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Tak wspomina ten czas przygotowań do świąt 
Aleksandra Bulak z Sułówka 

Wielkopostny czas 
W zaśnieżonych wsiach, oddalonych od 

kościołów śpiewano Gorzkie Żale w niedzielę, a w piątki 
odprawiano Drogę krzyżową. Ludzie gromadzili się w 
większej izbie, wspólnie śpiewali i odprawiali 
nabożeństwa, znając treść modlitw na pamięć. 

Wygłodzeni ludzie czekali Wielkanocy. 
W Wielkim Tygodniu, który rozpoczynała Niedziela 
Palmowa święcono palmy. W każdej palmie musiała być 
obowiązkowo trzcina i bazie wierzbowe, symbol męki i 
biczowania Chrystusa i odradzającego się życia. 
Dzieciom dawano święcone „kotki” do połknięcia – 
chroniło to, jak mówiono, przed bólem gardła. 

W Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Piątek 
i Sobotę ludzie gromadnie uczestniczyli 
w nabożeństwach. Nie wolno było wtedy piec chleba, 
prać, a w Wielki Piątek przeglądać się w lustrze. 
W Wielka Sobotę święcono pokarmy po wsiach, gdyż do 
kościoła było daleko. Księdza przywożono bryczką, do 
której zaprzęgano najpiękniejsze konie. 

W pierwszej połowie dwudziestego wieku 
przynoszono święconkę w dużych koszach, zdarzały się 
nawet całe udźce wieprzowe czy cielęce, bochny 
chleba, sery, kiełbasy, baby maślanez drożdżowego 
ciasta pieczone w piecach w dużych rondlach i kopy 
jaj. Do Rezurekcji nie jedzono święconego. W izbie 
unosiły się piękne zapachy mile nęcące wyposzczone 
żołądki. Dopiero po podzieleniu się jajkiem 
następowało świąteczne, obfite śniadanie. 

Rodzinna anegdota wielkanocna. 
Był w naszym regionie zwyczaj, że kto pierwszy 

powróci do domu po Rezurekcji, ten najprędzej 
ukończy żniwa. Zdarzyło się raz przed wojną, że stryj 
mojej mamy – Ignacy Majewski po usłyszeniu  << Ite 

Missa est.>> [łac. Idźcie ofiara spełniona. (przyp. 
red.)] , zostawił żonę w kościele i co pary w koniach 
popędził do domu. Domownicy musieli iść ze 
Szczebrzeszyna do Sułówka pieszo dziesięć kilometrów. 
Utarło się później powiedzenie: „ Śpieszno mu jak 
Ignacowi do żniw!” 

Świętowanie 
Przed śniadaniem gospodarz kropił domowników 

wodą poświęconą (razem z pokarmami) w Wielką 
Sobotę, święcąc także wszystkie pomieszczenia 
w domu, a po sutym posiłku robił obchód pól święcąc je 
i błogosławiąc. Znaczyło to w tamtych czasach bardzo 
wiele! Przy tej okazji gospodarz sprawdzał też jak się 
mają oziminy, trawy, czy przetrwała koniczyna. W ten 
ciepły świąteczny dzień życie bijące z Matki – Ziemi 
łączyło chłopa jakąś nadziemską mistyką z Bogiem, 
Naturą, Kosmosem. 

W Wielka niedzielą gospodynie nie miały prawa 
spać. Drzemka poobiednia wróżyła chwasty w polu 
i nieurodzaj. W drugi dzień Świąt odbywał się śmigus-
dyngus. Oblewano się wodą nawzajem od samego rana. 
Gdy panna była bardziej mokra, tym bardziej dumna, 
że ma większe powodzenie u kawalerów. W tydzień po 
dyngusie, w Przewodnią Niedzielę panny obdarowywały 
chłopaków pisankami, natomiast chłopcy, na odpuście 
w Nieliszu 24 kwietnia, na świętego Wojciecha – 
kupowali dziewczętom pierścionki. 

Najczęściej po świętach wracał bieda 

i przednówek lecz Wielkanoc starano się obchodzić 

suto, nieraz nawet zadłużając się. 

 

(Autor: Aleksandra Bulak) 

Tak dawniej świętowano Zmartwychwstanie 
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Dzieje szkolnictwa w Deszkowicach 
Szkolnictwo w Deszkowicach w okresie II wojny 
światowej 
 Niewiele wiadomo na temat szkolnictwa 
w Deszkowicach w czasie trwania wojny. Obowiązywało 
wtedy tajne nauczanie w domach, gdyż niemożliwe 
było prowadzenie zajęć w szkole w języku polskim. 
W lutym 1940 roku na gminę nałożono kontyngent 
zboża w wysokości 1600 ton dla okupanta. Dla gminy 
była to ogromna ilość zboża, mieszkańcom zostawały 
wtedy śladowe ilości (Klukowski 1958, s. 101). 
W październiku 1940 gmina nie zdołała wywiązać się 
z nałożonego kontyngentu, co spowodowało, 
że   łapance aresztowano nauczyciela Teofila 
Padzińskiego (Klukowski 2007 t. I, s. 125). 
Natomiast rok 1941 można uznać za przełom w dziejach 
szkolnictwa w Deszkowicach, bowiem właśnie wtedy 
dokonano podziału Deszkowic: na Pierwsze i Drugie. 
Według archiwalnych akt „podział” ten wprowadzono 
poprzez utworzenie osobnej gromady Deszkowice 
Drugie. Granicą dzielącą niegdyś całe Deszkowice 
ustanowiono rzekę Wieprz. Dodatkowo w tym okresie 
utworzono gromady: Kulików (1940), Kawęczyn Kolonia 
(1941) oraz Rozłopy Kolonia (1942 (Akta Gminy Sułów, 
sygn. 61). Nieznane są powody podjęcia podziału 
terytorialnego miejscowości. Nie wiadomo również, kto 
był inicjatorem tych zmian - czy było to działanie władz 
okupacyjnych, czy uczyniono to na prośbę 
mieszkańców. Są to jedynie przypuszczenia. Murowana 
szkoła przypadła mieszkańcom Deszkowic Drugich. 
Mieszkańcy lewobrzeżnej części miejscowości 
uczęszczali na zajęcia organizowane w prywatnych 
domach, do czasu zbudowania szkoły, o czym w dalszej 
części artykułu. 
Szkolnictwo po wojnie 
Po wojnie kierownikiem szkoły był Włodzimierz 
Kopanicki. 6 sierpnia 1944 roku sporządził sprawozdanie 
zaadresowane do Inspektora Szkolnego w Zamościu na 
temat zasobów dydaktycznych. Brzmi ono następująco: 
Budynek szkolny w Deszkowicach jest murowany, 
pokryty blachą, parterowy. W budynku znajduje się 
jedna sala szkolna, małe pokoiki i jedna kuchnia. Jeden 
pokoik zamieszkuje kowal z rodziną. Mieszkanie to 
wyznaczył mu Komitet Miejscowy. 
W klasie znajduje się 28 ławek szkolnych, 3 szafy, 1 
stół i 2 tablice. 13 ławek szkolnych i tablica znajduje 
się w sąsiedniej wsi Kulikowie w domu Kwiatkowskiego 
Marcina. 
Kopanicki Włodzimierz 
Kierownik szkoły 
Z końcem października 1944 roku miał miejsce 
incydent, bowiem milicja sułowska aresztowała 
nauczyciela Władysława Drabika „Wichra” z Deszkowic. 
W czasie próby ucieczki w Szczebrzeszynie został zabity 
przez jednego z milicjantów. Wywołało to wzburzenie 
zarówno wśród mieszkańców wsi, jak też w szeregach 
partyzantów. Zaraz po tym przeprowadzono akcję na 
posterunek w Sułowie, gdzie zlikwidowano 7 
milicjantów (Klukowski 2007 t. II, s. 120). 
Do kadry nauczycielskiej wtedy należeli: Teofil 
i Bronisława Padzińscy, Maria Słomińska oraz Franciszek 
Chmiel. Wkrótce do kadry dołączyli: Aniela Guzowska 
oraz Adolf Nowicki. Według stanu na rok szkolny 
1944/1945 naukę pobierało 197 uczniów. Przewidywaną 

ilość uczniów na kolejny rok szkolny szacowano na 258 
osób. Według danych na dzień 1.10.1946 do szkoły 
uczęszczało 105 chłopców i 98 dziewcząt (Inspektorat 
Szkolny w Zamościu, sygn. 336). Stan faktyczny ilości 
uczniów przedstawia poniższa tabela: 

 

 Dalsze dzieje szkolnictwa dotyczyć będą 
wyłącznie Deszkowic Pierwszych, gdyż właśnie ta 
miejscowość była przedmiotem gromadzenia 
materiałów do pracy dyplomowej w 2013 roku. Poniższe 
informacje opracowano na podstawie archiwalnej 
kroniki Szkoły Podstawowej w Deszkowicach tom I. Co 
prawda starsi czytelnicy mogą pamiętać początki 
szkolnictwa w szkole przy szosie, nie mniej jednak 
warto te dzieje przypomnieć młodszym czytelnikom. 
Wstęp do I części kroniki szkoły, której sporządzanie 
rozpoczęto w maju 1955 brzmi następująco: 
Rys historyczny 
Nad górnym Wieprzem w powiecie zamojskim rozsiadła 
się w XV wieku wieś pańszczyźniana, o typowo 
staropolskiej nazwie Deszkowice. Założona na 
obszarach dóbr ordynacji hr. hr. Zamojskich 
(poprzednio Górków) mieściła ludność chłopską, 
zatrudnioną w okolicznych dobrach Zamojskich. Pas 
lasów ciągnących się w kierunki północnym, od 
Michalowa po Nielisz służył chłopom chrustem na opał 
i zapasem grzybów, jagód, drobnej zwierzyny oraz 
pastwiskiem dla bydła, gdyż gęsi korzystały z łąk 
zarosłych z rzadka wierzbą zwanych „Łozy”. Ukaz 
carski z r. 1864 wprowadził uwłaszczenie Deszkowian 
dając im w posiadanie serwitut leśny. 
Jako pomnik dawnej pańszczyzny pozostał we wsi 
folwark Zamojskich rozparcelowany dopiero przed 
drugą wojną światową. Ludność typowo rolnicza 
znajdowała pracę na pańskiej roli, swoim zagonie lub 
trudniła się chałupnictwem, jako tkacze, sukiennicy lub 
szewcy. Długie wieczory zimowe spędzała w miejscowej 
arendzie (karczmie) stojącej na południowym rogu wsi, 
u mostu na Wieprzu, utrzymywanej, jak w całej Polsce 
przez Żyda. Misiarze, Chwiejczaki i Lipscy – to 
najczęściej spotykane nazwiska mieszkańców. Nie brak 
też Pańczyków, Kobylarzów, Sokołów. 
Po prawym brzegu rzeki, pod górą rozsiadło się 
skupisko chałup biedoty wiejskiej wyrobników, 
rękodzielników zwane do dziś „miasteczko”. Pola orne 

Rok szkolny Stan na dzień: Liczba uczniów 

1944/1945 15.09 197 

1946/1947 01.10 203 

1947/1948 01.10 194 

1948/1949 15.05. 214 

1949/1950 01.10 196 

1949/1950 30.06 193 

Tab. 7. Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły 
Powszechnej „Pod Lasem” w Deszkowicach po 

zakończeniu wojny 

Źródło: Inspektorat Szkolny w Zamościu, sygn. 336) 
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ciągnące się od lewego brzegu Wieprza długimi paskami 
na zachód aż po Źrebce przyśpieszyły w roku 1936 
komasację gruntów a w związku z tym rozszerzenie 
zabudowań na obszar niemal 7 kilometrów tak jak od 
Źrebiec po Wielączę. 
Dotychczasowy budynek szkolny tkwiący na skraju lasu 
po prawym brzegu rzeki przestał spełniać rolę szkoły 
macierzystej, dogodnej dla wszystkich i odtąd kiełkuje 
wśród kolonistów myśl budowy nowej szkoły w swoim 
rejonie zwłaszcza w pobliżu szosy Szczebrzeszyn – 
Sułów, która skupiałaby młodzież z „Czternastki”, 
„Podszosia” i Gór. 
Antagonizm pomiędzy 
mieszkańcami Starowsi, 
a pozostałymi dzielnicami 
rośnie spowodowany 
sprawą dewastacji lasu lub 
likwidacją remizy 
strażackiej zbudowanej na 
miejscu dawnej karczmy. 
Życie kulturalne wsi 
skupiające się przed 
komasacją w Kole 
Młodzieży „Siew” i dobrze 
postawionej Straży 
Ochotniczej zaczyna na 
skutek rozprzestrzenienia 
się zabudowań zanikać – 
słowem dzielnicowość wsi 
powtarza historię dawnej 
Polski dzielnicowej. 
Ambicją „Czternastki”, 
„Podszosia” i „Gór” jest 
usamodzielnienie się, 
stworzenie własnego 
ośrodka kulturalnego 
z własnym budynkiem 
szkolnym w pierwszym 
rzędzie. Tymczasem konieczność życiowa zmusza ich do 
wynajmowania mieszkań corocznie na szkołę dla 
najmłodszych klas I-IV jako eksponówkę. Mieści się ona 
kolejno u Pańczyk Katarzyny, Chwiejczaka Michała, 
Kołodziejczyka Jana, Adamca Pawła, Poździka 
Antoniego. 
Stąd też w maju 1954 roku, na zebraniu rodzicielskim 
pod przewodnictwem kierownika szkoły Franciszka 
Chmiela podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Na 
miejsce dla nowej szkoły wybrano plac przy szosie 
Szczebrzeszyn – Sułów w dzielnicy „Pod szosą”. 
Budowie patronowała również miejscowa orkiestra 
„Świrki”, która zobowiązała się grać na zabawach na 
sumę 5000 zł, by zgromadzić fundusze na materiał do 
jej budowy. W ten sposób dzięki ofiarności orkiestry 
oraz zarobionych pieniędzy przez Koło Młodzieży 
wskutek organizowanych zabaw i przedstawień, w 1955 
roku powstał nowy, drewniany budynek szkoły 
o wymiarach 20 na 10 metrów z przybudówką służącą 
jako mieszkanie dla kierownika. Z końcem sierpnia 1956 
roku dokonano uroczystego otwarcia szkoły. 
W uroczystości brały udział delegacje Kuratorium 
Okręgu Szkolnego obywatele Zachora i Chobota, 
Inspektor Oświaty Majewski W oraz mieszkańcy wsi. 
Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego 
zatwierdzona została szkoła sześcioklasowa 
w  eszkowicach Pierwszych. Przyznano wtedy trzy etaty 

nauczycielskie dla Franciszka Chmiela (kierownik 
szkoły), Doroty Błaszczak oraz Marii Godzisz. Później 
utworzono kolejny etat, który objęła Bronisława 
Rogala. Etat ten utworzono wskutek „przygarnięcia” 
dzieci z pobliskiej Kolonii Rozłopy w szereg uczniów 
z Deszkowic Pierwszych. Budynek był wykończony 
prowizorycznie, nie było sufitów. Pierwszym woźnym 
został mianowany Chwiejczak Paweł. 
 

Fot. 2. Układ pomieszczeń drewnianej Szkoły 

Podstawowej "Pod Szosą": 

  
 Na rok szkolny 1958/1959 do kadry pedagogicznej 
należały osoby: Chmiel Franciszek, Rogala Bronisława, 
Hałasa Bolesław oraz Chmiel Zofia. Młodzież aktywnie 
brała udział w wystąpieniach okolicznościowych, 
organizowanych konkursach oraz wycieczkach. Wg 
stanu na rok szkolny 1962/1963, do kadry 
pedagogicznej należeli: Tetlak Czesław (p.o. 
kierownika szkoły), Nogalska Henryka, Rogala 
Bronisława, Rubajowie Kazimiera i Józef. Niestety nie 
podano w kronice jakie przedmioty były wykładane 
przez te osoby. Natomiast funkcję woźnego pełnił nadal 
Chwiejczak Paweł. 
W 1963 roku rozpoczęto kilka inwestycji przy Szkole 
Podstawowej. Na miesiąc maj datuje się rozpoczęcie 
przygotowań do budowy ogrodzenia wokół placu 
szkolnego. Wtedy wmurowano słupki żelazne. Całość 
placu szkolnego ogrodzono siatką drucianą w roku 1964. 
W październiku przystąpiono do budowy budynku 
gospodarczego. Budowę zakończono w czerwcu 1965 
roku. Wymiary budynku wynosiły 10 na 5,4 metra. 
Znajdowały się w nim dwa pomieszczenia, z których 
jedno przeznaczono na magazyn narzędzi praktyczno – 
technicznych.  

Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Deszkowicach 

tom I. 
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Tab. 8. Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Deszkowicach w latach 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Drewniany budynek Szkoły Podstawowej 

w Deszkowicach „Pod Szosą”. 

 

 W roku szkolnym 1964/1965 liczba uczniów 
wynosiła łącznie 117 uczniów. W podziale na kasy 
przedstawia się następująco: I – 20, II – 17, III – 16, IV – 
20, V – 15, VI – 14, VII – 15. W czerwcu 1965 roku kadrę 
pedagogiczną opuściła Rogala Bronisława wyjeżdżając 
do Kanady. Tam też pozostała. Na jej miejsce zgłosiła 
się Otławska (?) Krystyna, która rozpoczęła pracę 
w grudniu 1965 roku. Wtedy też wskutek uchwały GRN 
w Michalowie przejęto świetlicę gromadzką (nie 
ukończoną) na cele szkolne. Prawdopodobnie może 
chodzić o budynek usytuowany bliżej szosy, który 
rozbudowano w latach późniejszych. Przejęcie tego 
budynku pozwoliło na rozpoczęcie prac adaptacyjnych 
na cele edukacyjne. Dzięki czemu oddano do użytku 
2 izby lekcyjne oddzielonych ścianą wykonaną z płyt 
paździerzowych. Wkrótce (sierpień 1966) w budynku 

świetlicowym, w miejsce ścian z płyt wykonano ściany 
murowane. Płyty te zostały ponownie wykorzystane 
jako lamperie w drewnianej szkole. W roku 1966 dzięki 
staraniom kierownictwa szkoły, przydzielono szkole 
działkę pola o powierzchni 40 arów. 
W roku szkolnym 1966/1967 pracowało łącznie 7 
nauczycieli. Oprócz dotychczasowo pracujących: 
Tetlaka Czesława, Nogalskiej Henryki oraz państwa 
Rubajów, dołączyli Koczułap Zofia, Pańczyk Cecylia 
oraz Zdrojewska Krystyna. Wskutek wypadku z dnia 23 
września 1966 wypadkowi uległ kierownik szkoły Tetlak 
Czesław i przebywał na urlopie do końca sierpnia 1967 
roku. W tym czasie obowiązki kierownika szkoły przejął 
Rubaj Józef. Stan uczniów w oddziałach wynosił 
następująco: I – 14, II – 17, III – 18, IV – 17, V – 22, VI – 
20, VII – 18, VIII – 7. W tym też czasie Komitet 
Społeczny Budowy Szkoły z udziałem Komitetu 
Rodzicielskiego podjęto decyzję o przygotowaniach do 
rozbudowy szkoły. Kosztem 19 000 zł opracowano 
całkowitą dokumentację rozbudowy oraz rozpoczęto 
gromadzenie materiału. Sprawa rozbudowy szkoły była 
bardzo pilną kwestią z uwagi na bardzo trudne warunki 
lokalowe. 

Podano również informację 

o  wyk ładanych  p rzez 

pedagogów przedmiotach: 

Tetlak Czesław wykładał 

f izykę z  matematyką, 

Magdziarz Maria (przyjęta na 

miejsce Koczułap Zofii) razem 

z Nogalską Henryką – biologia, 

Pańczyk Cecylia – filologia 

(język) rosyjski, Rubaj 

Kazimierz – język polski oraz 

ki lka lat później też 

geografię. 

W roku 1968 kontynuowano 

przygotowywania się do 

rozbudowy budynku szkoły. 

Dnia 6 września przywieziono 

450 kg blachy na dach 

budynku, natomiast w marcu 

1969 roku zakupiono i zwieziono 18.000 sztuk cegły 

oraz 800 sztuk pustaków Unipol. W poszczególnych 

oddziałach uczęszczało (stan na rok szkolny 

1968/1969): I – 23, II – 19, III – 14, IV – 17, V – 20, VI – 

22, VII – 20, VIII – 17.   

 

(Opracował Bartosz Misiarz) 

Ciąg dalszy w następnym numerze. 

Rok szkolny Liczba uczniów 

1962/1963 107 

1963/1964 110 

1964/1965 117 

1965/1966 120 

1966/1967 133 

1967/1968 b.d. 

1968/1969 152 

1969/1970 156 

1970/1971 141 

Źródło: Kronika SP. 

Źródło: Kronika SP. 
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Drugiego kwietnia bieżącego roku mija 10 lat od 

momentu, kiedy to Papież Jan Paweł II zakończył swoją 

ziemską wędrówkę i odszedł od nas do” domu ojca.”  

Na temat Karola Wojtyły, późniejszego Papieża, 

dzisiaj świętego kościoła katolickiego powiedziano itak wiele, 

że kolejny tekst o tym wielkim człowieku i Polaku będzie 

tylko powielaniem już wcześniej przedstawionych faktów, 

opisanych myśli iżonych opinii. 

Niektórzy nasi czytelnicy zadadzą pytanie,  cóż więc 

mała lokalna gazetka mogła by  wnieść nowego do tego 

tematu?  

Nowego raczej nic, tyle, że nasz święty też niczego 

nowego nie mówił, nie przedstawiał żadnych sensacji za 

którymi goni dzisiejszy świat, nie starał się nikomu 

przypodobać, głosił tylko prawdę znaną już ponad dwa tysiące 

lat. Był i pozostanie niedoścignionym wzorem do 

naśladowania jak pięknie i mądrze można żyć. 

Mimo tej bezgranicznej dobroci i miłości jakimi 

chciał obdarować cały świat, wydano na niego wyrok śmierci, 

plac Świętego Piotra, kule przerażenie tłumów. Jego żarliwa 

wiara i ufność wobec boga przeważyła szalę zwycięstwa dobra 

nad złem choć cena była wysoka Konsekwencje zdrowotne 

tego zamachu dawały znać o sobie do końca życia, lecz duch 

pozostał nienaruszony. Starał się dotrzeć do każdego 

człowieka by wzmocnić go wiarą i dać wątpiącym nadzieję. 

 Nasuwa się tylko pytanie, czy ludzkość jako całość i 

my, jako pojedynczy ludzie, dostatecznie zrozumieliśmy i 

stosujemy się do jego wskazówek i? 

Przecież ten wyjątkowo długi i bogaty w  wydarzenia 

pontyfikat bacznie obserwował cały świat, którego dzisiaj 

rozpiera pycha i zajmuje pogoń za pieniądzem. Europa, 

kolebka Chrześcijaństwa, stara się zapomnieć o dwóch 

tysiącach lat historii i wiary. Czy do wyleczenia się z tej 

zbiorowej amnezji znowu potrzeba ofiar i przekształcania 

kościołów w hale targowe i meczety? 

  Wtedy może być za późno. Za taki stan nie da się 

zrzucić całej odpowiedzialności na księży i biskupów 

ponieważ za Chrześcijaństwo odpowiedzialni są wszyscy 

Chrześcijanie. 

Każdego dnia wszyscy stajemy na dziedzińcu pałacu Piłata i 

swoim życiem wydajemy wyrok :uwolnić ?czy ukrzyżować ? 

Od początków świata trwa zacięta walka na śmierć i życie 

między dobrem i złem i nie łudźmy się że teraz zło da się tak 

łatwo zwyciężyć, jego siły są potężne a metody walki 

podstępne i coraz nowsze. Poczynając od rewolucji 

francuskiej kiedy to zaczęto kpić z norm i zasad ludzkich i co 

gorsze boskich nasiliła się walka z wiarą chrześcijańską w 

Europie.  

W dwudziestym wieku dwa nieludzkie systemy starały się 

zabić w ludziach wiarę w Boga.  Początkowo walka była 

okrutna ale otwarta unicestwiono miliony istnień ludzkich lecz 

wiara pozostała to był sygnał aby zmienić metody walki. Z 

czasem zaprzestano bezpośrednich ataków a zaczęto uciekać 

się do zakamuflowanych i podstępnych metod rugowania 

Chrześcijaństwa z kontynentu. Bierna  postawa  wiernych w 

decydujących momentach spowodowała że w  wielu krajach 

Zachodu wiara w Boga stała się niepotrzebnym przeżytkiem i 

hamulcem w rozwoju cywilizacji.  

 Tylko cóż to za cywilizacja? Gdzie Boga zastępuje się 

pieniądzem, o duszy i sumieniu człowieka decyduje 

psychoterapeuta, a za wzór rodziny stawia się związki 

jednopłciowe. Czy tak ma wyglądać postęp i nowoczesność ? 

Jest to destrukcja tego co udało się przez wieki zbudować na 

fundamencie  prawdy.  

Obronie tej prawdy poświęcił swoje życie Jan Paweł II nie 

zważając na trudy i nie czekając że ktoś zrobi to za niego, 

niestety dziesięć lat temu zakończył się pewien etap tej drogi.  

Najwyższy czas , aby każdy z nas wiernych zajrzał w głąb 

własnego sumienia i odpowiedział na pytanie, kim ja 

właściwie jestem ? 

Czy aby nie tym biernym obserwatorem  z pod pałacu Piłata? 

 

 

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

 

 

 

10 rocznica śmierci Jana Pawła II 

W ciepły wiosenny wieczór - POKORNY, SKROMNY, SAM, 

Strudzony Pielgrzym Świata u nieba stanął bram. 

A tam Mu już Piotr Święty ciężkie wrota odmyka, 

A tam Go uśmiechnięty Pan Bóg na progu wita. 

A z ziemi bicie dzwonów głosi Mu pożegnanie, 

Że aż u bram niebieskich słychać ich wołanie. 

 

Uśmiecha się Piotr - Słyszysz Panie jak Mu grają? 

Nie chcą Go przecie oddać, bardzo Go kochają. 

Dałeś Go im na chwilę, na kawałek drogi, 

A dla nich już bez Niego świat zimny i wrogi. 

 

Wyciągnął Pan Bóg rękę - Chodź , spocznij po drodze, 

Boś się tam napracował  i nacierpiał srodze. 

Wiele po Twej wędrówce dobra pozostało 

Dałeś ludziom miłość i ciepła niemało. 

Wyprostuj znów ramiona, piersiom daj wytchnienie, 

Niech Cię już opuści słabość i cierpienie. 

 

Pielgrzym się wyprostował, popatrzył zdumiony, 

Poczuł się znowu silny, jakby odmłodzony. 

Skoro mnie Panie Boże wezwałeś do siebie, 

To Masz tu pewnie dla mnie pracę pilną w Niebie. 

Wszak nie na odpoczynek, nie na próżnowanie 

Wezwałeś mnie do siebie Sprawiedliwy Pa-

nie.                                                                              

                                                         

Nie umiem odpoczywać . Nie umiem próżnować. 

Mogę znowu dla Ciebie jak dawniej pracować. 

Tylko, jeśli Pozwolisz, nim zacznę od nowa - 

STAŁO SIĘ DRUGIEGO KWIETNIA 



7 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Chciałbym ja choć na chwilę zajrzeć do Krakowa, 

Pozwól mi Wadowice odwiedzić w milczeniu, 

Daj raz na moje Tatry popatrzeć w skupieniu, 

Bo dawno tam nie byłem, zajrzeć mi tam trzeba, 

Bo tam mój dom pozostał, piękniejszy od  Nieba. 

 

I uśmiechnął się Pan Bóg - Idż, odwiedż swe strony, 

A potem mam dla Ciebie pracę nieskończoną . 

Duch Twój we świat wyruszy, by głosić po drogach, 

Że wszyscy tam należą do jednego Boga. 

Aby nie zapomnieli możni tego świata 

Tego, czego uczyłeś przez te długie lata. 

B ę d z i e s z   P a t r o n e m   P r a w d y ...... 

(Autor nieznany) 

Nowa twarz remizy w Sułowcu 
Remont budynku remizy w Sułowcu, w której 

mieści się również świetlica wiejska wzbudzał emocje 
co najmniej od kilku lat szczególnie, że w innych 
miejscowościach coś się robiło a u nas – cisza. Z drobną 
zawiścią spoglądaliśmy na prace prowadzone w remizie 
i jej okolicach w Tworyczowie, na pięknie 
wyremontowany obiekt w Zakłodziu (gmina Radecznica) 
i jak to zwykle bywa, pesymiści prorokowali, że 
w Sułowcu nic się nie będzie działo. Wprawdzie 
bardziej zorientowani (lub przebywający bliżej władz 
gminnych) nieśmiało wspominali, że budynek remizy 
i jej otoczenie jest przewidziany do remontu, lecz tak 
naprawdę mało kto w to wierzył. 

Późną jesienią ubiegłego roku, tuż przed 
wyborami samorządowymi, buchnęła wieść gminna, że 
przetarg na prace remontowe został rozstrzygnięty, że 
prace muszą rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku 
pomimo niesprzyjającej im pory roku. 

O plotkach i rozmaitych wersjach krążących po 
Sułowcu, wzbudzających niezdrowe emocje nie będę 
pisać, było, minęło, nie ma po co o tym mówić. 

I wreszcie stało się (cyt. za stroną internetową 
gminy Sułów) 
„W dniu 20 listopada 2014r. podpisana została umowa 
pomiędzy Gminą Sułów reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Sułów Tomasza Pańczyka przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Sułów Czesławy Bubieło a firmą 
"MIGBUD" Waldemar Brzuś, w ramach której wykonane 
zostaną roboty budowlane pod nazwą 
„Remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Sułowiec. Zakres robót 
obejmuje wykonanie robót remontowo-
budowlanych budynku świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu w miejscowości Sułowiec. 
Zamówienie realizowane jest 
w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju 
w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania 
pomocy   ramach działania "Odnowa 
i rozwój wsi" objętego PROW 
(Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) na lata 2007-2013. 
Termin zakończenia inwestycji 31 
marzec 2015.” 
Przy podpisaniu umowy obecny był 
również dopiero co wybrany radny 
Sułowca  

Pan Piotr Szczurek, który całym sercem i duszą 
zaangażował się w realizację tego projektu. 
Zaplanowano m.in. przebudowanie istniejących 
pomieszczeń poprzez zmianę ścian działowych tak aby 
mogły powstać pomieszczenia higieniczno- sanitarne 
i socjalne, przystosowanie tych pomieszczeń dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, malowanie ścian 
i podłóg, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, 
urządzenie terenu poprzez utwardzenie powierzchni, 
odwodnienie budynku, remont ogrodzenia, elementy 
małej architektury, roboty w zakresie instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej itd. 
 Pod koniec listopada plac remizy stał się 
prawdziwym placem budowy.  
Wyjątkowo ciepła jesień, a właściwie już zima 
pozwoliła na rozpoczęcie pełną parą prac nie tylko 
w budynku ale i na zewnątrz. Rozpoczęto od 
demontażu starego, mocno już zdezelowanego 
ogrodzenia i postawienia od strony drogi całkowicie 
nowego, malowania pozostałych przęseł, malowania 
dachu budynku, a przede wszystkim w bardzo szybkim 
tempie kładziono kostkę brukową.  
 Pogoda rzeczywiście dopisywała wyjątkowo, 
były i takie dni, że pracownicy firmy pracowali 
w koszulkach z krótkimi rękawami. Mieszkańcy Sułowca 
wiernie sekundowali prowadzonym robotom i nie 
przeszkadzało im nawet koszmarne błoto, niestety 
nieodzowne przy układaniu bruku. Postępem prac 
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gorąco interesowały się władze gminy 
Sułów. Bardzo częstym gościem był wójt 
Pan Leon Bulak, przewodniczący Rady 
Gminy Pan Ryszard Pietrykowski oraz 
k i e r o w n i k  R e f e r a t u  R o z w o j u 
Gospodarczego Pan Sławomir Krzysiak jak 
i sołtys Sułowca Pani Henryka Bazeli oraz 
gospodarze budynku czyli prezes OSP 
Adam Bazeli i komendant Kazimierz 
Magdziarz. Podkreślić należy, że nie tylko 
codziennie ale i dwukrotnie w ciągu dnia 
plac budowy odwiedzał radny Piotr 
Szczurek, który na bieżąco fotografował 
zachodzące zmiany. Oczywiście 
w międzyczasie zmieniały się koncepcje 
zakresu prowadzonych prac, szczególnie 
co do ilości okien wymienianych na nowe. 
W końcu dzięki przychylności gospodarzy 
gminy Sułów udało się wymienić je 
wszystkie. Budynek, na razie z zewnątrz, 
już zaczął zmieniać wygląd. 
W styczniu zakończono układanie kostki brukowej. 
Odjechała znaczna część pracowników, natomiast 
pozostali w dalszym ciągu kontynuowali remont 
a częściowo i przebudowę pomieszczeń budynku 
remizy. Powstawały wreszcie tak oczekiwane przez 
mieszkańców i użytkowników budynku czyli OSP 
Sułowiec oraz Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” 
sanitariaty. Różne były warunki pracy, czasem 
robotnicy nieźle pomarzli a pewnie niejednokrotnie 
mieli dość samozwańczych inspektorów nadzoru czyli 
mieszkańców Sułowca, którzy z czystej ciekawości nie 
ominęli okazji by nie zajrzeć do środka. Spekulacjom, 
czy zdążą z zakończeniem prac W marcu nie było 
końca, choć już przy końcu lutego było widać, że 
zdążą. Zaczęła się najbardziej chyba uciążliwa 
(szczególnie dla mężczyzn) część prac remontowych 
czyli „wykończeniówka” oraz sprzątanie. Dobieranie 
kolorów ścian oraz glazury i terakoty odbywało się 
z udziałem naszej Pani sołtys Henryki Bazeli i jej 
koleżanek ze stowarzyszenia „Nasz Sułowiec”. 
Właściciel firmy Waldemar Brzuś był absolutnie otwarty 
na wszelkiego rodzaju sugestie ( to takie delikatne 
określenie damskiej dyktatury). Kolejno pojawiały się 
wiszący grill, śmietniki, ławeczki a znikały śmieci 
i maszyny budowlane, robotnicy myli okna i podłogi. W 
międzyczasie w czynie społecznym radny Piotr Szczurek 
i członkowie sułowieckiego OSP Jarosław Szat, Grzegorz 
Mrówczyński i Piotr Furmanek wymieniali włączniki 
prądu i kontakty oraz nie działające świetlówki, czy też 
zakładali nowe lampy.  
 Wreszcie 24 marca br dokonano odbioru 
inwestycji przez inwestora czyli władze gminy Sułów 
i odpowiednie służby tj. straż, Sanepid.  Nie wiadomo 
nam, czy odbiór odbył się całkowicie bezproblemowo 
czy też są jakieś usterki do poprawienia gdyż nasze 
miejscowe władze nie uczestniczyły w odbiorze 
inwestycji. Firma i jej pracownicy odjechali, zrobiło się 
nawet trochę smutno, bo zdążyliśmy się z nimi 
zaprzyjaźnić. Wartość wykonanych prac wyniosła 279 
tyś. zł.  
 Dużo? Na pewno nie mało ale zyskaliśmy 
bardzo ładne sanitariaty przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, rozbudowaną i nowocześnie 
urządzoną część gospodarczą (pospolicie zwaną 

kuchnią), świeżo umalowane pomieszczenia i podłogi, 
całkowicie nowe otwory okienne i drzwiowe, podjazd 
dla inwalidów i coś co jest bardzo ważne - estetyczne 
otoczenie obiektu. Napisałam estetyczne, choć nie jest 
to zupełna prawda, bo tak naprawdę uzyskaliśmy 
podstawy do estetycznego urządzenia terenu a więc 
zagospodarowania terenów zielonych, które stanowią 
obok miejsc wyłożonych kostką brukową istotną część 
placu. To już należy do nas; mieszkańców Sułowca, nie 
tylko „strażaków”, bo na budynku zawisła tablica 
„Świetlica wiejska” a więc jest to nasz wspólny obiekt. 
Korzystając z pięknej pogody 21 marca – pierwszego 
dnia wiosny- awangarda przyszłych sprzątaczy 
rozpoczęła pierwsze porządki. Nie była to jeszcze 
wielka grupa ale składała się nie tylko z członków OSP: 
Piotra Szczurka ( dodatkowo radnego i prowodyra 
„silnej grupy pod wezwaniem”), Adama Bazelego, 
Stanisława Kwapisza, Piotra Furmanka, Janusza 
Krukowskiego, Jarosława Szata, Jerzego Sobstyla, 
Zbigniewa Pitury, Zbigniewa Brodaczewskiego, Adama 
Sosnowskiego lecz również mieszkańców wsi: 
Stanisława Roczenia i Adama Gorgola. Autorka 
niniejszego artykuliku, również ambitnie zamiatała plac 
(no cóż każdy robił to co umiał). Nawet krowy Pana 
Mariana Krukowskiego chciały chyba nam pomóc, bo 
poczuwszy powiew wiosny i na pewno zainspirowane 
wesołą atmosferą na placu, gromadnie uciekły z obory. 
Niestety, ich gospodarz nie podzielił dobrych chęci 
zwierząt i zagonił je z powrotem.  
 Przed nami Święta Wielkanocne i jak 
zapowiadają prognozy, chwilowe pogorszenie pogody, 
więc z sianiem trawy, sadzeniem krzewów i kwiatków, 
pucowaniem wnętrza budynku wstrzymamy się do 
cieplejszych dni ale potem ruszymy pełną parą licząc 
oczywiście na szerszy udział mieszkańców Sułowca. 
Pomysły i każda para rąk jest mile widziana, 
szczególnie, że przed nami uroczyste otwarcie itd... 
Mamy nadzieję, że załączone zdjęcia należycie 
udokumentują ogrom przeprowadzonych prac dla dobra 
naszej wsi. 
 

(Autor: Hanna Mrówczyńska) 
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W dniu 9 marca odbyła się już V sesja Rady Gminy Sułów, podczas której złożył ślubowanie nowo wybrany 

radny z Michalowa-  Tomasz Pańczyk.  

Po rozpoczęciu, podaniu i zatwierdzeniu porządku obrad, Wójt zdał sprawozdanie z działalności Gminy od 
ostatniej sesji, która dotyczyła min.: 

  umorzenia podatku rolnego 
 ulg z tytułu nabycia gruntów 
 zaświadczeń z PO 
 dodatków mieszkaniowych 
 dodatków  energetycznych 
 Kart Dużej Rodziny 
 upomnień dla dłużników alimentacyjnych 
 zasiłków pieniężnych z GOPS 
 zwrotu podatku akcyzowego 
 wniosków o pokrycia dachowe 
przekazywania wpłat za odpady komunalne 

  
Kolejnym punktem było zapoznanie z ustawą z zakresu bezdomności zwierząt i zapobieganiu ich 

bezdomności , projektem programu opieki nad zwierzętami, który został przedłożony do zaopiniowania do 31 
marca, a następnie powinien być przyjęty do realizacji. 

Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia CIS (Centrum Integracji Społecznej) w formie samorządowego 
zakładu budżetowego  CIS Sułów z siedzibą w Sułowie. Przeciwnikiem tego przedsięwzięcia  okazał się  radny 
z Michalowa - Tomasz Pańczyk. 

CIS może prowadzić działalność wytwórczą, usługową, odpłatnie wykonywać zadania użytku publicznego 
zlecone przez osoby prywatne. Kto może skorzystać z tego programu? A więc, przede wszystkim osoby 
bezrobotne , które nie pracowały przez okres 12 miesięcy, osoby po przeprowadzonym leczeniu uzależnienia 
alkoholowego czy narkotykowego, osoby chore psychicznie, osoby zwolnione z zakładów karnych, osoby 
niepełnosprawne oraz inne osoby poszukujące pracy. Oczywiście, dotyczy to osób mieszkających na terenie 
Gminy Sułów. 

Powstaną trzy pracownie: 
§ Gospodarczo - cateringowa  - przygotowywanie posiłków, obsługa imprez okolicznościowych... 
§ Rolno - leśna – prace porządkowe na terenie Gminy Sułów... 
§ Remontowo - budowlana – usługi remontowe w budynkach użyteczności publicznej, konserwacja 

maszyn i urządzeń... 
  

Podjęto również uchwały dotyczące sfery finansowej , a dotyczyły min: 

 Wieloletniej prognozy finansowej 

 Zmian w ustawie budżetowej na 2015r 

 
(Autor: A.B.) 

Wieści Gminne 

V sesja Rady Gminy w Sułowie  

 W marcu minęło sto dni od momentu Kiedy to na 
sesji rady gminy Sułów nowa rada i nowy wójt złożyli 
ślubowanie, istnieje zwyczaj oceniania tego pierwszego 
i symbolicznego okresu działalności, w związku z tym 
„Sekrety Wsi” poprosiły wójta Leona Bulaka 
o przedstawienie konkretnych działań jakie zostały 
podjęte na początku tej kadencji.  
 Leon Bulak – sto dni , jest to bardzo krótki okres 
aby podjęte decyzje przyniosły widoczne dla każdego 
mieszkańca naszej gminy efekty , są to często 
długofalowe rozłożone w czasie działania, jako że 
jestem też rolnikiem przedstawię to w sposób 
obrazowy: zasianie ziarna nie powoduje że mamy 
natychmiastowy plon, to wymaga wielu zabiegów 

i czasu. 
 
 S W –Nawiązując do tego porównania zapytam 
jakie ziarno zostało zasiane?  
 Leon Bulak – Od samego początku wspólnie z radą 
gminy staramy się realizować nasze przedwyborcze 
obietnice, z tych ważniejszych są to uchwała 
o wyodrębnieniu na rok 2016 funduszu sołeckiego który 
pomoże każdej wiosce z naszej gminy realizować 
własne pomysły i zamierzenia i mam nadzieję 
zaktywizuje bardziej naszą gminną społeczność, 
następną jest uchwała o powołaniu Centrum Integracji 
Społecznej, chodzi tu o przeciwdziałaniu bezrobociu 
i wykluczeniu społecznemu. Jesteśmy w  trakcie 

Sto dni i co dalej? 
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realizacji projektu pod nazwą ”Więcej Słońca” którego 
celem jest podłączenie instalacji solarnych w 370 
gospodarstwach biorących udział w projekcie, całkowity 
koszt wyniesie ponad pięć milionów złotych, oraz 
kończymy realizację projektu odnowy centrum wsi 
w  ułowcu o wartości prawie trzysta tysięcy złotych. 
Planujemy też zakup lekkiego samochodu bojowego dla 
OSP Deszkowice pierwsze.  
 
 S W –Są to duże projekty i inwestycje, a co 
z drobnymi remontami? 
 Leon Bulak – Najwięcej remontów wymagają 
nasze drogi, staramy się przywracać ich przejezdność 
poprzez nawożenie tłucznia , dostarczyliśmy już go na 
drogi w Sąsiadce, Źrebcach, Tworyczowie, Kitowie, 
Kulikowie, Kol. Rozłopy i Michalowie. Są to ilości 
niewystarczające, jednak stan kasy nie pozwala w tej 
chwili na wiele więcej. Zaznaczam że codzienne 
funkcjonowanie urzędu jednostek podległych oraz całej 
gminy wymaga odpowiedniej ilości pieniędzy.  
 
 S W –Może Pan coś więcej powie na temat 
tajemniczej nazwy Centrum Integracji Społecznej ? 
 Leon Bulak – Jest to zakład budżetowy który ma 
powstać przy udziale Urzędu Gminy i późniejszym 
wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy a mogący 
zatrudniać około 20 osób pozostających ponad rok bez 
pracy bądź wykluczonych społecznie. Byłaby to jak na 
nasze warunki i możliwości znacząca pomoc dla osób 
znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej jak 
i życiowej.  
 

 S W –Wspomniał pan o radzie gminy, jak Pan 
ocenia współpracę z tym podstawowym organem 
władzy? 
 Leon Bulak – Uważam że Panie i Panowie radni 
w zdecydowanej większości są ludźmi bardzo 
zaangażowanymi w sprawy naszej gminy dążącymi do 
polepszenia jakości  życia jej mieszkańców a to jest ten 
sam kierunek do którego ja zmierzam, mamy więc po 
drodze.  
 
 S W –Oprócz rady są jeszcze pracownicy urzędu 
w większości zatrudnieni przez pańskiego poprzednika, 
wiem że w innych gminach nowi gospodarze 
wprowadzają dużo zmian na stanowiskach przeważnie 
kierowniczych. Jaka sytuacja jest w Sułowie  
 Leon Bulak – Każdy człowiek ma indywidualne 
spojrzenie na ten sam problem. U nas też krążyły plotki 
typu: jak się zmieni władza to będą nieuniknione 
zwolnienia w urzędzie. Tak się jednak nie stało 
ponieważ ja oceniam  ludzi pod względem fachowości 
i zaangażowania w pracę pewne zmiany organizacyjne 
przeprowadziłem i przyznaję że w dalszym ciągu 
obserwuję pracę urzędników.  
 
 S W –Dziękuję za rozmowę, i życzę aby te 
zasiewy przyniosły obfity plon.  

 

(Autor: Redakcja) 

  W dniu 8 marca o godzinie 15.30 zagościł uśmiech 
na twarzach wielu Pań z terenu Gminy Sułów, które 
wzięły udział w uroczystości przygotowanej przez UG, 
radnych i sołtysów. Uroczystość poprowadził 
przewodniczący Rady Gminy- Ryszard Pietrykowski. 

Stwierdził, iż święto to często jest wyśmiewane 
i postrzegane jako relikt PRL-u, ale w rzeczywistości 
tak nie jest, gdyż 
istnieje od ponad stu 
lat, czyli od 1909r. 

W imieniu 
mężczyzn z terenu 
całej Gminy 
oświadczył, że 
jesteśmy dla nich 
najważniejsze 
i zapewnił o uczuciach 
jakimi nas darzą 
i życzą wszelkiej 
pomyślności. 

Wiele ciepłych 
słów skierował 
w stronę przybyłych 
kobiet Pan  Marian 
Jaworski, który zwrócił 
szczególną uwagę  na 
najbardziej istotne 
cechy charakteru tj. 
troskliwość, 

opiekuńczość, zaradność itd. Następnie Wójt Gminy 
złożył życzenia wszystkim Paniom oraz wręczył różę, 
która jest symbolem piękna i wdzięku. 

Panowie, aby udowodnić paniom, jak bardzo je 
cenią, szanują i kochają zadali sobie wiele trudu 
i przygotowali występ artystyczny, na który złożyły się 
wiersze, skecze i piosenki. 

8 marca – Święto Kobiet w Gminie Sułów. 
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Prowadzący zapowiedział, że uroczystość uświetniać będzie Boys Band złożony z sołtysów i radnych 
o wyszukanej nazwie „Zespół Artystów Domorosłych”. Oczywiście, często zapowiedziom i występom towarzyszył 
żartobliwy charakter, dzięki czemu było zabawnie i wesoło. Krzysztof Ferenc wygłosił wiersz, w którym 
żartobliwie, wyrażał różne opinie na temat kobiet. 

Nie obyło się bez zaprezentowania znanej wszystkim piosenki „Baby, ach te baby” w wykonaniu 
miejscowego Boys Bandu. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej – Adam Braszko, który sławił 
zalety i nie tylko... młodych kobiet. Kolejnym punktem programu był skecz w wykonaniu Piotra Szczurka 
i Krzysztofa Ferenca.  Następnie na scenie zaprezentował się artysta- sołtys  z Deszkowic Drugich – Zbigniew 
Poździk. 

I znowu popłynęła melodia w piosence „Paloma”. Panie wspierały śpiewem„artystów”, dodając im otuchy 
i odwagi. Panowała swojska i miła atmosfera. 

Podobno kobieta zmienną jest, tym razem próbował zrozumieć kobietę sołtys z Sułowa- Wiesław 
Mazur...ale czy to takie łatwe?... 

Na zakończenie Panowie w pełnej obsadzie „wyśpiewali ” , że najwięcej słodyczy.......    i to było bardzo 
miłe......ten trud, starania.... i cała reszta... 

Nie obyło się również bez poczęstunku - ciasteczka , kawy  i  „lampki” wina.                  
Jest to pierwsza taka uroczystość w Naszej Gminie, która świadczy o rozumieniu roli i zaangażowania 

kobiety w życiu zawodowym, społecznym i osobistym. 
Dostarczyła nam-kobietom wielu wzruszeń i przeżyć...... za które gorąco dziękujemyyyy.... 
  

A.B. 
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WYKAZ SOŁTYSÓW Z TERENU GMINY SUŁÓW 

LP SOŁECTWO 
IMIĘ I NAZWISKO 

SOŁTYSA 

Ilość 
mieszkańców 
stan na 31-12-
2012 

  
Ilość 
mieszkańców 
 stan na 31-12-
2013 
  

Ilość 
mieszkańców 
stan na 31-12-
2014 

1. SUŁOWIEC HENRYKA BAZELI 315 319 309 

2. ROZŁOPY STANISŁAW GODZISZ 338 330  329 

4. 
DESZKOWICE 
PIERWSZE 

ZBIGNIEW RYCAJ 651  652 637 

5. 
KAWĘCZYN 
KOLONIA 

MAREK KOŁCON 64 64 61 

6. KULIKÓW KAMIL BARTNIK 89 88 88 

7. SUŁÓW WIESŁAW MAZUR 388 384 384 

8. ŹREBCE MARIA PUDELSKA 279 277 274 

9. SĄSIADKA JACEK MAGDZIARZ 405 400 387 

10 
DESZKOWICE 
DRUGIE 

ZBIGNIEW POŹDZIK 391 389 389 

11. TWORYCZÓW ANDRZEJ WDOWIAK 576  575 571 

12. SUŁÓW KOLONIA ANNA MAZUR 68  64 69 

13. 
ROZŁOPY 
KOLONIA 

WIESŁAW WĘDZINA 103 104 100 

14. MICHALÓW JAN WIĄCEK 951 921 899 

15. KITÓW ZBIGNIEW SANTUS 247  251 245 

16. SUŁÓWEK PIOTR SMUTNIAK 104 103 98 
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Sport 

 Na zawodach Pucharu Polski w sumo które odbyły się w Strzelcach Opolskich 29 marca 2015.roku, 
zawodniczki” Wrestlera Sułów” Edyta Siemkowicz kategoria55 kilogramów  i Klaudia Polakowska kategoria 60 
kilogramów wywalczyły brązowe medale. 
 Dziewczyny zdążyły nas przyzwyczaić do sukcesów na zawodach ogólnopolskich niemal zawsze wracając 
z medalami. 
 Jednak nic nie dzieje się bez przyczyny jak twierdzi trener i twórca naszego klubu Mariusz Łoś, 
kilkunastokrotny mistrz polski w zapasach, obie wspomniane zawodniczki wyróżniają się dużym talentem 
sportowym ogromnym zaangażowaniem w treningi i wielkim sercem do walki. 
Medale zawodniczek są niewątpliwie sukcesami osobistymi i klubu, jest to też znacząca promocja Gminy Sułów , 
za co oprócz gratulacji zasłużyły na podziękowania i życzenia dalszych zwycięstw. 

 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Dziewczyny na medal 

W dniu 19.02.2015r. w Bibliotece Publicznej w Radecznicy odbyła się promocja  tomiku  poezji pt. „Trzy 
gwiazdy- wiara, nadzieja i miłość” autorstwa  Henryki Stadnickiej.. To już 3 z kolei zbiorek wierszy tej autorki. 
Wstęp do tomiku napisała Regina Smoter Grzeszkiewicz, tomik wydało Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna.. 

W twórczości autorki  przewijają się trzy uniwersalne i ponadczasowe wartości: wiara, nadzieja i miłość. 
Autorka wskazuje jak ważną jest w naszym życiu duchowym  wiara, bez niej trudno wyobrazić sobie życie. 
Nadzieja to wartość, dzięki niej możemy przejść  obronną ręką przez życie, nauczyć się czekać na dobre 
chwile .Czym jest miłość w życiu każdego człowieka  streszczają słowa: kochaj ludzi jak braci. Bóg Ci tym samym 
odpłaci.. Autorka dzieli się z nami swoim życiowym doświadczeniem, dużo uwagi poświęca sprawom naszego 
codziennego życia, relacjom w rodzinie, pięknie opisuje największe rodzinne święto jakim jest  Boże Narodzenie. 
Przy każdym wierszu zapisana jest data, kiedy powstał, to takie kalendarium twórczości, a jednocześnie 
podkreślenie jak ważnym w życiu autorki  dzień, w którym napisała dany wiersz. 

Uczestnicy spotkania z żywym zainteresowaniem wsłuchiwali się w wymowną treść poezji, czego dowodem 
niech będzie wiersz:  

 

(Autor: Zofia Sykała ) 
Trzy gwiazdy, wiara, nadzieja i miłość 

 

Wiara, to gwiazda przewodnia, 
co świeci w mrokach żywota, 
ona wśród troski codziennej 
w sercu jak jasność lśni złota. 

  
Nadzieja to druga gwiazda - 
promienna i wzniosła,  
zapalaj dla niej promyczek w sercu  
by  stale była radosna. 
To ona życie oświeca, 
uświęca obecną chwilę, 
odwagę daje i siłę… 

 

Trzecia gwiazda to miłość 
czystych uczuć skarbnica, 
pielęgnujmy ją w sercu 
niech swą szczerością zachwyca – 
kochaj ludzi jak braci, 

Bóg Ci tym samym odpłaci… 

 

Prezentacja Stadnickiej 
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 Jak często można usłyszeć, że RM słuchają 
staruszki czy ludzie ubodzy. Na twarzach   młodych 
ludzi możemy zaobserwować drwiący uśmieszek, który 
jest efektem zachęty do przyłączenia się..... 

Myślę, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
niewystarczająca wiedza społeczeństwa, dotycząca 
zawartości merytorycznej tej stacji radiowej. Jest to 
największy portal katolicki świata, dostępny w sześciu 
językach. Uważam, że tylko tutaj, możemy usłyszeć 
prawdziwe historie, dotyczące, nie tylko 
problemów  życia osobistego, ale również  naszego 
kraju i świata. 

Dobre słowo, pełne wiary w drugiego 
człowieka, otuchy w trudnych sytuacjach oraz 
rad  ... jest nieodzownym elementem każdego dnia 
z RM. 

Często R M gości znanych profesorów, lekarzy, 
polityków(oraz innych  ....), którzy udzielają 
odpowiedzi na pytania słuchaczy.Poruszane są kwestie 
dotyczące wychowania dzieci i młodzieży, zagrożeń 
współczesnego małżeństwa, a także naszego 
kraju.....  Słuchając R M możemy skorzystać z wielu 
specjalistycznych porad np. psychologów, pedagogów, 
lekarzy i wielu innych specjalistów . Siostry zakonne 
prowadzą audycje kulinarne dotyczące przyrządzania 
zdrowych posiłków, udostępniają ich przepisy .... 

Dużą popularnością cieszy się audycja 
„rozmowy niedokończone”, w której poruszane są 
różne tematy nurtujące współczesnych Polaków, każdy 
słuchacz może zadzwonić i poprosić o poradę. Bardzo 
ważną rzeczą jest stały rozkład audycji, które dotyczą 
min. modlitw, audycji dla dzieci, dla młodzieży, dla 
studentów, audycji dla małżonków, chorych, 
aktualności dnia, wiadomości itd.  W obecnym czasie, 
pośpiechu i pogoni(zazwyczaj za pieniędzmi), często 
zapominamy( lub nie dbamy) o stałych porach dnia. 

Postaram się, przytoczyć kilka przykładów 
audycji, aby zachęcić do słuchania tych „dobrych 
wieści”, dotyczących  różnych sfer  życia. 

Czy wiesz, że  „Premier Ewa Kopacz przyznała 
podwładnym urzędnikom blisko 95 mln zł nagrody. 
Warto też dodać, że oprócz dodatków w formie 

pieniędzy pracownicy resortów otrzymują chociażby 
bony na święta, a także karnety i miejsca na 
opłaconych kursach m.in.  języków obcych”. No cóż 
trzeba przyznać, że Pani Premier jest wyjątkowo hojna 
dla swoich „pracowników”, tylko dlaczego nie myśli 
o pozostałych obywatelach ...chociażby o dzieciach 
niepełnosprawnych, na utrzymanie których zmniejsza 
środki... kilka słów „tak mocno ciśnie się na język” 

Czy słyszałeś?„ „Chodź szogunie” – tak 
publicznie w japońskim parlamencie prezydent 
Bronisław Komorowski zwrócił się do szefa BBN 
Stanisława Kozieja. Następnie, prezydent, ustawiając 
się do zdjęcia, stanął w butach na fotelu spikera 
parlamentu. Jeden z Japończyków oprowadzający 
polskie władze, zszokowany zachowaniem prezydenta 
Polski, podszedł i ruchem ręki nakazał mu zejść 
z fotela. Na nagraniu z wizyty widać, że ta sytuacja 
wyraźnie rozbawiła głowę naszego państwa. Reakcja 
gospodarzy była zupełnie inna.Prezes Fundacji 
Dyplomacja i Polityka dodał, że kolejne już „wpadki” 
prezydenta Komorowskiego źle świadczą o jego 
kancelarii, a przede wszystkim obniżają prestiż 
państwa”. 

 „Korpus Obrony Wyborów, którego 
członkowie mają zapobiec sfałszowaniu wyników, został 
powołany przez PiS. Prezes PiSu chce by szeregi 
korpusu zasilili katolicy i patrioci. Dlatego w liście 
do członków PiS poradził, aby w poszukiwaniu 
ochotników „odwołać się do innych środowisk, do biur 
Radia Maryja, Klubów »Gazety Polskiej«, Ruchu 
Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
patriotycznych organizacji młodzieżowych, lokalnych 
organizacji patriotycznych różnego typu, np. grup 
rekonstrukcyjnych”. 

Mam nadzieję, że  „utwierdziłam” w podjęciu 
słusznej decyzji, włączenia RM, gdzie można nie tylko 
korzystać z życzliwych, wartościowych i mądrych 
porad, ale także orientować się w życiu politycznym, 
gospodarczym i społecznym naszego kraju.  

 
(Autor: A.B). 

Ponad 6 mln słucha Radio Maryia - dołącz i Ty... 

Niedawno miałam uraz kostki i wtedy znajoma 
poleciła mi okłady z żywokostu ,mi pomogły więc 
chciałam polecić tę terapię innym. 
Żywokost to roślina znana w medycynie ludowej od 
bardzo dawna ,rośnie na terenach podmokłych. 
Właściwości lecznicze mają liście oraz korzenie . 

Żywokost lekarski jest używany w medycynie 
ludowej w formie papki jako środek na gojenie się ran. 
Zioło to jest również stosowane wewnętrznie w postaci 
herbatki ziołowej lub zmiksowanego wyciągu ziołowego 
(tzw.zielonego napoju) w leczeniu wrzodów 
żołądkowych lub jako środek „czyszczący krew”. Mniej 
powściągliwi orędownicy wychwalają jego cnoty 
w leczeniu ran, skaleczeń, poparzeń, problemów 
z układem oddechowym, oraz w leczeniu wrzodów jelit, 

żołądka, wątroby i woreczka żółciowego. Uważa się 
również, że żywokost lekarski ułatwia gojenie się 
złamanych kości - przyspiesza ich zrastanie. Żywokostu 
lekarskiego używano niegdyś do redukowania 
opuchnięcia i zapalenia wokół złamanej kości. 
 Jakiekolwiek właściwości lecznicze żywokost lekarski 
posiada są one prawdopodobnie spowodowane 
obecnością allantoiny - środka, który wzmaga rozrost 
tkanek. 

Żywokostu lekarskiego używa się jako leku 
pierwszej pomocy. Kiedy zastosowany jest na skórę, 
alantoina (składnik zioła) rozlewa się z łatwością w głąb 
tkanek, więc kiedy zioło zostanie zastosowane na 
złamaną kość, może pomóc w przyspieszeniu procesu 
gojenia się oraz zamknięcia się kości. Stosowane świeże 

Zioła 
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zioło na rany, wrzody, owrzodzenia, dzięki 
zawartościom klejów roślinnych szybko zasklepia 
uszkodzoną skórę, nie dopuszczając do powstania 
infekcji. Kiedy rana jest całkowicie powierzchowna, 
żywokost lekarski potrafi zagoić skórę bez najmniejszej 
blizny. 

Liście żywokostu lekarskiego posiadają 
lecznicze właściwości, a w szczególności są skuteczne 
w leczeniu chorób w obrębie systemu oddechowego, 
trawiennego oraz moczowego. Zioła tego używa się na 
bolące gardło oraz zapalenia migdałków, jako środka 
wykrztuślnego w czasie suchego kaszlu, zapalenia 
opłucnej czy zapalenia oskrzeli. W jelicie rola 
żywokostu lekarskiego polega na łagodzeniu oraz 
gojeniu się zapalenia żołądka, wrzodów żołądkową 
i dwunastnicy. Żywokost lekarski może być również 
używany w celu zmniejszenia podrażnienia, które 
powoduje rozwolnienia, biegunki czy wrzodziejące 
zapalenie okrężnicy. Żywokost lekarski stosowany 
w obrębie układu moczowego relaksuje skurcze 
moczowe, łagodzi zapalenia pęcherza moczowego oraz 
oczyszcza podrażnienia i infekcje. Jest także stosowany 
na skazę moczanową i artretyzm, jak również na inne 
bolące oraz zapalne stany, takie jak np. zapalenie 
ścięgna, wykręcenia stawów lub złamania. 
Z liści żywokostu lekarskiego można sporządzać 
nalewki. 

Liść żywokostu lekarskiego może być również 
zastosowany jako kompres lub okład z papki, który 
może być przykładany na siniaki, stłuczenia lub urazy 
stawu z naderwaniem wiązadeł bez zwichnięcia. 

 
CZĘŚCI NADZIEMNE/ KORZEŃ: 

OKŁAD Z PAPKI â�� sporządzić puree tylko 
z liści zioła i stosować na mniejsze złamania, 
które nie zostałyby normalnie umieszczone 
w gipsie, takie jak złamane palce u nogi, żebra 
lub pękniecia włoskowate w większych 
kościach. 
KREM a�� stosować na kość lub uszkodzenie 
mięśnia, włączając osteoartretyzm. 
ZAPARZANY OLEJ â�� zastosować metodę 
gorącego naparu i używać na artretyczne 
stawy, siniaki, stłuczenia, urazy stawu 
z naderwaniem wiązadeł bez zwichnięcia oraz 
na inne urazowe uszkodzenia, również na 
zapalenie stawu. 

KORZEŃ: 
OKŁAD Z PAPKI a�� przygotować papkę ze 
sproszkowanego korzenia żywokostu lekarskiego 
dodając niewielką ilość wody i stosować na 
żylaki lub inne trudno gojące się rany. Papka ta 
świetnie nadaje się na krwawiące hemoroidy. 
Ja stosowałam zmielone korzenie w postaci 
papki z odrobiną mleka - takie kompresy 
przykładałam do bolącej kostki . W aptekach 
i sklepach zielarskich można kupić gotowe 
produkty .Zanim jednak zaczęłam je stosować 
sprawdziłam co inni piszą w internecie na 
temat tej terapii ,opinie sa oszałamiające jak 
taka dziko rosnąca roślina może pomóc. 
Teraz mam już ten leczniczy kwiatek zasadzony 
w ogródku , chociaż mam nadzieję, że nie 
będzie mi już potrzebny ....Polecam jednak 
innym ,może komuś pomoże !!! 
 

(Autor: Anna Żuk) 

Przysłowia 
 
Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje. 
 Czasem kwietnia pora letnia, człeka zwiedzie, w zimę zjedzie. 
Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 
 Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, 
pół wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, 
to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą. 
 Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 
W świętego Marka, nie ma co włożyć do garnka.  
Na świętego Marka, groch wyrasta z ziarnka. 
 Ciepłe deszcze w kwiecień, rokują pogodną jesień. 
Kiedy w kwietniu dużo wody, wtedy maj przynosi chłody. 
 Gdy bocian rad po wodzie chodzi, rychło deszcz nadchodzi. 
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P. Szczurek „Czyny” 
 
Na terenie naszej gminy ukazała się publikacja pt.„Złota księga czynów 
społecznych na XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-
1964 gmin Radecznica, Sułów i Nielisz” autorstwa Piotra Szczurka, 
regionalisty, entuzjasty historii naszego regionu. Jest to już kolejna 
publikacja Autora, zamieszkałego w Sułowcu (gmina Sułów). W ubiegłym 
roku ukazała się jego książkapt. „Dzieje Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie gminy Sułów”. 
 „Złota księga czynów społecznych na XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej 1944-1964 gmin Radecznica, Sułów i Nielisz” stanowi bilans 
akcji społecznej rozpoczętej w 1944 roku i trwającej do 1964 roku, który 
stał się przyczynkiem do historii miejscowości, gmin, powiatu 
i województwa. 
Zasadnicza część książki ukazuje czyny społeczne wykonane przez 
mieszkańców wymienionych miejscowości, obecnie zamieszkujących 
w trzech sąsiednich gminach (Radecznica, Sułów i Nielisz). Tekst 
publikacji został uzupełniony o fotografie, które przedstawiają 
wykonywane czyny społeczne przez mieszkańców oraz prezentują 
dorobek jaki został osiągnięty przy udziale całej społeczności. Dzięki 
takim czynom powstawały nowe budynki użyteczności publicznej, drogi 
oraz przeprowadzano meliorację gruntów. 
Autor wykorzystał materiały zdeponowane w Archiwum Państwowym 
w Zamościu, zespół Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu, 
sygn. 559- Wydział Oświaty- Złota księga czynów społecznych na XX-lecie 

Polski Ludowej powiat Zamość 1964. 
Zachęcamy do zakupu publikacji, która jest cegiełką wspierającą Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowcu. 
 
Egzemplarze można nabyć u pana Piotra Szczurka tel. 668 147 867. 

Bardzo ważna dla naszego zdrowia ba... nawet 
życia jest równowaga pomiędzy środowiskiem kwaśnym 
a zasadowym. Mierzy się ją poprzez ph krwi, które 
powinno kształtować się w granicach 7,35-7,45. 
Zazwyczaj jemy więcej pokarmów kwasotwórczych, co 
powoduje intensywniejszą pracę naszego organizmu 
w celu przywrócenia równowagi. 

Gdy nasza dieta opiera się przede wszystkim na 
produktach zakwaszających organizm,  zmuszony on 
jest więc do pobierania minerałów tj. wapń, potas, 
magnez czy fosfor z kości, zębów oraz narządów. 
Sprzyja to osłabieniu układu odpornościowego, efektem 
czego jest częste zmęczenie, większa podatność na 
bakterie, wirusy oraz różne choroby. 

Zbliża się okres świąteczny, czas przygotowań 
różnych potraw i smakołyków, dlatego też należy 
wcześniej pomyśleć w jaki sposób uchronić się, czy 
zapobiec zakwaszeniu organizmów naszych bliskich. 
Dlaczego to takie ważne? K. Gurbacka- Dietetyk 
i Promotor Zdrowego Żywienia utwierdza nas 
w przekonaniu, że zakwaszony organizm powoduje 
zaburzenia w procesie przemiany materii, co oznacza, 
że takie mechanizmy regulacyjne jak trawienie, 
krążenie czy też wytwarzanie hormonów zostają 
zakłócone, dzięki czemu zarazki, bakterie, drożdże czy 
grzyby mogą swobodnie krążyć po całym naszym 
organizmie powodując choroby. 

Ciekawostką jest fakt, że organizm 
posiadający za dużo kwasu szybciej się starzeje, 
powstają większe zmarszczki, pojawiają się worki 
pod oczami, skóra staje się szara, „zmęczona”. 

Po drugie, gdy nasze ciało ma wszystkie 
niezbędne składniki mineralne, właściwie spala kalorie 
i utrzymuje właściwą masę ciała. Pamiętajmy więc, że 
zdrowe ciało, zamienia jedzenie w energię, a nie 
przechowuje je w postaci tłuszczu. 

Czy wiesz???????? że komórki rakowe szybciej 
rozwijają się w środowisku kwaśnym, zaś zdrowe 
komórki obumierają. 

Mam nadzieję, że moje argumenty przekonały 
o konieczności podjęcia środków zaradczych w kierunku 
odkwaszenia organizmu. Zapewne wszyscy używamy 
w codziennym żywieniu, soli i pieprzu, zaproponuję 
więc przygotowanie własnych przypraw odkwaszających 
organizm. 

Pani Stafania Korżawska jest znaną zielarką, 
uważa, że „dodanie ziół do jadłospisu to również 
symboliczny powrót do natury- jako naturalnego 
środowiska, w którym człowiek regeneruje swoje ciało 
i duszę. Zioła to nie tylko witaminy i substancje 
lecznicze- zioła są ogrzane ciepłem promieni 
słonecznych, otulone powiewami wiatru. Nocą rosły pod 
blaskiem księżyca i gwiazd, za dnia były karmione przez 
słońce. Innymi słowy: zioła zawierają w sobie energię 

Zadbaj o swój najcenniejszy skarb... 

http://old.sulow.pl/index.php/item/zach%C4%99camy-do-zakupu.html
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życia, której nigdy nie będzie posiadać nawet 
najbardziej zaawansowana technologicznie tabletka” 

Dlaczego cytuję jej słowa? Chciałam zachęcić 
do przygotowania soli i pieprzu, przypraw 
odkwaszających organizm według przepisu tej zielarki. 

 
Przepis na sól ziołową odkwaszającą 
organizm 
 
SKŁADNIKI  
10 łyżek soli kamiennej (lub morskiej) 
5 łyżek siemienia lnianego 
5 łyżek czarnuszki 
5 łyżek kminku 
 
WYKONANIE  

Na patelnię wsypujemy sól i pozostałe zioła. 
Prażymy przez 4-5 minut, aż wszystkie ziarenka ładnie 
się uprażą i zaczną „podskakiwać”. Przesypujemy je na 
talerz, a kiedy ostygną mielimy je w młynku. Zmielone 
ziarenka raz jeszcze podgrzewamy na patelni przez 1-2 
minutki. Z patelni zacznie unosić się cudowny, 
intensywny zapach ziół. To coś wspaniałego…  

 
Przepis na pieprz ziołowy odkwaszający 
organizm 
 
SKŁADNIKI  
10 łyżek czarnego pieprzu w ziarenkach 
5 łyżek cząbru 
5 łyżek majeranku 
5 łyżek kolendry 
 
WYKONANIE  

Na patelnię wsypujemy pieprz i pozostałe zioła. 
Prażymy przez 4-5 minut, aż wszystkie ziarenka ładnie 
się uprażą i zaczną „podskakiwać”. Przesypujemy na 
talerz, a kiedy ostygną mielimy je w młynku. Zmielone 
ziarenka raz jeszcze podgrzewamy na patelni przez 1-2 
minutki. Z patelni zacznie unosić się cudowny, 
intensywny zapach ziół i pieprzu. Jest tak intensywny, 
że osoby bardziej wrażliwe zaczynają kichać. Na 
szczęście to żadna alergia… 

Na ogół zdajemy sobie sprawę jak wielkie 
walory zdrowotne posiadają warzywa, które codziennie 
powinniśmy spożywać. Wiemy, że są zdrowe.....ale czy 
wiemy, że mogą skutecznie leczyć? Tak, to 
prawda....Od wieków wykorzystywane były 
w medycynie ludowej, no może teraz rzadziej, gdyż 
łatwiej jest połknąć tabletkę i po kłopocie....ale, czy 
na pewno?       

Uważam, że należy także wspomnieć, wcześniej 
cytowane, słowa zielarki, które według mnie, dotyczą 
również warzyw. Oczywiście, mam na myśli te, 
wyhodowane w domowych warzywniakach i ogródkach, 
bez wspomagania chemicznego!!!!! i żadnych 
modyfikacji!!!!!!...  Postaram się przybliżyć właściwości 
lecznicze różnych warzyw. 
  
PIETRUSZKA 

Podobnie jak cebula, czosnek, kapusta i por, 
pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze. Do celów 
leczniczych wykorzystujemy korzeń, nać, nasiona. 
Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej 

niż korzeń pietruszki. Nie należy ich nadużywać. 
Szczególnie zaleca się ostrożność dla kobiet ciężarnych 
i dzieci. 
  
Lek pietruszkowy na: kamicę nerek, skąpomocz, 
zaburzenie w miesiączkowaniu, 
reumatyzm 
25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia 
albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3minuty. 
Odstawić pod przykryciem na 15 minut. Pić przed 
posiłkami po ćwierć szklanki. 
  
Lek przy długotrwałych biegunkach 
25 gram korzenia pietruszki, 10 gram kory dębu, garść 
soczewicy, 1 litr wody 
Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 
minut. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło, aż 
do przywrócenia stanu normalnego. 
  
Lek poalkoholowy 
50 gram korzenia pietruszki, 1 gram skorki 
pomarańczowej, 1 gram skorki grejpfrutowej 
1 litr wody 
Wszystkie składniki gotować, aż płyn zmniejszy się 
o połowę. Osłodzić miodem. Pić codziennie na czczo. 
Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Leczy 
wątrobę i uwalnia od alkoholizmu. 
  
Okład antyseptyczny z naci pietruszki 
Z naci pietruszki robimy miazgę. Nakładać warstwą na 
gazę. Stosować na rany, ukąszenia os i pszczół- łagodzi 
ból i likwiduje opuchliznę. Stosować również przy 
stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet 
karmiących. 
  
Sok pietruszki ze spirytusem 
Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % 
spirytusem w proporcji 1:1. Smarować przy 
nerwobólach. Przy bólu zębów smarować wzdłuż trasy 
nerwu, również dziąsła i policzek. 
  
Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka 
Wycisnąć sok ze świeżego korzenia pietruszki. 
Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie 
zapalnym. Na noc możemy nakładać kompres ze 
świeżego soku. 
 

ciąg dalszy w kolejnym numerze 
 

Opracowała : A.B. 
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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. 

Ryba w warzywach 

 
Składniki: 
 
1 kilogram filetów (dorsz , mintaj lub inna ryba w/g 
uznania), 
4 duże cebule, 
60 dkg  ogórka konserwowego, 
2 papryki czerwone , 2 żółte , 1 zielona  
1,5 szklanki wody, 
0,5 szklanki oleju, 
4 łyżki ketchupu, 
4 łyżki przecieru pomidorowego, 
1/4 szklanki octu , trochę cukru i pieprzu. 
          

Wykonanie: 
 
Filety pokroić w większe kawałki  , zanurzyć w jajku 
i bułce tartej a następnie usmażyć na patelni. 
 
Cebulę , paprykę i ogórki pokroić (w/g uznania) w 
paski lub w kostkę i zeszklić na oleju. 
Wodę , olej , ketchup ,przecier ,ocet - zagotować , 
połączyć z warzywami ,doprawić cukrem , solą , 
pieprzem i wystudzić. 
 
Układać warstwami : ryba - warzywa   .  Wstawić do 
lodówki i spożywać następnego dnia. 
 

S M A C Z N E G O  !!!!!!! 

Seta i galareta 

Mięso w zalewie 

 
1 kg. mięsa (pierś z indyka , karkówka , schab.......) 
 
   Zalewa: 
2 litry wody 
0,5 szklanki oleju 
2 łyżki soli 
2 łyżki majonezu 
2 łyżki musztardy 
1 łyżka majeranku 
1 łyżeczka słodkiej papryki 
0,5 łyżeczki chili 
3 -5 ząbków czosnku 
zielę angielskie , liść laurowy 

 
Wszystkie składniki  połączyć i włożyć do tej zalewy 
mięso na całą noc. 
Następnego dnia zagotować mięso z zalewą 
- pierś z indyka - 15 minut 
- schab , karkówkę .....20 minut 
 
Mięso w zalewie pozostawić do ostygnięcia i następnego 
dnia gotować tyle samo czasu co poprzednio i pozosta-
wić  
do wystygnięcia . 
 

To można spożywać zarówno na zimno jak i na gorąco. 

S M A C Z N E G O !!!!!!!!!!  

http://www.ffm.pl/


19 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Informacja  
 Fundacja z Dziedzictwem w Przyszłość podaje do publicznej wiadomości że w trakcie prowadzonej zbiórki 
publicznej na terenie trzech gmin powiatu zamojskiego (gmina Sułów, gmina Radecznica i gmina Nielisz) 
w terminie od 07 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 zebrano 3625 zł (trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych). 
 Wymienioną kwotę przeznaczono na wydruk Niezależnej Gazetki Regionalnej „Sekrety Wsi”  
 

Prezes zarządu fundacji: Ryszard Pietrykowski 

Remiza w Sułowcu, wczoraj i dziś 

Święto Kobiet 
w Sułowie 

Remiza po 
remoncie 

Remiza przed 
remontem 
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Sekrety Wsi..." – Niezależna Gazetka Regionalna 

Wydawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer konta Fundacji „Z dziedzictwem w przyszłość“: 
80 9632 0006 2003 2902 2656 0001 
 
E-mail: sekretywsi@wp.pl,  
Strona http://forum.sulow.pl/  

Redaktorzy: 
Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
Mateusz Pić (Sułów)  
Anna Bojarska (Deszkowice Pierwsze) 
Anna Żuk (Tworyczów) 
Maria Łyś (Tworyczów) 
Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 
Piotr Szczurek (Sułowiec)  
Tomasz Jaworski (Deszkowice Pierwsze) 
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 

Humor 
Blondynka   u  doktora 

- Niech mi pan pomoże!  Trzmiel mnie użądlił! 

- Spokojnie, zaraz posmaruję maścią .... 

- A jak go pan doktor złapie? Przecież on już poleciał! 

- Nie ! Posmaruję to miejsce, gdzie panią użądlił! 

- Aaaaa! To było w parku, przy fontannie, na ławce pod drzewem. 

- Kretynko!  Posmaruję tę część ciała, w którą cię użądlił! 

- To trzeba było od razu tak mówić! W palec mnie użądlił. Boże, jak to boli! 

- Który to konkretnie? 

- A skąd mam wiedzieć? Wszystkie trzmiele wyglądają podobnie .......... 

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

