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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 jest 
już dostępna w sklepach. Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe 
przez  czytelników naszej gazetki. 
Zaznaczając, że wszyscy, którzy ją tworzą 
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, 
(opowiadania, fotografie, dokumenty, 
wspomnienia, wycinki z gazet) do 20. każdego 
miesiąca. 
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Dzień Wszystkich Świętych 

Pierwszy listopada, w kościele katolickim obchodzony jest jako Dzień Wszystkich Świętych. Geneza tego 
święta sięga do wczesnych wieków Chrześcijaństwa. Jednym z pierwszych udokumentowanych faktów, jest 
darowanie w roku 610 przez cesarza bizantyjskiego Fokasa papieżowi Bonifacemu 4, świątyni pogańskiej, 
poświęconej wcześniej bogom rzymskim-Panteonu. Wnętrze budowli adaptowano na kościół pw. Świętej Marii 
Panny od Męczenników. W tejże świątyni papież kazał umieścić relikwie męczenników, aby w ten sposób 
upamiętnić wszystkich którzy oddali życie za wiarę w Chrystusa, a nie byli formalnie uznani za świętych. 
Początkowo obchodzono ten dzień 13 maja, jednak prawdopodobnie ze względu na trudności z wyżywieniem rzesz 
pielgrzymów, które przybywały do Rzymu, a był to okres przed zbiorami, papież Grzegorz III w roku 731 przeniósł 
uroczystość na listopad. W roku 837 papież Grzegorz IV rozporządził, aby dzień 1 listopada był dniem poświęconym 
pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich 
świętych kościoła chrystusowego, czyli tych, którzy 
już zostali zbawieni. W roku 998 staraniem opata 
z Cluny- św. Odilona wprowadzono 2 listopada jako 
dzień modlitwy w intencji wszystkich zmarłych, 
a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę. 
W Polsce od XIV wieku zaczęto urządzać procesje 
składające się z czterech stacji, śpiewano przy tym 
i odmawiano modlitwy. Procesja kończyła się piątą 
stacją w kościele. Do początku XX wieku 
w niektórych rejonach naszego kraju, dotrwały 
pozostałości pogańskiego święta „ Dziadów”. W dniu 
31 października przygotowywano różne potrawy, 
które następnie zostawiano przez całą noc na stole, 
na wypadek gdyby dusze zmarłych powróciły. 
W okresie Wszystkich Świętych 
zakazane było kiszenie kapusty, robienie masła, 
maglowanie i przędzenie, aby nie odstraszyć 
powracających dusz. W zwyczaju pogańskim znane było również palenie ognisk na cmentarzu, aby światło 
wskazywało drogę zabłąkanym duszom. Od końca II wojny światowej, kiedy to tylko pierwszy listopada był dniem 
wolnym od pracy, najwięcej osób odwiedza groby swoich bliskich właśnie wtedy. Odmienne zwyczaje mają 
mieszkańcy katolickich krajów pozaeuropejskich, gdzie to święto ma radosny charakter, np. w Meksyku urządza się 
zabawy i różnego rodzaju maskarady wyśmiewające śmierć. Z kolei na Filipinach w tym dniu cmentarze zapełniają 
się rodzinami, ustawia się namioty, w których urządza się huczne biesiady. Powróćmy do Polski, początek listopada 
jest szczególnym okresem w naszym kalendarzu. Odrywamy się od codziennych zajęć, aby wrócić pamięcią do czasu 
przeszłego, do naszych bliskich, których już nie ma wśród nas, do znajomych co też odeszli z tego świata. 
Ci wszyscy nieobecni zostawili w nas cząstkę siebie, w naszej pamięci i świadomości. Nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę z tego ile im zawdzięczamy. W trudach i zgiełku codziennej gonitwy, często zapominamy o tych, którzy 
obdarowali nas swoją wiedzą, doświadczeniem i miłością, a my nie zdążyliśmy za to wszystko podziękować. W ich 
intencji możemy zapalić znicze i odmówić modlitwę. O wiele więcej możemy zrobić dla żyjących obok nas, których 
los nie oszczędza, a oni liczą na naszą pomoc. Pochylając się nad ich problemami udowodnimy sobie, że w tej 
naszej ziemskiej podróży nie jesteśmy pasażerami „na gapę”, naszym biletem do stacji wieczność, niech będzie 
dobro okazywane innym.  

(Autor: Ryszard Pietrykowski)

Jest taki dzień w roku...  
Kiedy refleksja w serce się wkrada,  
deszczowy zazwyczaj i zimny...  
dzień... 1 Listopada.  
 
To taki czas zadumy,  
modlitwy nad zmarłych duszami.  
Choć ICH już nie ma wśród nas...  
Kochamy nadal, więc pamiętamy.  

 

Patrzę na płomień tlący się w zniczu,  
Smutek i żal się we mnie budzi.  
Spoglądam w niebo i zadaję pytanie:  
"Dlaczego Boże, zabierasz dobrych  
ludzi?".  

 

Zabierasz tych, co mają serca  
szlachetne,  
A ci bez niego po ziemi stąpają.  
Dlaczego śmierć musi rozdzielać  
tych...  
którzy tak bardzo się kochają.  
 

Kiedy już opuszczam bramy  
cmentarza...  
zmarłe dusze żegnam powoli...  
Nie proszę Boga o życie,  
ale mam nadzieję...  
że za rok, tu przyjść  

mi pozwoli...  
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Klasztor w Radecznicy 
Zakon braci mniejszych (Ordo Fratum Minorum), został 

założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1209 r. Zapoczątkował on 
w Kościele nowy typ zakonów, zwanych żebrzącymi lub 
mendykanckimi. Różna interpretacja i praktyka surowego przepisu 
reguły o ubóstwie spowodowała, że jednolity początkowo zakon 
zaczął od XIV w. dzielić się na różne odłamy, a nawet formować się 
w odrębne administracyjnie zakony. Obecnie istnieją 4 zakony św. 
Franciszka, wszystkie są oparte na tej samej regule, a różnią się 
tylko odmiennymi konstytucjami oraz krojem i barwą noszonego 
habitu. Są to zakon Braci Mniejszych, zwany powszechnie 
franciszkanami, a w Polsce bernardynami1, następnie zakon Braci 
Mniejszych Konwentualnych, zwanych minorytami, kordelierami, 
szarymi braćmi, a w Polsce franciszkanami, dalej zakon Braci 
Mniejszych Kapucynów i trzeci Zakon Regularny. Każdy z tych 
zakonów posiada własną organizację i osobnych generałów2. 
W Polsce pierwszy klasztor Braci Mniejszych Obserwantów założył 
Jan Kapistran w Krakowie w 1453 r. Według daty założenia klasztor 
w Radecznicy jest 101 konwentem bernardynów w Polsce.3  

Za początek historii klasztoru bernardynów w Radecznicy 
można uznać wydarzenie z 8 maja 1664 r. Według podania w tym 
dniu, Szymonowi Tkaczowi na wzgórzu zwanym Łysą Górą, objawił 
się św. Antoni Padewski. W kilku objawieniach św. Antoni wyrażał 
życzenie, aby na wzgórzu powstała świątynia. U stóp góry, przy 
źródłach wodnych objawienia się powtórzyły4. Tradycja podaje, że 
św. Antoni błogosławił wodę, dzięki której wielu wiernych 
dostąpiło łaski uzdrowienia. Zadaniem Szymona było przekonanie 
odpowiednich władz kościelnych i zacniejszych mieszkańców okolic 
do autentyczności objawień, a także do wypełnienia pragnień 
Świętego5. Jak to zwykle bywa przy objawieniach prywatnych, 
zarówno duchowni jak i świeccy nie od razu dali wiarę Szymonowym świadectwom. Pobożność ludu nie 
potrzebowała jednak oficjalnego dekretu. Wierni i bez niego zaczęli gromadzić się w miejscach wskazanych przez 
Szymona. Początkowo na miejscu objawień postawiono krzyż, który obecnie znajduje sie w bocznej kaplicy 
kościoła. Dokonano tego dzięki pomocy Walentego Psiorskiego z Mokregolipia6. Wieść o cudownych objawieniach 
i o łaskach, jakich dostąpili mieszkańcy, uczyniła to miejsce celem pielgrzymek.  

W późniejszym czasie powstało wiele legend opowiadających wydarzenia z góry objawień. Niektóre z nich 
podają dość szczegółowe informacje. Przekazywane były nawet całe dialogi prowadzone przez św. Antoniego 
z Szymonem. Podania te opowiadały o trudnościach tkacza związanych z udowodnieniem faktu objawień, o podróży 
do franciszkanów w Zamościu, mówiły o pomocy św. Antoniego udzielanej w tych momentach Szymonowi. Część 
tych barwnych opowieści popularyzowana była za pomocą druku, część została udokumentowana na 
osiemnastowiecznych obrazach ukazujących powstanie i rozwój sanktuarium. Autorem kilkunastu dużych płócien 
jest Gabriel Słowiński. Niektóre obrazy dokumentowały cuda, jakich w Radecznicy doznali wierni za przyczyną 
Świętego. 

Opiekę nad cudownym miejscem objął najpierw proboszcz parafii Mokrelipie, później przez krótki czas 
zakon franciszkański z klasztoru w Zamościu. Wieść o niezwykłych wydarzeniach dotarła do biskupa Mikołaja 
Świrskiego, syfragana diecezji chełmskiej, który zdecydował otoczyć swoim protektoratem radecznickie wzgórze. 
Odkupił od Godlewskich, właścicieli Radecznicy, wieś z folwarkiem, a następnie zwrócił się do zarządu 
bernardyńskiej prowincji ruskiej z propozycja objęcia tej placówki. Po uzgodnieniu warunków, wybudował 
drewnianą kaplicę i taki sam klasztor na kilku zakonników7. Pierwsi bernardyni przybyli 20 maja 1667 roku. Grupa 
składała się z 4 kapłanów i 1 brata, przeznaczonego na kwestarza, a przewodniczył jej o. Ludwik Radkowski, 

                                                           
1  Od pierwszego klasztoru, jaki zbudowali w Krakowie pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny, głównego propagatora 
tej reguły. 
2  H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu Braci Mniejszych, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach 
historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 581. 
3  Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 
1985, s. 570. 
4  K. Kantak, Bernardyni Polscy, t.2, Lwów 1933, s. 269.  
5  B. Budnik, Polskie miejsce objawień św. Antoniego z Padwy, „Zamojski Informator Diecezjalny”, R. IV,  
 s. 228. 
6  K. Grudziński, Bernardyńskie sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy 1664-1964, „Wiadomości Diecezjalne 
Lubelskie”, R. 38, 1964, s. 138. 
7  A. Chadam, Konwenty i rezydencje Bernardynów. Radecznica, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach 
historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 284. 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 4 

ówczesny definitor zakonnej prowincji. Byli to: ojcowie Stanisław Stawski, Marian Domaniewski, Feliks Siedlecki 
i brat Bazyli Ochnowski8. Wprowadzenie zakonników miało charakter bardzo uroczysty. „Biskup Świrski ubrany 
w szaty pontyfikalne, w asystencji duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, przy licznym udziale okolicznego 
ziemiaństwa i ludu, wręczył klucze kościoła i klasztoru zakonnikom”9. Dzięki ich pracy sława św. Antoniego 
z radecznickiego sanktuarium stale rosła. Wierni za przyczyną świętego otrzymywali liczne łaski, które były 
spisywane w specjalnej księdze. O tym jaką popularnością i czcią cieszyło się to miejsce, może świadczyć fakt 
przyznania wspólnocie brackiej w Radecznicy specjalnej subwencji przez sejmik ziemi chełmskiej. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim jej wysokość. Podczas gdy pojedyncze klasztory np. bernardyńskie w Przeworsku 
i Lwowie oraz franciszkanów konwentualnych w Haliczu i Sanoku otrzymały dotacje w kwocie 100 zł każdy, to 
radecznickiemu bractwu św. Antoniego przyznano 300 zł10.  
 Pilną sprawą była budowa odpowiedniego kościoła i klasztoru. Kapituła prowincji zakonnej, obradująca  
w 1669 roku, poleciła o. Radkowskiemu rozpocząć budowę klasztoru murowanego według planów sporządzonych 
przez architekta. Miał także dopilnować fundacji klasztoru i poszukać dobrodziejów. Radkowski podjął się budowy, 
jednak były to budowle drewniane, wbrew zaleceniom kapituły.  
 Tymczasem bp Świrski sporządził akt fundacji klasztoru i oblatował go w aktach Trybunały Lubelskiego 
w ostatnich dniach sierpnia 1670 r. Aktem tym dokonywał erekcji klasztoru, który oddawał zakonowi bernardynów 
z całą wsią i folwarkiem jako uposażenie. Zgodę na fundację wyraziła Kongregacja Biskupów i Zakonników w 1671 
r., a jej wykonanie zleciła biskupowi chełmskiemu Krzysztofowi Żegockiemu. Biskup zatwierdził fundację dekretem 
z 4 listopada 1671 r. Kapituła prowincji przyjęła fundację w 1672 roku i przyznała klasztorowi w Radecznicy tytuł 
konwentu. Ostatnim aktem prawnym było zatwierdzenie fundacji przez sejm w 1676 r. W wydanym wtedy 
dokumencie król Jan III Sobieski obiecywał klasztorowi życzliwość i pomoc.  

Coraz liczniejsze cuda zdecydowały o sprawdzeniu ich wiarygodności przez komisje teologów wyznaczoną 
przez biskupa chełmskiego Stanisława Święcickiego. Delegaci biskupa - członkowie kolegiaty zamojskiej - w roku 
1679 przeprowadzili w Radecznicy przesłuchania kilkudziesięciu osób. Uwieńczeniem ich pracy był protokół 
zawierający złożone pod przysięgą świadectwa o doznanych łaskach. Fakt ten przyczynił się do potwierdzenia 
autentyczności objawień św. Antoniego oraz nakłonił do jeszcze większej aprobaty dla rozwijającego się 
w Radecznicy kultu Świętego ze strony władz kościelnych i państwowych, które już wcześniej darzyły  to 
sanktuarium nieukrywaną życzliwością.  

Głównym polem pracy bernardynów w Radecznicy było – jak w całym kraju – duszpasterstwo, prowadzone 
przede wszystkim we własnych kościołach, jak głoszenie kazań, słuchanie spowiedzi, urządzanie liczniejszych 
i wystawnych nabożeństw. Bernardyni przyczynili się także do rozwoju polskich kolęd i jasełek. Wprowadzili także 
w miejsce ciągle powtarzanego i niezrozumiałego dla ludu „Kyrie elejson” pieśni w języku polskim, które sami 
układali. Częściej niż w kościołach parafialnych urządzali procesje. Odrębnym polem działania była praca misyjna 
wśród ludności prawosławnej na ruskich ziemiach państwa polsko – litewskiego. Stosowali zasadę niepowtarzalności 
chrztu nawróconych, a tylko żądali od nich wyznania wiary11. 
 O budowie murowanego kościoła i klasztoru zdecydowało niebezpieczeństwo pożaru, który wybuchał 
kilkakrotnie i sława radecznickiego sanktuarium św. Antoniego. Wieść o cudownym miejscu zataczała coraz szersze 
kręgi i sprowadzała tu rzesze pielgrzymów, których trudno było sprawnie obsłużyć w małym, drewnianym kościółku 
i klasztorze. Gromadzenie materiałów trwało kilka lat, w tym celu także utworzono własną cegielnię. Plan budowy 
opracował na zlecenie ordynata Marcina Zamoyskiego, budowniczy fortyfikacji Zamościa - Jan Michał Link. Budowę 
kościoła rozpoczęto w 1686 r., a jego konsekrację urządzono w 1696 r. Była to masywna, barokowa budowla 
z dwiema wieżami, pod wezwaniem św. Antoniego, dominująca dzięki swojemu położeniu nad całą okolicą. 
Jednonawowe wnętrze świątyni o sklepieniu krzyżowym zostało wyposażone w jedenaście barokowych ołtarzy. 
W głównym ołtarzu umieszczono obraz z wizerunkiem św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus i lilią, który w krótkim 
czasie zyskał sobie miano cudownego. Do kościoła prowadzą trzy kondygnacje schodów i szeroka arkadowa loggia 
rozciągająca się wzdłuż całej fasady. Na wygląd kościoła także miały wpływ zmiany w poglądzie bernardynów na 
przepisy o ubóstwie. Wiele z kościołów bernardyńskich wybudowanych w tym czasie nie ustępowało pięknością 
i bogactwem architektury oraz wewnętrznym wystrojem monumentalnym polskim katedrom, a wiele z nich 
przestało przypominać, że należą do mendykanckiego zakonu. Wkrótce po wybudowaniu kościoła rozpoczęto 
budowę klasztoru. Prace zostały opóźnione ze względu na wojnę północną, którą na ziemiach Rzeczypospolitej 
toczyły ze sobą Rosja i Szwecja. Piętrowy, 3-skrzydłowy klasztor dobudowano od strony północnej. Cele dla 
zakonników znajdowały się na piętrze. Na parterze był refektarz, kuchnia, cele gościnne i składy. Prawdopodobnie 
budowa została ukończona przed 1707 r12. Z tego samego okresu pochodzą murowane kaplice, które - według 
przekazu - zostały usytuowane w miejscach objawień. Kaplice te znajdują się w tak zwanym lasku św. Antoniego. 
U podnóża góry, nad źródłami wzniesiono na palach drewnianą kaplicę. Do wzniesienia kościoła i klasztoru w dużej 

                                                           
8  Z. Ścisłowska, Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 12, nr 309 1865, s. 88. 
9  K. Grudziński, Bernardyńskie sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy 1664-1964, „Wiadomości Diecezjalne 
Lubelskie”, R. 38, 1964, s. 139 
10  R. Kozyrski, Problematyka franciszkańska na forum sejmików ruskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Zakony 
franciszkańskie w Polsce, pod red. J. Kłoczowski, t.2, Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 2, Niepokalanów 2002, s. 269-
270.  
11  H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu Braci Mniejszych, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach 
historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 620-621. 
12  A. Chadam, Konwenty i rezydencje Bernardynów. Radecznica, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach 
historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 286. 
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mierze oprócz biskupa Świrskiego przyczynił się Jan Karol Romanowski, podkomorzy chełmski i Elżbieta 
z Drohojowskich Kopczyńska, którą zakonnicy nazywali fundatorka kościoła. Wcześniejsze prace bernardynów 
radecznickich wspierała księżna Gryzelda Wiśniowiecka z Zamościa i jej syn Michał, późniejszy król Polski13.  

Od połowy XVII w. zaczął sie obniżać poziom wewnętrznego życia zakonników w polskich klasztorach. Na 
zanik dawnej surowości wpłynęło w pewnym stopniu podnoszenie się stopy życiowej i kultury materialnej w polskim 
społeczeństwie. Z tej racji zaczęły powstawać specjalne komisje wizytujące poszczególne klasztory. 
 Komisja działająca w Radecznicy z upoważnienia generała zakonu Wawrzyńca Cozzy nakazała w czasie 
wizytacji w 1735 r. pozbycia się pańszczyźnianej wsi i folwarku jako niezgodnych z regułą ubóstwa zakonu. Wieś 
i folwark przejął ordynat Tomasz Zamoyski. Przy klasztorze pozostał tylko niewielki roli, ogrody, łąka i kawałek lasu. 
Nie przeszkodziło to jednak w utworzeniu w 1731 r. 
w klasztorze studium teologii moralnej z jednym 
lektorem.  
 Jeśli chodzi o liczbę zakonników, to rosła ona 
stale do połowy XVIII w., później zaczęła spadać. 
Początkowo bernardyni rekrutowali mężczyzn 
w większości z mieszczaństwa, mniej ze szlachty, a od 
połowy XVI w. do końca XVIII przeważali szlachcice. 
Synów chłopskich wcielano do zakonu dopiero od XIX w., 
zwłaszcza po zniesieniu pańszczyzny. Raz na jakiś czas do 
zakonu wstępowali także kapłani świeccy, a nawet 
prałaci. Od końca XVII w. i przez cały XVIII w. można 
spotkać w klasztorach wśród braci laików tzw. tercjarzy 
kapturowych. Była to uboga szlachta, która szukała po 
burzliwym nieraz życiu i po owdowieniu w klasztorze 
dewocji i oparcia życiowego. Nie dopuszczano ich do 
profesji, chętnie jednak powierzano im funkcję kwestarzy 
ze względu na ich koligacje i stosunki ze szlachtą. Często 
jednak przysparzali zakonowi nienajlepszą sławę14.    

Po kolejnym pożarze, w 1748 r. postanowiono zbudować nowe ołtarze, położono marmurową posadzkę 
i odbudowano budynki gospodarcze. Trzeba było także odbudować spalone dachy kościoła i klasztoru. Zawarto 
kontrakt na budowę nowego ołtarza głównego, który ufundował Adam Suchodolski - notariusz ziemski, wraz z żoną 
Prudencją z Bilskich. Dzięki pomocy rodu Zamoyskich budynki zostały szybko odrestaurowane. Dodatkowo 
umieszczono na wieży zegar ofiarowany przez hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego. Wybudowano 
ponadto dom gościnny i kaplice dla bractw. W 1776 r. powstały kryte schody prowadzące od drogi u stóp Łysej Góry 
na kościelny cmentarz. Także zakrystia została wyposażona w nowe naczynia i szaty liturgiczne. W owym czasie 
gwardianem i prefektem radecznickim był O. Anzelm Pawęzkiewicz. W 1753 r. mieszkało w klasztorze piętnastu 
kapłanów, pięciu kleryków studentów i  pięciu braci. Przez kolejne 30 lat klasztorem opiekował się o. Marian 
Ziemliński. Spełniał w zakonie różne funkcje, w tym przez 18 lat był gwardianem. Zajął się remontem kościoła, 
a największą troską otoczył ogrody i lasek, w którym zasadził ozdobne drzewa.  

 Po pierwszym rozbiorze, Radecznica wraz z klasztorem znalazła się w zaborze austriackim, tuż przy 
jego granicy. Mieszkało tam wtedy szesnastu kapłanów, dwóch kleryków i siedmiu braci. Zmiany granic spowodowały 
wiele problemów dla konwentu. Zmniejszyła się liczba pielgrzymów, klasztor został odcięty od wielu dobrodziejów 
i przyjaciół. W 1781 r. klerycy i lektorzy przenieśli się do Polski, a w 1782 r. gwardian Piotr Ulitowski został usunięty 
z urzędu przez władze państwowe za udział w kapitule za granicą Galicji. Kapłani musieli przyjmować prace nawet 
w odległych parafiach. W 1788 r. wprowadził się do klasztoru proboszcz z Mokregolipia i założył w Radecznicy 
parafię. Było to powodem ciągłych nieporozumień, przy których interweniowały władze kościelne i cywilne. Został 
usunięty dopiero w 1797 r. Od 1799 r. działało w klasztorze zakonne studium filozofii. Przez kolejne 13 lat obowiązki 
gwardiana pełnił Kolumbin Krasiczyński. Rozbiory Polski przyniosły bernardynom i innym zakonom wiele zmian na 
gorsze. Pomijając fakt, że z nakazu zaborców zmieniono kilkakrotnie granice prowincji, dostosowując je do 
zmieniających się granic politycznych, postanowiono także niektóre klasztory zlikwidować, a w zaborze austriackim 
mocno ograniczyć ich wpływy. Tak więc w Galicji od razu poddano klasztory panującemu w Austrii systemowi 
józefińskiemu, zabroniono kontaktów z generałem w Rzymie, a zakonników podporządkowano jurysdykcji biskupów. 
Przy małej wówczas liczbie duchowieństwa świeckiego wysyłano bernardynów na wikariaty i probostwa. Wszystko to 
rozluźniło ogromnie dyscyplinę zakonną i mocno nadwyrężyło życie wspólne w klasztorach15.  

Postanowienie o stworzeniu studium filozofii w Radecznicy zostało podjęte 28 czerwca 1801 roku 
w konwencie zbaraskim przez prowincjała Weigela podczas narady z ojcami z tego klasztoru. Wtedy także 
zdecydowano o utworzeniu studium teologicznego w Zbarażu i Gwoźdźcu. Niestety postanowienie to zrealizowano 
jedynie częściowo, tworząc tylko jedno studium w Zbarażu. Jednak w 1808 roku są już dane o tym, że studium 

                                                           
13  K. Grudziński, Bernardyńskie sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy 1664-1964, „Wiadomości Diecezjalne 
Lubelskie”, R.38, Lublin 1964, s. 139-140. 
14  H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu Braci Mniejszych, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach 
historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 625. 
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  H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu Braci Mniejszych, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach 

historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 627-628.  
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w Radecznicy działało. Nauczano w nim teologii, filozofii i humaniorów16.  
W 1809 r. Radecznica znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego, a klasztor przyłączono do zakonnej 

prowincji małopolskiej. W tym okresie stał się bardzo ważnym ośrodkiem. Przez pewien czas znajdowała się tam 
siedziba prowincjała. W klasztorze odbyło się także kilka kapituł prowincji. Przez cały czas prowadzono studia 
teologiczne, a w pewnym czasie także nowicjat. Lektorem w tym czasie był Tadeusz Olexiński, a po nim Jan 
Nepomucen Kostkiewicz17. Istnieją informację, że w nowicjat w Radecznicy działał bardzo dobrze, ponieważ wyszło 
z niego wielu zakonników, którzy wzmocnili prowincję, z 70 osób w 1818 r. do 144 w 1861 r. Wiadomo także, że 
w 1830 r. mistrzem nowicjuszy był o. Jakub Kaszycki18. Wiele zasług można przypisać wieloletniemu gwardianowi 
klasztoru Eustachemu Pleśniarowiczowi, który pełnił tę funkcję od 25 lutego 1865 do 13 października 1866, czyli do 
dnia swojej śmierci. Lata 1815-1869 były czasem największego ruchu pielgrzymkowego i rozgłosu Radecznicy. 
W corocznych odpustach brały udział kilkudziesięciotysięczne tłumy, wtedy też wieś zyskała miano „Częstochowy 
Lubelskiej”19. Pielgrzymki przybywały do Radecznicy na wszystkie święta Matki Bożej, na dzień św. Antoniego 
(obchodzony z 40- godzinnym nabożeństwem), na Boże Ciało, na świętą Annę, na MB Anielską, na św. Franciszka, na 
poświęcenie kościoła (pierwsza niedziela po uroczystości św. Franciszka), na drugi dzień Bożego Narodzenia i na 
drugi dzień Wielkanocy20. Radecznicę nawiedzali nie tylko katolicy, ale także unici, a nawet prawosławni. Często po 
otrzymaniu łask od św. Antoniego, robili wyznanie wiary i przechodzili na katolicyzm21. Znająca z autopsji 
Radecznicę, Zofia Ścisłowska stwierdziła w 1865 roku, że „od lat dwustu miejsce to, znane najdalszym 
mieszkańcom kraju, odwiedzane bywa kilkanaście razy w dnie odpustów przez pobożnych, kaleki, ociemniałych 
i różnemi dolegliwościami ciała dotkniętych”22. Popularność Radecznicy jako ośrodka pielgrzymek miała także 
odbicie w innych publikacjach. Podkreślano malownicze położenie klasztoru i kościoła: „wśród łąk zielonych, 
kwietnych dolin i gór wspaniałych”, gdzie „pobożny 
wędrowiec zdążając do cudownego miejsca, ujrzy 
wspaniały kościół, wsparty na ramionach olbrzymiej 
góry lasem porosłej”23. W relacji zamieszczonej o 
Radecznicy w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1861 roku 
znajdujemy próbę zarysowania kręgu oddziaływania 
tego sanktuarium: „Czem Częstochowa dla całej 
Polski, tem Radecznica jest dla Lubelskiego. Do 
Częstochowy dążą pobożni z najodleglejszych 
zakątków Kraju; Radecznicę znają wszyscy 
mieszkańcy tej części ziemi, która zamknięta jest 
Bugiem, Wieprzem i Wisłą”24. W tamtym czasie 
klasztor utrzymywał się z jałmużny, jak również 
dzięki drobnym kwotom lokowanym w bankach. 
Pewną rolę odgrywały także niewielkie sumy zapisane 
w różnych dobrach.  

Po klęsce Powstania Listopadowego w Radecznicy nastał ponownie trudny okres. Dotyczyło to jednak 
względów politycznych, a nie wyznaniowych czy materialnych. W 1834 roku został aresztowany przez władze 
rosyjskie ojciec Poncjan Brzeziński. Przyczyną był jego czynny udział w działaniach powstańczych na terenie 
klasztoru w Józefowie nad Wisłą. Zdołał jednak zbiec z jadącego do Warszawy transportu. Przedostał się do Wielkiej 
Brytanii, gdzie w Londynie pracował w latach 1836 – 1849 w środowisku polskiej emigracji politycznej. 
 W latach 1861- 1862 wiele małopolskich klasztorów bernardyńskich wzięło udział w manifestacjach 
politycznych i powstaniu styczniowym. Wśród nich był także konwent radecznicki. Bernardyni łączyli się do walki w 
różnej formie, jako kapelani, żołnierze z bronią w ręku, jako dostawcy żywności i umundurowania. Kilka klasztorów 
służyło za punkty kontaktowe dowódców powstańczych i za schronienie dla ściganych przez Rosjan działaczy. 
Rosyjskie władze śledcze wśród zakonników w Radecznicy oskarżyły o. Filipa Banasińskiego i o. Konrada Cerana 
o nieprawomyślność. O. Roch Klimkiewicz skazany został za zaprzysięganie powstańców i przynależność do 
powstańczej organizacji, najpierw na więzienie, a 25 stycznia 1864 r. na osiem lat katorgi. Po obyciu kary mieszkał 
na osiedleniu w Tunce. Surowo został także ukarany o. Hilarion Kosiorowski, za wygłoszenie patriotycznego kazania 
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w Lublinie w 1860 r. i takiego samego w Radomiu w 1861 r. Władze rosyjskie, chciały by prowincjał osadził go 
w domu poprawczym dla księży na Łysej Górze. Prowincjał  jednak przeniósł go do Radecznicy. O. Hilarion był 
wzywany na śledztwo do Szczebrzeszyna, jednak gwardian Serafin Słomiankiewicz nie chciał go wydać żandarmowi, 
twierdząc, że wierzy w jego niewinność.  W nocy z 25 na 26 sierpnia 1861 r. wojsko otoczyło klasztor i zabrano obu, 
gwardiana za opór wobec władzy. Słomiankiewicza skazano na 4 miesiące pobytu w twierdzy w Brześciu n. Bugiem 
i poddano pod nadzór policyjny, a Kosiorowskiego zesłano w głąb Rosji, gdzie zmarł. Kleryka Izydora Woźniackiego 
za udział w powstaniu więziono w cytadeli warszawskiej, a następnie wcielono do służby wojskowej25. W 1863 r. 
powstańcy z oddziału Lelewela Borelowskiego umieścili na pewien czas w klasztorze swoich rannych. Klasztor 
udzielał także pomocy walczącym pod Panasówką. Gdy w 1864 r. skasowano większość klasztorów na terenie 
Królestwa, konwent w Radecznicy pozostał. Został uznany podobnie jak sześć innych, klasztorem nieetatowym. 
W tym czasie w konwencie było 17 zakonników26. Rok później znajdowali się tam już tylko księża, ktorzy mieli dużo 
pracy na terenie własnego kościoła i nie udzielali się pracy duszpasterskiej poza swoim terenem27. W 1867 r. 
zabrano mu posiadaną rolę, łąkę i las, pozostawiając tylko ogrody w obrębie murów. Mógł jednak dalej prowadzić 
swoją działalność. Od 16 stycznia tego roku funkcję gwardiana pełnił o. Tytus Rycerz. 
 Bezpośrednią przyczyną kasaty były starania chełmskiego biskupa greko-katolickiego Michała Kuziemskiego, 
o przejęcie klasztoru i kościoła dla swojego obrządku. Dekret cesarski uzyskał 5 maja 1869 r., nakazywał on 
zakonnikom opuszczenie klasztoru. Kasacie klasztoru przeciwstawiła się miejscowa ludność. Na wiadomość o niej 
mieszkańcy otoczyli kościół i budynki, zamierzając bronić dostępu28. Podjęto starania o cofnięcie tego dekretu, 
a delegacja dotarła aż do cara Aleksandra II. Nic nie dało się już jednak zrobić. Ostateczny termin kasaty 
wyznaczono na 19 października 1869 r. Przed przejęciem klasztoru i kościoła przez delegatów Kuziemskiego, 
dziekan zamojski Antoni Szydoczyński dokonał podziału mienia kościelnego między kościoły diecezji. Organy został 
wywiezione do Krasnegostawu, a dzwony do Dubienki. Najwięcej, bo wielki ołtarz z obrazem św. Antoniego, 
22 obrazy wotywne z cudami św. Antoniego oraz sporo innych rzeczy zabrał Szydoczyński do swojej parafii 
w Łabuniach. Jeden z obrazów nosił tytuł: „Introdukcya braci mniejszych obserwantów czyli Bernardynów 
zakonników św. Franciszka, na Jasną górę Rodecznicką dnia 20 czerwca 1667 roku odprawiane”29. Z całego 
wyposażenia kościoła radecznickiego pozostał tylko krzyż na tęczy. Klasztorne księgi, liczące ok. 800 tomów 
cennych dzieł o tematyce teologicznej przewieziono do Seminarium Duchownego w Lublinie. Ziemię po 
bernardynach otrzymali chłopi, którzy brali udział w wojnie krymskiej. Las sprzedano mieszkańcowi Radecznicy – 
Baranowskiemu30. Część bernardynów zgodnie z nakazem wyjechała do klasztoru w Paradyżu, inni znaleźli 
schronienie na parafiach jako kapłani świeccy. Wśród nich byli o. Tytus Rycerz, o. Teodor i o. Florentyn. 
O. Słomiankiewicz został wyznaczony na pomocnika rektora, jednak nie objął tej funkcji. Ostatecznie osiadł 
16 lipca 1869 r. jako kapelan u Sióstr Miłosierdzia w pobliskim Szczebrzeszynie i na tym stanowisku zmarł 10 marca 
1873 roku.  
 Oprócz sanktuarium w Radecznicy, przed kasatą kult świętego Antoniego odbywał się także w konwentach 
w Brzeżanach, Samborze, Zbarażu (prowincja galicyjska Niepokalanego Poczęcia NMP), Orszy (prowincja litewsko-
ruska św. Kazimierza) i Lublinie31.  
 Po likwidacji klasztoru na miejsce bernardynów sprowadzono duchownych unickich, którzy przetrwali 
w Radecznicy do 1886 r. Z czasem sprowadzono prawosławnych mnichów. Ponieważ nie spełnili oni oczekiwań władz 
w zakresie rusyfikacji mieszkańców, w roku 1899 sprowadzono mniszki. Stworzyły tu silny ośrodek prawosławia. 
Kościół został zamieniony na bizantyjską cerkiew, na dachu świątyni pojawiły się charakterystyczne dla tego 
obrządku kopuły. W ołtarzu umieszczono obraz św. Antoniego Peczerskiego, zaczęto także odprawiać odpusty ku 
jego czci. Pobyt mniszek trwał do 1915 r., kiedy to wraz z odwrotem wojsk rosyjskich wyjechały w głąb Rosji32. 
Rekoncyliacji świątyni dokonano w dzień odpustu św. Antoniego 13 czerwca 1916 r. Bernardyni wraz z nowym 
obrazem św. Antoniego33 wrócili do Radecznicy w 1919 roku. Z czasem stopniowo przywrócono kościołowi pierwotny 
wygląd pod kierunkiem inż. Kranza z Zamościa i budowniczego Kołodziejczyka, według planów Józefa Dziekońskiego 
z Warszawy. Wskrzeszona została także praktyka odpustów.  
 
 

(Autor: Wojciech Kondrat) 

                                                           
25

  H. E. Wyczawski, Bernardyni Polscy, t.3, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 188-189. 
26

  S. Gajewski, Ostatnie klasztory w diecezji lubelskiej w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 22, z. 2, s. 186. 
27

  S. Gajewski, Ostatnie klasztory w diecezji lubelskiej w XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 22, z. 2, s. 195. 
28

  R. Prejs, Bernardyni w Królestwie Polskim po kasacie w 1864 r., [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. 

Bernardynów w Polsce (1453-2003), pod red. W. F. Murawca, D. A. Muskusa, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 444. 
29

  L. Zalewski, Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej, 

Warszawa 1926, s. 159. 
30

  S. Gajewski, Własność poklasztorna w diecezji lubelskiej w II połowie XIX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 23, z. 2, 

1975, s. 226. 
31

  P. P. Gach, Formy działalności Braci Mniejszych franciszkanów (bernardynów) na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w 

latach 1773 – 1914, [w:] Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003), pod red. W. F. Murawca, D. 

A. Muskusa, Kalwaria Zebrzydowska 2006,  s. 290. 
32

  R. Jusiak, Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, [w:] Radecznica. Ośrodek życia religijnego i 

społeczno-kulturalnego, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 94. 
33

  Pierwotny obraz św. Antoniego spłoną w Łabuniach w 1899 roku. 
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11 LISTOPADA - Narodowe Święto Niepodległości 

W roku 1795 przestała istnieć 
Rzeczypospolita Polska. Państwa zaborcze: 
Królestwo Pruskie Hohenzolernów, Cesarstwo 
Austriackie Habsburgów i Cesarstwo 
Rosyjskie Romanowów, uroczyście 
zapewniały siebie i świat w traktatach 
rozbiorowych, że Królestwo Polskie już nigdy 
się nie odrodzi. Tak zostało zniszczone 
państwo wielkie, o powierzchni 754 tys. km2 
. Istniało ono osiem wieków i niegdyś 
zaliczało się do mocarstw europejskich. W 
XV i XVI stuleciu przeżywało swój czas potęgi 
i chwały i wytworzyło wspaniałą kulturę, 
atrakcyjną dla wielu narodów. Pod koniec 
XIX wieku poróżniły się ze sobą trzy państwa 
zaborcze. Cesarstwo niemieckie połączyło 
się przymierzem z monarchią austro – 
węgierską i przygotowywało się do podboju Europy. Zagrożona Francja znalazła sojuszników w Rosji i Wielkiej 
Brytanii. W ten sposób zaborcy rozdzielili się na dwa wrogie sobie obozy. Poczęła więc budzić się nadzieja, że gdy 
wybuchnie wielka wojna, nasi nieprzyjaciele zaczną się wzajemnie wykrwawiać. Wówczas słabe siły narodu 
polskiego wystarczą do odbudowania własnego niepodległego państwa. 

Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w 1908 r. powstał Związek Walki Czynnej, którego celem było 
przygotowanie powstania w zaborze rosyjskim. Gdy wybuchła w roku 1914 wojna Józef Piłsudski postawił na sojusz 
z Austro – Węgrami i Prusami. W dniu wybuchu wojny austriacko-rosyjskiej, 6 sierpnia 1914 r., Piłsudski na czele 
2 tysięcy swoich strzelców wkroczył do zaboru rosyjskiego. Maszerował ku Kielcom przez Słomniki i Miechów. 
Spodziewał się, że Rosjanie nie pozostawią większych sił na terenach leżących po lewej stronie Wisły. Liczył na 
masowy napływ ochotników do swych oddziałów, noszących na czapkach polskie orzełki. Tymczasem spotkał go 
podwójny zawód. Mieszkańcy Kielecczyzny nieufnie spoglądali na sprzymierzonych z Niemcami i Austriakami 
Polaków. Do walki z Rosjanami stawać nie chcieli. Na domiar złego, Rosjanie nie wycofali swych wojsk za Wisłę 
i poczęli okrążać Kielce. Siły Piłsudskiego były słabe, bez artylerii. Zawiodło poparcie miejscowych rodaków. 
Zaniechanie planów powstańczych w tej sytuacji stało się koniecznością. Trzeba było pogodzić się 
z niepowodzeniem. 

W tym samym czasie Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji – uważał Niemcy za głównego 
wroga narodu polskiego i stawiał na Rosję. 

Piłsudski i Dmowski byli przez całe życie wielkimi rywalami. Piłsudski miał bez dwóch zdań wielkie talenty 
wojskowe, ale politykiem był Dmowski. Wojna wybuchła w roku 1914, a obaj panowie poszli do dwóch wrogich 
obozów. Z czasem cesarze wszystkich państw zaczęli zabiegać o pomoc polaków. Piłsudski dostał zgodę na 
utworzenie trzech legionów, co niezwłocznie uczynił. Tymczasem Rosję opanowała rewolucja i wyłączyła się 
z wojny. Widząc natomiast nieuchronność klęski Austro – Węgier Piłsudski niejako przyznał się do pomyłki i odmówił 
złożenia przysięgi na wierność cesarza Austro – Węgier. Za to trafił do więzienia w Magdeburgu.  

Z końcem wojny coraz poważniejszą rolę począł odgrywać Komitet Narodowy Polski w Paryżu, którym 
kierował Roman Dmowski. Dzięki staraniom Romana Dmowskiego, rząd francuski zgodził się 4 czerwca 1917 r. na 
organizowanie armii polskiej we Francji. Pospieszyli do niej ochotnicy spośród emigracji polskiej w krajach 
europejskich, a najliczniej ze Stanów Zjednoczonych. W obozach jenieckich we Francji i we Włoszech znajdowało 
się sporo Polaków wziętych do niewoli jako żołnierze niemieccy i austriaccy. Oni również wstępowali w szeregi 
armii polskiej we Francji, zwanej Błękitną Armią, od niebieskiej barwy mundurów. Gdy w kwietniu 1919 roku 
przybyła do Polski, jej stan wynosił przeszło 68 tys. ludzi. Ponadto przywiozła ze sobą zapasy broni. W skład armii 
wchodziła liczna artyleria, posiadająca 800 dział i 200 moździerzy. Z broni nowoczesnej dochodziło 120 czołgów 
i 7 eskadr lotniczych. Oddziały techniczne obejmowały 11 kompanii saperów, 4 kompanie łączności i 2 kompanie 
kolejowe. Armia posiadała jeszcze 3 pułki kawalerii. 

Jesienią 1918 r. wszystkie trzy państwa zaborcze: Niemcy, Austria i Rosja zostały obezwładnione przez 
klęski wojenne i rewolucje. Wojska carskiej Rosji wyparli daleko na wschód Niemcy i Austriacy, a byłe imperium 
rosyjskie pogrążyło się w bezładzie rewolucji i w wojnie domowej. Także w Niemczech z początkiem listopada 1918 
r. wybuchła rewolucja, a rząd w Berlinie, jak i Rada Regencyjna w Warszawie z niepokojem obserwowały 
rozszerzanie się rewolucji na cały kraj. Poszukiwano człowieka lub ugrupowania politycznego zdolnego do 
zapobieżenia rewolucji w Królestwie Polskim. Niemcom chodziło o losy 700-tysięcznej armii Ober-Ostu, okupującej 
Ukrainę, Białoruś i kraje bałtyckie. Trzeba było jej zapewnić odwrót przez wolną od ruchów rewolucyjnych Polskę. 

Rada Regencyjna reprezentowała klasy posiadające, którym zagrażały zaburzenia społeczne. Polscy regenci 
widzieli tylko jednego człowieka, który potrafiłby udaremnić wybuch rewolucji. Był nim, uwięziony w Magdeburgu, 
komendant Piłsudski. Czyniła więc Rada Regencyjna w Berlinie usilne starania, by go uwolnić. Podobnie myśleli 
Niemcy. Zwolnili go 8 listopada z internowania w Magdeburgu i przewieźli do Berlina. Po południu 9 listopada ruszył 
pociągiem specjalnym do Warszawy. Przybył tam 10 listopada o siódmej rano. Po przyjeździe do Warszawy w dniu 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 9 

 
Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783 

 

 

10 listopada Piłsudski był jeszcze tylko zwykłym obywatelem, a już zaczęto zwracać się do niego jako do 
najwyższej władzy w Polsce. Tegoż dnia w późnych godzinach nocnych przybyła do niego delegacja Żołnierskiej 
Rady Rewolucyjnej 30-tysięcznego garnizonu niemieckiego w Warszawie. Niemcy prosili, by zapewnił im bezpieczny 
powrót do ojczyzny. Bali się, że zostaną wymordowani przez Polaków. Piłsudski obiecał im bezpieczeństwo 
w zamian za oddanie broni i magazynów wojskowych oraz taboru kolejowego. Obietnicy dotrzymał, a rozbrajanie 
Niemców w Warszawie przebiegało bez rozlewu krwi. 

Rano 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu dowództwo nad podlegającą jej 9-tysięczną 
Polską Siłą Zbrojną. 14 listopada Rada Regencyjna sama rozwiązała się, składając w jego ręce całą swą władzę 
najwyższą nad państwem polskim. Tymczasowy Rząd Ludowy w Lublinie i Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 
niezwłocznie podporządkowały się komendantowi Piłsudskiemu, który 16 listopada rozesłał noty do rządów 
wszystkich państw, oznajmiające o utworzeniu się niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. 22 listopada nadał sobie, 
jako władzy najwyższej w Polsce, tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość 
arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie 
(tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). Doczekali się więc Polacy, po 123 
latach niewoli, jednoczesnego upadku swych wrogów. W tak sprzyjających warunkach można było natychmiast 
przystąpić do odbudowy swej państwowości. Spełniły się marzenia narodu, który przez wiek przeszło pielęgnował 
i zachowywał wiarę i patriotyzm, który nigdy nie wyzbył się pragnienia niepodległości Ojczyzny. 

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli 
prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa 
razy – w roku 1937 i 1938.  

W czasach okupacji niemieckiej (1939 – 1944) i sowieckiej (1939 – 1941) świętowanie jak i inne przejawy 
polskości, były niemożliwe. 

W 1945 r. ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia 
Manifestu PKWN (1944); zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937 r. 

Świętowanie niepodległości w dniu 11 listopada w PRL – u było tępione przez ówczesne władze, a uczestnicy 
tych manifestacji często byli aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Dopiero po rozmowach w Magdalence, 
a w trakcie obrad Okrągłego Stołu - 15 lutego 1989 roku Sejm PRL-u IX kadencji przywrócił ustawą święto 
11 listopada. Nazwa tego święta została nieco zmieniona w II Rzeczypospolitej było to: ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, 
a obecnie jest to: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 

(Autor: Krzysztof Sowa)  

 

Tworyczów 

 

Tworyczów dawniej zwany 
Tworzyczowem lub Stworzyczowem. Wieś 
nazwę wzięła od słowa stworzyć lub 
tworzyć. Po upadku Grodów Czerwieńskich, 
weszła w skład województwa ruskiego. 
Należało do niego tzw. „państwo 
szczebrzeskie”, w skład którego wchodziło 
wiele okolicznych wsi. Po śmierci Kazimierza 
Wielkiego Ludwik Węgierski, podarował 
Rusinowi Dymitrowi z Goraja powiat 
szczebrzeski. Tworyczów nie wszedł w skład 
tego lenna, był w tym czasie własnością 
rodziny Rakuszów. Po raz pierwszy, wzmiankę 
o wsi znajdujemy w roku 1403 kiedy jej 
posiadaczem był Jambroży Rakusza, który 
wraz z Wanchotą z Sułowca i Mikołajem 
z Latyczyna ufundowali kościół 
w Mokremlipiu. Później wieś często zmieniała 
właścicieli. W połowie XV wieku stanowiła 
własność Tęczyńskich, w 1459 r. należała do 
mikołaja Koryckiego (Koszyckiego), od 1471 r. do braci Dobiesława, Jana, Mikołaja z Bystrzejowic. W 1480 r. część 
wsi trafiła w ręce Stanisława Tęczyńskiego. W 1494 r. trzecią część Tworyczowa kupił Jakub Leśniowski, a w 1528 r. 
od jego spadkobierczyni Mikołaj i Feliks Zamoyscy. Dwa lata później Zamoyscy miejscowym wójtem uczynili 
swojego podopiecznego Jana Sarnickiego, (następnie został burgrabim turobińskim) możnego rodu Górków. W1567 
r. jako dziedzic wsi występował Stanisław Zamoyski, który zastawił ją Łukaszowi Gołębiowskiemu za sumę 5000 
florenów polskich. W 1589 r. Zamoyscy włączyli wieś do ordynacji, miała ona wówczas 9,25 łana tj. 155,4 hektara 
gruntów uprawnych. Według inwentarza z 1640 r. Istniał tu zamek murowany dwukondygnacyjny, w dolnej 
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Karte Des Weslichen Rusland, 1917 r. 

 

kondygnacji dwudzielny, w górnej trójdzielny. W pomieszczeniach znajdowały się ceglane posadzki, kryty gontem. 
XVII wiek, który był wiekiem wojen, plagą dla ludności były podwody dla wojska, stancje dla żołnierzy i rekwizycje 
dla armii. Dodatkowo sytuację pogorszyły epidemia cholery oraz inne mory. W krajobrazie wsi pojawiły się krzyże, 
które wznoszono jako przebłaganie „za powietrze”. Stojący w Tworyczowie nad Gorajką prawdopodobnie pochodzi 
z tamtego okresu. Po pierwszym rozbiorze wieś dostała się do zaboru austriackiego i pozostała tam do 1807 r. 
Później weszła w skład Królestwa Kongresowego i była częścią zaboru rosyjskiego. Szerokim echem odbiły się na 
okolicy powstania styczniowe i listopadowe. Istniały tu komórki powstańcze podporządkowane Szczebrzeszynowi. 
Trudno jednak ustalić, ile osób uczestniczyło w walkach, gdyż tego nie notowano, aby uniknąć represji. Za udział 
w powstaniu palono wsie. Były też inne represje, zlikwidowano dziekanat i cerkiew unicką w Szczebrzeszynie. 

Odpowiedzią miejscowej ludności na 
zakaz uczenia w szkołach języka 
polskiego było tajne nauczanie. Od 1792 
r. Tworyczów pełnił rolę klucza dóbr. 
Wieś rozwijała się dynamicznie pod 
koniec XIX w. Był tu młyn wodny 
o trzech kamieniach, cztery domy 
dworskie i 36 włościańskich, oraz 416 
mieszkańców. Od 1867 r. był 
w Tworyczowie urząd gminy 
przeniesiony później do Sułowa. Latem 
1914 r. wybuchła I wojna światowa. 
Rosjanie od sierpnia werbowali 
okoliczną ludność do kopania rowów 
i okopów. 1-4 ipca 1915 r. rozegrała się 
krwawa bitwa. Wieś kilka razy 
przechodziła z rąk do rąk. Ostatecznie 
w 1915 r. Okolicę zajęli Austriacy. 
Zginęło 2200 żołnierzy rosyjskich i 1602 
żołnierzy armii austriackiej oraz 

niemieckiej. W sąsiednim Kitowie znajduje się cmentarz z tamtego okresu. W 1921 r. w Tworyczowie istniało 96 
domów i 611 mieszkańców (w tym 6 Żydów i 9 prawosławnych). Z inicjatywy Jana Pitury i Edwarda Matrasia w 1928 
r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna, a dwa lata później zbudowano drewnianą remizę. W latach 30. rząd polski 
zaczął nęcić chłopów majątkami na kresach wschodnich na Podole wyjechali dawni dziedzice (Skrzetuscy) i rodzina 
Piturów, w dworze pozostała rodzina Matrasiów. Był on usytuowany przy drodze Sułowiec-Sułów. W latach 1932 - 
1933 zbudowano drewniany kościół. Roboty przy budowie prowadził majster Dankiewicz ze Szczebrzeszyna. 
Początkowo kościół był filialny, i dojeżdżali tu księża z Mokregolipia. W 1937 r. erygowano parafię, pierwszym jej 
proboszczem został ksiądz Stanisław Szczepanek. Świątynia otrzymała patronów świętych Piotra i Pawła. 10 lipca 
1943 roku wieś została przez Niemców wysiedlona, natomiast kościół służył jako magazyn wojskowy. Koniec wojny 
i pierwsze lata pokoju były okresem wędrówek. Jedni wracali do domów, inni wyjeżdżali na ziemie odzyskane. 
W 1967 r. rozpoczęto budowę drogi Tworyczów-Kitów. 20 grudnia 1967 r. zabłysły pierwsze żarówki w tzw. Starowsi 
i Kolonii, później zelektryfikowano Kolonię Kawęczyn. W latach sześćdziesiątych wybudowano obecny ośrodek 
zdrowia, wcześniej mieścił się w dawnym dworze później w szkole. W roku 1970 oddano do użytku 
dwukondygnacyjną szkołę w Kolonii Tworyczów.  

 

(Opracował: Ryszard Pietrykowski) 

(Materiały archiwalne: Szkoła Podstawowa w Koloni Tworyczów) 

 

Obrońcy Westerplatte 

Dwa dni przed 95. rocznicą obchodów Odzyskania Niepodległości czyli 9 listopada (w sobotę) planowane jest 
uroczyste otwarcie strzelnicy Klubu Żołnierzy Rezerwy w Sułowie, powstałej wysiłkami społeczników z kilku 
miejscowości naszej gminy. Wspomniani przeze mnie budowniczowie są członkami KŻR będącego kołem Ligi Obrony 
Kraju (w skrócie LOK) oddział w Lublinie. O LOK–u część społeczności ma wyobrażenie takie, że jest to instytucja 
szkoląca kandydatów na kierowców, inni, że jest to związek strzelecki, jeszcze inni, że jest to klub żeglarski. Jak 
jest naprawdę? Spróbuję przybliżyć Państwu po krótce zakres działań i strukturę tej pięknej ideowo organizacji. 

Jako, że nic nie bierze się „z powietrza”, tak i opisywana instytucja miała swój początek na pewnym etapie 
historii naszego kraju. W tym momencie posłużę się relacją świadka z tamtych czasów- W czasie istnienia jeszcze 
PSL, (PSL Mikołajczyka z lat 1945-1947 przyp. red.)  zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, które miało za 
cel pomagać zdemobilizowanym żołnierzom i opiekować się grobami poległych w wojnie lub zamordowanych przez 
hitlerowców oraz szerzyć kulturę wśród społeczeństwa. Na czele TPŻ stał niezmordowany działacz społeczny, pan 
Jasiński. (…) Żołnierze wracający z wojska, a byli w krytycznych warunkach, otrzymywali bieliznę, ubrania i inne 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 11 

drobne rzeczy oraz produkty żywnościowe, które jako ofiary były zbierane po sklepach prywatnych, a wieś również 
dawała, co kto mógł. „Podolszyce – tu wracałem„. - pamiętnik Karola Cholewińskiego. http://www.plock24.pl  

Późniejsze akcje pomocowe dla 
powracających z frontów żołnierzy 
miały już bardziej zorganizowany 
charakter. Wydawano na przykład 
cegiełki o określonej wartości, 
a pieniądze  z ich sprzedaży uzyskane 
przeznaczano na pomoc dla weteranów 
wojennych. Z tego okresu  jest właśnie 
zamieszczona cegiełka o nominale 
100 zł. Widnieje na niej radosna nowina 
o rezurekcji Polski, u dołu zaś 
informacja zachęcająca do ugoszczenia 
w „każdym domu i pod każdą strzechą” 
polskiego żołnierza – naszego obrońcy. 

W roku 1950 Towarzystwo 
Przyjaciół Żołnierza zmieniło nazwę na 
Liga Przyjaciół Żołnierza a od 
13 listopada 1962 przemianowane 
zostało na Liga Obrony Kraju.  

Liga była stowarzyszeniem 
paramilitarnym i patriotycznym 
o charakterze masowym – w czasie PRL skupiała około 2 mln członków. Od 1962 roku działała w państwowym 
systemie obrony cywilnej kraju. Kres szerokiej działalności tej prężnej organizacji położyło wprowadzenie stanu 
wojennego. Jednak zdemilitaryzowanie i ograniczenie zakresu działań nie zdołało całkowicie  unicestwić 
stowarzyszenia. 

Liga Obrony Kraju przetrwała zmiany ustrojowe. Obecnie obowiązujący statut z 6 maja 2011 r. (uchwalony na 
XIV krajowym zjeździe delegatów LOK) określa LOK jako "ogólnopolskie, patriotyczne stowarzyszenie skupiające 
w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej 
obrony". Stowarzyszenie kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. W Lidze działa 177 klubów 
Oficerów Rezerwy zrzeszających ponad 7968 oficerów, chorążych i podoficerów rezerwy.  

Głównym celem działalności LOK stało się umacnianie obronności kraju przez rozwijanie działalności 
wychowawczej, szkoleniowej, obronno-sportowej i politechnicznej. Liga działa poprzez koła, kluby specjalistyczne 
(motorowe, wodne, modelarskie, strzeleckie), kluby oficerów rezerwy, ośrodki szkoleniowe (kursy prawa jazdy). 
LOK posiada ogólnopolską sieć ośrodków szkolenia kierowców, szkolących we wszystkich niemal kategoriach.  
Liga prowadzi też działalność gospodarczą organizując zabawy i festyny dochodowe. Ma w posiadaniu obiekty 
sportowo rekreacyjne na terenie całego kraju. Są nimi strzelnice; pneumatyczne oraz kulowe, ośrodki 
wypoczynkowe.Liga Obrony Kraju współpracuje z: Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, 
Jednostkami Wojskowymi, Kuratoriami Oświaty, Organizacjami społecznymi (działającymi na rzecz wychowania 
patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa), Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. 

Jak wyglądają kierunki działania LOK na terenie kraju: 
Strzelectwo:(posiada obecnie 242 strzelnice do broni małokalibrowej, 238 strzelnic do broni pneumatycznej i 65 
innych obiektów strzelniczych) W ponad 4700 sekcjach i kołach zrzeszonych jest około 160 tysięcy zawodników. 
W 100 klubach sportowych zarejestrowanych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego uprawia wyczynowo tę 
dziedzinę 2498 zawodników.  
Płetwonurkowanie: W Lidze działa 77 klubów płetwonurkowych zrzeszające ponad 2483 członków 
Żeglarstwo: 63 kluby żeglarskie, zrzeszające 2255 członków. Oprócz przystani wodnych, którymi dysponują 
poszczególne kluby żeglarskie, Liga posiada Ośrodek Szkolenia Morskiego w Jastarni. Oprócz klubów żeglarskich 
w LOK działają kluby: motorowodne, narciarstwa wodnego, kajakowe i ratownictwa wodnego. Korzystają one 
z przystani klubów żeglarskich LOK. 
Krótkofalarstwo: 135 klubów łączności, które zrzeszają ponad 3000 członków.  

Obecnie w LOK zrzeszonych jest 131796 członków, zorganizowanych w 4620 klubach i kołach. 

Na obszarze, jaki obecnym swym zasięgiem obejmuje nasza gazetka działają dwa koła LOK - w Radecznicy 
i w Sułowie. Pierwsze powołane do życia w 1987r., drugie (dużo młodsze) istnieje od roku a dokładnie od 20. 
października 2012. I jako, że starszym pierwszeństwo się należy, oddaję w tym miejscu głos Prezesowi Klubu 
z Radecznicy Panu Ryszardowi Kawce,aby przybliżył po krótce dzieje organizacji w swej miejscowości. „Klub 
Żołnierzy Rezerwy im 9 p.p. AK Ziemi Zamojskiej w Radecznicy został założony w 1987r. Prezesem wybrany został 
p. Antoni Piasecki i pełnił tę funkcję do roku 2011. W roku 2012 odbyły się wybory Zarządu KŻR-LOK w Radecznicy. 
Prezesem został wybrany Ryszard Kawka, Sekretarzem – Wachowicz Janusz, Skarbnikiem – Stanisław Winiarczyk 
a Członkiem Zarządu – Kubina Zbigniew. Na dzień 01. 01. 2013 Klub radecznicki liczy 34. członków stałych. 
Członkowie w klubie zajmują się strzelectwem sportowym. Na strzelnicy za remizą OSP Radecznica odbywa się 
rocznie 4 imprezy strzeleckie. Biorą w nich udział zawodnicy zrzeszeni w KŻR jak i miłośnicy strzelectwa bez 
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przynależności do organizacji oraz druhowie strażacy. Największym osiągnięciem Klubu w strzelectwie sportowym 
było zajęcie przez Sławomira Walczaka z Radecznicy, II miejsca na zawodach wojewódzkich organizowanych 
w miejscowości Kębło. Strzelanie to odbywało się z pistoletu C Z (ce-zetki) na odległość 25 m z wolnej ręki. 
Sławomir Walczak osiągnął wynik 95 pkt. na 100 możliwych. 

Będąc w Radecznicy w ostatnich dniach miałem okazję zauważyć, za budynkiem Urzędu Gminy i remizy OSP, 
nowo powstałe dwa obiekty strzeleckie umożliwiające strzelanie na dystans 25 i 50 metrów, czyli baza 
infrastrukturalna w porównaniu do stanu z poprzednich lat znacznie się poszerzyła.Przejdźmy teraz do gminy 
Sułów. Tutaj koło powstało bardzo niedawno z inicjatywy naszego kolegi redakcyjnego – Ryszarda Pietrykowskiego, 
który wybrany został na prezesa KŻR-LOK na pierwszym zebraniu 20. 10. 2012r. Podczas tego zebrania wyłoniono 
też skład zarządu i tak kolejno zostali: Skarbnikiem – Krzysztof Ferenc, Sekreterzem – Tomasz Wdowiak , 

Członekiem Zarządu – Józef Koszela. 
Komisję rewizyjną obsadzili: 
Przewodniczący – Zdzisław Bulak, Sekretarz 
– Tomasz Derylak. Członkowie koła  
trzykrotnie gościli na zawodach 
strzeleckich organizowanych przez Klub 
z Radecznicy. W czerwcu br. podjęto prace 
adaptacyjne w wąwozie w Sułowcu gdzie 
zaplanowano strzelnicę gminną na potrzeby 
Klubu z Sułowa. Po żmudnym 
wykarczowaniu krzewów i drzew, 
sprowadzono z gospodarstwa pomocniczego 
przy Gminie Sułów równarkę gruntu i 
wyrównano dno wąwozu. Następnie 
posiano trawę. Koszt pracy maszyny pokrył 
Urząd Gminy gdyż jak powiedział Wójt, 
Tomasz Pańczyk – prace na rzecz 
stowarzyszeń gminnych wykonywane są 
przez gospodarstwo bezpłatnie. Wszystkie 
prace ręczne wykonywali członkowie KŻR 
angażując swój czas i wysiłek dla dobra 
szerszej społeczności także nie pobierając 

żadnego wyngrodzenia. W październiku br. dokonano zmian w Zarządzie z racji tej że, część wcześniej wybranych 
władz klubu wyjechała za granicę i podejmowanie jakichkolwiek decyzji było zablokowane. Nowy Zarząd powołano 
w składzie: Prezes – Ryszard Pietrykowski, Skarbnik – Zdzisław Bulak, Sekretarz – Piotr Szczurek, Członek zarządu - 
Józef Koszela. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący – Tomasz Jaworski, Sekretarz – Karol Polakowski. 
Po dokonaniu zmian personalnych prace na obiekcie w Sułowcu zostały zintensyfikowane i tak po kilkunastu dniach 
roboczych powstała wiata z czterema stanowiskami strzelniczymi. Członkowie koła pracując ofiarnie często 
angażowali własny sprzęt jak np. Adam Bazeli który użyczył ciągnika z podnośnikiem hydraulicznym by zainstalować 
słupy teletechniczne będące szkieletem strzelnicy. Słupy te ofiarował Zbigniew Goleniak. On też ofiarował masywny 
kątownik bedący stelażem podłogi obiektu. Ofiarodawcami byli także: Janusz Żuk – schody oraz podpory legarów 
podłogi, Mieczysław Kisiak – legary podłogi. Ponadto wszyscy członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej zaangażowali 
elektronarzędzia tj. piły, wkrętaki, wiertarki. Nieocenioną ofiarnością wykazali się Państwo Hanna i Grzegorz 
Mrówczyńscy,(za ich posesją znajduje się strzelnica) którzy nie tylko podpisali umowę użyczenia wąwozu na 10 lat 
ale przy wszystkich pracach nieodpłatnie użyczali energii elektrycznej a także odstąpili na potrzeby zaplecza 
strzelniczy część swoich zabudowań. Końcowym efektem tych wspólnych wysiłków jest to, że Klub poszczycić się 
może piękną strzelnicą gdzie będą odbywać się strzelania na dystansie 100m. Obiekt strzelnicy położony jest we wsi 
Sułowiec, w odległości ok. 1,2 km od budynku remizy OSP, w kierunku Radecznicy. Powstałe dzieło jest dowodem 
tego, że istnieje w społeczności lokalnej potrzeba czegoś więcej niż tylko bezczynne siedzenie przed ekranem 
telewizyjnym. I jest ona tak silna, że nie zatrzymają jej problemy natury materialnej. Kiedy wystąpiły tylko tego 
typu przeciwności zaraz znaleźli się ludzie ofiarni oddając swe dobro dla idei. Co ciekawe i budujące – dobry 
przykład społecznego działania rozszedł się pozytywnym echem w okolicy i znajduje się coraz więcej osób chcących 
wstąpić w szeregi LOK.  

Ale czy tylko o strzelanie z kbks-u tutaj chodzi? Czy też może ludzie zrzeszeni w organizacji pod nazwą  
KŻR-LOK w Sułowie czują głębszą potrzebę. Potrzebę ochrony tradycji i obronności naszego kraju? Ktoś może 
zapytać: A przed czym trzeba dziś nasz kraj bronić? Przecież jest pokój. 

A ja postawię w odpowiedzi inne pytanie: Czy dzisiejsze czasy nie niosą zagrożeń poważniejszych niż militarna 
napaść na nasze terytorium? Rozpasanie moralne wylewające się z brukowych gazet przepełnionych obrazami 
erotycznymi i niewielką tylko częścią „płytkiego” tekstu – to nie jest atak na nasze sumienia? Afery gospodarcze , 
wyniszczone zakłady, nieudolność i stronniczość sądów oraz ciągle złe informacje sączące się z telewizora, dające 
poczucie nienormalności organów państwa – nie jest to atak na naszą więź z krajem i – ostatecznie- skłonienie do 
wyjazdu za granicę? Ciągłe opluwanie  księży i ukazywanie ich jako dewiantów – czy nie jest to zmasowany atak na 
naszą łączność z kościołem, z którym nasza Ojczyzna związana jest od ponad tysiąca lat? Wprowadzanie za 
przyzwoleniem rządu ideologii gender -do szkół- mającej na celu zabić poczucie normalności w najmłodszych 
dzieciach - nie jest to atak na cały nasz naród, na normalne, zdrowe rodziny? 
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Jest to świat który obecnie nas otacza. Czy tego chcemy czy nie, wlewa się do nas poprzez ekrany telewizorów 
i komputerów, wchodzi do umysłów naszych i naszych dzieci. Dla osób bacznie obserwujących przebieg wydarzeń w 
całej Europie, nasuwa się taka konkluzja, że my Polacy angażujący się w obronę ojczystej kultury oraz wartości 
rodzinnych, możemy się porównać dziś do załogi broniącej Westerplatte we wrześniu 1939r. Jest to Westerplatte 
naszych obyczajów moralnych, naszej pamięci narodowej, naszych więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Papież Jan Paweł 
II widząc to zagrożenie ciągnące od „zgniłego zachodu” mówił podczas swej wizyty w kraju już w 1987r. – Każdy z 
Was -młodzi przyjaciele - znajduje też w swoim życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który 
trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, nie można zdezerterować! 
Wreszcie – jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić! Tak jak to Westerplatte! Utrzymać 
i obronić w sobie i wokół siebie. Utrzymać i obronić dla siebie i dla innych. 

Rozmawiając z każdym z członków klubu - zaangażowanym w pracę - mogłem ich trochę bliżej poznać, 
i stwierdzam, że są to osoby z którymi zrobić można wiele dobrych dzieł, nie tylko postawić wiatę dla czterech 
osób, choć i do tego też trzeba zgody, rozumu i umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych, sztuki 
osiągania kompromisu, najtrudniejszej ze sztuk czyli opanowania siebie.  Potrzeba nas jednak więcej, i wiem to, że 
w każdej miejscowości jest takich osób więcej. Mówię to dziś tym niezdecydowanym - nie można już czekać 
dłużej!!! Bo pożoga zachodniego zepsucia zaczyna trawić nasze domostwa od wewnątrz poprzez waszą bierność. 
Zacytuję tu Edmunda Burke - Wystarczy by dobrzy ludzie nic nie robili a zło zatryumfuje.  

Potrzeba nam przezwyciężenia własnych lęków i uprzedzeń a może złych przyzwyczajeń oraz nałogów.Musimy 
zabrać się razem do pracy. Mamy czego bronić i o co walczyć w czasie „pokoju”! Zacznijmy walkę od samych siebie 
i zwalczmy w sobie tę cechę charakteru, której nie chcieli byśmy aby przejęły nasze dzieci. 

W tej walce niech kieruje nami nie niechęć do „obcych” lecz miłość do „swoich”. Jak powiedział 
G.K Chesterton - Prawdziwy żołnierz walczy nie dlatego, że nienawidzi tego, co przed nim lecz dlatego, że kocha 
to co jest za nim.  

(Autor Tomasz Jaworski) 

 

Bitwa pod Klemensowem cz.4 
 
25 sierpnia 1914 r. Po kilkunastu dniach grzmotów armatnich ranek dzisiejszy zainstalował wielką, niespodziewaną 
ciszę. Wszystko co żyje pośpiesznie wraca do normalnego trybu życia.  

Wojska cofnęły się za Szczebrzeszyn i ludność miejscowa poczynała już mieć nadzieję, że dalsza akcja 
wojenna przeniesie się dalej, na zachód. Niedługo trwały te złudzenia.  

Armia rosyjska opuściła pozycję zajmowaną za Szczebrzeszynem, a w parę godzin potem na jej miejscu 
pojawiło się wojsko austriackie, jakby spod ziemi wyrosło. Artyleria zajęła góry Brodzką i Cmentarną, które leżą 
równolegle do siebie, mając miasteczko w środku. Piechota ustawiła się zwartym łańcuchem, pod osłoną wyżej 
wymienionych gór najeżonych armatami, środek swój mając zabezpieczony zabudowaniami miejskimi. O godzinie 
drugiej popoł. od Szczebrzeszyna nadjechał w pełnym galopie pierwszy podjazd austriacki z 5 ułanów złożony... 
 
26 sierpnia O godz. czwartej rano zbudził nas gęsty deszcz strzałów karabinowych, dolatujący z ulicy, która 
prowadzi do folwarku.  

Mieliśmy czas oswoić się z hukiem armatnim, mniej lub więcej oddalonym, lecz tak gęsta strzelanina z broni 
ręcznej była nowością, która musiała wzbudzić przestrach. Była to wstępna zaledwie potyczka dwóch oddziałów 
piechoty, które spotkały się w osadzie fabrycznej pomiędzy domami mieszkalnymi. Rosjanie atakowali z głównej 
ulicy, osłonięci ogrodem drzew owocowych, Austriacy bronili się z ukrycia za tyłami tegoż ogrodu. Gwizd kuł 
potężniał i zbliżał się. Nie było wątpliwości, że zanosi się na poważną utarczkę.  

Ponieważ kule nie trafiały w nasze podwórze, stanęliśmy przeto oboje z mężem przy jednym z okien od tej 
strony. Wsłuchując się w odgłosy bliskiej, ukrytej za drzewami walki, dalecy byliśmy od myśli, że strzały mogą 
łatwo zmienić kierunek. Nagle zadzwonił zewnętrzny parapet z blachy, uderzony jedną kulą, gdy jednocześnie 
druga przebiła szybę, runęła w wąski przesmyk pomiędzy naszymi ramionami i wryła się tu przeciwległą ścianę 
pokoju.  

Po niespodzianej wizycie ołowianych posłów śmierci mężczyźni zabrali się do pracy. Fatalne okno zostało 
zastawione szafą, której wnętrze wypchano materacami, poduszkami, sukniami — wszystkim co wpadło pod rękę. 
Na wierzchu szafy ułożono barykadę także z materaców i poduszek — aż do wysokości otworu okna. Teraz mieliśmy 
już bezpieczny kąt, ciemny ale przynajmniej zagwarantowany od kuł karabinowych. Po upłynie godziny strzały 
ucichły.  

Odetchnęliśmy, sądząc, że skończy się na tym. Niedługo trwało złudzenie.  
Zagrzmiały armaty — rosyjskie z Niedzieliskiej góry i z za parku, austriackie —z Brodzkiej i Cmentarnej. 

Gruz posypał się ze ścian wraz z tynkiem. Kartacze, granaty, szrapnele, wyrzucane z gardzieli armatnich, leciały 
z gwizdem do celu, zawadzając po drodze o ściany i dachy domostw, tłukąc je, kalecząc i dziurawiąc na wylot. 
Miażdżyły i rozszarpywały drzewa, wdzierały się w okna, więzły w murach, albo przebijając je na wylot niszczyły 
w mieszkaniach wszystko napotkane po drodze. Ryły głębokie jamy w ziemi i rozpękając się z hałasem wyrzucały 
z siebie setki ołowianych kulek i ciężkich, kolczastych odłamków.  
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Około 8 rano kanonada ucichła, karabiny i mitraliezy zamilkły. Austriacy wkroczyli na terytorium fabryczne. 
Na głównej ulicy pojawił się patrol z pięciu żołnierzy. Wyrobnicy zamieszkali po za osadą fabryczną na t. zw. Żabiej 
Wólce, widząc, że wątłe, często zmurszałe ściany domków nie mogą ochronić ich nawet przed kulami 
karabinowymi, tłumnie opuścili swoje siedziby korzystając z przerwy w muzyce armatniej. Jedni powłazili w doły 
po kartoflach, drudzy ukryli się w suchych gliniankach przy starej cegielni, tudzież pod jej przykryciem, inni znowu, 
nieprzytomni z trwogi, biegli w pole prosto przed siebie, ciągnąc za ręce rozpłakane, na wpół nagie dzieci i na 
plecach dźwigając toboły z nędznym swoim mieniem. Większość wszakże uciekła na osadę, szukając schronienia 
w murowanych domach. W naszej kuchni zapanowała ciasnota, jak w kościele w czasie odpustu. Należało pomyśleć 
o rozmieszczeniu zbiegów, nie było to jednak zadaniem łatwym, jakby się zdawać mogło.  

Zaledwie zdążyliśmy skończyć z rozlokowaniem naszych niespodzianych gości, gdy nowa orkiestra armatnia 
ryknęła nad doliną — teraz już stokroć groźniejsza, gdyż Austriacy, ukrywszy się w naszych ogrodach i za 
budynkami, z pod ich osłony poczęli wysyłać zaczepne salwy w stronę armii rosyjskiej. 

O godz. 12 w południe mitraliezy i karabiny poczęły oddalać się, armaty ucichły. Austriacy cofnęli się do 
Szczebrzeszyna, pozostawiając tylko patrol z 5 strzelców, którzy rozsiedli się na ławie w alei, naprzeciw bramy 
wiodącej na nasze podwórze.  

W kilkanaście minut potem doleciały nas gęste strzały karabinowe z równiny podmiejskiej. Gdy strzały 
ucichły przyszła wiadomość, że kozacy dopędzili pięciu strzelców austriackich za Żabią Wólką i wszystkich położyli 
trupem.  

Po półgodzinnym bezkrólewiu na ulicy stanął patrol rosyjski. Odetchnęliśmy pełni nadziei, że burza oddaliła 
się bezpowrotnie. Ponieważ dom nasz stoi najbliżej szosy najpierwsi spodziewaliśmy się obowiązkowej w tych 
razach rewizji. Trzech żołnierzy, którzy weszli na podwórze, spotkałam przed sienią.  

O godz. 2 zawrzało nowe piekło, zapanowała nowa trwoga. Na odgłos pierwszego strzału patrol cofnął się do 
szeregów, ludność rozpierzchła się po domach, ulica opustoszała. Nauczeni doświadczeniem godzin rannych, 
chcieliśmy ukryć się w piwnicy, by przynajmniej nie słyszeć gwizdu szrapneli i granatów przelatujących nad 
domem, lecz nie było już tam dla nas miejsca. Służba i część zbiegów z Żabiej Wólki wypełniły małą piwniczkę po 
brzegi.  

Wróciliśmy do pokoju z zabarykadowanym oknem, by w dalszym ciągu odbywać tragiczne rekolekcje. Myślę, 
że po tej wojnie ludzie, budując domy, baczniejszą uwagę zwrócą na fundamentalność piwnic, co w ostatnich 
dziesiątkach lat zaniedbywano po wsiach.  

Huknęły armaty, zakłębił się huragan bojowy! 
 

Ciąg dalszy w kolejnym numerze! 

(Autorkę tekstu przybliżymy w ostatniej części cyklu) 

(Opracował: sw) 

"Sierpniowe niebo. 63 dni chwały" 

 

    Reżyseria: Ireneusz Dobrowolski 
    Gatunek: dramat, wojenny 
    Czas trwania: 75 min. 
    Kraj / Rok produkcji: Polska 2013 

 
Ponad tydzień temu byłam w kinie na filmie polskiego 

reżysera Ireneusza Dobrowolskiego, pt.: „Sierpniowe niebo. 63 dni 
chwały”. Miało być to nowe, świeże podejście do jakże ważnego 
tematu. I jedyne jak do tej pory, które miało zostać wyświetlone na 
dużym ekranie, ponieważ filmów na ten temat po prostu nie ma. 
Właściwie nie mogłam się doczekać kiedy go zobaczę, więc jak 
domyślacie się, miałam wobec niego naprawdę duże oczekiwania. 
Od początku filmu widać, że jeśli chodzi o zdjęcia i animację to 
będzie na co popatrzeć. W świetny sposób zmontowano archiwalne 
i współczesne nagrania. Sceny przechodzą płynnie jedna w drugą 
i przynajmniej w tym nie ma żadnych zgrzytów. Na uwagę zasługuje 
czołówka filmu, nad którą z pewnością się napracowano. 

Reżyser obrał drogę przeskoków akcji pomiędzy 1944 rokiem 
a współczesnością, niestety nie zachowując przy tym chronologii, co 
chwilę dodając nowe wątki i bohaterów. Miałam wrażenie, że nie 
może zdecydować się, co chce pokazać i w jak najkrótszym czasie 
postanowił zrealizować wszystkie swoje pomysły. Początkowo 
miałam nadzieję na to, że film skupi się przede wszystkim na wątku 
młodych powstańców, który wydawał się obiecujący, zwłaszcza, 
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 że jak wcześniej wspominałam posiłkował się archiwalnymi zdjęciami. Niestety ich historia została ledwo 
zarysowana, pozostawiając we mnie jedynie uczucie niedosytu, a momentami nawet niezrozumienia. 

Współczesny wątek historii byłby nawet ciekawy, gdyby nie został rozbity kolejno dodawanymi epizodami, 
nijak mającymi się do fabuły. Mniej więcej rozumiem zamysł reżysera, ale tego wszystkiego było zdecydowanie za 
dużo. Takie rozdrabnianie się na drobne, gdy można było zrobić to naprawdę solidnie. Kolejnym kompletnie 
niezrozumiałym dla mnie pomysłem, było wprowadzenie do filmu raperów z Hemp Gru. Ich postacie nie dały nic 
nowego, a momentami nawet przeszkadzały, moim zdaniem najlepiej byłoby  ograniczyć się do wykorzystania ich 
piosenek w ścieżce dźwiękowej filmu. A puszczenie w całości teledysku (który nie jest niczym nowym i każdy może 
go sobie zobaczyć w internecie) to już naprawdę przesada, zwłaszcza, że po nim film niespodziewanie się kończy. 

„Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” nie wzbogaciło mnie o żadną nową wiedzę o Powstaniu Warszawskim. 
Wydaje mi się, że właśnie takie filmy – nastawione na bardzo duże grono odbiorów – powinny nieść coś więcej niż 
przedstawioną po łebkach historię. Chociaż tu nawet ciężko mówić o przestawianiu historii – kilka scen, czasem 
bardzo niejasnych i niespójnych, wprowadza w widzach po prostu zamęt. 
Pewnie można to wszystko tłumaczyć emocjami reżysera, który miał do tematu osobiste podejście, albo chociaż 
skromnym budżetem. Ale prawda jest taka, że widziałam wiele filmów zrobionych za naprawdę niewielkie 
pieniądze, a świetnie przedstawiających sedno sprawy. Coś zawiodło, a szkoda. 
Po wyjściu z kina czułam rozczarowanie. Mam nadzieję, że powstanie jeszcze film godny nosić miano tego 
najbardziej prawdziwego, przedstawiający w sposób rzetelny Powstanie Warszawskie.  
 

(Autor: Edyta Kondrat) 
 
Źródło: http://moje-czytanie.blogspot.com/2013/09/sierpniowe-niebo-63-dni-chway-rez-i.html#more 

 
 

„Ida” – promocja pałacu Zamoyskich? 
 
Jak powszechnie wiadomo, zabytkowe mury pałacu w Klemensowie stały się na kilkanaście dni planem 

filmowym. Działo się to w zimie ubiegłego roku. Kręcono tam najnowszy film Pawła Pawlikowskiego „Ida”.  Trafił on 
do polskich kin 25 października. Główną rolę powierzono młodej aktorce, Agacie Trzebuchowskiej, zagrała w nim 
także m.in. Agata Kulesza, Joanna Kulig i Dawid Ogrodnik. 

Pawlikowski urodził się w 1957 r. w Warszawie, ale jako 14-latek 
wyjechał do Wielkiej Brytanii. Zrobił tam karierę w świecie filmu, 
najpierw jako dokumentalista, potem jako reżyser filmów 
fabularnych. Najnowsze dzieło jest pierwszym filmem Pawlikowskiego 
nakręconym w Polsce.  

 
Akcja „Idy” rozgrywa się w Polsce, pod koniec lat 60. Główną 

bohaterką jest dziewczyna, która wkrótce ma złożyć śluby zakonne. 
Siostrę na tajnego współpracownika usiłuje zwerbować funkcjonariusz 
Służby Bezpieczeństwa. Zdradza on bohaterce, że jest Żydówką, w czasie 
wojny, cudem ocalała i została ochrzczona, jej rodzice zginęli. Zakonnica 
postanawia odnaleźć swoją ciotkę, która jak się okazuje jest zagorzałą 
komunistką. Razem z nią próbuje zdobyć wiedzę o śmierci rodziców. Jak, 
gdzie i z czyjej ręki zginęli? Będą pytania o ludzką tożsamość i korzenie, 
będą moralne dylematy, ale też zaskakujące zwroty fabuły i… wątek 
miłosny. 
   

W filmie, pałac stał się klasztorem, ze względu na jego piękne, 
zabytkowe wnętrza, jednak ograbione ze wszystkich dzieł sztuki, mebli 
i innych przedmiotów należących niegdyś do rodu Zamoyskich. W pałacu 
pozostały tylko piękne piece kaflowe, kominki oraz ogromna biblioteka, 
niestety pusta. Dla ekipy filmowej olbrzymią zaletą było to, że pałac nie 
był remontowany. Nie ma w nim plastikowych okien czy rynien. Producenci zachwalali współpracę z władzami 
gminy i powiatu.  

 
Jak wszyscy dobrze wiemy, pałac w Klemensowie był na sprzedaż i czeka na właściciela, który przywróci mu 

dawną świetność. Być może dzięki „roli” w filmie Pawlikowskiego pałacem zainteresują się i ludzie z Polski, i z 
poza granic naszego kraju. Na efekt ten liczy starosta zamojski - Henryk Matej i wójt naszej gminy, który dołożył 
wszelkich starań, aby filmowcom pracowało się jak najlepiej. 
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Efekty ciężkiej pracy reżysera Pawła Pawlikowskiego i jego ekipy możemy zobaczyć na dużym ekranie 
CKF „Stylowy” w Zamościu! 

(Autor: sw) 

 
Złote Gody 

29 października 2013 r. 50-

lecie pożycia małżeńskiego 

świętowały pary z gminy Sułów. 

Byli to: Zofia i Bolesław 

Bobrowie ,Krystyna i Feliks 

Godziszowie, Stefania i Jan 

Kolmagowie, Alina i Józef 

Lachowiczowie, Daria i Jan Lipscy, 

Zofia i Jan Lipscy, Zofia i Henryk 

Mazurowie Jadwiga i Marian 

Marczewscy,, Zofia i Edward 

Nietrzpielowie, Janina i Alfred 

Pańczykowie, Karolina i Kazimierz Płachtowie, Stefania i Stanisław Wyłupkowie. 

 

Małżonków uhonorowano medalami „Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie”, nadanymi przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego. Wręczał je Wójt gminy Tomasz Pańczyk . 

Listy gratulacyjne wręczyła jubilatom Czesława Źrubek- 

Kierownik USC. 

Uroczystość uświetnił  występ chóru młodzieżowego „Ars 

Musica” z Zespołu Szkół w Michalowie pod kierunkiem Anny 

Jaworskiej. 

(Autor: UG w Sułowie) 
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Sport 
 

KLASA „A” GR. II 

Kolejka 7 - 28-29 września 

Potok Sitno 2-2 Pogoń 96 Łaszczówka 

Ruch Machnów Nowy 2-1 Szumy Susiec 

Płomień Spartan Nieledew 3-2 (2-2) Perła Deszkowice 

 
Skład: Mi. Szyduk, M. Kniaziowski, T. Skwaryło, R. Kobylarz, Ma. Szyduk, D. Rymarz, D. Nowosad, Paluch, T. 

Wawryniuk, M. Hasiec, R. Czerwieniec, M. Poździk. 

Bramki: R. Czerwieniec 2  

Granica Lubycza Królewska 10-0 Perła Telatyn   

Gryf Gmina Zamość 2-0 Legion Komarów 

Szyszła Tarnoszyn 3-0 Graf Chodywańce 

Juniorzy wygrali 0-11  

Kolejka 8 - 5-6 października 
 

Pogoń 96 Łaszczówka 6-0 Graf Chodywańce 

Legion Komarów 0-4 Szyszła Tarnoszyn 

Perła Telatyn 0-5 Gryf Gmina Zamość 

Perła Deszkowice 0-3 (0-2) Granica Lubycza Królewska 

 
Skład: M. Bober, M. Poździk, R. Maciąg, R. Duda, Radzik, T. Skwaryło, R. Kobylarz, Ma. Szyduk, M. Hasiec, R. 
Czerwieniec, T. Wawryniuk, W. Rugała.  

 

Szumy Susiec 

 

2-2 

 

Płomień Spartan Nieledew 

Potok Sitno 4-2 Ruch Machnów Nowy 

Juniorzy przegrali 7-8  

 

Kolejka 9 - 12-13 października 
 

Ruch Machnów Nowy 0-2 Pogoń 96 Łaszczówka 

Płomień Spartan Nieledew 2-3 Potok Sitno 

Granica Lubycza Królewska 2-0 Szumy Susiec 

Gryf Gmina Zamość 5-1 (5-1) Perła Deszkowice 

 
Skład: Mi. Szyduk, M. Bober, Ma. Szyduk, M. Hasiec, J. Wawryniuk, R. Duda, D. Rymarz, R. Czerwieniec, R. 
Kobylarz, T. Skwaryło, D. Nowosad 
 
Bramki: R. Czerwieniec   

Szyszła Tarnoszyn 1-0 Perła Telatyn 

Graf Chodywańce 2-2 Legion Komarów 

 
Kolejka 10 - 19-20 października 

 
Pogoń 96 Łaszczówka 

 
0-1 

 
Legion Komarów 

Perła Telatyn 
 

nie odbył 
się 

Graf Chodywańce 

Perła Deszkowice 5-2 (1-0) Szyszła Tarnoszyn 
 
Skład: G. Żuk, M. Hasiec, T. Skwaryło, R. Kobylarz, M. Kniaziowski, M. Jezierski (50 R. Duda) J. Wawryniuk, D. 
Nowosad, D. Rymarz, M. Poździk, R. Czerwieniec. 
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Bramki: D. Nowosad, M. Poździk 2, R. Czerwieniec 2 

Szumy Susiec 0-1 Gryf Gmina Zamość 

Potok Sitno 3-2 Granica Lubycza Królewska 

Ruch Machnów Nowy 2-1 Płomień Spartan Nieledew 

Juniorzy wygrali 6-3  

 

Kolejka 11 - 26-27 października 
 

Płomień Spartan Nieledew 2-3 Pogoń 96 Łaszczówka 

Granica Lubycza Królewska 3-2 Ruch Machnów Nowy 

Gryf Gmina Zamość 1-2 Potok Sitno 

Szyszła Tarnoszyn 1-1 Szumy Susiec 

Graf Chodywańce 3-2 (2-1) Perła Deszkowice 

 
Skład: M. Bober, T. Skwarło, R. Kobylarz, M. Hasiec, M. Kniaziowski, R. Czerwieniec, D. Rymarz, M. Poździk, J. 
Wawryniuk, D. Nowosad, R. Duda  
 
Bramki: M. Poździk, R. Czerwieniec. 

  

Perła Telatyn 

 

0-6 

 

Legion Komarów 

 

Klasa A 2013/2014, grupa: Zamość II Seniorzy        Klasa A 2013/2014, grupa: Zamość II Juniorzy 

(Autor: PiSzcz) 

 

 

Gminny Klub Sportowy Relax Radecznica 
W roku 1984 z inicjatywy działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej w Radecznicy, powstał piłkarski klub 

sportowy, który przyjął nazwę LZS PIONIER RADECZNICA. Pierwsze stroje dla zawodników przekazała Rada 
Wojewódzka LZS w Zamościu. Mecze rozgrywano na stadionie drużyny LZS DUBLER GORAJEC. W pierwszych latach 

M Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 Potok Sitno 9 27 88 - 6 

2 Pogoń 96 Łaszczówka 9 19 21 - 12 

3 
Granica Lubycza 

Królewska 
9 18 27 - 22 

4 Szumy Susiec 9 16 28 - 13 

5 Szyszła Tarnoszyn 9 15 22 - 25 

6 Legion Komarów 9 10 28 - 27 

7 Perła Deszkowice 9 10 34 - 50 

8 Ruch Machnów Nowy 9 9 18 - 18 

9 Perła Telatyn 9 7 21 - 41 

10 
Płomień-Spartan 

Nieledew 
9 0 4 - 77 

M Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 
Gryf Echo Gmina 

Zamość 
11 30 34 - 8 

2 Potok Sitno 11 25 33 - 16 

3 
Pogoń 96 

Łaszczówka 
11 23 27 - 11 

4 Szyszła Tarnoszyn 11 17 23 - 22 

5 Legion Komarów 11 17 30 - 27 

6 
Granica Lubycza 

Królewska 
11 17 25 - 13 

7 Szumy Susiec 11 15 21 - 15 

8 
Płomień-Spartan 

Nieledew 
11 13 31 - 26 

9 
Ruch Machnów 

Nowy 
11 10 17 - 36 

10 Perła Deszkowice 11 9 26 - 35 

11 Graf Chodywańce 10 6 10 - 29 

12 Perła Telatyn 10 3 7 - 46 
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działalności drużyna na mecze wyjeżdżała własnymi pojazdami oraz użyczanymi przez zakłady pracy: Szpital 
Psychiatryczny, Zakład Remontowo-Budowlany, Gminną Spółdzielnię SCh czy Spółdzielnię Kółek Rolniczych. 
 W roku 1986 klub zmienił nazwę na LZS RELAX RADECZNICA, a w roku 2001 na Gminny Klub Sportowy RELAX 
RADECZNICA. 
 Od założenia nieprzerwanie do chwili obecnej klub 
bierze udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych 
przez Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Większych 
sukcesów ligowych nie osiągnął, zawsze występował 
w klasie "A" lub "B" 
 Drużyną prawie od samego początku kierował Adam 
Kaproń, który przez ponad 20 lat pełnił funkcję Prezesa. 
Obecnie prezesem jest Sylwester Krukowski.  
 GKS Relax Radecznica posiada dwie sekcje 
(seniorów i trampkarzy młodszych), które trenują Sylwester 
Krukowski i Wojciech Kondrat. Łącznie zrzeszonych jest 45 
zawodników. Klubem kieruje Zarząd w składzie: Sylwester 
Krukowski (Prezes), Wojciech Kondrat (Wiceprezes), Marcin 
Kaproń (Skarbnik), Sylwester Głowala (Sekretarz) oraz 
Henryk Harkot (Członek Zarządu). 
 Środki finansowe na działalność klub pozyskuje od Urzędu Gminy w Radecznicy,  sponsorów: Inter7Net Sp. 
z o.o., DREVO Usługi Stolarskie, Starostwo Powiatowe w Zamościu, Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie, Transport 
Osobowy Henryk Basiak oraz osób prywatnych z terenu gminy Radecznica. 
 W następnym numerze wywiad z Prezesem Sylwestrem Krukowskim, a w nim m.in. jeszcze o historii, 
sukcesach drużyny z rocznika 2000 (trampkarze) oraz o nadchodzącym jubileuszu 30 - lecia Klubu. 
 
Kadra Seniorów na sezon 2013/2014:  
 
Bramkarze: Patryk Kłodnicki, Marcin Krukowski  
Obrońcy: Sylwester Krukowski, Robert Misztal, Grzegorz Hrycyk, Grzegorz Nizioł, Kamil Marzec, Michał Krukowski, 
Patryk Maksimiak 
Pomocnicy: Marek Jóźwiakowski, Marcin Woźny, Tomasz Gajur, Michał Szczepanek, Jakub Harkot, Kamil Kozak, 
Marcin Kaproń, Wojciech Kondrat, Karol Wachowicz, Piotr Lisik, Łukasz Startek  
Napastnicy: Marcin Pawelczyk, Karol Kondrat, Krzysztof Gołaszewski, Adrian Kozak, Mikołaj Zając 
 
Kadra Trampkarzy na sezon 2013/2014:  
 
Bramkarze: Marcin Zych, Damian Altbaum, Kamil 
Pastuszak  
Obrońcy: Kacper Harkot, Kamil Chmielewski, 
Dominik Cichoń, Sebastian Krukowski, Bartłomiej 
Bartnik, Filip Śpiewak  
Pomocnicy: Sebastian Hadam, Jakub Skrok, 
Michał Harkot, Bartłomiej Bielecki, Patryk Harkot, 
Mateusz Osman, Kamil Krukowski, Michał Woźny  
Napastnicy: Sebastian Siemczyk, Wojciech Zych, 
Przemysław Skiba 
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę 
RELAXRADECZNICA.FUTBOLOWO.PL                                                                         (Autor: Wojciech Kondrat) 

 

Brązowy medal Jacka 

Jacek Polakowski podczas Turnieju Young Gladiator’s w Warszawie, który odbył 
się w dniu 13.10.2013 r., wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej 42 kg. Jacek 
stoczył 3 walki, ostatecznie plasując się na bardzo wysokim – trzecim miejscu. Sukces 
jest duży, gdyż Jacek trenuje od bardzo niedawna, a trener Mariusz Łoś pokłada w nim 
głębokie nadzieje na przyszłość.  

Jest to kolejny sukces wychowanków Klubu Sportowego Wrestler Sułów.  

Czekamy na dalsze sukcesy! 

(Autor: Klaudia Polakowska) 
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Rozmowa z Mistrzem 

 
Mariusz Łoś – zawodnik Klubu  Agros Zamość, wielokrotny medalista zawodów 

zapaśniczych na poziomie ogólnopolskim, europejskim i  światowym. Człowiek, 

który z pokaźnym dorobkiem medalowym wpisał się w historie polskich zapasów. 

Obecnie trener  Klubu  Wrestler  Sułów i nauczyciel  ZS w Sułowie, zgodził się do 

udzielenia wywiadu naszej gazetce.  

Sekrety Wsi: Skąd pojawiło się u pana zainteresowanie zapasami? Czy ktoś z 

rodziny lub znajomych uprawiał tę dyscyplinę?  

Mariusz Łoś: Na zapasy zacząłem uczęszczać, ponieważ w naszej szkole nauczyciel 

WF-u przeprowadził nabór zawodników, a ja byłem bardzo ciekawy tych zajęć, tym 

bardziej, że trenowałem z moim starszym bratem, rywalizując również w domu.  

Sekrety Wsi: Jak długo trenuje pan zapasy i kto był pana pierwszym trenerem? Ile 

walk pan stoczył, jak wiele z nich wygrał, a ile przegrał, oraz w  jakiej kategorii 

wagowej pan startował? 

Mariusz Łoś: Zapasy trenuję już osiemnaście lat, a moim pierwszym trenerem był Bogusław Daniłowicz, który jest 

nim do dzisiaj. Ilość stoczonych walk na zawodach jest tak duża, że nie jestem w stanie jej przybliżyć, szacuję,  

że było ich od 700 do 1000 z czego ok. 90% wygranych. Jeśli chodzi o kategorie wagowe to zaczynałem od 30 kg, 

a kończyłem na 66 kg w zależności od wieku, kategorie wagowe naturalnie zmieniałem.  

Sekrety Wsi: Jakie są pana największe sukcesy? 

Mariusz Łoś: Moim największym dotychczasowym osiągnięciem jest piąte Mistrzostwo Europy Seniorów i piąte 

Mistrzostwo w Pucharze Świata w 2009 roku. 14 razy zdobywałem tytuł Mistrza Polski w różnych grupach 

wiekowych. Ogólnie posiadam 21 medali z Mistrzostw Polski, nie wliczając Pucharów Polski, których również mam 

pokaźną liczbę. Byłem 13 lat w Kadrze Narodowej i regularnie reprezentowałem nasz kraj w zawodach 

międzynarodowych i imprezach mistrzowskich. Posiadam wiele medali z międzynarodowych turniejów, dokładniej 

liczy nie pamiętam ale jest ich ok. 30.  

Sekrety Wsi: Czy zapasy są ciężkim sportem?  

Mariusz Łoś: Zapasy to trudny sport, bardzo wszechstronny, wymagający wiele, zarówno pod względem 

technicznym, jak i fizycznym. Trudność polega na tym, że należy posiadać dobre wyszkolenie techniczne jak 

również reprezentować wysoki poziom motoryki.  

Sekrety Wsi: Jakie ma pan plany na przyszłość, jeżeli chodzi o zapasy? 

Mariusz Łoś: Zamierzam kontynuować pracę jako trener, natomiast moje starty w zawodach są pod znakiem 

zapytania. Na pewno nie wrócę już do Kadry Narodowej, z której zrezygnowałem rok temu dostając pracę jako 

nauczyciel w ZS w Sułowie. Obecnie staram się zbudować jak najlepszą sekcję, bazując na swoim 18 letnim stażu 

zawodowym i 13 letniej przygodzie z Kadrą Narodową.  

Sekrety Wsi: Czy miał pan jakieś kontuzje? 

Mariusz Łoś: Miałem wiele kontuzji, ale dopiero w późniejszym okresie treningowym, kiedy to zapasy uprawiałem 

wyczynowo, po 20 roku życia, w grupie wiekowej seniorów.  

Sekrety Wsi: Kto był pana największym rywalem? 

Mariusz Łoś: Rywali miałem wielu ale do największych zaliczę Pawła Kramarza (Śląsk Wrocław), Tomasza Świerka  

(Śląsk Wrocław) oraz Mistrza Świata w Zapasach Dariusza Jabłońskiego (Cement-Gryf Chełm). 

Sekrety Wsi: Obecnie jest pan również trenerem klubu Wrestler Sułów. Jak wiele osób uczęszcza na treningi i czy 

są już jakieś efekty pracy? 

Mariusz Łoś: Klub skupia ok. 20 zawodników i zawodniczek. Jest klubem początkującym, który jak na razie nie 

odniósł spektakularnych sukcesów, ale myślę że jest to kwestia czasu. Obecnie możemy się pochwalić V i VII  

miejscem Mistrzostw Polski i III w rywalizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, w których startowało 7 

województw.  

Sekrety Wsi: Czy ma pan jakieś zainteresowania oprócz zapasów?  

Mariusz Łoś: Bardzo lubię wędkarstwo i sporty motorowe. 

Sekrety Wsi: Dziękuję za wywiad. 

  
(Autor: Klaudia Polakowska) 
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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, 10.05.1998 R. DESZKOWICE PIERWSZE 
 

ZAJETE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
 
 
 
 
 
 
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 Rozłopy 
 
Jednostka powstała w 1948 roku. Założyli ją: Jan Godzisz, Roman Makara i Czesław Rogala. Motopompę otrzymała 
w 1966 roku, a strażnice wybudowała w 1971 roku. Funkcję prezesa pełnili od roku: 1948-Czesław Rogala, 1966-
Stanisław Samulak, 1978-Henryk Makara, 1983-Edward Popielec, 1991-Henryk Makara, 1996-Stanisław Godzisz 2001-
Henryk Makara, 2011-Józef Magryta do chwili obecnej, a funkcję naczelnika: 1948-Jan Godzisz s. Jana, 1956-Jan 
Godzisz s. Stanisława, 1983-Henryk Makara, 1991-Stanisław Godzisz 1996-Henryk Makara, 2001-Krzysztof Popielec, 
2011-Jacek Kitowski do chwili obecnej.  
 

(Autor: PiSzcz) 
 
 

Imprezy kulturalne – listopad 2013 
 

 9 – Otwarcie strzelnicy  Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Sułowcu 

 9 – Międzywojewódzkie Zawody w zapasach Młodziczek, Kadetek i Juniorek – Zespół Szkół Sułów 

 11 – Program artystyczny upamiętniający 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości – Klub Stara 
Remiza w Sułowie 

 
Seta i galareta 

 
PIEROGI Z GRZYBAMI 

 
Składniki: 
 
80 g suszonych grzybów 
2 żółtka 
1 łyżka oleju 
2 szklanki mąki 
sól i pieprz do smaku 
2 łyżki masła 
1 łyżeczka gałki muszkatołowej 
1 łyżeczka bułki tartej 
1 szklanka bulionu warzywnego  
2 duże cebule 
60 g pieczarek 
1 szklanka  ciepłej wody 
 

 
 
Sposób przygotowania: 
 
Farsz: 
Namoczone grzyby ugotować w bulionie, odcedzić. 
Obraną cebulę i pieczarki pokroić w paski, a następnie 
podsmażyć na maśle. Przestudzoną cebulę wraz 
z pieczarkami i grzybami zmielić. Dodać bułkę tartą. 
Gotowy farsz doprawić solą, pieprzem i gałką 
muszkatołową. 
 
Ciasto: 
Mąkę, żółtka, olej, wodę, sól wymieszać i wyrobić 
w melakserze na elastyczne ciasto. Ciasto podzielić na 
2 części i rozwałkować cienko. Szklanką lub okrągłymi 
formami do pierniczków wykrawać kółka, na każdy 
nakładać farsz. Zlepione pierogi ułożyć na oprószonej 
mąką desce.  Gotować pierogi w dużej ilości wody z solą 
i olejem. Od chwili wypłynięcia gotować jeszcze przez 
3 minuty. Pierogi wyciągać łyżką cedzakową, układać na 
półmisku, polewając zrumienioną na oleju cebulką. 

1. OSP Sułowiec 5. OSP Sułów 

2. OSP Sąsiadka 6. OSP Deszkowice Pierwsze 

3. OSP Źrebce 7. OSP Rozłopy Kolonia 

4. OSP Tworyczów 8. OSP Michalów 
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DŻEM Z ŻURAWINY 
 
Składniki: 
 
1 kg żurawiny  
800 g cukru  
 
Sposób przygotowania: 
 
Przebrane owoce żurawiny dwukrotnie przepłukać i odsączyć na sicie. Włożyć do garnka, zasypać cukrem 
i podgrzewać na małym ogniu, aż puszczą sok, a następnie rozgnieść. 
Gotować na wolnym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż owoce będą szkliste. Można dosłodzić do smaku. 
Wyłożyć trochę dżemu na spodeczek, jeśli krzepnie, to znaczy, że jest gotowy. 
Słoiki i zakrętki wyparzyć. Nakładać do nich dżem. 
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 na 
czystej ściereczce i pozostawić do ostygnięcia. 

(Autor: AJ) 
 

Ciekawostki 
Wróżby andrzejkowe 

 
Czas wróżb katarynkowych i andrzejkowych przepada w adwencie, liczonym od dnia św. Marcina (11.XI.). 

Ten okres skupienia i oczekiwania nosi nazwę czterdziestnicy.  
Jednak w początkowym okresie adwentu, jego poważny nastrój ożywiają zabawy towarzyszące wróżbom, 

czynionym według przysłowia: „Kto się zaleca w adwenta, ten będzie miał żonę na święta”. 
Wróżby małżeństwa odgrywały w tradycji ludu polskiego główną rolę. Na przełomie XIX i XX wieku 

zaskakująco duża była pomysłowość w sposobach wróżenia zamążpójścia i ożenku. Przy tej okazji ważne były 
spotkania w grupach. Sam zwyczaj przewidywania przeszłości znany jest ludom polskim od najdawniejszych 
czasów.  

W czasach rzymskich kreślono na piasku koło i kładziono na jego obwodzie taką ilość ziaren zboża, by 
odpowiadała ilości liter alfabetu. Na środek koła puszczano koguta i czynioną wróżbę z liter-ziaren, które kogut 
połykał. Ten rodzaj wróżb nazywano ałektryomancją.  

Analogią może być znana na Kujawach wróżba z gąsiorem. Dziewczęta, wziąwszy się za ręce, puszczają 
w środek gąsiora z zawiązanymi oczami. Do której najpierw zbliży się ptak, ta pierwsza wyjdzie za mąż. 

Bardziej znana są wróżby polegające na odliczaniu. Do praktyk używano przedmiotów kultury materialnych. 
Dziewczęta wybiegały na podwórko i w zapaskę nabierały pewną ilość wiór. Jeśli była parzysta, to dziewczyna 
w przeciągu roku miała wyjść za mąż. 

Inna wróżba polegała na ustawieniu przez dziewczęta swoich butów w rzędzie, od ściany w kierunku drzwi. 
Jeśli jakiś but noskiem przekroczy próg, jego właścicielka pierwsza wyjdzie za mąż. 

Często także praktykowano wróżby z wodą, na którą puszczano różne przedmioty. I tak, często był to wosk, 
a dawniej ołów. Zastygły element wyciąga się i rzuca jego cień na ścianę. Z kształtu elementu wyciąga się różne 
skojarzenia na temat wyglądu przyszłego małżonka lub małżonki.  

Wiele wróżb małżeńskich wiązał się ze sferą snu. Kładąc się do łóżka w dniu wróżb, recytowano nawet 
krótki wiersz: 

„Łóżko moje depczę ciebie, 
Panie Boże proszę ciebie 
Niech mi się ten przyśni 

Kto mi będzie najmilszy”. 
 
Aby wieszczy sen się przyśnił, starano mu się dopomóc, np. poszczono przez cały dzień, zjadając jedynie 

placek upieczony z łyżki mąki, wody i dużej ilości soli.  
Do dzisiaj też kładzie się pod poduszki karteczki z imionami panien lub kawalerów. Rano wyciąga się jedną 

z karteczek, a wypisane na niej imię wskazuje przyszłego towarzysza życia.  
W okolicach Lublina i Turobina, odnotowywano zwyczaj chowania pod miski lub talerze: kwiatka lub listka, 

koronki czy czepka. Która z dziewcząt wyciągnie spod talerza listek ta zostanie panną, która koronkę, ta będzie 
zakonnicą, która zaś czepek, ta mężatką zostanie.  

W Sułówku pod talerze kładziono barwinek, pasek i chustkę. Gdy dziewczyna wyciągnęła barwinek, 
mówiono, że długo pozostanie panną; pasek, że będzie miała dziecko przed ślubem; chustka oznaczała szybkie 
zamążpójście. 

Wprawdzie dzisiaj nie pokładamy we wróżbach nadziei, ale nadal urozmaicają one nasze wieczory 
andrzejkowych zabaw, integrując grupy rówieśnicze.  
 

 (Autor: sw) 
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Korespondencje Mokrelipie 

 
Dnia 15 września r. b. grono młodzieży Mokrolipskiej na czele z p. Jakóbem Raciborskim działaczem 

tutejszym urządziła tu po raz trzeci przedstawienie amatorskie, wywiązując się ze swych ról nie najgorzej. 
Odegrano sztukę Stanka p. t. „Wierna Nastka”, z której dochód w sumie 153 korony przeznaczono na rzecz straży 
ogniowej.  
 Pierwsze przestawienie amatorskie p. t. „Skazaniec” i „Jasiek sierota” odbyło się tu 29 listopada r. z. ku 
uczczeniu powstania narodowego; drugi raz d. 25 grudnia r. z. oraz 1 i 5 stycznia r. b. odegrano „Jasełka” w 4-ch 
odsłonach a teraz znów po raz trzeci „Wierna Nastka”. 
 

(Autor: Widz) 
 
Z Korniki Powiatu Zamojskiego, 30 września 1918 r. 

(Opracował: sw) 

 

Sposób przeciwko siności mleka i śmietany. 

Jeżeli siność mleka niepochodni od wilgoci mieysca, w którym stoi mleko, albo też od nieczystości 
naczynia, potrzeba garść utłuczonego kminu w kwarcie wody, przymieszawszy trochę soli, co rano na czczo krowie 

dadź wypić, a tym sposobem siność mleka zginie. 

Ten sam sposób służy także, kiedy mleko się ciągnie, z którego niesmaczne i niezdrowe robi się masło. 

Sposób odcięcia rybom nieprzyiemnego, błonistego smaku. 

Wiadomo powszechnie, że w niektórych osobliwie stoiących wodach znayduiące się ryb, tak nieprziemny 
błonisty smak maią, że ich używać nie można; ten smak nieprzyiemny łatwo, i zupełnie im się odeymuie, kładąc 
w rądel skórki chleba i gotuiąc z nią ryby. Po ugotowaniu wyimuie się skórka z chleba, która wszystek smak 

błonisty w siebie wciągnęła. 

Z Dziennika Ekonomicznego Zamojskiego, Grudzień 1803 

(Opracował: sw) 

 
Jesień 

 
Posmutniały lasy, posmutniał kraj cały, 
Już jesienne wiatry zewsząd nas owiały 
I już wszelką zieleń i kwiaty i zioła, 
Rosnące przepysznie hen wszędzie dokoła,  
Za pierwszym podmuchem w nicość zamieniły 
I wszelką roślinność w pniu uśmierciły.  
Nie słychać już dzisiaj takiego śpiewania, 
Jakie rozbrzmiewało co dzień od świtania, 
Gdyż wszystkiego ptaszęta, które nam śpiewały, 
Już do ciepłych krain od nas odleciały, 
Tylko pastuszkowie od czasu do czasu 
Zanucą „oj dana”, gdy wracają z lasu. 
 
Nie słychać już teraz polnych pszczółek grania, 
Jakiem wciąż tuliły strudzonych do spania, 
Albowiem już nastał czas ostrej jesieni, 
Pozbawiony ciepła słonecznych promieni 
I całe ich roje, jakie w lecie były 
Poszły na spoczynek, do komór się skryły. 
 
 
 
 

Niema w lesie, w polu życia i uciechy, 
Skąd hen rozbrzmiewały różne piosnki, śmiechy, 
Tylko wszędzie wiatry wciąż żałośnie wieją 
I coraz to bardziej całem drzewem chwieją, 
Obnażając z liścia je już pożółkłego 
I wszystko kołyszą do snu zimowego. 
 
Lecz choć zewsząd wiatry wciąż szumią ponuro 
I coraz to większą niebo kryją chmurą, -  
To jednakże każdy szczęśliwym się czuje 
I zawsze wesoły sobie tu pracuje, 
Aby nim rozpoczną się nieznośne słoty 
Ukończyć pomyślnie swe polne roboty. 
 
A choć nie czujemy miłej kwiatów woni,  
Ani żadne z ptasząt nam już nie świergoli, - 
To jednak nie smuci to bardzo rolnika 
I najbiedniejszego nawet robotnika, 
Bo aczkolwiek pustki i głucho dokoła, 
Zato napełniona chlebusiem stodoła. 
 

Jakób Raciborski 
Mokrelipie, 10.10.1909 r. 
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Humor 

 
Pani od języka polskiego pyta Jasia: 

- Jeżeli powiem jestem piękna, to jaki to będzie czas? 

- Z całą pewnością przeszły. 

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

Jasiu przychodzi do mamy i pyta: 
- Mamusiu, jak się robi syna? Na boczku czy na brzuszku? 

- Co to ma znaczyć, smarkaczu?! Co to za pytania? W twoim wieku?! Uciekaj mi stąd - zdenerwowała się mama. 
Jasiu poszedł więc do taty: 

- Tato, jak się robi syna? Na boczku czy na brzuszku? 
- Ja ci dam interesować się takimi rzeczami! Masz szlaban na komputer! Uciekaj mi stąd! 

Smutny Jasiu poszedł w końcu do dziadka: 
- Dziadku, jak się robi syna? Na boczku czy na brzuszku? 

- A żebym to ja pamiętał... Ale po co ci taka wiedza? 
- Bo ksiądz nas dzisiaj uczył żegnania się. I pamiętam, jak się robi "w imię Ojca", ale nie pamiętam, czy Syna robiło 

się na brzuszku czy tak bardziej na boczku... 
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