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 Drodzy czytelnicy 
 
Gazetka „Sekrety Wsi” po kilku miesiącach 
ukazywania się z kolorową okładką powróciła 
do wersji czarno-białej. Na taką decyzję re-
dakcji wpłynął wysoki koszt wydruku w kolo-
rze, znacznie przewyższający cenę w jakiej 
była sprzedawana, o tym pisaliśmy w po-
przednich numerach prosząc o pomoc. Nie 
mając odpowiedniej ilości reklamodawców, 
dzięki którym większość gazet jest finanso-
wana, zdecydowaliśmy się na mniej atrakcyj-
ną lecz tańszą szatę graficzną. Liczymy na 
wyrozumiałość naszych wiernych czytelni-
ków i dalszą współpracę w  redagowaniu na-
szej wspólnej gazetki. Prosimy więc o  dalsze 
nadsyłanie materiałów.  
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 Szkolnictwo w Deszkowicach posiada długie 
tradycje oraz bogatą, niedawno odkrytą przez autora 
historię. Stało się to zupełnie przypadkowo podczas 
poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej w 2013 
roku w Archiwum Państwowym w Zamościu.  
Początki szkolnictwa datuje się na lata 80. XIX wieku. 
Wtedy zbudowano murowany budynek z cegły, obecnie 
znajdujący się w Deszkowicach Drugich nad rzeką 
Wieprz, tzw. szkoła „Pod lasem”. Była to rosyjska 
szkoła jednoklasowa. Szkoła w Deszkowicach była 
pierwszą z powołanych instytucji oświatowych 
ówczesnej, niedawno utworzonej gminy Sułów 
w guberni Lubelskiej. Jako rosyjska szkoła 
funkcjonowała do 1915. 
Fot. 1. Układ pomieszczeń Szkoły Powszechnej "Pod 

lasem": 

 Warto w tym miejscu zaznaczyć że Deszkowice 
były jedną, dużą miejscowością, z gęstą zabudową 
zarówno po lewej jak i prawej stronie rzeki Wieprz. Nie 
funkcjonował wtedy podział na Deszkowice Pierwsze 
i Drugie. Taki podział nastąpił w czasach II wojny 
światowej, o czym więcej w dalszej części artykułu. 

 Na podstawie zachowanego spisu powszechnego, 
w latach 20 i 30., Deszkowice były miejscowością 
o  ajwiększej liczbie mieszkańców w gminie, którą 
zamieszkiwało blisko 1600 osób (zarówno część wiejską 
jak i folwarczną) (Skorowidz Miejscowości 
Rzeczypospolitej Polskiej tom IV). Stąd też 
w Deszkowicach było bardzo dużo młodych dzieci 
pragnących zdobyć wiedzę. Młodzież napotykała wtedy 
na trudności związane z ograniczoną pojemnością 
jedynej sali lekcyjnej w murowanej szkole nad rzeką. 
Stąd też kadra oświatowa zmuszona była do 
wynajmowania pomieszczeń w prywatnych chatach. 
Szkoła dysponowała również swoimi terenami. 
W dalszej części artykułu przedstawiono w tabelach: 
liczbę uczniów, wykaz posiadanych placów oraz 

wynajmowanych sal. 

Tab. 1. Spis powszechny – stan na 30 września 1921r.                    

 W roku 1917 do szkoły uczęszczało łącznie 145 
uczniów, z czego chłopców było 82, dziewcząt – 63. 
Wszyscy byli katolikami. Zajęcia były prowadzone przez 
trzech nauczycieli. Znane jest nazwisko tylko jednego 
z nich, a był to Stanisław Leszczyński, wieloletni 
nauczyciel oraz późniejszy kierownik tej placówki. Na 
rok 1917 pensja Leszczyńskiego wynosiła 1200 koron, 
z czego na płacę zasadniczą przypadało 900 koron oraz 
do tego dodatek drożyźniany w wysokości 300 koron. 
Ogólny budżet szkoły wynosił wtedy 3400 koron rocznie, 
w kwocie tej włączono również zasiłek rządowy 
w wysokości 2142 koron rocznie. Z końcem grudnia 
1918 do szkoły uczęszczało 80 chłopców, 66 dziewcząt, 
r a z em  146  dz i ec i ,  w s zy s cy  wy z nan i a 
rzymskokatolickiego. Budżet szkoły wynosił ogółem 
4860 koron, z czego zasiłek rządowy wynosił 2610 koron 
rocznie, co stanowi 53,7% całego budżetu szkoły. 
Pozostała część kwoty uzupełniana była z budżetu 
gminy (Inspektorat Szkolny w Zamościu sygn. 139). 

 Z początkiem dwudziestolecia międzywojennego, 
oprócz szkoły w Deszkowicach, funkcjonowały 
dodatkowo placówki w Bodaczowie (wówczas należący 
do gminy Sułów), Kitowie, Michalowie, Mokremlipiu 
(również wtedy w obrębie gminy Sułów), Rozłopach, 
Sąsiadce, Tworyczowie, Zakłodziu i w Źrebcach 

(Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn.139).  

  

 

 

 

 

Cecha statystyczna Deszkowice 
wieś 

D e s z k o -
wice fol-
wark 

Budynki mieszkalne 252 5 

Ogółem mieszkańców 1506 90 

Liczba mężczyzn 721 41 

Liczba kobiet 785 49 

Wyznanie: 
Rzymskokatolickie 
Prawosławne 
Ewangelickie 
Mojżeszowe 

  
1474 
13 
- 
19 

  
89 
- 
1 
- 

Podało narodowość: 
Polską 
Rusińską 
Żydowską 
Inną 

  
1477 
8 
19 
2 

  
90 
- 
- 
- 

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej 

Polskiej Tom IV. 

Dzieje szkolnictwa w Deszkowicach 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 335. 
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Tab. 2. Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły 
Powszechnej w Deszkowicach w okresie 
międzywojennym. 

Tab. 3. Place należące do Szkoły Powszechnej „Pod 
lasem” – stan na 30.06.1924 rok. 

 Z końcem grudnia 1925 do szkoły „Pod lasem 
uczęszczało łącznie 273 uczniów. Chłopców było 134, 
dziewcząt 139. Jedynie 3 osoby deklarowały wyznanie 
Żydowskie, pozostali byli katolikami. Rok później, 
według statystyk nastąpił spadek liczby uczniów, 
bowiem z końcem 1926 roku uczęszczało ogółem 222 
uczniów, z czego chłopców było 96, dziewcząt 120. 
Wyznanie mojżeszowe deklarowały jedynie dwie osoby. 
Na koniec 1927 roku do szkoły uczęszczało 104 
chłopców i 116 dziewcząt, co daje łącznie 220 osób. 
W podziale na oddziały (klasy) przypadało: I – 65, II – 
66, III – 49, IV – 30, V – 10, natomiast według daty 
urodzenia: 1920 – 36, 1919 – 37, 1918 – 44, 1917 – 38, 
1916 – 39, 1915 – 16, 1914 – 9, 1913 i wcześniej – 1. 
Pracowało wtedy czterech nauczycieli. Natomiast 
wszyscy uczniowie mieli nie więcej jak kilometr do 
szkoły. Z dniem 1 grudnia 1928 roku uczęszczało 123 

chłopców oraz 122 dziewcząt. Rok później było to 
odpowiednio: 117 i 127. Obowiązywał dodatkowo wtedy 
język niemiecki jako przedmiot nauczania (Inspektorat 
Szkolny w Zamościu, sygn. 141) 
  
 Na rok szkolny 1929/1930 wykonano wykaz szkół 
powszechnych w powiecie zamojskim. Szkoła 
w Deszkowicach funkcjonowała jako 4 klasowa. 
Zatrudnionych było wtedy 5 nauczycieli. Czyniono 
starania o przekształcenie stopnia organizacyjnego 
szkoły z 4 klasowej na 5-cioklasową. Uczyło się wtedy 
w oddziałach: I – 65, II – 64, III – 48, IV – 40, V – 22, VI – 
5. Przytoczyć można liczbę uczniów według daty 
urodzenia: 1922 – 33, 1921 – 37, 1920 – 40, 1919 – 33, 
1918 – 45, 1917 – 30, 1916 – 26. Z kolei według stanu na 
1 grudnia 1931 roku do szkoły zapisanych było łącznie 
206, z czego chłopców było 88, dziewcząt – 118 
(Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 140). 
Pod koniec 1930 roku na prośbę i wniosek mieszkańców 
miejscowości rozpoczęto proces scalenia gruntów wsi 
Deszkowice – potocznie nazywany komasacją. 
Argumentami, by takie scalenie przeprowadzić, mogły 
być gęsta zabudowa wsi oraz bardzo duża liczba 
gospodarstw małorolnych. Proces scalania gruntów 
zakończono w 1936, skutkiem czego było rozproszenie 

gęstego osadnictwa na wiele 
szerszą dostępną powierzchnię 
w takim układzie jak obecnie. 
Nadal funkcjonowała jednolita 
s t r u k t u r a  m i e j s c o w o ś c i 
w nazewnictwie. 

 

 Na podstawie danych z 
dnia 15 września 1934 roku, 
s zko ła  w  De s zkowi cach 
funkcjonowała jako szkoła 3 
klasowa. Nie wiadomo co było 
powodem ograniczenia stopnia 
organizacyjnego z 5 klasowej na 
3 klasową. Znane są natomiast 
s t a t y s t y k i  l i c z b o w e . 
W poszczególnych oddziałach 
uczęszczało uczniów: I – 51, II – 
60, III – 40,  IV – 45,  V – 24, VI – 
6. Na zakończenie roku 
szkolnego 1933/1934 promocję 
do następnej klasy otrzymało 

144 uczniów. W tym samym oddziale pozostawiono 40 
osób. Nie odnotowano uczniów o dłuższym niż 2 lub 3 
letnim uczęszczaniu do tego samego oddziału. Na rok 
szkolny 1934/1935 do szkoły uczęszczało 126 chłopców 
oraz 100 dziewcząt. Według daty urodzenia, do szkoły 
uczęszczało: 1927 – 26, 1926 – 44, 1925 – 36, 1924 – 35, 
1923 – 36, 1922 – 30, 1921 – 19, 1920 – 0 (Inspektorat 
Szkolny w Zamościu sygn. 65). Do kadry pedagogicznej 
wtedy w szkole należeli Stanisław Leszczyński 
(kierownik), Maria Słomińska, Władysława Lentowicz 
(byli to nauczyciele stali) oraz Kazimiera Wajszczuk 
(płatna od godzin). Wyżej wymienione osoby pracowały 
w szkole od roku: Leszczyński (1915), Słomińska (1924), 
Lentowicz (1928), Wajszczuk (1935) (Inspektorat 

Szkolny w Zamościu, sygn. 335) 

Rok szkolny Stan na dzień: Liczba uczniów 

1925/1926 01.12 273 

1926/1927 01.12 222 

1927/1928 01.12 220 

1928/1929 01.12 245 

1929/1930 01.12 244 

1930/1931 01.12 257 

1931/1932 01.12 206 

1932/1933 15.06. 229 

1934/1935 15.09. 235 

1935/1936 15.09 242 

1936/1937 01.10 245 

1937/1938 01.12 190 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 65, 75, 

83, 88, 103, 140, 141, 142, 335. 

Numer placu 
szkolnego oraz 
jego lokalizacja 

Obiekty na 
danym placu 

Powie rzchn ia 
danego obiektu 
(m2) 

Uwagi 

  
Plac 1 – 
 otoczenie szkoły 
powszechnej 
„Pod lasem” 

Budynki szkolne 250 Na tym placu 
prawdopodobn ie 
znajdowały się 
m u r y  d a w n e j 
karczmy. Grunty kl. 
III. 

Boisko 300 

Podwórze 450 

Ogród 2500 

Łąka 1200 

Nieużytki 100 

Plac 2 – przy 
rozwidleniu dróg 
do szkoły „Pod 
lasem” oraz do 
Michalowa. 

Łąka 775 Place wykupiono od 
O r d y n a c j i 
Zamojskiej w 1922 
roku, po czym stały 
się one własnością 
gminy. 
Grunty klasy III. 

Pole 1225 

Plac 3 – przy 
m o ś c i e  n a 
Wieprzu. 

Brak danych 1575 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 335. 
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Tab. 4. Wykaz sal lekcyjnych – Stan na rok szkolny 

1936/1937. 

Warto w tym miejscu przytoczyć najciekawszy opis, jaki 
znajduje się w archiwalnych aktach AP. Jest to 
charakterystyka rejonu szkolnego Deszkowice, 
opracowana 25 czerwca 1935 roku przez kierownika 
szkoły, Stanisława Leszczyńskiego. Poniżej przytoczono 
całość zgodnie z oryginałem. 

W rejonie szkolnym Deszkowice urodzajność 
gleby jest dość dobra, ponieważ pszenica i buraki 
cukrowe znakomicie się rodzą. Według szacowania 
geometrów ziemia w danym rejonie zaliczona jest do 
klasy 2 i 3, a tylko bardzo mały % do klasy 7. 
Gospodarstwa rolne są różne: 1 gospodarstwo jest 60 
morgowe, 10 gospodarstw po 30 morgów, 15 
gospodarstw po 10 i 15 morgów, a reszta to drobni 
rolnicy i przeszło 15 rodzin wyrobniczych. Poza zbożami 
chlebowymi, okopowizną i ograniczoną ilością buraków 
cukrowych, w tym roku przeszło 45 gospodarzy 
otrzymało zezwolenie na plantację tytoniu. Drobiu 
trzymają dość dużo, przy czym pokaźną cyfrę stanowią 
gęsi. Gospodarka leśna niżej krytyki. Las otrzymany za 
prawa serwitutowe, z każdym rokiem niknie i można 
przypuszczać że za parę lat zupełnie zniknie z danej 
miejscowości. Przemysł chałupniczy idzie naprzód: domy 
mieszkalne budują, większe, jaśniejsze i z materiału 
lepszego, a dachy kryją gontem lub dachówką, które to 
materiały wyrabiają w swojej wsi. Rynkiem zbytu 
produktów rolnych są miasta: Szczebrzeszyn, Zamość, 
Izbica, Turobin i Żółkiewka. Komunikacja bardzo zła. Do 
najbliższej stacji kolejowej jest przeszło 9 kilometrów, 
a drogi polne i bite bardzo zaniedbane. Co do 
organizacji społeczno – gospodarczych to na danym 
terenie istnieje: Kółko Rolnicze, Mleczarnia i Straż 
Pożarna, która liczy obecnie 27 członków z prezesem 
Poździkiem Pawłem na czele, a założona była 27 
stycznia 1928r. Do Rady Gromadzkiej weszło 
z tutejszego obwodu 24 radnych. Do tej liczby radnych 
został zaliczony i miejscowy kierownik szkoły, który 
podczas wyborów razem z trzema radnymi został 
wybrany do Radnych Gminnych. Pod względem 
politycznym może większa część mieszkańców należy 
w tym roku do Stronnictwa Ludowego, a tylko 5 należy 
do B.B.W.R.. Wyznanie – rzymsko-katolickie, 
narodowość-polska i dwie rodziny wyznania 
mojżeszowego. Zabytków kulturalnych i historycznych 
brak zupełny. Obyczaje dawne zanikają i ludność co do 
stroju zbliża się do miast. Higiena wsi jest jeszcze  
w powijakach, a postawa ta znaczy się tylko 
w odniesieniu do domów. Do szkoły uczęszcza przeszło 
230 dzieci, lecz pod koniec roku szkolnego suma ta 
znacznie maleje. Wychowankami szkół rolniczych są: 
Michał Popielec, Franciszek Popielec, Poździk Andrzej 
i Surma Jan. Wychowankowie ci po powrocie do swojej 
wsi należą tylko do pewnej organizacji, a pracy 

systematycznej oświatowej nie prowadzą. Na danym 
terenie istnieje: Koło Młodzieży Wiejskiej „Siew”. 
Prezesem K.M.W. „Siew” był Jan Chwiejczak, który 
w tym roku został powołany do wojska, zastępuje go do 
czasu wyboru prezesa Michał Sokół. Zebrania odbywają 
się w miarę potrzeby i dat niniejszych ustalić nie 
można. Zebrania odbywają się w remizie strażackiej, 
tamże urządza się akademie i odczyty – okolicznościowe 
(bez ustalonych terminów), a także i przedstawienia. 
Czytelnictwo średnie. Na danym terenie istnieją 
2 biblioteki: jedna szkolna o 175 tomach, a druga do 
K.M.W. „Siew” o 27 tomach. Książki pierwszej biblioteki 
są mocno poniszczone, a niektóre były już 2 razy 
oprawiane. Z gazet rozchodzi się: „Gospodarz Polski”, 
„Gazeta Strażacka”, „Nowiny” w kilku egzemplarzach, 
„Rycerz Niepokalanej” i „Zielony Sztandar”. 
Deszkowice 25/6 1935. Stanisław Leszczyński 

(Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 335). 

Tab. 5. Tygodniowy plan godzin Szkoły Powszechnej 

w Deszkowicach (stan na 1.10.1936) 

 Według sprawozdania z organizacji szkoły 
w Deszkowicach na rok szkolny 1936/1937 (są to 
ostatnie zachowane dane do czasu wybuchu II wojny 
światowej) do szkoły uczęszczało łącznie 177 dzieci, 
z czego na poszczególne roczniki przypadało: 1929 – 41 
(zapisanych w tej szkole 38), 1928 – 33, 1927 – 26, 1926 
– 43, 1925 – 35, 1924 – 31, 1923 – 34. 
W wyszczególnieniu na oddziały według stanu na 1 X 
1936: I – 48, II – 50, III –47, IV –41, V –37, VI -22. 
Nastąpiły wtedy zmiany w kadrze pedagogicznej. Pracę 
w szkole „Pod lasem” rozpoczęło małżeństwo 
Padzińskich – Teofil oraz Bronisława (Inspektorat Szkolny 
w Zamościu, sygn. 75). Nieznane są okoliczności 
odejścia nauczycieli: Stanisława Leszczyńskiego oraz 
Władysławy Lentowicz. Trudno o jakiekolwiek 
przypuszczenia – być może zachowały się na ten temat 
informacje w aktach archiwalnych.  

Wymiary sali 
Sala lekcyjna 

Podłoga 
i z b y 
(m2) 

Wysokość 
izby (m) 

Liczba miejsc 
w ławkach 
(szt.) 

Własna 61,3 3,2 50 

Wynajęta 1 43,1 2,8 48 

Wynajęta 2 35,4 2,5 36 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 75  

Oddziały 
  
Przedmioty 

  
I 

  
II 

  
III 

  
IV 

  
V 

  
VI 

Religia 2 2 2 2 2 2 

J. polski 6 6 5 5 5 4 

Historia - - - - 3 2 

Geografia - - 1,5 2 3 2 

Nauka o 
przyrodzie 

- - 1,5 2 3 2 

Arytmetyka z 
geometrią 

3 4 4 4 3 3 

Rysunek 0,5 0,5 1 1 1 1 

Zajęcia prak-
tyczne 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 

Śpiew 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Ć w i c z e n i a 
cielesne 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Łącznie go-
dzin 

13 14 16,5 17,5 24 20 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 75 
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Jeżeli chodzi o zasoby szkolnej biblioteki, ich stan 
można oszacować jedynie w oparciu o dane z roku 

szkolnego 1937/1938. 

Tab. 6. Księgozbiór biblioteczny Szkoły Powszechnej 

w Deszkowicach 

 Z dniem 15 listopada 1937 roku przemianowano 
strukturę organizacyjną szkoły z 3-klasowej na 
„publiczną szkołę powszechną stopnia II” (Inspektorat 

Szkolny w Zamościu, sygn. 335). 

(Opracował Bartosz Misiarz) 

Ciąg dalszy w następnym numerze. 

 

 
 
"Autor powyższego artykułu 

zwraca się z apelem do czytelników 
o udostępnienie (w miarę posiadania) 
materiałów dotyczących zabytkowej 
alei brzozowo - klonowej na odcinku 
Deszkowice - Sułów, zwłaszcza 
archiwalne fotografie. Mile widziane 
również informacje spisane na 
papierze.  

Księgozbiór Stan na 
15.06.1937 

Stan na 13.06.1938 

Liczba dzieł 206 212 

Liczba tomów 210 223 

Liczba dzieł w 
języku polskim 

206 212 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 103  

Od 2011 roku dzień 1 marca jest ustanowionym 
świętem państwowym obchodzonym jako Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wielu z nas może 
się teraz zastanawia- Kim są Żołnierze Wyklęci? Otóż 
byli oni zbrojnym, antykomunistycznym podziemiem 
niepodległościowym, walczącym o prawdziwie wolny 
kraj. Działali od 1944, a ostatni partyzant zginął w 
zasadce GOSB-ZOMO, w miejscowości Majdan Kozic 
Górnych (woj. Lubelskie) 21 X 1963r. Liczbę członków 
szacuje się na 120-180 tys. Byli to żołnierze, którzy 
walczyli wcześniej z niemieckim okupantem, a później, 
nie zgadzając się na narzuconą władzę ze strony 
sowietów, rozpoczęli kolejną walkę z nowym wrogiem. 

 
Dlaczego „Wyklęci”, dlaczego bandyci? Można 

to w prosty sposób wytłumaczyć. Była to komunistyczna 
propaganda mająca na celu wrogo nastawić ludność 
przeciwko niewygodnym dla nowego systemu 
jednostkom. Komuniści, od początku swej działalności, 
zwalczali żołnierzy podziemia niepodległościowego, by 
nie zaszkodzili nowo powstającemu ustrojowi na 
ziemiach polskich. Jednym z haseł, które głosili było: 
„zaplute karły reakcji”. Określało to właśnie Bohaterów 
Niezłomnych jako ludzi, którzy nie rozumieją, nie chcą 
nowych zmian, są zacofani na jakiekolwiek reformy. 
Warto bliżej zapoznać się z wybranymi postaciami tego 
podziemia. 
  
 „Ochotnik do piekła” rotmistrz Witold Pilecki 
ur.13 maja 1901r. w Ołońcu, rotmistrz kawalerii WP, 
żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu 
oporu w KL Auschwitz. Pilecki dobrowolnie dał się 
złapać żandarmerii niemieckiej, która przeszukiwała 
domy w celu znalezienia mężczyzn zdolnych do pracy 
w wieku od 18 do 40 lat. Do obozu trafił w nocy z 21 na 
22 września 1940r. Jego celem było przede wszystkim: 

przekazywanie wiadomości poza obóz, pomaganie 
współwięźniom, przygotowanie własnych oddziałów do 
opanowania obozu podczas ewentualnego zaatakowania 
go z zewnątrz. 
Pilecki uciekł z obozu wraz z dwoma współwięźniami 
w nocy z 26 na 27 kwietnia1943r. Podczas powstania 
warszawskiego służył w oddziale III Kedywu KG AK. 8 
maja 1947r. został aresztowany. W więzieniu był 
przesłuchiwany, torturowany fizycznie, a także 
psychicznie. Podczas ostatniego spotkania z żoną 
wyznał jej w pewnym kontekście „Oświęcim to była 
igraszka”. 15 III 1948 zapadł wyrok śmierci, który 
wykonano 25 maja poprzez strzał w tył głowy 
w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej. 
  
 Danuta Siedzikówna „Inka” ur. 3 września 1928 
w Guszczewinie, sanitariuszka 4. szwadronu 
odtwarzanej na Białostocczyżnie5 Wileńskiej Brygady 
AK, w 1946 w 1. szwadronie Brygady działającym na 
Pomorzu. Została aresztowana, a 3 sierpnia 1946r. 
skazana na śmierć. Zastrzelona przez dowódcę plutonu 
egzekucyjnego 28 sierpnia 1946r. w Gdańsku. Przed 
śmiercią przekazała wiadomość:  „Powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się jak trzeba” Została zabita 
6 dni przed 18 urodzinami. Ostatnimi jej słowami było 
zawołanie: „Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko”  
  
 Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” ur.12 
marca 1910r. w Stryju, major kawalerii WP i AK. 
Dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK. 30 czerwca 1948r. 
został aresztowany w Osielcu i natychmiast 
przewieziony do Warszawy,  gdzie został osadzony 
w więzieniu mokotowskim, w którym przebywał 2,5 
roku. Szendzielarz został skazany na karę śmierci 
osiemnastokrotnie. Wyrok wykonano 8 lutego 1951r. 
W więzieniu na Mokotowie. 

Zapomniani Bohaterowie 
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 August Emil Fieldorf „Nil” ur.20 marca 1895 
w Krakowie. Walczył o niepodległość Polski, generał 
brygady WP. Był organizatorem i dowódcą Kedywu AK 
oraz zastępcą Komendanta Głównego AK. 16 kwietnia 
1952r. został skazany na karę śmierci przez 
powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953r. 
W marcu 1989 został zrehabilitowany. 
  
 Major Hieronim Dekutowski  „Zapora” ur. 24 IX 
1918. Cichociemny, dowódca partyzantki 
antyniemieckiej i  antykomunistycznej na 
Lubelszczyźnie. Aresztowany 16 września 1947r. Od 19 
września 1947 do 1 czerwca 1948 przechodził straszliwe 
i okrutne śledztwo. W chwili śmierci, chociaż miał tylko 
30 lat, wyglądał o wiele starzej. Miał wybite zęby, siwe 
włosy, połamane ręce, nos, żebra oraz zerwane 
paznokcie. Jego ostatnimi słowami były: „Przyjdzie 
zwycięstwo!, Jeszcze Polska nie zginęła” Wyrok 
wykonano 7 marca 1949r. 
 
 Zamojszczyzna – tutaj również działały 
różnorodne oddziały partyzantki antykomunistycznej 
np.: WiN, Inspektorat Zamojski AK. Inspektorat 
Zamojski AK został powołany 28 września 1948r.podczas 
spotkania byłych członków AK i WiN w klasztorze ojców 
bernardynów w Radecznicy. Liczebność organizacji 
szacować należy na 200 -400 członków. 
Podporządkowało mu się kilka oddziałów partyzanckich 
i tzw. Oddziałów Lotnej Żandarmerii. Ich działania były 
wymierzone przeciwko przedstawicielom lokalnej 
władzy i agenturze UB. Inspektorat został rozbity 
w kwietniu 1950r. a członkowie sztabu znaleźli się 
w więzieniu. Oddziały Lotnej Żandarmerii przetrwały 

do początku 1952r. Na Zamojszczyźnie odbywały się 
także różne akcje. W Zamościu przeprowadzone były 
ataki na więzienia, podczas których uwalniano 
przebywających tam więźniów. 
28 VII 1944r. uwolniono 18 osób przez grupę AK pod 
dowództwem Józefa Śmiecha „Ciąg” 
7 X 1944r. uwolniono 34 osoby przez grupę AK pod 
dowództwem Edwarda Błaszczaka „Grom” 
8 V 1946r. – opanowanie więzienia i uwolnienie ok. 301 
więźniów przez WiN pod dowództwem ppor. Romana 
Szczura „Urszula”. 
W Zamościu od lipca 1944 do grudnia 1956 działały 4 
organizacje młodzieżowe o liczbie członków od 46-125. 
Na Zamojszczyźnie odbywały się również ataki na 
posterunki MO np.: w Sułowie, Radecznicy, Turobinie. 
  
 To byli prawdziwi Bohaterowie, którzy oddali 
życie za Ojczyznę. Dla nich wojna miała się skończyć, 
gdy wolna będzie Polska. „Zapora”, który działał na 
Lubelszczyźnie, w reakcji na ogłoszenie przez 
komunistów amnestii dla żołnierzy podziemia 
powiedział: „Amnestia to jest dla złodziei, a My to 
jesteśmy Wojsko Polskie”. Może nasuwać się teraz 
pytanie- Po co walczyli skoro ich walka już była 
przegrana, skoro i tak zginęli, czy to miało jakiś sens? 
Oni wierzyli w wolność, którą im odebrano, walczyli 
o Polskę. To byli prawdziwi patrioci. Warto o nich 
pamiętać i poznawać ich losy, gdyż przez wiele lat były 
to zamknięte karty polskiej historii. 
Chwała Bohaterom! 

 

(Opracował:  Artur Sowa) 
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STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 
DESZKOWICE DRUGIE 
„WIĘŹ POKOLEŃ” 
 
 Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy 
aktywnych mieszkańców naszej wsi, aby uchronić przed 
zniszczeniem budynek dawnej szkoły, jak również 
zorganizować się i zrobić coś dla siebie i dla innych. 
Zaczęliśmy od remontu budynku,choć ogrom 
zaplanowanych prac nie napawał optymizmem, a wręcz 
powodował frustracje. Szkoła nie funkcjonowała od 
wielu lat,a więc stan budynku był zatrważający. 
Postanowiono, że odnowione zostanie przynajmniej 
kilka pomieszczeń, które pozwolą na podstawową 
działalność. Zaczęliśmy remont i dzisiaj po zerwaniu 
drewnianych podłóg, zalaniu posadzek, odnowieniu 
ścian i sufitów, położeniu płytek podłogowych i nowej 
instalacji elektrycznej oraz wymianie większości okien 
mamy lokal, który spełnia podstawowe funkcje 
świetlicy wiejskiej. Choć nadal wiele brakuje. Chcemy, 
żeby standardy świetlicy dorównywały tym na miarę XXI 
wieku. Niezbędne są toalety, dalszy remont 
pomieszczeń i urządzenie kuchni. 
 
 Dzięki programom unijnym i uporowi naszej Pani 
Prezes Stowarzyszenia, która te programy napisała 
i koordynowała, mamy kominek. Kwota dofinansowania 
wyniosła 8019,38 zł, a całość wraz z wkładem własnym 
zamknęła się w kwocie 10024,36 zł oraz wyposażenie 
w postaci mebli – stoły, krzesła, witryny i gabloty. 
Kwota dofinansowania z PROW ( Nazwa działania PROW 
2007-2013 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
działania 413 Małe Projekty) wyniosła 18 561,44 zł, 
a całkowita wartość projektu to 23 201,80 zł. Dodać 
trzeba, że środki własne stowarzyszenia, które należało 
dopłacić do programu, były pozyskane przez członków. 
Wkład własny stowarzyszenia wyniósł 4640,36 zł. Nie 
dostajemy na działalność żadnych środków 
zewnętrznych. Jest to bardzo trudne, a każda złotówka 
jest dla nas ważna. 
  
 Z programami unijnymi wiąże się nasza 
działalność, w dużej mierze one nam ją określają. 
Przede wszystkim zobowiązują nas do integracji 
mieszkańców wsi oraz podtrzymywania tradycji 
i rękodzieła. W naszej świetlicy jest 60 krzeseł. 
Chcielibyśmy, aby były one zawsze wykorzystane. 
Organizujemy imprezy okolicznościowe – Sylwester, 

Andrzejki, Ostatki, Dzień Kobiet, ale także kuligi, 
ogniska i rajdy rowerowe. Mają zbliżać do siebie 
mieszkańców, integrować wieś i dać możliwość 
wspólnej zabawy i radości. Prowadzimy również 
warsztaty rękodzieła – haftujemy, szydełkujemy, 
robimy stroiki świąteczne, kwiaty z bibuły i wiele 
innych. Nasze członkinie corocznie biorą udział 
w plenerowych imprezach Forum Kobiet Aktywnych, 
organizacji aktywizującej kobiety mieszkające 
i działające na terenach wiejskich. 
 
 Działalność Stowarzyszenia, a przede wszystkim 
remont budynku, związane są z kosztami. Środki 
finansowe pozyskujemy sami, na tyle na ile pozwala 
nam  S t a t u t  S t ow a rz y s z e n i a  i  U s t a wa 
o Stowarzyszeniach. Nie prowadzimy działalności 
gospodarczej. Organizujemy więc w/w imprezy, 
bierzemy udział w festynach i dożynkach, na których 
sprzedajemy nasze potrawy regionalne i ciasta. Podczas 
zabawy sylwestrowej, dzięki wsparciu i pomocy naszych 
przyjaciół z Wiednia, organizowana jest loteria 
fantowa. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 
W okresie świątecznym członkowie wraz z dziećmi 
kolędują w naszej miejscowości. Ta inicjatywa jest 
bardzo mile przyjmowana przez mieszkańców. 
Przypomina dawne lata, kontynuuje tradycję 
kolędowania, a niektórych wzrusza do łez. 
 
 Są miejscowości, w których mieszkańcy mają 
łatwiej. Działają i mają do dyspozycji lokale, które są 
wyremontowane, odnowione, a wręcz wieś dostaje 
całkowicie nowe budynki na potrzeby świetlicy 
wiejskiej. My mamy trudniej! Podwójnie trudno. Oprócz 
działalności stowarzyszenia musimy walczyć o każdą 
złotówkę na remont. Istnieją również jaśniejsze 
momenty w naszej działalności. W poprzednim roku 
dzięki naszym usilnym staraniom i zaangażowaniu się 
wreszcie Urzędu Gminy w nasze sprawy zostało 
zmienione pokrycie dachu z Programu Odnowy Wsi. To 
daje nam nadzieję, że wszyscy, którzy mają wpływ na 
inwestycje w naszej Gminie, pomogą nam w dalszej 
realizacji naszych celów. 
 
 Dlaczego działamy w Stowarzyszeniu? Wiele 
tłumaczy nasza nazwa - „Więź Pokoleń”. Punktem 
wyjścia była stara szkoła. Kilkadziesiąt lat temu, a więc 
co najmniej dwa pokolenia wstecz, stała się wspólną 
sprawą, gdy wiele osób ją budowało dla swoich dzieci. 
I my chcemy to zachować. Połączyć przeszłość 
z przyszłością. Odbudować więzi międzyludzkie 
i międzypokoleniowe. W tamtych czasach –.socjalizmu- 
były to czyny społeczne, mniej lub bardziej inspirowane 
przez ówczesną władzę. Dzisiaj zmienił się ustrój, ale 
pozostały lub odżyły idee współdziałania wszystkich 
obywateli. Dzisiaj nie działamy z polecenia partii, lecz 
z własnej woli, ponieważ chcemy. Realizujemy szeroko 
rozumianą ideę społeczeństwa obywatelskiego, 
w którym ludzie świadomie uczestniczą w życiu 
publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają 
zdolność samoorganizacji. Ludzie sobie ufają 
i zrzeszają się, aby realizować zbiorowe cele. 
Zazwyczaj mogą różnić się poglądami i przekonaniami, 
ale szanują się nawzajem i są tolerancyjni wobec 

DLACZEGO DZIAŁAMY SPOŁECZNIE? 
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odmienności. Mówi się, że organizacje pozarządowe – 
fundacje i stowarzyszenia są „szkołą demokracji”, 
ponieważ w tych organizacjach obywatele mogą 
nabywać doświadczeń i wolności. 
 
 Zasada, na której opiera się nasze działanie jest 
prosta. Człowiek nie potrafi i nie powinien żyć samotnie 
a do osiągnięcia zadowolenia z życia są mu potrzebni 
inni. A jeśli żyjemy razem, zwłaszcza w tak małej 
i hermetycznej społeczności jaką jest wieś, każdy 
powinien aktywnie kształtować rzeczywistość, zmieniać 
ją na lepsze dla dobra swojego i ogółu. Można 
pomyśleć, że to tylko slogany i frazesy. Wielu powie, że 
cóż można zrobić stając naprzeciw ogólnej niemocy, 
biurokracji  
i narzekania. Ale trzeba próbować zmieniać 
rzeczywistość i zadbać o warunki, w których żyjemy. 
Nie zostawiajmy tego innym. Nie odwracajmy się od 

problemów, tylko aktywnie szukajmy ich rozwiązania. 
Zatem działamy wspólnie – być może jedna osoba nie 
osiągnie wiele, ale grupa ludzi ma już dużo większą siłę 
przebicia. 
  
 Trzeba pamiętać, że nie jest to układ zero – 
jedynkowy. Często coś tracimy( przede wszystkim 
czas , tak dzisiaj cenny), ale głównie zyskujemy. 
Zyskujemy samozadowolenie i satysfakcję oraz radość 
z przynależności do grupy ludzi, która chce coś zrobić 
dla siebie i dla innych. 
I jeszcze apel: jesteśmy otwarci na nowe osoby 
i pomysły oraz zachęcamy do naszego grona i do 
współpracy. 

 
(Autor: Monika Pańczyk) 

  Dzień 14 lutego kojarzy nam się ze świętem 
zakochanych czyli Walentynkami. Walentynki zaś 
z pięknymi, „całuśnymi” serduszkami, które zagościły 
na dobre na półkach sklepowych, ale, również 
i w naszych domach. Uważam, że jest to święto nie 
tylko zakochanych, ale również wszystkich kochających 

się małżeństw i rodzin. 

 Tradycją w Deszkowicach I stał się, wspaniały gest 
Panów , którzy wykazali się zaangażowaniem 
i pomysłowością w przygotowaniu imprezy 

Walentynkowej w dniu 14 lutego 2015 roku. 

 Uroczystość rozpoczął występ naszych  mężczyzn, 
którzy „wyśpiewali swoim Paniom” jak bardzo je 
kochają. Były też wzruszające życzenia, które 
w imieniu wszystkich Panów wygłosił Pan M. Jaworski. 
Z rąk „swoich mężczyzn” Panie otrzymały kremowe 
róże i czerwone serduszka ozdobione perełkami
( których symbolika jest znana), zaś Panie obdarowały 
swoich „wybrańców” piernikowymi serduszkami. Było 
wesoło i zabawnie, gdyż zaproponowano, aby 

małżonkowie zjedli  je, nie korzystając z pomocy rąk. 

 Impreza odbyła się przy „suto” zastawionym 
stole. Był pyszny obiad, wiele gorących potraw oraz 
przystawek. Panowie pokazali, jakimi potrafią być 

wspaniałymi kucharzami, organizatorami oraz 

Walentynki w Deszkowicach I 
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kelnerami. Ich starania były widoczne na każdym kroku, 
troszczyli się o „swoje towarzyszki życia”, prosili je do 
tańca, bawili rozmową... Atrakcji tego wieczoru było 
wiele. Mieliśmy możliwość posłuchania także występu 
orkiestry. W ich wykonaniu zabrzmiało gromkie „Sto 
lat”, oraz wiele innych znanych nam utworów. 
Panowała swojska i życzliwa atmosfera. Nie obyło się 
także bez ludowych przyśpiewek, które zintegrowały 

całe towarzystwo. 

 Krótko mówiąc, impreza była udana, dlatego też 
należą się słowa wdzięczności, uznania i podziękowania 
naszym troskliwym i oddanym Panom, a są to :Zbigniew 
Rycaj, Krzysztof Pomarański, Andrzej Jaworski, Marian 
Jaworski, Stanisław Godzisz, Witold Surma, Michał 
Surma, Józef Surma, Leszek Kot, Jan Misiarz, Marian 
Kużma, Stempel,  Stanisław Bojarski. (jeżeli kogoś 

pominęłam, to przepraszam). 

 Dzięki Waszej ofiarności i zaangażowaniu 
mogłyśmy przeżyć tak wiele pięknych wzruszeń i 
doznań estetycznych..... Dzięęęęęęękujemy 

Waaaaam... 

 Niechaj skromnym wyrazem podziękowania za trud 

włożony w przygotowanie uroczystości będą  słowa: 

  

Z dawnych wieków zarania 

Mężczyzna czyni starania 

Swej miłej szepce czułe słowa 

W tym tkwi sukcesu połowa 

 

Radość przenika serca gorejące 

Żar ciepłych życzeń jak promienie słońca 

Blaskiem otoczy, życiem osłodzi 

Małżeńska miłość Wam wynagrodzi... 

(Autor: A.B.) 

 

 Walentynkowa uroczystość przygotowana przez 
Panów z  Deszkowic I stała się motywem moich 
przemyśleń i refleksji. Panowie, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie uroczystości, pokazali, jak wiele 
znaczy dla nich małżeństwo.( to jest piękne i godne 

naśladowania). 

 Wiemy, iż w ostatnim czasie w zaskakującym 
tempie wzrasta ilość kryzysów i rozpadów małżeństw. 
Często można usłyszeć takie słowa „słyszałeś(aś), oni 
już nie są razem, oni już są po rozwodzie, on od niej 
odszedł, ona go zostawiła”. Jest to coraz częściej 
spotykany obraz rzeczywistości w różnych 
środowiskach, na wsi, czy w mieście. Takie sensacje 
często budzą  zaciekawienie, ale wkrótce potem 
ogarnia nas smutek, gdyż zdajemy sobie sprawę, że 
cierpią ludzie,...ale najbardziej dzieci,...tak, często 
bezbronne, niczemu nie winne dzieci. Zastanawiamy 
się, jak żyć, jak postępować, aby do tych tragedii nie 

dochodziło. 

 Często przyczyną słabnięcia więzi, oddalania od 
siebie, wchodzenia w fazę kryzysu jest brak wiedzy, 
słabe przygotowanie, czy też zlekceważenie zasad. 
Jakże często kupujemy nowy sprzęt do domu, 
otwieramy, podłączamy i używamy, nawet nie 

otwierając instrukcji obsługi. 

Może wtedy dojść do uszkodzenia, a nawet zniszczenia. 

 Zawierając małżeństwo, wie lu jest 
przekonanych, że „jakoś to będzie”, że samo się 
ułoży...Niestety, jest to błędne przekonanie. Nic 
„samo” nie będzie. Bardzo łatwo jest doprowadzić 
małżeństwo do „ruiny”, ale niełatwo go odbudować. 
Dlatego też, lepiej jest zapobiegać i postępować 
właściwie. Co to znaczy, postaram się krótko wyjaśnić. 
Ktoś mądry powiedział, że każde małżeństwo można 
uratować „ Jeśli jest źle, może być lepiej. Jeżeli jest 
dobrze, może być jeszcze lepiej”. Należy tylko 

przyswoić sobie treści dotyczące małżeństwa i brać się 

do działania... Naprawdę warto!!! 

 Problematyka wartości małżeństwa jest 
inspiracją badań i prac wielu naukowców na całym 
świecie. „Jan Paweł II naucza, że prawda 
o małżeństwie nie tylko istnieje, ale jej odkrywanie 
jest pilne i niezbędne dla przyszłości świata”.(list 

13.06.2003r) 

 J. Doherty(Jak trzymać się razem w świecie, 
który chce nas rozdzielić) twierdzi „Dowody pokazują 
niezbicie, że ludzie  żyjący w małżeństwie są zdrowsi 
fizycznie i psychicznie, żyją dłużej, mają więcej 
pieniędzy, mniej złych nawyków, takich jak palenie, 
czy nadużywanie alkoholu i ogólnie rzecz biorąc, są 
szczęśliwi(...). Z badań tych wynika, że małżeństwo 
zawierają ludzie z reguły zdrowi. Korzyści te 

zauważane są zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet”. 

 W obecnym czasie mamy do czynienia z wielkim 
upadkiem moralnym Europy i wielu innych części 
świata, czyli mamy do czynienia z upadkiem 
cywilizacji. Hafen (Sprawy rodziny 78/2 2007r) uważa, 
że „Małżeństwo jest początkiem cywilizacji, 
podstawowym miejscem przekazywania wartości 
społecznych”. Powinniśmy zatem ratować współczesną 
cywilizację poprzez odbudowanie wartości małżeństwa 

i rodziny. 

 Wiele źródeł podaje, że najbardziej potrzebna dla 
właściwego wzrostu i rozwoju intelektualnego dzieci 
jest nie nasza miłość rodzicielska, (czyli w znaczeniu 
miłości do dzieci) ale nasza miłość małżeńska. „To 
jakość miłości małżeńskiej jest dla naszych dzieci 
powietrzem, glebą warunkującą ich wzrost i rozwój 
na każdej płaszczyźnie i na każdym etapie ich 
życia”. Za tym, że miłość rodziców względem siebie 
jest najcenniejszym źródłem wszelkich pozytywnych 
uczuć dla dziecka, przemawiają liczne dowody 

Inwestuj w swoje małżeństwo..... 
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naukowe. Myślę, że są to wystarczające argumenty, aby 
chwilę się zatrzymać i zastanowić nad swoim 
małżeństwem. Jak wcześniej wspomniałam, powody 
kryzysów i trudności  są wielorakie, ale taką 
najważniejszą przyczyną komplikowania sobie życia 

w małżeństwie jest ignorancja i brak wiedzy. 

 Zastanówmy się, co dla nas w życiu jest 
najważniejsze? ...rodzina, praca zawodowa, kariera, 
hobby, sukcesy, zaangażowanie społeczne, zarobkowy 
wyjazd za granicę itp... Tak, to wszystko jest ważne, 
ale......Od dnia, w którym zawarłeś(aś) związek 
małżeński, do końca życia największą wartością jest 
małżeństwo!!!Zawsze musimy sobie stawiać pytanie 
„Czy to, co robię służy dobru naszego małżeństwa, czy 
być może mu zagraża”. Nie tylko liczby i analizy, ale 
i nasza obserwacja życia wokół nas, pokazują, że 
emigracja zarobkowa jest na pierwszym miejscu, jeśli 
chodzi o przyczyny rozpadu małżeństw w Polsce. Często 

rodzina 

„pada w gruzy”, ale dzieci doznają największych 

zranień. Często słyszy się tłumaczenia 

„Przecież robiłem(am) to dla rodziny, żeby nam się żyło 

łatwiej”... 

Kolejna refleksja : kto jest dla nas najważniejszą 
osobą?... dzieci, rodzice, rodzeństwo, kolega itd.... 
Wszystkie osoby są ważne, ale… Od dnia ślubu do 
końca życia najważniejszą osobą dla żony staje się 
mąż, dla męża żona!!!  Tak, tak kochani rodzice 

(rekolekcje.......) 

 „Nie mamy prawa od naszych zamężnych dzieci 
oczekiwać, aby nas bardziej kochały od współmałżonka. 
Dla naszej zamężnej córki najważniejszy jest jej mąż, 
dla naszego żonatego syna, jego żona. My rodzice 
wycofujemy się na trzecie miejsce,  (gdyż potem ich 
dzieci, a dopiero po nich rodzice)”. Rodziców trzeba 
kochać, szanować, wspierać, dzieci również 
powinniśmy kochać, wychowywać, troszczyć się o nie, 

ale tylko współmałżonkowi ślubuje się miłość. 

 Tak miłość jest niezbędnym pokarmem dla nas 
i dla naszych dzieci, ale jak twierdzi M. Guzewicz 
(Miłość małżeńska może być piękna) należy ją 

„odżywiać”. 

 Zwróćmy jeszcze uwagę na ważną zależność, 
potwierdzaną naukowo: zakochanie i miłość to różne 
rzeczywistości. Zakochanie jest uczuciem, miłość 
postawą. Zakochanie jest niezależne od nas, miłość 
tylko od nas zależy, miłość to nasz wybór. 
W zakochaniu osoba nastawiona jest na branie , zaś 
w miłości na dawanie. Zakochanie to patrzenie na 
siebie, miłość to wspólne patrzenie w jednym kierunku. 
Zakochanie jest uczuciem, za które odpowiedzialny jest 
hormon, wytwarzany w mózgu, który powoduje stan 
uniesienia, osłabnięcia racjonalnej oceny. Ciekawostką 
jest fakt, że po ok.17 do 19 miesięcy organizm 
uodparnia się na działanie tego hormonu i wówczas 
pojawia się refleksja, że ta druga osoba nie jest taka 
idealna. Po czterech latach organizm przestaje 
produkować wspomniany hormon i bez podjęcia 
konkretnych działań szybko zaczniemy się od siebie 
oddalać. Zakochanie zazwyczaj prowadzi do zaistnienia 
małżeństwa, i to dobrze, ale kiedy już zaczniemy życie 

razem, rozpoczynamy proces „karmienia” naszej 

rodzącej się miłości. 

 Wróćmy zatem do tematu „odżywiania miłości 
małżeńskiej”, w czym ono się przejawia? Ja sobie tego 
pokarmu nie mogę dostarczyć, lecz muszę być 
karmiony, ale i muszę karmić współmałżonka. Nawet, 
gdy druga strona w małżeństwie nie robi nic, jedno 
z nich może skutecznie działać w kierunku ratowania 
związku. Pamiętajmy, nigdy na takie działanie nie jest 
za późno. Zapewne zadajemy sobie takie pytanie: Co 

składa się na ten pokarm? Jak ją karmić? A więc, są to: 

SŁOWA 

 Zapewnienia o miłości są ważnym wsparciem 
poczucia bezpieczeństwa 
 Komplementy- takich słów bardzo potrzebują 
kobiety, gdyż to one odbierają świat w kategoriach 
estetycznych, chcą być piękne, chcą się podobać, ale 
też potrzebują zauważenia tego piękna 
 Pochwały za wykonaną pracę, za pomoc, za każdy 
trud to naturalna postawa potwierdzająca ważność 
osoby, docenienia wysiłku, motywacji 
 Zachęty, łagodne prośby są także ważnym 
sposobem motywowania do podjęcia działań 
 Powinniśmy mówić o swoich uczuciach, o tym , co 
się przeżywa, czego się doświadcza, gdyż to bardzo 
wzmacnia i rozwija wzajemne zaufanie 
 Należy być uprzejmym i grzecznym w stosunku do 
współmałżonka, często używać magicznych słów
(proszę, dziękuję, przepraszam) 
  

CZYNY 

 Cierpliwość, życzliwość, delikatność 
 Słuchanie z empatią (ze współczuciem) 
 Przytulenia 
 Pomoc 
 Wyręczanie w pracy 
 Wspólna praca 
 Czas sobie poświęcony 
 Spacery 
 Prezenty 
  

 Wszystko jest tu bardzo ważne i bardzo proste. 
Należy tylko tak postępować. Krótko tylko wspomnę 
o prezentach, gdyż są znaną już od starożytności, 
praktyką na podsycanie ciepła wzajemnego. Wszyscy je 
lubimy, ale w przypadku kobiet, ze względu na 
znaczenie piękna w ich życiu, jak najczęściej powinny 
być one przez mężów obdarowywane różnymi 
drobiazgami. Pamiętajcie mężowie, to jest inwestycja 

w małżeństwo, ale konieczna, najważniejsza. 

  

RYTUAŁY- (czynności powtarzane ważne dla obojga) 

 Czułe pożegnania 
 Czułe powitania 
 Kawa, herbata, rozmowa 
 Wspólne zakupy 
 Modlitwa 
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  Liturgia 
  Często w natłoku zajęć i obowiązków, kiedy 
jesteśmy zapracowani, zabiegani, zmęczeni powinniśmy 
sobie zadać pytanie: W jaki sposób okazujemy sobie, że 
jesteśmy małżeństwem, że ono jest dla nas 
najważniejsze, a my dla siebie? Jeśli tego nie robimy, 
to przestajemy być małżeństwem i na nic się zdadzą 

wymówki i usprawiedliwienia typu praca, obowiązki itp. 

 Pamiętajmy, dla wielu spraw może zabraknąć czasu, 

ale nigdy dla żony, czy dla męża!!!! 

  Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto 

daje..   Jan Paweł II 

  

 (Autor: A.B.) 

Turniej o Puchar Wójta 
 

 W dniach 12 i 13 stycznia 2015 r. odbył się Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów w następujących 

dyscyplinach: warcaby, bilard, piłkarzyki i tenis stołowy. Turniej organizowany był przez  klub „Stara Remiza” 

w Sułowie, Gminną Biblioteka Publiczna w Sułowie, Szkołę Podstawową w Tworyczowie Kolonii oraz Zespoły Szkół 

w Michalowie i Sułowie. 

 Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (junior) i gimnazjów oraz 

starszych (open). 

 

 W turnieju warcabowym w kategorii junior: pierwsze miejsce wywalczył Mateusz Popielec, drugie miejsce 

zdobył Konrad Czop, a trzecie miejsce zajęła Anna Latawiec. 

W kategorii open: pierwsze miejsce wywalczył Piotr Zawiślak, drugie miejsce zdobył Mateusz Pić, a trzecie 

miejsce zajął Bartłomiej Godzisz. 

 

 W turnieju bilarda w kategorii junior: pierwsze miejsce wywalczył Szymon Kościk, druga był Konrad Czop, 

trzeci był  Grzegorz Bąk a czwarty Kamil Watrak. 

W kategorii open: pierwsze miejsce wywalczył Rafał Górniak, drugi był Krzysztof Zawiślak a trzeci był Marcin 

Siemkowicz. 

 

 Podczas trwania zawodów w drugim dniu rozegrano turniej piłkarzyków i tenisa stołowego. 

 

 W turnieju piłkarzyków w kategorii junior: pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Szymon Kościk 

i Konrad Czop, drugie miejsce zajęła drużyna w składzie: Milenia Siemkowicz i Kamila Koziej, drużyną, która 

zajęła trzecie miejsce byli: Kamil Watrak i Mateusz Popielec. 

W kategorii open: pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Mateusz Pić i Krzysztof Zawiślak, drugie miejsce 

zajęła drużyna w składzie: Jacek Polakowski i Marcin Siemkowicz, drużyną, która zajęła trzecie miejsce byli: Piotr 

Zawiślak i Rafał Górniak. 

 

Sport 
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 W turnieju tenisa stołowego kategorii junior 

dziewcząt: pierwsze miejsce wywalczyła Ilona Szkołut, 

drugie miejsce zdobyła Diana Stańczyk a trzecie 

miejsce zajęła Kamila Koziej. 

W kategorii open dziewcząt: pierwsze miejsce 

wywalczyła Edyta Siemkowicz, drugie miejsce zdobyła 

Anna Niegoda. 

W kategorii junior chłopców: pierwsze miejsce zajął 

Kamil Watrak, drugi był Grzegorz Bak, trzeci Konrad 

Czop a czwarty Mateusz Popielec. 

W kategorii open chłopców: pierwsze miejsce zajął 

Krzysztof Żuk, drugi był Krzysztof Zawiślak, trzeci Rafał 

Górniak. 

 

 

 

 Zwycięscy w\w turniejów otrzymali puchary, zawodnicy z miejsc I-III otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 

z rąk Wójta Leona Bulaka. 

Sędziami na zawodach byli: Joanna Pomarańska, Anna  Godzisz, Piotr Szczurek, Dariusz Latawiec i Mieczysław 

Poźniak. 

 

 W trakcie trwania zawodów pomocą służyli: Wiesław Mazur, Zdzisław Dudek, Aneta Gil, Jadwiga Koziej, 

Edyta Półtorak, Robert Głąb, Mateusz Pić, Ryszard Pietrykowski. 

 

(Opracował: UG Sułów) 

 

 Zawodnicy UKS WRESTLER Sułów mają za sobą 
bardzo pracowity weekend. 
W sobotę i niedzielę 21-22,02,2015r, odbyły się 
jednocześnie dwa turnieje : Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego w Zapasach (dzieci, młodzików, kadetów, 
oraz juniorów w Janowie Lubelskim), oraz Puchar Polski 
Juniorek w Sumo w Krotoszynie. 
 Najlepsze zawody ma za sobą Maciej Bartnik, 
który wygrał wszystkie swoje pojedynki i zajął pierwsze 
miejsce w grupie kadetów w kategorii wagowej do 63 
kilogramów. 
 Również na najwyższym stopniu podium 
uplasował się Michał Sagan startujący w kat.wag. 55kg, 
w rywalizacji dzieci. 
 Ze srebrnych medali mogli się cieszyć Jacek 
Polakowski (53kg), oraz Szymon Żuk (32kg) 
występujący w kategorii młodzików. 
 Bez medalu wróciło tylko dwóch naszych 
reprezentantów, byli to Jarosław Boniek, który 
debiutował na zawodach zapaśniczych występując 
w bardzo wymagającej grupie kadetów 

w  kat.wag.69kg, jak również Grzegorz Bąk startujący 
w grupie młodzików w kat.wag.35 kg. 
 Pomimo  miejsc poza pierwszą trójką zasługują 
na słowa uznanie, ponieważ zdołali wygrać kilka 
pojedynków. 
 W Pucharze Polski Juniorek wystartowały: Edyta 
Siemkowicz, oraz Klaudia Polakowska. 
 Obie nasze reprezentantki walczyły w tej samej 
kat.wag.55kg, ostatecznie stając na najniższym stopniu 
podium(dwa brązowe medale). 
 Był to pierwszy raz w historii WRESTLERA, kiedy 
nasze zawodniczki stały razem na tym samym stopniu 
podium, za sprawą losowania(były w różnych grupach). 
 Należy dodać, że Klaudia Polakowska wywalczyła 
jeszcze jeden medal na tych samych zawodach 
startując w kat.wag 60 kg, wywalczyła swój drugi 
brązowy medal(Polski Związek Sumo dopuszcza do 
startu w tych samych zawodach w dwóch kategoriach 
wagowych tzn.swojej, oraz jedną kategorię wyżej) 
Zawody obfitowały w wiele niespodzianek m.in dzięki 
naszym zawodniczkom, które pokazały już nie po 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Zapasach 

http://sulow.pl/images/sumo_2015/4.jpg
http://sulow.pl/images/sumo_2015/1.jpg
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raz  pierwszy, że potrafią zdobywać medale podczas 
takich imprez jak Puchar Polski i Mistrzostwa Polski 
(obie nasze reprezentantki są aktualnymi medalistkami 
Mistrzostw Polski w Sumo). 
 Trener Mariusz Łoś podsumowując starty swoich 
podopiecznych jest dumny z osiągniętych wyników, 
widząc, że jego praca jest wynagradzana poprzez 
zawodników w postaci medali. 
 

UKS WRESTLER Sułów pragnie podziękować 
również Panu Wójtowi Leonowi Bulakowi za 
d o f i n a n s o w a n i e  k l u b u ,  o r a z 
współpracę   tworzeniu jeszcze mocniejszej sekcji 
zapasów i sumo. 
 

(Autor: Mariusz Łoś) 

 

Wieści Gminne 

 W dniu 16 lutego na Sesji  poruszane były 
nurtujące problemy dotyczące mieszkańców Gminy 
Sułów. 
Wójt  zdał relację z działalności Gminy od ostatniej 
sesji. Dotyczyła ona m.in.: 

 rozpatrzeń wniosków o umorzenie podatku  
 zaświadczeń z zakresu pomocy społecznej 
 dodatków mieszkaniowych 
 wydania kart dużej rodziny 
 wniosków o zasiłki z opieki społecznej 
  wniosków na remont budynków OSP: 
w Deszkowicach I  i w Sułowie 
utwardzania dróg gminnych 

 Podjęto działania w zakresie realizacji Programu 
– „Więcej słońca”, który ma na celu instalację 
kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sułów. 
„Energia przyjazna środowisku”-  koszt dotacji 4 196 
759,39zł, zaś całkowity 5 mln 963 tysiące....zł . 
W projekcie weźmie udział 360 prywatnych obiektów 
mieszkalnych z terenu Gminy Sułów, oraz trzy obiekty 
użyteczności publicznej: WTZ w Rozłopach, OSP 
w Sułowie, Zespół Szkół z UG w Sułowie. Od 2-5 lutego 
odbyły się spotkania dotyczące realizacji umów użyczeń 
osób, które wpisały się do projektu w 2012r, można 
było wpisać się również na listę rezerwową. 
 Ważnym krokiem dotyczącym dbałości 
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy jest projekt 

IV Sesja Rady Gminy Sułów- fundusz sołecki na 2016 r 

 W dniach 02-08.02.2014r odbyło się zgrupowanie UKS WRESTLER Sułów wspólnie z zawodnikami z Pogoni 
Tyszowce, oraz Agrosu Zamość, które miało miejsce w Zamościu.Nasz Klub reprezentowało dziesięciu zawodników 
w składzie: Szymon Żuk, Grzegorz Bąk, Kamil Watrak, Jacek Polakowski, Kamila Koziej, Weronika Kucharska, Maria 
Kościk, Kaja Knap, Edyta Siemkowicz, Kinga Koziej, oraz Trener Mariusz Łoś.  

Zgrupowanie "WRESTLERA" 
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zainstalowania oświetlenia hybrydowego przy 
niebezpiecznych drogach, min. skrzyżowaniach dróg (8 
miejsc niebezpiecznych). 
Następne punkty obrad dotyczyły oświaty. W czasie 
sesji podjęto uchwały dotyczące ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do oddziałów przedszkolnych  przy szkołach 
podstawowych, gdyż w 2016 r. zaleca się 
przekształcenie  oddziałów przedszkolnych 
w  przedszkola. Oczywiście muszą być spełnione 
wszystkie wymogi aby mogło ono funkcjonować, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
 Kolejna uchwała dotyczyła podniesienia 
minimalnych stawek wynagrodzeń nauczycieli. 
Wyczerpującego wyjaśnienia w tej kwestii udzieliła 
Pani M. Kowalczyk - kierownik Referatu Oświaty.  
Innowacyjne w naszej Gminie okazały się debaty 
dotyczące wyodrębnienia  funduszu sołeckiego. Radni 
mieli na uwadze dobro mieszkańców poszczególnych 
sołectw, wyrażając przekonanie, że  pieniążki będą 
służyć mieszkańcom oraz integrować społeczność 
sołecką.  Podjęto uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Sułów na rok 2016. 

 Kolejnym  krokiem było podjęcie uchwały, która 
daje możliwość wynajęcia mienia ruchomego przez 
mieszkańców zamieszkałych na terenie naszej gminy, 
oczywiście za opłatą, ustaloną przez Wójta Gminy. 
O tym, że od pracowników trzeba nie tylko wymagać, 
ale i chwalić za rzetelną i owocną pracę pamięta nasz 
Wójt, udzielając pochwały Pani Marzenie Kowalczyk, 
która wykazała w czasie kontroli swoją kompetencję.  
 Uważam, że każdy zasługuje na tą drugą szansę. 
Pracownicy Gminy rozważają możliwość wprowadzenia 
w realizację projektu – „Centrum Integracji 
Społecznej”. Jest to program przeznaczony dla osób 
wykluczonych społecznie, którzy często samodzielnie 
nie są w stanie znaleźć pracy, czy też są po przejściach 
np. mieli problemy alkoholowe itp. Nie jest to zadanie 
proste w realizacji, ale w drodze dyskusji stwierdzono, 
że należy spróbować... Najłatwiej pewnie byłoby nie 
podejmować żadnych działań, bo po co?, bo się nie 
da... i po problemie... Ale nie... spróbujemy, może się 
uda...... 
 Tym optymistycznym akcentem, pełnym wiary 

w drugiego człowieka zakończono obrady. 

(Autor: A.B.) 

 Władze gminy Sułów apelują do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sułów 

o terminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XX/131/2012 Rady Gminy Sułów z dnia 14.12.2012r. właściciele nieruchomości 
zamieszkałych są zobowiązani uiszczać opłaty z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące 
kalendarzowe, w terminach: 

1. za I kwartał – do 31 stycznia danego roku, 

2. za II kwartał – do 30 kwietnia danego roku, 

3. za III kwartał – do 31 lipca danego roku, 

za IV kwartał – do 31 października danego roku. 
 Większość właścicieli nieruchomości wywiązuje się z tego obowiązku, ale są też tacy, którzy nie zrobili tego, 
mimo, że nowy system zagospodarowania odpadów obowiązuje już półtora roku. Szacujemy, że około 50 procent 
mieszkańców płaci za odbiór śmieci terminowo, kolejnym 30 procentom zdarza się przekroczyć wyznaczone 

terminy płatności, a pozostali nie uregulowali dotąd nawet należności za 2013r.. Władze gminy apelują 
o dokonywanie terminowych wpłat, a niezdyscyplinowani muszą się liczyć z tym, że 
nieuregulowanie należności w terminie skutkować będzie naliczaniem odsetek lub wszczęciem 
procedury egzekucyjnej przez komornika skarbowego w przypadku braku takich wpłat. 
 
 Pieniądze należy wpłacać w kasie urzędu gminy, albo na konto bankowe: 32 9632 0006 2003 2900 0345 
0001 Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie. Wysokość opłat musi być zgodna ze złożoną 
wcześniej deklaracją śmieciową, w której właściciel nieruchomości deklarował czy będzie segregować śmieci czy 
nie. W gminie Sułów opłaty śmieciowe są naliczane według liczby osób, zamieszkałych w danym gospodarstwie 
domowym. Za odbiór odpadów segregowanych trzeba płacić 6,50 złotych od osoby, natomiast stawka za śmieci 
niesegregowane wynosi 10,00 złotych od osoby. 
 

Naszym zdaniem 
Każdy powinien płacić swoje rachunki a nie czekać aż zrobi to kto inny. Każdy nieopłacony 
rachunek za wywóz śmieci powoduje że płaci za nas urząd gminy z pieniędzy które wpływają do 
kasy z podatków naszych sąsiadów, znajomych. Wynika z tego że nie płacąc sami żerujemy na 
sąsiadach i znajomych, a to nie jest w porządku. 

Niech każdy płaci za siebie 
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 Największym pragnieniem  zesłańców było 
wydostanie się z "syberyjskiego piekła". Pojawiła się 
iskierka nadziei, gdy 30 lipca 1941 roku premier 
polskiego   rządu na uchodżctwie  - generał Sikorski - 
podpisał w Londynie traktat z ambasadorem sowieckim 
- Majskim.  Na mocy tego traktatu Związek Sowiecki 
uznawał istnienie państwa polskiego - bez określenia 
jego przyszłych granic - oraz udzielił amnestii 
"wszystkim obywatelom polskim, którzy są obecnie 
pozbawieni swobody na terytorium  Związku 
Sowieckiego". Zwalniano więżniów i przesiedleńców. 
Pozwalano im wstąpić do mającej powstać Armii 
Polskiej pod dowództwem generała Władysława 
Andersa. Optymizm osłabł, gdy okazało się, że Armii 
Andersa brakuje jedzenia, leków, sprzętu - słowem 
wszystkiego. Większość żołnierzy była chora, zmęczona 
i wygłodniała - ludzie ci potrzebowali pomocy 
i leczenia.W takiej sytuacji generał Anders 
zmodyfikował swoje plany i uzyskał zgodę na 
ewakuowanie  żołnierzy i cywilów  pociągami do Iranu.:
- 74 tysiące żołnierzy ( w tym mój wujek Józio, który 
póżniej walczył pod Monte Cassino),- 41 tysięcy 
cywilów (wśród nich moja Babcia - to był początek 
długiego powrotu do Ojczyzny).Życie cywilów stało się 
bardziej znośne za sprawą Amerykanów, którzy udzielili 
wsparcia materialnego w postaci wyżywienia 
i odzieży.Droga mojej Babci z Syberii do Polski wiodła 
m.in. przez : Uzbekistan, Pakistan, Indie, Iran, Kenię, 
Ugandę. 
  
 Dnia 4 lipca 1943 r. przebywała w rejonie 
Gibraltaru i uczestniczyła w spotkaniu z generałem 
Władysławem Sikorskim, który przeprowadzał 
inspekcję Sił Armii Polskiej na Wschodzie a także 
spotkał się z cywilami. Właśnie po tym spotkaniu 
generał Sikorski  wracał do Londynu . Tuż po starcie 
samolot runął do wody. Zginęło 16 osób ( w tym generał 
Sikorski i jego córka Zofia Leśniewska) - nie wszystkie 
ciała ofiar zostały odnalezione a tajemnica katastrofy 

nie została wyjaśniona dotychczas. To kolejny cios dla 
Polaków - Sybiraków. Moja Babcia musiała zmierzyć się 
z jeszcze jednymi emocjami - dowiedziała się o śmierci 
dwóch synów żołnierzy : w Teheranie -Staś, w Wiedniu -
Jaś. Wreszcie po trudach dotarła do Polski. Wracała 
pociągiem i na stację w Brodach k/ 
Szczebrzeszyna  wyjechał furmanką jej zięć (mój Tato). 
Pociąg przyjechał, pasażerowie wysiedli - Babci nie 
ma.   Tato zamierzał wracać już do domu zdziwiony co 
się stało.???? W pewnym momencie zauważył, że za 
nasypem kolejowym coś dziwnego dzieje się. Poszedł 
sprawdzić i zobaczył Babcię szarpiącą się z młodymi, 
silnymi mężczyznami. Co się wydarzyło????? Ci ludzie 
jechali pociągiem i zauważyli starszą kobietę 
podróżującą z dużą ilością walizek. Zanim pociąg 
wjechał na stację, wyrzucali walizki przez okno, by 
spokojnie je póżniej zabrać. Ta słaba kobieta 
postanowiła zawalczyć o swoje. Na szczęście wszystko 
dobrze się skończyło. 
 

(Opracowała: Maria) 

 

Sybiraki 

Zwyczaje Wielkopostne 

Tradycja, to treści kultury takie jak: obyczaje, 
poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, 
normy postępowania, które są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie dlatego, że dla danej 
zbiorowości są szczególne ważne i godne zachowania 
teraz i w przyszłości. W naszej rodzimej kulturze 
związane są one między innymi ze sposobami 
obchodzenia i świętowania wydarzeń roku 
liturgicznego. W naszym polskim świętowaniu 
zachowały się też wcześniejsze i starsze niż 
chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy. Przechowała je 
zwłaszcza tradycja ludowa. Praktyki i zaklęcia 
magiczne oraz elementy dawnych pogańskich świąt 
splotły się tu z elementami chrześcijańskimi, a religia 
i praktyki religijne z trwającymi od pokoleń 
obyczajami, zyskując przez to ludzki wymiar. Zespoliły 
się z codziennymi, choć żywotnymi sprawami, o których 
pamiętano zawsze podczas najbardziej nawet 
wzniosłych obchodów świątecznych. Do odwiecznych 

zaklęć odziedziczonych po pogańskich przodkach 
wprowadzono Imię Boże, co miało stanowić o ich 
skuteczności. Podobnie Imię Boże wprowadzili do swych 
praktyk zmawiacze i guślarze. Podobnie znak krzyża 
czyniony przy wykonywaniu różnych codziennych 
czynności (prace polowe, pieczenie chleba, codzienny 
posiłek) miał zapewnić ich powodzenie. W wielu 
przypadkach różni święci Kościoła są spadkobiercami 
czczonych wcześniej bóstw i duchów opiekuńczych. 
Kościół bowiem stopniowo nałożył swój własny 
kalendarz na tradycyjny, zwyczajny, niepisany 
terminarz przedchrześcijańskich świąt i uroczystości. 
Ponadto każde pokolenie wzbogacało i stale wzbogaca 
ów kalendarz i związane z nim święta i uroczystości 
o nowe obchody i nowe zwyczaje, o nowe formy 
i treści, odpowiadające wymogom życia. Pomimo, że na 
przestrzeni dziejów ulegały one zmianom, to jednak 
widać ciągłość przynajmniej niektórych obrzędów, 
zwłaszcza tych, które stanowią tradycje świąteczne. 
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 Wielki Tydzień - ostatni w Wielkim Poście, 
poprzedzający najważniejsze święto chrześcijan - 
Zmartwychwstanie Pańskie, jest okresem wzmożonych 
umartwień, postów i praktyk religijnych. W kościołach 
uroczyście obchodzi się Misterium Męki Pańskiej. Ale 
jest to również czas zakupów, ostatnich, wiosennych 
porządków, świątecznego gotowania, pieczenia, 
kraszenia jajek i innych świątecznych przygotowań. 
Obfituje także w liczne tradycje ludowe i zwyczaje 
domowe. Najbogatsze w obrzędy są ostanie trzy dni 
Wielkiego Tygodnia. W Kościele dni te: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota i wszystkie 
związane z nimi nabożeństwa i uroczystości religijne 
zwane są Triduum Świętym, Wielkanocnym lub 
Paschalnym, kończącym się Nieszporami w Niedzielę 
Wielkanocną. Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek - 
robiono porządki w chałupach. Bielono ściany, myto 
okna, czyszczono obrazy, szorowano podłogi. Wielka 
Środa - dzień ten miał charakter zaduszkowy. 
W kościele uroczyście otwierano drzwi do nawy 
głównej. Wielki Czwartek - w kościołach milkły dzwony, 
więc chłopcy biegali z kołatkami po wsi. W powiecie 
włodawskim przez sześć dni po Wielkim Czwartku nie 
wolno było prać kijanką, rąbać drzewa, młócić i prząść, 
co miało przyciągać pioruny. Wielki Piątek - 
obowiązywał post ścisły. W kościołach przygotowywano 
groby Jezusa. Należało przed wschodem słońca umyć 
się w bieżącej wodzie lub w misce z wrzuconymi 
pieniędzmi, co wróżyło pomyślność. Nie wolno było 
także nic pożyczać, aby nie zabrakło szczęścia w domu. 

W niektórych rejonach Lubelszczyzny wierzono, że 
mycie dzieci w tym dniu zapobiega parchom i innym 
krostom. Wielka Sobota - ksiądz święcił ogień, wodę 
i pokarmy. Najczęściej odbywało się to w chałupie 
najbogatszego gospodarza lub przed przydrożnym 
krzyżem. Do kosza wkładano dużo jaj, bochen chleba, 
pęto kiełbasy, boczek, ser, masło, cały chrzan, sól. 
Wieczorem rozpalano pod kościołem ogniska, w których 
palono gałęzie tarniny, śliwy oraz stare palmy - popiół 
służył do posypywania głów w następną Środę 
Popielcową. Każdy zabierał ze sobą ciernie, które 
wsadzano w strop, aby piorun nie uderzył w dom. 
W kościele odbywała się całodobowa adoracja grobu 
Jezusa. W niektórych wsiach np. w Janowcu w tym dniu 
głośno bębniono. We wschodniej części Lubelszczyzny 
budowano huśtawki i krętawki, które służyły wszystkim. 
Wielka Niedziela - rozpoczynała się od Mszy 
rezurekcyjnej, po której każdy gospodarz starał się 
wrócić jak najszybciej do domu, co zapewniało 
urodzaj. Tego dnia witano się słowami „Chrystus 
zmartwychwstał” powtarzanymi trzykrotnie. 
W odpowiedzi wypowiadano słowa „Prawdziwie, że 
wstał” powtarzanymi również trzykrotnie (zwyczaj ten 
w mojej rodzinie jest kultywowany do dnia 
dzisiejszego). Przed rozpoczęciem śniadania 
wielkanocnego gospodarz dzielił się jajkiem z rodziną 
i składano sobie życzenia.  W tym dniu było wiele 
nakazów, zakazów i wróżb. Skorupki ze święconych 
jajek rozrzucano po izbie, aby nie było robaków lub po 
polu, aby niszczyły chwasty. Podkładano je kurom do 

Wielki Tydzień 

Ich trwanie w społecznej pamięci i w kulturze jest 
pomimo zmieniającego się życia niezwykle budujące, bo 
świadczy o naszej tożsamości. Obrzędy, zwyczaje 
ludowe związane z obchodami Świąt Wielkanocnych 
z regionu Lubelszczyzny zebrał i opisał Oskar Kolberg. 
Jednak, to co wpływa na kultywowanie tych tradycji 
w życiu konkretnego człowieka, to przede wszystkim 
wychowanie do ich pielęgnowania wyniesione z domu 
rodzinnego. Dlatego przeżycia z dzieciństwa, które 
towarzyszyły przygotowaniom świątecznym, jak i same 
Święta spędzane w gronie rodzinnym decydują 
o późniejszym pielęgnowaniu ich w dorosłym życiu. Do 
takich niezwykłych okresów mających swoją 
obrzędowość należy okres Wielkanocny, który to okres 
poprzedza Post zwany Wielkim. Wielki Post - trwa od 
Środy Popielcowej do Wielkanocy. Nie wolno było 
urządzać zabaw i śpiewać wesołych pieśni. Jadano 
potrawy postne: żur, kapuśniak z chlebem, kasze, kisiel 
z owsa, rosół ze śledzi, groch, prażony len, barszcz 
grzybowy, kartofle z lnem itp. W piątki uczestniczono 
w Drodze Krzyżowej, w niedzielę po południu 
w Gorzkich Żalach. W chrześcijańskich domach był 
zwyczaj śpiewania Gorzkich Żali w gronie rodzinnym 
w każdy piątek Wielkiego Postu. Ten zwyczaj zachował 
się do dnia dzisiejszego, niestety, tylko w niektórych 
domach â zwłaszcza tych, gdzie rodziny są 
wielopokoleniowe. 

 

Podczas Wielkiego Postu wiele osób rezygnowało 
z picia alkoholu i palenia tytoniu. Fajki i woreczki 

z tytoniem lub machorka odkładano do schowków 
i sięgano po nie dopiero w Niedzielę Wielkanocną. 
Odkładano i dla pewności zamykano na klucz 
instrumenty muzyczne. Niedozwolona była muzyka, 
ustawały śpiewy, wszelkie zabawy i spotkania, 
a młodzież i dzieci karcono za głośniejsze śmiechy 
i krzyki. Na całe sześć tygodni ustawało życie 
towarzyskie. Zastępowały je wspólnie odmawiane 
modlitwy. Wszystkim tym rygorom ludzie poddawali się 
bez protestu i z wielką skwapliwością oddawali się 
wielkopostnym praktykom. Obecnie Wielki Post trwa 
pełne sześć tygodni i jak wszystkie chrześcijańskie 
posty, ma znaczenie oczyszczające. Zgodnie z nauką 
Kościoła Post Wielki powinien być czasem umartwień, 
wzmożonej pobożności. Ma przybliżać wiernym 
najważniejsze tajemnice wiary i przygotować ich do 
godnego uczestnictwa w wielkim święcie 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

(opracowała: AŻ) 
 
 

 Praca napisana w oparciu o następujące pozycje: 
1. Ogrodowska Barbara, Święta polskie. Tradycja i 
obyczaje, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1996. 
2. Kolberg Oskar, Chełmskie: część I, [Warszawa] : Lud. 
Spółdz. Wydaw. : Pol. Wyd , [po 1964 r]. 
3.Regina Balcerzak :Obyczaje i wierzenia związane z 
okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy 
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gniazda, by się dobrze niosły. Jajka toczono po 
grzbietach koni i krów, aby były zdrowe, tłuste i lśniące. 
Kości ze święconego zakopywano w ogrodzie dla 
odstraszenia kretów oraz dawano je psom, by nie 
chorowały na wściekliznę. Po zachodzie słońca nie brano 
święconego do ust, aby nie zachorować na kurzą 
ślepotę. Nie można było zamiatać, bo kury będą 
rozgrzebywać grządki. Nie wolno było spać w dzień, bo 
będzie cały rok bolała głowa. Nie pito wody, by 
pragnienie nie męczyło cały rok. W tym dniu również 
w dawnych czasach dla podkreślenia wagi święta nawet 
nie rozpalano ognia. Lany poniedziałek (dyngus, śmigus, 
śmingus, szmigus, lejek) - w tym dniu wzajemnie 
polewano się wodą. W ciepły dzień wrzucano 
dziewczyny do rzeki lub polewano wiadrami. 
W centralnej Lubelszczyźnie znany był zwyczaj 
chodzenia po dyngusie, kiedy to śpiewano pieśni 
o śmierci Pana Jezusa i życzeniowe dla gospodarzy. 
 Pisanki - wierzono, że chronią dom przed 
nieszczęściem, obdarowywano nimi kolędników, 

sympatię. Zwyczaj wykonywania pisanek sięga 
X w. W różnych częściach regionu nazywały się one 
inaczej np. pisęka, piska, pisa, malowanka, kraszanka, 
krasanka, kraska. Jaja jednokolorowe nazywano 
byczkami. 
Przewody - pierwsza niedziela po Wielkanocy. Chłopcy 
ponownie mogli oblewać wodą dziewczyny, przed czym 
wykupywały się one pisankami. Wieczorem w karczmie 
odbywała się zabawa. 

 
 (Opracowała: AŻ) 

 
 Praca napisana w oparciu o następujące pozycje: 
1. Ogrodowska Barbara, Święta polskie. Tradycja i 
obyczaje, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1996. 
2. Kolberg Oskar, Chełmskie: część I, [Warszawa] : Lud. 
Spółdz. Wydaw. : Pol. Wyd , [po 1964 r]. 
3.Regina Balcerzak :Obyczaje i wierzenia związane z 
okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy 
 

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu. 

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty. 

Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza. 

Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na wykopki) 

Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza.(4 marca) 

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza 

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi. 

Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa(9 marca) 

Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel będzie 

ładnie.(10 marca) 

Na św. Grzegorza idzie zima do morza(12 marca) 

Gdy w marcu niebo od południa ryknie, rok wszego dobra z tego wyniknie. 

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rolnik się śmieje. 

Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.(16 marca) 

Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.(17 marca) 

Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda, to sadź gdzie woda. 

Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie. 

Na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie.(19 marca) Święty Józef pogodny, będzie roczek wodny. 

Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.(21 marca) 

Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się zdarzy, zima już nie przydarzy. 

Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny. 

W dni krzyżowe męka boża, wstrzymaj się od siewu zboża. 

Jakie jest Zwiastowanie, takie będzie i Zmartwychwstanie 

Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu. 

Kiedy w marcu plucha, to co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze. 

Przysłowia na marzec 
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Kwestia podejścia do życia ma duży wpływ na nasze 
samopoczucie o czym przekonuje nas LAUREATKA LITE-
RACKIEJ NAGRODY NOBLA  - Wisława Szymborska. 
        
Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, 
grzecznie mu odpowiem , że" dobrze, dziękuję" 
To , że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, 
astma , serce mi dokucza i mówię z zadyszką, 
puls słaby, krew moja w cholesterol bogata, 
lecz dobrze się czuję , jak na moje lata. 
Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę, 

choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. 
 W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, 
ale przyjdzie ranek......znów się dobrze czuję. 
Mam zawroty głowy, pamięć "figle" płata, 
lecz dobrze się czuję , jak na swoje lata ! 

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, 
że kiedy starość i niemoc przychodzi, 
to lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości 
i nie opowiadać o swojej starości. 
Zaciskając zęby z tym losem się pogódż 
i wszystkich wokoło chorobami nie nudż! 

 
 
 
 
Powiadają: "Starość okresem jest złotym", 
kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym...... 
Uszy" mam w pudełku,  "zęby" w wodzie studzę, 
"oczy" na stoliku , zanim się obudzę...... 
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje: 
"Czy to wszystkie części , które się wyjmuje?" 

Za czasów młodości (mówię bez przesady) 
łatwe były biegi, skłony i przysiady. 
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, 
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą..... 
A teraz na starość czasy się zmieniły, 
spacerkiem do sklepu , z powrotem bez siły. 

Dobra rada dla tych , którzy się starzeją: 
niech zacisną zęby i z życia się śmieją..... 
Kiedy wstaną rano , "części" pozbierają, 
niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. 
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, 
to znaczy , że są ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ 

„Jak ja się czuję"  

Seta i galareta 

Ciasto: 

* 2 szklanki mąki pszennej (280g),  
* 150g masła,  
* 14 g świeżych drożdży,  
* 1 jajko, 
* 2 łyżki śmietany,  
* 1/2 łyżki cukru,  

* 1/4 łyżeczki soli.  

Farsz: 

* 450 g obranych ziemniaków,  
* ok 1-1,5 szklanki śmietany,  
* 275 g sera białego tłustego,  
* 450 g kaszy gryczanej prażonej,  
* 1 łyżka masła (proponuję zwiększyć ilość 
tłuszczu do ok 125g),  
* 3 jajka, 
* sól, 
* pieprz, 
* mięta 

(niekoniecznie). 

 foremka ok 

18x24cm. 

 

 

 

 1.Przygotowujemy ciasto: do malaksera 
wrzucamy masło pokrojone na małe kawałki, 
wsypujemy mąkę, cukier, sól i miksujemy, 
następnie wrzucamy drożdże, jajko, śmietanę, 
znowu chwilę miksujemy. Potem zlepiamy 
wszystko w jedną kulę, zawijamy w folię 

spożywczą i wkładamy do lodówki.  

 2. Ziemniaki gotujemy do miękkości 
w osolonej wodzie. Odlewając wodę 
ugotowanym ziemniakom, zostawiamy trochę na 
dnie, tłuczemy, wsypujemy kaszę, dodajemy 
łyżkę masła, mieszamy, przykrywamy i 

odstawiamy na pół godziny.  

 3. Następnie do ziemniaków z kaszą 
dodajemy ser, śmietanę. Mieszamy, 
przyprawiamy. Dodajemy jajka i znowu 

mieszamy. 

 4. Foremkę wykładamy papierem do 
pieczenia, a następnie wykładamy dno i brzegi 

foremki około 1/2 rozwałkowanego ciasta.  

 5. Na ciasto wykładamy nadzienie, 
przykrywamy drugim płatem rozwałkowanego 
ciasta. Nakłuwamy widelcem, smarujemy 
rozbełtanym jajkiem i pieczemy w 160°C przez 

około 1,5h. 

Można jeść na zimno i na gorąco.  

Pieróg biłgorajski 
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Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Sułów 

Zgrupowanie 
"WRESTLERA" 
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Sekrety Wsi..." – Niezależna Gazetka Regionalna 

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) 
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/  

Dzień dobry, jest Marysia? 
- Dzień dobry. Słyszałem, że zabierasz moją córkę na walentynkową randkę. 

- Tak, proszę pana. 
- Gdzie zamierzasz ją wziąć? 

- W moim aucie.  
————-————————— 

- Jeden żółw wchodzi na górę i śpiewa za rok może dwa… 
- Drugi schodzi z góry i śpiewa 40 lat minęło jak jeden dzień 

————————————- 

Humor 

Autorzy zdjęć: 
Irena Misiarz 
Mateusz Pić 
Stowarzyszenie Więź Pokoleń 
UG Sułów 
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