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SEKRETY  

Wsi ... 

Niezależna Gazetka Regionalna 

Numer 2, Czerwiec 2013                                                   www.forum.sulow.pl 

Od redakcji 

Nasza gazetka "Sekrety Wsi" powstała 
spontanicznie, z potrzeby serca i braku 
informacji o życiu codziennym naszej okolicy. 
Nie reprezentuje żadnej konkretnej instytucji 
ani urzędu, naszym marzeniem jest aby stała 
się własnością wszystkich mieszkańców 
naszego regionu. W związku z tym zwracamy 
się do mieszkańców naszej gminy o kontakt z 
redakcją, oraz przesyłanie informacji i 
materiałów dotyczących historii, 
współczesności i przyszłości naszego terenu, 
które moglibyśmy wydrukować w naszej 
gazetce.                               Pozdrawiamy! 

Adres e-mail: sekretywsi@o2.pl 

Strona: 
www.forum.sulow.pl
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Wielkiego Brata  
Opatrzność mi dała. 

Ksiądz profesor Czesław 
Stanisław Bartnik - osoba ogólnie znana, 

ale o jego dorobku naukowym wie nie za wiele 
osób na terenie naszej gminy. Chciałam więc 
bardzo skrótowo dać opis. 

Kim jest ksiądz profesor ? 

Nie jest łatwo w skrócie przedstawić to 
wszystko co należałoby napisać. Zwłaszcza, że 
jest światowej sławy teologiem, posiadającym 
wielkie zasługi dla Kościała, Ojczyzny i 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Urodził się w 1929 roku w Źrebcach (po 
dawnemu Źrzebce).Od wczesnych lat 
młodości, od wczesnych lat szkoły 
powszechnej (dziś podstawowej) interesowało 
go zjawisko myślenia, marzenia, badania 
umysłowe, zabawy intelektualne (rebusy, 
szarady, łamigłówki, krzyżówki). Wraz ze 
starszym bratem - śp. Józefem  
o. doktorem jezuitą układali sobie słownik 
wyrazów dla ich języka. Słownik esperanto z 
1910 r. przechowuje do dziś. Miał dążenia do 
opisywania zjawisk i zapisywania myśli, żeby 
słowa i myśli nie zaginęły. Zapisy 
pamiętnikarskie posłużyły mu do napisania 
książki "Mistyka wsi", która miała 4 wydania i 

rozeszła się bardzo szybko nie tylko po Polsce, 
ale i świecie. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej, ojciec wysłał Czesława i Józefa 
do tajnego gimnazjum w Radecznicy. Po 
wyzwoleniu skończył gimnazjum w 
Szczebrzeszynie jako prymus. Następnie został 
uczniem Ogólnokształcącego Liceum 
Biskupiego w Lublinie(im. św. Stanisława Kostki  

przyp. red.), gdzie zrobił dwie klasy licealne w 
jednym roku. Na 44 uczniów tego liceum zdało 
tylko 7. Czesław był w tej grupie. 

W roku 1948 rozpoczął studia z filozofii i 
teologii w Seminarium Duchownym w Lublinie 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 
roku. Pierwszą mszę prymicyjną odprawił 29 
czerwca w Tworyczowie. Proboszczem był 
wtedy ks. Piotr Sadowski. 

Cóż była za uroczystość? Kto pamięta? Młodzież 
ze wsi (a było jej wiele) przygotowała bramę 
przy wejściu na posesję, wieniec i baldachim z 
igliwia i kwiatów. Prowadzony był ze Źrebiec 
do Tworyczowa przy akompaniamencie 
orkiestry Kulaszy z Sułowca, otoczony 
młodzieżą z rowerami oraz w asyście licznych 
mieszkańców. W Tworyczowie pod wspólny 
baldachim dołączył śp. ks. Jan Nietrzpiela z 
Sułowa. 

 

Od roku akademickiego 1956/1957 rozpoczął 
wykłady z teologii fundamentalnej (traktat 
eklezjologiczny). Prowadził seminaria z 
fizjologii i historii fizjologii, następnie został 
adiunktem przy katedrze chrystologii 
apologetycznej. Jednocześnie pełnił obowiązki 
prefekta, następnie wicerektora w Seminarium 
Duchownym. W 1966 roku habilitował się na 
KUL-u, studia uzupełniające odbywał w 
Instytucie Katolickim w Paryżu oraz na 
Uniwersytecie Katolickim w Louvain dzięki 
stypendium kard. K. Wojtyły. W 1974 r. 
uzyskał tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a w 1979r. - profesora 
zwyczajnego. 

Jako pracownik naukowy KUL pełnił różne 
funkcje, kierownik Katedr: Teologii Historii 
(1970 - 72) Historii Dogmatów (1972 - 2004), 
od 2006 r. profesor w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku 
społeczno - politycznym, od 1990 do 2002 czł. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum_im._%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_Kostki_w_Lublinie
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Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i 
Stopni Naukowych; czł. Komitetu Nauk 
Teologicznych PAH 2004 - 2007; od 1996 do 
2010 czł. Komisji Nauki Wiary przy Episkopacie 
Polski. Twórca oryginalnego systemu 
filozoficznego "personalizmu 
uniwersalistycznego"; filozof, teolog, 
historiolog, publicysta społeczno - polityczny, 
poeta. Autor ponad 3200 publikacji, w tym 
ponad 100 książek; promotor 63 doktoratów 
oraz 479 magistrów; autor 245 recenzji 
doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, a 
ponadto 4 recenzji na doktorat honoris causa 
w tym kard. Józefa Ratzingera Papieża 
Benedykta XVI. Propagator społecznego i 
religijnego odrodzenia Polski, Europy i całej 
kultury zachodniej, także kościoła katolickiego 
w duchu kierunku personalistycznego. Laureat 
Nagrody Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 
za 2003 ("Nobel Lubelski"), Laureat Naukowej 
Nagrody W. Pietrzaka, Laureat Nagrody 
Towarzystwa Naukowego KUL im. 
J.Radziszewskiego za rok 2005 (za całokształt 
dorobku naukowego w duchu humanizmu 
chrześcijańskiego) czł. Rady Naukowej 
Instytutu Polski w Ameryce (2004); 2006 
uhonorowany Odnowieniem Doktoratu (rodzaj 
honoris causa na Uczelni Macierzystej KUL); 
2011 otrzymał doktorat honoris causa na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu. 2008 odznaczony orderem Polonia 
Mater Nostra Est; 2009 Medal za zasługi dla 
KUL; kawaler Krzyża oficerskiego Polonia 
Restituta. O Jego dorobku napisano ponad 70 
rozpraw naukowych, w tym 14 doktorskich w 
kraju i za granicą. Do roku 2011 czterdziestu 
jego uczniów jest habilitowanych, a dziesięciu 
uczniów zostało biskupami i jeden kardynałem. 

Czesław jest człowiekiem dla innych, broni 
prawdy jako członek wsi w swoich artykułach 
("Nasz Dziennik") i książkach, broni ludzi 
pracujących na roli, pomaga studiującej 
młodzieży. Wspiera biednych i bezdomnych z 
czego jest znany. Wspomaga też Dom Księży 
Emerytów.  

Jest to człowiek Wielkiego umysłu i serca całe 
swoje życie poświęcił służbie Bogu, Kościołowi 
i Ojczyźnie. 

Jak podkreśla jeden z jego magistrantów (dziś 
profesor): 
„ks. prof.Bartnik to gorący patriota, 
prawdziwy Europejczyk, pasjonujący 
kaznodzieja grzmiący że <<rozlał się grzech po 
świecie i po Polsce, szatan został uwolniony z 
uwięzi i zapanował chaos>>, tytan pracy 
naukowej, który od lat nie był na urlopie - 
<<szkoda czasu>>”. 

Czesław żyje skromnie, nie wiem skąd 
przypisywane mu jest posiadanie dużych 
pieniędzy (artykuły pisane bezpłatnie, 
wydawanie książek -jedną drugą goni- są też 
sponsorowane). 

Od śmierci Ojca (+1967) do 1999r. do chwili 
śmierci Matki przyjeżdżał co miesiąc by Matkę 
odwiedzić, przywoził lekarzy. Matka w szpitalu 
nigdy nie była. Wspomagał i mnie w 
chorobach, zdarzyło się że znalazłam sie w 
szpitalu klinicznym w Lublinie na tym samym 
łóżku, na którym wcześniej leżał Czesław po 
zawale. 

Uczestniczyłam na wielu jego uroczystościach 
rocznicowych i innych okazjonalnych, 
słuchając tak wielu wspaniałych laudacji 
głoszonych przez ludzi nauki pod jego adresem 
serce mi rosło, duma rozpierała, że takiego 
Wielkiego Brata Opatrzność mi dała. 

(Autorka: Róża Brodziak)  

W dniu 29 czerwca 2013 roku w 
odpust na św. Piotra i Pawła w 
Tworyczowie przygotowywany jest 
jubileusz obchodów 60-lecia 
kapłaństwa ks. prof. Czesława 
Stanisława Bartnika. 

 

Serdecznie Zapraszamy 
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 

 

Wieś ŹREBCE - kolebka wielu pokoleń 

Źrebce (dawniej: Źrzebce) położone są w 
środkowej części naszej gminy. Pierwsza 
wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 14 
listopada 1398 roku, lecz powstała 
najprawdopodobniej w tym samym czasie co 
Sąsiadka, czyli około roku 1390. Wtedy Dymitr z 
Goraja przekazał bratankom dobra 
Szczebrzeszyn z piętnastoma okolicznymi 
wsiami. Na początku Źrebce leżały tuż przed 
północną granicą Rusi Czerwonej, obok szlaku 
od Morza Czerwonego nad Bałtyk. W 1564 roku 
Źrebce należały do rodu Źrebieckich i liczyły 4 
łany użytków i 6 zagrodników z ziemią. Dopiero 
w 1616 roku Tomasz Zamoyski włączył je do 
Ordynacji 
Zamojskiej. Na 
przełomie XVIII i XIX 
wieku było tu 39 
gospodarstw i 
karczma. 

10 grudnia 1943 
roku hitlerowcy 
przywieźli do 
Źrebiec z Zamościa 
29 więźniów, z 
których 20 
rozstrzelano na 
miejscu, a 9 w 
Topólczy. 
 Wczesnym rankiem 
10 lipca 1943 roku 
oddział niemiecki w 
sile kilkudziesięciu 
ludzi otoczył wieś. 
Wypędzano ludzi na plac zborny we wsi.  

Niemcy oznajmili, że mieszkańcy są 
przesiedlani do Gorajca. W ciągu krótkiego 
czasu, od 20 minut do godziny, wysiedleńcy 
musieli opuścić swoje domy i gospodarstwa. 
Wieś Gorajec odległa około 12km, wcześniej 
została spacyfikowana, a ludzie którzy nie 
zdążyli uciec zostali wywiezieni za druty na 
Majdanek.  

Naszym mieszkańcom polecono zajmować 
gospodarstwa opustoszałe w Gorajcu. Nastąpiło 
przymusowe przeobrażenie mieszkańców 
Źrebiec w gospodarzy gorajeckich. Już około 
godziny 9 rano w Sąsiadce pojawił się tabor 
furmanek ze Źrebiec naładowany najbardziej 
potrzebnymi rzeczami, które udało się zmieścić 
w wozach. Taka karawana ciągnęła się do 
Gorajca. Ludzie jednak źle się czuli w roli 
“gospodarzy” gorajeckich. Część mieszkańców 
zamieszkała w sąsiednich wsiach u swoich 
znajomych lub kuzynów.  

 

Z inicjatywy młodzieży źrebieckiej i ich 

własnym wkładem pacy został wybudowany 

pomnik ku czci pamięci rozstrzelanych tutaj 10 

grudnia 1943 r. przez Niemców, 20 więźniów 

przywiezionych z Zamościa.  

Obecnie wieś Źrebce liczy 279 osób. 
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Jubileusz Parafii 
Tworyczów 

Parafia Tworyczów p.w.Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

została erygowana, 26 VII 1937 r., przez bpa lubelskiego 

Mariana Fulmana. Tworyczów i 4 inne wsie poprzednio 

należały do parafii Mokrelipie, pozostałe odłączono od 

parafii Szczebrzeszyn i - jedną - od parafii Nielisz (Gruszka 

Mała - Nowa Wieś). W r. 1974 większa część wsi Kulików 

weszła w skład powstającej wtedy parafii w Klemensowie, 

a w 1976r. część Sułowca na nowo przyłączono do parafii 

Mokrelipie. Natomiast część Źrebiec włączono do 

Szczebrzeszyna. Nowa parafia w Tworyczowie znalazła się 

w granicach dekanatu zamojskiego, a obecnie 

szczebrzeszyńskiego. Została uposażona w ziemię, którą 

wykupiła Kuria Biskupia (4 ha). Plebanię i zabudowania 

gospodarcze wybudowano w r. 1939. Nowe budynki 

wzniesiono w latach: 1975-1976. 

W czasie II wojny światowej mieszkańcy Tworyczowa 

zostali wysiedleni. Wielkim wstrząsem dla parafii była 

pacyfikacja wsi Kitów (11 XII 1942; rozstrzelano 165 osób, 

w większości kobiety i dzieci). Wiosną r. 1943 nastąpiły 

dalsze wysiedlenia. Dopiero 25 X 1945 r. odbyło się 

poświęcenie grobów w Kitowie. Przy parafii istnieje 

biblioteka o zawartości ponad 300 książek. 

 

Poprzedni kościół parafialny, pw. Św. App. Piotra i Pawła, 

został wybudowany w latach 1932-1933, w r. 1937 

poświęcony przez delegata bp. Mariana Fulmana (ks. kan. 

Józef Cieślicki). Od 10 VII 1943 r. do 19 III 1944 kościół był 

zamieniony na magazyn wojskowy. W latach 1956-1958 

przeprowadzono malowanie kościoła i remont dachu. W r. 

1974 nastąpił kolejny remont dachu i malowanie, zaś w 

1979r. malowanie wnętrza. 

Był to kościół drewniany, trzynawowy, przy prezbiterium 2 

zakrystie, na kościele wieżyczka na sygnaturkę. W 

drewnianym ołtarzu głównym znajduje się obraz MB 

Częstochowskiej i statua Pana Jezusa z otwartym Sercem. 

Ołtarz wybudowany razem z kościołem. Ponadto były tu 3 

ołtarze boczne: MB Częstochowskiej  

(z 1969r.), Niepokalanego Poczęcia NMP  

(z 1950r.) i św. Franciszka (z 1937r.). W nawie stoją ławki i 

konfesjonały sosnowe, wykonane w latach 1954 i 1978 

(stolarze z Sułowa i Tworyczowa). Obok kościoła 

drewniana dzwonnica, wykonana przez miejscowych 

stolarzy w roku 1949. 

 

Obecny murowany kościół z lat: 1984 - 89, powstał wg 

projektu mgr inż. archidiec. Rudolfa Buchalika z Warszawy,  

projekt konstrukcji kościoła wyk. inż. Stefan Chmielowiec z 

Zamościa,  

konsekrowany, 24 września 1989 r., przez  

bpa Jana Śrutwę. 

Cmentarz parafialny w Tworyczowie, czynny, założony w r. 

1937, w kształcie wydłużonego 
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sześcioboku o pow. 1,22 ha, ogrodzony metalowymi 

przęsłami przy murowanych słupach na podmurowaniu. 

Odpusty: 

Św. App. Piotra i Pawła (29 VI),Narodzenia NMP (8 IX) 

Msze Święte: 

    - w niedziele i święta, godz.: 8.30, 10.00, 11.30 

Księgi metrykalne: chrztów od r. 1937,  

małżeństw od r. 1937, zmarłych od r. 1937 

Kronika parafialna od r. 1937 

Powołania z terenu parafii: O. Cyryl Mameła (OFM), ks. 

Krzysztof Szcześniak (archidiec. lubelska), ks. Zbigniew 

Szcześniak (archidiec. lubelska), ks. Józef Walas (archidiec. 

lubelska), ks. Czesław Zając (SAC) 

Przy parafii działają stowarzyszenia, organizacje i ruchy 

religijne: Legion Maryi, ministranci, Koła Żywego Różańca. 

Proboszczem obecnie jest ks. Marek Gudz.  

Do parafi należą miejscowosci: Elizin, Gruszka Mała, Kitów, 

Kulików, Sułowiec, Sułów Kol., Sułów, Sułówek, 

Tworyczów, Tworyczów Kol., Źrebce (część). 

 

(informacje ze strony 

http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl) 
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Made in Gmina Sułów 
Nasza gmina na tle innych gmin 

w powiecie zamojskim wygląda 

mało atrakcyjnie , jest biedna i 

nie wiadomo jaka czeka ją 

przyszłość.  

To są najczęściej wygłaszane 

opinie i poglądy nas, 

mieszkańców tej gminy. 

Zapewne jest w tym 

czarnowidztwie trochę prawdy, 

a że nic nie dzieje się bez 

przyczyny, zadajmy sobie 

pytanie: dlaczego tak jest? Czy 

wzgląd wielkości, położenia a 

może inne czynniki powodują, 

że często znajdujemy się w 

ogonie tych powiatowych rankingów? Czy inne gminy zawdzięczają swoje sukcesy ślepemu losowi? Może jest tak, 

że wszyscy inni mają to co sami wypracują.  

W Gminie Sułów zamieszkuje prawie pięć tysięcy osób, jest to ogromna rzesza ludzi, w większości bardzo 

pracowitych i mądrych a mimo to nie tak idzie jak byśmy chcieli. Spójrzmy na to od strony aktywności społecznej, 

na pięć tysięcy osób w ostatnich latach powstały trzy stowarzyszenia, które w swoich szeregach skupiają 

kilkadziesiąt osób, głównie kobiety, które próbują w swoich miejscowościach coś zmienić, żeby nam wszystkim 

żyło się lepiej, i chwała im za to! Natomiast co dzieje się z resztą naszej gminnej społeczności? Wszyscy wiemy o 

tym że siła tkwi nie w jednostce lecz w grupie i jedności, jest to taka zależność - czym większa grupa tym większe 

możliwości, czym większa aktywność społeczna tym większa aktywność administracji samorządowej .Kolejna 

zależność- nawet aktywni samorządowcy niewiele mogą zdziałać bez aktywności społecznej i odwrotnie. Możemy 

osobiście sprawdzić w przodujących gminach, że to o czym piszę sprawdza się w praktyce. Oto przykład: zbiera się 

minimum piętnaście osób ,zakłada i rejestruje stowarzyszenie, ustala najpilniejsze potrzeby danej miejscowości, 

wyszukuje przy pomocy Urzędu Gminy lub Lokalnej Grupy Działania źródło finansowania, pisze i składa wniosek na 

finansowanie swojej inwestycji i czeka na rozstrzygnięcie. Oczywiście że nie wszystkie wnioski doczekają się 

realizacji, ale upór i konsekwencja przyniosą wreszcie upragnione efekty, z których skorzystają wszyscy 

mieszkańcy. Inną formą aktywności może być zrzeszanie się ludzi z różnych miejscowości, tutaj skromnym 

przykładem może być nasza gazetka, w jej tworzeniu biorą udział z wielu wiosek, łączy nas wspólny cel dobro 

naszej okolicy. Kolejnym przykładem mogłaby być wspomniana w poprzednim numerze izba regionalna, w jej 

tworzeniu oprócz osób prywatnych mogły by się włączyć szkoły, dało by to możliwość organizowania lekcji historii 

o naszym regionie. Kolejnym przykładem mogło by być zorganizowanie placu targowego - jesteśmy jedyną gminą 

w okolicy gdzie nie ma takiego placu. Realizacja tych lub podobnych projektów ułatwiło by życie wielu z nas i 

zdecydowanie poprawiło by wizerunek naszej gminy i mieszkających tu ludzi na szerszym forum. 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 
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Uroczystości w Kitowie  

 
 W poniedziałek 20 maja w Kitowie  

przy pomniku ofiar hitlerowskiego 

terroru, odbyły się doroczne 

uroczystości upamiętniające 

zbrodnię z 11 grudnia 1942 r. 

Na miejsce kaźni 165 osób przybyły 

rodziny pomordowanych, mieszkańcy 

okolicznych wiosek, jednostki OSP oraz 

władze samorządowe Gminy Sułów. Choć 

łąka o tej porze roku jest pięknie 

ukwiecona a obok spokojnie szemrzą 

wody Łętowni ,nie pozwala to aby 

zapomnieć o tamtych wydarzeniach, 

wyczuwa się nienawiść i pogardę dla 

ludzkiego życia, oraz cierpienie i jęki 

konających.  

W pierwszej części uroczystości wystąpili uczniowie szkoły podstawowej z Kolonii Tworyczów, przypominając 

okoliczności tragicznych wydarzeń sprzed 61 lat, kiedy to ludzkie życie nie przedstawiało żadnej wartości dla 

faszystowskich okupantów. Mówiono o okrucieństwie Niemców ale i potrzebie wybaczania i nie szukania odwetu, 

gdyż przemoc rodzi tylko przemoc. Następnie 

modlono się w intencji pomordowanych. 

Nabożeństwu przewodził Proboszcz parafii św. 

Piotra i Pawła w Tworyczowie   

ks. Marek Gudz. Następnie wierni przeszli na 

pobliską łąkę, gdzie stoi drewniany krzyż 

wskazujący miejsce zbrodni, by tam 

kontynuować modlitwę upamiętniając tak 

tragiczne chwile naszej gminnej historii.   

(Autor: Ryszard Pietrzkowski) 

(Zdj. Waldemar Pomarański) 
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Sekrety wiejskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych 

Sukcesy szkoły w Sułowie 

Turniej BRD etap powiatowy  
20 kwietnia w Suchowoli odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. W Turnieju 

uczestniczyło 13 drużyn ze szkół 

podstawowych oraz 12 z 

gimnazjum. 

Zostały rozegrane następujące 

konkurencje: testy pisemne z 

przepisów ruchu drogowego, jazda 

po miasteczku ruchu drogowego, 

rowerowy tor przeszkód oraz 

pierwsza pomoc. 

Szkołę Podstawową w Sułowie 

reprezentowała drużyna z kl. VI w 

składzie: Patrycja Hadaj, Dominikia 

Pasieka, Kamil Bartnik. 

Drużyna zajęła bardzo dobre drugie miejsce. Otrzymała puchar dla szkoły, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Patrycja Hadaj zajęła I miejsce indywidualnie, czyli była najlepsza wśród wszystkich uczestników Turnieju ze szkół 

podstawowych. 

Bardzo wysoki poziom zaprezentowali również uczniowie gimnazjum w składzie: Bartłomiej Bartoszczyk IIIa, 

Damian Wyłupek IIIa, Piotr Zawiślak II. Powtórzyli sukces szkoły podstawowej stając na drugim stopniu podium. 

Do Turnieju przygotowała uczniów Pani Anna Godzisz. 

I miejsca zajęli gospodarze, czyli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Suchowoli.(Autor: Anna 

Godzisz) 

Festiwal Origami „Czar Poskładanych Kartek” 
W niedzielę, 21 kwietnia 2013 roku, został rozstrzygnięty Ogólnopolski Festiwal Origami 

„Czar Poskładanych Kartek”. Na konkurs zgłoszonych zostało ponad 200 prac. Piękne, 

kolorowe prace origami, w dwóch kategoriach tematycznych – origami klasyczne i modułowe, 

zgłoszone z całej Polski można podziwiać na pokonkursowej wystawie od 19 kwietnia do 10 

maja 2013 r. w Żarowskiej Izbie Historycznej. 

Cztery uczennice Publicznego Gimnazjum w Sułowie wykonały na konkurs prace w kategorii 

origami modułowego. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że praca Dominiki Łysiak, 
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uczennicy klasy III b, zdobyła I miejsce. Prace Marleny Widz i Pauliny Pasieki uplasowały się 

ex aequo na III pozycji. 

(Autor: Mariola Wanat) 

Wyniki Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko 
 

W roku szkolnym 2012/13 w Konkursie Lwiątko wzięło udział kilka tysięcy uczniów z ponad tysiąca szkół z Polski i 
Ukrainy. Po sprawdzeniu kart odpowiedzi przez organizatorów okazało się, że wszyscy uczestnicy konkursu z 
naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki, znacznie przekraczające średnie punktów. 

Śliwińska Diana – 81, 25 pkt 

Pasieka Paulina – 73, 75 pkt 

Misiarz Sylwia - 72, 50 pkt 

Łysiak Dominika – 68, 75 pkt 

W konkursie Lwiątko można uzyskać trzy honorowe tytuły, których nazwy zostały zaczerpnięte od cząstek 
elementarnych: hiperon, kaon i taon. Aby zdobyć tytuł taon należało napisać test przynajmniej na 75 punktów. 

Ogromnym sukcesem dla naszej szkoły jest uzyskanie tytułu taon przez Dianę Śliwińską, uczennicę klasy IIIa. 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ci, którzy zdobyli jeden z 
honorowych tytułów dodatkowo nagrody książkowe. 

(Autor: Mariola Wanat) 

Regionalne konkursy informatyczne - etap powiatowy 
 

25 i 26 marca 2013 r. odbyły się eliminacje powiatowe konkursów informatycznych organizowanych przez LSCDN 

w Zamościu. 

Do IX Regionalnego Konkursu Informatycznego "Myszk@" przystapiło czworo uczniów z kl. VI: Patrycja Hadaj, 

Żaneta Złomańczuk, Karol Poździk i Emil Krukowski. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z testem 

prezentując wysoki poziom wiedzy informatycznej. Do finału konkursu zakwalifikował się Karol Poździk. 

Do IX Regionalnego Konkursu Informatycznego "@lgorytm" przystapiły dwie uczennice: Magdalena Grygiel z kl. 

II oraz Paulina Pasieka z kl. IIIa. Zadania konkursowe były na bardzo wysokim poziomie. Do finału zakwalifikowała 

się, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, Magdalena Grygiel. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finałach, które odbędą się w maju. 

(Autor: Anna Godzisz) 

 

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z matematyki w sesji zimowej 

 
Uczennica kl. III b Dominika Łysiak otrzymała grawerowany dyplom laureata i nagrodę książkową za zajęcie I 

miejsca w olimpiadzie z matematyki. Dominika uzyskała maksymalną ilość punktów. 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 11 

Diana Śliwińska - uczennica kl. IIIa zdobyła w tej olimpiadzie dyplom laureata za uzyskanie 54 punktów na 60 

możliwych do zdobycia. 

Pozostali uczestnicy olimpiad z matematyki i fizyki otrzymali dyplomy uznania. 

Wszystkim uczniom biorącym udział w „Olimpusie” z matematyki i fizyki serdecznie gratulujemy uzyskanych 

wyników. 

 

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Origami 

W II Ogólnopolskim Konkursie Origami "Magia zamknięta w papierze" 
wzięły udział trzy uczennice Publicznego Gimnazjum w Sułowie. Piękne 
mozaiki techniką origami modułowego wykonały: Iwona Wędzina (zdobyła 
wyróżnienie), Marlena Widz i Dominika Łysiak. 

(Autor: Mariola Wanat) 

 

Z życia szkoły w Michalowie 

 Kolejny sukces w warcabach 100- polowych Miłosza Pańczyka ucz. kl. III szkoły 
podstawowej. Miłosz zajął I miejsce w gminie Zamość. Do tej pory jest najlepszym 
rozgrywającym w swojej grupie wiekowej w powiecie zamojskim. 

 Uczennica kl. III gimnazjum Aleksandra Kowalczyk zdobyła wyróżnienie w 
eliminacjach powiatowych „Śpiewający słowik” organizowanych przez MDK w 
Krasnobrodzie. 

 Uczniowie szkoły podstawowej (Aneta Poździk i Mateusz Popielec) oraz uczniowie 
gimnazjum (Aleksandra Kawucha, Szymon Wiśniewski, Hubert Kukułowicz) zdobyli 
nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie „Moja mała Ojczyzna” 
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nieliszu. 

 Gratulujemy uczniom szkoły podstawowej za zajęcie czołowych miejsc w III 
Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Zespół Szkół 
w Sułowie. 

- w kat. kl. IV : Jakub Zych I m., Mateusz Popielec III m., 

- w kat. kl. V: Aleksandra Pańczyk I m., Damian Łysiak III m., 

- w kat. kl. VI: Bartłomiej Tetlak II m., Maciej Pomarański III m., 

 Dziękujemy władzom gminy Sułów: p. Tomaszowi Pańczykowi i p. Januszowi 
Stańczykowi oraz rodzicom i zaproszonym gościom za obecność na prezentacji 
edukacyjnych projektów gimnazjalnych pt.: „ Co wiemy o historii naszej szkoły? 
(monografia)”, „Czy Jan i Róża Zamoyscy zdali egzamin z człowieczeństwa?”. 
Monografia szkoły jest dostępna do wglądu w sekretariacie.  

 22 kwietnia 2013r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie Szkoły 
Podstawowej 
 w Michalowie( klasy I-VI) uczestniczyli w spotkaniu z p. Małgorzatą Grabek  - 
pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Roztocza w Zamościu. Tematem 
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spotkania były „Ekosystemy wodne na Roztoczu – Tanew”. Uczniowie mieli możliwość 
poznania walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów leśnych,  przez które 
przepływa rzeka Tanew. Poznali również jej wyjątkowy charakter i niezwykłe piękno 
związane z „szumami”, które występują w nurcie rzeki.  Spotkanie zorganizowały p. 
Joanna Pomarańska i p. Ewa Maciąg. 

Uczniowie klas IV-VI SP w Michalowie uczestniczyli również  w zajęciach 
edukacyjnych pn. „Skamieniałości i minerały” w obiekcie „Klemens „ należącym do 
państwa Jolanty i Mirosława Nogalskich. Uczniowie mogli podziwiać eksponaty z 
różnych zakątków świata i Roztocza. 

 15 kwietnia 2013 r. w ZS w Michalowie odbyła się uroczysta akademia poświęcona 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Hołd pomordowanym w lesie katyńskim oraz 
tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej złożyli uczniowie, rodzice, grono 
pedagogiczne i wszyscy pracownicy szkoły. Uroczystość przygotowały wraz z młodzieżą 
gimnazjalną panie: Dorota Gnieciak i Dominika Kondras. 

 Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z ZS w Michalowie wraz z opiekunem 
panią D. Gnieciak składają serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom, gronu 
pedagogicznemu oraz wszystkim osobom, które wsparły finansowo akcję ,,Twój Dar 
Serca dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie”. 

 Szkolny Klub Wolontariusza działający w ZS w Michalowie serdecznie dziękuje 
uczniom oraz wszystkim osobom, które zakupiły gadżety wodne (kropelki, opaski i 
przypinki) w ramach kampanii pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej 
,,Studnia dla Południa”. 

 Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom, 
którzy włączyli się do akcji ,,Radosna Wielkanoc”. W ramach akcji zbierane były 
artykuły spożywcze oraz środki czystości. Świątecznymi paczkami zostały obdarowane 
dwie rodziny z terenu gminy.  

 Ogłoszenie: Klub Przedszkolaka w Michalowie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych rodziców dzieci w wieku 3 i 4 lata na dni otwarte 16 i 23 maja 
2013r. w godzinach 1000-1230  

 Ogłoszenie: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Zespole Szkół w Michalowie 
od godz.1500 odbywają się bezpłatne porady  psychologa p. Anny Pupeć dla 
mieszkańców gminy Sułów.  

 

Z życia szkoły w Kolonii Tworyczów 
 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

W Szkole Podstawowej w Kolonii Tworyczów odbył się Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego 
Szkół Podstawowych Gminy Sułów o Puchar przechodni Wójta Gminy Sułów. Do wspólnej 
rywalizacji przystąpiły trzy szkoły: w Michalowie, w Kol. Tworyczów i Sułowie. W Singlu 
dziewcząt zwyciężyła Justyna Żuk z Michalowa, druga była Kaja Knap z Kol. Tworyczów, a 
trzecia była Patrycja Hadaj z Sułowa. W kategorii singla chłopców najlepszy był Mateusz 
Harasim z Kol. Tworyczów drugie miejsce przypadło dla Macieja Pomarańskiego z Michalowa a 
trzecie miejsce zajął Marcin Siemkowicz z Sułowa. W deblu dziewcząt pierwsze miejsce zajęły 
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Justyna Żuk i Aneta Goździk z Michalowa, na drugim miejscu uplasowały się zawodniczki z 
Kol. Tworyczów – Kaja Knap i Kinga Koziej. Trzecie miejsce zajęły reprezentantki Sułowa – 
Żaneta Złomańczuk i Patrycja Hadaj. W kategorii debla chłopców najlepsi byli: Krzysztof Żuk i 
Łukasz Bubiłek z Michalowa, druga lokatę zajęli zawodnicy z Kol. Tworyczów – Mateusz 
Harasim i Kamil Kołodziejczyk, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w 
Sułowie – Marcin Siemkowicz i Jacek Polakowski. 

W klasyfikacji szkół zwyciężył Michalów drugie miejsce przypadło Kol. Tworyczów a trzecie 
dla Sułowa. Szkoły otrzymały przechodni puchar wójta Gminy Sułów. Następny turniej 
odbędzie się w szkole w Michalowie, zwycięzcy tej edycji.  

Zawodnicy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.  

 
 

Kalendarz Imprez i wydarzeń kulturalnych 
 

Program profilaktyczny Zespołu Szkół 
w Sułowie 

HARMONOGRAM DNIA PROFILAKTYKI PROPAGUJĄCY ZDROWY STYL ŻYCIA 
19 CZERWCA 2013 

Podsumowanie programów profilaktycznych realizowanych 
w Zespole Szkół w Sułowie w roku szkolnym 2012/2013 

 

 Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 

 Happeningowy marsz z przed budynku Zespołu Szkół w Sułowie do klubu młodzieżowego 
„ Stara Remiza”. 

o Uczniowie 0 – III kl. SP przebrani w stroje sportowe – SPORTOWCY. 
o Uczniowie z klas IV – VI SP przebrani za warzywa i owoce. 
o Uczniowie  z klas I – III PG przebrani za nałogi i zdrowie ( czerń i zieleń). 

 Wszyscy uczestnicy pochodu będą nieśli transparenty z hasłami promującymi zdrowy 
styl życia bez nałogów. 

 W sali „ Stara Remiza” będzie wystawione przedstawienie profilaktyczne, pt. „ Droga 
do nikąd” oraz inscenizacja „ Nie pal przy mnie proszę”. 

 Prezentacja piosenek. 

 Prezentacja zdrowej żywności oraz jej degustacja. 

 Debata na temat wystawionego przedstawienia. 

 Podsumowanie wszystkich programów profilaktycznych realizowanych w bieżącym roku 
szkolnym. 

 Pokazy zapasów w wykonaniu naszych uczniów. 

 Aerobik. 

 Degustacja przygotowanych posiłków. 
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Sport – tabele kibica 

 

 Kolejka 12 – z terminu 6-7 kwietnia rozegrana 1 maja 
 
  Nord 98 Wysokie   0-1   Perła Deszkowice 
Skład: M.Bober-M.Kuranc, M.Szydu, G.Żuk, M.Hasiec-M.Pawlak, T.Skwaryło, 
M.Pupiec(D.Nowosad 52 min.), J.Wawryniuk(75 min.),  M.Jezierski (89min. R.Maciąg), 
M.Poździk, R.Czerwieniec. 
Bramka:  R.Czerwieniec 25 min. 
Żólte kartki: M.Kuranc, G.Żuk. 
Juniorzy nie grali.   
         Relax Księżpol  0-0  Albatros Biszcza 
    Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  0-2  Orzeł Tereszpol 
        Metalowiec Goraj   3-2  Włókniarz Frampol 
        Sokół Zwierzyniec  2-1  Cosmos Józefów   
           Olimpiakos Tarnogród  0-0  Tarpan Korchów   
 
 Kolejka 16 - 4-5 maja 
 
                           Nord 98 Wysokie  1-5  Orzeł Tereszpol   
                            Albatros Biszcza  0-2  Włókniarz Frampol   
                         Perła Deszkowice  0-4 (0-2)  Cosmos Józefów 
Skład: M.Bober-M.Kuranc (80 min. M.Jezierski), M.Szydu, G.Żuk, M.Hasiec, T.Skwaryło (70 
min. M.Kniaźiowski) - W.Rugała ,M.Pupiec (D.Nowosad 52 min.), J.Wawryniuk (70 min. 
D.Nowosad), R.Czerwieniec. 
        Juniorzy przegrali       2-3. 
    Relax Księżpol  1-1  Tarpan Korchów   
    Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  1-1  Olimpiakos Tarnogród   
        Metalowiec Goraj  0-3  Sokół Zwierzyniec (wo) 
mecz przerwany w 81. minucie przy stanie 1-0 z powodu wtargnięcia kibica na boisko 
 
 Kolejka 17 - 11-12 maja 
 
                           Metalowiec Goraj 1-0  Nord 98 Wysokie 
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                         Sokół Zwierzyniec  6-0  Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  
                    Olimpiakos Tarnogród  4-1  Relax Księżpol 
                            Tarpan Korchów  3-2 (2-1) Perła Deszkowice 
Skład: P.Czop - M.Kniaziowski, M.Szyduk (D.Rymarz 70 min.), G.Żuk, M.Hasiec - D.Nowosad, 
M.Pawlak, J.Mateusz, M.Pupiec, J.Jezierski (55 min. J.Wawryniuk), R.Czerwieniec. 
Bramki: R.Czerwieniec karny 6 min., J.Wawryniuk 88 min. 
Juniorzy nie grali.  
                            Cosmos Józefów  3-0  Albatros Biszcza   
                        Włókniarz Frampol  3-3  Orzeł Tereszpol   
 
 Kolejka 18 - 18-19 maja 
 
                            Nord 98 Wysokie  3-4  Włókniarz Frampol   
                              Orzeł Tereszpol  1-1  Cosmos Józefów   
                             Albatros Biszcza  3-1  Tarpan Korchów   
                          Perła Deszkowice  2-0 (2-0) Olimpiakos Tarnogród 
Skład: M.Bober - T.Skwaryło, W.Rugała, M.Szyduk, M.Kuranc (82 min. P.Czop) - D.Nowosad (65 
min. M.Kniaziowski), M.Pawlak, G.Żuk, D.Rymarz (46 min. J.Wawryniuk), R.Czerwieniec - 
M.Hasiec.  
Bramka: W.Rugała 10 min., M.Hasiec 40 min. 
                            Juniorzy wygrali       5-2. 
                               Relax Księżpol  1-7  Sokół Zwierzyniec 
    Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  1-1  Metalowiec Goraj   
 
 Kolejka 19 - 25-26 maja 
 
    Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  3-0 (w.o.)  Nord 98 Wysokie   
                          Metalowiec Goraj  4-0  Relax Księżpol   
                         Sokół Zwierzyniec  5-1 (2-1)  Perła Deszkowice 
Skład: M.Bober - T.Skwaryło, W.Rugała, M.Szyduk, M.Kuranc-D.Nowosad, J.Wawryniuk, 
M.Pupiec (75 min. P.Czop), D.Rymarz (85 min. R.Maciąg), R.Czerwieniec - R.Kobylarz. 
Bramka: J.Wawryniuk 30 min. 
                           Juniorzy przegrali   10-0.  
                     Olimpiakos Tarnogród  1-0  Albatros Biszcza   
                              Tarpan Korchów  2-3  Orzeł Tereszpol   
                             Cosmos Józefów  4-1  Włókniarz Frampol 
 
 
TABELA KLASY”A” SENIORÓW GR.I 
 

1. Cosmos Józefów                  19 45   74:28 

2. Sokół Zwierzyniec                18 41   58:21 

3. Albatros Biszcza                   19 34   33:23 

4. Olimpiakos Tarnogród           18 27   30:26 

5. Orzeł Terespol                      19 27   39:27 

6. Włókniarz Frampol               19 27   42:41 

7. Orion Dereźnia Solska           18 25   46:35 

8. Tarpan Korchów                   18 25   25:32 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 16 

9. Metalowiec Goraj                   19 22   29:42 

10. Nord 98 Wysokie                   17 17  24:40 

11. Relax Księżpol                      19 12   29:64 

12. Perła Deszkowice                  19  9   17:67 

 
TABELA JUNIORÓW GR.I 

1. Orion Dereźnia Solska           11 25  29:11 

2. Sokół Zwierzyniec                 11 25  40:14 

3. Włókniarz Frampol                10 18 31:17 

4. Olimpiakos Tarnogród            10 18 41:19 

5. Cosmos Józefów                    11 15 32:20 

6. Metalowiec Goraj                  11 6    14:53 

7. Perła Deszkowice                  10 3    12:65 

 
 

Sułów Wciąga 4x4 
 
W dniach 25 i 26 maja 2013, przy dobrej pogodzie odbyła się Trzecia Edycja Rajdu „Sułów  

Wciąga 4x4”. Załogi, których było około trzydziestu, przybyły nawet  z Warszawy i Śląska. 

Zawodnicy trzech klas (EXTREME, ADVENTURE i TRAVEL) walczyli w wąwozach i bagnach 

Gminy Sułów i Nielisz. W każdej minucie towarzyszyli im wójt Gminy Sułów – Tomasz Pańczyk 

i organizatorzy – panowie Krzaczkowscy i Kot. Pierwszego dnia, o godzinie 10:30 odbył się 

prolog. Zainteresowanie ze strony obywateli naszej gminy było duże. Bacznie obserwowali oni 

zmagania rajdowców. Po zakończeniu 

prologu, o godzinie 12:30 zawodnicy 

ruszyli do odcinków specjalnych (między 

innymi w Sąsiadce). Około 20:00 wrócili 

do biura i wzięli udział w imprezie 

integracyjnej i dyskotece. Następnego 

dnia przejechali oni korowodem do 

Zespołu Parkowo-Pałacowego w 

Klemensowie. Swoje zmagania w 

michalowskim stawie rozpoczęli dopiero 

o godzinie 11:30. Po zakończeniu tego 

odcinka specjalnego, pojechali do 

piaskowni w Ruskich Piaskach. 

O godzinie 22:00 wójtowie Gmin Sułów i 

Nielisz oraz organizatorzy ogłosili wyniki 

rajdu. 
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Mariusz Łoś został trenerem 
 
Ponad 30 zawodniczek i zawodników z gminy 
Sułów trenuje zapasy. Prezesem i trenerem 
klubu Wrestler Sułów jest Mariusz Łoś, jest XIV-
stokrotny Mistrz Polski i wicemistrz Europy z 
2009 roku 
Klub z Sułowa współpracuje z Agrosem Zamość 
na podobnych zasadach co Pogoń Tyszowce. 
Wychowankowie Wrestlera na dużych imprezach 
ogólnopolskich reprezentują zamojskie barwy. 
Podczas mistrzostw Polski kadetów w sumo, 
które 22 marca odbyły się w Pyrzycach woj. 
Pomorskie, wystąpiło czworo zawodników. 
Najlepiej poszło Klaudii Świstek, która zdobyła 
piąte miejsce w kat. 45 kg. W historycznych, bo 
pierwszych dla sułowskich zawodników 
mistrzostwach wzięli także udział Iwona Łyp- VII 
miejsce, Radosław Wędzina i Maciej Bartnik (wszyscy kat. 65 kg). W zawodach tych wystąpiła 
również Natalia Mazur z gimnazjum w Michalowie zajmując V miejsce. Drużynowo Agros 
Zamość zajął I miejsce. 
6 kwietnia w Wierzbicy odbyły się zawody w zapasach w stylu wolnym. Agros Zamość 
reprezentowały: Natalia Mazur z Michalowa, która zajęła V miejsce, oraz Klaudia Świstek i 
Iwona Łyp z Sułowa, które odpadły w eliminacjach. 
13 kwietnia 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. W zawodach tych wystąpiła uczennica kl. II Natalia Mazur, przegrywając 
ważne walki w eliminacjach nie zdołała się zakwalifikować. 

 

(Autor: PiSzcz) 

 

Orlen Warsaw Marathon: Szczurek słabszy od Małysza 

 

W Warszawie odbyła się pierwsza edycja ORLEN Warsaw Marathon. Wśród biegaczy nie 
zabrakło gwiazd polskiego sportu. Justyna Kowalczyk i Adam Małysz wystartowali w biegu na 
10 km. Szczególnie wynik uzyskany przez Kowalczyk może robić wrażenie. 

W imprezach biegowych związanych z organizowanym w stolicy Orlen Warsaw Marathon 
wzięło udział około 27 tysięcy osób. W sobotę miał miejsce bieg "Biegam Bo Lubię POMAGAM", 
natomiast w niedzielę wystartował maraton oraz bieg na 10 km. Na królewskim dystansie 
najszybszy był Etiopczyk Sisay Kasaye (02:09:02).  
 
Na dystansie 10 km. triumfował Radosław Kłeczek (00:29:36). Na trasiebiegu  pojawiły się 
również gwiazdy polskiego sportu z Justyną Kowalczyk i Adamem Małyszem na czele.  
 
- Jestem teraz w takim okresie roku, w którym w ogóle nie nastawiam się na sportowy wynik. 
To powinna być dla mnie zabawa, a w przypadku sobotniego biegu ważne było przede 
wszystkim uczestnictwo i szczytny cel - powiedziała zdobywczyni Kryształowej Kuli za miniony 
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sezon w biegach narciarskich.  
 
Pomimo zapowiedzi spokojnego biegu, Kowalczyk uzyskała rewelacyjny wynik (00:36:08). Dało 
jej to 152. miejsce wśród wszystkich zawodników i 18. wśród kobiet. Kowalczyk biegła 
średnim tempem 16.6 km/h  
 
Adam Małysz pobiegł bardziej rekreacyjnie (00:51:38). Były polski skoczek, który teraz coraz 
lepiej radzi sobie na trasach rajdowych zajął 1851. miejsce.  

W biegu tym ja również wystartował Piotr Szczurek uzyskując czas 01:06:33 i zajął 7012 
miejsce wśród wszystkich i 5219 w swojej kategorii wiekowej. 

Redakcja 

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

W każdym numerze prezentować będziemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 
wybranych lat. 
 

 
OSP SUŁOWIEC 1927r. Otrzymanie sikawki ręcznej. 

 
Rząd I od lewej: leżą-Standela Stanisław, Poźniak Jakub. 
Rząd II od lewej: stoją-Batorski Michał, Standela Stanisław, siedzą-Sowa Marcin, Poźniak 
Michał, Łukaszczyk Jan, Preśnielewicz Józef-Prezez,zarządca dworu, Furmanek Jan, Roczeń 
Michał, Łukaszczyk Tomasz, Pecyna Jan, Pitura Jan-stoi 
Rząd III od lewej: stoją-Śledź Stanisław, Makaj Józef, Podsiodło Wojciech, Rapa Stanisław, 
Kurasiewicz Stanisław, Cichosz Jan, Pitura Wincenty. 
Rząd IV od lewej: Mameła Piotr, Krakowski Stanisław, Pecyna Marcin, Pecyna Jan, Pitura 
Stanisław, Mameła Jan. 
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Na terenie Gminy Sułów działa 13 jednostek OSP. W każdym numerze zamieścimy krótkie 
informacje na temat powstania jednostki, najważniejsze wydarzenia z działalności druhów, 
wymienimy byłych i urzędujących prezesów oraz naczelników.      
 

OSP Kolonia Kawęczyn 

Jednostka jest najmłodszą z działających na terenie Gminy Sułów. Powstała w 1986 roku. 
Założyli ją: Tadeusz Bielecki, Marek Kołcon i Jan Knap. Motopompę otrzymała w 1989 roku,  
a strażnice wybudowała w 1990 roku. Funkcję prezesa piastuje od początku istnienia 
jednostki Tadeusz Bielecki, a naczelnika Marek Kołcon. 
 
GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 
09.06.1991 R. GORAJEC 
 
ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
1. OSP Sąsiadka 
2. OSP Sułów 
3. OSP Źrebce 
4. OSP Sułowiec 
5. OSP Tworyczów 
6. OSP Rozłopy Kolonia 
7. OSP Kitów 
8. OSP Sułówek 
9. OSP Deszkowice Pierwsze 
10. OSP Rozłopy 
 
ZAJĘTE MIEJSCA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 
1. MDP Tworyczów 
 

 (Autor: PiSzcz) 

 

Seta i Galareta – kącik kulinarny 
 
Nalewka z aronii 
 
 
Składniki: 
Liście z wiśni 100 szt. 
Owoce aronii 150 kulek, 
1 litr wody, 
0,5 kilograma cukru, 
łyżeczka kwasku cytrynowego 
0,5 litra spirytusu. 
 
Sposób przygotowania: Liście z aronią pogotować 15 min. w 
litrze wody, później liście wyciągnąć a aronie rozgnieść w tej 
wodzie, podgrzać i przecedzić. Dodać łyżeczkę kwasku 
cytrynowego i pół kilograma cukru i gotować 15 min. 
Ostudzić i dodać pół litra spirytusu. Wymieszać i pić tak żeby 
się nie upić. 
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Placek „Fajerczarz” 
 
Składniki: 
1 litr mleka zsiadłego, 
1 cukier waniliowy, 
czubata łyżeczka sody, 
1 kilogram mąki, 
cukier i sól do smaku 
 
Sposób przygotowania: Mleko, cukier, sól i cukier waniliowy wymieszać i z tego zagnieść 
ciasto dodając mąki tak aby ciasto było miękkie (wolno zagniecione). Rozwałkować wałkiem 
na wielkość fajerek i piec aż zrumieni się ciasto na fajerkach na płycie grzewczej pieca. 
Kilkakrotnie od czasu do czasu należy przewracać placek. Po upieczeniu można jeść ze 
słodkim mlekiem 
 

(Autor: PiSzcz) 
 
 

Przygody Klemensa Kiszki 
 

ROZDZIAŁ I - TRUDNE CHWILE – CZŁOWIEK TO STWORZENIE BOŻE 
 
     Działo się to niedawno na przestrzeni kilku lat. Wtedy słońce bardziej paliło po twarzach  
a Czarnobyl jeszcze nie był skażony, nie rodziły się dzieci z wadami serca, upośledzone i AIDS 
się tak nierozprzestrzeniał. Ludzie byli opętani przez władze planowania centralnych gałęzi 
przemysłu. 
     W tym szarym i nudnym klimacie istniał sobie Klemens Kiszka zwali go też Tapeciarz, gdyż 
gasił starszym kolegom papierosy na parapecie. Nie odzywał się zbyt często, bo po co coś 
mówić skoro mało kto go słuchał. 
     Pierwszy raz został upokorzony przez księdza, uważał to za swoją pierwszą porażkę. Gdy 
stał przed kościołem powiedział ile dziś da na tacę. Usłyszał to kościelny pan Wróbel, który 
jak na owe czasy to przypadało musiał zrobić donos do kościelnej prokuratury. Jak już 
wiadomo dochodzenie nie musiało trwać długo, już podczas czytania I Listu do Koryntian 
został przechwycony przez ówczesne „Białe komże” (skrajnie lewicowa partia budżetu 
parafialnego). Przesłuchania wyglądały całkiem odmiennie niż to robiono w tych czasach. Pan 
Wróbel zadawał pytania Klemensowi dotyczące jego wypowiedzi przed dziękczynnej. 
- Dlaczego przyznajecie się publicznie co do naszej wspólnej kasy „dienki” ? (kasa dla 
potrzebujących i przebywających w Kołchozach) 
- Nie mówiłem nic o tej zapomodze dla pokrzywdzonych. 
     Następne pytania były bardziej dyskretne i podchwytliwe nawet sam pan Wróbel gubił się 
po ich zadaniu. 
- Data urodzenia pokrzywdzonego? 
- Karetka pogotowia ZAC 9821 okolice Szczebrzeszyna 8 grudnia 1974 roku godzina 14:40, 
poród zwany „cesarką”. 
- Czy miałeś problemy z mówieniem pacierza? 
- Gdy miałem 6 lat tatuś nauczył mnie się żegnać, klękać i trochę przeklinać, lecz na 
pierwszym miejscu zawsze był pacierz za moich braci i siostrę. 
     Obywatelem jeszcze nie był, gdyż w jego gminie brakowało atramentu. Chciano go 
wylegitymować i wpisać na czarną listę. Żeby mógł się odkupić Klemens musiał przyrzec, że 
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będzie aktywnie uczestniczyć w najbliższych rekolekcjach. 
     Pan Wróbel zakończył te żmudne przesłuchanie moralnym nakazem. 
- Słuchaj tych którzy ci ufają, może to być koleżanka a nawet twoja pani od polskiego. Staraj 
się nie rozmawiać na tematy ci obce, a na razie nic nie powiemy twoim rodzicom, bo wierze, 
że masz jeszcze czas aby się zrewanżować. 
Ciąg Dalszy nastąpi...                                     

(Autor: PiSzcz) 

 

 

Cyfryzacja - 17 Czerwca 2013 Wyłączą TV 

 
Naziemna telewizja 
cyfrowa niedługo także w 
naszym regionie zastąpi 
telewizję analogową. 
Oznacza to, że widzowie, 
którzy nie wyposażą się 
do 17 czerwca 2013 we 
właściwy sprzęt do jej 
odbioru, utracą 
możliwość odbierania 
telewizji naziemnej. 
Do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej 
potrzebny jest: 
•zewnętrzny dekoder 
DVB-T,    
•antena naziemna. 
 
Koszt zakupu dekodera, 
to wydatek około 80-150 
zł. Natomiast ceny anten 
kształtują się pomiędzy 
40-150 zł(jeśli posiadasz 
antenę np: siatkową nie 
musisz jej wymieniać). 
Istnieją także telewizory 
z wbudowanymi 
dekoderami DVB-T, których cena to około 400 zł. 
Więcej informacji na www.cyfrvzacia.gov.pl lub pod numerem 800-007-788. 
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Zapraszamy Do Bezpłatnego Serwisu Ogłoszeń (kupię, 

sprzedam, oddam) www.ogloszenia.sasiadka.info 
 

 Sprzedam lub zamienię Motocykl Komar na Wykrywacz metalu. Tel. 0 514 458 300 

 Kupie łóżeczko dziecięce Tel. 663 634 025 

 Przyjmujemy przedmioty do Regionalnej Izby Pamięci Tel. 605 494 500 

 Sprzedam Agregat prądotwórczy, Klatkę dla szynszyla i dla myszki, Nosidełko dla 

dziecka na szelki na plecy Tel. 606 899 846 

 

Wiersze Marcina Sowy 
 

Od grodziska niedaleko, 
Leży sobie wioska stara 
Pomna Szweda i Tatara.  
 
Już od wieków sobie leży 
Na Roztoczu, na rubieży, 
Przez podgrodzian jeszcze znany 
Nasz Sułowiec ukochany. 
 
Sułowiecki cmętarz duży 
Za spoczynek wieczny służy 
Tym, co lęgli w naszym kraju, 
Gdzieś z nad Wołgi, z nad Dunaju. 
 
Jest w Sułowcu szosa nowa, 
Która wiedzie od Sułowa. 
Nią już jeżdżą samochody 
Ludziom naszym dla wygody. 
 
A w Sułowcu ludzie prości, 
Od dzieciństwa do starości 
Wiodą żywot pracowity, 
Nie dbając o zaszczyty. 
 
Są tu chłopcy i dziewuchy, 
Panny gładkie, chłopcy zuchy. 
Są też starcy, są i dzieci, 
I żarówka jasno świeci. 
 
Jest w Sułowcu sadów siła, 
Aż się wieś zazieleniła. 
Są tu grusze i jabłonie 
I jagodą wiśnia płonie. 
 

Na rozstaju i przy szkole 
Rosną wierzby i topole; 
Lipa, brzoza, orzech włoski, 
Są ozdobą naszej wioski. 
 
Jest w Sułowcu Straż Ogniowa, 
Jest i Partja Podstawowa. 
Również koło Z. S.-elu 
Skupia w sobie członków wielu. 
 
Gospodynie w swoim Kole 
Pokrzepiają własną dolę. 
Młodzież ma też Koło zdrowe. 
Jest i Kółko Finansowe. 
 
 
A już naszej wsi oblicze, 
To zmienia Kółko Rolnicze. 
Gdzie się zwrócisz wszędzie Koło. 
I tak życie płynie w koło. 
 
Choć w Sułowcu ludzie prości, 
Lecz miewają często gości. 
I to jest ich nieraz wielu: 
Z P. Z. P.-eru, z Z. S.-elu. 
 
Z kontraktacji różnych plonów 
I agenta od bekonów. 
Również czasem nam się zdarza 
Widzieć we wsi kominiarza. 
 
Sechwestrator też przybędzie 
I ksiądz chodzi po kolędzie. 
Każdy pragnie zdobyć grosza, 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 23 

Za wyjątkiem listonosza. 
 
Nasze wiejskie gospodynie, 
Których koło z pracy słynie, 
Osiągnięcia mają liczne: 
Mają pralki elektryczne. 
 
Mają piękne warzywniki, 
Mają wspólne sokowniki. 
A z hodowli mają wełnę 
I ogródki kwiatów pełne. 
 
Gospodarze naszej wioski, 
Dzięki pracy, pełnej troski, 
Też dorobek mają spory: 
Agregaty i traktory. 
 
Już nie koszą łąki kosą 
I nie chodzą w lecie boso, 
Lecz na nogach trampki noszą, 
A maszyny za nich koszą. 
 
Mają wozy ogumione, 
Mają domy murowane, 
I pokryte już nie żytem, 

Ale pięknym eternitem. 
 
A na polach – mój Ty Boże – 
Jakież piękne rośnie zboże; 
Żyto u nas niby trzcina, 
A pszenica aż się zgina. 
 
Owies dumnie wiechą błyska, 
Jęczmień butne ma wąsiska. 
A konopie i tytonie, 
To już rosną w każdej stronie. 
 
Piękne naszej ziemi płody, 
Z pośród których wsi zagrody 
Wyrastają wśród zieleni, 
Jak oazy na pustyni. 
 
Piękne naszej szkoły mury, 
No i przyszły Dom Kultury 
Pod gościnny dach zaprasza. 
Ach, jak piękna Wioska Nasza! 
 
 
Marcin Sowa                          
  Sułowiec, dn. 3.11.1966r. 
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OGŁOSZENIA GMINNE 
 
 

PRZYPOMINAMY O TERMINACH ZAPŁATY ZA WODĘ ZUŻYTĄ Z WODOCIĄGU GMINNEGO 
 
Michalów, Deszkowice II, Rozłopy 

15 lutego 
15 maja 
15 sierpnia 
15 listopada. 
 

Deszkowice I, Sułów, Kolonia Sułów, Sułówek, Kulików, Kolonia Rozłopy, Źrebce 
15 marca 
15 czerwca 
15 września 
15 grudnia 
 

Tworyczów, Kolonia Kawęczyn, Sąsiadka, Sułowiec, Kitów 
15 stycznia 
15 kwietnia 
15 lipca 
15 października 

 
 

 

Osoby, które jeszcze nie zadeklarowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o 
niezwłoczne złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy w Sułowie I piętro, pokój nr 16 lub u Sołtysa. 


