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Pomóżmy małej Klaudii w walce z chorobą 
 
Zbliża się czas rozliczania PIT-ów, w związku z tym 

zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą do przekazania 
swojego 1% podatku na leczenie naszej córeczki Klaudii Wyłupek. 
W październiku 2013 roku u Klaudii został zdiagnozowany 
nowotwór złośliwy nerki, tzw. „guz Wilmsa”. Została ona poddana 
leczeniu chemioterapią, które będzie trwało jeszcze przez długi 
czas. 

Ze względu na długie pobyty na oddziale, dojazdy do szpitala oraz coraz 
większe potrzeby chorego dziecka nasza sytuacja finansowa jest coraz cięższa, 
dlatego bardzo potrzebujemy pomocy. 

Będziemy bardzo mocno wdzięczni za wszelką pomoc. 
Poniższe dane, które należy odpowiednio wpisać na formularzu PIT: 

FUNDACJA FUGA MUNDI 
ORGANIZACJA  POŻYTKU PUBLICZNEGO 

UL. HUTNICZA 20 B, 20-218 LUBLIN 
KRS: 0000 106 416 

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: „KLAUDIA WYŁUPEK” 
 

 
Dziękujemy w imieniu Klaudii i własnym 
 
Rodzice 
Małgorzata i Zbigniew Wyłupek 
517933098    607410608 

Noworoczne Życzenia 
 

Wchodząc w nowy 2014 rok pragniemy złożyć naszym czytelnikom życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu prywatnym, rolnikom obfitości 
plonów, gospodyniom zawsze pełnych garnków na kuchni i nie ryczących krów 
w obejściach. Właścicielom oraz pracownikom sklepów współpracujących z nami 
w kolportażu gazetki, a także listonoszom z gminy Sułów pracującym bezinteresownie 
dla szerszego propagowania naszego dzieła, składamy serdeczne podziękowania za 
dotychczasową pomoc, bez której nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak szerokiej liczby 
odbiorców. Dziękujemy także osobom poszerzającym grono naszych czytelników 
o rodaków mieszkających za granicą a mających korzenie w naszej trzygminnej 
ojczyźnie. Składamy także podziękowania za coraz szerszy odzew na apel o dostarczanie 
materiałów archiwalnych, oraz wskazywanie nam osób i spraw o których warto napisać. 
Gorąco zapraszamy do lektury Sekretów Wsi w roku bieżącym zapewniając, że  
dołożymy wszelkich starań aby była ona -dla was drodzy czytelnicy- prawdziwą 
przyjemnością i źródłem rzetelnych i wartościowych informacji o naszym regionie. 
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. 

 

Redakcja 
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Ocaleni od zapomnienia 

Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały 

Wspomnienie o powstańcach  styczniowych:  Antonim Kormańskim i Teofilu 
Kępińskim  z Nielisza  
 
      Klęska powstania listopadowego w 1831r. nie zniszczyła w Polakach marzeń o niepodległej ojczyźnie. 
Demokratyczne ugrupowania nigdy nie zrezygnowały z myśli o następnym zrywie niepodległościowym- analizowano 
przyczyny upadku powstania listopadowego, wyciągając słuszne wnioski, że należy ustanowić zawczasu władzę 
naczelną powstania oraz wystąpić z programem reformy agrarnej przyznającej chłopom własność ziemi. Zdawano 
sobie sprawę, że szanse powodzenia może mieć tylko powstanie ogólnonarodowe poparte przez polską wieś a nie 
tylko szlachtę, mieszczaństwo i nieliczną inteligencję. 
     Osłabienie ucisku politycznego po śmierci w 1855r. cara Mikołaja I i Iwana Paskiewicza - okrutnego namiestnika 
Królestwa Polskiego w 1856r., przejawiające się złagodzeniem cenzury i zawieszeniem poboru do wojska 
stanowiącego bolesny ciężar przede wszystkim dla ludności wiejskiej a także projekty reformatorskie nowego cara 
Aleksandra II w zakresie całkowitego zniesienia poddaństwa chłopów oraz przyznania im własności ziemi, ożywiły 
nadzieje społeczeństwa polskiego na możliwości zmian politycznych i przywrócenia życia narodowego w Królestwie 
Polskim. 

 Na hasła patriotyczne okazała się szczególnie wrażliwa młodzież akademicka i szkolna w większości 
pochodzenia szlacheckiego. Powstawały masowo tajne młodzieżowe organizacje nastawione rewolucyjnie, 
spiskujące przeciw caratowi i przeciwstawiające się rozwarstwieniu klasowemu społeczeństwa polskiego. 
Nasilające się ruchy niepodległościowe i rewolucyjne spowodowały wzrost terroru ze strony rosyjskiego zaborcy. 

Za bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania styczniowego uważa się zamierzoną przez zaborcę 

„brankę” do wojska carskiego, która tym razem miała objąć nie chłopów, ale młodzież politycznie podejrzaną.  

Najbardziej bolesny dla Polaków jest fakt, że autorem tego pomysłu był prorosyjsko nastawiony, polski 
arystokrata margrabia Aleksander Wielopolski. 

 

Powstanie rozpoczęło się 22 stycznia 1863r. z inicjatywy radykalnie nastawionego obozu „czerwonych” pod 
przywództwem Ludwika Mierosławskiego. 

 

Manifest powstańczy wzywał do walki z zaborcą, jednocześnie gwarantując zniesienie przywilejów 
klasowych oraz nadawał wszystkim gospodarzom na własność „prywatną i dziedziczną” grunta przez nich 
dzierżawione a chłopom bezrolnym, parobkom, komornikom biorącym udział w walkach zapewniał, po ukończeniu 

wojny, przydział z dóbr narodowych dział gruntu „mórg 3 najmniej zawierający”. 

Niestety manifest powstańczy dzięki nieudolności emisariuszy Tymczasowego Rządu Narodowego w niewielkim 

tylko stopniu dotarł do społeczeństwa wiejskiego – w rezultacie chłopi nie poparli masowo powstania. 

Do walki stanęła głównie najbardziej ofiarna, wychowana w tradycji patriotycznej młodzież pochodzenia 
szlacheckiego i mieszczańskiego.  
Tym razem Polacy nie dysponowali regularnymi siłami wojskowymi, tworzono 
więc ochotnicze oddziały, zwane partiami, prowadzące głównie działania 
partyzanckie.  

Szczególnie mocne oparcie w miejscowej ludności znajdowali powstańcy 

styczniowi na Lubelszczyźnie i Sandomierszczyźnie. 

Na przedwiośniu 1863r. do partii powstańczej płk. Tomasza Wierzbickiego 

dołączył 19 -letni Antoni Kormański z Nielisza. 

Antoni Kormański urodzony 14 lutego 1844 r. w Nieliszu pochodził ze 

zubożałej rodziny szlacheckiej. 

Wg informacji odnalezionych w internetowej Wikipedii: 

„W1676. niewielkie działy w Nieliszu posiadali: Adam Wiśniewski, Andrzej 
Kaznowski, Mikołaj Stawski, Jan Sakowicz, Jan Kormański i Andrzej Laskowski. 
W1678r. bracia Niecieccy dokonali działu dóbr we wsi Nielisz. Wówczas Paweł 

i  Katarzyna Niecieccy sprzedali swoją część Janowi Kormańskiemu.” 

Wg danych opublikowanych przez Władysławę Kormańską:  

Antoni Kormański 
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„Antoni Kormański był synem Józefa i Jadwigi z Kwiecińskich, miał siostrę Antoninę i brata Pawła , był też 
potomkiem Jana , chorążego chełmskiego i„powstańca listopadowego Włodzimierza Kormańskiego syna 

Ledóchowskiej, krewnej kardynała”.(1) 

Jak wspomina Jan Król z Nielisza „ ojciec powstańca był nie tyle rolnikiem co cieślą- na cieślę sposobił też 

starszego syna Pawła, młodszego Antoniego na kowala”. (2) 

Tradycje patriotyczne w rodzinie Kormańskich musiały być bardzo silne i takie dzieci wychowanie, skoro 19 - letni 
młodzieniec zaraz na początku powstania zdecydował, że jego obowiązkiem jest walka o niepodległość ojczyzny. 

W potyczce z Moskalami pod Niedrzwicą Kościelną został ranny w lewą nogę i na tę nogę utykał do końca życia.  

Po upadku powstania ukrywał się przez kilka lat w powiecie krasnostawskim. Przez ten czas represje ze strony 
caratu nieco osłabły i Antoni Kormański mógł wrócić w strony rodzinne – do Nielisza. Młody człowiek imał się 
różnych zajęć, ostatecznie pozostał przy lesie ordynackim jako gajowy. W międzyczasie ożenił się z młynarzówną 

z Krzaka. 

Na dwumorgowej kopaninie „ ze szlacheckiego lasu” stanowiącej posag żony pobudował chatę. 

„ W chacie niebawem pojawiły się pociechy - Bóg nie poskąpił – 3 synów i 6 córek. Teraz Pan Antoni dodatkowo 

musiał dorabiać łyżkami z drewna, koszałką, opałką i czym się dało” (2) 

Jest tu pewna niezgodność we wspomnieniach różnych osób, bo Władysława Kormańska, żona potomka Pana 

Antoniego pisze, że dzieci było sześcioro. 

 

Burza dziejowa, która wywołała I wojnę światową i w rezultacie odzyskanie przez Polskę niepodległości 1918 roku 

pozwoliło oddać żołnierzom powstania styczniowego należną im cześć.  

Józef Piłsudski w uznaniu zasług dla powstańców 1863-64 roku wydał 21 stycznia 1919 roku rozkaz specjalny, na 
mocy którego weterani powstania styczniowego uzyskali uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Weterani mieli 
prawo do stałej pensji państwowej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów. Nosili czapki rogatywki 
ozdabiane srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą, cieszyli się szczególnym szacunkiem społecznym. 
Specjalna komisja przyznała w grudniu 1919 roku 3644 osobom - prawa weteranów. Sześćdziesiąt lat po wybuchu 
powstania żyło jeszcze 1970 weteranów, a w 1924 liczba ich zmniejszyła się o połowę i wynosiła 1791 weteranów. 
Przed 70. rocznicą wybuchu powstania wszystkim żyjącym jeszcze wówczas 365 weteranom przyznany został 
ustanowiony w1930 Krzyż Niepodległości. 22 stycznia 1933 roku podczas uroczystych obchodów 70. rocznicy żyło 

ich jeszcze 258. 

Antoni Kormański otrzymał jako kombatant awans na podporucznika Wojska Polskiego i pensję w kwocie 150 zł. 

Dnia 8 listopada 1930 roku otrzymał Krzyż Niepodległości z Mieczami. (2) 

Jan Król z Nielisza pisze: 

„ Jest u nas w Nieliszu, w lesie za Moczydłem, Krzyż Kościuszki ( tędy ciągnął Naczelnik ze swym wojskiem 
przeciwko Moskalowi w obronie Konstytucji Trzeciego Maja). Pod tym krzyżem zawsze w majową rocznicę 
odbywały się wielkie zgromadzenia- szkoły, straże pożarne, strzelcy i wiciarze, gmina z wójtem, służba leśna, 

szlachta z okolicy- kto mógł spieszył do pochodu. 

Wiodła wszystko kapela z trąbami – ksiądz proboszcz za nią z organistą w otoczeniu brackich. A pod krzyżem jakby 
na warcie Antoni Kormański i drugi powstaniec, Teofil Kępiński, w ostatniej ćwierci zeszłego wieku (XIX w. przyp. 
redakcja) po powrocie z zesłania z Syberii organista u nas. Z czasem gdy z Nielisza wybył zastąpił go (pod 
krzyżem) najstarszy we wsi strażak pożarny. Były wiersze, śpiewy, przemowy i 

Jeszcze Polska nie zginęła pospólnie śpiew z muzyką.”(1) 

Antoni Kormański zmarł 23 stycznia 1933 r., a więc dokładnie w 70. rocznicę 

wybuchu powstania styczniowego. 

Pochowano go ze wszelkimi honorami należnymi obrońcy ojczyzny. W ostatniej 
drodze towarzyszyli mu nie tylko mieszkańcy Nielisza i okolic, ale i kompania 

honorowa Wojska Polskiego. 

Długie lata Antoni Kormański nie posiadał  porządnego nagrobka, dopiero staraniem 
Jana Króla i Gminnego Koła Związku Kombatantów w Nieliszu ufundowano nagrobek 
ze składek członków koła i ludności oraz dotacji Urzędu Gminy Nielisz. Został on 
uroczyście poświęcony 4 września 1994 r. Miejsce pochówku zarejestrowano 
w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jako miejsce 

pamięci. (3) 

 

W związku ze 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego wspomnienie należy 

się również przywołanemu we wspomnieniach Jana Króla Teofilowi Kępińskiemu. 

Teofil Kępiński 
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Z dostępnych redakcji źródeł udało się ustalić, że Teofil Kępiński urodził się w 1843 r. w Nieliszu. W powstaniu 
styczniowym walczył w partiach Zdanowicza, Langiewicza, Kononowicza, Szydłowskiego i Wagnera. Walczył pod 
Żwirem, Kowalem, Żyrzynem, Chełmem. W wyniku represji rosyjskiego zaborcy został zesłany na 8 lat do Tomska 
na Syberii. Dzięki wspomnieniom Jana Króla wiemy, że z katorgi wrócił do Nielisza. Tak jak Antoni Kormański został 

awansowany do stopnia podporucznika - weterana 1863 r.   

Państwo Polskie odznaczyło Teofila Kępińskiego dnia 11 sierpnia 1920 roku Krzyżem Walecznych.  

Nie znamy daty śmierci Teofila Kępińskiego, prawdopodobnie zmarł w 1925r. i został pochowany w Lublinie. 

 

Jak ocenić czy raczej podsumować powstanie styczniowe?  

Według historyków było ono z góry skazane na niepowodzenie. Powstańcy styczniowi nie mieli regularnej armii, 
naprzeciw karabinom i armatom szli z kosami, drągami, co najwyżej z bronią myśliwską. A jednak pomimo słabego 
wyposażenia, braku zaopatrzenia, przeważających sił wroga a przede wszystkim ciągłej niezgody pomiędzy 

głównodowodzącymi powstaniem trwało ono aż 15 miesięcy ( do wiosny 1864r.). 

Historycy oceniają, że przeciwko potężnemu caratowi i jego 400 tys. armii stanęło 20 tys. powstańców, Przez 
szeregi powstańcze przeszło może i 200 tys., ale nie była to stała liczba partyzantów, część z nich brała udział 
tylko w bitwie czy potyczce, bardzo dużo ludzi poległo a i wielu było uwięzionych przez zaborcę i skazanych na 

śmierć lub katorgę w trakcie powstania. 

Straty ludzkie po stronie polskiej można zsumować tylko szacunkowo. Około tysiąca straconych, paruset zmarłych 
w carskich więzieniach, do 20 tys. poległych i zamordowanych, 35 do 40 tys. zesłanych na katorgę, z których mniej 

więcej połowa nie powróciła do kraju, 10 tys. uciekło na zachód Europy.  

Może to i niewielu w porównaniu do całej ludności kraju, ale trzeba pamiętać, że byli to najbardziej wartościowi 

obywatele ojczyzny. 

Powstanie styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego i represji wobec Polaków, całkowitego zniesienia 
autonomii kraju wskutek czego Królestwo Polskie zostało prowincją Rosji nazwaną Krajem Przywiślańskim, 
zaborcom nie udało się złamać w narodzie ducha oporu, czego efektem było odzyskanie niepodległości po I wojnie 

światowej. 

Cóż można powiedzieć na tak wielkie poświęcenie, tak wielką odwagę? 

Chyba tylko pochylić głowę. 

Cześć ich pamięci. 

 

Opracowała Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

Władysława Kormańska, informacja umieszczona w zasobach internetowych. 
Wspomnienie Jana Króla z Nielisza. 
Marianna Pop, Karta ewidencyjna miejsca pamięci na terenie gminy Nielisz. 
Irena Kępińska, informacja umieszczona w zasobach internetowych. 

Minął rok….dobry rok? 

 
Ucichły już echa po wystrzałach fajerwerków i petard. Ubrania balowe z nocy sylwestrowej zawisły na 

wieszakach szaf. Wielu „gorliwym” powróciło poczucie równowagi, utracone podczas intensywnych 
przygotowań do powitania nowego roku w stanie błogości. Na ścianach naszych domów zawisły nowe 
kalendarze. Po przeżyciu świąt i powitaniu nowego roku znowu wracamy do normalnego trybu życia. Czy 
jednak tak bez żadnej refleksji nad minionym czasem możemy zacząć kolejny etap naszej egzystencji? Czy 
patrząc wstecz na swoje postępowanie i osiągnięcia możemy z dumą powiedzieć, że był to dobry rok? 

 
Myślę, że w większości  naszych ocen odpowiedź będzie brzmiała –TAK! Spora część z nas powie - Przecież 

nikomu przeze mnie nie popłynęły łzy z oczu ani też niczego nie ukradłem, nikogo nie pobiłem. Większość 
czytających te słowa podpisze się pod takimi stwierdzeniami, zamykając rozdział pod nazwą „Rok 2013” i uzna go 
za udany.  Rzeczywiście-  za udany można i należy uznać miniony rok, ale pod względem oszczędzenia naszego 
regionu od wszelkich klęsk żywiołowych, za co powinniśmy dziękować Najwyższemu Stwórcy na kolanach. Nie 
omieszkam w tym miejscu jednak  napomknąć o półmetrowym śniegu w kwietniu jak też o czerwcowej wodzie 
w domach i na niżej położonych polach, lecz anomalie te nie spowodowały zupełnej utraty plonów ani też nie 
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pozbawiły nikogo dachu nad głową jak miało to miejsce w innych regionach naszego kraju.  
Wróćmy jednak do zagadnienia, jakim chciałem się zająć,  podsumowując miniony rok. Pytanie brzmi : Czy 

mogę, analizując swoje postępowanie w ciągu dwunastu ostatnich miesięcy, być z siebie dumny? Czy spokojnie 
mogę powiedzieć sobie w duchu, że nikomu nie zaszkodziłem, nie wyrządziłem krzywdy?  Ale czy chodzi tylko o to, 
aby każdy z nas się przed sobą samym usprawiedliwił, że ma czyste ręce. Czyste ręce najczęściej bywają jednak 
rękami pustymi, gdyż nie robiąc nic złego - nie robiły także i niczego dobrego. A obojętność na otaczający nas 
świat i ludzi już nie jest czymś dobrym. W tym miejscu chcę zapytać - w jakim stopniu angażowaliśmy się w życie 
społeczne choćby w najbliższym sąsiedzkim otoczeniu. Czy było nas stać na bezinteresowną pomoc drugiemu 
potrzebującemu człowiekowi? Przykład najświeższy: 

Ostatnie miesiące w parafii Deszkowice naznaczone były dwoma żałobnymi uroczystościami,  podczas 
których pożegnaliśmy młodych ludzi będących ojcami rodzin, a dla braci strażackiej - dobrymi kolegami – druhami 
z OSP Kulików i Źrebce. Czy pomoc dla tych osieroconych dzieci i wdów nie skończyła się na westchnięciu nad ich 
losem w dniu pogrzebów najbliższych? Można i trzeba im pomóc! Jest to sprawa delikatna, wymagająca wyczucia 
lecz koniecznie potrzebna. 

Kolejną kwestią, na którą trzeba popatrzeć, rozliczając się z wykorzystania  minionego czasu jest szacunek 
dla tradycji i religii. A dokładnie chodzi mi o poszanowanie czasu świątecznego i powstrzymania się od prac 
polowych w niedzielę (tak jak czynili to nasi dziadkowie) a także nieprzedkładania innych zajęć w te dni, jak np. 
wyjazd na giełdę na Mokre lub też – o zgrozo! – do budowlanych marketów Castorama czy Nomi zamiast na mszę 
do kościoła. Czyż wdzięczność Panu Bogu okazywać można tylko w czasie najważniejszych świąt i tydzień po nich 
zaś już kolejne niedziele wykorzystywać „normalniej” i przyjemniej wśród pokrzykiwań azjatów – „kosule po 
5 złotych”? To jest teraz nowa „religia” gromadząca więcej „wiernych” na promocji bawełnianych skarpet niż 
Najświętszy Sakrament na procesji rezurekcyjnej. Pytanie – czy na końcu tej nowej religii jest tak samo korzystna 
oferta dla jej wyznawców jak dla wiernych Chrystusowi? Bycie wyznawcą religii giełdowo-marketowej to jest 
powód do dumy? Atmosfera świąt i niedziel została zamieniona na łowy promocyjnych towarów i szukanie 
wyjątkowo korzystnych okazji cenowych. 

Jeszcze nie tak dawno poszanowanie tradycji w naszych wioskach było utrzymywane poprzez pozdrawianie 
się wzajemnie pracujących na polach i przechodzących drogą - słowami: Boże dopomóż! a odpowiadano: Daj Panie 
Boże! Wchodząc do domu, witało się gospodarzy słowem: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – ile z osób dziś 
mieszkających na wsi przekazuje tę chrześcijańską tradycję młodemu pokoleniu? Czy nawet wśród starszych nie 
panuje dziś - wmówione przez telewizję- przekonanie, że zachowanie takie ma w sobie coś ze staroświeckości 
i„ciemnogrodu” 

Na progu 2014 roku proszę was drodzy czytelnicy, popatrzcie na inne jeszcze aspekty, które nie zostały 
umieszczone w tym artykule, lecz jedynie dały klucz do spojrzenia na szerszą liczbę przypadków, jakie każdemu 
z nas do przejścia gotuje codzienność. 

By z satysfakcją móc  za rok spoglądać w przeszłość, potrzeba nam wiele pracy nad sobą. Trzeba 
przełamywania niejednokrotnie naszych wewnętrznych barier. Musimy dostrzec, że w wierności tradycji i Bogu - 
jest siła.  Powinniśmy także zrozumieć, że w służbie drugiemu człowiekowi jest źródło radości i satysfakcji.  Albert 
Schweiser-niemiecki lekarz pracujący w Afryce mawiał „Prawdziwe szczęście człowiek odnajdzie tylko wtedy, gdy 
zacznie służyć innym”. Trzeba zatem czynów szlachetnych i nie wyrachowanych na własną korzyść a na pożytek 
szerokiej społeczności, każdej z naszych sąsiedzkich gmin. Po takiej pracy spokojnie będzie można powiedzieć – to 
był dobry rok!  

 
(Autor: Tomasz Jaworski ) 

Rozłopy 

 
Rozłopy położone są na południowym 

skraju naszej gminy  w pięknej równinie na stoku 
płaskowzgórza szczebrzeskiego. Posiadają lekką, 
urodzajna glebę rolną, zaś pastwisk i łąk nie mają. 

Pierwsza pisana wzmianka o tej 
miejscowości pochodzi z 14 listopada 1398 roku. 
Wtedy Dymitr z Goraja przekazał bratankom dobra 
Szczebrzeszyn z piętnastoma okolicznymi wsiami. 

Rejestr poborowy powiatu 
krasnostawskiego z 1564 roku we wsi notował 
11 łanów użytków, 2 zagrodników bez ziemi, 
1 komornika i cerkiew. Pierwsza wzmianka 
o cerkwi pochodzi z 1563 roku. Według 
dostępnych źródeł w 1759 r. drewniana cerkiew 
pw. świętej Opieki NMP należała do dekanatu 
szczebrzeszyńskiego. 

Kolejny rejestr poborowy z 1589 roku 
zapisuje we wsi 11 łanów użytków, 3 zagrodników 
bez ziemi, 2 komorników z bydłem, 2 komorników 

Mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783  
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bez bydła i staw.  W 1596 wieś nabył Jan Zamoyski włączając ją do Ordynacji Zamoyskiej. Wchodziła w skład dóbr 
Rodaczek.  

Pod koniec XVIII wieku w Rozłopach były 43 gospodarstwa, a w 1783 wieś należała do klucza 
szczebrzeszyńskiego. Mikołaj Stworzyński w swoim dziele z 1834 roku pod tytułem Opisanie Statystyczno-
Historyczne Dóbr Ordynacji Zamoyskiej pisał: „W Kawęczynie nad Wieprzem są grónta gromady rozłopskiey 
dawniey teyże nadane na łąki. Łąki te przez zamulenie i oschnięcie zamieniły się w grónt orny, a że i tego 
gromada Rozłopska dla odległości blizko milowey nie używała, nastąpiły stąd gróntów rzeczonych bliższym 
włościanom, a nawet Szczebrzeskim Mieszczanom orędowania, odstępowania i przedaże. Gromada Kawęczyńska 
tych gróntów bardzo bliskich żądała wyznaczenia na czynsz lub Pańsczyznę dla siebie. To wypisuie inwentarz 
z Roku 1790. Roku 1793 w Rozłopach w czerwcu gradobicie szkodliwe było” 

Około 1824 roku w Rozłopach, w zabudowaniach dawnej parafii mieszkał ksiądz unicki Iwaszkiewicz,  
administrator parafii grecko-katolickiej w Szczebrzeszynie, a w latach 1824—49 prefekt szczebrzeszyńskiego 
gimnazjum. W 1919 roku pisała o nim „Kronika Powiatu Zamojskiego”: „Posiadał opinję dziwaka, nieledwie 
warjata i podobno przez swe władze duchowne miał być oddany do szpitala dla obłąkanych w Lublinie. Ze względu 
na ówczesne stosunki wyznaniowe w Królestwie, zwłaszcza z unitami, xiądz Iwaszkiewicz podlegał stałej poufnej 
obserwacji policyjnej, podejrzewano go nawet o symulowani obłędu.  

Spis z 1827 roku notował wieś liczącą 42 domy i 255 mieszkańców w powiecie zamojskim i parafii 
Mokrelipie. W 1880 we wsi było 27 domów i 484 mieszkańców (260 katolików) i 1154 morgi ziemi. 

W 1917 we wsi były 64 gospodarstwa, a w 1921 roku Rozłopy wraz z folwarkiem liczyły 118 domów i 688 
mieszkańców.  

 
„Słowo Pomorskie” z w 22 maja 1931 

roku pisało: „Z Zamościa donoszą, że 
w ostatnich dniach okoliczne powiaty nawiedziła 
klęska pożarów. I tak w powiecie zamojskim 
pastwą pożaru padała wieś Rozłopy, gdzie 
spłonęło 30 gospodarstw oraz wieś Tereszpol, 
gdzie spaliło się 80 gospodarstw. W pierwszym 
wypadku przyczyną pożaru był rzucony 
niedopałek papierosa. Przyczyny drugiego 
pożaru dotychczas nie wyjaśniono.” 

 
Na początku okupacji we wsi założono 

grupę niepodległościową. Należeli do niej Feliks 
(ps. „Dąb”), Bolesław, Jan i Józef Świrgoniowie, 
Józef, Wiktor i Bolesław Grabatowie, Władysław 
Bis, Tadeusz i Franciszek Godziszowie oraz 
Wincenty Polak. 

W 1941 roku siedemdziesięcioletni 
Marcin Polak z Rozłop oświadczył Niemcom 
wysiedlającym wieś, że jest niezdolny do pracy, ale może paść u nich krowy, jednak nigdzie nie pójdzie. 
Wyprowadzono go przed dom i zastrzelono. 

6 kwietnia 1943 roku dwie drużyny ppor. „Doliny” wpadły w zasadzkę w Rozłopach. 7 osób zostało 
zabitych, 8 rannych. W tym miejscu stworzono grób z pamiątkową tablicą. 

10 lipca 1943 roku Rozłopy zostały wysiedlone przez hitlerowców i do opuszczonych  wprowadzono 
kolonistów niemieckich. Słynący z okrucieństwa dorfführer ze wsi Rozłopy w pow. Zamojskim zmuszał 
mieszkańców sąsiednich wsi do pracy u kolonistów niemieckich. Świadkiem  takiej „łapanki” w Mokremlipiu, 
w czasie której pojmana ludność była nieludzko traktowana był żołnierz BCh Henryk Kordas ps. Mały z OS 
„Wichra”, który w odwecie postanowił dorfführera zlikwidować. 

26 września przeprowadzono nieudaną akcję na esesmana Ryliego, zastępcę dorfführera z Rozłop. Zabijał 
on Polaków bez przyczyny. Zlikwidowano go dopiero 2 października, gdy stał na czele strażników osłaniających 
kolonistów, którzy młócili zboże. Jednemu z ocalonych strażników nakazano informować żandarmów, że akcję 
przeprowadzili partyzanci radzieccy. Dzięki temu wieś uniknęła  represji. W połowie października zlikwidowano 
dorfführera z Rozłop. Dokonał tego Wincenty Kot (ps. „Osa”), który nie zsiadając z roweru wyjął pistolet 
i zastrzelił Niemca.  

W 1986 w części wsi Rozłopy zwanej Doroszewszczyzna znajdowało się 50 gospodarstw i kilkanaście rodzin 
Doroszewskich.  

Od 1 grudnia 2004 roku we wsi działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Prowadzone są w nim zajęcia 
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Cele realizowane są w pracowniach: ceramicznej, krawiecko-
dziewiarskiej, plastycznej, ogrodniczej, poligraficznej, gospodarstwa domowego oraz stolarsko-wikliniarskiej.  

 
 

(Autor: sw) 

Karte Des Weslichen Rusland, 1917 r.  
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Żywa szopka w Tworyczowie 
 

Przed kościołem św. Piotra i Pawła w Tworyczowie po raz drugi można było oglądać lub brać udział 
w żywej szopce bożonarodzeniowej. Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia był proboszcz 
tutejszej parafii, ks. Marek Gudz. To on, przy udziale parafian oraz innych zaangażowanych osób, pokazał 
piękną lekcję historii oraz przyjścia na świat Zbawiciela. 

 
Stajenka, o której piszę jest zbudowana przy starej 

dzwonnicy, gdzie zwierzęta znajdują schronienie. W jej centralnym 
miejscu znajdują się postaci Świętej Rodziny oraz Trzech Króli, 
wyrzeźbione w drewnie. Figury otoczone żywymi zwierzętami 
(końmi, lamą oraz osiołkami), na podłodze słoma, w żłóbku siano, 
a to pośród świerków sprawia, że żywo odczuwamy szczególny 
nastrój Bożego Narodzenia i poczucie wspólnoty chrześcijańskiej.  

Szopka cieszy się dużym zainteresowaniem parafian, nie 
tylko tych najmłodszych. Przychodzą całe rodziny, aby oddać hołd 
Nowo Narodzonemu. 

Uważam, że w przyszłości można będzie z powodzeniem 
wystawić jasełka. 

Spotkałem się z opinią, że zwierzęta niepotrzebnie się 
stresują. Zapewniam wszystkich, że zwierzęta podczas transportu 
(brałem w tym udział) jak i pobytu mają bardzo dobre warunki.  

Zwyczaj tworzenia żywych szopek zapoczątkował w 1223 roku św. Franciszek z Asyżu. Chciał w ten 
sposób pokazać realia przyjścia na świat Chrystusa. W Polsce tradycja ta rozpoczęła się tworzyć w drugiej połowie 
XX wieku w Krakowie. 

 
Opracował: Ryszard Pietrykowski  

Bitwa pod Klemensowem cz. 6 
 

28 sierpnia 1914 r. Bitwa wczorajsza zakończyła się całkowitą porażką wojska austriackiego. Przez całą 
noc i dzień dzisiejszy karetki zwoziły rannych. Nie może być mowy o tym, by ubikacje zajęte na szpital zdołały 
pomieścić tylu rannych. Skutkiem tego zarząd szpitala oznajmił mieszkańcom, że z dniem jutrzejszym, w miarę 
przybywania chorych, zajmowane będą domy prywatne. Lecz wobec sprzeciwu mieszkańców sanitariusze otrzymali 
rozkaz, by następne karetki z rannymi bezpośrednio skierowywano do Szczebrzeszyna. 
 

29 sierpnia  Byłam dziś w szpitalu austriackim. Słyszałam skargi rannych. Jeden jęk rozpaczy, tęsknoty, 
bólu...  
 

30 sierpnia Produktów niezbędnych do jakiej takiej wegetacji brak. W miejscowym sklepie spożywczym 
pozostało tylko trochę porcelany, szczotek, naczyń emaliowanych i wspomnienie, że niegdyś można było tam 
dostać artykuły spożywcze. Intendentura szpitalna zajęła piekarnię miejscową na wyłączny swój użytek. Wypieka 
codziennie około 300 pudów chleba, którego część zostawia dla załogi i szpitala, resztę odsyła dla armii. Zmieniły 
się role: teraz oni mają chleb, a my naprawdę jesteśmy głodni: Bydło, świnie całymi partiami pędzą do Biłgoraja 
lub wprost za granicę. Ceny określają sami, np. za krowę mleczną płacą 25 guldenów i niżej. Częściej atoli dają 
kwity. Drób, jaja, cielęcinę zjadają na miejscu. Konie rekwirują pośpiesznie i uprowadzają do Galicji. Dzisiaj 
z Bodaczowa popędzono pod karabinami około 50 sztuk krów i jałowizny rasowej, których protoplastów ordynat 
wielkim nakładem sprowadził przed 14 laty wprost ze Szkocji, na folwarkach pracują dniem i nocą bez przerwy 
i pod grozą karabinów.  

Upał, kurz, masa żołnierzy, koni, nawozu, wyziewy ze szpitala — budzą poważne obawy przed epidemią, 
zwłaszcza, że dyzenteria szerzy się pośród rannych i zdrowych Austriaków w dość pośpiesznym tempie. Ale zarząd 
szpitala niezbyt troszczy się o to i o środkach dezynfekcyjnych myśleć nie chce. Ciała zmarłych każe grzebać tuż 
za sztachetami ogrodu, w którym jest szpital, czyli o kilkadziesiąt kroków od tegoż szpitala z jednej i od domów 
mieszkalnych z drugiej strony. A chowają ciała tak płytko, że poważna powstaje obawa, by psy nie odgrzebywały 
zwłok. Dopiero dziś, na kategoryczne żądanie mieszkańców, postawione przez usta 3 delegatów, zgodzono się 
grzebać na przyszłość w polu około starej kapliczki. Dzisiaj zarekwirowano 500 pudów cukru za kwitem płatnym po 
wojnie. Bitwa pod Izbicą trwa drugą dobę.  
 

2 września W obecnej chwili w fabryce leży 200 rannych Austriaków, w Szczebrzeszynie 150, Zwierzyńcu 
800. Lekarze zachwyceni są pomieszczeniem dla szpitala.  
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4 września  Po miesiącu suszy deszcz spadł nareszcie... Pod Izbicą armaty grają. Kawaleria austriacka 
przechodzi tędy codziennie. Gangrena i dyzenteria pochłaniają największą liczbę ofiar.  
 

5 września  Parodniowa bitwa pod Żółkiewką zbliża się ku końcowi. Straty austriackie są olbrzymie. 
W południe nadjechał samochód z 3 oficerami, którzy wysiadłszy udali się do kancelarii sztabu. O godz. 6 
nadjechał na motocyklu kurier od armii. Generałowi, który stał przed bramą otoczony oficerami, podał złożony we 
czworo arkusz z zielonym kwitkiem na wierzchu...  
 

6 września Sztab znikł z osady fabrycznej. Nocą z zachowaniem najściślejszej ciszy i tajemnicy odjechał 
do Biłgoraja.  

Od tej chwili zapanował popłoch i zaniepokojenie pośród załogi szpitalnej.  
Panika zwiększyła się jeszcze bardziej, gdy z pola bitwy nadbiegła garść rozbitków.  
W południe zakotłowało się w szpitalu jak w garnku. Krzyk, bieganie, przekleństwa, błagalne głosy chorych... 
Załoga zbierała się do ucieczki.  

Lekarz naczelny z kapelanem odjechali najpierwsi. Za ich przykładem poszła intendentura i apteka. 
Sanitariusze pouciekali na piechotę. Ranni, którzy zdołali utrzymać się na nogach, powlekli się za nimi. Pozostał 
tylko oficer z garstką piechoty i z 12 honwedami. Zabrano kilka par koni ze stajni fabrycznej, fornalki z folwarku, 
jakie jeszcze tam były, poza tym łapano przejeżdżających szosą chłopów z wozami i końmi, lecz to wszystko nie 
wystarczało na pomieszczenie tylu ludzi.  

Niepodobna opisać zgiełku, jaki panował w szpitalu przez kilka z rzędu godzin.  
Bierni mieszkańcy osady fabrycznej z drżeniem patrzyli na ten chaos, zdawali bowiem sobie sprawę z tego, jak 
poważną, decydującą chwilę przeżywają... Po ucieczce załogi pierwszą myślą ludzi dobrej woli był szpital. 
Zastano w nim 6 żołnierzy austriackich w agonii przedśmiertnej i 23 Rosjan lżej lub ciężej rannych. Pierwszych nie 
zabrała ze sobą załoga austriacka jako skazanych na śmierć nieomylną, drugich z powodu pośpiechu. Zakrzątano 
się około nieszczęśliwych. Nakarmiono zgłodniałych, lekarz fabryczny opatrzył rany, kobiety otoczyły ich opieką. 
Sprowadzono kucharkę stałą do sporządzania strawy. Ratowano czynem, pocieszano słowem, tylko tym konającym  
nic już pomóc nie można było.  
 

7 września  Czterech rannych zmarło nocy dzisiejszej. Ciała złożono w osobnej sali, wstrzymując się do 
nadejścia wojska rosyjskiego. W południe ukazała się nad fabryką «górna szpiegówka».  

Na ten raz były to aeroplany rosyjskie. W 2 godziny potem nadjechał oddział kozaków.  
 

8 września Kanonada pogoni grzmi z trzech stron — od Radecznicy, Frampola, Biłgoraja.  
Armia rosyjska przeciąga koło nas w stronę granicy austriackiej. Ludność fabryczna, korzystając ze święta, przez 
cały dzień obozuje z wojskiem, które zatrzymuje się tutaj na postój. Kosze jabłek, dzbany mleka krążą po szosie, 
niby biesiadne przysmaki w wielkiej izbie gościnnej...  

Parę tygodni temu, gdy Austriacy po raz pierwszy weszli do Zamościa, pierwszą czynnością ich było 
wykupienie tytoniu, który odesłali do głównego obozu.  

Przewidując posuchę tytoniową, kupiłam i ja pewną ilość, którą kazałam wyrobić na papierosy 
i zachowałam na przyszłość. Dziś otworzyłam moją skrytkę i obładowawszy kucharkę cennym towarem wyprawiłam 
ją na szosę.  
 

9 września Wojska rosyjskie i obozy bez przerwy ciągną w stronę granicy austriackiej. Na szosie i drogach 
roi się dniem i nocą. Wczoraj kozacy zabrali obóz austriacki w Szczebrzeszynie. Nie zdążył ujść z powodu braku 
koni.  

Po południu przyjechały wozy po rannych, którzy będą odesłani do Kijowa.....  
 

 

 (Autor: Eugenia Dominiowa) 
(Opracował: sw) 

 

 
Eugenia Dominiowa 

 

Eugenia z Aleksiewiczów Dominiowa urodziła się w 1872 roku w Ziemi Suwalskiej. Wyszedłszy za mąż za 
urzędnika cukrowni Klemensów spędziła tu 19 lat życia. Parała się trochę literaturą: napisała sztukę ludową pt. 
„Swaty”, nagrodzoną na konkursie im. Stanisława Wyspiańskiego w Poznaniu w 1912 roku i wystawioną w Teatrze 
Powszechnym, pisywała też w „Sfinksie” Bukowińskiego.  

Wybuch wojny światowej zastał ją za granicą, w Abbazji. Powróciwszy w pierwszych dniach wojny do 
domu zaczęła pisać dziennik, w którym notowała ważniejsze wydarzenia. W roku 1915 przygotowała go do druku 
i miała wydać w Warszawie. Rękopis składa się ze 127 ćwiartek papieru kancelaryjnego, zapisanych po jednej 
stronie. Dnia 30 czerwca 1915 r. został on ocenzurowany przez rosyjską cenzurę wojenną w Warszawie: na każdej 
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stronicy znajduje się podpis cenzora, a także ogromnie charakterystyczne skreślenia i poprawki. Każda dodatnia 
wzmianka o wojsku lub żołnierzu austriackim została skreślona. 

Pierwsza część pamiętnika (20 stronic) zawiera przeżycia autorki za granicą – opuszczamy ją całkowicie. 
Z części usunęliśmy wszystkie ustępy o charakterze bardziej osobistym lub też nie mające większego znaczenia. 

Autorka pisała swój pamiętnik – jak to sama zaznacza na wstępie – dzień po dniu, bezpośrednio pod 
wrażeniem tego, co widziała i przeżyła. I przez to właśnie stanowi on dokument cenniejszy, aniżeli wspomnienia 
pisane po wielu latach. Zapatrywania i poglądy autorki mogą budzić dzisiaj bardzo dużo zastrzeżeń. Hołdowała ona 
zdecydowanie orientacji rosyjskiej, dając temu jaskrawy wyraz co najmniej w irytujący sposób. Pomimo tego 
zdecydowaliśmy się pamiętnik ogłosić, uważając go za dokument historyczny, odzwierciedlający ówczesne 
nastroje pewnego odłamu społeczeństwa polskiego, a podający nam dużo szczegółów o przebiegu wojny w jej 
tygodniach na małym odcinku Zamojszczyzny. 

Z Teki Zamojskiej 1938 r. 

 

(Opracował: sw) 

40 lat w górach 
 
CZŁOWIEK GÓR 
29 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w slajdowisku organizowanym przez 

Zamojski Klub Podróżników „Śródziemie” oraz Zamojski Klub Podróżników 
„SlajdoManiak”. Tym razem gościem specjalnym był Ryszard Pawłowski, który 
zaprezentował opowieść pt. „Człowiek Gór”. 

Ryszard Pawłowski urodził się 24 czerwca 1950 roku w Bogatyni. Jest on 
czołowym polskim taternikiem, alpinistą i himalaistą, czterokrotnym zdobywcą Mount 
Everest, autorem nowych dróg, pierwszych polskich wejść i wartościowych powtórzeń. 
Należy do prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku.  Wspinał się między innymi 
na Alasce, w Alpach Nowozelandzkich, Alpach, Andach, Himalajach, Hindukuszu, 
Karakorum, Kaukazie, Pamirze, Patagonii, Tatrach, Yosemite.  

Ryszard Pawłowski wspominał swoich partnerów, w tym Krzysztofa Wielickiego, 
Piotra Pustelnika, Andrzeja Hartmana Janusza Majera i Jerzego Kukuczkę, którego 
partnerem był w jego ostatniej wyprawie. Himalaista opowiadał historię swojego życia, 
zaczynając od weekendowych wyjazdów w skałki do najnowszego wejścia, 20 maja 2012 
roku na Mount Everest. Mówił też o swojej rodzinie, do której powrót jest najważniejszy w każdej wyprawie. 

Ważniejsze wejścia Ryszarda Pawłowskiego to: 
Shayoz Zom (6855 m), pierwsze wejście północną flanką, 31 lipca–2 sierpnia 1977 r. 
Akher Chagh (7017 m), nowa droga zachodnim filarem, 3-7 sierpnia 1977 r. 
Piramide de Garcilaso (5885 m), nowa droga zachodnią granią, 6-10 września 1978 r. 
Rishi Kot (6236 m), nowa droga na pn.-zach. ścianie, 9-10 września 1979 r. 
Broad Peak (8051 m), 14 lipca 1984 r. 
Fitz Roy (3441 m), Droga Argentyńska, 1 polskie przejście, 19-20 grudnia 1987 r. 
Uszba Północna (4694 m), Droga Griszczenki, 1 polskie przejście, 1988 r. 
Czatyn-tau (4368 m), Droga Czernośliwina, 1 polskie przejście, 1988 r. 
Annapurna I (8091 m), Droga Brytyjska, 1991 r. 
Mount Everest (8848 m), Droga Klasyczna, Pd.-Wsch. Grań, 13 maja 1994 r. 
Mount Everest (8848 m), Pólnocna Grań, 12 maja 1995 r. 
K2 (8611 m), Północny Filar, 14 sierpnia 1996 r. 
Gasherbrum I (8080 m), Droga Klasyczna – Kuluar Japoński, 15 lipca 1997 r. 
Gasherbrum II (8034 m), Droga Klasyczna, 20 lipca 1997 r. 
Shisha Pangma Middle (8008m), Droga Normalna, 4 października 2000 r. 

Obecnie Ryszard Pawłowski szkoli młodych adeptów alpinizmu i prowadzi prelekcje o tematyce górskiej. 
Organizował wyprawy dla niepełnosprawnych. Wiele razy ocierał się o śmierć, ale wszystkie te przypadki pokazały, 
że Człowiek Gór jest stworzony do klimatu gór i wspinaczek. 

Podczas slajdowiska istniała możliwość zadania pytań oraz kupienia książki, wywiadu-rzeki autorstwa 
Piotra Drożdża pt. „Ryszard Pawłowski – 40 lat w górach” z autografem himalaisty. 

 
 
 
KENIA I TANZANIA – PO OBU STRONACH KILIMANDŻARO 
Kolejny raz restaurację „Klemens” odwiedziliśmy 27 grudnia. Po wejściu do zastaliśmy położone na 

krzesłach kartki z numerami, które posłużyły do późniejszego losowania nagród. Przez kolejne 30 minut powoli 
zbierali się widzowie. Gdy sala stała się pełna, gospodarz Andrzej Bulak przedstawił gościa dnia, Marka Marcolę. 

To urodzony i zamieszkały w Zwierzyńcu podróżnik-amator. Ma na swoim koncie 70 krajów na 
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5 kontynentach, w tym wszystkie europejskie oraz niezwykłe, jak Etiopia, Kambodża czy Haiti. 
Gość przedstawił slajdowisko pt. „Kenia i Tanzania – po obu stronach Kilimandżaro”. Opowiedział o swojej 

afrykańskiej przygodzie z listopada 2010 roku. Miał możliwość obserwacji tysięcy dzikich zwierząt w pięciu parkach 
narodowych Kenii i Tanzanii. Dzięki zdjęciom odwiedziliśmy prawdziwą, dziką, czarną Afrykę z żyrafami, tapirami, 
antylopami i najbardziej zabójczymi – hipopotamami. Poznaliśmy niebezpieczeństwa kontynentu, piękne 
krajobrazy Kenii i bogactwo fauny Tanzanii.  

 Później Pan Andrzej Bulak przedstawił własną, poruszającą prezentację opisującą działanie 
Zamojskiego Klubu Podróżników, organizację trzydziestu slajdowisk i festiwalu podróżniczego. Mówił także, że to, 
co robi jest jego pasją i miłością. Dziękował ludziom, bez których te wydarzenia nie miały by miejsca. 
My dziękujemy Panu Andrzejowi za wkład włożony w przygotowanie slajdowisk, poświęcanie swojego czasu 
i pokazywanie mieszkańcom naszej okolicy, prawdziwego świata, którego nie zna prawie nikt. 

 
MOJA KORONA ZIEMI 
Kolejne  interesujące spotkanie odbędzie się 31 stycznia o godz. 19:00 w restauracji „Klemens” 

w Szczebrzeszynie. Gościem będzie Leszek Cichy, polski alpinista i himalaista, pierwszy zdobywca Mount Everest 
w porze zimowej. Spotkanie będzie miało tytuł „Moja Korona Ziemi”. 

 

(Autor: sw) 

Dryblując przez granicę 

 
Piłka nożna od wielu lat jest jedną z moich największych pasji. Sama 

nie gram, ale staram się to sobie wynagrodzić przez śledzenie meczów, zarówno 
w TV, jak i na stadionach, aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej drużyny i być 
na bieżąco ze sportem, który jest najpopularniejszy na świecie. Pamiętam, jak 
ogłosili w 2007 roku, że w Polsce odbędzie się Euro 2012 – nieopisane uczucie. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co przez lata będą chcieli – i zrobią – 
z Reprezentacją. Zamiast aktywnego uczestnictwa, śledzenia, kibicowania na 
stadionie czy w strefie kibica, zmuszona zostałam do bycia przeciwko, a moje 
miejsce zostało zastąpione przez kogoś z grupy „piknikowej”. Lecz to temat na 
odrębną dyskusję. 
 

„Czasami wydaje mi się, że na trybunach stadionów zbiera się najlepsza 
część naszego społeczeństwa. Na pewno najbardziej hałaśliwa." /s. 12 
 

Literacko-piłkarskie połączenie, które zostało wydane przez wydawnictwo 
Czarne stało się jednym z moich „must have” do domowej biblioteczki. Eseje o 
piłce na najwyższym poziomie, sygnowane przez jedno z najlepszych 
wydawnictw. Wśród autorów znalazło się po czworo twórców z Polski (Paweł 
Huelle, Marek Bieńczyk, Natasza Goerke, Piotr Siemion) i Ukrainy (Natalka 
Śniadanko, Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Uszkałow, Serhij Żadan). Każde z nich 
zaprezentowało inne miasto-gospodarza mistrzostw Europy. U każdego z pisarzy 
widać także inne podejście do tematu. U jednych Euro 2012 jest tylko pretekstem do przywołania historycznych 
wydarzeń danego miasta czy prywatnych odczuć związanych z piłką nożną (Wrocław, Lwów, Poznań). U innych 
z kolei (głównie mężczyzn, bo niestety kobiety nie do końca jak widać odnalazły się w temacie) to właśnie piłka 
nożna była centrum opowieści, czasami smutnych, z przeszłości, pełnych osobistego zaangażowania bohaterów. 
Z pewnością autorzy nie wyczerpali tematu – można napisać o miastach-gospodarzach więcej, ciekawiej, lepiej, 
ale z drugiej strony cenię to, że osoby, które w kilku przypadkach nie do końca czują się związane z tą dyscypliną, 
spróbowały swoich sił i z pewnością nie poległy. 
 

„Bo futbol to rzecz samowystarczalna, przynosi radość i rozczarowania tylko tak długo, jak sam traktujesz 
go poważnie, jak długo wierzysz w swoją drużynę i nie rozczarowujesz się nią nawet po największych porażkach. 
Wszystko inne to tylko próba grania na naszych uczuciach, na naszej wierze i miłości." / s. 224 
 

Bardzo podobały mi się zdjęcia, które obrazują ten zbiór tekstów. Są proste, a jednocześnie 
przedstawiają wiele aspektów piłki nożnej. Najbardziej wartościowe i cenne jest w nich uchwycenie momentów, 
często niezauważalnych przez zwykłych przechodniów czy uczestników wydarzeń oraz reporterskie oko fotografa. 
 

„Dryblując przez granicę. Polsko-ukraińskie Euro 2012” to ważny i ciekawy zbiór esejów. Moim 
zdaniem jest to jedna z najlepszych publikacji, która ukazała się w czasie „boomu” na książki związane z Euro 
2012. I chociaż prywatnie uważam, że w meczu literackim Ukraina pokonała Polskę 4:0, to z pewnością – mimo 
wyniku- nie był to jednostronny pojedynek.  
 

(Autor: Edyta Kondrat) 
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Sport 
Wywiad 

 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Łukaszem Wróblem, piłkarzem 

Roztocza Szczebrzeszyn, który zdobył wraz z drużyną Spartan Lublin Mistrzostwo 
Polski Niesłyszących. Łukasz mieszka w Mokremlipiu, jest wychowankiem Relaxu 
Radecznica. Gra na pozycji skrzydłowego lub napastnika, a urodził się w 1995 roku. 
 
 
Sekrety Wsi: Na wstępie chciałbym pogratulować Ci zdobycia Mistrzostwa Polski. 

Może na początek opowiesz co nie co o turnieju finałowym w Krakowie? 

Łukasz Wróbel: Dziękuje za gratulacje. Turniej był wspaniały, oczywiście 
weszliśmy do finału wygrywając z pięcioma drużynami (Mazowsze Warszawa,Ton Poznań, 
ŁKSG Łódź, IG Warszawa), a w finale wygraliśmy z Bagrym Kraków. 
 

Sekrety Wsi: Który z meczów na turnieju był najtrudniejszy? 

Łukasz Wróbel: Najtrudniejszy mecz był w półfinale z IG Warszawa, mimo to udało się nam wygrać 2:1. 

Sekrety Wsi: Jak oceniasz ogólny poziom turnieju? 

Łukasz Wróbel: Moim zdaniem turniej był na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie drużyny grały na maksimum 

swoich możliwości, każda z drużyn chciała pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie i zagrać w finale.  

Sekrety Wsi: Co powiesz o kolegach z drużyny? Jaki poziom reprezentują? Czy grają na co dzień w rozgrywkach 

ligowych? 

Łukasz Wróbel: Byliśmy bardzo zgraną drużyną o czym świadczy to, że doszliśmy do finału, no i ten finał 
wygraliśmy. Z tego co wiem oprócz mnie moi koledzy także 
grają w drużynach ligowych od Klasy „B” do IV Ligi. 
 

Sekrety Wsi: Jak wyglądały wasze przygotowania do turnieju finałowego? 

Łukasz Wróbel: Nie było jakichś specjalnych przygotowań. Wszyscy trenujemy na co dzień w swoich macierzystych 
klubach.  
 
Sekrety Wsi: Na jakiej pozycji grałeś w turnieju finałowym? Co było Twoim najważniejszym zadaniem na boisku? 
 
Łukasz Wróbel: Pierwszy mecz grupowy grałem w ataku i zdobyłem dwie bramki. W 
kolejnych meczach trener przesunął mnie do linii obrony, gdzie grałem aż do finału. Myślę, że byłem potrzebny w 
defensywie i decyzja trenera w końcowym rozrachunku okazała się słuszna. 
 

Sekrety Wsi: Jak dokładniej przebiegał finał? 

Łukasz Wróbel: Jak już wcześniej wspomniałem w finale graliśmy z Bagrym Kraków. Do przerwy wygrywaliśmy 1:0, 
ale mogliśmy prowadzić dużo więcej. Po 
przerwie strzeliliśmy jeszcze trzy bramki i w końcu wygraliśmy 4:3. 
 
Sekrety Wsi: Opowiedz trochę o sobie, o początkach Twojej przygody z piłką? Gdzie zaczynałeś? Kto był Twoim 
pierwszym trenerem? 
 
Łukasz Wróbel: Gdy pierwszy raz zacząłem kopać piłkę od razu pomyślałem, że 
chciałbym całe życie jak najlepiej grać w futbol.. Moje pierwsze treningi 
zaczynałem na boiskach Relaxu Radecznica. Moimi trenerami byli Wojciech Kondrat i Sylwester Krukowski. W 2010 
roku chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje postanowiłem spróbować sił na wyższym szczeblu rozgrywkowym - w 
Roztoczu Szczebrzeszyn, występującym w IV lidze. Z tą drużyną jestem związany do dziś. 
 

Sekrety Wsi: Kto z zawodowych piłkarzy jest Twoim idolem, na kimś się wzorujesz? 

Łukasz Wróbel: Pierwszym moim idolem był Cristiano Ronaldo. Obecnie bardzo podoba mi się także gra Wayne'a 
Rooney'a i Robina Van Persie. 
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Sekrety Wsi: Jakim klubom kibicujesz? 

Łukasz Wróbel: Moim ulubionym klubem jest Manchester United. 
 

Sekrety Wsi: Na jakiej pozycji najbardziej lubisz grać? 

Łukasz Wróbel:Najbardziej lubię grać w ataku, ale mogę występować na każdej pozycji, w zależności od potrzeby. 

Sekrety Wsi: Jak wygląda obecnie Twoja sytuacja w Roztoczu Szczebrzeszyn? 

Łukasz Wróbel: Po rundzie jesiennej zajmujemy 14 miejsce w lidze. Jeżeli trener będzie mnie potrzebował w 
pierwszym składzie, to jak najbardziej chciałbym dalej grać w Roztoczu. 
 

Sekrety Wsi: Jakie masz sportowe plany na przyszłość?  

Łukasz Wróbel: Moje dalsze sportowe plany wiążę z moimi klubami: Roztocze Szczebrzeszyn i Spartan Lublin, oraz 
Kadrze Narodowej Dla Niesłyszących, do której zostałem powołany. 
 

Sekrety Wsi: Twoje sportowe marzenie? 

Łukasz Wróbel: Moim największym marzeniem jest zagrać kiedyś na Old Trafford. 
 
Sekrety Wsi: Co byś poradził młodym zawodnikom, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z piłką? 
 
Łukasz Wróbel: Młodszym kolegom poradziłbym, aby zawzięcie trenowali i nie poddawali się już po pierwszych 
nieudanych zawodach.  
 

ROZMAWIAŁ: Wojciech Kondrat 

Z życia OSP 
OSP MICHALÓW 
 

Historia jednostki napisana została na podstawie dokumentów udostępnionych przez Archiwum 
Państwowe w Zamościu i Archiwum Urzędu Gminy w Sułowie, „Przeglądu Pożarniczego” oraz publikacji 
„Straże Pożarne na Zmojszczyźnie” płk. poż. Mieczysława Skiby. 
 

Okres powstania michalowskiej straży pożarnej sięga 1925 roku. Miejscowość wówczas należała do 
Ordynacji Zamoyskiej. Ofiarność fundatora Ordynata Hrabiego Maurycego Zamoyskiego znalazła wyraz w budowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Straż michalowska prowadzona była przez administracje zakładów przemysłowych 
Ordynacji Zamoyskiej w Zwierzyńcu. W roku 1925 na wniosek ówczesnego naczelnika straży w Zwierzyńcu, druha 
Władysława Botty uczyniono straż jako powszechną i gminną.  
W 1931 roku dla skorygowania kierownictwa z innymi oddziałami Straży na terenie Ordynacji poza Zwierzyńcem – 
cukrownia Klemensów, Tartak Długi Kąt i Michalowem zostały za obopólnym porozumieniem poddane pod 
względem administracyjnym i szkoleniowym Zarządowi i Komendzie Straży Zwierzynieckiej. W roku tym powstał 
VIII Pluton (Folwarki Michalowskie) założony zapobiegliwością druhny Ludwiki Grabkowskiej, która pełniła również 
funkcję członka Zarządu Straży Zwierzynieckiej. Dowódcą plutonu był druh Stefan Podgórny. 

Oddział w Michalowie liczył 20 druhów strażaków.  
Pomimo zapewnienia stałej pomocy ze strony patronującej Instytucji Ordynacji, Straż w Michalowie zabiegała 
własnym wysiłkiem o fundusze na swoje potrzeby, urządzając różne dochodowe imprezy, koncerty, loterie, 
przedstawienia i zabawy taneczne.  
Straż również brała udział w różnych uroczystościach strażackich i patriotycznych. 
W 1936 roku utrzymywała się bez większych subsydiów.  
W roku tym straż posiadała wóz rekwizytowy, motopompę, sikawkę przenośną, węże gumowe do motopomp, węże 
parciane, beczkowóz, drabinę hakówkę oraz dysponowała kompletnym umundurowaniem i uzbrojeniem.  

8 marca 1946 roku Komisja w składzie Jan Gąsior -  Gromada Sułowiec, Stanisław Kurasiewicz  - Gromada 
Sułowiec i  Adam Bartnik  - Gromada Tworyczów dokonała pierwszych oględzin sprzętu i zaplecza OSP po II wojnie 
światowej. Komisja stwierdziła, że straż jest zupełnie nieczynna. 

Rok 1956 to reaktywacja jednostki jako straż przyzakładowa przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym, 
które powstało w 1946 roku. 
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Jednostka motopompę otrzymała w roku 1956. 
W styczniu  1964 roku Państwowa Komenda Straży Pożarnych w Zamościu wyraziła zadowolenie z ożywionej 
działalności OSP PGR Michalów i zainteresowania kierowników  działalnością pożarniczą na terenie zakładu pracy.  
W dniu 23 kwietnia 1968 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydział spraw wewnętrznych w Zamościu 
zarejestrował i zalegalizował wszystkie zarządy z terenu działania powiatu oraz otrzymał wykaz członków 
poszczególnych jednostek. OSP PGR w Michalowie została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności z 
144. Rejestracji dokonała starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna Koper. 

Jednostka liczyła 19 członków. Feliks Kieloch naczelnik, Edward Stefaniak prezes, Stefan Jabłoński, 
Bronisław Szyduk, Jan Garbaty, Stanisław Wal, Adam Poliwczak, Władysław Humaniak, Józef Spryszak, Kazimierz 
Poliwczak, Czesław Łuszczak, Andrzej Turczyniak, Edward Mazur, Marian Iwańczyk, Czesław Kozina, Izydor Koper, 
Kazimierz Dragan, Bolesław Zalewski, Aleksander Wołczk. 
W roku 1978 OSP Michalów PGR liczyło 13 członków. Jednostka typu „M” wyposażona w motopompę M-800. 
W 1979 roku jednostka działająca przy zakładzie rolnym liczyła 16 strażaków. 
W 1984 i 1985 roku OSP przy Zakładzie Rolnym liczyła 18 członków. Wyposażona była w motopompę M-800 
z wężami ssawnymi i tłocznymi, ubrania ochronne, hełmy i pasy bojowe dla jednej sekcji 9 osób. 
w 1986 roku jednostka OSP Michałów PGR liczyła 13 członków dysponowała motopompą M-800, wężami ssawnymi, 
wężami tłocznymi W-52 i W-75, ubraniami wyjściowymi i ochronnymi.  
Na walnym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu w 1991 roku na prezesa wybrano Stanisława Prokopczyka, 
I wiceprezesa i Andrzeja Turczyniaka, skarbnika Leszka Wiszniewskiego, sekretarza Józefa Wypycha i gospodarza 
Piotra Florka.  

Zarząd zarejestrowany w dniu 21 listopada 1991 roku w sądzie wojewódzkim w Zamościu w I wydziale 
Cywilnym. 
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23 lutego 1996 roku na prezesa wybrano Piotra Florka, 
wiceprezesa Stanisława Florka, naczelnika Andrzeja Turczyniaka, skarbnika Adama Pycka i gospodarza Piotra 
Florka. Komisja Rewizyjna w składzie: Zbigniew Dąbski – przewodniczący, Ryszard Sobczyk i Zenon Karpiuk 
członkowie. 

Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod numerem 
ST/A/499 w dniu 11 kwietnia 1996 roku. 
W 1996 roku jednostka liczyła 27 członków. 
14 marca 1999 roku na walnym zebraniu powołano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Zbigniew Kukułowicz, 
naczelnikiem Piotr Florek, wiceprezesem Andrzej Kawucha, sekretarzem Arkadiusz Siemczyk, skarbnikiem Wiesław 
Żuk. Komisje rewizyjną tworzyli: przewodniczący Andrzej Turczyniak, członkowie Jan Godzisz i Andrzej Bubiłek. 
Na zebraniu przyjęto nowych członków: Krzysztofa Senderka, Janusza Kukiełkę i Stanisława Kobylarza. 
5 maja 1999 roku sąd okręgowy w Zamościu I wydział Cywilny dokonał zmian w rejestrze OSP. Wykreślono Piotra 
Florka pełniącego dotychczas funkcję naczelnika a wpisano Arkadiusza Siemczyka pełniącego równocześnie funkcję 
sekretarza. Z funkcji wiceprezesa zrezygnował Andrzej Kawucha a na tę funkcję powołano Mirosława Kasiedczaka.  

Jednostka liczyła 29 członków.  
Tomasz Bąk, Andrzej Bubiłek, Zbigniew Dąbski, Wiesław Flak, Jan Godzisz, Krzysztof Hałasa, Dominik Kania, 
Mirosław Kasiedczak, Zenon Karpiuk, Andrzej Kawucha, Zbigniew Kukułowicz, Marcin Kukułowicz, Dominik 
Kukułowicz, Zbigniew Kot, Jerzy Kryń, Marek Margol, Andrzej Turczyniak, Arkadiusz Siemczyk, Piotr Florek, Witold 
Wrona, Wiesław Żuk, Jan Adamczuk, Stanisław Kobylarz, Jan Siemko, Janusz  Kukiełka, Krzysztof Senderek, Feliks 
Kieloch, Radosław Godzisz, Marian Czop, Eugeniusz Kwapisz, Zenon Mydlak, Stanisław Wiśniewski i Sylwester Łoś.    
W 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano zarząd. Prezesem został wybrany Zbigniew 
Kukułowicz, naczelnikiem Arkadiusz Siemczyk, skarbnikiem Wiesław Żuk. Komisje rewizyjną tworzyli: 
przewodniczący Andrzej Turczyniak, członkowie Jan Godzisz i Andrzej Bubiłek. 
W roku tym działała młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczyła 12 członków. 
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  w 2006 roku wybrano nowy zarząd. Prezesem został wybrany 
Piotr Florek, naczelnik Sylwester Łoś, sekretarz Lucjan Mirecki, skarbnik Andrzej Bubiłek, członek Marian Czop. 
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Wiesław Flak, członkami Andrzej Kawucha i Mirosław Kasiedczak.  
W 2011 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd. Prezesem został wybrany 
Andrzej Bubiłek, wiceprezesem i naczelnikiem Michał Kniaziowski, wiceprezesem Józef Czop, sekretarzem Karol 
Misiarz, skarbnikiem Andrzej Kawucha, gospodarzem Stanisław Kobylarz. Komisje rewizyjna utworzyli: 
przewodniczący Wiesław Flak, członkowie Damian Czuk i Łukasz Bąk. 

W 2013 roku jednostka skupia 20 członków czynnych i 2 honorowych.   

 (Autor: PiSzcz) 
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W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW  04.06.2000 R. MICHALÓW 

ZAJETE MIEJSCA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH  

Pierwsze miejsce MDP Michalów 

 

Wykaz strażaków zmarłych w 2013 r. z terenu gminy Sułów 
 
Dumała Stanisław- Tworyczów 
Kotuła Władysław – Sułowiec 
Kisiak Wiesław – Sułów 
Krawczyk Jacek – Kulików 
Wiącek Władysław - Sułów 
Gryba Józef - Tworyczów 
Romanowski Tadeusz – Źrebce 
Woźniak Wiesław – Sułów 
Mameła Edward – Sułowiec 

Magdziarz Wiesław - Sąsiadka 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP ŹREBCE 6 OSP MICHALÓW 

2 OSP SĄSIADKA 7 OSP ROZŁOPY 

3 OSP SUŁOWIEC 8 OSP DESZKOWICE PIERWSZE 

4 OSP ROZŁOPY KOLONIA 9 OSP KITÓW 

5 OSP TWORYCZÓW 10 OSP SUŁÓW 

OSP Radecznica i OSP Mokrelipie bez porażki. Lepsi jednak gospodarze. 

 

W rozegranym 29 grudnia 2013 II Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta OSP Radecznica, udział 
wzięło 6 drużyn. Grano "każdy z każdym", po 10 minut. W sumie wystąpiło 38 zawodników. Puchar Komendanta 
trafił do OSP Radecznica. Najlepszym strzelcem turnieju został Karol Kondrat (OSP Mokrelipie), zdobywca 

9 bramek. 

 

WYNIKI MECZÓW 

 

Wólka Czarnostocka - Gorajec Stara Wieś 3:2 (Harkot, Polowy - Szczepanek, Czok x2) 

Gaj Gruszczański - Radecznica 1:2 (Kazak, Kozak - K. Jabłoński) 

Mokrelipie - Radecznica II 4:0 (Kondrat x3, Wróbel) 

Gorajec Stara Wieś - Gaj Gruszczański 5:0 (Furmanek x2, Sykała, Polowy, samobójcza) 

Radecznica - Mokrelipie 0:0 

Radecznica II - Wólka Czarnostocka 2:3 (Nizioł G., Ligaj - Szczepanek x2, Czok) 

Gorajec Stara Wieś - Radecznica 2:7 (Harkot, Polowy - Kozak x3, Wachowicz, Kazak x2, Krzyszczak) 

Gaj Gruszczański - Mokrelipie 0:4 (Kondrat x2, Sikora, Marzec) 
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Radecznica II - Gorajec Stara Wieś 2:1 (Sarzyński x2 - Harkot) 

Wólka Czarnostocka - Gaj Gruszczański 3:0 (Cielica x2, Lisik) 

Radecznica II - Radecznica 2:3 (Nizioł G., Ligaj - Wachowicz, Kozak, Kazak) 

Mokrelipie - Gorajec Stara Wieś 6:1 (Kondrat x4, Wróbel x2 - Sykała) 

Gaj Gruszczański - Radecznica II 5:1 (Szymański x2, Jabłoński K., Kozak K. x2 - Nizioł G.) 

Radecznica - Wólka Czarnostocka 5:2 (Kazak x2, Kozak, Wachowicz, Krzyszczak) 

Mokrelipie - Wólka Czarnostocka 2:2 (Wróbel, Sikora - Szczepanek, Cielica) 

 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

 

1. OSP Radecznica - 13 punktów, bramki: 17-7 (+10) 

Adrian Kazak (c), Marcin Krukowski (br), Sebastian Krzyszczak, Karol Wachowicz, Adrian Kozak 

2. OSP Mokrelipie - 11, 16-3 (+13) 

Karol Kondrat (c), Kamil Marzec (br), Michał Sikora, Łukasz Wróbel, Krzysztof Studziński, Maciej Brzozowski, Jakub 

Brzozowski 

3. OSP Wólka Czarnostocka - 10, 11-6 (+5) 

Adrian Cielica (c), Bartłomiej Czok, Michał Szczepanek, Arkadiusz Chorzępa, Grzegorz Olech, Piotr Lisik 

4. OSP Gorajec Stara Wieś - 3, 10-12 (-2) 

Jakub Harkot (c), Mateusz Furmanek, Krzysztof Furmanek, Augustyn Sykała, Paweł Charkot, Krystian Kapuśniak, 

Radosław Polowy, Grzegorz Kwapisz 

5. OSP Gaj Gruszczański - 3, 6-14 (-8) 

Ernest Szymański (c), Konrad Jabłoński, Dawid Jabłoński, Daniel Maciąg, Kamil Kozak, Wojciech Sarzyński, Dariusz 

Margol 

6. OSP Radecznica II - 3, 7-16 (-9) 

Paweł Ligaj (c), Bartłomiej Ferenc (br), Grzegorz Nizioł, Sebastian Sarzyński,Marek Nizioł 

 

STRZELCY 

 

9 - Karol Kondrat (OSP Mokrelipie) 

6 - Adrian Kazak (OSP Radecznica, Adrian Kozak (OSP Radecznica) 

5 - Łukasz Wróbel (OSP Mokrelipie) 

4 - Michał Szczepanek (OSP Wólka Czarnostocka), Bartłomiej Czok (OSP Wólka Czarnostocka), Adrian Cielica (OSP 

Wólka Czarnostocka) 

3 - Sebastian Sarzyński (OSP Radecznica II), Grzegorz Nizioł (OSP Radecznica II), Jakub Harkot (OSP Gorajec Stara 

Wieś), Radosław Polowy (OSP Gorajec Stara Wieś), Karol Wachowicz (OSP Radecznica) 

2 - Michał Sikora (OSP Mokrelipie), Paweł Ligaj (OSP Radecznica II), Krzysztof Furmanek (OSP Gorajec Stara Wieś), 
Augustyn Sykała (OSP Gorajec Stara Wieś), Sebatian Krzyszczak (OSP Radecznica), Konrad Jabłoński (OSP Gaj 

Gruszczański), Ernest Szymański (OSP Gaj Gruszczański), Kamil Kozak (OSP Gaj Gruszczański) 

1 - Piotr Lisik (OSP Wólka Czarnostocka) 

 

SĘDZIOWIE - Wojciech Kondrat, Sylwester Krukowski 

 

ORGANIZATORZY - Jarosław Wachowicz, Stanisław Harkot 

 

(Autor: Wojciech Kondrat) 



 17 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Imprezy kulturalne i inne 

 
06.01 - 11:00 - Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry dętej ze Szczebrzeszyna — kościół w Deszkowicach 
08.01 – Koncert CeZika w Biłgorajskim Domu Kultury w Biłgoraju 
11.01 - 11:00 - Turniej Piłki Nożnej Halowej Orlików o Puchar Burmistrza Frampola - Hala Sportowa we 

Frampolu 
11.01 - 8:00 - Liga Halowa Piłki Nożnej Halowej LZS - Hala ZSP Nr 5 w Zamościu (Rolniczak) 
11.01 - w Stawie Noakowkim  Sąsiedzki  Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 

„Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2014  
12.01 - 9:30 - Koncert Kolęd w Wykonaniu Orkiestry dętej ze Szczebrzeszyna — kościół w Tworyczowie 
12.01 - 12:00 - Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry dętej ze Szczebrzeszyna — kościół w Klemensowie 
12.01 - 11:00 - Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów Starszych  o Puchar Burmistrza Frampola - Hala 

Sportowa we Frampolu 
17.01 – „Karnawał z Operetką” w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) 

w Zamościu 
18 - 19.01 - 9:00 - VII Memoriał Stanisława Wójcika - Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów Starszych - OSiR 

Biłgoraj 
19.01 – „Poranek Muzyczny” w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) 

w Zamościu 
19.01 – Koncert Noworoczny w Zamojskim Domu Kultury w Zamościu 
25.01 - 18:00 - Walne Zebranie Członków GKS Relax Radecznica - Remiza OSP w Mokremlipiu 
26.01 - 11:00 - IV Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Radecznica w Halowej Piłce Nożnej - Hala Sportowa w 

Radecznicy 
20-29.01- Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu – „Pokonaj zimową nudę” 

20-21.01   warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych 
22-23.01.  warsztaty plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej 
27-28.01.   turnieje sportowe   dla dzieci szkół podstawowych młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
29.01.        e-sporty dla dzieci szkół podstawowych młodzieży gimnazjalnej i  ponadgimnazjalnej 

30 – 31.01 – Turniej zimowy (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, warcaby) remiza OSP Sułów. Wstęp wolny, 
bez ograniczeń wiekowych. 

31.01 – „Koncert Kameralny” w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (Stara Brama Lwowska) 
w Zamościu 

01.02 - 17:00— Walne Zebranie członków KŻR LOK Gminy Sułów — Remiza OSP w Sułowie 

 Zapraszamy na konkurs kolęd w Stawie 
Noakowskim 

 
11.01.2014 r. w Stawie Noakowkim (gm. Nielisz) odbędzie się Sąsiedzki  Konkurs Kolęd, Pastorałek 

i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2014 r. Celem organizacji Konkursu  jest 
prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce bożonarodzeniowej, 
wyszukiwanie i wspieranie  talentów, umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z innymi wykonawcami, 
poznanie, integracja  oraz wymiana doświadczeń między  różnymi  środowiskami muzycznymi działającymi 
w sąsiednich gminach i powiatach.   

Konkurs skierowany jest do różnych  grup wiekowych według regulaminu są to: dzieci szkół podstawowych, 
młodzież gimnazjalna i dorośli. Artyści występują w dwóch kategoriach solista- wokalista, oraz zespół wokalny 
i wokalno- instrumentalny.     Wykonania ocenia profesjonalna komisja pod przewodnictwem  
emerytowanej solistki   Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu Pani Ireny Dużyńskiej. 
Wyniki konkursu są  ogłoszone po zakończeniu przesłuchań w każdej kategorii wiekowej.   

Uświetnieniem uroczystości będzie koncert kolęd w wykonaniu  zespołu Ale Cantare z Płoskiego 
(gm. Zamość). Koncert odbędzie się w godzinach popołudniowych przed ogłoszeniem wyników dla trzeciej grupy 
wiekowej (dorośli)   

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na stronie 
internetowej  Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu (adres www.gok.nielisz.pl) i przesłanie drogą mailową lub 
osobiste doręczenie.  Przesłuchania w pierwszej kategorii wiekowej  rozpoczną się  o godz. 8.30 w Klubie Kultury 
w Stawie Noakowskim.   

(Autor: Agnieszka Zymon) 

http://www.gok.nielisz.pl/
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Gminne spotkanie opłatkowe KGW w Złojcu 
 
3 stycznia w „Domu Ludowym  w Złojcu” odbyło się spotkanie opłatkowe dla  Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

Zespołów Śpiewaczych  z  terenu gminy Nielisz.  Życzenia i podziękowania za miniony rok pracy w dziedzinie  
zachowywania i krzewienia kultury 
ludowej składał Paniom Wójt Gminy 
Nielisz Adam Wal,  przewodniczący Rady 
Gminy w Nieliszu Jerzy Nowiński, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Nieliszu Agnieszka Zymon oraz proboszcz 
parafii Chrystusa Króla w Złojcu Ksiądz 
Kanonik Tomasz Rogowski.  

Po  życzeniach i przełamaniu się 
opłatkiem  nastąpiło  wspólne 
kolędowanie.  Obok   popularnych  kolęd 
wybrzmiały także mało znane dawne  
bożonarodzeniowe utwory ludowe, które 
znalazły się w niedawno wydanym zbiorze 
pt. „Tradycyjne pieśni ludowe gminy 
Nielisz”.  

Książka zawiera 121 pieśni pozyskanych od mieszkańców gminy Nielisz.  Ich układ stanowi swoistą 
opowieść o przebiegu życia pokoleń poprzedzających dzisiejszych mieszkańców gminy Duża liczba i różnorodność 
pieśni świadczy o muzykalności, dawnych mieszkańców gminy i  że  pieśni stosownie do wieku, pory roku oraz 
kalendarza liturgicznego towarzyszyły im we wszystkich etapach życia (…)– pisze we wstępie Marian Chyżyński 
autor publikacji, który pracował nad zebraniem, wyborem, transkrypcją oraz muzycznym opracowaniem  
materiału. 

Obecny na spotkaniu autor dziękując  za współpracę przy publikacji  również  złożył Paniom serdeczne 
życzenia zachęcając do dalszej pracy w dziedzinie pielęgnowania  wiejskiego  folkloru muzycznego.     

Obok  kolędowania czas wspólnego  świętowania upłynął także na radosnej biesiadzie przy wyśmienitym  
poczęstunku  przygotowanym przez Gospodynie z gminy Nielisz w  szczególności zaś przez Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Złojca I.  

(Autor: Agnieszka Zymon) 

Seta i galareta 

 
PIERNICZKI 
25dag miodu(może być sztuczny) 
5 dag masła(łyżka) 
1 czubata łyżka przyprawy do pierników 
50 dag mąki(4 szklanki) 
1,5 łyżeczki sody 
2 całe jajka 
25 dag cukru(szkl.) 
 
Miód zagrzać prawie do wrzenia wraz tłuszczem i 
przyprawą. Na stolnicę wysypać mąkę zmieszaną z sodą. 
Zrobić w środku dołek i wlewać ciepły miód, zagarniając 
mąkę nożem. Następnie dodać jajka i cukier. Wyrobić 
ciasto jak na kluski. Rozwałkować placek grubości 0,5 
cm(może być cieńszy). Wykrawać ciasteczka; układać na 
blaszce wysmarowanej tłuszczem i posypanej mąką. 
Piec w temperaturze 180 stopni C. Lekko zrumienione 
zdejmować z blachy (pieką się bardzo szybko ok.10 
min). Pierniczki po wystygnięciu można lukrować. 
 
 
LUKIER 
1 szklanka cukru pudru 
Pół białka 
Sok z połowy cytryny 

Utrzeć, można dodać barwnik, np. sok z buraka 

ćwikłowego 

 
TĘCZOWA SAŁATKA MAKARONOWA 
Składniki 
450 g trójkolorowego makaronu rotini (świderki) 
115 g salami w plasterkach 
90 g różyczek świeżych brokułów 
170 g czarnych oliwek, odsączonych i pokrojonych 
225 g startego sera mozzarella 
450 g sosu sałatkowego włoskiego 
 
Sposób przygotowania 
W dużym garnku zagotować osoloną wodę, wsypać 
makaron i gotować przez 8 do 10 minut, aż będzie 
aldente (tzn. lekko twardy przy nagryzieniu), odcedzić 
i dwukrotnie przepłukać zimną wodą. 
W dużej misce wymieszać ugotowany makaron z salami, 
brokułami, oliwkami, serem i sosem. 
Wstawić do lodówki na co najmniej 1 godzinę przed 
podaniem. 

(Autor: AJ) 
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Wydarzyło się w 2013 r. 

Witaj maj! 3 maj! 

Jubileusz 60 lecia kapłaństwa  
ks. prof. Czesława Bartnika 

Inauguracyjny występ Kabaretu 
„Od Siedmiu Boleści” 

Gminno - parafialne Dożynki 2013 

Apel patriotyczny  

Otwarcie  
strzelnicy KŻR LOK 
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Sekrety Wsi" – Niezależna Gazetka Regionalna 

 

 
Wydawca i Redaktorzy: 
Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
Piotr Szczurek (Sułowiec)  
Tomasz Jaworski (Deszkowice Pierwsze) 
Szymon Wiśniewski (Michalów)  
Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 
Agnieszka Zymon (Nielisz) 
Aleksandra Jaworska (Deszkowice Pierwsze) 
Edyta Kondrat (Radecznica) 
Wojciech Kondrat (Radecznica) 
Mateusz Pić (Sułów) i inni. 
 
Materiały i artykuły do następnego numeru prosimy nadesłać na adres Redakcji „Sekrety Wsi“  
do 20 dnia każdego miesiąca ;-). 
 
Adres: Sułów 142,  22-448,  Powiat Zamojski 
E-mail: sekretywsi@wp.pl,  
Strona http://forum.sulow.pl/  

Humor 
 

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

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

Wraca mąż ze szpitala, gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i zły jak nieszczęście mówi do żony: 
- Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. 

- Nie rozumiem - mówi żona. - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca! 
- Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie radził przygotować się na najgorsze. 

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

