznicy na przyszły rok przewidziane jest utworzenie liceum. Wreszcie po nabożeństwie i rozdaniu 
świadectw rok szkolny zakończono. Z absolwentów po małej maturze jeden - Żywot Stefan zgłosił się do 
Zakonu.”(5) 
W roku 1946 nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły, dyrektorem w nowym roku szkolnym 1946/47 został mianowany 
o. Jan Duklan Michnar, przedwojenny dyrektor Gimnazjum Serafickiego. 
Byt szkoły był cały czas niepewny w związku z nasilającą się walką ideologiczną Państwa z Kościołem. Szczególne 
zagrożenie stanowiła reforma szkolnictwa mająca wejść w życie w roku szkolnym 1948/49, która wprowadzała 
7 klasową szkołę podstawową i 4 - klasową szkołę stopnia licealnego. Pokrótce mówiąc, reforma ta poparta 
dodatkowymi instrukcjami w zasadzie odbierała uprawnienia państwowe Prywatnemu Gimnazjum oo. 
bernardynów. Zagrożenie to zostało odparte i szkoła otrzymała uprawnienia na prowadzenie kształcenia w zakresie 
licealnym, co jednak wcale nie oznaczało końca kłopotów.  
Wszelkie problemy, które trapiły dyrekcję szkoły nie były przenoszone na uczniów. 
„Dzień szkolny toczył się jak zwykle. Dochodziliśmy z różnych miejscowości – ja szłam z Zaporza. Obowiązywał 
strój szkolny – dziewczęta nosiły białe bluzki i ciemne spódniczki a we włosach kokardy, chłopcy białe koszule 
i ciemne spodnie. Naukę rozpoczynało się apelem, wspólną modlitwą i odśpiewaniem      „ Kiedy ranne wstają 
zorze”. Potem rozchodziliśmy się do klas. Uczono nas wszystkich przedmiotów, jak w państwowym liceum, w tym 
języków obcych: łaciny, niemieckiego, angielskiego. Mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli, pomimo, że prawie nie 
było podręczników (ich zdobycie graniczyło z cudem) wykład profesora był wystarczający. Robiło się notatki 
i potem porządnie je przepisywało.” ( A. Zych) 
„Nauczyciel historii godzinami mógł mówić z pamięci a tak potrafił opowiadać tę historię, że słyszało się tętent 
koni, dźwięk broni. A nauka religii to było raczej religioznawstwo, uczyliśmy się również o wszystkich innych 
religiach a nie tylko o religii chrześcijańskiej. W trakcie lekcji łaciny o. Paschalis uczył nas też mitologii ”  – 
opowiada J.B. 
Jak wspominają byli uczniowie (A. Zych i J. B.) w szkole była bardzo dobrze wyposażona biblioteka, pomoce 
naukowe, kółka zainteresowań. Dobrzy uczniowie byli zobowiązani pomagać w nauce słabszym. 
Na lekcjach wychowania fizycznego, w zimie, gdy nie można już było przebywać na dworze, uczono młodzież 
tańców towarzyskich i narodowych.  Działał chór szkolny prowadzony przez ks. Juliana Kędziora, organizowano 
przedstawienia i zabawy taneczne przy orkiestrze. 
Wiosną życie szkolne urozmaicały majówki i wycieczki do pobliskich miejscowości m. in. Sąsiadki, Klemensowa, 
Podlesia. 
Pytani o dyscyplinę w szkole, oboje, zarówno A. Zych jak i J.B., mówią, że uczniowie byli spokojni, żadnych kar 
a tym bardziej cielesnych nie wymierzano, oczywiście jak w każdej szkole psoty zdarzały się, takie jak na przykład 
wyjście wszystkich uczniów do parku w prima aprilis. „Nauczyciele zobaczyli puste ławki” - uśmiecha się Pani 
Aniela Zych.  
No i może już nie taka delikatna psotka, o której opowiada J.B. 
„Kolega Stanisław Marchewka, chcąc się zemścić na prof. Klimaczyńskim za „nastawianie dwój”, podciął kładkę, 
przez którą profesor musiał przejść, żeby dostać się z Zakłodzia do Radecznicy. Kładka zawaliła się, profesor 
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wpadł do wody. Nie wiadomo, czy władze szkolne wiedziały kto to zrobił, w każdym razie winowajca żadnej kary 
za to nie poniósł”. 
 Wielką radość i nadzieję pedagogom oraz uczniom dało podpisanie porozumienia pomiędzy 
przedstawicielami episkopatu i delegacją rządową w kwietniu 1950 r. Nareszcie uczniowie, którzy mieli zdawać 
egzamin maturalny, odetchnęli z ulgą. Zdali ten egzamin wszyscy dwanaścioro z wynikiem pomyślnym i 7 czerwca 
1950 r. otrzymali świadectwa dojrzałości. 
Pozostało tylko spokojnie zakończyć rok szkolny i przygotowywać się do następnego. 
 Nic nie zapowiadało tragedii, jaka nastąpiła w nocy z 19 na 20 czerwca 1950 r., gdy do klasztoru 
i pomieszczeń gimnazjalnych wtargnęli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Rewidowano wszystkie 
pomieszczenia a nauczycieli i zakonników odosobniono w pomieszczeniu biblioteki. Obławę zorganizowano pod 
zarzutem pomocy udzielanej polskiemu powojennemu podziemiu i organizacji Wolność i Niepodległość, co zresztą 
było prawdą – wywiad UB działał bez zarzutu. 
Jak pamiętają ranek 20 czerwca uczniowie szkoły? 
Pani Aniela Zych opowiada:  
„ Szłam do szkoły, o niczym nie wiedząc. Po drodze spotkałam koleżankę, która położyła palec na ustach i nic nie 
mówiła. W końcu szepnęła mi, że księża i nauczyciele są aresztowani. Weszłyśmy do szkoły, ubowcy nas nie 
zatrzymywali i do tej pory pamiętam, że w zawsze gwarnej szkole zapanowała cisza, wszechobecna cisza. Nikt nie 
rozmawiał, nie szeptał. Siedzieliśmy w ławkach jak sparaliżowani. Przez 2 dni wokół była cisza”. (7) 
Tak samo zapamiętał ten dzień inny uczeń (nazwisko do wiadomości redakcji). 
Po konferencji klasyfikacyjnej kończącej formalnie rok szkolny, na którą łaskawie zezwolono, odprawiono 
nauczycieli świeckich do domu a zakonników (z wyjątkiem 3 – o. Duklana, o. Paschalisa i o. Alfonsa) aresztowano 
i wywieziono na Zamek Lubelski, pełniący wówczas funkcję wiezienia. 
Rok szkolny został oficjalnie zakończony 21 czerwca, rozdano świadectwa szkolne podpisane przez dyrektora 
o. Jana Duklana Michnara, po czym pozostałych 3 zakonników aresztowano. Szkołę i klasztor zlikwidowano 
a pomieszczenia przekazano do użytkowania Szpitalowi Psychiatrycznemu. 
 Tak zakończyła swe dzieje szkoła średnia w Radecznicy. Uczniowie, którzy chcieli kontynuować naukę, poszli 
do innych szkół w Zamościu, Szczebrzeszynie, Wysokim, gdzie się tylko dało. Dla młodych ludzi zamknięcie szkoły 
w tak tragicznych okolicznościach było niezapomnianym przeżyciem.  
Pani Aniela Zych wspomina, że gdy kończyła szkołę w Szczebrzeszynie, zadano temat wypracowania „Moja kartka 
z pamiętnika”, opisała wówczas aresztowanie ojców bernardynów i zakończyła go wierszem:  
„ Szczęście innych cieszy, a nieszczęście smuci. Czy oni są szczęśliwi, w kajdany zakuci?” 
 Jak silne emocje musiała przeżywać dziewczyna, która, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, napisała takie 
słowa? Pani Aniela opowiada, że gdyby nie to, że mądra nauczycielka zniszczyła jej wypracowanie, nie wiadomo 
jak skończyłaby się jej kariera szkolna. 
Starsi już teraz ludzie do tej pory z dumą podkreślają, że wszędzie, tam gdzie się znaleźli, byli najlepszymi 
uczniami, zresztą słychać to znakomite wykształcenie w pięknym języku polskim, którym posługują się na co 
dzień. 
Pan, obecnie już 80 - letni z filuternym uśmiechem opowiadał, że u ojców był uczniem raczej miernym a w szkole, 
do której chodził później, jednym z prymusów. Podobnie Pani Aniela Zych mówi, że w liceum w Szczebrzeszynie, 
nauczyciel kończył pytanie a ona już znała odpowiedź. 
Dowodem, że to prawda jest fakt, że do grona uczniów Prywatnego Gimnazjum oo. bernardynów zaliczają się 
znakomici uczeni: prof. Gabriel Wójcik – geograf - klimatolog, prof. Wawrzyniec Podkościelny – chemik – wynalazca 
z zakresu polimerów i światłowodów, dr nauk przyrodniczych Mieczysław Kucharski- geolog, zajmował się wodami 
mineralnymi i leczniczymi, ojciec Franciszek Rydzak – profesor seminarium, kustosz sanktuarium w Leżajsku, 
ojciec prof. Wiesław Franciszek Murawiec –historyk, m.in. rektor Seminarium Duchownego oo. bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
 Byli uczniowie, mimo że rozjechali się po kraju i po świecie o swojej szkole nie zapomnieli. Utrzymywali ze 
sobą kontakty, szczególnie ci, którzy pozostali na miejscu. 
W roku 1990 prof. Gabriel Wójcik podjął inicjatywę zorganizowania zjazdu byłych uczniów gimnazjum – okazją 
była 40 rocznica likwidacji szkoły. 
Pierwszy zjazd odbył się 22.06.1991r. , zespół organizacyjny tworzyli:  
o. Augustyn Chadam, o. Joachim Gąbka, o. Franciszek Rydzak, prof. Gabriel Wójcik. 
„ Był to zjazd liczny i bardzo uroczysty. Przybyło nań ok. 200 osób, w tym kilkunastu księży bernardynów 
i świeckich, byłych uczniów i nauczycieli.” (1) 
Drugi zjazd odbył się 2 lipca 2000r. i od tej pory jest organizowany co roku, w pierwszą niedzielę lipca. 
Uczestników jest co - raz mniej, chorują, umierają, ale ci, co czują się na siłach, chętnie w nim uczestniczą. 
Zawsze jest uroczyście, ale i bardzo wesoło, i sentymentalnie, gdy zaczynają się wspomnienia. 
Głównym organizatorem zjazdów jest Pani Krystyna Książek, która, mimo że mieszka w Szczecinie, potrafi zebrać 
wszystkich, prowadzi korespondencję z kolegami i całość dokumentacji związanej ze szkołą. 
Sprawy związane z organizacją zjazdów w Radecznicy prowadzi Pani Aniela Zych. 
Staraniem uczniów wykonano replikę zaginionego sztandaru szkoły. Zadania tego podjęła się Pani Feliksa Siwek-
Kołaszewska, z zawodu nauczycielka rysunku. 
Na przodzie sztandaru widnieje napis: " Prywatna Szkoła Stopnia Licealnego im. św. Antoniego w Radecznicy" 
z orłem pośrodku. Natomiast na drugiej stronie wyhaftowano postać św. Antoniego z napisem: "Św. Antoni módl się 
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za nami" a u dołu napis: "Fundacja uczniów z lat 1944 - 1950". Drzewce do sztandaru wykonał Edward Kawka. 
Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się 7 lipca 2002 roku podczas IV Zjazdu.  
  
 Oczywiście tak sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc miejscowych władz: wójta gminy 
Radecznica Gabryela Gąbki, dyrektora gimnazjum w Radecznicy Anny Nowak – obecnie a uprzednio Aleksandra 
Pecyny, ojców bernardynów, straży pożarnych z Gaju Gruszczańskiego, Radecznicy i ludzi dobrej woli, którzy 
zapewniają uroczystą oprawę, pomieszczenia, obiad i tzw. „część artystyczną” – gdy można w koleżeńskiej 
atmosferze, usiąść, potańczyć, pośpiewać i znów być młodym w gronie przyjaciół. Szczególnie, gdy orkiestra 
z Zaburza tak pięknie gra. 

Hanna Mrówczyńska 
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Sułów na rozdrożu 
 
 Od pierwszych numerów naszej gazetki przedstawiamy skrócone historie miejscowości naszego 
regionu. Robimy to w przekonaniu, że jeszcze dobitniej uświadomi to Państwu , jak długo i jak bardzo 
jesteśmy z tą ziemią związani. Spojrzenie na naszą okolicę z perspektywy kilkuwiekowej umożliwia właściwą 
ocenę bogatego dziedzictwa, jakie przejęliśmy po naszych przodkach. Uczy też szacunku do tego, co było 
w przeszłości, jest w teraźniejszości i może być w przyszłości. Jesteśmy najnowszym ogniwem w łańcuchu 
polskości na tych ziemiach, dołóżmy więc wszelkich starań, aby to nie było ogniwo ostatnie. Dajmy szansę 
naszym dzieciom i wnukom, aby mogli cieszyć się życiem w naszej pięknej okolicy.  

 
 W ostatnich latach archeologia odkryła nad Wieprzem i Porem wiele śladów osadnictwa z okresu kamienia. 
W epoce brązu, od II tysiąclecia przed Chrystusem rozwijała się tu prasłowiańszczyzna na podłożu kultury 
łużyckiej. Na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery zaczęły się bardzo umacniać plemiona słowiańskie, które 
były podwaliną pod pierwotne plemiona polskie. O tę ziemię walczyły ze sobą: Polska Piastów, Ruś Kijowska 
i Halicko-Włodzimierska, Węgry, Litwa a nawet Czechy i Krzyżacy. 
Od zarania Państwa Polskiego nasze tereny należały do Mieszka I, później zawładnął nimi książę kijowski 
Włodzimierz Wielki, następnie Bolesław Chrobry. Na przestrzeni od XI do XIII wieku nasze ziemie przechodziły pod 
panowanie Rusinów, Polaków i Węgrów. Przeżyły najazdy Tatarów, Litwinów, Jaćwingów a nawet Krzyżaków.  
Dopiero Król Władysław Jagiełło 30 IX 1388 r. przyłączył nasze okolice na stałe do Korony. W tym okresie w cieniu 
Grodów Czerwieńskich powstawały inne mniej znane wioski, między innymi Sułów. Zdaniem ks. prof. Czesława 
Bartnika, (znawcy historii tych terenów) nazwa wsi wzięła się od imienia założyciela „Suł” czyli ( lepszy).  
Pierwsze wzmianki o Sułowie pochodzą z roku 1394, wtedy został przekazany przez Podskarbiego Koronnego 
Dymitra z Goraja proboszczowi nowo powstałej parafii katolickiej p. w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Wieś 
liczyła wówczas 343 morgi pola ornego, tj. około 7 łanów. ( M. Stankowa 1975 r. ). Na uposażeniu tej parafii 
pozostał do roku 1865. Według rejestru poborowego z 1564 r. było tu 7 i1/2 łana użytków, 4 zagrodników z ziemią 
i 2 komorników. (A. Jabłonowski 1902 r ) 
W roku 1496 Jan Olbracht dał władzę sądową nad chłopami szlachcie w ich dobrach prywatnych a w 1520 roku 
sejm uchwalił, że każdy wieśniak ma przynajmniej jeden dzień w tygodniu pracować na gruntach pańskich, czyli 
pojawiła się pańszczyzna. (prof. Bartnik). Później przerodziło się to w nieludzkie traktowanie chłopów.  
W 1652 roku wybuchła w tych stronach epidemia cholery a trzy lata później miał miejsce drugi najazd armii 
Chmielnickiego. 5 VII 1772 roku Sułów dostał się pod zabór austriacki, później rosyjski.  
Z powodu chorych ambicji, prywaty i zdrady dużej części możnych naszego kraju Polska na 123 lata musiała 
zniknąć z map a ziemia spłynęła łzami i krwią patriotów, którzy poświęcali życie dla ratowania swojej ojczyzny.  
Spis z 1865 roku notował wieś w powiecie zamojskim i parafii Szczebrzeszyn, liczyła wtedy 37 domów i 252 
mieszkańców. W 1865 roku dotychczasowe dobra plebańskie w Sułowie kupiła Zofia z Drzewieckich Małuja, po 
której w 1895 roku odziedziczył syn-Marian Małuja (akta hipoteki Sułów ). Wieś ciągle się rozwijała i pod koniec 
XIX wieku liczyła 48 domów 362 mieszańców i 779 mórg ziemi. Folwark obejmował wtedy 5 domów i 683 morgi 
ziemi.  
Pierwsza wojna światowa przyniosła olbrzymie straty w całym kraju, Sułów również zapłacił bardzo wysoką cenę, 
w 1915 roku spłonęła cała wieś.  
Kończyły się mroczne czasy zaborów i traumy, przegrana wojna zaborców dała impuls środowiskom patriotycznym, 
by po raz kolejny chwycić za broń i walczyć o niepodległą ojczyznę, tym razem powiodło się, na nasze ziemie 
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powróciła Polska.  
Można to było odczuć wyraźnie w Sułowie. Według spisu z 1921 roku wieś liczyła już 90 domów i 541 mieszkańców, 
w tym 1 Ukrainiec i 20 Żydów. Natomiast kolonia (wcześniej Nowiny) liczyła 27 domów i 155 mieszkańców.  
Przyszedł czas stabilizacji w 1924 -26 były Hallerczyk, Jakub Poźniak wraz Janem Traczykiewiczem i Teofilem 
Padzińskim zakładają Ochotniczą Straż Pożarną w Sułowie. W ciągu najbliższych 4 lat zbudowano drogę 
Szczebrzeszyn-Sułów. Niestety, ze względu na drewnianą i gęstą zabudowę w 1929 roku wielki pożar strawił 40 
budynków. Kiedy już uporano się z odbudową domostw, nadszedł 1 września 1939 roku. 
Rozpoczyna się największa tragedia dla naszego narodu i państwa, nie omija ona też Sułowa. Wojska niemieckie 
wkraczają tutaj 6 września. 
3 czerwca 1940 roku dwóch partyzantów z naszej wioski zabija byłego nauczyciela Chytrosia, który 
współpracował z Niemcami. Następnego dnia o godzinie 6 rano ze Szczebrzeszyna wyjechała cała kompania 
Wermachtu, oprócz tego wielu żandarmów z Zamościa i Biłgoraja oraz gestapowcy. Na placu w centrum wsi 
gromadzono wszystkich mieszkańców Sułowa. Ustawili karabiny maszynowe gotowe do strzału, rozpoczeli 
śledztwo. W jego trakcie Niemcy pobili dotkliwie 6 chłopów, w tym czasie ze Szczebrzeszyna przyjechał ksiądz 
Franciszek Kapalski, patriota i członek ruchu oporu ps. „Czarny”. Jak mówili naoczni świadkowie , dostarczył on 
dokumenty które świadczyły, że zabity szpieg pracował również dla Rosjan. Masakra została zażegnana.  
4 lipca 1941 roku, partyzanci dokonali napadu na urząd gminy, rekwirując 40 tys złotych. Podczas akcji zginął 
21 -letni Podharcmistrz Kazimierz Doleżal ps. „Dolina”.  
27 maja 1943 roku partyzanci przeprowadzili atak na budynek starej szkoły obrzucając go granatami 
i ostrzeliwując z automatów. Wewnątrz znajdowało się dwóch Niemców i 14 Armeńczyków. Zginęli obaj Niemcy 
i czterech Armeńczyków. Niestety podczas tej akcji został zabity Marcin Paprocki ps. „Wilk” mieszkaniec Sułowa.  
28 maja 1943 roku w Sułowie odbywał się przegląd koni, w czasie jego trwania Niemcy aresztowali 60 chłopów 
i wywieźli do obozu Majdanek. Wróciło tylko sześciu.  
10 lipca 1943 roku wieś została przez Niemców wysiedlona. Mieszkańcy trafili do Zaburza i Gorajca.  
23 października 1943 roku granatowy policjant Matysiak wraz z kompanami zamordował za wsią na tzw. Grądku 
46 Żydów ze Szczebrzeszyna.  
1944 rok przełom lipca i sierpnia. Uciekli Niemcy, przyszli Rosjanie, nasilały się napady rabunkowe i bandyckie na 
okoliczną ludność. Pięć lat okupacji zrobiło swoje, brak legalnej władzy dawało poczucie bezkarności 
i demoralizację. Łatwy dostęp do broni ułatwiał organizowanie się grup przestępczych.  
31 października 1944 roku rano milicja sułowska aresztowała Władysława Drabika ps. „Wicher” z Deszkowic, 
który podczas próby ucieczki został zastrzelony.  
1 listopada 1944 roku w odwecie za zabicie „Wichra” partyzanci przeprowadzali atak na posterunek milicji 
w Sułowie, zabijając kilku milicjantów. Uratował się tylko ich komendant Magdziak.  
Pomimo okupacji sowieckiej i terroru jaki ze sobą przyniosła, życie po kilku latach zaczynało powracać do normy. 
Społeczność Sułowa licznie angażowała się w pracę społeczną.  
1951 rok strażacy przy pomocy reszty mieszkańców wybudowali remizę OSP.  
1964 rok jesienią zakończono elektryfikację wsi.  
1965 rok zakończono budowę drogi asfaltowej Sułów- Turobin. W tym okresie rozpoczęła się przebudowa wsi, 
znikały drewniane budynki, na ich miejscu powstawały murowane. Powstało też kółko rolnicze.  
1974 rok dokończono budowę szkoły, do tej pory połowa budynku gminy pełniła rolę szkoły. Lekcje odbywały się 
w trzech salach metodą klas łączonych: pierwsza z drugą, trzecia z czwartą, piata z szóstą, dla siódmej i ósmej 
brakowało miejsca, więc ulokowano je w domu prywatnym. W tym okresie życie społeczne i kulturalne wsi 
znajdowało się w pełnym rozkwicie. Kołem zamachowym tych działań była Pani Feliksa Poździk długoletnia 
animatorka kultury. 
1975 rok oddano do użytku Spółdzielnię Kółek Rolniczych.  
1982 rok biskup Bolesław Pylak poświęcił nowo wybudowaną kaplicę pod wezwaniem św. Czesława. 
1989 rok otwarcie nowego budynku  Banku Spółdzielczego. 
1993 rok oddanie do użytku remizy strażackiej oraz poczty. 
2004 rok oddano do użytku halę sportową. 
Były to końcowe lata dynamicznego rozwoju Sułowa, nieudana transformacja ustroju, kiedy to rozmontowano 
jeden system a w jego miejsce nie powstał nowy, tylko ciągle zmieniająca się prowizorka. Na miejsce przez lata 
przekazywanych w domach  wartości , jak patriotyzm i honor weszła nowa świętość propagowana nieustannie we 
wszystkich mediach – pieniądz i sukces za wszelką cenę, a człowiek stał się tylko dodatkiem. Społeczeństwo było 
świadkiem, na skalę niespotykaną od wojny, grabieży i niszczenia majątku narodowego. Wszystko co z takim 
trudem wspólnie zbudowano stało się nie potrzebne. Burzono lub sprzedawano  za bezcen fabryki oraz inne dobra. 
Jedni biednieli inni bogacili się ich kosztem.  To są tylko niektóre przyczyny wyhamowania aktywności społecznej 
i emigracji większej części młodzieży bez których dalszy rozwój mojej wsi stał się bardzo trudny. Sułów - który 
przez ponad siedem wieków opierał się różnym wojnom, najazdom, zarazom oraz innym nieszczęściom dzisiaj 
zatrzymał się na rozdrożu, gdzie być może ważą się jego losy. Nie jest to ocena przesadna. Została niemalże 
całkowicie przerwana ciągłość pokoleniowa naszej społeczności bez której historia Sułowa może zakończyć się w 
ciągu kilku następnych dekad. Rodzi się coraz mniej dzieci, a większość z nich po osiągnięciu pełnoletniości 
wyjeżdża w świat. Z dala od rodziny i bliskich muszą zaczynać wszystko od początku. Tymczasem ich rodzinne 
domy, budowane z takim wysiłkiem pustoszeją coraz bardziej. Niebawem wyludnią się całkowicie. Wieś może 
umrzeć śmiercią naturalną. Rozumieją tę ciężką sytuację niemal wszyscy, mieszkańcy, elity polityczne i rządzące 
tyle że nikt nie próbuje poprawić tej dramatycznej sytuacji. Czy dzieje się tak z powodu skamieniałych serc 
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i sumień, czy braku wyobraźni? Musimy wspólnie obudzić ducha aktywności i patriotyzmu, zacząć tworzyć warunki 
dla zatrzymania dalszej emigracji i zachęcenia do powrotu tych co już wyjechali. Nie jest to utopia, stało się tak 
nie tylko na Węgrzech, lecz dzieje się też niektórych rejonach naszego kraju. Jest to zadanie dla ludzi którym los 
naszej wioski i okolicy nie jest obojętny. Sytuacja w jakiej tkwimy może się poprawić trzeba tylko upomnieć się 
o swoje. Sułów jest tutaj tylko przykładem, w tej sytuacji znajduje się duża część polskiej wsi.  

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Z muzyką przez życie 
 
 Podejmując wyzwanie utworzenia naszej 
gazetki, zamysłem redakcyjnym było to, by 
w każdym jej numerze ukazywał się wywiad 
z osobą o ciekawym życiorysie, z pokaźnym 
dorobkiem zawodowym lub też zasłużoną dla 
naszych terenów.  Myślę, że osoba, którą 
chcemy dziś Państwu przybliżyć - spełnia każde 
powyższe kryterium. Przedstawiamy dziś 
kapelmistrza myśliwskiej orkiestry dętej „Echo 
Kniei” ze Szczebrzeszyna – Pana Józefa 
Magrytę. Dając za przykład życiorys Pana 
Józefa, pragniemy pokazać, iż odpowiednio 
postawiony sobie w młodości cel 
i konsekwencja w dążeniu do niego okupiona 
ciężką pracą, daje wspaniałe efekty nie tylko dla samej zainteresowanej osoby, lecz także dla szerokich grup 
odbiorców jej talentu.  
 
Sekrety wsi: Jak wyglądał początek pańskiej drogi muzycznej?  

 

Józef Magryta: W styczniu 1958 roku, mając czternaście lat rozpocząłem naukę gry na trąbce u pana Jabraszko – 
trębacza grającego w orkiestrze, którą powszechnie nazywano „Świrki”. Gdy już trochę się poduczyłem, 
poszedłem do Walentego Poździka, który ucieszył się z młodego chętnego do gry ucznia. Dał mi waltornię 
i zacząłem grać w orkiestrze „Świrki”. Przygoda z deszkowickimi muzykami nie była długa, bo grałem tam 
dokładnie od stycznia do listopada 1958, lecz wzmocniła we mnie chęć doskonalenia nabytej umiejętności gry na 
instrumencie. W listopadzie 1958 roku wyjechałem do Lublina, gdzie  ukończyłem szkołę średnią i równocześnie 
szkołę muzyczną. W szkole muzycznej miałem bardzo wymagającego nauczyciela, który „cisnął” mnie, zadając do 
rozgrywania trudne partie nut. Momentami było ciężko, ale dzięki opracowywanym utworom otworzyłem się na 
piękno muzyki klasycznej. Następnie los wpisał mi w życiorysie wojsko, a posiadana umiejętność gry na waltorni 
dała mi sposobność odbywania służby w orkiestrze wojskowej. Tam grałem 5 lat na trąbce, a dokładnie zostałem 
do niej zmuszony, gdyż waltornia już była obsadzona, brakowało natomiast trębacza.  

 

Sw: Musiał Pan zatem przypominać sobie grę na pierwszym instrumencie – czy było ciężko? 

 

J.M.: Problemu z przypominaniem nie miałem a powiem więcej, po krótkim czasie, grając na tym instrumencie, 
odniosłem spory sukces. W 1964 wraz z kolegą z orkiestry nagraliśmy kilka utworów w studio Polskiego Radia Lublin 
i były one później emitowane na falach tej rozgłośni. Ciągle jednak w myślach i sercu miałem waltornię. Wreszcie 
zgłosiłem kapelmistrzowi, że nie będę grał na trąbce. Płk Winnicki był bardzo dobrym kapelmistrzem a oprócz tego 
był też dobrym człowiekiem - uszanował moją decyzję. Po odbyciu służby zasadniczej zostałem jakiś czas na tak 
zwanego „zawodowego”.  

 

Sw: Gra w orkiestrze spełniała pana oczekiwania i marzenia o karierze muzycznej?  

 

J.M.: Mimo że w orkiestrze wojskowej był bardzo szeroki repertuar, to mnie ciągnęło do muzyki „wyższej”, 
symfonicznej. Zamiłowanie to zawdzięczam mojemu -wspomnianemu wcześniej - nauczycielowi ze szkoły 
muzycznej w Lublinie oraz drugiemu mojemu mistrzowi, u którego nauki pobierałem w Warszawie, a był on 
wysokiej klasy waltornistą. Pamiętam, że jeździł do ówczesnej Czechosłowacji uczyć tamtejszych muzyków – 
nazywał się Golnik. To dzięki tym dwóm doskonałym nauczycielom nabyłem umiejętności pozwalające mi wygrać 
konkurs na waltornistę w orkiestrze Filharmonii Lubelskiej. Wygrałem ten konkurs, pokonując innych kandydatów, 
którzy do niego stanęli. Zrezygnowałem wówczas z gry w wojsku i tak zaczęła się przygoda muzyczna, która trwała 
aż do emerytury czyli 21. 04. 1994 r. 

Pracując w Filharmonii, mieliśmy możliwość wyjazdów do USA dwa razy w ciągu roku. Tak nawiązałem 
kontakty, które w chwili przejścia na emeryturę pozwoliły mi na wyjazd do pracy w Nowym Jorku. Wyjechałem 
1 czerwca 1994 r.  

 

Sw: Czy wyjazd spowodował rozstanie się z muzyką?  

 

J.M.: Absolutnie nie! W USA przez 2,5 roku grałem w orkiestrze policyjnej, jednak zmiana pracy uniemożliwiła mi 
dalsze muzykowanie w tej formacji. Pomimo braku możliwości gry zespołowej znajdowałem zawsze czas, by - jak 
to się mówi - „podmuchać” z godzinkę dziennie, żeby nie wyjść z wprawy. Po powrocie  do kraju w czerwcu 2011r. 
i krótkiej aklimatyzacji pojechaliśmy z żoną na gminne dożynki do Szczebrzeszyna. Tam pierwszy raz zobaczyłem 

Myśliwska orkiestra dęta „Echo kniei” pod batutą Józefa Magryty 
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i usłyszałem orkiestrę, której obecnie przewodzę. Prócz jednego - Józefa Godzisza, którego pamiętam jeszcze ze 
wspólnego muzykowania w orkiestrze z Deszkowic, - nie znałem wówczas nikogo z obecnego jej składu.  

 

Sw: Jak to się stało że znalazł się Pan wśród muzyków szczebrzeszyńkich?  

 

J.M.: W orkiestrze szczebrzeszyńskiej jestem za przyczyną Henryka Pańczyka, który zaproponował mi, bym 
przyjechał na próbę, przyjrzał się i posłuchał. Zgodziłem się i tak rozpocząłem obecny etap mojego życiorysu. 
Powoli zacząłem się wtapiać w otaczającą mnie grupę kolegów – orkiestra dawała mi na początku zajęcie 
i rozrywkę, jednak z czasem zacząłem się angażować zdecydowanie mocniej i intensywniej.  

 

 Sw: Od razu został Pan kapelmistrzem?  

 

J.M.: Do orkiestry dołączyłem jako muzyk. Wówczas prowadził ją były wojskowy - Gryciak. Orkiestra liczyła wtedy 
tylko 10 stałych muzyków, a na „poważne” występy dojeżdżali kolejni z innej orkiestry z Sitna prowadzonej także 
przez tego kapelmistrza. Taki sposób prowadzenia orkiestry nie podobał się kolegom, którzy grali 
w szczebrzeszyńskiej formacji dłużej ode mnie i wypowiedzieli oni kapelmistrzowi posłuszeństwo. Nie pozostało 
mu nic innego, jak tylko złożyć rezygnację. Po rezygnacji Gryciaka powstał wakat na stanowisku kapelmistrza, 
więc jednogłośnie zakrzyknięto, bym to ja objął tę funkcję. Wzbraniałem się początkowo, mając obawy, czy 
podołam zadaniu, lecz z czasem okrzepłem w tej roli i trwam w niej do dnia dzisiejszego - już 4 lata. W ciągu tego 
okresu skład orkiestry się podwoił, a nawet więcej, bo na dzień dzisiejszy liczy ona 21 muzyków w tym 8-mioro 
młodych osób.  

 

Sw: Czy miał Pan trudności z zamianą roli  muzyka na kapelmistrza?  

 

J.M.: Dyrygenturę jako przedmiot miałem w szkole muzycznej, więc podstawy teoretyczne -choć dawno 
opanowywane - pozostały w pamięci. Dlatego, prócz początkowych obaw, trudności raczej nie miałem. 
Doświadczenia natomiast nabywałem i nabywam ciągle. A przeciwności? Były, ale innej natury.  

Na początku było bardzo trudno o materiał nutowy dla wszystkich muzyków. Można powiedzieć, że 
zaczynałem od zera. Odświeżyłem kontakty z kolegami - muzykami z Lublina i okolic np. z Heniem Maruszakiem, 
który prowadzi ochotniczą orkiestrę dętą przy dawnym PZL w Świdniku. To poprzez swoje stare znajomości 
otrzymywałem po jednym zestawie nut na określony instrument i opracowywałem aranżację dla całej orkiestry. 
Niejednokrotnie praca ta trwała do 3-ciej nad ranem.  
Ktoś może powiedzieć, że jest to żmudna i ciężka harówka, lecz jeśli się coś lubi, wówczas żadne trudności nie są 
w stanie człowieka zniechęcić. Poza tym, (ja tak mam – chcąc by dobrze wszystko wypadło) nie mogę spać, jeśli 
nie dokończę jakiegoś zadania.  

 

Sw: Czym według Pana należy się kierować, by osiągnąć sukces na tym właśnie stanowisku?  

 

J.M.: Ja w pracy, ale i w każdej innej sytuacji życiowej, kieruję się trzema zasadami: po pierwsze -punktualność, 
po drugie - wykonywanie podjętych zadań jak najlepiej, po trzecie - mówienie zawsze prawdy w oczy a nie za 
plecami! Gdy w orkiestrze zaczęliśmy stosować te zasady, zaowocowały one wyróżnieniami i dyplomami dla 
orkiestry na przestrzeni kilku ostatnich lat.  

 

Sw: Od niedawna prowadzona przez Pana orkiestra zaczęła występować w mundurach łowieckich, skąd 
pomysł na ten właśnie styl umundurowania?  

 

J.M.: Pomysł wynikł z mojego hobby, jakim jest właśnie łowiectwo. Sentyment do obcowania z bronią, wyrobiony 
podczas kilkuletniej służby w wojsku, przeniosłem do życia w cywilu w formie zaangażowania się w myślistwo 
jeszcze przed wyjazdem na kontynent amerykański. Podczas pobytu za oceanem tylko raz miałem okazję 
uczestniczyć w polowaniu, lecz styl polowania amerykańskiego - najdelikatniej mówiąc – odbiega od „naszego” na 
niekorzyść dla Amerykanów. W kolejnych, amerykańskich łowach zdecydowanie nie chciałem brać udziału. Okazja 
powrotu do, tym razem - humanitarnych i etycznych wypraw w knieję, zaczęła mnie kusić po powrocie do Polski. 
Trafiłem do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu z chęcią zapisania się ponownie 
w szeregi myśliwych. Przy okręgu powstawał w tym właśnie czasie chór myśliwski. Gdy sekretarz Okręgu zapytał 
mnie o moją drogę zawodową i kiedy usłyszał o pracy w Filharmonii oraz grze na waltorni, w zasadzie nie zostawił 
mi wyboru tylko zawyrokował, że automatycznie jestem powołany w skład chóru. I tak przywdziałem mundur 
myśliwego oraz stanąłem w szeregu chórzystów. Gdy koledzy myśliwi dowiedzieli się, iż mam długoletni staż 
muzyczny, wybrali mnie kierownikiem chóru. Od tego czasu mija już cztery lata jak wraz z 14 innymi 
śpiewającymi myśliwymi byliśmy i jesteśmy zapraszani na wszelkie uroczystości łowieckie w Kołach nie tylko 
naszego powiatu. Często wyjeżdżaliśmy i wyjeżdżamy  zdecydowanie dalej „w województwo”.  

 

Sw: Zatem jest zapotrzebowanie na chóralny śpiew z repertuarem myśliwskim? 
J.M.: Zdecydowanie – tak.  

 

Sw: Wróćmy jednak do orkiestry i jej mundurów.  

 

J.M.: Po bardzo życzliwym odbiorze, z jakim spotykał się każdy występ, zaproponowałem członkom Zarządu 
Okręgowego, że mogą mieć nie tylko chór myśliwski, ale i myśliwską orkiestrę. Na początku patrzyli na mnie jak 
na szaleńca. Później zaczęli pytać: jaki sposobem mogłoby się to udać? Przecież Zarząd nie da rady zorganizować 
takiego przedsięwzięcia. Wówczas wyjaśniłem, że orkiestra już jest, tylko chodziłoby o objęcie jej patronatem 
i pomoc od czasu do czasu w formie opłacenia samochodu transportowego, bo głównym problemem zawsze przy 
wyjazdach było dofinansowanie transportu. Zgodzili się bez chwili wahania i od tamtej pory problem organizacji 
dojazdu na występy przestał dla mnie istnieć! Orkiestra natomiast przyjęła nazwę Myśliwska Orkiestra Dęta „Echo 
kniei” i zmieniła umundurowanie ze zniszczonych mundurów strażackich na nowe uniformy łowieckie. Dodam 
w tym miejscu, że zarówno orkiestra jak i chór stanowią ewenement w skali kraju. Nie ma do chwili obecnej 
w Polsce drugiego chóru myśliwskiego jak i drugiej orkiestry myśliwskiej.  
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Sw: Jakie są najbliższe plany na przyszłość dla dzieł, którym Pan  przewodzi? 

 

J.M.: Planów jest sporo, nie sposób ich wszystkich dziś tutaj wymienić. Na pewno praca i jeszcze raz  praca, bo 
imprez do obsługi przybywa z każdym rokiem. Chciałbym rozbudować jeszcze orkiestrę o kilka instrumentów, 
a marzy mi się jeszcze kilka głosów żeńskich występujących wraz z orkiestrą. Przymierzamy się też do wspólnych 
występów chóru i orkiestry. Czy wszystkie plany uda się zrealizować? Zobaczymy.   

 

Sw: Dziękując za wywiad, życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy i opieki św. Huberta - patrona braci 

myśliwskiej.  Darz Bór! 

 

J.M.: Dziękuję. 

(Opracował: Tomasz Jaworski) 

 

Relacja z konkursu kolęd 

 
W sobotę 11 stycznia w Klubie Kultury w Stawie Noakowskim (gm. Nielisz) odbył się II Sąsiedzki Konkurs 

Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć”.   
W konkursie uczestniczyli soliści oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z pięciu gmin:  Nielisza, 

Szczebrzeszyna, Starego Zamościa , Radecznicy oraz  Zamościa.  Przesłuchania odbyły się w trzech kategoriach 
wiekowych: dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna oraz dorośli, łącznie 31 wykonawców w tym: 17 
solistów i 14 zespołów. 

Komisja Konkursowa po wysłuchaniu wszystkich wykonań postanowiła przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia: 

Kategoria I  
Soliści  
Nagroda główna - Tytuł Laureata    
Bartłomiej Sobań  - Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 
Wyróżnienie: 

 Kornelia Sykała  - Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w Szczebrzeszynie 
Eryk Hajduk – Szkoła Podstawowa w Nieliszu 
Nagroda Specjalna  
Oliwia Krawczyk  - Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 
Zespoły  
Nagroda główna   - Tytuł Laureata 
Wesołe Nutki Szkoła Podstawowa im. Henryka 
Sienkiewicza w  Szczebrzeszynie 
 Wyróżnienie  

 Iskierka -  Szkoła Podstawowa w Nieliszu 
Iskierki -   Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 

 
Kategoria II 
Soliści  
Nagroda główna  - Tytuł Laureata  
Natalia Kitka- Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 
Wyróżnienie  

 Justyna Kot  - Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków w Szczebrzeszynie 

 Aleksandra Gil -  Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 
Joanna Maj-  Gminny 
Ośrodek Kultury w Nieliszu 
Kategoria III 
Soliści  
Nagroda główna  - Tytuł 
Laureata    

Halina Molas  - solistka 
zespołu Canto -  gm. 
Stary Zamość  

Wyróżnienie  
Halina Jakubczak –  

solistka zespołu 
Stawianki  Staw 
Ujazdowski  - gm. 
Nielisz 

 
Zespoły: 

 

Nagroda główna  - Tytuł Laureata 
Zespół Zaburzanki,  gm. Radecznica  

Wyróżnienie  
Połączone zespoły z gm. Nielisz: Jarzębinki, 

Stawianki, Jezioranki   
 Zespół Wesołe Gosposie,  gm. Zamość  
Zespół Ale Babki, gm. Radecznica   

Nagroda Specjalna  
Zespół Canto, gm. Stary Zamość 

Nagrody dla zwycięzców  oraz  wyróżnionych 
uczestników konkursu  zostały ufundowane przez 
Starostę Zamojskiego  Henryka Mateja  

Upominki dla wszystkich uczestników konkursu 
(egzemplarze publikacji pt.  Tradycyjne Pieśni Ludowe 
Gminy Nielisz) ufundował Wójt Gminy Nielisz Adam Wal  

Nagrody specjalne zostały ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu – Organizatora II 
Sąsiedzkiego Konkursu Kolęd Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć”  
Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za 
włączenie się w inicjatywę na rzecz integracji 
sąsiedzkiej.  
 

(Autor: Agnieszka Zymon) 

Laureat konkursu - Zespół Zaburzanki, gm. Radecznica 
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 „OCZAMI DZIECKA” 
/Okupacja – Wysiedlenie/ 

TŁO HISTORYCZNE 

 

Dnia 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna. 
W tej strasznej wojnie przeciwko narodowi polskiemu nie zapomniano o dzieciach polskich, które niemczono 
i wywożono do Niemiec, bądź też likwidowano w licznych obozach koncentracyjnych lub podczas akcji 
pacyfikowano – wysiedleńczych. Zbiorowe i pojedyncze mogiły dzieci polskich rozsiane na terenie Polski i Niemiec 
oraz żyjący świadkowie oskarżają i oskarżać będą inspiratorów i wykonawców tych zbrodni. 

Pierwszym terenem, który miał być zgermanizowany, to południowo – wschodnie powiaty województwa 
lubelskiego: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski – zwane ZAMOJSZCZYZNĄ.   

W lipcu 1943 roku Himler osobiście zwiedził Lublin i Zamość, i zlecił dowódcy SS oraz policji niemieckiej na 
dystrykt lubelski – Globocnikowi opracowanie planu wysiedleń Polaków. 1) 

W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku przystąpiono do masowego wysiedlenia ludności polskiej. 
Na pierwszy ogień poszła osada Skierbieszów i okoliczne wsie. Natomiast 8 grudnia 1942 r. wysiedlono 

mieszkańców sąsiedniej wsi – Nawóz. Dnia 11 grudnia 1942 r. w miejscowości Kitów zaaresztowano 20 młodych 
ludzi i wywieziono ich do obozu na Majdanku. Pozostałych mieszkańców w liczbie 166 zamordowano i pochowano              
we wspólnej mogile. 2) 

W wysiedleniu brały udział oddziały SS, gestapo, policja i żandarmeria niemiecka. Wysiedlenie odbywało się  
według jednego schematu. Nad ranem lub w nocy oddziały różnych formacji otaczały wieś, Mieszkańcom 
nakazywano zgromadzić się o określonym czasie, we wskazanym miejscu. Pozwolono z sobą zabierać bagaż 
składający się z rzeczy osobistych, pościeli i żywności łącznej wagi do 20 kg . Wśród dzikich wrzasków, bito ludzi, 
kopano, szczuto psami. Opuszczone wsie zasiedlano przez osadników niemieckich pochodzących z Jugosławii 
i Rumunii zwanych „czarnymi” (volksdeutsch) . 

W okresie od listopada 1941 do sierpnia 1943 roku wysiedlono z Zamojszczyzny 297 wsi, około 110.000 osób, 
w tym 30.000 dzieci. 3) 

 

Józef Wnuk „Dzieci polskie oskarżają” str. 147. 

Zygmunt Klukowski „Pacyfikacje i egzekucje masowe w powiecie zamojskim” str. 177. 

Józef Wnuk „Dzieci polskie oskarżają” str. 154.  

 

 
WYSIEDLENIE  4) 

 

Lipiec 1943 roku – mija czwarty rok okrutnej okupacji. Lotem błyskawicy wieść straszna dociera do wszystkich – 
wysiedlenie. Jedna podwoda na trzy rodziny. Można zabrać z domu ok. 20 kg . bagażu: pościel, ubrania i żywność 
na jedną dobę. Zbiórka na wiejskim placu. Pakowanie w pośpiechu bagażu na furmanki. Ustawianie furmanek przy 
ciągłym – „ schnell, schnell ” 5) – żołdaków hitlerowskich. Późnym popołudniem rusza ten dziwny, smutny tabor. Na 
czele wóz z żandarmeria uzbrojoną po zęby. Po bokach furmanek, maszerują hitlerowscy żołdacy. Idą tez dorośli 
wysiedleńcy: kobiety i mężczyźni. Ku mojej wielkiej radości zauważyłem mojego ukochanego psa „Burka”, który 
razem z rodzicami 6)  dzielnie dreptał tuż przy furmance. O dziwo, jakoś nie przeszkadzało to żandarmom. Być 
może potraktowali psa, jako swojego. 

Mimo, że lato, wieczór zapowiadał się chłodny. Niebo rozgwieżdżone. Siedziałem w piernatach, okryty po 
same uszy. Zapomniałem o kłopotach, obserwowałem niebo i gwiazdy. Nie zauważyłem, kiedy minęliśmy kolejne 
wsie: Źrebce, Sąsiadkę, Mokrelipie. Zbliżaliśmy się do Chłopkowa. Zrobiło mi się jakoś błogo i zasnąłem. Ze snu 
wyrwała mnie straszna strzelanina. To niemiecka obstawa „prażyła” z czego tylko można było strzelać w stronę 
Chłopkowa. Poczym jeden z żandarmów łamaną polszczyzną oznajmił – „ Idźcie do tej wsi zajmujcie co się da – 
tam nie ma żywej duszy…” Z trudem wygramoliłem się z piernatów. Zrobiło mi się okropnie zimno. Mama okrywała 
mnie kocem i zajęła się zdejmowaniem z furmanki bagażu. Pozostali wygnańcy robili to samo. Po chwili ruszyliśmy 
w stronę Chłopkowa. Furmanki z całą obstawą wróciły do Deszkowic. 

 
  

Wieś Deszkowice, Gmina – Sułów 
Schnell – prędko 
Stanisława Poździk ( z domu Bubieło) – mama i Andrzej Poździk – tata 
 

(Autora tekstu przybliżymy w ostatniej części cyklu) 
(Opracowała: AJ) 

 
 
 



12  

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Głowa, serce i nogi 

 

"Głowa, serce i nogi" A. Conte, A. Di Rosa 

 

Słyszeliście o Antonio Conte ? 

 

 Jeśli nie, a interesujecie się chociaż w niewielkim stopniu piłką nożną, to 
koniecznie musicie nadrobić braki, na przykład poprzez lekturę autobiografii, którą 
Conte napisał wraz z Antonio Di Rosa. Włoch jest aktualnie trenerem Juventusu Turyn, 
zwanym także „Starą Damą”, a wcześniej był także piłkarzem tego klubu. Zanim jednak 
po raz drugi powrócił do swojego ukochanego klubu, zbierał doświadczenie jako trener 
innych, także drugoligowych drużyn, m.in.: AS Bari, z którą wygrał rozgrywki Serie B.  
 Historia Antonio trochę przypomina mi życiorys Guardioli. Świetny piłkarz, 
w klubie z tradycjami, odchodzi do innych, a następnie po latach wraca do „siebie”, by 
trenować m.in.: swoich byłych kolegów z drużyny. U obu pojawia się także 
nieprzyjemna sytuacja, która niszczy spokój i radość z osiągnięć. Guardiola wygrał 
w Barcelonie wiele i odszedł. Antonio Conte dopiero rozwija skrzydła, ale jak widać z powodzeniem.  
 Autobiografia Antonio Conte to bezpośrednia, pełna szczerych wyznań historia mężczyzny, który w sposób 
cierpliwy i rozważny starał się urzeczywistnić marzenia. Najpierw udało mu się zostać zawodowym piłkarzem, 
a później spełniał się jako trener. Czego więcej może chcieć człowiek właściwie żyjący tym sportem?  
 W książce Conte nie ukrywa zasad, którymi kieruje się w życiu. Nieraz zwraca uwagę, że nie robi nic na siłę, 
że gdy tylko coś nie idzie według umowy, to jest w stanie zrezygnować z tego. Wymaga wiele od siebie, ale także 
od innych, bo jak sam przyznaje nie jest łatwym współpracownikiem. Ale widać, że każdy kto zdecyduje się go 
zatrudnić lub z nim pracuje, chwali sobie jego sposób działania.  
 Poznawanie życiorysu Włocha było naprawdę przyjemne i z pewnością wartościowe. Polecam wszystkim 
kibicom – zwłaszcza Juventusu, ale i sympatykom piłki nożnej. Świetna opowieść o dążeniu do raz obranego celu, 
przekonaniu o własnej wartości i kierowaniu się własnymi zasadami w każdej sytuacji. Bardzo ciekawy jest sam 
sposób budowy opowieści, która rozpoczyna się i kończy w tym samym miejscu, a sam autor zabiera nas w podróż 
w czasie.  

 

Wydawnictwo: SQN 
Język oryginału: włoski 
Tłumaczenie: Marcin Nowomiejski 
Ilość stron: 264 
Rok wydania: 2013 

(Autor: Edyta Kondrat) 

 
Gminne spotkanie opłatkowe 

 
 17 stycznia 2014 roku w remizie OSP w Sułowie odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. 
 Spotkanie rozpoczął chór Ars Musica  z Zespołu Szkół 
w Michalowie pod kierunkiem  Pani,  Anny Jaworskiej. Jak przystało 
na taką okoliczność chórzyści zaśpiewali kilka kolęd, które zostały 
nagrodzone rzęsistymi brawami. Mimo młodego wieku wykonawców, 
chór zaprezentował wysoki poziom artystyczny.  Następnie Wójt 
Gminy Tomasz Pańczyk powitał wszystkich przybyłych, po czym  
przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania życzeń. Chociaż 
od Bożego Narodzenia minęło ponad trzy tygodnie, to na sali znowu 
zapanowała świąteczna atmosfera. Było cos dla ducha i coś dla ciała, 

s m a k o w i t y 
p o c z ę s t u n e k 
przygotowany przez 
kucharzy. 
 

Na spotkanie przybyli: Radni i Sołtysi Gminy Sułów, pracownicy 

Urzędu Gminy i gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie, 

przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach oraz 

Poczty Polskiej. 

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

(Zdjęcia: UG Sułów) 
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Młodzież w działaniu 

 
Z początkiem lipca w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Nieliszu wystartował projekt 
 W zdrowym ciele zdrowy duch  realizowany 

przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
w ramach   programu Młodzież w działaniu.  

We współpracy z Fundacją Rozwoju  Systemu 
Edukacji, która pełni rolę koordynatora programu  
w Polsce grupa młodych i aktywnych ludzi z gminy 
Nielisz  odpowiedzialnych za realizację projektu  
swój wolny czas poświęca na jego  organizację 
i prawidłowy przebieg.  

Głównym tematem projektu W zdrowym ciele zdrowy duch  jest edukacja poprzez sport skupiająca się  
wokół zagadnienia: Przez aktywność fizyczną do aktywności życiowej! Projekt ma na celu podniesienie poziomu 
wiedzy  i świadomości na temat korzyści płynących z uprawiania sportu i zdrowego sposobu  odżywiania.  Drogą do 
osiągnięcia założonych rezultatów są  regularne zajęcia na siłowni, która w ramach projektu powstała w  Gminnym 

Ośrodku Kultury  oraz warsztaty zdrowego żywienia. 
 Pierwsze dwa miesiące realizacji projektu 
poświęciliśmy na działania organizacyjne. Ustaliliśmy  
plan działania, zostały przygotowane  materiały 
promocyjne, zakupiono sprzęt do siłowni. W tym 
czasie nasz kolega  ukończył kurs instruktorski i od 
września profesjonalnie poprowadzi zajęcia na 
siłowni.  Cieszymy się, że możemy zrobić coś dla 
siebie i dla innych. Poza tym w grupie  weselej  
i łatwiej o motywację - mówi Ewelina Jaworska 
koordynator projektu.  
Realizacja projektu potrwa do końca marca, ale 
młodzi ludzie inicjujący działania, mają nadzieję, że 
to dopiero początek.  
Cieszą się, że o ich inicjatywie  usłyszały już sąsiednie 

gminy, gdyż gościnnie na siłowni pojawia się np.  młodzież z gminy Rudnik, zaś  w warsztatach zdrowego żywienia 
coraz chętniej i liczniej uczestniczy społeczność lokalna.  

Na zakończenie projektu  zaplanowane jest spotkanie podsumowujące, na którym zostanie 
zaprezentowany film poklatkowy oraz wystawa fotografii na temat zrealizowanych działań. Dla uczestników 
spotkania młodzież przygotuje także  poczęstunek,  wykorzystując umiejętności i wiedzę zdobytą podczas 
warsztatów kulinarnych. O dokładnym terminie  wydarzenia  poinformujemy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nieliszu www.gok.nielisz.pl   

 Grupa inicjatywna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem zdrowego ducha i ciała.  
 

(Opracowała Agnieszka Zymon) 
 

Sport 
 

Turniej w Klubie „Stara Remiza” o puchar Wójta Gminy Sułów. 
 

W dniach 30 i 31 stycznia 2014 r. odbył się turniej o puchar Wójta Gminy Sułów w następujących 
dyscyplinach: warcaby, bilard, piłkarzyki i tenis stołowy, 
zorganizowanych przez Klub „Stara Remiza” w Sułowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie oraz Zespoły 
szkół w Michalowie i Sułowie.  
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach, uczniowie 
szkół podstawowych (junior), gimnazjów i starszych (open) 
W turnieju warcabowym w kategorii junior: pierwsze 
miejsce wywalczył Miłosz Pańczyk, drugie miejsce zdobył 
Kamil Watrak, a trzecie zajął Jacek Polakowski.  
W kategorii open: pierwsze miejsce wywalczył Bartłomiej 
Mazur, drugie miejsce zdobył Mateusz Pić, a trzecie zajął 
Krzysztof Zawiślak. 
W turnieju bilarda w kategorii junior: pierwsze miejsce 
wywalczył Jacek Polakowski, druga była Milena Siemkowicz 
a trzeci był  Mateusz Popielec. 

http://www.gok.nielisz.pl
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W kategorii open: pierwsze miejsce wywalczyła Edyta Siemkowicz, drugi był Mateusz Pić, trzeci Rafał Górniak. 
Podczas trwania zawodów w drugim dniu rozegrano turniej piłkarzyków i tenisa stołowego. 
W turnieju piłkarzyków w kategorii junior: pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Weronika Kucharska 
i Jacek Polakowski, drugie miejsce zajęła drużyna w składzie: Milenie Siemkowicz i Magdalenie Dudek, drużyną 
która zajęła trzecie miejsce byli: Miłosz Pańczyk i Mateusz Popielec. 
W kategorii open: pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Mateusz Pić i Rafał Górniak, drugie miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Krzysztof Zawiślak i Marcin Siemkowicz, drużyną która zajęła miejsce trzecie byli: Krzysztof 
Żuk i Maciej Pomarański. 
W turnieju tenisa stołowego kategorii junior dziewcząt: pierwsze miejsce wywalczyła Justyna Żuk, drugie 
miejsce zdobyła Aneta Poździk a trzecie miejsce zajęła Milena Siemkowicz. 
W kategorii open dziewcząt: pierwsze miejsce wywalczyła Klaudia Polakowska, drugie miejsce zdobyła Edyta 
Siemkowicz, a trzecie Aleksandra Lipczyńska. 
W kategorii junior chłopców: pierwsze miejsce zajął Paweł Kulesza, drugi był Szymon Kowalczyk, trzeci Krzysztof 
Jarosz. 
W kategorii open chłopców: pierwsze miejsce zajął Michał Hasiec, drugi był Krzysztof Żuk, a trzeci Marcin 

Romanek. 
Zwycięscy otrzymali puchary, a ponadto zawodnicy 
z miejsc I-III otrzymali dyplomy z rąk Wójta Tomasza 
Pańczyka.  
Sędziami na zawodach byli Joanna Pomarańska, Piotr 
Szczurek, Dariusz Latawiec i Mieczysław Poźniak. 
W trakcie trwania zawodów pomocą służyli: Monika Bober, 
Jadwiga Koziej, Maria Godzisz, Edyta Półtorak, Robert 
Głąb, Mateusz Pić, Ryszard Pietrykowski. 
 

(Autorzy: PiSzcz, MP) 
 

 
 

 
Wspomnienia z ferii w Nieliszu 
 

Mimo mało sprzyjających warunków pogodowych, najodważniejsi dotarli do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Nieliszu i … świetnie się bawili uczestnicząc w 
zabawach, warsztatach i konkursach w ramach  ferii, 
które już po raz trzeci pod hasłem „Pokonaj zimową 
nudę” zorganizował GOK w Nieliszu.  

Pierwszy tydzień upłynął po znakiem farby 
i pędzla, czyli warsztatów plastycznych dla dzieci 
i młodzieży, zaś w drugim tygodniu  na uczestników 
czekały zabawy sportowe. 
 27 stycznia został rozegrany turniej w tenisa 
stołowego. Mimo iż brawa i uznanie należą się 
wszystkim uczestnikom to medale i nagrody 
powędrowały do trzech najlepszych zawodników: 
I miejsce Patryk Pamarański, II miejsce Nikodem 
Pomarański, III miejsce Rafał Pawelec – cała zwycięska 
trójka pochodzi z Nielisza.  

Nie mniej zacięta rywalizacja toczyła się  
następnego dnia podczas turnieju sportów siłowych, 
który rozegraliśmy na naszej „gokowskiej” siłowni. Tytuł mistrza przypadł Bartłomiejowi Walczakowi (Gruszka 
Duża), v - ce mistrzem został Łukasz Pinatal (Gruszka Duża) na trzecim stopniu podium z tytułem II-go v-ce 
mistrza stanął Patryk Kordas  (Staw Ujazdowski)  

W ostatnim dniu ferii odbyły się turnieje w e-sportach.  Na wirtualnym boisku do piłki nożnej zwycięzcami 
zostali: Dawid Dudek –I miejsce, Kamil Szarlip II – miejsce i Rafał Antoszek III miejsce -  wszyscy Panowie 
z Nielisza.  Drugą e-dyscypliną, w której rywalizowali  tym razem nieco młodsi zawodnicy był golf. Tytuł 
mistrzowski powędrował do Marcina Wala (Nielisz) tuż za nim z bardzo dobrym wynikiem na drugim miejscu 
znalazła się Maja Jaworska (Nielisz) trzecie miejsce wywalczył Gabor Wal (Nielisz)  

Słowa uznania należą się jednak wszystkim zawodnikom jak i uczestnikom warsztatów plastycznych. 
Każdemu  należy się  tytuł  mistrzowski za chęci i determinację,  także w walce z mrozem, lodem, śniegiem  
i wiatrem. 

(Autor: Agnieszka Zymon) 

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych 
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6.4. OSP ŹREBCE 1926-2013 

 

 Historia jednostki napisana została na podstawie wywiadu i dokumentów udostępnionych przez prezesa 
Czesława Mazurka, naczelnika Tomasza Bartnika, skarbnika Józefa Buśko, Archiwum Państwowego 
w Zamościu i Archiwum Urzędu Gminy w Sułowie oraz publikacji „Straże Pożarne na Zmojszczyźnie” płk. poż. 
Mieczysław Skiby. 
 

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Źrebcach powstała w 1926 roku z inicjatywy mieszkańców wsi. Założycielami 
OSP byli kierownik i nauczyciel miejscowej szkoły Kazimierz Smutek i proboszcza parafii Świętego Mikołaja 
w Szczebrzeszynie ks. Andrzej Wadowski, ponadto Marcin Bartnik, Piotr Mazurek, Michał Mazur. Pierwszym 
prezesem wybrano ks. Andrzeja Wadowskiego. Na naczelnika powołano Kazimierza Smutka.  W roku 1928 OSP 
zbudowała własne pomieszczenie przeznaczone na remizę strażacką, która pełniła różne funkcje. Była miejscem 
zbiórek strażackich, zebrań, zabaw wiejskich, święceń pokarmów wielkanocnych. Odbywały się różne występy 
kulturalne w postaci przedstawień teatralnych w wykonaniu młodzieży zrzeszonej w OSP oraz występy artystyczne 
przyjezdnych wykonawców.  
Z chwilą rozpoczęcia działalności strażackiej zakupiono ręczną sikawkę dwucylindrową, która czerpała wodę 
z beczkowozu. Transport sprzętu strażackiego do pożaru odbywał się specjalną furmanką parokonną.  
W 1929 roku prezesem zostaje wybrany Marcin Bartnik, który pełni wraz z naczelnikiem Kazimierzem Smutkiem 
swoją funkcję do 1939 roku.  
W 1933 roku spłonęła cała wieś.  
W roku 1939 wybrano nowy zarząd. Prezesem został Józef Bartnik s. Jana, a naczelnikiem Józef Bartnik. 
Po wojnie OSP zajmowane pomieszczenia w remizie strażackiej przeznaczyła dla potrzeb działania miejscowej 
szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć lekcyjnych .  
8 marca 1947 roku Komisja w składzie: Jan Gąsior Gromada Sułowiec, Stanisław Kurasiewicz Gromada Sułowiec 
i  Adam Bartnik gromada Tworyczów dokonała pierwszych oględzin sprzętu i zaplecza OSP po II wojnie światowej. 
W raporcie napisano „straż nieczynna”, dlatego ze podczas okupacji niemieckiej wieś została wysiedlona. 
Wszystkie narzędzia strażackie są zaginione lub popsute . 
W 1948 roku reaktywowano OSP i zrekonstruowano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Marcin Bartnik, 
naczelnikiem Józef Hanaka, skarbnikiem Edward Chwiejczak, sekretarzem Jan Hanaka. 
W 1954 roku OSP otrzymała motopompę PO-3 z Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. 
Zakup motopompy sfinansowany był przez PZU. 
W roku tym na skarbnika wybrano Józefa Buśko, który pełni tę funkcje do chwili obecnej. 
Rok 1956 przynosi zmiany w zarządzie. Sekretarzem zostaje wybrany Adolf Brodziak. 
W roku 1960 dokonano kolejnych zmiany zarządu. Piotr Bartnik s. Jana zostaje wybrany sekretarzem .   
W 1962 roku jednostka była bardzo dobrze zorganizowana, posiadałą własna remizę, motopompę, średnią ilość 
węży tłocznych i była przygotowana do walki z pożarami. Straż brała udział w czynie społecznym w sadzeniu 
buraków cukrowych a dochód przeznaczyła na remont remizy strażackiej .  
W 1963 roku jednostka liczyła 20 strażaków. W roku tym dokonano remontu remizo-świetlicy . 
Jednostka została wpisana do rejestru 16 maja 1964 roku pod numerem 126 przez urząd spraw wewnętrznych 
prezydium wojewódzkiej rady narodowej w Lublinie. 
Członkami byli: Marcin Bartnik - prezes, Józef Hanaka – I wiceprezes i naczelnik, Józef Bartnik – II wiceprezes, 
Józef Buśko - skarbnik, Piotr Bartnik - sekretarz, Jan Bielecki - gospodarz, Andrzej Bartnik, Michał Mazur, Józef 
Pietrykowski, Bronisław Hanaka, Feliks Bartnik, Jan Mazurek, Eugeniusz Mazurek, Andrzej Hanaka, Bronisław 
Buśko, Leonard Stańczyk, Jan Poździk, Seweryn Wyłupek, Eugeniusz Lipiec i Feliks Czop.   
W styczniu 1968 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym postanowiono nie zmieniać zarządu . 
W styczniu 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Spraw Wewnętrznych w Zamościu 
zarejestrował i zalegalizował wszystkie zarządy z terenu działania powiatu oraz otrzymał wykaz członków 
poszczególnych jednostek. OSP w Źrebcach została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności 
z numerem 126. Rejestracji dokonała starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna Koper . 
6 lutego 1972 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie nastąpiła żadna zmiana w działającym 
zarządzie .   
W 1974 roku wybudowano drugą remizę strażacką. 
W 1976 roku z inicjatywy członków OSP rozbudowano remizę strażacką, dobudowując skrzydło. W dobudowanym 
skrzydle powstały oddzielne pomieszczenia na motopompę, sklep spożywczy i salę zebrań .  
W roku 1978 typ jednostki „M” liczyła 20 członków posiadała motopompę M - 800, węże ssawne i tłoczne W-75 i W-
2, srodkiem transportu były furmanki konne. 
Rok później jednostka skupiała 22 strażaków i należała do bardziej aktywnych jednostek na terenie gminy Sułów . 
W roku tym funkcję prezesa zaczyna pełnić do chwili obecnej Czesław Mazurek. 
W roku 1982 OSP w Źrebcach z funduszy własnych zakupiła samochód marki „Nysa”, który służył jako środek 
transportu sprzętu gaśniczego i przewozu strażaków na miejsce pożaru. . 
Rok 1984 przynosi zmiany w zarządzie. Naczelnikiem zostaje wybrany Henryk Czop . 
W 1985 roku jednostka liczyła 27 strażaków. Wyposażona jest w motopompę M - 800 z wężami ssawnymi 
i tłocznymi, ubrania ochronne, hełmy, pasy bojowe dla jednej sekcji 9 osób. 
Rok później jednostka liczyła 28 druhów . 
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Na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w 1991 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, 
I wiceprezesa i naczelnika Henryka Czopa, II wiceprezesa Zbigniewa Bartnika, III wiceprezesa Józefa Hanakę, 
skarbnika Józefa Buśko, sekretarza Piotra Bartnika i gospodarza Bronisława Hanakę.  
W 1995 roku jednostka przyjęła 4 członków: Mirosława Poździka, Łukasza Głąba,  
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 1996 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, 
naczelnikiem  i wiceprezesem był Henryk Czop, zastępcą naczelnika Dariusz Mazur, skarbnikiem Józef Buśko, 
sekretarzem Piotr Bartnik i gospodarzem Bronisław Hanaka.  
Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod numerem ST/A/497 
w dniu 11 kwietnia 1996 roku. 
W roku tym było 31 członków. 
Czesław Mazurek, Tomasz Bartnik, Dariusz Mazur, Józef Buśko, Ryszard Hanaka, Piotr Mazurek, Feliks Bartnik, 
Andrzej Bartnik, Bronisław Hanaka, Piotr Bartnik s. Jana, Józef Pietrykowski, Jan Poździk, Feliks Czop, Józef 
Hanaka, Zbigniew Bartnik, Marian Bryk, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Ryszard Głąb, Marian Głąb, Tadeusz 
Romanowski, Robert Bryk, Rafał Bryk, Zbigniew Mazur, Henryk Murawiec, Bolesław Pietrykowski, Sławomir Sikora, 
Józef Bartnik, Ryszard Wawryk, Grzegorz Czop, Piotr Czop, Łukasz Futyna i Karol Mazur. 
W 1996 roku sekretarzem zostaje wybrany Ryszard Głąb . 
W 1998 roku umiera długoletni naczelnik Henryk Czop. 
W styczniu 1999 roku na naczelnika powołano na wyborach uzupełniających Tomasza Bartnika. 
W roku 1999 dobudowano drugie skrzydło przeznaczone na garaż wozu bojowego GLM  marki „Star” 660, który 
został zakupiony. 
Zakup wozu bojowego GBM sfinansowali: Wojewoda lubelski Tomasz Flis 20.000 zł a resztę jednostka otrzymała 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 40.000 zł .   
W 2000 roku przyjęto nowych członków. Byli to: 
Piotr Bartnik s. Henryka, Leopold Mazur, Edmund Łuszczak, Emil Czop, Mirosław Poździk, Andrzej Braszko i Dariusz 
Bartnik .   
W roku tym jednostka w czynie społecznym zaangażowała się do budowy drogi do Sułowa Kolonii. Na budowę tego 
odcinka ze środków własnych OSP przekazała 4.000 zł. Zakup cementu sfinansował mieszkaniec Źrebiec Zbigniew 
Bartnik s. Tadeusza  (wartość 20.000 zł).   
W 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.  
Prezesem został wybrany Czesław Mazurek, wiceprezesem i naczelnikiem Tomasz Bartnik, zastępcą naczelnika 
Lucjan Kapica, sekretarzem Ryszard Głąb, skarbnikiem Józef Buśko, gospodarzem Zbigniew Mazur, członek zarządu 
to Ryszard Hanaka. Komisje rewizyjną tworzyli: przewodniczący Marian Bryk, członkowie Marian Głąb i Tadeusz 
Romanowski. 
Jednostka liczyła 31 czynnych członków i 9 honorowych 
Członkowie honorowi: 
Józef Hanaka, Bronisław Hanaka, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Feliks Bartnik, Józef Buśko, Andrzej Hanaka, 
Czesław Mazurek i Jan Poździk.  
W roku tym nastąpiło przekazanie sztandaru przy okazji jubileuszu 75-lecia jednostki. Sztandar został 
sfinansowany z własnych środków finansowych. 
W 2002 roku jednostka liczyła 32 członków. 

 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2006 roku skład zarządu nie uległ zmianom. Jedynie zmiany 
zaszły w komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Robert Bryk,  a członkami: Marian Głąb i Tadeusz 
Romanowski. 
Do grona członków przyjęto: Kamila Głąba . 
Rok 2010 to pasmo walki z żywiołem podtopień. Jednostka angażowała się w pomoc w gminie Wilkowie. Podczas 
powodzi uczestniczą w akcji pomocy mieszkańcom zalanych terenów. Uczestniczą w usuwaniu skutków powodzi 
oraz ratowaniu pozostawionego mienia i inwentarza żywego w dniu 7 czerwca.  Do akcji wyjechali: Tomasz 
Bartnik, Mirosław Poździk, Zbigniew Mazur, Paweł Kowalski, Piotr Bartnik, Marek Braszko i Robert Bryk . 
W 2011 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zarząd nie zmienia się . 
W roku tym jednostka zakupiła z własnych funduszy samochód GLM marki fiat „Ducato” .  
Jednostka w 2013 roku liczyła 37 członków. 
Czesław Mazurek, Józef Buśko, Sławomir Sikora, Tadeusz Romanbowski, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, 
Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Kamil Głąb, Łukasz Głąb, Ryszard Hanaka, Paweł Bartnik, Ryszard Wawryk, 
Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Marian Kłus, Daniel Jachymek, Kamil Mazur, Mirosław Poździk, Edmund Łuszczak, 
Marian Głąb, Zbigniew Bartnik, Henryk Murawiec, Piotr Bartnik, Robert Bryk, Leopold Mazur, Damian Mazur, 
Ryszard Głąb, Rafał Bryk, Marian Bryk, Bolesław Pietrykowski, Dariusz Bartnik, Feliks Bartnik, Grzegorz Bartnik, 
Andrzej Braszko, Marek Braszko i Andrzej Bartnik .  

 
(Autor: PiSzcz) 
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W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I NIELISZ 
01.06.2008 R. SUŁÓW 

 
ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 
 

ZAJĘTE MIEJSCA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 
 

 

 
Imprezy kulturalne i inne 

 

01.02 -28.02 – Wystawa „Krzemieniec Podolski” w Galerii Zamojskiej w Zamościu 
01.02 -28.02 – Wystawa „Press Foto” w Galerii Zamojskiej w Zamościu 
07.02-08.02 – Przeboje Muzyki Big Bandowej w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara 

Brama Lwowska) w Zamościu 
08.02 – Transmisja opery „Rusałka” – Anotnin Dvorak w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu 
08.02 – X kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej w Hali Sportowej OSiR w Biłgoraju 
08.02 – Koncert zespołu RuSin w Kawiarni Artystycznej „Decaffencja” w Chełmie 
08.02 – Koncert Dawida Podsiadło w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie 
08.02 – Koncert zespołu Raggafaya w Krasnostawskim Domu Kultury w Krasnymstawie 
09.02 – Halowy Turniej Piłki Nożnej w Hali Sportowej OSiR w Biłgoraju 
14.02 – Koncert Walentynkowy w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) 

w Zamościu 
14.02 – Koncert Jerzy Małek Quartet w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie 
14.02 – VIII Konkurs Twórczości Miiłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz” w Krasnostawskim Domu Kultury w 

Krasnymstawie 
15.02 – XI kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej w Hali Sportowej OSiR w Biłgoraju 
16.02 – Spektakl „Andropauza 2” w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu 
16.02 – Poranki Muzyczne w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) w 

Zamościu 
16.02 – Halowy Turniej Piłki Nożnej w Hali Sportowej OSiR w Biłgoraju 
21.02 – Przeboje Musicali w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) w 

Zamościu 
22.02 – Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo w Krasnostawskim Domu Kultury w Krasnymstawie 
22.02 – XII kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej w Hali Sportowej OSiR w Biłgoraju 
22.02 – Nowy program Kabaretu „Smile” w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu 
23.02 – Rozgrywki III Ligi Koszykówki Mężczyzn: MKS BASKET LOONZ Biłgoraj – MKS START Lublin w Hali 

Sportowej OSiR w Biłgoraju 
23.02 – Halowy Turniej Piłki Nożnej w Hali Sportowej OSiR w Biłgoraju 
28.02 – Koncert Kameralny w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) w 

Zamościu. 
02.03 – godz. 1200  Msza w intencji Obrońców Ojczyzny (kościół pw. Św Michała Archanioła w Zamościu) oraz 

Marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych ulicami miasta.  
 

 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP ŹREBCE 6 OSP TWORYCZÓW 

2 OSP ROZŁOPY KOLONIA 7 OSP ROZŁOPY 

3 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 8 OSP SUŁÓWEK 

4 OSP SUŁOWIEC 9 OSP SĄSIADKA 

5 OSP SUŁÓW 10 OSP SUŁÓW 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 MDP SUŁÓW     
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Seta i galareta 
 

PĄCZKI TRADYCYJNE  

 

Składniki: 

 500g mąki pszennej 

 50g drożdży 

 100g margaryny 

 1/2 szklanki cukru (100g) 

 4 żółtka 

 1 jajko 

 1 szklanka mleka (250ml) 

 1 łyżka spirytusu 

 dżem lub powidła (u mnie powidła śliwkowe) 
olej do smażenia (1- 1,5 litra) 

 

Sposób wykonania: 

1. Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i paroma łyżkami mąki. Przykryć 

ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15min. 

2. Roztopić margarynę. 

3. Żółtka, jajko i resztę cukru ubić na parze (Ubijać ok. 10min). 

4. Resztę mąki wsypać do dużej miski. Dodać wyrośnięty zaczyn, kolejno masę jajeczną. Podczas wyrabiania, 

dodawać roztopioną margarynę. Wyrobić ciasto na gładką masę. Pod koniec dodać spirytus i ponownie wyrobić 

ciasto. (Ciasto jest bardzo klejące. Najlepiej nie dodawać więcej mąki). 

5. Ciasto przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość (ok. 1 godz.). 

6. Wyrośnięte ciasto przełożyć na posypany grubo mąką blat i rozwałkować ciasto do grubości około 1cm. 

Wykrawać z niego krążki o średnicy 7cm (użyłam szklanki). 

7. Na połowę krążków nałożyć nadzienie i przykryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić. 

8. Pączki pozostawić do wyrośnięcia, na lekko posypanym mąką blacie, przykryte ściereczką (ok. 30 min. pączki 

powinny być leciutkie i puszyste). 

9. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu w dużym garnku z obu stron (Oleju musi być dużo, aby pączki swobodnie w nim 

pływały. Jeśli pączki będą dobrze napuszone, podczas pieczenia pojawi się pośrodku charakterystyczny biały 

pasek. Jeśli zanurzymy pączka na chwilkę w oleju i podsmażymy lekko ten pasek, wówczas po upieczeniu pasek się 

nie zapadnie). 

10. Pączki układać na ręcznikach papierowych, aby tłuszcz ociekł. 

Pączki posypać cukrem pudrem (najlepiej jeszcze ciepłe) lub polukrować (lukier: na 1 szklankę cukru pudru 

należy dać ok. 1-2 łyżek gorącej wody lub więcej, wtedy lukier będzie rzadszy). 

 

FAWORKI 
 
Składniki: 

2 szklanki mąki pszennej (lub 300g) 

4 żółtka 

łyżka spirytusu (może być też ocet 6%,  ale ja daję zawsze spirytus) 

½ łyżeczki cukru 

½ łyżeczki soli 

ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśniej śmietany 
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olej lub smalec do smażenia 
cukier puder do posypania (lub cukier puder wymieszany z cukrem waniliowym) 

 

1. Sposób przygotowania: 

2. Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus i śmietanę. Zagnieść na jednolitą masę. Kolejno 

przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym wałkiem ok. 10- 15min. (Należy uderzać wałkiem w ciasto 

rozpłaszczając go, po czym ponownie zwinąć i znów zbijać wałkiem). Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednolite, 

elastyczne, a po usmażeniu kruche i z dużą ilością bąbelków. 

3. Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie posypanym lekko mąką. Ważne jest, aby ciasto i blat 

posypywać, jak najmniejszą ilością mąki. Ciasto pokroić najpierw na paski grubości ok. 3- 4cm, kolejno na 

prostokąty lub równoległoboki (o długości ok. 9- 10cm. Ja robię na oko tak, aby faworki ładnie wyglądały). Każdy 

kawałek naciąć w środku i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec. 
Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Wyjmować łyżką cedzakową i osączyć na 

ręczniku papierowym z tłuszczu. Gdy ostygną, posypać grubo cukrem pudrem.    
Smacznego . 

 

(Autor: AJ) 

 

Wydarzyło się w Styczniu 

Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry dętej ze 
Szczebrzeszyna w Deszkowicach, Tworyczowie i 

Klemensowie. 

Turniej w klubie „Stara Remiza” 
 o puchar Wójta Gminy Sułów. 

Walne zebranie Klubu Żołnierzy Rezerwy 
LOK w Sułowie 
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Wydawca i Redaktorzy: 
Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
Piotr Szczurek (Sułowiec)  
Tomasz Jaworski (Deszkowice Pierwsze) 
Szymon Wiśniewski (Michalów)  
Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 
Agnieszka Zymon (Nielisz) 
Aleksandra Jaworska (Deszkowice Pierwsze) 
Edyta Kondrat (Radecznica) 
Wojciech Kondrat (Radecznica) 
Mateusz Pić (Sułów) i inni. 
 

Materiały i artykuły do następnego numeru prosimy 
nadesłać na adres Redakcji „Sekrety Wsi“  
do 20 dnia każdego miesiąca ;-). 
 
Adres: Sułów 142,  22-448,  Powiat Zamojski 
E-mail: sekretywsi@wp.pl,  
Strona http://forum.sulow.pl/  

Tęsknota 
Ach, nie masz bracie o tem pojęcia,  
Gdyś jest wśród swoich od lat dziecięcia,  
Jaka tęsknota człowieka gniecie 
Szukającego zarobku w świecie. 
 
Aczkolwiek i ci ją odczuwają, 
Którzy na dłuższy czas się rozstają 
Z swemi krewnymi, których potrzeba 
Zmusza wyjeżdżać w świat szukać chleba. 
 
A jednak serca ich tak nie drgają 
I takich smutków, pragnień nie znają, 
Jakich doznaje dusza i serce 
Człeka biednego w tej poniewierce. 

 
Bo kiedy człowiek dom swój opuści 
I w zagraniczne kraje się puści, 
Zaraz wstępuje weń ta tęsknica 
I długiem znękaniem bieli mu lica. 
 
Ciągle człek smutny na obcej ziemi 
Pomiędzy narodami innemi,  
Albowiem rad by jednej godziny 
Wrócić do swojej polskiej krainy.  
 

 
Jakób Raciborski, Mokrelipie  

Humor 
 

Teściowa leży na łożu śmierci i siedzi obok niej zięć. 
- Wiesz zięciu, jak już umrę to zrób dla mnie jedną ostatnią przysługę i zamów na mój pogrzeb orkiestrę. 

- Dobrze mamusiu, zrobię to dla mamy. 
Po 2 godzinach wraca zięć i mówi: 

- No mamusiu! Orkiestra zamówiona! Na czwartek masz być gotowa! 
……………………………………………………………………………… 

Jasio wraca zapłakany ze szkoły: 

- Co się stało, synku? 

- Spóźniłem się na zakończenie roku szkolnego i zostało dla mnie najgorsze świadectwo... 

Sekrety Wsi" – Niezależna Gazetka Regionalna 

mailto:sekretywsi@wp.pl
http://forum.sulow.pl/

