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 Drodzy czytelnicy! Naszym nadrzędnym celem 

jest służyć prawdzie, dlatego oprócz historii będziemy 

przedstawiać współczesne fakty, tak często 

zafałszowane, lub pomijane milczeniem.  Przez 

kolejne dwa numery będziemy zamieszczać materiały 

reklamowe, finansowane przez komitety wyborcze. 

Jednocześnie zachęcamy do współtworzenia 

„Sekretów Wsi” i przesyłanie materiałów, zdjęć oraz 

informowania nas o wydarzeniach i tematach, które 

Waszym zdaniem warto podejmować.  
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Leon Bulak 
 Wiek 56 lat. Wykształcenie średnie ogólne, 

Rolnik, przedsiębiorca i społecznik. Żona Grażyna i 

czwórka dzieci Damian, Paulina, Mikołaj, Agnieszka. 

Kandydat na Wójta Gminy Sułów 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 

Nadzieja na lepsze jutro. 

Adam Braszko  

Tomasz Jaworski 

Józef Magryta 

Adam Socha 
Ewa Szady  

Zbigniew Santus  

Anna Żuk  
Ryszard Pietrykowski 

Anna Bojarska  

Krzysztof Ferenc 

Katarzyna Kościk  
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Anna Bojarska  
 Wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel 
dyplomowany, obroniła tytuł magistra w WSP w Warszawie, 
ukończyła studia podyplomowe w WSHE im. Jana 
Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu 
 Obecnie jestem na wcześniejszej emeryturze. Nie 
znaczy to, że nie chciałam pracować, wręcz przeciwnie. 
Niestety nie ma dla mnie pracy!!!!!...moje dotychczasowe 
poszukiwania okazały się bezowocne. 

Adam Braszko  
 Wiek 49 lat. Wraz z żoną Heleną prowadzą 

działalność gospodarczą, wychowują 9 letnią córkę 

Roksanę. Jest hodowcą gołębi pocztowych oraz 

członkiem zarządu PZHGP – Turobin.  

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 
Kandydaci na radnych 

Krzysztof Ferenc 
 Wiek 33 lata. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły 

Zarządzania i administracji w Zamościu – informatyka 

i ekonometria. Od urodzenia mieszkam w Sąsiadce, od 1996 

roku jestem czynnym strażakiem OSP, a od 2001 roku 

nieprzerwanie pełnię funkcje sekretarza straży. Stworzyłem 

oficjalną stronę internetową wsi Sąsiadka w 2008 roku 

znajdująca się pod adresem www.sasiadka.info . Jestem 

współzałożycielem KŻR LOK w Sułowie oraz Niezależnej 

gazetki regionalnej „Sekrety Wsi ...”  

Tomasz Jaworski  
 Wiek 38 lat, Absolwent SGGW 

w Warszawie i WSRSiM w Toruniu. Żona Anna 

i dwie córki Aleksandra i Karolina. Redaktor 

gazety „Sekrety Wsi” oraz założyciel Fundacji 

„Z Dziedzictwem w Przyszłość”. 

Katarzyna Kościk mgr. Inż. Rolnictwa 
 Urodzona w 1972 roku w Szczebrzeszynie. Ukończyła 

Akademie Rolniczą w Zamościu. Obecnie wraz z mężem 

prowadzi 11 hektarowe gospodarstwo rolne w Źrebcach. 

Zajmuje się głównie uprawą tytoniu. 

Józef Magryta 
 Wiek 67 lat. Radny gminy Sułów, 

z wykształcenia muzyk, kapelmistrz orkiestry 

„Echo kniei” oraz dyrygent chóru myśliwskiego. 

Społecznik. 

Ryszard Pietrykowski 
 Wiek 54 lata. Żona Zofia i dwóch synów Michał 

i Łukasz. Od kilku lat pracuje społecznie. 

Współzałożyciel „Klubu Stara Remiza” Klubu 

Strzeleckiego oraz Gazetki „Sekrety Wsi…” 

Zbigniew Santus, Kitów,  

 Wiek 39 lat, wykształcenie średnie. Obecnie 

Sołtys wsi Kitów  

Adam Socha  
 Wiek 56 lat. Od lat zamieszkały w Sułowcu 

wraz z żoną Natalią i synami Krzysztofem 

i Arkadiuszem prowadzą 30 hektarowe gospodarstwo 

rolne. Z wykształcenia jest Technikiem 

Energetykiem. 

Ewa Szady 
 Mam 41 lat i mieszkam w Michalowie w gm., 
Sułów. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące 
w Zamościu. Jestem mężatką oraz mamą czwórki dzieci. 
Moim głównym zajęciem jest dbanie o dom i rodzinę. 
Interesują mnie inne kultury i religie oraz sprawy 
polityczne naszego kraju a w szczególności naszego 
regionu. 

 

Anna Żuk 
 W 2004 roku uzyskała tytuł inżyniera ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Lublinie. 

Podczas studiów, pełniła funkcje przewodniczącej samorządu studenckiego następnie ukończyła 

studia podyplomowe z pedagogiki WSZiA oraz zielarskie na Akademii Medycznej. Razem z mężem 

Januszem wychowują dwóch synów Szymona i Nikodema, prowadzą też gospodarstwo rolne. 

Ludzie którym możesz zaufać 

http://www.sasiadka.info/
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 W naszym cyklu artykułów, gdzie 
przedstawiamy ludzi zasłużonych dla naszego 
regionu, nie mogło zabraknąć miejsca dla człowieka, 
który tak bardzo zaznaczył się w historii naszej 
gminy.  
  
 W tym miesiącu przypomnimy sylwetkę Pana 
Waldemara Pietraka, wieloletniego naczelnika, 
a następnie wójta gminy Sułów.  
Wywiadu dla naszej gazetki udzielił w Nałęczowie , 
gdzie obecnie  mieszka. 
 
 Sekrety Wsi - Pańskie rodzinne strony znajdują 
się w okolicy Nałęczowa - około 100 kilometrów od 
gminy Sułów. W jaki sposób trafił Pan na nasze tereny? 
 
 Waldemar Pietrak - w tamtych czasach, po 
ukończeniu studiów , należało jeszcze odbyć roczną 
służbę wojskową, (istniał też przymus pracy) a dopiero 
później był czas na życie prywatne. Po zakończeniu 
służby wojskowej otrzymałem propozycję zamieszkania 
i pracy w Michalowie w tamtejszym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym, to był rok 1977. 
Przepracowałem tam dziesięć lat, budując 
gospodarstwo państwowe, które po przemianach 
ustrojowych zostało zniszczone, a szkoda - była 
produkcja i ludzie mieli pracę.  Później z PGR-u 
wyciągnął mnie sołtys z Michalowa po to, abym 
budował tam szkołę. Udało się  mu przekonać 
wicewojewodę, że bardziej niż w PGR-ze  będę 
potrzebny w gminie. 
 
 Sekrety Wsi - Zmienił więc pan pracę ? 
 
 Waldemar Pietrak - Tak, zostałem naczelnikiem 
a po trzech latach wójtem  gminy Sułów. Było to inne 
państwo i inne realia niż dzisiaj. Budżet gminy mieścił 
się na dwóch stronach formatu A-4. 
 
 Sekrety Wsi - A co z tą szkołą w Michalowie? 
 
 Waldemar Pietrak - Kiedy pojechałem do 
województwa po pieniądze na szkołę , wojewoda 
skierował mnie do dyrektora  finansowego. To był taki 
starszy człowiek, palił papierosa i powiedział - „To wy 
rozgrzebaliście  jedną szkołę , a chcecie pieniądze na 
drugą?” (Ta „rozgrzebana” , to była nie dokończona 
budowa szkoły w Rozłopach). Odpowiedziałem,  że nie 
mamy pieniędzy na jej ukończenie, on na to: „To ja 
mam was uczyć, skąd  brać pieniądze?” Wróciłem, 
trzeba było zmobilizować ludzi, był między nimi 
Zbyszek Goleniak, w ciągu dwóch dni w czynie 
społecznym zrobili brakujący dach. Województwo 
musiało uznać budowę za ukończoną, dostaliśmy więc 
pieniądze na szkołę w Michalowie. 
 
 Sekrety Wsi - To był chyba okres bardzo 
dynamicznego rozwoju  gminy Sułów? 
 
 Waldemar Pietrak - Tak, to był bardzo 
dynamiczny okres, popadłem na ludzi, którzy chcieli 
coś robić. Pamiętam budowę drogi Sułów – Kol. Sułów, 

przyjechało chyba ze dwadzieścia  traktorów, może to 
były wszystkie, które znajdowały się we wsi. Nikogo nie 
trzeba było szczególnie namawiać, ludzie czuli 
potrzebę chwili. Gdzie to dzisiaj można spotkać? 

Kolejny przykład dużej aktywności mieszańców, tym 
razem Kitowa: został zbudowany most na Łętowni, 
trzeba było połączyć go z drogą. Niestety, ówczesny 
zarząd dróg stwierdził, że zakręty planowanej drogi nie 
spełniają parametrów. Gdyby jednak droga już istniała, 
można by ją było przykryć asfaltem i problem 
rozwiązałby się sam. Tak więc mieszkańcy Kitowa,  
(pamiętam, że wieś była bardzo zgrana) w czynie 
społecznym zbudowali drogę. Z tą budową wiąże się 
taka anegdota. Nadzorujący prace zawiadomił mnie, 
abym przyjechał na miejsce, bo wszyscy piją tylko 
kompot - żadnego alkoholu, a jakoś wolniej się 
poruszają. Okazało się, że w tym napoju oprócz 
owoców było coś jeszcze. Ale robota została sprawnie 
dokończona. 

 
Sekrety Wsi - Bez pańskiego udziału  tyle inwestycji 

nie dało by się chyba przeprowadzić? 
 
Waldemar Pietrak - Ja tylko nie przeszkadzałem – 

(tutaj śmiech) Tak poważnie, to ja nie kreowałem 
wszystkich pomysłów, słuchałem, czego ludzie 
potrzebowali. 

 
Sekrety Wsi - Skromność godna naśladowania. A jak 

się układała współpraca z podwładnymi w urzędzie? 
 
Waldemar Pietrak - Ogólnie ta współpraca układała 

się dobrze, jakieś drobne zgrzyty się zdarzały, jak 
wszędzie to bywa. Szczególnie w momencie, kiedy 
zmieniało się państwo, trzeba było zreorganizować 
pracę urzędu. Konieczne były zwolnienia i to był 
problem, stosowałem wtedy zasadę zwalniania 
najbardziej „zapracowanych”. Na sesji wyjaśniłem 

Ocaleni od zapomnienia 
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klucz do zwalniania. Zwalniani zostawali ci pracownicy, 
do których się wcześniej zwracałem, aby coś zrobili 
a oni odpowiadali, że nie mogą, bo są zbyt zapracowani 
i nie można im pracy dołożyć . W sumie chodziło o to, 
by zostali ludzie bardziej mobilni i kreatywni. 

 Co się tyczy radnych i przewodniczących, 
przeważnie byli to ludzie pozytywnie nastawieni, 
bardzo  przyzwoici i uczciwi jak Andrzej Zych ,Marian 
Jaworski ,Lucjan Bartoszczyk. Krzysiowi Chwiejczakowi, 
czasem musiałem się tłumaczyć ze swoich decyzji. 

 
Sekrety Wsi - Jakie największe inwestycje powstały 

w czasie, gdy był pan gospodarzem gminy? Wiem już 
o dwóch szkołach , w Rozłopach i Michalowie. A co 
z wodociągiem i szkołą w Sąsiadce? 

 
Waldemar Pietrak - Znaleziono ujęcie bardzo 

dobrej wody w Sąsiadce z czego cieszę się do dziś. Na 
początku były pewne perturbacje, bo to za blisko 
grodziska, przeniesiono więc to ujęcie w inne miejsce, 
społeczeństwo było wtedy zdeterminowane. Gmina 
została całkowicie rozkopana, pola i ogródki, czasem 
nawet trochę upraw zniszczono, ale protestów było 
niewiele i bardzo dobrze, dzisiaj woda jest pompowana 
na teren całej gminy. Bardzo sympatycznie wspominam 
mieszkańców Sąsiadki, którzy bardzo ofiarnie pracowali 
przy budowie szkoły, to była dobrze zorganizowana 
wieś. 

 
Sekrety Wsi – Podczas pańskiego wójtowania 

wybudowano dużą remizę w Sułowie i telefonizowano 
gminę. 

 
Waldemar Pietrak – Tak, budynek remizy został 

w dużej części zbudowany przez mieszkańców Sułowa, 
wtedy takim liderem społecznym był Zbigniew 
Goleniak. W inwestycję partycypowała też Poczta 
Polska, w wybudowanym budynku znalazła swoją 
siedzibę i bardzo nowoczesną jak na tamte czasy 
centralę telefoniczną. Telefonizacja gminy to był 
ogromny krok do przodu, przypomnę, że wtedy nie 
istniały telefony komórkowe, a aparatów stacjonarnych 
na terenie gminy było niewiele. 

 
Sekrety Wsi - A czego nie udało się zrealizować? 
 
Waldemar Pietrak - Kilku spraw nie udało się 

załatwić, na przykład - zagospodarować zespołu 
pałacowo-parkowego, zabrakło funduszy. Powstało też 
niewiele organizacji społecznych. 

 
Sekrety Wsi - W latach dziewięćdziesiątych  gmina 

Sułów  była w rozkwicie, dlaczego więc zrezygnował 
pan z dalszego wójtowania? 

 
Waldemar Pietrak - Jedynym powodem rezygnacji 

i wyjazdu była chęć powrotu w rodzinne strony i bycia 
bliżej rodziny. 

 
Sekrety Wsi - Wiem, że kandyduje pan znowu na 

wójta w Wąwolnicy. Życzę więc spełnienia marzeń, 
dziękuję za rozmowę i zapraszam do odwiedzenia 
naszej gminy. 

 
(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Wieś położona w województwie lubelskim, na 
zachodnim skraju gminy Sułów, w dolinie rzeki Por - 
lewobrzeżnego dopływu Wieprza. 

Jest to pogranicze Roztocza i Kotliny 
Zamojskiej (Padołu Zamojskiego), bardzo stąd już 
blisko do właściwego Roztocza a więc teren jest  
zróżnicowany: i górka, i dołek, malownicze wąwozy 
i niewielkie laski poprzedzielane polami uprawnymi 
i łąkami zwane przez miejscowych „choinami” (choin 
tak po prawdzie jest tu niewiele, przeważają drzewa 
i krzewy liściaste). Sułowiec i jego okolice są terenem 
typowo rolniczym a brak jakiegokolwiek przemysłu 
sprawia, że powietrze i woda czyste, rzeka Por jest 
rezerwatem pstrąga i lipienia a więc rajem dla 
wędkarzy. Nie jest też żadnym zaskoczeniem spotkanie 
dzika, zająca, kozła czy jelenia. Pełno tu ptaków 
i dzikiej zwierzyny, o lisach, wiecznym utrapieniu 
drobiu i jego właścicieli nie wspominając. 

Wyłania się więc sielski, bajkowy obrazek, 
w którym jednak żyć trudno, bo zdobycie pracy, poza 
tą najcięższą w rolnictwie, graniczy z niemożliwością. 
Wieś więc starzeje się i wyludnia coraz szybciej, młodzi 
ludzie wyjeżdżają masowo „za pracą” w inne rejony 
kraju lub częściej za granicę. 

Tak jest teraz, a jak było? 
Do połowy XIV wieku Roztocze było krainą 

zalesioną i niedostępną, położoną na pograniczu polsko-

ruskim. W XIII wieku tereny pogranicza były nękane 
licznymi najazdami ruskimi, jadźwińskimi i tatarskimi. 
Charakter pogranicza nie sprzyjał wzrostowi osadnictwa 
i rozwojowi gospodarczemu. Ożywienie osadnictwa 
nastąpiło dopiero w okresie rozbicia dzielnicowego. 
W XIV wieku nastały pokojowe stosunki z Litwą i Rusią, 
nastąpił swobodny przepływ ludności i rozwijała się 
wymiana handlowa, co sprzyjało rozwijaniu się 
samorzutnie osadnictwu chłopskiemu.  

Mój Sułowiec 
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{J. Buraczyński „Roztocze dzieje osadnictwa” s. 
85, s. 88) 

Niemniej wykopaliska archeologiczne pokazują, 
że ludzie byli tu od prawieków. Znany polski archeolog 
Włodzimierz Antoniewicz, badacz pradziejów ziem 
polskich, prowadził w Sułowcu wykopaliska i rozkopał 
na „Piszczałce” kurhan, w którym były szkielety 8 ludzi 
i psa. Wśród kości psa znaleziono szydło kościane, 
a wyposażenie grobu stanowiły cztery puchary 
doniczkowe sznurowe, tj. zdobione odciskiem sznura. 
Naczynia te pozwalają ustalić wiek grobu na okres 
neolitu (młodsza epoka kamienia), tj. 3700-1900r. 
przed naszą erą. Potwierdzają to również znalezione na 
terenie Sułowca: czasza lejowata, pochodząca zapewne 
z grobu, znajdująca się obecnie w Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie i cztery toporki 
kamienne (Muzeum w Lublinie). 

Charakteryzując ogólnie kulturę ceramiki 
sznurowej należy stwierdzić, że poza południowymi 
obszarami jej zasięgu (szczególnie Małopolska) nie 
znamy bardziej rozległych osad. Były to przeważnie 
stosunkowo krótkotrwałe obozowiska, złożone głównie 
z naziemnych szałasów, rzadziej ziemianek. Bardziej 
charakterystycznym akcentem są znaleziska grobowe. 
Cechą charakterystyczną jest chowanie zmarłych 
(niespalonych) w pozycji skurczonej (mężczyzn na 
prawym boku, kobiety na lewym) często z preferencją 
układania zwłok w linii wschodnio - zachodniej rzadziej 
północno - południowej. Zmarłych wyposażano 
w naczynia, przede wszystkim w puchary. Mężczyznom 
do grobów wkładano broń; szczególnie często 
występują charakterystyczne topory kamienne. 

Można przypuszczać, że początki miejscowości 
sięgają czasów, gdy obok panował na szlaku 
handlowych pomiędzy zachodem a wschodem gród 
Sutiejsk (obecna Sąsiadka) zbudowany w latach 1031-
1039 (prof. Zofia Wartałowska).  

Jednak pierwsza wzmianka o miejscowości 
pochodzi z roku 1403, kiedy szlachcic Wantocha 
z Sułowca był jednym z trzech fundatorów murowanego 
kościoła w Lipiu dawna nazwa Mokregolipia. (ZDM, t. V, 
1165).  

Zapisano też, że w 1413 roku Wacław z Sułowca 
„czynił granice z Lipiem, Zakłodziem i Sąsiadką” (M. 
Stworzyński 1834, s. 57-58).  

Według rejestru poborowego w 1564 roku 
Sobieszczański posiadał we wsi 1 łan użytków 
i   zagrodnika z ziemią, Jan Nieliski 1 i 1/2 łana 
użytków i 3 zagrodników bez ziemi, Albert Sułowski 1/2 
łana, natomiast Jakub Sułowski 1 łan użytków, 
2 zagrodników z ziemią i 1 zagrodnika bez ziemi (A. 
Jabłonkowski 1902, s. 200).  

W 1589 roku do Wojciecha Sułowskiego należała 
1/2 łana użytków i 1 zagrodnika bez ziemi, do Adama 
Piczkowskiego 1/2 łana ziemi i 2 zagrodników bez 
ziemi, do Macieja Nieliskiego 1/2 ziemi i 3 zagrodników 
bez ziemi oraz 1/2 łana pustego, a Jan Nieliski posiadał 
1/4 łana ziemi (M. Stankowa 1975, s. 88).  

W 1605 roku Sułowiec należał do 1 z 10 kluczy 
Ordynacji Zamojskiej. Był to Klucz Szczebrzeszyński, 
który był najbogatszy i najludniejszy. Obejmował 
miasto Szczebrzeszyn i 36 wsi. (J. Buraczyński 
„Roztocze – dzieje osadnictwa” s. 188). 

Przed 1655 rokiem Jan Sobiepan Zamoyski jako 
właściciel włości szczebrzeszyńskiej ukarał Wojciecha 

Prochowskiego odjęciem mu przywileju na cześć 
Sułowca za niestawiennictwo na wyprawę wojenną 
(M. Potocki 1862, s. 531). 

Od 1772 roku Roztocze min. Sułowiec znalazł 
się w zaborze Austriackim.  

(J. Buraczyński s. 302) 
Przed 1784 rokiem wieś była w posiadaniu 

Michała Dzierżanowskiego herbu Grzymała, konfederata 
barskiego. Jednak ciążyły na niej duże sumy zastawne, 
dlatego też właściciel zadecydował się na sprzedaż wsi 
w 1784 roku za cenę 100 tys. zł (R. Ormowski 1963, 
s. 52). 

Był to człowiek o niezwykłej biografii. Był 
wojskowym w Indiach, więźniem w Londynie, 
królewskim szambelanem, piratem a nawet… królem 
Madagaskaru.  

Gdy w 1768 roku zawiązała się konfederacja 
barska, skierowana przeciwko Rosjanom i Stanisławowi 
Augustowi Dzierżanowski planował nawet porwanie 
potężnego rosyjskiego ambasadora Repnina. Plan nie 
wypalił, a Repnin wyznaczył nagrodę za głowę 
Dzierżanowskiego. Ten dość szybko znalazł się w gronie 
dowódców konfederacji barskiej. Dał się poznać przy 
tej okazji z niezbyt dobrej strony – kiedy wkroczył do 
Krakowa, przede wszystkim łupił okolicę, a gdy nadeszli 
Rosjanie pierwszy dał nogę. Po I rozbiorze Polski 
w 1772 roku jako jeden z pierwszych złożył przysięgę 
wierności austriackiemu cesarzowi Józefowi II, którego 
później zabawiał opowieściami o swoich przygodach.  

W 1811 roku Sułowiec A od Józefa Łaniewskiego 
za 20 tys. złp kupili Piotr i Tekla z Chmielińskich 
Grabowscy, po których w 1842 roku odziedziczyły 
dzieci: Wincenty Antoni, Jan Chrzciciel, Emilia 
i Kajetan Grafowscy oraz Wilhelmina z Grafowskich 
Balicka. W 1849 roku Sułowiec A kupił Michał Sawicki, 
a trzy lata później odziedziczył go Roman Sawicki. Po 
śmierci dobra przejęli sukcesorzy: 1/4 dóbr Feliks 
Sawicki i 3/4 dóbr łącznie – Edward Sawicki, Emilia 
z Sawickich Matczyńska i Sabina Sawicka. Jednak działy 
pozostałych zapewne odkupił wkrótce Feliks Sawicki, od 
którego w 1871 roku Sułowiec A za 84267 złp nabył 
Władysław Kręciewski (APZ, Akta hipoteki Sułowiec 
A i B). 

Sułowiec B w 1784 roku Alojzy, Tomasz i Ludwik 
Dzierżanowscy sprzedali Franciszkowi Cieszkowskiemu, 
po którym odziedziczyła córka – Julia z Cieszkowskich 
Cieszkowska. W 1808 roku Sułowiec B odziedziczyła 
Antonina Cieszkowska, od której w 1852 roku kupił 
Aleksander Roch Kotowski. W roku następnym sprzedał 
on dobra za 40 tys. złp Jordanowi Walentemu 
Skomorowskiemu, a ten z kolei w rok później Feliksowi 
Sawickiemu. W 1871 roku za 49065 złp kupił Sułowiec 
B Władysław Krzęciszewski, który scalił dobra 
A i B (AZP, Akta hipoteki Sułowiec B). 

W 1874 roku Sułowiec kupili Ignacy i Franciszka 
z Lisowskich Baranieccy, a w 1886 roku Katarzyna 
z Baranieckich Huskowska (1847-1929), po której 
w 1932 roku dziedziczyły dzieci: Stanisław Huskowski, 
Mieczysława z Huskowskich Sachs, Antonina 
z Huskowskich Juścińska i Maria z Huskowskich 
Dobrzecka. Ta ostatnia odsprzedała swoje udziały 
pozostałym, a w 1946 roku dobra te zostały przejęte na 
Skarb Państwa (APZ, Akta hipoteki Surowiec A i B).  

Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie 
zamojskim i w parafii Mokrelipie. Liczyła wówczas 26 
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domów i 160 mieszkańców (Tabela …., t. II, s. 210). Pod 
koniec XIX wieku Sułowiec A tzw. „Majdan” liczył 
4 domy i 395 mórg ziemi, natomiast w Sułowcu B tzw. 
„Folwarku” był dwór, 199 mórg dworskich, 13 domów 
i  21 mórg włościańskich. Mieszkało tu łącznie 235 osób 
– katolików (SGKP, wypisy, s. 370).  

Według spisu z 1921 roku dzielnice „Wieś 
i  ajdan” liczyły 60 domów i 358 mieszkańców, w tym 
8  ydów ( Berman Oberferst), natomiast w tzw. 
„Folwarku” było 5 domów i 128 mieszkańców – Polaków 
(Skorowidz …., t. IV, s. 127). W 1929 roku 302 ha ziemi 
w Sułowcu i młyn wodny należał do Katarzyny 
Huskowskiej. Drugi młyn wodny posiadał F. Błuzocki 
(Ks. Adr. 1929, s. 598). 

Przytoczone powyżej dane z akt dawnych 
mówią wiele o zmieniających się wciąż właścicielach 
natomiast nie ma żadnej informacji o żyjących 
w Sułowcu zwyczajnych ludziach. Na pewno ich 
codzienne życie była to ciężka praca od świtu do nocy, 
gdy tylko dzień świąteczny pozwalał na odrobinę 
odpoczynku. Mieszkańcy żenili się, rodziły się dzieci. 
Tego już nie odtworzymy, natomiast można jeszcze 
zapisać wspomnienia najstarszych mieszkańców wsi 
Józefa Poźniaka (93 lata), Katarzyny Wawszczak (99 
lat).... po to, by ich oczami zobaczyć Sułowiec 
z  oczątków XX wieku. 

 
Sułowca nie ominęła I wojna światowa. 

Pamiątką po stoczonej 27 lipca 1915 roku bitwie jest 
cmentarz o powierzchni 0,3 ha. Na cmentarzu znajduje 
się 20 mogił indywidualnych i 55 zbiorowych, w których 
pochowanych jest ok. 5000 żołnierzy niemieckich (D. 
Kawałko 1994, s. 200-201). Niestety to miejsce jest 
całkowicie zapomniane i zaniedbane. 

I wojna przyniosła niepodległość, 11 listopada 
1918 r. odrodziła się Rzeczpospolita Polska. Czy 
zniesienie zaborów zmieniło życie na wsi? W zasadzie 
wieś, szczególnie wieś na wschodzie Państwa, 
w dwudziestoleciu międzywojennym nie zdążyła odczuć 
szczególnych zmian. Dwór był dalej, stosunki 
własnościowe nie zmieniły się, postęp techniczny 
wkraczał bardzo wolno. W 1916 r. wprowadzono 
obowiązek nauki szkolnej, w Sułowcu powstała 4 - 
klasowa szkoła powszechna (szkoła I stopnia). Mieściła 
się w domu znajdującym się w centrum wsi. Była to 
nauka na poziomie elementarnym, tj. pisanie, czytanie, 
podstawowe wiadomości z matematyki, niemniej 
rozpoczęła się w ten sposób walka z powszechnym na 
polskiej wsi analfabetyzmem. 

W 1923 r. powstała w Sułowcu Ochotnicza Straż 
Pożarna. W warunkach, gdy zwarta zabudowa wsi, 
słomiane pokrycia dachów, niewielka liczba studni 
i brak podstawowego sprzętu gaśniczego sprawiały, że 
pożar zagrażał całej wsi, własna jednostka OSP 
stwarzała możliwość obrony przed tym żywiołem. 
Pierwszym prezesem został Stanisław Huskowski, 
właściciel majątku ziemskiego w Sułowcu. Jednostka 
typu KR (konna z pompą ręczną) liczyła 28 druhów. 
W 1926r. oddano do użytku drewnianą strażnicę, 
zbudowaną kosztem i wysiłkiem całej społeczności 
Sułowca. Był to dom ludowy z remizą służący całej wsi. 
Znajdowała się w nim estrada do występów i miejsce do 
tańca, bo zaznaczyć trzeba, że OSP nie tylko broniła 
przed ogniem ale prowadziła też działalność kulturalną, 
była siłą napędową życia społecznego na wsi. 

(P. Szczurek „Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie Gminy Sułów”) 

II wojna światowa to czas biedy, wiecznego 
strachu o życie, niepewności istnienia. Wprawdzie 
Sułowiec miał to szczęście, że znalazł się wśród 18 
wiosek gminy Szczebrzeszyn, które przez niemieckiego 
okupanta zostały zaliczone do wsi polskich, a więc 
uniknął wysiedleń, ale nie zmieniało to faktu, że 
mieszkańcy żyli w ciągłym zagrożeniu.  

Skończyła się nauka w szkole. Już 25 stycznia 
1940 r. władze niemieckie poleciły inspektorom 
szkolnym odebranie dzieciom podręczników do nauki 
języka polskiego, historii im geografii. Zniknęli 
miejscowi Żydzi.  

18.08.1940 r. aresztowano w Sułowcu kowala 
Władysława Papugę, którego oskarżono o przynależność 
do tajnej organizacji. Prawdą jest, że był to bardzo 
uzdolniony rzemieślnik, potrafił przerabiać komory 
nabojowe w broni palnej. Ponoć doniósł na niego Jan 
Wasilik z Tworyczowa , ten sam, który zameldował 
władzom niemieckim, że jego rodzony brat, sierżant 
zawodowy posiada pistolet i jakieś tajne gazetki, które 
rozdaje chłopom do czytania. (Z. Klukowski „Dziennik 
z lat okupacji”) 

W tym samym roku ostatni właściciel Sułowca, 
Stanisław Huskowski został rozstrzelany przez Niemców 
w Kumowej Dolinie k/Chełma i tam też pochowany 
w zbiorowej mogile. Pamiątkowy nagrobek znajduje się 
Mokremlipiu. 

W majątku po śmierci ojca pozostał jego syn 
Stefan, który wzorem ojca w dalszym ciągu prowadził 
działalność podziemną, we dworze często spotykali się 
członkowie AK.  

Codziennością były bandyckie napady na 
gospodarstwa, zabierano zwierzęta, pościel, żywność. 
Kto to robił? Opowieści są bardzo różne i wymagają 
osobnych, solidnych badań historycznych, więc nie 
będziemy o tym pisać tylko na podstawie pogłosek. 

25 lipca 1944r. do Szczebrzeszyna wkroczyły 
wojska radzieckie – skończył się trwający pięć lat okres 
potwornego jarzma niemieckiego.  

Zapisano, że w czasie działań wojennych 
w gminie Sułów zniszczono i spalono 85 domów, 74 
stodoły, 92 obory i stajnie, 26 szop. 

 
Nie jest to artykuł polityczny lecz 

wspomnieniowy, nie zamierzamy więc poddawać ocenie 
rzeczywistości w Polsce powojennej, jest to zadanie 
historyków i polityków.  

Na wsi zaczęło się dziać bardzo dużo. 
Najłatwiej będzie przedstawić te czasy w formie 
kalendarium. 

Rok 1944 - sołtysem Sułowca był Paweł 
Szczerba, 

Rok 1945 - sołtysem Sułowca był Stanisław 
Pitura, 

- działa dom ludowy i biblioteka publiczna 
w domu Marcina Sowy, - 

- powstaje koło Młodzieży Wiejskiej „Wici”, 
mieszkańcy zostają obciążeni obowiązkowymi 
dostawami. W Polsce dostawy obowiązkowe 
wprowadzono dekretem PKWN 1944, zniesiono w 1946 
w przeddzień referendum i ponownie przywrócono 1951 
wobec trudności w zaopatrzeniu miast i spadku 
produkcji rolniczej. 1953 obejmowały 85% produkcji 
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zbóż, 51% - ziemniaków i 50% - żywca. Ze względu na 
ujemne skutki, zwłaszcza dla gospodarstw 
wysokotowarowych, już w latach 1954-1959 znacznie je 
ograniczono: złagodzono progresję, podwyższono ceny, 
w 1957r. zniesiono całkowicie dostawy obowiązkowe 
mleka. W 1959 utworzono fundusz rozwoju rolnictwa, 
na który odprowadzano różnicę pomiędzy cenami 
rynkowymi a cenami płaconymi przez państwo; służył 
on finansowaniu rozwoju rolnictwa, głównie jednak 
uspołecznionego. W styczniu 1972 dostawy 
obowiązkowe zlikwidowano całkowicie, zastąpił je 
systemem kontraktacji.  

Od 1 stycznia 1945 do 31.12.1945r. Spółdzielnia 
Spożywców „Jedność” prowadziła handel detaliczny. 
Sklep prowadzili Stanisław Krukowski i Wincenty Pitura, 
można tam było kupić „naftę, zapałki, guziki, zeszyty, 
pióra, atrament i i inne artykuły”. 

Rok 1946 – działa 1 - klasowa szkoła, uczęszcza 
do niej ok. 60 dzieci. Budynek w bardzo złym stanie, 
brak szyb, dach może runąć w każdej chwili, lekcje 
w zimie są przerywane, bo brakuje opału. 

Wprowadzono świadczenia w naturze, zwane 
prze ludność „szarwarkiem”. 

Były to przymusowe świadczenie nakładane na 
ludność wiejską w postaci robót publicznych, głównie 
na rzecz budowy i utrzymania dróg, mostów, wałów 
przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych.  

W początkowym okresie istnienia PRL ustalanie 
wymiaru szarwarku należało do Gromadzkich Rad 
Narodowych. Szarwark zniesiono w 1958 r. Przetrwała 
jednak do dziś jego namiastka w postaci obowiązku 
naprawy przez właścicieli gospodarstw rowów 
przechodzących przez pola. 

Rok 1947 – w Sułowcu mieszkają 563 osoby, 
obszar wsi to 553,87 ha ziemi, 

30.08.1947r w ramach reformy rolnej dokonano 
parcelacji majątku Sułowiec, ok.30 ha pozostawiono 
jako tzw. „resztówkę”, pozostałe grunty orne, łąki 
i lasy podzielono pomiędzy mało- i średniorolnych 
chłopów. Lasy były masowo karczowane na pola orne, 
dopiero teraz zaczynają odrastać. 

„ R e s z t ó w k a ”  z o s t a j e  o d d a n a 
w administrowanie, mieszkają w niej kolejno 
rolnicy,administrator, gminna położna, nauczyciele. 

Na posiedzeniu GRN postanowiono, że Feliks 
Daniłowicz uzdolniony w kierunku rysownictwa 
i malarstwa otrzyma 2000 zł stypendium na dalsze 
kształcenie. 

W 1947 roku istniała osobna Gromada Sułowiec 
Kolonia licząca 18 gospodarstw (obecnie zapewne 
z przyczyny dążenia do odrębności zwana „gietem”). Do 
Gromady Sułowiec weszły Sułowiec Wieś i Ośrodek 
Sułowiec. 

W dokumentach zachował się zapis, że 
22.10.1947 r. „5 nieznanych, uzbrojonych osobników 
usiłowało obrabować gospodarza Jana Wawszczaka, ale 
wskutek alarmu wszczętego przez żonę w/w zbiegli 
w kierunku Tworyczowa”. Sprawców nie ujęto. 

Rok 1948 – w Sułowcu było 195 numerów 
domów, 563 mieszkańców, 126 rodzin, 282 kobiety, 281 
mężczyzn, 72 konie, 176 krów, 188 szt. trzody 
chlewnej. 

Rok 1949 - odebrano „Resztówkę” o pow. 
19.95 ha Józefowi Łukaszczykowi i oddano 
w administrowanie Janowi Zychowi, nowemu 

kierownikowi, który ma w niej mieszkać 
i „zagwarantować” porządek. 

Kierownikiem szkoły i jedynym nauczycielem 
jest Wacław Grygiel, jest to szkoła 1 klasowa. 
Kierownictwo szkoły zmienia się często, od 1 września 
1950 r. kierownikiem jest Janina Paul, a od 1 września 
1951 Krystyna Jóźwiak. 

W tymże roku powołano już komitety 
elektryfikacyjne i ustanowiono składki na 
elektryfikację. 

Komisarz ziemski wniósł o utworzenie 
zespołowego gospodarstwa rolnego w folwarcznej 
„resztówce”. 

Marcin Sowa i Wacław Grygiel prowadzili kursy 
dla analfabetów (25 osób) i półanalfabetów (53 osoby).  

Rok 1952 – powstała Spółdzielnia Produkcyjna, 
opiekunem „resztówki” mianowano Wojciecha 
Pastuszaka. 

W „resztówce” utworzono punkt wczasów 
letnich dla dzieci. 

Rok 1953 – powołano zespół uprawy ziemi, 
przewodniczącym został Józef Łukaszczyk.  

20 lipca przeprowadzono w Sułowcu komasację 
gruntów. 

Rok 1954 – w Sułowcu działają dwaj krawcy: 
Edward Pitura i Władysław Jóźwiak. 

Rok 1955 – Koło Gospodyń Wiejskich prowadziło 
świetlicę wiejską i czytelnię. Zorganizowano 5 zabaw, 
dochód z nich przeznaczono na działalność kulturalno-
oświatową.  

Rozebrano starą szkołę, szkoła mieści się 
obecnie w budynku dawnego dworu. 

Rok 1956 – w Sułowcu mieszka 560 osób w 131 
gospodarstwach. We wsi znajduje się sklep GS, 
świetlica, szkoła podstawowa o 2 izbach, w której uczy 
2 nauczycieli. 

Rok 1958 – zbudowano cegielnię, zalano 
fundamenty pod nową szkołę. 

W szkole w budynku dawnego dworu uczy się 81 
dzieci w 3 izbach. 

Rok 1959 – 98 uczniów w 3 izbach. 
Rok 1960 – wybudowano nową szkołę do dachu. 

Rozpoczęła działalność 3 - letnia Szkoła Przysposobienia 
Rolniczego – uczęszcza do niej 21 osób. 

Spółdzielnia Rolnicza użytkuje 19,97 ha ziemi. 
Rok 1961 – w Sułowcu mieszka 750 osób w 150 

gospodarstwach. Rolniczy Zespół Spółdzielczy liczy 6 
członków i użytkuje 23, 50 ha ziemi. 

Rozpoczęto elektryfikację wsi. 
Na placu w centrum wsi znajdują się: 

mleczarnia, sklep GS, remiza, świetlica i nieczynny dom 
ludowy. 

Bardzo dobrze działa KGW, ZMW i OSP. 
Szkoła jest 8 - klasowa, uczy w niej 5 

nauczycieli. 
Rok 1962 – Sułowiec liczy 758 i 181 

gospodarstw. W skład Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej wchodzi 9 członków, którzy użytkują 24 
ha gruntów ornych i 6 ha łąk. 

KGW prowadzi wypożyczalnię naczyń i sprzętu 
gospodarstwa domowego. Punkt biblioteczny w Sułowcu 
liczy 60 czytelników. Działa zespół artystyczny, który 
wystawia sztuki teatralne.  

Zorganizowano Spartakiadę Sportową. 
Wykonano czynem społecznym obrzeżenie dróg, 
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posadzono 960 topoli. 
Rok 1963 – na dobre rozpoczęła się 

elektryfikacja Sułowca, mieszkańcy pomagają co sił, 
robią wykopy pod słupy, utrzymują 30 - osobową ekipę 
robotników. Wg wspomnień mieszkańców światło 
rozbłysło w domach w listopadzie. 

Dzieci rozpoczęły naukę w nowej szkole, 
kierownikiem jest Bronisław Głąb. 

Rok 1964 – orkiestra Kulaszy uczestniczyła 
w rozdaniu dyplomów i nagród, część artystyczną 
przygotowali uczniowie SPR pod kierunkiem Pani Lucyny 
Jaworskiej. 

W Sułowcu istnieje Kółko Rolnicze liczące 42 
członków. Prezesem KR jest Bronisław Furmanek. Koło 
Gospodyń Wiejskich liczy 103 członków. 

Rok 1965/66  –  l ikwidacja Szkoły 
Przysposobienia Rolniczego.  

Rok 1967 – w szkole brak pierwszej klasy – nie 
ma dzieci w tym wieku. 

Bardzo źle działają Kółko Rolnicze i Spółdzielnia 
Rolnicza. Narastają zaległości, nie są płacone podatki. 
Komornik zajmuje konta. 

Elektryfikacja wsi i budynków gospodarczych 
sprzyja zakupywaniu artykułów, maszyn i narzędzi 
elektrycznych. 

Zbudowano most na rzece Por. 
Przy szkole czynem społecznym zbudowano 

budynek gospodarczy. 
Rok 1970 – rozpoczęto budowę świetlicy. 
Rok 1972 – podjęto uchwałę o budowie remizy 

w Sułowcu- przewidywany termin zakończenia 1975 
rok. 

Rok 1973 – w Sułowcu powstał punkt usług 
weterynaryjnych. 

Lata 1978 -79 – reorganizacja szkoły 
w Sułowcu, zbyt mała liczba uczniów powoduje, że 
w Sułowcu są tylko klasy od 1 do 5. Uczniowie wyższych 
klas uczęszczają do szkoły zbiorczej w Deszkowicach. 

Zorganizowano Podstawowe Studium Zawodowe 
– ukończyło je 46 osób. 

Rok 1980 – drogi w Sułowcu zostały utwardzone 
żużlem, co jednak nie rozwiązało problemu dróg 
( zresztą problem ten trwa do tej pory). Droga od 
jezdni Turobin – Zamość została wykonana ok. 1980 r. a 
Sułowiec- Zakłodzie w 1986 r. W roku 1984 utwardzono 
kawałek drogi do szkoły. 

Rok 1982 – w Sułowcu jest 129 gospodarstw 
i 736 ha ziemi ( w tym 533 ha stanowią grunty orne). 

Lata 80. i 90. nie były łaskawe dla Sułowca. 
Zlikwidowano ze względu na bardzo złą gospodarkę RSP 
– ziemię sprzedano rolnikom indywidualnym, Kółko 
Rolnicze, punkt skupu mleka, szkołę, zaprzestało 
działalności Koło Gospodyń i kółko teatralne, 
zlikwidowano punkt biblioteczny. Ze względu na brak 
pracy wieś zaczęła się stopniowo wyludniać i starzeć, 
co raz mniej jest młodych ludzi, którzy za „chlebem” 
rozjeżdżają się w różne strony świata i w konsekwencji 
co raz mniej dzieci.  

Nie znaczy to, że w Sułowcu nic się nie dzieje. 
W dalszym ciągu istnieje i działa na rzecz wsi OSP oraz 
Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec”, powstają nowe, coraz 
to ładniejsze domy i zadbane obejścia. W 1998 r. 
oddano do użytku wodociąg wybudowany przy pomocy 
dotacji  unijnych, zbudowano przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Działają duże gospodarstwa 
wyposażone w sprzęt, o jakim przodkom nawet się nie 
śniło. Tylko ludzi jest coraz to mniej (aktualnie ok. 300 
osób) i drogi w dalszym ciągu kiepskie. 

 
(Autor Hanna Mrówczyńska) 

W obliczu zbliżających się wyborów  
samorządowych  chciałbym kontynuować rozważania 
na temat historii, teraźniejszości jak i przyszłości 
naszej gminy.  

Do cofnięcia się w przeszłość skłoniła mnie 
rozmowa z byłym wójtem gminy Sułów, panem 
Waldemarem Pietrakiem. Obdarzony charyzmą ale 
i skromnością, bezpośredni w kontaktach z ludźmi, ale 
wykazujący się wysoką  kulturą osobistą człowiek, 
przedstawiał dwudziestoletnią historię pobytu i pracy 
w naszej gminie. Z jego wspomnień wyłaniał się obraz 
naszej społeczności gminnej, przyjaznej i bardzo 
aktywnej, dobrze zorganizowanej i zdeterminowanej 
w działaniu na rzecz rozwoju  lokalnego.  

W tamtych latach władza była razem ze 
społeczeństwem, słuchała głosu mieszkańców 
i realizowała ich potrzeby. Społeczność gminna, widząc 
dobre intencje urzędu, bardzo chętnie włączała się do 
pomocy przy realizacji inwestycji. Nie były to tylko 
same słowa, dowody na ich potwierdzenie można 
odnaleźć w każdej wiosce naszego regionu.  

Dziesięcioletnia praca w urzędzie gminy dała 
owoce, jakich może pozazdrość  niejeden wójt. Trzy 
duże szkoły - w Rozłopach, Michalowie i Sąsiadce. 

Białe jest białe 

Remiza w Deszkowicach nad rzeką 
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Remiza i poczta w Sułowie, wodociąg i telefonizacja. 
Nie było podziału na lepszych i gorszych, wszystko, co 
robiono, służyło całej gminie, wszystkim jej 
mieszkańcom. (Dzisiaj większość inwestycji idzie tam 
gdzie, spodziewana jest największa ilość  głosów „ za”) 

To tylko te największe inwestycje, 
w międzyczasie powstawały też drobniejsze oraz 
remonty dróg i mostów. Nie były to przypadkowe 
budowy, takie były najpilniejsze potrzeby w tamtych 
latach i w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy 
jakości życia mieszkańców.  

Rozpierała nas duma a sąsiednie gminy patrzyły 
na nas z zazdrością. Niestety wyjechał wójt Pietrak 
a wraz z nim czas rozwoju i świetności. 

Zbudowano jeszcze salę gimnastyczną 
w Sułowie, trochę dróg i oczyszczalni przydomowych 
dla małej części ludności. Gdyby zdecydowano się na 
sieć kanalizacyjną, przynajmniej przy zwartej 
zabudowie, trwałoby to dłużej, ale skorzystaliby na tym 
wszyscy (jak przy telefonach i wodociągach). 
Wybrukowano trochę poboczy dróg i niektóre place przy 
remizach. Zajęło to nie dziesięć a siedemnaście lat, 
dzisiaj już nikt nie patrzy na nas z zazdrością.  

Ludzie stali się nieufni i zamknięci w sobie, 
rzadko kto otwarcie decyduje się na wypowiadanie 
opinii na temat gminnej władzy, z obawy przed 
konsekwencjami; aktywności społecznej jak na 
lekarstwo. Duże inwestycje zastąpiły dobrze 
wyreżyserowane i zaplanowane  przedstawienia 
przedwyborcze mające na celu pokazanie aktywności 
władzy, taka „kiełbasa wyborcza”.  

Scenariusz jest zawsze ten sam. Na kilka 
miesięcy przed pójściem do urn, rozpoczyna się 
inwestycyjno-remontowe szaleństwo. Każdy rozsądny 
człowiek, doskonale wie, że takimi metodami niczego 
sensownego zbudować się nie da. Robi się cokolwiek, 
byle efekt jak najszybciej był widoczny, zupełnie nie 
licząc się z potrzebami mieszkańców. Przecież  tutaj 
chodzi o to, aby wygrać wybory i mieć  znowu trzy i pół 
roku spokoju i dostatku z comiesięcznych pensji.  

Jak długo taki chaos i nieład może jeszcze 
trwać? Czy obudzimy się z tego letargu dopiero wtedy 
aż cały dorobek wielu pokoleń, nie tylko społeczników 
zostanie zmarnowany? (budynki po szkołach i remizach 
popadają w ruinę). Obawiam się, że wtedy będzie za 
późno, aby cokolwiek wskrzesić. Koniecznie 
i zdecydowanie trzeba się  sprzeciwić tej obłudnej grze 
prowadzonej przez naszą gminną władzę za nasze 
pieniądze. Płacąc wysokie podatki nie mamy przecież 
większego  wpływu na co zostaną wydane, ponieważ nie 
organizuje się regularnych zebrań z wyborcami, więc 
kontakt ze społeczeństwem  jest przypadkowy 
i okazjonalny.  

Plan rozwoju 
gminy odszedł 
w 
zapomnienie, 
choć miał być 
wykładnią przy 
planowaniu. 
Za czyim więc 
przyzwoleniem 
urządza się te 
przedwyborcze 
szopki? Czy tak 

powinna wyglądać demokracja?  
W niezrozumiały dla mnie sposób traktuje się 

poszczególne wioski, co za tym idzie i ludzi.  
Deszkowice pierwsze – druga co do wielkości 

wioska w gminie, mająca na swoim terenie największą 
liczbę sklepów i przedsiębiorstw, czołowy płatnik 
podatków, posiadająca liczną jednostkę OSP. Płacąc 
tak wiele do wspólnej kasy, co do tej pory otrzymała? 

Drewniany budynek po byłej szkole mieszkańcy 
we własnym zakresie przenieśli w nowe miejsce, 
organizując w ten sposób remizę i siedzibę klubu „Perła 
Deszkowice”, gmina użyczyła tylko placu.  

Wieś mnóstwo wysiłku włożyła w budowę 
szkoły, którą najpierw zamknięto a budynek sprzedano, 
w tej chwili niszczeje, można było go wykorzystać na 
potrzeby wioski.  

Aktywnie działająca jednostka straży, 
skupiająca w swych szeregach kilkadziesiąt ochotników, 
do tej pory nie doczekała się własnego samochodu, nie 
mogła więc brać udziału w akcjach. Na sesji rady 
gminy, po wiosennych podtopieniach przedstawiciel 
władz gminnych stwierdził: ”strażacy z Deszkowic nie 
biorą udziału w wypompowywaniu wody ponieważ boją 
się deszczu”. Jeżeli to miał być żart to się nie udał. 
Można to sprawdzić, sesje są nagrywane.  

Gmina od ośmiu lat wspomaga budowę 

pomieszczenia, gdzie znajdą miejsce prysznice 
i toalety, dla piłkarzy i strażaków. Mała przybudówka, 
osiem lat? Szkołę szybciej zbudowano.  

Michalów – największa miejscowość w gminie 
o największej ilości osób bezrobotnych w ostatnich 
latach inwestowało się tutaj najwięcej, tyle że nie 
wiem czy brano pod uwagę opinię mieszkańców. 
Szczególnie tych najsłabszych będących na zasiłkach, 
czy park linowy stojący od półtora roku bezużytecznie 
poprawił ich los? Wydane pieniądze nie stworzyły 
żadnego miejsca pracy, a mogły.  

Można jeszcze długo wyliczać nie trafione 
inwestycje lub ich brak, efekty złego zarządzania gminą 
widoczne są na każdym kroku, dlatego najlepszym 
rozwiązaniem będzie, jeżeli 16 listopada każdy dorosły 
mieszkaniec naszej gminy stanie przy urnie i podsumuje 
siedemnastoletnią działalność obecnego wójta.  

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Szkoła w Deszkowicach Pierwszych 

Remiza w Deszkowicach Pierwszych 

To buduje się 8 lat 
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Rozmowa z Leonem Bulakiem 
 

Być wójtem to służyć innym. 
 

 Dlaczego zdecydował się pan kandydować na 
wójta? 
 
 LEON BULAK - Mam za sobą trzy nieudane 
próby, w wyborach na wójta w gminie Sułów. Za 
każdym razem przegrywałem niewielką ilością głosów. 
Wynika z tego, że zaufała mi prawie połowa 
głosujących mieszkańców naszej gminy. Jest to dla 
mnie wielki zaszczyt ale i ogromna odpowiedzialność. 
Jednak po wyborach w 2010 roku doszedłem do 
wniosku, że pomimo tak dużego poparcia, jakie 
uzyskałem, należałoby zostawić politykę a więcej 
czasu poświęcić rodzinie. Pomyślałem sobie, że 
poprawianiem świata, w tym przypadku gminy, niech 
zajmą się teraz inni. Ciągle pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza i społeczna powoduje, że coraz więcej 
osób troszczących się o naszą małą ojczyznę, 
namawiało i prosiło mnie, abym swoje doświadczenie 
wykorzystał dla rozwoju naszej gminy.  
  
 Jakie ma pan doświadczenie? 
  
 LEON BULAK - Przez osiem lat byłem radnym 
gminnym, reprezentowałem swoich wyborców, jak 
najlepiej potrafiłem. Jednak, będąc w opozycji, nie mogłem zrealizować wszystkich oczekiwań z ich strony. 
Posiadam gospodarstwo rolne, na którym pracuję, stąd bezpośrednia znajomość zagadnień i  problemów 
związanych z  rolnictwem. Założyłem i rozbudowałem przedsiębiorstwo rodzinne, które ma się całkiem dobrze, 
znam wszystkie blaski i cienie bycia przedsiębiorcą. Jestem długoletnim komendantem straży w Sułówku, więc 
praca społeczna nie jest mi obca.  
 
 Czy nie obawia się pan, że część wyborców, wiedząc o tym, że pańska rodzina jest właścicielem dobrze 
prosperującej firmy, może kierować się zazdrością (jest to w naszych czasach częsta postawa) i będzie głosować 
przeciwko panu? 
 
 LEON BULAK - Rzeczywiście moja rodzina posiada firmę, nie jest to żadna tajemnica. Dochodziliśmy do tego 
przez lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, w prezencie nie dostaliśmy niczego. Część majątku trwałego i ruchomego 
kupiliśmy na kredyt, który przecież musimy spłacić, nikt przecież za nas tego nie zrobi. Jest dla mnie sprawą 
honoru spłacać na czas kredyty te finansowe jak też kredyty zaufania. Przez wszystkie lata działalności firmy 
dzielimy się tym, co zarabiamy z innymi ludźmi. Nie chodzi tu o rozdawanie pieniędzy wszystkim wokół, bo na to 
przecież nikogo nie stać. Może nie wszyscy wiedzą, ale od  wielu lat rodzina moja sponsoruje różne społeczne 
projekty : świetlice wiejskie, szkoły nie tylko te z terenu naszej gminy, klub sportowy, parafie, wspieramy również 
potrzebujących w formie paczek żywnościowych. Dzielenie się z innymi tym, co posiadamy,  daje nam wielką 
radość.    
  
  
 Jaki powinien być dobry wójt? 

 

Przede wszystkim powinien być dobrym gospodarzem. A dobry gospodarz, nie tylko wsłuchuje się w głosy 
mieszkańców, ale też realizuje ich wolę. Dobry wójt szanuje ludzi, dba o ich interesy. Bo bycie wójtem, to nie 

jest ciepła posadka, tylko odpowiedzialna służba, nie tylko przed wyborami lecz cały czas.  

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 
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Trzeba poprzeć bardzo słuszną walkę 
o kontynuowanie nauki historii w II i III klasie liceum. 
Ale nie można przeoczyć problemu, jakie jest 
ujmowanie treści w podręcznikach do historii dla 
gimnazjów i liceów w Polsce obecnej. Historia bowiem 
jest wieloaspektowa, wieloznaczeniowa i bardzo trudna 
do ujęcia obiektywnego i poprawnego. Czy zatem 
w nauczaniu historii nie trzeba jakiejś istotnej korekty 
także merytorycznej? 

 

OGÓLNY RZUT OKA NA PODRĘCZNIKI 
Ogólnie trzeba powiedzieć że nasze podręczniki 

do nauki historii w gimnazjach i liceach starają się ująć 
całość dziejów ludzkich, od najstarszych kultur po 
czasy ostatnie i obejmują wszystkie ważniejsze kultury, 
państwa i imperia. Świadczy to o uniwersalizmie 
naszego nauczania, co nie zawsze ma miejsce w innych 
krajach. Podręczniki te uwzględniają najnowsze wyniki 
naukowe, są w miarę obiektywne, erudycyjne, 
wyważone i w wyższych klasach stosują metodę 
„historii rozumiejącej” i przyczynowej. Pod względem 
dydaktycznym, metodycznym i ekspresywnym są wręcz 
doskonałe, choć obliczone trochę na „obrazkową” 
młodzież, przypominają trochę komiksy, a nie wykład. 
Niektóre jednak budzą w pewnych momentach 
zaniepokojenie swymi zabarwieniami 
postmarksistowskimi, postmodernistycznymi i libera 
stycznymi, głównie w przedstawieniu warstwy 
religijnej, kościelnej, patriotycznej i innych wyższych 
wartości, staczając się niekiedy do poziomu propagandy 
historycznej. Myślę, że trzeba by te rzeczy koniecznie 
wyrugować.  

 

CO DO PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM 
Ciekawe, że podręczniki dla gimnazjów stoją 

ogólnie raczej wyżej niż dla liceów. Biorę pod uwagę 
przede wszystkim historię Europy, chrześcijaństwa, 
a w tym Polski. Podręczniki gimnazjalnie przedstawiają 
na ogół poprawnie i bez kompleksów dzieje 
chrześcijaństwa i strukturę Kościoła katolickiego 
i innych wyznań, właściwą motywację wypraw 
krzyżowych, jak ich znieprawienie, proces walki panów 
o władzę nad Kościołem, obronę Indian, reformy w w. 
XVI, katolicki mecenat nad nauką i sztuką, 
chrześcijańską działalność społeczną, charytatywną 
i oświatową, ukazują Polskę w czasach 
średniowiecznych i później jako „raj dla Żydów” 
i „państwo bez stosów” (J. Tazbir), demokrację 
szlachecką, rozwój kultury duchowej i moralnej oraz 
znaczenie polskiego państwa i Kościoła w dziejach 
Europy. Takich dobrych ujęć jest dużo. 

Jednak i w tych niektórych podręcznikach 
natrafia się niekiedy na zdania w pewnym sensie, 
wyraźnym lub podtekstowym, pomniejszające czy 
nawet poniżające Kościół, a także i Polskę, tak jakby 
chodziło o ich planowe niszczenie, powtarza się np. 
stereotyp historyków antychrześcijańskich, jakoby 
Renesans nie był sekwencją faz rozwojowych,  lecz 
miałby wyrastać tylko z buntu przeciwko Kościołowi 
i społeczno-moralnej dyscyplinie religijnej w ogóle. 
W konsekwencji dodaje się niekiedy, że protestantyzm 

przyniósł Europie i Polsce wolność społeczną i religijną, 
demokrację i humanizację życia przez swoje 
„zaprotestowanie” Kościoła katolickiego, podczas gdy 
w owych czasach protestantyzm wywołał raczej tylko 
ogólny ferment, częściowo twórczy, a częściowo 
negatywny: Luter opowiedział się za rzezią buntujących 
się chłopów w Niemczech, spowodował dyktaturę 
religijną w postaci zasady: cius regio eius religio (czy 
kraj, czyja władza, tego religia), co doprowadziło do 
ciężkich i długich wojen religijnych.  

Podobnie jest zbyt stronnicza teza, że Polska 
w owych czasach była zacofana, a dopiero 
protestantyzm przyczynił się istotnie do postępu 
społecznego, kulturalnego i religijnego, że  wprowadził 
u nas wolność społeczną, domyślnie: od Kościoła 
katolickiego, że pierwszy zakładał szkoły parafialne, 
rozwijał literaturę i sztukę i że nie królowie i książęta 
polscy, lecz dopiero książę pruski, Albrecht 
Hohenzollern był koryfeuszem kultury polskiej. 
Niewątpliwie protestantyzm przyczynił się bardzo do 
rozwoju języka narodowego, nawet w Kościele, i do 
ożywienia problemów religijnych dzięki polemikom, ale 
szkoły parafialne, a ponadto jeszcze katedralne, były u 
nas już dwa czy trzy wieki wcześniej, panowie 
protestanccy jeszcze bardziej uciskali chłopów 
i innowierców niż katoliccy, a książę Albrecht zabiegał 
o tron polski. Jest też dziwna wycieczka pod adresem 
biskupów polskich, że prześladowali innowierców, 
z wyjątkiem jednak rzemieślników i mistrzów, których 
mieli zatrudnić w swoich majątkach, żeby „tylko się 
bogacić”. Tymczasem trzeba pamiętać, że tolerancja 
polska budziła podziw w Europie, wyrzucenie zaś arian 
w 1658 r. było raczej dziełem panów protestanckich, 
którym rozbijali misje, a niektórzy biskupi katoliccy 
ukrywali pewne grupy arian u siebie. 

Skąd też taka wielka pochwała wielkiej 
Encyklopedii Francuskiej (1757-1776), że była światła, 
bo „demaskowała” zabobony (religijne?), negowała 
dogmaty wiary i wyśmiewała głupotę kleru, który 
właśnie miał przeszkadzać w jej wydawaniu. Z kolei 
również ruch masoński miałby głosić wyższą 
doskonałość moralną, równość i braterstwo ludzi bez 
względu – w przeciwieństwie do kościoła – na 
pochodzenie, wyznanie czy narodowość. 

A zakon jezuitów, powstały w XVI wieku, miałby 
być jakimś wynaturzeniem katolicyzmu, bo chciał 
wzmocnić Kościół na forum publicznym i państwowym, 
czego nie mogły przyjąć władze państwowe. 

Oryginalne jest natomiast przedstawienie 

antysemityzmu, że mianowicie zrodził się on nie na tle 

religijnym, lecz na tle handlowym, rzemieślniczym 

i w ogóle gospodarczym, a przeciwnicy Żydów tylko 

powoływali się sztucznie do chrześcijan na motywy 

religijne. Pogromy Żydów, czyli napady na nich 

i grabienie ich mienia miały u nas miejsce tylko na 

terenach podległych Rosji. Polska zaś, zwłaszcza 

jagiellońska, dała Żydom wielką autonomię i sprzyjała 

rozwojowi ich kultury. Są to ważne stwierdzenia.  

(Autor: Czesław Stanisław Bartnik) 

JAKIE JEST UJĘCIE HISTORII W SZKOŁACH? 
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XXI konkurs 
 
 W dniach 12-14 września 2014 roku w Polanicy-
Zdroju odbyło się Ogólnopolskie podsumowanie 
konkursu i uroczyste spotkanie z laureatami XXI 
Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXI Konkursu na 
pamiętniki, wspomnienia, relacje 
i opracowania ,,Z dziejów OSP” organizowanego przez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, burmistrza Polanicy-Zdroju, 
teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji. 
Kronikarze wyróżnienia zdobyli za kroniki, które zostały 
zgłoszone do XXI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. 
W tegorocznej edycji konkursu doceniono opracowanie 
101 kronik. W spotkaniu również uczestniczyło 25 
autorów prac XXI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, 
relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP”. Wszystkie 
prace były wystawione w Teatrze Zdrojowym Centrum 
Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju. Oglądać można je 
było przez dwa dni. 
 12 września w godzinach popołudniowych odbyły 
się warsztaty szkoleniowe z zakresu poszerzania 
warsztatu kronikarskiego.  
 Jako pierwszy wystąpił dr Rafał Dmowski-
sekretarz komisji historycznej Zarządu Głównego ZOSP 
RP, który przedstawił, jak widziana jest „Polska straż w 
internecie”. Następnie członek jury, dr Grażyna Korneć 
przedstawiła, jak pisać kroniki, jakie są zasady 
tworzenia kronik itd. Przekazała również swoje 
refleksje na temat nadesłanych kronik oraz 
przedstawiła uwagi, które zostały zauważone prze jury. 
Następnie mgr Anna Przybylska zaprezentowała, ile 
kronik zostało zgłoszonych do konkursu oraz 
opowiedziała w skrócie, jakie pojawiają się błędy 
i niedociągnięcia ze strony piszących kronikarzy. 
Mgr Jerzy Przybylski przedstawił prezentację na temat 
pisania pamiętników, wspomnień, dzienników 
i autobiografii. 
 Wszystkie uwagi zgłoszonych kronik omówiła na 
zakończenie warsztatów mgr Anna Przybylska. 
13 września została zorganizowana dla wszystkich 
uczestników wycieczka zapoznawcza z historią regionu 
ziemi kłodzkiej. Wieczorem odbył się pokaz kolorowej 
fontanny w centrum miasta.   
14 września  
 Odbyła się ranna msza w kościele Wniebowzięcia 
NMP. Wystąpił zespół Górniaki zaś później odbyła się 
sesja popularnonaukowa podsumowująca konkursy 
historyczne oraz zostały wręczone dyplomy i nagrody 
dla wszystkich uczestników. 
 Pisanie o tym, co dzieje się w danej jednostce 
nie jest dla kronikarzy problemem, a pasją 
i przyjemnością. Dlatego dokładnie opisują wszystko, to 
co ważne dla historii miejsca i ludzi.  
- Choć my piszemy, to nie my jesteśmy najważniejsi, 
ale ludzie, o których piszemy, to oni tworzą to, co 
trafia na karty naszych kronik - mówi Andrzej 
Burszewski, kronikarz z Wyszyny. Swoją przygodę 
z pisaniem kroniki dla OSP Wyszyna rozpoczął w 1995 
roku. Jego dzieło trwa już 19 lat. Pisze o wszystkim co 
ważne, co wydarzyło się zarówno w jednostce OSP, we 
wsi, jak i w powiecie. To przecież ważne historie, które 

łączą się i wzajemnie przenikają. Talent 
i zaangażowanie Andrzeja Burszewskiego już raz 
doceniony w konkursie ogólnopolskim, w roku 2006. Po 
ośmiu latach przeszedł czas na kolejne ogólnopolskie 
wyróżnienie. Jak sam podkreśla, wielkie znaczenie 
w jego historii kronikarstwa odegrał ojciec- strażak 
z krwi i kości oraz prezes OSP Wyszyna- Paweł 
Kaczorowski. To im należą się słowa wdzięczności. 
 Kronikarzem o najdłuższym stażu pisarskim wśród 
tegorocznych kronikarzy był Gerard Sikora z ZOSP KWB 
„Adamów”. Kroniki, które prowadzi od 1988 roku mają 
już 36 lat.  
- To nie jest nudne, ale pasjonujące - mówi Gerard 
Sikora, pięciokrotny laureat konkursów kronikarskich 
w Wielkopolsce. W tym roku po raz pierwszy jego praca 
doceniona została na niwie krajowej, co zapewne 
działa motywująco. 
 Najmłodsza stażem była kronika prowadzona 
przez Jadwigę Glapę w OSP Słodków. Księgi 
z najważniejszymi wydarzeniami dla druhów 
w Słodkowie prowadzone są od roku 2006. Wcześniej 
prowadzona była Księga Pamiątkowa, której powstanie 
datuje się na rok 1948.  
- Piszę o festynach, imprezach, poświęconych wozach 
strażackich, walnych zebraniach a nawet o wichurach 
i burzach - mówi Jadwiga Glapa, która jako prezes 
stowarzyszenia „Wspólnota kobiet” równocześnie 
prowadzi także kronikę swojej organizacji.   
 W konkursie ogólnopolskim mogły brać udział 
kroniki: Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddziałów 
Związku OSP RP, orkiestr, zespołów artystycznych, 
drużyn sportowych, Młodzieżowych Drużyn Sportowych. 
Forma kronik była różnorodna, a do konkursu wybierano 
kroniki tekstowe ilustrowane, fotokroniki, kroniki 
autobiograficzne. 
Podczas spotkania kronikarzom wręczono listy 
gratulacyjne oraz upominki, życząc dobrych wiadomości 
i połamania piór. 
 

(Autor: PiSzcz) 

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych 
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Kronika 100-lecia istnienia pewnej jednostki 
 
 Dnia dzisiejszego, 15 lipca Anno Domini 1883, Hrabia Zygmunt Kostrzewa Rastawicki założył straż ogniową. 
Żeby się wprawić, spalili mu stogi. 
1885 Dostalim nowe mundury. Nic nie palim, nic nie gasim, tylko paradujem. 
1890 Wybuchł pierwszy pożar. Zanim się przebrali w gorsze, już było po wszystkim. 
1894 Spalilim hrabiowski dwór, bo ktoś powiedział, że teraz taka moda idzie. 
1895 Odbudowujemy dwór, bo nijak żyć bez pana. 
1900 Ten zabór nam się nie podoba. Konspirujem, jak wymienić cara na cysorza. 
1903 29 kwiecień. Mamy święto. Najjaśniejszy Hrabia wraca z Monte Karlo. Od rana czekamy całom drużynom na 
rogatkach. 
1903 30 kwiecień. Przyjechał. Wczoraj. Ale z drugiej strony. Przegrał nas i wieś. Wysłalim bojówkę, bo jak chłop 
nie ma się komu kłaniać, to zły. 
1903 1 maj. Przyjechała policja i rozwiązała nam drużynę. Nienawidzim jej za to. Wy jeszcze ten 1 maj 
popamiętata. Burżuje. 
1910 Wypuścili nas z twierdzy. Dojrzewa w nas świadomość klasowa. Idziemy na wódkę.  
1914 Wczoraj na zabawie w Zagajewie ubili jakiegoś ważnego. Ale żeby przez to wojnę światową zaczynać, to też 
jest głupota. 
1915 Wojna. Przyśli Austryjaki i zabrali nam konie. Konspirujem, jak wymienić cysorza na cara. 
1916 Wojna. Przyśli Niemce i zabrali nam krowy. To apalilim łąki, żeby Ruskie nie zabrali nam siana. Konspirujem 
bez motywacji. 
1918 Dziedzic odbudowuje niepodległą jednostkę. Niech no tylko zasieje, to zaraz mu zrobim parcelację. 
1920 Zrobilim. Komendant dostał siedem lat, a my po pięć. Burżuj nigdy chłopa nie zrozumie. Policja to świnie. 
1923 Wychodzim na wolność podzielone politycznie. Komendant je tera endek, motopompiarz pepesiak, a my som 
za tolerancjom. Ale oni nas nie słuchajom. 
1924 Dalej nas nie słuchajom. 
1925 Podpalilim im obory. Niech się uczom szanować cudze poglądy. 
1931 Wychodzim na wolność. Endeki to kapusie. 
1935 Ustatkowalim się. 
1940 Całom drużynom idziem do lasu. 
1946 Całom drużynom wychodzim z lasu. 
1950 Całom drużynom wychodzim na wolność. Bo okazało się, że las był ten sam, tylko zrzuty inne. 
1954 Kwiecień. Przyjechali z powiatówki i mówią, żeby założyć drużynę. 
1954 Maj. Przyjechali znowu. Mówią, że mówią po dobroci. 
1955 Maj. Przyjechali we dwie ciężarówki. Cała wieś zgłosiła się do drużyny. 
1956 Też będziem szli nową drogą, Wiesławie. 
1958 Drużyna się umacnia. Wyrzucili inteligentów. 
1959 Komendant idzie do szkoły. Będzie komu podpisywać rozkazy. 
1960 Komendant nie zdał. Przyjmujemy inteligentów. 
1968 Nauczylim się czytać i teraz wiemy, że Murzynek Bambo to nasz koleżka i że Jasiennica to paszkwilant. 
1970 Pomożemy. 
1975 Nie mamy komendanta powiatowego. Komendant nie ma powiatu. 
1975 Reforma administracyjna. Jesteśmy w województwie warszawskim. 
1975 Lipiec. Reforma. Jesteśmy w województwie ciechanowskim. 
1975 Sierpień. Reforma. Tera w płockim. 
1978 Wchdzim w etap propagandy sukcesu. Nic nie gasim, żeby nie było informacji, że się pali. 
1980 Sierpień… (Ustawa z dnia 31.07.81 o Kontroli Publikacji i Widowisk art. 2 pkt. 1-10). 
1981 Wchodzim w etap propagandy klęski. Nic nie gasim, żeby była informacja, że się pali. 
1982 Wybory komendanta. Mamy dwóch komendantów. Jeden chce gasić, drugi zapobiegać. My nie mamy sprzętu. 
1983 100-lecie istnienia Jednostki. Ale ze strażom tera kiepsko. Pożary to może i bywają, tylko że my chodzim 
trochę zgaszone. 
(1983)  
 
 

(Opracował: PiSzcz) 
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 Krajobrazy naszej okolicy rzadko wykorzystywane 
są, jako temat obrazów.  Urząd Gminy Nielisz i Gminny 
Ośrodek Kultury w Nieliszu starają się to zmienić 
i promować region realizując operację Krajobraz jako 
temat pleneru malarskiego Nielisz 2014. Dotację 
przyznał Departament Koordynacji Projektów 
Europejskich i Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego. Pomysłodawcą i komisarzem pleneru był 
Dariusz Król, znany malarz urodzony w Szczebrzeszynie, 
którego prace znajdują się w Muzeach Państwowych 
oraz kolekcjach prywatnych w Japonii, Niemczech, 
Korei Południowej. 
 W dniach 7-14 lipca odbyły się liczne warsztaty 
malarstwa z młodzieżą. Brali w nich udział także 
profesjonalni artyści, tacy jak: Michał Kaszewski, 
Zuzanna Szuliga-Król, Aleksandra Jaraszkiewewicz, 
Magdalena Florczyk, Adam Kunikowski, Natalia Batko, 
Agnieszka Osak-Matrejek, Daria Grajek, Grażyna Mucha, 
Maria Sadowska, Marta Zamarska, Zbigniew Kraszewski 
oraz komisarz Dariusz Król. 
 W obrazach przedstawiono znane miejsca 
Nielisza i okolicznych miejscowości, np. kościół pod 
wezwaniem świętego Wojciecha w Nieliszu, 
neorenesansowy pałac w Ruskich Piaskach, XIX-wieczny 
dworek w Stawie Noakowskim. Razem powstało około 
25 dzieł namalowanych farbami akrylowymi i olejnymi. 
 Otwarcie wystawy poplenerowej, na które 
została zaproszona redakcja „Sekretów Wsi”, odbyło się 
27 września o godzinie 17:00 w Klubie Kultury w Stawie 
Noakowskim. Podziwiać obrazy przybyli przedstawiciele 
miejscowych władz, profesjonalni malarze oraz młodzi 
artyści wraz z rodzinami. 
 Ekspozycję otworzył dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nieliszu Piotr A. Szymański, założyciel 
zespołu ONI. Zadawał on pytania inicjatorowi pleneru 
Dariuszowi Królowi. Dotyczyły techniki, okoliczności 
wykonania malowideł. Chwilę później na scenie pojawił 
się Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, który dziękował 

artystom, a także mówił o organizacji projektu. 
Zapowiedział, że postara się o powstanie galerii, 
w której byłyby wystawione obrazy z wszystkich 
dotychczasowych plenerów.  

Później, Piotr Szymański zapowiedział duet 
gitarzystów jazzowych w składzie Andrzej Fil i Andrzej 
Gondek. Na początek zagrali oni utwór Charliego 
Hadena i Pata Metheny’ego z płyty „Beyond the 
Missouri Sky (Short Stories)”,  nawiązującej do życia 
w małej wsi w stanie Missouri, którą muzycy zabawnie 
porównali do Nielisza. Kolejnym utworem było „The 
Masquerade” napisane przez Leona Russela, 
wykonywane przez Georga Bensona. Jazzowy recital 
muzyków doskonale pasował do obrazów i dodawał 
nastroju przy podziwianiu dzieł. 

  
(Autor: SW) 

Wystawa poplenerowa 

Dnia 28 września br. Miało miejsce uroczyste 
nadanie imienia FELIKSY POŹDZIK Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sułowie. Wydarzenie to poprzedziła Msza 
Święta w kaplicy p.w. błogosławionego Czesława 
w Sułowie, której przewodniczył ks. Marek Gudz. 
W swojej homilii proboszcz podkreślił znaczenie 
szeroko rozumianej kultury w życiu jednostki 
i  Społeczeństwa. Następnie w budynku biblioteki 
wszystkich przybyłych gości przywitała Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie Aneta Gil oraz 
prezes Stowarzyszenia 

Promocji i Rozwoju Gminy Sułów Irena Prus-
Pańczyk. Odczytano Uchwałę, która uprawomocniła 
całą uroczystość. Odsłonięto również portret patronki 
biblioteki. Pani Kierownik  przybliżyła życiorys Feliksy 
Poździk oraz historię 64-letniej biblioteki. Przypomniała 
osoby, które tam pracowały i  miejsca gdzie biblioteka 

mieściła się wcześniej. Jednym z punktów ceremonii 
było złożenie kwiatów na grobie Feliksy Poździk na 
cmentarzu w Tworyczowie. Całość obchodów dopełniły 
występy artystyczne dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół 
w Sułowie pod przewodnictwem pani Zenobii Wdowiak 
oraz ujmujące śpiewy pań z Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Sułowa. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu 
gości: Wójt Gminy Sułów Tomasz Pańczyk, Starosta 
Zamojski Henryk Matej i proboszcz parafii Tworyczów 
ks. Marek Gudz. 

 

(Autor: UG Sułów) 

Uroczystość nadania imienia Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Sułowie 
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 W imieniu własnym, mojej rodziny oraz 
koleżanek i kolegów pragnę Cię pożegnać, by oddać 
odzew naszych serc, które dziś są przepełnione wielkim 
bólem i smutkiem, bo tak nagle i niespodziewanie, 
w ciągu dwu miesięcy, odeszłaś, a więc rwą się nici 
krainy naszego istnienia, czujemy jak zaczepiamy 
o skały naszego losu. Życie nas rzuca na ogień 
przemijania. 
 Od dziecka, aż do ostatniej chwili życia Janiny, 
byłyśmy ze sobą związane głęboką i wierną przyjaźnią. 
 Tu w naszej wsi, w takim bogactwie krajobrazu 
i zabytków rosłyśmy. Tu kolebka naszego dzieciństwa 
i młodości, tu nasze korzenie i migotliwe światła stóp 
tych, którzy odeszli. 
 Razem z innymi dziećmi odczuwałyśmy raj 
przebywania na dworze, w lesie podczas zbierania 
grzybów, poziomek, czy malin, zabawy na łące 
i w parku. Wspólnie poznawałyśmy Boga, Człowieka 
i Świat. 
 Odlot bocianów i żurawi napawał nas ogromną 
tęsknotą za czymś niepojętym, czego nie mogłyśmy 
wyrazić żadnym słowem. 
 Dziś wiemy, że to, być może, był ukryty w nas 
wszechświat, nasze przemijanie, nasz lot do krainy 
spokoju, gdzie nikt niczego nie będzie żądał i nigdy nie 
będzie dręczył. 
 Z ciekawością patrzyłyśmy na drzewa, kwiaty, 
motyle, ptaki i różne zwierzęta, cieszyłyśmy się 
wszystkim. 
 Michalów to nasz Uniwersytet. Ta ziemia, ci 
świetni ludzie kształtowali nasze życie. Stąd wzięliśmy 
przygotowanie moralne, duchowe i umysłowe. 
 Ziarna rzucane w ziemię naszych serc dały obfite 
plony. 
 Już w szkole podstawowej Janina Kościk 
wyróżniała się spośród wszystkich uczniów. Była 
wyjątkowo zdolna. Grała też główne role 
w przedstawieniach, organizowanych przez Panią 
Janinę Sokołowską i innych nauczycieli, bo umiała 
pięknie recytować, śpiewać i tańczyć, podziwiałam ją, 
gdy grała rolę Bajki, bo to był pierwszy najpiękniejszy 
spektakl w moim życiu. 
 Z wyróżnieniem zdała maturę i jako młodziutka 
nauczycielka pracowała w ciężkich warunkach 
w Kosobudach później w Deszkowicach. A kiedy 
ukończyła zaocznie studia magisterskie, filologię polską 
na UMCS w Lublinie została dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Michalowie. 
 Na każdym etapie swej kariery nauczycielskiej 
wyróżniała się jako wybitnie uzdolniona i pracowita 
nauczycielka, i wspaniała dyrektorka. 
 Swoją wyjątkową osobowością przyciągnęła 
zarówno dzieci, młodzież jak i rodziców oraz koleżanki 
i kolegów. Za swą pracę była wielokrotnie nagradzana 
i doceniana przez władze oświatowe. 
 Janina, jako mądra, dobra i szlachetna kobieta 
fascynowała wszystkich. Jej dom był otwarty dla 
każdego. Do niej rokrocznie podczas wakacji 
przyjeżdżali koledzy i koleżanki z całej Polski, a nawet 
z zagranicy jak np. nieżyjący już Jasiek Zych z Niemiec. 

Częstym gościem była Marysia Popielec – Łysiak 
z Zamościa, a najczęstszym bo kilka razy do roku byłam 
ja, za każdym razem, gdy przyjeżdżałam do Michalowa, 
w pierwszym rzędzie odwiedzałam Jasię, a później 
moich krewnych Głowackich i dom po rodzicach. 
 Od niej wszyscy czerpaliśmy siłę  do życia. 
U Niej, w domu spotykaliśmy się z dawnymi kolegami 
i sąsiadami, wspominaliśmy, dzieciństwo i młodość, 
dyskutowaliśmy na temat przeczytanych książek, 
rozwiązywaliśmy nasze problemy, dzieliliśmy się swoim 
światem, a potem odwiedzaliśmy stare kąty, najbliższe 
sercu. 
 Trzeba też wiedzieć że Janina, była największą 
z nas miłośniczką książek. 
 Kochana Jasiu, spotkania z Tobą były prawdziwą 
przyjemnością, bo Ty rozdawałaś słońce. Zawsze 
taktowna, wyczulona naprawdę, o wielkiej skali 
wrażliwości, szerokim wachlarzu wiedzy, uczyłaś nas 
pokory wobec życia, służyłaś radą i pomocą. Byłaś 
naszym oparciem, naszą opoką. 
 Zaskakiwałaś nas hojnością swego serca. Twoje 
odejście czyni nasze życie ubogim, bo już nigdy nie 
usłyszymy Twego głosu, nie spotkamy się i nie 
uściśniemy się, choć tak bardzo chcielibyśmy. 
 Dziękuję Bogu i Twoim Rodzicom Ś.p. Stanisławie 
i Józefowi Kościkom za dar Twojego życia, za to, że 
byłaś moją Przyjaciółką. 
 Dziś na pogrzebie widać jak wielką rolę odegrało 
Twoje życie nie tylko w społeczności Michalowa, jak 
bardzo byłaś potrzebna i ceniona wszędzie, gdzie 
przebywałaś. 
 Obecność ludzi, łzy i kwiaty potwierdzają, jak 
bardzo, my tu zebrani, Ciebie kochamy i płaczemy nad 
Twą trumną. 
 Ja ze swej strony chcę Ci powiedzieć, że byłaś 
moim światem, moim życiem. Byłaś Jedyna 
i Niepowtarzalna. Do końca moich dni o Tobie pamiętać 
będę.  
 Żegnaj Kochanie, niech Ci ziemia lekką będzie. 
 
 
Kochanej Przyjaciółce Ś.p. Janinie Hałasie 
w dniu Jej Pogrzebu dedykuję wiersz 
pt: „Pożegnanie” 
 
 I znów spadł liść 
 z drzewa życia, 
 tak cicho i bezszelestnie, 
 a jednak gromem dotknął 
 naszych serc 
 
 Wraz z Tobą 
 odszedł świat 
 naszych spotkań 
 i doskonałego człowieczeństwa. 
 Ogarniałaś nas pięknem 
 swej mądrości 
 i służyłaś radą 
 i pomocą 
 każdemu. 

Kochana Koleżanko Janino, i Najwierniejsza 
Przyjaciółko 
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 A miałaś jeszcze 
 tyle do zrobienia 
 tyle do powiedzenia… 
 za mało nam Ciebie, 
 za mało… 
 
 Kiedy bije dzwon, 
 pamiętajmy, że bije on 
 i nam, 
 bo kurczy się nasz świat 
 o jedno życie. 
 
 Zostaje puste miejsce 
 tam, 
 gdzie biło źródło, 
 ale też zostaje skarbnica 
 wspomnień, 
 do których cięgle będziemy 
 wracać 
 
 Dziś po chłoście, 
 jaką Ci dało życie 
 patrzysz na nas z góry. 
 Przez szkiełko nieba 
 odczytujesz tajemnice świata 

 
 Niech krew Twoja 
 w drzewie zakwitnie 
 Niech łzy kryształową rosą 
 nakarmią ziemię 
 
 Niech w Twej wędrówce w zaświatach 
 towarzyszy Ci srebrny blask księżyca, 
 rokrocznie odradzająca się przyroda  
 i muzyka wiatru w gałęziach drzew 
 Pokój Ci, Janko ! 
 Niech Ci ziemia lekką będzie. 
 
Składam wyrazy serdecznego współczucia całej 
Rodzinie. 
Kochani w Waszym bólu i rozpaczy wraz z moimi 
Dziećmi jesteśmy z Wami. 
 
Ś.p. Janina Hałasa zmarła dnia 20.09.2014 roku.  
Jej pogrzeb odbył się dnia 22.09.2014 r.  w Michalowie 
 

(Autor: Irena Malec – Iwańczyk) 

Muszelki z grzybami i kurczakiem w śmietanie 
 
Składniki 

 250g makaronu muszelki 

 500 g świeżych podgrzybków 

 250 g świeżych kurek 

 2 średnie cebule 

 200 g filetu z kurczaka 

 3 łyżki oleju 

 300 ml kwaśnej śmietany 18% 

 200 ml słodkiej śmietanki 18% 

 sól i pieprz do smaku 

 natka pietruszki 
 

 
Sposób przygotowania 
 
Przygotowanie: 15min.  ›  Gotowanie: 20min.  ›  Gotowe w: 35min.   

1. Makaron ugotować w osolonej wodzie. 

2. Oczyszczone grzyby pokroić na cząstki, a następnie obgotować w osolonej wodzie. 

3. Filet z kurczaka oraz cebulę kroimy w średnie kostki, po czym podsmażamy na oleju. 

4. Dodajemy do tego nasze grzyby oraz obie śmietany, po czym dokładnie mieszamy. Wszystko doprawiamy dla 

smaku solą i świeżo zmielonym pieprzem. 
Na koniec na podgrzany makaron wykładamy grzyby z kurczakiem w śmietanie, posypujemy posiekaną natką 
pietruszki i gotowe! 

 

(Autor: AJ) 

Seta i galareta 
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 Przyjazna przyroda ... 
     Nadszedł trudny dla nas czas... refleksji… czas, 
kiedy musimy dokonać trudnego wyboru. 
Niejednokrotnie łączy się to z dodatkowym stresem, 
ciągłymi obawami czy wyrzutami. Z tych też względów 
zaproponuję troszeczkę magii.... (mały żarcik)... 
  
   Otaczająca nas przyroda jest pełna zadziwiających 
mądrości, zawsze gotowa jest pomóc człowiekowi, 
jeśli tylko zechce ją przyjąć. 
  Istnieją w naturze drzewa, które odbiorą szkodliwą 
dla zdrowia energię oraz takie, które prześlą nam 
energię uzdrawiającą. 
  Swoją szkodliwą energię (np. choroby) możemy 
przekazać takim drzewom jak: kasztan, topola, 
wierzba, orzech, osika. 
   Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 
cm. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. Łączymy się 
mentalnie (w myślach) z drzewem, które rozumie nasze 
myśli, jest życzliwe i przyjazne człowiekowi. Prosimy, 
by przejęło z nas szkodliwą energię. W wyobraźni 
widzimy, jak z naszych dłoni i palców przepływa 
energia do drzewa. Czas kontaktu z drzewem nie może 
przekraczać 10  minut. Podziękujmy na zakończenie. 
Natomiast DRZEWA, które prześlą nam uzdrawiającą 
energię to: dąb, sosna, akacja, klon, jarzębina, brzoza, 
jabłoń, wiśnia, śliwa, grusza. W tym przypadku stajemy 
do drzewa tyłem, na odległość 20 - 40 cm. 
Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. Prosimy drzewo, by 

przesłało potrzebną nam energię. W wyobraźni 
zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii 
przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało. Czas 
kontaktu z drzewem powinien wynosić od 3 do 5 minut. 
Koniecznie należy podziękować drzewu. Zrozumie 
i zaniecha dalszego przesyłania. Jeśli nie przekażemy 
podziękowania lub polecenia, aby przestało energię 
przesyłać, może zdarzyć się, że będzie oddawać 
energię nadal, aż do unicestwienia siebie. 
   Nie jest to frazesem ani bajeczką. Współistnienie 
w przyrodzie daje moc, której jeszcze nie pojmujemy. 
Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są 
pomocne. Poznajmy również przykłady 
promieniowania negatywnego. 
Przykłady: 
— Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa 
bezsenność. 
— Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa 
ból zębów. 
— Epilepsje, schizofrenie, bóle głowy — leczą kawałki 
drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. 
— Stoły, których boki zbiegają się pod kątem, 
promieniują energią negatywną i nie należy siadać 
naprzeciw rogów( nie chodzi o przesądy związane 
z zamążpójściem, jak czasami są postrzegane). 
 

(Autor: A.B.) 

Zadbaj o swój najcenniejszy skarb..... 

 
11.10 - 17:00  Wernisaż Barwy Roztocza 2014  
25.10 - 11:00  Bieg po roztoczu - II Półmaraton    

Imprezy kulturalne i inne 

Misje święte w parafii Tworyczów 

"Kościół z natury swojej jest misyjny"-ta 
soborowa prezentacja Kościoła ma głębokie 
uzasadnienie i  aktualność. Misje można 
rozumieć w dwojaki sposób: "ad gentes"-
najogólniej mówiąc to misje zagraniczne, 
gdzie ludzie oczekują na systematyczne 
głoszenie Dobrej Nowiny i Misje Parafialne 
zalecane i  praktykowane przez Kościół w 
cyklu dziesięcioletnim. 
W naszej parafii takie misje odbyły się w 
2004r. Były to Misje Peregrynacyjne (Obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej). Proboszczem 
wówczas był ks. Krzysztof Jankowski, a 
misjonarzami redemptoryści O. Stanisław 
Gruszka i O. Jan Stec.  
Obecnie Misje przypadają dokładnie na 10 lat 
po poprzednich (data 28.IX.-05.X.2014.). 
Prowadzą je także redemptoryści: O. 
Stanisław Gruszka (jak poprzednio) i O. 
Władysław Surdyka. Obecnym Proboszczem 
jest Ks. Marek Gudz. Upływają one pod 
hasłem: "Wierzę w Syna Bożego", które jest hasłem bieżącego roku duszpasterskiego.  
(Następnym  miesiącu przedstawimy szerszą relację z misji świętych)   (Autor: Marta Daniluk) 
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Prace 
z wystawy 

poplenerowej 
w Stawie 

Noakowskim 

Uroczystość nadania imienia 

Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Sułowie 

20 września w Sobotę miał 
miejsce pożar w Rozłopach, 

spłonęła stodoła  i część 
obory  
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Wydawca 
Redaktorzy: 
Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
Piotr Szczurek (Sułowiec)  
Tomasz Jaworski (Deszkowice Pierwsze) 
Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 
Anna Bojarska (Deszkowice Pierwsze) 
Krzysztof Ferenc (Sąsiadka) 
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/  

 
—————— 

Stalin przyjechał do kołchozu 
- Dobrze wam się żyje? - zażartował Stalin. 
- Dobrze! - zażartowali kołchoźnicy. 

Sekrety Wsi..." – Niezależna Gazetka Regionalna 

Autorzy zdjęć: 
Ryszard Pietrykowski 
Piotr Szczurek 
Krzysztof Ferenc 

Szymon Wiśniewski 
Maria Ferenc 
Marta Daniluk 
UG Sułów 

Humor  

 
Przychodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą jak 
krzyczą wszyscy: 
Sto Lat! Sto lat! 
Jeden do drugiego: 
- Ktoś tam ma chyba urodziny. 
- Nie. Wiek emerytalny ustalają. 

—————— 
- Moim rozmówcą jest pan Waldemar Pawlak. Panie 
Premierze. Kto wygra wybory? 
- Nasz koalicjant. 
- Czyli... 
- Wszystko jedno. 

—————— 
Politycy doprowadzili do tego, że kiedy czytam: 
"PREZYDENT BYŁ NA PREMIERZE..." 
To nie wiem czy to relacja z wydarzenia kulturalnego, 
czy skandal seksualny. 

—————— 
W Zjednoczonej Europie euro urzędnik pyta 
Kowalskiego: 
- Jesteście Europejczykiem ? 
- Nie, jestem POLAKIEM! 
- Ale przecież urodziliście się na terenie Unii 
Europejskiej. 
- A czy jak kura urodzi się w chlewie to jest świnią? 

—————— 
Jaka jest różnica między automatem telefonicznym a 
wyborami ? 
- W automacie najpierw płacisz, a potem wybierasz, a 
przy wyborach najpierw wybierasz, a płacisz później ! 

Cmentarz wojenny w Sułowcu  

 

Obowiązek opieki nad cmentarzami wojennymi 
spoczywa na samorządach (w tym przypadku 

Gminy Sułów) 

Dotyczy to też dróg gminnych 

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

