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Wyobraźmy sobie taki błogi czas: Zimowe popołudnie, 
tuż po świętach gdzie można wreszcie poleniuchować 
i „wysprzątać” nadwyżki z lodówki, siedząc przed 
telewizorem lub komputerem, w ciepełku zwłaszcza, 
gdy za oknem około minus 14 stopni. Prawda, że 
sielanka! 

 A mimo tego niczym niezobowiązującego czasu 
i wolnych dni w szkołach, kilkusetosobowa grupa dzieci, 
młodzieży, dorosłych i starszych mieszkańców naszej 
gminnej społeczności postanowiła inaczej spędzić taki 
poświąteczny wieczór.  30 grudnia 2014 r. na placu przy 
remizie OSP w Sułowie o godzinie 16 uczestniczyli oni 
w I gminnym spotkaniu opłatkowym. 

Organizatorami tego historycznego spotkania była 
Rada Gminy, Wójt oraz  Stowarzyszenia z terenu Gminy 
Sułów.  

Uroczystość rozpoczęła się w scenerii wymarzonej 
jak na tę porę roku - bezwietrznie z lekko prószącymi 
płatkami śniegu, który wytworzywszy delikatną, białą 
pierzynkę, skrzypiał pod butami zgromadzonych. 

Rozpoczęto od powitania wszystkich przybyłych. 
Powitano imiennie: Wójta Gminy – Leona Bulaka, 

Przewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda 
Pietrykowskiego, Wojewódzkiego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych – Mariana 
Jaworskiego,  Księdza Marka Gudza – proboszcza 
z  woryczowa, Księdza Józefa Buciora – proboszcza, 
emeryta z Parafii MokreLipie, Komendanta Gminnego 
OSP – Zbigniewa Goleniaka wraz z licznie 
zgromadzonymi druhami z wszystkich niemal jednostek 
ubranymi w mundury galowe. Następnie  powitano 
kierowników jednostek administracyjnych i instytucji 
funkcjonujących na terenie Gminy: Dyrektorów 
Zespołów Szkół z Michalowa i Sułowa oraz Szkoły 
Podstawowej w Tworyczowie wraz z nauczycielami, 
Panią Kierownik GOPS wraz z pracownikami, 
Kierowników-lekarzy oraz personel medyczny 
z Ośrodków Zdrowia w Tworyczowie i Michalowie, 
Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach 
wraz z instruktorami, Panią Kierownik Poczty w Sułowie 
wraz z pracownikami, gminnych przedsiębiorców 
i wszystkich przybyłych mieszkańców. 

Po powitaniu głos kolejno zabrali Wójt oraz 
Przewodniczący Rady Gminy, składając życzenia oraz 
wyrażając przekonanie, że od tego roku spotkania 
wigilijne w wymiarze otwartym dla wszystkich 
mieszkańców będą się odbywały już co roku. 

Po życzeniach, werset poezji odczytanej przez 
prowadzącego całe spotkanie autora artykułu, 
wprowadził wszystkich zebranych w nastrój tego 
szczególnego wieczoru. Zaś podniosłości atmosfery 
spotkania dopełniły słowa Ewangelii o Narodzeniu 
Pańskim odczytane przez Księdza Marka Gudza. 

W tak uduchowionej aurze, jaka zapanowała w owej 
chwili na placu, Radni rozdawali delikatny opłatek 
zgromadzonym, a  życzenia same cisnęły się na usta 
i rozwierały ramiona do uścisków a także serdecznych 
podań rąk. Powietrze wypełnił szept z serca płynących 
słów, zaś ze sceny popłynęły słowa kolęd 
przygotowanych przez zespoły artystyczne. 

Kolejno na scenie występowali: Grupa z WTZ pod 
kierunkiem Pana Mariusza Piwińskiego, Patrycja Hadaj 
z Zespołu Szkół w Sułowie, Schola przy Parafii 

w Tworyczowie prowadzona przez Panią Martę Daniluk 
i chór Ars Musica z ZS w Michalowie pod kierunkiem 
Anny Jaworskiej.  

Po złożonych życzeniach na zgromadzonych czekała 
kuchnia polowa z pełnymi kotłami wigilijnych potraw 
przygotowanymi przez panie ze stowarzyszeń 
działających na terenie naszej Gminy. Można było się 
posilić i ogrzać, kosztując pysznego barszczu 
z pierożkami (kaszakami) i wigilijnej kapusty a także 
gorącego kompotu. Na deser zaś nasze Panie 
zafundowały przeróżne ciasta które wprost znikały ze 
stołów.  

Prowadzący to spotkanie nie krył wielkiego, 
pozytywnego zaskoczenia z tak licznie zgromadzonej 
liczby uczestników - po chłopsku rzec by można „ludzi 
było jak mrowia”. Pomimo iż tradycji otwartych 
spotkań opłatkowych w naszej gminie dotąd nie było, 
jak widać na załączonych zdjęciach jest potrzeba na 
ich organizowanie, by społeczność mogła znowu poczuć 
się jak w jednej wielkiej rodzinie, a nie 
w odosobnionych grupkach funkcjonujących przy 
parafiach, jednostkach OSP czy KGW oraz indywidualnie 
działających Stowarzyszeniach. Przy połączeniu sił tych 
pozornie niewielkich organizacji widać wyraźnie, iż 
można tworzyć rzeczy piękne i wartościowe bez 
oglądania się na pomoc Warszawy czy Brukseli. 
Spotkanie wieczorne na placu przy remizie pokazało, 
jak wielka jest liczba osób pragnących wracać do 
historii i umacniać tradycję wspólnego gromadzenia się 
i przeżywania chwil podniosłych związanych nie tylko 
z uroczystościami patriotycznymi, lecz także mających 
swe podłoże w Religii, która na tej ziemi towarzyszy 
nam od 1000 lat. Wierzę, że od tego historycznego 
wieczoru odważniej i z większym przekonaniem 
zaczniemy wracać na „stare drogi” naszych ojców. 
 

Powróćmy na stare drogi 
O ziemio polska rodzona, 

śpiewasz nam pieśń prastarą, 

w twym łonie głosy pradziadów 

brzmią znaną ojczystą gwarą.  

Krzepisz nas w chwilach zmagania, 

umacniasz duchy w dniach trwogi, 

pomagasz przetrwać w nadziei 

czas próby najbardziej srogi. 

Tchnie z ciebie oddech historii 

i wola ojców zaklęta, 

lecz nie jesteśmy jej wierni, 

wyrodne my pacholęta. 

Wróg dzisiaj zatruł nam ducha, 

kłamstwem ostudził nam serca, 

że obojętnie patrzymy, 

jak nam Ojczyznę uśmierca. 

Drwi sobie z naszej kultury, 

z tradycji i świętej wiary, 

polskiemu dziś narodowi 

szykuje żałobne mary. 

Powróćmy na stare drogi, 

które do celu nas wiodły - 

ażeby Polskę ocalić - 

połączmy czyny i modły. 
(Z. Urbanowicz) 

 

(Autor: Tomasz Jaworski) 

Powróćmy na stare drogi 
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Wiosną 1978r. wzmożona działalność Koła 
Gospodyń Wiejskich  w Sąsiadce doprowadziła do 
powstania zespołu śpiewaczego. Przewodniczącą była 
wtedy Leokadia Maciąg, a zastępcą przew. Stanisława 
Grabowska, zaś cała iskrą która roznieciła ten ogień, 
był ówczesny Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Sułowie z/s w Deszkowicach – Andrzej Zych. 
Był (on) organizatorem a zarazem sponsorem naszego 
zespołu. To jemu zawdzięczamy te piękne, kolorowe 
stroje (z których w ciągu tych 15 lat zdążyłyśmy 
wyrosnąć). 

W przeciągu dwu tygodni stroje uszyły krawcowe 
z naszego zespołu, przygotowano też program 
artystyczny na 1-majowe Święto, które odbyło się 
w Sułowie. Był to chrzest bojowy dla zespołu. Ten 
udany występ zmobilizował nas do jeszcze większego 
wysiłku. Poświęcałyśmy całe wieczory i niedzielne 
popołudnia by się spotykać i śpiewać. Zaraz w lipcu 
78r. zaproszono nas na występy do Goraja, gdzie 
otrzymaliśmy skromną nagrodę pieniężną. 

I tak to się zaczęło. 
Od tego momentu zawsze lub prawie zawsze 

uczestniczyłyśmy we wszystkich uroczystościach naszej 
gminy. Pierwsze Maje, Święta Ludowe, Dożynki, Walne 
Zebrania od tej chwili były stałymi imprezami 
w których brałyśmy udział. 

Wielkim sukcesem dla zespołu było zdobycie I-go 
miejsca na Przeglądzie Rejonowym Zespołów 
śpiewaczych w Zamościu w październiku 78r., 
a następnie zdobycie I-go miejsca na Przeglądzie 
Wojewódzkim w Tomaszowie Lubelskim w dniu 19 XI 
1978r. 

Nie sposób zapomnieć uczuć jakich doznałyśmy 
wlokąc się ciągnikiem ze szkolną przyczepą na Przegląd 
Wojewódzki po I-sze miejsce aż do Tomaszowa. 

W 1980r. zespół nasz wziął udział 
w Powszechnym Przeglądzie Dorobku Społeczno-
Wychowawczego Społeczności Rolniczej w Turobinie. 

Kilkakrotnie występowałyśmy na imprezach 
organizowanych przez władze wojewódzkie 
w Wojewódzkim Domu Kultury (w Zamościu. -red) 
i muszli (amfiteatr na osiedlu Planty również 
w Zamościu – red.)  

Niezmiernie miło wspominamy wspaniałą 
atmosferę Walnego Zebrania (członków) Spółdzielni 
Mleczarskiej w Szczebrzeszynie, które odbywało się 
w kawiarni łącznie z degustacją wyrobów mleczarskich. 

W dniu 25 lipca 93 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie wiejskiego wodociągu, gdzie zespół KGW nie 
tylko angażował się do spraw artystycznych ale też 
kulinarnych i organizacyjnych. 

29 sierpnia tegoż roku zespół wraz z dziećmi 
szkolnymi uświetniał uroczystość poświęcenia 
Sztandaru Koła Gminnego B CH w Sułowie. 

Oprócz uroczystości świeckich, zespół nasz 
czynnie uczestniczył w uroczystościach kościelnych jak 
np. w dożynkach dekanalnych i parafialnych.   

W tym miejscu należy szczególnie podkreślić 
sfinansowanie trzech chorągwi do kościoła. 

Dużo było wyjazdów, konkursów i dyplomów. 
A pieśni śpiewałyśmy różne: patriotyczne, ludowe 
i kościelne. 

Oprócz spraw artystycznych, członkinie naszego 
zespołu prowadziły i nadal prowadzą działalność na 
rzecz wsi. 

W ramach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
prowadzone były prelekcje jak również kursy pieczenia 
i gotowania a także kroju i szycia. 

Z uwagi na duże trudności lokalowe 
postanowiono przebudować stary garaż strażacki na 
Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni (1988). 

Ówczesna prezes Gminnej Spółdzielni  – Pani 
Stanisława Ciurysek dołożyła wszelkich starań aby ten 
Ośrodek powstał. Finansowała, organizowała materiały 
oraz wszystkie prace. W pracach na rzecz Ośrodka 
wyróżnili się: Józef Grabowski i Bronisław Popielec. 

W dniu 12 czerwca 1988 Pani Prezes dokonała 
otwarcia. 

Ośrodek został wyposażony w magiel 
i wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego. 
Kierowniczką Ośrodka została przewodnicząca KGW 
Stanisława Grabowska. 

Obecnie przygotowujemy się do eliminacji 
wojewódzkich, które odbędą się w lutym br. 

W przyszłą niedzielę wyjeżdżamy z programem 
do Domu Opieki Społecznej w Krasnobrodzie.  

Nasze sprawozdanie jest bardzo krótkie. Nie 
wyczerpuje wszystkich problemów nad którymi 
pracowało KGW. Ujęliśmy tylko najważniejsze 
poczynania w naszej pracy.  

Wanda Łygas – kierownik muzyczny zespołu 

 

Wpis do zespołowej kroniki z dn. 23. 01. 1994r.  

Z okazji 15-lecia zespołu. 

Z dziejów KGW Sąsiadka 
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 Lata pierwszej wojny światowej na terenie 
gminy Radecznica przyniosły wiele istotnych zmian 
w życiu miejscowej społeczności: w sferze  duchowej - 
odzyskanie zajętej przez duchowieństwo prawosławne 
kościoła pw.  św. Antoniego w Radecznicy - Austriacy, 
pod zarządem których pozostawała wówczas 
Radecznica sprowadzili ks. Jakuba Gazurka (rodem ze 
Śląska Cieszyńskiego), który pełnił  obowiązki 
duszpasterza  w latach 1915 – 1918. Oficjalne przejęcie 
kościoła miało miejsce we wrześniu  1916 roku.  
Pierwszym proboszczem w odzyskanej placówce został 
ks. Jan Walniczek. W roku 1915 zamknięta została 
funkcjonująca dotychczas cerkiew prawosławna 
w Trzęsinach, w wyniku dalszych poczynań, utworzono 
parafię katolicką (1922 r), co pamiętna znajdujący się 
na przykościelnym placu obelisk. W sferze społecznej 
- wybór nowego wójta - w 1915 roku obowiązki pełnił 
gospodarz o nazwisku Sitarz (nie wiem z jakiej 
miejscowości pochodził) oraz sołtysów 
w miejscowościach położonych w administracyjnych 
granicach gminy. W sferze socjalno - bytowej - daleko 
idące zrozumienie (dla trudnej sytuacji mieszkańców 
gminy) ze strony Komisji Obwodowej w Szczebrzeszyn, 
na co wskazuje urzędowa korespondencja z tamtego 
okresu zachowana w Zbiorach Archiwum Państwowego 
w Zamościu - te oraz podobne im zagadnienia stanowią 
treść  poniższego tekstu. 
 

*** 
 

W Zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu 
w zespole Akt Gminy Radecznicy zachowała się 
Korespondencja różna z Komendą Obwodową (zebrania 
mieszkańców, osobowe, rekwizycje wojenne). Ogólne 
wiadomości z 1915 r, sygn. 19. Lektura powyższych 
dokumentów dostarcza cennych informacji 
o wydarzeniach bardzo istotnych (w omawianym 
okresie) dla mieszkańców gminy.  
 Sprawą nadrzędną wydają się być przypadki 
zachorowań na cholerę, o czym wójt gminy Sitarz  
informuje Komendę Obwodową w Szczebrzeszynie 
w sierpniu 1915 roku: ...w niektórych wioskach 
powierzonego mi urzędu gminnego zdarzają się 
wypadki  cholery, wobec czego w Radecznicy konieczne 
jest urządzenie komisji sanitarnej, która może się 
mieścić w gmachu klasztoru Radecznickiego. Na mocy 
rozporządzenia Zarządu m. Zamościa zebrano  pewną 
sumę pieniędzy od mieszkańców gminy, która miała być 
przedłożona do dyspozycji Zarządu m. Zamościa, 
jednak Komisja Obwodowa w Szczebrzeszynie wystąpiła 
z wnioskiem iż  uzyskane tą drogą pieniądze należy 
przekazać  na potrzeby mającej powstać w Radecznicy 
placówki leczniczej.  Jeżeli mówimy o utworzeniu tego 
rodzaju placówki/ szpitala, z zachowanych przekazów 
wiadomo, że w przeszłości przy monsterze 
prawosławnych mniszek funkcjonowała apteka - 
lecznica, zatem nowo powstająca byłaby  kontynuacją 
poprzedniej.   
 Problemy z szerzącą się choroba zaprzątały 
uwagę nie tylko wójta gminy, jej oznaki dało się 
zauważyć także w Szczebrzeszynie i okolicznych 
miejscowościach, w związku z czym Zarząd Miasta 
w składzie: W. Jurczykowski, St. Barwa i M. Cebrykow 

zwrócił się z prośbą do Zarządu Gminy Radecznica 
o naznaczenie jednej furmanki do Rzeszowa dla [...] 
p.  Szczygłowskiego, aptekarza by mógł przywieźć 
medykamenta, których zupełnie jest brak w Jego 
aptece. A ponieważ okolica jest zagrożona 
epidemicznie chorobami, przeto jest koniecznością  
przysłanie jednej  furmanki parokonnej, za która 
Zarząd miasta natychmiast zapłaci. W odpowiedzi na 
Pismo Zarządu 21 lipca 1915 roku stawił się 
w Szczebrzeszynie wraz z furmanką gospodarz 
z Latyczyna o nazwisku Jan Cichocki. Prośba 
o zorganizowanie furmanki uzasadniona była zupełnym 
brakiem w Szczebrzeszynie  koni - zbierało je, jak 
wiemy przemieszczające się przez tereny 
Zamojszczyzny wojsko rosyjskie czy austriackie, 
potwierdzeniem czego może być Opis strat według 
oświadczeń właścicieli majątków dokonanych przez 
Armię Czynną podczas walk i przemieszczania się 
wojska w dniach [....]  w sierpniu 1914 roku na terenie 
gminy Nielisz, z którego  wynika iż żołnierze austriaccy 
dokonali  grabieży w  miejscowości Ruskie Piaski, gmina 
Nielisz, powiat krasnostawski w   folwarku Gasztołda 
Adama  Bukraba.  

 Zdarzały się także przypadki, gdy wojsko 
zabierając zdrowe konie zostawiało  chore lub stare 
zwierzęta, praktycznie nie nadające się do pracy 
w gospodarstwie - przykład z terenu gminy Radecznica: 
Gospodarz wsi Gorajec powierzonego mi urzędu Józef 
Smarkala zgłosił się do mnie w interesie inkwizycji 
przez władze wojskowe u niego jednej kobyły wartości 
400 koron, w zamian której otrzymał konia kaleczonego 
wartości 20 koron nie otrzymawszy żadnego dowodu. 
Komunikując o powyższem uprzejmie proszę o łaskawe 
zarządzenie w tej kwestii według uznania - pisał wójt 
Sitarz w Raporcie Komendy Obwodowej 
w Szczebrzeszynie. 
 Kolejnym problemem, który należało rozwiązać 
było publiczne bezpieczeństwo i porządek we wsiach, 
zwłaszcza w porze nocnej - mieszkańcy Radecznicy 
podjęli uchwalę na mocy której jednego z nich 
o nazwisku Wojciech Gombka wybrano stróżem 
nocnym. Służbę rozpoczął z dniem 6 maja 1915 roku, 
stróżowanie odbywało się: od godziny ósmej wieczorem 
do godziny czwartej rano w porze zimowej i od godziny 
10 wieczór do godziny drugiej świtem w lecie. Jako 
wynagrodzenie za swoją pracę otrzymywał rocznie  100 
rubli oraz 66 garncy zboża, w tym celu każdy właściciel 
domu w Radecznicy  obowiązany był   dać na rok 1 
rubla i 70 kopiejek oraz 1 garniec zboża, kto nie 
zgadzał się na odsyp zboża, albo nie miał winien był 
zapłacić jego równowartość w rublach. 
 We wrześniu wójt gminy - Sitarz składał raport do 
Komendy Obwodowej w Zamościu o tym , że 
mieszkańcy gminy Radecznica, a także sąsiednich: 
Sułów, Frampol, Goraj i Turobin dopuścili się rabunku 
dóbr klasztornych, w związku z czym  powołał policję 
do pilnowania klasztornego majątku - decyzja taka była 
nieodzowna, ponieważ zarówno zabudowania 
klasztorne,  kościół, jak i obejście gospodarskie do czau 
rekoncyliacji kościoła, co nastąpiło dopiero w 1916 roku 
pozostawały (po opuszczeniu przez mniszki 
i duchowieństwo prawosławne) bez  opieki.  
 Obecność  cmentarza wojennego zlokalizowanego  

Rok 1915 w gminie Radecznica 
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w Zaporzu oraz drugiego znajdującego się w niedalekim Smoryniu (spoczywają tu żołnierzy różnej narodowości, 
polegli  w walkach toczonych w dniach 15 do 29 lipca 1915 roku, z których udało się zidentyfikować trzy nazwiska - 
Daniel Solarz, Mikołaj Kamiński i Jan Ostrowski.) świadczy o tym iż na ternie gminy doszło do  walk, w wyniku 
których miały miejsce pożary - 6 października 1915 roku sporządzony został Spis pogorzelców gminy Radecznica, 
wskazujący na to, iż najwięcej ucierpieli mieszkańcy wsi Czarnystok (Józef Makowski, Michał Bzdziuch, Jan 
Bzdziuch, Jan Smoła, Jan Sirko, Marya Margul,Jan Margul) i Zaporze (Antoni Krukowski, Michał Polski, Wojciech 
Polski, Jan Polski, Wojciech Masaniec, Szymon Batorski). O tym, że na terenie gminy w omawianym okresie miały 
miejsce pożary świadczy również kamienna figura ufundowana przez małżeństwo Michała i Magdalenę Szpuchów 
w Gorajcu Starej Wsi, wdzięcznych za ocalenie od pożaru w czasie I wojny światowej w 1914 i [19] 15 roku. Figurą 
opiekuje się Józef Szpuga oraz pozostali członkowie rodziny, w tym najstarsza wnuczka Michała i Magdaleny  - 
Krystyna Wypych. 
 Na terenie gminy, konkretnie we wsi Trzęsiny  znajdowały się opustoszone posiadłości (wśród nich także 
trzęsińska cerkiew)  zamieszkiwane pod nieobecność właścicieli  przez najbliższych członków rodziny (synowie, 
córki)  lub  osoby całkiem obce.  
 

 
 
W omawianym zespole Akt znajduje się także interesujący dokument zatytułowany:  
 
Kreiskommandor Kopja 
in Zamosc 
Polen 
 
Nr 3922 

Wykaz  
austryjackich, węgierskich i niemieckich wychodźców, którzy mieli być wywłaszczeni ze swych posiadłości 
położonych w okręgu zamojskim na podstawie rozporządzenia rosyjskiej rady ministrów z dnia 2 lutego 1915 r.,  
 

 
 
Zgodność z oryginałem zaświadczam 
Wójt gminy Sułów Paprocki 
pisarz gminy, podpis nieczytelny 
 
Z jego treści wynika że w lutym 1915 roku Zaporze i Gruszka Zaporska znajdowały się jeszcze w administracyjnych 
granicach gminy Sułów, ale omawiany wcześniej Spis pogorzelców...(vide przypis 14) informuje nas, że 
w październiku tegoż roku Zaporze należało już do gminy Radecznica, co poświadcza Pismo wójta gminy 
Radecznica Sitarza z dnia 22 listopada 1915 roku Nr 138 - 139 skierowane do  Adama Jaźwińskiego, właściciela 
osady włościańskiej w Uściu i  Zygmunta Rucińskiego właściciela osady w Zaporzu: 
 
Mianuje  Pana radnym dla gminy Radecznica i zawiadamiam, że posiedzenia będą się odbywać  każdego tygodnia 
w środę z wyjątkiem dni świątecznych. Pierwsze posiedzenie naznaczam na dzień 24 listopada 1915 roku. 
 
wójt gminy Radecznica 
Sitarz. 
 

imię i nazwisko właściciela opuszczo-
nych zabudowań i gruntu 

imię i nazwisko osoby niezamieszkującej w opuszczonych 
zabudowaniach 

budynek szkolny imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

Wojciech Urenban (?) pogorzelec wojenny ze wsi 
Kajetanówka, Biłgorajski 
powiat 

Józef Krawczyk Marya Duer córka Józefa Krawczyka 

Mikołaj Gach Anna Gach 18 letnia córka Mikołaja 
Gacha 

Paweł Zdunek Jan Zdunek 16 letni syn Pawła Zdunka 

Michał Małysz Katarzyna K [...] własna córka Michała Mały-
sza 

Imię i nazwisko właściciela Miejsce położenia majątku 

Bramski Adam Jan Gruszka Zaporska w gminie Sułów 

Ruciński Zygmunt Zaporze, gmina Sułów 



7 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Oprócz radnych znamy także  nazwiska ówczesnych sołtysów (pisownia nazw miejscowości i nazwisk zgodnie 
z oryginałem): 
 

 
 
Tak pokrótce  przedstawiały się wydarzenia 1915 roku na terenie gminy Radecznica, ważne z punktu widzenia 
organizacji życia społecznego na omawianym terenie. Powyższe omówienie można potraktować jako przyczynek 
do poznania dziejów  gminy.  

 
 Regina Smoter Grzeszkiewicz  

 
 
 
Literatura:  
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta Gminy 
Radecznica,  Korespondencja różna z Komendą 
Obwodową (zebrania mieszkańców, osobowe, 
rekwizycje wojenne). Ogólne wiadomości z 1915 r, 
sygn. 19. 
Archiwum Państwowe  w Zamościu, Akta Gminy Nielisz 
1914, Opis strat według oświadczeń właścicieli 
majątków gminy Nielisz, dokonanych przez Armię 
Czynną podczas walk i przemieszczania się wojska w 
dniach 16 (29), 17 (30), 18 (31) sierpnia 1914 roku na 
terenie gminy Nielisz  na ogólną sumę rubli 10 700 
(dziesięć tysięcy siedemset rubli), sygn. 178, b/p. 
Urząd Miejski we Frampolu, Wykaz Ewidencji 
Mieszkańców Gminy Frampol, Cmentarz z I wojny 
światowej w Smoryniu, b/p. 
A. Przysada, Szczebrzeszyn,  miasto bogate historia i 
ludźmi, Szczebrzeszyn 2014, s. 70. 

Z. Klukowski,   Praktyka w Szczebrzeszynie,  "Karta" nr 

42, 2004, s. 22 - 23. 

Opis prawosławnego klasztoru w Radecznicy, 

Pamiatnaja Kniżka Ljublinskoj Guberni,  Ljublin 1903 s. 

126.  

 
Relacje: 

Józef Szpuga (Gorajec Stara Wieś)  
Marianna Zybała, Stanisław Zybała (Radecznica)  

wieś imię i nazwisko sołtysa 

Dzielce Jan Stempnik 

Gorajec Antoni Królikowski, Andrzej Dziwota 

Wólka Czarnostocka Józef Chorembała, (...) Chorzempa 

Czarnystok Józef Bzdziuch 

Trzęsiny Stanisław Sitarz 

Zabórze Jan Krókowski, Józef Chadam 
  

Radecznica Paweł Krzyszczak 

Zaporze Jan Mameła 

Podlesie Paweł Gonsior 

Uście Jan Jaskóła 

Latyczyn Stanisław Zybała 

Chłopków Wojciech Głowala 

Podborcze Marcin Olech 

http://www.chram.com.pl 



8  

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Przed kilkoma miesiącami w naszej gazetce 
ukazał się po raz pierwszy artykuł pod tytułem „ białe 
jest białe”. Moim celem jako autora było pokazanie 
faktów dotyczących życia naszej gminy i relacji 
pomiędzy ówczesną władzą a społeczeństwem, 
natomiast tytuł miał symbolizować bezkompromisowy 
sposób ukazywania prawdy. 

Wiem, że ten cykl artykułów cieszył się 
zainteresowaniem ze strony czytelników, być może 
dlatego, że mówił o sprawach, które do tej pory były 
oficjalnie przemilczane, natomiast artykuły obnażały 
smutną prawdę na temat realiów naszej gminy, być 
może były też inne powody. 

Mimo że ludzie sprawujący władzę odeszli 
z woli wyborców, to nie wszyscy zdołali się z tym 
pogodzić i w dalszym ciągu próbują szkodzić i mnożyć 
problemy. Nie potrafią przyznać się do błędów 
i wyciągnąć właściwych wniosków.  

Tyle że świat nie kręci się wokół nich, nie ma 
więc powodów z naszej strony, aby się nimi w dalszym 
ciągu zajmować, chyba że zacznie się dziać coś 
szczególnego.  

Dzisiaj mamy nowy rok i nową władzę, która 
deklaruje daleko idącą jawność swojego działania. 

Można by zadać pytanie, skoro wszystko ma być 
takie przejrzyste i jawne, czy potrzebne są tego typu 
artykuły?  

Osobiście uważam, że prawda, choć tak często 
niewygodna, jest jednak niezbędna do tego, aby życie 
człowieka miało jakiś głębszy sens. Człowiek, choć jest 
istotą niedoskonałą i czasem błądzącą, potrzebuje 
jednak prawdy do tego, aby odnaleźć tę właściwą 
drogę. 

Kłamstwo tworzone nawet w najlepszych 
intencjach jest jak zaraza i wcześniej czy później 
obróci się przeciwko nam.  

I chociaż to stwierdzenie brzmi jak banał, to 
rozejrzyjmy się wokół siebie i sami sobie odpowiedzmy 
na pytania, czy rzeczywiście otacza nas sama prawda? 
I czy może być jej nadmiar? Jako redakcja nie jesteśmy 
zapatrzeni tylko w siebie i nie uważamy, abyśmy mieli 
monopol na prawdę i jej głoszenie, to jednak na 
kłamstwo przymykać oczu nie będziemy.  

 
Gazetka „Sekrety Wsi” powstała po to, aby jak 

najlepiej służyć społeczności gminnej poprzez: 
przypominanie jakże długiej i bogatej historii naszych 
terenów, sylwetek ludzi tutaj zamieszkujących a tak 
często już zapomnianych, przedstawianie 
współczesnych faktów z różnych dziedzin życia, jak też 
wyrażanie opinii na te tematy. 

Najważniejszym celem, do jakiego zmierzamy, 
jest szerzenie patriotyzmu, świadomości oraz 
aktywności społecznej, wszystko to staramy się 
utrzymać w duchu wiary. Na przestrzeni wieków naszej 
historii te wszystkie wartości, o których wspomniałem, 
pomagały przezwyciężać wszelkie kryzysy i zawieruchy, 
jakie nawiedzały naszą ojczyznę, były też spoiwem 
łączącym ludzi w chwili rozbicia jedności. 

Szkoda, że wcześniejsze ideały coraz częściej 
zamieniamy na inne jak na przykład pieniądz czy pogoń 
za czymś bliżej nieokreślonym.  

Trzeba o tym jak najczęściej przypominać, 

ponieważ jest to potrzeba dzisiejszych niepewnych 
i jakże trudnych czasów.  

Dzisiaj mamy do czynienia z taką właśnie ciężką 
sytuacją, która poważnie zagraża przyszłości naszego 
regionu. Jest to zagrożenie w czasie pokoju, do tej 
pory na taką skalę niespotykane. 

Wcześniej bywało, że wioski pustoszały 
z powodu zarazy lub wojen, jednak ludność, która 
zdołała ocaleć, nie mając możliwości, migracji 
pozostawała na miejscu i jej liczebność w szybkim 
tempie rosła. 

Teraz, choć wojny i choroby nie stanowią 
większego zagrożenia, pojawiło się nowe niebezpieczne 
zjawisko. 

Wyjeżdżają w większości ludzie młodzi, 
szukając swojego szczęścia gdzieś w dalekim świecie, 
skazując w ten sposób nasze miejscowości na 
pustoszenie a w rezultacie tego, w niedalekiej 
przyszłości na powolne ich wymieranie. 

Z pewnością jedna gazetka tego niekorzystnego 
stanu rzeczy zmienić nie zdoła, może jednak pomóc. 

Potrzebne są jak najpilniejsze zmiany 
w postrzeganiu wsi przez władze państwowe, ale 
i lokalne samorządy, sama wieś też musi podjąć to 
trudne wyzwanie naszych czasów. 

Nikt inny za nas tego nie zrobi, musimy zacząć 
się organizować w różnego rodzaju grupy 
i stowarzyszenia po to, aby wspólnie podejmować 
działania na rzecz poprawy jakości życia na wsi i co za 
tym idzie, ograniczenia opuszczania nas przez ludzi 
młodych. 

Mamy wiele przykładów na to, że wspólnymi 
siłami można coś zdziałać. Na terenie naszej gminy 
działa skutecznie kilka stowarzyszeń, jest to co prawda 
kropla w morzu potrzeb, jednak od czegoś trzeba 
zacząć, a dobre przykłady przekonują wcześniej 
nieprzekonanych.  

Bezczynne przyglądanie się temu zjawisku, daje 
tylko poczucie bezsilności i zwątpienia, co w tej 
sytuacji jest bardzo niepożądane.  

Rozumiemy to doskonale, wszyscy 
zaangażowani w tworzenie i dystrybucję gazetki 
pracujemy jedynie z potrzeby serca i nie czerpiemy 
z tego tytułu żadnych korzyści materialnych, a jedynym 
celem, który nam przyświeca, jest dobro naszych 
lokalnych społeczności.  

Dostrzegają i doceniają to nasi wierni 
czytelnicy, których nam ciągle przybywa( nie tylko na 
naszym gminnym podwórku, lecz w innych rejonach 
kraju i Europy). Daje to nam wielką radość i poczucie 
dobrze pełnionej służby i nierozmijania się z prawdą. 

Prawie dwuletnia działalność zespołu 
redakcyjnego oraz naszych nieocenionych 
współpracowników z różnych części kraju, zaczęła 
przynosić wymierne efekty, na które tak bardzo 
czekaliśmy. 

Niestety zła passa nie omija i naszej gazetki, 
ciągle balansujemy na granicy przetrwania i nie 
wystarcza to, że pracujemy charytatywnie, ponieważ 
koszty wydruku często przewyższają dochody, jakie 
otrzymujemy z jej sprzedaży, nie mamy żadnych 
sponsorów ani reklamodawców, dzięki którym 
funkcjonuje większość gazet, stąd ta niekorzystna 

Białe jest białe 
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sytuacja. Bardzo często jest tak, że dokładamy własne 
pieniądze, by wydać kolejny numer. 

Pozostaje nam apel do przyjaciół naszej gazetki 
i sympatyków naszych działań o pomoc, dzięki której 
będziemy mogli przetrwać ciężki czas. Bez Państwa 

pomocy gazetka może upaść, byłoby szkoda, bo jest to 
nasza wspólna własność.  

 
(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

U progu Nowego Roku stajemy otwarci na to, co 
przyniosą nam nowe dni 2015r. Składamy sobie życzenia 
wszelkiej pomyślności na nowy czas, który będziemy 
zagospodarowywać, na wszelką naszą aktywność 
osobistą i  społeczną. Dobre słowo, życzenie często jest 
impulsem i motywem dobrego działania. W Nowy Rok 
wchodzimy jednak z bagażem doświadczeń zdobytych 
w minionym okresie. Są to doświadczenia osobiste, 
które z pewnością nas ubogacają oraz doświadczenia 
społeczne w węższym i szerszym zakresie. O ile na te 
w węższym wymiarze mamy wpływ niekiedy 
bezpośredni, o tyle te w szerszym oddziaływają na nas 
w sposób pośredni a często nawet ze względu na 
złożoną materię – w sposób nieuświadomiony. 

Warto zawsze na progu Nowego Roku dokonać 
analizy wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym kraju, 
a które w różnym wymiarze nas dotykają. Często 
odnosimy wrażenie, że pewne wydarzenia mające 
miejsce w naszym kraju są nam zbyt odległe, aby mogły 
nas – zajętych sprawami dnia codziennego – dotyczyć. 
Jest to jednak tylko złudzenie, które może nas 
doprowadzić do postawy zakładającej, że kluczowe 
decyzje o rzeczywistości, w której funkcjonujemy, 
podejmuje ktoś inny. Ulegamy przekonaniu, że kształt 
najważniejszych instytucji jest wyznaczany poza nami, 
a nasza rola ogranicza się do wpasowania w ramy 
skonstruowane przez obcych. Jest to pewnego rodzaju 
przemoc oddziaływująca na umysły przy czynnym 
współudziale ofiar. Widać ją, gdy słyszymy argumenty 
typu:  - bo kraje Zachodu tak już dawno zrobiły, - takie 
są trendy rynkowe, czy – niskie wynagrodzenia Polaków 
sprzyjają większej konkurencji naszego kraju.  
Obecna ekipa rządząca za pomocą usłużnych  im 
mediów ciągle wmawia Polakom, że nasza gospodarka 
jest na dobrej drodze. Jeżeli jest tak dobrze, to 
dlaczego Bank Światowy radzi Polakom, aby zaczęli 

oszczędzać na starość, ponieważ na emerytury nie będą 
mogli liczyć. Jak wykazują analizy, przyszli emeryci 
otrzymają świadczenia w wymiarze 30 % wynagrodzenia 
za pracę. Perspektywa jest dość niepokojąca, 
a możliwości oszczędzania sugerowane przez Bank 
Światowy mało realne przy tak niskich dochodach 
Polaków. Reforma emerytalna rządu Jerzego Buzka 
z 1998r. zaczyna objawiać swe prawdziwe oblicze. 
W tamtym czasie była jednak przedstawiana zupełnie 
w innym świetle, aby pozyskać akceptację 
społeczeństwa. Można odnieść wrażenie, że mamy do 
czynienia z dobrze zaplanowanym projektem 
demontażu naszego państwa. Dlaczego „zieloną wyspę” 
w ostatnich latach opuściło ponad 2 mln naszych 
rodaków? Mamy nieustanny spadek urodzeń, jesteśmy 
gwałtownie starzejącym się społeczeństwem, a władza 
mówi: „Polacy, nic się nie stało”.    
  
Na początku lat 90. wmawiano nam, że Polacy nie 
muszą żyć z własności. Wystarczy praca najemna. 
Realia są takie, że praca najemna jest u nas niemal na 
najniższym poziomie w UE, a z własności ciągle 
jesteśmy ograbiani. Sektory przemysłu, handlu, 
finansów są w zdecydowanej większości w rękach 
obcego kapitału. Pozostaje jeszcze ziemia i lasy.  Co do 
Lasów Państwowych, to trwają nieustanne zabiegi 
o doprowadzenie ich do sprywatyzowania. Od 2016r. 
Lasy Państwowe mają każdego roku wpłacać do 
budżetu państwa 2% rocznych przychodów (100-150 mln 
zł.) i to niezależnie od tego, czy ich wynik finansowy 
w danym roku budżetowym był dodatni czy ujemny. 
Utrzymanie tak wysokiego obciążenia finansowego rodzi 
niebezpieczeństwo załamania się ich gospodarki 
finansowej, co skłonić może rządzących do rozpoczęcia 
procesu ich prywatyzacji. W przypadku takiego rozwoju 
sytuacji ogromnym zagrożeniem dla Lasów 

Państwowych jest zniesienie 
z dniem 01.05.2016r. 
ograniczeń w obrocie 
polskiej ziemi. Od tego 
czasu będzie ona mogła być 
nabywana bez ograniczeń 
przez cudzoziemców. 
Pojawiają się jeszcze inne 
p o m y s ł y  t a k i e  j a k : 
odwrócona hipoteka, gdzie 
starsi właściciele mieszkań 
będą mogli przekazać je na 
rzecz banku w zamian za 
wyższą emeryturę; lub 
ostatni pomysł, jaki pojawił 
s i ę  w  M in i s te r s twie 
R o l n i c t w a  o d n o ś n i e 
zbywania ziemi przez 
drobnych właścicieli za 20% 
wyższą dopłatę rolną przez 

U progu Nowego Roku 

http://szkicownik-polityczny.salon24.pl 
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kilka lat. Pomysł niezwykle oryginalny, jedyny w UE, 
gdzie za sprzedaną ziemię jeszcze przez kilka lat można 
otrzymywać dopłatę w wyższym wymiarze. Są to 
kuriozalne pomysły. Umiejmy roztropnie na to patrzeć 
i nie ulegać presji narzucanych, „jedynie słusznych” 
rozwiązań.   
 W każdym systemie ludzie dopasowują swoje 
wyobrażenia do tego, co sądzą inni, co myśli większość. 
Jesteśmy istotami, które mają silny instynkt stadny, ale 
czuwajmy nad tym, byśmy nie znaleźli się w stadzie 
biegnącym ku przepaści.      
  

Rok 2015 dopiero się rozpoczyna. Przed nami 
nowe wyzwania. W wymiarze politycznym ważne 
wydarzenia: wybory prezydenckie i parlamentarne. 
Aktem wyborczym możemy dokonać zmiany kierunku 
i rozpocząć proces naprawy sytuacji społeczno-
gospodarczej naszego kraju.                                                                     

 
(Autor: Mariusz Sowa) 

ROZDZIAŁ V cz. II 
 

W 1968 roku działające Gromadzkie Rady 
Narodowe zostały zobligowane do powołania 
gromadzkiego naczelnika Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Działając na podstawie § 2 ust. 2 i 2 
uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 5 września 1967 
roku w sprawie powołania gromadzkich naczelników 
OSP w PGRN Sąsiadka powołano Bronisława Popielca, 
a zastępcą został Henryk Zych, w PGRN Sułów 
naczelnikiem był Józef Bulak, a zastępcą Michał 
Poźniak, w PGRN Michalów funkcję tę pełnił 
posterunkowy MO w Szczebrzeszynie st. sierż. 
Eugeniusz Kędziora.  

W związku z reorganizacją Rad Narodowych 
i ich administracji zostały powołane w 1973 roku 
Zarządy Gminne Związku OSP jako władze zarządzające 
i wykonawcze. Skład zarządu wybierany jest do chwili 
obecnej na pięcioletnią kadencję. Do zarządu wchodzą 
przedstawiciele z jednostek OSP wybierani na walnych 
zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Byli to 
przeważnie prezesi OSP, naczelnicy i zwykli członkowie 
OSP. Skład osobowy zarządu stanowi od 15 do 17 
członków. Zarząd spełnia także rolę organu doradczego 
gminy, wykonuje uchwały zjazdu gminnego oraz 
zwierzchnich władz związku. Rozpatruje także wnioski 
mające na celu podniesienie stanu ochrony 
przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa 
i bezpieczeństwa powszechnego w gminie. Prezesami 
zarządów gminnych zostawali najczęściej naczelnicy 
gmin, a później wójtowie, ponieważ byli 
odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową w gminie.  

Przed wprowadzeniem w życie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. 
obowiązywał przepis wykonawczy do ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej z 12 czerwca 1975 r. który określał 
szczegółowy zakres działania komendanta rejonowego 
i gminnego. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

mówiła, że komendant gminny powinien występować 
w roli koordynatora podejmowanych działań, a także 
pełnić zadanie „mądrzejszego starszego kolegi” 
wszystkich strażaków.  

Komendanci gminni są organami pomocniczymi 
władz gmin w zakresie operacyjno-technicznych spraw 
ochrony przeciwpożarowej. Powołuje i odwołuje ich 
wójt gminy w porozumieniu z komendantem 
wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Do 
o b o w i ą z k ó w  k o m e n d a n t a  n a l e ż y 
koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych 
w zakresie operacyjno-technicznym na terenie gminy, 
między innymi udzielanie pomocy w organizowaniu 
i szkoleniu OSP, dokonywanie kontroli gotowości 
operacyjno-technicznej OSP, inicjowanie działań 
zmierzających do jej poprawy oraz popularyzowanie 
zasad ochrony przeciwpożarowej. 

W 1973 roku Zarząd Gminny OSP skupiał 11 
jednostek działających na terenie gminy Sułów i jedną 
jednostkę przyzakładową przy PGR w Michalowie. 
W 1986 roku powstała OSP w Kawęczynie Kolonii, 
a w 1991 roku powołano OSP w Michalowie, po 
likwidacji jednostki przyzakładowej przy PGR. Obecnie 
w gminie Sułów działa 13 jednostek OSP. W latach 1980
-1990 odbywała się akcja posesja polegająca na 
kontrolach przeciwpożarowych wszystkich gospodarstw.  

Od powstania Zarządu Gminnego OSP w 1973 
roku funkcję prezesa pełnił Stanisław Szcześniak. 
Drugim prezesem Zarządu Gminnego został Stanisław 
Wróblewski, który był powołany na to stanowisko 18 
grudnia 1973 roku. Trzeci prezes Edward Popielec 
funkcję tę zaczął pełnić 14 stycznia 1983 roku. Kolejny 
czwarty prezes Waldemar Pietrak zaczął pełnić funkcję 
9 sierpnia 1987 roku.  

Piątym prezesem Zarządu Gminnego OSP jest 
Tomasz Pańczyk, który obowiązki te pełni od 25 lipca 
1997 roku do chwili obecnej.  

Funkcję komendanta gminnego od powstania 
Zarządów Gminnych od 1973 roku do maja 2011 roku 

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

„Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sułów” 
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pełnił Józef Bulak. Obecnym komendantem gminnym 
jest Zbigniew Goleniak, który pełni tę funkcję od maja 
2011 roku do chwili obecnej. 
 
Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na 
lata 2011-2016 
Prezes Tomasz Pańczyk Wójt Gminy Sułów 
Wiceprezes ś. p. Jacek Krawczyk OSP Kulików 
Wiceprezes Marian Jaworski OSP Deszkowice Pierwsze 
Komendant gminny Zbigniew Goleniak OSP Sułów 
Sekretarz Irena Dudek 
Skarbnik Lucjan Łagożny OSP Tworyczów 
Zastępca komendanta Tomasz Bartnik OSP Źrebce 
Członek Józef Bulak OSP Sułów 
Członek Mariusz Knap OSP Kawęczyn Kolonia 
Członek Lech Wyłupek OSP Kitów 
Członek Andrzej Bubiłek OSP Michalów 
Członek Józef Magryta OSP Rozłopy 
Członek Henryk Maciocha OSP Rozłopy Kolonia 
Członek Piotr Smutniak OSP Sułówek 
Członek Janusz Żuk OSP Tworyczów 
Komisja Rewizyjna Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
Przewodniczący Józef Grabowski OSP Sąsiadka 
Wiceprzewodniczący Adam Sosnowski OSP Sułowiec 
Sekretarz Józef Surma OSP Deszkowice Pierwsze. 
 

Józef Bulak (ur 18.02.1933 r.) - pożarniczą 
drogę rozpoczął w 1951 roku, wstępując do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sułowie. W tym samym roku 
przeszedł szkolenie instruktażowe w zakresie obsługi 
sprzętu motorowego w Wojewódzkiej Szkole 
Pożarniczej w Lublinie w dniach od 18 lipca do 10 
sierpnia.  

Pełniąc funkcję naczelnika OSP Sułów w 1961 
roku został powołany przez komendanta powiatowego 
Straży Pożarnej w Zamościu na komendanta gminnego, 
funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 2011 roku. W 1963 
roku ukończył kurs IV stopnia dla naczelników 
rejonowych, a w 1970 roku kurs V stopnia dla 
naczelników gromadzkich OSP, które przeprowadzone 
były w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
w Lublinie. Był przewodniczącym Komitetu Budowy 
Remizo-Świetlicy w Sułowie w latach 1990-1993, 
członkiem Komitetu Fundacji Sztandaru w Sułowie 
w 2012 roku. Dzięki jego staraniom OSP w Sułowie 
otrzymała samochód bojowy marki „Star” w 1986 
i w 1991 roku, a w dniu 1 lipca 1999 roku została 
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 

Będąc naczelnikiem i komendantem gminnym, 
działał w strukturach Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Zamościu. W dniu 11 listopada 2001 na I Zjeździe 
Powiatowym Związku OSP RP został wybrany na członka 
Prezydium, na II Zjeździe w dniu 26 października 2006 
został członkiem Zarządu Powiatowego Związku OSP 
RP. 

Pracował zawodowo jako wiceprezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sułowie 
z siedzibą w Deszkowicach Pierwszych w latach 1957-
1989, łączył obowiązki zawodowe z pracą społeczną. 
Był członkiem Rady Nadzorczej Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Szczebrzeszynie Oddziału w Sułowie 
w latach 1989-2009. Gdy był na emeryturze, 
powierzono mu funkcję sołtysa wsi Sułów, którą pełnił 
przez okres III kadencji w latach 1989-2004. Pełnił 

obowiązki radnego wsi Sułów w latach 1978-1986.  
Został odznaczony Brązowym (1965), Srebrnym 

(1979) i Złotym (1982) medalem „Za zasługi dla 
pożarnictwa” przez Zarząd Główny OSP RP. Otrzymał 
również Złoty Znak Związku (1990) oraz Honorowy 
Medal im. Bolesława Chomicza (1998). W 2011 roku 
odszedł na emeryturę „pożarniczą”, obchodząc 50-lecie 
pełnienia obowiązków komendanta gminnego. 

W maju 2011 roku podczas Zjazdu Gminnego 
ZOSP RP w Sułowie nadano mu godność Honorowego 
Komendanta Gminnego ZOSP RP w Sułowie za 50-letnią 
działalność. Został odznaczony Brązowym (1966), 
Srebrnym (1981) i Złotym (2013) Krzyżem Zasługi za 
działalność społeczną.  
 

Zbigniew Goleniak (ur. 22. 08. 1951) pracę 
społeczną rozpoczął w młodym wieku. W 1969 roku 
wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowie. Od 
chwili wstąpienia do jednostki pełnił funkcję kierowcy 
i wieloletniego naczelnika OSP w Sułowie. 

Pełnił funkcję Radnego Gminy Sułów w latach 
1986-1990, I kadencji w latach 1990-1994, IV kadencji 
w latach 2002-2006. Był założycielem i dowódcą 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt 
i chłopców w Sułowie w latach 1987-1993.  

W latach 80. wybudował budynek Banku 
Spółdzielczego w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie. 
Pełnił funkcję kierownika w Zakładzie Usług 
Mechanizacyjnych w Sułowie w latach 1979-1980. 
Pracował jako kierowca samochodów ciężarowych 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
w Biłgoraju w latach 1974-1979 i 1981-1990. 

W latach 90. prowadził własną działalność 
handlowo-usługową, (zajmując się skupem płodów 
rolnych, żywca oraz transportem), która istniała 
w latach 1990-2002. Pracował jako kierowca 
samochodu ciężarowego w międzynarodowej firmie 
transportowej „Transwin” w Biłgoraju w latach 2004-
2010. Był pracownikiem Gospodarstwa Pomocniczego 
w Sułowie w latach 2010-2013.  

Był zastępcą przewodniczącego Komitetu 
Budowy Remizo-Świetlicy w Sułowie w latach 1990-1993 
oraz członkiem Komitetu Fundacji Sztandaru w Sułowie 
w 2012 roku. Odznaczony Brązowym (1986), Srebrnym 
(1991) i Złotym (2002) medalem „Za zasługi dla 
pożarnictwa”.  

Będąc komendantem gminnym, działał 
w strukturach Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Zamościu. W dniu 20 stycznia 2012 roku na III 
Powiatowym Zjeździe Związku OSP RP został wybrany 
na członka Zarządu. Jego zaangażowanie w OSP Sułów 
przyczyniło się do osiągnięcia sukcesów na niwie 
sportowo-pożarniczej. Dzięki jego staraniom utworzono 
w latach 1987-1993 młodzieżowe drużyny pożarnicze 
dziewcząt i chłopców. Jednostka z Sułowa w roku 1992 
zajęła II miejsce w zawodach rejonowych w Zamościu 
i w tym samym roku zdobyła wicemistrzostwo 
województwa zamojskiego w zawodach, które 
odbywały się w Zwierzyńcu. W 1993 roku OSP w Sułowie 
wzięła udział w zawodach krajowych w Kielcach, 
zajmując VI miejsce.  

Pełniąc funkcję komendanta, miał nadzór nad 
przeszkoleniem druhów ze wszystkich jednostek 
z terenu gminy Sułów z zakresu szkolenia 
podstawowego, które realizowane było na podstawie 
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programu zawartego w „Systemie szkolenia członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych” – zatwierdzonego 
przez komendanta głównego Państwowej Straży 
Pożarnej w dniu 11 maja 2006 roku. W szkoleniu 
zorganizowanym przez ZG w Sułowie ZOSP RP 
uczestniczyło 122 strażaków. Łącznie odbyło się 104 
godziny teorii i praktyki z zakresu działań ratowniczo-
gaśniczych, sprzętowych, BHP, regulacji prawnych, 
musztry, itp.  

W dniach 25-27 lutego 2013 roku przeszedł 
szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP według 
programu Wojewódzkiej Komendy PSP w Lublinie. 
Zdobytą wiedzę i umiejętności wciąż przekazuje 
druhom podczas zbiórek i szkoleń.  

Pomimo zmian terytorialnych i samorządowych 
na przestrzeni lat, strażacy ochotnicy nie zaprzestali 
swojej działalności na rzecz społeczeństwa. Najstarsza 
jednostka z terenu gminy Sułów, OSP Mokrelipie, 
założona w 1917 roku, wskutek nowego podziału 
administracyjnego została włączona do gminy 
Radecznica i działa pod jej zarządem. 

Obecnie na terenie gminy Sułów działa 13 
jednostek OSP, z których cztery posiada samochody 
bojowe typu GBA, dwie posiadają samochody typu GLA, 
a pozostałe wyposażone są jedynie w motopompy, ale 
dzielnie krzewią idee działalności społecznej braci 
strażackiej. 
 

(Autor: PiSzcz) 

Wręczenie sztandaru OSP Sułów. Od lewej: 
Waldemar Pomarański, Tomasz Pańczyk, Genowefa 
Tokarska, ks. Marek Gudz, Jacek Sobczyński, 
Mieczysaw Skiba, Kazimierz Mielnicki, Józef Bulak, 
Andrzej Knap, Wiesaw Mazur.  

Były i obecny Komendant 
Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Sułowie- Józef Bulak 
i Zbigniew Goleniak 

Zawiadomienie 
 
Wójt Gminy Sułów informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości 
zamieszkałych w 2015 roku z terenu gminy Sułów jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. z Kraśnika. 
Dotychczasowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przekazane przez PGK Sp. z o.o. 
w Zamościu pozostaną nadal w użyczeniu właściciela nieruchomości. 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2015r. jest dostępny poniżej oraz zostanie przekazany 
właścicielom nieruchomości przez podmiot odbierający przy styczniowej zbiórce odpadów komunalnych. 

Wójt Gminy Sułów 
/-/ Leon Bulak 
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Harmonogram 
walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy SUŁÓW w okresie od  03 stycznia 

2015r do 01 lutego 2015r. 

 

L.p. 
OCHOTNICZA STRAŻ 

POŻARNA 

DATA ZE-

BRANIA 
GODZ 

MIEJSCE-

ZEBRANIA 

OSOBA Z ZARZĄDU GMINNEGO 

DO OBSŁUGIZEBRANIA 

1 SĄSIADKA 3.01.2015 16.00 remiza 

W-ce Prezes Marian Jaworski 

K-nt ZG ZOSP RP Zbigniew Gole-

niak 

2 TWORYCZÓW 4.01.2015 15.00 remiza j.w 

3 SUŁÓW 5.01.2015 16.00 remiza j.w 

4 KULIKÓW 10.01.2015 13.00 remiza j.w 

5 
ROZŁOPY -

KOLONIA 
10.01.2015 15.00 remiza j.w 

6 SUŁÓWEK 10.01.2015 17.00 remiza j.w 

7 ŹREBCE 17.01.2015 15.00 remiza j.w 

8 MICHALÓW 18.01.2015 14.00 remiza j.w 

9 ROZŁOPY 18.01.2015 16.00 remiza j.w 

10 
DESZKOWICE 

PIERWSZE 
24.01.2015 16.00 remiza j.w 

11 
KAWĘCZYN-

KOLONIA 
31.01.2015 14.00^ remiza j.w 

12 SUŁOWIEC 31.01.2015 16.00 remiza j.w 

13 KITÓW 1.02.2015 16.00 remiza jw 

Uroczystość wręczenia sztandaru jednostce OSP 
Sułów 22.07.2012 
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W moim starym domu mieszka wiatr 
otwiera spróchniałe drzwi 
dawne melodie gra, 
melodie  mojego dzieciństwa. 
 
Wracam pamięcią do tamtych lat 
rysuję twarze drogich rodziców i dziadków 
poorane bruzdami od trosk  
i wiele twarzy tak bardzo mi bliskich 
sąsiadów, znajomych - oni tu są 
rozmawiają, powietrze drży od ich głosów 
i stare radio wciąż gra... 
 
Słyszę ich kroki, 
to babcia Helena drepcze drobniutko 
bo głowa już nie ta i kreci się 
i nagle hałas w sieni 
to Władek Krukowski wchodzi 
szybkim krokiem z rubasznym uśmiechem 
i wciąż palącym się papierosem 
a za nim jak kula śniegu 
wpada uradowany Reksio. 
 
Jest zimowe popołudnie 
w starym piecu wesoło trzaska  
płonące drzewo, na krześle przy ogniu  
siedzi babcia Gienia, zawsze spokojna 
i uśmiechnięta, tylko jakoś od Raka 
nikogo nie ma... 
 
Opatulona w ciepły sweter 
siedzę przy zamarzniętym oknie 
przez mały krążek odgrzanej szyby 
widzę wyiskrzone niebo 
i czerwone słońce jest już nisko 
nad Podborczem, jak mawiała babcia 
w nocy pewnie będzie duży mróz. 
 

Stanisława Anna 
Krukowska (z Dzielec)  
autorka 
prezentowanego 
wiersza o sobie:  
Moim miejscem na 
ziemi stało się 
Roztocze, a konkretnie 
Ziemia Zamojska, 
której całe piękno 
potrafię dostrzec 
dopiero teraz, w wieku 
dojrzałym. Roztoczański 
krajobraz to ukwiecone 
łąki, ciche strumyki, 
pachnące chlebem pola 
i lipy stare, rosochate, 
rosnące przy polnych drogach pełne tajemnic 
minionych lat, a w lipcu pachnące miodem. Lasy 
liściaste i bory żywiczne i zagajniki co przycupnęły 
gdzieś na skraju pól – to moja mała Ojczyzna. 
Powietrze   tu czyste i wody przejrzyste a ludzie 
życzliwi dla obcych. Moja młodość to czas 
niespełnionych planów i nadziei. Głód wiedzy 
i poznania świata nie czyniły mnie szczęśliwą. 
Wykonując swoje prace i obowiązki wciąż kluczyłam 
w miejscu jak ptak, któremu odłamano skrzydło aby 
nie mógł wznieść się wyżej "ku słońcu". Potrzeba było 
wielu lat  abym zrozumiała że pomimo wewnętrznego 
buntu właśnie tu jest moje, właściwe miejsce na 
ziemi, według mnie  - wybrane przez Stwórcę.  
Najwyższą wartością w życiu jest dla mnie dobro, 
którego ciągle poszukuje wśród ludzi. Pragnę również 
dzielić się dobrem z tymi,  których spotykam na moich 
drogach. Na ile mi się to udaje? - nie wiem. Wiem 
tylko, że to są moje małe kroczki nieudolne 
i niedoskonałe jak wszystko co ludzkie.    
 

(Opracowała: Regina Smoter  Grzeszkiewicz) 

Mojego dzieciństwa wspomnienie  

- 24 stycznia 2015r., godz. 17.00, Zamojski Dom Kultury 

KONCERT NOWOROCZNY w wykonaniu ZPiT „Zamojszczyzna” 

- 28 stycznia 2015 r., godz.17, Zamojski Dom Kultury, 

„Horror na Roztoczu” – 2. Spotkanie autorskie zapowiadające drugi tom zbioru opowieści 

grozy z Roztocza. Spotkanie poprowadzi Łukasz Kiełbasa 

- 31 stycznia 2015r. – 1 lutego 2015r., Zamojski Dom Kultury 
VI ZAMOJSKIE FERIE Z FANTASTYKĄ 
Organizator: Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok” 
 
- 12 - 13 lutego 2015r. IV Zimowy Turniej sportowy o Puchar Wójta Gminy Sułów. 
Remiza OSP w Sułowie 

Imprezy kulturalne i inne 
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Pisało o nim wielu, między innymi Józef 
Szujski w dramacie „Dzierżanowski”, Waldemar 
Łysiak w „Milczących Psach”, nawet sam Mickiewicz 
wspomniał go w „Panu Tadeuszu” jako mistrza 
szermierki pisząc „tak się Dzierżanowski składał!”. 
Na początku XIX wieku rozpisywały się o nim 
wiedeńskie roczniki „Aglaja” i „Musen”. Był 
wojskowym w Indiach, więźniem w Londynie, 
królewskim szambelanem, marszałkiem 
konfederackim, korsarzem a nawet… królem 
Madagaskaru. 

Michał Dzierżanowski – tak nazywał się ów 
człowiek – pochodził ze szlacheckiej rodziny 
pieczętującej się herbem Grzymała. Urodził się w 1725 
roku jako pierwszy syn Anny Chociszewkiej i Franciszka 
Dzierżanowskiego, który „był sługą i przyjacielem 
ordynatów Zamojskich i od nich otrzymał w dożywociu 
Sułowiec pod Zamościem”.  Franciszek Dzierżanowski 
herbu Grzymała, urodzony ok. 1700 roku, łowczy 
Liwski, sędzia trybunału zamojskiego i komisarz 
generalny, przez pewien czas był nawet „opiekunem 
szerokiej włości Zamojskiej, w czasie małoletności 
Ordynata”. Czterokrotnie żonaty miał 

Miał około 19 lat, kiedy francuski marszałek 
Löwenhal szukał żołnierzy wśród polskiej szlachty. 
Dzierżanowski był jednym z tych, którzy odpowiedzieli 
na apel. Na Zachód wyruszył drogą morską z Gdańska. 
Po drodze jednak statek z polskim szlachcicem na 
pokładzie został zajęty przez Anglików i Dzierżanowski 
spędził jakiś czas w londyńskim więzieniu. Po wyjściu 
na wolność wstąpił wreszcie do francuskiego wojska, 
gdzie służył kilka lat. W 1748 roku zawarto pokój 
w Akwizgranie, kończący tzw. wojnę o sukcesję 
austriacką, i Dzierżanowski wrócił do Polski. 

W rodzinnych stronach długo nie zabawił. 

Stwierdziwszy, że macocha chce wydziedziczyć jego 
i jego rodzeństwo, postanowił ją "oćwiczyć". Wściekły 
ojciec wygnał Michała, który opuścił Polskę, wrócił do 
francuskiego wojska i wyjechał do Indii. Tam sobie 
radził całkiem nieźle jako dowódca. Nawet Anglicy 
dziwili się, jak potrafił wyszkolić podległych sobie 
Hindusów. Dzierżanowski jednak pokłócił się ze swoim 
francuskim szefem, porzucił służbę wojskową i zajął 
się korsarstwem. 

Polski pirat nie działał zbyt długo na Oceanie 
Indyjskim. Ścigany przez Anglików, trafił na 
Madagaskar, gdzie spalił swój statek, aby nie 
wiedziano o jego miejscu pobytu. Potężny biały 
mężczyzna, mistrz szermierki (w "Panu Tadeuszu" 
Mickiewicz pisał:  „Tak się Dzierżanowski składał! To 
sztych Sawy! Któż Panu tak rękę układał? Chyba Maciej 
Dobrzyński!”) i doświadczony dowódca zrobił wielkie 
wrażenie na tubylcach, którzy ogłosili go swoim 
władcą. Sam Dzierżanowski tytułował się "Michałem 
I, z Bożej łaski królem Madagaskaru". Jego panowanie 
nie trwało długo. Wyspą zainteresowali się Francuzi, 
którzy postanowili przepędzić polskiego szlachcica. 
Dzierżanowski, mimo dziesięciokrotnej przewagi 
liczebnej (miał pod sobą 10 tysięcy Magalów), przegrał 
potyczkę z francuskim oddziałem i musiał salwować się 
ucieczką na skradzionym holenderskim okręcie. Dotarł 
do Wyspy Świętej Heleny. Rządzący tam Anglicy 
zarekwirowali statek, a eks-króla Madagaskaru odesłali 
do Londynu. 

Tam Dzierżanowski przez kilka lat procesował 
się z brytyjskim rządem. Próbował jeszcze zaciągnąć 
się na służbę portugalską i wyjechać do Paragwaju, ale 
koniec końców wrócił do Polski. Było to gdzieś na 
początku panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, czyli około 1764 roku. Dzierżanowski 
został mianowany królewskim szambelanem (król był 
pod wrażeniem jego wielojęzyczności), a w 1766 roku 
poważnie myślano, czy nie zrobić go polskim 
ambasadorem w Londynie. 

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. 

Gdy sytuacja konfederatów zaczęła się 
pogarszać, ich przywódcy przenieśli swoją siedzibę 
poza granice Rzeczpospolitej. Od 1769 roku była to 
Biała Śląska, a w latach 1771-1772 tę funkcję pełnił 
Cieszyn. 

Michał Dzierżanowski w Wiedniu spędził resztę 

życia. Zmarł w 1808 roku, mając około 83 lat. 

 

(Opracował: sw) 

Michał z Sułowca – król Madagaskaru 
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Żałuję, że nie mogę oddać całości kulturowego 

i społecznego życia wsi. Muszę się ograniczyć do 
patrzenia na to raczej przez pryzmat pewnych scen 
rodzajowych, w których brałem jakiś udział. Ale i te 
będą tylko wybrane. 

Nie można pominąć takiej sceny, jak udział 
w wyprawie na jarmark do Szczebrzeszyna. Od rana 
krzątanina, jakby to miał być wyjazd na zawsze. Drogą 
przybywa wozów. Im bliżej miasta, tym więcej: 
załadowane ludźmi, powolne i pędzące z fantazją, 
jednokonne i dwukonne, w gnojowicach, drabinkach, 
bryczki… Kobiety trzymają kobiałki, koszałki, koszyczki 
i kosze. Czasami na wozie świnie pod siatką, cielęta, 
wystające łby drobiu, innym razem za furą ciągniona 
jest krowa lub koń na sprzedaż. W Szczebrzeszynie 
jarmarki były we wtorki (drugorzędne w piątki), 
w Turobinie w piątki, w Zamościu – w czwartki. 
Jedziemy Gościńcem do szosy Sułowskiej, potem trochę 
klinkier, od końca Rozłóp kamień wapienny: wyboje 
i doły, okute żelaznymi obręczami koła tłuką aż głowa 
pęka, w dołach na poboczu trzeba się trzymać wozu 
rękami, żeby nie wypaść.  

Przez miasto coraz trudniej przejeżdżać. 
Największy tłok na rynku wokół ratusza, za którym 
mieści się wielka hala targowa. Wóz przedziera się 
przez tłumy ludzi: głosy ostrzegawcze „uwaga!”, „na 
bok!". Ludzie zaaferowani: tłoczą się, nawołują, 
szukają się, dobiegają do siebie, witają, klną, jedzą. 
Niektórzy smarkają na ziemię, plują, pełno łajna 
końskiego, co poniektórzy, „gdy go przyparło”, sika na 
koło, „żeby się dzwono nie rozeschło!” Chłopu najpierw 
rzucają się w oczy szulerzy, zalecający grę w ruletkę, 
karty, kule: „czarna przegrywa, czerwona wygrywa”. 
Ktoś podstawiony wygrywa, inni dają się skusić, 
zwłaszcza kobiety, stawiają na jakąś kartę, kolor, 
cukierka. Przegrywają. Nieraz całe pieniądze. Płaczą. 
Bardzo mi ich szkoda. A szulerzy wołają dalej 
idiotycznie: „trzy po trzy para piętnaście. Kto chce 
wygrać!" Handlarze zachwalają głośno towar. Niektórzy 
jakby dyskretnie sugerują „dobry interes”. Celują 
w tym Żydzi. Chłopi targują się, ganią towar, odchodzą. 
Żyd ciągnie za rękaw, przekonuje. Odchodzą. Ale 
powracają. Jeszcze proszą o zniżkę, o dokładkę: „No! 
Jak Żydzie, będzie? " Żyd lamentuje, że traci, że umrze 
z głodu. Ale sprzedaje „z życzliwości lub po 
znajomości”, jak zapewnia. Oczywiście, chłop musi 
każdą rzecz kupowaną obejrzeć i pomacać Sprytniejsi 
targują się długo i po kilku miejscach. Wstydliwi 
popychają swe baby: „Idź zapytaj Popytaj! Co ci 
szkodzi! Łba ci nie urwie!" 

Zdawało mi się, że wszystko można kupić. 
Dziecko nie rozumie praw gospodarczych. Patrzyłem na 
towary (, ubrania, czapki, buty w sklepie „Bata”, koła, 
beczki, baniaki, garnki, wiadra, sprzęt domowy 
z drzewa, lampy, dzbany, tartki, szkopki, ćwiartki, 
szafliki, rajtaki, przetaki, sita, młynki, kantarki, 
wszelki sprzęt rolniczy i gospodarski… Ponadto są 
stragany zastępujące wszelkiego rodzaju sklepy, które 
tym razem wyszły z domów i znalazły się na rynku.  

Osobno są targowiska zwierząt: koni, krów 
i świń – za miastem, na końcu Frampolskiej lub 
Trębackiej. Nazywa się je po prostu targiem końskim 
i bydlęcym. Konie, krowy beczą, świnie ciągnione 

sznurkiem za nogę kwiczą. Wokół gromady 
interesantów i gapiów. W środku idzie targowanie się: 
bicie dłoni w dłoń, składanie orzeczeń i przysiąg, 
dokładne oględziny zwierzęcia. Odnosi się to zwłaszcza 
do koni, które są najdroższe. Sprzedawcy zachwalają 
konia, przebiegają z nim kawałek dla pokazu. Kupujący 
zaglądają koniom w zęby, żeby poznać wiek, badają 
czy nie kopie i czy nie jest naturliwy. Handlarze umieją 
doskonale oszukiwać. Koń zaś, naturliwy, jakiego mieli 
raz sąsiedzi, to prawdziwe nieszczęście. Potrafi stanąć 
z furą na środku drogi, jeśli ma za ciężko według jego 
uznania, i wtedy, choćby nadciągała burza, nie zrobi 
ani kroku naprzód. Nic nie pomaga, ani prośba, ani 
groźba, ani bicie. Raz pomogło dopiero rozpalenie 
słomy pod koniem, ale to zbyt ryzykowne i grozi czymś 
najgorszym na wsi – ośmieszeniem się przed ludźmi. 
Najciężej było gdy musiałem godzinami siedzieć na 
wozie i pilnować konia na wpół wyprzężonego. Żeby nie 
ciągnął fury, nie wysypywał obroku z opałki, nie 
zaplątał się w uprząż. Cóż to za męczące czekanie. 
Ciągle lęk, że ktoś przejeżdżający zaczepi za wóz, że 
koń się spłoszy. I co zrobię? Nie umiem władać koniem, 
jak starsi. No i ta nuda. Beznadziejne patrzenie na 
drabinki, na worki, na słomę, na konia, jak żre, na ludzi 
daleko przechodzących. Szczęście, że Ojciec znał 
trochę ten upał czekania i starał się czasami zachodzić. 
Przynosił coś do jedzenia, chwalił, pytał, czy mi się 
bardzo kuczy i zapewniał, że zaraz wraca i jedziemy.  

 
(Autor: ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik 

„Mistyka Wsi” str.172 - 174) 
 

Ciąg dalszy w następnym numerze. 

Z pejzażu życia zbiorowego 
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Tradycyjne sposoby dostarczania energii 
cieplnej są kosztowne i stanowią duże obciążenia 
budżetów zarówno instytucji jak i osób prywatnych. 
Stąd poszukiwanie tańszych tzw. niekonwencjonalnych 
źródeł energii. W obecnym czasie zbiegają się one 
z działaniami proekologicznymi, a więc 
z faworyzowaniem technologii nieszkodliwych dla 
środowiska. W produkcji zwierzęcej powstaje pewna 
nadwyżka ciepła, która może być wykorzystana do 
celów grzewczych. Urządzeniem, które w ostatnich 
latach zaczyna się stosować, jest pompa ciepła. Pompa 
odbiera ciepło z cieczy płynącej w wymiennika ciepła, 
zainstalowanego w miejscu nadmiaru ciepła. 
Przekazuje je na drugi obieg, to jest na ciecz płynącą 
do odbiorników ciepła, którymi są kaloryfery do 
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych, 
do podgrzewania wody oraz innych celów. 

Ilość ciepła uzyskana tym sposobem, może 
pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego 
nawet do 80%. Energia cieplna z chlewni na 500 
tuczników może zastąpić około 40 ton węgla 
kamiennego w ciągu roku. Poprzez niestosowanie 
tradycyjnych surowców energetycznych zmniejsza się 
tym samym emisja dwutlenku węgla, siarki i innych 
produktów spalania, co pozwala ograniczyć zjawisko 
efektu cieplarnianego. Na skutek obniżenia 
temperatury fermentacji ściółki uzyskuje się dodatkowy 
efekt proekologiczny, polegający na zmniejszeniu 
emisji amoniaku nawet do 50%. 

Najwięcej ciepła można uzyskać z powietrza 
ciepłych dobrze izolowanych i wentylowanych 
budynków inwentarskich. Wymienniki ciepła mogą być 
zamontowane w przeróżny sposób, w zależności od 
konstrukcji budynku, od tego, czy posiada on poddasze 
użytkowe, od rodzaju wentylacji, a także od 
rozmieszczenia kojców dla zwierząt. Najczęściej 
stosowane wymienniki ciepła są rurociągi, biegnące pod 
sufitem. Wymienniki mogą mieć różny kształt, często 
montowane są w kanałach wentylacyjnych dla 
uzyskania lepszej wydajności.  

Wymienniki mogą być stosowane również na 
poddaszach, ten wariant daje pewność, że odbieranie 
w ten sposób ciepła nie spowoduje obniżenia 
temperatury pomieszczenia, w którym przebywają 
zwierzęta. 

Jest to metoda dość popularna na zachodzie, 
w naszym kraju nie jest często wykorzystywana, co jest 
błędem, bo nadwyżki ciepła są tracone, a dodatkowo 
wykorzystywane są inne źródła energii do ogrzewania 
pomieszczeń w gospodarstwie. Miejmy nadzieję, że 
w najbliższych latach każde alternatywne źródło energii 
będzie dobrze wykorzystane, a rozwój techniki pozwoli 
ograniczyć straty energii i ciepła w dziedzinach już 
istniejących i dobrze prosperujących. Rozwój 
technologii sprawia, że takie metody stają się coraz 
bardziej dostępne. 
 

(Autor: Anna Żuk) 

Wykorzystanie ciepła z budynków inwentarskich 

Jak styczeń zachlapany, lipiec zapłakany. 
Kiedy styczeń najostrzejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. 
Gdy styczeń burzliwy z śniegami, lato burzliwe z deszczami. 
Jeśli w styczniu deszcze leją, nie ciesz się wielka nadzieją. 
Kiedy w styczniu rośnie trawa, marna w lecie jest potrawa. 
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, w maju im dzioby zamarzają. 
Gdy Makary (2 stycznia)pogodny, cały styczeń chłodny. 
Gdy w Eugeni (4 stycznia) słońce albo woda taka i w lipcu pogoda. 
Na trzech Króli (6 stycznia) mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima. 
Na trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci. 
Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego(10 stycznia) spodziewać się można lata pogodnego. 
Przyjdzie Św. Weronika (13 stycznia), zniesie jajka kaczka dzika. 
Weronika chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci. 
Fabian i Sebastian(20 stycznia) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą. 
Jak Św. Agnieszka (21 stycznia) wypuści śnieg z mieszka, to go nie powstrzyma aż do Franciszka.(24 
stycznia) 
Kiedy Wincenty(22 stycznia) posypie pierze, to nie ustanie aż do Gromnicznej w pierwsze pacierze. 
Gdy w Wincentego i Pawła (25 stycznia) pogoda świeci, spodziewajcie się dobrego lata dzieci. 
Na Św. Tymoteusza (24 stycznia) trzeba ci czapki ni kapelusza. 
Na Św. Pawła (25 stycznia) połowa zimy przypadła. 
Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28 stycznia) 
Na Św. Franciszka (29 stycznia) przylatuje pliszka. 
Św. Marcin (30 stycznia) lody gładzi gdy ich nie ma to je sadzi. 
Na Św. Martynę (30 stycznia) przybyło dnia na godzinę. 
 

(Opracowała: Anna Żuk) 

PRZYSŁOWIA LUDOWE NA STYCZEŃ 
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„Pijana śliwka”  
 
Biszkopt: 
 5 małych jajek 
 5 łyżek mąki 
 5 łyżek cukru 
2 łyżki kakao 
  ½ łyżeczki proszku do pieczenia 
 
Masa: 
 2 i ½ szklanki mleka 
 1 szklanka cukru pudru 
 1 cukier waniliowy 
 2 małe budynie waniliowe bez cukru 
 4 żółtka 
 1 i ½ kostki masła 
 1 opakowanie suszonych śliwek kalifornijskich  
 alkohol (około 1 kieliszka spirytusu) 

 
Polewa: 

 1 czekolada mleczna 
 1 czekolada gorzka 
 100 g masła 
 pół szklanki kwaśnej śmietany 
 dowolna galaretka 
 ½ szklanki wrzątku do rozpuszczenia galaretki 
 
Sposób przygotowania: 
 
Biszkopt: Białka ubić z cukrem na bardzo sztywną pianę. Dodać żółtka i jeszcze ubijać. Następnie dodać mąką, 
kakao, proszek do pieczenia i bardzo delikatnie wymieszać. Wylać do formy (wyłożonej papierem do pieczenia). 
Włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 20 minut w temperaturze 180 oC do tzw. suchego patyczka. 
 
Krem budyniowy: Śliwki namoczyć w ciepłej wodzie, odsączyć i pokroić w kostkę. Pół litra mleka zagotować 
z cukrem waniliowym, budynie i żółtka rozmieszać w około pół szklanki mleka i przecedzić przez siteczko. 
Ugotować budyń. Wystudzić. Masło utrzeć na puszystą masę. Ucierając dodawać po łyżce zimny budyń. Do gotowej 
masy dodać alkohol i wymieszać. Na ostudzony biszkopt rozsmarować masę. Na masie poukładać śliwki.  
 
Polewa: W rondelku roztopić masło, dodać kostki czekolady i mieszać, aż czekolada się rozpuści. Na końcu dodać 
śmietanę. Odstawić do przestudzenia, następnie dodać rozpuszczoną i schłodzoną galaretkę. Wymieszać. 
Przygotowaną polewą polać wierzch ciasta. 
 
 

Sałatka cebulką i czosnkiem marynowanym 
 
Składniki: 
Puszka fasoli czerwonej 
Cebulka marynowana (dobrze odsączyć) 
Czosnek marynowany (dobrze odsączyć) 
puszka kukurydzy 
zioła prowansalskie 
pierś z kurczaka (podwójna) 
majonez 
Piersi z kurczaka pokroić i wymieszać z ziołami prowansalskimi . Następnie obsmażyć. 
Po wystudzeniu wszystkie składniki wymieszać. 
 

(Opracował : AJ) 

Seta i galareta 
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Wydarzyło się w 2014 roku 

Turniej w klubie „Stara Remiza” 
 o puchar Wójta Gminy Sułów. Styczeń 

Delegacja Sekretów Wsi z wizytą 
w Parlamencie Europejskim w 

Strasburgu. Marzec 

Zdjęcie: www.piotrowski.org.pl 

Piesza pielgrzymka Nielisz - 
Radecznica. Czerwiec 

Wielka woda! Maj  

Uroczystość nadania imienia Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Sułowie. 

Październik  

WYBORY SAMORZĄDOWE  

16 LISTOPADA 
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Wydawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer konta Fundacji „Z dziedzictwem w przyszłość“: 
80 9632 0006 2003 2902 2656 0001 
 
Redaktorzy: 
Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
Piotr Szczurek (Sułowiec)  
Tomasz Jaworski (Deszkowice Pierwsze) 

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

Humor  

Tych, którzy mi życzyli wszystkiego najlepszego w 2014 
roku uprzejmie informuję, że NIC TO NIE DAŁO! dlatego 
na 2015 rok przysyłajcie mi wyłącznie pieniądze, 
alkohol, i talony na benzynę.  

Wielkie dzięki!  

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl 
 
Na Sylwestrowym przyjęciu spotyka się dwóch 
przyjaciół: 
-No co tam u ciebie, stary? Ożeniłeś się  tą śliczną 
panienką, z którą byłeś  ubiegłym roku na Sylwestra? Czy 
też nadal sam sobie pierzesz i gotujesz obiady? 
-Niestety, zrobiłem jedno i drugie. 
 

(Nadesłał: Poździk Wiesław) 

Prośba o pomoc 

Nazywam się Norbert Kwiatkowski, mam 33 lata. 

Mieszkam w Źrebcach koło Szczebrzeszyna. 

5 lutego 2014 r. uległem wypadkowi w Zakładach Tłuszczowych w Bodaczowie, w wyniku którego amputowano mi 

prawą kończynę dolną na wysokości podudzia. 
Jednak mimo niepełnosprawności nie zamierzam się poddać i pragnę czynnie uczestniczyć w życiu codziennym. 
Poruszam się dzięki protezie modularnej podudzia. Będę musiał używać specjalnych kosztownych kosmetyków 
z Otto Bock do dezynfekcji leja silikonowego i pielęgnacji kikuta. 
Mój kikut ciągle chudnie, wymiana leja silikonowego to koszt ponad 6 000 zł. plus koszty dojazdów do Zakładów 
Ortopedycznych do Rzeszowa. 
Aby zgromadzić na to pieniądze, zapisałem się do Fundacji i dlatego teraz w sposób szczególny proszę o pomoc dla 
mnie. 

Jeśli chcesz podzielić się ze mną 

1% podatku. 

wpisz numer 

KRS: 000 106 416 z dopiskiem 

,, na rehabilitację N. Kwiatkowskiego" 

Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B 20-218 Lublin 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.ffm.pl w załączniku: 

Przekaż 1 % podatku. 

Dziękuję Państwu za okazaną pomoc. 
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