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Od redakcji 

W związku ze zwiększającym się 
zainteresowaniem naszą gazetką i częstymi 
pytaniami do redakcji,  gdzie można nabyć 
„SEKRETY Wsi”. Informujemy że gazetka 
będzie dostępna u listonoszy oraz w 
sklepach. Jednocześnie zwracamy się z 
prośbą o wsparcie finansowe przez  
czytelników naszej gazetki. Zaznaczając, że 
wszyscy, którzy tworzą gazetkę pracują 
charytatywnie, natomiast pieniądze 
potrzebne są na zakup materiałów  
i urządzeń niezbędnych aby gazetka mogła 
się ukazywać. Zachęcamy do współtworzenia 
gazetki i wysyłania artykułów i materiałów,  
do 20. każdego miesiąca. 
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Kto Ty jesteś? Polak mały. 2/2 

Droga tych, którzy przeżyli rozdzielenie z rodzicami i selekcję rasową oraz nieludzkie 
warunki transportów do stacji w centralnej Polsce także nie była zawsze szczęśliwą, choć mniej 
tragiczną od tych dzieci, które zaklasyfikowane zostały do zgermanizowania. Spora część 
maluchów uratowana z transportów do dystryktów warszawskiego i radomskiego wróciła w 
krótkim czasie w rodzinne strony, niektóre z nich czekały jednak aż do końca wojny by odebrali 
je rodzice wracający z przymusowych prac w fabrykach niemieckich czy też wielkoobszarowych 
gospodarstw rolnych. Cząstka z nich które nie doczekały się rodziców została adoptowana przez 
rodziny u których przebywały po odkupieniu z transportów. Żołnierze eskortujący dziecięce 
transporty sprzedawali dzieci na stacjach za cenę od 20 do 100 marek niemieckich. Dzieci które 
wywieziono za granicę powróciły po wojnie w znikomym procencie - szacuje się że było ich ok. 
15 do maksymalnie 20 % z ogólnej liczby wywiezionych. To co przeżyły w niemieckich obozach 
mających zrobić z nich obywateli niemieckich II - giej kategorii ciężko ująć słowami bo jak w 
jednym artykule opowiedzieć o latach ciągłych upokorzeń a niejednokrotnie surowego 
traktowania z krwawym biciem włącznie i przy tym nazywaniu polskimi świńmy czy psami. 
Świadkiem takiego traktowania była do dziś żyjąca w miejscowości Bodaczów Pani Władysława 
Matwiejczuk, która przeżyła jako siedmioletnie dziecko obóz w Zamościu a także ocalenie z 
komory gazowej na Majdanku, potem transport do Niemiec i dwuletnią germanizację w obozie w 
Ludersdorf. W obozie tym polskie dzieci przeznaczone do zgermanizowania nie miały prawa do 
nauki tylko doskonaliły się w sprzątaniu i służeniu w gospodarstwach domowych.  Rozmawiano w 
obozie wyłącznie po niemiecku. Dzieci także komunikować między sobą  musiały tylko w tym 
języku. Co pewien czas organizowano wycieczki ale były to głównie wyjścia grupowe do 
pobliskiego szpitala gdzie służyły jako materiał do eksperymentów medycznych – pobierano im 
krew i wstrzykiwano różne substancje po których w mięśniach tworzyły się zgrubienia i guzy. 
Raz gdy grupa przechodziła obok szkoły mała Władzia odłączyła się niepostrzeżenie i wbiegła na 
teren szkolny prosząc o możliwość przyjęcia jej na naukę lecz nauczyciel wypędził ją głośno 
krzycząc że „polski pies nie ma prawa przebywać w niemieckiej szkole”. Kolejnym razem 
podczas wędrówki do szpitala na krótkim postoju chciała nazbierać gruszek leżących pod 

drzewem w sadzie jednego z gospodarzy. Została 
na tym pochwycona przez zarządcę gospodarstwa 
który bił ją pięściami i naderwał jej ucho a 
następnie zabrał ją do biura zarządu i postawił w 
korytarzu gdzie do wieczora miała stać na 
baczność. Nie dostała w tym dniu także obiadu i 
kolacji. Gehenna niemieckiej „edukacji” 
zakończyła się z dniem 17 maja 1945 roku kiedy 
to obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną.  

W niedzielę 14 lipca 2013 r. w kościele 
parafialnym w Klemensowie z inicjatywy 
Pani Władysławy  Matwiejczuk z Bodaczowa 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 
rocznicę wysiedleń miejscowości  
położonych w Gminach Sułów i 
Szczebrzeszyn. Pani Władysława od 
piętnastu lat pełni funkcje prezesa 
terenowego koła Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych.  Msza święta celebrowana była przez księdza Pawła Rapę 
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natomiast homilię wygłosił ksiądz Marian Kłus. Podziękowania za zorganizowanie uroczystości 
Prezes Zamojskiego oddziału PZBWPHWiOK  Pan Lucjan Grudzień zawarł w słowach: „ Obchody 
70 rocznicy zostały zorganizowane dzięki staraniom Pani Prezes Władysławy Matwiejczuk. To 
Ona zadbała o to, aby wydarzenia tamtych lat zostały upamiętnione i przekazane młodemu 
pokoleniu – aby ocalić je od zapomnienia.” Prezes Grudzień podziękował też młodzieży z 
Gimnazjum z Bodaczowa za piękną akademię upamiętniającą te tragiczne czasy. 

Dziś gdy tyle mówi się nam Polakom 
o pojednaniu między narodami, o 
konieczności zapomnienia krzywd, w 
mediach polskich emituje się filmy 
niemieckie („Nasi ojcowie, nasze 
matki”) ukazujące nie winę Niemców za 
zbrodnie na ludności polskiej i 
żydowskiej ale winę tę przekłada się na 
ręce partyzantów z Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej oraz ogółu 
społeczności polskiej. Taki obraz wojny 
ukazuje się za naszymi zachodnimi 
granicami przemilczając i zamazując 
ogrom zbrodni wywołanych przez 
oddziały SS i Wehrmachtu wspomagane 
przez osadników (Czarnych) a także 
policję Ukraińską. Za pieniądze obcego państwa powstają w Polsce filmy szkalujące nas Polaków 
i ukazujące jako zdrajców, szmalcowników i katów ludności żydowskiej („Pokłosie”,  
„W ciemności”). Na takie filmy obowiązkowo zapędzana jest młodzież szkolna by kształtować 
jej „właściwy” obraz historyczny naszego kraju.  Dziś zamyka się szkoły, zwalnia się tysiącami 
nauczycieli, w programach nauczania szkolnego likwiduje się nauczanie historii i tylko patrzeć 
jak niedługo takie paszkwile zza zachodniej i wschodniej  granicy zaczną stawać się dogmatami  
i wpajane będą naszej młodzieży jako obowiązująca prawda historyczna. A staje się to na 
naszych oczach i za naszym przyzwoleniem. Nie możemy być bierni! W naszych rękach jest teraz 
zadanie odkłamywania historii i upamiętniania jej we właściwej – prawdziwej - formie. Zadanie 
głośnego świadczenia o krzywdach Polaków i upamiętniania relacji żyjących jeszcze świadków.  
Z każdym dniem ubywa ich niestety a przeciwnicy prawdy historycznej w zastraszającym tempie 
się mnożą. Dlatego też w domach naszych polskich zamojskich wiosek znowu niech zadzwonią 
słowa cytowanego już na wstępie wiersza i staną się ponownie katechizmem naszych dzieci. 
Uczmy je sami w domowym zaciszu pieśni śpiewanych przez nasze babcie i dziadków, uczmy 
poezji autorów, którzy przeżywszy trwogę zaborczą wiedzieli jak ważna jest miłość do Ojczyzny 
wpajana już od dziecka. Zacząć można od wierszy Władysława Bełzy: 

Katechizm polskiego dziecka 

        - Kto ty jesteś? 
        - Polak mały. 
- Jaki znak twój? 
- Orzeł biały. 
        - Gdzie ty mieszkasz? 
        - Między swemi. 
- W jakim kraju? 
 W polskiej ziemi. 
        - Czym ta ziemia? 
        - Mą ojczyzną. 
- Czym zdobyta? 
- Krwią i blizną. 

 

 
         - Czy ją kochasz? 
         - Kocham szczerze. 
 - A w co wierzysz? 
 - W Polskę wierzę. 
         - Czym ty dla niej? 
         - Wdzięczne dziecię 
  - Coś jej winien? 
  - Oddać życie." 

 
 

(Autor: Tomasz Jaworski) 
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Michalów miejscem powrotów 

Obraz współczesnego Michalowa jest zupełnie inny. 

 Dziś już tu nie ma domów, krytych strzechą i polnej drogi, na której po deszczu dzieci 
puszczały łódki i taplały się w błocie, a poza tym było tu o wiele więcej zabudowań, były ulice 
Pańczyków, Maciągów itd. Obecnie budynki są piękne i murowane, ale we mnie jest nadal 
sentyment do przeszłości, żal mi tych ludzi, którzy odeszli i ich domów. Nie ma już kuźni 
mojego dziadka Józefa Berdaka, który wraz ze swoim synem, Janem oraz z dwoma zięciami - 
Michałem Malcem i Ludwikiem Głowackim - podkuwali konie, naprawiali rolniczy sprzęt, 
wykonywali wszelkie prace związane z ich zawodem. Dziadek miał też czeladników, którzy 
uczyli się zawodu.  

 Jeden z nich zasłynął 
jako fenomen o przydomku 
święty Michałek,  z 
zamkniętymi oczyma i z 
krzyżem w ręku prowadził 
pielgrzymki do Radecznicy. 
Głosił kazania przed 
przydrożnymi świątkami, a na 
łące przed domem dziadka 
ujrzał Świętego Antoniego. W 
tym miejscu wzniesiono figurę, 
która się dotąd zachowała. 
Wtedy pielgrzymi z całej Polski 
przyjeżdżali do cudownego 
miejsca i do św. Michałka. 
Zbierali piasek spod figury i słuchali jego kazań w otoczeniu strażaków i orkiestry. Przyjeżdżali 
też księża. Pisano o nim w gazetach, robiono zdjęcia, a kilka lat temu pisał o nim redaktor 
Paweł Reszka w „Gazecie Wyborczej”. Zachowałam gazety i zdjęcia. 

 Jako dziecko obserwowałam pracę 
kowali. Z kuźni słychać było rytmiczne  
i dźwięczne uderzenia młotów, głośne 
rozmowy, śmiech, rżenie i parskanie koni. 
Był to dla mnie jakiś niezwykły koncert, 
który został we mnie na zawsze. Do kowala 
przyjeżdżali też chłopi z różnych wsi. Zimą 
ubrani w czerwone, długie kożuchy  
z wielkimi kołnierzami, na głowach mieli 
baranice, a na nogach buty, sięgające do 
kolan tzw. tyszowiaki, na które zakładali 
uplecione ze słomy kalosze. Jeździli saniami 
malowanymi we wzory, a konie przy uprzęży 
miały specjalne dzwonki, zwane janczarmi. 
Obecnie jedynym kontynuującym pracę 

kowali jest Józef Głowacki, wnuk Józefa Berdaka i syn kowala Ludwika Głowackiego. 

Od najdawniejszych lat, wieś była ośrodkiem kultury, która emanowała od rodziny 
hrabiego rządców, ogrodników, nauczycieli a nawet lokai. Jeszcze przed wojną i obecnie była tu 
i jest nowa szkoła, przedszkole, sklepy, ogrody warzywne. Mówiono tu poprawnym językiem, 
podczas gdy w sąsiednich wsiach używano gwary. We wszystkich uroczystościach towarzyszyła 
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orkiestra włościańska. Mieszkańcami wsi byli rzemieślnicy, przeważnie kowale, stolarze, 
bednarze, szewcy, krawcy, krawcowe, chłopi bogaci jak Pomarański (był posłem), Jakub Żuk  
o przezwisku – „Kubuś” i stryjeczny jego brat też Jakub Żuk „Kubeńko” oraz Tomasz Żuk, reszta 
to chłopi średniorolni i biedota.  Zdaje mi się, że ze względów praktycznych, ponieważ dużo 
ludzi nosiło to samo nazwisko jak: Maciągi, Żuki, Daniłowicze, Pańczyki, utworzono dla nich 
przydomki, które przeszły na pokolenia i są stosowane do dziś np. Kubuś, Kubeńko, Psianoga, 
Chochla, Kaziroga, Tuminka, Galet, Juho, Mól, Bździuch, Borysia, Bziom-Bziom, Kindela, Psiak, 
Pierścionek, Kurka itd. Zawsze kwitło tu życie towarzyskie. Gdy było ciepło, w każdą niedzielę 
mężczyźni zbierali się przed domem kowala. Przewodzili: Michał Malec, Walek Pańczyk, Maciągi, 
Kościki, Hałasy, Siemkowicze. Niektórzy z nich wyróżniali się talentem gawędziarskim, inni 
humorem, dowcipem. Byli też tanecznicy, pyskacze, kpiarze, pieśniarze. Zimową porą 
wieczorem zbierali się w domu Michała Malca. Byli i tacy, którzy przychodzili z odległych 
kolonii, jak „Juho” , Popielec – „Buras” „Kaziroga”, a nawet z Deszkowic, Felek Jarosz, 
„Kindela” i inni. W izbie było tłoczno i gwarno. „Juho” wspominał pobyt w carskim wojsku, 
używał słowa „pudża” pochodzenia tureckiego. Jasiek Kobylarz, późniejszy sołtys, opowiadał  
o I wojnie światowej. A Michał Malec komentował treść gazet, omawiał biografie pisarzy, 
kompozytorów i różnych artystów, tłumaczył „Chłopów” Wł.St. Reymonta, oraz inne powieści, 
które przeczytał. Dzielił się tym, co usłyszał w radiu na słuchawki, a gdy zelektryfikowano wieś, 
on pierwszy kupił radio Philipsa. Dla chłopów był to szok, istny cud. Z pudełka usłyszeli głos 
ludzi i chcieli z nimi rozmawiać. Juho mówił „Hej ty, kto Ty jesteś?” itd. Poza tym radził też  
w sprawach gospodarskich, osobistych, robił obserwacje pogody, które notował, przewidywał 
pogodę, był też niezwykle dowcipny, lubił żartować.  

Ze stolarzy najbardziej wyróżniali się Jaś Szczepanów – Jóźwiak i Janeczek Kościk, 
wykonywali piękne meble, wprost cacka. Na uwagę też zasłużyły kobiety, które przed wojną 
pracowały w Warszawie jako bony, takie jak Andrzejewska, Marynia Paszczuk – „Kaziroga”, 
Paulowa i Anna Czyżewska – „Prula”. Ta ostatnia niemałą rolę odegrała w życiu dzieci  
i młodzieży, jej jednoizbowe mieszkanie z klepiskiem, zydlem i warsztatem szewskim, (mąż był 
szewcem) było miejscem spotkań. „Prula” miała córkę Marysię i syna Wacka, wszyscy już nie 
żyją. Znała ogromną ilość baśni, pięknie opowiadała i śpiewała piosenki, starszym dawała karty, 
zwane flirtami, na których były pod różnymi numerami spisane delikatne, a czasem dowcipne 
komplementy. Chłopcy przekazywali karty dziewczynom, wskazując na numer, a dziewczęta – 
chłopcom. Były to takie pierwsze zaloty, bardzo nieśmiałe. Anna Czyżewska „Prula” w znacznej 
mierze i mimo woli wpłynęła na rozwój umysłowy dzieci. Drugim miejscem dla najmłodszych 
była zagroda „Kubusia” czyli Jakuba Żuka. Wszystkie zabudowania ustawione w długi zamknięty 
czworobok. Na podwórze wchodziło się przez bramę i boczne furtki. Razem ze sobą były 
połączone budynki wozownia, szopa, drewutnia, spichlerz, dwie stodoły na siano i słomę, obora, 
stajnia, chlew, kurnik, a przed bramą - studnia. 

Po młocce kieratem, gdy słoma została ułożona na kształt wysokiej góry zjeżdżaliśmy 
wraz ze Stasiem, synem gospodarza, z wysoka, towarzyszył nam radosny krzyk i śmiech. 
Bawiliśmy się tam też w chowanego, a zimą w sadzie, gdzie z dość stromej góry, zjeżdżaliśmy 
na sankach. To był raj dla dzieci. Gospodarze byli ludźmi gościnnymi i kulturalnymi, a ich dzieci 
Stanisław Żuk i Albina Kobylarz kultywują dotąd tradycje po swoich rodzicach, ponadto są 
bardzo pobożni. Tędy przewożono w ogromnych zielonych skrzyniach skarby FON-U, a Michał 
Malec, wezwany do szkoły, naprawiał uszkodzone podróżą zamki przy skrzyniach. Gdy wkroczyli 
Niemcy zapanowała zgroza, zajęli pałac, a także zakwaterowali się w domach tutejszych 
mieszkańców. Jedni odchodzili, drudzy przychodzili, ciągle było słychać lecące samoloty, 
najczęściej bombowce, bo koło Cukrowni - Klemensów znajdowało się lotnisko. Ludzie  
z dobytkiem uciekali w tak zwane „Rowy” lub na oficynę do parku. Po kilku dniach wracali. 
Mieszkańcy z wysiedlonych wsi zatrzymywali się w Michalowie. Tu udzielano im schronienia  
i pomocy. Gdy przyszli Ukraińcy znów cała wieś uciekła do lasu. Wrócili, by następnie odejść, bo 
minowano mosty. Dokoła były wysiedlenia, łuny pożarów, bo palono wsie. W Kitowie hitlerowcy 
dokonali wielkiej masakry ludności. 
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Mieszkaniec wsi Gruszka Mała, Stanisław Rubaj ułożył o tym tragicznym wydarzeniu 
balladę pt. „Pieśń o morderstwie mieszkańców Kitowa” a rozpowszechnił ją w Michalowie Jan 
Berdak „Blejba”, miał donośny i piękny głos. Gdy śpiewał, ludzie płakali, a śpiewał często.  
W tym czasie Pani Maria Skowyrowa ze swym synem Jurkiem zorganizowali tajne komplety dla 
klas I, II, III szkoły podstawowej. Właśnie tu rozpoczęłam edukację od kl: I, a było nas kilkoro. 
Gdy przyszli Niemcy, uciekaliśmy do ogrodu. W okresie wojny tutejsi mieszkańcy trudnili się też 
handlem, lekceważyli niebezpieczeństwo. Jeździli do Lwowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania. 
Wozili tam produkty spożywcze, a przywozili ubrania i produkty przemysłowe. Przyjeżdżali też 
mieszkańcy z różnych miast po mąkę, kaszę, masło, mięso. 

Miałam 8 lat, gdy przybyli Rosjanie, widziałam wózki ciągnione przez psy, a na nich 
rannych żołnierzy. Na wzgórzu u „Kubeńki” stała kuchnia polowa, a w parku, w domach,  
a nawet w ziemiankach, zamieszkali żołnierze. Handlowali towarem przywiezionym z Niemiec: 
porcelaną, serwetami, zegarkami. Robili sztuczne rewizje, kradnąc różne przedmioty, moim 
rodzicom ukradli obrączki i złoty kieszonkowy zegarek ojca. 

Wieczorem w folwarku wyświetlali filmy, grali, tańczyli. Pamiętam, że pili dużo bimbru  
i „zagryzali” ogórkiem lub cebulą. Z higieną nie było u nich najlepiej, niepotrzebne im były 
toalety i gryzły ich insekty. Przed kozakami kryły się kobiety. Jedynie Zonia była odważna. Zaraz 
po wyzwoleniu w 1945 r. ruszyła szkoła. Kierownikiem został Walerian Borczowski z Poznania,  
a po nim Stanisław Otłowski, nauczycielami: Maria Kuźma, Maria i Aleksander Słomińscy, Karol 
Wójcik, Janina Sokołowska. Zorganizowano też 7 – klasową szkołę wieczorową i kurs dla 
analfabetów. Szkoła stała się ośrodkiem nauki i kultury. Organizowano loterie, zabawy dla dzieci 
i rodziców, występy z dziećmi i dorosłą młodzieżą. Latem w każdą niedzielę były zabawy 
taneczne w parku, w lesie, w świetlicy PGR lub przed szkołą, często z bufetem, ale bez 
alkoholu. Powstała też biblioteka, którą kilka lat temu zlikwidowano. Wszyscy wtedy garnęli się 
do wiedzy. W weselach, zabawach, chrzcinach, majówkach, nabożeństwach uczestniczyli 
wszyscy. Było tu dużo uzdolnionej młodzieży. Zdolności plastyczne mieli: Feliks Daniłowicz, 
Stanisława Kuźma, dwie siostry Maria i Zofia Kuźmówny oraz zmarła już Bogumiła Dudek, która 
namalowała obraz w ołtarzu, w kaplicy przemienionej z oranżerii. 

Wielu studiowało farmację, medycynę i inne kierunki. Rzesze nauczycieli zdobyło zawód 
w Liceum Pedagogicznym w Szczebrzeszynie. Wymienię tylko niektóre nazwiska nauczycieli: 
Józef Berdak, Tadeusz Berdak, Janina Kościk, Bolesław Hałasa, Józef Michalec, Leon Iwańczyk, 
Irena Malec, Genowefa Jarosz, Marianna Popielec, Stanisław Rudy –pedagog, długoletni Dyrektor 
Zamojskiego Domu Kultury, pomysłodawca i inicjator Zamojskiego Lata Teatralnego, założyciel 
Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, oraz kolekcjoner różnorodnych dzieł sztuki, doktor 
Andrzej Kieloch wykładowca na UMCS w Lublinie. Wiele osób zmarło, część rozproszyła się po 
Polsce. Jednak nadal mieszka tu dużo wspaniałych ludzi. 

Egzotyka tej okolicy i obyczaje ciągle mnie fascynują. Dziś ci, którzy wyjechali stąd przed 
laty, odwiedzają ze wzruszeniem „stare kąty”, szukają śladów swego dzieciństwa, oglądają 
domy, w których niegdyś mieszkali. Józef Żuk często przyjeżdża z Leśnej Podkowy i wskazuje na 
miejsce, gdzie stał jego dom. „Tu mieszkałem, bawiłem się, rosłem” mówi i ciągle planuje 
kupno domu w Michalowie. Z kolei Jasiek Zych wracał z Niemiec, by spotkać się z dawnymi 
koleżankami i kolegami, i porozmawiać o dzieciństwie, i młodości. Niestety już nie przyjedzie, 
zmarł a szkoda. Oprócz moich najbliższych, większość ludzi, o których pisałam, odeszli. Mam dla 
nich ogromny szacunek i wdzięczność. Pisząc o ludziach mojego świata doznań, tym samym 
piszę o sobie. Tamten świat mnie skonstruował, a ja spełniam misję jaką on mi powierzył, 
próbuje słowem unieśmiertelnić go. Czy mi się udało? Nie wiem. 

Powroty są różne. 
 

(Autor: Irena Malec Iwańczyk)
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„Tworzyć…” 
„Wiersze są po to, by dojrzewał w nas 

człowiek, 
Serdeczny, bliski, kochający….” 
Ks. Jan Twardowski 
 
moje wiersze 
z roztoczańskich wzgórz 
(z rezydencją i parkiem Zamoyskich) 
się rodzą 
 
tam ciemny bór 
oddzielony od parku 
sceną pól 
szachownicą wsi 
 
nawołują się szumem 
wichru 
z nadzieją 
na spotkanie 
 
a wyspa w objęciach 
ramion Wieprza 
nitek strumyków 
bijących źródeł 
obrączek mostów 
z cykadą turbin elektrowni 
i stękającego od nadmiaru 
zboża młyna 
 
z pępkiem świata 
szkołą 
śpiewają baśń 
o dawnych dniach 
 
tu rosłam 
pośród egzotycznych 
drzew magnolii i platanów 
ogrodów oranżerii 
starych kapliczek 
czworaków i chat 
krytych słomą 
tu ludzie mieli słońce 
w sercach 
utalentowani rzemieślnicy 
artyści malarze nauczyciele 
lokaje bony czarownice 
 
 
 

 
tu cały świat się mieścił 
 
ich dusze dotąd 
wypełniają przestrzeń 
w mgłach nad łąkami 
słychać szept ich rozmów 
to znów błądzą w kosmosie 
 
tu ich eden 
tu mój K – Raj 
 
jedne strofy są 
z wiosennego lotu żurawi 
inne z modlitwy babki 
nad bochnem chleba 
 
z zapachu czeremchy 
i fiołków 
ze śpiewu skowronka 
w źrenicy mojego oka 
są też ciszą zasłuchania 
która człowieka ogarnia 
dzieciństwem 
którego zawsze  
za mało 
 
 

Gdzie? 
Gdzie jest ten dom, 
który tętnił gwarem? 
Gdzie ci chłopi w czerwonych    
kożuchach, 
tyszowiakach i baranicach 
na malowanych saniach? 
Gdzie te bryki, 
które stały przed kuźnią, 
słuchając muzyki młotów 
i kowadła? 
Gdzie sielni pyskacze, 
dowcipnisie, tanecznicy, 
czarownice, gawędziarze 
i pieśniarze? 
Gdzie ten wir, 
tętent życia, 
jak w powieści Reymonta? 
Odeszli w „być może…” 
z moim dziadkiem 
i ojcem. 

 
 
 
 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 8 

O odzieży ludowej we wsi Wielącza 
 

 Wieś Wielącza nie znajduje się w naszej gminie, ale bardzo blisko niej, dlatego też 
zamieszczamy ten krótki opis stroju ludowego. Został on opublikowany w Kronice Powiatu 
Zamojskiego z 10 grudnia 1918 roku. Myślę, że wielu czytelników, z zainteresowaniem 
przeczyta jak ubierali się nasze babcie i dziadkowie sto lat temu. 

  „Zimową porą we wsi Wielączy, w pow. Zamojskim, chodzą w kożuchach baranich bez 

pokrycia; starsi noszą przy kożuchach dwa półokrągłe kołnierze baranie, sięgające do pasa. 

Sukmany ciemnobrunatne z wyszyciem z czerwonych lub niebieskich sznurków na kołnierzu, 

pazuchach i po bokach bioder. Latem noszą parcianki z drelichu wyrobu domowego – na co dzień 

u mężczyzn konopne, w święto lniane, u kobiet zaś na co dzień lniane, a perkalowe w święta.  

U szyi koszula związuje się kolorową wstążką, kobiety nadto wkładają na szyję, zwieszając na 

piersi, kilka sznurków korali, białych lub błyszczących paciorków i szkaplerz na barwnej 

wstążce. Mężczyźni noszą spodnie z sukna, czarnego lub białego, w lecie chodzą w bieliźnie 

przepasanej pasem rzemiennym po wierzchu koszuli. Noszą też czarne kitle, kaftany (zwane 

„wamsz” lub „kabat”), głowy przykrywają czapkami ze skór baranich lub sztucznego baranka, 

ale typową jest używana tu „biała czapka”, wyrabiana z kręconej białej wełny z czerwonym lub 

niebieskim szlaczkiem u dołu i takiemiż centkami po całej czapce. Strój kobiet tutejszych nie 

odróżnia się od małomiejskiego. Było dawniej w użyciu, przeważnie we wsi Deszkowicach, jako 

strój dla kobiet, tak zw. „odzienie”. Stanowił je na zimę kożuch z fałdami, pokryty suknem 

granatowym, z siwym kołnierzem półokrągłym sięgającym do pasa i klapami z siwego baranka, 

na lato zaś – „żupan” z takiegoż sukna, tylko zamiast kołnierza barankowego był kołnierz  

z wzorzystego materiału czerwonego lub niebieskiego. Mężczyźnie, a w porze zimowej i kobiety 

noszą buty szyte obszernie, zwane tyszowieckiemi lub tyszowieckimi, ponieważ wyrabiają je 

szewcy w osadzie Tyszowcach.  

Wpływ mody znać tu bardzo, zwłaszcza na młodych kobietach, 

 Pranie odbywa się w sposób następujący: namoczoną bieliznę w ługu praczka zmyka na 

balji lub na niecce, następnie przy studni lub strumyku odpiera, po odepraniu układa się 

bieliznę w zolniku warstwami, ostatnią warstwę przykrywa się płachtą, robi się w niej 

wklęsłość, nasypuje w nią popiołu i zalewa ukropem, a następnie wypływającą z pod zolnika 

zołę przelewa przez popiół, dopóki ta nie zacznie wypływać gorącą. Po skończeniu tej czynności 

czeka się czas niejaki, ażeby z bielizny (w narzeczu ludowym „chusty”) dostatecznie ściekła 

zoła, gdyż w przeciwnym razie, t. j. kiedy zoła dostatecznie ściekła, bielizna się „zaparza” to 

znaczy pozostaną na niej brunatno-żółte plamy co świadczą o nieumiejętności prania.  

Po ozoleniu, pierze się „chusty” powtórnie przy studni lub strumyku, uderzając kijankami  

i przepłukując kilka razy, aż ostatnia woda pozostanie czysta. Po wypraniu i wypłukaniu, 

wyżyma się bieliznę z wody, skręcając w rękach, a po nakrochmaleniu (krochmalem z żytniej 

mąki) suszy się na płocie.  W ogóle pranie bielizny odbywa się starannie.” 

(Autor: Błażej Szewc) 

(Opracował: sw) 
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"Lipie" - dawniej i dziś 

 Mokrelipie – wieś aktualnie należąca do gminy Radecznica, położona jest w dolinie Poru 

na pograniczu Roztocza. Dawniej wieś Lipie, na ziemi Chełmskiej. Początki osadnictwa na tych 
terenach datuje się na wczesną epokę brązu co wykazały badania archeologiczne 
przeprowadzone przez pracowników  Katedry Archeologii Polski w Warszawie w 1957 roku. Czas 
założenia Mokregolipia jest zbliżony do powstania okolicznych wsi. Jednym z czynników 
odróżniających tę miejscowość od pozostałych jest parafia katolicka, która jest jedną  
z najstarszych w diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.  

 Pierwszą świątynią parafii „Lipie” 
był drewniany  kościół  pod wezwaniem 
Krzyża Świętego, konsekracji którego 
dokonał w roku 1360 biskup chełmski 
Tomasz z Sienna. Kolejną świątynię, tym 
razem murowaną wznieśli trzej szlachcice 
- Wantoch (Wanchot) z Sułowca, Jambroży 
Rakusza ze Stworyczowa (dawna nazwa 
wsi Tworyczów) i Mikołaj z Latyczyna - 
"dziedzic na Lipiu i Latyczynie". 15 
stycznia 1403 roku dokonano konsekracji 
kościoła, od tego momentu datuje się 
historia parafii Mokrelipie. Na przestrzeni 
lat 1547 - 1579 obiekt funkcjonował jako 
kircha (kościół protestancki). Katolikom 
przywrócił go biskup chełmski - Jerzy Zamoyski. Obecnie istniejący, wybudowany został w latach 
1907 - 1913. W latach 1992 – 1994 dzięki staraniom ks. prob. Henryka Steca w kościele 
wykonano witraże, w pracowni Krystyny i Bogusława Szczekanów w Krakowie. Przedstawiają one 
postacie świętych i są ofiarą parafian, ołtarz ufundowany przez Marię Huskowską z Sułowca, na 
rzecz kościoła.  

 W roku 1605, ordynat Jan Zamoyski odkupił  
Mokrlipie od braci Latyczyńskich i włączył do 
Ordynacji Zamoyskiej. W roku 1783, wieś była 
siedzibą klucza, w skład którego wchodziły wsie: 
Mokre-Lipie, Sąciążka (dawana nazwa wsi Sąsiadka), 
Uście i Zakłodzie. W wieku XIX istniał w Mokremlipiu 
folwark, liczący 5 domów i należący do dóbr 
ordynackich. W 1827 roku wieś Mokrelipie liczyła 28 
domów i 120 mieszkańców, dzieląc się na: wieś 
chłopów pańszczyźnianych, wieś kościelną i wieś 
chłopską. W okresie rozbiorów miejscowość była pod 
zaborem rosyjskim i w roku 1864 (jak wynika z aktu 

nadania), chłopi pańszczyźniani otrzymali ziemię. W czasie I wojny światowej, przez wioskę 
przebiegała linia frontu co spowodowało spalenie większej części zabudowań i przyczyniło się do 
ogromnych strat gospodarczych. W 1916 roku powstała jednoklasowa szkoła powszechna  
a w 1917 roku Ochotnicza Straż Pożarna.  

 Na terenie Mokregolipia i okolicznych wiosek walczyli ofiarnie, podczas hitlerowskiej 
okupacji żołnierze Batalionów Chłopskich, pod dowództwem Franciszka Madeja, ps. "Mrówka". 
Ich trud i walka nie zostały zapomniane - na ścianie miejscowego kościoła znajduje się tablica 
pamiątkowa, którą ufundowali w 1994 roku kombatanci z Zamojszczyzny.  
Druga tablica dedykowana żołnierzom Batalionów Chłopskich, którzy polegli walce o wolność  
i niepodległość Polski w latach 1940 - 1945 znajduje się w kruchcie kościoła. Po wojnie, wieś 
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zaczęła się dynamicznie rozwijać. W 1945 roku zbudowano (już nie istniejącą) świetlicę,  
w której znajdował się pierwszy sklep państwowy. W 1958 roku zbudowano utwardzoną drogę,  
a w 1961 przeprowadzono elektryfikacje. W 1974 w szkole założono telefon.  

 W Mokremlipiu, urodził się Jakób Raciborski  -  (1882 - 1926), poeta, działacz społeczny, 
czynnie zaangażowany w życie polityczne swojej wsi. Zbiorek jego wierszy, wydany po raz 
pierwszy  w 1913 roku, a więc okrągłe sto lat temu został wznowiony w bieżącym roku. Na treść 
omawianego zbiorku składają się  34 otwory o zróżnicowanej tematyce: biograficznej, 
ogólnospołecznej z podkreśleniem problematyki chłopskiej, kulturalno – obyczajowej  
i religijnej. W tym samym miejscu urodził się Stanisław Sarnicki, zaliczany do grona wybitnych 
postaci ruchu protestanckiego – polihistor, autor prac: „Księgi hetmańskie”, oraz „Roczniki, 
czyli o pochodzeniu i czynach Polaków” – w tej pracy zamieścił artykuł o działalności 
Rzeczpospolitej Babińskiej . Inny minister kalwiński z Mokregolipia – Jan Brzycki przyjęty został 
na Synodzie we Włodzisławiu (4 – 15 październik 1588 roku) jako poseł, który przyniósł list od 
„znakomitych mężów ziemi chełmskiej” zapewniający o wspólnej jedności z zebranymi.  

 Była to skrócona historia Mokregolipia, którą będziemy uzupełniać. Teraz pora na 
współczesność.  

 Przedstawiamy państwu człowieka, który obecnie działa na rzecz rozwoju swojej 
miejscowości oraz regionu.  Jest to Andrzej Kondrat, radny gminy Radecznica, Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”. Jest także certyfikowanym 
Latarnikiem Polski Cyfrowej.  

 W wywiadzie, którego nam udzielił,  przedstawił ideę realizowanego przez siebie 
programu. 

SEKRETY Wsi: Kim są Latarnicy Polski Cyfrowej i jaki jest cel ich działania? 

Andrzej Kondrat: PCRS (Polska Cyfrowa Równych Szans) to oddolna inicjatywa, która ma na 
celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków  
z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta  
w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu! 

Latarnicy mogą to zmienić! 

 Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na 
rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej. 
 
 Dlaczego Latarnicy? Przyjęto metaforę latarni morskich i opiekujących się nimi 
latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, którzy potrafią odczytywać wysyłane przez nią 
sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien 
potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych 
urządzeń teleinformatycznych. O Latarnikach można myśleć, jako o nowym zawodzie 
nowoczesnego animatora społecznego, z nowymi kompetencjami, ale dziedziczącego pozytywne 
elementy działań z przeszłości społecznej i historii lokalnej. 

 Realizacja projektu PCRS przyczynia się do ogromnej i wyjątkowej zmiany w naszym 
społeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą wprowadzenia w cyfrowy świat milionów Polaków. 
Wspólnie możemy podjąć działania, które pobudzą rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczynią 
się do zneutralizowania różnic międzypokoleniowych.  

SEKRETY Wsi: Idea, którą Pan przedstawił jest ciekawa, ale jak to wygląda w rzeczywistości? 
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Andrzej Kondrat: Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest 
przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie zachęcanie. Działania 
Latarników realizowane są z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu –  
w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych. 

 Obecnie w Polsce działa 2614 certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej. W wyniku 
przeszkolenia powstała zintegrowana grupa lokalnych liderów upowszechniania kompetencji 
cyfrowych. Nasza aktywność składa się na ogólnopolski program działań podnoszenia 
kompetencji cyfrowych osób wykluczonych i pobudzania popytu na usługę szerokopasmowego 
dostępu do Internetu. 

 Mój Lokalny Plan Działania, jaki został zaakceptowany przez organizatora programu jest 
skierowany do osób 40+. Z moich obserwacji wynikało, że w naszym regionie, społeczności 
wiejskiej, są osoby po czterdziestce, które maja obawy przed korzystaniem z Internetu a nawet 
korzystaniem z komputera czy innych urządzeń cyfrowych. Plan ten zyskał uznanie w oczach 
komisji PCRS. Znalazłem się w grupie 200 latarników, którzy otrzymali grant finansowy na 
prowadzenie zajęć. 

 Zadaniem Latarników jest pokazanie, jakie są możliwości wyszukiwania w Internecie. 
Promowanie projektu, to rozpowszechnienie informacji w formie plakatów, ulotek oraz spotkań  
o tematyce informacyjnej, mówiącej o cyfryzacji w Polsce. Spotkania odbywają się wśród 
różnych grup społecznych. Przeważają wśród nich  seniorzy, oraz osoby chcące poznać świat 
Internetu. Organizuję zajęcia w plenerze, w atmosferze wspólnej zabawy i biesiady, niekiedy 
przy akompaniamencie akordeonu i wspólnego śpiewania, bibliotekach, świetlicach wiejskich,  
a także indywidualne w mieszkaniach uczestników. Poprostu dostosowuje się do potrzeb  
i możliwości osób chętnych do skorzystania z tego typu spotkań. Dodam, że zajęcia są 
bezpłatne, a jeszcze dodatkowo organizuję skromny poczęstunek ciastkiem, kawą czy herbatą. 

 Co do zajęć, omawiamy na nich takie zagadnienia jak: poczta elektroniczna, oferty 
pracy, obsługa przeglądarek i ich wykorzystanie na zrobienie zakupów, przelewów, opłat 
rachunków, fotografia cyfrowa, komórkowa, przesyłanie plików, wypełnienie gotowych 
szablonów, min deklaracji podatkowej. Odwiedzanie kin teatrów i muzeów, słuchanie utworów, 
oglądanie filmów, rozmowy na odległość. 

SEKRETY Wsi: Jak długo będzie trwał ten program? 

Andrzej Kondrat: Nie ma określonej daty zakończenia wprowadzania społeczeństwa w świat 
cyfrowy. Wszystko będzie zależało od tego, jak szybko społeczeństwo opanuje nowe 
technologie. Program grantowy będzie trwał do końca czerwca 2014 roku. Pojawiają się jednak 
wśród latarników nowe pomysły, nowe inicjatywy i program cały czas ewoluuje. Ja ze swej 
strony zachęcam wszystkich do skorzystania z tej ciekawej oferty. Jeżeli gdzieś znajdzie się 
grupka kilku osób, czy jakaś pojedyncza osoba będzie potrzebowała porady w sprawach  obsługi 
komputera, czy Internetu, proszę zadzwonić pod nr tel. 505 118 213, a umówimy się  
w dogodnym terminie i godzinie na spotkanie. Latarnicy dysponują sprzętem komputerowym, 
dostępem do Internetu tak, że bez obaw pomogą każdemu i zachęcą do korzystania  z tego 
medium. 

(Autor: Klaudia Polakowska, Ryszard Pietrykowski) 
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Notatka z pielgrzymkowego szlaku. 

2 sierpnia z zamojskiej Katedry wyruszyła XXXI 
Piesza pielgrzymka zamojsko-lubaczowska na Jasną 
Górę. Pielgrzymi wędrowali w czterech grupach pod 
nazwami ziem z których wyruszyli. Tak więc szły 
grupy z ziemi zamojsko-hrubieszowskiej,  
biłgorajskiej, tomaszowskiej i lubaczowskiej. Podróż 
trwała 12 dni i zakończyła się pokłonem u stóp Pani 
Jasnogórskiej i mszą świętą dziękczynną za 
szczęśliwie przebyte ponad 360 kilometrów o siłach 
własnych nóg. Dzisiaj, w dobie szybkiej komunikacji 
samochodowej, tę trasę można przebyć w około pięć 
godzin, być  na mszy świętej i wrócić jeszcze tego 
samego dnia. Rodzi się zatem pytanie:  po cóż tak się 
męczyć i cierpieć niewygody skwaru sierpniowych 
upałów czy też burz zaskakujących niejednokrotnie 
pielgrzymów na szlaku, niedojadanie i niedosypianie, 
no i główny wysiłek tj. pokonywanie codziennie po 
minimum 30 kilometrów pieszo – po co to wszystko??? 
Odpowiedzi każdy z pielgrzymów udzieliłby na pewno 
innej, bo wszyscy decydujący się na uczestnictwo  
w tej wędrówce niosą do Maryi Częstochowskiej 

indywidualne intencje.  A przekrój intencji jest naprawdę szeroki,  gdy słyszy się je 
odczytywane z karteczek zbieranych w drodze i dołączanych do wspólnej modlitwy przy okazji 
rozważania poszczególnych tajemnic różańca. Podczas tegorocznej pielgrzymki uczestniczyłem 
w dwóch etapach i miałem możliwość zasłyszenia próśb o pokój w rodzinie, o uzdrowienia  
z choroby, o siły dla rodziców w  przeżywaniu bólu po stracie dziecka. Spotkałem młodych ludzi 
idących w intencjach błagalnych o 
szczęśliwe zdanie matury i pomyślne 
egzaminy na studiach, słyszałem też 
modlitwy dziękczynne za odzyskane 
zdrowie i prośby o pomoc w 
znalezieniu pracy. Tak więc wiele 
spraw dotyczących całej naszej 
egzystencji tutaj na ziemi niosą 
pielgrzymi w swych sercach by 
ofiarować je u stóp Jasnogórskiego 
Tronu. Wszyscy idący wspólnie po 
tych dwunastu dniach stają się jakby 
jedną rodziną troszczącą się o 
każdego z  jej członków.  Na 
pielgrzymce codziennie jest 
możliwość  wysłuchania konferencji 
przygotowanej przez księdza 
przewodnika grupy lub ojca 
duchownego całej pielgrzymki, uczestnictwa we mszy świętej, niejednokrotnie w warunkach 
polowych, przystąpienia do spowiedzi, nauczenia się nowych pieśni. W tym roku wielką i jakże 
miłą niespodziankę sprawił nam Arcybiskup Wacław Depo, który osobiście witał wchodzące grupy 
i to nie z tarasu na wałach, lecz wszedł między wędrujących pielgrzymów i osobiście każdego 
błogosławił.  Każdy kto zaryzykuje i wyruszy w tę niezapomnianą wędrówkę powróci umocniony  
i odmieniony. Uczestnictwo w pielgrzymce uczy pokonywania własnych słabości cielesnych dla 
wyższego dobra. Podczas wędrówki pielgrzymim szlakiem człowiek uczy się także 
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spontaniczności i nabiera odwagi do świadczenia głośno o dobroci Boga i pięknie dzieł przez 
Niego tworzonych. Co najważniejsze, odwaga ta i 
chęć do działania nie kończy się z czasem 
pielgrzymki lecz przenosi się na kolejne dni po 
powrocie z trasy. Dla mnie:  to jest bardzo potrzebny 
czas do refleksji nad sobą, do nabrania sił duchowych 
na wypełnianie kolejnych zadań jakie stawia 
codzienność, potrzebne jest  to także do  odnowienia 
kontaktu z Panem Bogiem  i jego Matką. Wszystkich 
czujących potrzebę podziękowania za doświadczone 
dobro lub chcących prosić Matkę Bożą o pomoc we 
wszelakich, nawet najdrobniejszych sprawach 
naszego życia, zapraszam na trasę już za niecały rok.  
Ja -jeżeli Bóg pozwoli- będę  ze swoją rodziną na pewno 

(Autor: Tomasz Jaworski) 

 
 

 
Bitwa pod Klemensowem cz. 2 

 

2 sierpnia 1914 r. 

 W lasach kosobudzkich (21/2 wiorsty od fabryki) biwakuje kozacka artyleria i konnica. 
Szosą co chwila przelatują samochody pełne oficerów. Mimo panującej powagi i spokoju, pośród 
ludności daje się wyczuwać silne, acz tajone napięcie trwożnego oczekiwania na dalsze 
wypadki. Kobiety, z obawy przed przewidywanym brakiem artykułów codziennej potrzeby, 
pośpiesznie gromadzą do domów zapasy – wedle środków i możności. Skutkiem tego młyny, 
sklepy literalnie oblężone. 

6 sierpnia 

 Mobilizacja z ziemi lubelskiej skończona. Przeszła nad masami w powadze i spokoju, 
uprowadzając ze sobą szeregi żołnierza. Na szosie ruch. Ładowne wozy uwożą kancelarie 
pocztowe z Janowa, Frampola, Biłgoraja i Zwierzyńca przez Zamość do Chełma. – Austriacy 
spodziewani lada chwila. Austria, wypowiedziawszy wojnę, niebawem zapewne rozpocznie kroki 
zaczepne. W Szczebrzeszynie poczta funkcjonuje, ale odjazd jej nastąpi w tych dniach.  
W Zamościu wszystkie instytucje rządowe ewakuowane, urzędnicy wraz z kancelariami 
odjechali, tylko kasa powiatowa pracuje intensywniej niż zwykle, bo dniem i nocą. 

 Ordynat hr. Zamoyski wraz z rodziną zostaje w Klemensowie (rezydencja letnia o 11/2 
wiorsty od cukrowni); nie chce szukać bezpieczeństwa po za linią oczekiwanych bitew, 
postanowił bowiem dzielić nieprzewidziane losy swego dziedzictwa i pracowników.  

 Pisma warszawskie przestały przychodzić do nas. Odbieramy czasem dzienniki lubelskie, 
lecz w tych nie ma wzmianki o wkroczeniu Niemców w granice Polski. Wobec tego prawie 
przestajemy wierzyć w zajęcie Częstochowy przez wojska pruskie. 

7 sierpnia 

 Austriacy idą! Idą szeroką ławą – armia gen. Dankla przez Zaklików na Janów i Kraśnik, 
armia gen. Auffenberga od Rawy Ruskiej na Tomaszów jednym skrzydłem i od Tarnogrodu na 
Biłgoraj skrzydłem drugim. Na te wieści pierwszym odruchem okolicznych mieszkańców było 
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pakowanie rzeczy, chowanie żywności. Kufry, kosze, toboły zwłóczą ludzie do piwnic, lochów 
lub wprost zagrzebują w ziemię.  

 Około południa pod Osuchami odbyła się potyczka między kozakami i oddziałem kawalerii 
austriackiej. Dowiedziano się o tym od przejeżdżających chłopów i na skutek tego nowa panika 
opanowała mieszkańców. W domach i chatach ruch zawrzał ze zdwojoną siłą. Rzeczy lecą do 
dołów i piwnic bez ładu i wyboru, bujne imaginacje pracują. Na dobitkę złego zaćmienie Słońca 
wypadło na dzień dzisiejszy. Znane i nieraz widziane zjawisko kosmiczne przy obecnym nastroju 
umysłów urasta w pojęcia nieoświeconych mas do rozmiarów legendowej przepowiedni, znaku 
danego z nieba o zbliżaniu się potwornych klęsk na cały rodzaj ludzki. 

11 sierpnia 

 Władze wojskowe rekwirują konie. Sieć telefonów w całej Ordynacji zajęta na użytek 
armii rosyjskiej. Przy głównej stacji w Zwierzyńcu dyżuruje oficer. Piękna pogoda utrzymuje się 
stale. Żniwa pszeniczne skończone. Rozpoczęto zbiór jęczmienia, owsa, gryki itp. Wobec 
przerwanego wywozu zboża i innych produktów do miast i za kordon ceny znacznie spadły. 
Towary kolonialne, tudzież wszystko sprowadzane koleją, drożeje zastraszająco. 

12 sierpnia 

 Z aeroplanów krążących od dni kilku spadają proklamacje w tysiącach egzemplarzy. Są to 
karty drukowane grubymi czcionkami, na których stoi czarno na białym między innymi: „Naród 
Polski, mając na względzie dobro własne, winien iść ręka w rękę z cesarzem Wilhelmem II  
i Franciszkiem Józefem, pod panowaniem, których interesy braci tegoż narodu rozwijają się tak 
dzielnie i pomyślnie”. 

13 sierpnia 

 Poczta Szczebrzeszyńska wraz ze wszystkimi utensyliami odjechała do Chełma.  
W Zwierzyńcu skasowano telegraf i telefony, tj. druty poprzecinano, aparaty odjęto. Oficer 
wyjechał. Austriacy idą ku nam od Tarnogrodu przez Biłgoraj. 

14 sierpnia 

 Dzisiaj nad wieczorem zajęli Zwierzyniec, osadę, w której mieści się główny zarząd dóbr 
Ordynacji Zamojskiej, o 12 wiorst od cukrowni oddaloną. 

15 sierpnia 

 Nocy dzisiejszej konny oddział austriacki wkroczył do Szczebrzeszyna. Dojeżdżając zwarta 
kolumna kawalerii rozpękła się pośrodku i regularnym pierścieniem otoczyła miasteczko. 
Jednocześnie podjazd złożony z kilkunastu koni zajął pozycję w centrum miasta, na rynku. 
Zbadawszy nieobecność armii obronnej komenda podjazdu dała sygnał, na który wojsko stojące 
zewnątrz w całym pędzie wlało się w rynek bocznymi ulicami… Pozostawiwszy różne swoje 
zarządzenia wojsko opuściło miasteczko i rozłożyło się obozem na Rozłopskich Dołach, 
naprzeciw cukrowni, po drugiej stronie szosy. Szeregi ustawiły się tak, że tyły im osłania Góra 
Cmentarna, która leży równolegle z miasteczkiem. Przed sobą mają płaszczyznę otwartą, 
między parkiem i cukrownią położoną.  

Ciąg dalszy w kolejnym numerze! 

(Autorkę tekstu przybliżymy w ostatniej części cyklu) 

(Opracował: sw) 
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Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych 

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

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 
16.05.1999 R. GAJ GRUSZCZAŃSKI 

 
ZAJETE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 
 1. OSP Źrebce 
 2. OSP Sąsiadka 
 3. OSP Sułów 
 4. OSP Sułowiec 

5. OSP Deszkowice Pierwsze 
6. OSP Michalów 
7. OSP Tworyczów 

 
  

 Na terenie Gminy Sułów działa 13 jednostek OSP. W każdym numerze zamieścimy krótkie 
informacje na temat powstania jednostki, najważniejsze wydarzenia z działalności druhów, 
wymienimy byłych i urzędujących prezesów oraz naczelników.  

OSP Sułówek 

 Powstała w 1959 roku z inicjatywy Adama Bulaka i Tadeusza Gryby. Motopompę otrzymała 
w 1965 roku, a strażnice wybudowała w 1974 roku. Funkcję prezesa pełnili od roku: 1959-Adam 
Bulak, 1960 - Paweł Lachowicz, Tadeusz Jarmuł, 1975 - Jan Woźniak, 1985 - Adolf Złomańczuk 
do chwili obecnej, a funkcję naczelnika: 1959-Tadeusz Gryba, 1969 - Wojciech Szydlak, 1975 -
Wojciech Poźniak, 1985 - Leon Bulak do chwili obecnej.  

(Autor: PiSzcz) 
Sport 

 
KLASA „A” GR. II 
Kolejka 1 - 17 sierpnia 
 
                   Perła Telatyn  1-3  Pogoń 96 Łaszczówka  
             Perła Deszkowice  9-2 (6-0) Legion Komarów 
  
SKŁAD: M. Bober, M. Kniaźiowski (70 min R. Duda), R .Maciąg (75 min J. Jeźierski), T. Skwaryło, 
M. Szyduk, M. Poździk, M. Jeźierski, G. Kowal, D. Nowosad, M. Hasiec, J. Wawryniuk  
(80 min J. Lipczyński) 
Juniorzy wygrali   3-2.  
                    Szumy Susiec  2-0   Graf Chodywańce   
                      Potok Sitno  1-1 Szyszła Tarnoszyn   
        Ruch Machnów Nowy  2-2   Gryf Gmina Zamość   
Płomień Spartan Nieledew  1-2  Granica Lubycza Królewska   
 
Kolejka 2 - 24 sierpnia 
 
       Pogoń 96 Łaszczówka  0-0  Granica Lubycza Królewska   
          Gryf Gmina Zamość  3-2  Płomień Spartan Nieledew   
            Szyszła Tarnoszyn  6-3  Ruch Machnów Nowy   
             Graf Chodywańce  1-4  Potok Sitno   
              Legion Komarów  2-3  Szumy Susiec   
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                   Perła Telatyn  1-5 (0-1) Perła Deszkowice 
  
SKŁAD: M. Bober, M. Kniaźiowski, T. Skwaryło, R. Duda, M. Szyduk, M. Jezierski (75 min R. 
Maciąg), M. Poździk, J. Wawryniuk (80 min J. Lipczyński), D. Rymarz, G. Kowal, M. Hasiec. 
BRAMKI: D. Rymarz 30, 52, J. Wawryniuk 60, 82, M. Hasiec 72. 
Juniorzy zremisowali 4-4. 
 
Klasa A 2013/2014, grupa: Zamość II Seniorzy 

M Drużyna Mecze  Punkty Bramki 

1 Perła Deszkowice 2 6 14 - 3 

2 Szumy Susiec 2 6 5 - 2 

3 Szyszła Tarnoszyn 2 4 7 - 4 

4 Potok Sitno 2 4 5 - 2 

5 Pogoń 96 Łaszczówka 2 4 3 - 1 

6 Granica Lubycza Królewska 2 4 2 - 1 

7 Ruch Machnów Nowy 2 1 5 - 8 

8 Płomień Spartan Nieledew 2 0 3 - 5 

9 Graf Chodywańce 2 0 1 - 6 

10 Perła Telatyn 2 0 2 - 8 

11 Legion Komarów 2 0 4 - 12 

 
Najlepsi strzelcy: 7 goli: Jakub Wawryniuk (Perła D.) 3 gole: Michał Hasiec (Perła D.), Janusz 
Nowak (Szyszła). 
  
Klasa A 2013/2014, grupa: Zamość II Juniorzy 
 

M Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 Pogoń 96 Łaszczówka 2 6 5 - 3 

2 Perła Deszkowice 2 4 7 - 6 

3 Potok Sitno 1 3 10 - 0 

4 Szumy Susiec 1 3 4 - 1 

5 Szyszła Tarnoszyn 2 3 2 - 11 

6 Legion Komarów 2 1 5 - 8 

7 Płomień-Spartan Nieledew 0 0 0 - 0 

8 Granica Lubycza Królewska 1 0 2 - 3 

9 Ruch Machnów Nowy 1 0 1 - 2 

10 Perła Telatyn 2 0 3 - 5 

 
 (Autor: PiSzcz) 

 
 

 

Imprezy kulturalne – wrzesień 2013 
 

 1 - Gminne Dożynki w Horyńcu-Zdroju  

 1 - Dożynki Gminy Zamość 

 3 - Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty „Wzgórze Polak – pogranicze regionów” 

 8 - XII Święto Pieczonego Ziemniaka w Tomaszowie Lubelskim 

 8 – Dożynki Parafialne w Klemensowie 

 8 - Gminne Święto Plonów w Cieszanowie 
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 8 - Dożynki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Krasnobrodzie 

 6-8 - Zamojski Festiwal Kultury „ARTE, CULTURA, MUSICA, E…” w Zamościu. 

 13-15 - „Ocalić od Zapomnienia” - 73. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 

Tomaszowie Lubelskim i Dąbrowie Tomaszowskiej 

 14 - Zamojska Gra Miejska 

 15 – Dni Mokregolipia 

 20-22 - Zamojskie Spotkania z Fantastyką 

 22 - Dzień pieczonego ziemniaka w Horyńcu-Zdroju 

 22 – Święto Plonów Gminno – Parafialne w Sułowie  

 21 – 39. Rajd Miłośników Roztocza PTTK o. Zamość w Batorzu 

 27-29 – 25. Jubileuszowe Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką 

Autorską w Biłgoraju 

 29 - Ogólnopolskie Zawody „Puchar Lubelszczyzny – Puchar Polski PZN 2013” w 

Biegach na Nartorolkach w Tomaszowie Lubelskim 

 29 - Torowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego we wrotkarstwie w 

Tomaszowie Lubelskim 

 

Gminna Biblioteka „Podaje Dalej” 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie w okresie lipca i sierpnia 2013r. jako Biblioteka 

Wiodąca zorganizowała dla swoich Bibliotek Partnerskich szkolenia w ramach mikrograntu„Podaj 
dalej”.Program mikrograntu stanowi integralną część Programu Rozwoju Bibliotek. Mikrogranty 
„Podaj Dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).Spotkania  
w ramach grantu to okazja do zaprezentowania pracy wszystkich placówek z koalicji sułowskiej 
biblioteki. 
Celem projektu było przekazanie 
zespołom Bibliotek Partnerskich 
wiedzy zdobytej podczas szkoleń 
oraz podzielenie się wiedzą i 
doświadczeniami. Dwa spotkania 
odbyły się w bibliotece w Sułowie, 
jedno w Radecznicy i jedno za 
pośrednictwem elektronicznych 
kanałów komunikacji. Zaproszonymi 
do udziału w szkoleniach byli 
bibliotekarze z GBP w 
Skierbieszowie, BPG Radecznica i  
M-GBP w Szczebrzeszynie. Swoją 
obecnością zaszczycili  nas władze 
gminy Sułów:  Wójt Gminy  Tomasz 
Pańczyk, Zastępca Wójta Janusz 
Stańczyk, Przewodnicząca  Rady Gminy, a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Gminy Sułów Irena Prus-Pańczyk i wielu innych znamienitych gości. 
Szkolenia przebiegały w życzliwej i koleżeńskiej atmosferze. Bibliotekarze dzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, przekazywali nowe pomysły dotyczące różnych form działalności 
bibliotek. Rozmawiano o doświadczeniach we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury  
i oświaty, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami. 
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Poza tym była okazja uczestniczenia w promocji tomiku poezji poetki regionalnej Henryki 
Stadnickiej. Wysłuchania wierszy innych lokalnych twórców, którzy oprócz poezji przedstawili 
pieśni ludowe z okresu międzywojennego. 
W ramach integracji miałyśmy możliwość zwiedzenia Sanktuarium Św. Antoniego. 
W czasie ostatniego wirtualnego spotkania wykorzystując pocztę elektroniczną uczestniczyliśmy 
w konferencji na temat zagrożeń panujących w Internecie, a także posumowaliśmy projekt  
i korzyści jakie z niego wyniknęły.  

 

Seta i galareta - kącik kulinarny 

CIASTO Z MALINAMI 

SKŁADNIKI 
 - 25 dag mąki 
 - 10 dag masła 
 - 5 dag cukru 
 - 1 torebka cukru waniliowego 
 - 1 żółtko 
 - 2–3 łyżki kwaśnej śmietany 
 
Na masę:  
 - 50 dag mielonego twarogu 
 - 10 dag cukru 
 - 3 jajka 
 - 1 szklanka konfitury malinowej (lub dżemu 
malinowego) 
 - 1 cytryna 
 - 1 torebka budyniu malinowego 
 
 

Sposób przygotowania 

 1. Zagnieć kruche ciasto. Ciasto rozwałkuj i 
wyłóż nim dno i boki formy na tartę o 
średnicy 28–30 cm. Schłodź w lodówce przez 
20 minut. 

 2. W tym czasie żółtka oddziel od białek  
i utrzyj z cukrem do białości (można to 
zrobić w makutrze ręcznie albo mikserem). 
Konfiturę malinową zmiksuj i dodaj do 
mielonego sera razem z utartymi żółtkami, 
skórką otartą z cytryny i wyciśniętym z niej 
sokiem. 

 

 3. Masę serową dobrze wymieszaj  
z proszkiem budyniowym. Na koniec dodaj 
ubite na sztywną pianę białka (można do 
nich dodać białko, które zostało  
z przygotowania kruchego ciasta na spód 
sernika). Wyłożoną ciastem formę napełnij 
masą serową. 

 

 4. Sernik wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 stopni. Piecz na złoty kolor przez 45 
minut. Po ostudzeniu wyjmij z formy. 
Wierzch sernika posyp przez sitko cukrem 
pudrem i udekoruj malinami. 

 

Dżem z jeżyn 

SKŁADNIKI 
 
3 kg jeżyn  
1 kg cukru 
 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA 

 Jeżyny przebrać aby były dorodne  
i zdrowe, opłukać i odcedzić. Wrzucić do 
garnka o grubym dnie i gotować na małym 

ogniu, od czasu do czasu mieszając, aby 
odparowały. 

 Jeżeli owoce były dojrzałe ze słońca, 
to nie trzeba ich długo gotować. Po 2 
godzinach zestawić z ognia. Odstawić na 
parę godzin. 

 Do garnka wsypać cukier, wymieszać  
i ponownie gotować 2-3 godziny, od czasu do 
czasu mieszając. Dżem powinien zrobić się 
szklisty i gęsty. Jeśli wciąż jest wodnisty, 
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sok można zlać do butelki i na bieżąco 
wypić. 

 Słoiki i zakrętki wyparzyć. Nakładać 
dżem do słoików, zostawiając 1 cm wolnego 
miejsca od góry. 

 Słoiki zakręcić i ustawić w wysokim 
garnku wyłożonym na dnie ściereczką.  

Zalać wodą do 3/4 ich wysokości. Gotować 
przez 15 minut, po czym wyjąć ostrożnie z 
garnka (najlepiej drewnianymi szczypcami), 
postawić do góry dnem na czystej ściereczce 
i pozostawić do ostygnięcia. 

(Autor: AJ) 

 

 
Humor 

 
- Mój tato jest strasznie bojaźliwy - opowiada Jasio. - zawsze jak mamy nie ma w domu, to on 

śpi u sąsiadki. 
-------------------------------------------------- 

Dzwoni klient do sklepu mięsnego i pyta:  
- Czy ma pan kurze nóżki?  

- Mam  
- Czy ma pan skrzydełka?  

- Także mam.  
- A ma pan świński ryj?  

- Tak  
- No to musi pan naprawdę śmiesznie wyglądać. 

-------------------------------------------------- 

Wraca mąż ze szpitala, gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i zły jak nieszczęście mówi do 
żony:  

- Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami.  
- Nie rozumiem - mówi żona. - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca!  

- Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie radził przygotować się na najgorsze. 

Przepis na ciasto owocowe 
 Składniki:  
 
1 kostka masła, 2 szklanka cukru, 1 łyżeczka soli, 4 jajka, 1 szklanka suszonych owoców, 
1 szklanka orzechów, sok cytrynowy, proszek do pieczenia, 3-4 szklanki dobrej whisky 
 
Sposób przygotowania: 

Przed rozpoczęciem mieszania składników sprawdź czy whisky jest dobrej jakości. Dobra… 
prawda? Przygotuj teraz dużą miskę, szklankę itp. utensylia kuchenne. Sprawdź czy na pewno 
whisky jest taka jak trzeba, by być tego pewnym, nalej jedną szklankę i wypij tak szybko, jak to 
tylko możliwe. Operację powtórz. Przy użyciu miksera elektrycznego ubij kostkę masła na 
puszystą masę, dodaj łyżeszke sukru i ubjaj dalej. W miedzyszasie zprawdź czy łiski jest na 
pewno taka jak czeba. Najlepiej sklaneczke. Otfórz druga butelkie jeźli czeba. Wszuś do mniski 
dwa jajki, obje szlanki z owosami i upijaj je mikserem. Sprawś jakoź łiski żepy pootem gośie nie 
mufili sze jest trójonca. 
 Wszuś do miszki szyśką sul jaka masz w domu czy so tam masz szysko jedno so, f sumje 
fsale nie nie ma snaszenia so fszuśisz ! Fypij skok sytrynnmowy. Fymjeszaj fszysko z oszehami i 
sukrem fszystko jedno i frzudź monki ile tam masz fdomu, osmaruj piesyk masem i wyklej siasto 
na plache piesyka, usaw ko na 350 stofni, saaaamknij źwiszki. Sprawś jakoś fiski sostanej ot 
pieszenia siasta.  
I iś spaś.
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Nie masz skrzynki pocztowej? Zapłacisz 10 tysięcy 
kary! 

 
 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 
Zgodnie z nowymi przepisami, brak skrzynki pocztowej, w której listonosz zostawia przesyłki, 
skutkować będzie dla właściciela posesji karą finansową w kwocie od 50 zł do 10.000 zł. 
To jednak nie wszystko. Samo posiadanie skrzynki pocztowej jeszcze nas przed mandatem 
nie uchroni. Konieczne jest jeszcze zapewnienie do niej łatwego dostępu. Trzeba więc 
pamiętać, by regularnie odśnieżać drogę do skrzynki pocztowej ani nie umieszczać na niej 
trudnych do sforsowania przeszkód. 
 
Oto fragmenty ustawy dotyczące obowiązku posiadania skrzynek oraz 
opłat za brak skrzynki pocztowej:  
 
Art. 40.  
1.   Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości – są obowiązani 

umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

2.       Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany: 
1)       w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie 

oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi 
do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości; 

2)       w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – 
przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych 
skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali 
mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. 

Art. 127.  
1.   Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki 

pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów. 
2.      Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie 

zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa w ust. 1. 
3.    Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10.000 złotych. Ustalając wysokość 

kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu. 
  

 (Autor: sw)  

Kim też ja będę? 

  Nieraz, gdy sobie 
  W kątku usiądę, 
  To myślę o tym, 
  Kim też ja będę?                                     

Trudno się zawsze, 
Trzymać mamusi, 
Bo każdy człowiek, 
Sobą być musi.                                                     

Więc może będę 
Dzielnym ułanem, 
Lub w cichej wiosce, 
Skromnym kapłanem.                                             

 

Może też inną 
Pójdę kolejką: 
Będę malarzem, 
Jak nasz Matejko.                                                     

A może sobie 
I to zdobędę, 
Że ziemię ojców 
Uprawiać będę.                                                   

Lecz jakimkolwiek, 
Iść będę szlakiem: 
Zawsze zostanę, 
Dobrym Polakiem!     

Władysław Bełza    
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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na:  

gminno –parafialne Święto Plonów.  

Uroczystości odbędą się 22.09.2013 w Sułowie.  

Program: 

 1200 – wymarsz korowodu spod Urzędu Gminy  

 1230 – Msza święta na placu przed Remizą OSP  

 1330 _ powitanie gości, przemówienia okolicznościowe 

 1400 – część artystyczna;  

Wystąpią między innymi: 

1. „Andrzejkowe Nutki” 

2. Koło Gospodyń Wiejskich z Sułowa 

3. Kabaret „Od Siedmiu Boleści” 

4. Orkiestra dęta 

5. Młodzież ze szkół gminy Sułów 

Liczymy na Państwa obecność! 

Komitet Organizacyjny! 
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