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Przedstawiamy stronę gazety z 1 września 1939 roku która oddaje nastrój tamtych tragicznych dni. 
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Feliksa Poździk 
urodziła się 5 stycznia 
1919 roku w Sułowie. Gdy 
ukończyła siedem lat, 
zaczęła uczęszczać do 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j 
w Sułowie. Była bardzo 
pilną uczennicą . Po 
ukończeniu siódmej klasy 
bardzo chciała dalej się 
uczyć, niestety, nie mogła 
z  powodu „c iężk ich 
warunków materialnych 
rodziców‖- jak twierdziła. 

 Po ukończeniu 
szkoły mieszkała razem 
z  rodzicami i pomagała im 
w gospodarstwie rolnym. 
Jej ulubionym zajęciem, 
któremu poświęcała cały 
swój wolny czas, było 
czytanie książek, pisanie 
wierszy i piosenek. 

 W  1939  roku 
szczęście się do niej 
uśmiechnęło, niestety na 
krótko. Po złożeniu podania została przyjęta do 
Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Sitnie nie mogła jednak 
podjąć nauki, gdyż wybuchła wojna. W czasie wojny 
ludność  została wysiedlona, były to bardzo trudne lata 
– jak pisała „te ciężkie lata okupacji jakoś minęły‖. Po 
wyzwoleniu „wszystko zaczęło wracać do normy‖- 
twierdziła. 

 W latach 1946-47 zaczęła pracować w szkole 
w Sułowie jako nauczycielka, uczyła dzieci klasy 
czwartej. Po wojnie brakowało nauczycieli, więc 
została zatrudniona, gdyż bardzo lubiła dzieci i pracę 
z nimi. Oprócz tego prowadziła także Koło Młodzieży 
Wiejskiej  „Wici‖, ponieważ praca ta ją pasjonowała. 
Z wielkim zapałem i radością przygotowywała imprezy, 
przedstawienia i występy. 

 W roku 1948/49 pracowała w Zarządzie Gminy. 
W 1950 roku ukończyła dwutygodniowy kurs 
bibliotekarski w Lublinie. Wtedy rozpoczęła pracę 
w Bibliotece Gminnej w Sułowie. Nie pracowała tu 
długo, gdyż w kolejnym roku 1951 dostała propozycję 
pracy w Prezydium  Gminnej Rady Narodowej 
w charakterze referenta podatkowego, więc z niej 
skorzystała i pracowała do 1953 roku włącznie. Podjęła 
jednak decyzję o zwolnieniu się z tej pracy . Do 1959 
roku  zajmowała się pracą w gospodarstwie.  

 W 1959 roku Pani Fela  rozpoczęła ponownie 
pracę w Bibliotece Gromadzkiej w Sułowie.  Praca 
bibliotekarki dawała jej wielkie zadowolenie , chociaż 
czasami napotykała na wiele trudności. „Mimo 
trudności, jakie napotykam na swojej placówce, mimo 
nieodpowiednich warunków, jakie istnieją , mimo 
ciężkiej pracy i zaległości ze wszystkich lat ubiegłych , 
to jednak pracę tę polubiłam i naprawdę się do niej 
przywiązałam‖ – napisała w swoim życiorysie 
08.09.1960 roku. Przepracowała w niej 27 lat. 
W 1986  odeszła na emeryturę . 

 Pani Fela – tak była nazywana przez większość 

okolicznych mieszkańców - była osobą niezwykle 
oddaną społeczności lokalnej, dzięki , której „tętniło 
życie‖ w Sułowie. Była dosłownie wszędzie, tworzyła na 
zawołanie swoje wiersze oraz piosenki, aby uświetniać 
różne imprezy i uroczystości. Na jej twarzy zawsze 
widniał uśmiech,  dzieci niemal ‖lgnęły‖ do niej jak 
pszczoły do ula. 

 Przez te wszystkie lata przygotowywała różne 
montaże słowno-muzyczne, które uświetniały 
uroczystości państwowe jak i kościelne. Nie było 
uroczystości, której Pani Fela by nie przygotowała, czy 
to dla księdza , biskupa czy policjanta. Bez niej nie 
mogły się też obejść zaślubiny, gdyż zajmowała się 
układaniem welonu i strojeniem Panny młodej. Jednym 
słowem była „duszą wsi‖, panny młode stroiła do ślubu, 
pisała wiersze i tworzyła ludowe przyśpiewki. 

 W każdym roku odbywały się Dożynki 
z udziałem jej Zespołu Śpiewaczego oraz dzieci 
i młodzieży przez nią przygotowanej, zarówno 
w koście le, jak też na scenie przy 
remizie.  Przygotowania do tych uroczystości odbywały 
się u Pani Feli na podwórku. Zawsze tam było gwarno 
i wesoło .  Można było posłuchać różnych melodii pieśni 
ludowych , recytacji, obejrzeć tańce przy 
akordeonie ... i wiele innych przygotowań. 

Była  animatorką kultury na wsi , każdego 
potrafiła zachęcić do współpracy, bez względu na wiek. 
Z jej inicjatywy powstało Koło Gospodyń Wiejskich, 
z którego wyodrębniony został Zespół Śpiewaczy, 
istniejący do dnia dzisiejszego. 

 Z wielką pasją  pracowała i tworzyła do 
ostatnich dni życia. Zmarła w 1998 roku. 

Pani Fela była osobą , dla której największą 
nagrodą za jej trud i pracę był uśmiech dziecka 
i drugiego człowieka. Lubiła żartować, częstym jej 
„towarzyszem‖ był dobry humor. 

 Jej wieloletnia praca na rzecz społeczności 

Ocaleni od zapomnienia 
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Piękna, malownicza wieś położona w środkowej 
części gminy Radecznica, nad rzeką Gorajec a więc już 
na Roztoczu właściwym. Pierwsze, zachowane w formie 
pisemnej wzmianki o miejscowości pochodzą z XV 
wieku - w 1403 r. zostaje ustanowiona parafia 
w Mokrymlipiu, w granice której Zaburze zostało 
włączone - ale to forma pisana, bo tak naprawdę 
więcej mówią przypadkowe znaleziska archeologiczne 
narzędzi kamiennych: noży, siekierek, grotów strzał, 
które pozwalają stwierdzić, że teren obecnego Zaburza 
był już zamieszkały 3200- 1800 lat przed naszą erą. 
Dogodne położenie wśród borów, nad rzeką pozwalało 
na spokojne, ustabilizowane życie z dala od wszelkich 
walk o władzę. Takie też są legendy dotyczące 
pochodzenia nazwy wsi; mówi się, że Zaburze dlatego, 
że za borami lub dlatego, że za burzami historycznymi 
i atmosferycznymi.  

Zanotowano w aktach dawnych ,że w 1643 r. 
Jan Sobiepan Zamojski kupił od Latyczyńskich za 63 tys. 
trzecią część Latyczyna, Chłopkowa, Uścia, Gorajca, 
Woli i Wólki Gorajskiej, Zaburza, Czarnegostoku 
i Lipowca. Zapewne dalsze części wsi należały do 
innych właścicieli. Inwentarz z 1749 r. notował we wsi 
karczmę wjezdną, natomiast z 1792 r. młyn. 

W 1794 r. wybudowano nową karczmę. Spis 
z 1827 r. notował wieś w powiecie zamojskim i parafii 
Mokrelipie. Liczyła wówczas 59 domów i 318 
mieszkańców. 

Pod koniec XIX w. tutejszy folwark ordynacki 
wchodził w skład dóbr Gorajca.  

Według spisu z 1921r we wsi było 125 domów 
i 715 mieszkańców, wyłącznie Polaków. W 1929 r 
Kazimierz Zieleniewski posiadał w Zaburzu 336 ha 
ziemi, młyn należał do A. Molędy a wiatrak do P. 
Kuryka. 

W 1934 r. osadnik Michał Kukułowicz ze 
Szczebrzeszyna wybudował tartak na terenie wsi 
Zaburze - Połać działający do lat 40-tych.  

Zaburze to duża wieś podzielona na kilka 
dzielnic: Doliny, Połać, Pomorze, Pożarki, Kolonia, 
Kolonia pod Lipiem, Świniarki, Zakręcie. 

W okresie pomiędzy I a II wojną światową 
Zaburze było dobrze zorganizowaną i przodującą wioską 
na terenie gminy Radecznica. Istniało Kółko Rolnicze, 
Koło Gospodyń,Stronnictwo Ludowe i Koło Młodzieży 
Wiejskiej "Siew" i oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna. 
Kółko Rolnicze organizowało "spędy" trzody chlewnej, 
które odbywały się raz w tygodniu, na placu przed 
remizą strażacką.  

Ze wspólnych pieniędzy zakupiono tryjer do 
czyszczenia zboża siewnego, a także gromadzki siewnik 
i międlarkę do lnu i konopi. Koło Gospodyń 
organizowało kursy kroju, szycia i pieczenia.  

Członkowie Kółka Rolniczego czynnie 
uczestniczyli w pracach społecznych na rzecz wsi, 
wystawach, dożynkach a także w amatorskim ruchu 

kulturalnym. To ich staraniem powstał zaburzański 
teatr amatorski.  

Jan Krukowski, który ukończył w Zamościu kurs 
jajczarski prowadził również skup jaj. Płacił więcej, 
robiąc konkurencję miejscowym Żydom czego Ci ostatni 
nie przyjmowali z zadowoleniem a mówiąc dosadnie 
dochodziło do niezłych awantur. Koło Gospodyń 
założone w 1927r. z inicjatywy Marii Krukowskiej, Anny 
Rudnickiej, Marii Ferenc, Katarzyny Buczek i Franciszki 
Flak organizowało kursy kroju, szycia i pieczenia. 
Działalność koła przerwana przez wybuch II wojny, 
została wznowiona po wyzwoleniu i aktywnie trwa do 
dziś pozwalając zaburzańskim kobietom podnosić swoje 
kwalifikacje kulinarno- gospodarskie. 

Koło Młodzieży wystawiało różne sztuki 
teatralne dostosowane do swoich możliwości. Co roku 
urządzano także dożynki, na których grano różne 
inscenizacje, skecze i śpiewy.  

Każdego roku w lecie, w okresie nasilonych prac 
rolniczych, w Zaburzu prowadzono przedszkole. 
Rodzice mogli spokojnie pracować i nie martwić się 
o swoje pociechy. 

W latach 30 – tych założono we wsi 
piorunochrony, co było całkowitą nowością. O tym, że 
Zaburze było wioską postępową świadczy również to, że 
w latach 1938 -39 przeprowadzono komasację gruntów 
i meliorację łąk. Na zakończenie komasacji został 
postawiony pomnik zgody komasacyjnej, w formie 
obelisku z krzyżem, który do dzisiaj stoi na boisku 
szkolnym.  

Ochotniczą Straż Pożarną w Zaburzu założono 
w 1918 roku. Pierwszym naczelnikiem został Józef 
Dziura. Była to "Straż Ogniowa", która skupiała 
większość dorosłej młodzieży. Oprócz doraźnej pomocy 
jaką świadczyła przy gaszeniu pożarów, prowadziła 
pewną akcję kulturalną : niedzielne apele i ćwiczenia, 
zabawy taneczne, służyła swoją remizą na wystawianie 
sztuk teatralnych miejscowemu zespołowi 
amatorskiemu. Działalność OSP Zaburze z powodzeniem 
trwa nieprzerwanie do dziś. 

W roku 1926 strażacy z Zaburza założyli 
Strażacką Orkiestrę Dętą "Zaburze", która przysporzyła 
nie lada sławy tej miejscowości. 

Kapelmistrzem wybrano Michała Krukowskiego. 
Już w Wielką Niedzielę 1926 r. w Mokrymlipiu 
rozbrzmiewały kościelne pieśni grane przez orkiestrę. 
A 3 Maja tego samego roku licznie zebrani mieszkańcy 
okolicznych wsi mogli usłyszeć orkiestrę dętą Michała 
Krukowskiego. W czasie wojny orkiestra zawiesiła 
działalność, w latach 1939-1944 wystąpiła tylko dwa 
razy : w grudniu 1940 r. na pogrzebie Adama Dziury 
z Latyczyna i w lipcu 1942 r. podczas wesela Jana 
Krukowskiego w Zaburzu. 

Po wojnie orkiestra wróciła do życia, pod 
starym i wypróbowanym kierownictwem Pawła Smarkali 
i tak trwa do dziś. 

Zaburze 

lokalnej została nagrodzona wieloma odznaczeniami 
i wyróżnieniami. Otrzymała odznaczenia za zasługi dla 
województwa zamojskiego, tytuł Zasłużony Działacz 
Kultury, Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki oraz 
Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. 

 Największą zaś dla niej nagrodą niech będzie 
nasza pamięć o niej, zawsze uśmiechniętej, 
zaangażowanej i oddanej innym... 

  
(Autor: A. B) 
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Orkiestra Dęta „Zaburze‖ kilkakrotnie 
koncertowała na centralnych dożynkach i aż 
s iedmiokrotnie  zajęła  p ierwsze miejsce 
w ogólnopolskich przeglądach orkiestr dętych. Wraz 
z orkiestrą często koncertuje Zespół Śpiewaczy 
„Zaburzanki‖, który powstał z inicjatywy Jana 
Krukowskiego w 1987 r., na bazie Koła Gospodyń 
Wiejskich. Ambitne mieszkanki Zaburza postanowiły nie 
zapraszać zespołów z sąsiednich miejscowości lecz 
same pośpiewać i udało sięaburza  

Zespół występuje z powodzeniem na różnych 
imprezach gminnych, powiatowych, dożynkach, 
festiwalach, a także uroczystościach kościelnych. 

Obecnie liczy 10 osób śpiewających, którym 
akompaniuje akordeon i tamburyn.  

A jak w tak nowoczesnej wiosce rozwijała się 
w minionych latach oświata? 

Wieś Zaburze do 1916 r. nie posiadała żadnej 
szkoły. Istniała jednak możliwość nauczenia się 
czytania i pisania, jeśli ktoś o to zadbał. Oczywiście 
odnosiło się to do bardziej dbałych i bogatych 
rodziców. Pomocą służyli proboszczowie i wikarzy 
parafii Mokrelipie, organiści oraz zakonnicy pobliskiego 
klasztoru w Radecznicy. 

W ostatnich latach przed I wojną światową 
w Zaburzu naukę pisania i czytania prowadził 
nauczyciel Jan Różański, który pochodził z sąsiedniej 
wsi Gorajec. Nauka odbywała się po kryjomu u różnych 
gospodarzy. Mimo braku szkoły i doświadczonych 
pedagogów większość mieszkańców Zaburza zdobyła 
umiejętność czytania i pisania. Prenumerowano "Gazetę 
świąteczną", było na wsi trochę książek.  

Orzeczeniem z dnia 10 listopada 1916 roku 
została zorganizowana szkoła publiczna w Zaburzu, na 
którą nadzór przejął ksiądz proboszcz z Mokregolipia 
Jan Zbieć. Od początku swojego istnienia szkoła 
napotykała na szereg problemów natury organizacyjnej 
i finansowej. Przyczyną tych trudności były ogólne 
warunki panujące na wsi, brak kadry nauczycielskiej 
i niedostateczna baza lokalowa szkoły. Pomieszczenia 
do nauczania były wynajmowane. W latach 1923-1928 
szkoła mieściła się u siedmiu różnych gospodarzy. 
Istniały nie tylko kłopoty lokalowe. Brakowało 
najpotrzebniejszych pomocy naukowych. Z trudem 
zdobywano ławki, podręczniki i książki. Szkoła 
w Zaburzu od chwili powstania do roku 1921 była 
jednoklasowa. Pracowali tam nauczyciele : Jan 
Różański (w latach 1916-1919) i córka organisty 
z Mokregolipia, absolwentka Seminarium 
Nauczycielskiego - Stanisława Janczewska. Po jej 
odejściu z powodu braku nauczyciela, nauczanie 
przestało istnieć. 

Wznowiono je dopiero w r.1923, gdy skierowano 
tu dwóch nauczycieli: Tadeusza Mulaka i Jana 
Abramika. Jednocześnie przemianowano szkołę na 
dwuklasową.  

W r. 1924 przybyli do Zaburza Anna i Władysław 
Jaśniowscy, pracowali w szkolnictwie do 1956r. 

Szkoła mieściła się w domu mieszkalnym 
zakupionym przez mieszkańców Zaburza. 

Od 1932 r. była to 4-klasowa szkoła powszechna 
I stopnia. Taki stan szkolnictwa istniał do chwili 
wybuchu II wojny światowej. Niewielu uczniów 
kończyło szkołę powszechną w Zaburzu, a tylko 
jednostki kontynuowały naukę w Gimnazjum 

w Radecznicy. 
W czasie II wojny Władysław Jaśniowski 

prowadził tajne zajęcia. Odbywały się one w lesie, na 
łące, czasami na podwórzu u gospodarzy. Także dzieci 
z sąsiednich wsi przychodziły do Zaburza by korzystać 
z lekcji. Zajęcia tego typu nie były systematyczne, 
jednak zachowały ciągłość szkolnictwa na wsi.  

W 1948 r. wprowadzono po raz pierwszy 
w aktach prawnych pojęcie "szkoły podstawowej". Na 
mocy tej instrukcji siedmioklasowa szkoła podstawowa 
stała się podstawą całego szkolnictwa. Ustawa ta nie od 
razu weszła w życie w szkole w Zaburzu. Początkowo 
była to szkoła 5-klasowa o obsadzie dwóch nauczycieli 
a następnie 6- klasowa. Stopniowo Szkoła w Zaburzu 
uzyskała status 7-klasowej a następnie 8-klasowej 
szkoły podstawowej. Obecnie jest to 6-klasowa Szkoła 
Podstawowa w Zaburzu. Trud państwa Anny 
i Władysława Jaśniowskich został doceniony przez 
mieszkańców, w 1996 r. ufundowano tablicę 
pamiątkową poświęconą ich pamięci. 

Zaburze dalej jest wioską aktywną, poszukującą 
nowych dróg. To tu istnieje Muzeum Wiejskie 
zorganizowane prze Stanisława Krukowskiego, w którym 
na niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele starych 
przedmiotów codziennego użytku oraz dawne narzędzia 
rolnicze pamiętające koniec XIX i początek XX w. 
używane przez mieszkańców gminy Radecznica. Na 
uwagę zasługuje również liczny zbiór starych fotografii.  

Tutaj też powstał w 2007 r. staraniem państwa 
Justyny Górniak- Mameła i Bogdana Mameła, skansen 
czyli muzeum na wolnym powietrzu. Stara zabudowa na 
planie kwadratu podsunęła właścicielom pomysł na 
Skansen. Z biegiem czasu gospodarze w miarę 
możliwości finansowych rozbudowali i uatrakcyjnili 
teren skansenu. 

Aktualnie w skansenie znajdują się: pomnik 
przyrody- 300 letniej lipy, chałupka oraz kuchnia letnia, 
zagroda na planie kwadratu, zagroda dla koni (Rasa 
Konik Polski), ścieżka spacerowa, punkt widokowy, 
Kopiec Zaburski usypany własnoręcznie przez 
właścicieli, bożonarodzeniowa szopka i dwie małe 
piwniczki. 

Skansen jest bogaty w liczne eksponaty 
związane z życiem mieszkańców na wsi. Właśnie tam 
właściciele skansenu chcą pokazywać zwiedzającym 
tradycje polskich rodzin, ich zwyczaje i obrzędy. Ta 
codzienność życia wsi przedstawiana w poszczególnych 
eksponatach, kryje ciekawe i niezwykłe losy ludzi, 
którzy już odeszli. 

Muzeum Wsi w Zaburzu 
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Krukowskich dot. wsi Zaburze. 

Muzeum Wsi w Zaburzu 

 Ostatnie miesiące przeżyłem na Krótkiej, gdzie 
deski pryczy zgniły i spadły (wynieść uch nie 
pozwolono), a spało się na siennikach rozłożonych na 
posadzce. Trzeba było usta mieć zamknięte, bo w nocy 
biegało po nas jakieś robactwo. W Radecznicy po 
wywiezieniu nas rzesza ludzi przyszła pod kościół, 
wołając: „Oddajcie nam księży‖. Wyprowadzono o. 
Alfonsa i pokazano, że księża są (gwardian z jednym 
z ojców głosili wtedy misje poza Radecznicą, 
aresztowano ich później). Na drugi dzień ludzie przyszli 
znowu, otoczyli zamknięty  kościół (klucze oddano ks. 
dziekanowi w Szczebrzeszynie) i płakali, śpiewali 
pieśni, modlili się i… klęli. Po paru dniach rozwiązano 
ten problem na swój sposób: podjechały ciężarówki, 
załadowano na nie ludzi i rozwieziono po całym 
powiecie, wysadzając ich, gdzie się funkcjonariuszom 
podobało. Niektórzy wrócili do domów dopiero po kilku 
dniach. Protest ten jednak odniósł swój skutek: 
przywieziono od Sióstr Franciszkanek Misjonarek o. 
Metodego Sikorę, który był ich 
kapelanem, zabrano po drodze ks. 
dziekana ze Szczebrzeszyna 
i otwarto kościół. Żądano, by o. 
Metody zamieszkał u kogoś na 
wiosce, ale on sprzeciwił się temu 
stanowczo, twierdząc, że jest 
zakonnikiem i musi mieszkać przy 
kościele. Oddano mu wtedy część 
piętra w dawnym budynku 
internackim.  
 Panowie z UB siedzieli 
dłuższy czas w klasztorze. Nasze 
wszystkie rzeczy zniesiono do 
kaplicy i zwalono na jeden stos. 
Wszystko – aparaty, ubrania, 
bielizna, buty itp. zostało 
rozkradzione, szaty wełniane 
(habity, peleryny) zniszczyły mole. 
Panowie z UB mieli co jeść, bo gdy 
z początkiem 1950 r. zaczęto 
likwidować tzw. dobra martwej 
ręki, poszły pod nóż po kolei 

wszystkie świnki (klasztor prowadził dużą gospodarkę). 
Spiżarnia pękała od wyrobów. Po wielu tygodniach 
zapadła decyzja: w nocy załadowano na samochody 
w Popkowicach cały oddział psychiatryczny szpitala 
w Abramowicach, włącznie z lekarzami 
i pielęgniarkami, i przewieziono do Radecznicy. 
Wkrótce nastały deszcze, dojazd stał się niemożliwy, 
zaczęła się gehenna, zapanował głód. O. Metody 
wielokrotnie apelował do wiernych o dostarczanie 
żywności, bo chorzy umierają z głody. Ale ważniejszy 
był plan władz: miejsce kultu św. Antoniego i punkt 
oświatowy zohydzić i sprofanować! Chorymi zasiedlono 
budynki szkoły i klasztor.  
 W latach 1957-1981 odzyskano cały budynek 
klasztorny. Od 1981 r. istnieje przy klasztorze parafia. 
Co działo się dalej z aresztowanymi? W lecie1951 r. 
zamknięto śledztwo. Dano mi do przeczytania akt 
oskarżenia. Dowiedziałem się wtedy, że należałem do 
Inspektoratu Zamojskiego, nielegalnej organizacji 

Kasata Klasztoru w Radecznicy cz. III – ost. 
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zbrojnej, skierowanej przeciwko całemu Związkowi 
Radzieckiemu, że szefem był Pilarski, że w naszym 
klasztorze był punkt zborny, że w naszej kaplicy 
klasztornej składali przysięgę nowi członkowie, że 
w klasztorze i kościele przechowywano broń! 
W początku października 1951 r. miał miejsce ponad 
tydzień trwający proces pokazowy „bandy Pilarskiego 
i Szepelaka‖. Odbywały się codziennie dwie sesje, na 
każdą z nich przyprowadzano młodzież z różnych szkół 
średnich Lublina, aby oglądała „bandytów w habitach‖, 
których ubrano na pośmiewisko: kto był duży, dostał 
habit krótki i odwrotnie. Łącznie było sądzonych około 
stu osób. Zapadły dwa wyroki śmierci na przywódców 

(wyroki wykonano). O. prowincjał Szepelak dostał 
piętnaście lat (przesiedział trzy), o Wacław Płonka 
dwanaście, krótsze wyroki dostali: br. Serwacy Golba, 
o. Hugolin Ryba, o. Duklan Michnar, o. Paschalis, o. 
Alfons, półtora roku o. Julian Kędzior. Ja nie byłem 
nawet za świadka, bo niczego mi nie udowodniono, ale 
trzymano mnie aż do 20 lutego, czyli dokładnie 
dwadzieścia miesięcy! O. Juliana i kilku innych 
zwolniono w grudniu 1951, a kilku w parę miesięcy po 
aresztowaniu. Jestem ostatnim żyjącym jeszcze 
„bandytą‖. 

 
(Autor: o Filip Płaza) 

 W cyklu białe jest białe staram się przedstawiać 
fakty i opinie pozbawione wszelkich ubarwień 
i przekłamań, zgodnie z ideą naszej gazetki 
niezależnej. W ostatnich dwóch numerach miała 
miejsce uzasadniona krytyka władz w gminie Sułów 
a szczególnie tutejszego wójta. Dotarło do mnie kilka 
opinii, które negowały prawo i potrzebę publicznego 
przedstawiania spraw dotyczących osób pełniących 
funkcje publiczne. Uzasadnieniem było stwierdzenie 
„że tak nie wypada‖. Przyznaję, że taka postawa 
obywatelska bardzo mnie zaskoczyła i napełniła 
smutkiem. Przecież wszystkie władze, nie tylko 
samorządowe, wybierane są przez społeczeństwo 
i podlegają kontroli społecznej. Żadna władza nie może 
mieć tajemnic przed obywatelami a obywatele mają 
nie tylko prawo, ale i obowiązek przypatrywania się 
poczynaniom władzy. Sądziłem że podstawy demokracji 
są ogólnie znane, przecież mamy XXI wiek, ale 
widocznie nie do każdego to dotarło. Uważam, że 
ludzie wykazujący się nadmierną czołobitnością 
względem władzy autorytarnej, mogą być równie 
szkodliwi dla społeczeństwa jak ta władza. 
Zastanawiam się tylko, czy nie potrafią wstać z kolan, 
czy nie chcą , aby czegoś nie stracić? Być może moje 
przemyślenia przedstawiam w zbyt ostry sposób 
i możliwe, że ktoś poczuje się urażony. Mimo wszystko 
zapewniam wszystkich czytelników, że moim celem nie 
jest obrażanie kogokolwiek, tylko otwarcie oczu na 
nieprawidłowości, jakie mają miejsce w naszej gminie, 
a grzeczne moralizowanie przynosi taki sam skutek co 
bicie głową o mur. Zdaję sobie sprawę z tego że tego, 
typu wypowiedzi nie przysporzą mi przyjaciół 
w niektórych kręgach naszej społeczności, ale to co 
robię jest wynikiem mojej troski o gminę, gdyż jestem 
jej mieszkańcem. Żeby nie było to czcze pisanie, 
pozwolę sobie przytoczyć kilka faktów: 
W kampanii wyborczej 2010 roku kandydat na wójta 
Tomasz Pańczyk chwalił się dotychczasowymi sukcesami 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
Tymczasem  w rankingu „Rzeczpospolitej‖ a więc dosyć 
wiarygodnym, w roku 2010 (po ponad dziesięcioletniej 
działalności wójta), który dotyczył pozyskiwania 
funduszy unijnych na terenie województwa lubelskiego, 
nasza gmina zajęła 162 miejsce na 170 gmin. Natomiast 
w kraju na 1561 gmin uplasowaliśmy się na 1526 
miejscu.  
W ostatniej kadencji trochę się to poprawiło, tyle że 
inni robią to o wiele skuteczniej. 
Dużym problemem jest rozkład inwestycji na terenie 

gminy.  
Tutaj najmniej powodów do narzekania mają 
mieszkańcy dwóch lub trzech wiosek.  
Rozumiem, że jest to duży elektorat, który przy okazji 
wyborów potrafi się odwdzięczyć. Jednak w gminie 
mamy jeszcze kilkanaście miejscowości, których 
mieszkańcy też chcą odczuć poprawę życia na własnej 
skórze, bo też płacą podatki. Niestety w niektórych 
miejscowościach od lat nie zmieniło się nic na lepsze, 
pozostały tylko niespełnione przedwyborcze obietnice, 
a to o wiele za mało.  
Oto kolejne przykłady: 
Sułówek - resztki drogi prowadzącej przez wieś, która 
częściowo wykonana została w czynie społecznym przed 
wielu laty, nie doczekały się remontu ( niebawem nie 
będzie czego remontować). Wieś zapomniana przez 
wszystkich, nawet drogowskazu z informacją jak do 
niej dojechać nie ma. Przecież mieszkańcy podobnie 
jak w innych wioskach regularnie płacą podatki 
Kulików – wyspa z domkiem, nową dużą altaną, wieżą 
widokową, nowym płotem i domkiem myśliwskim 
w głębi.  
Ładnie się to wszystko prezentuje, tylko kiedy 
mieszkańcy wsi z tych atrakcji korzystają i jak to 
wpływa na poprawę jakości ich życia? Tutaj też płacą 
podatki.  
Sułów – w ostatnich latach utwardzono plac przed 
remizą i zamontowano ławki, wykonano też chodniki na 
wzgórku, większość to pieniądze unijne,  miejsce które 
górnolotnie określa się mianem centrum kultury. Byłą 
zlewnię mleka która stanowi zaplecze dla sceny 
odnowiono w czynie społecznym. Samą scenę też 
wykonano w czynie społecznym. Szkoda, że zabrakło 
pieniędzy na rynnę i kilka małych okienek, przy każdym 
deszczu woda spływa po ścianach i wlewa się do 
środka. Brakuje też pieniędzy na około 100 - metrowy 
odcinek drogi prowadzący do budynku remizy , gdzie 
mieści się między innymi GOPS, poczta, biblioteka. Po 
opadach deszczu ciężko tam dotrzeć. Po samym 
budynku remizy deszczówka spływa po ścianach, gdyż 
rynny są niedrożne i brakuje rury spustowej. 
Niedokończenie inwestycji i remontów, spowoduje że 
niedługim czasie straty przewyższą zyski. Wyraźny brak 
dbałości o wspólne mienie.  
Kitów – podsumowując ostatnie lata, ciężko jest się 
dopatrzeć jakichkolwiek inwestycji gminnych, 
mieszkańcy mogą liczyć tylko na siebie. Chociaż minęło 
pół wieku od elektryfikacji, wieś niedoczekana się 
oświetlenia ulicznego, panują tu egipskie ciemności, 

Białe jest białe 
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a podatki wysokie płacą.  
Sułowiec – w ostatnich trzech latach mieszkańcy 
Sułowca wysłuchują obietnic o utwardzeniu placu wokół 
remizy, zrobiono krótki odcinek drogi w kierunku 
posesji radnego. Czy im to wystarcza? Chyba nie. A co 
z budynkiem szkoły? Został sprzedany, pieniądze wzięła 
gmina, wieś nie otrzymała w zamian nic. Mieszkańcy 
tyle trudu i pieniędzy włożyli w budowę szkoły 
i wszystko na marne. W poprzednim miesiącu 
przywieziono trzy taczki asfaltu na łatanie dziur, 
podatki też płacą.   
Tworyczów – wieś doczekała się kostki na placu przy 
remizie i częściowego remontu budynku strażnicy, przy 
pomocy zarządu dróg położono chodnik przy kościele.  
Kawęczyn Kolonia – podobnie jak Kitów i Sułowiec.  
Sąsiadka – altana drewniana zbudowana w ramach 
projektu „Pięć Zalewów Morze Atrakcji‖. Ułożono z płyt 
betonowych odcinek drogi w kierunku „wałów‖. 
Przypomnę, że wcześniej ułożono tam drogę pomysłu 
wójta z wierzby energetycznej, która to wraz z wodą 
spłynęła. I kilka wywrotek tłucznia na drogę, 
udrożniony rów oraz blacha na daszek przy remizie. 
Remont budynku strażacy wykonali we własnym 
zakresie. A co ze szkołą, w której budowę mieszkańcy 
włożyli tyle pracy? I drogą, którą po deszczu nie da się 
przejechać? 
Źrebce – plac przy remizie z kostki i altana drewniana.  
Rozłopy – Nieudany remont remizy. Plac przy niej 
wyłożono kostką.  
Deszkowice pierwsze – na terenie wsi funkcjonuje 
najwięcej sklepów oraz innych przedsiębiorstw które 
obok rolników płacą wysokie podatki i co na tym 
dotychczas skorzystała wieś? Szkoła którą z takim 
wysiłkiem mieszkańcy budowali, sprzedana, czy te 
pieniądze wróciły do wsi? Remiza nad rzeką w ruinie.  
Przedstawiłem kilka miejscowości, miały miejsce 
gminne inwestycje. Nie uwzględniłem budowy 
i remontów dróg, przedstawię to w następnym 
numerze. Teraz skupiłem się na charakterze inwestycji 
i na tym jaki one mają wpływ na poprawę jakości życia 
mieszkańców.  
Pora na porównanie z sąsiednią gminą Radecznica, 
gdzie obowiązują o wiele niższe podatki a mimo to 
budują i remontują więcej niż my.  
Przykładem mogą być sąsiednie gminy, gdzie oprócz 
utwardzonych placów, wykonano remonty kapitalne, 
a nie kosmetyczne zabiegi wielu strażnic i świetlic 
wiejskich. Tam również buduje się drogi.  
Oto niektóre tylko przykłady: budowa oczyszczalni 
i kanalizacji, remontowano wiejskie świetlice w 12 
wioskach , chodniki zbudowano w 4 miejscowościach, 
parkingi w dwóch, remontowano dwie szkoły.  
Jest to tylko niewielki wycinek inwestycji, jakie 
wykonano w gminie Radecznica w ostatnich czterech 
latach. Jednak z ich charakteru wynika dbałość 
o poprawę standardów życia i powstrzymanie emigracji 
z tamtego terenu.  
Największym problemem wsi w naszym regionie jest ich 
pustoszenie. Dzieje się tak dlatego, że duża część 
młodzieży emigruje do miast lub za granicę, nie widząc 
tutaj perspektyw dla siebie. Wielka szkoda że tak się 
dzieje, tyle że żale nawet największe niczego tu nie 
zmienią, tutaj potrzebne są natychmiastowe 
i zdecydowane działania.  
Te działania nie mogą polegać tylko na brukowaniu 

placów i pokazywaniu się na różnego rodzaju festynach 
i innych uroczystościach, głównie przed wyborami. 
Inwestycje muszą być wykonywane solidnie i w sposób 
przemyślany, a nie byle jak i na pokaz, jak park linowy, 
rozpadające się po roku użytkowania chodniki, 
oczyszczalnie przydomowe, które po obfitych opadach 
przestają funkcjonować,( inne gminy zbudowały 
kanalizację), czy pseudo remonty, w których marnuje 
się pieniądze podatników.  
Priorytety muszą być jednak zmienione!  
Trzeba wykorzystać maksymalnie możliwości zdobycia 
pieniędzy na gminne inwestycje.  
Wspierać aktywność społeczną, a nie ją lekceważyć. 
Czym więcej organizacji społecznych, tym więcej 
możliwości pozyskania pieniędzy dla regionu. Z tych 
pieniędzy należy wspierać przedsiębiorców i w miarę 
możliwości tworzyć nowe miejsca pracy. W tej chwili 
problemem są najwyższe podatki wśród okolicznych 
gmin stanowią one skuteczną zaporę dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Wykorzystać istniejący zbiornik 
wodny na naszym terenie. Podjąć rzeczywiste działania 
na rzecz melioracji gminy, dotychczasowe były tylko 
pozorowane. Wspierać rolników w pozyskiwaniu 
funduszy, nie tylko w obietnicach przedwyborczych.  
Budować nowoczesną infrastrukturę nie tylko brukować 
place. Potrzebne są miejsca, gdzie nie tylko młodzież 
ale i dorośli mogliby się spotkać i spędzić wolny czas. 
Na terenie gminy nie ma żadnej świetlicy 
z prawdziwego zdarzenia, przecież to wstyd! 
Jak można zaobserwować na przykładach innych gmin 
jest to do osiągnięcia i przez nas, trzeba tylko 
wiedzieć, w którym kierunku iść i być po drodze 
konsekwentnym.  
Aktywizacja mieszkańców nie jest rzeczą łatwą, ale 
w gminie, gdzie zebrania wiejskie są rzadkością lub 
wcale nie mają miejsca, gdzie nie istnieje fundusz 
sołecki, dzięki któremu mieszkańcy mogliby się 
przekonać, że coś od nich zależy, jest to jeszcze 
trudniejsze.  
Na tegorocznej sesji Rady Gminy władze skrytykowały 
pomysł tworzenia funduszu sołeckiego, który rzekomo 
mógłby przynieść same szkody. Skąd takie absurdalne 
myślenie? Przypomnę, że fundusz sołecki jest to pula 
pieniędzy wyodrębniona z budżetu gminnego 
i przeznaczona do dyspozycji mieszkańców 
poszczególnych wiosek, i to mieszkańcy mogliby sami 
decydować, co im jest potrzebne. Tyle że naszym 
władzom jest to nie na rękę i same wiedzą lepiej, 
czego obywatele potrzebują.  
Jan Paweł II nauczał, że „Niema większego bogactwa 
w narodzie nad światłych obywateli‖ i w tym kierunku 
należy zmierzać.  
Wyraźnie widać, że nasze władze z zarządzaniem gminą 
nie radzą sobie zbyt dobrze. Nie mają też żadnego 
planu, jak przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, 
o których wcześniej wspominałem. Nie mają też na nic 
pieniędzy. W gminach które mają dobrych gospodarzy, 
jest pieniędzy o wiele więcej.  Nieudolność działania 
nie zamaskują nawet powiatowe dożynki. Będzie więc 
okazja 16 listopada, aby się na ten temat 
wypowiedzieć. Dużego ryzyka tu nie ma, gorzej niż 
cztery lata temu wybrać chyba nie możemy.  
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 Po ukończeniu artykułu Białe jest białe nadeszły 
nowe informacje o kolejnych i rewelacyjnych pomysłach 
naszego wójta, któremu pomysłowy Dobromir mógł by 
pozazdrościć wyobraźni.  
 Po eksperymentach z budową drogi z wierzby 
energetycznej w Sąsiadce o której wcześniej pisałem, 
przyszła kolej na dalsze eksperymenty drogowe. Ubytki 
w drogach w kilku miejscowościach naszej gminy 

zaczęto zasypywać 
resztkami starego 
pokruszonego asfaltu 
który został po 
remoncie  drog i 
Sułów - Deszkowice. 
 M y ś l ę  ż e 
n a j l e p s z y m 

r o z w i ą z a n i e m 
byłoby gdyby 

t a k i m i 
materiałami wójt 
utwardził własne 
podwórko, i przestał 
sobie kpić z ludzi. 
 

(Autor: Ryszard 

Pietrykowski) 

W ostatnią  niedziele sierpnia w parku przy 
pałacu w Michalowie odbyły się powiatowe dożynki. 
Sceneria bardzo piękna, oraz pogoda słoneczna 
sprzyjały świętowaniu. Zjechały delegacje rolników 
i przedstawiciele władz z całego powiatu. była msza 
święta, był festyn z wieloma atrakcjami, nie zabrakło 
też grochówki i bigosu. Dla ludzi którzy przyjechali z 
innych gmin i miast, można stwierdzić że dożynki były 
udane. Niewielka cześć rolników z naszej gminy, też 
była zadowolona i wdzięczna naszym władzom za 
zaproszenie, tyle że niewielu było dane razem 
świętować ukończenie żniw. Niestety zaproszenia 
imienne otrzymali tylko wybrani, natomiast o całej 
reszcie chyba zapomniano, a może byli niegodni aby 

tam być tego dnia. I kto się o nich upomni? Kto doceni 
ich ciężka pracę? Skoro nie otrzymali nawet okruchów 
z suto zastawionego „pańskiego‖ stołu.  

Nawet w zamierzchłych czasach, kiedy panowie 
dręczyli swoich poddanych pańszczyzną, po ukończeniu 
żniw organizowali im zabawy 

Za czasów PRL-u władze dbały o to by szary lud 
po zebraniu każdego kłosa,  który był na wagę złota, 
mógł się hucznie zabawić.  

Co się więc teraz stało, że dożynki 
organizowano potajemnie? 
Nie było plakatów zapraszających czy nawet 
informujących o zbliżających się dożynkach, które 
przez dwa ostatnie lata rozklejano po terenie całej 

gminy. Nie umieszczono nawet skąpej 
informacji na stronie internetowej 
organizatora, czyli gminy, chociaż innych 
informacji jest tam pod dostatkiem.  
Były krótkie wzmianki w prasie powiatowej, 
tyle że czyta ją niewielka część ludności, były 
też informacje roznoszone pocztą pantoflową 
ale oficjalnej informacji czy zaproszenia dla 
wszystkich chętnych nie było.  
Zastanawiam się więc, do czego ci ludzie 
których tak bardzo zlekceważono i poniżono, 
są potrzebni naszej gminnej władzy? Może 
tylko po to aby płacili najwyższe w okolicy  
podatki z których można, co miesiąc brać 
wcale niemałe pensje? 
Może by miał kto przy następnych wyborach 
głosować? 
Nie mogę tego pojąć, dlaczego za pieniądze 
większości mogli się bawić tylko nieliczni! 

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Dożynki powiatowe w Michalowie 

Była zlewnia mleka w Sułowie po remoncie. 

Wejście do gminnej biblioteki w Sułowie 
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Ogólnie nasze stosunki z Rosją Sowiecką 
[ w podręcznikach szkolnych do historii przyp. red.] są 
przedstawiane tak, jakby to wszystko działo się gdzieś 
w starożytnej Grecji. Nie mówi się o straszliwej 
deportacji Polaków z Marchlewszczyzny na Ukrainie 
w r. 1935, ani z Dzierżyńszczyzny na Białorusi z r. 1938, 
nie mówi się o masowych mordowaniach Polaków od r. 
1944, o mordowaniu patriotów i niszczeniu kultury 
polskiej, o obławie augustowskiej w r. 1945, w której 
zginęło 1.100 osób i o cierpieniach okupacji sowieckiej 
do r. 1989, przynoszącej degenerację narodu duchową 
i moralną. 

Mimo wszystko bardzo słusznie szuka się dziś 
sposobów nawiązania współpracy, prawdziwej przyjaźni 
i wzajemnego wybaczenia między narodem polskim 
i narodami współczesnej Federacji Rosyjskiej. I w tym 
powinna odegrać ważną rolę także religia 
chrześcijańska. Taką ideę podjął ciekawie przed 
kilkoma laty prezydent Władimir Putin. Istotnie zostały 
utworzone odpowiednie komisje ze strony Cerkwi 
prawosławnej i Kościoła katolickiego, jednak jest to 
sprawa bardzo trudna i skomplikowana. Pierwsza 
propozycja listu, nawiązującego do listu między 
Episkopatem polskim, a niemieckim: „Przepraszamy 
i prosimy o przebaczenie‖ w redakcji strony rosyjskiej 
była całkowicie polityczna, a nie religijna. Obecnie 
podobno wspólny list jest już uzgodniony przez obie 
wysokie strony i ma być podpisany w sierpniu bieżącego 
roku.  

Treść tego listu jest trzymana w ścisłej 
tajemnicy. Obawiamy się jednak, że obecnie nie ma 
odpowiedniego klimatu na podpisanie tego listu.  
Mógłby on być owocny i przyjęty serdecznie przez 
Polaków raczej dopiero po ukończeniu śledztw nad 
przyczynami katastrofy smoleńskiej, po zgodzie Rosji  
na oddanie wraku samolotu i pozostałych dokumentów 
oraz po zgodzie na wzniesienie pomnika katastrofy bez 
politycznej cenzury napisu na nim i bez gróźb 
wojskowych rosyjskich pod adresem wolnej Polski. 
Obawiamy się, by taki „ugodowy‖ list nie stał się 
narzędziem umacnianie nad nami rosyjskiej strefy 
wpływów, do czego Rosja niewątpliwie dąży, żeby 
i nasz obecny rząd nie potraktował go jako naszego 
hołdu wasalskiego wobec Rosji w swojej wasalizującej 
polityce wobec niej. Ponadto nie ma też odpowiedniego 
klimatu i ze strony naszych władz obecnych, gdyż rząd, 
prezydent i PO, SLD i Ruch Palikota, nie mają wyższych 
idei, ani politycznych, ani intelektualnych i wszczynają 
otwartą walkę z Kościołem na bazie ideologicznej, 
ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, historycznej 
i medialnej m. in. przez eliminację głosu Kościoła na 
multipleksie cyfrowym i zastąpienie go głosem 
fałszywie katolickim w postaci „Religii‖ w TVN. 
Owszem, nasze władze dziś zdobią się „Polską‖, lecz 
tylko jako kotylionem. Poza tym nasz kraj jest 
w kompletnym chaosie, co rzutuje i na pozycję Kościoła 
katolickiego. Należałoby zatem z podpisaniem listu 
poczekać, aż się sprawy u nas unormują. Wtedy poprą 
go serdecznie wszyscy katolicy.  
 

Wydarzenia historyczne zwłaszcza wielkie są 
wieloaspektowe i wielosensowne, stąd też – poza 

wartościami matematycznymi i empirycznymi – mogą 
otrzymywać dosyć różne interpretacje naukowe. Bardzo 
wybitny metodolog historii, marksista, prof. Jerzy 
Topolski, z którym trochę współpracowałem, mówił m. 
in. bardzo ważne rzeczy, że wydarzenia historyczne nie 
są „nagie‖, lecz są historiograficzne, czyli są ujmowane 
przez pryzmat osoby historyka, że historyk musi często 
korzystać także z „wiedzy pozaźródłowej‖ (np. 
z filozofii) i że stosuje on również naukowe „sądy 
aksjologiczne‖ (wartościujące) w aspekcie i prawdy, 
i dobra, i moralności. Tymczasem u nas, o ile starsi 
historycy są dziś na ogół znakomici, bardzo erudycyjni, 
obiektywni i mądrzy i dociekający mozolnie prawdy – 
wyróżniająca się w tym spośród wielu historyków na 
świecie, to historycy młodzi, pozostający pod wpływem 
postmodernizmu lub/i liberalizmu nie posługują się już 
naukową metodą historiograficzną i często piszą 
jeszcze bardziej irracjonalnie i  propagandowo niż 
poważni marksiści.  

Na koniec trzeba chyba powiedzieć coś 
przekornego. Bardzo słusznie tylu wybitnych profesorów 
i nauczycieli historii, a także polityków oraz 
wychowawców młodzieży walczy z obłędnym w naukach 
pragmatyzmem o kontynuację nauki historii w II i III 
klasie licealnej, ale – czy warto w sytuacji, gdy dużo 
treści nauczanych jest błędnych i wręcz 
antywartościowych. Może należałoby, żeby najpierw 
mądrzy specjaliści przyjrzeli się tym treściom. Kto je 
dopuszcza do szkół? Wolność demagogii i błądzenia? To 
nie jest nauczanie historii. Nauka historii przecież 
kształtuje i wyposaża ucznia często na całe życie, 
a większość uczniów już nigdy potem do lektur 
historycznych nie sięgnie. Toteż religia i Polska nie 
mogą być zohydzone przez pseudohistoryków.  

Przy tym ogólna sytuacja umysłowa jest niemal 
tragiczna. Polska ulega coraz głębszemu rozkładowi 
intelektualnemu, społecznemu, moralnemu, 
kulturalnemu i prawniczemu, idąc, niestety, za 
modnym ale obłędnym nurtem współczesnej myśli 
antywartościowej. Dzieje się to głównie z winy władz, 
polityków i dużej części inteligencji, która idzie za 
modą, a nie mają głębszego rozumienia człowieka 
i świata. Oczywiście nie rozumieją też historii, która 
jest istotną formą egzystencji człowieka, jednostki 
i społeczności w rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Nie 
wyjdziemy z tej zapaści, jeśli nie zmusimy ludzi 
nieodpowiedzialnych do odejścia.  
 

Lublin, 10. VII. 2012 r.  
 

(Autor: Czesław Stanisław Bartnik) 

ŁAGODZENIE WIZERUNKU ROSJI SOWIECKIEJ 
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Nasz kolega literat 
 

Piotr Szczurek, redaktor sportowo-strażacki „Sekretów 
Wsi‖, współzałożyciel naszej gazetki, postanowił 
sprawdzić się w  dziedzinie literatury. Zadanie to nie  
było łatwe , wymagało mnóstwa cierpliwości 
i samodyscypliny. Przez kilka miesięcy przeszukiwał 
różne archiwa państwowe oraz prywatne, 
przeprowadzał wywiady i fotografował. Tematem pracy 
były Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Sułów 
z podkreśleniem swojej rodzinnej miejscowości 
Sułowca. 
Ten kilkumiesięczny wysiłek nie poszedł jednak na 
marne, powstała wartościowa, ładnie wydana książka. 
Można się z niej dużo  dowiedzieć nie tylko na temat 
historii i współczesności straży, ale też o historii 
naszego regionu.  
Wiem że nieudało się znaleźć sponsora na wydanie tej 
książki , więc nasz dzielny druh strażak, z własnych 
pieniędzy sfinansował przygotowanie i druk swojej 
pracy. 
Były to nie małe środki, jednak doprowadził to do 
szczęśliwego końca  
Trzeba przyznać że potrafi dopiąć swego. 
Nadmienię tylko że  artykuł KOBIETY W OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ pochodzi właśnie z tej książki. 

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

KOBIETY W OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ cz II 
   
 W Sułowie najdłużej działała drużyna żeńska pod 
dowództwem Janiny Mirośniczenko, do której należały 
same mężatki. W skład żeńskiej drużyny wchodziły: 
Anna Wiącek, Władysława Antoszek, Elżbieta Bulak, 
Aniela Walas, Władysława Gontarz, Władysława 
Murawiec, Wanda Dudek, Alina Lachowicz, Feliksa 
Bulak, Genowefa Źrebiecka i Kazimiera Lachowicz. 
Drużyna działała aktywnie przez 10 lat (w latach 1965-
75) i uczestniczyła we wszystkich zadaniach 
strażackich, kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych 
gminy. 

W Tworyczowie drużyna żeńska, która istniała 4 
lata, zgłębiała tajniki technik pożarniczych pod 
dowództwem Janiny Mazurkiewicz i Sławomiry Król. 
W latach 1965-1969 w manewrach i zawodach 
uczestniczyły: Irena Romanek, Teodora Wyłupek, 
Wanda Górniak, Krystyna Dubiel, Maria Bielecka, Maria 
Bartnik, Aniela Majewska, Janina Pastuszak i Maria 
Kapica. 

W Sąsiadce w latach 1965-1968 dowodziły 
Wanda Bartnik i Helena Kobylas. W drużynie brylowały: 
Leokadia Głowala, Maria Makaj, Aniela Krukowska, 
Weronika Ferenc, Krystyna Kowalska, Helena Dumała.  

Drużyna ta w 1965 roku, uczestnicząc w I Zawodach 
Wojewódzkich Drużyn Żeńskich w Tomaszowie 
Lubelskim, w nagrodę otrzymała maszynę do szycia. 
Druhny postanowiły, że będzie to prezent ślubny dla 
koleżanki, która pierwsza z nich wyjdzie za mąż. 
Kierując się sercem, nie owym prezentem, pierwsza za 
mąż wyszła Leokadia Głowala. Wszystkie druhny życzyły 
jej długiego pożycia małżeńskiego oraz wytrwałości 
w szyciu. 

Zwiastunem żeńskiej straży pożarnej w Sułowcu 
była płk poż. Maria Dudzicz po mężu Droździel, 
nazywanej przez komendanta powiatowego płk poż. 
Mieczysława Skibę „sercem Sułowca‖ (pochodząca 
z Brodów Małych, po śmierci rodziców wychowywała się 
i zamieszkiwała w latach młodości u rodziny 
w Sułowcu). Po ukończeniu Szkoły Oficerów 
Pożarnictwa w Warszawie rozpoczęła służbę 
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie. 

W latach 1965-1972 w Sułowcu bardzo aktywnie 
działała drużyna żeńska. W latach 1965-1970 funkcję 
dowódcy żeńskiej straży pożarnej w Sułowcu pełniły 
Janina Płachta i Henryka Matwiej. W drużynie 
występowały min. Genowefa Rapa, Zofia Chmielewska, 
Maria Dawidowska, Henryka Matwiej, Maria Lachowicz, 
Aleksandra Pitura, Janina Adamczuk, Aleksandra 
Standela, Janina Woźna, Maria Pitura, Aleksandra 

Z Życia Ochotniczych Straży Pożarnych 
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Źrebiecka, Janina Kwapisz. Brała ona udział 
w zawodach gminnych, ale reprezentowała również 
jednostkę w I Wojewódzkich Zawodach Drużyn 
Żeńskich, które odbyły się w Tomaszowie Lubelskim 
1965 roku. 

Województwo lubelskie uzyskało II miejsce 
w kraju pod względem ilości zorganizowanych 
i działających drużyn kobiecych. Powiat zamojski liczył 
41 jednostek żeńskich OSP. 

W latach 1965-1975 do aktywnych drużyn 
w powiecie zamojskim należała drużyna kobieca 
z Mokrego, która wyróżniała się wszechstronnymi 
zainteresowaniami. W zawodach uzyskiwała czołowe 
miejsca, w działalności profilaktycznej i propagandowej 
była wzorem   nie tylko dla drużyn żeńskich, ale 
i męskich. Drużyna tworzyła chór strażacki, w każdej 
sytuacji  bojowej podejmowała działanie. 
Systematyczną pracą i zdyscyplinowaniem osiągnęły 
więcej niż można było przypuszczać.  

Wiosną 1971 roku, jak Feniks z popiołów, 
odrodziło się niewieście skupienie w Sułowcu. Do 
żeńskiej młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP 
zapisało się 7 strażaczek – dziewczyny jak malowane. 
Miło znowu było popatrzeć na ducha strażackiego wśród 
druhenek. Drużyna Młodzieżowa dziewcząt, która 
działała w latach 1971- 1972 w Sułowcu,  osiągała 
bardzo dobre wyniki na zawodach gminnych 
i rejonowych. Żeńską młodzieżową drużynę pożarniczą 
reprezentowały: Grażyna Roczeń, Alina Mameła, 
Stanisława Rapa, Marianna Rapa, Irena Łukaszczyk, 
Stanisława Łyp i Maria Pastuszak 

W latach tych w czasie zawodów gminnych 
w Sułowcu padła propozycja, aby dziewczęta 
startowały razem z sekcjami męskimi. Naczelnicy 
zaprotestowali, twierdząc, że gdyby dziewczęta 
wykonywały zadanie szybciej, to trudno byłoby 
gdziekolwiek się pokazać. Byłby to pretekst do 
ironicznych uwag. 

Radość z działania kobiecych drużyn 
pożarniczych była krótka, bo po różnych trudnościach 
wystąpiło zagrożenie „gatunkowe‖. Wszystkie 
dziewczyny powoli stawały na ślubnym kobiercu, jedna 
po drugiej. Musiały zrobić sobie przerwę, oczekując na 
potomków – strażaczki bądź strażaków. I nadszedł czas, 
kiedy po kobiecych drużynach pożarniczych pozostała 
tylko pamięć i fotografie. Trudno przywołać tamte 
wspomnienia dzisiejszej młodzieży. Opowiedzieć tak by 
wszyscy chcieli słuchać z podziwem, jakie zdolne 
i wysportowane druhny biegały z wężami i sikawką, aby 
wykazać się umiejętnością precyzyjnego celowania 
strumieniem wody. Ćwiczenia wyglądały, jak praw
dziwa akcja, gdzie lała się woda, a one musiały pora
dzić sobie z najtrudniejszymi warunkami. Pano
wie z dumą patrzyli na swoje koleżanki, ale po cichu 
bali się ich, bo niejednokrotnie były od nich lepsze. 

W roku 1987 roku powstała Żeńska Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza w Sułowie pod dowództwem Anety 
Goleniak, która działa do 1989 roku. W skład młodych 
druhenek wchodziły: Iwona Goleniak, Barbara Bizior, 
Barbara Woszak, Edyta Bełkot, Monika Burcon, Dorota 
Bartnik, Aneta Sękowska, Renata Kuźma, Teresa 
Złomańczuk, Joanna Żrubek, Anna Bulak i Anna Woszak. 

W 1993 roku w poczynaniach druhów strażaków 
dostrzeżona została praca kobiet w jednostce 
w Sułowcu. Kobiety otrzymały brązowe medale „Za 
zasługi dla pożarnictwa‖. Były to: Aniela Łukaszczyk, 
Wanda Podsiodło, Janina Pitura, Grażyna Pomarańska, 
Janina Pitura, Łucja Krukowska. Dekoracji odznaczeń 
dokonał Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej 
w Zamościu płk poż. Edward Wisz. 

Aktyw ducha strażactwa kobiecego odrodził się 
w Sąsiadce w 1993 roku, powołano Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą, która istniała przez dwa lata. 
Drużynę reprezentowało 8 kobiet: Lidia Grabowska-
dowódca, Elżbieta Chwiejda, Danuta Chwiejda, Renata 
Bielecka, Elżbieta Ferenc, Ewa Grabowska, Ewa 
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Magdziarz, Beata Magdziarz. 
Ciekawym przypadkiem było wstąpienie do 

braci strażackiej w 1996 roku w OSP Kulików Jolanty 
Boniek. Była to jedyna kobieta, która zasiliła szeregi 
druhów strażaków w momencie powstania jednostki. 

W 2011 roku kobiety znów przypomniały o sobie 
w Sułowcu, postanowiły wykazać się na nieco innym 
polu działania, wspierając strażaków. 3 marca 2011 
roku powstało stowarzyszenie „Nasz Sułowiec‖, które 
założyły miejscowe kobiety, nie tylko żony strażaków, 
z powodu braku Koła Gospodyń Wiejskich 
w miejscowości. Członkiniami zostały: Henryka Bazeli- 
prezes, Anna Sobstyl, Lucyna Rak, Małgorzata 
Magdziarz, Monika Krukowska, Bożena Krukowska, Lidia 
Lisik, Iwona Budziło, Irena Brodaczewska, Ewa Wlizło, 
Teresa Gorgol, Bogumiła Pitura, Danuta Magdziarz, 
Zofia Krukowska, Grażyna Pomarańska, Alina Stempel, 
Bożena Podkościelna, Maria Hrycyk, Maria Łyp, Dorota 
Woźna, Bogumiła Żuk i Danuta Kwapisz. Dzielnie 
wspierają strażackie inicjatywy, nie brakuje im 
animuszu i zaangażowania, nawet pokazują, że potrafią 
posługiwać się strażackim toporkiem. Teraz można 
powiedzieć „po pierwszej jaskółce, że wiosny nie 
uczyniła‖. Ale za to należy rzec, że „lepszy wróbel 
w garści niż gołąb na dachu‖. 

Po tylu latach pozostała już tylko jedyna 
kobieta w mundurze na terenie gminy Sułów. Jest 
prawdziwą rodzynką wśród druhów strażaków. Należy 
się cieszyć, że pozostała w braci strażackiej. Dzielnie 

wspiera wszystkie jednostki od strony administracji, 
przepisów i bieżącej działalności. Każdy strażak 
doskonale wie, że zawsze może liczyć na pomoc, 
przybywając do Urzędu Gminy Sułów. Irena Dudek, jako 
Sekretarz Zarządu Gminnego OSP wspiera i mobilizuje 
druhów ze wszystkich jednostek w trudnościach 
związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-
gaśniczych, prewencyjnych, zapobiegawczych, 
przeciwpożarowych, wychowawczych i szkoleniowych. 
Podczas zawodów również potrafi przenosić ducha fair-
play na wszystkie jednostki. Nieważne, kto jest na 
pierwszym miejscu, ważne jest to, że strażacy są 
zawsze w pełnej gotowości bojowej. 

Podsumowując, okres świetności kobiecej 
aktywności w zastępach OSP na terenie gminy Sułów 
przypada na lata 1965- 1975, kiedy z działalnością 
społeczno-kulturalno-oświatową wiązano ogromne 
nadzieje.  Sądzono, że idea strażactwa kobiecego ożywi 
i zaangażuje do działania wszystkich mieszkańców 
wiosek. Duch ten narodził się i zgasł po dekadzie. 
Ostatnim akcentem kobiecych zmagań na niwie 
sportowo-pożarniczej była żeńska młodzieżowa drużyna 
z Sąsiadki, która działała w latach 1993-1995. Od 
tamtego czasu nie odnotowano występów żeńskich 
drużyn z gminy Sułów w zawodach sportowo-
pożarniczych.  

 
(Autor: PiSzcz) 

W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 
  

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 
16.05.1993 r. GAJ GRUSZCZAŃSKI 

 
ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 

 
 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP SUŁOWIEC 6 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 

2 OSP TWORYCZÓW 7 OSP SUŁÓWEK 

3 OSP SUŁÓW 8 OSP ROZŁOPY KOLONIA 

4 OSP KITÓW 9 OSP ŹREBCE 

5 OSP SĄSIADKA 10 OSP ROZŁOPY 

 Klasa A 2014/2015, grupa: Zamość I 
   Kolejka 1 - 16-17 sierpnia 

 

Tanew Majdan Stary 1-1 Piast Babice 

Olimpiakos Tarnogród 0-2 Olender Sól 

Aleksandria Aleksandrów 0-0 Delta Nielisz 

Tarpan Korchów 2-3 Cosmos Józefów 

Rakovia/Relax Księżpol 2-0 Metalowiec Goraj 

Orzeł Tereszpol 3-0 Alwa Brody Małe 

Sport 
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  Kolejka 2 - 23-24 sierpnia 

 
 

  Tabela klasy A 2014/2015, grupa: Zamość I 

 

 

Klasa A 2014/2015, grupa: Zamość II 
  Kolejka 1 - 16-17 sierpnia 

 
  
    Kolejka 2 - 23-24 sierpnia 

 
 

   

 

 
 
 

Piast Babice 3-0 Alwa Brody Małe 

Metalowiec Goraj 3-3 Orzeł Tereszpol 

Cosmos Józefów 4-2 Rakovia/Relax Księżpol 

Delta Nielisz 0-4 Tarpan Korchów 

Olender Sól 1-2 Aleksandria Aleksandrów 

Tanew Majdan Stary 0-0 Olimpiakos Tarnogród 

M Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 Cosmos Józefów 2 6 7-4 

2 Orzeł Tereszpol 2 4 6-3 

3 Piast Babice 2 4 4-1 

4 Aleksandria Aleksandrów 2 4 2-1 

5 Tarpan Korchów 2 3 6-3 

6 Olender Sól 2 3 3-2 

7 Rakovia/Relax Księżpol 2 3 4-4 

8 Tanew Majdan Stary 2 2 1-1 

9 Metalowiec Goraj 2 1 3-5 

10 Olimpiakos Tarnogród 2 1 0-2 

11 Delta Nielisz 2 1 0-4 

12 Alwa Brody Małe 2 0 0-6 

Potok Sitno 1-2 Szyszła Tarnoszyn 

Andoria Mircze 1-3 Szumy Susiec 

GKS Tarnawatka 1-2 Ruch Machnów Nowy 

Płomień Spartan Nieledew 10-0 Legion Komarów 

Perła Deszkowice 3-4 Orkan Bełżec 

Huragan Hrubieszów 1-2 Granica Lubycza Królewska 

Szyszła Tarnoszyn 1-1 Granica Lubycza Królewska 

Orkan Bełżec 5-1 Huragan Hrubieszów 

Legion Komarów 0-8 Perła Deszkowice 

Ruch Machnów Nowy 0-1 Płomień Spartan Nieledew 

Szumy Susiec 0-2 GKS Tarnawatka 

Potok Sitno 2-2 Andoria Mircze 
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Tabela klasy A 2014/2015, grupa: Zamość II 

 
  

(Autor: PiSzcz) 

M Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 Płomień Spartan Nieledew 2 6 11-0 

2 Orkan Bełżec 2 6 9-4 

3 Granica Lubycza Królewska 2 4 3-2 

4 Szyszła Tarnoszyn 2 4 3-2 

5 GKS Tarnawatka 2 3 3-2 

6 Ruch Machnów Nowy 2 3 2-2 

7 Perła Deszkowice 2 3 11-4 

8 Szumy Susiec 2 3 3-3 

9 Andoria Mircze 2 1 3-5 

10 Potok Sitno 2 1 3-4 

11 Huragan Hrubieszów 2 0 2-7 

12 Legion Komarów 2 0 0-18 

Organizacja pod koniec lata spotkań rodzin 
w Sułowcu powoli staje się już tradycją. W tym roku 
„Rodzinna Biesiada‖ przygotowana przez członkinie 
Stowarzyszenia „ Nasz Sułowiec‖ odbyła się 
w niedzielę, 24 sierpnia, jak zwykle w remizie 
w Sułowcu. Nasze pełne poświęcenia koleżanki w noc 
poprzedzającą imprezę gotowały grochówkę, kleiły 
pierogi, piekły pyszne ciasta by niczego nie zabrakło nie 
tylko dla ducha ale i dla ciała. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13 Mszą Świętą 
w intencji rodzin. Po refleksyjnym, skłaniającym do 
zastanowienia się nad sobą i swoją rodziną kazaniu 
i mszy, Pan Piotr Szczurek przybliżył pokrótce 
zebranym napisaną przez siebie monografię dotyczącą 
dziejów ochotniczych straży pożarnych na terenie 
gminy Sułów. Książka ta, wydana zresztą sumptem 
autora, wzbudziła duże zainteresowanie zebranych 
wszak jest ona o nich samych , o ich ojcach, dziadkach 
i krewnych. Niewątpliwą atrakcją były też wyświetlane 
przez autora zdjęcia, zamieszczone w książce 
a udostępnione przez mieszkańców naszej wsi. 

I przyszedł czas na zabawę. Zgromadzeni 
mieszkańcy z przyjemnością słuchali piosenek 
wykonywanych przez zespoły „Andrzejkowe Nutki‖ 
z Mokregolipia i „Alebabki‖ z Zakłodzia, podśpiewując 
razem z wykonawcami. Niestety nie przyjechała, 
zapowiadana w programie orkiestra dęta z Nawoza, 
przyczyną ponoć była choroba jednego z członków 
zespołu. Jednak organizatorzy nie dopuścili do nudy, 
atmosfera zabawy była podtrzymywana przez liczne 
konkursy przygotowane przez Piotra Szczurka i Henrykę 
Bazeli – sołtysa Sułowca. Były to konkurs: wiedzy 
o Sułowcu, konkurs dotyczący zawartości męskich 
portfeli (prawie nikt nie miał portfela) wzbudzające 
wśród zebranych salwy śmiechu, konkurs dla dzieci, 
które miały za zadanie narysować miejsca lub zdarzenia 
związane z Sułowcem, konkursy sportowe; podnoszenie 

odważnika, skakanie na piłce i przeciąganie liny – 
w tym ostatnim udział brali i młodsi i starsi dokładający 
wszystkich sił, żeby pokonać przeciwnika.  

Wzruszającym momentem było wyrecytowanie 
przez Panią Helenę Lachowicz, mieszkankę Sułowca, 
wiersza przypominającego, że zbliża się rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Gratulujemy naszej 
krajance świetnej pamięci. 

Musimy również wspomnieć o ułożonej przez... 
(nazwiska do wiadomości redakcji) piosence o Sułowcu, 
wykonanej przez naprędce zebrany chórek. Piosenka 
i chórek na pewno nie były doskonałe, po prostu 
powstały zbyt szybko ale autorzy obiecali, że do 
przyszłego roku zostanie dopracowana.  

A o to przykład miejscowej twórczości: 
„Pieniążki kto ma ten zwiedza obce kraje, 
A kto pieniążków nie ma w Sułowcu pozostaje. 
Refren 
A nam wszystko jedno my mamy cały świat, bo 

człowiek bez pieniędzy jest więcej wart.‖ 
itd. 
A potem? A potem grała muzyka, kto chciał 

tańczył, kto chciał rozmawiał już w mniejszym gronie. 
Drobnym mankamentem była deszczowa i dość chłodna 
pogoda, która zmuszała uczestników spotkania do 
przebywania w pomieszczeniach ale temperatura 
dyskusji była tak gorąca, że nikomu nie przeszkadzał 
deszcz. 

W imieniu mieszkańców Sułowca pragniemy 
podziękować Paniom ze Stowarzyszenia „ Nasz 
Sułowiec‖ nie tylko za przygotowanie całej biesiady ale 
i za obsługiwanie całej imprezy – dziewczyny zwijały się 
jak w ukropie, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani.  

A były to: Henryka Bazeli, Bożena Krukowska, 
Monika Krukowska, Ewa Wlizło, Małgorzata Krukowska, 
Alina Stempel, Maryla Łyp, Dorota Wożny, Irena 
Brodaczewska, Anna Sobstyl, Weronika Stempel. 

Święto Rodzinne w Sułowcu 



17 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Dziękujemy również księgarni „Chrząszcz‖ ze 
Szczebrzeszyna za ufundowanie nagród dla biorących 
udział w konkursach i Urzędowi Gminy Sułów za 
zapewnienie najmłodszym napojów orzeźwiających. 

Zaznaczyć również należy, że 
zwyczajowo w sułowieckich 
rodzinnych spotkaniach wziął 
udział wójt Gminy Sułów Tomasz 
Pańczyk .  Dz iękujemy  za 
przybycie. 
I wcale się nie podlizujemy 
twierdząc, ze wszystko wyszło 
bardzo dobrze, no może 
troszeczkę mając już nadzieję na 
taką samą imprezę w przyszłym 
roku. 

 
 
 

(Autor: Hanna Mrówczyńska) 

Choć tegoroczne lato nie 
było zbyt łaskawe dla rolników to 
ostatni dzień sierpnia piękną 
pogodą powitał świętujących 
dożynki w Gorajcu w gminie 
R a d e c z n i c a .  U r o c z y s t o ś ć 
rozpoczęła się od przemarszu 
korowodu dożynkowego z plebanii 
do kościoła w Gorajcu gdzie po 
o k o l i c z n o ś c i o w y c h 
pr zemówien iach  loka lny ch 
włodarzy rozpoczęła sie msza 
święta dziękczynna. Udział w niej 
wzięli przedstawiciele samorządu 
z Panem Wójtem Gabrielem 
Gąbką, radni, sołtysi oraz licznie 
przybyli mieszkańcy gminy. 

Starostami dożynek byli 
Teodora Wypych i Roman Kapica. Wieńce dożynkowe 
zaprezentowało 12 wiosek, z każdej byli starostowie 
z chlebem oraz grupa młodzieży. Po uroczystej mszy 
chlebem poczęstowano wszystkich uczestników 
uroczystości, a gospodynie z Gorajca Zastawia 
częstowały domowym ciastem. 

O godz. 13 na boisku w Gorajcu rozpoczął sie 
festyn dożynkowy. 

Zabawę rozpoczęła koncertem orkiestra dęta 
"Zaburze", następnie zaprezentowała się młodzieżowa 
orkiestra dęta z Łabuń. Wystąpiły lokalne zespoły 
śpiewacze "Zaburzanki", "Alebabki" z Zakłodzia, 
"Andrzejkowe Nutki" z Mokregolipia oraz zespół gość 
"Devirelivfe". 

Dodatkowe atrakcje zapewniły popisy 
motolotniarzy, lądowanie helikoptera, przejażdżki 
samochodem terenowym. Dla najmłodszych 

uczestników zabawy przygotowano dmuchane 
zjeżdżalnie, malowanie twarzy, balony, popcorn i watę 
cukrową. 

Dla wszystkich chętnych była wojskowa 
grochówka. 

Piękna pogoda zgromadziła wielu amatorów 
zabawy, niestety wieczór przyniósł deszcz i planowana 
dyskoteka pod gwiazdami była atrakcją tylko dla 
nielicznych wytrwałych. 

Patronat medialny nad imprezą objęła 
Telewizja Kablowa Zamość a festyn poprowadziła 
dziennikarka Katolickiego Radia Zamość. 

Organizatorami dożynek byli Wójt Gminy 
Radecznica oraz Parafia PW WNMP w Gorajcu. 

 
(Autor: Laura Sznitowska) 

Gminno-parafialne dożynki w Radecznicy 31 sierpnia 2014 
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Żniwa niedawno się skończyły, 
dlatego 31 sierpnia w naszej gminie, 
a konkretnie na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego w Klemensowie 
odbyło się tradycyjne Święto Plonów 
powiatu zamojskiego. Uroczystość miała 
miejsce na placu przed pałacem.  

Wydarzenie rozpoczęło się 
o godzinie 10:00, spotkaniem Pana 
Henryka Mateja, Starosty Zamojskiego 
z rolnikami i wręczeniem wyróżnień. 

O 10 :30  ruszy ł  ko rowód 
dożynkowy. Swoje wieńce niosło 16 gmin 
(Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, 
Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, 
Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary 
Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość 
i Zwierzyniec).  

Po zakończeniu korowodu 
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta 
Dziękczynna koncelebrowana przez 
biskupa Mariusza Leszczyńskiego. 
W swoim kazaniu, biskup nawiązywał do tradycji 
dożynek, trudu polowej pracy, a także obecnej sytuacji 
w Polsce i na świecie. Oprawę muzyczną wykonywała 
orkiestra dęta ze Szczebrzeszyna pod kierunkiem 
kapelmistrza Józefa Magryty oraz chór prowadzony 
przez Panią Annę Jaworską. 

Po mszy, wieńce zaczęto składać przed 
ołtarzem, a delegacje z poszczególnych miejscowości 
wręczały gospodarzom (Starosta Zamojski Henryk Matej 
i Wójt Gminy Sułów Tomasz Pańczyk) chleb i pozostałe 
dary (kosz owoców, kwiaty). 

W tym czasie zaczęła działać komisja 
oceniająca wieńce w dwóch kategoriach (tradycyjny lub 
współczesny. Jury trudno było wybrać najlepsze, 
ponieważ każdy był wyjątkowo piękny. Po długich 
obradach, wieniec reprezentujący Gminę Sułów, 
wykonany przez WTZ w Rozłopach zajął pierwsze 
miejsce w kategorii wieniec współczesny.  

Na scenie rozpoczęły się przemówienia 
okolicznościowe, m. in. Członka Zarządu Województwa 
Lubelskiego Tomasza Pękalskiego. Kilkanaście minut 
później na scenie pojawiły się zespoły muzyczne 
(Zespół Śpiewaczy „Zaburzanki‖ z Zaburza, Kapela 
Krasnobrodzka z Krasnobrodu). 

Około 13:00 rozpoczął się festyn rekreacyjno-

sportowy. Większą część placu zajmowały dmuchane 
atrakcje dla najmłodszych oraz stoiska gastronomiczne. 
Uczestnicy święta oglądali wystawę rolniczą 
z nowoczesnymi ciągnikami, a także prace 
podopiecznych WTZ w Rozłopach. Można było także 
kupić ręcznie wytwarzaną biżuterię, mąkę Zamojskich 
Zakładów Zbożowych i dowiedzieć się więcej 
o działaniu Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Starostami tegorocznych dożynek byli 
Małgorzata Magdziarz z Sułowca i Dariusz Śliwiński 
z Tworyczowa. 
 
Wyniki konkursu wieńców (miejsca od 1 do 3) 
 
WIEŃCE WSPÓŁCZESNE 
1. Sułów 
2. Bodaczów 
3. Miączyn 
 
WIEŃCE TRADYCYJNE 
1. Jarosławiec 
2. Ruskie Piaski 
3. Nawóz 
 

(Autor: SW)  

Dożynki powiatu zamojskiego 

TRADYCYJNA ZUPA GRZYBOWA 
 

Składniki: 
• 600 g grzybów (borowików i/lub podgrzybków) 
• 2 łyżki masła 
• 1 drobno posiekana cebula 
• 5 szklanek gorącego bulionu wołowego 
• 1 szklanka śmietany kremówki 
• 1 łyżka soku z cytryny 
• 1 łyżeczka mąki 
• sól i pieprz 
 

Seta i galareta 



19 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

a także: 
• ugotowany w osolonej wodzie makaron: łazanki lub kokardki 
• natka pietruszki 
 
Przygotowanie: 
Grzyby oczyścić, umyć i osuszyć. Pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do większego rondla z grubym dnem. 
Smażyć delikatnie mieszając, aż odparuje z nich sok. Dodać masło oraz cebulę, smażyć razem przez chwilę, aż 
cebula się zeszkli. Wlać bulion i gotować przez około 10 - 15 minut na małym ogniu. Ubić śmietanę z sokiem 
z cytryny, następnie wymieszać z mąką i przelać do garnka z zupą. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. 
Gotować jeszcze przez 5 minut na małym ogniu. Podawać z makaronem, posypać natką pietruszki. 
 

 
POWIDŁA ŚLIWKOWE 
 
Ilość: 4 – 5 słoików 300 ml 
 
Składniki: 
• 1 kg śliwek węgierek zwykłych 
• 0,5 kg cukru 
 
Przygotowanie 
Śliwki dokładnie myjemy, osuszamy i usuwamy z nich pestki. Przygotowane owoce przepuszczamy przez maszynkę 
do mielenia i wstawiamy na małym ogniu. Gdy owoce zaczną puszczać, sok dodajemy cukier i na wolnym ogniu 
smażymy, mieszając od czasu do czasu przez około godzinę. Podsmażone owoce odstawiamy i smażymy jeszcze 
przez twa lub trzy dni po o koło półtorej godziny dziennie. Następnie gotowy wrzący dżem przekładamy do słoików 
oraz szczelnie zakręcamy, pasteryzujemy i stawiamy słoiki do góry dnem do ostygnięcia.  
 
Smacznego! 

 
(Autor: AJ) 

Jak powiedział Hipokrates, "jedzenie jest najlepszym lekarstwem", dlatego powinniśmy sami zadbać 
o „to lekarstwo.....” 

Dobre jedzenie to klucz do zdrowego życia, dlatego też postaram się dostarczać wiele wskazówek 
i informacji dotyczących właściwego odżywiania, zdrowych produktów jak też i tych, których należy unikać jak 
ognia. 

 

10 przykazań zdrowego odżywiania  
 
1. Zmniejsz ilość przetworzonej i niezdrowej żywności. 
2. Pij około 8 szklanek wody dziennie. 
3. Nie spożywaj kalorii w postaci napojów. 
4. NIE JEDZ jeśli nie jesteś głodny. 
5. Jedz  białko. 
6. Spożywaj dużo owoców i warzyw. 
7. Używaj mniejszych talerzy. 
8. Jedz śniadanie!!!!!!(najlepiej gotowane np. owsianka, kasza jaglana itp.) 
9. Nie podjadaj podczas oglądania telewizji, pracy na komputerze... 
10. NIE głodź się!!!!!! 

 

Współczesne jedzenie nie jest dla ludzi zdrowe. Często są wykorzystywane półprodukty, które aż 
„tryskają‖ chemią....oczywiście, bo ma być szybko i tanio. Niestety ale ten pośpiech ma też negatywne 
konsekwencje , zwłaszcza dla  naszego zdrowia.  

Podstawowym pokarmem, bez którego nie wyobrażamy sobie życia, jest nasz chleb „powszedni‖, ale czy 
zdrowy? ??? Taaaaak, ale chyba pod warunkiem, że sami sobie upieczemy... 

Zamiast ze zdrowej mąki, pieczywo wypiekane jest z  mieszanek piekarniczych, w których nie ma nic 
naturalnego. Mnóstwo wypełniaczy, spulchniaczy ,środków antygrzybicznych,  aby chleb „poleżał‖. No i niestety 
są tego efekty... Tyjemy, mamy problemy  z wypróżnianiem, jesteśmy nabrzmiali i napuchnięci. To tylko 
„łagodne” efekty uboczne jedzenia niewłaściwych produktów. Jedzenie ich przez długi czas może prowadzić 

Zadbaj o swój najcenniejszy skarb... 
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do wielu, nawet groźnych chorób, w tym cukrzycy, raka, miażdżycy. 
Oczywiście, że nie da się w 100% uniknąć chemii, ale są sposoby, aby zminimalizować jej działanie. 

Jednym z nich jest jedzenie „chlebka zdrowia‖.  

To dzięki właściwym składnikom, można podreperować zdrowie, usunąć zaparcia i schudnąć. Poza 
tym, nie ma nic bardziej naturalnego i zdrowego niż zjedzenie kromki chleba na śniadanie. 

Ten chlebek działa jak miotełka i dokładnie czyści jelita, wymiata wszystkie nie strawione resztki 
pokarmów. 

 
Dlaczego warto jeść „chlebek zdrowia”??????  

Przede wszystkim nie zawiera pszennego glutenu i nie zakleja jelit!!!!!!! Kłącza perzu, siemię lniane, babka 
płesznik i chia tworzą prawdziwą „bombę błonnikową‖, a dzięki ziarnkom dyni i słonecznika, chlebek ten 
dostarcza zdrowych tłuszczy.  

Oto 5 powodów, dlaczego warto codziennie zjeść kromkę „chlebka zdrowia ”... 

 
1. Jest idealny dla cukrzyków, ponieważ składniki w nim zawarte min. tyrtycyna z kłączy perzu, obniża stężenie 
cukru we krwi i przyczynia się rozwoju prawidłowej flory bakteryjnej. 
 
2. Działa odchudzająco i usuwa zaparcia. Już jedna kromka chlebka zdrowia, pokrywa 40% dziennego 
zapotrzebowania na błonnik. Uaktywnia proces przemiany materii i bardzo dokładnie, ale nie gwałtownie „czyści 
jelita‖. 
 
3. Składniki chlebka mają działanie przeciwmiażdżycowe. Inozyt zawarty w perzu spowalnia wchłanianie 
tłuszczu i cholesterolu, dlatego jest on zalecany w przypadkach osób z podwyższonym poziomem cholesterolu. 
Przy niewydolności wątroby i zmniejszonym wydzielaniu żółci, w skłonności do kamicy żółciowej oraz w różnych 
schorzeniach związanych z nieprawidłową przemianą materii. 
 
4. Ma działanie odmładzające i poprawiające wygląd skóry. To dzięki krzemionce zawartej w kłączach perzu. 
Krzemionka hamuje procesy starzenia się skóry i uelastycznia naczynia krwionośne. Regeneruje naskórek 
i skutecznie walczy z trądzikiem. 
 
5. Wspomaga układ odpornościowy. Bogaty w witaminę C, łatwo przyswajalne węglowodany, kwasy organiczne 
i sole mineralne. Ma też działanie antybiotyczne ( dzięki kłączom perzu). Stanowi doskonała barierę przed 
bakteriami i wirusami. 
 

Zachęcam do pieczenia i spożywania takiego zdrowego pieczywa, tym bardziej, że jest to bardzo 
proste....a efekty zaskakujące.... 

Przygotowuje się go dosłownie w 20 minut i nie wymaga żadnych umiejętności kulinarnych! 

Składniki na 1 chlebek 
2 szklanki mąki gryczanej 

1/2 szklanki nasion chi 
1/2 szklanki nasion babki płesznik 
1/2 szklanki nasion siemienia lnianego 
1/2 szklanki płatków owsianych górskich 
1/2 szklanki pestek dyni 
1/2 szklanki ziarek słonecznika 
100 gramów drożdży 
1 płaska łyżka soli nieoczyszczonej 
1,5 szklanki wody 

50 gramów (niecała szklanka) kłącza perzu (do kupienia w zielarniach) 

Wykonanie 
Babkę płesznik, siemię lniane i kłącza perzu zmiksować młynkiem na proszek. Im dokładniej to zrobimy 

tym chlebek będzie lepiej się gryzł. Ważne w przypadku osób z protezami lub aparatami na zębach, ziarenka nie 
będą „uwierać‖. Wsypać je do miski, dodać chia i zalać wodą. Wymieszać i odstawić na 15 minut. 

Drożdże rozrobić z odrobiną wody i także odstawić na kilka minut. Po tym czasie do miski dodać mąkę 
gryczaną, pestki dyni, słonecznik, sól i drożdże i dokładnie wymieszać. Ciasto powinno mieć konsystencję dość 
zwartą, ale będzie mięciutkie. Podłużną blaszkę „keksówkę‖ wyłożyć papierem do pieczenia, włożyć ciasto 
i wyrównać. Można posypać je ziarnkami dyni i/lub płatkami owsianymi. 

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piec około 45-60 minut. Najlepiej sprawdzić to 
patyczkiem, wbić go w chlebek i wyjąć, jeśli do patyczka przyklei się ciasto, to znak, że chleb jeszcze musi się 
piec. Kiedy chlebek się upiecze, wyjąć go z piekarnika i odstawić na „kratkę‖ aby troszkę przestygł. 
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 Życzę smacznego...   

 Zachęcam także do przygotowania naturalnego antybiotyku. 
 
Składniki: 
Miód, czosnek, pieprz cayenne, cynamon, imbir, sok z cytryny 
 
Wykonanie: 
Zmiksuj ząbek czosnku, 2 łyżeczki miodu, 2 łyżeczki świeżego imbiru, pół łyżeczki pieprzu ceyanne, pół 

łyżeczki cynamonu i pół szklanki soku z cytryny... 
Napój podniesie odporność, pomoże pokonać grypę czy przeziębienie. Można go stosować 3-4 razy 

dziennie. Można go przygotować wcześniej i przechowywać w lodówce. 

 

(Autor: A. B) 

7 Rajd rowerowy Jastrzębia Zdebrz  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych turystów i rowerzystów na 7 
edycję rajdu rowerowego organizowanego na Roztoczu z wykorzystaniem 

pięknych terenów górzysto-wąwozowych i nie tylko. 

 Rajd rowerowy rozpoczyna się 14 września 2014 roku wielu miejscach 

na Roztoczu podzielony na XIII etapów. 

  
 Informacje szczegółowe na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Roztocza ―Jastrzębia Zdebrz‖ >http://www.roztoczezachodnie.pl/ 
 
 
 

  

 

 

 

 
  

 
 Magda Kumorek, aktorka znana z serialu „Przepis 
na życie", wystąpi 19 września (piątek) w Zamojskim 
Domu Kultury. 
  
 Koncert, na który złożą się piosenki do wierszy 
Bolesława leśmiana będzie nosić tytuł „Śmiercie". 
Artystce towarzyszyć będzie sześcioosobowy zespół. 
  
 Bilety kosztują 40 zł. 

 
 
 To będzie wyjątkowe wydarzenie. W Zamościu odbędzie się koncert Krzysztofa 
Pendereckiego i Orkiestry Sinfonietta Cracovia. 
 
 Koncert zaplanowano na środę (17 września) w kościele o.o. Franciszkanów (godz. 
201.5). Odbędzie się on w ramach 75. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. 
 
 Kompozycji Krzysztofa Pendereckiego i Dymitra Szostakowicza posłuchać będzie 
można za darmo. Koncert nie będzie biletowany. 
 
 Organizatorzy wydarzenia to miasto Zamość oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola 
Namysłowskiego. 

Imprezy kulturalne i inne 

http://sasiadka.info/2014/09/7-rajd-rowerowy-jastrzebia-zdebrz-14-09/
http://www.roztoczezachodnie.pl/
http://sasiadka.info/wp-content/uploads/2014/09/jastrzebia_zdebrz2014.jpg
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 W dniu 2 września 2014 we wsi 
Sąsiadka, gm. Sułów zdarzył się tragiczny  
wypadek. Tragedia rozegrała w wąwozie 

zwanym ―Kamienny Dół‖ . 

 Podczas pokonywania stromego 
podjazdu ciągnik, którym jechało dwóch 
mężczyzn, stracił przyczepność i 
przewrócił się na lewą stronę ―do góry 
kołami‖. Wywrócony pojazd przygniótł 
kierowcę i pasażera. Obaj ponieśli śmierć 

na miejscu. 

W wyniku tego makabrycznego zdarzenia 

sierotami zostało aż czworo dzieci.   

 

(Autor: Redakcja) 

Tragiczny wypadek w Sąsiadce 

Wiersz Feliksy Poździk 

 Dzisiaj w dniu święta plonów  
 W tej uroczystej chwili 
Witamy wszystkich gości, co do nas tu przybyli. 
 Ciężkie żniwa skończone  
 Będziem mieli chleb świeży  
 Więc z tej okazji wszystkim dziś cieszyć się należy. 
Tyś rolniku pracował od zarania do zmroku 
A więc użyj  dzisiaj niech to będzie raz w roku 
 Tupnij sobie zatańcuj wypij sobie tak szczodrze 
 Przecież głosi przysłowie niech raz będzie a dobrze 
Często rolnik narzeka ja nie dziwę się chłopu 
Dzień i noc on pracuje nigdy nie ma urlopu 
 Chociaż dzisiaj odpocznij mój rolniku kochany  
 I pamiętaj że dzień tej jeden w roku wybrany 
Za twa pracę w te żniwa za te trudy i znoje  
baw się dzisiaj rolniku święto plonów to twoje 
 Chociaż wódka jest droga nie trza na nią żałować  
 Dziś twe święto a jutro będziesz na nią pracować 

Ogłoszenie 
 Sprzedam 12 kóz dojnych i 2 młode - w miejscowości Sąsiadka, cena do uzgodnienia Tel. 793444997 
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Gminno - powiatowe 
dożynki   

Michalów 
2014 
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Wydawca 

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

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

 
Szymon Wiśniewski 
UG Sułów 
UG Radecznica 
 

Humor  

 
Żebyś ty się nauczyła milczeć tak jak ryby, byłbym 

najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - mówi do 
żony Kowalski, który jest zapalonym wędkarzem. 

- Ty też mógłbyś się wiele nauczyć od ryb 
- replikuje żona 

- Na przykład czego?  
- Pić tylko wodę. 

——————— 
- Po czym poznać wiek ryby? 

- Po oczach. Im dalej od ogona tym starsza. 
————— 

Strażnik sprawdza kartę wędkarską Kowalskiego i pyta: 
 - Jak Pan może łowić ryby, skoro ma Pan zeszłoroczną 

kartę? 
- Panie władzo, bo ja w Porze łowię tylko te ryby, 
których nie udało mi się złowić w ubiegłym roku. 

——– 
 

(Opracował wędkarz z nad Poru: Tadeusz Poździk) 

”Udane” inwestycje w gminie Sułów 

Budynek remizy OSP w Rozłopach 

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

