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Od redakcji 

 

Szanowni czytelnicy!  
Pragniemy wam serdecznie podziękować za to, że 
jesteście z nami już 11-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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Rozstrzygnięcie konkursu! 
 
Zgodnie z zapowiedzią, 20 lutego rozstrzygnięto konkurs ze znajomości 

naszej gazetki oraz regionu. Konkurs został ogłoszony w styczniowym numerze 
„Sekretów Wsi”. Warunkiem wzięcia udziału było prawidłowe wypełnienie kuponu 
i odesłanie go na adres redakcji. W wyniku losowania wyłoniono zwyciężczynię, 
którą okazała się mieszkanka Sułowca  - Pani Jadwiga Płachta. Część zespołu 
redakcyjnego odwiedziła laureatkę w jej domu w celu złożenia gratulacji 
i wręczenia nagrody. Dla Pani Jadwigi była to wielka radość i zaskoczenie, gdyż 
jak stwierdziła „ brałam udział w  wielu różnych konkursach ogłaszanych w innych 
gazetach a to jest moja pierwsza nagroda”. Dodajmy, że Pani Jadwiga jest naszą 
wierną czytelniczką, wszystkie numery naszej gazetki  przechowuje na półce 
w regale swojego pokoju. 

 
 
 
 

Pomóżmy małej Klaudii w walce z chorobą 
  
Zbliża się czas rozliczania PIT-ów, w wiązku z tym 

zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 
swojego 1% podatku na leczenie naszej córeczki Klaudii 
Wyłupek. W październiku 2013 roku u Klaudii został 
zdiagnozowany nowotwór złośliwy nerki, tzw. „guz Wilmsa”. 
Została ona poddana leczeniu chemioterapią, które będzie 
trwało jeszcze przez długi czas. 

Ze względu na długie pobyty na oddziale, dojazdy do szpitala oraz 
coraz większe potrzeby chorego dziecka nasza sytuacja finansowa jest 
coraz cięższa, dlatego bardzo potrzebujemy pomocy. 

Będziemy bardzo mocno wdzięczni za wszelką pomoc. 
 

Poniższe dane, które należy odpowiednio wpisać na formularzu PIT: 
FUNDACJA FUGA MUNDI 

ORGANIZACJA  POŻYTKU PUBLICZNEGO 
UL. HUTNICZA 20 B, 20-218 LUBLIN 

KRS: 0000 106 416 
KONIECZNIE Z DOPISKIEM: „KLAUDIA WYŁUPEK” 

  
 Dziękujemy w imieniu Klaudii i własnym Rodzice Małgorzata i Zbigniew Wyłupek 

 
Pomoc w rozliczeniu PIT 

 
Wójt Gminy Sułów w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zamościu oferuje pomoc w rozliczeniu 
i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 za 2013 r. 
W dniach od 20 lutego do 30 kwietnia 2014 roku, w każde dni robocze w godzinach od 10.00 do 
14.00 w Urzędzie Gminy w Sułowie możliwe będzie przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną. 
Udostępnione będzie stanowisko komputerowe oraz pełnić będą dyżur pracownicy Urzędu Gminy przeszkoleni 
przez pracowników Urzędu Skarbowego, udzielający instruktażu z zakresu sposobu przygotowania i przesłania 
dokumentów podatkowych drogą elektroniczną. 
Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są następujące dokumenty: 
informacje o osiągniętych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C); 
zeznanie PIT-37 za rok 2012 (informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2012 roku jest niezbędna do 
podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej) 
W przypadku korzystania z ulg podatkowych: 
ulgi na dzieci - numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, datę urodzenia; 
ulgi z tytułu użytkowania sieci internet - dokumenty potwierdzające zakup usług internetowych. 
W przypadku przekazania 1 % podatku na rzecz OPP : nr KRS organizacji. 

 
(Materiał z UG Sułów) 
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Ocaleni od zapomnienia 
 

Żołnierze wyklęci 
 
„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy” 
 
Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia 
przypominamy o ich poświęceniu, walce o Wolną 
Polskę, o ich bohaterskiej postawie. Działania 
władz komunistycznych, a także obecnych 
skupiały i skupiają się na tym, aby pamięć 
o Żołnierzach Niezłomnych zniszczyć. Jednak 
widoczne jest, że coraz więcej ludzi zna historię, 
a także bierze udział w marszach i wydarzeniach 
ku pamięci ostatnich żołnierzy Podziemia 
Niepodległościowego. 
 
Kim byli, o co walczyli Żołnierze Wyklęci 
i dlaczego? Po zakończeniu II Wojny Światowej 
władzę w Polsce przejęli Sowieci, używając do 
tego marionetkowego Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej. Z takim obrotem spraw nie 
mogli pogodzić się do końca wierni słowom 
przysięgi żołnierze Armii Krajowej. Ukryci 
w lasach i wsiach walczyli z przedstawicielami 
zbrodniczego systemu – funkcjonariuszami Urzędu 
Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicji Obywatelskiej. Organizacją zrzeszającą 
dowództwo był Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość” powstały na gruzach Delegatury Sił 
Zbrojnych na Kraj.  
 
Przed sowieckimi represjami na terenach Zamojszczyzny ludności cywilnej bronił major Hieronim Dekutowski 
„Zapora”. W czasie wojny był jednym ze słynnych „cichociemnych”, a także szefem Kedywu AK w Inspektoracie 
Lublin – Puławy. Po przeszkoleniu w Anglii został zrzucony w okolicach Wyszkowa (mazowieckie) i od razu 
rozpoczął działalność dywersyjną. Jego oddział w czasie wojny przeprowadził 83 akcje bojowe. Po zakończeniu 
wojny dowodził partyzantką na Lubelszczyźnie, piastując funkcję dowódcy Inspektoratu Lublin WiN. Oto jak mówił 
o nim Władysław Siła – Nowicki, ówczesny przełożony Dekutowskiego: „Wkrótce zyskał opinię wybitnego dowódcy. 
Cechowała go odwaga, szybkość decyzji a jednocześnie ostrożność i ogromne poczucie odpowiedzialności za ludzi. 
Znakomicie wyszkolony w posługiwaniu się bronią ręczną i maszynową, niepozorny, ale obdarzony wielkim czarem 
osobistym umiał być wymagający i utrzymywał żelazną dyscyplinę w podległych mu oddziałach, co w połączeniu 
z umiarem i troską o każdego żołnierza zapewniało mu u podkomendnych ogromny mir. Nazywali go »Starym«, 
choć nie miał jeszcze trzydziestu lat”.  
 
Działalność „Zapory” wpisuje się w historię także gminy Radecznica. W klasztorze w Radecznicy w latach 1939 – 
1951 powstało swoiste „centrum konspiracji niepodległościowej”. Gwardianem był wtedy o. Józef Płonka 
„Czarny”, który często udzielał schronienia oddziałom partyzanckim. W sanktuarium bywał Marian Pilarski „Jar”, 
Władysław Siła – Nowicki – inspektor zamojski AK , a także sam „Zapora”. Za murami klasztoru odbywały się narady 
dowództwa. W okolicach Hoszni Ordynackiej, na tzw. Łyścu powstał bunkier „zaporczyków”. 
 
Ciekawa jest historia uroczystej Wigilii z 1943 roku, która to odbyła się w obozie partyzanckim w lesie w okolicach 
Czarnegostoku. Na uroczystość stawiło się wielu przedstawicieli miejscowych struktur AK, m.in. Tadeusz 
Kuncewicz „Podkowa” oraz o. Wacław Płonka „Czarny”. W podniosłej atmosferze spożyto tradycyjną wieczerzę 
wigilijną. Wystąpił miejscowy chór, były przemówienia i wystąpienia gości. Była to jedyna uroczysta Wigilia 
w Obwodzie Zamość AK. 
 
Oddziały „Zapory” w latach 1945 – 1947 przeprowadziły około 60 akcji zbrojnych, mających na celu najczęściej 
rozbicie posterunków MO oraz likwidację najbardziej szkodliwych funkcjonariuszy. Co warte podkreślenia, 
Dekutowski na śmierć skazywał nielicznych zdrajców, najczęściej wymierzając schwytanym kary chłosty. 
 
Major nie skorzystał z „amnestii” ogłoszonej przez władze komunistyczne w 1947 roku, komentując swoje 
postanowienie słynnym zdaniem „Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie”. Następnie, 
zagrożony aresztowaniem podjął decyzję o wyjeździe na zachód. Dowództwo objął po „Zaporze” jego zastępca, 
Zdzisław Broński „Uskok”. 
W wyniku zdrady major Dekutowski został schwytany przez UB w Nysie na Opolszczyźnie. Osadzony najpierw 
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w Będzinie, a później na warszawskim Mokotowie przeszedł okrutne śledztwo. O ostatnich chwilach „Zapory” pisze 
w swojej książce Ewa Kurek: „Miał trzydzieści lat, pięć miesięcy i 11 dni. Wyglądał jak starzec. Siwe włosy, wybite 
zęby, połamane ręce, nos i żebra. Zerwane paznokcie. – My nigdy nie poddamy się! – krzyknął, przekazując przez 
współwięźniów swe ostatnie posłanie. Według dokumentów wyrok wykonano przez rozstrzelanie. Mokotowska 
legenda głosi jednak, że ubowscy kaci zapakowali majora »Zaporę« do worka, worek powiesili pod sufitem 
i strzelali, sycąc swą nienawiść widokiem płynącej spod sufitu niepokornej krwi. Potem w pięciominutowych 
odstępach mordowali jego żołnierzy: »Rysia«, »Żbika«, »Mundka«, »Białego«, »Junaka« i »Zawadę«”.  
 
Postument upamiętniający majora Hieronima Dekutowskiego został odsłonięty 9 października 2003 roku przy ulicy 
Lipowej w Lublinie. W tym samym roku wzniesiono pomnik na Placu Zamkowym na cześć 250 żołnierzy ze 
zgrupowania „Zapory”. Szczątki zamordowanego dowódcy odnaleziono na cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 
„Ł”. Zostały zidentyfikowane na podstawie badań DNA w sierpniu 2013. 
 
„Wasza krew za naszą wolność” 
 
Przykład odwagi, poświęcenia dla ojczyzny i wierności prawdzie, jaki dali nam Żołnierze Wyklęci, musi 
procentować w naszym codziennym życiu. Nie dajmy się ogłupić propagandzie rządowych mediów, nie dajmy sobie 
wmówić, że autorytetami są celebryci promowani w telewizji. Niech postawa „Zapory”, „Żelaznego”, „Łupaszki”, 
„Ordona”, „Pługa”, „Grota”, „Orlika”, „Inki”, Pułkownika Witolda Pileckiego i wielu innych Niezłomnych będzie 
odpowiedzią na pytanie, jakimi wartościami należy się w życiu kierować i jak życie zgodnie z nimi przeżyć. 
 
„Marsz Zaporczyków” 
 
Maszerują cicho niby cienie 
Poprzez lasy, góry i pola. 
Niejednemu wyrwie się westchnienie, 
Idą naprzód – taka ich dola. 
 
I idą wciąż naprzód, bo taki ich los, 
I ani żal , ani tęsknota 
Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, 
Bo to jest ,,Zapory” piechota 
 
A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury 
I nastanie cicha , piękna noc. 
To leśnej piechoty ciągną sznury 
Widać wtedy siłę ich i moc. 
 
Choć twardą im była germańska dłoń, 
Do boju ich parła ochota 
I zawsze zwycięstwo musiało ich być 
Bo to jest ,,Zapory” piechota. 
 
Teraz za drugiego okupanta, 
Jeszcze nam nie oschła jedna krew. 
Po zdradziecku sięga nam do gardła, 
Na tajgi Sybiru chce nas wieźć. 
 
Pomylił się Stalin , pomylił się kat, 
A z nim ta zdziczała hołota; 
Za Katyń, za Zamek, za Sybir, za krew 
Zapłaci ,,Zapory” piechota. 
 
Autorem marszu powstałego w 1945 roku jest por. Stanisław Gabriołek S. ,,Grot”  
 

(Opracował: Wojciech Kondrat) 
Źródła: 
 
Kurek Ewa, "Zaporczycy", Lublin 1995 
 
www.hieronimdekutowski.pl/ 
www.zaporczycy.pl 
horajec.republika.pl 
podziemiezbrojne.blox.pl 
wkazimierzudolnym.pl/zycie-i-smierc-hieronima-dekutowskiego.html 
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NIELISZ… I MIELISZ 
 Wieś nad Wieprzem w rozjeździe szosy z Zamościa na Szczebrzeszyn i Lublin. Z południa – przez las – 
Deszkowice, ze wschodu Złojec z Krzakiem i Wólką i dalej, z północy – również za lasem – Piaski. Po drugiej stronie 
rzeki – z Porem już, Łętownią i Werbką – Nawóz z Gruszkami i Stawy. Wieś z urzędu i w papierach: Nielisz. A ludzie 
tu o niej – Nielisz i Mielisz. To drugie przykładają obrotniejsi w nazwach do mlika z mleka czy kunia: ot, prymityw, 
chłopskość. Przykład… lecz skąd się ta podwójność brała u niechłopów i w dokumentach?... 
 
Stara wieś, o!...stara: kamienne toporki to tu, to tam, siekierki z kamienia, krzemienne groty i noże. I aż dziw, że 
archiwa zamojskiej ordynacji znaczą ją  dopiero z rokiem 1401 przy sprawie wyrębów budulca z lasów nieliskich na 
budowę Woli Deszkowickiej, na dziś Michalowa, a Mikołaj Stworzyński – ordynacki archiwista z połowy zeszłego 
wieku – w swoim „Opisaniu statystyczno-historycznym Dóbr ordynacji”… - przy roku 1502 i wzmiance o Nieliskim 
Stawie. A za pradawną obecnością tu człowieka przemawiają też zachowane do dziś kurhany. Już przed wojną 
ogólną ciekawość budziły zbiegające się trójkątnie garby ziemne w części kościelnej wsi zwanej Majdankiem. 
W pamięci najstarszych – to „wały”. Po wojnie odkryto tu w wykopach pod szosą – przy niedawnym jeszcze 
rozlewisku Popławki – spore kupki drzewnego węgla. Takiż robiono w lasach Ordynacji jeszcze w połowie ubiegłego 
wieku. Można się domyślać śladów mielszy ( mieleszów czy mieliszów). Zasadne, bo w pobliżu i góra – zawsze 
zwana Prażą. W bezpośrednim sąsiedztwie z nią „Koszałczyńska”. Tak też ona w papierach posiadaczy 
z najdawnia. I jeszcze jedna nieliska (…mieliska) ciekawość: grudki żelaza i rudy darniowej wzdłuż strugi Ruda 
z lasów od strony Zarudzia po ujście jej do Wieprza pod Rudzimi Górami. Czyżby trop na rudnie z dymarkami? 
Wszak – wedle Aleksandra Tarnawskiego (prof. UJK we Lwowie – 1935) – jeszcze w latach sześćdziesiątych 
szesnastego wieku rudę żelazną do zespołu dymaro – kuźniczego w Wywłoczce dowożono i stąd, od Nielisza. 
 Wieś przez wieki związana była w ramach wazallatu ze Szczebrzeszynem i Gorajskimi oraz innymi po nich 
dziedzicami feudum. Pokaźne w okolicy dobro obejmowało do dwudziestu km kw. obszaru między wspomnianą tu 
Rudą z południa, a ujściem Łabuńki na północy i Złojcem z Zarudziem od wschodu. Dobro Nieliskch – od dawna, jak 
sięgnie litera. 
Nieliskie lasy… zawarte połacie starodrzewiu – budulec. Wyręby za wiedzą i zgodą dziedziców wsi i bez nich – kość 
niezgody i sądów -  w szesnastym wieku w ziemstwach, trybunałach i Sejmach przeciw feudałom na 
Szczebrzeszynie. A wyręby na coraz to nowe osady, wsie i wole czy wólki, - w ich szczebrzeszyńskiej podległości – 
wyręby na groblę z gaci na stawie, Nieliskim Stawie na Wieprzu i Porze, między Nieliszem i Nawozem. Przegrywają 
nasi nieliscy dziedzice – feudum z jurysdykcją nad wasalami i wyjęciem spod wszelkich sądów i Trybunału. Kiedy 
w 1583 zgorzał szczebrzeszyński zamek z przywilejami, w tymże samym roku król Batory wydał Szczebrzeszynowi 
nowe, a Zygmunt III w 1593 roku to pozatwierdzał – z prawem wyrębów w lasach nieliskich ( jako że już w 1401 r. 
ówcześni panowie na Szczebrzeszynie prawa wyrębu w lasach nieliskich – za wiedzą dziedzica wsi Nielisza – 
dozwolili). W 1593 r. także Jan Zamoyski staje się po Czarnkowskich, panem Szczebrzeszyna z włością i wszami 
lennymi. Nowemu feudałowi łatwiej było przekonać Nieliskich do lennej uległości. Zresztą miał on tu już wcześniej 
niewielką część osiadłości i lasu po ojcu. No nie od rzeczy dodać dobrosąsiedzkość Nieliskich z Kozłorogami – 
Jelitczykami z Zamościa (Starego dziś) i Piasków. W ostatnich latach szesnastowiecznych o gwałtach leśnych na 
szkodę Nieliskich nie słychać już. Za to zaczną się skargi, że „… nieliscy niszczą lasy nieliskie Zamoyskiego”. 
 Pod koniec szesnastego wieku przy Krzysztofie i Janie Nieliskich kilka rodzin szlacheckich, zapewne z rodem 
skoligaconych po kądzieli. W pierwszej połowie siedemnastego następuje rozpad dobra Nieliskich i zanik ich 
męskich potomków we wsi. Ostatnim znanym tu Nieliskim był Piotr, po Janie. W majętność obrasta i jeszcze za 
życia ostatniego z Nieliskich od miana dziedzica na Nieliszu dojdzie Maciej Gąsiorowski. Zapisze się on też na 
trwałe w pamięci wsi i okolicy fundacją w 1640r. pierwszego tu kościoła. Gąsiorowscy przetrwają z folwarkiem do 
połowy następnego wieku. Po nich będzie przez półwiecze prawie (z ordynacką zachętą i konsensami) skupiał 
część do części na nową całość Ignacy Żabolicki. W 1802 r. wszystko to, za zł p. 151.500 nabędzie Zofia z ks. 
Czartoryskich Zstanisława Zamoyska, dla ordynacji. 210 mórg pola i 144 łąk folwarcznych, przy dworze, z 600 
morgami użytków w osiadłościach 47 poddanych włościan i 9 zagrodach – ludzi z folwarkiem związanych robotą 
bądź usługami w rzemiośle; młyn z karczmą zajezdną na grobli, dwie jeszcze we wsi -  z zajazdem pośrodku i przy 
kościele zwyczajna; browar także w folwarku (nie liczyła się już wysłużona do szczętu gorzelnia – z Gąsiorowskich 
jeszcze, a trunki na potrzeby karczem swoim przemysłem „gnali” sami karczmarze, każdy dla swojej). 
Folwark włączono do starozamojskiego klucza „dóbr” i był on na początku zarządzany z administracji – miał 
rządców, potem puszczany w wieloletnie dzierżawy za 7.000 złp rocznego czynszu – ze wszystkiej 
„intraty” (z wyjątkiem lasów). Folwark będzie się z roku na rok powiększał o morgi i całe gospodarstwa 
z zaścianka… dojdzie Staw. Pomiary z 1842 wykazują już 1378 mórg 247 pr. własności ordynackiej w gruntach 
dworskich i włościańskich (przy 140 mórg zaściankowych). A same pomiary wynikły ze skarg na folwarczną 
niesprawiedliwość i zdzierstwo. Regulacja ordynacka z tych pomiarów niewiele jednak mogła ulżyć chłopom             
5-rocentowym „mniej” w powinnościach. 
 Ukaz uwłaszczeniowy zastał w Nieliszu – poza folwarkiem, kościołem(6 mórg 189 pr.) i zaściankiem -
814 mórg 254 pr. użytków rol. 48 osad włościańskich i 51 zagrodniczych (tu od prętów do paru morgów tylko). 
Z uwłaszczeniem spory o służebności – pastwiskowe i leśne – sądy o „przekroczeniu” (aż do nadziałów w latach 
dwudziestych naszego wieku). Osobno spory i sądy z zaściankiem: i o las, bo Ordynacja chce mieć wyłączność 
w nim, i o propinację, bo „cząstkowi” (drobna szlachta) „pędzą” trunki, dla siebie i nie tylko, choćby pominąć 
spory o ryby w Stawie i o ptactwo na nim. W idącej po swojemu już pouwłaszczeniowej wsi zaczyna się zmieniać. 
Średnia wiejska gospodarstwa na początku w grupie 48 b. włościan sięga tu 14 mórg. W dwadzieścia lat później 
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u trzynastu z nich przekroczy 15 i tyluż – z włościan i zagrodników – gospodarzy na „właszczyznach” mniejszych, aż 
do 5 mórg. Reszta z tych 99 uwłaszczeniowych na „zagrodach” nadal. Co bogatsi przechodzą za przykładem dworu 
z wołów na konie, więcej hodują, sochy zmieniają na pługi. 
 Coraz powszechniejszy, przy bobrach i grochach, staje się ziemniak. W ciągu półwiecza (od 1827r.) podwaja 
się do 750 dusz ludność wsi – nie tylko kościelnej już: wieś podległa gminie Staremu Zamościowi ma od początku 
lat siedemdziesiątych gminę u siebie. Jako gmina dorabia się szkoły – ruskiej co prawda, jak wszędzie, 
z nauczycielem Iwanem Rajkowem. Pod lata dziewięćdziesiąte powstanie tu przy kościele (trzecim już z kolei) 
włościański zespół chóralno-muzyczno-taneczny, z przewagą nieliskich i pierwszym stąd smyczkiem – Grzesiem 
Smutniakiem „Czarnym” – nieliska kapela. Robili to miejscowi organiści Kępińscy – ojciec z synem, Teofil z Leonem 
(pociągani przykładem Namysłowskiego z Chomęcisk). Przetrwała do lata 1915 roku. W przełomie wieków wiejskie, 
potem o większym zasięgu w gminie, pierwsze w okolicy kółko rolnicze, ze sklepem i składem sprzętu (przy 
nieliskim folwarku) i pod opieką jego dzierżawcy – społecznika Jana Krzywickiego. Rozbił to pocisk armatni 
i strawił ogień w tym wspomnianym już drugim roku „pierwszej światowej). Najstarsi do dziś przypominają, że :… 
za kółka to i targi tu były na majdankowym błoniu za karczmą”. W 1903 sekretarz gminy Antoni Urbański tworzy 
przy pomocy ks. Wojciecha Telatyckiego wiejską straż ogniową. Przez wiele lat, nim się sprawa przyjmie po 
wioskach będzie straż gminną. W rok później onże Urbański przeprowadzi urząd gminny z komornego po chłopach 
do gminnej kamienicy z cegły. A gmina z 25 sołectw na 20 141 mórg obszaru po jednej i drugiej stronach Wieprza 
( z 4810 duszami w 1898r.). 
 „Pierwsza światowa” zostawiła tu dwa wojenne cmentarze (na Grobli przy Łętowni i na polach pod 
Krzakiem) – do niedawna jeszcze to tu, to tam kawałki okopów. Brała chłopów na fronty, rozganiała po świecie. 
Czy wróciła wszystkich?... Ale też i z ochoty szli stąd na nią, do polskiego już wojska, bić się o Polskę. Dla tych 
wojna kończyła się w dwudziestym pierwszym. 
 Krzyżami „Virtuti…” wracali z niej Antek Hanulak i Franek Koczot – z zaleczonym postarzałem jeden, bez 
nogi drugi – szczęśliwiej inni z Andrzejem Wiąckiem i Michałkiem Smutniakiem(synem Grzesia „Czarnego”). 
Chadzali na wojny z Nielisza i dawniej, tak i tradycja. W 1623 na skutek ran od Turka odniesionych umiera 
w Starym Zamościu na dworze chorążego chełmskiego, z którym wojował, nieliski szlachcic Jan Kormański („… tam 
też pochowan w kościele”). Z honorami woskowymi w 309 lat później tu na miejscu chować się będzie Antoniego 
Kormańskiego, powstańca 1863/ 64 roku. Jan Zakrzewski – szlachcic, Józef Mazur – włościanin, Jonasz (imię już 
z pamięci wypadło) – szewc i Józef Kaliniak – szlakowy leśny (Czech tu skądś naszły) Wolnej nie zaznali. 
Powstańcem był i o Nielisz się otarł w powstaniu Kępiński spod Opola – ten, ten zaznaczony przy kapeli, ojciec. 
Pierwsza Światowa kończyła się tu na początku grudnia 1918 rozbrojeniem przez miejscowych peowiaków 
posterunku „awstryjskich żandarmów” i próbą tworzenia nowej gminnej władzy, już po polsku (co Lublin rad był 
łączyć do „rewolty Grabka” w Zamościu). Nie wytrzymała naciągana cierpliwość… Wieś od roku miała znów szkołę 
– spod topora, nową i z polskim słowem – najpierw pani Marii Jesionkiewicz. A tamta, „ruska”? Poszła z dymem od 
kuli, a pan Rajkow ze swymi. Od roku przypominał się ludziom z dębowego krzyża przy jeziorze u „lipowej alei” 
w lesie Kościuszko (tu miał ponoć popasać w drodze na Zamość w 1792). 
  W międzywojniu, po 1918 dalsze zmiany we wsi. Straż pożarna zmienia „szopę” na remizę z cegły i pod 
Mieczysławem Stankiewiczem (sekretarzem gminy) wchodzi w lata trzydzieste w rząd najlepszych straży 
województwa. Ks. Stanisław Samorek – syn chłopa z Klementowic, tyleż rolnik, ogrodnik i pszczelarz, co kapłan 
zachęca przykładami ze swego proboszczowskiego gospodarstwa do coraz większych zmian i nowości. „Kaesemy” 
u niego to najpierw zespoły „peerów” – kursy, konkursy, pokazy i wystawy. Przyciągał. I co zdolniejszy  z tej 
młodzi do Sitna kierował i do Janowic, na szkoły. W latach trzydziestych po młodzież zaczynają sięgać kolejno 
i „gminny Strzelec”, i rozrastające się Wici. Różnicują się też w poglądach starsi: w południowej części, gdzie 
sołtys szlacheski „gminna”, żyjący z rzemiosła i lasu, no i folwarczek (tak, po serwitutowych nadziałach on już 
tylko) – „Bebe” i „Ozon”; północna z sołtysem chłopskim –włościańska – zielona i główny punkt gminny 
Stronnictwa. Ale w   „Rezerwie” te polityczne różności nie dzielą. W przerwie między „Be-be” a „Ozonem” 
zamojski adwokat Henryk Świątkowski nawiązuje tu, i  to na południu, przy „gminie” grupę PPS, z Janem 
Antoszkiem „Kabziuniem”. Próbują swego miejsca we wsi narodowcy z gazety pod wężem o głowie Żyda. Czego tu 
nie było… . Udało się i Kępińskiemu, synowi Teofila powstańca, uzbierać z dawnych śpiewaków i muzykantów na 
taką chóro-muzykę przy kościele, żeby jak dawniej.  Dobrze zapamięta się we wsi strażacka remiza ze sceną 
otwartą – dla dzieci ze szkoły i młodych spod wszystkich znaków. Coś tam dodawały z siebie do tego wszystkiego 
nabierając znaczenia biblioteki – szkolna, księża i „Strzelca” z „Rezerwą”. Tak Nielisz i w międzywojniu ton 
nadawał swoim wiejskim sąsiadom z gminy. 
  Druga wojna światowa to także osobna kartka historii. Najwymowniej przypomina ją tu Pomnik pamięci 
ofiar- sięgających (z tymi z 7 rodzin żydowskich) liczby 100. Zdziesiątkowały wieś odwetowe pacyfikacje za 
partyzanckie akcje na torach, podstępne areszty gestapo – Rotunda i „Majdanki”. Stąd już w końcu września – 39 
początek konspiracji. Przypłacą ją życiem jej twórcy: Mieczysław Stankiewicz- aresztowany 3 listopada 39 r. na 
Zamku Lubelskim, Edmund Mazur, kierownik nieliskiej szkoły, zabrany w połowie lipca 1941 – w Oświęcimiu. 
W lesie czterdziestego przejdą przez Rotundę i pójdą… „za druty”, co czynniejsi z „rezerwy”, z jej prezesem, 
wójtem gminy, Józefem Wytrzyszczewskim – ten po Oranienburgu skończy w Sahsenhausen. Obok ZWZ – AK 
w chłopskiej części wsi bechowcy z Jankiem Puchaczem potem Janem Mańkowskim (choć ten wyjątkowo, ode 
dworu, z południa) w ZWZ – AK po E. Mazurze Ksawery Szarlip. Wysiedlenia dla „czarnych” wieś obeszły, ale 
w czterdziestym trzecim „gminę” jej zabrano do Złojca, ośrodka nasiedleńców. Wróciła na swoje po przegnaniu 
Niemców. 
 Nielisz dzisiejszy… Starowieś z przysiółkami, kolonie i to tu, to tam coś pojedynczego z osobna – 356 
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domostw z tysiącem dusz, ( a użytków rolnych, z 2200 obszaru w ogóle) – i o 247 gospodarstwach rolnych. 
W granicach wsi nadal jeszcze ponad 1000 ha lasów (ze 150 ha chłopskich). Wieś już po nowemu: najmniej jedna 
trzecia domów z pustaków i cegły, pod eternitem i blachą (w większości piętrowa); szosa na gładko, elektryczność 
i – w tym roku już – wodociąg; po scaleniu i melioracji. Ma Nielisz nową, dużą i w piętro, choć drewnianą – szkołę 
(a w starej, z pierwszej światowej – przedszkole). Jest tu ośrodek zdrowia z apteką; zaraz za Wieprzem, w Stawie 
– weterynaria, gminna biblioteka z dwoma „Ruchami” przy sobie – klubo-kawiarnia (bez kawy) i kioskiem 
z gazetami. Straż pożarna pod Antonim Antoszkiem podwoiła remizę (to w niej Klub Ruchu), dorobiła się 
najnowszego sprzętu i ma samochód. GS handluje tu z trzech sklepów i na „krzyżówce” wzięła się do budowy 
piekarni; tam też, z przeciwka SKR robi sobie gminną bazę. W planach na „krzyżówkę” budowa jeszcze w tym 
pięcioleciu – przy lesie – domu służby zdrowia, żeby ona wreszcie nie w ciasnocie po wsi. Wieś się buduje, urządza 
i kształci dzieci. Za co?... Tytoń. Przy 397 ha uprwa zbożowych i 114 ziemniaków 82 ha tytoniu. Pierwsi tytoniarze 
w gminie (a chyba i w województwie). 
 Przykłady wydajności i jakości. Kto go tu nie planuje… Choć trochę, kawałek, niech i „przy kimś”. 
Tytoniarska wieś – teraz już ze stacją wykupu, takie tytoniarskie „stąd i tutaj”. Wieś kształci dzieci: trzydzieści 
nazwiska – liczą mi, po uczeniach, półtorej setki – to ci z ogólniaków i przeróżnych techników, ze dwieście – tak, 
tak wychodzi dalej z rachunku – było w zawodówkach. Niemało… Wieś dochowała się swoich w przeróżnych 
zawodach i wszędzie, cóż… jeśli najmniej dla siebie; zostaje co piąte. I tak z roku na rok ubywa tu rąk – wieś się 
starzeje. „Jak ich zatrzymać?”… Problem – choć naczelnik gminy pociesza, że „…tu to jeszcze, jeszcze…” Przyrost 
naturalny podobno większy niż gdzie indziej. 

 
(Opracował: Tomasz Jaworski) 

 
 

 
Wspomnienie o Janie Polskim pseudonim”Strumyk” 

 
Wrzesień 1939 r. otworzył w dziejach Zamojszczyzny tragiczny 
rozdział. W czasie wojny obronnej toczyły się tu zacięte walki 
szczególnie, że ziemia ta doświadczyła obecności dwóch 
najeźdźców: niemieckiego i sowieckiego, a od października 1939 
roku znalazła się pod okupacją niemiecką.  
Ludność Zamojszczyzny doświadczyła wszelkich przejawów terroru 
niemieckiego oraz szczególnych obostrzeń dotyczących życia 
codziennego w realiach  
okupacyjnych. Już w początkach okupacji doszło do pierwszych 
aresztowań, zatrzymań zakładników, czy też rekwizycji mienia.  
 
W listopadzie 1942 roku na rozkaz Odilo Globocnika Niemcy 
rozpoczęli akcję wysiedleńczą Zamojszczyzny, uznanej za 
"pierwszy obszar osiedleńczy" w ramach Generalnego Planu 
Wschodniego, zakładającego wysiedlenie rdzennej ludności 
z terenów Europy Środkowej i Wschodniej i zastąpienie ich 
niemieckimi osadnikami. 
Pierwsze wysiedlenia rozpoczęto w listopadzie 1941 roku – ofiarą 
padła wówczas wieś Skierbieszów, kolejno wysiedlano wsie 
powiatu zamojskiego i tomaszowskiego, hrubieszowskiego 
i biłgorajskiego. 
Prowadzona akcja wysiedleńcza Zamojszczyzny stała się 
bezpośrednią przyczyną podjęcia akcji zbrojnych przez podziemie.  
W tym czasie już funkcjonowały w tym regionie dobrze zorganizowane struktury Armii Krajowej oraz Batalionów 
Chłopskich.  
Działania prowadzone były głównie w trzech obszarach: organizacji akcji ewakuacyjnych zagrożonej ludności, 
prowadzenie akcji odwetowych przeciwko kolonistom niemieckim oraz podejmowanie akcji odwetowych 
skierowanych wobec policji i administracji niemieckiej oraz paraliżujących drogi komunikacyjne.  
W sumie oddziały partyzanckie przeprowadziły w tym okresie około 300 akcji zbrojnych. 
Należy podkreślić, że zalążki konspiracji zamojskiej powstały jeszcze w 1939 r. Zaangażowane w nią były różne 
środowiska, prowadzono opór cywilny, jak i zbrojny, zainicjowany na szeroką skalę właśnie pod wpływem 
niemieckich akcji wysiedleńczych i pacyfikacyjnych Zamojszczyzny. 
Wiosną 1944 r. w ramach Inspektoratu Zamość AK walczyło 14 oddziałów partyzanckich, co stanowiło niemal 
połowę stanu całego okręgu lubelskiego. Tak rozbudowana sieć oddziałów partyzanckich i największa na 
Lubelszczyźnie intensywność walk nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ludności cywilnej, szczególnie zamojskich 
wsi wspomagających oddziały leśne. Oprócz zorganizowanych na wzór wojska oddziałów leśnych, istniały 
w poszczególnych wsiach drużyny wzywane w razie potrzeby do poszczególnych akcji. 
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Zapotrzebowanie na żołnierzy podziemnej armii było bardzo duże, do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich 
przyjmowana była młodzież nawet w wieku 15 i 16 lat. 
Jednym z takich chłopców był Jan Polski pseudonim „Strumyk” z Gruszki Zaporskiej, urodzony w 1927 roku.  
Oddajmy głos Janowi Polskiemu, który w swoich wspomnieniach z lat okupacji niemieckiej pisze tak: 
„W 1941 roku zostałem przez Jóźwiaka ps. „Proch” w obecności Jana Szarana  
ps. „Polny” zaprzysiężony do ZWZ- Związek Walki Zbrojnej. 
Był to dla mnie wielki dzień, w którym stałem się żołnierzem ZWZ-AK.” 
i dalej: 
„Należałem do drużyny w placówce AK Gruszka Zaporska. Rejon „Radło” Radecznica. Komendantem Rejonu 
Radecznica był Bohun Piotr „Gromski”, poległ w nierównej walce z Niemcami. Następnym komendantem Rejonu 
„Radło” był por. Godzisz Jan „Kraśnik”. 
Przeszedłem szkolenie teoretyczne, praktyczne i bojowe z bronią zwykłą, maszynową, obsługą karabinów 
maszynowych, pistoletów maszynowych. Zostałem przydzielony jako celowniczy RKM w stopniu starszego strzelca. 
Brałem czynny udział : W Turobinie -zdobycie prowiantu dla oddziałów leśnych AK i BCH. Pod dowództwem por. 
„Podkowy” brałem dwukrotnie udział w niszczeniu mostu kolejowego oraz wieży ciśnień w Ruskich Piaskach.” (1) 
Jan Polski został ciężko ranny w akcji „ Nielisz” dowodzonej przez Adama Piotrowskiego ps.”Dolina”, której celem 
miała być według przywołanych wspomnień likwidacja w Nieliszu konfidenta gestapo - Mazurka. W akcji brało 
udział 16 mężczyzn, była ona całkowicie nieudana, gdyż konfidenta nie znaleziono w domu. 
W trakcie odwrotu grupa bojowa na skrzyżowaniu dróg w Rozłopach wpadła w zasadzkę żandarmerii niemieckiej. 
Zginęło 7 partyzantów a 3, wśród których był Jan Polski, zostało ciężko rannych. 
„ Przy pomocy kolegów dotarliśmy do miejscowości Tworyczów. Koledzy wprowadzili mnie do domu Poźniaka. 
Tu okazało się, że otrzymałem kilka ran.  
Miałem przestrzelone obie stopy, przestrzeloną lewą dłoń, przestrzelony podbródek, powierzchowne rany głowy 
i lewą łopatkę. Wszystkie rany z naruszeniem kości. 
Pierwszego opatrunku udzieliła mi żona Poźniaka, podarła czyste prześcieradło, rany okręciła.”... (1) 
Nocą „Strumyk” został przewieziony do Hoszni Ordynackiej i ukryty w pomieszczeniu pasiecznym Michała Zdybla, 
gdzie pomocy lekarskiej udzielił mu doktor Jartak z Goraja. 
Szukając bezpiecznego schronienia partyzanci przewieźli rannego kolegę do Zaporza, do domu oficera AK Kaszy ps. 
„Ryż”. Po ośmiu tygodniach leczenia i rekonwalescencji pod opieką doktora Zawrotniaka z Radecznicy 
i sanitariuszki Zofii Batorskiej ps. „Ewa” wrócił do zdrowia i sprawności. 
Jak pisze Jan Polski: „ Zameldowałem się u swojego d-cy „Polnego” jako gotów do dalszej żołnierskiej służby 
Ojczyźnie”... 
Lipiec 1944 przyniósł wolność ziemi zamojskiej. Dla mieszkańców był to czas radości i odbudowy. 
Ja wraz z rodziną zabrałem się do pracy na roli, do odbudowy zrujnowanego przez okupanta gospodarstwa”. (1) 
Za walkę w okresie okupacji niemieckiej Jan Polski otrzymał liczne odznaczenia: 

„Krzyż za wolność i niepodległość z mieczami” nadany przez Prezydenta RP na uchodźstwie (Londyn 1988 r.), 
srebrny „Krzyż zasługi z mieczami” nadany przez Prezydenta RP na uchodźstwie (Londyn 1988 r.), 
„Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, 
„ Krzyż Armii Krajowej”,  
„Złoty Krzyż Zasługi z mieczami”, 
Odznakę Weterana Walk o Niepodległość, 
Odznakę Pamiątkową Batalionów Chłopskich, 
Odznakę Pamiątkową „Akcji Burza”, 

oraz został w 2001 roku mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień kapitana. 
Jan Polski czasy powojenne spędził w Zakłodziu gdzie zmarł w 2012 roku. 
 
Czas II wojny światowej jest czasem odległym, szczególnie dla osób urodzonych już w wolnej Polsce, ale żyje 
jeszcze bardzo dużo ludzi żywo pamiętających tragedię, którą ze sobą niosła. Różne są oceny minionych zdarzeń, 
tak jak różna jest ludzka pamięć o nich. Opisana akcja „Nielisz” także budzi kontrowersje wśród znawców tematu, 
niemniej rolą tego artykułu nie było rozstrzyganie, kto ma rację, ani też szczegółowa analiza przebiegu akcji. 
Pragnęliśmy w nim jedynie ocalić od zapomnienia naszego krajana Jana Polskiego. 
 

(Opracowała Hanna Mrówczyńska) 
 

 
„Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej, wrzesień 1939 – lipiec 1944rok” 
Jan Polski ps. „Strumyk” 
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Katolicka Wszechnica Ludowa w Deszkowicach 
Pierwszych 

 
W niedzielę 23 lutego 2014 r. w Deszkowicach Pierwszych w gminie Sułów odbyło się inauguracyjne spotkanie 
Katolickiej Wszechnicy Ludowej. Przybyło nań ponad 60 osób z gmin Sułów i Nielisz. 
 Wszechnica przejęła tradycje wcześniej istniejącego Uniwersytetu Ludowego a została powołana do życia 
porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy KUL a Województwem Lubelskim w dniu 15 października 2013r. 
W imieniu KUL podpis pod porozumieniem złożył Rektor - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, natomiast w imieniu 
Województwa – Marszałek Krzysztof Hetman. 
Wszechnica wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności wiejskiej, której brakuje kontaktu ze światem nauki 
i nowoczesnego myślenia i to myślenia w duchu katolickim i patriotycznym. Czytając  założenia programowe 
Katolickiej Wszechnicy Ludowej, znaleźć można takie punkty jak:  

Motywowanie i inspirowanie do pracy twórczej i udziału w życiu obywatelskim 
Popularyzowanie wiejskich form spółdzielczości 
Zachęcanie do podejmowania niezależnych decyzji 
Kształcenie myślenia 
Upowszechnianie oświaty i kultury 
Kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej 

 
W spotkaniu inaugurującym na Zamojszczyźnie wzięli udział zarówno Rektor jak i Marszałek. 
Z ramienia KUL przybyli także: 

dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL - kierownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego, 
dr Marcin Szewczak –adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji, który wygłosił inauguracyjny wykład pt. Rozwój obszarów wiejskich w świetle 
nauczania Jana Pawła II. 
O przyszłości polskiej wsi w wymiarze materialnym mówił do zgromadzonych Janusz Baran – zastępca dyrektora 
Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawił on perspektywy 
finansowania gospodarstw z funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 
Po wykładach rozpoczęła się seria pytań do Marszałka i Rektora od zgromadzonych słuchaczy. Pytano między 
innymi o zagadnienia historyczne jak i sprawy aktualne dotykające mieszkańców podzamojskich wsi. Młodzież 
pytała o możliwość otwarcia nowych kierunków studiów na KUL. Dla żyjących w otulinie zbiornika wodnego Nielisz 
najbardziej palącym problemem wynikłym w trakcie dyskusji był poziom wód gruntowych podnoszący się co roku 
wraz ze spiętrzaniem poziomu w zbiorniku retencyjnym. Marszałek Krzysztof Hetman obiecał zgromadzonym, iż na 
kolejne spotkanie przybędzie dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – pan Stanisław 
Jakimiuk i będzie można z nim wspólnie znaleźć rozwiązanie nurtującego mieszkańców problemu.  
Organizatorzy spotkania :  Radny Województwa - Marian Jaworski i ks. Bolesław Michalski – proboszcz Parafii 
Deszkowice, mają nadzieję na cykliczność spotkań w ramach Kat. Wsz. Lud. Uważają, iż wykłady prowadzone 
w duchu chrześcijańskim i patriotycznym, dają szansę na obronę zagrożonych obecnie wartości, którym polska 
wieś była wierna przez całe wieki, a także otwierają przed społecznością wiejską szersze horyzonty postrzegania 
świata i realnej jego oceny. Organizatorzy  mają też nadzieję, że za tym przykładem pójdą kolejne gminy naszego 
powiatu. 

 
(Autor: Tomasz Jaworski) 

 
 
 

„OCZAMI DZIECKA” 
/Okupacja – Wysiedlenie/ 

 

WIEŚ CHŁOPKÓW 
 

Nie pamiętam, jak długo z tymi tobołami wędrowaliśmy. Po pewnym czasie zbliżyliśmy się do pierwszych 
zabudowań. Rzeczywiście nie było widać ludzi. Wieś jakby wymarła. Ja z rodzicami oraz z rodziną babci – Bubiełów 
oraz kuzynów – Misiarzów 8) trafiliśmy do zadbanego gospodarstwa. Z nami oczywiście ulubiony Burek.  

Nieśmiało zza stodoły, od strony lasu wyszła jakaś postać. Jak się później okazało - gospodarz, właściciel tej 
posesji – pan Stanisław Magdziarz. Po krótkiej rozmowie wszystko było jasne. Kilka chwil potem siedzieliśmy już 
w izbie i piliśmy gorącą kawę zbożową. Pan Magdziarz przyjął nas wyjątkowo serdecznie. Po kilkunastu minutach 
wieś zapełniła się ludźmi. Wszyscy wracali z pobliskiego lasu, po tej strzelaninie. Niebawem wróciła też pani 
Magdziarzowa z dwoma dorodnymi synami – jak się później okazało – dobrymi kolegami. Każda wolna chwila 
wypełniona była pasieniem krów, grą w „kiczkę” bądź „pikora”. Pozostali wysiedleńcy wspólnie z sołtysem rozeszli 
się do poszczególnych gospodarstw. My zatrzymaliśmy się u p. Magdziarza. Na wstępie zrodził się kłopot, gdzie 

http://e.kul.lublin.pl/qltelefony.html?op=3&jid=99
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będziemy spać?  Wprawdzie w domu było kilka pomieszczeń, ale jedno z nich zajmowała starsza pani (babcia), 
w drugim rodzina Magdziarzów, a w kuchni miała spać p. Misiarzowa z malutkim chłopczykiem – Cesiem. Pozostali 
musieli zadowolić się spaniem w stodole. Poranne mycie odbywało się przy studni. Na śniadanie jedliśmy 
przeważnie nabiał – mleko z chlebem. Po śniadaniu każdy zbierał się do swoich zajęć. Mężczyźni, aby zarobić na 
życie, najmowali się do różnych prac gospodarskich i polowych. Kobiety pomagały w pracach domowych, 
w ogrodzie p. Magdziarzowej. Ja natomiast z chłopcami pasłem krowy. W niedzielę po śniadaniu chłopców oraz 
mnie zapraszała do swego pokoju babcia. To była miła pani. Pięknie opowiadała bajki, czasem pogłaskała po 
głowie, a w przystępie szczodrości poczęstowała nas cukierkami. Babcia była bardzo pobożną kobietą, często się 
modliła. 

Nauczyła mnie takiej oto modlitwy: 
„O Pani moja, Matko moja, 
Wspomnij, że jestem Twoim. 
Zachowaj mnie, broń mnie, 
Jako rzeczy i własności swojej – 

-  amen. „ 
Prosiła mnie, abym często ją odmawiał. 
I tak upływał mi dzień za dniem. Robiło się coraz zimniej. Zima zbliżała się dużymi krokami.  
Każdego wieczoru mama napełniała wrzątkiem butelki, by ogrzać posłanie. Po takim zabiegu 
nie było straszne udanie się na spoczynek. Naturalnie kładłem się ubrany w kilka nocnych  
koszul z „uszanką” na głowie. Rano, gdy był przymrozek, to już przy buzi wyczuwało się  
przemarzniętą pierzynę. Trzeba było szukać jakiejś innej kwatery. Tato dowiedział się, że  
w Gorajcu (sąsiedniej miejscowości) jest kilka opuszczonych domów po aresztowanych  
rodzinach. Postanowiliśmy się przenieść. Pan Magdziarz przygotował furmankę.  
Po zapakowaniu naszych bagaży i serdecznym pożegnaniu i podziękowaniu, ruszyliśmy  
w drogę.  

 
 

Bubieło Józefa (babcie ze strony mamy).  Jej dzieci to: synowie: Feliks, Tadeusz, Stefan i córka Stanisława. 
Misiarz Władysław (kuzyn) i jego żona – Janina oraz syn – Czesław. 

 
 
 

WIEŚ GORAJEC 
 

Dzień był wyjątkowo pogodny. Podróż mijała w podobnym nastroju. 
Po przejechaniu kilku kilometrów znaleźliśmy się w Gorajcu. Zgłosiliśmy się 
do sołtysa, który był wcześniej poinformowany o naszym przyjeździe. Sołtys p. Jan Kruk był 
chłopem słusznej postury, wydał mi się bardzo groźnym człowiekiem, ale na szczęście  
myliłem się. Przyjął nas z dużą troską i życzliwością. Po przejechaniu kilkuset metrów dalej,  
wskazał nam pusty, niewielki domek, obok oborę i stodołę. Powiedział – to jest dom  
państwa Wójcików – ich los nie jest mi znany. – Niech wam się dobrze mieszka.  
Po oględzinach, chciało się powiedzieć – „domek ciasny, ale prawie własny.” 
Jedna duża izba połączona z kuchnią i za drzwiami obok jakiś alkierzyk. 
Po przeprowadzeniu prac porządkowych, mama z babcią przygotowały skromny 
posiłek z darów uprzednio przyniesionych przez gospodynie z Gorajca, 
Po dniu obfitującym w mnóstwo wrażeń zbliżał się wieczór. Trzeba było pomyśleć  
o przygotowaniu miejsc do spania dla trzech rodzin. W izbie były dwa łóżka. Zdecydowano, 
że kobiety z dziećmi śpią w łóżkach, mężczyźni na podłodze wcześniej wysłanej słomą.  
Po przespanej nocy, słomę wynoszono do stodoły. Tato oraz pozostali mężczyźni zaczęli 
rozglądać się za jakąś robotą. Miejscowi gospodarze chętnie zatrudniali wysiedleńców przy  
różnych pracach. Jedni jechali do lasu po drzewo, inni pracowali przy omłotach, waląc cepem 
w snop z całej siły, bądź zatrudniali przy pracach gospodarskich. Za pracę otrzymaliśmy 
produkty spożywcze: chleb, mąkę, słoninę, jajka, nabiał itp. 
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Pierwsze święta na wysiedleniu. Były to  
wyjątkowo smutne święta, bez choinki, ale za to z kolędami. Po podzieleniu się opłatkiem  
i zjedzeniu skromnej, wigilijnej kolacji, poczyniliśmy przygotowania do śpiewu kolęd. 
Tato zabrał z domu skrzypce w takim dużym futerale. Po wielu miesiącach wyciągnął je 
i zaczął grać. A trzeba  odnotować sprawiedliwie, że grał wyśmienicie, zaś mamusia pięknie  
śpiewała. Tato grał, a my śpiewaliśmy z całym zapamiętaniem, coraz pewniej, weselej.  
Wytworzyła się miła atmosfera. Zapomnieliśmy o kłopotach. Śpiewaliśmy bardzo długo. 

 
(Autora tekstu przybliżymy w ostatniej części cyklu) 

(Opracowała: AJ) 
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Zabawka Boga 

 
„Zabawka Boga” autorstwa Tadeusza Biedzkiego to powieść historyczno-
sensacyjna. Początkowo spodziewałam się jedynie opisu podróży do Ziemi Świętej, 
a zyskałam dużo więcej. Autorowi nie można odmówić niezwykłej wyobraźni, ale 
także umiejętności snucia ciekawych opowieści. Już w pierwszym rozdziale czytelnik 
dowiaduje się o tajemniczej przesyłce, którą otrzymał autor od swojego przyjaciela 
ze studiów oraz o czekającej jego i żonę podróży, dzięki której mają rozwiązać 
zagadkę. Dodatkowego smaczku dodaje także wiersz, który stanowi klucz do 
tajemnicy.  
 
W tym momencie czytelnik przenosi się w czasie najpierw do I wieku n.e. 
a następnie do przełomu XII i XIII wieku. Autor roztacza historię wielomiesięcznej 
podróży Marii i Jana, której celem jest Efez, a później łagodnie przechodzi do czasów 
krucjat i działalności zakonu templariuszy, wśród których zwraca uwagę przede 
wszystkim na życie Rajmunda. Już wtedy czytelnik doskonale zdaje sobie sprawę, na 
jak ważną pamiątkę natknął się przyjaciel Biedzkiego. Obraz przeszłości jest 
niezwykle wyrazisty, opisany w tak żywy sposób, że wydaje się realny i współczesny nam, czytelnikom.  
 
W książce obejrzymy także wiele pięknych fotografii, przedstawiających miejsca, o których wspomina w swojej 
powieści Tadeusz Biedzki. Są bardzo dobrym uzupełnieniem, ale także podstawą, jakiej poszukuje się w książkach 
tego typu. 
 
„Zawsze uczyłeś mnie, że jeśli człowiek czegoś bardzo pragnie i mądrze do tego zmierza, osiągnie nawet to, co 
wydaje się nieosiągalne.” 
 
W końcu podróż w czasie się kończy i czytelnik wraca do współczesności, by śledzić tym razem podróż małżeństwa 
Biedzkich do kolejnych miast z wierszowanej zagadki. Jednocześnie poszukują oni także śladów po Andrzeju – 
zleceniodawcy. Autor wraz z żoną odwiedzają większość miejsc, które czytelnicy znają już z historycznych 
wspomnień. Napięcie sięga zenitu, gdy są już o krok od rozwiązania zagadki... 
 
Od „Zabawki Boga” ciężko się oderwać, bo to naprawdę ciekawa i wciągająca powieść. Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że książka jest polską odpowiedzią na "Kod Leonarda da Vinci" Browna czy „Imię Róży” Eco. 
Z pewnością jest to naprawdę dobra książka, z nieźle rozbudowaną częścią historyczną i sensacyjną. Polecam. 
 

(Opracowała: Edyta Kondrat) 
 
 
 

Sport 

Halowe turnieje piłki nożnej w gminie Radecznica 
W okresie zimowym, jak co roku, GKS Relax Radecznica zorganizował rozgrywki halowe piłki nożnej dla 
mieszkańców gminy. 26 stycznia na hali przy Gimnazjum w Radecznicy odbyły się V Młodzieżowe Mistrzostwa 
Gminy Radecznica w Halowej Piłce Nożnej.  
W kategorii Gimnazjów udział wzięły 3 drużyny, a w grupie Szkół Podstawowych grało 5 zespołów. Najlepsi 
gimnazjaliści wystąpili pod nazwą Snopowiąska, w składzie: Adrian Cielica (c), Paweł Rymarz, Grzegorz Olech, 
Bartłomiej Czok i Dominik Cichoń. W kategorii szkół podstawowych bezkonkurencyjna okazała się drużyna SP 
Czarnystok, w której wystąpili: Michał Sykała (c), Szymon Sitarz (br), Kacper Sykała i Szymon Sołtys.  
Najlepszymi strzelcami rozgrywek byli: Bartłomiej Czok (12 goli, gimnazja) i Bartłomiej Bielecki (8 goli, szkoły 

podstawowe). Nagrodę dla najlepszego zawodnika 
turnieju otrzymali: Grzegorz Olech (gimnazja) i 
Michał Sykała (szkoły podstawowe), a najlepszego 
bramkarza: Marcin Zych (gimnazja) i Damian 
Altbaum (szkoły podstawowe). Wyróżniono także 
najmłodszego zawodnika turnieju - Macieja Zycha, 
który w chwili, gdy odbierał nagrodę, miał 7 lat, 
6 miesięcy i 5 dni. W sumie w rozgrywkach udział 
wzięło 39 zawodników.  
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1. SP Czarnystok - Michał Sykała (c), Szymon Sitarz (br), Kacper Sykała, Szymon Sołtys Opiekun: Bogdan Sykała 
2. Czarnystok - Dawid Cielica (c), Damian Altbaum (br), Mateusz Sykała, Sylwester Cielica, Karol Cielica, Daniel 
Staszczuk 
3. FC Matador - Bartłomiej Bielecki (c), Karol Złomańczuk, Maciej Polski, Szymon Czok, Adam Bogaj 
4. Orliki Relax - Jakub Czok (c), Krystian Grzywna, Mateusz Flor, Piotr Olech 
5. Orliki II Relax - Piotr Smęt (c), Maciej Zych, Bartłomiej Magdziarz, Paweł Hadam 
Starsi zawodnicy (16 lat i więcej) wystąpili 16 lutego w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GKS Relax 
Radecznica. Udział wzięło 9 zespołów, z czego dwie reprezentowały gminy Sułów i Szczebrzeszyn. Zwyciężyła 
drużyna Radecznica w składzie: Adrian Kazak (c), Marcin Krukowski (br), Karol Wachowicz, Adrian Kozak 
i Sebastian Krzyszczak.  
Królem strzelców turnieju został zdobywca 11 bramek, Adrian Kazak. Jako najlepszego bramkarza organizatorzy 
wybrali Marcina Krukowskiego z Radecznicy, a najlepszego zawodnika Krystiana Szurę z FK Kamila Stocha. 
Najpiękniejszą bramkę turnieju zdobył Grzegorz Hrycyk z Ruskiej Mafii. W turnieju wzięło udział 47 zawodników. 
 
 
1. Radecznica - Adrian Kazak (c), Marcin Krukowski 
(br), Adrian Kozak, Karol Wachowicz, Sebastian 
Krzyszczak 
2. Fanklub Kamila Stocha - Karol Kondrat (c), 
Patryk Kłodnicki (br), Albert Walczak, Łukasz 
Wróbel, Krystian Szura 
3. Ruska Mafia - Arkadiusz Socha (c), Mateusz 
Lachowicz (br), Karol Szostak, Krzysztof Bizior, 
Grzegorz Hrycyk, Mikołaj Zając 
4. Skromni - Jakub Wawryniuk (c), Marcin 
Pawluczuk, Mateusz Pupiec, Damian Batorski 
5-8. Dream Team - Marcin Pawelczyk (c), Kamil Marzec (br), Robert Misztal, Marek Jóźwiakowski 
5-8. Gorajec Zastawie - Paweł Rymarz (c), Arkadiusz Chorzępa (br), Grzegorz Ruszczak, Daniel Kłodnicki, Krystian 
Kapuśniak, Jerzy Wypych 
5-8. No Name - Wojciech Kowalczyk (c), Marek Bartnik, Tomasz Piwowarek, Łukasz Kowalczyk, Albert Chwiejda, 
Grzegorz Nizioł 
5-8. Zaprad - Paweł Ligaj (c), Sylwester Krukowski, Robert Sarzyński, Piotr Lisik, Marcin Woźny, Bartłomiej Ferenc 
9. Bursaspor United - Paweł Marzec (c), Paweł Kwapisz, Sebastian Sarzyński, Krzysztof Studziński, Kamil Kozak 
 
Organizatorem obu turniejów był GKS Relax Radecznica. Obowiązki sędziów pełnili: Wojciech Kondrat, Sylwester 
Krukowski, Robert Flor i Grzegorz Nizioł. Opiekę medyczną sprawowała Martyna Krukowska, a biurem zawodów 
zajmowali się: Edyta Kondrat, Michał Sikora i Tomasz Smęt. Poczęstunek dla drużyn zorganizowały Panie: Elżbieta 
Woźnica i Monika Hadam. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na rozgrywki za rok. 
 

(Autor: Wojciech Kondrat) 
 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Zapasach 8.02.2014 
 
W sobotę 08.02.1014 odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 
w Zapasach w grupie wiekowej: młodzik, kadet i junior. 
Spośród reprezentantów WRESTLERA Sułów najlepiej spisał się Szymon Żuk, 
który w kategorii wiekowej „młodzik” i w wadze do 32 kg zdobył srebrny 
medal, zaś w kategorii wiekowej „kadet” w wadze do 63 kg brązowy 
medal wywalczył Maciej Bartnik. 
Obaj nasi reprezentanci zaprezentowali się z dobrej strony, tocząc bardzo 
widowiskowe walki. Zawody odbyły się w miejscowości Potoczek obok Janowa 
Lubelskiego, gdzie przyjechało całe województwo w najmocniejszych 
składach. 
Trener Mariusz Łoś jest bardzo zadowolony z występu swoich podopiecznych. 

 
(Autor: Mariusz Łoś) 

 

 
Puchar Polski w Sumo 15-16.02 
 
15-16 lutego b.r. odbył się w Krotoszynie Puchar Polski w Sumo w grupie wiekowej „junior” i „senior”. 
W zawodach uczestniczyły zawodniczki WRESTLERA Sułów, zdobywając aż cztery medale. 
W kategorii wagowej 50 kg na najniższym stopniu podium uplasowała się Edyta Siemkowicz, podobnie jak Klaudia 
Polakowska tyle, że w kategorii 55 kg. 
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Najlepiej zaprezentowała się najstarsza zawodniczka z drużyny Iwona Łyp, która to mogła cieszyć się z dwóch 
srebrnych medali Pucharu Polski, ponieważ startowała w dwóch kategoriach wagowych 60 kg i 65 kg. 
  
Wszystkie zawodniczki bardzo poważnie podeszły do walk, wygrywając z medalistkami najważniejszych imprez. 
Na najwyższe słowa uznania zasłużyła Iwona Łyp, która to stoczyła najwięcej widowiskowych walk, wygrywając  
m. In. z faworyzowanymi zawodniczkami gospodarzy od lat będącymi medalistkami Mistrzostw Europy i Mistrzostw 
Świata. 
Jak do tej pory jest to największy sukces Uczniowskiego Klubu Sportowego WRESTLER. 
Trener Mariusz Łoś zapowiada dalsze sukcesy w sumo jak również w zapasach, ponieważ klub rozwija się bardzo 
dynamicznie i praktycznie z każdych zawodów, czy to wojewódzkich czy krajowych zawodnicy przywożą medale. 

 
(Autor: Mariusz Łoś) 

 
 
 

 
Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych  

 

 
6.7. OSP TWORYCZÓW 1928-2013 
 
Historia jednostki napisana została na podstawie wywiadu i dokumentów udostępnionych przez kronikarza 
Zbigniewa Szydełko, Archiwum Państwowe w Zamościu, Archiwum Urzędu Gminy w Sułowie oraz publikacji 
„Straże Pożarne na Zmojszczyźnie” płk. poż. Mieczysława Skiby. 
 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tworyczowie została 
założona 20 maja 1928 
roku. Książka kasowa 
i kronika z okresu sprzed II 
wojny światowej zaginęła 
w czasie wysiedlenia 
Tworyczowa w roku 1943.  
Wiadomości o założeniu 
straży i początek jej 
działalności zostały spisane 
na podstawie zeznań 
członków OSP, którzy 
uczestniczyli w procesie 
zakładania straży 
pożarnej. Utarło się 
powiedzenie, że OSP 
w Tworyczowie założył Edward Matraś właściciel folwarku. Pierwsza propozycja założenia organizacji strażackiej 
wyszła od Jana Pitury z Tworyczowa. Jan Pitura i Jan Poźniak wspólnie z Edwardem Matrasiem powołali OSP. 
Prezesem wybrano Edwarda Matrasia, zastępcą prezesa Piotra Wyłupka, naczelnikiem Walentego Poźniaka, 
gospodarzem Jana Szostaka, skarbnikiem Pawła Poździka, sekretarzem Jana Poźniaka s. Wojciecha. Komisję 
Rewizyjną tworzyli: Franciszek Walas, Wincenty Mazurek i Józef Poźniak. Jednostka liczyła 20 członków. 
Pierwszym sprzętem, jaki nabyła straż była ręczna sikawka dwucylindrowa, 2 odcinki węża i pożyczony od Edwarda 
Matrasia, beczkowóz który szybko zamieniono na nowy zakupiony z własnych środków typowy na ówczesne czasy.  
Początkowo sprzęt przeciwpożarowy i beczkowóz przechowywano w tzw. poddachu u Jana Poźniaka s. Wojciecha.  
Zaistniała pilna potrzeba budowy remizy. Wtedy wieś Tworyczów otrzymała las, lecz utraciła posiadane dotychczas 
prawa serwitutowe. Ówczesny prezes Edward Matraś jako prezes straży podjął starania w Zarządzie Lasów 
Ordynacji Zamoyskiej o wydanie drewna w ramach zabranych praw serwitutowych. Własnymi furmankami wszyscy 
strażacy zwieźli wydane drewno. Bale na strażnice przecierane były w tartaku Rzeszutka w Brodach Małych. Resztę 
drewna strażacy pocięli ręczną piłą podłużną. 
Remizę strażacką budowali własnoręcznie, gdyż większość strażaków znała roboty ciesielsko-budowlane. Materiały 
na podłogę, otwory i gont na pokrycie dachu finansowano z kasy strażackiej gotówką z organizowanych zabaw, 
loterii fantowych oraz przedstawień. Fanty na organizowane loterie zbierano wśród sklepikarzy, nauczycieli 
i urzędników z własnej wsi.  
W organizację przedstawień dochodowych duży wkład włożyli Jan Pitura oraz Marcin Kryk. W czasie, gdy nie było 
wybudowanej remizy, przedstawienia i zabawy odbywały się w domach prywatnych oraz w spichlerzu prezesa 
Edwarda Matrasia.  



14  

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Dzięki dużemu zaangażowaniu w 1930 roku została wybudowana pierwsza remiza. Do wyposażenia dokupiono 
toporki, bosaki, linki, mundury, pasy bojowe, hełmy i czapki rogatywki. 
Wszelkie zbiórki i alarmy odbywały się za pomocą trąbki i gongu.  
W 1930 roku na naczelnika wybrano Michała Poźniaka. 
W 1935 roku naczelnikiem został Józef Poźniak. Funkcję tę pełnił przez półtora roku. Rok później zmarł Edward 
Matraś. Po jego śmierci prezesem został wybrany jego zastępca Józef Kurdziel, który był prezesem przez okres 
wojny do 1946 roku.  
W roku 1937 naczelnikiem został wybrany Marcin Gliwa. 
 

8 marca 1946 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 zapisano w Gromadzie 
Tworyczów OSP: „czynną remizę 
posiadają, lecz bardzo zniszczoną”. 
Skład zarządu tworzyli: prezes 
ks. Stanisław Szczepanek, naczelnik 
Marcin Gliwa, gospodarz Tomasz 
Wyłupek s. Jakuba, sekretarz Adam 
Bartnik. Komisję rewizyjną tworzyli: 
Józef Poźniak s. Tomasza, Michał 
Poźniak s. Józefa i Jan Pecyna. 
Jednostka liczyła 21 czynnych członków. 

Posiadali sikawkę ręczną dwucylindrową, beczkowóz drewniany do naprawy, 2 bosaki, 10 hełmów, 4 pasy bojowe, 
4 toporki.    
W roku 1948 prezesem został Marcin Gliwa a naczelnikiem Józef Chołowiński.  
W 1949 prezesem został Tomasz Wyłupek a naczelnikiem został Marcin Gliwa. 
W roku 1950 na naczelnika wybrano Jana Mazurka, który funkcję pełnił do 1955 roku.  
W roku tym prezesem został wybrany Jan Pecyna a funkcję naczelników pełnili w latach następnych Michał Poźniak 
i Adam Bartnik.  
W 1956 roku w styczniu powstała Gromadzka Rada Narodowa w Tworyczowie. 
Działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego 
wsi i powołania Gromadzkich Rad Narodowych oraz w oparciu o § 1 uchwały nr 383 Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Lublinie z dnia 16 października 1955 roku.  
Prezydium GRN w Tworyczowie w dniu 8 stycznia 1956 roku wprowadziło uchwałę w spawie powołania wiejskich 
przeciwpożarowych zespołów kontrolnych. 
W składzie przeciwpożarowego zespołu kontrolnego znaleźli się: 
przewodniczący zespołu pełnomocnik gromady – Józef Wyłupek, członkowie przedstawiciele miejscowej OSP – 
Michał Poźniak, Michał Wyłupek, Józef Bielecki, Józef Żur i Stanisław Roczeń. 
W roku 1959 jednostka otrzymała motopompę PO-3 i pierwszy samochód gaśniczy, który odebrał Edward Poźniak. 
Otrzymany samochód z demobilu Dogga zamieniono na samochód marki Lublin, później marki Żuk.  
W 1962 roku na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP podjęto uchwałę zobowiązującą zarząd OSP do 
gromadzenia środków i materiałów oraz przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowej 
remizo-świetlicy.  
Budowa nie ruszyła z powodu braku materiałów budowlanych i środków finansowych. Możliwości finansowe urzędu 
gminy jak i byłego powiatu zamojskiego były ograniczone. 
Jednostka została wpisana do rejestru 17 lutego 1964 roku pod numerem 60 przez Urząd Spraw Wewnętrznych 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. 
Członkami byli: Stanisław Roczeń, Michał Poźniak, Adam Cieśla, Jan Dubiel, Józef Gryba, Stanisław Poźniak, Jan 
Paprocki, Michał Wyłupek, Jan Walas, Tadeusz Tomasik, Walenty Kot, Jan Tomasik, Jan Gliwa, Jan Pastuszak, 
Józef Żur, Stanisław Wyłupek, Mieczysław Jezierski, Jan Kurdziel i Edward Cegłowski. 
W latach 1965-1969 działała drużyna kobiet pod dowództwem Janiny Mazurkiewicz i Sławomiry Król. 
W manewrach i zawodach uczestniczyły: Irena Romanek, Teodora Wyłupek, Wanda Górniak, Krystyna Dubiel, Maria 
Bielecka, Maria Bartnik, Aniela Majewska, Janina Pastuszak i Maria Kapica. 
 
W 1966 roku kierowcą został Mieczysław Kot. 
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 Tworyczowie została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności 
z numerem 60. Rejestracji dokonała starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna Koper. 
W roku 1973 Gromadzka Rada Narodowa w Sułowie przekazała 6.000 zł na budowę remizo-świetlicy. 
W 1973 roku naczelnikiem został wybrany Roman Dumała a jego poprzednik Michał Poźniak został naczelnikiem 
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honorowym.  
23 listopada 1973 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Jan 
Pecyna, I wiceprezesem i naczelnikiem Roman Dumała, II wiceprezesem Adam Bartnik, skarbnikiem Tadeusz 
Tomasik, sekretarzem Lucjan Łagożny, gospodarzem Stanisław Poźniak i Stanisław Bartoszczyk. Członkami zarządu 
byli: Stanisław Roczeń i Michał Poźniak.  
W 1974 roku powstała dokumentacja budowy nowej remizo-świetlicy. 
W roku 1975 naczelnikiem został wybrany Józef Łyś a po nim Roman Dumała.  
6 czerwca 1976 roku zostały wykonane fundamenty i roboty ziemne przy budowie remizo-świetlicy.W roku tym 
jednostka otrzymała pierwszą motopompę. 
W 1978 roku zakończono budowę obiektu, który był w stanie surowym. W roku tym jednostka otrzymała drugą 
motopompę. 
 W roku 1978 jednostka typu „S” liczyła 31 członków, posiadała samochód ciężarowy nietypowy bez zbiornika 
wodnego, na którym był ulokowany sprzęt gaśniczy, motopompą M-800, węże ssawne i tłoczne W-75 i W-52. 
W roku tym jednostka zajęła 2. miejsce w zawodach gminnych. 
Rok później jednostka liczyła 32 druhów. Została wybudowana w stanie surowym największa wówczas remizo-
świetlica na terenie Gminy Sułów, która posiadała garaż, świetlicę, sklep spożywczy i klub rolnika. 
Wykończenie remizo-świetlicy trwało do 1982 roku. Wówczas dokonano otwarcia obiektu. W ciągu całego okresu 
budowy angażowali się członkowie straży jak i mieszkańcy miejscowości. Dotacja na budowę remizo-świetlicy 
wynosiła 1.042,523 zł. Wkład w postaci czynu społecznego i robocizny niefachowej wynosił 1.300,000 zł.  
Nad przebiegiem budowy czuwał ówczesny prezes znany ze społecznikowskiej działalności Michał Wyłupek.  
W roku 1982 na prezesa wybrano Stanisława Wyłupka.  
W latach tych organizowano zabawy taneczne i wynajmowano remizę na organizowanie wesel, aby zdobyć środki 
pieniężne na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania. 
W roku 1984 jednostka otrzymała samochód bojowy Star 200. 
W 1985 roku OSP liczyła 43 członków. Wyposażona była w samochód bojowy GMB, uzbrojenie w węże ssawne, 
tłoczne oraz ubrania, obuwie gumowe, hełmy i pasy bojowe dla jednej sekcji, która liczy 9 osób. Rok później 
liczyła 31 członków. 
 
W roku 1987 prezesem został wybrany Edward Poźniak. Naczelnikiem wybrano zaś Wiesława Sokoła. 
W roku 1989 na stanowisku prezesa nastąpiły zmiany. Funkcję tę objął Stanisław Gryba, a naczelnikiem został 
Adam Krukowski. 
W latach 80. sekcja bojowa na zawodach sportowo-pożarniczych była nie do pokonania przez inne jednostki 
z terenu gminy. Wielkie zasługi w wyszkoleniu sekcji miał Józef Kobyla-później strażak zawodowy w Państwowej 
Straży Pożarnej. 
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1991 roku stanowisko prezesa objął Jan Bartnik, I wiceprezesa 
i naczelnika Stanisław Gryba, skarbnika Stanisław Wyłupek, sekretarza Lucjan Łagożny i gospodarza Mieczysław 
Kot. Odpowiedzialny za działalność młodzieżowej drużyny pożarniczej był Stanisław Gryba.  
W 1995 roku jednostka przyjęła 2 członków: Mirosław Bartnik, Łukasz Głąb.  
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 1996 roku na prezesa wybrano Jana Bartnika, 
naczelnika Adama Krukowskiego, zastępcę naczelnika Stanisława Grybę, skarbnika Zbigniewa Wyłupka, sekretarza 
Lucjana Łagożnego i gospodarza Mieczysława Kota. Kierowca był Mieczysław Kot. 
Komisja rewizyjna: Stanisław Dumała przewodniczący, członkowie Adolf Wyłupek i Zenon Jezierski.  
Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod numerem ST/A/489 
w dniu 11 kwietnia 1996 roku. 
W roku tym było 33 członków: 
Mieczysław Kot, Leszek Żuk, Adam Krukowski, Stanisław Gryba, Zenon Jezierski, Jan Bartnik, Jan Wyłupek, 
Edmund Poźniak, Adrian Bartnik, Adolf Wyłupek, Zbigniew Wyłupek, Jerzy Paprocki, Mirosław Żuk, Janusz Żuk, 
Andrzej Wdowiak, Stefan Stańczyk, Zbigniew Górniak, Adam Wyłupek, Roman Dumała, Bolesław Antoszek, 
Stanisław Górniak, Stanisław Wyłupek, Leszek Wyłupek, Bogusław Boniek, Piotr Kuryło, Dariusz Stańczyk, Mariusz 
Kurdziel, Zdzisław Dudek, Lech Wojtyło, Jan Kurek, Tadeusz Tomasik, Lucjan Łagożny, Janusz Stańczyk.   
W 1999 roku jednostka otrzymała samochód bojowy GBM star 660. 
W 1999 roku przyjęto nowych członków. Byli to: Marcin Żuk, Krzysztof Stańczyk, Arkadiusz Bartnik. A rok później 
do grona członków przyjęto Zbigniewa Szydełko, Andrzeja Makaja i Krzysztofa Kisiaka. 
W 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.  
Prezesem został wybrany Adolf Wyłupek, naczelnikiem Zbigniew Górniak, zastępcą naczelnika Stanisław Gryba, 
sekretarzem Janusz Stańczyk, skarbnikiem Zbigniew Wyłupek, gospodarzem Mieczysław Kot, członkiem zarządu 
Zbigniew Szydełko. Komisję Rewizyjną tworzyli: przewodniczący Zenon Jezierski, członkowie Stanisław Dumała 
i Leszek Wyłupek. 
Jednostka liczyła 42 czynnych członków i 7 honorowych. 
W 2003 roku do grona członków przyjęto Andrzeja Żuka, Piotr Dumałę, 
Grzegorza Makaja, Tomasza Tomasika, Krzysztofa Wdowiaka, Piotra Wdowiaka, Artura Kuźmę.  Jednostka liczyła 
32 czynnych członków. 
19 lipca 2003 roku zmarł prezes Adolf Wyłupek. Funkcję prezesa zarządu do 2006 roku pełnił Zbigniew Szydełko. 
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2006 roku wybrano nowy zarząd. 
Prezesem został wybrany Leszek Żuk, naczelnikiem Andrzej Makaj, wiceprezesem Stanisław Gryba, sekretarzem 
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Janusz Stańczyk, skarbnikiem Jerzy Paprocki, gospodarzem Mieczysław Kot. Komisja Rewizyjna: przewodniczący 
Zenon Jezierski, członkowie Edward Poźniak i Stanisław Wyłupek.  
Do grona członków przyjęto: Arkadiusza Biziora.  
W 2009 roku jednostka liczyła 34 członków czynnych i 9 członków honorowych. 
Z pełnienia obowiązków kierowcy zrezygnował ze względów zdrowotnych Mieczysław Kot, który funkcje tę pełnił 
od 1966 roku. Podczas jazdy do pożaru miał zawał serca. Kierowcą został wybrany Witold Kurdziel. 
W roku tym ze środków własnych i Urzędu Gminy w Sułowie wykonano odwodnienie remizy.  
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2011 roku wybrano nowy zarząd. Prezesem wybrano Janusza 
Żuka. Naczelnikiem i wiceprezesem został Andrzej Wdowiak, zastępcą naczelnika Stanisław Gryba, sekretarzem 
Janusz Stańczyk, skarbnikiem Jerzy Paprocki, gospodarzem Witold Kurdziel, kronikarzem Zbigniew Szydełko. 
Komisję Rewizyjną tworzyli: Zenon Jezierski przewodniczacy, członkowie Edward Poźniak i Leszek Wyłupek. 
Jednostka w 2013 roku liczyła 43 członków: 
Andrzej Wdowiak, Janusz Żuk, Leszek Żuk, Krzysztof Stańczyk, Janusz Stańczyk, Dariusz Stańczyk, Witold Kurdziel, 
Andrzej Żuk, Grzegorz Makaj, Krzysztof Bizior, Arkadiusz Bizior, Krzysztof Wdowiak, Marcin Żuk, Kamil Cieśla, 
Leszek Wyłupek, Piotr Dumała, Mariusz Kurdziel, Tomasz Wdowiak, Artur Kuźma, Zdzisław Dudek, Zbigniew 
Wyłupek, Tomasz Traczykiewicz, Jan Bartnik, Krzysztof Kisiak, Tomasz Tomasik, Adam Wyłupek, Zenon Jezierski, 
Paweł Lachowicz, Stanisław Gryba, Jerzy Paprocki, Lucjan Łagożny, Zbigniew Górniak, Zbigniew Szydełko, 
Mirosław Żuk, Piotr Kuryło, Piotr Kot, Karol Szostak, Paweł Górniak, Józef Gryba, Andrzej Krzowski, Tadeusz 
Tomasik, Stefan Stańczyk. 
 W roku 2013 w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” wykonano projekt pt. 
„Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Tworyczów”. Celem projektu było 
wykonanie remontu remizo-świetlicy oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku.  
W zakresie prac wykonano na zewnątrz utwardzenie placu kostką brukową oraz zagospodarowano plac wokół 
remizy. Wewnątrz budynku odnowiono sanitariaty i częściowo wymieniono okna i wykonano remont posadzki. 
Koszt tych robót wyniósł 236.000 zł. ¼ środków została pokryta przez Urząd Gminy Sułów, zaś resztę środków 
stanowiły fundusze pochodzące z Unii Europejskiej. 
W czynie społecznym członkowie OSP wykonali remont garażu i pokoju socjalnego tzw „prezesówki” na kwotę 3000 
zł. W tych pracach udzielali się: Andrzej Wdowiak, Krzysztof Bizior, Arkadiusz Bizior, Janusz Żuk, Andrzej Żuk, 
Piotr Dumała, Tomasz Wdowiak, Grzegorz Makaj. W roku 2014 planowany jest dalszy remont remizo-świetlicy. 
Od 2011 roku do chwili obecnej zmarło wielu zasłużonych strażaków z około 50 letnim stażem. Byli to: Mieczysław 
Kot, Jan Wyłupek, Stanisław Roman Dumała, Józef Gryba, Stanisław Gryba, Edward Poźniak, Adam Bartnik, 
Stanisław Górniak. 

 
(Autor: PiSzcz) 

 

 

W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 
 

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 

05.06.1994 R. DESZKOWICE PIERWSZE 

 

 

ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 

 
 

 

ZAJĘTE MIEJSCA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 

 
 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP SUŁÓW 6 OSP SĄSIADKA 

2 OSP SUŁOWIEC 7 OSP MICHALÓW 

3 OSP ROZŁOPY KOLONIA 8 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 

4 OSP TWORYCZÓW 9 OSP KITÓW 

5 OSP ŹREBCE     

Miej. Jednostka 

1 MDP SĄSIADKA 
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Relacje z imprez kulturalnych 
 
Tłusty czwartek w Sułowie 

W niezwykły sposób promowała swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie przy współpracy 
z Wójtem Gminy Sułów. Nietypowy, bo można by rzec "przez żołądek do serca". 27 lutego  2014r. odbyło się 
spotkanie Członków: Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Sułów, Stowarzyszenia ,,Nasz Sułowiec” oraz 
Stowarzyszenia ,,Więź Pokoleń”, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Sułowa oraz z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Sąsiadki, a także Radnych i Sołtysów Gminy Sułów. Spotkanie uatrakcyjnili uczniowie z Zespołu Szkół w Sułowie, 
z Zespołu Szkół w Michalowie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach oraz Kabaret Od Siedmiu 

Boleści. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za przybycie.  

 

Autor (Biblioteka Gminna w Sułowie) 

 

Grymasy Królewny Kasi 
 Przedstawienie teatralne dla dzieci zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułowie. 

Obecnie każdy rodzic boryka się z problemami „jak dobrze wychować dziecko”?. Spektakl pt. „Grymasy 
Królewny Kasi” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa w niezwykle przystępny sposób 
zaprezentował, na czym polegają zasady dobrego wychowania i dobrych manier.  

W środę 26 lutego 2014r. używanie czarodziejskich słów, tj. „przepraszam”, „proszę” i „dziękuję” nie było 
niczym niezwykłym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sułów, które bardzo chętnie pomogły tytułowej 
bohaterce Królewnie Kasi zrozumieć, jak należy postępować i kontrolować własne czyny i słowa. Podczas 
spektaklu oczywiście nie zabrakło zabawnych perypetii, które rozbawiły dzieci jak i dorosłych. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej z Michalowa, z Tworyczowa i z Sułowa 
oraz dzieci nie objęte nauką szkolną z okolicznych miejscowości przybyłe na spektakl pod opieką rodziców.  

 

Autor (Biblioteka Gminna w Sułowie) 

 
Relacja z balu przebierańców oraz wyniki konkursu   Na anielskich 
skrzydłach 
 

 Bal maskowy  

 

16 lutego w Klubie Kultury w Stawie Noakowskim (gm. Nielisz) odbył się karnawałowy bal przebierańców.  
Zabawę poprowadziła agencja artystyczna Fanfara z Lublina. Były tańce, konkursy i bajka o Czerwonym 

Kapturku.  
Wszyscy bawili się wyśmienicie. Przebrania zachwycały pomysłowością i różnorodnością.  
Jak co roku podczas balu odbyło się ogłoszenie wyników  gminnego konkursu plastycznego Na anielskich 

skrzydłach.  
Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: młodsze klasy szkół podstawowych (I-III) starsze klasy 

szkół podstawowych (IV-VI), oraz młodzież gimnazjalna.  
Do konkursu zgłoszono 108 prac. Po ich obejrzeniu i analizie Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców oraz 

przyznała następujące wyróżnienia.  

 

 Kategoria I  kl. I-III Szkoły Podstawowe  
-  prace na płaszczyźnie  

I miejsce   - Weronika Antoszek – GOK Nielisz  
      II miejsce  - Patrycja Dziewulska  - SP Nielisz  

III miejsce  - Natalia Adamczuk  - SP Złojec  
wyróżnienie  Aleksandra Szymanek – GOK Nielisz  

 

Kategoria II kl.  IV-IV Szkoły Podstawowe 
 - prace na płaszczyźnie  

I miejsce  - Dominika Pomarańska  - GOK Nielisz  
II miejsce  - Julia Sienkiewicz  - SP  Złojec  

http://www.ckjedlina.pl/index.php/80-aktualnosci/164-grymasy-krolewny-kasi-przedstawienie-teatralne-dla-dzieci
http://zalacznik.wp.pl/0/d656/Relacja%20z%20balu%20przebiera%C5%84c%C3%B3w%20oraz%20wyniki%20konkursu%20Na%09anielskich%20skrzyd%C5%82ach.doc?tsn=1393871251236&zalf=Nowe&wid=232&p=2&o2=42192&t=APPLICATION&ct=QkFTRTY0&s=1
http://zalacznik.wp.pl/0/d656/Relacja%20z%20balu%20przebiera%C5%84c%C3%B3w%20oraz%20wyniki%20konkursu%20Na%09anielskich%20skrzyd%C5%82ach.doc?tsn=1393871251236&zalf=Nowe&wid=232&p=2&o2=42192&t=APPLICATION&ct=QkFTRTY0&s=1
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III miejsce   - Kinga Łapa -  GOK Nielisz  
wyróżnienie Julia Pawlas SP Nielisz   

 

- prace przestrzenne  
Nagroda dla  Jakub Litkowski  SP w Nieliszu  

 

 Kategoria III   kl. I-III Gimnazjum  
-  prace na płaszczyźnie  

a) prace na płaszczyźnie  
I miejsce – Paulina Krawczyk  - PG w Średnim Dużem  
II miejsce  - Kataryna Mędziak  - PG w Średniem Dużem  
III miejsce  - Aleksandra Gil  - GOK Nielisz  
wyróżnienie  Patryk Jonasz  - PG w Średniem Dużem  

 

- prace przestrzenne  
 Nagroda   Paulina Winiarczyk   PG w Średniem Dużem  

 

Poza tym  przyznano 3 nagrody specjalne za wielkoformatowe malarstwo na szkle dla Pauliny Krawczyk (GOK 
Nielisz) Katarzyny Mędziak (GOK Nielisz)  i Klaudii Dudek  (GOK Nielisz)  

 

     Dziękujemy wszystkim uczestnikom zwycięzcom gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(Autor: Agnieszka Zymon)  

 

Imprezy kulturalne i inne 

 
ZUMBA GOLD W MICHALOWIE 
 Z początkiem grudnia 2013 r. w Zespole Szkół w Michalowie rozpoczęły się zajęcia Zumby Gold dla dorosłych 
promujące zdrowy  i aktywny tryb życia. Jest to połączenie aerobiku z tańcem. Spotkania odbywają się w każdy 
czwartek o godz. 1700. W pierwszej edycji uczestniczyło  20 osób. 

Druga edycja rozpoczęła się 27.02.2014 r.  
Zapraszamy 

 
 

08.03.2014 Międzygminny Pomysłowy Dzień Kobiet, godz. 15.00 W Klubie Kultury w Staw Noakowski  

 W programie: 

 Część artystyczna - godz. 15:00 

 Warsztaty dla Kobiet - start godz. 15:30 - 18:00 

 Warsztat wizażu oraz pielęgnacji cery 

 Warsztat Zdobienia Paznokci 

 Domowe SPA kosmetyki „Z kuchennej półki” 

 Masaż relaksacyjny twarzy i dekoltu 

 Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Wietrzenie szafy 

 Poczęstunek 

 Upominki 

 
 
"Przyjdź i przyprowadź innych do Chrystusa" 

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Tworyczów odbędą się w dniach  

23 - 26.03.2014 r.  
nauki rekolekcyjne przeprowadzą Siostry Nazaretanki z Warszawy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału, zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną.  
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Seta i galareta 

 
DANIA POSTNE 
 
Śledzie pod warzywną pierzynką 
 
 50 dkg śledzi matiasy 
 1 papryka zielona 
 1 papryka żółta 
 1 papryka czerwona 
 1 średnia czerwona cebula  
 4 łyżki odsączonych kaparów 
 3 łyżki drobno pokrojonego szczypiorku 
 5 łyżek oliwy 
 
Etapy przygotowania 
 

1 
Płaty matiasów namaczamy w wodzie ok. 2-3 godzin, zmieniając wodę kilkukrotnie. Po tym czasie śledzie 
powinny być nadal słone, ale już nie za słone. Odmoczone śledzie w zależności od naszych upodobań 
kroimy na kawałki ok. 3 cm szerokości. 

2 
Papryki kroimy na 0,5 cm paski, paski na mniejsze odcinki. Obraną cebulę kroimy w krążki, zalewamy 
wrzątkiem na ok. 3 minuty. Po tym czasie zlewamy wrzątek i zalewamy cebulę zimną wodą. Kapary 
odsączamy, szczypiorek drobno kroimy. 

3 
W naczyniu, najlepiej szklanym, układamy kolejne warstwy: warzywa - śledź. Każdą warstwę warzyw 
i śledzia polewamy łyżką oliwy z oliwek. Kończymy całość warstwą warzyw. Tak przygotowane danie 
odstawiamy do lodówki na kilka - kilkanaście godzin.  
 

Kotlety rybno-ryżowe 
 
Składniki 
 

 15 dag ryżu, 20 dag gotowanej lub smażonej białej ryby, 

 2 jajka, 1 pęczek koperku, sól, pieprz 
bułka tarta, olej 
 
Etapy przygotowania 
 
1 

Ryż ugotować w osolonym wrzątku.  
Koperek umyć i posiekać.  
Rybę rozdrobnić. 

2 
Połączyć ryż, rybę, koperek i jajko. Doprawić pieprzem i solą i dokładnie wymieszać.  
Formować wałeczki średnicy 3-4 cm  
Kotlety należy panierować w jajku i bułce tartej i smażyć na rozgrzanym oleju.  
Podawać z sałatką z pomidorów 
 
 

Smacznego! 

(Autor: AJ) 
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Zapraszamy 

na otwarte zawody strzeleckie 
 

                 Klub Żołnierzy Rezerwy LOK  

                                          w Sułowie zaprasza na  

otwarte zawody strzeleckie  

z broni palnej:  

kbk AK – 47  (Kałasznikow) 

oraz pistolet P CZ-9mm (Parabellum),  

które odbędą się w niedzielę 06 kwietnia 

2014 r. o godz. 10
00

  na strzelnicy w 

Sułowcu. 
 Opłata startowa dla niezrzeszonych wynosi 30 zł.  

W cenę wliczona jest amunicja, ubezpieczenie oraz wyżywienie. 
Organizatorzy 

 

 

 

ZIOŁA, ZIÓŁKA, PRZYPRAWY WOKÓŁ NAS 
  

Zioła są swojskie, są wszędzie wokół nas: na polach, łąkach, w lasach. 

Nie zauważamy ich a bardzo często traktujemy jako uprzykrzone chwasty, nie podejrzewając nawet, że one też 
leczą (np. nieznośny perz) nie zapominajmy jednak, że w medycynie, kuchni i kosmetyce zioła stosuje się od 
niepamiętnych czasów. Nie wiemy kto po raz pierwszy zjadł lub przyłożył do rany kawałek liścia lub korzenia 
rośliny i stwierdził, że pomogło na jego dolegliwości, ale na pewno było to jeszcze za czasów gdy ludzie mieszkali 
w jaskiniach. 
Pierwotny człowiek kierował się głównie instynktem, który podpowiadał mu, które rośliny trzeba omijać z daleka, 
a które można zbierać a wiedza na temat ziół była przekazywana  z pokolenia na pokolenie i częstokroć stanowiła 
tajemnicę rodzinną.  
Pierwsze wzmianki o ziołach i ich właściwościach pojawiają się w papirusach egipskich a wiedza na ten temat za 
pośrednictwem starożytnego Egiptu rozszerzyła się na Babilon, Grecję i Rzym. Starożytni stosowali je w kuchni, 
kosmetyce, medycynie, uzyskiwali z nich zapachy i barwniki ale wiele ziół było również uznawanych za magiczne, 
mające chronić od uroków ludzi i zwierzęta. Wszyscy pamiętamy o lubczyku, który podany w potrawach pannie lub 
kawalerowi miał skłaniać ich do zakochania bez pamięci w tej osobie, która go podała. 
Chińska księga ziół spisana około 2800 roku przed naszą erą opisywała właściwości lecznicze i magiczne 366 ziół. 
Ziołolecznictwo przez wieki było uznawane za wiedzę tajemną, wzbudzającą paniczny strach w prostym ludzie. 
Fakt, że dla dodania powagi czynionym zabiegom były one wykonywane z użyciem zaklęć, dziwnych rytuałów 
a zalecane receptury zawierały jeszcze dziwniejsze i przerażające składniki jak krew czarnego koguta, skrzydła 
nietoperza, ślinę żaby, palec nieboszczyka itd. Zbieranie ziół także łączyło się z różnymi zakazami i nakazami, 
niektóre można było zbierać tylko w pełnię księżyca inne o poranku (co faktycznie ma swoje uzasadnienie ale 
o tym później), na starych cmentarzach  lub w nawiedzonych przez duchy miejscach. Tajemnica otaczająca 
sporządzanie leczniczych mikstur oddziaływała silnie na psychikę chorego i na pewno wzmagała jego wiarę w siłę 
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lekarstwa – obecnie zjawisko takie nazywamy „efektem placebo”. No cóż marketing i reklama na pewno nie jest 
wymysłem naszych czasów. 
Skutki zastosowanych specyfików naturalnie były różne ale duże znaczenie dla terapii miały: znajomość ziół, 
doświadczenie i przekazy z doświadczenia poprzednich pokoleń. 
Częstokroć wiejskie babki zielarki, córki i wnuczki znachorek potrafiły lepiej leczyć niż nadworni medycy co 
zresztą nie wyszło im na zdrowie, bo wiekach średnich uznawane były powszechnie za czarownice i niestety wiele 
z nich zostało spalonych na stosach inkwizycji. 
Skompromitowani „wykształceni” lekarze oskarżając zielarkę o czary pozbywali się w ten sposób konkurencji. 
O rzucanie uroków oskarżali je też skłóceni sąsiedzi, zazdrośni o niebagatelne dochody znachorek. Ach te 
pieniądze, zawsze budziły i budzą niezdrowe emocje. Jakkolwiek czarownice są bardzo malownicze i silnie 
oddziałują na wyobraźnię nie są one jednak centralnymi postaciami zielarstwa. Zielarstwo było i jest gałęzią nauk 
przyrodniczych i rozwijało się jak każda inna nauka. 
Jak już wspomniano ogromne zasługi w dziedzinie ziołolecznictwa położyli starożytni Egipcjanie, Grecy, 
Rzymianie, Chińczycy, Hindusi i Arabowie pozostawiając opisy właściwości i zastosowania setek roślin. 
Średniowiecze przyniosło zastój w rozwoju wszelkich nauk, wówczas to głównie panowała wiara w czary, działanie 
sił nieczystych, królowały zabobony.  
Wdzięczność za zachowanie starożytnej wiedzy przyrodniczej winniśmy zakonnikom, gdyż to oni, jako Ci z pośród 
niewielu ludzi umiejących wówczas czytać i pisać, kopiowali ocalałe z wojen i najazdów księgi, zakładali 
przyklasztorne ogrody ziołowe i sporządzając maści, odwary i wyciągi nieśli pomoc w czasie pomorów i zaraz 
bardzo częstych w wiekach gdy mycie się nie było nadmiernie popularne i zalecane. 
Z upływem wieków zielarstwo przestało być domeną wyłącznie zakonników, pojawili się aptekarze, olejkarze, 
zbieracze ziół.  
Naturalnie bywały różne okresy w rozwoju zielarstwa niemniej jeszcze w XIX wieku zioła stanowiły podstawę 80% 
stosowanych medykamentów.  
Gwałtowny rozwój nauk przyrodniczych, w tym chemii w XIX w., pozwolił na ustalenie składu chemicznego leków 
roślinnych pomagających naszym przodkom a jednocześnie „popchnął” przemysł farmaceutyczny w kierunku 
produkcji syntetycznych leków, których ekspansja trwa do dziś. Stosowanie ziół leczniczych zaczęło być uważane 
za przejaw ciemnoty i zacofania, pogardliwie nazywano je „medycyną ludową”.   
Oczywiście gdy zawodziła kuracja lekami syntetycznymi szukano pomocy u zielarzy a nawet znachorów ale rzadko 
się do tego przyznawano. Dopiero w ostatnich latach XX wieku nastąpił powrót do ziołolecznictwa, zioła stały się 
modne. 
Stwierdzono, że uboczne działanie ziółek jest najczęściej korzystne dla chorego, natomiast uboczne działanie 
leków chemicznych – chociaż bez wątpliwości szybciej działających- bywa groźne. Nie można jednak popadać 
w przesadę, zioła nie zastąpią bardzo wielu niezastąpionych leków, nie zastąpią noża chirurga i samego lekarza ale 
w wielu lżejszych przypadkach uleczą dolegliwości, poprawią samopoczucie chorego, ułatwią trawienie 
i przyswajanie pokarmów. Zioła przyprawowe powszechnie stosowane w kuchni nie tylko podnoszą smak pokarmów 
ale prawie wszystkie mają pewne właściwości lecznicze. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie zioła są dobre, są 
i trujące – chociaż i te są wykorzystywane w medycynie, tyle że w minimalnych dawkach.  
Tak więc podsumowując: na ziołach trzeba się znać, wiedza ta na pewno nikomu nie zaszkodzi. Każde ziółko 
można kupić w aptece lub sklepach zielarskich nie zawracając sobie głowy zbieraniem, suszeniem, 
przechowywaniem, szczególnie, że zbiera się różne części roślin, w różnych porach dnia, więc nie będę 
czytelnikom zawracała głowy tą dziedziną wiedzy. Jeśli jednak ktoś z czytelników chciałby zająć się samodzielnym 
zbieraniem i przechowywaniem ziółek to polecam gorąco. 

SPOSOBY UŻYWANIA ZIÓŁ 

  

Właściwie każdy posiada jakąś wiedzę na ten temat ale nie zawadzi przypomnieć czym się różni wywar od naparu, 

a więc zaczynamy króciutkie przypomnienie. 

Na surowo 

Na surowo można jadać świeże, posiekane liście ziół przyprawowych: (np. melisy, estragonu, bazylii, lubczyku) 

dodając je do sosów, zup, sałatek. Świeżą gałązkę mięty i plasterek cytryny można dodać do wody mineralnej. 

W początkach cukrzycy pomocny jest sok wyciśnięty ze świeżej pokrzywy, zmieszany z miodem jest skuteczny przy 

przeziębieniach, można sokiem jaskółczego ziela smarować kurzajki lub sokiem z babki goić zranienia lub 

ukąszenia owadów. 

Napary 

Jest to przeniesienie substancji czynnych roślin do wyciągu wodnego. 

Odpowiednią ilość ziółek, przeważnie łyżkę , zalewa się wrzątkiem, przykrywa i po 15-30 minutach wypija. Jest to 
czas średni, bo w zależności od ziela naparzanie trwa od 10 minut do 1 godziny. Zioła aromatyczne naparza się 
krócej (ok.10 min.), korzenie o wiele dłużej. 
  
Odwary 
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Powstają podczas gotowania. Na ogół sporządza się je z kory, łodyg, korzeni, owoców i nasion. Rozdrobnione 
zalewa się odpowiednią ilością wody i gotuje od 15 do 30 minut. W miarę wyparowywania wody trzeba ją dolewać. 
  
Wyciągi 

Sporządza się je z surowców twardych, np. z korzeni mniszka, żywokostu, łopianu. Odpowiednią ilość ziela zalewa 

się zimną , przegotowaną wodą i zostawia na kilka godzi lub na noc, nie dłużej jednak jak na 12 godzin. Potem 

ogrzewa się do wrzenia, przecedza i pije. 

Nalewki 

Nalewki przygotowuje się głównie na alkoholu. Zioła zalewa się 70% spirytusem w stosunku: 1 część ziół na 5 części 

lub 10 części alkoholu (zależnie od zioła) i pozostawia na 5-7 dni. Przyrządza się też nalewki na winie (aloes, 

czosnek, piołun) lub na oleju (olejek dziurawcowy, macierzankowy) z tym, że te ostatnie trzeba ogrzewać. 

Syropy 

Syropy z ziół najczęściej kupujemy gotowe, natomiast z owoców chętnie robimy w domu (z malin, jeżyn, owoców 

dzikiej róży). Zasypujemy owoce na 12 godzin, stosując proporcje 1kg owoców na 1 kg cukru. Po usmażeniu 

odcedzamy owoce, które mogą stanowić konfiturę a sok przechowujemy w butelkach. 

Powidełka  

Suszone ziele albo mieszankę z ziół należy zmiksować, przesiać przez sitko i proszek utrzeć z dżemem, konfiturą 

lub miodem. Takie ziółka-smakołyk są chętnie przyjmowane przez dzieci. 

W dalszej części artykułu w następnych wydaniach gazetki „ Sekrety wsi” omówimy zastosowanie i działanie 

poszczególnych ziół w podziale na: zioła w kuchni, zioła lecznicze, zioła kosmetyczne. 

Mamy nadzieję, że zaproponowany temat zainteresuje czytelników, a przede wszystkim czytelniczki.  

Żeby jednak całkowicie nie rozczarować czytelników podajemy recepturę zestawów ziołowych pomocnych 

w kuracji schorzeń żylakowych:  

Zestaw A  

Kwiat bzu czarnego, kwiat głogu, kwiat wiązówki błotnej, ziele ruty, kora kasztanowca. 

Jedną łyżkę mieszanki wsypać do szklanki, zalać wrzątkiem, pić trzy szklanki dziennie, półgodziny przed 
posiłkami. 
  

Zestaw B 

Ziele krwawnika, ziele rdestu ptasiego, kora wierzby, kora  kasztanowca, ziele ruty. 

Jedną łyżkę mieszanki wsypać do szklanki i zalać wrzątkiem, odstawić na 20 minut. Pić trzy razy dziennie pół 

godziny przed posiłkami.  

Zestaw C 

Korzeń arcydzięgla, ziele nostrzyka, liść bobrka, kora kasztanowca, owoc jarzębiny. 

Jedną łyżkę mieszanki wsypać do szklanki zalać wrzątkiem. Pić trzy szklanki dziennie. 
  

Powyższe zestawy podano za  „ PORADNIKIEM UZDRAWIACZA” Nr 12/253 z grudnia 2013r. 

  
  

                                                Opracowała Hanna Mrówczyńska 
  
Zródła: 
Irena Gumowska „Ziółka i my”  
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Wydarzyło się... 

Katolicka Wszechnica Ludowa 
w Deszkowicach Pierwszych 

Marsz Żołnierzy Wyklętych w Zamościu. 
 
Relacja w przyszłym numerze gazetki. 

Chór Bas Canto w Mokremlipiu 

Sasiadka.info 

Karol Buczak 
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Humor 
Mówi hrabia do hrabiny: 

- Pani hrabino, ale ma pani piękne rączki, takie białe, delikatne... 

- A bo całe życie chodzę w rękawiczkach. 

- Dziwne, całe życie chodzę w kalesonach, a dupę mam chropowatą..  

————————————————————- 

W szkole:  

- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta nauczyciel. 

- Nie wiem.  

- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  

- Nie pamiętam  

- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?  

- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

————————————————————- 

Idzie człowiek przez most i widzi policjanta wyrywającego płyty z chodnika i rzucającego je do rzeki.  

Oburzony mówi:  

- Jak panu nie wstyd! Pan, stróż porządku dewastuje chodnik!  

- Co tam chodnik - odpowiada policjant - Patrz pan, rzucam kwadraty, a tam się kółka robią!  

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

