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OCALONY OD ZAPOMNIENIA 

„4 czerwca 1940 r. zapobiegł pacyfikacji mieszkań-

ców Sułowa przez okupantów niemieckich”  

 

oto fragment tekstu, który umieszczony został na pa-

miątkowej tablicy poświęconej ks. Franciszkowi Kapal-

skiemu. Jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie, miało 

miejsce w piątek 16 października br. przed budynkiem 

Urzędu Gminy w Sułowie. 

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kaplicy bł. Cze-

sława. Nabożeństwo w intencji ks. Franciszka Kapal-

skiego odprawił ks. proboszcz Marek Gudz, w asyście 

ks. wikariusza Marcina Flasińskiego z parafii pw. św. 

Mikołaja w Urzędowie. 

 

Data uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej zo-

stała wybrana nieprzypadkowo, bowiem dnia 16 paź-

dziernika przypada  rocznica urodzin tego wspaniałego 

kapłana i Polaka, „Cichego Bohatera”, który w sobie 

tylko wiadomy sposób ocalił mieszkańców Sułowa przed 

wydawałoby się nieuniknioną śmiercią z rąk okupantów 

niemieckich w roku 1940. I tak, po upływie 80 lat, od 

tamtych dramatycznych wydarzeń w sułowskiej kaplicy 

wybrzmiały słowa podziękowania za ten bohaterski 

czyn, za odwagę i niezłomną wiarę, za ocalenie. 

 

 

Zachowanie pamięci o wydarzeniach tak odległych w 

czasie jest rzeczą bardzo trudną. Świadkowie tamtych 

dni odchodzą, pozostaje tylko przekaz ustny, wspo-

mnienia tych, którzy widzieli, doświadczyli, uczestni-

czyli, przekaz który blaknie i z roku na rok ginie bez-

powrotnie. O zachowanie tej pamięci przez kilka ostat-

nich lat walczył Przewodniczący Rady Gminy Sułów Pan 

Ryszard Pietrykowski. Piątkowa uroczystość była zatem 

swoistym podsumowaniem jego wieloletnich starań. 

 

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy 

Sułów Leon Bulak wraz z Panią Iwoną Lampart—

bratanicą ks. Franciszka Kapalskiego. Tablicę poświęcił 

ks, proboszcz Marek Gudz. W tym szczególnym dla 

mieszkańców naszej miejscowości dniu gościliśmy licz-

ną delegację mieszkańców Urzędowa, skąd pochodził 

śp. ks. Franciszek, wśród gości znaleźli się także przed-

stawiciele bliskiej rodziny księdza. 

 

Organizatorzy wydarzenia – władze samorządowe oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Suło-

wie przygotowali dla przybyłych gości spotkanie przy 

kawie i ciastku, stanowiące doskonałą okazję do wspo-

mnień o ks. Franciszku Kapalskim. 

 

Pamiątkową tablicę wykonaną z brązu, udało się ufun-

dować dzięki wsparciu Fundacji Orlen, z programu 

„Moje Miejsce na Ziemi” staraniem GBP w Sułowie. 

 

Marta Radzik 
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A tak wydarzenia odsłonięcia  tablicy relacjonuje Pan 

Erazm Leopold Gałkowski, który przybył na uroczystość 

z Urzędowa: 

 

„W piątek 16 października w miejscowości Sułów miała 

miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

poświęconej pochodzącemu z Urzędowa ks. Franciszko-

wi Kapalskiemu nazwanemu "Cichym Bohaterem z Suło-

wa" kiedy w czerwcu1940 roku udało się księdzu, zna-

nym tylko sobie sposobem, zapobiec akcji odwetowej 

na mieszkańcach Sułowa za zabicie miejscowego współ-

pracownika gestapo.  

 

W uroczystości brała udział liczna grupa członków ro-

dziny ks. Kapalskiego i innych mieszkańców Urzędowa. 

Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona w miej-

scowej kaplicy przez ks. ks. Marka Gudza i Marcina Fla-

sińskiego. Po uroczystym odsłonięciu i poświęcenia ta-

blicy na budynku Urzędu Gminy Sułów rodzina jak i 

przyjezdni goście zostali zaproszenie na spotkanie przy 

herbacie i kawie oraz smacznym cieście, gdzie był czas 

na chwile wspomnień o śp. ks. Franciszku Kapalskim. 

 

Tablicę ufundowano dzięki staraniom pana Ryszarda 

Pietrzykowskiego przy wsparciu Wójta Gminy Sułów p. 

Leona Bulaka i p. Marty Radzik dyrektor Gminnej Bi-

blioteki Publicznej w Sułowie oraz innych mieszkań-

ców.” 

DAR SERC 

Podsumowanie 2-letnich prac renowacyjnych Figury 

Matki Bożej w Deszkowicach Drugich-Lipinach, opowia-

dają inicjatorzy, mieszkańcy oraz wykonawcy projektu. 

 

 

Miniatury świątyń 

 

„Usytuowane przy naszych drogach, na skrzyżowaniach 

polnych ścieżek, na skraju wsi lub w jej centrum, na 

granicy lasów, dawnych duktów i w prywatnych ogród-

kach. Strzegą pól, ludzkiego dobytku i chronią „od złe-

go”. Kapliczki, figury i krzyże – bo o nich mowa, stano-

wią najbardziej autentyczny wyraz polskiej kultury, 

zwłaszcza tej ludowej, opartej na głębokiej religijności 

i poszanowaniu tradycji.  

 

Przytoczony cytat to fragment albumu zatytułowanego 

„Kapliczki – miniatury świątyń” wydanego przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie AD 

2018, ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ra-

mach projektu EtnoPolska. 

 
Tematyka wspomnianej publikacji nie była przypadko-

wa, jej celem było bowiem skatalogowanie wszystkich 

kapliczek, figur i krzyży usytuowanych na terenie 15 

miejscowości wchodzących w skład gminy Sułów. Temu 

ambitnemu zadaniu przyświecał jeden cel – zachowanie 

pamięci, ocalenie dla przyszłych pokoleń tych wyjątko-

wych miejsc, niejednokrotnie owianych legendą, peł-

nych wspomnień o innych, dramatycznych czasach, o 

ludziach i wydarzeniach powoli odchodzących w zapo-

mnienie.  

 
Obiekty tzw. małej architektury sakralnej to przecież 

namiastki świątyń, kościołów, do których nie zawsze 

było tak blisko, to także miejsca zadumy, modlitwy, 

ucieczki od codziennych trosk. Wznoszono je od wieków 

z najróżniejszych materiałów, jednak niezależnie od 

tego czy były one skromne czy bogato zdobione stano-

wiły wyraz religijności. Miały bronić „ode złego” miesz-

kańców danej miejscowości, czy domostwa. Jednak 

budowniczym oraz fundatorom owych małych świątyń 

przyświecały bardzo różnorodne cele. Kapliczki były 

często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne 

wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz 

dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub 

postaci. 

 

Polski wiejski krajobraz nie byłby autentyczny, gdyby 

nie było w nim miejsca na kapliczki, figurki i krzyże. 

Większość z nas zna wiele takich miejsc, niektóre mija-

my w drodze do pracy lub szkoły, o innych opowiadają 

nam mamy lub babcie, bo tam śpiewało się najpiękniej-

sze majówki. Miejsca te żyją w zbiorowej pamięci 

wspomnieniami pojedynczych ludzi, całych rodzin, grup 

sąsiadów, wreszcie mieszkańców miejscowości, dla któ-

rych niejednokrotnie kapliczka lub krzyż stanowią czyn-

nik budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z 

teraźniejszością. 

 

I takim właśnie niezwykłym połączeniem przeszłości z 

teraźniejszością jest historia, którą chcemy Państwu 

opowiedzieć… 

 

 

Kapliczka na leśnej polanie 

 

Na kartach wspomnianego folderu katalogującego ka-

pliczki, figury i krzyże z terenu gminy Sułów, znalazła 

się między innymi murowana kapliczka słupowa usytuo-

wana w miejscowości Deszkowice Drugie. W albumie 

przeczytać możemy następujący jej opis:  

 

Murowana kapliczka słupowa umieszczona na postu-

mencie, u szczytu której znajduje się duża (1,5 m) fi-

gura Matki Boskiej. W środkowej części kapliczki wyry-

to napis/wezwanie: „Pod Twoją obronę uciekamy się” i 

datę 19 lipca 1906 r. Kapliczka została usytuowana na 

leśnej polanie, przy tzw. „drodze ordynackiej”, prowa-

dzącej do części wsi Deszkowice Drugie. 

 

Opisywana kapliczka oprócz niezwykłej lokalizacji może 

się również pochwalić bogatą historią. W ludowych po-

daniach i wspomnieniach przekazywanych z pokolenia 

na pokolenie krąży o niej wiele opowieści. Zgodnie z 

prawdą historyczną inicjatorem, a zarazem fundatorem 

kapliczki był ordynat Maurycy Zamoyski, właściciel ma-

jątku w Klemensowie. Kapliczkę opatrzono datą 19 lip-

ca 1906 roku na pamiątkę ślubu z Marią Różą Sapieżan-

ką. Od tamtej pory „u stóp” Matki Boskiej, na leśnej 

polanie odprawiano liczne nabożeństwa. 
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Opisowi towarzyszyło zdjęcie kapliczki, zrobione je-

sienną porą : 

 

(Kapliczka w październiku 2018 r.) 

 

 

Kapliczka wraz z piękną figurą urokliwie położona na 

skraju lasu. Miejsce tchnące spokojem, zadumą, zachę-

cające do kontemplacji, modlitwy, zamyślenia. Tak 

wyglądało w roku 2018.  

 

Minęły dwa lata, przyszła kolejna jesień. A we wrześniu 

AD 2020 to samo miejsce wygląda tak… 

 

(figurka Matki Boskiej, Deszkowice Drugie-Lipiny, 

wrzesień 2020, od lewej stoją: Teresa Piasecka-Bis, 

Stanisław Misiarz, Maria Poździk i Zofia Żuk-Głowala) 

 

 

Ta niesamowita metamorfoza to efekt dwóch lat wytę-

żonej, wspólnej pracy wielu ludzi „dobrych serc” sku-

pionych m.in. w Społecznym Komitecie Odnowy Figury 

Matki Bożej w Deszkowicach Drugich-Lipinach, człon-

ków Stowarzyszenia „Więź Pokoleń” z Deszkowic Dru-

gich, mieszkańców miejscowości Deszkowice Drugie, a 

także licznych Darczyńców, którzy ideę renowacji za-

bytkowej figurki wspierali od samego początku. 

 

 

A początki były najtrudniejsze… 

 

„Niemożliwe stało się możliwe” – takie słowa usłyszeli-

śmy od Pana Stanisława Misiarza, inicjatora renowacji 

figurki Matki Boskiej w Deszkowicach Drugich-Lipinach, 

podczas spotkania w miejscowej świetlicy, dotyczącego 

tej szczytnej inicjatywy. To właśnie on postanowił zre-

alizować pomysł, który wielu wydawał się nie do osią-

gnięcia. Pomysł odnowy figury i zagospodarowania tere-

nu wokół niej zakładał przecież ogromny wysiłek, ale i 

wielkie nakłady finansowe, niezbędne do przeprowa-

dzenia wszystkich prac związanych z uporządkowaniem 

terenu i samą bardzo kosztowną renowacją. Bywa jed-

nak, że siła charakteru i szlachetna motywacja pociąga-

ją za sobą innych. Tak właśnie stało się i w tym przy-

padku. 

 

 Jesienią roku 2018 w Deszkowicach Drugich zawiązał 

się Społeczny Komitet Odnowy Figury Matki Bożej w 

Deszkowicach Drugich-Lipinach, z Panem Stanisławem 

Misiarzem na czele. Skupiał on wszystkich, którzy wie-

rzyli, że zamierzony cel, chociaż bardzo odległy uda się 

osiągnąć. „Człowiek jeden nie zdziała nic”- mówi Pan 

Stanisław, podkreślając wartość wspólnej pracy, która 

przynosi spodziewane efekty. Z powodzeniem można 

powiedzieć, że jego głębokie przekonanie o słuszności 

powziętej decyzji stanowiło spoiwo wszystkich dalszych 

działań i w ramach Komitetu i tych społecznych. Owo 

głębokie przekonanie zjednywało kolejnych ludzi goto-

wych pomóc, inicjatywa powoli nabierała rozpędu. I jak 

w każdym podobnym przypadku spotykała się z różnym 

odbiorem… Byli więc zwolennicy, ale i sceptycy. Wśród 

tych pierwszych, pełnych entuzjazmu, gotowych 

„poruszyć góry” od samego początku były trzy wyjątko-

we kobiety, mieszkanki Deszkowic Drugich: Pani Zofia 

Żuk – Głowala, Pani Maria Poździk oraz Pani Teresa 

Piasecka – Bis. Takie postawy budują – mówi Pan Stani-

sław Misiarz, te panie były zaangażowane w naszą ini-

cjatywę od początku do końca”. Zapytany o sceptyków 

ze spokojem odpowiada, że nie trzeba tracić sił na ta-

kie rozważania, bo przecież najważniejszy jest jasno 

określony cel. „Jeśli cel jest szlachetny, to wszystko 

będzie się tak składać, aby go osiągnąć, dobro przecież 

do nas wraca”. 

 

 

 

Krok po kroku 

 

W listopadzie 2018 roku odbyło się pierwsze oficjalne 

spotkanie w sprawie renowacji figury Matki Boskiej. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich zainte-

resowanych stron: a zatem mieszkańcy Deszkowic Dru-

gich, wraz z sołtysem miejscowości Zbigniewem Poź-

dzikiem i byłą Panią Prezes lokalnego stowarzyszenia 

„Więź Pokoleń” Barbarą Osman, przedstawiciele władz 

Gminy Sułów na czele z Panem Wójtem Leonem Bula-

kiem i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ryszar-

dem Pietrykowskim, rodzinę Zamoyskich reprezento-

wała Pani Pełnomocnik. Celem spotkania było omówie-

nie podjętej przez mieszkańców Deszkowic Drugich ini-

cjatywy, wraz z odniesieniem do usytuowania figury. 

Wnioski ze spotkania posłużyły inicjatorom odnowy fi-

gury do podjęcia dalszych działań, w tym do kontaktu z 

Nadleśnictwem Zwierzyniec, która to instytucja okazała 

się właściwym administratorem terenu, na którym figu-

rę posadowiono. 
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Stanisław Misiarz: Władze naszej gminy od samego po-

czątku wspierały ideę renowacji figurki. Pan Wójt Leon 

Bulak wykazywał duże zainteresowanie zarówno samym 

pomysłem, jak i etapami jego realizacji, zobowiązując 

się do pomocy i szukania rozwiązań dla ewentualnych 

problemów administracyjnych. 

 

Poproszony o wypowiedź w sprawie odnowy Figury Mat-

ki Boskiej w Deszkowicach Drugich-Lipinach, Pan Wójt 

Leon Bulak podkreśla, że „w każdym przypadku doce-

nia i szanuje aktywność mieszkańców, którzy nie tylko 

występują z ciekawymi inicjatywami, ale i nie szczędzą 

sił, by je realizować. Idea renowacji figurki Matki Bo-

skiej to cel szczytny i warty wsparcia, zwłaszcza w tak 

trudnych czasach jak dzisiejsze”. 

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i tzw. ścieżką 

administracyjną inicjatorzy renowacji poinformowali o 

swoim pomyśle przedstawicieli Nadleśnictwa Zwierzy-

niec, na czele z Nadleśniczym Panem Lucjanem Bedna-

rzem. Bowiem miejsce usytuowania figury Matki Boskiej 

leży w administracyjnych granicach wspomnianego Nad-

leśnictwa. Jedno z pierwszych spotkań w omawianej 

sprawie odbyło się zimą roku 2019. I już wtedy było 

wiadomo, że idea odnowy zabytkowej figury spotkała 

się z życzliwym przyjęciem ze strony władz Nadleśnic-

twa. Zawarto porozumienie „…na wniosek Stowarzysze-

nia, którego członkowie sprawują opiekę nad miejscem 

kultu religijnego – kapliczką Matki Boskiej z 1906 r.”. 

Na mocy tego dokumentu można było rozpocząć prace 

nad renowacją, ponadto uzgodniono także zakres zago-

spodarowania terenu wokół kapliczki, z poszanowaniem 

miejsca jej położenia, a zatem dbałością o harmonijne 

wkomponowanie figury w jej naturalne otoczenie. Jak 

również formy wsparcia, zaproponowane przez Pana 

Nadleśniczego, obejmujące nieodpłatne przekazanie 

drewna, pokrycia dachowego i kamienia. 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Pan Lucjan 

Bednarz zapytany o samą ideę renowacji oraz o prze-

bieg współpracy z jej inicjatorami odpowiada:  

 

„Gdy do Nadleśnictwa przyjechała delegacja mieszkań-

ców Deszkowic II - Lipiny i opowiedziała o idei renowa-

cji figury Matki Boskiej  ja bez wahania podjąłem decy-

zję, że Nadleśnictwo Zwierzyniec będzie współuczestni-

czyć w tym przedsięwzięciu. Lasy Państwowe otaczają 

należytą opieką historyczne miejsca pamięci narodowej 

i kultu religijnego. Dlatego też Nadleśnictwo Zwierzy-

niec z wielką przyjemnością włączyło się do renowacji 

figury i zagospodarowania terenu wokół. Dziękuję 

mieszkańcom za współpracę. 

 

Dzieło jest wielkie!” 

 

Nie można oczywiście nie wspomnieć o życzliwej posta-

wie księdza Ireneusza Fedeca Proboszcza parafii pw. 

Najświętszego Serca Jezusa w Klemensowie. Aktywni 

parafianie podkreślają bardzo rzeczową i odpowiedzial-

ną współpracę podczas realizacji całego przedsięwzię-

cia. 

 

 

 

 

A oto pismo wystosowane przez Panią Marię Gmyz – 

Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 

 

 

„Chcieliśmy żeby to miejsce było wyjątkowe” 

 

Położona na skraju lasu kapliczka to nieodłączny ele-

ment krajobrazu Deszkowic Drugich, nie tylko tego fi-

zycznego, ale także kulturowego i mentalnego. W tym 

miejscu przecież od kilkudziesięciu lat odbywały się i 

nadal odbywają tzw. obchody, czyli tradycyjnie cele-

browane poświęcenie pól, to tutaj śpiewano „majówki” 

i odmawiano różaniec. Symboliczną opiekę nad kaplicz-

ką sprawowały tradycyjnie dwie rodziny zamieszkujące 

najbliżej. Kiedy jesienią roku 2018 pojawił się pomysł 

odnowy tego miejsca, postanowiono, że obejmie on nie 

tylko samą figurę Matki Bożej, ale i teren wokół. Każdy 

szczegół przedsięwzięcia był dobrze przemyślany, a 

każdy nowy pomysł poddany szczegółowej analizie i 

solidnie rozważany. Po spotkaniach ze stronami, a więc 

władzami samorządowymi, przedstawicielami Nadle-

śnictwa Zwierzyniec, ks. proboszczem i pełnomocni-

kiem rodziny Zamoyskich, wreszcie po licznych spotka-

niach w gronie samych mieszkańców Deszkowic Drugich 

przyszedł czas na realizację zamierzeń. Zapytany o ten 

niełatwy etap P. Stanisław Misiarz opowiada: 

„Inwestycja była ogromna. Koszt  przerósł możliwości 

mieszkańców, ale cel był szczytny, postanowiono zorga-

nizować zbiórkę pieniędzy. Do działania przyłączyli się 

solidarnie wszyscy mieszkańcy, szukano środków i ma-

teriałów. Kto tylko mógł i chciał pomagał. Nikt też po-



6  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

mocy nie odmawiał, bo to na „dom Matki Bożej”. Wieść 

o inicjatywie niosła się daleko, niejednokrotnie posta-

wy darczyńców wzruszały, bo stanowiły przysłowiowy 

„wdowi grosz”.  

 

 

„Udało się nam trafić na wspaniałych ludzi” 

 

W ten sposób Pani Zofia Głowala opisuje faktycznych 

wykonawców renowacji, a w szczególności Pana An-

drzeja Gontarza – artystę rzeźbiarza z Krasnobrodu, 

któremu powierzono trudne zadanie renowacji zabytko-

wej figury Matki Boskiej, a także jego żonie, która 

wspólnie z mężem przygotowała całościowy projekt 

zbudowania zadaszenia. „Zależało nam na fachowej 

renowacji i wydobyciu naturalnego piękna tej zabytko-

wej, liczącej ponad sto lat figury” – podkreśla Pani Pre-

zes Stowarzyszenia Więź Pokoleń Joanna Pańczyk. Soł-

tys Deszkowic Drugich Pan Zbigniew Poździk dodaje, że 

przywrócenie pierwotnego wyglądu figury musiało być 

niezwykle pracochłonne, bo wymagało zdjęcia ponad 

stuletniej warstwy farby. Mieszkańcy przez lata dbali o 

swoją kapliczkę, a figura była przecież wielokrotnie 

malowana. 

 

Sam proces renowacji figury począwszy od momentu 

rozebrania cokołu aż do posadowienia całości trwał kil-

ka miesięcy.  

 

 

Zapytany o prace nad figurą Pan Andrzej Gontarz opo-

wiada: 

 

„Widząc ogromne zaangażowanie i zapał mieszkańców 

Deszkowic Drugich, którzy zwrócili się do mnie o pora-

dę i pomoc w odnowieniu figury, z chęcią przystąpili-

śmy z żoną do wykonania projektu zadaszenia i wizuali-

zacji otoczenia. W trakcie renowacji okazało się, że 

prace należy wykonać od podstaw, łącznie z wylaniem 

betonowego fundamentu. Rzeźba miała być wstępnie 

odmalowana, już trwały konsultacje nad doborem kolo-

rów szat Matki Bożej. Jednak w miarę zdejmowania 

grubych warstw farby, ukazywała się wyjątkowo pięk-

na, misternie wyrzeźbiona postać Maryi. Zdecydowali-

śmy, że nie można tego ukryć ponownie pod farbą. Nie 

przypuszczałem, że efekt końcowy nabierze takiego 

wyrazu i cieszę się, że mogłem się przyczynić do tego 

przedsięwzięcia i poznać wyjątkowych ludzi”.  

 

Odnowa figurki stanowiła doskonały przyczynek do po-

szukiwań także na gruncie artystycznym, usiłowano bo-

wiem dociec, kto był jej pierwotnym wykonawcą. Nie-

stety staranne badania istniejących dokumentów, zbie-

rane i zasłyszane informacje pozwoliły jedynie ustalić, 

że artysta rzeźbiarz pochodził prawdopodobnie z tzw. 

szkoły lwowskiej, o czym świadczy choćby niezwykła 

dbałość o szczegóły, prawdziwa rzeźbiarska 

„koronkowa robota”, którą można w pełni podziwiać 

dopiero po renowacji.  

 

Kunsztowne zadaszenie kapliczki, a także starannie 

wkomponowane w otoczenie dębowe ławki, wykonał 

warsztat stolarski Pana Wiesława Pastuszaka z Micha-

lowa. Materiał do tych prac przekazało Nadleśnictwo 

Zwierzyniec. W okresie jesienno-zimowym 2019/2020 

rozpoczęły się prace brukarskie (układanie kamienia) z 

użyciem znanego kamienia józefowskiego. Wykonawcą 

usługi była firma Pana Przemysława Kowalika z miej-

scowości Sąsiadka. 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że ramię w ramię z 

fachowcami pracowali także mieszkańcy Deszkowic 

Drugich, starannie i solidnie, by w jak najlepszy sposób 

wykorzystać otrzymany materiał, wreszcie, by dołożyć 

swoją osobistą cegiełkę w odbudowę domu Matki Bo-

skiej. 

 

Podczas realizacji projektu odnowy tego wyjątkowego 

miejsca,  zadbano absolutnie o każdy szczegół, czego 

przykładem są chociażby wykonane zawiasy – efekt pra-

cy artystów kowali, czy też precyzyjnie dobrana odmia-

na krzewów różanych. Kompozycji dopełnia zielony ci-

sowy żywopłot i prawdziwie ekologiczny, bo wykonany 

z pnia twardego drewna stojak na rowery. Wygodny 

parking, nowoczesne oświetlenie, wreszcie bliskość 

okazałego kompleksu leśnego oraz znanego szlaku ro-

werowego to wszystko powoduje, że miejsce odwiedza-

ją nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, z bliska i daleka.  

 

 

Podsumowanie 

 

Sekrety Wsi: Mamy jesień roku 2020, renowacja fi-

gurki została zakończona, teren wokół pięknie zago-

spodarowany, z perspektywy czasu proszę nam opo-

wiedzieć co było najtrudniejsze?  

 

Stanisław Misiarz.: Najtrudniejsze były początki, taka 

renowacja to przedsięwzięcie zakrojone na bardzo du-

żą skalę, pojawiało się zwątpienie, myśli żeby się wy-

cofać.. Jednak ostatecznie zawsze pokrzepiała mnie 

świadomość, że „Matka Boska dopomoże” . 

 

Zofia Głowala: Uderzyła nas taka bardzo prosta a prze-

konująca myśl – skoro remontujemy swoje domy, dba-

my o nie najlepiej jak umiemy, to dlaczego nie mamy 

odnowić domu Matki Bożej. I to nam zawsze dodawało 

sił w chwilach zwątpienia. 

 

Rok 2020 niespodziewanie skonfrontował nas wszyst-

kich z zupełnie nową sytuacją, jaką jest epidemia koro-

Andrzej Gontarz przy pracy 
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nawirusa. Nasze plany i założenia musiały ulec zmia-

nie. Podporządkowani obowiązującemu reżimowi sani-

tarnemu odwołaliśmy wszelkie uroczystości, wydarze-

nia kulturalne i patriotyczne. 15 sierpnia 2020 zaplano-

wano poświęcenie odnowionej kapliczki w Deszkowi-

cach Drugich-Lipinach. By uczcić to wydarzenie Pan 

Andrzej Gontarz zaprojektował oraz wykonał pamiątko-

wą tablicę. Wszystkie prace techniczne zostały zakoń-

czone przed planowaną datą uroczystości. Niestety, 

przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną uroczystość 

została przełożona na kolejny rok, na co z niecierpliwo-

ścią czekamy. 

 

 

Każda dobra opowieść kiedyś się kończy, ale czy na 

pewno?  

 

Jest pogodne wrześniowe popołudnie, przy kapliczce 

zebrały się osoby, które od początku wspierały inicjaty-

wę renowacji, rozmawiamy swobodnie, robimy pamiąt-

kowe zdjęcia, chłoniemy klimat tego miejsca, ciszę, 

harmonię, atmosferę sacrum. Jedna z obecnych, Pani 

Zofia ze wzruszeniem w głosie wspomina o nabożeń-

stwach majowych „Majówkach”, które w tym roku od-

prawiano przy kapliczce, po raz pierwszy od kilkudzie-

sięciu lat! Opowieściom o tym szczególnym miejscu 

towarzyszą ogromne emocje, bo przecież wydawało się 

niemożliwe, na zdrowy rozum przedsięwzięcie nie do 

udźwignięcia i te trudne początki… a jednak wszystko 

się udało, figurka po renowacji zachwyca, teren wokół 

starannie uporządkowano.  

 

 

A że Opatrzność czuwa…  

 

Na początku września tego roku, przychodzą gwałtowne 

zjawiska pogodowe, ulewne deszcze, silny wiatr. Ka-

pliczkę „na leśnej polanie” otaczają okazałe drzewa, w 

pobliżu rosną wiekowe dęby. Jeden z nich w wyniku 

burzy przewraca się… Wieść niesie się szybko, a ka-

pliczka dopiero co odnowiona.. Widok, który zastali na 

miejscu pierwsi przybyli musiał chwytać za serce. Dla-

czego? Bo pomimo strat, uszkodzonych ławek, częścio-

wo połamanego cisowego ogrodzenia i sadzonek róż 

kapliczka nie doznała uszczerbku. Szczęście w nieszczę-

ściu? Rozsądźcie sami drodzy Czytelnicy. 

 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w różny spo-

sób przyczynili się do renowacji figurki Matki Boskiej i 

odnowy tego miejsca. Zainteresowanych zapraszamy do 

obejrzenia krótkiego filmu pt. „Figura Matki Boskiej 

Deszkowice II-Lipiny”, zamieszczonego pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=HevEXZGXvvE 

 

Zapraszamy do tego urokliwego miejsca! 

 

Autor tekstu: Marta Radzik  

Wieści gminne 

KOLEJNY SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SZKÓŁ 

Gmina Sułów po raz kolejny przekazała swoim Szkołom 

Podstawowym sprzęt komputerowy służący do nauki 

zdalnej. W ramach programu „Zdalna szkoła +” nasza 

gmina otrzymała dotację w wysokości 55 tys. zł. 

 

Dzięki wsparciu uczniowie ze szkół podstawowych z 

Sułowa, Tworyczowa i Michalowa otrzymają niezbędny 

do nauki sprzęt komputerowy. Dyrektorzy placówek 

przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej 

potrzebującym uczniom. 

 

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu 

Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyj-

nego Polska Cyfrowa na lata 2024 – 2020. 

Marta Radzik 
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ZAWIESZENIE ODCZYTÓW WODOMIERZY 

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-cov-2 w 

Polsce, Urząd Gminy Sułów zawiesza odczyty wodomie-

rzy wykonywane przez inkasenta. 

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o samo-

dzielne odczyty stanu wodomierzy i podanie pod nr te-

lefonu 84 682 68 43 w terminach: 

 Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia, Sąsiadka, Sułowiec, 

Kitów – do 26 Października, 

 Michalów, Deszkowice Drugie, Rozłopy – do 25 Listo-

pada, 

 Deszkowice Pierwsze, Sułów, Sułów-Kolonia, Sułó-

wek, Kulików, Rozłopy-Kolonia, Źrebce – do 21 

grudnia. 

 

W przypadku nie podania odczytu w wyznaczonym ter-

minie zużycie będzie obliczane na podstawie średniego 

zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy lub na podstawie 

średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Leon Bulak 

NOWA TABLICA INFORMACYJNA W SUŁOWCU 

Dnia 16 października 2020 r. w miejscowości Sułowiec 

została odsłonięta uzupełniona o nowe informacje ta-

blica opisująca katastrofy lotnicze z lat 20. XX wieku, 

które wydarzyły się na tym terenie.  

 

Tablicę w tym miejscu przed kilkoma laty umieścił Ze-

spół Szkół w Sułowie, w ramach jednego z projektów 

edukacyjnych. 

 

Wymiana była możliwa dzięki dofinansowaniu Fundacji 

Orlen z programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. 

 

Marta Radzik 
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W ciągu czterech lat funkcjonowania funduszu Sołeckiego dla Źrebiec przeznaczone zostało 56 240,53 zł. Na co je 

przeznaczono przedstawia tabelka poniżej: 

 

 

 

Na obecny rok 2020 dla Źrebiec w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone jest 16 691,04 zł. Cała ta kwota jest 

przeznaczona na remont i modernizację remizo-świetlicy oraz doposażenie placu zabaw. 

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE SUŁÓW 

Utworzenie funduszu sołeckiego było jedną z przewodnich zmian w gminie Sułów zaproponowanych przez Wójta 

Leona Bulaka w kampanii wyborczej w 2014 r. Uchwałę dotyczącą funduszu podjęto 16 lutego 2015 roku, czyli już 

3 miesiące po przejęciu sterów przez nowego Wójta – Pana Leona Bulaka. Fundusz Sołecki, który planują sami 

mieszkańcy danej miejscowości, wszedł w życie od 1 stycznia 2016 roku, więc pora by rozliczyć wydatkowane 

środki. Kolejne sołectwo, które odwiedzamy to Źrebce gdzie spotykamy się z Panem Zbigniewem Mazurem—

prezesem OSP Źrebce. 

ŹREBCE 

Rok Zadanie Kwota Zadanie Kwota Suma  

2016 Remont odcinka drogi gminnej 11 935,34 zł   11 935,34 zł 

2017 Remont dróg 7 015,01 zł Remont remizo-świetlicy 5 000,00 zł 12 015,01 zł 

2018 Remont dróg na terenie sołectwa 6 968,64 zł Remont remizo-świetlicy 9 000,00 zł 15 968,64 zł 

2019   

Wyposażenie remizo-

świetlicy oraz zagospoda-

rowanie terenu przy bu-

dynku—budowa placu za-

16 321,54 zł 16 321,54 zł 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

369 367 357 349 332 324 320 316 303 302 300 296 293 290 291 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

282 280 275 275 283 279 282 278 277 274 267 269 260 254 247 

Liczba mieszkańców Źrebiec w latach 1990 - 2019 
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Wieści szkolne 

XX PIELGRZYMKA NA JASNĄ 

GÓRĘ 

W dniach 7-8 października 2020 r. Poczet Sztandarowy 

w składzie: Maria Domina, Kamila Nizio i Łukasz Kukuło-

wicz wraz z nauczycielką języka polskiego – p. Dorotą 

Gnieciak oraz proboszczem parafii pw. NSPJ 

w Klemensowie – ks. Ireneuszem Fedecem wziął udział 

w XX pielgrzymce na Jasną Górę, aby jako Rodzina 

Szkół im. Jana Pawła II świętować 100. rocznicę urodzin 

Naszego Patrona – Jana Pawła II. 

 

Obchody rozpoczęły się 7 października o godzinie 21.00 

w Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski Apelem Jasnogór-

skim. Najważniejszym momentem była jednak uroczy-

sta Msza Święta sprawowana we czwartek, 8 paździer-

nika o godzinie 1100. Poświęcono pamiątkowe różańce i 

odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej i list do Ojca 

Świętego, Franciszka. 

 

Pielgrzymka była wydarzeniem religijnym podjętym w 

intencjach własnych oraz całej społeczności szkolnej.  

 

Podczas podróży młodzież miała jednak możliwość 

zwiedzenia lokalnych atrakcji turystycznych. Korzysta-

jąc ze sprzyjających okoliczności, odwiedzono zamek w 

Pieskowej Skale na terenie Ojcowskiego Parku Narodo-

wego, ruiny zamku w Pilicy, Kalwarię Gidelską 

z łaskami słynącą Figurką Matki Bożej Gidelskiej, Świę-

tą Annę – maleńką miejscowość na północ od Przyrowa, 

gdzie od wieków trwa kult matki Maryi- Świętej Anny, a 

także Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie, Nagłowi-

ce z uroczym dworkiem Walewskich z końca XVIII wie-

ku, stojącym w miejscu wcześniejszego domu Rejów 

oraz urokliwy nocny Sandomierz. 

 

Czas tegorocznej pielgrzymki, choć nietypowy ze 

względu na pandemię i wiele ograniczeń z nią związa-

nych z pewnością zostanie zapamiętany jako pełen wie-

lu przeżyć religijnych, radosnego entuzjazmu i z pew-

nością będzie wykorzystany tak, jak by tego oczekiwał 

nasz Patron Św. Jan Paweł II. 

 

SP w Michalowie 

ŚLUBOWANIE KLASY I 

W środę 14 października 2020r. w Szkole Podstawowej 

w Tworyczowie odbyła się uroczystość Ślubowania 

Pierwszoklasistów oraz Pasowania na Ucznia. To wyda-

rzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców. Pierwszaki w odświętnych ubra-

niach i kolorowych biretach podczas swojego występu 

błysnęli talentem.  

 

Doskonała recytacja wierszy, pięknie zaśpiewane pio-

senki oraz świetnie zdany egzamin, to dowód na to, że 

dzieci mogą zostać prawdziwymi uczniami i są gotowi 

do sumiennej pracy w szkole. Przyjaźń i koleżeństwo w 

grupie rówieśniczej to również mocna strona klasy. Naj-

ważniejszym elementem uroczystości było złożenie 

przez dzieci ślubowania oraz pasowania na ucznia. Na 

zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe 

dyplomy oraz upominki od rodziców, które sprawiły im 

wiele radości. Życzymy uczniom samych radosnych dni 

spędzonych w szkole i wielu sukcesów. 

 

SP w Tworyczowie 
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MIASTECZKA LUBELSZCZYZNY—SZCZEBRZESZYN 

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szcze-

brzeszyn z tego słynie” - gdy byłam dzieckiem myśla-

łam, że nazwa miasteczka jest fikcją literacką wymy-

śloną przez Jana Brzechwę ku utrapieniu dzieci, które 

maja jeszcze kłopot z wypowiadaniem głosek „sz” i 

„cz”. Szybko wyprowadzono mnie z błędu, ale Szcze-

brzeszyn po raz pierwszy zobaczyłam dopiero w latach      

80 -dziesiątych ubiegłego wieku. Miasto było jeszcze 

przed remontami, szare i zaniedbane, ale tak samo uro-

kliwe jak obecnie. Nie wiem co sprawia, że Szczebrze-

szyn ma taką niepowtarzalną atmosferę, może położe-

nie, może krajobraz go otaczający, a może po prostu 

wszechobecny powiew historii. Bo Szczebrzeszyn to 

naprawdę bardzo stare miasto, pomyślmy tylko, że gdy 

na terenach Nowego Jorku szumiała puszcza, biegały 

wilki, niedźwiedzie i jelenie, Szczebrzeszyn rozbrzmie-

wał gwarem licznych kupców, rzemieślników, pobrzęki-

waniem rzędów pańskich koni. Miło tak sobie pomarzyć, 

że gdyby historia świata potoczyła się inaczej to może, 

może Szczebrzszyn byłby wielkim miastem, ale wracaj-

my do rzeczy. 

 

Wykopaliska prowadzone przez w latach: 1978, 1981 i 

1992 przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej z Lublina na obszarze grodziska i cerkwi 

dowiodły, że pierwsi osadnicy, którzy przybyli na teren 

dzisiejszego Szczebrzeszyna zasiedlili wzgórze już 5000 

lat temu. Tymi przybyszami był neolityczny lud tzw. 

kultury pucharów lejowatych, który zajmował się rol-

nictwem i hodowlą zwierząt oraz wytwarzał narzędzia. 

Jednak dzisiejsi szczebrzeszynianie nie są potomkami 

tego ludu, gdyż z niewiadomych dla nas przyczyn wzgó-

rze zostało opuszczone, a ponowne jego zasiedlenie 

przez Lędzian, plemię z grupy Słowian zachodnich, 

(zwanych przez Rusinów Lachami) nastąpiło około VIII 

w., i od tej pory trwało nieprzerwanie. Osada została 

założona w miejscu, które miało niebagatelne znacze-

nie - pomiędzy Kijowem, a Krakowem na skrzyżowaniu 

dwóch szlaków handlowych: bursztynowego i kijowskie-

go- wiodącego od krajów arabskich do Europy Zachod-

niej. Szczebrzeszyn jak i inne grody biegnące wzdłuż 

tego szlaku, szybko się rozwijały i rozbudowywały przy-

bierając charakter wczesnomiejski. Stworzyły one 

wspólny organizm, znany nam jako grody czerwieńskie. 

Doskonałe położenie zarówno pod względem handlo-

wym jak i militarnym, urodzajne ziemie sprzyjające 

rozwojowi rolnictwa były przyczynkiem do bogacenia 

się mieszkańców jaki i niestety powodem ciągłych walk 

o grody pomiędzy dopiero co powstałym państwem Po-

lan, a Rusią Kijowską, oraz celem najazdów Tatarów. 

 

Od X do XIII wieku ziemie te przechodziły z rąk do rąk. 

Oczywiście zmiany te miały głównie znaczenie politycz-

ne, nie mające większego wpływu na codzienne życie 

mieszkańców, znacznie większym utrapieniem były na-

jazdy zagonów tatarskich palących siedziby, zabierają-

cych dobytek i porywających ludzi w jasyr. Dopiero 

późniejsze konkretne poczynania Kazimierza Wielkiego 

spowodowały w latach 1340 - 1349 przyłączenie do Pol-

ski ziemi chełmskiej, halickiej oraz Grodów Czerwień-

skich, co z kolei wywołało nasilone konflikty z Litwą, 

która także zamierzała posiąść te tereny. To wtedy, 

podczas wyprawy Kazimierza Wielkiego przeciwko Li-

twie, w 1352 r.,  w dokumentach  po raz pierwszy poja-

wia się nazwa Szczebrzeszyn, w takiej formie jaką sto-

sujemy do dziś. Wprawdzie na skutek rozejmu zawarte-

go  z Litwinami  w Szczebrzeszynie Kazimierz Wielki 

oddał Litwie ziemię pomiędzy Wieprzem a Bugiem w 

tym także Szczebrzeszyn, ale nie na długo, bo zostały 

one odzyskane już w 1366 roku. Zanim przejdziemy do 

dalszej historii miasta zastanówmy się chwilę nad jego 

nazwą. Jakie jest jej pochodzenie? Na ten temat są 

różne teorie, a mianowicie  może ona pochodzić od 

imienia założyciela -  Szczebrzecha. Inne hipotezy mó-

wią, że nazwa ”Szczebrzeszyn” wywodzi się z języka 

rosyjskiego : ”Szcze – breszut” i oznacza tyle co : brze-

chać, szczekać, ujadać, kłamać (ponoć mieszkańcy 

miasta byli zawadiaccy i kłótliwi), mówi się także, że 

może pochodzić od położenia: wyraz ”szcze – werszczy-

ny” jest pochodzenia staroruskiego i oznacza wyżynny 

teren. Mnie jednak najbardziej podoba się poniższa  

legenda, więc przyjmijmy, że tak właśnie było: 

 

 „Otóż dawno temu, w miejsce dzisiejszego Szczebrze-

szyna dotarł nieznajomy wędrowiec, który chcąc jechać 

dalej musiałby przeprawić się przez rzekę. Okazało się 

to niemożliwe, z uwagi na głębokość i rwący nurt wo-

dy. 

 

Mężczyzna postanowił rozbić obóz na wzgórzu, a widok 

jaki z niego się roztaczał tak go zachwycił, iż zapragnął 

pozostać w tych stronach na zawsze. 

 

Wkrótce Szczebrzech, bo tak nazywał się nasz kupiec, 

zakupił potrzebny budulec, a cieśle zaczęli budowę 

domu. Prace powoli posuwały się do przodu, gdyż wiel-

kim problemem był dojazd do pobliskiej miejscowości 

za rzeką, w której można było zakupić potrzebny budu-

lec. 

 

Szczebrzech wiedział, że najlepszym rozwiązaniem by-

łoby wybudowanie mostu, ale tu znowu natrafił na ko-

lejną trudność nie do pokonania. Żaden ze znanych mu 

budowniczych nie wiedział w jaki sposób wbić w płyną-

cą wodę pale podtrzymujące most. 

 

Pewnego dnia zajechał nieznany nikomu wędrowiec w 

czarnym kapturze, który nieoczekiwanie podjął się wy-

budowania nowego mostu. Jego pracownicy niemal na-

tychmiast zabrali się do roboty, a ich zaangażowanie 

było tak wielkie, że dzień i noc słyszano w okolicy od-

głosy budowy. 

 

Szybkość prac wzbudziła podejrzliwość Szczebrzecha , 

który zaczął się zastanawiać, czy aby nie ma do czynie-

nia z mocami piekielnymi. Było już jednak za późno na 

wycofanie się z umowy. 

 

Kiedy most połączył dwa brzegi rzeki, przyszedł czas 

zapłaty. Oprócz sakiewki złota zakapturzony nieznajo-

my miał jeszcze jeden warunek. Chciał otrzymać we 

władanie pierwszą żywą istotę, która jako pierwsza 
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przejdzie przez nowy most. 

 

Szczebrzech zrozumiał, że wszystko ma swoją cenę, ale 

wiedział, że jak człowiek musi, to poradzi sobie ze 

wszystkim. O umówionej porze stanął przy moście, a 

kiedy zakapturzony Czart już zacierał ręce z uciechy, 

pognał przed sobą dorodnego wieprza. 

 

Rozwścieczony Diabeł zepchnął kopytem zwierzę z mo-

stu, ale to było wszystko co mógł zrobić. Umowa jest 

umową i musiał przyznać, że tym razem człowiek  prze-

chytrzył go. 

 

Od tamtej pory rzekę nazywano Wieprzem, a wokół 

niej powstała osada  mądrego Szczebrzecha – dzisiejszy 

Szczebrzeszyn.” 

 

Nieznana jest dokładnie data nadania Szczebrzeszynowi 

praw miejskich. Możliwe jest, że otrzymał je od Kazi-

mierza Wielkiego w 1352 r, ale mógł też mieć te prawa 

wcześniej, bo  w akcie króla Kazimierza Wielkiego wy-

stawionym właśnie w 1352 roku mówi się „prope Szcze-

breszyno opido ruthenicali” (koło miasta ruskiego 

Szczebrzeszyn). Większość historyków przyjmuje, że 

był to rok 1388, nie podając jednak źródeł. Być może 

Szczebrzeszyn otrzymał prawo magdeburskie od księcia 

Władysława Opolczyka przed rokiem 1378. Od początku 

oficjalnym herbem miasta jest herb Dymitra z Goraja – 

Korczak – w formie trzech poziomych belek na czerwo-

nym tle, znany z pieczęci z 1636 roku. W połowie XIX 

wieku pamięć o starym godle zaginęła i na polecenie 

władz carskich zaprojektowano nowy herb, który skła-

dał się z dwupolowej tarczy. Na jednym polu był kupiec 

stojący przy ladzie i wadze, na drugim narzędzia tkac-

kie. Projekt herbu prawdopodobnie nie został zatwier-

dzony. Obecnie miasto używa herbu Korczak. 

 

Za udział w tej wyprawie przeciwko Litwinom, nowy 

król polski Ludwik Węgierski w 1377 r. ofiarował Dymi-

trowi z Goraja duży powiat szczebrzeszyński, nad któ-

rym sprawował także władzę lenną. Dymitr z pochodze-

nia był Rusinem, został jednak wychowany na dworze 

królewskim w tradycji łacińskiej. Był patriotą oddanym 

polityce Kazimierza Wielkiego oraz polskiej racji stanu, 

zajmował wiele wysokich i odpowiedzialnych stanowisk 

jak np.: podskarbi koronny, zarządca żup solnych czy 

marszałek dworu. Ponieważ był zaufanym i bliskim 

współpracownikiem króla to też miał duży wpływ na 

politykę zagraniczną Polski (unia Rusi z Polską oraz od-

zyskanie ziem zachodnich). Później także współpraco-

wali z Dymitrem Ludwik Węgierski i Władysław Jagiełło, 

którego osadzenie na polskim tronie było m.in. zasługą 

właśnie Dymitra z Goraja. Jagiełło będąc już królem 

Polski, w 1388 r. w Krakowie potwierdził w dokumencie 

Dominium Scebresinum fakt przekazania Dymitrowi 

przez Ludwika Węgierskiego Szczebrzeszyna i całego 

powiatu na wyłączną jego własność dodatkowo nadając 

mu władzę sądowniczą. Połączenie posiadłości Dymitra 

nadanych mu przez trzech kolejno panujących królów z  

pozyskanymi poprzez ożenek w 1389 r. z Beatą z Boże-

go Daru, córką wojewody sandomierskiego Mścigniewa, 

która wniosła posag pod postacią 14 wsi w Sandomier-

skiem sprawiło, że posiadłość Dymitra stała się jedną z 

największych w Polsce (granice tej posiadłości sięgały 

na południu do rzeki San, zaś na zachodzie aż do Wi-

sły). Nazwano je Państwem Szczebrzeszyńskim. To był 

okres największego rozkwitu miasta pod względem go-

spodarczym, politycznym i religijnym. 

 

Życie religijne w mieście miało długie tradycje pielę-

gnowane poprzez kontakty z biskupstwem w Krakowie 

oraz Stolicą Apostolską, co potwierdzają przeprowadzo-

ne przez Zakład Archeologii UMCS w latach 1981 - 1992 

badania archeologiczne z terenu kościoła pounickiego, 

podczas których odsłonięto fundamenty dawnej świąty-

ni, której istnienie datuje się na XII lub początek XIII w. 

Zarys pierwotnej świątyni świadczy o jej romańskim 

pochodzeniu, zaś świątynie budowane w tamtym czasie 

noszą miano świątyń małopolskich. Objęcie Szczebrze-

szyna panowaniem Rusina Dawida Halickiego w latach 

1205-1264 spowodowało zwiększenie liczby wyznawców 

prawosławia. W XIII wieku liczba ta zwiększała się rów-

nież wskutek migracji do Szczebrzeszyna ludności rusiń-

skiej uciekającej przed najazdami tatarskimi.  Dla po-

trzeb tej społeczności został oddany kościół katolicki, 

zmuszając miejscowych katolików do budowy około 

1260 r nowego drewnianego kościoła., któremu nadano 

imię Matki Bożej, zwanej później Szczebrzeską lub Gro-

doczerwieńską. W południowo – wschodniej Polsce zna-

ny był i pielęgnowany kult Matki Bożej Szczebrzeskiej, 

który trwał do okresu reformacji w Szczebrzeszynie, a 

w XVI w. uległ zapomnieniu. Po zniszczeniu w pożarze 

drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej 

Szczebrzeskiej, Dymitr z Goraja ufundował kościół pod 

wezwaniem Św. Mikołaja, a w styczniu 1398 r. arcybi-

skup halicki Jakub powołał parafię szczebrzeszyńską. 

Proboszczem nowej parafii został Jan zwany Rektorem. 

Swym zasięgiem parafia obejmowała większość powiatu 

szczebrzeszyńskiego do czasu, gdy została utworzona 

druga parafia w Czernięcinie, która następnie została 

przeniesiona do Turobina. 

 

Przy kościele funkcjonowały :szkoła parafialna i biblio-

teka katolicka, a zasięg katolickiego kościoła szczebrze-

szyńskiego obejmował cały obszar dawnych Grodów 

Czerwieńskich utrwalając stopniowo wiarę katolicką i 

przywracając tożsamość narodową zamieszkującej tam-

te tereny polskiej ludności. Odzyskane przez Kazimie-

rza Wielkiego wschodnie tereny, w tym również ziemie 

przyszłego powiatu szczebrzeszyńskiego, były wyludnio-

ne i wyniszczone gospodarczo, natrafiono nawet na 

miejscowości całkowicie puste. Postanowiono więc je 

na nowo zasiedlić, a odbudowy gospodarczej tych 

Szczebrzeszyn, widok z ul . Klukowskiego, 1954 r.  
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miejsc podjął się Dymitr z Goraja, który wobec nieła-

twego i kosztownego zadania postanowił sprowadzić do 

Szczebrzeszyna zakonników ~ franciszkanów. Mieli oni  

wspomóc go w tym przedsięwzięciu. W 1398 r. w celu 

omówienia tej inicjatywy przybył arcybiskup halicki 

Jakub Trępa wraz z generalnym wikariuszem Braci 

Mniejszych Leonardem. Podczas spotkania uzgodniono, 

że Dymitr ufunduje dla franciszkanów kościół wraz z 

klasztorem. Realizację tego przedsięwzięcia przerwała 

śmierć Dymitra i dopiero nowy właściciel Szczebrzeszy-

na bratanek Dymitra – Proć dokończył budowę drewnia-

nego kościoła św. Trójcy oraz klasztoru, do którego 

sprowadzili się franciszkanie. Zakonnicy uczyli chłopów 

zagospodarowywania kolonizowanych terenów, jak też 

uprawy roli, uprawy nowych roślin czy hodowli zwie-

rząt. Szczebrzeszyn był uważany przez wielu za miasto 

ruskie, ale poprzez działalność łacińskiego kościoła i 

zakonu franciszkanów zdecydowanie nabrał polskiego 

charakteru. 

 

Dymitr zmarł w 1400 roku i jego majątek został podzie-

lony między żonę, bratanków i trzy córki. Nowym wła-

ścicielem stał się Prokop, a po jego śmierci miasto 

przeszło na własność wnuczki Zygmunty. W 1471 roku 

Zygmunta wyszła za Amora Tarnowskiego, który nadał 

mieszkańcom Szczebrzeszyna przywilej na organizowa-

nie corocznych jarmarków w dniu św. Agnieszki oraz 

zwolnił ludność od płacenia ceł i myt. 

 

Pod koniec XV w. pojawili się tu Żydzi, którzy zamiesz-

kali w dzielnicy leżącej na  południowy-zachód od ryn-

ku. W 1555 roku Szczebrzeszyn przeszedł na własność 

rodziny Górków, wyznawców kalwinizmu. W 1560 r. 

Szczebrzeszyn uzyskał od Andrzeja Górki przywilej po-

twierdzający prawo magdeburskie,  który objął również 

Błonie i Przedmieście Zamojskie (dawniej Zarzecze). 

Andrzej Górka dbał o miasto m.in. poprzez pomnażanie 

jego dochodów wskutek pobierania opłat od handlarzy i 

przekupniów, z ustanowionych ceł i myt, z czynszów za 

grunty, ogrody i domy. Zezwolił Żydom  na  zajmowanie 

się handlem, oczywiście za stosowną cenę.  Pod wpły-

wem rozwoju reformacji w Polsce Górka staje się gorli-

wym zwolennikiem i propagatorem kalwinizmu. Prze-

śladowani wyznawcy tego ruchu znajdują bezpieczne 

schronienie w Szczebrzeszynie, a siła ekonomiczna i 

polityczna Górki staje się gwarantem ich bezpieczeń-

stwa. W tym czasie w Szczebrzeszynie przebywają słyn-

ni działacze reformacji Feliks Krucigier i Feliks Stankar.  

 

Wkrótce miasto stało się ośrodkiem reformacji oraz 

schronieniem dla prześladowanych kalwinów, a kościół 

św. Mikołaja został przekształcony na zbór i szkołę kal-

wińską. W 1593 roku Górkowie sprzedali swoje włości 

rodzinie Czarnowskich, którzy w tym samym roku od-

sprzedali miasto Janowi Zamoyskiemu. W 1595 roku 

miasto zostało włączone do ordynacji. Zamoyski ufun-

dował murowany zespół klasztorny franciszkanów, 

wspierał prace przy kościele, cerkwi oraz synagodze, a 

następnie finansował późniejsze prace remontowe tych 

obiektów. Jeszcze w 1564 r. Szczebrzeszyn był najlud-

niejszym ośrodkiem w całej ziemi chełmskiej 

(województwo ruskie) — żyło tu wówczas ponad 2 tys. 

mieszkańców. Pod koniec XVI w. Szczebrzeszyn, który 

wszedł w skład ordynacji Zamojskich, zaczął jednak 

powoli podupadać i tracić swą dawną pozycję zarówno 

pod względem politycznym, jak i ekonomicznym na 

rzecz nieodległego Zamościa. 

 

W XVII wieku miasto nawiedzały epidemie i wojny. W 

1648 roku miał miejsce najazd kozacki, w 1656 roku 

potop szwedzki, a w 1672 najazd Tatarów, którzy spalili 

miasto. Kilkakrotnie drewniana zabudowa miasta ulega-

ła pożarom (największe w 1755, 1832 i 1866 r.).  W tym 

samym roku zawiązała się tu antykrólewska konfedera-

cja szczebrzeszyńska, popierająca hetmana Jana Sobie-

skiego. Pomimo nadania miastu licznych przywilejów, 

Szczebrzeszyn podupadał coraz bardziej, co nie prze-

szkadzało jednak zwołaniu tu w 1701 r. sesji żydowskie-

go Sejmu Czterech Ziem Rzeczypospolitej. W latach 

1727 i 1741 odbywały się tu kolejne sesje tego Sejmu. 

 

Od 1772 do 1809 r. Szczebrzeszyn znajdował się w za-

borze austriackim, potem krótko w Księstwie Warszaw-

skim (1809-1815), a następnie przez sto lat w zależnym 

od Rosji Królestwie Polskim (1815-1915). W 1811 roku 

Stanisław Zamoyski założył w Szczebrzeszynie Szkołę 

Wojewódzką, dla której wzniósł okazałe gmachy. W 

1812 roku konwent franciszkański uległ kasacie, klasz-

tor przy kościele Św. Trójcy przekazano Szarytkom i 

urządzono w nim szpital. 

 

W roku 1840 nastąpiła rozpoczęto budowę ratusza z 

wykorzystaniem materiału budowlanego uzyskanego z 

rozbiórki Bramy Zamojskiej. Ratusz postawiono w miej-

scu starego, zniszczonego, który był siedzibą władz 

miejskich, oraz spełniał rolę poczty i powozowni. W 

roku 1875 na skutek likwidacji unickiej diecezji chełm-

skiej cerkiew unicka została zmieniona na świątynię 

prawosławną. W 1883 roku kościół Świętej Trójcy za-

mieniony został na cerkiew prawosławną, usunięto sio-

stry szarytki, a na ich miejsce sprowadzono prawosław-

ne mniszki. 

 

Drewniana zabudowa miasta przy ulicach poza rynkiem 

nie różniła się w zasadzie od bogatszych chałup wiej-

skich, Szczebrzeszyn bowiem od początku poza funkcją 

ośrodka administracyjnego miał charakter rolniczo-

handlowy. W 1860 roku było tu 230 rolników, a do mia-

sta należało 3604  morgów. W XIX wieku miasto było 

ważnym ośrodkiem ruchu niepodległościowego. Pod 

koniec XIX w. Szczebrzeszyn stał się także ośrodkiem 

chasydyzmu. W latach 80. XIX w. osiadł tu cadyk z Ja-

worowa – Elimelech Hurwicz.W czasie I wojny świato-

wej Szczebrzeszyn kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk 

walczących stron. Miasto nie zostało zniszczone na sku-

tek wojny, jednakże w  znaczący sposób zmniejszyła się 

jego populacja. W 1916 r. otwarto połączenie kolejowe 

z Zamościem. 

 

W okresie międzywojennym ludność żydowska zamiesz-

kiwała głównie ciasno zabudowane centrum miasta. 

Obrzeża miasta zamieszkiwane przez rolniczą ludność 

chrześcijańską były natomiast stosunkowo luźno zabu-

dowane. Szczebrzeszyn był typowym miasteczkiem rze-

mieślniczo-rolniczym, rozwijającym się wzdłuż osi trasy 

komunikacyjnej prowadzącej w kierunku Zamościa. Od 

1894 r. działała w nim cukrownia „Klemensów”. W mie-

ście istniał m.in. sąd grodzki i Męskie Seminarium Nau-

czycielskie. 
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W latach 20. XX wieku wszystkie ulice zostały wybruko-

wane i oświetlone. Przed II wojną światową większość 

mieszkańców zajmowała się rzemiosłem, rolnictwem, 

handlem lub przemysłem. Pracowano w cegielniach, 

kotlarniach, tkalniach, kuźniach, młynach, piekarniach, 

mleczarniach, tartakach oraz w cukrowni w Klemenso-

wie i Fabryce Terpentyny w Brodach Małych. Konse-

kwencją wydarzeń wojennych były szersze kontakty ze 

światem, stąd, po ustaniu walk bardziej intensywny 

rozwój partii politycznych, organizacji społecznych, 

kulturalnych i sportowych. Powstawały szkoły, banki i 

kasy oszczędnościowe – tak chrześcijańskie jak i żydow-

skie.  

 

Zrzeszenia wymienione przez Zygmunta Klukowskiego, 

które działały w dwudziestoleciu międzywojennym to: 

Straż Ogniowa „Sokół”, Chrześcijańskie Towarzystwo 

Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, Katolickie Stowa-

rzyszenie Polek, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 

Związek Demokratyczny Młodej Polski, Legion Młodych, 

Związek Demokratycznej Młodej Wsi, Koło Stronnictwa 

Narodowego, Organizacja Przysposobienia Wojskowego 

Kobiet do Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż, Towa-

rzystwo Opieki nad Zwierzętami, Koło Przyjaciół Harce-

rzy, Związek Strzelecki, Towarzystwo Przyjaciół Strzel-

ca, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Związek Ofi-

cerów Rezerwy, Związek Rezerwistów, Związek Peowia-

ków, Związek Legionistów, Związek Nauczycieli Szkół 

Powszechnych, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich 

i Wyższych, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 

Liga Morska i Kolonialna, BBWR, Towarzystwo Przyjaciół 

Polaków za Granicą, Koło Miłośników Książki. Jak widać 

życie mieszkańców w tamtych czasach na pewno nie 

było nudne. 

 

Druga wojna światowa dotarła do Szczebrzeszyna 6 

września 1939 roku. Niemcy zrzucili serię bomb na fa-

brykę ”Alwa”. W następnych dniach artyleria niemiecka 

zaatakowała od strony Zwierzyńca paląc większą część 

Brodów Dużych. Miasto zostało zbombardowane 9 wrze-

śnia – bomby trafiły w most na Wieprzu, gimnazjum, 

aptekę i szpital i w obiekty cywilne pozbawiając życia 

kilkunastu osób. Niemcy zajęli Szczebrzeszyn 13 wrze-

śnia. W kolejnych dniach hitlerowcy dewastowali i ra-

bowali sklepy. 27 września Szczebrzeszyn przejęły woj-

ska radzieckie i oddały władzę polskim i żydowskim ko-

munistom. Władza uderza do głowy niemal każdemu 

prostakowi. Nowi władcy z zaciekłością i dziwną przy-

jemnością prześladowali swoich sąsiadów, znajomych, 

krewnych. Po jedenastu dniach do miasta ponownie 

wkroczyły wojska niemieckie i pozostały w Szczebrze-

szynie do końca wojny. Od tego czasu władzę w mieście 

sprawował ustanowiony i kierowany przez Niemców 

burmistrz. Nasiliły się także represje wobec Polaków i 

Żydów, rozpoczęły się również łapanki i aresztowania, 

których celem były wywózki na roboty do Niemiec oraz 

do obozów koncentracyjnych. Prześladowania Żydów, 

którzy licznie zamieszkiwali Szczebrzeszyn i okolice, 

Niemcy rozpoczęli od spalenia synagogi w listopadzie 

1939 r. W marcu 1940 r. hitlerowcy zarządzili rejestra-

cję Żydów w przedziale wiekowym 12 – 60 lat, której 

celem było oznakowanie osób pochodzenia żydowskiego 

(od 12 lat wzwyż) białymi opaskami z żółtą gwiazdą 

Dawida. W przeciągu trzech lat z miasta wywieziono 

ponad 900 Żydów, a około 3500 Żydów hitlerowcy roz-

strzelali na kirkucie (cmentarzu żydowskim), byli to 

mieszkańcy Szczebrzeszyna jak i osoby zwiezione z oko-

licznych wsi i miejscowości. Również Polacy, mieszkań-

cy Szczebrzeszyna nie uniknęli hitlerowskich represji i 

prześladowań, Niemcy rozpoczęli niszczenie religii 

rzymsko ~ katolickiej i polskiej kultury w pierwszym 

roku okupacji. Wojsko zajęło plebanię na kasyno, splą-

drowało i zniszczono kaplicę św. Leonarda, zabrano 

Polakom Katolikom kościół św. Katarzyny i oddano go 

wyznawcom prawosławia, pomimo tego, że było ich 

niewielu. Hitlerowcy zamknęli również kościół parafial-

ny św. Mikołaja, zmuszając mieszkańców i parafian do 

uczęszczania do kościoła św. Leonarda. W 1940 r. 

Niemcy zajęli także budynki szkolne na koszary, spalili 

na przyszkolnym placu książki z biblioteki. Szczebrze-

szyn nie poddawał się - rozpoczęło się  organizowanie 

tajnego nauczania, wielu trafiło za to do więzienia lub 

zginęło.  Na początku lipca 1943 r. w ramach akcji two-

rzenia przez Niemców na tych terenach „wielkiego te-

renu osiedleńczego” ze Szczebrzeszyna i okolicznych 

wsi wysiedlono całą ludność polską i ukraińską. Uroczy-

ste utworzenie nowej niemieckiej gminy Szczebrzeszyn 

o nazwie ”Deutsche Landgemeinde, kreis Zamość” na-

stąpiło 31 sierpnia. Ulice miasta i okoliczne miejscowo-

ści przybrały niemieckie nazwy. Bardzo szczegółowo 

czas okupacji ruskiej i niemieckiej opisał dr Zygmunt 

Klukowski w swoich kronikach. 

 

Szczebrzeszyn został wyzwolony 25 lipca1944 r. przez 

oddziały 9. pułku Armii Krajowej przy współudziale 27. 

Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej. 

 

Po wojnie miasto znalazło się ponownie w wojewódz-

twie lubelskim (1975–1998 — zamojskim), w powiecie 

zamojskim. 

 

Znakiem firmowym miasteczek Lubelszczyzny była ich 

wielokulturowość. Szczebrzeszyn tak jak inne miasta 

był zamieszkiwany przez katolików, żydów i wyznaw-

ców religii prawosławnej. 

 

Z XIX w. pochodzą dokładniejsze dane statystyczne o 

ludności miasta – w 1819 r. liczyło ono 2777 mieszkań-

ców – w tej liczbie 1299 rzymskokatolików, 757 unitów i 

721 Żydów; w 1860 r. – 4018 mieszkańców, w tym 1683 

Żydów (42%); w 1897 r. – 5630 mieszkańców, w tym 

2449 Żydów (44,4%). Koniec XIX w., a szczególnie po-

czątek XX w., to czas rozwoju drobnego przemysłu i 

Szczebrzeszyn obecnie 
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wznoszenie związanych z tym budynków (młynów, 

warsztatów, itp.). To także czas powstawania partii 

politycznych, organizowania związków zawodowych, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych. Przed I wojną 

światową (1913 rok) miasto liczyło 8326 mieszkańców, 

w tym 3965 Żydów , którzy stanowili blisko połowę lud-

ności (47,6%). W czasie wojny, w 1915 r., Rosjanie wy-

cofali z miasta swoją administrację i ewakuowali część 

mieszkańców – głównie ludność prawosławną. Ewakua-

cja, przemieszczanie się ludności, epidemie, spowodo-

wały spadek liczby mieszkańców. Dane statystyczne z 

1921 r. wykazały, że liczba mieszkańców spadła do 

6350 osób, w tym Żydów do 2644 (41,6%). Wg danych z 

31 grudnia 2019 roku Szczebrzeszyn zamieszkują obec-

nie 4964 osoby. 

 

ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 

– układ urbanistyczny miasta z czworobocznym ryn-

kiem i siecią ulic dostosowaną do ukształtowania tere-

nu. Boki rynku skierowane są w cztery strony świata. W 

rynku zachowany został zespół kamieniczek przyrynko-

wych, murowanych z XVII-XVIII w., przebudowywanych 

w końcu XIX i na początku XX w., aktualnie w dużej 

części wyremontowanych. 

 

Zabudowa Szczebrzeszyna była głównie drewniana. W 

XVII wieku jedynymi budowlami murowanymi były 

obiekty kultu religijnego: kościoły, cerkiew, synagoga, 

oraz zamek. W 1860 roku na 466 domów tylko 31 było 

murowanych, a w 1888 roku miasto posiadało 448 do-

mów, w tym 54 murowanych; 

 

– kościół parafialny pw. św. Mikołaja, murowany, styl 

renesansowy, wybudowany w latach 1610–1620; 

– plebania, murowana, z 2. połowy XIX wieku. 

 

– zespół poklasztorny franciszkanów, powstał po 1620 

roku w stylu renesansu lubelskiego; 

 

– cerkiew grekokatolicka, murowana, z 1560 roku, 

pierwotnie renesansowa, z elementami manierystyczny-

mi i neogotyckimi; 

 

- synagoga z początku XVII wieku, styl późnorenesan-

sowy; 

 

-  nieistniejący zamek Dymitra z Goraja, na miejscu 

budowli obronnej z czasów ruskich, na pd. od miasta, 

przy drodze do Zwierzyńca, rozbudowany za czasów 

Górków, spłonął w końcu XVI w. i już nie został odbudo-

wany;Początki zamku łączy się z Dymitrem z Goraja. W 

latach 1462–1515 zamek należał do wojewody Jana Tar-

nowskiego. W 1507 roku na zamku odbył się sejmik zie-

mi chełmskiej. W 1515 r. zamek objęli Kurozwęccy i 

Kmitowie, a w 1555 r. dekretem sejmowym przejęli go 

wielkopolscy Górkowie. W 1583 roku zamek spaliła oko-

liczna szlachta. W 1593 r. od spadkobierców Górków 

odkupił zamek hetman Jan Zamoyski. Głównym budyn-

kiem zamku była kamienna czworoboczna wieża o 

trzech kondygnacjach z renesansową dekoracją i bonio-

wanymi narożami, którą dawniej otaczały drewniane 

zabudowania gospodarcze oraz palisada. Obecnie jest 

to teren prywatny. 

 

– dawny ratusz, murowany, z 1830 r., usytuowany na 

środku rynku, remontowany i przebudowywany w końcu 

XIX i na początku XX w; 

 

– zespół zabudowy dawnej Szkoły Wojewódzkiej na 

Przedmieściu zamojskim (szkoła, budynki internatu, 

profesorski i gospodarcze), obiekty murowane, wznie-

sione w latach 1819-1822), remontowane w latach 50. 

XX w.; 

 

–  zespół drewnianych domów miejskich na ulicach 

Zielonej, Wyzwolenia, Klukowskiego, Cmentarnej i Za-

mojskiej, wzniesionych w XIX i pocz. XX w.; 

 

– dawny drewniany zajazd przy ul. Zielonej 16, po-

wstał w latach 60. XIX wieku.; 

 

– kapliczka słupowa na ul. Zamojskiej, kamienna z 

1655 r., w formie kolumny zwieńczonej domkową ka-

pliczką. Pochodzi z 1655 roku i prawdopodobnie upa-

miętnia opuszczenie Szczebrzeszyna przez ostatniego 

kalwina; 

 

– cmentarz chrześcijański założony w końcu XVIII lub 

na początku XIX w. Chowano na nim rzymskokatolików i 

unitów, a od 1875 r. także prawosławnych. Zachowało 

się blisko 400 nagrobków z XIX i XX w. (do 1945 r.), w 

tym mogiły powstańców z 1863 r.; 

 

– kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim 

pw. św. Leonarda, murowana, neogotycka z lat 1908–

1910. Na cmentarzu kilkaset nagrobków, najstarsze z 

nich pochodzą z XVII w.; 

 

– cmentarz żydowski przy ul. Cmentarnej, 

 

Osoby związane ze Szczebrzeszynem 

- Józef Brandt, malarz batalista, urodził się w Szcze-

brzeszynie; 

 

–  Wojciech Basai (Bazeusz), kanonik, profesor Akade-

mii Krakowskiej, urodził się w Szczebrzeszynie; 

 

– Rafał Hadziewicz, malarz, kształcił się w dawnej wo-

jewódzkiej Szkole Zamojskich; 

 

– Zygmunt Klukowski, doktor medycyny, był lekarzem 

w szczebrzeszyńskim szpitalu w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego. Pisarz, bibliofil, historyk, regionali-

sta i działacz społeczny. Autor Dziennika z lat okupacji 

Zamojszczyzny 1939–1944, który – jako dokument 

zbrodni hitlerowskich na narodzie polskim – został wy-

korzystany na procesie w Norymberdze; 

 

– Jakub Reifman, XIX-wieczny uczony; mieszkał w 

Szczebrzeszynie; 

 

– Jan Siestrzeński, pionier polskiej fonetyki; pochodził 

ze Szczebrzeszyna; 

 

– Tema Blima Szejner, babka pisarza Isaaca B. Singera; 

urodziła się i wychowywała w Szczebrzeszynie. 

 

Dużą atrakcją Szczebrzeszyna jest Festiwal Literacki 

Stolica Języka Polskiego organizowany każdego roku w 
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PSR 2020 - NUMERY TELEFONÓW, Z KTÓRYCH DZWONIĄ 
RACHMISTRZOWIE 

Numer 22 666 66 62 wyświetla się, kiedy dzwonią rachmistrzowie z gminy. 

 

Numery 22 279 99 99 oraz 572 33x xxx wyświetlają się, kiedy dzwonią rachmistrze z urzędu statystycznego. 

KONDOLENCJE... 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie składa szczere 

kondolencje oraz wyrazy współczucia naszej wielolet-

niej współpracownicy Pani Annie Jaworskiej w związku 

ze śmiercią mamy Pani Kazimiery Chwiejczak. Pełni 

empatii łączymy się w bólu z Panią i Pani rodziną, 

współczując w tak trudnych chwilach. 

 

Redakcja 

sierpniu. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego kraju przy-

jeżdża by obcować z najwybitniejszymi pisarzami, ak-

torami i muzykami. Twórcy Festiwalu wielokrotnie na-

gradzani byli przez władze i instytucje lokalne i ogólno-

polskie. 

 

Powoli opuszczamy czarowne miasteczko, o którym 

można by długo jeszcze pisać. Zapraszamy turystów do 

zwiedzania, bo naprawdę jest co zobaczyć, a mieszkań-

ców do tego by przystanąć i przyjrzeć się swojemu mia-

stu. Niestety bardzo często bywa tak, że nie docenia 

się tego co wokół nas – powiedzenie „cudze chwalicie, 

swego nie znacie” jest zawsze aktualne. 

                                                                                              

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

 http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/szczebrzeszyn-

historia-miasta/ 

 http://www.szczebrzeszyn.info/gmina/historia/

dzieje-miasta/ 

 https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/50-

szczebrzeszyn/96-historia-miejscowosci/67892-

historia-miejscowosci 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczebrzeszyn 

 http://www.legendyzwypraw.pl/tag/szczebrzeszyn/ 
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej 

Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie 

statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 

10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Pol-

sce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw 

rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 

tys. 

  

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania pro-

gramów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów 

wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sy-

tuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolni-

ków oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. 

Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wy-

czerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. 

 

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby: 

 

 poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z 

instrukcją do logowania na stronie internetowej 

GUShttps://spisrolny.gov.pl. 

 

 telefonicznie - w przypadku braku dostępu do 

Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na 

numer22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz 

się przez telefon”. 

  

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie 

za pomocą metody samospisu internetowego, który od-

bywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej 

aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://

spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygod-

niejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Po-

zwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie 

wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno 

rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia 

wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu 

kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypeł-

nianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego 

(rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodar-

stwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, 

czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjo-

narny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 

30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają do-

stępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem 

formularza mogą skorzystać również z metody  samo-

spisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 

22 279 99 99). 

  

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą 

się samodzielnie skontaktują się 

 rachmistrzowie spisowi: 

 telefonicznie - w celu przeprowadzenia spisu w 

wywiadzie telefonicznym, 

 bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w 

wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności). 

  

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany 

list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który 

zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane 

z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa nie-

zbędny podczas logowania do aplikacji spisowej. 

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 

1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 

czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formu-

larz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie 

pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkret-

nego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowa-

nia gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodar-

skich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodar-

skich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działal-

ności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa 

domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-

nego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o 

strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i ho-

dowli ryb. 

 

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonują-

ce prace spisowe są obowiązane do przestrzegania ta-

jemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy 

są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sank-

cjach za jej niedotrzymanie. 

 

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl. 

 

Urząd Gminy Sułów 
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MAŁE PRZETWÓRSTWO I RHD - ZŁÓŻ WNIOSEK 

26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ra-

mach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe 

przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. 

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je 

składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną 

przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy 

mają czas do 24 listopada 2020 r. 

 

Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014

-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów. 

 

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonko-

wie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania 

produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastą-

pić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnio-

skodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. 

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków pro-

wadzących lub podejmujących prowadzenie działalno-

ści przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych 

w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym 

przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności 

gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wy-

nosi 100 tys. zł. 

 

 

Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest 

w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowa-

nych poniesionych na realizację inwestycji służących: 

przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, 

zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych 

na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywa-

niu produktów rolnych. 

 

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, 

obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację 

budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalno-

ści przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub 

urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury 

pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dosto-

sowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygo-

towaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodar-

czych służących do przechowywania produktów żywno-

ściowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących 

ochronie środowiska. 

 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, w punktach in-

formacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach re-

gionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infoli-

nii - tel. 800-38-00-84. 

 

ARiMR 

NAWET 250 TYS. ZŁ NA ZAŁOŻENIE BIZNESU NA WSI 

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą 

ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności poza-

rolniczej” w ramach PROW 2014-2020. 

 

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek 

rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpiecze-

niu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co naj-

mniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać 

się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie dzia-

łalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również oso-

by, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie 

wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność 

gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już pro-

wadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. 

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pra-

cy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i 

wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. 

zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy 

trzech do 250 tys. zł. 

 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest 

wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik 

otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decy-

zji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy 

liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 

20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznespla-

nu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wy-

płaty pierwszej raty pomocy. 

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na 

inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych ma-

szyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. 

Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bie-

żące związane z prowadzeniem działalności. 

 

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dota-

cji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nie-

rolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budow-

nictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemio-

słem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noc-

legowych i turystycznych, usługami cateringowymi, 

opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełno-

sprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, infor-

matyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, 

księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista 

rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje 

ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD. 

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je 

składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną 

przesyłką pocztową. 

 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach in-

formacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach re-

gionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infoli-

nii - tel. 800-38-00-84. 

ARiMR 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

WŁOSKA ZUPA MINESTRONE 

 

2,5 i bulionu drobiowego, 1 mała cukinia, 25 dag fasoli 

szparagowej, 15 dag włoskiej kapusty, 2 marchewki, 3 

ziemniaki, 3 pomidory, kawałek dyni, 3/4 szklanki 

drobnej białej fasoli, 1/2 szklanki zielonego groszku, 2 

ząbki czosnku, 1/2 szklanki drobnego makaronu, 2 łyżki 

oliwy, sól, pieprz, kilka gałązek tymianku i natki pie-

truszki, kilka listków bazylii.  

 

Białą fasolę namoczyć na noc w 2 szklankach wody. 

Ugotować do miękkości w wodzie, w której się moczyła, 

odcedzić. Fasolę szparagową umyć i pokroić. Obrane 

ziemniaki, dynię i cukinię pokroić w drobną kostkę. 

Marchewki obrać, pokroić w plasterki. Kapustę poszat-

kować. W rondlu rozgrzać oliwę, wrzucić posiekany czo-

snek, smażyć chwilę, dodać ziemniaki, dynię, cukinię, 

marchewkę i kapustę, dusić kilka minut. Wlać gorący 

bulion, wrzucić związane gałązki natki pietruszki i ty-

mianku oraz fasolę szparagową, gotować ok. 30 minut. 

Zioła wyjąć, dodać groszek, białą fasolę, obrane i posie-

kane pomidory oraz makaron. Gotować pod przykryciem 

20 minut na małym ogniu. Zupę doprawić solą i pie-

przem, posypać posiekanymi listkami bazylii.  

CIASTO MARCHEWKOWE Z KREMEM 

 

Ciasto: 20 dag masła, 20 dag cukru, cukier waniliowy, 

4 jajka, 30 dag mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

10 dag zmielonych migdałów, 1/2  łyżeczki cynamonu, 

2 marchewki.  

 

Masło utrzeć z cukrem  i cukrem waniliowym. Dodając 

stopniowo po jednym jajku, ucierać dalej, aż powsta-

nie puszysta masa. Wymieszać z mąką przesianą z 

proszkiem do pieczenia oraz ze startymi migdałami, 

solą i cynamonem. Marchewki umyć, obrać i zetrzeć 

na tarce o małych oczkach. Odcedzić wydzielający się 

sok. Marchewkę połączyć z ciastem. Formę wyłożyć 

papierem do pieczenia. Przełożyć do niej ciasto. Piec 

mniej więcej godzinę w piekarniku o temp. 180 stopni. 

Ciasto wystudzić, przekroić na dwa blaty. Krem: 3 łyż-

ki masła, 15 dag twarożku, 4 łyżki cukru pudru, 1 łyżka 

mielonych migdałów. Masło utrzeć dodając stopniowo 

twarożek, cukier puder i migdały. Przygotowaną  masą 

przełożyć  ciasto. Posmarować nią także wierzch i boki 

placka. Kiedy krem zastygnie, wierzch ciasta można 

udekorować marchewkami wykonanymi z barwionego 

marcepana. 

SUPERSZYBKI CHLEBEK 

 

2 szklanki mąki pszennej, 1/2 szklanki mąki orkiszowej, 

1/2  szklanki mąki żytniej, czubata łyżeczka drożdży 

instant, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka płynnego miodu, 2 

łyżki oleju.  

 

Mąkę połączyć z drożdżami, dodać sól i miód. Wlać 

mniej więcej szklankę letniej wody, wyrobić ciasto. 

Dodać olej, ponownie wyrobić. Ciasto przykryć, odsta-

wić do wyrośnięcia, aby podwoiło swoją objętość. Pod-

sypując mąką, z ciasta uformować bochenek. Włożyć go 

do koszyka, przykryć, odstawić ponownie do wyrośnię-

cia. Wyrośnięty bochenek przełożyć na blachę, ponaci-

nać. Piec 15 minut w temp 220 stopni, a potem jeszcze 

ok. 20 minut w temp 200 stopni. 
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HUMOR 

Do kancelarii premiera przychodzi na rozmowę kwalifi-

kacyjną młody człowiek. Kadrowiec go pyta: 

- Tak szczerze, to co pan umie? 

- Tak szczerze, to nic 

- Niestety, jeśli chodzi o ten zakres kwalifikacji, to 

wszystkie stanowiska mamy obsadzone  

 

●   ●   ● 

 
Małgosia przychodzi do mamy: 

- Mamo, jak będę duża i znajdę sobie mężczyznę to jak 

wyjdę za mąż, to będzie tak jak ty z Tatą? 

- Tak, córeczko. 

- A jak bym nie wyszła za mąż, to będę taka stara panna 

jak ciocia Ola? 

- Tak, córeczko. 

- No to kurna, fajne perspektywy..  

 

●   ●   ● 

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: 

- Napisał Pan w swoim CV, że potrafi Pan szybko liczyć. 

- Tak, to prawda. 

- 16 x 17? 

- 136 

- Źle! 

- Ale jak szybko...  

 

●   ●   ● 

 

W małym miasteczku rozmawiają dwie kobiety: 

- Mam kłopot, mąż nie wrócił na noc z Warszawy, więc 

wysłałam do pięciu jego kolegów depeszę z zapytaniem, 

czy nocował u nich. 

- I co? 

- Dostałam pięć odpowiedzi na tak.  

 

●   ●   ● 

 

Lekarz do pacjenta: 

- Ile pan widzi palców? 

- Hm.... Trzynaście? 

- Tak. Miał pan poważny wypadek. Niektóre z nich są 

pańskie. Potrafi pan zidentyfikować?  

W sklepie zoologicznym klientka składa reklamacje: 

- Kupiłam wczoraj u państwa żółwia stepowego i chcę 

go wymienić na innego. 

- A co z nim jest nie tak? 

- Nie chce stepować.  

 

●   ●   ● 

 

- Dzwoni rozjuszony Stalin do swojego doradcy: 

- Juri, Juri! Ktoś ukradł mi moje cygaro. Znajdź gnoja i 

wyślij do łagru. 

- Tak jest towarzyszu. Dowiem się kto to! 

Dwa dni później dzwoni Stalin do swojego doradcy: 

- Yy, no Juri.. No bo ja y.. 

- Proszę się nie martwić towarzyszu. Mamy 120 podej-

rzanych, 20 przyznaje się do winy, a 25 już wysłaliśmy 

do łagru. Jesteśmy bliscy prawdy. 

- To dobrze, ale ja te cygaro znalazłem pod łóżkiem.  

 

●   ●   ● 

 

Dlaczego Mojżesz przeprowadzał Żydów przez morze?  

- Bo się wstydził przez miasto.  

 

●   ●   ● 

 

20 policjantom zrobiono test na inteligencję - mieli wło-

żyć odpowiedni klocek do odpowiedniej dziury (np. klo-

cek w kształcie walca do dziury w kształcie koła). Wyni-

ki testu były zdumiewające: 3 policjantów wykazało się 

nadspodziewaną inteligencją, a 17 nadspodziewaną si-

łą...  

 

●   ●   ● 

 

Przychodzi facet do lekarza twierdząc, że jest ogólnie w 
złej kondycji fizycznej. Doktor poddał go całej serii ba-

dań, po czym mówi: 

- Wie pan co? W tej chwili nie mogę dokładnie stwier-

dzić co panu dolega, ale myślę, że to wszystko przez 

alkohol. 

- A jest tu jakiś trzeźwy lekarz? - zapytał z ciekawości 

facet.  
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