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Nasz poeta Jan Król 
 
Rubrykę „Ocaleni od zapomnienia” poświęcamy ludziom pochodzącym z naszego regionu, którzy 

poprzez swoją działalność w różnych dziedzinach sprawili, że ich imię i dzieło nie zostanie zapomniane. 
Jedną z takich osób, znaną i uznaną powszechnie jest poeta i prozaik Jan Król (do 1980r. Jan 

Główka), pochodzący z przysiółka Grobla Nawoska k. wsi Nawóz w gminie Nielisz i związany z gminą Nielisz 
i Sułów do końca życia pomimo różnych kolei losu. 

Jan Król (ur.1918r. – zm. 1999r.) jeden z najbardziej autentycznych pisarzy ludowych - pozostawił po sobie 
wiersze tchnące miłością do stron rodzinnych, ale i urzekające liryki miłosne, piękne utwory odwołujące się do 
przeżyć osobistych, gawędy, opisy zwyczajów ludowych. Był twórcą o dużej kulturze literackiej, którego 
twórczość reprezentowała w każdym zdaniu literaturę, zwaną początkowo „literaturą spod strzechy”, a obecnie 
literaturą ludową, ukształtowaną poprzez silne przywiązanie do rodzinnej wsi, związanie z ziemią i pracą na niej, 
tradycyjne pojmowanie roli i znaczenia rodziny, uszanowanie dla obyczajów, obrzędów, wartości religijnych. 

Do zrozumienia wierszy Jana Króla, szczególnie tych z okresu młodzieńczego i czasu wojny, konieczne jest 
choćby skrócone przedstawienie losów tego niezwykłego człowieka. 

Pochodził z bardzo biednej rodziny, jego rodzice Wojciech i Agnieszka byli wyrobnikami dworskimi. 
Osierocony we wczesnym dzieciństwie przez ojca musiał pracować ponad dziecięce siły, by pomóc matce 
w utrzymaniu rodziny.  

O tęsknocie za ojcem i głodnym dzieciństwie gorzko pisze poeta w swoich młodzieńczych wierszach: 
„ Mamo, matusiu, gdzie on jest mój tato? 
Jak szczenięciem skomlał, gdy już w chacie zmierzchło. 
Skwapliwie wtedy tuliła do piersi: 
Jest, jest, syneczku, wróci, ino patrzeć. 
Jest, jest, syneczku i z tym zasypiałem, 
Musiałem przecież mojej mamie wierzyć. 
Może, da Bozia, zobaczę go we śnie? 
A mój tato wciąż i wciąż nie wracał”. 
(fragment wiersza „Tato, czemu Ty nie wracasz?” z 1937r.) 
 
„ Ty nie wiesz, co to dzień bez chleba, 
Nie pojmiesz wspomnień o głodnym dzieciństwie 
Ono dzieciństwo twoje było inne, 
Malowane jak z nieba. 
Skąd ci znać litość,tę zwykłą, na co dzień, 
Smak niedojadków... 
Ty nie wiesz, co to los sierocy, 
Bo twój jest pański, do siodła,karocy,” 
(fragment wiersza „o głodnym dzieciństwie” z 1938r) 
 
Do szkoły chodzić nie było czasu ani sił, dzień zaczynał się i kończył ciężką pracą na kawałek chleba. 

W Nieliszu skończył zaledwie 4 klasy szkoły powszechnej. Mało to było dla chłopaka, któremu już wiersze układały 
się w głowie. 

W poszukiwaniu chleba i wiedzy ruszył w szeroki, obcy świat i w 1936r. wstąpił do hufców junackich. 
Junackie hufce pracy utworzone dekretem Prezydenta RP z 22 września 1936 r. „O służbie pracy 

młodzieży” były ratunkiem dla chłopców i dziewcząt pozbawionych jakichkolwiek perspektyw. Służbę pracy 
polegającą na wykonywaniu pracy fizycznej dla potrzeb obrony państwa lub jego interesów gospodarczych 
pełniono na podstawie zaciągu ochotniczego. Oprócz tego hufce zapewniały przysposobienie do służby wojskowej 
oraz nabycie kwalifikacji zawodowych, wychowanie obywatelskie i oświatę ogólną, a więc to, czego nie mogli 
dostać w swoich rodzinnych miejscowościach. Do junackich hufców pracy przyjmowano przede wszystkim młodzież 
bezrobotną obojga płci w wieku od 18 do 20 lat.  

Jako junak Jan Król skończył 7 klas szkoły powszechnej i kurs bibliotekarski. Doceniono apetyt na wiedzę 
i zdolności młodego chłopaka i powierzono mu prowadzenie junackiej biblioteki i świetlicy. Teraz już mógł robić 
to, co kochał najbardziej- czytać książki. 

Jesienią 1938 r. został skierowany do dalszej nauki w szkole rolniczej w Poznaniu, prowadzonej przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą. Młody chłopak z zacofanej wsi zaczynał zdobywać świat i to wielki świat, skoro jak 
sam wspominał z wielką dumą, brał udział w literackich spotkaniach u hrabiów Działyńskich. Wówczas rozpoczął 
publikacje swoich pierwszych wierszy, na razie w gazecie szkolnej, ale droga już się otwierała. 

Wszystkie plany zniweczył wybuch II wojny światowej. W szeregach 18. Batalionu Junaków walczył 
w kampanii wrześniowej, brał udział w obronie Warszawy, walczył na poleskich błotach. Jego wojna skończyła się 
17 września 1939r. gdy bolszewicy zaatakowali wschodnie granice Polski. Oddział został rozformowany a żołnierze 
na własną rękę przedzierali się do stron rodzinnych. W październiku 1939r. Jan Król powrócił do Grobli Nawoskiej. 
Natychmiast przystąpił do tworzącej się lokalnej konspiracji pod pseudonimem „Zryw”.  

Ciężko i niebezpiecznie było żyć na Zamojszczyźnie, ziemi, która stanowiła wschodnią granicę ziem 
okupowanych przez hitlerowców, ziemi bogatej, stanowiącej łakomy kąsek dla niemieckich kolonistów. Strach 
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przed wywózkami na roboty do Niemiec, aresztowania, egzekucje był to dzień powszedni. W 1940 roku Jan Król 
został przeznaczony przez władze gminne jako bezrobotny na roboty przymusowe do Niemiec. Do końca wojny 
pracował jako robotnik rolny we wsi Rasdorf. 

Tam właśnie poeta pisze szereg wierszy przepojonych smutkiem i tęsknotą za krajem. 
„ W jakiej można Cię wysłowić pieśni? 
Jak Tobie duszę utęsknioną wyznać- 
Kraju pożarów, mordów, krwi, boleści: 
Ma umęczona, zdeptana ojczyzno.” (fragment wiersza „Powiedz, że przyjdziesz”  
Rasdorf 1942r.) 
 
„Dla Ciebie, prochu święty, ojców moich grobie, 
Cierpię tutaj i walczę, i siły sposobię, 
By kiedyś, gdy zawołasz z daleka już wolna. 
Wrócić! Wrócić z innymi... O, chwilo powrotu, 
Która przyjdziesz, przyjść musisz po skończonej wojnie, 
Bądźże mi choć słoneczna za moje tęsknoty! „ (fragment wiersza „Ojczyzna” 
Rasdorf 1940r.)  
 
Wolność przyszła 1 kwietnia 1945 r. Przyniosły ją oddziały armii amerykańskiej. Na wyjazd do kraju trzeba 

było jeszcze poczekać dokładnie rok. Jan Król powrócił do Polski 1 kwietnia 1946 roku, lecz nie był to rok 
zmarnowany. W Fuldzie w obozie repatriantów czekających na wyjazd do ojczyzny kwitło życie kulturalne: Jan 
Król wraz z grupą entuzjastów zorganizował świetlicę, teatr, bibliotekę i redagował tygodnik „Gazeta Polska”, 
który był uznawany za jedną z najlepszych gazet na terenach Niemiec wyzwolonych przez zachodnie siły zbrojne. 

Z roku 1946, z czasu powrotu, pochodzi napisany w Grobli Nawoskiej wiersz  
„A więc ostałaś”: 
Nielisz! Gaciska! - znowum u siebie. 
Rwą mi się oczy spod Gaciej Góry 
Przez gać i łąki, za młyn na rzece, 
Tam w dół na kępę wierzb po wąkopem. 
Tę wiorstę tylko: Wieprz, Por za Wieprzem. 
Ot, i karczmisko z wyrwą na błoniu 
I z moją chatą, jest, stoi w wierzbach! 
Ta sama strzecha z omszałą słomą.” (fragment) 
 
Po powrocie do kraju ukończył nauczycielski kurs przygotowawczy 

i już od 1947 roku przez 30 lat pracował jako nauczyciel w szkolnictwie 
wiejskim: w Gruszce Małej, Nawozie, Deszkowicach i Nieliszu. 
W międzyczasie w dalszym ciągu uzupełniał swoje wykształcenie. Ukończył 
szkołę średnią w Szczebrzeszynie i Studium Nauczycielskie w Lublinie 
w zakresie filologii polskiej. 

Energia życiowa Jana Króla – urodzonego społecznika była nie do 
wyczerpania. Praca pedagogiczna, praca na roli, wychowywanie własnych 
dzieci - to wszystko było jeszcze za mało. Udzielał się w ZMW „Wici”, pracach 
struktur gminnych, był ławnikiem Sądu Rejonowego w Zamościu i społecznym 
kuratorem sądowym, prowadził zespół artystyczny, chór, klub recytatorski i dyskusyjny. 

I jakby tego było mało cały czas pracował na rzecz rozwoju twórczości ludowej, między innymi jako 
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych i później jako sekretarz Zarządu 
Głównego. Oczywiście jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego 
Zamojskiego Oddziału STL.  

Jak można robić tak dużo i jednocześnie cały czas pisać, pisać, pisać. Nie sposób wymienić wszystkich 
utworów Jana Króla, trzeba na to tomów a nie paru szpalt gazetki – jego utwory zamieszczano w najróżniejszych 
wydawnictwach zbiorowych, takich jak: „Wieś tworząca”, „Antologia współczesnej poezji chłopskiej”, „Chłopski 
znak”, czasopisma „Kamena”, Tygodnik Zamojski”, „Kurier Lubelski”, „Chłopska Droga” itd. 

Wydał pięć indywidualnych tomików poezji: „Pod obcym niebem”, „Biją dzwony”, „Po drodze”, „Złoty 
kwiat paproci”, „Trudno nie kochać”. 

Był wielokrotnym laureatem konkursów literackich i poetyckich, nie mówiąc już o licznych odznaczeniach 
za zasługi dla literatury i za działalność społeczną. Wymieńmy chociaż kilka z nich: Krzyż Kawalerski Polonia 
Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznakę „Zasłużony Działacz 
Kultury”, srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

Niewątpliwie trudna droga życiowa Jana Króla sprawiła, że jego wiersze cechuje powaga, gorący 
patriotyzm i ukochanie wsi, ale był nie tylko poetą piszącym o sprawach wielkich, tak jak każdy człowiek kochał, 
był liryczny i romantyczny, i pięknie pisał o miłości: 

„To się zaczęło gdzieś od tamtych białych 
Wiśni w sadzie, w zwykłe popołudnie: 
Pierwsze spotkanie - nieskładne i krótkie,  
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Takie bez planu, przypadek prawie. 
Któż by pomyślał- na serce za mało, 
A ja musiałem Cię już odtąd szukać, 
Boś mi się stała jakby życiem drugim, 
Chlebem powszednim – chlebem mi się stałaś... 
Trudno nie kochać: pełno wiśni w oczach,  
Pełno w tych wiśniach i śmiechu, i westchnień, 
I zwierzeń, szeptów szeptanych pospiesznie... 
Trudno nie kochać i nie śnić po nocach, 
Nie szukać ścieżek nie chodzonych jeszcze, 
Nie patrzeć w gwiazdy i co dzień nie marzyć... 
Tak na koniec dodam nieskromnie, że literatura ludowa nie rozwija się równomiernie we wszystkich 

regionach Polski. W województwie lubelskim uwidacznia się najwięcej twórczych indywidualności. W skali kraju 
przypada tu 29 procent twórców, kolejno w małopolskim 16 , mazowieckim 14 procent itd. 

 
Tak trzymać proszę Państwa.  

(Opracowała: Hanna Mrówczyńska) 
 

 
 

Historia Kawęczyn Kolonii 
 
 Po podziale gruntów z Państwowego Banku Rolnego w 1931 roku mieszańcy Kawęczyna (gmina Zwierzyniec), 
otrzymali działki uprawne, pomiędzy Tworyczowem i Sułowcem. Po parcelacji folwarku Tworyczów. Na 
otrzymanych ziemiach mieszkańcy postanowili się osiedlić ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania. 
Pierwsi osadnicy pojawili się w 1931 roku, wówczas wieś notowana była jako Tworyczów. Osoby urodzone do 1940 
roku zapisywane były jako urodzone w Tworyczowie. Pierwszym osadnikiem był Adam Typiński i Wojciech Lipski a 
później pojawiali się następni Jan Typiak, Józef Typiak(1). Gdy wybuchła II wojna światowa Niemcy wysiedlili cały 
Tworyczów, pozostawiając mieszkańców z Kawęczyna nazwali wieś Kawęczyn Kolonia(2). 
Powstanie wsi datuje się na 1941 rok(3). Władze niemieckie w 1943 roku utworzyły niemiecką gminę 
Szczebrzeszyn, która została utworzona z połączenia gminy Sułów, Szczebrzeszyn i kilku wsi z gminy Zwierzyniec. 
Do której należało 18 wsi polskich i 13 niemieckich.  
31 sierpnia 1943 roku odbył się uroczysty akt utworzenia Gminy Szczebrzeszyn, w skład której weszła gmina Sułów 
i została włączona do powiatu zamojskiego. Odtąd oficjalną nazwą było: „Dorfgemeinde Szczebrzeszyn Kreis 
Zamość G. G.”. W gminie Szczebrzeszyn było łącznie 25 wsi. 14 października 1943 roku ukonstytuowała się 
ostatecznie gmina Szczebrzeszyn, nazywana „Hauptdorf Szczebrzeszyn” albo „Stadtgemeinde Szczebrzeszyn”. 
W wykazie gmina Szczebrzeszyn składała się z 31 wsi-13 niemieckich i 18 polskich. A więc: Deutsche Dörfer: 
1. Szczebrzeszyn, 2. Rozłopy, 3. Sułów Kolonia, 4. Źrebce, 5. Tworyczów, 6. Kitów, 7. Deszkowice, 8. Bodaczów, 
9. Wielącza, 10. Zawada, 11. Gross Brody, 12. Sułów, 13. V. (ordstat) Zamojskie. 
Polnische Dörfer: 1. Marynówka, 2. Kąty I i II, 3. Niedzieliska, 4. Klemensów, 5. Brody Małe, 6. Kawęczyn, 
7. Kawęczynek, 8. Sułowiec, 9. Sułówek, 10. Kulików, 11. Michalów, 12. Szperówka i Doroszewszczyzna, 
13. Sąsiadka, 14. Mokrelipie, 15. Błonie, 16. Kawęczyn Kolonia, 17. Rozłopy Kolonia.   
 
 
Kawęczyn Kolonia należała do wsi polskich. Po II wojnie światowej wieś należała do gminy Sułów(4). Mieszkańcy 
Kawęczyna po 1945 roku zaczęli na otrzymanych ziemiach budować swoje gospodarstwa. W 1960 roku wieś liczyła 
25 numerów domów(5). Obecnie wieś liczy 64 mieszańców i 19 numerów domów. Sołtysami byli: Wojciech Lipski, 
Jan Majewski, Marcin Dumała, Jan Lipski, Leonard Czerwiński, Eugeniusz Hołowiński, Władysław Bielak, Marek 
Kołcon i Grzegorz Krzeszowski.  
 

Relacja ustna udzielona autorowi przez Tadeusza Bieleckiego w dn. 25 marca 2014 r. 
Relacja ustna udzielona autorowi przez Helenę Tłuczek w dn. 15 marca 2014 r. 
 

3. APZ, Akta Gminy Sułów 1978-1954 (1955-1956). sygn. 61, Sprawy organizacyjne – wykaz gromad należących do 

Gminy 1947. 

4. A. Przysada, Zygmunt Klukowski, lekarz ze Szczebrzeszyna, s. 101-102, Szczebrzeszyn 2000. 
Wykaz imienny i numerów domów sołtysa Leonarda Czerwińskiego z dn. 26 maja 1960 r. 
 

(Autor: PiSzcz) 
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Skarb w Deszkowicach II 
 
Zazwyczaj pod pojęciem skarb rozumiemy cenne wyroby ze 

szlachetnych metali lub monety ze srebra czy złota. Jednak przed 
wiekami również inne przedmioty miały wielką wartość, chociaż 
wykonane były z innych surowców. 

W lipcu 1997 roku, w Deszkowicach II podczas budowy wodociągu 
koparka wyrzuciła na hałdę kilka przedmiotów wykonanych z brązu. Znalazł 
je podczas ręcznego zasypywania wykopu mieszkający obok Jan Lipski. 
Odkrywca wraz z sąsiadem przeszukali miejsce znalezienia i wydobyli 14 
sztuk wyrobów brązowych: 2 zapinki okularowate oraz 12 skrętów drutu 
brązowego. Jan Lipski poinformował o znalezisku archeologów, a następnie 
przekazał je muzealnikom.  

Łączna waga zabytków wynosi 369,19 g. Skręty drutu noszą ślady mocnego wytarcia. Przedmioty 
zdeponowane były na głębokości ok. 180 cm. Według archeologów jest to skarb wyrobów kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego D, czyli z lat 600-450 p.n.e. 

W Muzeum Archeologicznym w Krakowie dokonano konserwacji i analizy składu chemicznego zabytków. 
Obecnie skarb znajduje się w Muzeum Zamojskim, gdzie możemy go oglądać. 

 
(Autor: sw) 

 

Z dziedzictwem w przyszłość 
 

„Sekrety Wsi” od początku wspierają 
i promują wszelkie przejawy aktywności społecznej 
w naszym regionie. Jest to dla nas jeden 
z najważniejszych celów, piszemy o historii 
i tradycji jako fundamencie na którym powinna być 
budowana przyszłość.  

We wcześniejszych numerach w cyklu 
„Wysłannicy Nadziei” przedstawiliśmy stowarzyszenia 
które powstały na terenie gminy Sułów. Pokazaliśmy 
ich dorobek i plany na przyszłość. Nasze wcześniejsze 
wskazówki jak poprawić życie w swojej okolicy, 
poprzez zakładanie stowarzyszeń, pisanie wniosków 
i pozyskiwanie pieniędzy, były właściwe choć czysto 
teoretyczne. Aby nie pozostać na etapie teorii i porad
(codziennie wokół siebie słyszymy ich mnóstwo). 
Większość z nas ma gotową receptę na dobrobyt, pokój 
i szczęście w świecie, tyle że nikt tego nie słucha. 
Kierując się pragmatyzmem, postanowiliśmy 
przeobrazić słowa w czyny. Założyliśmy organizację o nazwie  „Z dziedzictwem w przyszłość” – Fundacja na rzecz 
rozwoju regionów. Jest to pierwsza fundacja, która rozpoczyna działalność w gminie Sułów. Inicjatorami 
i założycielami są ludzie ściśle związani z naszą gazetką, lecz w naszych szeregach jest miejsce dla wszystkich 
którzy, swoją postawą udowodnili że, dobro naszych małych ojczyzn traktują poważnie. Od samego początku 
istnienia to jest od lutego 2014 roku Fundacja działa na kilku płaszczyznach, patronując już wcześniej 
rozpoczętym dziełom: Klub „Stara Remiza”. Złożyliśmy wniosek do urzędu gminy o użyczenie sali w starej remizie 
w Sułowie, gdzie rozpoczęliśmy organizować izbę regionalną oraz salę widowiskowo – konferencyjną. Zamiarem 
Fundacji jest udostępnić pomieszczenie nie tylko mieszkańcom Sułowa, ale ze względu na centralne jej położenie 
w gminie, wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.   Chcemy też wspierać wcześniejsze inicjatywy, np. gminna 
grupa artystyczna. Rozpoczynamy współpracę z innymi organizacjami społecznymi w myśl zasady „duży może 
więcej”. Obejmujemy patronatem działania, które mają na celu wspieranie regionu. Od marcowego numeru 
Fundacja jest wydawcą gazety Sekrety Wsi. Naszym marzeniem, jest, aby w każdej wiosce w okolicy pozostawić 
trwały i pozytywny ślad naszej działalności. Jest to realne marzenie gdyż w swoim codziennym zaangażowaniem 
udowadniamy sobie oraz innym, że wspólnie można dużo. Dlatego potrzebujemy wsparcia większej liczby osób. 
Prosimy więc chętnych o kontakt z naszą Fundacją. Na końcu artykułu podajemy numery telefonów. Nasza droga 
nie jest drogą łatwą, wymaga wielu wyrzeczeń i wytrwałości, jednak nic nie pójdzie na marne, wcześniej czy 
później przyniesie efekty w postaci lepszego życia nie tylko dla nas. Życie w roli obserwatora i statysty na pewno 
jest łatwiejsze, tylko czy ma głębszy sens ? 

 

Tel. 605 494 500 
Tel. 796 207 770 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 



6  

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Sekrety w Strasburgu 
 
W pierwszej połowie marca delegacja Sekretów 

Wsi gościła w siedzibie Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu na zaproszenie Pana  prof. Mirosława 
Piotrowskiego.  Wyjazd był uhonorowaniem naszej 
redakcji za dotychczasową działalność propagującą 
postawy patriotyczne i prospołeczne. 
Pięćdziesięciotrzyosobowa grupa mieszkańców 
województwa lubelskiego, w której znalazła się i nasza 
redakcyjna dwójka, nie była przypadkowym zbiorem 
osób, lecz to okazało się dopiero w kolejnych dniach 
wspólnego ze sobą przebywania. Ale po kolei: 

W dniu 8 marca, rozpoczynając podróż, uczestnicy 
spotkali się na mszy świętej w kościele na Poczekajce w 
Lublinie. Po Eucharystii wyruszyli  autokarem w kierunku 
zachodnim, by po 19 godzinach osiągnąć cel swojej 
podróży, tj. miasteczko Innenheim pod Strasburgiem, 
gdzie mieli zarezerwowany hotel. Pierwszym punktem było 
indywidualne zwiedzanie osady, która liczyła ok. 1500 
mieszkańców. Kolejny dzień grupa rozpoczęła od 
zwiedzania Strasburga. Pływając siecią kanałów wodnych, 
które przecinają miasto, można było zaobserwować wszystkie ważniejsze zabytki miasta sięgającego swą historią 
drugiego wieku przed naszą erą. Najokazalszą historyczną budowlą górującą nad miastem jest widoczna z daleka 
katedra Notre Dame powstała między XI a XIV wiekiem. Przechadzając się ulicami, starego miasta  można było 
podziwiać urokliwe ściany domów malowniczo podzielone drewnianymi belkami konstrukcyjnymi a wypełnione 
kamieniem i cegłą znane pod nazwą „mur pruski”. Po ok. 2 godzinach zwiedzania miasta nadszedł czas na 
kulminacyjny moment naszej wizyty czyli przejazd do siedziby Parlamentu Europejskiego, spotkanie z Europosłem 
Mirosławem Piotrowskim i obserwacja posiedzenia izby, o której często słyszy się w mediach, lecz mało kto ma 
możliwość gościć w jej murach. W momencie spotkania z zapraszającym nas gospodarzem nadszedł czas na 
przedstawienie się poszczególnych uczestników wspólnego wyjazdu. Wstający kolejno współpodróżni w kilku 
słowach przybliżając swoje sylwetki dali obraz grupy patriotów, społeczników, samorządowców oraz wybitnie 
zdolnej młodzieży, która dołączyła do wcześniej wymienionych, wygrywając konkursy organizowane przez prof. 
Piotrowskiego - Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz Konkurs na największy absurd prawny uchwalany przez 
Unię Europejską.  

W grupie podróżujących znaleźli się: przedstawiciele koła strzeleckiego Sokół z Lublina, nauczyciele historii 
z Różańca, Biłgoraja, Hrubieszowa, Lublina, członkowie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę z Kraśnika i Zamościa, 
Harcerki ZHR z Włodawy, lekarze z Lublina i Puław, samorządowcy z Chełma i Dęblina oraz przedstawiciele 
środowisk literackich jak choćby poeta i antykwariusz z Chełma kultywujący pamięć  
o kresach wschodnich II Rzeczypospolitej oraz młodzież z dwóch najbardziej prestiżowych liceów lubelskich  
tj. im. Stanisława Staszica i im. Unii Lubelskiej.  

Jako że nasza gazeta utrzymuje kurs patriotyczno-historyczny oraz budzący świadomość społeczną a także 
mobilizuje lokalną społeczność do jednoczenia się i podejmowania działań oddolnych polepszających byt 
w okolicznych miejscowościach - znalazła uznanie w oczach kolejnego już profesora KUL (pierwszym był ks. prof. 
Bartnik), dlatego też delegacja naszej redakcji także dołączyła do wcześniej wymienianych uczestników wizyty. 

W miejscu tym wdzięczny za wielkie wyróżnienie chciałbym w kilku zdaniach przedstawić sylwetkę prof. 
Piotrowskiego, który zaszczycił nas swoim zaproszeniem. 

Nasz gospodarz w Strasburgu to historyk i wykładowca akademicki, a także polityk, profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i profesor nadzwyczajny WSKSiM w Toruniu, od 2004 poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Jest osobą, która upomina się o Polskę i Polaków, odważnie mówi o respektowaniu praw człowieka 
jak i przestrzeganiu praw boskich. Mówi to głośno w instytucjach funkcjonujących jakby Boga nie było. 

Ukończył studia na KUL w 1990 roku , trzy lata później obronił na tej samej uczelni doktorat, w roku 2001 
habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później za rozprawę habilitacyjną na temat 
reemigracji Polaków z Niemiec w latach 1918–1939 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od roku 2003 
zajmuje stanowisko profesora KUL i kieruje Katedrą Historii Najnowszej na tej uczelni. W pracy naukowej zajmuje 
się stosunkami polsko-niemieckimi w XX wieku, europejską chadecją, historią najnowszą Polski (w tym stosunkami 
państwo-Kościół), organami bezpieczeństwa PRL. Wypromował 110 magistrów i 10 doktorów. 

Od 8 lat organizuje coroczny konkurs na największy absurd prawny uchwalony przez Unię Europejską.  
W 2009 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W VII kadencji został 
członkiem grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. 

Prywatnie jest przykładnym mężem i ojcem czworga dzieci. 
 Jest inicjatorem i prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Lubelszczyzny”.  
Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.  
Współpracuje z „Naszym Dziennikiem”, Telewizją Trwam i Radiem Maryja a także tygodnikiem „Niedziela 
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w którym od  marca zaczęły się ukazywać artykuły jego autorstwa. Jest bojownikiem o prawa do miejsca na 
multipleksie dla TV Trwam. W czerwcu 2012 roku wraz z innymi patriotycznie działającymi euro 
parlamentarzystami w tej spawie doprowadził do publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Wszystkie 
te działania zaowocowały w lutym 2014 przyznaniem wreszcie miejsca -wspomnianej wcześniej- katolickiej 
telewizji. 

W dniu naszej wizyty w Parlamencie Europejskim prof. Piotrowski spotkał się z zaproszoną grupą w sali 
konferencyjnej, gdzie miał krótką prelekcję na temat funkcjonowania Parlamentu oraz obecnej sytuacji 
geopolitycznej w Europie. Następnie odpowiadał, na pytania które nasunęły się po wysłuchaniu jego wystąpienia. 
Oczywiście najbardziej palącym problemem ostatnich dni  poruszanym w pytaniach słuchaczy była sytuacja na 
Ukrainie i plany Unii względem niej. Kolejnym ważnym, tematem na które Europoseł udzielał odpowiedzi, było 
nasze bezpieczeństwo narodowe. Niestety zarówno w pierwszym jak i drugim temacie wieści dla nas Polaków nie 
są najlepsze. Unia w swych strukturach nie przewiduje miejsca dla Ukrainy a umowy stowarzyszeniowe podpisane 
w ostatnich dniach są zabiegami jedynie dyplomatycznymi i wcale nie gwarantują rozszerzenia wspólnoty na 
wschód. W dziedzinie obronności także prof. Piotrowski wskazał na opieszałość zachodnich partnerów z NATO. 
W sytuacji narastającego zagrożenia ze strony Rosji istnieje uzasadniona obawa powtórzenia scenariusza z roku 
1939 gdzie zawiodły podpisane wcześniej umowy polsko-angielskie i polsko-francuskie. Podobnie i teraz urzędnicy 
europejscy wolą zajmować się uchwalaniem dyrektyw dotyczących stopnia wygięcia banana i zastosowania drabiny 
jak też opracowywaniem instrukcji obsługi kaloszy niż poważnie zająć się problemami zagrażającymi krajom 
członkowskim graniczącym ze strefą wpływów Rosji.  Smutna to konkluzja lecz wybrzmieć musi – znowu zostajemy 
sami wśród „serdecznych przyjaciół”, tym razem jednak mając pomniejszoną o ¾ armię. 

Po spotkaniu grupa miała możliwość obserwacji  posiedzenia Parlamentu z loży widokowej umiejscowionej 
nad salą obrad. 

Dzień wizyty w Strasburgu zakończył się uroczystą kolacją z naszym gospodarzem w jednej z uroczych 
historycznych restauracji na starówce. Podczas wspólnego posiłku delegacja złożyła podziękowania na ręce pana 
profesora za wyróżnienie naszych poszczególnych dzieł i zaproszenie tej właśnie grupy osób działających 
w różnych częściach naszego regionu i w różnych profesjach ale we wspólnym celu – chronić, ubogacać, rozwijać 
i propagować dziedzictwo narodowo-kulturalne. Podziękowano za danie możliwości zapoznania się i wymiany 
doświadczeń jak i kontaktów oraz zaproszeń do wzajemnego wspomagania się w inicjatywach już rozpoczętych. 
Na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewano pieśni „Polskie kwiaty” oraz „Ojczyzno ma”, podniesiono też 
ducha, odśpiewując „Rozkwitały pąki białych róż”, „Piechota” i „O mój rozmarynie”. Na dźwięk melodii pięknych 
polskich melodii narodowych oraz partyzanckich i żołnierskich, z  innych poziomów restauracji (miała trzy piętra) 
zaczęli schodzić się kelnerzy i  stawać zasłuchani w zadumie, na pewno nie rozumiejąc słów, lecz ich oczy 
rozpromienione zdawały się współtworzyć podniosły klimat spotkania i utwierdzać nas o wartości polskiej kultury 
zawartej w pieśniach a odkrytej i docenionej tego wieczoru przez cudzoziemców.  

Dla wszystkich szukających podtekstu alkoholowego w spotkaniu, ucinam zaraz te domysły pisząc wyraźnie, 
że zarówno podczas podróży w jedną i drugą stronę jak i w samym Strasburgu w zasadzie nie spożywano alkoholu – 
niszcząc stereotyp polskich wycieczek, jadących w procentowych oparach. Podczas podróży miast „brzęku szkła” 
autokar wypełniały dyskusje o historii  i przyszłości Polski pomiędzy młodymi i starszymi uczestnikami wyjazdu 
oraz modlitwa za ojczyznę i śpiew narodowych pieśni - śpiewano m.in. Rotę oraz Hymn Krucjaty Różańcowej. 
Podczas drogi powrotnej do Polski ubogaceni o nową wiedzę uczestnicy wyjazdu, wymieniając się spostrzeżeniami 
mówili o oddolnej organizacji  i obronie w rodzinach wartości najcenniejszych, jakimi są wiara i pamięć oraz 
tożsamość narodowa.  

Dlatego i my apelujemy, by w dobie grożących nam zawieruch dziejowych z każdego domu polskiego uczynić 
twierdzę broniącą polskiego ducha i obyczajowości, bronić w naszej pamięci dzieł wieszczów narodowych, 
przechowywać i przekazywać młodym dziedzictwo naszych wiosek ułożone w słowa pieśni, gdyż jak pisał Adam 
Mickiewicz w poemacie „ Konrad Wallenrod”: 

„Ogień rozgryzie malowane dzieje 
Skarby  mieczowi spustoszą złodzieje 
Pieśń ujdzie cało…” 

(Autor: Tomasz Jaworski) 

 

Szanse na meliorację 
 

Trudno znaleźć w naszej okolicy przyległej do zalewu w Nieliszu gospodarstwo, które nie dotknięte 
byłoby problemem nadmiaru wód objawiającym się u jednych gospodarzy zalanymi piwnicami w budynkach 
gospodarczych a nawet niechcianymi basenami w domach. Innym woda zalewa uprawy na polach i nie 
pozwala w czas wykonać niezbędnych prac. Na szczęście pojawia się realna szansa by temu zaradzić.  
Trzeba jednak działać zgodnie i szybko!!! 

  We wtorek  18 marca w Deszkowicach Pierwszych odbyło się spotkanie dyrekcji Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie z mieszkańcami gminy Sułów — w ramach kontynuacji Katolickiej 
Wszechnicy Ludowej - częścią mieszkańców zainteresowaną rozwiązaniem problemu podtopień gospodarstw 
i „wymoków” na polach. Na spotkaniu ze strony WZMiUW stawili się kolejno: z Lublina Dariusz Prażmo –  Z-ca 
Dyrektora ds. eksploatacji i konserwacji,  Andrzej Pichla – Z-ca Dyrektora ds. inwestycji,  z Zamościa: Waldemar 
Gorczyca – Dyrektor  zamojskiego oddziału WZMiUW oraz trzech inspektorów zamojskiego oddziału. Stronę Urzędu 
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Gminy reprezentował Wójt Tomasz Pańczyk oraz pracownicy:  Małgorzata Chmielewska i Tadeusz Lipski. Władze 
wojewódzkie (będąc  jednocześnie zainteresowany żywo problemem mieszkańców) reprezentował Radny 
Województwa – Marian Jaworski, za którego przyczyną rozpoczęły się spotkania  Katolickiej Wszechnicy Ludowej 
w Gminie Sułów. Niestety ze strony mieszkańców frekwencja była dość niska, gdyż na gminnej stronie 
internetowej  pojawiła się niepełna informacja. Doczytać się w niej można zaproszenia mieszkańców tylko trzech 
wiosek: Deszkowic Pierwszych, Michalowa i Rozłopów. Dlatego czując się w obowiązku poinformowania szerszego 
gremium zainteresowanych pragnę, przekazać istotne informacje dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. 

Szanowni Państwo, po rozmowach przeprowadzonych z dyrekcją WZMiUW jest naprawdę duża i realna szansa 
budowy urządzeń melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód z naszych pól i posesji. Ze strony lubelskiego 
Zarządu wykazuje się sporo dobrej woli i chęci przystąpienia do pierwszych prac nad poruszanym  problemem 
jeszcze w tym roku. Podstawowym wymogiem, który jako mieszkańcy musimy spełnić, jest złożenie wniosków 
o wykonanie melioracji na wyszczególnionych działkach i  złożenie podpisu pod deklaracją przystąpienia do spółki 
wodnej. Wnioski, o których mowa, są wymogiem koniecznym do podjęcia dalszych kroków przez  instytucję 
meliorującą. Wnioski te nie kosztują nic a są koniecznie potrzebne,  bo przez nie wyrazimy naszą chęć 
przystąpienia do projektu, który poprawi nasze bytowanie. Aby jakaś wieś mogła być objęta programem, musi 
z niej spłynąć minimum 75% wniosków na obszar, który dana miejscowość zajmuje. Czyli  trzy czwarte 
mieszkańców danej wioski musi być zainteresowane i chętne, co myślę nie powinno stanowić problemu,  gdyż 
woda uprzykrza życie zdecydowanej większości. Wnioski te będą dostępne u sołtysów i w Urzędzie Gminy.  

Apeluję gorąco do wszystkich zainteresowanych, którzy artykuł ów przeczytają, by powiadomili sąsiadów, do 
których ta informacja nie dotrze inną drogą, bo termin wnioskowania jest bardzo krótki i upływa z dniem  
30 kwietnia. Jeżeli do tego czasu z jakiejś miejscowości określona liczba wniosków nie zostanie zebrana, wieś ta 
nie będzie obejmowana w opracowaniu planów melioracyjnych. Pod wnioskiem może podpisać się właściciel lub 
osoba aktualnie użytkująca daną działkę. Jeśli chodzi o zakres robót koniecznych do osuszenia pól, to można 
głośno powiedzieć, że na pewno będzie on prowadzony innymi metodami niż poprzednio.  Obecni na spotkaniu 
mogli zasłyszeć, że technologie ówcześnie  stosowane przy melioracji są mniej inwazyjne niźli stosowane w latach 
30. ubiegłego wieku, kiedy to przeprowadzano tego typu operacje na naszych terenach. Wielu użytkownikom 
działek przekazać trzeba wiadomość, że miast rowów stosuje się teraz drenowanie, którego koszt jest nieznacznie 
wyższy niż odnowienie rowów istniejących. Skoro mowa już o kosztach, to podam teraz kwoty, w jakich zamyka 
się zmeliorowanie 1 hektara użytków rolnych i tak: dla drenowania drenami PVC jest to 13 689,00 zł brutto, przy 
meliorowaniu rowami koszt – 12 026,00 brutto. Koszty ze strony WZMiUW pokrywane są w wysokości 80%, zaś 
zainteresowany właściciel pokrywa zaledwie 20% i to w rozłożeniu na 15 lat w rocznych ratach i z dwuletnim 
okresem karencji od zakończonej inwestycji czyli po stronie rolnika byłby to koszt całkowity w wysokości 2737,80 
zł. W rozłożeniu na raty daje to kwotę 182,52 zł rocznie.  

Przyznają Państwo rację, że kwota jest naprawdę śmiesznie niska, zważywszy, że w sklepie spożywczym przy 
większych zakupach przedświątecznych, ale nie tylko wydajemy często podobne kwoty jednorazowo. W tym 
przypadku jest to kwota płatna w skali roku i to dopiero pierwsze wpłaty nastąpiłyby po dwóch latach od daty 
ukończenia inwestycji.  Warto zatem naprawdę się tym zainteresować, gdyż kolejna szansa na inwestycję tego 
rodzaju może nie nadarzyć się prędko. Proszę jeszcze raz gorąco o wzajemne informowanie się, życzliwe 
podejście do przedmiotu problemu i dość szybkie działanie w jakże potrzebnej nam sprawie. Zechciejmy 
udowodnić sobie i innym, że jest w nas jeszcze chęć do działania i choć odrobinę poprawy jakości życia nas 
wszystkich. 

 
(Autor: Tomasz Jaworski) 

 

„OCZAMI DZIECKA” 
/Okupacja – Wysiedlenie/ 

NOWY ROK 1944 
 

„Zamojszczyzna w końcu 1943 i na początku 1944 roku spływała nadal krwią swych najlepszych synów i córek 
oraz niewinnej ludności. Usiana tysiącami mogił, ogarnięta łunami pożarów wkraczała w piąty rok okupacji 
hitlerowskiej – wchodziła dumna i niepokonana, mimo krwawego terroru.” 1) 

Niewiele pamiętam z tego okresu. Pamiętam jedynie, że podczas życzeń często powtarzano słowa: 
- aby szybciej skończyła się ta okrutna wojna, 
- aby wrócić do rodzinnej wsi, 
- aby przetrwać … 
W pierwszej dekadzie lutego wydarzyła się tragiczna historia, która w sumie dobrze się skończyła. Otóż  

w lutym partyzanci zdobyli kilkadziesiąt worków cukru. Część tego cukru trafiła m.in. do wysiedleńców. 
Wczesnym rankiem pod nasz dom podjeżdżają sanie. Słychać wesołe rozmowy. To partyzanci przyjechali 

z prezentem – 1 kg cukru na głowę. Kiedy uporano się z przydziałem cukru, partyzanci w liczbie czterech osób 
zasiedli do stołu by spożyć zasłużone śniadanie. Mama krzątała się przy kuchni, szykując dużą porcję jajecznicy.  
Nasi mężczyźni przygotowali coś do picia. W pewnym momencie jeden z partyzantów zaczął opowiadać jak on 
podczas potyczki „załatwił” jednego żandarma – wymachując przy tym pistoletem.  
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Padł strzał! Mama oblana czymś czerwonym. Cisza, blady strach, następnie krzyk! 
Na szczęście pocisk trafił w butlę z wiśniowym sokiem stojącym na parapecie okiennym. 
Niefortunny strzelec, zaczął tak przepraszać, aż się rozpłakał. Wyszedł z mieszkania i już nie wrócił.  
Po tym przykrym zdarzeniu rozmowa się nie kleiła. Partyzanci odjechali. 
Ja nie mogłem nacieszyć się cukrem. Pajdka chleba polana wodą i posypana cukrem- to prawdziwy przysmak.  
Do tej pory kawę słodzono sacharyną. 
 

 1) Jerzy Markiewicz „Nie dali ziemi skąd ich ród” str. 247  

 

 
WIOSNA 1944 

 
 Tuż za wsią, idąc w stronę Smorynia, po prawej stronie drogi, stały puste zabudowania: dom, obora 
i stodoła. Owe gospodarstwo było ogrodzone drewnianym płotem i zupełnie przyzwoicie utrzymane. Po rozmowie 
z mieszkańcami i sołtysem, radzono nam, aby tam zamieszkać. Po cichu szeptano, że tam podobno mocno straszy. 
Los właścicieli, po aresztowaniu nie był nam znany. Gdzieś na dwa tygodnie przed świętami Wielkanocy 
wybraliśmy się całą rodziną, by zwiedzić to gospodarstwo. Jak się okazało, dom był dosyć obszerny: sień, komora, 
kuchnia i duża izba mieszkalna. Na środku stał duży stół i cztery krzesła, pod ścianami dwa puste łóżka, przy oknie 
zaś duża ława. Po krótkiej rozmowie zabraliśmy się do solidnego sprzątania. Zaplanowano też w następnych dniach 
bielenie pomieszczeń. Prace porządkowe trwały kilka dni. Zapomniałem wspomnieć, że w obejściu znajdowała się 
solidna buda dla naszego Burka. Mimo usilnych starań z mojej strony, pies nie chciał skorzystać z nowego 
„mieszkania”.  
 Po kilku dniach nastąpiła przeprowadzka. Rodzina Misiarzów pozostała na starym miejscu, Bubiełowie 
i Poździkowie przenieśli się do domu, w którym miało straszyć.  
Podczas pierwszej nocy bałem się piekielnie. Trudno było mi zasnąć. Przykryty z głową nasłuchiwałem, czy nie 
usłyszę czegoś groźnego. Wreszcie strudzony i zmęczony nasłuchiwaniem zasnąłem. Rano usłyszałem ciepły głos 
mamy – Bardzo się bałeś synu? Uradowany, że nic się nie stało, zacząłem przygotowywać się do śniadania. Po 
śniadaniu wszyscy zabraliśmy się do pracy. Zostało zaledwie kilka dni do świąt Wielkanocy. Mężczyźni ruszyli do 
prac na wsi, by zarobić na jajka, ser, mąkę, bądź też na kawałek jakiegoś mięsa. Kobiety zaczęły myśleć 
o skromnych wypiekach. W przedświątecznej krzątaninie minął Wielki Tydzień. W pierwszy dzień świąt - wszyscy 
wybraliśmy się do kościoła w Trzęsinach. Po powrocie zabraliśmy się do świątecznego barszczu. Bardzo mi 
smakował, myślałem, że pęknę. W drugi dzień świąt, zgodnie z tradycją, urządziliśmy solidny śmigus.  
 Raniutko we wtorek obudził nas turkot furmanek i jakieś dziwne okrzyki. Za chwilę usłyszeliśmy mocne 
kołatanie do drzwi. Burek, który miał swoje legowisko w sieni, zaczął mocno ujadać. Wszyscy zerwaliśmy się na 
równe nogi. Babcia wybiegła do sieni, otworzyła drzwi i ujrzała kilku żandarmów z wymierzonymi karabinami.  

 
Burek rwał się do nich, ale Babcia ujęła wpół to olbrzymie psisko i z wielkim trudem wrzuciła go do przyległej 
komory, zamykając drzwi. Z karabinami gotowymi do strzału weszli do izby. Trudno opisać nasz strach 
i przerażenie. Na wpółubrani, staliśmy jak wryci. Po chwili dołączyło jeszcze kilku żandarmów. Jeden z nich 
„wyszwargotał” – ausweis. 2) 

Skwapliwie dowody zostały podane. Po dokładnym obejrzeniu, ten który pytał o dowody, krótko stwierdził – 
wysiedleńcy. Rozmawiali jeszcze chwilę i zaraz się wynieśli. Przez okno widzieliśmy kilka furmanek pełnych 
żandarmów, które ruszyły w stronę wsi. Boże, jak ja się piekielnie bałem. Wszyscy nasi mężczyźni byli powiązani 
z AK, zaś wujek Tadeusz był czynnym partyzantem. Po południu tego dnia dotarła do nas wiadomość, że kilka osób 
zostało zaaresztowanych.  

 
 

 
     2) ausweis – dowód osobisty 

JANEK 
 

 Pod koniec kwietnia zamieszkał u nas w domu młody, ranny partyzant o pseudonimie „JANEK”. 
 Ranny był w prawą nogę. Ledwie się poruszał. Ranę jego z wielką troskliwością opatrywała Babcia Józia. Janek był 
wyjątkowo miłym, sympatycznym, młodym człowiekiem ( 20 lat ). Traktowaliśmy go jak członka rodziny. Podobno 
pochodził z Warszawy. Swoich danych nie ujawnił. Szeptano, że nazywa się Gejsztorn. 
 W podręcznym bagażu miał kilka ciekawych książek. Chętnie przebywałem w jego towarzystwie. Słuchałem 
jego czytania, opowiadania, recytacji wierszy. Między innymi nauczył mnie tabliczki mnożenia. Nie pamiętam jak 
długo u nas przebywał. Wydaje mi się, że kilka miesięcy. Przed wyjazdem pożegnaliśmy go wyjątkowo czule. 
Okropnie płakałem, było mi przykro, że nas opuszcza. Przez długi okres czasu nie mogłem się z tym pogodzić. 
Dalsze jego losy nie są mi znane.  
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BUREK 
 

 Nasz dzielny Burek po tym incydencie z żandarmami zaginął. Czekaliśmy dzień, drugi, tydzień, dwa 
tygodnie, a psisko nie wracało. Było mi przykro i smutno z tego powodu. Pewnego razu podczas majowego 
wieczoru wujek Feliks wyszedł przed dom zapalić papierosa. Usiadł wygodnie na ławce przed domem, 
przygotowując „skręta”. Nagle usłyszał, że coś pędzi w jego kierunku. Nie zdążył się podnieść, a  tu jakiś zwierzak 
siedzi na nim. Ryknął z całej siły – O Jezu!!! Po tym przeraźliwym okrzyku wybiegliśmy z domu i mimo, że było 
ciemno, zobaczyliśmy naszego wiernego Burka. Boże, jaka była radość z powrotu psa. Głaskaniom, klepaniom nie 
było końca. A pies jakby chciał odwzajemnić tę serdeczność lizał wszystkich po rękach, łasił się, skowyczał 
z radości. Po powitaniu otrzymał solidną porcję na kolację. Na drugi dzień zauważyliśmy, że był ranny w tylną 
łapę. Jak się później okazało Burek, spędził kilka tygodni w Deszkowicach u „czarnego”, na własnych śmieciach. 
Trasa z Deszkowic do Gorajca z lotu ptaka wynosi około 20 kilometrów. Jak ten pies sobie poradził? 

 
ŻOKOLA 

 
 Na wiosnę 1944 roku Niemcom robiło się coraz „ciaśniej”. Zaczęli myśleć o wycofywaniu się. Gdzieś w maju 
dotarła do nas wiadomość, że niewielki oddział najemników hitlerowskich pędzi spore stado zrabowanych krów, 
przeznaczonych na ubój. Za Smoryniem partyzanci zrobili zasadzkę. Doszło do niewielkiej potyczki. Krowy zostały 
uratowane, zaś zbieranina niemiecka dostała się do niewoli. Jaka była radość, kiedy otrzymaliśmy w „prezencie”, 
śliczną, czarną, dojną krówkę. Nazwaliśmy ją – „Żokola”. Pozostali wysiedleńcy m.in. Olechowie 1)  otrzymali 
z przydziału po jednej krowie. Od tej pory koniec z nudą. Ja i moi koledzy, zajęliśmy się pasieniem krów. Obok 
moich zabudowań było spore wzniesienie. Tę górę nazywano – „Rożkiem”. Spory kawał ziemi rolnicy pozostawili 
jako ugór, ze względu na bardzo zły dojazd. Właśnie tam było nasze pastwisko. Codziennie było ognisko, gry 
i zabawy. Niebawem u naszych sąsiadów wycieliła się krowa. Mój kolega Wiktor i jego siostra Janina, byli bardzo 
dumni ze swego cielaczka. Po niedługim czasie ów cielaczek razem ze swoją „mamą” uczęszczał na pastwisko. Był 
głaskany, karmiony z ręki przytulany. Zachowywał się jak najposłuszniejszy pies. Reagował na wołanie, chętnie 
przychodził do wołającego, a czasem domagał się kawałka chleba. 
 Pewnego razu wydarzyła się tragikomiczna heca. Poranki często były jeszcze dosyć chłodne. Chroniąc się 
przed zimnem, ubieraliśmy się w palta. Najładniejsze palto z dużym kołnierzem miał Wiktor. Gdy słoneczko 
ogrzało powietrze, ściągaliśmy dodatkowe okrycia. Mnie strzeliła do głowy zabawna myśl, by ubrać cielaka 
w palto. Najbardziej do tego nadawało się palto Wiktora 2). Wszyscy jednogłośnie podchwycili ów pomysł. Wiktor 
nie oponował i zaraz przywołał swojego „pupilka”. Część uczestników głaskała i karmiła cielaczka, zaś Wiktor i ja 
zakładaliśmy rękawy na przednie nogi. Bez większych kłopotów udało nam się zapiąć guziki na grzbiecie cielaka. 
Cielak był ubrany. Ubaw był niesamowity, tarzaliśmy się ze śmiechu po trawie. Cielaczek przez chwilę stał 
nieruchomy. Następnie sprężył się mocno. Ogonek uniósł się ku górze. Wydał z siebie przeraźliwy ryk. I jakby 
piorun w niego strzelił – zaczęły się dziać dziwne rzeczy: karkołomne skoki, bieg i znów jakieś dziwne podskoki. 
Patrzymy a tu z palta strzępy: tu rękaw, tam poła, gdzie indziej kołnierz. Ten piekielny taniec trwał krótko. Nasz 
śmiech nagle ucichł a na twarzy Wiktora, przerażenie i łzy w oczach. 
- Co z moim paltem?  
-Co ja powiem mamie? 
Poczułem się współwinnym i pospieszyłem z radą: - Pozbierajmy te fragmenty palta, ja pomogę ci to pozszywać. 
W południe, w wielkiej tajemnicy, siedzieliśmy na strychu domu i mimo usilnych starań nic z naszego pomysłu nie 
wyszło. 
 

Olechowie – sąsiedzi państwa Poździków. 

Wiktor Olech – oficer, wykładowca Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie 

 
 

Autora tekstu przybliżymy w ostatniej części cyklu) 

(Opracowała: AJ) 

Zbiór relacji osób, którym dane było przeżyć 
okupacyjne piekło 

 
 W dniu 1 marca 2014 r. w Bibliotece publicznej w Radecznicy odbyło się spotkanie autorskie promocji 
książki autorstwa Reginy Smoter Grzeszkiewicz i Bogusława Garbacika p.t. „Okupacja Zamojszczyzny we 
wspomnieniach jej mieszkańców” jest to praca zbiorowa powstała w większości w wyniku dosłownego zapisu treści 
wywiadów z autorami wspomnień z czasów II wojny światowej i okupacji Zamojszczyzny. Na spotkanie 
z czytelnikami przybyli: Regina Smoter Grzeszkiewicz, Andrzej Garbacik syn nieżyjącego Bogusława Garbacika 
i Honorata Banach poetka i autorka pamiętnika z lat okupacji, który został nagrodzony przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Wspomnienia z tamtych trudnych lat wciąż są żywe, nie gaśnie pamięć o najbliższych, którzy oddali swoje życie 
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walcząc w obronie Ojczyzny, albo ginąc z woli okupanta na skutek 
wycieńczającej pracy, czy w czeluściach krematoryjnych pieców. 
W książce opisanych jest wiele nowych faktów i ciekawych 
wątków tworzenia się Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na 
naszym terenie. Znajdują się tam również relacje świadków 
i mieszkańców pacyfikowanych wsi. Relacje wysiedlonych 
i wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy. Wspomnienia 
byłych więźniów obozów pracy i koncentracyjnych. Oraz 
zaprezentowana jest twórczość okresu okupacji m.in. została 
opublikowana „Pieśń o Kitowie” napisana przez Stanisława 
Rubaja. Zaprezentowanych zostało wiele wiadomości dotyczących 
tworzenia się struktur działalności bojowej przeciwko okupantowi 
w Gminie Sułów jak również zostały opisane ciekawe relacje 
świadków tamtych wydarzeń.  

 

Wydawcą tej książki jest Urząd Gminy Radecznica.   

(Autor: PiSzcz) 

 
„Opowieści z miasta wdów i kroniki z ziemi mężczyzn” 

 
 To książka, dzięki której odwróciłam swoją niemoc czytelniczą nękającą 
mnie od połowy grudnia. Rzadko trafia mi się, bym tak wciągnęła się w powieść, 
która nie jest kryminałem czy sensacją. Także jeśli chodzi o literaturę 
iberoamerykańską, rzadko czytam coś więcej niż książki Mario Vargasa Llosy, więc 
odwołanie w opisie z okładki do mojego ulubionego autora, sprawiło, że chciałam 
zmierzyć się z debiutem kolumbijskiego pisarza. Nie spodziewałam się, że tak mi 
się spodoba. Rewelacja! 
 
Autor zabiera czytelników do Mariquity – małej kolumbijskiej miejscowości, 
w której pewnego dnia wszyscy mężczyźni zostali siłą wcieleni do komunistycznej 
partyzantki, a stawiający opór zabici. W miasteczku pozostały same kobiety - od 
tej pory zmuszone radzić sobie same oraz ksiądz i chłopiec przebrany za 
dziewczynkę. Lata mijają, a wszystko popada w ruinę, kobiety straciły nadzieję 
na normalne życie i powrót mężczyzn. Blask Mariquicie chce przywrócić Rosalba, 
wdowa po ostatnim sierżancie policji. Kobieta swoimi pomysłami, wiarą 
i chęciami przywraca powoli wszystko na właściwe tory i chce stworzyć miejsce 
jakiego jeszcze nie było. 
 „-Lubię czytać przed zaśnięciem. Pani nie? 
- Nie umiem czytać ani pisać – odparła kobieta z pewnością siebie podszytą dumą. 
- Dobry Boże, a ja nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak to by było nie umieć 
czytać.”  /s. 89 
 
James Cañón zachwycił mnie historią poszczególnych mieszkanek Mariquity, przedstawiając ją pięknym 
językiem, tworząc magiczną opowieść o dzielnych kobietach, które same muszą budować swój świat. W tej 
powieści jest wszystko: świetna, oryginalna fabuła, nietypowi bohaterowie, humor, ale także wykorzystanie 
wątków dotyczących spraw poważniejszych: religii, polityki, filozofii czy psychologii. Wszystko to łączy 
miasteczko, gdzieś daleko od cywilizacji, pośród gąszczu, gdzie często przez długi czas nie docierają żadni obcy 
ludzie. Powieść Cañóna wciąga, trochę odpuszcza dopiero z ostatnią kropką, ale i później nie daje o sobie 
zapomnieć, sprawiając, że chciałoby się móc przeczytać ją kolejny raz.  
 
„Opowieści z miasta wdów...” to z pewnością egzotyczna podróż do Kolumbii, pełna emocji, wzruszeń 
i uśmiechu. To powieść, która leciutko skłania do zastanowienia się nad własnymi poglądami i wyborami, a przy 
tym nieustannie zachwyca utopijną wizją miasta wdów, które zaistniało gdzieś w wyobraźni autora. Chciałabym, 
żeby każdy debiut był tak rewelacyjny!  
 
PS. Rzeczywiście poczułam tu trochę magii, którą swego czasu oczarował mnie Llosa. Brawo! 

 
(Autor: Edyta Kondrat) 
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Młodzież z Nielisza podsumowała projekt promujący 
zdrowy styl życia 

 
 28 lutego  o godz. 15 – tej w Gminnym Ośrodku Kultury  odbyło 
się spotkanie podsumowujące projekt  W zdrowym ciele zdrowy duch.  
Goście przybyli na uroczystość obejrzeli film poklatkowy opowiadający 
o projekcie. Zbudowany z sekwencji zdjęć obraz  przeprowadził widzów 
przez wszystkie etapy pracy nad projektem od planowania, 
organizowania po działanie.  
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie siłowni z możliwością 

testowania znajdującego się w niej sprzętu, z czego goście z chęcią korzystali  
Przy okazji pobytu na siłowni uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę zdjęć na których zostały uwiecznione 

najważniejsze momenty działań projektowych.  
Spotkanie zakończył  akcent kulinarny. Uczestnicy  projektu zaprezentowali umiejętności zdobyte podczas 

warsztatów zdrowego żywienia. Na stole królowały warzywa i owoce.  Zupa brokułowa, sałatka owocowa, dania 
rybne, a także  inne smaczne, kolorowe i przede wszystkim zdrowe dania zachwycały pod względem nie tylko 
smakowym ale i estetycznym.     

 
(Autor: Agnieszka Zymon) 

Dzień Kobiet w Nieliszu ... 
 
Z małym wyprzedzeniem Gospodynie z trenu gminy Nielisz Świętowały tegoroczny Dzień Kobiet.  

Uroczystość odbyła się  4 marca w Klubie Kultury w Stawie Noakowskim. Życzenia i kwiaty z rąk  wójta, sekretarza 
oraz przewodniczącego Rady Gminy odebrały Panie z 12 Kół Gospodyń Wiejskich.       
   Dzień Kobiet połączony  z zakończeniem karnawału  upłynął w radosnej atmosferze przy muzyce 
i  wyśmienitym poczęstunku, który po raz kolejny potwierdził  kulinarne zdolności Gospodyń z Gminy Nielisz. 
Szczególne wyrazy uznania należy skierować do członkiń KGW w Stawie Ujazdowskim i Satwie Noakowskim, które 
na  przygotowanie przyjęcia poświęciły  szczególnie dużo czasu, zaangażowania i serca. 

Po uroczystości adresowanej do  KGW   8 marca także w Klubie Kultury  miało miejsce międzygminne 
spotkanie kobiet zorganizowanie przez Stowarzyszenie Zalew Pomysłów w Nieliszu oraz Gminny Ośrodek Kultury.  
W uroczości udział wzięły Panie, które czynnie działają w stowarzyszeniach i grupach nie formalnych na terenie 
gminy Nielisz, Rudnik i Radecznica. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy 
dążącej do poprawy jakości działań podejmowanych  na rzecz rozwoju środowisk lokalnych.     
        Dla kobiet przybyłych na uroczystość organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji. W programie wydarzenia znalazły się: część artystyczna (poezja pani Joanny Wachowicz – 
Radecznica  oraz Pani Krystyny Carmi- Izrael, a także występ muzyczny wokalistek z GOK w Nieliszu Aleksandry Gil 
oraz Natalii Kitki) warsztaty wizażu, pielęgnacji cery i  zdobienia paznokci, domowe SPA kosmetyki, szkolenie 
z  pierwszej pomocy przedmedycznej, masaż relaksacyjny twarzy i dekoltu, warsztaty zdobienia przedmiotów 
techniką decoupage, wietrzenie szaf, poczęstunek oraz upominki ufundowane przez Fitness Club Platinium 
z Zamościa.  

(Autor: Agnieszka Zymon)   

… i Deszkowicach Pierwszych      

W sobotę  poprzedzającą  8  marca  druhowie z  OSP  Deszkowice  P ierwsze  
w tajemnicy  przed swymi małżonkami przygotowali huczne obchody Dnia Kobiet. Nasze kochane Panie zaskoczone 
zostały nie tylko wręczeniem pięknych kremowych róż lecz także przyjęciem przy suto zastawionym stole.  
W menu wieczoru znalazł się pyszny rosół i pieczone udko z kurczaka z ziemniakami i surówką oraz barszczyk 
z pierożkami. Przygotowania potraw podjęli się Leszek Kot, Andrzej Jaworski 
(rosół), Stanisław Godzisz (makaron), Jan Misiarz (ziemniaki), Marian Jaworski 
(surówka), Krzysztof Pomarański (udka), Piotr i Paweł Szewczuk (barszczyk). Do 
dekoracji stołów zaangażowali się Zbigniew Rycaj, Krzysztof Kopciewski, 
Stanisław Godzisz, Jan Misiarz. Szczególnym kunsztem dekoratorskim wykazali 
się: Leszek Kot - dekorując sałatki w salaterkach oraz  
Stanisław Godzisz - tworząc gustowne wazony ze szklanek do piwa.  
 Rozpoczynając spotkanie, Panowie dopełnili zaskoczenia romantyczną 
pieśnią rolniczą, której opracowania podjął się piszący te słowa.  

Chór męski wykonał „Granicę” z elementami ludowymi w tekście. 

Wieczór upłynął w uroczej atmosferze dobrej zabawy, a druhowie 

udowodnili, że nie tylko potrafią gasić ogień ale też z niego korzystać:) 

( Autor: Tomasz Jaworski) 
Autor: Monika Jarosz 
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Sport 

VII Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców 
o puchar prezydenta miasta Zamość i starosty powiatu zamojskiego 

 W dniu 16 marca 2014 roku w Zespole Szkól w Sułowie został rozegrany VII Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Samorządowców, w którym udział wzięła reprezentacja gminy Sułów. W zawodach udział wzięły zespoły z Gminy 
Nielisz, Gminy Sitno, Gminy Zamość, Gminy Sułów i Miasta Zamość. Reprezentację Gminy Sułów tworzyli: Tomasz 
Pańczyk, Ireneusz Węs, Grzegorz Wiącek, Andrzej Bełkot, Krzysztof Głowacki, Andrzej Bartoszczyk, Zbigniew 
Poździk. Kierownikiem drużyny była Monika Bober. Poszczególne drużyny grały systemem „każdy z każdym”. 
W sumie w całym turnieju rozegrano 10 meczów. Każdy mecz rozgrywany był w dwóch połowach po 7 minut.  
Mecz nr 1 Gmina Sitno i Gmina Zamość zakończył się wynikiem 1:4.. W meczu nr 2 spotkały się Miasto Zamość 
i Gmina Nielisz, końcowy rezultat to 1:3, do meczu nr 3 wybiegły: reprezentacja gospodarzy Gminy Sułów i Gminy 
Sitno, mecz zakończył się wynikiem 1:7. Honorowego gola dla gospodarzy zdobył Krzysztof Głowacki. W meczu nr 
4 Gmina Zamość wygrała z Miastem Zamość 2:0, w meczu nr 5 zagrali ponownie gospodarze: Gmina Sułów i Gmina 
Nielisz. Mecz zakończył się wynikiem 0:11, mecz nr 6 pomiędzy Gminą Sitno i Miastem Zamość nie został 
rozstrzygnięty na korzyśc żadnej z drużyn, skończył się remisem 1:1. Mecz nr 7 Gmina Nielisz wygrała z Gminą 
Zamość 1:0. Mecz nr 8 rozgrywało Miasto Zamość i gospodarze Gmina Sułów. Do przerwy utrzymał się remis 1:1 po 
rzucie karnym strzelonym przez Tomasza Pańczyka, co przywróciło nadzieje na wygranie tej potyczki. Jednak po 
przerwie tylko miasto Zamość strzelało bramki. Końcowy wynik to 7:1. mecz nr 9 rozegrały Gmina Nielisz i Gmina 
Sitno. Końcowy rezultat to 3:0. Ostatni mecz nr 10 rozegrały Gmina Zamość i  gospodarze Gmina Sułów. Do 
przerwy utrzymał się remis 1:1, bramkę strzelił Andrzej Bełkot. Końcowy wynik meczu to 3:1.   
 
Końcowa Tabela  
1. Gmina Nielisz    12 pkt.     18:1 
2. Gmina Zamość    9 pkt.       9:3 
3. Miasto Zamość    4 pkt.      10:7 
4. Gmina Sitno        4 pkt.      9:9 
5. Gmina Sułów     0 pkt.        3:29 
 
Królem strzelców został Marek Teliga z Gminy Nielisz, 
strzelec 9 bramek: 
Najlepszym zawodnikiem był Piotr Zając z Miasta 
Zamość; 
Najlepszym bramkarzem Tomasz Kucharski z Gminy 
Zamość. 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Drużyny z miejsc I-III otrzymały ponadto medale i puchary. Dyplomem został również uhonorowany gospodarz 
turnieju Tomasz Pańczyk. 

 
(Autor: PiSzcz) 

 

Trampkarze Relaxu Radecznica wygrywają GRANEX Cup ! 
 

 Niedziela 9 marca okazała się szczęśliwa dla 

trampkarzy GKS Relax Radecznica, którzy dostarczyli 

kibicom wielu emocji i wygrali turniej GRANEX Cup 

w Starym Zamościu. 

Zawodnicy z Radecznicy po losowaniu trafili do grupy 

"B", razem z: Omegą II Stary Zamość, Gryfem Gmina 

Zamość, Gaudium II Zamość i Ostoją II Skierbieszów. 

W drodze do finału młodzi piłkarze Relaxu pokonali 

m.in. Ostoję Skierbieszów, Gryf Gminę Zamość 

i Gaudium II Zamość. W ostatnim meczu zmierzyli się 

z Gaudium III Zamość. 

Tak finał rozgrywek relacjonował Wojciech Kondrat, 
trener zwycięskiej drużyny: "Finał rozpoczęliśmy 
niemrawo, co szybko wykorzystali przeciwnicy 
otwierając wynik - 0:1. Nasi zawodnicy jednak nie 
chcieli w ostatnim meczu zejść z boiska jako pokonani. 
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Sygnał do odrabiania strat dał Michał Harkot, trafiając na 1:1 po 
podaniu Kuby Skroka, a po chwili na prowadzenie wyprowadził nas 
Wojtek Zych strzelając bramkę z dystansu. Niestety po serii błędów 
w obronie po kilku minutach Gaudium znów wyrównało. Mecz był 
otwarty, a obie drużyny miały dużo dogodnych sytacji. Na 
3:2 wynik podwyższył uderzeniem zza pola karnego Sebastian 
Siemczyk i do upragnionego zwycięstwa dzieliła nas minuta. 
Niestety nie udało nam się powstrzymać podopiecznych Marka 
Kulika, którzy w końcówce wyrównali na 3:3. Do rzutów karnych 
wyznaczeni zostali: Wojciech Zych, Sebastian Siemczyk i Michał 
Harkot  Potrzebowaliśmy aż 7 kolejek rzutów karnych aby wygrać 
turniej, co szczęśliwie nam się udało !" 
 

Skład GKS Relax Radecznica: Marcin Zych (br), Damian Altbaum 

(br), Wojciech Zych (c), Jakub Skrok, Sebastian Siemczyk, Michał Harkot, Patryk Harkot, Krzysztof Chmielewski. 

Trener: Wojciech Kondrat, Kierownik drużyny: Marcin Kaproń 

 

(Autor: Wojciech Kondrat) 

 

 
Ruszają piłkarskie rozgrywki ligowe 
 

Już 27 kwietnia rozpoczynają się rozgrywki Klasy "B", w których biorą udział zawodnicy sekcji seniorów GKS Relax 

Radecznica. Przed sezonem piłkarze Relaxu rozegrają serię meczów sparingowych:  z Orłem Tereszpol (30 marca), 

Krzczonovią Krzczonów (6 kwietnia) i Metanoją Lipsko (13 kwietnia). Jak do tej pory zawodnicy z Radecznicy 

rozegrali jeden mecz towarzyski, z Rotoczanami Chrzanów, zakończony zwycięstwem gości 0:1. W pierwszy meczu 

Relax Radecznica zagra na wyjeździe z Hukiem Lipiny (27 kwietnia). Drużyna trenuje bez Łukasza Startka i Marcina 

Pawelczyka, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę. 

Drużyna trampkarzy młodszych (rocznik 2000) Relaxu Radecznica rozpocznie przygotowania meczem 30 marca 

z Orłem Tereszpol. Później nasi młodzi zawodnicy zagrają kolejno z: Omegą Stary Zamość (5 kwietnia), Gaudium 

Zamość (12 kwietnia) i Gryfem Gmina Zamość (26 kwietnia). W pierwszym meczu Okręgowej Ligi Trampkarzy 

Młodszych piłkarze Relaxu zmierzą się z AMSPN Hetman Zamość. 

Najmłodsze drużyny Orlików (2003-2004) i Żaków (2005-2006) z dużym zaangażowaniem trenują i przygotowują się 

do debiutu w rozgrywkach Okręgowej Ligi Orlików. 

Pieczę nad przygotowaniami naszych drużyn sprawują trenerzy: Wojciech Kondrat i Sylwester Krukowski. Miejmy 

nadzieję, że piłkarze z Radecznicy wiosną sprawią wiele radości swoim kibicom. 

 

(Autor: Wojciech Kondrat) 

 
 

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega Pożarom” 

 
W dniu 5 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Michalowie odbyły się Eliminacje Gminne Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej został zorganizowany przez Urząd Gminy w Sułowie. 
Eliminacje odbyły się w kategorii zzkół podstawowych i gimnazjów. Komisja sędziowska w składzie: Eliza Pańczyk – 
dyrektor ZS w Michalowie, Tomasz Pańczyk – Wójt i Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Sułowie, Zbigniew Goleniak – Komendant Gminny Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Sułowie, Andrzej Wdowiak – naczelnik OSP Tworyczów, Maria Godzisz – nauczyciel SP w Kol. Tworyczów, Izabela 
Wyrostkiewcz - nauczyciel w ZS w Michalowie i Sułowie i Piotr Szczurek – nauczyciel w ZS w Michalowie, członek 
OSP Sułowiec.  
Do eliminacji zgłosiły się 3 drużyny ze szkół podstawowych z Kol. Tworyczów, Sułowa i Michalowa oraz 2 drużyny 
z gimnazjów Sułowa i Michalowa. 
 Celem turnieju było wyłonienie jednego zawodnika do eliminacji powiatowych. Każda ze szkół mogła 
wystawić 3 zawodników. Z naszej szkoły w kategorii szkół podstawowych uczestniczyli: Sylwester Szady kl. VI, 
Mateusz Popielec kl. V i Damian Łysiak kl. VI. Gimnazjum reprezentowali: Agata Pop kl. III, Jakub Bubiłek kl. II 
i Szymon Wiśniewski kl. II. 
Eliminacje przeprowadzono w formie pisemnej, w kategorii szkół podstawowych test składał się z 21 pytań, zaś 
w gimnazjum z 35 pytań.  
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Końcowa klasyfikacja: 
Szkoły Podstawowe 
1. Dominika Dumała            SP Kol. Tworyczów   19 pkt. 
2. Mateusz Brodaczewski     SP Sułów                   17 pkt. 
3. Ilona Szkołut                    SP Kol. Tworyczów   15 pkt.  
4. Łukasz Wyłupek              SP Kol. Tworyczów   14 pkt. 
5. Magdalena Dudek            SP Sułów                    12 pkt. 
6. Mateusz Popielec             SP Michalów              11 pkt. 
7. Damian Łysiak                 SP Michalów              10 pkt. 
    Weronika Kucharska       SP Sułów                     10 pkt. 
9. Sylwester Szady              SP Michalów                9 pkt. 
 
 
Gimnazja 
1. Agata Pop                  GIMN. Michalów     24 pkt. 
2. Iwona Łyp                  GIMN. Sułów           22 pkt. 
3. Szymon Wiśniewski     GIMN. Michalów    19 pkt. 
4. Katarzyna Mróz         GIMN. Sułów          19 pkt. 
5. Ewelina Dumała        GIMN. Sułów          15 pkt. 
6. Jakub Bubiłek            GIMN. Michalów    10 pkt. 
 
Do Eliminacji Powiatowych awansowały zawodniczki, które zajęły w swoich kategoriach pierwsze miejsca. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto za zajęcie I miejsca uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe statuetki. Dla wszystkich uczestników został zorganizowany drobny poczęstunek.  

 
(Autor: PiSzcz) 

 

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych  
 
 
6.6. OSP SĄSIADKA 1927-2013 

 
Historia jednostki napisana została na podstawie 

wywiadu i dokumentów udostępnionych przez prezesa 
Józefa Grabowskiego i naczelnika Tadeusza Ferenca, 
Archiwum Państwowe w Zamościu i Archiwum Urzędu 
Gminy w Sułowie oraz publikacji „Straże Pożarne na 
Zmojszczyźnie” płk. poż. Mieczysława Skiby. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sąsiadce powołana 
została w maju 1927 roku. Na tzw. Mulu odbyło się 
zebranie wiejskie w celu założenia Straży Pożarnej 
z dorastającej młodzieży. Zebranie zwołał miejscowy 
nauczyciel szkoły podstawowej z Sąsiadki, Władysław 
Gładysz. W komitecie powołania OSP znaleźli się Władysław Gładysz, Franciszek Gryba, Zygmunt Czajka, Jan 
Tomaszewski, Józef Magdziarz s. Józefa. 

Prezesem został wybrany Władysław Gładysz, na naczelnika wybrano Franciszka Grybę, na zastępcę 
naczelnika i szkoleniowca Józefa Kurka, skarbnika Jana Frańczaka. Trębaczem i gospodarzem był Jan Ryszard, 
który posiadał trąbkę zrobioną z drewna ze skreka z gałęzi sosnowej, którą wykonał jego ojciec Julian Ryszard.  

W celu zwołania zbiórki trębacz wykonywał 3 przerywane dzwięki, zaś na pożar sygnał był ciągły 
nieprzerywany. Głos z trąbki był tak głośny, że słyszany był w Sułowcu i Mokrymlipiu. Sygnał wykonywany był 
zawsze na wałach obronnych dawnego grodziska Sutiejsk tzw. „Wały”. 

Do transportu strażaków i sprzętu wyznaczone były konie, czasami wynajmowano furmana, któremu 
płacono za wykonany kilometraż.  

W 1929 roku na liście członkowskiej widniało 16 osób:  
Jan Zych, Jan Pastuszak, Stanisław Kamiński, Józef Kurek, Jan Kurek, Franciszek Kurek, Michał Zawiślak, 

Michał Magdziarz, Jan Dumała, Jan Kowalski, Józef Wyłupek, Jan Magdziarz, Jakub Wybraniec, Michał Wybraniec, 
Jan Halicki, Wincenty Halicki.  

Jednostka podzielona była na dwie sekcje: I sekcja - bosakowi i topornicy, II sekcja - ratowniczo —
gaśnicza. Miejscowy kowal Władysław Śledź z Mokregolipia wykuwał topory i bosaki a Jan Surmacz dorabiał trzonki 
i robił drabiny. Z funduszów dotowanych przez gminę Sułów zakupiono hełmy. Mundury zostały zamawiane za 
prywatne pieniądze każdego strażaka. Pompa ręczna dwucylindrowa została zakupiona za własne środki uzyskane 
ze składek. 
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Pierwsze zawody odbyły się w Mokrymlipiu w 1928 roku. Jednostka zajęła 1 miejsce.  
Wtedy narodziła się myśl o budowie remizy strażackiej. Był to rok 1930. W porze nocnej miejscowi 

członkowie na tylnej osi wozu zwozili sosny z tzw. nizów za Wałami. Druhowie sami wyciosali i zrobili rygle. Sami 
wycieli deski piłą ręczną. Remiza została wybudowana obok wałów na placu Michała Gorgola. Jako że ten plac nie 
był gromadzki remizę sprzedano Marcinowi Wybrańcowi. Osprzęt strażacki został umieszczony w prywatnych 
budynkach gospodarczych strażaków.   

Następnym naczelnikiem był Franciszek Gryba.  
Kolejnym naczelnikiem był Józef Chudzik. Prezesem nadal pozostawał Władysław Gładysz.  
Przed II wojną światową naczelnikiem został wybrany Jan Tomaszewski. Trębaczem nadal pozostawał Jan 

Ryszard. 
Członkami byli: Jan Wyłupek, Jan Magdziarz, Stanisław Kurdziel, Bronisław Kurdziel, Jan Magdziarz, 

Stanisław Wyłupek, Józef Dumała, Jan Sikora, Władysław Kurek, Józef Kowalski, Andrzej Kowalski, Marcin 
Wyłupek. 

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 Sąsiadka OSP czynną remizę posiadają lecz bardzo zniszczoną. Skład 
zarządu tworzyli: prezesa nie ma z powodu śmierci, naczelnik Jan Tomaszewski, gospodarz Franciszek Kurek, 
sekretarz zmarł. Komisja rewizyjna: Jan Ochocki. 

Jednostka liczyła 21 czynnych członków. Sprzęt strażacki posiadali następujący: sikawkę ręczną 
dwucylindrową uszkodzona, wąż ssawny, 45 m węża w tym 15 m podziurawionego 2 beczkowózy drewniane, 
1 ciężką drabinę, 1 ciężki bosak, 2 lekkie bosaki, tłumicę, 18 hełmów, 18 pasów.    

Po II wojnie światowej w dniu 21 listopada 1947 roku odbyło się zebranie reorganizacyjne, na którym 
powołano nowy zarząd. Naczelnikiem został wybrany Józef Chudzik a prezesem Józef Kurek, sekretarzem Jan 
Wybraniec, gospodarzem Jan Ryszard, skarbnikiem Bronisław Batorski. Komisja rewizyjna: przewodniczący Jan 
Frańczak, sekretarz Jan Halicki, członek Piotr Popielec. Jednostka liczyła 18 członków. 

Zbudowano szopę i tam złożono sprzęt strażacki. 
Całe życie kulturalne skupiało się wokół OSP. Druhowie strażacy organizowali przedstawienia teatralne, 

zgadywanki, zabawy i potańcówki z orkiestrą, które odbywały się w szopach i stodołach miejscowych gospodarzy.  
Trąbka sygnałka służyła do 1950 roku.  
Powołano furmana bojowego do transportu pompy dwucylindrowej, którym został Wincenty Halicki. Pełnił 

również obowiązki gospodarza. Najdalszym wyjazdem do pożaru całej wsi była Kolonia Stawska. 
Głównymi zajęciami podczas spotkań mieszkańców było darcie piór, przedstawienia, zabawy. 
6 marca 1950 roku wybrano nowy zarząd: prezesem został wybrany Józef Kamiński, wiceprezesem Jan 

Zych s. Mikołaja, naczelnikiem Jan Tomaszewski, zastępcą naczelnika Józef Chudzik, sekretarzem Władysław Łyś, 
gospodarzem Jan Ryszard i skarbnikiem Bronisław Batorski. Komisja rewizyjna: przewodniczący Jan Halicki, 
członkowie Franciszek Kurek i Marcin Wyłupek.  

W lipcu 1957 roku spaliła się pierwsza remizo-świetlica. 
20 stycznia 1958 roku na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Jan 

Tomaszewski, naczelnikiem Władysław Kurek, wiceprezesem Edward Pastuszak, sekretarzem Feliks Magdziarz, 
skarbnikiem Ludwik Zawiślak, gospodarzem Henryk Kowalski, członkiem zarządu został wybrany Stanisław 
Wyłupek.  

Komisja rewizyjna: przewodniczący Stanisław Kurek, członkowie Jan Magdziarz i Franciszek Kurek.  
Jednostka liczyła 19 członków. 

28 lutego 1960 roku odbyły się wybory uzupełniające zarządu OSP. Zarząd nie zmienił się. Do komisji 
rewizyjnej 5 osobowej weszli: Feliks Magdziarz i Józef Dumała. 

Jednostka liczyła 17 członków.  
Pierwszy samochód gaśniczy Ford jednostka otrzymała z Cukrownii Klemensów 9 czerwca 1960 roku.  
W 1961 roku dokonano naprawy samochodu i beczkowozu. Zreperowano również zbiornik 

przeciwpożarowy. 
22 października 1961 roku dokonano wyboru sekretarza, którym został Bronisław Popielec. 
W 1962 roku 8 marca jednostka otrzymała pierwszą motopompę PO-3. W roku tym nastąpiło oficjalne 

przekazanie samochodu po wykonaniu remontu w dniu 13 listopada.  
12 lutego 1962 roku jednostka dysponowała samochodem bojowym, sikawką ręczną, 9 wężami tłocznymi 

C—2, 6 wężami tłocznymi Cg-52, drabiną Szczerbowskiego, drabiną lekką, syreną ręczną, 18 hełmami, 17 pasami 
bojowymi, 14 toporkami, 1 beczkowozem, 4 tłumicami, 2 bosakami, 2 wężami ssawnymi, 2 prądownicami i 17 
kompletami mundurów. 

W 1962 roku jednostka liczy 30 członków.  
Wybrany został nowy naczelnik Bronisław Popielec, który ożywił działalność druhów. Jednostka nie 

posiadała dostatecznej ilości węży tłocznych i drabin. OSP nie posiadała strażnicy a sprzęt mieścił się w szopach 
członków straży. Samochód bojowy był nie garażowany. W roku 1963 jednostka liczyła 26 członków. 

Jednostka wpisana do rejestru 14 marca 1964 roku pod numerem 95 przez Urząd Spraw Wewnętrznych 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie 

Członkami byli: Jan Tomaszewski prezes, Bronisław Popielec wiceprezes i naczelnik, Edward Pastuszak II 
wiceprezes, Ludwik Zawiślak skarbnik, Edward Bartnik sekretarz, Henryk Kowalski gospodarz, Stanisław Kowalski , 
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Józef Dumała przewodniczący komisji rewizyjnej, Jan Magdziarz członek komisji rewizyjnej, Jan Hanaka członek 
komisji rewizyjnej, Józef Hanaka, Bronisław Kowalski, Stanisław Bielecki, Józef Sobstyl, Stanisław Styk, Jan 
Ferenc, Edward Bałka, Józef Płatniak, Mieczysław Krukowski, Władysław Łyś, Feliks Magdziarz. 

Drugą remizo - swietlicę jednostka wybudowała w czynie społecznym w latach 1963-1965.  
W latach 1965-1968 działała drużyna żeńska pod dowództwem Wandy Bartnik i Heleny Kobylas. Jednostka 

liczyła 8 członkiń. Były to: Leokadia Głowala, Maria Makaj, Aniela Krukowska, Weronika Ferenc, Krystyna 
Kowalska, Helena Dumała.  

W 1967 roku jednostka otrzymała syrenę elektryczną zakupioną przez PGRN w Sąsiadce. 
 
 
Ciąg dalszy w kolejnym numerze! 

 
 (Autor: PiSzcz) 

 

 

W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 
 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I NIELISZ 
27.05.2001 R. WÓLKA ZŁOJECKA 

 
ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 
 

ZAJĘTE MIEJSCA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 
 

(Autor: PiSzcz) 

 
 

Imprezy kulturalne i inne 
 
3.04 - Runda wstępna piłki nożnej turnieju coca cola cup 2014 Zamość 
5.04 - Otwarte mistrzostwa powiatu zamojskiego i miasta zamość LZS w warcabach 100-polowych w Zamościu 
6.04 - godz. 1000 Otwarte zawody strzeleckie na strzelnicy w Sułowcu 
12 – 13.04 - Rozpoczęcie rundy wiosennej 2014 w piłce nożnej klasy A grupy II 
13.04 - godz. 9.30 – 14.00, 38. KIERMASZ WIELKANOCNY Rynek Wielki w Zamościu 
- pokazy zdobienia pisanek, wykonywania palm wielkanocnych, 
- kiermasz ozdób świątecznych, produktów i wyrobów regionalnych 
godz. 12.00 podsumowanie XXXVIII Konkursu Wielkanocnego 

26 – 27.04 – Rozpoczęcie rundy wiosennej 2014 w piłce nożnej klasy B grupy I 

 

 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP ŹREBCE 8 OSP ROZŁOPY KOLONIA 

2 OSP SUŁOWIEC 9 OSP KULIKÓW 

3 OSP KAWĘCZYN KOLONIA 10 OSP SUŁÓWEK 

4 OSP SUŁÓW 11 OSP ROZŁOPY 

5 OSP TWORYCZÓW 12 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 

6 OSP SĄSIADKA 13 OSP KITÓW 

7 OSP MICHALÓW     

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 MDP SUŁÓW 2 MDP MICHALÓW 
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Wielkanoc – tradycje, zwyczaje, obrzędy 

 Nareszcie skończyła się zima, niby nie była w tym roku bardzo dokuczliwa ale i tak wszyscy mieliśmy już 
dosyć siedzenia w domu. Pogoda piękna, jak popada to też nic nie szkodzi bo deszcz potrzebny bardzo, wszystko 
zaczyna się zielenić a przed nami najważniejsze święta w roku – Wielkanoc. 
Jest to najbardziej radosne święto, obchodzone przez wszystkie wyznania chrześcijańskie. Wielkanoc, zwana też 
Paschą ma upamiętniać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Czas jej obchodów ustalono w 325 roku. Najwcześniej przypada 22 marca, najpóźniej 25 kwietnia. W Polsce 
tradycje, którymi obrosła Wielkanoc przez wieki są bardzo bogate i różnorodne. Łączą w sobie elementy religijne 
z obyczajowością ludową. Poza wymową religijną ma bowiem Wielkanoc jeszcze drugie zadanie. Jest świętem 
budzącej się do życia przyrody, zapowiedzią wiosny, pracy w polu i dobrych plonów.  
Okres świąt wielkanocnych rozpoczyna Niedziela Palmowa upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 
W Polsce Niedziela Palmowa (nazywana również Kwietną lub Wierzbną) obchodzona jest od czasów 
średniowiecznych.  
Wówczas rozpoczynała tydzień ścisłego postu i umartwiania się na pamiątkę cierpień Zbawiciela, dziś jest 
wstępem do duchowego oczyszczenia, wyciszenia i przygotowania własnej duszy do święta Zmartwychwstania. 
W Niedzielę Palmową mieszkańcy wsi szli do kościoła aby poświęcić palmy. 
Palma posiadała w wyobrażeniach i wierzeniach ludowych moc magiczną, wróżebną i leczniczą. Palma jako symbol 
płodności i urodzaju, strzegła domostwa wraz z ich mieszkańcami przed ogniem, chorobą, piorunem, 
czarownicami, złośliwymi sąsiadami. 
W skład palmy oprócz trzciny i wierzbowych bazi – wchodziły również inne rośliny – takie jak przylaszczki, 
barwinek, gałązki tuji, bukszpanu, borówek, wiśni czy porzeczek. W niektórych częściach Lubelszczyzny 
przyozdabiano palmy suszonymi kwiatami i wstążkami. 
Zaraz po wyjściu z kościoła dotykano się palmami – „palmowało” – życząc sobie nawzajem min. doczekania 
następnej Wielkanocy.  
Praktykowany był również zwyczaj bicia palmami – w domu, po powrocie z kościoła, lub przez młodych chłopców. 
Odwiedzając wczesnym rankiem domy – chłopcy uderzali zastanych w łożach domowników (szczególnie 
dziewczęta). Wygłaszano przy tym różnorodne formułki, np. „Palma bije nie zabije", „Za tydzień – Wielki Dzień, za 
sześć noc – Wielkanoc”, „Za sześć dni Wielkanoc". 
Obowiązywał bezwzględny zakaz wyrzucania palmy – po poświęceniu była ona przechowywana przeważnie za 
obrazami (np. za obrazem świętej Agaty – która strzegła dobytku przed pożarami i głodem). Miała ona strzec 
domostwa.  
Bazie z poświęconej palmy dodawano do ziarna siewnego i do ziemniaków przygotowanych do sadzenia. Wierzono 
również, że połkniecie kotka wierzbowego przynosi zdrowie i zapobiega bólom gardła. W Wielką Sobotę kawałki 
palmy zatykano w oziminę, by zapewnić sobie dobre plony. Części palmy były często używane do okadzania 
chorych. 
Natomiast stara palma była palona a popiół z niej wykorzystywano w środę popielcową lub w niektórych regionach 
święcono nią pola w Niedzielę Przewodnią a następnie wkładano w ziemię, żeby się darzyło. 
We wsiach w okolicach Włodawy przy pierwszych siewach wiosennych układano na polu krzyż z gałązek 
palmowych, aby chroniły zboże przed gradem. W Chełmskiem aby chronić przed piorunami wrzucano kawałek 
palmy do ogniska. W Wielką Niedzielę do dziś jeszcze, w niektórych gospodarstwach po przyjściu z rezurekcji 
gospodarz poświęca palmą całe obejście gospodarcze. Niegdyś stosowano również inne praktyki - palmą wyganiało 
się bydło przy pierwszym wiosennym wypędzie na pastwisko. Gospodynie kładły palmę pod progiem obory, aby 
bydło przez nią przeszło, co miało uchronić je przed chorobami i zapewnić, że będzie się dobrze pasło. 
Wielki Tydzień – to czas przygotowań do kulminacyjnych obchodów Wielkanocy. 
Wielki Poniedziałek/ Wielki Wtorek – w tych dniach sprzątano, bielono ściany i szorowano podłogi i to nie tylko 
po to, żeby mieszkanie lśniło czystością. Świąteczne porządki należą do tradycji, symbolizują bowiem usuwanie 
z domu śladów zimy, a przy okazji zła i chorób, i oczekiwanie na wiosnę. W największej izbie wieszano u sufitu 
nowego pająka. Wykonywany był on w czasie zimowych wieczorów, i oznaczał obecność w rodzinie młodej panny. 
W wielu wsiach obowiązywały zakazy wykonywania pewnych czynności, które mogły sprowadzić takie nieszczęścia 
jak burze, grady czy posuchę. W powiecie Puławskiem od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty nie wolno było 
prać bielizny kijankami, ponieważ wierzono, że powstaną z tego w chmurach grady. W Biłgorajskiem w Wielki 
Piątek nie pieczono chleba, aby nie sprowadzić suszy. W wielu wsiach obowiązywał w tym czasie także zakaz 
tłuczenia zboża w stępie, mielenia w żarnach, tkania na warsztacie czy używania kierata. Prace te należało 
zakończyć do Wielkiej Środy wieczorem. Zasad tych ściśle przestrzegano. 
W wielu wsiach Lubelszczyzny w Wielki Poniedziałek mali chłopcy chodzili z pasyjką i śpiewali pieśni wielkanocne, 
np. Wesoły nam dziś dzień nastał. Wraz z nimi chodził tak zwany dziad z koszem, do którego zbierał jajka. 
Był to też czas gdy wiele osób zabierało się do przygotowywania pisanek, które oprócz zwykłego jajka 
symbolizującego życie, spożywanego podczas Wielkanocnego śniadania pełniły ważną rolę w obrzędowości 
Wielkanocnej. 
Długa i bogata jest ich tradycja (najstarsza zachowana pisanka pochodzi z X wieku), 
wiążą się z nimi piękne legendy, dotyczące pochodzenia pisanek. Opowiadają one min. o cudownej przemianie 
z kamieni rzucanych w Jezusa. Malowane jajka miała też znaleźć Maryja, która odwiedzała grób Jezusa po 
zmartwychwstaniu. Według jeszcze innej legendy w Niedzielę Wielkanocną św. Maria Magdalena chciała 
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przygotować posiłek dla apostołów. W spiżarni znalazła jaja, których skorupki miały czerwoną barwę. Po chwili 
wykluły się z nich przepiękne ptaki i poszybowały do nieba. Apostołowie uznali to za znak zmartwychwstania 
Chrystusa i życia wiecznego.  
Pisanka niosła za sobą szczególne treści: była przedmiotem zabawy (bitki, wybijanie), zabiegów zalotnych – panny 
rozdawały pisanki swym oblubieńcom, śpiewając przy tym specjalne pieśni, lub odwrotnie – kawalerowie pannom, 
często była „zapłatą” za wielkanocną kolędę, mogła ochronić domostwo przed pożarem i wszelkimi nieszczęściami 
a skorupy z pisanki służyły też do okadzania chorego bydła.  
Pisanki wykazywały zróżnicowanie regionalne, zarówno w formie, jak i nazwie. W Lubelskiem na pisanki mówiono 
min. w okolicach Frampola, Szczebrzeszyna, Mokregolipia– „piski”, na innych obszarach – malowanki, kraszanki. 
Nazywane były w zależności od tego, w jaki sposób je wykonywano.  
Kolorowe pisanki tradycyjnie wykonywano techniką roztopionego wosku. Pokryte różnymi wzorami jajko wkładano 
do roztworów różnych ziół i korzeni, aby otrzymać odpowiedni kolor. 
Kraszanki gotuje się w wodzie z dodatkiem kory dębu (czarne), łupin cebuli (brązowe), kwiatów malwy 
(fioletowe), soku z buraków (różowe) lub listków barwinka (zielone). Nalepianki - to owinięte sitowiem lub słomą 
jajka.  
Dziś nazwa "kolorowe pisanki" obejmuje także inne techniki - od skrobania ostrym nożem wzorów na barwnej 
powierzchni, przez wyklejanki z papieru lub kolorowej włóczki, aż do ręcznie malowanych, małych arcydzieł 
sztuki.  
Kolorowe pisanki to nieodłączny element "święconki", z którą w Wielką Sobotę idzie się do kościoła, to dekoracja 
wielkanocnego stołu i piękny, radosny symbol rodzącego się życia.  
Pisankami obdarowywało się rodzinę i przyjaciół, co miało im zapewnić zdrowie, siłę oraz powodzenie w sprawach 
sercowych, można było wykupić się nimi od lania wodą w Wielki Poniedziałek, w niektórych regionach urządzane 
były wojny na kraszanki.  
Chrzestne matki wręczały po dwie lub cztery pisanki swoim chrześniakom. Do niedawna otrzymywali je chłopcy 
chodzący po tzw. dyngusie w Wielki Poniedziałek. Aż do czasów II wojny światowej panował zwyczaj, że 
dziewczęta obdarowywały nimi chłopców. W różnych wsiach wahała się zwyczajowo ustalona liczba dawanych 
pisanek od dwóch do kilkunastu. Pisanki zawiązywane były w batystową chusteczkę, na której zwykle wyszywano 
monogram obdarowywanego chłopca.  
Wielka Środa - miała charakter zaduszkowy. W kościołach następowało otwarcie drzwi do nawy głównej. 
Wielki Czwartek - w liturgii kościelnej Wielki Czwartek, dawniej zwany również cierniowym, to dzień, w którym 
wspomina się obrzędy Wieczernika. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty milkły dzwony w kościele na znak 
żałoby. Chłopcy biegali koło kościoła, a także po wsiach z drewnianymi kołatkami i w ten sposób odstraszali 
wszelkie złe duchy. 
W czasie liturgii wielkoczwartkowej biskupi i księża, a dawniej królowie i magnaci obmywali nogi dwunastu 
nędzarzom na pamiątkę umycia nóg Apostołom przez Chrystusa. Gest ten, który w niektórych parafiach wykonuje 
się do dziś, stanowi znak chrześcijańskiej pokory i braterskiej miłości. 
W Wielki Czwartek praktykowany był zwyczaj przygotowywania uroczystej postnej biesiady nawiązującą do 
Ostatniej Wieczerzy. Na tę kolację pieczono pszenny chleb i smażono rybę. Musiało do niej zasiąść dwanaście 
osób. Jeżeli rodzina nie była liczna, wówczas zapraszano osoby samotne bądź inne, ubogie rodziny. Szczupak był 
w tym dniu niezastąpionym daniem. Wierzono, że budowa kości jego głowy zawiera w sobie kształty wszystkich 
instrumentów użytych do ukrzyżowania Chrystusa. Głowa szczupaka była więc ostrożnie usuwana i rozdzielana na 
części. Ciekawe, że ości przypominające „drabinę”, „krzyż” i „włócznię” są pojedyncze, natomiast „gwoździe” 
występują w parach. Legenda głosi, że szczupak był rybą złowioną w Wielki Czwartek i przygotowaną na Ostatnią 
Wieczerzę. 
Dawniej w Wielki Czwartek unikano rozmawiania o rzeczach doczesnych. Skupiano się wtedy na refleksji 
i poważnych dyskusjach. W tym dniu należało zachować ciszę – aby podkreślić czas żałoby i oczekiwania na 
zmartwychwstanie.  
Od tego dnia przez sześć kolejnych dni nie można było prać kijanką, wierzono bowiem, że pioruny będą biły 
(pow. włodawski). Wyprane rzeczy należało wieszać w miejscach, gdzie nie powiewały na wietrze (np. na 
strychu). Powiewające rzeczy mogły niepokoić dusze, lub sprowadzić złe moce (okolice Szczebrzeszyna). 
Nie wolno było rąbać drzewa, młócić czy prząść.  
Wielki Piątek - jest to dniem żałoby i ścisłego postu. W kościołach panuje cisza, w tym dniu nie odprawia się mszy 
a głównym elementem liturgii jest adoracja krzyża, która kończy się uroczystym przeniesieniem Najświętszego 
Sakramentu z Ciemnicy do Grobu Pańskiego. Procesja ta jest symbolicznym złożeniem ciała Chrystusa do grobu. 
Przygotowywanie oraz odwiedzanie Grobów Chrystusa stało się naszą narodową tradycją. W wielu kościołach wciąż 
praktykowany jest także obyczaj straży grobowych (najczęściej straż pożarna). Tradycyjnie Wielki Piątek w całej 
Polsce jest dniem wzmożonej pobożności i umartwienia. Dawniej mieszkańcy wsi, na znak żałoby, zatrzymywali 
zegary, zasłaniali lustra, mówili przyciszonym głosem.  
Ważną częścią obchodów Wielkiego Piątku są też misteria pasyjne, stary średniowieczny zwyczaj teatralnego 
odtworzenia męki i śmierci Chrystusa. 
Przed wschodem słońca należało obmyć się w wodzie, aby zapewnić sobie zdrowie i bogactwo przez cały rok. 
Mieszkańcy wsi obmywali się w bieżącej wodzie, lub w misce do której wrzucano monety. Zakazane było w tym 
dniu pożyczanie – aby nie zabrało to szczęścia z domu. Obserwując pogodę przepowiadano urodzaj na cały 
następny rok. 
W ten dzień przygotowywano święconkę – pokarm. Przygotowywano również potrawy wielkanocne. W tym dniu 
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pojawiały się jednak także i weselsze akcenty. Jednym z wielkopiątkowych obrzędów była niegdyś zabawa 
chłopięca polegająca na pogrzebie żuru i wieszaniu śledzia na znak końca Wielkiego Postu. 
Młodzież niosła garnek żuru wymieszanego z popiołem i plewami oraz śledzia wyciętego z drewna lub tektury 
i zawieszonego na żerdzi, przyśpiewując i pokrzykując. W orszaku szedł też chłopiec z łopatą - grabarz. Inny 
wspinał się na drzewo, by tam wykonać wyrok - powiesić garnek z żurem. Dobierał sobie pomocnika, na którego 
później wylewał zawartość garnka lub rozbijał mu naczynie na głowie. Śledzia i resztki żuru zakopywano pod 
drzewem. 
Wielka Sobota - w ten dzień miało miejsce poświęcenie pokarmu, wody i ognia. 
Pokarm święcono w chałupie najbogatszego gospodarza, przy kapliczce lub przydrożnym krzyżu. W większości wsi 
wierni udawali się z pokarmem do kościoła. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki 
Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – 
symbol narodzenia. Wszystko przykrywano lnianym ręcznikiem – który wykorzystywano później do ochrony 
kapusty, aby urodzajnie rosła. W niektórych wsiach do święconego dodawano również ziemniaka, który następnie 
jako pierwszy trafiał do ziemi podczas wiosennego sadzenia. Do noszenia potraw używano dużych naczyń 
słomianych, tzw. króbek, lub drewnianych siewnic przeznaczonych do siewu zboża, bądź specjalnie w tym celu 
wyplatanych koszyków wiklinowych. Święconkę noszono także w miskach glinianych zawiniętych w biały obrus. 
Zwykle do kościoła nosiły ją gospodynie w towarzystwie dzieci.  
Poświęcony pokarm spożywano podczas uroczystego śniadania w Wielką Niedzielę, później też w Wielki 
Poniedziałek. Pokarm po poświęceniu czekał w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. 
Woda – poświęcona przy okazji święcenia pokarmów, przechowywana była w specjalnych naczyniach.  
Wodę poświęconą wlewano do studni, żeby woda w niej była zdrowa i żeby robaków nie było. Niewielką ilość tej 
wody zachowywano, aby w Wielką Niedzielę poświęcić nią obejście gospodarcze. Używano jej też przy innych 
okazjach, jak np. święcenie ziarna przed siewem, kropienie bydła w dniu wypędzania pierwszy raz na wiosenny 
wypas, do kropienia młodej pary przy błogosławieństwie oraz kiedy ksiądz przychodził po kolędzie lub do chorego, 
jak i do poświęcania zwłok. 
Wieczorem tego dnia święcono ogień. Rozpalano w okolicach kościoła ogniska, z gałęzi tarniny, śliwy, cierni 
głogowych i starych palm. Często popiołem z tych ognisk posypywano głowy wiernych w środę popielcową. Po 
poświęceniu ognia, każdy zabierał ze sobą ciernie. Umieszczone w stropie domu, miały ochronić przed piorunami. 
Poświęconą tarninę zatykano w polu, aby chroniła zbiory przed gradobiciem. Ogarków tarniny używano też do 
rozpalania nowego ognia w Wielką Niedzielę.  
W Wielką Sobotę należało rozpocząć jakąś pracę na roli, bo wróżyło to urodzaj plonów.  
W czasie wielkosobotniego nabożeństwa znowu odzywały się organy i dzwony. 
Specjalnie dla dziewcząt  
Uwaga dziewczyny – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, 
to znikną piegi i inne mankamenty urody! 
Niedziela Wielkanocna – Wielkanoc rozpoczyna się mszą rezurekcyjną, połączoną z uroczystą procesją. Dawniej 
mszę tę odprawiano w Wielką Sobotę o północy, a współcześnie celebruje się ją o świcie. Wracając z rezurekcji 
gospodarze ścigali się dawniej wozami lub starali się przyjść do domu przed innymi mieszkańcami wsi, gdyż tego, 
który wrócił pierwszy do domu, miało spotkać szczęście, powodzenie i urodzaj - zwyczaj ten był powszechny 
w całej Polsce.  
Po powrocie z kościoła gospodarz kropił wodą święconą budynki i zwierzęta. W czasie wspólnego śniadania 
gospodyni dzieliła się ze wszystkimi jajkiem święconym, życząc doczekania następnego roku. 
Po spożyciu jajka każdy musiał ugryźć kawałeczek chrzanu, aby zęby nie bolały. Przestrzegano także, aby 
spróbować wszystkich poświęconych pokarmów. Do tradycyjnych dań wielkanocnych należał barszcz czerwony lub 
żur z kiełbasą, wędzonką i mięsem. Wypiekano na ten dzień także pierogi z kaszą gryczaną, serem lub soczewicą. 
W świąteczną niedziele nie gotowano posiłków, żywiono się jedzeniem, które przygotowano w Wielką Sobotę. 
Z pokarmem wielkanocnym wiązało się wiele wróżb, nakazów i zakazów. W niektórych wsiach powszechny był 
zwyczaj, że gospodyni po powrocie z kościoła obchodziła ze święconką trzy razy dom dookoła, aby się w nim 
darzyło. Skorupki z poświęconych jajek wyrzucano w rozsadę kapusty, w celu ochrony przed liszkami i podkładano 
kurom do gniazd, wierząc, że dzięki temu będą się dobrze niosły. Gospodynie rozrzucały skorupki po kątach, żeby 
chroniły dom przed robactwem, a także podkładały w stodole pod pierwszy przywieziony snop żyta, aby 
zabezpieczały zboże przed myszami. Zwyczajem było również toczenie jajka po grzbietach koni i krów, dzięki 
temu zwierzęta miały być silne, zdrowe i odporne na choroby.  
Święconą sól sypano do studni, a woda, dzięki temu, miała być zawsze czysta i dobra. W okolicach lesistych 
obsypywano solą obejście gospodarcze, by żmije nie przychodziły do zagrody. Ważna była również poświęcona 
słonina – smarowano nią wymiona chorych krów, a ludziom ręce i nogi, żeby nie zostały pokaleczone podczas żniw. 
Posmarowane nią pługi miały skutecznie niszczyć chwasty. Była przez cały rok trzymana w komorze, żeby świnie 
się chowały. Kości z poświęconych żeberek zakopywano w ogrodzie, żeby odstraszały krety.  
Ponadto kości włożone pod krokiew miały chronić domostwo od piorunów. Wierzono również, że jeśli myszy zjedzą 
okruszki po święconym, wtedy przestaną im rosnąć zęby.  
Po zachodzie słońca nie spożywano święconego pokarmu, żeby nie zapaść na kurzą ślepotę. Tego dnia nie 
zamiatano, żeby kury nie rozgrzebywały grządek w ogrodzie. Ponadto nie wolno było spać w dzień, bo głowa 
będzie bolała przez cały rok, a w polu wyrośnie dużo chwastów i wyłoży się zboże. Nie ścielono łóżek i nie pito 
wody, żeby pragnienie nie męczyło przez cały rok. We wsi Krasne mężczyźni nie mogli kłaść czapki na stół, bo 
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krety będą ryły w ogrodzie i polu. Nie wolno było też wołać kur, żeby nie niosły się u sąsiadów. W dniu tym 
uważano za grzech wzięcie do ręki szczotki i grzebienia, toteż nie zamiatano, nie czesano się, nie należało też 
myć się ani zmywać naczyń. Nie można było również chodzić po chałupach, bo można było zanieść komuś 
nieszczęście. 
Niedzielę Wielkanocną spędzano w domu z najbliższą rodziną. Gospodarze wychodzili tylko na pola i oglądali, jak 
rosną oziminy. 
Poniedziałek Wielkanocny - w Poniedziałek Wielkanocny oblewano się wodą. Według legendy Żydzi oblali wodą 
Matkę Boską i na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy oblewali się wodą, która stała się ważnym atrybutem 
obrzędowym podczas świąt wielkanocnych. Tego dnia smagano się również jałowcowymi gałązkami, ciernistymi 
łodygami, wierzbowymi albo brzozowymi witkami. Najczęściej smagano dziewczyny, dopóki nie złożyły okupu. 
Z czasem zwyczaje te połączono i nadano wspólną nazwę śmigus-dyngus. 
Oblewała się przeważnie młodzież, zwykle wiadrami drewnianymi i sikawkami wykonanymi z drewna czarnego bzu. 
Czasem schwytane dziewczęta wrzucano do rzeki lub stawu. Oblanie wodą stanowiło dla dziewczyny pewnego 
rodzaju wyróżnienie – oznaczało, że podoba się chłopcom, jeśli natomiast w ten dzień pozostała sucha, nie 
wróżyło jej to powodzenia i szybkiego zamążpójścia. 
Oblane wodą dziewczęta dawniej obdarowywały polewających je chłopców pisankami, odwdzięczając się w ten 
sposób za zainteresowanie ich osobą. 
W wielu okolicach poza tym, że oblewano dziewczęta, kropiono wodą również ziemię, oblewano krowy, by dawały 
więcej mleka, w niektórych wsiach koło Lublina gospodarze pławili w rzece konie, żeby przez cały rok zdrowo się 
chowały.  
Na Lubelszczyźnie popularnym zwyczajem było kolędowanie wielkanocne. W wielu wsiach wczesnym rankiem 
gromadki małych chłopców chodziły po wsiach po tzw. dyngusie, lejokach lub lejusie i wygłaszali oracje, będące 
zlepkiem najrozmaitszych pieśni wielkopostnych lub zabawnych wierszyków, przymawiając się o dary.  
Druga grupa to pieśni gaikowe (wykonywane przez dziewczęta, o charakterze bardziej świeckim – na powitanie 
wiosny). Gaik był małą sosenką, świerkiem lub innym drzewem (gałęzią) iglastą przystrojoną kolorowymi 
wstążkami i kwiatami. Dawniej na jej wierzchołku przywiązywano lalkę, która miała oznaczać wiosnę. Był to 
symbol nadchodzącej wiosny. 
Typowymi elementami tych pieśni były: podchodzenie pod dom, pytanie o zgodę na śpiewanie, pochwały 
gospodarzy i ich córki, życzenie bogactwa, dostatku, błogosławieństwa bożego, przymówki o datek, podziękowanie 
za datek, końcowe pożegnanie: „Ażebyście długo żyli, a po śmierci w niebie byli”.  
Na wschodnich obszarach Lubelszczyzny znana była wiosenna zabawa obrzędowa zwana żuraw. Bawili się w nią po 
południu drugiego dnia Wielkanocy na podwórzu przed karczmą chłopcy. Wszyscy uczestnicy krzyczeli jak żurawie 
i opierając ręce na biodrach sąsiada, biegli za prowadzącym, a gdy ten raptownie skręcił wszyscy padali na ziemię. 
Powszechna była także zabawa zwana wybitki. Gra ta polegała na tym, że uczestnicy uderzali się wzajemnie 
czubkami pisanek. Wygrywał ten, u którego pisanka pozostała cała. Zabawę tę określano również nazwą kumkanie. 
Liczne były też wróżby związane z Wielkanocą. Ilość przypalonych bochnów chleba w święconce, liczona 
w kościele, wróżyła skwarne lub chłodne lato. Istnieją rozmaite wróżby wielkanocne związane z witalną siłą jajka, 
głównie miłosne. Parzysta ilość jaj na stole wielkanocnym oznaczała rychłe zamążpójście, a podarunek z od 
ukochanego, uczyniony z pisanki wróżył udany związek. Panny stawiały sobie wróżby wielkanocne, ustawiając na 
stole dwa jajka i wprawiając je w ruch obrotowy palcami. Jeśli zbliżyły się do siebie - wróżyły szczęśliwą miłość. 
Szkoda, że te urokliwe wróżby w większości nie przetrwały do dzisiaj, wzbogacając wielkanocne obyczaje. 
Większość zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi odeszła już w niepamięć. Przypominamy je po to, 
żeby nie zapomnieć jak dawne są nasze korzenie i bogate tradycje i jak ludzie cieszyli się z nadejścia wiosny – 
nadziei na dobry rok. Wszystko miało swój sens, każdy obyczaj wynikał z wielowiekowej tradycji i kultury ludu. 
Wielkanoc to nie było tylko śniadanie i wręczanie prezentów, to był obrzęd i rytuał poświęcony rodzącemu się na 
nowo życiu. 
 
Życzymy szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy. 
 

(Opracowała: Hanna Mrówczyńska) 
 

 

 
Seta i galareta 

Mazurek wielkanocny 

 180 g mąki + troszkę podczas zagniatania 

 50 g cukru pudru 

 50 g masła (może być roślinne lub zwykłe) 

 szczypta soli 

 Jajko 
 

 

 2 szklanki cukru pudru 

 sok z całej cytryny 

 kilka łyżek dżemu (np. porzeczkowego) 
owoce kandyzowane i bakalie do przybrania 
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Mąkę mieszać z cukrem pudrem i masłem. Najpierw nożem siekać tak, aby kawałeczki masła były jak najmniejsze. 
Zrobić dołek, wbić jajko, dodać sól i zagniatać. W trakcie zagniatania podsypywać delikatnie mąką, ale nie za 
mocno. Zagniatać, by ciasto nie lepiło się za bardzo do rąk. Zawinąć w folię i odstawić na około 30 minut do 
lodówki, można też na 15 minut do zamrażarki. Ciasto wyjąć z lodówki, posypać blat mąką i wałkować na duży 
prostokąt. Przeciąć na dwa mniejsze prostokąty – wyrównać brzegi, by były to prostokąty. Z resztek wyciąć 
kwiatuszki lub uformować zwykły wałeczek. Kwiatuszki układać na brzegu, lekko dociskając (by się przykleiły), 
kłaść je tak, by kwiatuszki lekko zachodziły na siebie. Powierzchnię ciasta nakłuwać widelcem. Wstawić do 
nagrzanego do 200°C piekarnika i piec około 15–17 minut. Wyjąć z piekarnika, gdy ostygną, bo wtedy robią się 
sztywniejsze i nie ma zagrożenia, że się przełamią. Cukier puder nasypać do pojemniczka i dodać sok z cytryny. 
Mieszać na lukier. Mazurki posmarować dżemem. Polać ostrożnie lukrem. Układać kwiatuszki z kandyzowanych 
owoców lub bakalii, można też zrobić wzorki. Wszelkie napisy (gotowymi pisakami) robi się dopiero na zastygłym 
lukrze. Mazurka odstawić do lodówki lub po prostu na stół, by lukier zastygł. 
 

(Opracowała AJ) 
 

 
Wydarzyło się... 

Obchody Dnia Kobiet 
w Nieliszu 

Delegacja Sekretów Wsi z wizytą 
w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 

Strażacki Dzień Kobiet 
w Deszkowicach Pierwszych 

Autor: Helena Braszko 

Autor: GOK Nielisz 

Zdjęcie: www.piotrowski.org.pl 
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Witaj miły skowroneczku, 
Błogiej wiosny zwiastuneczku, 
Który swoje wdzięczne głosy 
Znosisz hen pod niebiosy. 
  
 Nim słońce pierwszy blask rzuci, 
 Już każdy z Was pieśń nuci, 

Wychwalając niebieskiego 
Pana Boga wszechmocnego. 
 
Szczęśliwi są wiejscy ludzie, 
Chociaż żyją w pracy, w trudzie, 
Albowiem przez cały dzionek 
Przyśpiewuje im skowronek. 
 
Jak tylko marzec nastaje, 
I śnieg z pól i łąk precz taje 
On już w górę podlatuje 
I wesoło przyśpiewuje. 
 

 
Miło jest słuchać tych pieśni, 
Co nucą śpiewacy leśni 
Od wiosenki do jesieni 
Po całej leśnej przestrzeni. 
 
Miło jest, gdy pasterz młody 

Pasąc w lesie swoje trzody. 
Lub wesoła wiejska dziewa 

Jaką piosenkę zaśpiewa. 
 
Ale głosu wdzięczniejszego 
Od skowroneczka polnego 
Nikt prawie nie słyszy w świecie 
Jaki słyszy rolnik w lecie. 
 

Jakób Raciborski, Mokrelipie  

Zapraszamy 

na otwarte zawody strzeleckie 
o puchar wójta gminy Sułów 

 

                 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 

Powitanie Skowronka 
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Humor 
 
 

Dyrektor wzywa personalnego: 
– Proszę znaleźć w naszej firmie sprytnego, młodego człowieka, z dużą wiedzą i umiejętnościami, mającego dobry 

kontakt z ludźmi. Jednym słowem, kogoś takiego, kto mógłby mnie zastąpić.  
– I mam go tu do pana przysłać?  

– Nie, natychmiast zwolnić. 
 

------------------------------------- 
 

Roztargniony dyrektor pyta swoją sekretarkę: 
- Czy była pani wczoraj w teatrze? 

- Nie, panie dyrektorze, wieczór spędziłam w łóżku... 
- Tak, tak. No i co? Dużo było ludzi? 

 
--------------------------------------- 

 

- Wy, Kowalski, lubicie ciepłą wódkę? 

- Nie, dyrektorze. 

- A możne lubicie spocone baby? 

- Też nie. 

- To dobrze - dostaniecie urlop w listopadzie. 

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

