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Uroczyste obchody święta strażaka w gminach Nielisz i Sułów 

Grób Św. Jana Pawła II 
Grupa pielgrzymkowa z Zamościa a w niej pielgrzymi z 
Deszkowic Pierwszych 

Piesza pielgrzymka Nielisz - Radecznica 

Festyn   kulturalno - integracyjny „Sąsiedzkie spotkania” 
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– ur. 21.03. 1914 r. 
w Szczebrzeszynie, 
mieszkaniec Kawęczyna 
- gmina Zwierzyniec, po 
wojnie, w latach 50 
przeniós ł  s ię  do 
Kawęczyna Kolonii 
w gminie Sułów, później 
pełnił funkcję sołtysa 
tej wsi. Uczestnik walk 
w kampanii wrześniowej 
jako żołnierz 23 pułku 
piechoty z Włodzimierza 
W o ł y ń s k i e g o  p ł k . 
Leopolda Lisa-Kuli, 
który wchodził w skład 
Armii "Pomorze".Brał 

udział w bitwie w Borach Tucholskich, obronie 
Bydgoszczy i w bitwie nad Bzurą pod Łowiczem 
i Sochaczewem. Od 28 września 1939 r. do maja 1941 
przebywał w niewoli niemieckiej. Po powrocie do domu 
żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Hanka”. Po 
zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 roku wstąpił do 
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III 
Rzeszę Niemiecką; dnia 31 października 1990 r. został 
zarejestrowany pod numerem 4676. Zmarł 

6 października 1999 r.  

 Leonard Czerwiński – ukończył w 1926 r.  4 klasy 
szkoły powszechnej w Kawęczynie. W marcu 1937 r. 
został skierowany do 24 pułku Piechoty w Łucku jako 
szeregowy strzelec piechoty i przydzielony do 
5 kompanii strzelców. W trakcie trwania służby 
ukończył szkolę podoficerską i otrzymał stopień 

kaprala.  

 We wrześniu 
1938 roku został 
p r z e n i e s i o n y  d o 
kompanii gospodarczej 
i pełnił służbę jako 
woźnica. Jako żołnierz 
tej kompanii brał 
czynny udział w 
o d z y s ka n i u  z i e m 
polskich na Zaolziu.  Po 
powrocie do jednostki 
ot rzymał  s top ień 
plutonowego. W nagrodę cała kompania otrzymała 6-
dniową wycieczkę po Polsce. Zaolzie zostało 
przyłączone do Rzeczypospolitej 2 października 1938 
roku, gdy korzystając z dogodnej sytuacji 
międzynarodowej, Polska wykorzystała okazję 
i w czasie nacisków Adolfa Hitlera na Czechosłowację 
przekazała Czechom ultimatum, w którym żądała 
oddania Zaolzia. Rząd czechosłowacki zgodził się 
spełnić polskie warunki i Czechosłowacja przekazała 
Polsce sporne tereny. Po uzgodnieniu spraw związanych 
ze zmianami granicznymi na teren Zaolzia wstąpiły, 
witane przez polską społeczność, 35-tysięczne oddziały 
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława 
Bortnowskiego. Podczas zajmowania Zaolzia doszło do 

konfliktów z Niemcami (Bogumin), którzy także chcieli 
uzyskać niektóre tereny na Zaolziu, lecz Polacy 

wyprzedzili żołnierzy niemieckich. 

 Przed ukończeniem zasadniczej służby wojskowej 
Leonard Czerwiński został zobligowany do wzięcia 
udziału w kursie żandarmerii w Warszawie. Kurs ten 

ukończył.  

 W marcu 1939r. wyszedł „do cywila” po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej. 15 sierpnia 1939 r. L. 
Czerwiński został zmobilizowany do 23 Pułku Piechoty 
we Włodzimierzu Wołyńskim dowodzonego przez płk. 
Leopolda Lisa-Kulę. 23 p.p. był jednostką 
administracyjną i mobilizującą. W mobilizacji 
alarmowej pułk przechodził na organizację wojenną 
oraz formował dla 27 Dywizji Piechoty trzy 
pododdziały: - samodzielną kompanię karabinów 
maszynowych i broni towarzyszących nr 23, - kompanię 
sanitarną nr 203, - kolumnę taborową parokonną nr 
217. Zgodnie z planem mobilizacyjnym 27 Dywizja 
Piechoty stanowiła wraz z 13 Dywizją Piechoty Korpus 
Interwencyjny. 17-18 sierpnia dywizja została 
przerzucona transportem kolejowymi w okolice 
Chełmna k/Bydgoszczy. Po rozwiązaniu Korpusu 
Interwencyjnego dywizję podporządkowano Armii 
"Pomorze" gen. Władysława Bortnowskiego. Wówczas 
Leonard Czerwiński trafił na obronę granicy zachodniej, 
na płd.-zach. od Starogardu Gdańskiego. 1 września 
1939 roku wybuchła II wojna światowa i rozpoczęły się 
działania bojowe. W kampanii wrześniowej 23 pp 
walczył w składzie macierzystej 27 Dywizji Piechoty 
(Armia "Pomorze"). Próba zorganizowania 
przeciwnatarcia przez wysuniętą na przedpola Borów 
Tucholskich 27 Dywizję Piechoty zakończyła się 
niepowodzeniem. 27 DP poniosła podczas wycofywania 

się i walk odwrotowych duże straty.  

 

 2 września dywizja przebijała się przez linie 
niemieckie pod Tuszynami (23 i 24 pp). 3 września 
została odcięta od reszty Armii „Pomorze". 
W niekorzystnej sytuacji strategicznej oraz pod groźbą 
okrążenia sił polskich przez szybkie jednostki 
niemieckie, gen. Władysław Bortnowski podjął 
3 września 1939 decyzję o wycofaniu jednostek Armii 
Pomorze, z konieczności pozostawiając część 
okrążonych oddziałów polskich na tyłach korpusów 
niemieckich. Wycofujące się przez Bydgoszcz oddziały 
Armii Pomorze zostały ostrzelane w mieście przez 
oddziały dywersantów niemieckich i piątej kolumny 
(krwawa niedziela w Bydgoszczy). Po zaciętych 
walkach, ciężkich stratach poniesionych podczas 
okrążenia w Borach Tucholskich oraz walk 
odwrotowych, „Armia Pomorze” w dniach 3-5 września 
1939 wycofała się ostatecznie z rejonu Pomorza 
w kierunku południowym. 5 września skierowana 
została do rejonu Torunia i przesunięta do odwodów 
Armii „Pomorze" celem reorganizacji. Rozkaz dotyczący 
odwrotu w kierunku Warszawy przyszedł 5 września 
o godz. 22. Z rozkazu wynikało, że armia jest już 

Leonard Czerwiński  
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właściwie odcięta i zamknięty został korytarz którym 
miał być przeprowadzony odwrót 27 DP. Od 6 września 
rozpoczęto reorganizację dywizji. W czasie odwrotu 
udało się w części odtworzyć straty 27 DP poniesione 
w trakcie przebijania się z korytarza. Uzupełniono 23 

Pułk Piechoty i odtworzono 24 Pułk Piechoty. 

 Po tej bitwie kompania wycofała się przez Bory 
Tucholskie, Świecie, Chełmno. Podczas odwrotu przy 
przeprawie przez Wisłę pod ostrzałem armii 
niemieckiej, większość żołnierzy z pułku poległa, topiąc 
się w Wiśle wraz z żywym inwentarzem. W efekcie 
przegranej przez Polaków walki, niemiecka 4 Armia 
połączyła się z 3 Armią, a Prusy Wschodnie uzyskały 
tym samym łączność terytorialną z III Rzeszą. 
8 września 27 dywizja piechoty prowadziła działania 
osłaniające tyły polskich wojsk walczących w bitwie 
nad Bzurą. Po ciężkich walkach zakończonych 
odrzuceniem nieprzyjaciela 13 września dywizja 
zorganizowała obronę w rejonie Gostynina. W tym 
czasie na odcinku armii „Pomorze”, w rejonie 
Włocławka i Brześcia Kujawskiego, nieprzyjaciel 
wprowadził do działania wojska w sile jednej dywizji 
piechoty, która spychała 27 DP na południe. Armia 
„Pomorze” przeszła do działań zaczepnych 14 września 
o godz. 8, na kierunku Łowicz – Skierniewice. 
W ciężkich walkach udało się sforsować Bzurę i wejść 
kilka kilometrów w głąb pozycji nieprzyjaciela. 
Kontrowersyjny rozkaz o odwrocie gen. Bortnowskiego 
zatrzymał natarcie. 16 września dywizja otrzymała 
rozkaz marszu na Gąbin. 17 września wskutek silnego 
ataku lotnictwa niemieckiego pod Iłowem 27 DP została 
rozbita. W kolejnych dniach, do 18 września, oddziały 
usiłowały przerwać okrążenie i przebić się do Warszawy 
przez Puszczę Kampinoską. Luźne grupy przebijały się 
na Modlin i Warszawę, prowadząc sporadyczne walki. 
Do Warszawy dotarła tylko grupa w sile około jednego 
batalionu i razem z batalionem 59 pp z 4 DP utworzono 
z nich pułk, który został skierowany na Powązki jako 
odwód. Żołnierze walczyli wierząc, że wyjdą 
z okrążenia. Jednak w końcu musieli skapitulować. 
W dniu 28 września 1939 r. wszyscy żołnierze zostali 
ponumerowani i przewiezieni do jenieckiego 
przejściowego obozu w Olsztynku- Stalag IB Hohenstein. 
Pierwszą partię jeńców stanowili żołnierze wzięci do 
niewoli w okolicach Warszawy i Modlina. Obóz na tym 
etapie wojny był traktowany jako przejściowy. Część 
żołnierzy przebywała tu krótko w drodze do kolejnych 
miejsc niewoli, inni wysyłani byli do podobozów 
i miejsc gdzie wykonywali pracę na rzecz Rzeszy 
Niemieckiej. Już po kilku dniach pobytu w stalagu 
jeńców segregowano i tworzono odpowiednio 
przygotowane kolumny robocze, aby realizować 
politykę naczelnego dowództwa opracowaną długo 
przed wojną: „Nie obóz, lecz Arbeitskommando jest 
stałym miejscem pobytu jeńca wojennego”. Niemcy 
wykorzystywali jeńców do prac rolnych, w leśnictwie, 
w ośrodkach pracy, transporcie. Jeńcy 
podporządkowani danemu obozowi, bezpośrednio 
podlegali ośrodkom pracy jeńców wojennych. 
Praktycznie nie było niemieckiej wsi, gdzie nie 
pojawiłaby się grupa pracująca w gospodarstwach 
rolnych, zastępując zmobilizowanych Niemców przy 
ciężkich pracach polowych. W obozie tym L. Czerwiński 
spotkał się z kolegą Tadeuszem Bubą z Przedmieścia 

Szczebrzeszyn. Przebywali tam razem 6 tygodni. 
Stamtąd Leonard Czerwiński został przewieziony do 
dużego majątku rolnego w „Saslaucken” niedaleko 
granicy z Francją, gdzie przebywał inny kolega - 
Wojciech Balicki z Żurawnicy. Jeńcy wojenni, którzy 
byli zatrudniani do ciężkich prac polowych otrzymywali 
bardzo małe racje żywnościowe, przez co byli 
wycieńczeni i wygłodniali. Zdarzyło się tak, że w wigilię 
Bożego Narodzenia wszyscy Polacy pracujący w tym 
gospodarstwie śpiewali kolędy. Spodobało się to 
niemieckiemu gospodarzowi więc, w nagrodę otrzymali 
resztki jedzenia i trochę papierosów. Właściciel 
gospodarstwa kazał im dalej śpiewać, nucąc 
z wszystkimi Polakami kolędę „Cicha noc”. Wkrótce 
wszyscy jeńcy wojenni zostali przewiezieni do innego 
majątku „Zergieten”. Podczas wykonywania 
obowiązków przy pracach w gospodarstwie pilnowało 
ich dwóch niemieckich cywilów. Nie był to zbyt ścisły 
dozór, w konsekwencji rozpoczęły się ucieczki. Zasada 
„wróg pozostaje wrogiem” właśnie tak interpretowana 
była przez naszych żołnierzy a jak wiemy honorem było 
podejmowanie prób ucieczki za wszelką cenę. Odziały 
strażnicze meldowały o znikaniu całych grup 
z gospodarstw, gdzie pracowali Polacy, po 12-14 osób 
za jednym razem! Ten stan rzeczy nie mógł być 

tolerowany przez Niemców.  

 Z tego gospodarstwa żandarmeria wojskowa 
przewiozła Leonarda Czerwińskiego do koszar 
fortowych o nieznanej nazwie, w których przebywał, 
uwięziony w celi, około 3 tygodni. Następnie został 
przewieziony na stację kolejową na terenie Niemiec 
i przekazany żołnierzom niemieckim jadącym 
transportem kolejowym na front wschodni jako jeniec 
wojenny. Korzystając z pierwszej, nadarzającej się 
okazji i zmniejszonej uwagi wartowników niemieckich 
zorganizował, wspólnie z innym Polakiem z Józefowa, 
brawurową ucieczkę z pociągu w kwietniu 1941 roku.
 Odbyło się to tak: podczas przejazdu pociągu 
przez tereny Niemiec postanowili ratować się ucieczką 
wyskakując oknem w czasie jazdy pociągu. Odnaleźli 
się w lesie i razem planowali powrót do domu. 
Czerwiński miał zaszytą w czapce mapę, która okazała 
się bardzo przydatna. Dzięki tej mapie mogli unikać 
większych miast i węzłów kolejowych oraz iść przez 
kompleksy leśne. Powrót odbywał się wyłącznie 
nocami, w większości przez tereny leśne. Największym 
problemem był głód. Po kilku dniach wędrówki natrafili 
na niemiecką leśniczówkę. Widząc przez okno starszą 
kobietę, postanowili skorzystać z okazji zdobycia 
jedzenia. Leonard Czerwiński wszedł do środka 
mieszkania a jego kolega pozostał za oknem, 
obserwując, całą sytuację. Gdy prosił kobietę o coś do 
jedzenia, spostrzegł mundur hitlerowski wiszący 
w drugim końcu pomieszczenia. W tym czasie 
z drugiego pokoju wyszedł oficer SS- syn tej kobiety, 
który chwycił za broń i wymierzył do Polaka. Kobieta 
prosiła syna żeby nie strzelał. Czerwiński, który już 
nieźle mówił po niemiecku, zagroził że leśniczówka jest 
otoczona przez jego kolegów i lepiej będzie, żeby 
odłożył broń. W tym czasie kolega stojący za oknem 
stuknął w szybę, esesman uwierzył, że Czerwiński nie 
jest sam i rzeczywiście odłożył broń. Czerwiński 
pocałował matkę wroga w rękę,zabrał ze sobą 
przygotowane prze nią kanapki i spokojnie wyszedł. 
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Trudna to była wędrówka do domu - podczas dnia 
starali się spać w stogach siana lub słomy z dala od 
zabudowań gospodarczych. Podczas tej ucieczki 
zdarzyło się tak, że obudzili ich ludzie pracujący 
w polu. Obudzeni i spłoszeni musieli salwować się 
ucieczką. Idąc dalej, natrafili na rzekę, która sprawiła 
im wiele trudności do przebycia. Pod osłoną nocy 
ukradli łódkę z jednym wiosłem i przeprawili się na 
drugą stronę. W okolicy Lublina postanowili się 
rozdzielić, aby zwiększyć swoje szanse powrotu. 
Obydwaj szczęśliwie dotarli do swoich domów, 
a spotkali się dopiero po kilku latach. Powrót do domu 
rodzinnego w Kawęczynie trwał 31 dni, Leonard 
powrócił w maju 1941 roku. Po pewnym czasie Leonard 
Czerwiński dowiedział się o istnieniu oddziału 
partyzanckiego AK w Kawęczynie, wstąpił do niego, 
przyjmując pseudonim „Hanka”. Brał czynny udział 

w różnych akcjach na terenie Brodów Małych, 
Kawęczyna i Zwierzyńca ,oraz szkoleniu żołnierzy 
z posługiwania się bronią, (aż do wyzwolenia). Bazą 
tego oddziału był głównie Kawęczyn, co spowodowało, 

że Niemcy próbowali trzykrotnie spacyfikować tę wieś. 

 W 1944 roku, gdy wycofujący się Niemcy otoczyli 
Kawęczyn, wszyscy mieszkańcy miejscowości uciekli do 
pobliskiego lasu Moskalowiec. Czerwiński postanowił 
ukryć się w stodole. Zauważył go tam żołnierz 
niemiecki lecz tylko kopnął, żeby bardziej się ukrył 
przed nadbiegającymi innymi żołnierzami niemieckimi. 
Pozwoliło mu to uratować życie. Po latach wspominał 
że, w każdym narodzie są ludzie sprawiedliwi 

i zbrodniarze.  

(Autor: PiSzcz) 

Dzieje wsi Czarnystok (gm. Radecznica) 

 Gdy w październiku 1789 roku Stanisław Staszic 
podczas podróży naukowej odwiedził Roztocze jego 
uwagę zwróciły wapienne pasma wzgórz ciągnące się 
w kierunku na Krasnystaw, Zwierzyniec... Te wzgórza 
są wszędzie, przebiegają także na zachód od 
Szczebrzeszyna w kierunku na Czarnystok. Materiał, 
z którego są zbudowane to margle i wapienie, wśród 
których można znaleźć liczne skamieniałości. 
W przeszłości (wiek XIX) mieszkańcy wsi wydobywali 
wapień nazywany przez nich „opoką" i używali go do 
budowy domów mieszkalnych i zabudowań 
gospodarczych (obór, suszarni tytoniu). Klasyfikacja 
znajdowanych skamielin wskazuje na erę mezozoiczną, 
są to: głowonogi reprezentowane przez belemnity; 
można je znaleźć zwłaszcza po obfitym deszczu, gdy 
spływający wartko z górzystego terenu strumień 
wypłukuje skamieliny z głębszych warstw gleby. 
Belemnity potocznie nazywane są "strzałkami" - panuje 
ogólnie przyjęta opinia, że są pozostałościami po 
uderzeniu pioruna. Inne to: małże, koralowce, 
jeżowce, amonity. Ich obecność wskazuje, iż 
w  zamierzchłej przeszłości teren, na którym 
zlokalizowany jest Czarnystok, stanowił część wielkiego 
obszaru morskiego. 
 Początki wsi sięgają XVI wieku. Pierwsza 
wzmianka o Czarnymstoku  pochodzi z 1520 roku. 
Informację taką podał ks. Czesław Bartnik, wg. zapisów 
Kroniki parafii Trzęsiny wieś została osadzona w 1536 r. 
przez Jana, Krzysztofa i Szczepana Latyczyńskich, 
którzy dali prawo do zamieszkania w tym miejscu 
Sienkowi.  Na  temat nazwy naszej miejscowości 
wypowiadał się  nie żyjący już  Aleksander Piwowarek - 
Czarnystok to zaciemnione zbocze, skierowane ku 

północy... W roku 1564 Czarnystok 
należał jeszcze  do braci Latyczyńskich 
- Jana i Mikołaja, w roku 1603 część wsi 
odkupił od nich Jan Zamoyski i włączył 
do Ordynacji - odtąd Czarnystok 
położony był w obrębie klucza 
gorajeckiego dóbr ordynackich; na 
przełomie XVIII - XIX wieku cała wieś 
zna jdowała  s i ę  w  pos i adaniu 
Zamoyskich. Tutaj podobnie jak 
w innych ws iach ordynack ich 
stacjonowali dragoni - żołnierze 

pozostający do bezpośredniej dyspozycji ordynata 
i jego sukcesorów, pełnili służbę przy kancelarii 
ordynackiej wykonując różne polecenia. Dragoni nie 
odrabiali pańszczyzny, za użytkowanie ziemi płacili 
czynsz - z ćwierci łana 75 złotych rocznie; w okresie 
wykonywania zleconych zadań otrzymywali dietę - tzw. 
"strawne". 
 Podobno synem chłopa z Czarnegostoku był 
polsko - łaciński poeta Klemens Janicki (Janicius). Taką 
informacje podał mi swego czasu Aleksander 
Piwowarek, na ile jest to wiarygodna informacja – nie 
wiem, nie miałam możliwości,  by ją sprawdzić. 
 4 kwietnia 1656 roku chłopi z Czarnegostoku wraz 
z mieszkańcami wsi Lipowiec, Latyczyn i Chłopków 
napadli zbrojnie pod wodzą i za namową Hieronima 
Żaboklickiego i Gabriela Zajączkowskiego na oddział 
wojskowy złożony ze szlachty. Gdy szlachta zatrzymała 
się w Czarnymstoku - jak głosi skarga wniesiona do 
grodu krasnostawskiego przez ocalałego z pogromu Jan 
Bobrowskiego - chłopi wymienionych wsi zasadzki 
w kilku miejscach poczynili, a następnie napadli na 
nadjeżdżających żołnierzy i zaczęli do nich strzelać. 
 W początkach XVIII wieku dzierżawcami 
Czarnegostoku byli Młodeccy - stosunki z miejscową 
ludnością nie układały się najlepiej, skoro chłopi 
zdecydowali się zanieść do rezydującego w Zamościu 
ordynata skargę (suplikę); wtedy bardziej impulsywna 
żona dzierżawcy kazała pobić kilku chłopów, a przed 
całą wsią oświadczyła: jeszcze was lat 3 trzymać będę 
i choć was pozabijam, to się jm. pana ordynata o to nie 
boję. Zaś sam Młodecki groził chłopom, że zabije 
każdego, kto będzie na niego skarżyć. 
 Według spisu z roku 1827 we wsi znajdowało się 
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100 domostw zamieszkałych przez 662 osoby, w roku 
1880 domów było 75 - mieszkańców 635; w ich 
użytkowaniu pozostawało 2.052 mórg gruntu 
włościańskiego. Pod względem zamożności ludność była 
dość zróżnicowana - dane z lat 1841 - 1842 wskazują na 
obecność komorników, byli to Marya Woźniowa 
i Szymon Śliwiński, mieszkali katem u bogatych 
gospodarzy, utrzymując się ze świadczonej im pracy. 
Niektórzy z mieszkańców zajmowali się hodowlą 
zwierząt gospodarskich - w roku 1895 takich gospodarzy 
było 116, liczba hodowanych zwierząt wynosiła: 314 
sztuk krów, 54 cieląt, 4 - wołów, razem pogłowie bydła 
wynosiło 462 sztuki.  
 W roku 1864 po ustanowieniu gminy państwowej 
Radecznica Czarnystok został do niej włączony. Według 
danych z roku 1877 Czarnystok administracyjnie 
przynależał do Guberni Lubelskiej, powiatu 
zamojskiego, gminy Radecznica, parafii katolickiej 
w Szczebrzeszynie - sprawy sądowe rozstrzygano 
w Sądzie Pokoju w Szczebrzeszynie, tutaj też 
funkcjonowała poczta obsługująca wioskę. 
 Na podstawie  Ukazu z dnia 19 lutego (2 marca) 
1864 roku włościanie z Czarnegostoku w liczbie 80 
otrzymali na własność ziemię pozostającą dotychczas 
pod zarządem Ordynacji Zamoyskiej. Wykaz ilości 
oddanego im na własność gruntu dostępny jest w Tabeli 
likwidacyjnej wsi Czarnystok, położonej w Guberni 
Lubelskiej, powiecie Zamojskim, okręgu Zamojskiego, 
w gminie Radecznica, 1864 rok. Czarnostoccy 
włościanie (podaję według kolejności zapisanej 
w Tabeli...), którzy otrzymali wówczas tzw. osady to: 
Kuprowski Antoni, Jarosławski Wojciech, Kadamus 
Marcin, Łyp Bazyli, Ducher Stanisław, Kruszyński 
Onufry, Mazurek Paweł, Mydlak Jan, Koczot Jan, Rapa 
Michał, Jaskuła Wojciech, Łyp Józef, Kijek Józef, 
Mrozek Józef, Margol Józef, Siarka Antoni, Krawczyk 
Stanisław, Makowski Bazyli, Bzdziuch Jan, Mróz Maciej, 
Furlepa Józef - 1szy, Furlepa Michał Semczyk Józef, 
Semczyk Antoni, Bzdziuch Józef, Kijek Franciszek, 
Braszka Paweł, Kijek Tomasz, Sykała Agnieszka 
(wdowa) z synem Józefem, Ducher Jan,  Szczepanek 
Kazimierz, Ducher Marcin, Kowalska Anna (wdowa)z 
dziećmi, Ducher Błażej, Sykała Mikołaj, Furlepa Marcin, 
Jaskuła Jakub, Sykuła Franciszek, Mrozek Marcin, 
Antonik Marcin, Olech Sebastian, Ćwik Jakub, Bugała 
Stanisław, Smoter Michał, Orchowski Marcin, 
Szczepanek Kazimierz, Małysz Antoni, Mazurek 
Katarzyna (wdowa) z synem Jakubem, Wójtowicz 
Jakub, Wójtowicz Anastazja (wdowa) z synem 
Franciszkiem, Sobczak Kazimierz, Skrzypa Mikołaj, 
Zabecel (Zabiciel?), Katarzyna (wdowa) z córką Anną, 
Bzdziuch Antoni, Mazur Andrzej, Sitarz Marcin, 
Anastazja Orchowska (wdowa) z synem Jakubem, 
Furlepa Józef – 2 gi, Łosiewicz Marcin, Czerw Michał, 
Małysz Franciszek, Sitarz Józef, Byk Michał, Furlepa 
Jan, Furlepa Paweł, Mazurek Jan, Mazurek Stanisław, 
Sobczak Stanisław,  Sobczak Michał, Orchowski 
Wojciech, Kijek Józef, Pacyk Dymitr, Sierko 
Aleksander, Orchowski Jan, Kijek Jakub, Antonik Jan, 
Kijek (wdowa), nie podano imienia, Sitarz Jan, Sitarz 
Wojciech.  
 W ślad za uzyskaną ziemią, mogli otrzymać  
z lasów ordynackich: materiał budowlany na nowe 
budynki, w zamian starych, nie nadających się na 
remont budynków,  na opał gałęziowo, a w razie braku 

tego suche drzewo z pnia, nie nadające się na materiał 
budowlany w zimie (od 1 października – 1 kwietnia) po 
dwie fury tygodniowo, a w lecie (od 1 kwietnia – 
1 października) po jednej furze tygodniowo na jedną 
osadę, wjeżdżając do lasu z siekierą,  chrust i żerdzie 
na nowe i naprawę starych ogrodzeń, mech, igły 
i szyszki do wyścielania w miarę potrzeby, łuczywo po 
jednej furze rocznie na osadę,  paść swoje bydło 
w lasach Ordynacji z wyjątkiem zagajników i razem 
z bydłem dworskim na pastwisku znajdującym się 
między rzeką i granicą  Smoryń. 
 Czytając powyższe nazwiska, zauważamy, iż po 
upływie lat uległa zmianie pisownia niektórych z nich: 
Semczyk na Siemczyk, Sierko na Sirko, Kuprowski na 
Koprowski, Braszka na Braszko.       
 W roku 1906 wójtem gminy Radecznica został 
włościanin z Czarnegostoku - Kruszyński. Trzy osoby we 
wsi (rok 1912) zajmowały się handlem: Maria Mazurek - 
prowadziła skład piwa sprzedając je beczkami, Bruch 
Kletensbaum i Chuna Kafenbaum - handlowali tytoniem 
i innymi drobiazgami. Podczas I wojny światowej przez 
wieś przemieszczały się wojska rosyjskie, austriacko – 
węgierskie, niemieckie oraz ułani Beliny.   
 W okresie międzywojennym na "Rusi" mieszkała 
Żydówka Rywka - u niej można było dostać słynne 
"szalinówki" - duże, kolorowe chustki z frędzlami; 
czarnostockie kobiety często kupowały u Rywki na 
kredyt - moja babcia Marianna z Mikszów Smotrowa 
także. Dziadek, który poza pracą na roli zajmował się 
handlem obwoźnym  spłacał zaciągnięte prze babcię 
długi. 
 W Czarnymstoku mieszkało zaledwie kilka 
żydowskich rodzin. O relacjach jakie łączyły ich 
z Żydami miejskimi (szczebrzeszyńskimi) opowiadała mi  
Maria Niezgoda ze Szczebrzeszyna - Żydzi ze 
Szczebrzeszyna ignorowali tych, co mieli gospodarstwa; 
Żydzi z wiosek nie mieli uważania u tych z miasta. 
W pobliskim Gorajcu skupisko Żydów było większe - 
tutaj mieli swój dom modlitwy. Stąd codziennie rano 
przychodziła do Czarnegostoku (nieznana z imienia 
i nazwiska) Żydówka, która sprzedawała smaczne 
bułeczki. Inna Żydówka - Sara (nie wiadomo skąd) 
kupowała u moich dziadków Marianny i Jana Smotrów 
wiśnie w sadzie, pilnowała ich w okresie dojrzewania, 
by miejscowi chłopcy - a zdarzali się tacy -  nie zrywali 
owoców. Mieszkała w naszym domu, sama 
przygotowywała sobie posiłki, wtedy babcia musiała 
pilnować dzieci, by nie kroiły nożem słoniny. Gdy się 
tak zdarzyło należało nóż wyparzyć we wrzątku. 
 Sklep w Czarnymstoku (w okres ie 
poprzedzającym wybuch II wojny) prowadził także 
gospodarz Michał Bzdziuch; sprzedawał artykuły 
spożywcze - jako jedyny we wsi posiadał radio - gdy 
wybuchła wojna w ukryciu słuchano wiadomości. Jego 
dom był  duży, obszerny; podczas okupacji znalazło tu 
schronienie małżeństwo wysiedleńców. Jeśli mowa 
o wysiedleńcach - druga rodzina - z Poznańskiego 
mieszkała u Wronów; ojciec tej rodziny zmarł w domu 
moich dziadków - zrobiono mu prostą trumnę 
i pochowano na cmentarzu w Trzęsinach. Po 
wyzwoleniu dzieci przyjeżdżały na jego grób (nazwiska 
tego człowieka nie udało się ustalić). Był także sklep 
w domu Furlepy Józefa, ale to był taki biedny sklep... 
 Do wsi często przychodzili ludzie biedni ("dziady" 
jak ich nazywano) po proszonym. Brali wszystko: krupy 
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(kaszę), chleb, jajko (to był wielki rarytas), mąkę. Mieli 
uszyte woreczki - każdy na inny produkt; z takimi nie 
było kłopotu, jeszcze "Bóg zapłać" powiedzieli na 
odchodnym. Druga grupa to "panoczki", tych 
interesowały tylko jajka (można je było sprzedać) 
i pieniądze; chleb, który czasem dała litościwa 
gospodyni potrafili zostawić na płocie (płoty plecione 
były wówczas z chrustowych gałązek). Jeździł też 
"umyślny" z gazetami na rowerze, zachęcając do ich 
kupna - wołał: "gazeta ludowa i mikołajczykowa" - tytuł 
tej gazety prawdopodobnie brzmiał "Polska 
Demokratyczna i Ludowa". 
 Według danych z 1931 roku Czarnystok  miał 300 
morgi lasu za serwitut w Rusi, a tu od Duchera 
(Kotówki) to już był serwitut za górą – dawali na numer 
(osadę) 4 morgi, a ludzie z Lipowca z lasów ordynackich 
podostawali po 16 morgi na numer, tak, że Lipowiec to 
bardzo bogaty na drzewo.... Wtedy niejaki Kolanowski 
robił plany, tak, że przy  każdej działce było podane ile 
ma szerokości,  ile długości – każda działka miała 
podaną szerokość na początku i na końcu. Teraz nie ma 
takich dokładnych planów. Stare plany ma jeszcze 
Bednarz z Czarnegostoku, on jest gajowym 
w Lipowcu...  
W 1935 roku we wsi założono sklep filialny Spółdzielni 
Spożywców "Zgoda" z Gorajca. 
 Pamiętam, wspomina  Leokadia z Kijków 
Orchowska jak zrobili pierwsze po wyzwoleniu dożynki. 
Najpierw zrobili taki wieli szereg do kościoła – 
wszystkie nasze panny, Loda Pacykowa, nasza (Kijkowa) 
Karolka..., czarne spódniczki, białe bluzki, chłopcy 
w parcionkach. Potem się wszyscy wrócili; w tych 

morwach co rosły wokół starej remizy strażackiej, 
zrobili podłogę. Miały być jakieś przemówienia, 
wiersze. Wiersz mówiła Franka Łypowa taka starsza 
panna, kto miał mówić to wychodził. Każdemu, kto coś 
powiedział orkiestra grała marsza. Miała mówić Zośka 
Mazurowa, wyszła i ani be ani me - nic nie powiedziała, 
a Kazio Mazur z boku stał i mówi: "ty w domu to się 
umisz wadzic", to wszystko się zaczęło śmiać. 
I orkiestra na to marsza... 
 Zaraz po wojnie – wspomina Józef Brzeziński – 
sołtysem był Jan Kijek. On był taki dość otwarty. 
Pojechał do Zamościa, próbował trochę porozstawiać 
urzędników... Potem był sołtysem Olech Antek, Michał 
Małysz, Furlepa Jan, on był również komendantem 
straży.  
 Później z inicjatywy Marii Zielonki pobudowano 
w czynie społecznym szkołę – woziliśmy cegłę 
z Biłgoraja, wszystko chłopi robili, nawet nocami, bo 
trzeba było wapno gasić, nie tak jak teraz, że jest 
gotowe.  
 W latach 1955 - 1975 mieszkańcy Czarnegostoku przy 
wydatnym poparciu rządowym zbudowali szosę łączącą 
wieś z Lipowcem; w rezultacie uzyskano połączenie 
samochodowe z: Biłgorajem, Zamościem, Lublinem. 
W 1973 roku uruchomiono linię autobusową łączącą 
Czarnystok z Radecznicą. W roku 1963 Czarnystok 
został zelektryzowany, w 1964 roku powstało Kółko 
Rolnicze, ponadto wieś została włączona do obwodu 
lecznictwa otwartego z przychodnią zlokalizowaną 
w Gorajcu. 
 

(Autor: Regina Smoter Grzeszkiewicz)  

 Z każdym rokiem, aura staje się coraz bardziej 
kapryśna i nieprzewidywalna. Bywają okresy suszy, 
na które nie mamy żadnego wpływu. Możemy tylko 
czekać aż przyjdzie deszcz i uratuje nasze uprawy 
przed wyschnięciem.  

Co dzieje się kiedy deszcz pada i pada?, A bywa tak. 
Niemal każdego roku nawiedza nas taka pora 
deszczowa. Nasi przodkowie w latach 30 minionego 
wieku, byli bardziej przewidujący i zapobiegliwi. 
Zaczęli więc meliorować ziemię. Polska w tym okresie, 
była biednym i zrujnowanym krajem, po latach niewoli 
i wojen. A mimo to zdobyła się na ten ogromny wysiłek 
meliorowania, wszystkie prace wykonywano ręcznie. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać. Powstały nowe łąki 

i pola uprawne, których tak wówczas brakowało 
a zabudowania przestały być narażone, na zalania 
i powodzie. Niestety w latach 90 nasze władze stały się 
mniej przezorne i zapobiegliwe. Zniszczono nie tylko 
fabryki, zaniechano również melioracji. Na efekty także 
nie trzeba było długo czekać. Wystarczy kilka dni 
opadów deszczu i wszystko tonie w wodzie,która nie ma 
którędy spłynąć do rzek. Brakuje rowów, drenów, 
przepustów. Jak długo można wypompowywać wodę 
z piwnic, bez żadnych skutków ubocznych?. Nie długo! 
Z czasem fundamenty zaczną tracić stabilność, reszty 
można się domyślać. Chyba że znowu zdobędziemy się 
na wspólny wysiłek i zrobimy meliorację. Przypomnę 
jak to się zaczęło w Gminie Sułów. W niedzielę 23 
lutego bieżącego roku w Deszkowicach Pierwszych, 
miała miejsce inauguracja Katolickiej Wszechnicy 
Ludowej,  zorganizowanej przez radnego 
wojewódzkiego,Pana Mariana Jaworskiego i proboszcza 
parafii Deszkowice, ks. Bolesława Michalskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli między innymi rektor KUL ks. 
prof. dr. hab. Antoni Dębiński i marszałek województwa 
Krzysztof Hetman. Wśród poruszanych spraw był 
problem , coraz wyższych wód gruntowych, oraz braku 
melioracji.  
Następne spotkanie odbyło się 18 marca, w tym samym 
miejscu. Inicjatorem spotkania był Urząd Gminy Sułów. 
Termin był trochę niefortunny, wtorek dzień roboczy, 
godzina 11 - większość rolników jest o tej porze zajęta. 
Zaproszenie dotyczyło tylko mieszkańców trzech 
wiosek:Deszkowice Pierwsze, Rozłopy i Michalów. 

Czy zagraża nam wielka woda? 
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Białe jest białe 

Informacja ukazała się tylko w internecie na stronie 
gminy. Frekwencja była niewielka. Wcześniejsze 
spotkanie było plakatowane na terenie całej gminy, 
oraz ogłaszane w pięciu kościołach, przez dwie 
niedziele.  
W melioracyjnym zebraniu uczestniczyła Dyrekcja 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Przedstawiono warunki, jakie trzeba spełnić, 
aby mogły się rozpocząć prace projektowe 
i wykonawcze. Chodziło o 75% chętnych z danego 
terenu. Padło też pytanie, dlaczego tylko trzy wioski 
a nie cała gmina?. Odpowiedź Pana Wójta była taka, że 
łatwiej będzie uzyskać zgodę właścicieli gruntów, gdyż 
najwięcej ziemi należy do jednego gospodarstwa. 

Chodzi tu o gospodarstwo Pana Marcina Zamojskiego. 
Być może coś w tym jest? Jednak czy reszcie 
mieszkańców gminy nie należała się taka informacja? 
Czy reszta gminy nie jest zalewana w czasie obfitych 
opadów?.  
Okazało się, że zainteresowanie melioracją wśród 
rolników jest małe i sprawę odłożono na później.  
Tyle że tej sprawy odkładać w nieskończoność się nie 
da. Od lat obserwujemy, jak po obfitych opadach ludzie 
tracą swój dobytek, czasem nawet życie. A władze jak 
zwykle nie mają sobie nic do zarzucenia, gratuluję 
dobrego samopoczucia.  
 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

 „Dziwny jest ten świat . Świat w którym mieści 
się wiele zła, lecz ludzi dobrej woli jest więcej”. Już 
w zeszłym wieku zauważył to wykonawca znanej 
piosenki. A jaka jest dzisiejsza rzeczywistość ? Czy 
dzisiaj jest lepiej i mniej dziwnie ?  
 Moim zdaniem to, co teraz można zaobserwować, 
jest gorsze i dziwniejsze niż to, o czym śpiewał Czesław 
Niemen.  
 We współczesnym świecie przybywa zła, a ludzi 
dobrej woli jest mniej, lub są mniej widoczni. Jedną 
z przyczyn takiego stanu jest zerwanie więzi 
społecznych a w konsekwencji brak poczucia 
wspólnoty.  
 Komunikacja międzyludzka zanika, gdyż niemal 
każdy zamyka się w czterech ścianach, a jedynym 
oknem na świat staje się prasa, telewizja oraz Internet, 
z gotowymi opiniami na temat tego, co nas otacza 
i większość z nas te opinie bezkrytycznie przyjmuje. 
Tyle że większość tych ocen jest perfekcyjnie 
zaplanowaną manipulacją mającą na celu pokazanie 
rzeczywistości w krzywym zwierciadle lub zakłamanej. 
Władza nad umysłami daje władzę absolutną. Doskonale 
wiedzą o tym, ludzie mający wpływ na środki 
masowego przekazu i wykorzystują to. W zdecydowanej 
większości właścicielami polskich mediów są 
obcokrajowcy. Dlatego codziennie jesteśmy karmieni 
obłudą nie mającą nic wspólnego z dobrem dla Polski 
ani Polaków. Niestety w tym procederze uczestniczą 
też nasze elity na różnych szczeblach władzy, chociaż 
wybieramy je po to aby dbały o nasze dobro wspólne.  
 Aby zdobyć i sprawować władzę, niekoniecznie 
trzeba być mądrym ani uczciwym, co powinno być 
normą dla wszystkich rządzących bez wyjątków.  
 Niestety, dominującymi cechami, które ułatwiają 
zdobywanie świata są :cwaniactwo i brak skrupułów. Są 
to metody skuteczne, tylko czy mieszczą się w skali 
człowieczeństwa ? Moim zdaniem zdecydowanie się nie 
mieszczą, są to metody przeniesione ze świata 
zwierząt, gdzie działa instynkt a nie rozum, który jest 
dany człowiekowi aby z niego korzystał. 
 Wszyscy cwaniacy, którym udaje się dojść do 
władzy, dbają tylko o własne interesy, a do problemów 
zwykłych ludzi odnoszą się z pogardą , tyle że potrafią 
to po mistrzowsku ukryć. Przyglądajmy się więc 
sprawującym władzę jeszcze skrupulatniej, nie dajmy 
się zwieść ich fałszywym gestom i słowom. 
Przypomnijmy sobie, co nam obiecywali i czy 
dotrzymali danych obietnic. Niech czyny świadczą 

o człowieku a nie fałszywa propaganda przed 
wyborami. Nieczułość na problemy innych jest zakaźną 
i groźną chorobą naszych czasów. Lecz z chorobami 
można i trzeba walczyć, nie można pozwolić na dalsze 
się ich rozprzestrzenianie. Otaczający nas świat i ludzi 
należy widzieć takimi, jacy oni są naprawdę, bez 
efektownych ubarwień.  
 Jeżeli w białym zobaczymy białe i wystarczy nam 
odwagi, aby to głośno powiedzieć, chociaż inni 
twierdzą coś innego, będzie to duży krok do przodu. 
Każdy, kto czyta naszą gazetę, wie że pogoń za tanią 
sensacją i szokowanie czytelników coraz bardziej 
drastycznymi informacjami, jak to czynią inne gazety , 
jest nam obce. Staramy się pokazywać w historii 
dalszej jak i bliższej ludzi, którzy zasłużyli się dla 
rozwoju naszego regionu i z których warto brać 
przykład.  
 Czas najwyższy na tych, którzy dzisiaj poświęcają 
swój czas, energię i pieniądze, aby służyć innym. Niech 
ci ludzie będą alternatywą dla pozerów, którzy zawiedli 
nasze zaufanie i próbują się jeszcze kreować na 
patriotów oraz naszych dobroczyńców. Bo to 
nieprawda, są tylko kulą u naszej nogi, więc ją 
odrzućmy.  

 Chcąc być wiernym prawdzie, pragniemy Państwu 
przedstawiać na naszych łamach ludzi, dla których 
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tradycyjne wartości jak Bóg, Honor i Ojczyzna są 
najważniejsze i udowadniają to codziennym życiem. 
Popatrzmy wokół siebie a na pewno ich dostrzeżemy. 
Żeby nie sięgać daleko przedstawimy sylwetkę, Pana 
Tomasza Jaworskiego z Deszkowic Pierwszych. Mimo 
młodego wieku posiada wyższe wykształcenie w kilku 
dziedzinach. Zdobył doświadczenie, pracując 
w gospodarstwie, przemyśle, administracji oraz 
kulturze. Posiada szczęśliwą rodzinę żonę i dwie córki. 
Stara się nie zaniedbywać obowiązków wobec 
najbliższych, a mimo to niemal codziennie znajduje 
czas na pracę charytatywną. Udziela się społecznie 

współtworząc gazetkę „Sekrety Wsi”, pracuje dla 
fundacji „Z Dziedzictwem w Przyszłość” w której jest 
też fundatorem, oraz „Klubie Żołnierzy Rezerwy”. 
Wielu mogło by brać z niego przykład a wtedy powodów 
do narzekania mielibyśmy mniej. Wszystkie wymienione 
organizacje zostały powołane po to, aby wspierać 
rozwój naszego regionu i tak się dzieje. Prosimy o 
następne propozycje przedstawienia ludzi aktywnych 
społecznie „bo wierze w to, że dzięki nim ten świat nie 
zginie”.  

 
(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Jak „Odzyskać Polskę” 
Ukazał się 65. tom dzieł zebranych księdza prof. 

Czesława S. Bartnika pod jakże znamiennym tytułem: 
„Odzyskać Polskę” (Lublin 2014). Tom ten składa się 
z dwóch części. Pierwsza obejmuje teksty samego 
Autora, w dużej mierze publikowane już w „Naszym 
Dzienniku”, druga natomiast to wybór co 
najprzedniejszych fragmentów (poezja i proza) wielu 
różnych autorów, ale doskonale wpisujących się 
w główny temat rozważań. 

Motywem przewodnim całej publikacji jest taka 
diagnoza, która pomogłaby nam, Polakom, przerwać 
ten krąg bezsilności, w jakim nieustannie się 
poruszamy, w jaki jesteśmy wpychani, z jakiego nie 
wiemy, jak się wyrwać, albo nawet nie wiemy, że 
w nim jesteśmy. Symboliczny rok 1989 staje się coraz 
wyraźniej rokiem nowej formy zniewolenia, a nie 
odzyskania niepodległości. 

Ta diagnoza jest niezwykle szeroka i przenikliwa. 
Obejmuje m.in. takie kwestie, jak: upadek państwa, 
ataki na Kościół, antyklerykalizm i eliminację Kościoła 
z życia publicznego, coraz bardziej antypolski 
i antykatolicki system edukacji, pułapki wolności, 
manipulację nienawiścią w ramach politycznej 
poprawności. Są też poruszane tematy zasadnicze dla 
chrześcijaństwa, takie jak status wiary czy różne 
odmiany personalizmu.  

Jednym słowem, na Czytelnika czeka niezwykłe 
bogactwo wiedzy, spostrzeżeń i przemyśleń, które 
pomagają nie tylko obudzić się z letargu, ale również 
zachęcają do zajęcia postawy czynnej, by wreszcie 
odzyskać Polskę. Jest bowiem wręcz nie do pomyślenia, 
aby Naród od ponad tysiąca lat katolicki, Naród, który 
tak bardzo ceni wolność, który niejednokrotnie potrafił 
tę wolność odzyskiwać – dziś godził się potulnie na 
utratę własnej Ojczyzny. Jeżeli tak się dzieje, to 
znaczy, że zastosowano wobec nas jakiś perfidny 
i niezwykle przemyślny scenariusz zniewolenia, 
wynarodowienia i dechrystianizacji, z udziałem 
najwyższych władz państwowych. A to oznacza, że 
samo narzekanie czy działanie odruchami lub emocjami 
niewiele da. Tu trzeba bardzo przejrzystej diagnozy, 
konsekwentnego i dalekosiężnego działania, nie 
w pojedynkę, ale we wspólnocie. I właśnie książka ks. 
prof. Czesława Bartnika jest wręcz podręcznikiem, 
który pomaga trafnie odczytać rzeczywistość i uczy, jak 
działać skutecznie dla Polski i Kościoła. 

Od czego zacząć? Od początku, a początkiem jest 
umiejętność używania rozumu. Tu jednak spotykamy 
się z jakimś niezwykłym paradoksem: społeczeństwa, 
które przez wieki, a nawet tysiąclecia dążyły do coraz 
wyższego poziomu rozwoju intelektualnego, dziś 
popadają w jakieś umysłowe zaćmienie. Dotyczy to 
zwłaszcza Europy. Jak pisze Autor: „A dziś u nas 
i w Europie wszelka wizja duchowa zanika, wyższe idee 
są negowane, a nawet zwalczane, siła i godność 
czystego intelektu są wprost wyśmiewane” (s. 17). 
Wobec tego w pierwszym rzędzie musimy odzyskać 
społeczny i państwowy szacunek dla kultury rozumu. 
Celowo bowiem wpychani jesteśmy w pułapkę 
umysłowego niedorozwoju, aby można było łatwiej 
nami rządzić. 

Ale musimy też odzyskać własną wolność, dla której 
zagrożeniem jest wolność fałszywa, wolność zakłamana 
czy wręcz „wolność diabelska”. Diabeł jest symbolem 
przewrotności, jeżeli mówi, że tak, to znaczy, że nie, 
a jeśli mówi o wolności, to chodzi o zniewolenie. Co dla 
diabła jest wolnością, to dla nas jest jej utratą, bo jest 
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Ciągłe pogardzanie wsią polską 
 
 Wieś polska była zawsze pewnym symbolem 
dawnej tradycji, religijności i ziemi polskiej. Dlatego 
dodatkowo ateizm publiczny dzisiaj pogardza nią 
szczególnie. W całej historii, może od XII tysiąclecia 
przed Chr. występuje taki dramat, że choć z rolnictwa 
powstały stałe osiedla, potem miasta i państwa, to 
miasto i państwo przyniosło, zrodziło warstwę 
społeczną wykorzystującą rolnika i ciemiężącą go. 
W rezultacie przez całe tysiąclecia toczyły się spory, 
a nawet krwawe walki o ziemię i los chłopa. I przeróżne 
były rodzaje posiadania ziemi. Najczęściej jednak miało 
miejsce odbieranie chłopu ziemi i czynienie z niego 
wyrobnika lub niewolnika. Tak było w feudalizmie, 
kapitalizmie i komunizmie. Teraz zdawało się nam, że 
to już minęło. Tymczasem nie. W neokapitalizmie 
i lewicowym liberalizmie dąży się znowu do niszczenia 
gospodarstw rodzinnych, pozbawienia chłopów 
własności ziemi, oddania jej wielkim latyfundiom 
i w rezultacie do zlikwidowania instytucji wsi, jako 
rzekomo przestarzałej, bo istniejącej już od ok. 
14 tysięcy lat. Jest to nawiązanie do prawdopodobnej 
praktyki ciemiężenia rolników przez arystokrację. U nas 
ostatnio postawa ta ujawniła się w tym, że na Ziemiach 
Odzyskanych chłop mógł mieć tylko dzierżawę i nie 
uwłaszczono go nawet po r. 1989. Nie uczynił tego 
nawet rząd PiS. Chłop polski miał jedynie prawo 
pierwokupu ziemi po pegeerach, co było jednak wielką 
ironią, gdyż nie miał pieniędzy. Musiała być jakaś tajna 
umowa między rządem niemieckim a polskim, według 
której za jakieś dla nas korzyści od Niemiec 
pozostawiliśmy Niemcom możliwość „odzyskania” tych 
ziem drogami ekonomicznymi. 
 I oto teraz nasiliła się bardzo praktyka 
wykupywania naszych ziem przez cudzoziemców za 
pośrednictwem tzw. Słupów, czyli Polaków, którzy 
otrzymują na to odpowiednie kapitały z Zachodu. A w r. 
2014 ma nawet nie być potrzeby słupów. Rządy udają 

przed naszymi 
rolnikami, że nic 
n i e  w i e d z ą , 
a przywódcy PSL 
udają, że sprawę 
zbadają. Nie ma 
więc instytucji, 
która by broniła 
i chłopów i Polski. 
Toteż trzeba oddać chwałę rolnikom, którzy dziś coraz 
mocniej demonstrują, przecież w interesie nas 
wszystkich. Ziemi polskiej trzeba za wszelką cenę 
bronić, nawet siłą, wobec złej polityki rządów. 
Odczytali to dobrze ludzie „Samoobrony” i Andrzej 
Lepper, a ponieważ naruszyli jakiś punkt ideologii 
unijnej, doznali wielkich prześladowań i pomówień ze 
strony UE i naszych władców.  Tak więc powtarza się 
stary syndrom. W typowo rolniczym Imperium 
Rzymskim, gdy dwaj trybuni ludowi: bracia Tyberiusz 
i Gajusz Grakchowie w II w. doprowadzili do uchwały, 
by latyfundyści arystokratyczni nie zagarniali dla siebie 
całości ziem zdobytych, lecz częścią uwłaszczyli 
chłopów bezrolnych, to arystokraci doprowadzili do 
śmierci obu braci i licznych ich zwolenników a ciało 
Tyberiusza wrzucili do Tybru. A przecież Grakchowie 
chcieli słusznie wzmocnić i armię i państwo. Toteż 
i u nas jest coraz więcej spraw polskich, których 
musimy bronić siłą przed złą wolą oszołomów. 
Właściwie to w polityce wieś polska jest spychana ze 
sceny głównej tak, jak i Kościół. Jest w tym coś 
demonicznego. Wszyscy chcą tylko wieś polską 
odpolonizowywać, ateizować i w rezultacie niszczyć. 
Oczywiście ogół weźmie tę tezę zbyt radykalną, ale za 
mało ludzi rozumie, że taki radykalizm leży u podstaw 

ideologii liberalnej. 

(Autor: ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik) 

Kolejny raz redakcja naszej Gazety doceniona i wyróżniona została przez ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika. 
Tym razem podarował on nam 65 już tom zebranych swych dzieł pod wspólnym tytułem „Odzyskać Polskę”. Dzieło 
przesłane na nasz adres opatrzone zostało dedykacją „ Z gratulacjami i wdzięcznością za budzenie naszej 
świadomości regionalnej”. Wdzięczni za tak budujące nas słowa postanawiamy rozpocząć nowy cykl artykułów 
zaczerpnięty z bogactwa wiedzy księdza profesora i przybliżyć naszym czytelnikom choć część myśli naszego 
wielkiego rodaka. A oto pierwszy z nich: 

to „wolność od majątku narodowego, od samo 
gospodarzenia, od kultury narodowej, od tradycyjnej 
polskości i od Kościoła katolickiego” (s. 105). A więc 
wszystko to, co gwarantuje nam wolność lub jest celem 
wolności, zostaje nam odebrane. Tego zaś nie da się 
inaczej określić w języku dorzecznym niż właśnie jako 
zniewolenie. 

Trudna, a nawet dramatyczna sytuacja naszego 
Narodu nie jest jednak powodem do załamania się 
i rezygnacji. Musimy działać, nie możemy się 
poddawać. Nie możemy też zwątpić w potęgę boskiej 
Opatrzności. Dlatego pozostając wiernymi Kościoła, 
musimy również sami podejmować inicjatywę, okazując 
naszą ufność w Boże Miłosierdzie. Ksiądz prof. Czesław 
S. Bartnik uzasadnia, jak ważne i na czasie byłoby 
oddanie się Polski Chrystusowi jako swemu Królowi. 
Byłby to wyraz posłannictwa „głównie świeckich do 
budowania klimatu Królestwa Chrystusa na świecie i do 

urządzania porządku rzeczy w Chrystusie” (s. 77). 
Książka ks. prof. Czesława S. Bartnika „Odzyskać 

Polskę” to pozycja, która daje nam wiedzę, uczy 
myśleć, pokazuje, jak działać. Ze wszech miar warto po 
nią sięgnąć, bo jest to piękne i mądre dzieło. Tym 
bardziej że kult Chrystusa Króla Polski „nie wywodzi się 
w swej istocie z objawień prywatnych, nawet świętych 
(…), lecz wyrósł z biblijnych idei Chrystusa jako 
Pantokreatora, Króla i Pana (Kyrios) oraz 
z sakramentalnego ’królestwa kapłańskiego’ świeckich 
(por. 1 P 2, 9), otrzymywanego w chrzcie 
i bierzmowaniu”. Nie jest to więc jakaś nowa prawda 
religijna, lecz po prostu żywa aplikacja prawdy 
objawionej. 

 
(Autor: prof. Piotr Jaroszyński) 

http://www.piotrjaroszynski.pl 
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25 maja już po raz trzeci od wejścia Polski 
w struktury Unii Europejskiej mieliśmy okazję 
wybrać naszych przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego. Polska wprowadzi 51 europosłów. 
Z Lubelszczyzny wybrani zostali: prof. Mirosław 
Piotrowski z listy PIS oraz Krzysztof Hetman z PSL. 
 Niska frekwencja 
(23,82%) świadczy o małym 
z a i n t e r e s o w a n i u 
s p o ł e c z e ń s t w a 
tymi wyborami. Kampania 
wyborcza polegała głównie 
na walkach frakcyjnych, 
nikt nie podjął się rzetelnej 
analizy zysków i strat 
naszego członkostwa w UE. 
Przedstawienie takiego 
bilansu z pewnością mocno 
nadwyrężyłoby wizerunek 
aktua ln ie  rządzącego 
ugrupowania.                                    
Optymistycznym akcentem wydaje się być zatrzymanie 
pochodu rewolucji obyczajowej lansowanej przez 
ugrupowanie Janusza Palikota. Klęskę tej skrajnie 
antykatolickiej i antypolskiej partii uznać należy za 
miłą niespodziankę tych wyborów.  
 W skali Europy coraz bardziej uwidaczniają się 
nastroje eurosceptyczne. Ludzie wyraźnie zaczynają 
być zniechęceni iluzją cukierkowatej Unii tak mocno 
kreowanej w mediach a nie mającej odzwierciedlenia 
w rzeczywistości.  
We Francji wygrał Front Narodowy otwarcie 
domagający się wystąpienia kraju z UE i strefy euro, 
podobnie w Wielkiej Brytanii sukces wyborczy odniosła 
Partia Niepodległości głosząca podobne postulaty. Na 
naszej scenie politycznej nieoczekiwanie pojawiła się 
Nowa Prawica –Janusza Korwin-Mikkego. 
 Sprawy podejmowane na szczeblu unijnym 
wydają się być odległe dla przeciętnego mieszkańca 
naszego kraju. Nie do końca jednak tak jest. Wiele 
decyzji podejmowanych przez instytucje Unii 
Europejskiej dotyka nas w mniejszym lub większym 
stopniu, natomiast możliwość reagowania, czy kontroli 
ze strony społeczeństwa jest ograniczona. 
Jako jeden z przykładów można tutaj podać odrzucenie 
w ostatnich dniach maja przez Komisję Europejską 
projektu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden 
z nas”.  

Zakładał on zakaz finansowania ze środków Unii 
Europejskiej tzw. aborcji, a także badań naukowych, 
które niszczą życie nienarodzonych. Nie można 
zapominać o tym, że finansowanie tego typu 
przedsięwzięć odbywa się z naszych podatków. 
Pod inicjatywą podpisało się blisko 2 mln osób 
z 28 krajów UE. Tak więc narzędzie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej okazało się nieskuteczne. 
Komisja Europejska nie jest zainteresowana 
wsłuchiwaniem się w demokratyczny głos obywateli.  
W naszym interesie jest więc, aby w najbliższych 
wyborach krajowych doprowadzić do realnej zmiany 
władzy w państwie, ponieważ przedstawiciele rządu 
mają już wpływ na pewne decyzje na szczeblu unijnym. 
Nie można tego bagatelizować, gdyż już teraz państwa 
starej unii rozważają projekt sfinansowania kryzysu 
południowej Europy ze składek państw Europy 
wschodniej. Podobnie istnieje duże ryzyko dla naszego 
kraju gdy dojdzie do wprowadzenia „Pakietu 
klimatycznego”, który ograniczy użytkowanie węgla 
i przyczyni się do wzrostu cen energii. 
 
 Eurowybory rozpoczęły czas wyborczy w naszym 
kraju. Czy tego chcemy, czy nie one i tak się odbędą 
i pewni ludzie uzyskają mandat do rządzenia. Nie 
możemy od tego odwracać się plecami i mówić, że nas 
to nie dotyczy. Jeśli pragniemy społeczeństwa 
stabilnego i uporządkowanego, jest bardzo ważne, aby 
stworzyć swego rodzaju sieć ludzi, stowarzyszeń, grup, 
zjednoczyć siły w tej walce, która nie jest jedynie 
walką w obronie życia, lecz walką w obronie 
tradycyjnych wartości. Nie możemy czynić nic innego, 
jak budować je na bazie prawa Bożego i naturalnego, 
na chrześcijańskich korzeniach społeczeństwa. 
 W kwestiach technicznych, aby zdobyć możliwość 
samodzielnego rządzenia, bez wątpienia konieczne jest 
porozumienie. Dobrze byłoby połączyć siły środowisk 
p a t r i o t y c z n y c h ,  k a t o l i c k o - n a r o d o w y c h , 
konserwatywnych, ludowych w ramach jednej formacji, 
coś na podobieństwo szerokiego frontu ruchów 
patriotycznych, jaki doprowadził do zwycięstwa na 
Węgrzech. 
Ważne, aby byli ludzie, którzy uczynią z siebie 
gorliwych nosicieli tej Prawdy i tego Dobra w tej 
wielkiej walce o obronę społeczności chrześcijańskich 
i naszych instytucji. 
 

(Autor: Mariusz Sowa) 

Podsumowanie wyborów – nakreślenie kierunków 

 Pielgrzymi z Zamościa z Ks. Kapelanem Stanisławem 
Nazarczukiem uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu 
historycznym dla naszego kraju i całego świata – 
Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Wśród nich 
znaleźli się przedstawiciele Parafii M. Kolbego 
w Deszkowicach I. Dla nas jest to zaszczyt, że mogliśmy 
uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu osobiście 
i polecać w modlitwie intencje własne, parafii oraz 
całego kraju i świata. 

Byliśmy świadkami  ogłoszenia przez Kościół, że 
nasz ukochany Papież JP II jest Świętym, choć dla wielu 

z nas dawno był świętym bez tego tytułu. 
Przemierzamy kolejne  setki kilometrów 

dzielące nas od tego upragnionego miejsca, Stolicy 
Apostolskiej - Watykanu, podziwiając piękne 
krajobrazy oraz .... 

  

Odwiedzamy zabytki sakralne, 
sanktuaria i miejsca kultu.... 

  
 Sanktuarium św. Siostry Faustyny 

Wyruszamy na pielgrzymkę... 
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w Łagiewnikach jest szczególnym miejscem, gdyż 
w tym też miejscu Papież zawierzył cały świat 
Miłosierdziu Bożemu. Przybliża ono tajemnicę 
miłosierdzia Bożego, wzywa do zaufania Panu Bogu 
i postawy miłosierdzia wobec bliźnich, a także do 
głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata 
m.in. przez praktykę nowych form kultu (obraz Jezusa 
Miłosiernego, święto Miłosierdzia, koronka do 
Miłosierdzia Bożego i godzina Miłosierdzia). 

 
Bazylika Św. Antoniego w Padwie  
Bazylika Św. Franciszka w Asyżu 
Kościółek Matki Boskiej Anielskiej(Porcjunkula) 
Sanktuarium św. Rity  w Cascia 

Hołd poległym..... 
O d w i e d z i l i ś m y 

groby na obczyźnie 
naszych poległych 
żołnierzy . Uczciliśmy 
ich pamięć minutą 
ciszy, zapaliliśmy 
znicze i zawiesiliśmy 
na krzyżach biało-
czerwone wstążki na 
c m e n t a r z u  w 
Loretto i Monte 
Cassino. 

 
 Z w i e d z a m y 

najmniejsze państwo 
świata ... 

k r y j ą c e 
niesamowite skarby, 
o w i a n e  a u r ą 
tajemnicy i świętości 
- Watykan. Wspaniałe miejsce odwiedzin dla każdego, 
kto pragnie postawić stopę na chodniku tego 
uważanego przez wielu świętego miejsca, by poczuć 
jego wspaniałą atmosferę. 

 Plac Świętego Piotra to chyba najbardziej znane 
i rozpoznawane miejsce Watykanu o powierzchni 
kilometra kwadratowego, gdzie tłumy pielgrzymów 
tłoczą się w oczekiwaniu na Papieża.  

Plac otoczony jest niezwykle harmonijną 
kolumnadą zaprojektowaną przez mistrza Berniniego 
a na jego samym środku zlokalizowany jest egipski 
obelisk pomiędzy dwiema bliźniaczymi fontannami 
z XVII wieku. 

 Bazylika  Świętego Piotra od strony zachodniej 
otwiera się na fasadę bazyliki, tworząc wraz 
z kolumnadami, bogatymi zdobieniami, licznymi 
posągami świętych niemal jeden potężny organizm. 
Bazylika jest największym i najważniejszym kościołem 
rzymskokatolickim na świecie zwieńczonym przepiękną 
kopułą projektu Michała Anioła.  Powstała w IV wieku 
w miejscu męczeństwa i śmierci świętego Piotra. 
Wielokrotnie przebudowywana przez licznych artystów 
i za poleceniem kolejnych papieży. 

 Zachwyca z zewnątrz, ale po wejściu do jej 
środka można ulec jeszcze większemu zachwytowi, 
widząc między innymi Pietę znakomitego Michała 
Anioła, pochodzącą z XIII wieku statuę świętego Piotra, 
b a l d a c h i m  n a d  g ł ó w n y m  o ł t a r z e m 
autorstwa Berniniego wykorzystywany podczas mszy 
odprawianych przez Papieża. 

 To w tym świętym miejscu spoczęło ciało 
naszego ukochanego Jana Pawła II. Bazylika, w której 
znajdują się szczątki św. Piotra i wielu innych 
papieży, świętych i znaczących postaci kościoła, to 
serce Watykanu. 

Sam Jan Paweł II jeszcze za życia prosił o to, 
aby jego ciało  po śmierci spoczęło w prostym grobie, 
w Grotach Watykańskich. I tak się stało. Ale w 2011 r., 
w związku z jego beatyfikacją, otwarto grób. I 2 maja 
trumnę z ciałem Jana Pawła II złożono w kaplicy 
Świętego Sebastiana, która znajduje się we wnętrzu 
bazyliki, tuż za słynną Pietą Michała Anioła.  

 Trumna została przykryta płytą z białego 
marmuru, na której wyryto napis: „Beatus Ioannes 
Paulus PP. II”.  

  
 Jest to miejsce szczególnie ważne dla ludzi 

pełnych wiary i miłości bożej , którzy wypraszają o łaski 
dla potrzebujących.   Uczestnicy naszej 
pielgrzymki  z wielkim wzruszeniem i ufnością składali 
osobiste prośby skierowane do Ukochanego Papieża..... 
Była to chwila pełna refleksji i zadumy, której nie 
zapomni nikt z nas..... 

 

I Rzym... 
 Widok na Forum Romanum: Wspaniale 

jest pospacerować od strony wschodniej a także 
od strony północno zachodniej - najważniejszego 
miejsca starożytnego Rzymu i uwiecznić na zdjęciach 
pozostałości po antycznych budowlach, jak łuk 
triumfalny Septymiusza Sewera, Tytusa czy Świątynia 
Saturna. Miejsce to wprawia w zadumę i budzi ogromny 
podziw dla dawnych mieszkańców miasta. 

 Hiszpańskie Schody: Zawsze pełne 
turystów, zawsze zatłoczone, bo każdy chce choć przez 
chwilę usiąść na nich i uwiecznić ten moment na 
zdjęciu. Jak sama nazwa wskazuje znajdują się na 
Placu Hiszpańskim, którego nazwa wzięła się od 
znajdującej się tam ambasady tego kraju i są jednymi 
z najdłuższych (138 stopni) i najszerszych schodów 
w Europie. 

 Koloseum - wielka arena, której nazwa 
pochodzi od włoskiego słowa Colosseo znaczącego tyle 
co ogromny posąg. Budowla wzniesiona została na 
planie elipsy o obwodzie 524 m. i mieściła około 50 tys. 
ludzi. Gdy nastała era chrześcijaństwa - okrucieństwo 
świata starożytnego odchodziło w zapomnienie wraz 
z upadkiem cesarstwa. W XIII wieku starożytna budowla 
po dokonanych w niej zmianach budowlanych zaczęła 
pełnić funkcję zamku obronnego. Koloseum jest jedną 
z największych świetności epoki rzymskiej, którego 
pozostałości do dziś pozwalają podziwiać jego antyczną 
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majestatyczność. 
Ołtarz Ojczyzny został zaprojektowany jako 

pomnik króla Wiktora Emanuela II, za którego  czasów 
doszło do zjednoczenia Włoch. W późniejszym okresie 
dodany został Grób Nieznanego Żołnierza, przy którym 
płynie wieczny ogień. Ta dominująca nad Placem 
Weneckim budowla wykonana jest z białego marmuru, 
a w jego wnętrzu mieści się m.in.muzeum poświęcone 
walkom o zjednoczenie. 

 
Gotowi na spotkanie z Ojcem Świętym.... 
  
Od soboty w otoczeniu  wielu Polaków 

i przybyłych z różnych państw świata oczekiwaliśmy na 
Mszę Kanonizacji J.P.II . Staliśmy i co kilka godzin 
małymi kroczkami posuwaliśmy się w kierunku Placu 
Św. Piotra. Bezustannie towarzyszyła nam modlitwa 
oraz pieśni, które nas wzmacniały i dodawały sił. Było 
bardzo ciasno i duszno, dlatego wielu wiernych 
potrzebowało medycznej pomocy. Wszyscy w tym 
trudnym dla nas czasie jednoczyliśmy się i pomagaliśmy 
sobie... Nasza grupa i tak miała dużo szczęścia, że 
mogła oglądać tę uroczystość bezpośrednio na żywo 
a nie na telebimach w bocznej uliczce. Choć innym 
udało się wejść na plac Św. Piotra. Trzeba przyznać, że 
wchodzenie było na zasadzie wchodzenia tłumu, gdzie 
bardzo dużo ludzi mdlało ze ścisku, bo miejsca było tyle 
co pod stopami. Zawiodły  służby porządkowe , gdyż nie 
dotrzymały słowa w stosunku do zebranych 
pielgrzymów . Mieli wpuszczać tylko główną ulicą Via 
della Conciliazione, a okazało się, że wpuszczali też 
z bocznych uliczek, co bardzo rozwścieczyło zebrany 
tłum, szczególnie wybuchowych Włochów.   
Z radością w sercu i ufnością w pomoc Jana Pawła II 
udało nam się dotrzeć szczęśliwie do celu. Z pokorą 
pokonywaliśmy wszelkie trudności. 

Udział w tych ważnych dla całego świata 
chrześcijańskiego uroczystościach bezustannie nas 
wzmacniał i dodawał sił. Jesteśmy wdzięczni 
Najjaśniejszemu Panu za ten wielki dar, który 
otrzymaliśmy - dar pokory, miłości często nawet 
pojednania. 

  

Ojcze Święty Janie Pawle II 
 
Jesteś z nami w każdej chwili 
Wszyscy wokół są tacy mili 
Troska i trwoga znika z serc zbłąkanych 
Dziękujemy za tak wiele łask nam danych 
  
Twój uśmiech przenika serca zbolałe 
Zawsze tuliłeś do siebie dziateczki małe 
Dzisiaj przybyliśmy , aby wielbić Ciebie 
Jasność i radość jest wielka  w niebie 
  
Proszę,  ręce wznoszę dziś do Ciebie 
Spojrzyj łaskawie na poszukujących siebie 
W otchłani życia , bogactwa i sławy 
Niech zagości w sercach zbłąkanych ziarno 
obawy 
  
Z wielką pokorą i nadzieją 
Wszystkie twarzyczki się śmieją 
Radość i radość tak bez końca 
Ogrzewa serca jak promienie słońca 

  
Pragnę ją dzielić z potrzebującymi 
nieść pokój , pojednanie między swymi 
Rozdawać moc i czar tej chwili 
By  życzliwość zagościła w nas moi mili 
Roza 
 
W poniedziałek odbyła się msza św. 

dziękczynna dla Polaków bezpośrednio transmitowana 
przez telewizję. We mszy również uczestniczył 
Kardynał Stanisław Dziwisz, który przywitał zebranych 
Polaków i nasi księża- ks. Tomasz Bomba z parafii 
w Komarowie, ks. Stanisław Kapelan i ks. Paweł 
z parafii w Bondrzu. Z wielką radością dziękowaliśmy za 
naszego ukochanego Świętego, jednocząc się we 
wspólnej modlitwie. 

 Dziesiątki tysięcy osób dziękowało 
w Watykanie za kanonizację Jana Pawła II. 
Przewodniczący liturgii kard. Angelo Comastri mówił 
o nowym świętym jako przykładzie męstwa i wielkiej 
odwagi. Przypomniał też jego słowa, że „święci nie 
żądają od nas oklasków, ale byśmy ich 
naśladowali”.Stąd też, dziękując za jego życie, które 
było nieustannym posłuszeństwem Ewangelii, 
powinniśmy postawić sobie pytanie: „Czego nas uczy 
świętość tego niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?” 
– mówił archiprezbiter bazyliki watykańskiej... 
 W imieniu Polaków za kanonizację Jana Pawła II 
dziękował jego wieloletni sekretarz, kard. Stanisław 
Dziwisz. Szczególną wdzięczność wyraził Włochom za 
to, że przed laty tak serdecznie przyjęli Karola Wojtyłę 
jako Biskupa Rzymu i Papieża, który przybył 
„z dalekiego kraju”. „Italia stała się dla niego drugą 
ojczyzną. Dziś z pewnością święty Jan Paweł II 
błogosławi jej z wysoka, podobnie jak błogosławi Polsce 
i całemu światu. W jego sercu znalazły miejsce 
wszystkie narody, kultury i języki” – mówił kard. 
Dziwisz. 

 „W blasku oficjalnie potwierdzonej 
świętości Jana Pawła II radujemy się z tego daru. 
Radujemy się, że mamy w niebie wielkiego 
Orędownika naszych spraw. Zdajemy też sobie 
sprawę z tego, że dar staje się również zadaniem. 
Wszyscy bowiem powinniśmy dorastać do ideałów 
zapisanych w Ewangelii, ideałów realizowanych 
przez świętego Jana Pawła II” – powiedział 
metropolita krakowski. 

 Na początku swojej papieskiej drogi 
powiedział nam: „Nie lękajcie się!”. Chrześcijanin nie 
może się bać, tylko otwarcie świadczyć o Panu Bogu, 
Jezusie Chrystusie i Matce Bożej. Tego uczył nas 
umiłowany Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II pozostawił 
nam tak wiele, powinniśmy więc kontynuować Jego 
misję, wdrażając w nasze codzienne życie Jego naukę 
i słowa. Musimy teraz robić wszystko, aby w tym 
goniącym za bogactwem i przesytem świecie 
pozostać wiernymi Chrystusowi. Powinniśmy 
wypełniać słowa Jana Pawła II, aby będąc w Domu 
Ojca, był z nas dumny. Takie jest zobowiązanie nas – 
pokolenia JPII. 

 (Autor: A. B.) 
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Trud organizacji wydarzenia, jakim była piesza 
pielgrzymka z Nielisza do Radecznicy, udało się 
uwieńczyć  sukcesem.  Nasza  Fundacja 
„Z dziedzictwem w przyszłość”  zakończyła wszelkie 
przygotowania i rankiem 7 maja br. grupa 
odważnych, zdecydowanych i świadomych 
doniosłości podjętego dzieła pielgrzymów stanęła na 
pątniczym szlaku.  

Rozpoczęliśmy krótką modlitwą w kościele 
parafialnym w Nieliszu w intencji szczęśliwego 
przebycia dystansu 24 kilometrów, jakie dzielą obie 
miejscowości. Wyruszyliśmy W asyście dwóch 
radiowozów policyjnych, które eskortowały nas do 
granicy gminy Nielisz. 

Na przedzie grupy niesiony był krzyż  i tuby 
nagłośnieniowe a także tablica z napisem Pielgrzymka 
Nielisz – Radecznica i obrazkiem Świętego Antoniego 
oraz zdjęciem Sanktuarium, do którego zmierzaliśmy.  

Las miedzy Nieliszem a Deszkowicami II przeniknął 
śpiew godzinek a następnie słowa radośnie 
wypowiadanych dziesiątków różańca w intencji  
dziękczynnej za kanonizację Ojca świętego Jana Pawła 
II oraz w intencjach trzech zmarłych kapłanów z naszej 
diecezji.  

Pierwszy postój mieliśmy na skraju lasu 
w Deszkowicach II a kolejny przy stanicy wodnej Marina 
w Michalowie. Po opuszczeniu lasu obowiązki policji 
przejął redaktor naczelny naszej gazetki  - Ryszard 
Pietrykowski, osłaniając tył grupy własnym autem. Tuż 
przed zejściem na drugi postój dołączyła do nas grupka 
pielgrzymów z Parafii Klemensów oraz (czyniąc nam 
wielką i miłą niespodziankę) ksiądz Dariusz Soniak - 
proboszcz Parafii Nielisz. 

Następnym miłym zaskoczeniem było pojawienie 
się w grupie kolejnego kapłana, którym był ksiądz 
Mariusz Lasota – wikariusz Parafii w Klemensowie. On 
także dołączył do nas na drugim postoju. 

Umocnieni duchowo obecnością dwóch kapłanów 
przebyliśmy kolejny etap do Parafii w Deszkowicach 
Pierwszych. Na tym odcinku śpiewaliśmy pieśni 
pielgrzymkowe tradycyjne oraz współczesne. Pod 
kościołem w Deszkowicach oczekiwała nas kolejna 
grupka chcąca włączyć się w radosne wędrowanie do 
Sanktuarium w Radecznicy. W grupie tej był Andrzej 
Jaworski  - organista Parafii Deszkowice. W tym 
momencie pielgrzymkowa rodzina była wzmocniona 
także muzycznie, gdyż prócz deszkowickiego organisty, 
wędrowała (od samego początku) organistka 
z Klemensowa - Anna Jaworska i piszący te słowa 
organista parafii Nielisz. Etap z Deszkowic do 
Mokregolipia wypełniły pieśni narodowe, patriotyczne, 
partyzanckie, ale też i wesołe przyśpiewki ludowe. Nie 
zapomniano jednak i o modlitwie śpiewając Litanię 
loretańską  na marszową melodię wykonywaną podczas 
pielgrzymki częstochowskiej a także odmówiono 
kolejną część różańca. Przechodząc  przez miejscowość 
Źrebce, dwukrotnie pielgrzymka została podjęta 
poczęstunkiem przygotowanym przez Panie: Katarzynę 
Kościk i Annę Kościk. Po poczęstunkach jednej i drugiej 
gospodyni pielgrzymi odśpiewali w podzięce „Bóg 
zapłać Wam Alleluja”. Na tym odcinku grupa rozrosła 
się o kolejne młode osoby dołączające się do dzieła 

modlitewno-podróżnego.  
Parafia Mokrelipie  przywitała nas podniośle 

dźwiękiem dzwonów z wieży kościelnej.  
Tutaj też dołączył ostatni pielgrzym - Pan Trusz - 

udający się z Deszkowic II do Radecznicy rowerem. Gdy 
spotkał nas na szlaku, postanowił nam towarzyszyć 
pieszo i dojść do Świętego Antoniego, prowadząc 
rower.  

Podczas końcowego  etapu modliliśmy się,  
śpiewając Koronkę do Miłosierdzia Bożego a także 
pieśni dziękczynne za pogodę, kapłanów, wiosnę, drogę 
i braci pielgrzymów ,„których dał nam Pan”.  

U stóp sanktuarium powitał nas Ojciec Zenon 
Burdak – wikary i ekonom radecznickiej  wspólnoty 
klasztornej. Nie szczędził on nam miłych słów uznania 
jak i wody święconej, którą obficie skropił całą grupę. 
Po takim „prysznicu” nogi niosły same po stromych 
schodach przed oblicze świętego patrona tego miejsca 
jak i całej okolicy. Pomimo zmęczenia i całodziennej 
wędrówki wszyscy byli radośni i wewnętrznie mocniejsi. 
Czuli też więź do grupy pozornie obcych sobie osób, 
z którymi przemierzyli trasę pątniczą.  

Nie mogę na koniec nie wymienić najstarszej 
i najmłodszej pątniczki, które przebyły całą trasę na 
własnych nogach, a były to: 79-letnia Pani Zofia Chmiel 
oraz 10-letnia Karolinka Jaworska. Od Michalowa szedł 
też 7-letni Dominik Jaworski, który dzielnie pokonał 
dystans do końca marszu. 

 Myślę, że przeżycia tego dnia w dużej mierze 
wpłyną na sposób postępowania i rozwój duchowy 
każdego z nas, którzy  mieliśmy odwagę wyjść z domów 
i zaświadczyć o swej wierze. Z tym przekonaniem 
kończę artykuł zapraszając jednocześnie do kolejnych 
pielgrzymek tych wszystkich, którzy się zawahali i nie 
poszli. Okazja by póść nadarza się już w najbliższych 
dniach. 12-13 06 przechodziła będzie piesza 
pielgrzymka z Zamościa do Radecznicy na odpust św 
Antoniego. Nocleg przewidziany jest w parafii 
Deszkowice — może ci, którzy nie mogą iść ugoszczą 
pielgrzymów w swoich domach a może część się  do 
idących pątników dołączy? 

Czy warto iść?  
Zapytajcie tych, którzy byli a odpowiedzą wam, że 

bez zastanowienia pójdą następny raz! 
 

(Autor: Tomasz Jaworski) 

Pieszo do Antoniego 
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W niedzielę 25 maja 2014 r. na placu przy 
remizie OSP w Sułowie powietrze zadrżało od 
radosnych śpiewów lokalnych artystów i głosów 
licznie zgromadzonej społeczności lokalnej. Podłoga 
na scenie zatętniła życiem gdy tupały w nią stopy 
młodych i starszych wykonawców programu 
artystycznego zaprezentowanego podczas festynu 
o wdzięcznej nazwie „Sąsiedzkie spotkania”. Skąd 
pomysł i kto podjął się tego by przerwać marazm na 
jaki większość z nas obecnie narzeka oraz na to, że 
„nic i z nikim nie da się na wsi obecnie zrobić”? 
Poczytajmy! 
Organizatorami  I „Sąsiedzkich spotkań” 
międzygminnych było aż pięć podmiotów działających 
wspólnie dla zaistnienia tak potrzebnego w obecnych 
czasach dzieła. Wymienię je w kolejności takiej jak 
dołączały: Fundacja „Z dziedzictwem w przyszłość”, 
Gazetka Sekrety wsi, Stowarzyszenie „Zalew pomysłów 
w Nieliszu”, OSP Sułów, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sułowie. Efektem pracy tych wszystkich organizacji 
był program artystyczno rozrywkowy dla publiczności 
w wieku od lat trzech do stu trzech.  

Festyn rozpoczął się o godzinie czternastej 
powitaniem  przybyłych gości przez Ewelinę Jaworską - 
skarbnika stowarzyszenia z Nielisza oraz Ryszarda 
Pietrykowskiego –Prezesa Zarządu Fundacji 
„Z dziedzictwem w przyszłość”. Prowadzący 
przedstawili pokrótce działalność organizacji w których 
działają oraz przywołali ideę tradycyjnych spotkań 
sąsiadów jakie zanikają obecnie zupełnie na rzecz 
„siedzenia we własnym domu przed  własnym 
telewizorem”.  

Pierwszym punktem bloku artystycznego był 
występ Zespołu KGW z Sułowa w asyście sołtysa 
wymienionej wsi – Wiesława Mazura oraz Anny 
i Tomasza Jaworskich z Deszkowic Pierwszych. Wszyscy 
członkowie pierwszej występującej grupy, ubrani 
w efektowne stroje ludowe wykonali pieśni sławiące 
piękno okolicy a także nawiązujące do uroczystości, 
jaka tego dnia zgromadziła widzów. Nie zabrakło też 
tekstów żartobliwych i zaczepnych, z lekkim 
przytykiem do mieszkańców poszczególnych 
miejscowości gminy Sułów. 

Po występach ludowych przyszła kolej na młodzież 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. W wykonaniu 
młodszych artystów znalazły się radosne piosenki 
dziecięce nawiązujące klimatem do kultury Dzikiego 
Zachodu o czym też mówiły stroje składające się 
z koszul farmerskich i spodni „jeans” oraz kapeluszy 

kowbojskich. 
Po młodszych nieliskich artystach sceną zawładnęła 
starsza młodzież i tutaj wielkie wrażenie wywołały 
popisy grupy tanecznej „Shilejn” jak również solowe 

występy wokalistek z GOK w Nieliszu. 
Następnie panowanie nad sceną przekazane 

zostało przedstawicielom gospodarzy a dokładnie 
chórowi Ars Musica pod kierunkiem Anny Jaworskiej. 
Chór wystąpił z repertuarem piosenek adresowanym do 
wszystkich mam, gdyż festyn odbywał się w wigilię 

„Dnia Matki”. Po repertuarze dla mam i ukończeniu 
występów chóralnych, na scenie została kierowniczka 
chóru do której dołączył mąż — Tomasz i wspólnie 
z publicznością rozpoczęli oni kolejny punkt 
„Sąsiedzkich spotkań” pod nazwą ŚpiewoGra. Na czym 
ów punkt polegał? Na wspólnym „odkopywaniu” naszych 
narodowych skarbów ukrytych w słowach pieśni. Wśród 
publiczności rozdano wcześniej teksty pieśni 
partyzanckich i podróżniczych, turystycznych a także 
patriotycznych. Zgromadzeni tego dnia w Sułowie 
mieszkańcy wspólnie z umuzykalnionym małżeństwem 
Jaworskich ochoczo zaczęli wykonywać niejednokrotnie 
zapomniane już dawno zwrotki.  

W tym czasie gdy dorośli zajęci byli śpiewem, 
dzieci zaproszone zostały do konkursów oraz gier 
i zabaw na trawie obok sceny. Przygotowaniem 
scenariusza dla najmłodszych widzów festynu zajęły się 
Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie. W tym 
momencie jednak niezależna od organizatorów pogoda 
uniemożliwiła kontynuowanie programu artystycznego 
jak i zabaw dla dzieci, ponieważ z nieba polały się 
strumienie wody a następnie posypał się grad.  

Odnawiajmy „Sąsiedzkie spotkania” 
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Część zgromadzonej na placu społeczności ukryła 
się w budynku remizy i przeczekała kilkadziesiąt 
„mokrych” minut  lecz niestety spora grupa (nie licząc 
na to, że deszcz szybko ustąpi) odjechała do domów. 

Na wytrwałych widzów, nie bojących się wody 
czekała nie lada nagroda. Gdy tylko ustały opady 
strażacy z OSP Sułów przeorganizowali plac przed 
remizą i rozpoczął się pokaz wyczynowej jazdy na 
rowerach i skuterze. Wytrwała publiczność nagradzała 
sowicie brawami jazdę na tylnym kole nie tylko w linii 
prostej ale całe ewolucje akrobatyczne wykonywane 
podczas takiej właśnie jazdy. Nasi młodzi kaskaderzy 
udowodnili, że jeżdżąc na tylnym kole roweru czy 
skutera można okrążać przeszkody, przenosić nogi nad 
kierownicę, zjeżdżać jak i wjeżdżać na stromy podjazd. 
Jeden z młodych akrobatów opanował także sztukę 
jazdy na kole przednim i kilkakrotnie taki trick 
zaprezentował. Przymocowane do tylnych części 
roweru rurki (w żargonie młodzieżowym określane 
słowem „peg”) pozwalały młodzieńcom na stawanie na 
nich podczas jazdy i urozmaicanie pokazów. Prócz 

jazdy na tylnym kole „ekstremalni sportowcy” 
zaprezentowali też jazdę stojąc na ramie i kierownicy 
lub tylko na przednim widelcu, jazdę siedząc tyłem do 
kierunku jazdy a także zjazd ze wzniesienia siedząc na 
kierownicy roweru. Niektóre z tych wyczynów zapierały 
dech w piersiach widowni.  

Słowa wielkiego uznania kierujemy pod adresem 
tych wszystkich nieprzeciętnych chłopców z gmin Sułów 
i Szczebrzeszyn, którzy dostarczyli widzom 
zgromadzonym tamtego majowego, niedzielnego  
popołudnia - niezapomnianych wrażeń. Pozwolimy sobie 
wymienić ich z imienia i nazwiska a byli to: Adrian 
Gabryel (na skuterze), Miłosz Karpiuk, Tomasz Świst, 
Grzegorz Kupiec – wszyscy z Bodaczowa oraz Rafał 
Górniak z Sułowa i Radosław Wędzina z Koloni Rozłopy. 
Panowie – KLASA!  

Po tych ekstremalnych pokazach scenę opanował 
BestDJ – Kamil Knap z Tworyczowa zachęcając 
wszystkich do zabawy przy muzyce dyskotekowej z lat 
70 – 80 i 90. Tańce pod chmurką trwały do późnych 
godzin wieczornych.  

Na zmęczonych wrażeniami uczestników festynu 
czekały stoiska kulinarne prowadzone przez 
Stowarzyszenie Nasz Sułowiec oraz OSP Sułów. Można 
było za niewielką opłatą posmakować słodkich 
pyszności przygotowanych przez Panie z Sułowca 
a także grillowanej kiełbasy, nad której pieczeniem 
czuwali druhowie strażacy z Sułowa. Strażackie stoisko 
oferowało też wszystkim spragnionym  bursztynowy 
płyn z pianką;). 

O ugoszczenie wszystkich występujących na scenie 
artystów zadbali organizatorzy podejmując ich pysznym 
bigosem cygańskim przygotowanym przez rodzinę Piotra 
Florka z Michalowa. Rozdzielaniem porcji poczęstunku 
zajęły się Panie Anna Bojarska i Zofia Pietrykowska. 
Gdy już zaczęto podziękowania za wkład materialny 
w organizację I „Sąsiedzkich spotkań” nie można 
pominąć też takich nazwisk jak: Zbigniew Szydełko, 
Waldemar Pomarański, Marian Jaworski i Tomasz 
Jaworski. Wszyscy wymienieni wsparli owo wydarzenie 
swym portfelem, za co serdeczne słowa podziękowania 
ślemy w ich stronę. Przygotowaniem miejsca pod festyn 
zajęli się druhowie z OSP na czele z komendantem 
gminnym—Zbigmiewem Goleniakiem.  
W porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Zalew pomysłów 
w Nieliszu” ustalony został kolejny termin II 
„Sąsiedzkich potkań” – (w Gminie Nielisz) na 18 sierpnia 
br. Miejmy nadzieję, że tym razem pogoda będzie 
bardziej łaskawa i umożliwi zaprezentowanie całego 
programu. W sułowskim odcinku (cyklicznie już 
mających odbywać się festynów) nie wystąpiła ze 
względu na padający w przypadającym na ich występ 
czasie deszcz – grupa muzyczna Et Cetera ze 
Szczebrzeszyna oraz Kabaret „Od Siedmiu Boleści”. 
Obie formacje artystyczne zapraszają już niebawem na 
kolejną odsłonę festynu integracyjno-kulturowego, 
gdzie zaprezentują swój dorobek sceniczny.  

Podczas części poprzedzającej opady, publiczność 
zgromadzona przed sceną usłyszała słowa zachęty do 
częstszych odwiedzin sąsiedzkich a nie bezczynnego 
i nic nie wnoszącego w rozwój własny, jak 
i wzmacnianie więzi społecznych - siedzenia przed 
pudłem telewizora. 

Zamysłem Zarządu Fundacji było i jest 
przywrócenie i wzmocnienie więzi międzyludzkich tych 
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bliższych oraz tych dalszych, sięgających nie tylko za 
najbliższe sąsiedzkie płoty ale też do zagród 
z sąsiednich gmin. Dlatego też zrodził się pomysł 
spotkań dających możliwość kontaktu z muzyką 
i śpiewem na żywo, gdzie można popatrzeć na taniec 
w wykonaniu naszych sąsiadów, dzieci i wnuków. Przy 
okazji też można porozmawiać z dawno nie widzianymi 
znajomymi i najnormalniej w świecie wyjść do „żywych 
ludzi” stąpających tak jak my po ziemi i mających też 
swoje troski i kłopoty ale też umiejącymi się bawić 
i śmiać pomimo, niejednokrotnie spływającego z pól 
tytoniu czy „zabitych” buraków, nie wspominając już 
nawet o zalanych piwnicach. Wszystko to można 
przetrwać i lżej znieść jeśli się jest w grupie sąsiadów 
bliższych i dalszych. Sytuacja polityczna i gospodarcza 
nas mieszkających na wsiach (delikatnie mówiąc) nie 
rozpieszcza a gdy dochodzi jeszcze fatalna dla upraw 
pogoda, człowiek łatwo może popaść w zniechęcenie 
a nawet rozpacz. Dlatego trzeba nam bronić się przed 
takim stanem korzystając z dziedzictwa jakie zostawiły 
nam poprzednie pokolenia i jednoczyć się w naszych 
małych i większych niedolach. Podnosić ducha 
śpiewając dawne ludowe piosenki – naszym dziadkom 
groziła niejednokrotnie nie tylko woda na polach lecz 
często głód na przednówku a w czasie wojny 
niejednokrotnie śmierć ze strony najeźdźców, lecz 
mimo to trwali na ziemi swych ojców, spotykając się 
i podtrzymując kulturę przejętą w darze od 

poprzednich pokoleń. Czy my mieszkający obecnie we 
wsiach gmin Nielisz, Sułów i Radecznica łatwo oddamy 
dorobek kulturalny setek lat, na rzecz wlewających się 
przez ekrany telewizorów i komputerów zidiociałych 
przykładów nowej, zachodniej „kultury”? Czas na 
wydeptanie od nowa ścieżek sąsiedzkich i odnawianie 
małych sąsiedzkich spotkań!  

Mamy nadzieję, że do już nawiązanej współpracy 
miedzy wcześniej wymienianymi organizacjami dołączą 
niebawem stowarzyszenia z gminy Radecznica. 
Pierwsze wspólne przedsięwzięcia podjęły już 
w zeszłym roku na -innej płaszczyźnie- Kluby Żołnierzy 
Rezerwy z Sułowa i Radecznicy oraz nasza Fundacja 
i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego 
„Mokrelipie”. Mamy wiele wspólnych celów, gdyż 
mieszkamy „po sąsiedzku” a z sąsiadem zawsze warto 
żyć lepiej niż z dalej mieszkającą rodziną. Mamy 
wspólną kulturę i wspólne doświadczenia historyczne, 
mamy też wspólne pragnienia poprawy naszego bytu 
tutaj na wsi. W pojedynkę na pewno nie uda zdziałać 
się tyle co w grupie podobnie myślących, dlatego 
redakcja nasza uważa, że warto odnawiać sąsiedzkie 
spotkania i aranżować kolejne. Przypomnijmy – 
najbliższy festyn kulturalno integracyjny pod nazwą II 
„Sąsiedzkie spotkania” 18 sierpnia w Nieliszu!  

Nie może tam Ciebie zabraknąć! 
Zapraszamy!!! 

Redakcja  

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych 
Radecznickie Swiętowanie 

Miesiąc maj był dla Radecznicy szczególnym 
miesiącem. Rozpoczęły się obchody 350- lecia objawień 
św. Antoniego, na które przybywały rzesze 
pielgrzymów. Radecznica, gościła tez dwukrotnie, 
strażaków  ochotników z różnych miejscowości i gmin. 
Pierwszą z uroczystości strażackich  była 85 rocznica 
założenia tutejszej  jednostki OSP . Uroczystość  
rozpoczęła się przemarszem pododdziałów od remizy do 
kaplicy „na wodzie” , gdzie odprawiono Mszę  św.   

w intencji strażaków. Wdzięczni za opiekę strażacy 
ochotnicy ze wszystkich jednostek gminy Radecznica 
ufundowali feretron radecznickiego patrona, który 
przekazali ojcom bernardynom. Po zakończeniu Mszy, 
druhowie ochotnicy  przy dźwiękach orkiestry dętej 
z  Zaburza, przemaszerowali na plac przed remizą. 
Tutaj wręczono listy gratulacyjne dla świętującej  
jednostki , które przesłali: Wojewódzki Komendant  PSP 
w Lublinie, Komendant  miejski PSP w Zamościu, Klub 
Żołnierzy Rezerwy LOK w Radecznicy oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego 
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w Radecznicy „Stąd Jesteśmy”. Uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
odznaczono jednostkę , Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza. Do 
gratulacji przyłącza się nasza gazeta. 
Uroczystość zakończyła defilada - najpierw 
druhów, dumnie maszerujących za pocztami 
sztandarowymi a następnie -  wozów 
bojowych gminnych jednostek OSP 

 
Kolejną  okazją do odwiedzenia 

Radecznicy i Sanktuarium, dla strażaków, 
była diecezjalna pielgrzymka Straży 
pożarnych do św. Antoniego,  która odbyła 
się 31 maja. W pielgrzymce uczestniczyli 
druhowie z odległego Głuska , Rzeczycy 
Frampola jak też z miejscowych gmin: 
Radecznica i Sułów. Mszę w intencji strażaków  
celebrował diecezjalny duszpasterz Straży pożarnych  
ks. kan. Jan Chmaj – proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Zamościu. Kazanie wygłosił ojciec Oskar 
Poździk - kustosz radecznickiego Sanktuarium. W 
słowach skierowanych do braci strażackiej docenił ich 
odwagę i poświęcenie w działaniu na rzecz innych ale 
też podziękował za to, że znaleźli czas by stanąć u stóp 
św. Antoniego dzięki wstawiennictwu którego, (obok św. 
Floriana) szczęśliwie wracają z akcji gaśniczych. 
Podkreślił też jak ważnym jest nie zapędzenie się tylko 

w działanie, lecz dostrzeganie także rzeczywistości 
duchowej i ostatecznego celu ziemskiej egzystencji. Po 
Mszy strażacy uroczyście przemaszerowali na plac za 
budynkiem remizy OSP Radecznica, gdzie podjęci zostali 
grochówką z kuchni polowej przygotowaną przez 
organizatorów. Tak umocnieni na duchu i ciele 
rozjechali się do swych jednostek.  

Chwała gospodarzom i organizatorom za 
inicjatywę oraz gościnność.  

 
(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 

21.05.1995 r. GAJ GRUSZCZAŃSKI 
ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP SĄSIADKA 6 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 

2 OSP SUŁÓW 7 OSP KITÓW 

3 OSP TWORYCZÓW 8 OSP ROZŁOPY 

4 OSP ŹREBCE 9 OSP ROZŁOPY KOLONIA 

5 OSP SUŁOWIEC     

Sport 
Klasa A 2013/2014, grupa: Zamość II 

Nord 98 Wysokie i Zryw Ulhówek wycofały się przed rozpoczęciem rozgrywek. 

M Drużyna Mecze Punkty Bramk
i 

1 Gryf Gmina Zamość 18 45 59-15 

2 Potok Sitno 18 41 58-29 

3  Pogoń 96 Łaszczówka 18 39 51-17 

4  Szumy Susiec 18 33 53-22 

5  Granica Lubycza 
Królewska 

18 28 37-20 

6  Płomień Spartan 
Nieledew 

18 28 58-34 

7 Szyszła Tarnoszyn 18 27 30-31 

8 Ruch Machnów Nowy 18 22 43-52 

9  Legion Komarów 18 20 34-81 

10 Perła Deszkowice 18 15 44-65 

11 Graf Chodywańce 18 7 21-58 

12 Perła Telatyn 18 6 15-79 

M Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 Rakov ia/Re lax  I I 
Księżpol 

12 25 36-12 

2 Orion Jacnia 14 24 39-36 

3 Omega II Stary Zamość 12 24 32-14 

4 Alwa Brody Małe 12 21 31-25 

5 Huk Lipiny 12 18 28-31 

6  Wrzos Szyszków 13 16 26-26 

7 Relax Radecznica 13 16 24-29 

8  Błękitni Obsza 13 16 29-37 

9 Tur Turobin 13 4 14-49 

Klasa B 2013/2014, grupa: Zamość I 
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M Drużyna Mecze Punkty Bramk
i 

1 Tarpan Korchów 18 40 44-21 

2 Włókniarz Frampol 18 37 45-17 

3 Tanew Majdan Stary 18 36 43-21 

4  O r i o n  D e r e ź n i a 
(Dereźnia Solska) 

18 34 43-21 

5  Metalowiec Goraj 18 33 31-20 

6 Delta Nielisz 18 26 39-26 

7 Olender Sól 18 24 37-32 

8 Rakovia/Relax Księżpol 18 17 21-37 

9 Orzeł Tereszpol 18 16 23-30 

10 Olimpiakos Tarnogród 18 13 27-48 

11 Piast Babice 18 11 17-54 

12 Albatros Biszcza 18 10 17-60 

Klasa A 2013/2014, grupa: Zamość I 

   Imprezy kulturalne i inne 

 
07.06 - Ogólnopolski turniej kwalifikacyjny młodzików w hali sportowej ZS w Sułowie 
12 - 13.06 - Piesza Pielgrzymka Zamość - Radecznica 
13.06 – Pielgrzymka Tworyczów – Sanktuarium Św. Antoniego w Radecznicy. Rozpoczęcie o godz. 800 
22.06 - Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Nieliszu 
22.06 – Przegląd zespołów artystycznych w gminie Sułów 
29.06 - Konkurs muzyczny „Sobótkowe Śpiewanie” na Placu w  Centrum Wsi Nielisz   
29.06 – Jubileusz 30-lecia GKS Perła Deszkowice w OSP Deszkowice I 

DNI  NIELISZA 
 
450-lat miejscowości Nielisz 
150 lat Gminy Nielisz 
 
Obchody jubileuszowe rozpoczną się 27 czerwca. Na 
ten dzień zaplanowano otwarcie plaży i kąpieliska na 
miejscowym zalewie. Uroczystość będzie przebiegać 
według następującego planu. 
 13.00. Konferencja  mająca na celu prezentację 
i promocję założeń projektu pn. Promocja i informacja 
gospodarcza Gminy Nielisz – Plaża przy nowopowstałej 
infrastrukturze turystycznej   
 14.30. Uroczystości otwarcia plaży i  kąpieliska 
na zbiorniku wodnym w Nieliszu - przedsięwzięcia 
zrealizowanego  w ramach projektu pn.  Wykonanie 
infrastruktury turystycznej  w otoczce  zbiornika 
wodnego „Nielisz”   
 15.00 Piknik na plaży  
 28 i 29 czerwca odbędzie się festyn sobótkowy 
– Sobótka 2014 r. Harmonogram uroczystości będzie 
miał następujący przebieg.  
 28.06.2014 r.  
19.00. Koncert  melodii ludowych  Orkiestra Dęta  
Gmina Nielisz  
20.00 Występy wokalne dzieci i młodzieży z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nieliszu 
21.00 Widowisko taneczno-teatralne  „Hej Sobótka, 
Sobótka” 
 

  
 
         - Zespół Tańca Nowoczesnego Szilejn  GOK Nielisz 
         - Teatr Ognia Utopia z Zamościa   
Korowód nad zalew w Nieliszu   i puszczanie na wodę 

wianków sobótkowych 
Pokaz sztucznych ogni nad zalewem w Nieliszu  
22.00  Koncert gwiazdy wieczoru zespół Masters  
23.30- 02.00  Dyskoteka zespół  „Tex” 
 Od godziny 19.00 na placu imprezy będą trwały 
warsztaty wicia wianków sobótkowych prowadzone 
przez  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział 
Nauk Rolniczych w Zamościu    
 29.06.2014 r.  
14.30- 17.00    Międzygminny konkurs muzyczny pn. 
„Sobótkowe śpiewanie”- Nielisz 2014 r 
17.00- 17.30    Koncert Zespołu „Barchaczowskie 
dzwoneczki”  
17.30-18.00     Ogłoszenie wyników oraz wręczenie 
nagród w międzygminnym konkursie muzycznym „ 
Sobótkowe śpiewanie” Nielisz  2014 r.   
18.00 – 19.30   Koncert Krzysztofa K.A.S.Y.  
Kasowskiego  
19.30 - 21.00   Koncert zespołu „Oni – Piotr Szymański  
21.00 -22.30    Koncert gwiazdy wieczoru - zespół Video 
22.30- 24.00    Dyskoteka zespół  „Jago Young” 
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału 
w uroczystościach.  



20  

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

24.05.2014 roku w Biłgoraju odbył się XIV Kresowy 
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. Wzięło w nim 
udział 90 wykonawców występując w dwóch 
kategoriach: soliści oraz zespoły. Akcentem 
uczestnictwa naszej społeczności gminnej 
w zmaganiach konkursowych była obecność Pana 
Józefa Magryty z Rozłop wraz z prowadzonym 
przez niego chórem myśliwskim Echo Kniei. 
 

(Autor: Tomasz Jaworski) 

XIV Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa 
Kultury przy GOK w Nieliszu zostanie utworzona  
dziecięco-młodzieżowa orkiestra dęta.  

Dotacja  przyznana przez Ministra Kultury 
pozwoli na  zakup instrumentów muzycznych  wraz 
z niezbędnymi akcesoriami oraz  rozpoczęcie edukacji 
muzycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Pierwsza orkiestra dęta na ternie gminy Nielisz 
powstała tuż po II wojnie światowej,  jednak jej  
obecny skład będący wynikiem upływu czasu i braku 
następców to zaledwie 6 muzyków- seniorów. Taki stan 
rzeczy w perspektywie najbliższych lat groził  
rozwiązaniem liczącego  ponad 60 lat zespołu dlatego  
podjęto zatem starania zmierzające do jego 
reaktywacji. 

Rozwiązaniem problemu okazał się  Program 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  - Rozwój 
infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura 
domów kultury.  Celem programu  jest zapewnienie 
optymalnych warunków dla działalności domów, 
ośrodków  oraz centrów kultury i sztuki w zakresie 
edukacji i  animacji kulturalnej poprzez modernizację 
i rozbudowę ich infrastruktury.  

Zakup instrumentów i rozpoczęcie edukacji 
muzycznej będzie także możliwy, dzięki przychylności 
władz gminy Nielisz, które przekażą na ten cel 

równowartość wkładu własnego.  
 W szkołach podstawowych i gimnazjum 
funkcjonujących na terenie gminy przeprowadzono 
spotkania oraz przesłuchania, które zaowocowały 
stworzeniem 18 osobowej grupy z odpowiednim 
potencjałem, która  pod kierunkiem Pana Roberta 
Słupskiego muzyka- instrumentalisty Orkiestry 
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu  
rozpocznie naukę gry na zakupionych instrumentach.    
 Lekcje  będą miały charakter nieodpłatny, 
podobnie jak korzystanie z nowo nabytych  
instrumentów, które także nieodpłatnie będą 
wypożyczone uczestnikom zajęć.  Z d a n i e m 
osób posiadających profesjonalne wykształcenia 
muzyczne, grupa wyłoniona spośród dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych w Złojcu, Nieliszu oraz 
gimnazjum w Średniem Dużem będzie mogła 
z powodzeniem uzupełnić skład obecnej orkiestry.  
 

(Autor: Agnieszka Zymon) 
 

Dofinansowano ze  środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…  

Ciasto z truskawkami 
 
Składniki  
3 jajka 
1½ szklanki cukru 
1½ szklanki śmietany 24% 
3 szklanki mąki pszennej 
3 łyżki oleju  
3 łyżeczki proszku do pieczenia 
3 łyżki soku z cytryny  
ewentualnie kilka kropli aromatu cytrynowego 
ok. 600g truskawek (najlepiej dość dużych) 
cukier puder do posypania 

  
Wykonanie:  
Truskawki płuczemy, odszypułkowujemy i odstawiamy 
do osiąknięcia z wody.  
Białka ubijamy na sztywno robotem ręcznym, dodajemy 
porcjami cukier, żółtka i dalej ubijamy. Odstawiamy 
miksowanie robotem i przechodzimy na ręczne 

mieszanie. Wlewamy cienkim strumieniem śmietanę, 
olej, sok z cytryny, ewentualnie aromat cytrynowy, 
a następnie wsiewamy porcjami mąkę dokładnie 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia, stale mieszając 
dużą łyżką lub pałką. 
Nie mieszamy zbyt długo, tylko do połączenia się 
wszystkich składników i uzyskania jednolitej 
mieszaniny. Zbyt długie mieszanie może spowodować, 
że uzyskamy wypiek mało puszysty. 
Ciasto wykładamy do formy, wyrównujemy 
powierzchnię i układamy przepołowione wzdłuż 
truskawki przecięciem do góry. 
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do temp. 190°C, 
w jego środkowej części przez ok. 40 minut. Po tym 
czasie sprawdzamy patyczkiem, czy upieczone. Jeżeli 
tak, to wyłączamy ogrzewanie, trzymamy w piekarniku 
przy otwartych drzwiczkach ok. 5 minut, po czym 
wyjmujemy  do ostygnięcia. Posypujemy wierzch ciasta 
cukrem pudrem.  

(Autor: AJ) 

Seta i galareta 
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Droga Pani... 
  
Dzisiaj powiem Ci w sekrecie 
Nie zapominaj o właściwej diecie 
O witaminkach i kroplach wody 
Które dodadzą Ci urody 
Zagości uśmiech na twej twarzy 
Każdy mężczyzna o nim marzy  
 Roza   
Dlaczego powinniśmy pić ciepłą wodę z cytryną? 
  
    Czy wiesz, że  cytryny mają silne 
działanie antybakteryjne, działają przeciwwirusowo 
i  w s p o m a g a j ą  u k ł a d  o d p o rn o ś c i o w y . 
Świetnie „myją od wewnątrz” cały układ pokarmowy 
i wątrobę. 
    Ponadto, cytryny są jednym z najbardziej 
alkalizujących produktów żywnościowych jaki 
istnieje. Może to się wydawać dziwne, bo cytryny 
przecież są kwaśne, ale w ciele człowieka, kwas 
cytrynowy nie zakwasza organizmu. Sok zawarty 
w cytrynach jest zasadotwórczy i odkwasza 
organizm. 

  

Istnieje 8 WAŻNYCH powodów, aby codziennie rano pić 

ciepłą wodę z sokiem z cytryny. 

1. Poprawia trawienie.  
Sok z cytryny poprawia trawienie poprzez stymulację 
produkcji żółci. Pomaga na zgagę, niestrawność, 
wzdęcia i przy nadmiernym odbijaniu się. 
Jeśli męczą Cię zaparcia lub masz problemy z 
wypróżnianiem, to koniecznie pij szklankę ciepłej wody 
z cytryną, każdego ranka. 
 
2. Relaksuje, odpręża i dodaje energii na cały dzień.  
Piękny zapach cytryny  poprawia samopoczucie, działa 
relaksująco i dodaje energii. 
Sok z cytryny usuwa toksyny z organizmu i odkwasza, 
dzięki czemu organizm jest silniejszy a Ty poczujesz 
wzrost sił i energii. Poziom witaminy C gwałtownie 
spada szczególnie w czasie stresu, dlatego jeśli masz 
jakieś problemy , przyda Ci się dodatkowa dawka tej 

witaminy. 

3. Jest doskonałym źródłem potasu. 
Cytryny są źródłem  potasu, który dba o zdrowe serce, 
układ nerwowy i dobrą pracę mózgu. 
  
4. Wspomaga układ odpornościowy. 
Witamina C zawarta w cytrynach pomaga wzmocnić 
organizm i stanowi skuteczną barierę dla wirusów 
i bakterii. 
  
5. Odświeża oddech. 
Zawarte w cytrynie olejki eteryczne pomagają też 
łagodzić bóle zębów i stany zapalne dziąseł. 
  
6. Pomaga utrzymać ładny wygląd skóry. 
 
Antyoksydanty zawarte w soku z cytryny pomagają 
zmniejszać wypryski. I coś specjalnego dla kobiet... 

ostatnie badania wskazują także, że sok z cytryny 
spłyca zmarszczki! Podobno dowiedziono także, że 
skutecznie rozjaśnia blizny i plamy starcze, szczególnie 
te na dłoniach. Sok z cytryny rozjaśnia skórę i sprawia, 
że jest promienna i jasna. 
  
7. Pomaga schudnąć 
Sok z cytryny zawiera błonnik pektynowy, który dzięki 
galaretowatej konsystencji, jaką przybiera 
w przewodzie pokarmowym, osłania jego ścianki 
i zapobiega przyklejaniu się trawionego pokarmu do 
jelit, co zapobiega niestrawności i gniciu pokarmu. 
Spowalnia wchłanianie cukru z pożywienia, co daje 
dłuższe uczucie sytości po posiłkach oraz zmniejsza 
wydzielanie insuliny. Zapobiega także nadmiernemu 
„wysuszeniu” mas kałowych, które prowadzą do zaparć 
i zalegania stolca. 
  
8.Poprawia kondycję stawów. 
Picie wody z sokiem z cytryny pomaga usunąć kwas 
moczowy ze stawów, co w efekcie zmniejsza ich  ból 
i stan zapalny. 

Mam nadzieję, że walory zdrowotne tego 
szczególnego owocu przekonają nas do 
codziennego  picia wody z sokiem z cytryny i stanie się 
to już od dziś porannym rytuałem! 
Nie zapominajmy o tym, że cytryna jest  naturalnym 
lekiem o wszechstronnym działaniu... Postaram się 
przytoczyć kilka przykładów, korzystając z tajników 
medycyny zapomnianej. 
Dla wzmocnienia organizmu, pijemy codziennie 
przez 20 dni sok z 2 cytryn. 
Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku, przez 10 
minut (odda więcej soku). Kroimy wszerz i wyciskamy 
sok. 
  
W okresie zachorowania na anginę, w przeziębieniu, 
grypie, zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny, by 
wychładzać od gorączki. 
   
Zmieszany z ciepłą wodą, używamy go do dezynfekcji 
gardła i jamy ustnej. 
Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła —
 działa kojąco i dezynfekująco. 
  
Może być podawany niemowlakom: od 3 do 4 
miesięcy, po 3 krople- 3 razy dziennie; od 5 — 6 
miesięcy, po pół małej łyżeczki 3 razy dziennie, 
stosując co drugi dzień. 
 Usuwanie kamieni nerkowych 
 Utrzeć żółtko do białości z 1 łyżeczką cukru. Ucierając 
dodawać łyżeczkę soku z cytryny i łyżeczkę koniaku —
nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy 
z oliwek. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami 
przez pół godziny. Następnie kładziemy się na prawym 
boku na 1 godzinę. Piasek i małe kamyki w takiej 
kuracji wydalane są bezboleśnie. 
Odszukane od nowa będą służyć człowiekowi. 
Spróbujmy pomóc sobie — sami!” 
  
  

Krystyna Alagor – „Medycyna zapomniana” 
Opracowała: Anna Bojarska 

Zadbaj o swój „najcenniejszy skarb” ... 
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Festyn   kulturalno - integracyjny 
„Sąsiedzkie spotkania” 
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Wydawca 

Redaktorzy: 
Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
Piotr Szczurek (Sułowiec)  
Tomasz Jaworski (Deszkowice Pierwsze) 
Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 
Agnieszka Zymon (Nielisz) 
Anna Bojarska (Deszkowice Pierwsze) 

Aleksandra Jaworska (Deszkowice Pierwsze) 
Szymon Wiśniewski (Michalów)  
Mateusz Pić (Sułów) i inni. 
 
Materiały i artykuły do następnego numeru prosimy 
nadesłać na adres Redakcji „Sekrety Wsi“  do 20 dnia 
każdego miesiąca ;-). 
 
Adres: Sułów 142,  22-448,  Powiat Zamojski 
E-mail: sekretywsi@wp.pl,  
Strona http://forum.sulow.pl/  
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Humor 
 

Siedzi sobie sroka na brzozie, a tu nagle do brzozy 
podchodzi krowa i zaczyna się wspinać. Sroka w szoku 
obserwuje jak krowa spokojnie sadowi się koło niej na 

gałęzi. Wreszcie pyta krowę:  
- Krowa, co ty robisz?  

- No przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi krowa.  
- Ty Krowa... ale to jest brzoza, a nie wiśnia...  

- Spoko... Wisienki mam w słoiczku! 
--------------------------------- 

 
Polak, Ruski i Francuz lecą samolotem. Awaria, trzeba 

skakać. Są tylko dwa spadochrony. Polak łapie spadochron 
- Ruskiemu na plecy, poszedł. Następny Francuzowi na 

plecy... Dżentelmen Francuz próbuje zwrócić spadochron 
Polakowi (w rewanżu za 39-ty) - Polak na to: 

- Nie bądź frajer. Ruskiego wysadziłem z gaśnicą. 
------------------------------ 

- Za co nagrodę Nobla dostał Reymont, a za co Wałęsa?  
- Reymont dostał Nobla za "Chłopów", a Wałęsa za to, że z 

chłopów zrobił dziadów. 
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