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Ocaleni od zapomnienia 

WINCENTY PITURA – 
urodził się 18 lipca 1908 
r. we wsi  P łusy 
w powiecie biłgorajskim. 
Od pierwszego roku życia 
zamieszkiwał we wsi 
Sułowiec w powiecie 
zamojskim.  Rodzice jego 
b y l i  b e z r o l n y m i 
wyrobnikami i  na 
utrzymanie 6-rga dzieci 
zmuszeni byli pracować 
w e  d w o r z e  a l b o 
u  ogatych gospodarzy. 
Po ukończeniu zaledwie 

4  las szkoły powszechnej z bardzo dobrym wynikiem, 
mając 12 lat poszedł na służbę do pasienia krów 
u  ogatego gospodarza, za jedzenie i odzienie. Przy 
pasieniu zwrócił uwagę na niezwykłe kształty 
niektórych korzeni i gałęzi drzew, co spowodowało, że 
zaczął rzeźbić. Przy pasieniu krów zaczął się budzić 
talent twórczy do rzeźby i malarstwa.  Próbował 
pierwsze swoje figurki rzeźbić w kamieniu. Dochodząc 
do lepszej wprawy, przerzucił się na drewno. 
 Wykonywał na początku ptaki, zwierzęta i ludzi, 
a potem również popielniczki, ramki do obrazów, tacki 
i koszyki, które sprzedawał bogatym Żydom, księżom 
i po okolicznych dworach. Im więcej rzeźbił, tym 
wspanialej poznawał dzieła przyrody, które pragnął 
odtworzyć w drzewie albo przenieść na papier… 
 W roku 1929 ożenił się i wybudował sobie 
niewielki dom w Sułowcu. Żona jego pracowała we 
dworze, a on jako cieśla budował domy okolicznym 
gospodarzom. Był członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sułowcu. Pełnił również rolę sekretarza 
i skarbnika. Przez 17 lat był prezesem tej organizacji 
w latach 1949-1966. Należał do Związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici” a potem do stronnictwa ludowego. 
Pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”. 
 W roku 1960 był pomysłodawcą założenia 
komitetu budowy szkoły podstawowej w Sułowcu, który 
został powołany w jego domu. Przez lata angażował się 
w organizowanie przedstawień teatralnych, które sam 
przygotowywał dla potrzeb szkoły i lokalnej 
społeczności. Pisał również okolicznościowe wiersze 
i rymowanki. 
 W czasie okupacji nastąpiła przerwa w jego 
twórczej pracy. Został wciągnięty do ruchu oporu, 
należał do Batalionów Chłopskich i oprócz działalności 
bojowej dużo czasu poświęcał na dorabianie 
drewnianych części do uszkodzonych karabinów 
i pistoletów. Po wojnie otrzymał z reformy rolnej 
2 hektary ziemi uprawnej i pracując na własnym 
niewielkim gospodarstwie, kontynuował swoje prace 
rzeźbiarskie, a wkrótce zaczął także malować. 
Wykonywał rzeźby pełne jak i płaskorzeźby. Prace 
swoje przekazywał szkołom, a następnie otwartemu 
w Zamościu muzeum. Wtedy jego działalnością 
artystyczną zainteresowały się powiatowe 
i wojewódzkie placówki kulturalne. Zaczął więc brać 
udział  w konkursach i wystawach twórczości ludowej, 
zdobywając wyróżnienia i nagrody, na tej podstawie 

został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Prace jego znajdują się w muzeach w Biłgoraju, 
w Zamościu i w Muzeum Okręgowym w Lublinie. 
Najczęstszą tematyką tych prac są sceny biblijne, 
myśliwskie i pasterskie oraz przedstawiające życie 
i pracę na wsi. Twórczość jego charakteryzuje się 
dużym realizmem. Rzadko przedstawiał postacie 
w ruchu. Sylwetki postaci pokazywał w pozycji stojącej 
z dopracowanymi twarzami o rysach miękkich, 
gładkich. Nie stosował polichromii, pozostawiając 
rzeźby w naturalnym kolorze drewna.  
 Do śmierci był członkiem Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, ZBoWiD-u i OSP. Był członkiem 
również  Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego od 10 
stycznia 1975 roku. Dużo czasu poświęcał na 
organizację życia kulturalnego w swojej wsi, w tym 
głownie na wystawianie sztuk teatralnych w zespołach 
amatorskich.  
 23 czerwca 1974 roku został przyjęty na członka 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddziału 
Powiatowego w Zamościu. Rada Państwa i Zarząd 
Wojewódzki ZBoWiD w Zamościu w dniu 12 października 
1986 roku nadała mu odznaczenie, które wręczył mu 
wiceprezes Zarządu Jan Organista.  
 W latach 1964-72 brał udział w konkursach 
i wystawach rzeźby ludowej w Biłgoraju, Zamościu 
i Lublinie. Wiele lat był uczestnikiem Wojewódzkich 
Targów Sztuki Ludowej organizowanych corocznie 
w Zamościu.  Za swoje prace otrzymywał dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Otrzymał dyplom uznania za 
upowszechnianie kultury polskiej nadany w dniu 25 
kwietnia 1966 roku, dyplom z okazji XXX-lecia PRL za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości  nadany 
przez urząd Powiatowy w Zamościu. 
 W dniu 15 sierpnia 1974 roku Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych – Zarząd Główny w Lublinie złożył 
propozycję wstąpienia do STL. 
 Zarząd główny Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Lublinie na czele z prezesem Bronisławem 
Cukrem w dniu 19 grudnia 1974 roku przyjął 
Wincentego Piturę w poczet członków tej organizacji. 
Od tego momentu otworzyły się wielkie możliwości 
wystawiania swoich prac a także  wszystkie wykonane 
prace miały możliwość prezentowania się a później  
sprzedawania. Bardzo dużo prac trafiło do muzeum 
w wiele prac dostało się w ręce prywatnych miłośników 
sztuki ludowej z rodzimej miejscowości a także 
z okolicznych wsi.  Twórczość Wincentego Pitury  
zostały opisane w tomiku wierszy Władysława Koczota 
z Gorajca. Na jego temat oraz sztuki rzeźbiarskiej 
i malarskiej ukazywały się foldery podczas prezentacji 
i wystaw. 
 Po wstąpieniu do Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych zapraszano go do udziału w: kiermaszach, 
konkursach i przeglądach, m.in..: 
- Ogólnopolski konkurs na rzeźbę ludową pt. „Wielcy 
Polacy, ich życie i dzieła” w Toruniu organizowany 
przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu w 1974 roku;  
- Ogólnoeuropejska wystawa sztuki ludowej 
w Antwerpii pt. „Miłość i ślub w sztuce ludowej” 
organizowana przez Muzeum Ziemi Zamojskiej, Radę 
Europy, UNESCO, Międzynarodową Radę Muzeów 
i Międzynarodowe Zrzeszenie opisujące sztukę ludową 
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i folklor. W 1975 roku, wystawa jego prac była 
prezentowana w miastach belgijskich takich jak: Legie, 
Binche oraz na Europejskich Targach Sztuki Ludowej 
w Bokrijk;  

- Wystawo-aukcja pt. „Najpiękniejsze dzieła sztuki 
ludowej na odbudowie zamku królewskiego” 
w Warszawie organizowana przez Związek „Cepelia”, 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych i redakcję 
„Gromady – Rolnika Polskiego” w 1975 roku;  
- „Targi Sztuki Ludowej” organizowane w Zamościu 
przez Muzeum Ziemi Zamojskiej i Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych  w Lublinie w 1975 roku;  
- Ogólnopolski konkurs pt. „Wojsko Polskie w rzeźbie 
ludowej” z okazji XXX rocznicy zwycięstwa nad 
faszyzmem w Galerii Towarzystwa Sztuk Pięknych 
w Warszawie organizowany przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki – departament plastyki, Wojsko Polskie, Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, „Cepelia” – 
Związek  Przemysłu Ludowego i Artystycznego w 1975 
roku;  
- Kiermasz pisanek na zamojskim Rynku organizowany 
przez Muzeum Ziemi Zamojskiej w Zamościu w 1975 
roku;  
Konkurs pt. „Pamiątka Lubelska” w Zamościu 
organizowany przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu oraz redakcję „Kuriera 
Lubelskiego” w 1975 roku;  
Konkurs dla twórców ludowych pt. „Dziecko w sztuce 
ludowej – twórczość ludowa dla dziecka” w Warszawie 
Organizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki – 
departament plastyki, Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych w Lublinie, Muzeum Etnografii w Toruniu, 
redakcję „Gromada – Rolnik Polski” w 1976 roku;  
- Kiermaszu sztuki ludowej pt. „Dni folkloru  
Zamojszczyzny” w Zamościu organizowany przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu, Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych oddział Zamość i Muzeum Okręgowe 
w Zamościu w 1976 roku;  
Konkursie pt. „Dziecko Zamojszczyzny” w Zamościu 
organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Oddział w Zamościu w 1979 roku;  
- Kiermaszu pt. „Konfrontacje artystyczne wsi 
Zamojskiej” w Gorajcu na wojewódzkich dożynkach 
Związku Młodzieży Wiejskiej w 1983 roku;  
- Kiermasz i targi sztuki ludowej w Tomaszowie 
Lubelskim organizowane przez Związek Harcerstwa 
Polskiego w 1983 roku - komenda chorągwii im. Dzieci 
Zamojszczyzny w Zamościu w 1983 roku;  

– Kiermaszu sztuki ludowej na dożynkach w Radecznicy 
organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej 
Oddział w Zamościu i Zarząd Wojewódzki w Zamościu w 
1983 roku;  
 - Ogólnopolski konkurs na rzeźbę i płaskorzeźbę ludową 
pt. „Dzieło Oskara Kolberga w sztuce ludowej” z okazji 
170. rocznicy urodzin Oskara Kolberga w Warszawie 
organizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki – 
departament bibliotek, domów kultury i działalności 
społeczno-kulturalnej w Warszawie, Centralny Związek 
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia” w 
Warszawie, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu, Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Muzeum Wsi 
Radomskiej w Radomiu w 1984 roku;  
- Ogólnopolski konkurs pt. „Ojczyzna” w Lublinie 
organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
i Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1984 roku;  
- Konkursie pt. „Sztuka ludowa Zamojszczyzny” w 
Zamościu organizowany przez Muzeum Okręgowe w 
Zamościu i Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu w 1984 
roku;  
- Kiermasz sztuki ludowej województwa zamojskiego w 
Gorzkowie  organizowany przez Związek Młodzieży 
Polskiej Zarząd Wojewódzki w Zamościu w 1985 roku; 
- Ogólnopolski kiermasz sztuki ludowej pt. „Święto Wsi 
Polskiej” w Łukowej organizowany przez Związek 
Młodzieży Wiejskiej w 1985 roku;  
- Konkurs pt. „Obrzędy i zwyczaje doroczne wsi 
zamojskiej” w Zamościu organizowany przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu, Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych oddział Zamość i Muzeum Okręgowe 
w Zamościu W 1986 roku;  
- Konkurs pt. „Barwy ziemi Zamojskiej” w Zamościu 
organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w 
Zamościu, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział 
Zamość i Muzeum Okręgowe w Zamościu W 1986 roku.  
 Za swoją działalność społeczną i kulturalną 
otrzymał w roku 1976 uchwałą Rady Państwa Medal 
Zwycięstwa i Wolności, w roku 1983 odznakę „Za 
Zasługi dla Województwa Zamojskiego”, a w roku 1984 
dyplom i nagrodę Wojewody Zamojskiego. Oprócz tego 
miał szereg dyplomów za prace artystyczne w zakresie 
malarstwa i rzeźby. 
 W 1983 roku w dowód wdzięczności dla OSP w 
Sułowcu jako wieloletni członek zarządu i prezes 
ofiarował jednostce na pamiątkę wybudowania „Domu 
Strażaka” wyrzeźbiony krzyż z dedykacją „Na pamiątkę 
OSP w Sułowcu”, który został umieszczony na ścianie w 
pomieszczeniu służbowym. W roku 1984 oddano do 
użytku nowe pomieszczenia w „Domu Strażaka” 
przeznaczone dla potrzeb sklepu spożywczego. 
Wincenty Pitura również przekazał wyrzeźbiony w 1948 
krzyż, który jest umieszczony na ścianie do dzisiaj. 
 Od listopada 2010 roku w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca odprawiana jest msza św. przez 
proboszcza parafii p.w. Znalezienia Krzyża Świętego z 
Mokregolipia. Podczas trwania nabożeństwa zawsze 
obecny jest  krzyż wyrzeźbiony jego rękoma, którego 
użycza jego wnuk Henryk Mameła s. Feliksa. 
 Zmarł 13 grudnia 1987 roku mając 82 lata. 

 
(Autor: PiSzcz) 
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W okresie minionych 30 - 35 lat obserwowany 
jest znaczny wzrost zainteresowania dziejami 
regionów, w których zamieszkujemy, naszych „ 
małych ojczyzn”. Jest to kierunek słuszny, 
świadczący o wzroście nie tylko świadomości 
historycznej ale i patriotyzmu lokalnego chcącego 
zachować tożsamość, tradycję i kulturę regionu. Jest 
to bardzo ważne w obecnych czasach nasilającej się 
globalizacji świata, ogromnej emigracji zarobkowej 
do innych państw skutkującej zapominaniem lub 
wręcz wypieraniem się własnego pochodzenia. 
Młodym ludziom często wydaje się, że oprócz 
dochodowej pracy zabezpieczającej byt materialny ich 
samych i ich rodziny nic więcej nie jest im potrzebne 
do życia. Nieprawda, większość z nich kiedyś wróci lub 
będą chcieli ochronić swoją tożsamość poprzez 
szukanie własnych korzeni, uświadomienie swojemu 
potomstwu,  że nie jesteśmy  „znikąd”, że za nami stoi 
historia swego czasu potężnego państwa, liczącego się 
na politycznych rynkach świata. Czy takie wartości jak 
„duma narodowa”, „patriotyzm” liczą się jeszcze we 
współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie? Myślę, 
że tak co widać, gdy odnosimy jako kraj sukcesy na 
arenie międzynarodowej – chociażby w sporcie czy też 
innej dziedzinie działalności. 

Zdaję sobie sprawę, że to wszystko przychodzi 
z wiekiem, swoją tożsamość zaczynamy cenić jako 
ludzie w pełni dojrzali i ukształtowani i wówczas 
zaczynamy żałować, że nie chcieliśmy słuchać 
opowieści dziadków, że nas śmiertelnie nudziły, a teraz 
gdy chcielibyśmy odtworzyć dzieje własnej rodziny, 
przeważnie jest już za późno. Nikt nam już niczego nie 
opowie. 

Dlatego tak ważne są podejmowane przez 
historyków „regionalistów” ( nieistotne czy są to 
historycy z wykształcenia czy z powołania) wszelkie 
próby odnalezienia i poskładania okruchów przeszłości. 
Dzięki takim ludziom w naszym regionie jak Regina 
Smoter Grzeszkiewicz czy śp. Stanisław Zybała udało się 
ocalić od zapomnienia wydarzenia i ludzi z minionych 
lat. 

Miedzy innymi taki też kierunek chciałaby 
kontynuować redakcja naszej gazety regionalnej 
„Sekrety wsi”, która jako motto przewodnie przyjęła 
słowa „z dziedzictwem w przyszłość”, mając na myśli 
to, że oczywiście idźmy w przyszłość, bądźmy ludźmi 
nowoczesnymi, korzystajmy z wszystkich dóbr, które 
niesie cywilizacja i technologia, ale też pamiętajmy, 
kim jesteśmy, „skąd nasz ród”, jak pisała Maria 
Konopnicka. 

Takim to celom ma służyć stała rubryka „Ocalić 
od zapomnienia”, w której uwieczniamy mieszkańców 
naszych wiosek i staramy się przybliżyć historię 
poszczególnych miejscowości w myśl starorzymskiej 
maksymy „słowo uleci, pismo pozostanie”. 

Oczywiście nikt z nas piszących do gazety nie 
rości sobie pretensji do samodzielnych badań 
historycznych czy archeologicznych, nie mamy po temu 
ani wiedzy ani odpowiedniego wykształcenia. Po prostu 
staramy się z dostępnych źródeł, przeważnie prac 
historyków, odtworzyć i przekazać mieszkańcom 
historię danej miejscowości. Nie jest to zadanie łatwe, 
gdyż materiałów źródłowych jest bardzo mało, 

szczególnie tych dotyczących czasów najbardziej 
odległych historycznie. Są to głównie zapisy dotyczące 
poszczególnych właścicieli majątków, działów 
majątkowych, czasami dane statystyczne o ilości 
budynków czy mieszkańców danej wsi. Z czego to 
wynika? Na pewno z tego, że tereny gmin Sułów, 
Nielisz, Radecznica były jednymi z najbiedniejszych 
ziem w dawnej Polsce, gdzie kwitła pańszczyzna, 
wyzysk chłopa poddanego woli właściciela, ciemnota 
i analfabetyzm. Na wschodnie rubieże Polski nie 
docierały nowinki techniczne, żyło się rytmem pór roku 
i ciężką pracą własnych rąk. Ziemie te nie zaznaczyły 
się w szczególny sposób w bogatej historii dawnej 
Polski, żaden ze sławnych kronikarzy nie widział 
niczego godnego zapisania. Można zastanawiać się, czy 
wśród mieszkańców, może nie chłopów, ale na dworach 
miejscowej szlachty nie było nikogo, kto posiadałby 
umiejętność pisania i „zacięcie” pamiętnikarskie 
i zapisałby chociaż informacje dotyczące życia 
codziennego? Myślę, że tacy ludzie byli, ale pozostałe 
po nich „archiwalia” nie dotrwały do naszych czasów. 
Ich zachowaniu nie sprzyjały stanowiące codzienność 
pożary drewnianych domostw, ciągłe zamieszki 
wojenne, najazdy tatarskie, kozackie, przemarsze 
wojsk szwedzkich w czasach „potopu”, saskich, 
rosyjskich, węgierskich, które niosły zniszczenia, 
śmierć, zarazy i głód. Tworzy się w ten sposób tragiczny 
obraz życia mieszkańców tych ziem daleki od tak 
modnych w XVIII stuleciu „sielanek” przedstawiających 
radosne choć proste życie chłopa polskiego. 

Dlatego ocalmy chociaż te okruszki wiedzy, 
które pozostały po naszych przodkach, może nudne 
i nieważne dla współczesnego człowieka, ale jednak 
zachowane w pamięci na zasadzie „może się kiedyś 
przyda”. 

Dobrze by było, żeby do tej pracy włączyli się 
mieszkańcy, którzy chociażby z racji wieku pamiętają 
wiele zdarzeń lub też mają taką wiedzę od swoich 
rodziców, dziadków, a może posiadają jakieś stare 
dokumenty, które mogą przybliżyć historię danej 
miejscowości czy rodziny. Nie zmuszamy do pisania, 
zdając sobie sprawę, że mało kto lubi pisać 
„wypracowania”, ale chociażby dajcie znać nam, 
piszącym do „Sekretów wsi”, przyjedziemy i zapiszemy. 
Tyle tytułem wstępu wyjaśniającego, szczególnie 
nowym czytelnikom naszej gazety cel przyświecający 
opisywaniu poszczególnych miejscowości, a teraz 
przejdźmy do właściwej części artykułu. W tym 
miesiącu  Złojec. 
 

(Autor: Hanna Mrówczyńska) 

Piszmy o własnych wsiach 
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Wieś położona na południowym skraju gminy Nielisz, 
nad rzeką 

Łabuńką, w obrębie Padołu Zamojskiego.  
 Pierwsza wzmianka o Złojcu sięga czasów 
Władysława Jagiełły, dlatego postanowiłam przybliżyć 
czytelnikom dzieje tej miejscowości. 
 Złojec znalazł się wśród miejscowości należących 
do włości szczebrzeszyńskiej, którą w 1388 roku 
podarował król Dymitrowi z Goraja .   
 Dokumenty podają, że w 1398 roku Dymitr 
z Goraja w dniu 14 listopada darował swoim 
bratankom: Prokopowi, Aleksandrowi, Mikołajowi 
i Andrzejowi Szczebrzeszyn oraz wsie: Źrebce, Kulików, 
Deszkowice, Michalów, Kosobudy, Topólcza, Brody, 
Bodaczów, Siedliska, Złojec, Bortatycze, Kisielów 
(Hyża), Płoskie, Lipsko i Wieprzec. 
 W 1471 roku od Gorajskich jako wiano córki 
Zygmunta Gorajskiego przeszła w ręce Jana Amora 
Tarnowskiego, w latach 1514-18 znalazła się 
w posiadaniu Kmitów z Wiśnicza, a po ich wymarciu 
w 1555 roku przeszła we władanie Łukasza, Andrzeja 
i Stanisława Górków. Po dwóch latach Łukasz 
i Stanisław przepisali na Andrzeja całość swoich praw. 
Po jego śmierci dobra szczebrzeszyńskie przeszły 
w ręce jego brata Stanisława. W 1593 roku po jego 
bezpotomnej śmierci dobra odziedziczyli jego 
siostrzeńcy Jan i Anrdzej Czarnkowscy. 
 Według rejestru poborowego w 1564 roku było 
w Złojcu 17 i ¾ łana użytków, 2 zagrodników z ziemią, 
2 zagrodników bez ziemi, 7 komorników, 
2 rzemieślników i cerkiew. W 1588 roku istniały we wsi 
dwa wielkie stawy. 
 W 1593 roku Czarnkowscy sprzedali wójtostwo 
w Złojcu braciom Stanisławowi i Krzysztofowi 
Ferensom. W tym samym roku Złojec otrzymał 
przywilej wójtowski. Wójtem był m.in. architekt 
ordynacji Jan Jaroszewicz. On to pewnie nadał 
wójtowskiej siedzibie jakąś klarowną formę 
i najprawdopodobniej charakterystyczny dla renesansu 
układ kwaterowy. 
 W 1624 roku Tomasz Zamoyski nadał dożywotnio 
wójtostwo Janowi Jaroszewiczowi, architektowi 
nadwornemu Zamoyskich. Złojec znajdował się w jego 
dzierżawie do roku 1670. Siedzisko wójtowskie 
obejmowało wówczas 2 włóki ziemi (łan 
mniejszy, chełmiński, nazywany też włóką: 1 łan= 
30 morg ≈ 17,955 hektara). 
Według inwentarza z 1639 roku w Złojcu znajdował się 
browar, pasieka, winnica i dwa sadki.       
 W 1641 roku notowano w Złojcu dwór murowany 
na planie prostokąta z bocznym alkierzem, trójdzielny, 
dwutraktowy z sienią na osi. W jednym trakcie 
znajdowała się izba biała o 4 oknach, dwie komnaty, 
każda o jednym oknie i alkierz o 2 oknach. W drugim 
trakcie była piekarnia z komnatą, a w sieni kuchnia o 4 
oknach. 
 Około 1650 roku istniały tu dwa młyny, z których 
młyn „na Krzaku” przy moście funkcjonował do końca 
XIX wieku. Drugi młyn był notowany jeszcze w 2 poł. 
XVIII wieku i znajdował się bezpośrednio przy folwarku, 
za gumnami. 
 W 1686 roku notowano we wsi dwór drewniany na 
planie prostokąta, trójdzielny, 

półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie sieni 
była izba biała 
o 2 oknach 
z komorą 
i komórką. Po 
drugiej stronie 
s i e n i 
znajdowała się 
p i e k a r n i a . 
Dwór kryty był 
słomą. 
W pierwszej 
połowie XVIII 
w i e k u 
dzierżawcami 
f o l w a r k u 

złojeckiego kolejno byli: 
Krobski, ksiądz Ormiański, major Zaleski i Jurkowska. 
 W 1762 r. „inwentarz Złojca” wymieniał ogród 
włoski, a więc już nieco inny, z ducha barokowy, 
częściowo czeladny. Ponadto wzmiankowany był 
oczywiście dwór, browar, młyn, leżące już dalej 
karczmy. 
 W 1774 roku rozpoczęto budowę nowego dworu 
a w 1794 nowych budynków gospodarczych.   Prace 
modernizacyjne przeprowadzono w pierwszej połowie 
XIX wieku. 
 W 1796 r. wymieniany jest „stary dwór” z kaplicą 
wewnątrz malowaną. Przez cały czas wójtostwo 
złojeckie oddawane jest w kilkuletnie dzierżawy. 
Rozpoczęta z końcem XVIII w. modernizacja założenia, 
łącznie z budową nowego dworu przeciągnęła się na 
wiele dziesięcioleci i długo jeszcze wymieniano 
w spisach stary walący się XVII-wieczny dwór 
Jaroszewicza. 
 W 1807 roku notowano tutaj stary, walący się 
dwór , browar, stajnię i trzy stodoły. W XIX wieku 
dokonano zasadniczej przebudowy części gospodarczej. 
Został poszerzony dziedziniec gospodarczy, którego 
północno-zachodnią część zajęły: murowana stajnia, 
obora, spichlerz i wielka stodoła. W pobliżu piwnic po 
dawnym browarze wymurowano ośmiorak. W związku 
z rosnącymi potrzebami budowlanymi zbudowano 
niewielką cegielnię. 
 Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie 
zamojskim i parafii Szczebrzeszyn. Liczyła ona 
wówczas 49 domów i 318 mieszkańców. Pod koniec XIX 
wieku była w Złojcu cerkiew 
parafialna i szkoła początkowa. Folwark liczył 618 mórg 
ziemi i wchodził w skład klucza 
zwierzynieckiego dóbr ordynackich. 
 Nowy, piętrowy dwór ukończono dopiero w 1900 roku. 
Park uzyskał wtedy kompozycję dość swobodną, ale 
noszącą ślady wcześniejszego regularnego ogrodu 
włoskiego  
 D w ó r  z  o k .  1 9 0 0  r o k u .   
Zniszczony i częściowo rozebrany w latach 1939-1944. 
R e m o n t o w a n y  p o  1 9 4 5  r o k u . 
  
 W czasie I wojny światowej mieścił się w dworze 
austriacki szpital polowy. W 1915 roku w wyniku 
masakry dokonanej przez Kozaków zginęło w nim ok. 
1000 rannych żołnierzy, których pochowano na terenie 

Złojec 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_che%C5%82mi%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
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folwarku. 
 Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 170 domów 
i 1010 mieszkańców, w tym 316 Ukraińców, natomiast 
w folwarku było 5 domów i 98 mieszkańców - Polaków.  
 Na przełomie lat 20. i 30. tutejszy folwark 
wyodrębniono z Ordynacji Zamojskiej. 
W 1934 r. Złojec wyłączono z ordynacji 
i rozparcelowano. Budynki dworskie  wraz z parkiem 
otrzymała w posiadanie Ludmiła Gałązkiewicz, żona 
Franciszka Mieczysława szwagra Stanisława 
Gałązkiewicza. 
 W 1937 roku działkę jej  wykupił Antoni 
Jakubczak, a jego żona Antonina kupiła część 
Stanisława Gałązkiwicza. Razem nabyli 32,43 ha ziemi. 
Według rejestru pomiarowego z 1935 roku ogrody 
dworskie i place zajmowały 2,94 ha, cmentarz 0,02 ha, 
a staw 0,15 ha 
  
 W grudniu 1942 roku wieś została wysiedlona. 
W miejsce Polaków osadzono kolonistów niemieckich, 
na których 31 grudnia oddział BCh „Głaza” 
przeprowadził akcję odwetową. 
W czasie drugiej wojny światowej Niemcy wysiedlili 
mieszkańców, zdewastowali dwór i wycięli większość 
drzew.    
 Po wojnie dwór przystosowano do zamieszkania 
w latach pięćdziesiątych, gdy wrócili potomkowie 
przedwojennych właścicieli. Część dworu jednak już 
nie istnieje, a i obora folwarczna przetrwała tylko 
w niewielkiej części. 
 Większość z pozostałych już starych drzew 
pochodzi z 2 połowy XIX wieku, przeważnie lipy, 
a także klony, kasztanowce, jesiony, wiązy. 
 Pierwsza wzmianka o cerkwi w Złojcu pochodzi 
z 1531 roku. W 1759 roku notowano we wsi drewnianą 
cerkiew parafialną pw. św. Demetriusza, która należała 
do dekanatu szczebrzeszyńskiego. 
 1808 roku przy cerkwi rezydował jedynie 
kooperator. Jednak wkrótce z powrotem utworzono 
parafię notowaną w 1840 roku. Wówczas w jej skład 
wchodziły: Złojec, Wólka Złojecka, Chomęciska, Krzak, 
Wierzbica, Nielisz, Zarudzie i Ruskie Piaski, liczyła 
wtedy 742 parafian. Ostatnia cerkiew spaliła się w 1917 
roku. Pod koniec lat 70. XX wieku w „Domu Ludowym” 
urządzono tymczasową kaplicę, w której w 1980 roku 
rozpoczęto odprawiać msze.   
 W roku następnym utworzono w Złojcu 
samodzielny ośrodek duszpasterski, a 14 maja 1983 
roku erygowano parafię rzymskokatolicką. Rok 
wcześniej rozpoczęto budowę murowanego kościoła. 
 Pierwszy cmentarz grzebalny istniał wokół 
cerkwi. W 1875 roku prawosławni założyli nowy 
cmentarz użytkowany do 1917 roku. Później był 
nieczynny aż do 1983 roku, dopiero po powstaniu 
parafii rzymskokatolickiej w Złojcu rozpoczęto 
pochówki na cmentarzu. Posiada on kształt prostokątny 
o powierzchni 0,3 ha. 
 Parafia Chrystusa Króla w Złojcu powstała na 
mocy dekretu bp Bolesława Pylaka, 
z 13 kwietnia 1983 roku, przez wydzielenie pięciu wsi 
z parafii Nielisz (Złojec, Krzak, Wólka 
Złojecka, Wólka Nieliska i Zarudzie). Do II połowy 
w. XIX był tutaj kościół unicki, a następnie cerkiew 
prawosławna, która uległa zniszczeniu w 1917 r. na 
skutek pożaru. Istniał także grzebalny cmentarz 

prawosławny. Pierwotnie w „Domu Ludowym” powstała 
tymczasowa kaplica. W 1980 r. w uroczystość Chrystusa 
Króla została tam odprawiona pierwsza Msza Św., którą 
celebrował ks. Zygmunt Lipski, ówczesny proboszcz w 
Nieliszu. Od 1981 r. Złojec stanowił Samodzielny 
Ośrodek Duszpasterski. W dniu 30 maja 1982 r. 
ordynariusz lubelski ks. bp Bolesław Pylak dokonał 
poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła. 
Budowa została rozpoczęta 1 lipca 1982 roku. Budowę 
prowadził pierwszy proboszcz ks. Kazimierz 
Stelmaszczuk. 
 W dniu 14 maja 1983 r. bp Bolesław Pylak 
poświęcił i wmurował kamień węgielny oraz poświęcił 
dawny prawosławny cmentarz grzebalny a uroczystą 
konsekrację kościoła dokonał 31 maja 1987 roku. 
W miejscowości  Złojec znajduje się Kościół pw. 
Chrystusa Króla, z lat: 1982- 
87. Jest to kościół murowany z konstrukcją stalową, wg 
projektu inż. Władysława 
Frąckiewicza, kryty blachą ocynkowaną, asymetryczny, 
z wieżą o wysokości 20 m, trójdzielny: prostokątna 
nawa z węższym przedsionkiem i wnęką prezbiterium. 
Po lewej stronie ołtarza znajduje się wejście do 
zakrystii i plebani. Ołtarz główny usytuowany jest we 
wnęce prezbiterium z rzeźbą Chrystusa Króla 
i adorującymi aniołami. Tabernakulum w dole pionowej 
linii krzyża. 
 Cmentarz kościelny otoczony jest niewysokim 
ogrodzeniem z metalowymi przęsłami, 
w narożach znajdują się figury z białego cementu: 
Matki Bożej, Św. Józefa, Św. 
Maksymiliana i Św. Brata Alberta.4 
 Ochronę przeciwpożarową na terenie 
miejscowości zapewnia jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej . Jednostka OSP Złojec utworzona 
w 1924 r. jest jedną z czternastu 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na 
terenie Gminy Nielisz. Jednostka 
OSP Złojec wchodzi w skład Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego. 
 Na terenie Złojca działają dwa Koła Gospodyń 
Wiejskich: „Gosposie” oraz 
„Niezapominajki”. Koło Gospodyń Wiejskich „Gosposie” 
działa od ponad 20 lat. Przez ten 
czas przybywało a także ubywało członkiń. „Gosposie” 
biorą udział w wielu imprezach 
kulturalnych na terenie gminy jak i poza nią. Członkinie 
zajmują się również kwestiami 
związanymi z lokalnymi sprawami samorządowymi, 
pomagają w organizacji życia na wsi, 
pomagają ludziom starszym, samotnym i chorym we 
wsi, biorą udział w konkursach: na 
najpiękniejszą posesję z ogródkiem przydomowym, 
konkursach kulinarnych, dożynkowych, 
na wyroby kuchni regionalnej - najsmaczniejsze 
i najładniejsze pieczywo i ciasta oraz na 
najładniejszy wieniec dożynkowy. KGW uczestniczą 
w organizowaniu imprez artystycznych, 
kursów z zakresu prowadzenia gospodarstwa 
domowego, ochrony roślin w ogródkach . 
 
bibliografia: Józef Niedźwiedź: Leksykon historyczny 
miejscowości dawnego województwa zamojskiego, 
Zamość 2003,  str.633 

 (Opracowała: A.B.) 
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 Zaprowadzono nas znowu do biblioteki, gdzie na 
podłodze ułożyliśmy się do spania. O godz. 2.00 – 
pobudka. Zeszliśmy na dół i kazano wszystkim wejść na 
ciężarówkę i usiąść na podłodze (wszyscy bez habitów). 
W czterech rogach stanęli żołnierze z automatami  
w  as skierowanymi. Żeby nikogo nie zbudzić (ze służby 
i młodzieży internackiej), żołnierze ofiarnie pchali 
ciężarówkę aż do początku zjazdu. Kierowca włączył 
silnik dopiero na dole. Właśnie wschodziło słońce. Tak 
dowieziono nas do szosy w Deszkowicach ( nie było 
wtedy jeszcze szosy z Radecznicy). Tutaj czekała na 
nas więźniarka. Przesiedliśmy się do „wygodniejszego” 
pojazdu. Około godz. 7.00 wjechaliśmy na podwórze 
Informacji Wojskowej przy Nowych Drogach w Lublinie. 
Tu sprowadzono nas do suterny i ustawiono twarzami 
do ściany. Na dyżurce przeprowadzono szczegółową 
rewizję (musieliśmy rozebrać się do naga!), zabrano 
paski od spodni, sznurówki z butów, zegarki i okulary. 
Rozmieszczono nas pojedynczo w celach, gdzie 
jedynym sprzętem była prycza z nieheblowanych desek. 
Ale każdy otrzymał od razu nominację na komendanta 
celi! Po rozlokowaniu dostaliśmy cynową miskę, 
drewnianą łyżkę, ćwiartkę czarnego chleba, a do miski 
– chochlę czarnej, gorzkiej kawy, którą – dla draki – 
zaprawiono sianem. Nie wiem, czy ktoś takie śniadanie 
spożył – ja nie. Później kawa była już bez tej 
„przyprawy”. 
 Na drugi dzień dowieziono o. Duklana, o. 
Paschalisa i o. Alfonsa Śmigiela. Pierwsi dwaj mieli 
przekazać szkołę mianowanemu przez kuratora nowemu 
dyrektorowi, a o. Alfons – wikary klasztoru – miał 
różnym pracownikom wypłacić zarobki. Wezwano 
według jego listy wielu ludzi i o. Alfons miał możność 
rozprowadzenia sporo ofiar zebranych w czasie 
odpustu, nieraz ku zdumieniu wezwanych, którzy 
jednak szybko się zorientowali, o co chodzi i nie 
protestowali. Resztę pieniędzy zabrała władza ludowa. 
Następnie wśród głośnych krzyków rozpoczęło się przy 
udziale wielkiej gromady strażników uczenie 
meldunków i reguł zachowania. Odznaczał się w tym 
rosły, wyjątkowo ordynarny żołnierz, którego nazwałem 
krzyżówką hitlerowca z enkawudzistą. Dowiedziałem 
się potem, że przy końcu czerwca ze wszystkich 
lubelskich aresztów zebrano podobne mu typy 
i przysłano do nas.  

 Porządek dnia był następujący – raniutko padał 
rozkaz: „Pobudka!”, za chwilę drugi: „Wszystko (nie 
wszyscy!) – do mycia przez koszul!”. Po kilku lub 
kilkunastu minutach (szczególnie w zimie) wypuszczano 
nas pojedynczo do ustępu i do zlewu na końcu długiego 
korytarza, gdzie można było się umyć. Wszystko 
biegiem i przy ciągłym wrzasku „Dawajcie!”. Na obiad 
była miska rzadkiej zupki, na kolację miska gorzkiej 
kawy: jednym słowem „raz na rzadko i dwa razy 
popić”. Z miską chodziło się na dyżurkę, trzeba było 
zapukać, zameldować swoje przyjście i swoje odejście. 
Za najmniejszą pomyłkę były karne biegi przez całą 
długość korytarza. Sprzątanie go należało do nas. 
W tym celu wszystkie miotły i szczotki pozbawiono 
drążków: należało się pochylić do samej posadzki 
i zamiatać. Do mycia często była betonowa płyta i nią 
szorowało się posadzkę. Wreszcie padał rozkaz: „Do 
spania!”. A spanie na gołych deskach, z kułakiem pod 
głową, nie było takie łatwe. 
 Zakonnicy na wolności zorganizowali pomoc: we 
wrześniu dostaliśmy koce i małe poduszeczki, dwa razy 
w miesiącu paczki żywnościowe (ale tylko do 15 
grudnia) i dwa razy upraną przez siostry w Lublinie 
bieliznę. Z monogramów na skarpetkach i koszulach 
dowiadywaliśmy się, kto jeszcze siedzi w innych 
aresztach (ul. Zielona, Chopina, Krótka), łącznie 
siedziało nas dwudziestu siedmiu, z Radecznicy – 
szesnastu. Dołączono we wrześniu do tej grupy 
prowincjała, o. Bronisława Szepelaka, i jego 
sekretarza, o. Romana Pitołaja. Rozpoczęło się 
śledztwo, które trwało kilka miesięcy. 24 stycznia 1951 
r. całą naszą grupę z Informacji Wojskowej rozwieziono 
do innych aresztów. Były takie mrozy, że głowę 
nakrywałem bluzką, bo oczy nie chciały się skleić. Rano 
budziłem się pod namiotem: bluzka zamarzła! Trzeba 
było ją najpierw rozmrozić, potem wysuszyć. 
Dokonywałem tego przez bieg tam i z powrotem na 
przestrzeni czterech kroków, tyle wynosiła szerokość 
celi. Zlitowano się wreszcie nad nami i przesiedlono w 
inne warunki. Ja dostałem się na ul. Chopina, gdzie 
były łóżka piętrowe z siennikami, piec w środku i… 
kibel, takowego nie było na Informacji i to była wielka 
udręka; do ubikacji puszczano tylko trzy razy dziennie. 

 
(Autor: o Filip Płaza) 

Kasata Klasztoru w Radecznicy  cz. II 

Autor nieznany "Tu mówi 
Warszawa" 

 
 
Uwaga! Tu mówi Warszawa! 
Notujcie w "Trybunach" i "Timesach". 
Trzymamy się jeszcze! Słyszycie! Uwaga! 
Robotnik, lud, dzieci na szańcach. 
 
Tu z ruin, pożarów i zgliszczy 
Przemawia wolności stolica. 
Niełatwo tak damy się zniszczyć. 
Możecie się nami zachwycać. 
 
 

 
Jak długo? To o tym nie wiecie? 
Dopóki krew płynie nam w żyłach. 
Bo ducha Narodu nie zgniecie 
Ni przemoc brutalna, ni siła. 
 
Tu bracia żołnierzy z Tobruku, 
Synowie walczących w Cassino, 
Meldują w ogniowym walk huku: 
Za wolność gotowiśmy zginąć. 
 
Bój za nas i za was się toczy, 
Lecz walka nierówna. Uwaga! 
W krwi za was i za nas tu broczy 
Walcząca - zwycięska - Warszawa! 
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Białe jest białe 

 Rok bieżący jak i przyszły są niezmiernie ważne 
w dziedzinie polityki, gdyż są to lata wyborcze. 
Jesteśmy chwilę po wyborach do europarlamentu, a w 
listopadzie pójdziemy wybierać swoich przedstawicieli 
do samorządów lokalnych, natomiast za rok 
wybierzemy posłów i senatorów. W krótkiej historii 
„naszej demokracji” wytworzyły się pewne nawyki. Do 
Brukseli swoich przedstawicieli wybieramy niechętnie, 
ponieważ uważamy, że to nie przekłada się na poziom 
naszego życia.  
 Trochę lepiej dzieje się na naszym własnym 
podwórku, czyli w Polsce, chociaż i tutaj coraz więcej 
osób traci cierpliwość i nadzieję, że cokolwiek może to 
zmienić w ich życiu. Dlaczego tak jest? Przecież 
większość z osób żyjących w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku odrzuciła ustrój totalitarny na rzecz 
demokracji, jak się nam wtedy wydawało czegoś 
idealnego.  
 Być może demokracja ideałem nie jest, ale to, co 
się w Polsce zakorzeniło, nie jest nawet demokracją.  
 W niemałej części naszego kraju niestety rządzą 
grupy i układy polityczno-przestępcze, dlatego że świat 
polityki opanowali ludzie dla których honor i uczciwość 
są czymś abstrakcyjnym i zbędnym. Ludzie, którym 
przy wyborach zawierzyliśmy swój los, dbają tylko 
o własną przyszłość i interesy. Dla nas wyborców, 
w zdecydowanej większości uczciwych i pracowitych 
mają tylko pogardę ukrytą za fałszywym uśmiechem 
i morzem niespełnianych obietnic.  
 Jak długo takich ludzi będziemy obdarzać 
zaufaniem i pozwalać na decydowanie o naszej 
przyszłości? 
 I jaki jest sens głosowania na kogokolwiek, skoro 
nasz reprezentant , jak często bywa , nazajutrz po 
wygranych wyborach zapomina o nas i naszych 
problemach? 
 Takie i podobne pytania przed pójściem do urny 
zajmują nasze umysły, gdyż dokonanie właściwego 
wyboru nie jest łatwe, i czasem wiąże się z ryzykiem 
niepowodzenia. Trzeba się jednak zastanowić nad tym, 
co będzie, jeżeli głosować nie pójdziemy a do władzy 
dostanie się człowiek, który tam nie powinien być.  
 Przypomnę tylko, że Adolf Hitler nie doszedł do 
władzy w wyniku zamachu stanu, a jego partia została 

wybrana w demokratycznym głosowaniu. Zwykły kapral 
i niespełniony malarz potrafił omamić i ogłupić ogromny 
naród , który w swej długiej historii dał światu tak 
wiele wybitnych osobistości.  
 Przytoczyłem ten przypadek, ponieważ jest to 
według mnie najbardziej jaskrawy przykład tego, jak 
jeden człowiek obdarzony pewnymi zdolnościami może 
wyrządzać krzywdy za przyzwoleniem lub przy 
niedostatecznym sprzeciwie ogółu.  
 Na nasze szczęście ten koszmarny dyktator to 
odległa historia, niestety naśladowców jego i jemu 
podobnych ciągle nie brakuje. Przetrwały też tamte 
wypróbowane metody i sposoby dochodzenia do władzy 
oraz jej sprawowania. Są tacy, którzy swoją władzę 
opierają nie na dobrych wynikach gospodarczych 
i zadowoleniu społecznym, lecz na donosicielstwie, 
zastraszaniu oraz uzależnianiu od siebie wszystkich 
wokół. Chociaż wydaje się to wszystko takie nierealne, 
to niestety takie są fakty. Ci ludzie ogrom czasu 
i energii poświęcają na knowania oraz próbę okopania 
się na pozycji i przetrwania tam tak długo, jak tylko się 
da. Patrząc z zewnątrz, wygląda to prawie normalnie. 
Przecież rolą wybranych powinna być służba na rzecz 
społeczeństwa przez pełną kadencję, która trwa 
z reguły cztery lata a nie ostatnie pół roku, kiedy to 
dokonuje się cudów, aby pokazać, jakim to się jest 
dobrym. Organizowanie festynów oraz innych imprez 
i uroczystości za pieniądze podatników dla poprawy 
własnego wizerunku, jest jak najbardziej naganne. Tak 
jeszcze dla ścisłości, honoraria wcale niemałe 
a pochodzące z kieszeni podatników pobierane są nie 
tylko w ostatnim półroczu. Ciągle nie brakuje lokalnych 
watażków, którzy dla osiągnięcia celu, czyli władzy i co 
się z tym wiąże pieniędzy, są w stanie zrobić bardzo 
wiele.  
 Nie pozwólmy więc na to, aby jakość naszego 
życia społecznego nie upodobniła się do tego z Białorusi 
czy Korei Północnej. Zostało nam jeszcze ponad trzy 
miesiące na podjęcie decyzji, przypatrujmy się więc 
skrupulatnie wszystkim kandydatom na samorządowców 
nie z perspektywy ostatniego półrocza, bo to może dać 
bardzo fałszywy obraz.  

 
(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Co to jest demokracja? 
Jan Brzechwa pisał „ Na straganie w dzień 

targowy takie słyszy się rozmowy”. 
Na pewno nie umiem tak składać rymów jak Jan 

Brzechwa, tak prawdę mówiąc to w ogóle nie umiem, 
ale zza sklepowej lady, nie tylko w dzień targowy, 
także słyszę różne rozmowy. Między innymi takie 
zwykłe, dotyczące naszej codzienności, a mianowicie: 
„wszystkie rowy zaorane albo zamulone a woda zalewa 
pola i drogi”, „kiedy zrobią naszą drogę, przejść nie 
można po deszczu, bo straszne błoto”, „ciekawe co 
będzie z budynkiem po szkole w Sułowcu, miał być Dom 
Starców, a nic się nie dzieje” , „miał być remont 
remizy i nic”. Zabawne, że te wszystkie uwagi są 
adresowane właściwie do nikogo, są to zawsze jacyś 
bliżej nieokreśleni „oni”. Komuś słuchającemu z boku 

mogłoby się wydawać, że dyskutanci zupełnie 
zapomnieli, że mają reprezentanta wsi, któremu 
właśnie należałoby zadać te pytania a on zgodnie 
z kompetencjami powinien je przekazać dalej 
odpowiednim władzom wykonawczym i uzyskać 
odpowiedzi. 

Jest to bardzo ważne zagadnienie, szczególnie 
teraz w roku wyborów samorządowych, gdy będziemy 
wybierali swoich reprezentantów i władze wykonawcze.  

Zdawałoby się, że wszyscy również zapomnieli 
iż nikt nam „nie przynosi nikogo w teczce”, sami 
wybieramy, więc wybierajmy mądrze. Wiem, że 
niechęć do uczestniczenia w wyborach to pozostałość 
minionych czasów, gdy kandydaci na urzędy byli z góry 
narzuceni, z reguły były to osoby zasłużone dla jedynej 
słusznej linii i to jak będziemy głosowali nie miało 

Uwagi zza sklepowej lady 
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Rajd 

w zasadzie żadnego znaczenia. 
Chciało by się krzyknąć: ludzie, mamy 

demokrację i to kogo wybierzemy zależy wyłącznie od 
nas, od kryteriów jakie określimy dla naszych 
reprezentantów .  

Wprawdzie jak to mówi pewien z uczestników 
rozmów pod sklepem „ wiem, ja wszystko wiem” czym 
się różni od starożytnego filozofa Sokratesa, który 
stwierdził  

„ wiem, że nic nie wiem” (i pomyśleć, że 
o Sokratesie, który głosił takie pesymistyczne opinie 
uczą w szkołach, a nasz znajomy nie został jeszcze 
doceniony), ale chyba nie zaszkodzi przypomnieć co to 
jest demokracja. 

Według Słownika Wyrazów Obcych jest to 
„forma ustroju państwa,w którym oficjalnie uznaje się 
wolę większości obywateli jako źródło władzy 
i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa 
polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu 
władzy”. 
Istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe 
rozróżnienie dotyczy formy, w jakiej obywatele 
wykonują swoją wolę. W demokracji bezpośredniej 
obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w 
podejmowaniu decyzji politycznych, natomiast w 
demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) władza 
polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez 
wybieranych przedstawicieli. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że demokracja bezpośrednia możliwa w 
czasach starożytnych, wówczas gdy powstawały jej 
podwaliny niestety nie jest możliwa w obecnym, 
ludnym świecie więc obecnie powszechną formą ustroju 
demokratycznego jest demokracja parlamentarna. 
Nasze interesy reprezentują wybrani przez nas 
przedstawiciele. To oni przede wszystkim są adresatami 
naszych pytań, naszych życzeń, wniosków i pretensji. A 
my czyli gmina jesteśmy podstawową jednostką 
samorządem terytorialnym czyli organizacją 

społeczności lokalnej i jednocześnie formą 
administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą 
z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie 
decydują o realizacji zadań administracyjnych, 
wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym 
terytorium, dozwolonych samorządowi przez ustawy. 

Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: 
radę gminy ( organ stanowiący i kontrolny) oraz wójta 
(organ wykonawczy). 

O właśnie dozwolonych przez ustawy, a więc 
nie zawsze władza wykonawcza może wykonać wszystko 
co nam się zamarzy, ale fakt nie wszyscy muszą o tym 
wiedzieć, za to nasz reprezentant czyli radny musi się 
dowiedzieć i nas wyborców poinformować.  

Wiedząc to wszystko, wiemy też że mamy 
prawo decydować o wielu sprawach a głównie 
decydujemy wówczas gdy wybieramy osoby sprawujące 
władzę w naszym imieniu. 

I o ile można zrozumieć niechęć do 
uczestniczenia w wielu innych wyborach np. 
przedstawicieli do Rady Unii Europejskiej, to całkowicie 
jest niezrozumiała niechęć do wyborów samorządowych 
gdy doskonale znamy kandydatów na radnych czy na 
wójtów. Wiemy, kim oni są, jakie wartości 
reprezentują, czy będą odpowiedzialnie reprezentowali 
nasze interesy. I naprawdę nie jest ważne, czy są 
zamożni czy też nie, czy wabią nas za pomocą 
ośmieszanej wielokrotnie „kiełbasy wyborczej”. Ważne 
jest by rozumieli sytuację nawet tego najbardziej 
„szarego człowieka”, mieli dla nas wyborców czas, by 
umieli zawsze wysłuchać może nie zawsze sensownych 
i zasadnych wniosków, pretensji itd., by umieli 
oddzielić ziarno od plew i nigdy, przenigdy nie 
kierowali się własnym interesem lecz dobrem 
społecznym. Czy istnieją tacy ludzie? Na pewno, tylko 
trzeba do tych wyborów podejść z dystansem 
i zrozumieniem. 

(Autor Hanna Mrówczyńska) 

W ostatnich dniach lipca gmina Sułów gościła 
amatorów jazdy po błotach i bezdrożach. Chętni 
ekstremalnej jazdy i mocnych wrażeń przyjechali 
z różnych rejonów kraju, aby sprawdzić swoje 
umiejętności i maszyny. 

Inicjatywa zdawać by się mogło dobra, 
rywalizacja sportowa, piękne krajobrazy, promocja 
naszej gminy doskonała. 

Bardzo dużo regionów, chcąc pokazać swoje 
walory, organizuje na przykład różnego rodzaju zawody 
sportowe 

Wszystko było by dobrze, gdyby nie pewne 
bardzo istotne szczegóły, które zdecydowanie 
zmieniają obraz całej tej sielanki. 

Zainteresowanie ze strony uczestników jest 
duże, i trudno się dziwić, jeżeli po wpłaceniu kilkuset 
złotych organizatorowi (gmina nie dostaje z tego ani 
grosza i jeszcze do tego dopłaca) ma się do dyspozycji 
teren całej gminy i przez dwa dni można poczuć się jak 
na dzikim wschodzie. 

Rajd odbywał się po raz piąty, a organizatorzy 
cały czas szukają nowych miejsc, które można było by 
rozjechać, po czym zostawić, a w następnym roku 
szukać nowych do rozjeżdżania. Wszystko to za 

akceptacją naszych władz. Strach pomyśleć, co się 
stanie jeżeli znudzą się nieużytki i błota? 

Tego typu imprezy nie są niczym nowym, tyle 
że odbywają się w sposób bardziej cywilizowany 
i z korzyścią dla gminy która je organizuje. 

Rozumiem to, że początki nigdy nie są łatwe 
i trzeba zapłacić tak zwane „frycowe”w postaci różnych 
ulg i zachęt, dopóki odpowiednio zawodów się nie 
rozpropaguje. Tyle że nasz rajd jest i chyba pozostanie 
na etapie „frycowego” gdyż żadnych działań które by 
popchnęły go organizacyjnie do przodu nie widać. 

Inne miejscowości i gminy które zajmują się 
tego typu działaniami, po wstępnym etapie, tworzą 
w dogodnych dla środowiska naturalnego i mieszkańców 
miejscach, stałe tory do organizacji takich zawodów. 

Taki sposób działania przynosi przynosi 
konkretne korzyści dla miejscowości jak też dla 
mieszkańców. 

Właściciel takiego toru płaci gminie podatki, 
powstają punkty gastronomiczne dla wyżywienia 
uczestników, które dają pracę mieszkańcom i też płacą 
podatki. To samo dzieje się z warsztatami 
mechanicznymi i agroturystyką tyle że to wszystko ma 
miejsce nie w naszej gminie, a szkoda. Dlaczego więc 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_bezpo�rednia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_po�rednia
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Z pytań ankiety, jakie mi postawiła wasza 
inteligentna i dociekliwa młodzież, wynika pośrednio 
też takie: z jakich motywów idzie się na księdza. Otóż 
przez 14 lat byłem bezpośrednim wychowawcą 
kleryków, a przez prawie 50 lat także profesorem 
księży. I muszę powiedzieć, że idący na księdza to 
najwięksi idealiści, choć do święceń po 6 latach 
dochodzi ich z reguły tylko połowa. Reszta nie 
wytrzymywała trybu życia. Tymczasem wśród wielu wsi 
panuje opinia, że na księdza idzie się po to, żeby się 
uwolnić od ciężaru życia na wsi i mieć życie łatwe 
i zasobne. Dla relaksu powiem coś i o moim przypadku. 
Moi dwaj bracia stryjeczni biorą w r. 1965 
w Tworyczowie, wówczas w naszej parafii, ślub: Józef 
z Leokadią Czesław z Teresą. Mam im dawać ślub 
i głosić naukę. Ale pożądany jest większy splendor. 
Jestem już profesorem i biorę ze sobą dwóch księży 
studentów. Jedziemy samochodem. Koło Źrebiec 
spotykamy spieszącą do kościoła dalszą moją krewną. 
Zabieramy ją do wozu. Po paru słowach powiedziała mi 
komplement: "Ej, Ceśku, tobie to dobrze teraz, upasłeś 
się jak chomik". Myślałem, że kierowca i studenci 
uduszą się ze śmiechu. Ona mówiła to z życzliwości, ale 
kryła się w tym myśl, że ja właśnie uciekłem od biedy 
wiejskiej.  

Jakie ja miałem motywy? Istotnie, doznałem 
i ja ciężaru życia na wsi już jako chłopiec w rozlicznych 
pomocniczych pracach. Jeszcze jako diakon pod koniec 
seminarium w czasie ferii musiałem nieraz młócić 
cepem zboże w stodole. Machałem tym głupim cepem 
nad teologiczną głową, a ziarna pszenicy zmówiły się 
między sobą i za nic nie chciały z kłosków wyłazić. Ale 
ja, mówiąc odpowiedzialnie, miałem dwa motywy 
główne: poznanie prawd Bożych przeciwko ateizmowi 
i chęć przysłużenia się ludziom, Polsce. Dążenia te 
wziąłem od Rodziców i od innych bliskich mi ludzi ze 
wsi. Myśl wzbogacenia się też była mi całkowicie obca. 
Toteż do dziś nie mam żadnego mienia, nie mam 
oszczędności, nie mam konta i wszystkie meble, 
urządzenia mieszkania kościelnego, a nawet ubrania 
pochodzą z darów, uczniów, przyjaciół, duchownych 
i świeckich, biblioteka zaś przeważnie z Niemiec, choć 

boję się czasami, że jestem pasożytem. Za artykuły nie 
biorę pieniędzy, za druk książek płacą mi zwykle tylko 
pewną liczbą książek, które ja muszę jeszcze na swój 
koszt rozsyłać, bo ludzie dziś książek naukowych nie 
chcą kupować. 
 Całą moją rozkoszą i bogactwem jest rozwijanie myśli 
i pisanie dzieł o Bogu, człowieku i świecie. Jest to 
kapłaństwo słowa. Idee te wziąłem z tej kolebki. 
I stworzyłem już całą szkołę, złożoną z uczniów, 
profesorów, doktorów i zwolenników i wspólnie 
odradzamy myśl filozoficzną i teologiczną przez 
personalizm. Dawna myśl przedstawiała świat, drugiego 
człowieka, a nawet i Boga jako dalekie człowiekowi, my 
zaś ukazujemy ich istotnie do naszego najgłębszego 
"ja". 

Dziś teologia zachodnia przyjmuje, że wiara 
i religia jest tylko sprawą prywatną. My wykazujemy, 
że jest najistotniejszą sprawą publiczną. 

Teologowie i niektórzy hierarchowie uczą, że 
"Kościół nie ma nic do polityki". My zaś uzasadniamy, że 
wiara w Boga obowiązuje także polityków i całe 
państwo, a choć duchowni nie kierują państwem, to 
przecież świeccy wierni są też Kościołem i powinni brać 
politykę w swoje ręce. 
 W dotychczasowym błędnym nauczaniu pobożny katolik 
to niedołęga życiowy, nieaktywny, emigrant z tego 
świata. My tymczasem dowodzimy, że katolik modli się 
i jest pokorny, ale z nakazu Bożego musi być aktywny, 
dzielny, mocny, kierujący życiem zbiorowym 
i budującym kulturę i nowy świat, bo to wierzącym Bóg 
nakazał: "Czyńcie sobie ziemię poddaną!" (Rdz 1,28). 

Dziś sprowadza się chętnie Kościół tylko do 
ludzi ubogich, nieszczęśliwych, chorych, cierpiących 
i pozostających na marginesie życia. Tymczasem 
Kościół jest dla wszystkich, a więc także dla bogatych, 
szczęśliwych, zdrowych, pełnych radości i żyjących 
pełnym życiem społecznym. 
 Tak! Tyle że żadna władza, ani państwowa, ani 
kościelna nie lubi uczonych, bo trudniej nimi rządzić.  

 
(Autor: Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik) 

Motywy 

ten rajd się organizuje? Oficjalnie dla promocji gminy, 
tylko że jest to reklama bardzo zła i kosztowna. 
Niszczone jest nie tylko środowisko, ale też gminne 
obiekty. Jaki więc rozsądny gospodarz pozwoli niszczyć 
swoje tereny oraz infrastrukturę i jeszcze do tego 
będzie dopłacać? 

Pomimo wielu głosów sprzeciwu mieszkańców 
gminy, władze robią swoje. Może by tak przestać 
traktować tereny gminy jak prywatny folwark? Wiem że 
sąsiednie gminy nie chcą u siebie takiej promocji. 
Dlaczego więc tylko my wchodzimy w tak dziwne 
układy? A może chodzi tu o promocję kogoś a nie 
czegoś? Zawody rozgrywane są o puchar Wójta Gminy 
Sułów i może to jest właściwy powód. Jeżeli tak to 
wygląda , to pieniądze na opłacanie tej imprezy , nie 
powinny pochodzić od podatników tylko z funduszy 
wójta. 

Tak dużo mówi się ostatnio o ochronie 
środowiska, gdzieś wstrzymano budowę ważnej drogi ze 
względu na zagrożenie dla ślimaków, w innym miejscu 

wielką inwestycję zatrzymano bo na jej drodze znalazło 
się kilkanaście jaskółczych gniazd. A tu proszę, 
jeżdżono samochodami po stawie w którym pływały 
ryby, dziesiątki samochodów rozjeżdża tereny tylko 
dlatego że są podmokłe, bez sprawdzania czy żyją tam 
jakieś zwierzęta czy nie. Trasy rajdu wytycza się 
w ostatniej chwili przed zawodami bez jakichkolwiek 
konsultacji z fachowcami od środowiska naturalnego. 
Jedynym kryterium jest atrakcyjność dla zawodników. 
Widocznie u nas inaczej pojmuje się ochronę 
środowiska. A może to fajkowy dym i ciemne okulary 
zasłaniają prawdziwy obraz sytuacji? 
 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 
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 W niedzielę 27 lipca odbyło się święto jubileuszu 

30 lat działalności Gminnego Klubu Sportowego GKS 

Relax Radecznica. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 

Świętą w Klasztorze w Radecznicy, odprawioną przez 

o. Zenona, w intencji zawodników, kibiców i działaczy 

klubowych. Wzięli w niej udział zawodnicy seniorów, 

trampkarzy i młodzików naszej drużyny. 

Druga część obchodów rozpoczęła się o godzinie 11:30 

na boisku w Gaju Gruszczańskim. Historię Klubu 

przedstawił pokrótce Wojciech Kondrat, po czym głos 

zabrał Prezes ZOZPN Pan Stanisław Pryciuk, oraz Pan 

Adam Olszta - Prezes Orła Tereszpol. Srebrną odznaką 

LZPN odznaczeni zostali: Sylwester Krukowski oraz 

Wojciech Kondrat. 

Jako pierwsi na boisko wyszli zawodnicy sekcji 

młodzików Relax Radecznica i Włókniarza Frampol. Po 

meczu stojącym na dobrym poziomie, 3:1 zwyciężyli 

gospodarze po bramkach Jakuba Czoka (2) oraz Michała 

Sykały. Honorową bramkę dla drużyny z Frampola 

zdobył Patryk Malec. 

Relax Radecznica: Mateusz Flor, Michał Magdziarz, 

Michał Sykała, Maciej Zych, Karol Zych, Paweł Bogaj, 

Sebastian Kobel, Piotr Olech (br), Mateusz Kwapisz (br), 

Szymon Czok, Jakub Czok (c), Kacper Mróz, Krystian 

Grzywna, Piotr Kołodziej, Mikołaj Jachymek, Szymon 

Pyda, Piotr Bogaj, Paweł Hadam, Adam Bogaj, 

Bartłomiej Magdziarz Trenerzy: Marcin Kaproń, 

Wojciech Kondrat, Sylwester Krukowski 

Włókniarz Frampol: Paweł Malec, Michał Wójcik, Miłosz 

Jargieło, Wiktor Małer, Kacper Wiączkowski, Patryk 

Malec, Natalia Małer, Łukasz Zając, Sebastian Pyda, 

Kacper Gąbka, Bartłomiej Oleszek, Jakub Góra, Jakub 

Zbroński, Maciej Malec, Szymon Flis, Kacper Woźnica, 

Jakub Stańczyk Trener: Zenon Tchórzewski 

Po meczu wszystkich młodzików wyróżniono 

okolicznościowym dyplomem za dobrą postawę 

w sezonie 2013/2014. Indywidualne wyróżnienia trafiły 

do: Jakuba Czoka (Król Strzelców (10), Król Asyst (4)). 

Szymona Pydy (Król Asyst (4)), Adama Bogaja (Najlepszy 

Zawodnik) i Macieja Zycha (Ulubieniec Kibiców). 

Jubileusz 30 - lat GKS Relax Radecznica "Futbol Łączy 

Pokolenia" 

Zalążkiem obecnego Relaxu, był powstały 

w roku 1984 z inicjatywy działaczy Związku Młodzieży 

Wiejskiej klub sportowy, który przyjął nazwę LZS 

PIONIER RADECZNICA. Pierwsze stroje sportowe dla 

zawodników ufundowała Rada Wojewódzka LZS 

w Zamościu. Na początku mecze  Pioniera rozgrywane 

były na stadionie drużyny LZS DUBLER GORAJEC. 

Drużyna na mecze wyjeżdżała własnymi pojazdami lub 

użyczanymi przez zakłady pracy: Szpital Psychiatryczny, 

Zakład Remontowo - Budowlany, Gminną Spółdzielnię 

Samopomoc Chłopska czy Spółdzielnię Kółek Rolniczych. 

W roku 1986 Klub zmienił nazwę na LZS RELAX 

RADECZNICA, a w roku 2001 na obowiązującą do dziś 

Gminny Klub Sportowy RELAX RADECZNICA. 

Klub od założenia, opiera się na społecznej 

pracy jego członków. Członkowie zainicjowali i brali 

czynny udział przy budowie boiska w Gaju 

Gruszczańskim w latach 1985-1986. W roku 1996 

zaadoptowali pomieszczenia po upadłej Spółdzielni 

Kółek Rolniczych na szatnię i zaplecze socjalne dla 

zawodników, wtedy wykonano też miejsca siedzące dla 

widzów. Do tej pory to działacze i zawodnicy Klubu 

utrzymują obiekty oraz przeprowadzają wszelkie prace 

remontowe. Nigdy piłkarze, trenerzy ani działacze 

Klubowi nie otrzymywali za swoją pracę, żadnego 

wynagrodzenia. Koszty udziału drużyn w rozgrywkach 

pokrywane są z dotacji budżetu Gminy Radecznica oraz 

wpłat sponsorów. 

Drużyną prawie od samego początku kierował 

Adam Kaproń, który przez ponad 20 lat pełnił funkcję 

prezesa. Obecnie Prezesem, a także Trenerem drużyny 

seniorów jest Sylwester Krukowski. Zarząd Klubu 

uzupełniają: Wiceprezes Wojciech Kondrat, Skarbnik 

Marcin Kaproń, Sekretarz Sylwester Głowala oraz 

Członek Zarządu Henryk Harkot 

Od założenia nieprzerwanie do chwili obecnej 

klub bierze udział w rozgrywkach piłki nożnej 

organizowanych przez Zamojski Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej. 

Obecnie w Klubie zarejestrowanych jest 74 zawodników 

trenujących w drużynach seniorów, trampkarzy 

i młodzików.  Najważniejsze dla obecnych włodarzy 

Klubu jest szkolenie miejscowej młodzieży. Mimo wielu 

trudności staramy się utrzymać co sezon dwie drużyny 

młodzieżowe, występujące w rozgrywkach ligowych. 

Praca z dziećmi przynosi efekty: w sezonie 2013/2014 

nasza drużyna Trampkarzy Młodszych została 

Wicemistrzem Okręgu Zamojskiego w swojej kategorii 

wiekowej, wyprzedzając bogatsze i bardziej znane 

drużyny. Dobrze radzi sobie także powstała pół roku 

temu drużyna Młodzików, w której trenują chłopcy 

z roczników od 2003 do 2006. 

Klub nie istniałby i młodzi chłopcy nie mieli by gdzie 

trenować piłki nożnej gdyby nie społeczna praca garstki 

działaczy, którzy nieodpłatnie poświęcają swój wolny 

czas, aby młodzież z naszej gminy chętnie uprawiała 

sport i widziała w nim ważny element życia. 

 

(Autor: Wojciech Kondrat) 

Historia GKS Relax Radecznica 
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Po meczu naszych najmłodszych zawodników, przyszedł 
czas na spotkanie Ooldboje - Rodzice. 
Niespodziewanymi zwycięzcami okazali się Rodzice 
Zawodników Grup Młodzieżowych pokonując 
faworyzowanych Oldbojów 4:3 (Mariusz Bielecki x2, 
Mariusz Hadam, Grzegorz Standela (sam) -  Leszek 
Brodaczewski, Daniel Jabłoński, Kamil Tyszko).  
 
 Rodzice Zawodników Grup Młodzieżowych: 
Mariusz Hadam, Piotr Jachymek, Mariusz Bielecki (c), 
Mirosław Skrok, Jerzy Kwapisz, Zbigniew Olech, 
Sławomir Czok, Jarosław Grzywna, Tadeusz Czok, 
Mariusz Pyda, Marcin Woźny, Daniel Mróz (br) 
 
 Relax Radecznica Old Boys: Jacek Flor, Ernest 
Szymański, Kamil Tyszko, Dawid Jabłoński, Leszek 
Brodaczewski, Józef Gąsior (br), Adam Kaproń (c), 
Robert Flor, Zdzisław Pastuszak, Mariusz Górniak, 
Grzegorz Standela, Sylwester Krukowski 
 
 Trzecim z kolei meczem było spotkanie 
Trampkarzy Starszych naszej drużyny z Omegą Stary 
Zamość. Wicemistrzowie OLTM nie zawiedli kibiców 
i pewnie wygrali 5:0 (Jakub Skrok, Sebastian Hadam 
(2), Bartłomiej Bielecki, Karol Flor 
 
 Relax Radecznica: Marcin Zych (br), Sebastian 
Krukowski, Kacper Harkot, Dominik Cichoń, Krzysztof 
Chmielewski, Sebastian Siemczyk, Sebastian Hadam, 
Karol Flor, Bartłomiej Bielecki, Jakub Skrok, Wojciech 
Zych (c), Michał Woźny, Mateusz Osman Trenerzy: 
Wojciech Kondrat i Sylwester Krukowski 
 
 Omega Stary Zamość: Patryk Sałamacha (c), 
Hubert Sałamacha, Jakub Pawlasiuk, Mateusz 
Czarniecki, Przemysław Szymala, Oskar Torbiński, 
Klaudiusz Szymala, Jarosław Baran, Jakub Pieczykolan, 
Jakub Mężyński, Patryk Bochniak, Konrad Iwoniak 
Trener: Michał Denis 

 
 Po meczu wszyscy zawodnicy sekcji trampkarzy 
zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami za 
zdobycie Wicemistrzostwa Okręgowej Ligi Trampkarzy 
Młodszych. Indywidualne wyróżnienia za sezon 
2013/2014 odebrali: Sebastian Siemczyk (Król Strzelców 
(43)), Wojciech Zych (Król Asyst (30)), Sebastian Hadam 
(Najwytrwalszy Zawodnik (1560 minut na boisku), 
Michał Harkot (Zdobywca Najpiękniejszej Bramki), 
Kacper Harkot (Najlepszy Zawodnik) i  Jakub Skrok 

(Ulubieniec Kibiców).  
 
 Ostatnim meczem przewidzianym w programie 
było spotkanie seniorów naszego Klubu z Krzczonovią 
Krzczonów. Goście pewnie wygrali 0:3. 
 
 Relax Radecznica: Mateusz Lachowicz (br), 
Grzegorz Hrycyk, Grzegorz Nizioł, Sylwester Krukowski 
(c), Bartłomiej Czok, Marek Jóźwiakowski, Marcin 
Pawelczyk, Kamil Kozak, Kamil Marzec, Krzysztof 
Studziński, Jakub Harkot, Mikołaj Zając, Robert Misztal, 
Robert Sarzyński, Marcin Kaproń, Tomasz Olech, 
Mateusz Śmiszek, Adrian Kozak, Adrian Cielica, Paweł 
Marzec, Marcin Woźny Trener: Sylwester Krukowski 
 
 Krzczonovia Krzczonów: Patryk Klempka (br), 
Rafał Pawelec, Jakub Rzepecki, Mateusz Król, Radosław 
Mazur, Jarosław Kowalek, Jakub Moczarski, Krystian 
Furgał, Marcin Kasperek, Rafał Kurek, Tomasz 
Niedźwiedź, Sylwester Kawa Trener: Michał Kłodnicki 
 
 Nagrody indywidualne dla seniorów, za sezon 
2013/2014: Marcin Woźny (Najlepszy Zawodnik), Karol 
Kondrat (Król Strzelców (8), Król Asyst (7)), Grzegorz 
Hrycyk (Najwytrwalszy Zawodnik (2251 minut na 
boisku), Adrian Kozak (Zdobywca Najpiękniejszej 
Bramki), Jakub Harkot (Młody Talent) oraz Krzysztof 
Studziński (Ulubieniec Kibiców). 
 
 Podczas Jubileuszu, okolicznościowym medalem 
XXX - lecia GKS Relax Radecznica odznaczeni zostali: 
Stanisław Pryciuk - Prezes ZOZPN, Andrzej Swacha, 
Marek Borowiński, Mariusz Szczurek, Robert Flor, Adam 
Kaproń, Jacek Flor, Mariusz Górniak, Leszek 
Brodaczewski, Mariusz Hadam, Grzegorz Standela, 
Józef Gąsior, Martyna Krukowska i Edyta Kondrat. 
 
Obsadę sędziowską rozgrywek zapewnili Panowie: 
Andrzej Swacha, Marek Borowiński, Mariusz Szczurek. 

 
Pomoc 
medyczna: 
Martyna 
Krukowska 
 
Biuro 
zawodów: 
Andrzej 
Kondrat 
 
Fotograf: 
Edyta Kondrat 
 
 
 

Zaplecze gastronomiczne: Stowarzyszenie "Nasz 
Sułowiec", Ryszard Juśkiewicz, Mariusz Oleksy, Jacek 
Szymański, Sylwester Głowala, Robert Krukowski 
 
Sponsorzy: Urząd Gminy w Radecznicy, Starostwo 
Powiatowe w Zamościu 
 

(Autor: Wojciech Kondrat) 
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KOBIETY W OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ cz I 
 
„Smutno jest w straży, gdy służą w niej sami ochotnicy. 
Nawet jedna ochotniczka wnosi już barwniejszą służbę 

do regimentu świętego Floriana”. 
Stanisław Zybała 

S 
 

Wśród zasłużonych w organizacji Ochotniczej 
Straży Pożarnej, ważne miejsce zajmowały kobiety, 
którym nie obca była praca społeczna. Nieraz 
wychodziły przed szereg męskich ambicji, ale zawsze 
wszystko kończyło się dobrze. 

Udział kobiet w pracach straży pożarnych 
datuje się od czasu zaborów. Pomagały one wówczas 
mężczyznom w prowadzonych przez straże pracach, 
związanych głównie z działalnością kulturalno-
oświatową oraz organizowały strażackie imprezy 
towarzyskie itp..  

Strażactwo przeciwogniowe kobiet wywodzi się 
z terenów gminy Radecznica  
z klasztoru O.O Bernardynów. Zapoczątkowała je 
rosyjska mniszka matka Anastazja, która była 
przełożoną żeńskiego monasteru prawosławnego 
utworzonego w 1886 roku. Od roku 1869 roku po 
kasacie klasztoru O.O Bernardynów była to cerkiew 
greko-katolicka, a następnie prawosławna.  

Matka Anastazja, pochodząca z rodziny carów 
rosyjskich dynastii Romanowów, była bardzo aktywną 
osobą, prowadziła ożywioną działalność społeczno-
gospodarczą, w tym i przeciwogniową. W lokalnym 
środowisku pełniła rolę „lekarki- znachorki”, pomagała 
ludziom z monasteru, jak i ludności z terenów 
wiejskich. Służyła zdrowotnymi radami wszystkim 
potrzebującym pomocy.  

Monaster i jego majątek przed wybuchem 
pożaru zabezpieczał rosyjski cieśla i stolarz Fiodor. 
Antyogniowe idee Fiodor i matka Anastazja 
rozpropagowali też i na wsi, angażując do walki 
z czerwonym kurem okolicznych mieszkańców. W 1915 
roku mniszki opuściły monaster prawosławny 
i bezpieczeństwo przeciwpożarowe było zapewniane 
przez mieszkańców okolicznych wiosek.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
przyjęte było, że stan niewieści nie był angażowany do 
działań w straży ogniowej. Kobiety brały udział 
w zapobieganiu pożarom  wymiatając sadze 
z piecowych czeluści pod kuchnią w granicach od 
paleniska z rusztami do ujścia przewodu dymowego do 
komina.  

W pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości udział kobiet w pracach strażackich był 
sporadyczny. Wyrażał się głównie w pełnieniu przez 
kobiety obowiązków sanitariuszek w niektórych 
strażach. Współpracowały one też ze strażami 
w zakresie zdobywania funduszy na ich rozwój, poprzez 
organizowanie zbiórek pieniężnych, kwest, urządzanie 
przedstawień, koncertów i zabaw tanecznych. 
Współdziałające wówczas ze strażakami kobiety nie 
były powiązane z nimi organizacyjnie.  

Poczynając od 1925 roku w niektórych strażach 

funkcje sanitariuszek zaczęto powierzać wyłącznie 
kobietom. Kilka straży zorganizowało swoje 
„samarytanki”, których praca nie była ujęta w żadne 
regulaminy, ani też nie miała ściśle określonych norm 
działania – wobec braku jakichkolwiek instrukcji ze 
strony władz zwierzchnich – regulamin i programy 
działania określali naczelnicy i zarządy miejscowych 
straży. Pierwsza „żeńska drużyna samarytańska” 
powstała w 1927 roku w województwie kieleckim. 

W latach 1928-1939 zaobserwowano pozytywny 
stosunek władz pożarniczych do żeńskiej służby 
pożarniczej. Wpłynęło to na powstawanie nowych 
drużyn.  

Planowana i zorganizowana praca kobiet w OSP 
ruszyła w 1930 roku, kiedy to w Zarządzie Głównym 
Związku Straży Pożarnych RP utworzono stanowisko 
referentki drużyn kobiecych, a jednocześnie wydano 
zarządzenie do podległych jednostek dotyczące udziału 
kobiet w strażach pożarnych. Rozpoczęte w ten sposób 
prace organizacyjne zaczynały przynosić oczekiwane 
rezultaty. Wzrastała liczba drużyn i zorganizowanych 
w nich kobiet.  W 1928 roku było ich 7 w Polsce, zaś 
w roku 1938 liczba ich sięgała 1027. 

Duże zasługi w rozwoju organizacyjnym 
Żeńskiej Służby Samarytańsko-Pożarniczej położyły 
instruktorki zatrudnione w zarządach wojewódzkich 
i okręgowych (powiatowych). 
W swej działalności oddziały żeńskie służby pożarniczej 
napotykały szereg trudności. Wiele z nich wynikało 
z niezrozumienia potrzeby tworzenia drużyn kobiecych 
przez konserwatywne miejscowe środowiska.  

Z chwilą, gdy kobiety-strażaczki zaczęły 
występować umundurowaniu i ćwiczyć ze sprzętem 
pożarniczym, w niektórych kręgach społeczeństwa, 
zwłaszcza wiejskiego, odzywały się głosy krytyki 
i oburzenia. Za rzecz niewłaściwą, a nawet niegodną 
kobiety uważano pełnienie funkcji społecznych 
i organizacyjnych, które dotychczas uważano za 
domenę mężczyzn. Tego rodzaju przesądy utrudniały, 
a niekiedy wręcz uniemożliwiały pracę. Maria 
Rembiszewska, referentka Żeńskiej Straży Pożarniczej 
w Okręgu Wołyńskim w ten sposób dzieliła się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy na tym 
terenie:  

 
Niejednokrotnie spotykałam się 
z faktem, iż rodzice nie pozwalają 
swym córkom zaciągać się 
w szeregi drużyn samarytańsko-
pożarniczych. (…) Najwięcej 
sprzeciwów ze strony rodziców 
zdarza się po wsiach, zwłaszcza 
tam, gdzie poziom kultury jest 
niski i gdzie organizacja nasza 
w ogóle nie jest ludności znana. 
Różne argumenty słyszy się od 
rodziców na zapytanie, czemu 
sprzeciwiają się, aby córka ich 
należała do drużyny ż.s.s.p. Jedni 
powiadają, że dziewczyna 
niepotrzebnie tylko buty zdziera, 
zamiast zrobić coś około domowego 
obejścia. Inni obawiają się, że 

Z Życia Ochotniczych Straży Pożarnych 
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z córki ich, chodzącej zupełnie jak 
chłopak w mundurze, będą się 
wszyscy śmiać przezywając ja 
strażaczką. Są i tacy, którzy uznają 
za niestosowne uczęszczanie 
dziewcząt do świetlicy, gdzie 
przecież zbierają się i strażacy.  
 

 
 
Żeńskie drużyny samarytańsko-pożarnicze 

spotykały się jednak z coraz większym uznaniem ze 
strony społeczeństwa. Działalność „samarytanek” 
zyskała sobie także i poparcie księży. Biskup 
częstochowski ks. Teodor Kubina w liście skierowanym 
do Związku Straży Pożarnych pisał:  

„Myśl tworzenia żeńskich 
oddziałów przy strażach pożarnych 
jest niewątpliwie śmiała, trzeba 
jednak przyznać, że jest 
pożyteczna i aktualna. (…) Należy 
nawet powiedzieć, że jedynie 
żeńskie drużyny strażackie mogą 
spełnić pewne zadania leżące 
w zakresie działalności straży 
pożarnej, których męskie drużyny 
albo wcale nie mogą spełnić, albo 
nie tak dobrze. Bo są to zadania, 
do których właściwie powołana jest 
kobieta. Istnieje wszelako obawa, 
która by mogła i powinna 
przemawiać przeciwko tworzeniu 
żeńskich drużyn strażackich, 
a mianowicie, by nie wyznaczano 
im celów i zadań, które by stały 
w przeciwieństwie do natury 
i powołania kobiety, by przy 
przysposabianiu do służby nie 
stosowano metod i ćwiczeń, które 
by nie odpowiadały godności 
kobiety. (…) Duch zaś, który ma 
być pielęgnowany w tych 
oddziałach jest chrześcijański, 
narodowy i społeczny.”  
 
Początkowo w pracy z drużynami żeńskiej 

służby pożarniczej kładziono niemal wyłącznie nacisk 
na ich działalność zakresie samarytańskim. Stąd też, 
zarówno władze związku, jak i poszczególne straże 
dbały o zaopatrzenie OSP w podstawowy sprzęt 

sanitarny, jak apteczki i nosze. Poza służbą 
samarytańską członkinie straży prowadziły także 
szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, 
wychowanie obywatelskie i wychowanie fizyczne, 
organizowały czyny społeczne na rzecz środowiska, 
szerzyły higienę życia codziennego. „Samarytanki” 
urządzały w swych miejscowościach obchody rocznic 
narodowych, wieczornice, zabawy, teatrzyki 
amatorskie, konkursy recytatorskie itp. 

We wrześniu 1938 roku dokonana została 
reorganizacja służby samarytańsko-pożarniczej. Była 
ona podyktowana względami obronności państwa 
i koniecznością przygotowania możliwie najsilniejszych 
rezerw kobiecych, odpowiednio przeszkolonych 
i przygotowanych do zastąpienia mężczyzn w szeregach 
strażackich na wypadek wojny. Wypływała stąd 
konieczność przygotowania kobiet do służby 
pożarniczej, a nie tylko, jak dotychczas, do służby 
samarytańskiej. W następstwie czego uległa także 
zmianie nazwa organizacji. Od września 1938 roku 
brzmiała ona: Żeńska Służba Pożarnicza. Członkinie ŻSP 
zespolone zostały organizacyjnie ze strażami 
pożarniczymi, a praca ŻSP oparta została na tych 
samych zasadach organizacyjnych i szkoleniowych, na 
jakich funkcjonowały Ochotnicze Straże Pożarne. 
Głównym zadaniem członkiń ŻSP było przygotowanie się 
pod względem teoretycznym i praktycznym do 
pełnienia wszelkich prac w zakresie pożarniczym 
i obrony przeciwlotniczo-pożarniczej. 

Wskutek wybuchu II wojny światowej żeńskie 
sekcje strażaczek nie weszły w formy organizacyjne 
OSP na plac szkoleniowy. Sporo lat upłynęło zanim 
zaczęły odradzać się  żeńskie drużyny pożarnicze.     

Śledząc wydarzenia w jednostkach OSP, 
zauważa się jak wiele celów realizowały kobiety 
działające w ich strukturach. W zakresie działalności 
kulturalnej warto podkreślić pielęgnowanie tradycji. 
Poczynania integracyjne z innymi organizacjami 
o podobnych celach niejednokrotnie utrwalały związki 
w środowisku. Działania te przynosiły obopólne korzyści 
dla całej społeczności. 

W 1931 roku na terenie gminy Sułów powstał 
VIII Pluton (Folwarki Michalowskie) założony przez 
druhnę Ludwikę Grabkowską, która pełniła funkcję 
członka Zarządu Straży Zwierzynieckiej. Straż 
w Michalowie pozyskiwała fundusze na swoje potrzeby, 
urządzała dochodowe imprezy, koncerty, loterie, 
przedstawienia i zabawy taneczne, brała również udział 
w różnych uroczystościach strażackich i patriotycznych. 
W 1934 roku Ludwika Grabkowska otrzymała list 
pochwalny za rozwój straży pożarnej. Od 1 kwietnia 
1932 roku     do 31 marca 1933 roku na terenie powiatu 
zamojskiego istniały cztery drużyny żeńskie w Nieliszu, 
Niedzieliskach, Zwierzyńcu i Sułowie, przy czym tą 
najaktywniejszą była tylko drużyna zwierzyniecka. 

W latach 1965-1975 działały 4 jednostki kobiece 
OSP: Tworyczów, Sułów, Sąsiadka i Sułowiec. Były to 
pierwsze jaskółki, które wywołały tę niezwyczajną 
wiosnę. Ich akces do współpracy na pożarniczym placu 
razem z męskimi jednostkami był czymś nowym.  

„Baby w straży?!” - mówili niektórzy. A czego 
by nie? Jeśli baba w domu trzyma trzy węgły, a chłop 
jeden – to i z prądownicą sobie poradzi. Ale kości 
zostały rzucone…. Później pojawiła się cała 
reprezentacja niewieściego stanu i choć nie wcisnęła 
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się w regulaminowe ramy, to coraz bardziej szanse na 
babskiego naczelnika rosły i przybliżały się. Wreszcie 
przyszedł taki czas, że zaistnienie żeńskiej ogniówki 
stało się możliwe i fakt ten potwierdził się na 
fotografiach. 

Działalność kobiet w OSP ożywiła wiele 

jednostek. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 
przeprowadzając kontrole przeciwpożarowe 
w jednostkach zauważała, że kobiety były bardziej 
dokładne i skrupulatne, dokonując kontroli wyposażenia 
osobistego. 

(Autor: PiSzcz) 

W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 
 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 

11.05.1997 R. GORAJEC 

 

ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 

 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP SĄSIADKA 5 OSP ŹREBCE 

2 OSP SUŁOWIEC 6 OSP KITÓW 

3 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 7 OSP ROZŁOPY 

4 OSP SUŁÓW 8 OSP ROZŁOPY KOLONIA 

Sport 

 
Dnia 6 lipca br, po raz trzeci, odbyły się zawody 

strzeleckie na strzelnicy w Sułowcu po wznowieniu jej 
działalności w roku 2013.  

W odróżnieniu od poprzednich zawodów, które 
odbywały się podczas siąpiącego deszczu, pogoda 
dopisała znakomicie. Impreza ta nie była tak szeroko 
rozpropagowana jak dwie poprzednie, gdyż uzgodniono 
że będą w niej brali udział członkowie Klubu Żołnierzy 
Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Sułowie i zaproszeni przez 
nich goście. Powodem takiej decyzji było między 
innymi to, że nadmierna liczba osób niezrzeszonych 
w KŻR przychodzących częstokroć tylko z ciekawości 
i w zasadzie nie biorących udziału w zawodach, 
stwarzała trudności techniczne dla organizatorów 
i niedogodności dla mieszkańców posesji, na terenie 
której znajduje się strzelnica. Niemniej nikomu 
z zainteresowanych nie ograniczano możliwości wzięcia 
udziału w przeprowadzanych zawodach. 

Na szczęście, wbrew obawom zarządu Klubu 
i skruszonej właścicielki posesji, która przed zawodami 
protestowała przeciwko zapraszaniu zbyt dużej ilości 
gości, zawodnicy zaczęli się stopniowo pojawiać. 
I rzeczywiście przyjechali czy też przyszli ludzie 
zainteresowani sportem strzeleckim, pragnący 
sprawdzić swoje umiejętności. 

Udział brały całe rodziny – rodzice, nastoletnie 
i całkiem dorosłe dzieci.  

O dopuszczeniu do udziału w zawodach 
decydował sędzia Jarosław Kubiak z lubelskiego 
oddziału Ligi Obrony Kraju.  

Łącznie strzelało 39 osób. Każdy z zawodników 
oddawał 3 strzały próbne i dziesięć strzałów ocenianych 
przez sędziego. Stroną organizacyjną zawodów 
zajmował się Krzysztof Ferenc z Sąsiadki, posiadający 

ku temu stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Biuro 
zawodów, w zastępstwie nieobecnej dyrektor LOK 
w Lublinie Pani Anny Malinowskiej, prowadziła autorka 
niniejszego artykułu. 

Tym razem rozgrywano tylko jedną konkurencję 
– karabinek kbks, niemniej i ta konkurencja wzbudzała 
spore namiętności. No cóż, człowiek tak jest 
skonstruowany, że zawsze chce być najlepszy. 
Potwierdza tę tezę zachowanie uczestników zawodów, 
którzy już poza konkurencją strzelali jeszcze 
kilkakrotnie, chcąc udowodnić sobie i innym, że 
potrafią być lepsi i musimy przyznać, że udawało im się 
to znakomicie. Tak więc prawdą jest, że ćwiczenie 
czyni mistrza. 

Nagrodą główną był puchar ufundowany przez 
radnego wojewódzkiego Pana Mariana Jaworskiego 
z Deszkowic, który niestety nie mógł być obecny na 
zawodach ze względu na obowiązki obligujące go do 
udziału w uroczystym zakończeniu Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych w Sitnie. 

Puchar ten zdobył Marcin Bielecki z KŻR LOK 
Radecznica, który uzyskał 84 pkt.  

Sułowiec miał również godnego reprezentanta 
albowiem drugie miejsce zajął nasz krajan Krzysztof 
Sowa z ilością pkt. 83. 

Poniżej publikujemy szczegółową listę osób 
biorących udział w zawodach i ich wyniki. 9 najlepszych 
zawodników zostało uhonorowanych dyplomami. 
Dyplom został także wręczony Panu Mieczysławowi 
Kisiakowi, najstarszemu uczestnikowi zawodów, 
któremu wiek nie przeszkadza w pokazaniu 
„sportowego pazura”. 

Zawody Strzeleckie w Sułowcu 
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Wyniki zawodów: 

Imię i Nazwisko pkt./miejsce 

Marcin Bielecki 84 / I 
Krzysztof Sowa 83 / II 
Mateusz Pić 82 / III 
Dariusz Nowaczek 80 / IV 
Mieczysław Poźniak 78 / V 
Adam Kaleniuk 76 / VI 
Klaudia Polakowska 74 / VII 
Marlena Bizior 70 / VIII 
Anna Grzywna 67 / IX 
pozostałe miejsca umieszczone na stronie 

internetowej www.forum.sulow.pl 

Oczywiście zawodnicy, którzy już ochłonęli po 
sportowych emocjach mogli zwyczajowo upiec sobie 
kiełbaskę na ognisku. 

Mamy nadzieję, że następne zawody, 
planowane na połowę września br będą liczniejsze 
i z taką samą sportową atmosferą, szczególnie, że 
sędzia obiecał, że postara się, żeby jedną z konkurencji 
było strzelanie z karabinka półautomatycznego. 

To będzie zabawa, prawie jak w filmie. 

Kończąc relację z zawodów pragniemy 
podziękować sołtysowi wsi Sułowiec Pani Henryce 
Bazeli, która jest również członkiem Klubu Żołnierzy 
Rezerwy w Sułowie i jak zawsze z własnej woli zajmuje 
się oprawą zawodów. Może na następne zawody 
zorganizuje również jakąś fajną muzykę, taką 
międzypokoleniową. 
 

(Autor: Hanna Mrówczyńska) 

 W dniu 28 czerwca 2014 roku odbyły się 
Eliminacje do XV Igrzysk LZS Mieszkańców Zamojskiej 
Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego w piłce 
siatkowej i nożnej kobiet i mężczyzn. Eliminacje odbyły 
się na obiektach sportowych „Orlik 2012” i boisku 
piłkarskim w Jarosławcu. Wzięły w nich udział 
reprezentacje 14 gmin z terenu Powiatu Zamojskiego. 
Gminę Sułów w piłce nożnej i siatkówce reprezentowały 
uczennice ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
z Zespołu Szkół w Michalowie a w piłce nożnej 
mężczyzn GKS „Perła” Deszkowice.  
Końcowa klasyfikacja w kategorii piłki nożnej kobiet:  
Grupa A                 
1.StaryZamość  
2.Miączyn  
 3.Skierbieszów          
4. Sułów  

 W eliminacjach w piłce nożnej kobiet wzięło 
udział 9 reprezentacji. Do finału awansowały gminy: 
Stary Zamość, Miączyn, Sitno, Krasnobród 
Końcowa klasyfikacja w kategorii siatkówki kobiet: 
Grupa A                      
1.Sitno             
2.Stary Zamość   
3.Krasnobród     
4. Szczebrzeszyn   
5. Sułów   
 W eliminacjach piłki siatkowej kobiet 
uczestniczyło 10 reprezentacji gmin. Do finału 
awansowały gminy: Sitno, Stary Zamość, Zamość, 
Miączyn. 
Łącznie w eliminacjach wzięło udział 350 osób. Liczba 
uzyskanych kwalifikacji z poszczególnych gmin: Sitno – 
3 drużyny, Miączyn – 3 drużyny, Zamość – 3 drużyny, 
Zwierzyniec 3 drużyny, Stary Zamość – 2 drużyny , 
Szczebrzeszyn – 1 drużyna, Łabunie – 1 drużyna. 
Końcowa klasyfikacja w kategorii piłki nożnej 
mężczyzn:  
Grupa B 
1. Zwierzyniec  
2. Sitno                                                                                                                                                                                                                           
3. Sułów                                                                                                                                                                                                                          
4. Adamów                                                                                                                                                                                                                             
5. Radecznica                                                                                                                                                                                                               
Do finału awansowały gminy: Zwierzyniec, Sitno, 
Zamość, Miączyn. 

Końcowa klasyfikacja gmin:                                                                                                                                                                                             

1. Sitno 621 pkt.                                                                                                                                                                                                                    

2. Łabunie 508 pkt.                                                                                                                                                                                                               

3. Miączyn 458 pkt.                                                                                                                                                                                                                   

Udział w eliminacjach do XV Powiatowych Igrzysk LZS 
w grach zespołowych   
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4. Zamość 381 pkt.                                                                                                                                                                                                                         

5. Adamów 295 pkt.                                                                                                                                                                                                                      

6. Komarów 282 pkt.                                                                                                                                                                                                             

7. Zwierzyniec 251 pkt.                                                                                                                                                                                                            

8. Skierbieszów 229 pkt.                                                                                                                                                                                                                

9. Stary Zamość 225 pkt.                                                                                                                                                                                                              

10. Krasnobród 198,5 pkt.                                                                                                                                                                                                  

11. Szczebrzeszyn 195,5 pkt.                                                                                                                                                                                              

12. Radecznica 58 pkt.                                                                                                                                                                                                 

13. Sułów 30 pkt.                                                                                                                                                                                                                 

14. Nielisz 9 pkt.                                                                                                                                                                                                                 

15. Grabowiec 7 pkt. 

 

(Autor: PiSzcz) 

PUCHAR STAROSTY ZAMOJSKIEGO - Runda Wstępna 
 
Wyniki meczów Pucharu Starostów:      
Runda wstępna: 
12/13 lipca 2014 r.  
I. Fabryka Futbolu 1-9 MGKS Igros Krasnobród  
II.  LKS Orion Stihl Jacnia 0-12 KS Sokół Zwierzyniec  
III. GKS Potok Sitno 3-5 LKS Olimpia EB Wojan Miączyn  
IV. GKS Relax Radecznica 0-3 STS Gryf Gmina Zamość  
V. GKS Perła Deszkowice 1-4 ASPN Roztocze Szczebrzeszyn  

(Autor: PiSzcz) 

 W sobotę 12 lipca obchodziliśmy 64 Rocznicę 
Likwidacji Klasztoru i Gimnazjum w Radecznicy oraz II 
Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Uroczystości 
rozpoczęły się uroczystym przemarszem spod Urzędu 
Gminy do Klasztoru, z udziałem Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego, Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Kocudzy, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych 
gości. 
 
 Przed Mszą Świętą inscenizację aresztowania 
zakonników przeprowadzili rekonstruktorzy z Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej "Wir" z Biłgoraja. Historię 
kasaty klasztoru w kilku zdaniach przypomniał 
o. Zenon, a na temat II Inspektoratu AK wypowiedział 
się Pan Dariusz Pilarski - wnuk ppłk Mariana Pilarskiego 
ps. "Jar". 
 
 W klasztorze obecni byli znaczący goście: 
żołnierz mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" - 
Pan Stanisław Gajewski ps. "Staś"; rodzina Mariana 
Pilarskiego ps. "Jar" - Dariusz Pilarski, Artur Pilarski 
i Wacława Pilarska; Tadeusz Kopeć ps. "Bartek", 
Zbigniew Kruk ps. "Witek", Pan Adolf Stachyra  - syn 
Andrzeja Stachyry ps. "Saturnin", Pan Adam Broński - 
syn Zdzisława Brońskiego ps. "Uskok" oraz Pani Krystyna 
Frąszczak - siostrzenica mjr Hieronima Dekutowskiego 
ps. "Zapora". 
 
 Były także delegacje wielu urzędów, 
stowarzyszeń i instytucji w osobach: Pana Sławomira 
Zawiślaka - Prezesa ŚZŻ AK o. Zamość, Pana Jacka 
Polańczyka - UDSKiOR, Pana Jacka Weltera - dyrektora 
IPN o. Lublin, ppłk Mariana Szymuli - dowódcy 16 
Batalionu Saperów z Niska, Zbigniewa Tchórzewskiego - 

Prezesa Związku Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Pana Marka Splewińskiego - Prezesa 
Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, Pana 
Piotra Gawryszczaka - Wiceprezesa Fundacji 
Niepodległości, Pana Zbigniewa Młyńca - Prezesa 
Środowiska AK-WiN z Poniatowej, Pana Eugeniusza 
Krukowskiego - Wójta Gminy Turobin, Pana Jarosława 
Wachowicza - Komendanta Gminnego OSP oraz Pana 
Jana Sitarza - Przewodniczącego Rady Gminy 
Radecznica. 
 
 Nie wolno także zapomnieć o udziale wielu 
pocztów sztandarowych reprezentujących m.in.: 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o. Zamość, 
Środowisko Zaporczyków, Środowisko AK-WiN 
z Poniatowej, Bełżyc, Lublina i Urzędowa oraz inne 
związki kombatanckie z naszego regionu. 
 
 Po Mszy Świętej odczytano Apel Pamięci, 
zakończony salwą honorową oraz złożono wieńce przy 
tablicach upamiętniających Tadeusza Kuncewicza ps. 
"Podkowa", Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" 
i Wacława Płonkę ps. "Czarny". 
 
 Pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą 
w kierunku Kaplicy "Na wodzie", zatrzymał się w lesie 
klasztornym, gdzie odbyła się inscenizacja zdobycia 
posterunku niemieckiego przez oddział partyzancki. 
Mimo niesprzyjającej pogody rekonstruktorzy sprawili 
się bardzo dobrze i z należytym rozmachem przybliżyli 
zebranym część naszej historii. 
 
 Na ołtarzu polowym przy Kaplicy koncert 
wykonała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kocudzy, 

64 Rocznica Likwidacji Klasztoru i Gimnazjum w 
Radecznicy i II Inspektoratu Zamojskiego AK 

Relacje z imprez kulturalnych 



19 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

wystąpiły dzieci z Gimnazjum w Radecznicy 
z okolicznościową akademią oraz zabrał głos Pan 
Kajetan Rajski - autor książki "Wilczęta". Ostatnim 
akcentem tej części uroczystości był występ zespołu 
"Andrzejkowe Nutki", który przygotował przegląd pieśni 
partyzanckich. 
 
 Po występach znalazł się czas na poczęstunek, 
a także na rozmowy z weteranami i zaproszonymi 
gośćmi. 
 
 Wieczorem o godzinie 20:00 odbył się koncert 
Tadka Polkowskiego, który zaprezentował utowory ze 
swoich płyt "Niewygodna Prawda" i "Niewygodna Prawda 

II". 
Mimo deszczowej pogody uroczystości 
przebiegły sprawnie przy udziale kilkuset 
osób. Na pewno była to lekcja historii 
i zachęta do jej poznawania dla wszystkich 
przybyłych. 
 
 Organizatorzy uroczystości: o. Zenon 
(Sanktuarium Św. Antoniego 
w Radecznicy), Wojciech Kondrat (GKS 
Relax Radecznica), Krzysztof Kłodnicki 
(Sołtys Wsi Radecznica) i Andrzej Kondrat 
(Stowarzyszenie "Mokrelipie"). 
 
 Współpraca: Fundacja 
Niepodległości, Stowarzyszenie "Nasz 
Sułowiec", GRH "Wir", Patriotic Wear, GW 

Perkun, SKOK Kasy Blachnickiego, Zespół Muzyczny 
Sonic, 16 Tczewski Batalion Saperów 
 
 Patronat Honorowy: Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej o. Zamość, IPN Lublin, Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewoda 
Lubelski, Zrzeszenie WiN, NSZ, Burza 2014, Fundacja 
Łączka, Muzeum AK im. Fieldorfa "Nila" w Krakowie 
 
 Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość, 
Tygodnik Zamojski, zamosc.tv, zamosconline.pl, 
Tygodnik Niedziela, Muzyka Nowaka. 
 

(Autor: Wojciech Kondrat) 

Dnia 14 lipca 2014 r. wyruszyliśmy na rajd 
rowerowy zorganizowany przez proboszcza parafii Św. 
Apostołów Piotra i Pawła ks. Marka Gudza. O godz. 800 
po porannej mszy wyruszyliśmy spod kościoła 
w Tworyczowie do Trzęsin. Pielgrzymka poświęcona 
była pamięci ks. Michała Łukasika z parafii 
w Tworyczowie i wiodła szlakami Roztocza 
Zachodniego. W rajdzie udział wzięło 17 rowerzystów. 

W drodze do celu postanowiliśmy zatrzymać się przy 
jeziorze w Podlesiu Małym. Po półgodzinnym 
odpoczynku ruszyliśmy w dalszą drogę, jednak gdy 
opuszczaliśmy przepiękne jezioro, zostaliśmy 
zaproszeni na poczęstunek przez Państwa Annę i Leszka 
Poźniaków. Po krótkim odpoczynku i poczęstowaniu się 
wszystkimi smakołykami ruszyliśmy dalej. Kolejnym 
ważnym miejscem był Gilów, w którym poznaliśmy 
ks. Mieczysława Nowaka, podarował on nam książki 
z autografem. Zwiedziliśmy także jego posesję w celu 
zobaczenia pustelniczego życia, jakie wiezie 
ks. Mieczysław. Na koniec wszyscy wpisaliśmy się do 
księgi gości. Następnie ruszyliśmy dalej. W Hoszni 
Ordynackiej udaliśmy się na punkt widokowy, z którego 
obserwowaliśmy przepiękne krajobrazy. 

Wieczorem dotarliśmy do celu, w Trzęsinach 
odwiedziliśmy kapliczkę św. Antoniego Padewskiego 
oraz źródło, któro powstało, gdy pielgrzym podczas 

Rajd rowerowy do "małej Szwajcarii" 
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swojej wędrówki, chciał odpocząć. Po powrocie do 
miejsca zakwaterowania rozpaliliśmy ognisko. 
Następnego dnia o godz. 900 wyruszyliśmy w drogę 
powrotną, jadąc przez Radecznicę, mieliśmy okazję 
odwiedzenia Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego 
a także wysłuchaliśmy historii powstania klasztoru 
ojców bernardynów. Do domów wróciliśmy zmęczeni 
ale w dobrych nastrojach. Wyprawa była pouczająca 
i udana. 

 

(Autor: MP) 

Imprezy kulturalne i inne 
 

12 – 14.08 - Szczebrzeszyńskie Dni Tradycji. 

24.08 - II Piknik Rodzinny  w Sułowcu  

 Godz. 1300 Rozpoczęcie  
  W programie m.in.. 
   Występ orkiestry dętej 
   Konkursy dla dzieci  
   Prezentacja kuchni regionalnej 
 Organizatorzy OSP Sułowiec i Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” 

Szarlotka domowa 
 
Ciasto: 
3 szkl. mąki 
1 szkl. cukru 
4 jajka 
kostka margaryny 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
2 łyżki śmietany 
 
Jabłka: 
1,5 kg jabłek 
łyżeczka cynamonu 
12 łyżeczek cukru 
 
Przygotowanie: 
Jabłka obrać, pokroić na niewielkie kawałki i razem 
z cukrem lekko podsmażyć, tak aby się nie rozpadły. 
Dodać cynamon. 
Przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia 
bezpośrednio na stolnicę, dodać 3/4 szklanki cukru oraz 
masło. Całość posiekać nożem. Dodać 3 żółtka i 1 całe 
jajko. Zagnieść szybko ciasto i podzielić na 2 części. 
Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę. 
Jedną część ciasta rozwałkować (najlepiej pomiędzy 
dwoma arkuszami papieru do pieczenia) i przełożyć do 
prostokątnej formy. Odkleić wierzchnią warstwę 
papieru. Wstawić do lodówki. Białka z 3 jaj ubić na 
pianę, następnie stopniowo dodawać resztę (1/4 
szklanki) cukru, ciągle ubijając, aż piana będzie 
sztywna i błyszcząca. 
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę z ciastem wyjąć 
z lodówki, wyłożyć jabłka. Przykryć ubitą pianą 
z białek. Na wierzch położyć drugą część 

rozwałkowanego ciasta. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 
1 godzinę (gdyby w trakcie pieczenia wierzch za bardzo 
się zrumienił, położyć kawałek folii aluminiowej). Po 
upieczeniu posypać cukrem pudrem.  
 
Dżem malinowy 
 
Składniki: 
1 kg malin 
1 kg cukru 
 
Przygotowanie: 
Czyste maliny przebrać  tak by nie było listków . 
Wsypać do rondla z grubym dnem i mieszając ogrzewać 
aż puszczą sok ( 5-10 minut). 
 
Wsypać cukier i dalej smażyć aż cukier całkowicie się 
rozpuści. W trakcie smażenia zbierać z wierzchu pianę. 
 
Po 15 minutach przełożyć gorący dżem do czystych 
wyparzonych słoiczków .Zamknąć .Pasteryzować 10 
minut.  
 

(Opracowała: AJ) 

Seta i galareta 
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Idziemy po zdrowie... 
  
Idzie kobieta po chodniku  i podpiera się 
kijkami. Zobaczył ją  przechodzący mężczyzna i  pyta:- 
A gdzie Pani zgubiła narty? Kobieta  odpowiada: 
kupiłam sobie na razie kijki, a na narty muszę jeszcze 
sporo zapracować....ha haha...  
 Taka reakcja na osoby uprawiające 
NordicWalking jest u nas dość często spotykana. 
Zapewne wynika to z braku wiedzy na temat dyscypliny 
NordicWalking. 

Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić bardzo 
popularną na zachodzie formę aktywności ruchowej. 
 NordicWalking to marsz wykonywany ze specjalnie 
zaprojektowanymi kijami oraz profesjonalnym 
zapięciem do rąk. Technika poruszania się z kijami jest 
zaczerpnięta z narciarstwa biegowego. Zastosowanie 
takiego rozwiązania pozwala na podniesienie 
efektywności treningu w porównaniu ze zwykłym 
marszem. NordicWalking ma jeszcze większą zaletę, 
jest on mianowicie najbardziej naturalną dla nas formą 
ruchu, co sprawia, że każdy bez względu na płeć i wiek 
może spacerować z kijkami. 
 
Zapamiętaj, że NordicWalking: 

  poprawia ogólną wydolność organizmu,  
 pozwala na dłuższe spacery bez większego 
odczuwania zmęczenia  
mięśni nóg (szczególnie zalecane dla osób starszych 
i po urazach), 

  odciąża stawy: skokowe, kolanowe, biodrowe 
i kręgosłupa, 

  angażuje górne partie mięśniowe (tułów 
i ramiona), 

  zwiększa zapotrzebowanie na kalorie, 

  ułatwia chodzenie po nierównym i górzystym 
terenie, 

  daje dużo radości poprzez wpływ na produkcję 
endorfin, czyli hormonów szczęścia, 
 to świetny sposób na poprawę sylwetki, polecany 
szczególnie osobom otyłym. 
  
Jakie długie kije kupić?  
Należy dobrać długość według następujących 
wytycznych: 
1. Obliczamy długość według wzoru 0,7 X wysokość 
naszego ciała w cm,np. przy wzroście 175 cm [ 170 X 
0,7 = 119 cm] kupujemy kije o długości 120 cm. 
2. Wykonujemy test na tzw. „kąt prosty” – stajemy na 
szerokość bioder, uginamy ramiona w stawie łokciowym 
tak, aby uzyskać kąt prosty. Ramiona przylegają do 
tułowia i są prostopadłe do podłoża. Jeśli mamy kąt 
prosty to jest ok., jeśli nie, to zmieniamy na dłuższy 
lub krótszy. 

 
  Kije – stanowią nasz najważniejszy sprzęt nordic 
Ich odpowiedni zakup gwarantuje nam realizację 

prawidłowej techniki marszu. Kupujemy kije z rączką 
wyprofilowaną i gładką, a co najważniejsze 
z odpowiednią rękawiczką, która nałożona na dłoń, po 
jej otwarciu będzie zapewniała odpowiednią pozycję 

kija w dłoni oraz to, iż po puszczeniu kija w momencie 
odpychania się – kij nam nie ucieknie ( patrz zdjęcie ) 
i będziemy mogli bez problemu ponownie uchwycić 
rączkę kija. 

Teraz już nic nie stoi Państwu na przeszkodzie, 
żeby w pełni nacieszyć się zaletami NordicWalking. 
Wystarczy zaplanować trasę, spakować do plecaka 
wodę i jedzenie oraz zabrać ze sobą rodzinę, 
przyjaciół i znajomych. 
 Zachęcam wszystkich do przygody 
z NordicWalking i potraktowania jej jako dobrego 
relaksu, wysiłku fizycznego oraz oderwania się od 
codzienności.  

Walory zdrowotne NordicWalking : 
  

 angażuje wiele partii ciała, między innymi 
mięśnie klatki piersiowej, tricepsów, 
bicepsów, ramion i brzucha, 

 w trakcie treningu bierze udział ok. 90 
procent mięśni, a spacer z kijkami jest 
o 40 procent bardziej efektywny niż bez 
nich, 

 uprawiając NordicWalking nie 
tylko ćwiczymy całe ciało, ale 
również usprawniamy swój układ 
oddechowy i sercowo-naczyniowy - 
zwiększymy pobór tlenu, wybierając 
bardziej urozmaicony teren, 

 chód z wykorzystaniem specjalnych 
kijków pozytywnie  stymuluje 
przemianę materii, co wpływa na 
utratę zbędnych kilogramów, 

 trening powoduje wzrost tętna od 5 do 17 
uderzeń na minutę, rozluźnienie 
napięcia w karku i ramionach, a co 
najlepsze nie obciąża naszych stawów, 
kręgosłupa i kolan, 

 dzięki kijkom mamy poczucie 
bezpieczeństwa i możemy efektywnie 
trenować w każdych warunkach i na 
każdym terenie. 

Najlepsze w NordicWalking jest to, że może je 
trenować każdy – niezależnie od wieku i sprawności 
fizycznej. Możemy ćwiczyć na powietrzu, w każdych 
warunkach i o każdej porze roku. 

Pamiętaj, ty też możesz się przekonać, że 
wartooo... 
„Ruch to zdrowie – każdy Ci to powie” – to znane 
wszystkim powiedzenie jest nie do podważenia. Lepiej 
zapobiegać, niż leczyć... Dlatego gorąco zachęcam, 
weź kije i w trasę... jeżeli jeszcze masz wątpliwości, 
czy obejrzeć kolejny odcinek serialu, czy wyjść na 
spacer z „kijkami” to ... 
 J e s t  t o  s p o r t  d l a  d e l i k a t n y c h 
stawów, a więc odpowiedni dla osób z problemami 
ortopedycznymi, np.: bólami kolan, bioder, 
kręgosłupa. Kije bowiem stanowią dodatkową „parę 
nóg”. 

Sport ten jest wspaniałą formą aktywności 
ruchowej dla osób otyłych, które chcą przygotować 
organizm do większego wysiłku jak bieg, siłownia czy 
fitness. 

Regularne spacery z kijami, oprócz 

Zadbaj o swój „najcenniejszy skarb”.... 
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wymienionych fizycznych aspektów zdrowotnych, 
przynoszą trenującym również odprężenie, poprawę 
samopoczucia, a także podnoszą poziom endorfiny, 
czyli hormonu szczęścia, którego bardzo często nam 
brakuje.  Możemy maszerować spokojnie, łagodnie, 
uzyskując wspaniałe odprężenie, jak i ostro, 
dynamicznie, osiągając pełne korzyści z marszu – 
dowolność wyboru pozostaje w naszych nogach 
i rękach. 

Krótko mówiąc: sport ten może uprawiać 
niemal każdy, młodzi, seniorzy, kobiety w ciąży, 
ludzie z różnymi schorzeniami, jak np.: schorzenia 
kardiologiczne czy cukrzyca, gdyż intensywność 
i tempo marszu narzucamy sobie sami. 
 Istotna jest prawidłowa technika marszu zwana 
techniką diagonalną, czyli: lewa noga i prawa ręka 
(podobnie jak marsz w wojsku). Polega na 
zaangażowaniu do wysiłku jak największej partii ciała 
poprzez zwiększone wymachy ramion, wydłużony krok 
i prawidłowe zastosowanie kijów. 
 Prawidłowa technika treningu NordicWalking: 
kijki podczas każdego treningu powinny być ustawione 

skośnie za nami, tworząc z powierzchnią kąt około 45 
stopni. 
 
WAŻNE: 

 kijków nie wbijamy przed sobą, nie podpieramy 
się, tylko odpychamy! 

 nasza dłoń wysuwana z kijkiem do przodu 
powinna być podnoszona tylko do wysokości 
pępka, 

 należy pamiętać, aby zawsze utrzymywać 
naprzemienną pracę ramion; 

 należy utrzymać rytm jednoczesnego wysuwania 
lewej stopy i prawej ręki do przodu; 

 dłonie zawsze powinny być lekko otwarte, 
w czasie przeciągania ramion do tyłu całkiem 
otwarte, zaciskają się tylko na krótko 
w momencie osadzania kija na podłożu; 

 stopę stawiamy na piętę, przenosząc następnie 
środek ciężkości na przód stopy. 

 
(Autor: A.B.) 

Cykady świerszczy grają pieśń żniwną , 
przy blasku księżyca w ciepły wieczór lipcowy. 
Dojrzałe zboża falują na wietrze czekając na żniwiarzy. 
Dzisiaj już nie sierpy i kosy lecz kombajny koszą zboże  
Już nie gniady ani kary lecz traktor skibę orze. 
Już nie gospodyni wiejska chleb piecze na żarze,  
lecz piekarnia mechaniczna z zawodowym piekarzem. 
Lecz mimo mechanizacji i postępu nauki, 
najsmaczniejszy chleb piecze gospodyni według starej sztuki. 
Wiejski chleb pachnie swojsko,  
bochen krzyżem jest znaczony i na cały kraj dzielony. 
Gdy rząd wyprzeda obcym polską ziemię,  
zginie chłopska klasa z nią piastowskie plemię 
Szanujmy więc rodacy chłopa i pracę jego,  
bo on jest ostoją państwa polskiego. 
 

(Autor: Zofia Złomańczuk) 

Wieczór w Sułowie 

 
Żniwiarz: Pamiętasz, pamiętasz  
Dziewczyno moja  
Jak ja kosił tyś wiązała  
Tyś się do mnie przysuwała  
Ja nie miał czasu   
Ja nie miał czasu 
 
Żniwiarka: 
Ja do Ciebie się przysuwała 
bom se tylko spocząć chciała 
a tyś co myślał 
a tyś co myślał 
 
 
 

 
Żniwiarz: 
Co ja myślał sobie wtedy 
To Ci powiem może kiedy 
Dzisiaj nie mogę 
Dzisiaj nie mogę  
 
 
Żniwiarka: 
A ja myślę już po żniwie  
Odpocząłeś se uczciwie 
To się namyślisz 
To się namyślisz 
 
 
 

 
Żniwiarz: 
A jak Tobie tak się spieszy 
To się może człek ucieszy 
No to chodźwa 
No to  
 

Wincenty Pitura 

„ŻNIWIARZ I ŻNIWIARKA” 
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Jak się w Sułowie 
szanuje przyrodę! 
Czyli rajd 4x4 
Sułów wciąga. 
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Humor  

 
- Tato, dlaczego ta piosenkarka zamyka oczy, gdy 

śpiewa? 
- Nie wiem. Pewnie nie może znieść widoku cierpiących 

słuchaczy… 
———————————————— 

- Mamo! Jak dorosnę, zostanę muzykiem! 
- A na czym będziesz grać? 

- Na magnetofonie! 
—————————————— 

Dwaj panowie wychodzą z filharmonii. 
- Czy ten pianista był naprawdę taki dobry? 

- Chyba tak. Oklaski, które mnie obudziły, były 
wyjątkowo głośne! 

——————————————— 
Dwaj melomani rozmawiają po wyjściu z filharmonii: 

- Co za nudny koncert! 
- To dlaczego biłeś brawo? 
 -Z radości, że się skończył! 

 
(Humor  przesłał Poździk Wiesław) 

Zawody 
Strzeleckie w 

Sułowcu 

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

