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 Kościół w Szarowoli 

Placówka Straży Granicznej w 
Chłopiatynie 

Izba regionalna i ognisko 
w miejscowości Budynin 

Stołówka Centrum Integracji 
Społecznej w Ulhówku 

Fotoreportaż z wizyty w Gminie Ulhówek 
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 Obecnie coraz rzadziej 
możemy dostrzec przejawy 
k u l t y w o w a n i a  o b r z ę d ó w , 
zwyczajów i tradycji w naszym 
regionie . Częste spotkania, 
zabawy i ludowe przyśpiewki 
ustąpiły miejsca „nowoczesnym 
spojrzeniom" na spędzanie czasu 
wolnego. Ale, nie do końca... 
W naszej gminie od wielu lat 
działają Koła Gospodyń Wiejskich. 
Posiadają  one wszechstronny 
dorobek kulturalny ....  
 Na uwagę zasługuje Koło 
Gospodyń Wiejskich w Sąsiadce, 
które jest wizytówką społeczności 
wiejskiej. Należy wspomnieć 
osoby, które przyczyniły się do 
powstania zespołu.  Andrzej Zych 
i Stanisława Ciurysek wykazali się 
dużym zaangażowaniem, pomocą 
moralną oraz finansową w tym 
zakresie. 
 W styczniu 1978 roku odbyło się w klubie 
w Sąsiadce spotkanie kobiet  z prezesem GS 
w Deszkowicach, na którym zapadła decyzja 
o utworzeniu Zespołu śpiewaczego w KGW. 
Kierownikiem zespołu została pani Wanda Łygas. Dzięki 
zaangażowaniu kobiet  w krótkim czasie uszyto 
kostiumy oraz przygotowano część artystyczną  na 
Święto 1 Maja. Nie obyło się bez tremy… ale 
uwieńczeniem ciężkich przygotowań był pierwszy 
sukces.... Zapewne przyczynił się do jeszcze większej 
mobilizacji, częstych spotkań poświęconych 
przygotowywaniu nowych programów artystycznych. 
Nie możemy również pominąć osoby, która wpłynęła 
swoją postawą na inne członkinie zespołu. Zawsze była 
pełna entuzjazmu, chętnie odwiedzała swoje koleżanki 
pokonując kilometrowe trasy na rowerze . Oczywiście 
mam na myśli przewodniczącą Stanisławę Grabowską. 
 Ludowy zespół zaprezentował swoje 
umiejętności  podczas programu obchodów 400- lecia 
Zamościa, na „Dniach Zamojszczyzny”. 
 Działalność KGW nie ogranicza się tylko do występów 
artystycznych.  Zajmują się również organizacją 
różnych kursów ułatwiających codzienne obowiązki 
w prowadzeniu domu i rodziny. 
 W lutym 1989 roku odbył się „Kurs  kroju 
i szycia”, następnie kursy pieczenia i gotowania 
zorganizowane przez TWP. Organizowane były również 
prelekcje TWP na różne tematy, związane z potrzebami 
społeczności lokalnej. 
 Wieloletnią tradycją stał się udział zespołu 
śpiewaczego oraz pań z KGW w przygotowywaniu 
dożynek parafialnych, gminnych czy też nawet 
wojewódzkich, wspólnie przygotowywano wieniec, 
bochen chleba z tegorocznych zbiorów oraz owoce jako 
dary dla ołtarza. 
 25 lipca 1993 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
wiejskiego wodociągu w Sąsiadce. Wśród słów pochwał 
i gratulacji nie zabrakło też owacji dla miejscowego 
zespołu śpiewaczego, którego występ  był podziwiany 
przez uczestników uroczystości. 

 Występ artystyczny uświetnił także uroczystość 
poświęcenia sztandaru KG BCH w Sułowie, która odbyła 
się 29 sierpnia 1993 roku w Kaplicy w Deszkowicach I. 
 Wielkie owacje, gratulacje i życzenia 
towarzyszyły członkiniom KGW podczas hucznej 
uroczystości przygotowanej z okazji świętowania 
Jubileuszu 15 – lecia istnienia zespołu, na którą 
przybyło wielu „zacnych” gości z województwa, red. 
Z „Kroniki tygodnia” Ryszard Bartosz, z GS z Sułowa 
W. Momot i A. Zych. 
 W 1994 roku Panie KGW z Sąsiadki uświetniły 
swymi występami Gminne Dożynki w Deszkowicach 
I. Urzekły również swymi pięknymi strojami oraz 
przygotowanym wieńcem. Nie obyło się także bez 
ludowych obrzędów, podczas ofiarowania starościna 
dożynek Teresa Pańczyk złożyła chleb na Ołtarzu 
Pańskim. 
 W 1995 roku z udziałem „artystek” z Sąsiadki 
odbyły się Dożynki Gminno- Parafialne w Sąsiadce. Na 
ręce wójta został złożony chleb oraz wypowiedziano 
następujące słowa” „ oto bochen chleba z tegorocznych 
zbiorów, wypracowany w trudzie i znoju, dziś składamy 
na Wasze ręce, przyjmijcie go i dzielcie 
sprawiedliwie, oby dla wszystkich starczyło”. 
 W kolejnym roku 1996 wystąpiły z wieńcem, 
w pięknych strojach, na Gminnych Dożynkach 
w Michalowie. 
 Zespół Śpiewaczek z Sąsiadki często był 
zapraszany do uczestniczenia w przeglądach, 
przesłuchaniach czy też eliminacjach o różnym stopniu 
i zasięgu terytorialnym np. w Tomaszowie Lubelskim- 
12 maja 1996r., Krasnobrodzie – 27 lipca 1996r. 
 W dniu 17 lutego 1997 roku mieszkańcy Sąsiadki 
gościli przedstawicieli władz -Wójta Gminy Sułów- 
Waldemara Pietraka i Wojewodę Zamojskiego. 
Wojewoda Zamojski wyraził swoje uznanie 
słowami  „Za atmosferę, za pracę, za dokonania dla 
siebie, swojej rodziny, wsi, gminy i całej 
Zamojszczyzny wszystkim Paniom z głębi serca dziękuję 
i serdecznie życzę TRZYMAĆ TAK DALEJ”. Słowa otuchy 

KGW Sąsiadka 
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często dodawały sił i przygotowania 
stawały się bardziej owocne. 
 W kolejnych latach Panie z KGW 
z Sąsiadki urozmaicały swymi występami 
oraz wytworami pracy (wieńcami) 
Dożynkowe Uroczystości  m.in. Święto 
Plonów- 8 września 2001r.w Sułowie, 
w 2001r w Żdanowie, w 2002 r. byli 
delegacją z Urzędu Gminy z Sułowa 
w Płoskiem, 25 sierpnia 2002r. IV 
Dożynki Powiatowe w Mokrem, 31 
sierpnia 2003r. Dożynki w Zwierzyńcu, 
  
 Jubileusz 25-lecia KGW długo 
pozostał w pamięci  mieszkańców 
Sąsiadki. Niezapomniane wrażenia 
pozostawi ł  udział  w programie 
Katolickiego Radia Zamość. 15 stycznia 
2003r. rozbrzmiewały w radiu kolędy w 
wykonaniu zespołu z  Sąs iadk i . 
W  zespole, którego kierowniczką była  Pani Wanda 
Łygas, śpiewały: Anna Surmacz, Maria Ferenc, Weronika 
Krukowska, Joanna Magdziarz, Emilia Malec, Alina 
Pastuszak, Feliksa Krukowska, Danuta Magdziarz, 
Helena Magdziarz, Irena Popielec, Jadwiga Zawiślak, 
Krystyna Pataj, Stanisława Krukowska oraz towarzyszyli 
im panowie: Bronisław Magdziarz, Tadeusz Ferenc. 
  
 Panie KGW  brały również aktywny udział 
w obchodach Jubileuszu 600-lecia Parafii 
w Mokremlipiu, wykazując wielką ofiarność 
i zaangażowanie . 
 Jak już wcześniej wspomniałam Zespół Śpiewaczy 
z Sąsiadki był często zapraszany do udziału w różnych 
przeglądach i konkursach. 25 maja 2003r. wyjechał na 
przegląd zespołów w Suścu, zaś 14 lipca do Zwierzyńca 
na „Zamojskie Dni Folkloru 2003”. Oczywiście były też 
dyplomy oraz drobne upominki, które cieszyły 
i motywowały do wytężonej pracy. 
  Miłą niespodzianką okazało się zaproszenie do 
Krasnobrodu na Dzień Działacza Kultury. 30 maja 
2003r  Zespół KGW został wyróżniony dyplomem oraz 
nagrodą przekazaną na ręce Pani Stanisławy 
Grabowskiej przez Starostę Zamojskiego Pana 

Mateja.  Kolejną nagrodą za 25 – letnią działalność 
kulturalną była dwudniowa wycieczka do Lichenia, 
która uczestnikom dostarczyła dużo niezapomnianych 
wrażeń i przeżyć. 
  
 Kobiety KGW  z Sąsiadki zaprezentowały także 
naszą lokalną kulturę i tradycje narodowe w ramach 
programu „ Blisko, coraz bliżej- Pomost Kulturalny” 
realizowanego przez Urząd Gminy Sułów, w dn.30-31 
lipiec 2004r. 
   
 Na tym zakończę ten krótki opis „poczynań” 
wspaniałych kobiet, pełnych entuzjazmu 
i zaangażowania.  Potrzeba nam takich jeszcze więcej… 
Zastanówmy się, dlaczego tylko narzekamy… czy 
naprawdę nie potrafimy podarować innym  odrobiny 
życzliwości, poświęcić tak drogocennego czasu, aby 
spotkać się w miłej atmosferze.... oraz wrócić do 
pięknych, często zapomnianych tradycji.... i dzielić ich 
z innymi.... 
  

(Opracowała: A.B.) 
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Jest to myśl powszechnie znana, nie ma 
chyba człowieka, który by się z nią nie zetknął. 
Bardzo często cytujemy te słowa, tylko czy za 
każdym razem zdajemy sobie sprawę z ich 
znaczenia?  

Od początków życia na ziemi człowiek 
udowadniał, że oprócz  pożywienia i ubrania  
potrzebuje czegoś więcej. 

Już przed tysiącami lat  ludzie pierwotni na 
ścianach jaskiń tworzyli rysunki przedstawiające  
sposób egzystencji w tamtym świecie, zwyczaje 
i wierzenia. Były to działania, które przecież nie 
zaspokajały podstawowych potrzeb:  pożywienia, 
ciepła, czy  schronienia, a więc niezbędnych  warunków  
przetrwania rodzaju ludzkiego. 
  Co więc skłaniało naszych praojców do takich 
zachowań? Przecież i bez tego też mogli funkcjonować. 

Posiadanie rozumu i umiejętność jego  
wykorzystania do celów nie tylko tych podstawowych 
ale i wyższych, było i w dalszym ciągu jest czymś, co 
odróżnia nas ludzi  od innych istot żyjących. 
  Te pierwsze rysunki w jaskiniach były początkiem  
dokumentowania przemyśleń oraz duchowych przeżyć   
człowieka, zwanych  ogólnie kulturą. W całych dziejach 
ludzkości kultura odgrywała zawsze rolę nadrzędną 
i była nieodłącznym elementem życia i rozwoju 
intelektualnego człowieka. Tworzyła się na początku  
kultura plemienna, następnie w miarę powstawania 
większych organizmów państwowych - narodowa. 
Trwało to całe tysiąclecia aż do dnia dzisiejszego. 

Czy my dzisiaj jako Polacy w wystarczającym 
stopniu znamy i pielęgnujemy to, co się tworzyło ponad 
tysiąc lat na naszych ziemiach? 

Nasze kulturowe dziedzictwo zalewane jest 
gigantyczną falą w przeważającej części 
anglojęzycznego kiczu. Coraz słabszy  staje się opór 
tego co polskie, jesteśmy skazani na tak zwaną kulturę 
masową, płynącą szeroką rzeką z ekranów 
telewizyjnych i szpalt prasowych. Na szczęście są 
jeszcze ludzie, którzy potrafią być dumni z naszego 
dorobku kulturowego, jako Polacy i jako członkowie 
regionalnych społeczności. Górale, Ślązacy, Kaszubi, 
oraz przedstawiciele innych grup etnicznych pielęgnują 
swoje tradycje, stroje i swoją gwarę. Czy my jako 
społeczność gminy Sułów możemy powiedzieć to samo 
o sobie? 

 Człowiek  bez względu na sytuację w jakiej się 
znajdzie oprócz potrzeb fizycznych odczuwa potrzebę 
doznań duchowych, dzieje się tak nie tylko  w czasie 
pokoju,  jak też w czasie wojny ,przypomnę teatry, 
które działały tuż przy linii frontu czy w obozach 
jenieckich. Kultura była jednym z oręży  w walce 
o wolność i niepodległość.  

  Możliwość obcowania z kulturą nie może więc 
być towarem luksusowym dla wybranych, jest to 
przywilej każdego, a swobodny dostęp do kultury 
powinien mieć każdy człowiek. 

 Odpowiedzialność za edukację i kulturę 
spoczywa zarówno na władzach państwowych jak i na 
samorządowych. W przypadku edukacji jest to 
ustawowy obowiązek. Tak - kultura często jest 
traktowana jak piąte koło u wozu i  spychana na dalszy 
plan. 

  Taka właśnie sytuacja utrzymywała się przez 
kilkanaście lat  w naszej gminie, a przecież  gmina 
Sułów nie jest terenem zamieszkałym przez lud 
barbarzyńców, tutaj podobnie jak w innych gminach, 
żyją ludzie, którym nie wystarczy miska strawy, 
ponieważ jesteśmy  istotami obdarzonymi nie tylko 
rozumem, ale też  zmysłami, które odróżniają nas od 
świata zwierząt - między innymi wyobraźnią, 
poczuciem piękna i potrzeb obcowania z kulturą. 

 Osoby odpowiedzialne za rozwój naszej gminy, 
przez ostatnie lata nie mogły tego oczywistego faktu 
pojąć, dlatego na naszym terenie do tej pory nie ma 
instytucji ni osoby odpowiedzialnej za ich 
funkcjonowanie i  rozwój. Uważam, że czas najwyższy, 
aby ten stan rzeczy zmienić na lepszy. Pierwszym 
krokiem powinno być stworzenie Gminnego Ośrodka 
Kultury, który wziąłby na siebie obowiązek  ratowania 
tego co polskie, co nasze .Oraz  mógłby stanowić 
alternatywę dla wątpliwej jakości dzieł amerykańskiego 
kina,  nachalnych reklam i wiadomości. Tworzenie GOK 
wiązało by się z koniecznością zagospodarowania  
dwóch budynków stojących  w tej chwili niemal 
bezużytecznie i niszczejących. Zajęcie się tą sprawą  
przyniosło by korzyści dla gminy i jej mieszkańców na 
wielu płaszczyznach  przy niewielkim nakładzie  
finansowym.     
  Codzienne i zmasowane atakowanie nas 
negatywnymi informacjami, (najczęściej informuje się 
nas o przemocy , wojnach i innych kataklizmach ) 
powoduje, że coraz bardziej zamykamy się w swoich 
domach w obawie przed tym zewnętrznym „złym” 
światem a  przecież w dużej części życie wokół nas 
toczy się normalnie. Ten wypaczony obraz świata 
przesłania i zatruwa nam właściwą  ocenę naszej 
rzeczywistości. 

 Tak, często mówi się o potrzebie aktywizacji 
naszego społeczeństwa, o konieczności przerwania 
wszechobecnego marazmu, o konieczności wyjścia 
z domów i potrzebie integracji. Są to z pewnością 
słuszne spostrzeżenia,  tylko że potrzebny jest sposób 
aby te plany  wprowadzić w życie. Znaczącą rolę w tej 
sprawie mogą odegrać zorganizowane i zdecydowane  
działania w sferze szeroko rozumianej kultury. 

Panie i panowie do dzieła! 

 

(Autor: Ryszard  Pietrykowski) 

 

Nie samym chlebem człowiek żyje 
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Działalność społeczno-kulturalna na terenie 
gminy Radecznica początkami sięga wczesnych lat 
ubiegłego stulecia, już w roku 1913 w Drukarni Ludowej 
J. Popiela w Lublinie wydany został tomik wierszy 
ludowego poety i działacza społecznego Jakóba 
Raciborskiego z Mokregolipia - zatytułowany: Zbiorek 
wierszy i poezji ludowych. Składał się z 35 utworów, 
które zadedykowane zostały Najczcigodniejszemu 
Księdzu Antoniemu Kwiatkowskiemu - Redaktorowi 
Nowej Jutrzenki - wielkiemu miłośnikowi ludu 
niezmordowanemu pisarzowi i działaczowi 
społecznemu... 

Poeta z Mokregolipia oszczędny w okazywaniu 
uczuć potrafił jednak przekazać to, co najbardziej  
dotykało (poza osobistymi problemami) jego chłopską 
duszę - pragnienie by wiedza i oświata dotarły pod 
chłopskie strzechy, do chłopskich serc, bo bez tego ani 
rusz w kształtowaniu samo świadomości - 
 
Nieśmy oświatę wśród naszego ludu  
Stale - bez przerwy, nie żałujmy trudu,  
Aby co rychlej pierzchla ta ciemnota, 
 A zawitala nam jutrzenka złota" 
 

Z roku 1918 pochodzą informacje o początkach 
działalności teatru amatorskiego - w byłym gimnazjum 
rosyjskim nauczyciele z trzech powiatów: zamojskiego, 
biłgorajskiego i tomaszowskiego odbywali kurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talenty Małych Ojczyzn. Rzecz o gminie Radecznica 

http://horajec.republika.pl/ 
Stanisław Zybała  

Przygraniczna gmina Ulhówek była celem 
wyprawy autokarowej która wyruszyła we wtorek 
trzeciego lutego z pod kościoła w Tworyczowie. 

 O godzinie siódmej trzydzieści po śliskiej 
ośnieżonej drodze wyruszył autokar którego pasażerami 
byli: ministranci i schola przy parafii w Tworyczowie, 
członkowie stowarzyszenia „Pro Nobis” kilka osób 
niezrzeszonych, przedstawiciel władz samorządowych 
gminy Sułów no i organizator ks. Marek Gudz. 
Wcześniejsza modlitwa w kościele i umiejętności 
kierowcy autobusu sprawiły że drogę mimo trudnych 
warunków udało się pokonać bez żadnych przeszkód. 

 Pierwszym przystankiem na naszej trasie był 
kościół w Szarowoli, jak się dowiedziałem na miejscu , 
ta parafia  przez okres dziesięciu lat była miejscem 
pracy duszpasterskiej ks. Marka Gudza. Usłyszeliśmy z 
ust dzisiejszego proboszcza tej parafii że tamte lata 
choć trudne stały się bardzo owocne. Chociaż  ciekawe 
opowieści naszego gospodarza zachęcały  do dalszego 
słuchania, jednak musieliśmy wyruszyć w dalszą drogę. 

 Po kilkudziesięciu minutach zatrzymaliśmy się 
przed okazałym wyremontowanym budynkiem z tablicą 
informacyjną Centrum Integracji Społecznej 
w Ulhówku. Weszliśmy do środka i po zjedzeniu 
smacznego obiadu, zapoznaliśmy się historią powstania 
i działalnością tego centrum. Dzięki jego powstaniu 
stworzono miejsca pracy dla trzydziestu kilku 
bezrobotnych działających w trzech warsztatach na 
terenie gminy Ulhówek, inicjatywa godna 
naśladowania. 

 Kolejnym przystankiem na naszej trasie była 
placówka Straży Granicznej w Chłopiatynie, dzięki 
uprzejmości jej załogi mogliśmy poznać codzienną 
pracę i życie na naszej wschodniej granicy. Tutaj 
największą ciekawością wykazali się najmłodsi 
uczestnicy wycieczki, chodziło o pojazdy jakimi 
dysponuje strażnica. 

 W czasie tej podróży było jeszcze kilka 
przystanków jednym z ostatnich był w miejscowości 
Budynin. Zastaliśmy tam licznie zgromadzonych 
mieszkańców wsi którzy oczekiwali naszego przyjazdu 
z otwartym sercem  rozpalonym ogniskiem 
i kiełbaskami (jak takich ludzi można nie 
polubić?).Następnie zaproszono nas do budynku po 
byłej szkole, mieszkańcy wspólnie z urzędem gminy 
adaptują go na wiejską świetlicę, było tam dużo 
słodkości, kawa i herbata. gitara i wspólne śpiewanie 
Przybyła też reprezentacja władz samorządowych na 
czele z wójtem gminy Ulhówek Pan Łukasz Kłębek. 
Atmosfera na sali była wspaniała , niestety czas jest 
nieubłagalny i wszystko co dobre też ma swój kres. 
Żegnaliśmy gościnną gminę i jej mieszkańców 
z nadzieją ponownego spotkania, może tym razem na 
naszym terenie.  

DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA.    
 

(Autor: Ryszard Pietrykowski)  

 

Wizyta w gminie  Ulhówek  
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wakacyjny. Na zakończenie zajęć zorganizowali 

pożegnalny występ, na który złożyły się: recytacje, 
śpiewy solowe i chóralne, przedstawienie sztuki 
A. Staszczyka Dziesiąty Pawilon, oraz zbiorowa 
deklamacja wiersza Marii Konopnickiej: „A jak poszedł 
król na wojnę”. Urzeczeni występem mieszkańcy 
Radecznicy zapragnęli kontynuować tą formę 
działalności, stąd późniejsze obrazki sceniczne 
w małych przydomowych sadach owocowych, 
w remizach strażackich. 

W latach dwudziestych ubiegłego wieku Michał 
Krukowski przyczynił się do założenia słynnej już dziś 
Orkiestry Dętej Zaburze, a poza pracą w orkiestrze 
znajdował także czas na działalność społeczną Przez 
wiele lat grywał w orkiestrze nieżyjący już Stanisław 
Smarkała – jak bardzo wysokiej klasy był muzykiem 
świadczy przyznany mu w 1996 roku przez Ministra 
Kultury i Sztuki Dyplom za zasługi w upowszechnianiu 
kultury muzycznej. 

W okresie okupacji swoje wiersze pisali 

p a r t y z a n c i  -  B o g d a n  S t r u s i ń s k i  p s . 
„Zawieja" (z Radecznicy), partyzancki piekarz oraz Jan 
Krukowski (z Zaburza) zaangażowany w działalność 
konspiracyjną - ich bezcenne dziś utwory, wraz 
z napisanymi po wyzwoleniu wspomnieniami z lat wojny 
przechowywane są w zbiorach specjalnych" Biblioteki 
Publicznej Gminy Radecznica. 

Gdy ustała wojenna zawierucha, a z małego 
Stasia, Stanisław się wychował - jak napisała w wierszu 
Dla Mojego Taty córka Gertruda - na naszej 
radecznickiej scenie pojawił się autentyczny 
regionalista Stanisław Zybała, który z właściwą dla 
siebie pasją zabrał się do spisywania dziejów gminy - 
tak powstały dwa opasłe tomy Kroniki Gminy 
Radecznica - nieocenione źródło wiedzy o naszym 
regionie. Stanisław Zybała odszedł od nas w ubiegłym 
roku, pozostawiając po sobie znaczny dorobek 
pamiętnikarski liczący ponad 30 pozostawionych 
w maszynopisie opracowań - część dostępna jest 
w zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica, 
część pozostaje w dyspozycji Rodziny. 

Staraniem Urzędu Gminy w 2013 roku ukazała 
się praca Stanisława Zybały napisana wspólnie z żoną 
Marianną (znaną w radecznickim środowisku jako ta, co 
pisanki, kraszanki niezwykle piękne wykonuje). Tak Cię 
widzę Radecznico. W roku 2014 coś niecoś o wodzie 
w Radecznicy, a w przygotowaniu do druku są Ulice 
Radecznicy 
 

Pałeczkę po p. Stanisławie przejęła pochodząca 
z Czarnegostoku Regina Smoter Grzeszkiewicz - poetka, 
regionalistka. Wspólnie opracowali Rzeczpospolitą 
Radecznicką i drugą konspirację (wrzesień 1939 - lipiec 
1944), Lublin 2007, założyli także stronę internetową 
Radecznica – obrazy z przeszłości. Regina Smoter 
Grzeszkiewicz w swojej ponad 15 letniej twórczości 
opracowała i opublikowała kilkanaście prac dotyczących 
przeszłości naszej gminy oraz miasta Szczebrzeszyna, 
z którym jest emocjonalnie związana - w latach 1971 - 
1975 uczyła się w miejscowym Liceum 
Ogólnokształcącym. Wydała także kilka zbiorków 
wierszy, a w roku 2011 otrzymała III Nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka. 
Na stałe współpracuje z: Zamojskim Kwartalnikiem 

Regina Smoter Grzeszkiewicz  
http://scebreshinum.republika.pl/ 
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Kulturalnym, szczebrzeskim Chrząszczem i gorajską 
Cebulanką. Także z Czarnegostoku pochodzi znany 
w naszym (i nie tylko) środowisku poeta Władysław 
Koczot, laureat wielu wyróżnień i nagród, w tym im 
Oskara Kolberga przyznanej w 2004 roku za całokształt 
twórczości. Z inicjatywy Władysława organizowany jest 
w gminie Konkurs „Talenty Małych Ojczyzn" - celem 
którego jest promowanie utalentowanych twórców 
mających zainteresowania literackie. Do konkursu 
zapraszana jest młodzież szkolna jak i osoby dorosłe 
mieszkające na terenie naszej gminy oraz wywodzące 
się „korzeniami” z naszej gminy. Miały miejsce już trzy 
edycje wspomnianego Konkursu. Wraz ze szkołami 
z terenu gminy biblioteka organizuje na przemian 
konkurs recytatorski w miesiącu maju pt. „Gminny 
Konkurs recytatorski poezji chłopskiej" - było już 
dwanaście edycji. W tym konkursie każdy z uczestników 
prezentuje 2 wybrane utwory poetyckie poetów 
lokalnych (mogą być też z Zamojszczyzny, lub wiersze 
własnego autorstwa), konkurs ma na celu rozwijanie 
zdolności recytatorskich, w spieranie uzdolnień i pomoc 
w rozwijaniu zainteresowań uczniów poezją ludową 
i własną, a także upowszechnianie piękna słowa poezji 
ludowej, poznanie dorobku twórczego poetów 
regionalnych. Inni twórcy z terenu naszej gminy to 
zarówno młodzież - Pawel Oleniak, jak i osoby starsze 
Janina Gąsior - jej domeną są wiersze religijne. 
Henryka Stadnicka – pisze o sprawach i zdarzeniach 
z życia wziętych, Helena Sobczak - znana pod 
wdzięcznym pseudonimem jako „Babcia Hela" w roku 
2013 brała udział w XXI Konkursie Poezji Religijnej im. 
ks. prof. Józefa Tischnera organizowanym przez 
Związek Podhalan w Ludźmierzu - jej wiersz Narodziny 
Zbawiciela opublikowany został w pokonkursowym 
tomiku (Ludźmierz 2013), Waleria Kozioł – wiersze p. 
Walerii to żarty prawdą omaszczone, oryginalne, 
zabarwione leciutką nutką ironii a poprzez to bardzo 
oryginalne i bardzo na czasie, naszym obecnym polskim 
czasie. Pisząc o radecznickich poetkach, bo jakoś 
kobiety zdominowały nasze artystyczne środowisko nie 
sposób pominąć Joannę Wachowicz - dotychczas 
opublikowała dwa zbiorki wierszy: Biała Róża ( 2011 ) 
i W drodze (2014). Joanna w sposób tylko jej właściwy 
patrzy na otaczającą nas rzeczywistość a efektem tego 
uważnego spojrzenia są niepowtarzalne, pełne zadumy, 
refleksji, radości życia i chęci do życia wiersze. Z kolei 
Stanisława Anna Krukowska opublikowała zaledwie 
jeden zbiorek wierszy zatytułowany „Okruszki dobra”) - 
patrzy na życie i otaczający ją świat poprzez pryzmat 
uczuć do drugiego człowieka - kim jest dla nas, 
dlaczego traktujemy go tak a nie inaczej, jak pięknie 
byłoby na świecie, gdyby zamiast odruchów niechęci, 
obojętności, powodowała nami serdeczność, 
zrozumienie. Poezja ma swoją rację bytu ale to nie 
wszystko. W Zaburzu mieszka Stefania Krukowska, 
pochodzi z Komodzianki ale całe swoje dorosłe życie 
związała z naszą gminą. Przez wiele lat kierowała pracą 
Zespołu Śpiewaczego Zaburzanki, udzielała się 
w pracach społecznych na rzecz swojej wsi a teraz 
pisze wspomnienia. Przepiękne wspomnienia z czasów 
dzieciństwa, wczesnej młodości, tej jeszcze 
komodziańskiej. Z racji autentyczności opisów życia 
wiejskiego, zwyczajów, obrzędów jej relacje 
wzbudzają zainteresowanie kulturoznawców 
i etnografów. W ostatnich latach na terenie gminy 

powstały 2 nowe Zespoły Śpiewacze: Alebabki 
w Zakłodziu i Andrzejkowe Nutki: w Mokremlipiu. 
Pragnę wspomnieć o nieżyjącej już Leokadii Komornik 
z Podborcza, która znana była w naszej gminie a także 
w środowisku twórców ludowych z przepięknych 
haftów, napisała sztukę Herody a także wykonywała 
prace rękodzielnicze - kwiaty z karbowanej bibuły. 
Wchodząc do jej niewielkiej izdebki w Podborczu 
odnosiło się wrażenie, że jesteśmy w przepięknym 
kwiatowym ogrodzie. 
 

Odszedł także od nas, już kilka lat temu malarz 
– samouk Panel Krzak, pochodził z Podborcza, jego 
obrazy można oglądać w Muzeum w Zamościu. Odszedł 
także Władysław Kucharski – jego pasją od 
najmłodszych lat była muzyka – wykonywał (z drzewa 
jaworowego i świerkowego ) skrzypce, które bardzo 
chętnie kupowane były na targach sztuki ludowej. 

W ramach promocji twórców ludowych z terenu 
gminy w dniach 25. 09 – 14. 10. 2007 miała miejsce 
w naszej bibliotece wystawa pod nazwą Cudze 
chwalicie swego nie znacie. Wystawę zwiedzili 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także 
lokalna społeczność – łącznie 1251 osób; wystawa 
cieszyła się dużym powodzeniem, zostało wystawionych 
240 eksponatów. 

 
Pozostali twórcy z terenu gminy, przedmiotem 

działalności których jest rękodzielnictwo to: 
Magdalena Buczek – zajmuje się malowaniem na 

szkle, 
Wiesław Dumała – jego specjalnością jest 

koszykarstwo wiklinowe,  
Stanisław Dziura - pisze wiersze,  
Edward Jabłoński - uprawia metaloplastykę,  
Władysława Jabłońska – zdobi skórą szkło, 
Marek Komornik – malarz,  
Józef Jerzy Kondrat - rzeźbi, uprawia stolarkę 

artystyczną,  
Zofia Krzak - zajmuje się haftem artystycznym 

i koronkarstwem,  
Waldemar Mamona – maluje, rzeźbi,  
Małgorzata Sliczniak - jej domeną jest tkactwo 

artystyczne, oraz malarstwo,  
Marian i Irena Sliczniak - prowadzą 

Gospodarstwo Pasieczne. Ulik. wyrabiają świece 
z wosku,  

Justyna Górniak Mameła - Prowadzi Skansen 
Zagroda Wiejska,  

Stanisław Krukowski - Prowadzi Muzeum 
Wiejskie. 

 
Tak wygląda przeszłość i dzień dzisiejszy 

radecznickiej kultury, albo inaczej rzecz ujmując 
prezentacja naszych lokalnych twórców. W bibliotece 
organizujemy spotkania z naszymi twórcami i nie tylko - 
zapraszamy ciekawych ludzi z innych rejonów Polski, 
promocje lokalnych wydawnictw - w tym przedmiocie 
warto jeszcze wspomnieć, iż mogą one ujrzeć światło 
dzienne, dzięki zaangażowaniu prezesa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szczebrzeszyna - Zygmunta Krasnego, który 
już wiele prac opublikował a dodatkowo wydaje 
miesięcznik informacyjny Chrząszcz. 

 
(Opracowała: Zofia Skala) 
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 Prawdziwy tam świat to rynek. Aż oszałamia, 
pustka w głowie, brak sił. I tu bywają rzeczy 
najniezwyklejsze. Raz bili się chłopi z sąsiedniej wsi.  
 
 Nie wiem, o co poszło. Rzecz stała się głośna 
dopiero na dalszym etapie. Bo kłótnie mają swoje 
etapy rozwojowe. Gdy przybiegłem, już się bili: 
kłonicami, orczykami, drągami. Wyróżniał się jeden 
z takim odziomkiem w rękach, którym obracał się jak 
zwykłą pałą. Dostał i on. Krew sączyła się po twarzy, 
zwisał kawałek skóry zdartej z głowy, ale „pracował” 
jak niedźwiedź, oganiał się jak przed ogarami i co 
chwila kogoś „macną”. Ludzie zrobili koło, jak na 
turnieju średniowiecznym. Walczących to podsyca. 
Koszule drą się jak pajęczyna, posoka spływa po ciele, 
przekleństwa jak żagwie, cali zamienieni w gniew. 
Chłop nie jest pensjonarką. Wreszcie nadbiegła policja. 
Szkoda. Takich scen nigdy się nie zapomina. Pomagało 
mi to nawet wyobrażać sobie, jak walczył Zawisza 
Czarny z Janem Aragońskim. 
 
 Powrót z jarmarku jak z dalekiej wyprawy. 
Rzeczy sprzedane i kupione, ulga, pociągająca cisza 
domu. Znajomi nas wyprzedzają. Nieraz złościłem się 
na Ojca, że pozwala się wyprzedzać nawet wozom 
jednokonnym i słabym szkapinom. Tata wołał na konia: 
„No, no, no! Wio! Wioo", ruszał lejcami, koń wpadał 
w truchcik i po stu dwustu metrach znowu ciągnął 
wolno. Tylko czasami Ojciec się ożywiał, gdy był na coś 
zły. Wtedy bił konia, mocno ściągał cugle i pędziliśmy 
aż miło. Kiedy indziej oszczędzał konia, choć sam był 
niecierpliwy. Dobry gospodarz nie nadużywa koni. 
Powrót z jarmarku to jak z Brodwayu w Nowym Jorku. 
Część wraca pijanych: leżą na worku, z tyłu. Czasami 
koń sam ciągnie, furman śpi. Czasami baba furmani, 
choć nie umie. I chowa twarz ze wstydu, gdy się inni 
z nich śmieją. Od czasu do czasu jadą całą hurmą 
wszyscy pijani, z wrzaskiem, znajomych szarmancko 
pozdrawiają. Czasami pogodnie i sympatycznie, 
czasami z „kurwą”, czasami śpiewają lub sądzą że 
śpiewają. Popędzili. A my w domu, u kresu drogi. 
 
 Jakaś miniatura targu była i we wsi. Wieś 
charakteryzował fakt, że w jej środku między Skubą 
a Murawcami mieszkała żydowska rodzina Berków 
z dwoma synami. Prowadzili sklep wiejski. Chodziło się 
po gas (naftę, zapałki, sól, cukier, różne przyprawy do 
potraw, igły, nici, haczyki do wędek, cukierki, 
lemoniadę i wiele innych drobnych rzeczy. Dla wsi był 
to wielki pożytek i urok. Chłop żartował sobie z Żyda, 
czuł się ponad nim, ale podziwiał jego „łeb do 
interesu”. Żydzi byli niezwykle uczynni, pokorni 
i grzeczni. Nie można było sobie wyobrazić wsi bez 
nich. Można powiedzieć, że ludzie lubili „swojego 
Żyda”. Ale po latach przyszła wojna. Rodzinę Berków 
ochronił Józwa Buśko na swej działce w Tarnince. Nikt 
ich nie wydał. Kiedyś śpieszącego do wsi z pola 
ukradkiem Berka przestrzegało moje cioteczne 
rodzeństwo, Helena i Władek, że we wsi są Niemcy. Ile 

było za to wdzięczności. Władek miał wielkie serce 
i prawdziwie lubił Żydów. Zdaje się, że cała rodzina 
Berka przetrwała wojnę. Z ich krewnych, z Kol. Sułów, 
ocalała Mania, córka Szmula. Ale rozegrała się też 
tragedia. Aż trudno mówić. Zdarzają się na wsi także 
ludzie okrutni. Inna czteroosobowa rodzina żydowska, 
Symchów, która dzierżawiła sad u Noska, 
przechowywała się długo w brogu u Łapy za wsią. I ktoś 
ich wydał. Z gminy Sułów dano rozkaz, żeby ich tam 
dostarczyć. Ktoś z mieszkańców wsi podjął się tego. 
Symcha nie chciał uciekać. Chyba chodziło o ratowanie 
rodziny Łapy. Ale rozkaz był wykonany zbyt bezdusznie. 
Kiedy wieziono ich furmanką przez mostek, starsza 
córka zeskoczyła i schowała się pod ten mostek. 
Wiozący ich zatrzymał się i wyciągnął ją. Nie musiał 
robić przynajmniej tego. W Sułowie policjant 
granatowy Matysiak, psychopata i zbrodniarz, całą 
rodzinę natychmiast zastrzelił. Nie mogę o tym 
wspominać – bez bólu. Rzuciło to smutny cień i na moja 
wioskę, choć w czasie wojny życie ludzkie liczyło się 
mniej ni szklanka wódki. 
 

(Autor: ks. Prof. Czesław Stanisław Bartnik  
„Mistyka Wsi” str. 174 – 176) 

  
 Ciąg dalszy w następnym numerze. 

Z pejzażu życia zbiorowego 
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Szanowni Państwo, 
informuję iż decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku, Gminie Sułów przyznano 
dofinansowanie dla projektu pt. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację 
kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” w wysokości 4 196 759,39 zł kosztów kwalifikowanych projektu. 
 
Tym samym sukcesem zakończyły się starania Gminy Sułów o uzyskanie 
środków unijnych na zakup i montaż instalacji solarnych, które 
rozpoczęto w 2012 roku. Pierwotnie złożony wniosek zakładał 
dofinansowanie środków unijnych w wysokości 5 068 549,99 zł. 
Punktacja przyznana Gminie Sułów po ocenie merytorycznej 
i strategicznej projektu nie dawała szansy na pozyskanie tego 
dofinansowania. Po analizie oceny złożyliśmy stosowny protest od jej 
wyników, który został rozpatrzony pozytywnie. 
 
Uzyskana w ten sposób dodatkowa punktacja umożliwiła nam 
otrzymanie dofinansowania z wolnych środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Działanie 6.2 Energia 
przyjazna środowisku. Kwota ta jednak została zmniejszona do poziomu 
środków jakimi dysponuje Zarząd Województwa Lubelskiego. 
 
Z uwagi na bardzo społeczny charakter inwestycji, w który 
zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Biorąc pod 
uwagę podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy, Wójt Gminy podjął decyzję o realizacji inwestycji. 
Zadanie obejmuje dostawę i montaż zestawów solarnych dla 360 budynków, których właściciele podpisali stosowne 
umowy użyczenia w 2012 r. i widnieją na liście podstawowej uczestników projektu. Wszyscy właściciele w celu 
weryfikacji podstawowych danych oraz określenia warunków uczestnictwa w projekcie muszą podpisać umowę 
rozstrzygającą te kwestie. 
 
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Właściciele są zobowiązani do osobistego stawiennictwa 
i rozwiązania w/w umowy użyczenia. 

Wójt Gminy 

/-/ Leon Bulak 

Więcej Słońca 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

https://kolektoryslonecznelodz.wordpress.com 
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 Dwudziestego pierwszego stycznia, przy kościele 
parafialnym w Tworyczowie odbyło się spotkanie 
specjalistów wielu dziedzin, głównie budownictwa. 
Celem, dla którego tak wielu fachowców odwiedziło 
parafię,  była ocena stanu technicznego nowego 
kościoła, w szczególności dachu.  
 Przypomnę, że kościół został zbudowany przed 
trzydziestu laty z betonu i stali, wydawać by się mogło, 
że budowla powinna przetrwać całe wieki. Tymczasem 
pojawiający się grzyb na ścianach i suficie oraz   blacha 
z poszycia dachu falująca na wietrze świadczy 
o błędach popełnionych przy budowie lub 
projektowaniu obiektu. Oprócz faktu degradacji 
budynku dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa 
wiernych i okolicznych mieszkańców w przypadku burzy 
lub silnego wiatru. Mając na uwadze wszystkie te 

zagrożenia ksiądz  proboszcz Marek Gudz zaprosił 
komisję składającą się z przedstawicieli kurii. 
architektów będących autorami projektu kościoła, 
inżyniera budownictwa, specjalisty od fotowoltaiki oraz 
radnych parafialnych. Dokładne oględziny budynku 
i kilkugodzinna dyskusja przyniosły konkretne efekty. 
Wspólnie ustalono plan działania polegający  na 
zrobieniu dwóch niezależnych ekspertyz, na podstawie 
których można będzie stworzyć projekt przebudowy 
dachu. Przy okazji ewentualnego remontu brano pod 
uwagę możliwość zainstalowania na dachu kościoła 

ogniw fotowoltaicznych przetwarzających energię 
słoneczną na elektryczną, którą można by wykorzystać 
do ogrzewania, oświetlenia  lub innych celów. 
Przysłuchując się tej dyskusji oraz wspomnieniom osób, 
które pamiętają lub brały bezpośredni udział 
w budowie i późniejszym remoncie w2010r  wynika, że 
jakość materiałów jak też nadzór budowlany i samo 
wykonanie pozostawiało wiele do życzenia. Nasuwa się 
więc  oczywisty wniosek, że droga na skróty bywa 
złudna i nie zawsze prowadzi do wytyczonego celu. 
Mając na uwadze te doświadczenia należy zadbać o to 
aby planowane prace projektowe i remontowe nie były 
zależne tylko od presji osób postronnych, czasu 
i kosztów. Nieraz warto zapłacić nieco więcej ale tylko 
jeden raz, a nie tkwić w ciągłych remontach, które 
pochłoną jeszcze więcej pieniędzy .Może, jak często 
mówi ksiądz proboszcz, zacznijmy od modlitwy, 
a decyzje podejmujmy później.   

 

(Autor Ryszard Pietrykowski ) 

Czy słońce znowu zaświeci nad kościołem 
w Tworyczowie? 
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 Pierwszego marca bieżącego roku odbędą się w Michalowie 

wybory uzupełniające do Rady Gminy Sułów. Przyczyną, dla której 

spotkamy się przy urnie wyborczej,  jest rezygnacja z mandatu 

radnego w okręgu numer 15. Dwa komitety wyborcze: z numerem 

pierwszym KWW Dla Dobra Michalowa i numer dwa KWW Tomasza 

Pańczyka wystawiły swoich  kandydatów na radnych. O Tomaszu 

Pańczyku pisaliśmy już wielokrotnie, pora więc na następnego 

kandydata.  Z numerem pierwszym na liście wyborczej znajduje się 

Pan Henryk Pańczyk, mieszkaniec Michalowa właściciel gospodarstwa 

rolnego. Gospodaruje na około piętnastu hektarach, gdzie 

dominującą uprawą jest tytoń. Pan Henryk tworzy rodzinę z żoną 

i dwójką dzieci. Jest człowiekiem pogodnym i pozytywnie 

nastawionym do świata, w rozmowie z nim wyczuwa się troskę 

o sprawy wioski i gminy. Zbierając przedwyborcze opinie na temat 

pana Henryka wśród mieszkańców jego wioski wyraźnie widać 

szacunek i zaufanie jakim darzą  kandydata. Pracowitość uczciwość 

i dbałość o porządek przysparza tak wielu zwolenników. Jestem 

pewny że udział takiego człowieka w radzie gminy wpłynie 

pozytywnie na jej pracę i przyszłość  mieszkańców , również tych 

z Michalowa  

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Dogrywka w Michalowie 

 Pani Marianna Godzisz, mieszkanka Rozłop w dniu 28.01.2015 świętowała swoje 100 – tne urodziny. 
W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina, władze samorządowe Gminy Sułów i przedstawiciele KRUS-u. 
Pani Marianna wychowała dwie córki, jest babcią czterech wnuków, dziesięciu prawnuków i dwóch praprawnuków. 

Mąż Józef zmarł w 2003 roku w wieku 94 lat. 

(Autor: UG Sułów) 

100 lat 

 Klaudia Polakowska zawodniczka WRESTLERA 
Sułów została powołana do Kadry Narodowej Kadetek 
w stylu wolnym. Pierwsze zgrupowanie zostało 
zaplanowane na 02-10.02.2015 w Poznaniu. 
  
 Nasza kadrowiczka jest uczennicą Zespołu Szkół 
w Sułowie, mimo młodego wieku ma na koncie wiele 
działań społecznych i sportowych. Brała udział 
w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, zajmując 
pierwsze miejsce na gminnych zawodach sportowo 
pożarniczych w Deszkowicach w 2012 roku, angażowała 
się w prace klubu „Stara Remiza” i „Kabaretu Od 
Siedmiu Boleści”, była też naszą młodszą koleżanką 
w redakcji „Sekrety Wsi” 
  
 Gratulujemy awansu i życzymy dalszych 
sukcesów. 
redakcja 

  

  

Z Sułowa do Kadry Narodowej 
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Syberia bywa często nazywana  "Golgotą Wschodu " , "Nieludzką Ziemią". 
Lata carskich zsyłek i okres komunistycznego terroru odcisnęły tragiczne piętno.  To tam nasi  Rodacy zostali 
upodleni  
i zakatowani , a ich zwłoki pogrzebane byle jak albo zbezczeszczone . 
Z tamtych mrocznych lat zachowało się trochę osobistych wspomnień dzięki opowieściom mojej Babuni , która 
przetrwała  
prawdziwe piekło i powróciła do Polski w 1947 roku. 
Dziadkowie ze swoimi dorosłymi dziećmi zostali wywiezieni na Syberię z okolic Tarnopola na Ukrainie. 
Podróż była długa i męcząca  w bydlęcych wagonach. Ciała zmarłych wyrzucano z jadącego pociągu. 
Po dotarciu do celu zesłańców umieszczono w zimnych i zawszonych barakach. Dokuczał im okrutny głód. 
Początkowo zbierali i jedli pokrzywy ale szybko brakowało i tej rośliny. 
Przy takim niedożywieniu trzeba było ciężko pracować  np. przy wyrębie lasu. To było zajęcie też dla kobiet 
(podczas tych prac zginęła moja ciocia  Helena - przygniotło ją drzewo). 
Dziadek Jakub też nie przeżył tej zsyłki - zmarł z wycieńczenia. 
Żal , że na tych mogiłach nigdy nie zapłoną znicze !!!!!!!!!! 

 

(Opracowała: Maria) 

Golgota wschodu 

Czasem się Luty zlituje, że człek niby wiosnę czuje ale czasem sie tak zżyma, że człek prawie nie wytrzyma. 
Gdy na Gromnice roztaje, rzadkie będą urodzaje. 
Gdy w Gromnice pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna będzie. 
Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo śniegu jeszcze spadnie. 
Gdy w Gromnicę z dachów ciecze, zima jeszcze się przewlecze. 
Gromniczna pogodna, będzie jesień dorodna. 
Kiedy Gromniczna zimę traci, to Święty Maciej (24.02) ją wzbogaci. 
Kiedy w Gromniczną gęś chodzi po wodzie, to będzie na Wielkanoc chodzić po lodzie. 
Na Gromnicę - masz zimy połowicę. 
Jak słońce jasno świeci na Gromnice, to przyjdą wielkie mrozy i śnieżyce. 
Jaka Gromniczna bracie, taki Święty Maciej (24.02). 
Gdy jasne słońce w dzień gromniczny będzie, więcej niż przedtem śniegu spadnie wszędzie. 
Gromnice w śniegu, wiosna jest w biegu, lecz gdy pogoda, dla wiosny zawoda. 
Jak na Matkę Gromniczną, tak na Święty Józef (19.03). 
Jak suche i jasne Gromnice, przyjdą jeszcze śnieżyce. 
Jasna Gromnica - zła orędownica. 
Kiedy na Gromniczną mróz, zładuj sanie, szykuj wóz. 
Maria pogodna, będzie jesień dorodna. 
Na Gromniczną Pan Bóg daje, czasem mróz, czasem roztaje 
Na Oczyszczenie Marii Panny, zbliża się koniec sanny. 
Pamiętaj, że Gromnica, to już zimy połowica, ale żadna też nowina, gdy dopiero się zaczYNA. 
Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo potrwa zima, rzecz to niewątpliwa 
.Gdy św. Agata po błocie brodzi, człek w Zmartwychwstanie (31.03) po lodzie chodzi. 
Po Św. Dorocie wyschną chusty na płocie, a jak nie wyschną, to człeka mrozy do chałupy wepchną. 
Kiedy w lutym rosa pada, nowe mrozy zapowiada. 
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy już niedługa zima. 
Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje. 
Jeśli luty śnieżny, mrozny, spodziewaj się wczesnej wiosny. 
Gdy w lutym do połowy zima się wysili, to na koniec miesiąca już się nie wychyli. 
Gdy na święty Walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze. 
Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok słotny i nieurodzaje. 
W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym roku. 
Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata żyznego. 
Jaka pogoda w nocy świętego Piotra i Macieja takiej czterdzieści dni i nocy nadzieja. 
Jeżeli ciepło w dzień świętego Piotra, to zima do Wielkiej Nocy potrwa. 
Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc poda. 
Luty stały, latem upały. 
 

(Opracowała: Anna Żuk) 

PRZYSLOWIA NA LUTY 
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 Powstałe niespełna trzy lata temu 
STOWARZYSZENIE Rozwoju Miejscowości Deszkowice 
Drugie „WIĘŹ POKOLEŃ”, w swojej krótkiej, 
dotychczasowej działalności dokłada starań, by móc ją 
pełnić w pełnym zakresie zapisów statutowych. Dotyczy 
to prowadzonych różnych form działania i różnych jej 
aspektów. 
 Utworzeniu STOWARZYSZENIA towarzyszyły 
zasadniczo dwie idee. Pierwsza to ta, by po okresie 
bardo długiego totalnego marazmu społecznego 
działania w naszej miejscowości, uaktywnić 
przynajmniej część lokalnej społeczności, 
potwierdzając tym samym już dzisiaj, że wiele można 
dokonać wspólnym działaniem. Myślą przewodnią 
drugiej było to, by w działalności tej, zgodnie z nazwą 
STOWARZYSZENIA, łączyć w działaniu zarówno 
pokolenia, jak też sięgać do zanikającej, 
wielopokoleniowej tradycji w sferze obyczajów, 
wspomnień, kultywując wszystko to, co odchodzi już do 
zapomnianej przeszłości. 
 Pozostawienie tych zagadnień samym sobie, 
doprowadza nieuchronnie do ich szybkiego 
zapomnienia, stąd też myśl, by przynajmniej niektóre 
z obrzędów, zwyczajów, dopóki tkwią w naszej 
pamięci, pamiętać i kultywować. Nie mamy u siebie 
zbyt wielu tradycji, czy też rozwiniętego folkloru, stąd 
też trzeba pamiętać o tym, co jeszcze pozostało 
z tradycji. 
 Jedną z tych nielicznych form którą chcemy 
kultywować, jest stara tradycja kolędowania. Myśl 
o tym, by nie poszła ona w zapomnienie i by do niej 
nawiązać, „odkrył” w nas na nowo Poździk Zbigniew, 
członek STOWARZYSZENIA, aktualny sołtys 
miejscowości, w trakcie jednego z naszych wspólnych 
spotkań w okresie przedświątecznym. 
 Myśl uzyskała powszechną akceptację, lecz 
zasadniczym problemem z nią związanym stało się 
przekonanie tkwiącej w nas mentalności. Wobec 
bezdyskusyjnej słuszności idei kolędowania, problemem 
do pokonania pozostało wyzwolenie w sobie odwagi 
i pokonanie wewnętrznych oporów, by tak jak każe 
tradycja, „pójść w ludzkie progi”. Dotyczyło to bardziej 
dorosłych niż dzieci, którym decyzja przyszła łatwiej. 
Ich udział w zespole kolędniczym był ważny o tyle, że 
stanowił jego istotne uzupełnienie, nawiązując 
jednocześnie do nazwy STOWARZYSZENIA, mówiącej 
o więzi pokoleń. 
 Występujące problemy zostały pokonane, 
zwłaszcza lęk i obawa jak wizyta zostanie przyjęta 
przez naszych mieszkańców. 
 Pierwsza z nich została złożona w dniu 
06.01.2014 roku w Święto „TRZECH KRÓLI”. W trakcie 
jej trwania odwiedziliśmy większość mieszkańców 
naszej miejscowości, nie dotarliśmy do wszystkich. 
Druga z wizyt, będzie bardziej rozłożoną w czasie, 
miała miejsce w dniach: 4, 5, 6.01.2015 roku. W czasie 
jej trwania, odwiedziliśmy większą niż w czasie 
pierwszej wizyty liczbę domostw. 
 Każdorazowo orszak kolędniczy, wyróżniający się 
dostojeństwem postaci TRZECH KRÓLI, wyposażony 
w stosowne rekwizyty dźwiękowe, w bieżącym roku 
również w wspomagającą wokal gitarę składał wizytę 
w kolejnych, odwiedzanych domach. Przygotowany 

kilkuminutowy program 
artystyczny zawierał 
słowo mówione, kolędy, 
stosowną poezję lub 
f r a g m e n t  p r o z y 
o  c h a r a k t e r z e 
refleksyjnym, łącznie z 
ż y c z e n i a m i 
i podziękowaniem za 
możliwość kolędowania. 
 Obie wizyty miały 
w s p ó l n ą  c e c h ę , 
nawiązywały do tradycji 
i zostały pozytywnie 
przyjęte .  Różnica 
między nimi to głównie 
fakt, że w roku 2014 
wizyta była kompletnym zaskoczeniem dla 
mieszkańców, zwłaszcza w odniesieniu do 
pokoleniowego składu kolędujących. Epizodyczne 
kolędowanie minionych lat, to wizyty kolędowe małych 
grup dzieci, nie kolędowano w tak zróżnicowanym 
składzie osobowym, gdzie różnica wieku wynosi 
kilkadziesiąt lat. 
 W roku bieżącym w czasie wizyty nie było 
elementu zaskoczenia, w wielu domach było 
oczekiwanie na wizytę. 
 Nam, jako bezpośrednim uczestnikom tych 
wydarzeń trudno jest ocenić ich wymiar, zwłaszcza 
w sferze emocjonalnej mieszkańców i skuteczności 
nawiązania do tradycji. Dla nas samych nie było łatwo 
pokonać własne słabości i Wewnętrzne opory, stać się 
na daną chwilę każdej wizyty w odwiedzanym domu 
kimś zupełnie innym niż nas dotychczas znano, 
powalczyć z własnymi słabościami. Minione dni 
kolędowe były dla nas kolędujących czasem dużego 
osobistego wyzwania, lekcją nauki pokory, skupienia 
i wzajemnego poznania w sytuacjach innych niż zwykła 
codzienność. Odpowiedzialnie mówimy, było warto. 
 W naszych, żywych wspomnieniach pozostaną 
obrazy małych dzieci, które z ogromną dziecięcą 
ciekawością, schowane często za matczyną postać, 
ukradkiem spoglądają na kolędujących. Nie sposób nie 
wspomnieć osób z najstarszego pokolenia, u których 
wyciśnięta z oka łza i słowa: „myślałam, że już nie 
doczekam” to największa zapłata za kolędniczy trud dla 
nas i STOWARZYSZENIA które reprezentujemy. 
 Za wszystkie te chwile, które były w tych dniach 
naszym bezpośrednim udziałem i emocjonalnym 
pozostałych członków naszego STOWARZYSZENIA, za 
wszelkie dobro duchowe i materialne otrzymane od 
mieszkańców przez nas odwiedzanych w ciągu dwóch 
kolejnych lat naszych wizyt kolędowych, wyrażamy 
głęboką wdzięczność i szczere podziękowanie.  

 

Z upoważnienia STOWARZYSZENIA  

TRZEJ KRÓLOWIE 

Resume „Kolędowe” 
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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. 

Imprezy kulturalne i inne 
 8 lub 15 luty – kościół w Tworyczowie - Dzień Babci i Dziadka organizowany przez Stowarzyszenie  

„Pro nobis” 

 12-13 luty – Klub „Stara Remiza” w Sułowie – Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów 

     2.02 – 15.02 – ferie zimowe 

 - pierwszy tydzień – zajęcia kulturalno – oświatowe we wszystkich szkołach 

 - Ferie w Bibliotece – zajęcia w godz. 11.00-13.00 

 - 4.02 – zawody sportowe w piłkę nożną dla chętnych od 6-tej klasy wzwyż 

 6-13 luty – zgrupowanie zawodników klubu „WRESTLER” 

 14-15 lutego - 11. EKSPLOZJA – koncert młodzieżowych zespołów muzycznych godz. 17.00, ZDK  

      Wstęp wolny  

 21 lutego 2015r., godz. 11.00, Zamojski Dom Kultury; Warsztaty z prozy i wiersza. Podsumowanie   

      29.Konkursu Literackiego „Debiut”  

 ostatni tydzień lutego – Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Sułów 

1. We wszystkich kulturach świata, od Egiptu po Daleki Wschód, miód uważany był za lekarstwo ciała i duszy. Ide-
alnie z tym faktem komponuje się życzenie ojca medycyny - Hipokratesa: "by pokarm był lekiem, a lek pokar-
mem". 
2. Babilończycy balsamowali ciała zmarłych miodem, jako symbolem wiecznej szczęśliwości. 
3. Grecy podczas uczt używali miodu na równi z wodą, oliwą czy mlekiem. W końcu miód był eliksirem życia i nek-
tarem bogów. 
4. Już uczestnicy starożytnych olimpiad spożywali miód celem wzmocnienia się. 
5. Miód przez długie lata był niezastąpionym środkiem wspomagającym gojenie ran. 
6. Obecnie miód wzmaga działanie wszystkich naturalnych środków leczniczych przeciwko przeziębieniom. 
7. Zdaniem autora artykułu zamieszczonego w czasopiśmie: "The Times of India", miód wyprodukowany w Bułgarii 
daje podobne efekty jak Viagra. Prezes Bułgarskiego Stowarzyszenia Hodowców Pszczół potwierdza, że bułgarski 
miód, który pochodzi z kwiatu ostu rosnącego na łąkach w górach Rodopy, naprawdę ma takie działanie. Jest tań-
szą alternatywą dla lekarstw na impotencję i dodaje, że tysiące Bułgarów spożywa go regularnie. 
 

(http://www.portalpszczelarski.pl/) 

Ciekawostki na temat miodu 

http://www.ffm.pl/
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Waleria Kozioł, mieszka w Latyczynie, swoje wiersze, a już trochę napisała, rozdaje znajomym. O twórczości 
Walerii Kozioł wypowiedział się nieżyjący już Stanisław Zybała: "utalentowana wierszopiska. Potrafi ona w każdej 
chwili zrymować zaszłość dyskutowaną w dawnym gronie osób na każdy temat. Uczyni to na okoliczność imienin, 
urodzin, rocznicy ważnych wydarzeń, przecięcia wstęgi itp. robi to chyba od czasu jak nauczyła się pisać. Swoich 
rymowanek nie gromadzi w szufladzie, ale po napisaniu podrzuca je do ludzi". Oto jeden z "podrzuconych " 
wierszy.  
 

Waleria Kozioł 

Trudne sprawy Polaków 
 
Usiądź se Polaku i tak się zastanów,  
Po co wywożono nas do Kazachstanu.  
Co było przyczyna takiego wywozu, 
W nocy o północy wśród siarczystych mrozów? 
 
Dzisiaj wszystkim jest wiadomo, że byliśmy sami, 
Żadne państwo nie ujęło się za nami. 
Ta jałtańska trójka z Stalinem na czele, 
Pogrążyła Polskę i to na lat wiele. 
 
Niemcy się broniły, wątpliwości nie ma, 
Nie ich przecież sprawą ta zbrodnia Katynia. 
Mówią, że historia lubi się powtarzać, 
Mamy Smoleńsk, nikt nie lubi Polaków obrażać. 
 
Także  ciemne strony rządów w Polsce mamy, 
Stan wojenny - napadliśmy tak na siebie sami. 
Wtedy rząd pomyślał i ułożył składnie: 
Władza się utrzyma, chociaż Naród padnie. 
 
Bardzo trudne chwile dla Narodu przyszły, 
Po latach ogłosił to Sąd Niezawisły. 
Walczył Rząd o władzę i nie liczył trupa, 
Stan wojenny wprowadziła nam przestępcza grupa. 
 
Osądu na prowodyrach dokonano wreszcie, 
Zostawcie im ich "srebrniki", lecz mundur zabierzcie. 
Jest powiedzenie od dawna między Polakami, 
Że "prawdziwy Polak munduru nie splamił". 
 
Świat wie, papież Polak jest błogosławiony, 

A ksiądz Jerzy Popiełuszko za wzór postawiony. 
Może kiedyś w świecie tak powiedzą o nas, 
Że Polacy potrafili zło dobrem pokonać. 
 
Niech wszyscy pojmiemy tej zasady sedno: 
Nie  będąc jednakowymi stanowimy jedno. 
Hymn, godło i flaga to symbole kraju, 
Choć czasem niektórzy je przeinaczają. 
 
Hymn próbowano już nucić nie w rytmie mazurka, 
Orzeł w koronie znowu na sportowców koszulkach.  
Tylko jakoś jeszcze nikt nie ma odwagi, 
Aby przemalować kolor polskiej flagi. 
 
Choć chcieli na biało, nie mogli dokonać, 
Nie do pokonania jest biało - czerwona. 
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, 
Praw broniących Polski zmienić już nie pozwolimy. 
 
Walczyli o nie żołnierze oraz partyzanci, 
Narodowi o swe prawa zadbać także sił wystarczy. 
Powiadali starzy ludzie, że tu w kraju Lecha, 
Narodowi pomagały i odgłosy echa. 
 
"Choć Wojski róg odjął  wszystkim się zdawało, 
Że Wojski gra jeszcze, a to echo grało". 
To echo o Polsce wiatr na świat rozdmuchał, 
Łatwiej zniszczyć los Polaka niźli jego Ducha. 

Pewna para w średnim wieku z północnej części USA zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła. 
Zdecydowała się więc pojechać w dół  Ameryki - na Florydę- i zamieszkać w tym samym hotelu, w którym spędziła 
noc poślubną  20 lat wcześniej. Mąż miał dłuższy urlop i pojechał dzień wcześniej.  Po zameldowaniu w recepcji 
odkrył , że w pokoju jest komputer , więc postanowił wysłać do żony e-maila. 

Niestety , pomylił się o jedną literkę w adresie. Mail znalazł się w ten sposób w Huston u wdowy po 
pastorze , która właśnie wróciła z pogrzebu męża i chciała sprawdzić , czy w poczcie elektronicznej są jakieś 
kondolencje od rodziny i przyjaciół. 

Jej syn znalazł ją zemdloną i przeczytał na ekranie: 
"Moja ukochana żono - jestem już na miejscu. Zapewne jesteś zdziwiona wiadomością ode mnie.  Teraz 

mają tu komputery i wolno nam wysyłać maile do najbliższych. Właśnie się zameldowałem .... Wszystko jest 
przygotowane na Twoje jutrzejsze przybycie. Oczekuję na Ciebie i cieszę się ze spotkania.  Mam nadzieję , że 
Twoja podróż będzie równie bezproblemowa jak moja. 

 

(Opracowała M.Ł) 

HUMOR 
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SAŁATKA Z CZERWONĄ FASOLĄ 
 

Składniki: 
Pieczarki marynowane – 1 słoik 
Papryka marynowana – 1 słoik 
Puszka kukurydzy 
25 dkg żółtego sera 
20 dkg szynki 
Fasola czerwona – 1 puszka 
Majonez 
Sól, piepsz 
 
Przygotowanie: 
Pieczarki pokroić w kostkę. Paprykę, ser, szynkę w paseczki. Wszystkie składniki wymieszać. Dodać majonez, 
wymieszać i doprawić.  

Seta i galareta 

CIASTKO MILKY WAY 
 
Składniki: 
CIASTO NA BISZKOPT Z KAKAO 
6 jajek 
1 szklanka cukru 
1 szklanka mąki pszennej 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
2 - 3 łyżki kakao (dałam 2,5 łyżki) 
  
MASA MLECZNA 
1/2 szklanki mleka 
3/4 szklanki cukru (dałam 1/2 szklanki i masa wyszła w sam raz) 
25 dag margaryny 
2 opakowania cukru waniliowego (16 g) 
2 szklanki mleka w proszku 
  
POLEWA 
10 dag czekolady mlecznej (można dać więcej) 
4 łyżki mleka  
 
Przepis na biszkopt z kakao:  
Prostokątną foremkę 21x25 cm wyłożyć papierem do pieczenia (można użyć trochę większej formy, np. 25x36 cm 
wtedy biszkopt będzie niższy, ale za to ciasto będzie bardziej podzielne).  
 
Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodać cukier i dalej ubijać. Dodać żółtka i nadal ubijać. Następnie 
dodać mąkę, proszek do pieczenia i kakao. Całość delikatnie wymieszać (ja przez chwilę zmiksowałam na bardzo 
małych obrotach). Ciasto przelać do przygotowanej foremki. Włożyć do nagrzanego piekarnika do 175 stopni C 
i piec około 25 - 30 minut (max 30 minut). Biszkopt wyjąć z formy, lekko wyrzucając, aby nie opadł, odwrócić. 
Ostudzić i podzielić na 2 części.  

 
Przepis na masę mleczną: 
Mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. Ostudzić. W tym czasie miękką margarynę utrzeć na puszystą 
masę, dalej ucierając dodawać ostudzone mleko z cukrem i na końcu mleko w proszku. Masę dokładnie wymieszać. 
 
Przełożyć biszkopt kremem.  

 
Przepis na polewę:  
Czekoladę połamać na kawałki, dodać mleko i rozpuścić na małym ogniu (od czasu do czasu mieszając). Od razu 
polać polewę na wierzch ciasta i wyrównać (polewa szybko zastyga, dlatego aby dokładnie wyrównać wierzch 
można nóż maczać w gorącej wodzie). Jeśli biszkopt pieczesz w większej formie (np. 25x36 cm) - to polewy 
proponuję zrobić więcej: 15 dag czekolady mlecznej + 6 łyżek mleka. 
 
Ciasto schłodzić w lodówce. Podawać najlepiej następnego dnia.  

(Autor: AJ) 
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Zdjęcia do  artykułu  Czy słońce znowu zaświeci nad 
kościołem w Tworyczowie? 

Uczestnicy spotkania na plebani 
w Tworyczowie 

Pęknięcie w konstrukcji dzwonnicy 

Odpadający tynk z powodu 
dziurawego dachu Wystające gwoździe z poszycia dachu  

grożą jego zerwaniem 
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