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Od redakcji 

 

 Drodzy czytelnicy, majowym numerem 

rozpoczęliśmy drugi rok wydawania „Sekretów  Wsi”. 

Jest to zasługą zespołu  redakcyjnego, który choć 

charytatywnie to bardzo ofiarnie pracuje,  jak też 

czytelników dla których piszemy. Naszym nadrzędnym 

celem  jest służyć prawdzie, dlatego oprócz historii 

będziemy przedstawiać współczesne  fakty, tak 

często zafałszowane, lub pomijane milczeniem. 

W celu uatrakcyjnienia naszej gazetki wprowadziliśmy 

kolorową okładkę, niestety wiąże się to 

z  odwojeniem ceny  wydruku, prosimy więc 

o wyrozumiałość przy zakupie gazetki.  
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Strona: www.forum.sulow.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W tym numerze: 

 

Rycerstwo wierne tradycji str. 3 
Konstytucja 3 maja  str. 4 
Stanisław Otłowski str. 4 
Latyczyn str. 6 
Pielgrzymka do Radecznicy str. 8 
„Oczami dziecka” cz. 4 str. 9  
Wiesław Poździk str. 11 
Pierwszy dzień wolności str. 12 
Ty też możesz przenosić góry str. 12 
Marsz Żołnierzy Wyklętych str. 13 
Sport str. 14 
Strażackie rozmowy str. 17 
Z życia OSP str. 18 
Zalew  pomysłów str. 20 
Imprezy kulturalne str. 20 
Seta i galareta str. 22 
Przyszedł maj!...  str. 22 
Humor str. 24 
 

Wolność Ojczyzny  
w Duchu 3 maja 

Cena: 3 zł 

mailto:sekretywsi@wp.pl


2  

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

 

1. Czuwanie w parafii Tworyczów 
2. Wymarsz na zmianę warty – jednostka Kawęczyn Kolonia 

3. przez kałuże dzielnie kroczy na zmianę nasz redaktor naczelny 
prowadzony przez sołtysa Sułowa 

4. Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. 
 5. Druhowie z Podlesia czuwający tego dnia w radecznickim sanktuarium.  

6. Kościół Parafialny w Deszkowicach Pierwszych.  
7. Druhowie z Kulikowa i Deszkowic – gościnnie Ryszard Pietrykowski 

oraz Komendant Gminny z Sułowa – Zbigniew Goleniak 
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Wczesnym rankiem w niedzie lę 
Zmartwychwstania znowu radośnie zabiły dzwony, 
głosząc zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. 
Zdecydowana większość z nas wierzących w tym 
dniu wzięła udział w procesjach rezurekcyjnych 
w naszych parafiach. Idąc za Zmartwychwstałym 
Zbawicielem, niesionym przez kapłana 
w Monstrancji, śpiewaliśmy radośnie „ Wesoły nam 
dzień dziś nastał”. Prawdziwie nastał wesoły dzień 
świąteczny niosący nadzieję dla szczerze 
wierzących w Jezusa Odkupiciela na 
zmartwychwstanie do życia w wiecznej chwale 
niebieskiej. 

Jednak przed dniem radości i chwały  był dzień 
męki i śmierci oraz dzień Wigilii Paschalnej i noc 
czuwania przy grobie. We wszystkich tych 
wydarzeniach, jak co roku dzielnie pełnili swą służbę  
druhowie z  OSP. Nie przesadzę, jeśli napiszę tutaj, że 
są to Rycerze (w jednej z jednostek także Rycerki)  
naszych wiosek. Dlaczego porównuję naszych znanych 
dobrze sąsiadów - będących na co dzień rolnikami czy 
drobnymi przedsiębiorcami - a w wielu przypadkach 
studentami czy uczniami nawet szkół gimnazjalnych - 
do Rycerzy? Ośmielam się tak powiedzieć, ponieważ 
w tych właśnie ludziach wartości, takie jak Bóg, Honor 
i Ojczyzna  rozkwitają szczególnie pięknie. Wartości te 
ubogacone są jeszcze o cnoty ofiarności, braterskiej 

pomocy, męstwa i czystości intencji w działaniu. 
Druhowie i druhny z OSP udowodniają autentyczność 
swych postaw bardzo często podczas akcji czy to 
gaśniczych czy też ratunkowych na drogach oraz 
ochronnych przed zalewami wód , a także przy 
usuwaniu skutków nawałnic śnieżnych czy też 
porywistych burz przewracających drzewa 
i niszczących dobytek. 

Patriotą może mienić się niejeden poeta czy 
malarz, aktor, urzędnik, przedsiębiorca czy rolnik – 
każdy wykonujący solidnie swą pracę dla dobra całego 
społeczeństwa i kraju, jednak bez cnoty męstwa, ci 
wszyscy wymienieni pozostaną w domach w obliczu 
zagrożenia czyjegoś życia lub mienia. Natomiast  
rycerskie dusze w strażackich mundurach odważnie 
niosą ratunek innym, poświęcając swój czas i zdrowie, 
niejednokrotnie robiąc to z narażeniem własnego 
życia. A w chwilach podniosłych dla Kościoła 
i Ojczyzny potrafią przykładnie stanąć w mundurach 
galowych i uświetnić każdą uroczystość. Wymienię tu 
choćby obecność i służbę podczas procesji 
rezurekcyjnej czy Bożego Ciała oraz na mszy 
pasterskiej w wigilię Bożego Narodzenia przy 
obchodach rocznic narodowych, odpustach, 
dożynkach. 

Stąd pomysł, by chociaż w ten sposób 
uhonorować ich wysiłek i ofiarną służbę – pisząc o nich 
tych kilka słów. Postanowiliśmy podjąć 
zapoczątkowaną przez Komendanta Gminnego OSP 
w Sułowie druha Zbigniewa Goleniaka inicjatywę 
i w noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną 
udać się do kościołów znajdujących się na terenie, 
który obejmuje nasza gazeta, by zrobić fotoreportaż 
z czuwania jednostek OSP przy Grobie Pańskim.  

Tradycja czuwania przy Grobie Pańskim 
datowana jest w Polsce od XVIII wieku i dzięki naszym 
dzielnym strażakom przekazywana kolejnym 
pokoleniom. Nie wszystkie jednostki udało się ująć na 
zdjęciach, ponieważ w niektórych kościołach druhowie 
czuwali w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. 
Jednak także dla tych niesfotografowanych, ofiarnych 
rycerzy z naszego regionu pragniemy złożyć wyrazy 
uznania i życzyć zawsze tyle samo powrotów z akcji co 
wyjazdów do nich. Oby wasz przykład pociągał jak 
największe rzesze naśladowców. 

 
 

(Autor: Tomasz Jaworski) 
 

 
Na stronach 2, 3, 23, 24 ukazujemy to co 

uchwyciły obiektywy naszych aparatów: 

 

 

 

 
 

18, 19 - czuwanie w kościele  w Mokremlipiu.  
     Druhowie z OSP  Sąsiadka 

Rycerstwo wierne tradycji  

18 

19 
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 M o j a  w i e ś , 
Michalów to okolica 
wyjątkowej urody, 
rozłożona po obu 
stronach Wieprza, 
otoczona rozległymi 
łąkami i lasem. Miejsce 
szczególne we wsi to 
park, a w nim pałac, 
budynki mieszkalne 
i gospodarcze rozrzucone urokliwie, a należące ongiś do 
Zamoyskich. 
Osobliwością wsi Michalów był folwark z nieistniejącymi 
już czworakami, zabytkowym dworkiem i duży piętrowy 

budynek z kamienia i czerwonej cegły. To szkoła 
podstawowa. W starej szkolnej kronice napisano, że 
budynek miał być przeznaczony na biuro dla pobliskiego 
młyna. 
Przed szkołą rosły dwa potężne kasztanowce, cieszył 
oko ogródek z krzewami i kwiatami, stary sad rozsiadł 
się dookoła. Do szosy głównej prowadzącej do 
Klemensowa prowadził mały mostek rzucony na wąskim 
strumyku wpadającym do Wieprza. Wszystko to do dziś 
zostało, tyle że nie nosi już tych znamion uroku 
i tajemniczości jak za moich lat szkolnych. 
Droga do parku wiodła obok starego młyna, który 
dopiero kilka lat temu posmutniał, bo nie znajduje jak, 
to się dzisiaj mówi, nabywcy. Pracuje natomiast 

Stanisław Otłowski 

 "W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. 
Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król 
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, 
Mazowiecki, Inflancki, Smoleński, Siewierski 
i  zernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, 
w  l i c z b i e  p o d w ó j n e j  n a r ó d  p o l s k i 
reprezentującymi. /.../, dla ocalenia Ojczyzny naszej 
i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą 
konstytucję uchwalamy"./Preambuła/ 

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną 
z najważniejszych ustaw w Polsce, była ona drugą 
konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych z 1787 r. Na jej mocy Polska stała się 
monarchią dziedziczną, tym samym skończono z "wolną 
elekcją", po śmierci Stanisława Augusta tron miał być 
dziedziczony, tylko w razie wymarcia rodziny 
królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. 
Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, 
znosząc odrębność między Koroną i Litwą, 
wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. 
Tymczasem dwory państw ościennych murem stanęły 
w obronie poprzedniego porządku, a przeciw 
Konstytucji 3 Maja.  

Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko przez 
rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z 
konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny 
polsko – rosyjskiej.     18 maja 1792 roku poseł rosyjski 
Jakow Bułhakow wręczył ministrowi spraw 
zagranicznych Joachimowi Chreptowiczowi deklarację 
dworu petersburskiego, w której oskarżono Polskę o 
prześladowania prawosławnych i knowania z Portą 
osmańską. Tego samego dnia ponad 20 tysięcy 
konfederatów wkroczyło do Polski wraz z zaprawioną 
w bojach rosyjską piechotą w sile 97 tysięcy. 

O wolnej Ojczyźnie  3 maja 2003 r. 
w  zamojskim ratuszu Ks. Prof. Czesław Stanisław 
Bartnik mówił tak: "Ojczyzna to przedłużenie domu, 
który daje normalność, pokój, odpoczynek, schronienie 
przed złem, ciszę, wzajemne zawierzenie bez walki 
i podstępu, wspólną mądrość, modlitwę życia. Ojczyzna 
to także wspólna historia i losy Polski, ukonkretnione 
dla nas tutaj, gdzieś od Grodów Czerwieńskich 
i Lędzian, czyli Lachów, tworzących trzecią obok 

Wiślan i Polan organizację państwa Słowian centralnych 
w postaci zrzeszenia Grodów /Czerwieńskich/ bez 
ścisłej zależności od jednego monarchy, na wzór starej 
Grecji".  

Wolność nigdy nie jest dana na zawsze, 
o wolność trzeba ciągle walczyć. W 1989 roku Polakom 
wydawało się, że ucieczką będzie dla nich wymarzony 
zachód, po 25 latach wiemy, że tak się nie stało. 
Pamiętam jak w latach 1994 – 1995 w Radecznicy 
pojawiła się nadzieja na reaktywowanie Katolickiego 
Liceum, zajęli się tym nasi zacni profesorowie - 
Ks. Prof. Czesław St. Bartnik rodem ze Źrebiec oraz 
Ks. Prof. Józef Krukowski rodem z Sułowca. Były 
szanse, aby we wrześniu 1995 roku w Radecznicy 
Katolickie Liceum wznowiło nauczanie. Niestety w lipcu 
1995 r. wybuchł pożar w klasztorze o.o. Bernardynów, 
wypaliło się wnętrze kościoła – idea reaktywowania 
Katolickiego Liceum w Radecznicy upadła. W naszej 
zamojsko – lubaczowskiej diecezji po 25 latach tzw. 
„wolności” mamy tylko trzy publiczne szkoły katolickie: 
Liceum Katolickie w Biłgoraju oraz Katolicką Szkołę 
Podstawową i Katolickie Gimnazjum w Zamościu. 
Dlaczego tak mało, czyżby powiedzenie "Polak – katolik" 
w katolickiej Polsce już zwietrzało, a może nasza 
wolność nie jest  pełna      – obudźmy się ! Ksiądz 
Kardynał Stefan Wyszyński mawiał: "Izraelici z niewoli 
egipskiej wyszli w ciągu jednej nocy, ale niewola 
z Izraelitów wychodziła przez 40 lat ich tułaczki po 
pustyni", czyżby i nam było potrzeba aż tyle czasu, ale 
gdzie teraz znaleźć pustynię? 

Obecnie znów gromadzą się wokół nas ciemne 
chmury, czy uda nam się pozostać ludźmi wolnymi 
w naszej własnej Ojczyźnie ? Czy ta nasza Ojczyzna ma 
tak wyglądać, czy też musimy pewne rzeczy zmienić, 
poprawić ? Niektórzy mówią, że musimy się wymyśleć 
na nowo. Nasz Wielki Papież – Święty Jan Paweł II 
w swojej książce "Przekroczyć próg nadziei" wskazał, że 
tylko ci ludzie, którzy nie zatrzymują się na progu 
nadziei, ale go przekraczają są ludźmi wolnymi. To On, 
rozpoczynając swój pontyfikat, zwrócił się do nas 
wszystkich tymi słowami "Nie lękajcie się ! ". 

 
(Autor :Krzysztof Sowa) 

Wolność Ojczyzny w duchu Konstytucji 3 Maja 



5 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

elektrownia, znalazła bowiem gospodarza, stawidła 
spiętrzające wodę, miejsce obserwacji i zadumy nad 
mądrością i rozsądkiem naszych przodków. 
W drodze do parku trzeba było przejść przez tzw. 
"ławę". Most drewniany, był chybotliwy i to była cała 
uciecha , bo kołysała się, a my wraz z nim. Miało to 
swój nieodparty urok, bo tam na tym moście rodziły się 
pierwsze jeszcze nieśmiałe uczucia. Taka wieś jak 
Michalów to oprócz szczególnej urody miejsca, przede 
wszystkim ludzie. Z szacunku dla, nich chciałam 
przedstawić kilka portretów moich Nauczycieli. To oni 
tworzyli atmosferę, kulturę tej wsi, uczyli higieny, sami 
zaś żyli w warunkach, które dzisiaj by można nazwać 
urągającymi. 
Postacią i osobą w szkole podstawowej w Michalowie 
wszechwładną był kierownik pan Stanisław Otłowski. 
Przystojny mężczyzna, polonista, dla mnie nauczyciel 
prawie doskonały. Zakochany w Wileńszczyźnie 
i polszczyźnie. Nigdy na żadnej lekcji języka polskiego 
nie musiał upominać uczniów, nie zwracał uwagi, żeby 
uczniowie nie rozmawiali, kręcili się, bo cisza panowała 
idealna, a moja klasa siódma liczyła 53 uczniów; w tym 
znaczna część klasy to wychowankowie Domu Dziecka, 
który mieścił się w pałacu Zamoyskich. 
Pan kierownik, ponieważ mieszkał w budynku szkolnym 
na piętrze wraz z żoną i dwójką dzieci: Andrzejem 
i Oleńką, obserwował jak uczniowie wchodzili do szkoły 
i czy był należyty porządek. 
Obowiązywały wówczas w szkolne apele za 15 min 8:00. 
Pan przypominał spóźnialskim o punktualności, dzierżąc 
w ręku linię geometryczną. W szkole palono w piecach, 
ale przy takiej ilości uczniów w czasie przerw wszystko 
ciepło umykało. 
Kierownik przychodził w grubej kurtce, a uczniowie, 
gdy wchodził, wstawali i odwracali zeszyty z pracą 
domową w jedną stronę do sprawdzenia, żeby Panu 
było wygodniej. Sprawdzanie zeszytów było regułą 
i chociaż pobieżnie rzucał uwagi, to bardzo się tego 
baliśmy. 
Najbardziej lubiłam, jak Pan recytował mocnym, 
donośnym głosem, bronił wraz z Ordonem Reduty, brnął 
po stepie pełnym traw deklamując "Sonety krymskie" A. 
Mickiewicza. Kochał poezję Mickiewicza, tęsknił chyba 
jak poeta za Wilnem. Tak to odbierałam, będąc już 
dorosłą osobą. 
Pan Otłowski był troskliwym gospodarzem. Miał zawsze 
stadko kur, którymi się z wielką pasją zajmował. 
Szczególnie zwracał uwagę, by kogut był radosny i by 
się było czym chlubić. Ponieważ młyn pracował w 
pobliżu, nie było problemu z wyżywieniem stadka. 
Wiosną, gdy kierownik już poobsiewał grządki 
warzywne, było zagrożenie, że kury je zniszczą. Wtedy 
pan kazał siadać przy samym oknie wysokim chłopcom 
i czuwać, czy kury nie robią szkody. Mówił: 
-Ty Koper i Jóźwiak macie zadanie wykonać 
i bezszelestnie wchodzić i wychodzić z klasy. 
W niczym to nie przeszkadzało reszcie klasy, która 
robiła swoje. 
Pan kierownik miał bardzo trudne warunki 
mieszkaniowe. Wodę noszono wiadrami ze wsi. Pranie 
było udręką. W mieszkaniu było zimno. Kierownik 
załatwiał sprawy szkolne w swojej kuchni, biura nie 
miał. Przy biurku przyjmowała interesantów, których 
ciągle było pełno. Nic się bowiem we wsi nie działo bez 
udziału Pana. 

Tu wszyscy szukali pomocy, wsparcia, rady. Pan należał 
do wielu organizacji, stymulował rozwój wsi. 
Pod takim kierownictwem wymagającym 
i profesjonalnym szkoła tętniła życiem, była znaczącym 
na owe czasy (a były to lata pięćdziesiąte, 
sześćdziesiąte) ośrodkiem kultury. 
Pod wodzą kierownika szkoły i dzięki jego poparciu 
przygotowywano występy artystyczne. Pracowały nad 
tym nauczycielki: pani Maria Słomińska i pani Janina 
Sokołowska i tym postaciom poświęcić należy oddzielne 
wspomnienia. One były reżyserkami, scenarzystkami 
i choreografkami. Oczywiście przygotowanie tych 
występów wymagało ogromnej pracy nauczycielek i nie 
liczenia swojego czasu. Wymiar godzin nauczycielskich 
w tych czasach to 36 godzin tygodniowo. Pan Otłowski 
bardzo zwracał uwagę na poprawne czytanie 
i recytację. W programie języka polskiego klasy siódmej 
były utwory różnych poetów. 
Na lekcji po analizie wiersza M. Konopnickiej "Przed 
sądem", kiedy współczuliśmy dziecku, które miało być 
sądzone za kradzież, pan polecił nauczyć się wiersza na 
pamięć. Utwór jest dosyć obszerny, więc sądziliśmy, że 
nauczyciel potraktuje nas ulgowo. Jakież było nasze 
zdziwienie, kiedy Pan zaczął odpytywać. Okazało się, 
że nikt w klasie nie umiał. Nauczyciel więc zostawił nas 
"w kozie", ale tylko część uczniów, tych których uważał 
za leniwych, reszta poszła do domu. 
O godzinie 15:00 Pan przyszedł, usiadł i czekał, aż 
kolejny uczeń zaliczy wiersz. Tak trwało to do 
wieczora, byliśmy głodni, zmęczeni, ale nauczyciel 
stwierdziwszy, że jest po dobrym obiedzie, cierpliwie 
czekał. Okazało się, że rezultat był znakomity. Pan był 
zadowolony, a uczniowie wiedzieli, że polecenie 
nauczyciela jest święte. 
W dzisiejszych czasach byłoby oburzenie, że 
niewłaściwe postępowanie, że niepedagogiczne, że 
uczeń się stresuje itd., ale czy pedagogicznym jest, gdy 
nauczyciel boi się ucznia? 
Rozumiem, że moje lata szkolne to odległe czasy i że 
tamte metody nauczania i wychowania są dziś nie do 
przyjęcia, ale czy w tej pogoni za "nowym" nie 
zgubiliśmy szacunku dla przeszłości  i dla tych, którzy 
przecież ukształtowali całe pokolenia w miłości do 
kraju, rodziców, osób starszych, nauczyli pracy 
i pokory. 
Wspominając kierownika szkoły w Michalowie, 
wetknęłam tę aluzję, bo przez całe moje życie 
nauczyciela ciągle tylko "mącono" w oświecie; 
zmieniano sposoby, metody, wartości. Zachwalano 
"wybitnych" pedagogów i ich książki jedynie słuszne 
i mądre, a nauczyciele chociaż w głębi się buntowali, 
musieli realizować to, co im polecano. 
O wszystkich tych mądrościach dawno zapomniano, 
a dobry i mądry nauczyciel zawsze się obronił.  Pan 
Otłowski miał również słabości, ale któż ich nie ma? 
Jedną z nich był apetyt na śmietanę i pierogi gryczane. 
Jeśli ktoś się bardzo chciał przypodobać, to serwował 
kierownikowi szkoły to szczególne danie. Oparciem dla 
kierownika był Komitet Rodzicielski na terenie szkoły, 
a na wybór rodziców do Komitetu miał wpływ 
kierownik. Dobierano ludzi chętnych do pracy 
i działania, nie liczących swojego czasu. 
Lata płynęły, kierownik szkoły zaczął podupadać na 
zdrowiu. Poprawy warunków pracy i mieszkania nie 
było. Ciągle trzeba było nosić wodę wiadrami ze wsi. 
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Odeszło kilka roczników uczniów, a Pan tkwił na swym 
stanowisku. 
Po długim leżeniu w szpitalu w Szczebrzeszynie pan 
Otłowski zmarł. W trakcie pogrzebu tłumy 
odprowadzały trumnę na cmentarz w Szczebrzeszynie. 
Pogada była fatalna, padało i wszyscy brnęli w błocie 
po kostki. Delegacje z Zamościa, z wielu szkół, 
młodzież szkolna, licznie przybyli mieszkańcy 
Michalowa pożegnali swojego kierownika. 
Z szacunku dla pana Otłowskiego garść tych skromnych 

wspomnień poświęcam, by i szkołę i otoczenie szkoły 
i ludzi ze szkołą związanych ocalić od zapomnienia. 
Pan Otłowski zasłużył na wdzięczność . Przytoczę tu 
słowa Camusa: 
"Jeśli istnieje coś, czego zawsze można pragnąć 
i niekiedy osiągnąć, to jest to czułość ludzka" 
 
 

(Autor: Janina Hałasa) 
 

Latyczyn 
 
 
 Piękne i malownicze jest Roztocze, tak jak piękna i malownicza jest gmina Radecznica, gdzie wzgórza 
pocięte wąwozami i porośnięte lasami pełnymi grzybów sąsiadują z łąkami, polami uprawnymi widzianymi 
z góry jako kolorowe paseczki poprzecinane wstążeczkami rzeczek. Mnóstwo tu ziół, czystego powietrza, 
ptaków i wszelkiej zwierzyny. Wiadomo, że historia osadnictwa człowieka sięga tu czasów starożytnych, lecz 
z wyjątkiem pobliskiej Sąsiadki (dawnego grodu Sutjesk), szczegółowo zbadanej przez archeologów niewiele 
wiemy o historii innych miejscowości gminy Radecznica. Nie miała gmina ta szczęścia do kronikarzy, którzy 
przekazaliby nam potomnym jej codzienne życie i rozwój w kolejnych wiekach. 
 Gmina Radecznica położona na Roztoczu Środkowo- Zachodnim ze względu na niezaprzeczalny urok 
krajobrazów weszła w skład Szczebrzeszyńskiego Parku Narodowego. 
Kontynuując cykl, w którym opisujemy poszczególne miejscowości gmin objętych zasięgiem naszej gazety „Sekrety 
wsi” pragniemy naszym czytelnikom, w miarę posiadanych informacji, przybliżyć historię poszczególnych wsi 
gminy Radecznica. Pisaliśmy już o Radecznicy i Mokrymlipiu, teraz przyszedł czas na  
 
 LATYCZYN 
 
Początków istnienia wsi należy doszukiwać się w XII 
wieku. Pierwszymi mieszkańcami Latyczyna byli 
najprawdopodobniej uchodźcy, którzy z dala od 
ważniejszych szlaków komunikacyjnych szukali 
schronienia, uciekając przed waśniami etnicznymi lub 
niewolą. Żyzna ziemia i nadmiar łąk stwarzały dogodne 

warunki do upraw rolnych i hodowli. 

W ówczesnym okresie powstawania wsi trwał stały 
konflikt na pograniczu polsko-ruskim (ziemia 
sandomierska) Korony Polskiej oraz Grody Czerwieńskie 
i ziemia chełmska znajdowały się na przemian 

w posiadaniu raz Rusi, raz Polski). 

Wieś otoczona w dawnych czasach z dwóch stron 
bagnami i torfowiskami, od wschodu rzeką Gorajec oraz 
innym ciekiem wodnym od południa, mając na 
zachodzie ścianę odległego o kilometr dużego 
kompleksu leśnego wraz z wąwozami Łysej Góry (305 m n.p.m.) stanowiła w tamtych warunkach możliwość 
bezpiecznego schronienia i ukrycia w przypadku zagrożenia. 
Na obszarze tym znajdują się dwie główne doliny, znane od zawsze jako Dolina Łyśca i Dolina Dworska. Dolina 
Łyśca otaczała Latyczyn od południa a Dolina Dworska od północy. Od wschodu obszar wsi oblewała rzeka Gorajec, 
do której z zachodu zmierzał ciek strugi źródlanej, wypływający spod wzniesienia zwanego lokalnie "Zamczysko" 
przy Świętej Łączce. Od zachodu Latyczyn otaczają lasy, które również posiadają lokalne nazwy: Łysiec, 

Przymiecki, Grzebień, Latycki, Zaporskie Osłonie i Cielęce.  

Nazwa wsi pochodzi od nazwiska jej pierwszych właścicieli Latyczyńskich herbu Hołobok ze Smagorzewa. Był to 
ród rycerski pochodzący z Wielkopolski, który za zasługi zbrojne w służbie króla Kazimierza Wielkiego otrzymał 
w XIV wieku w lenno tereny dzisiejszego Latyczyna.  
Pierwszymi – znanymi ze źródeł pisanych właścicielami Latyczyna byli: Niklos (Mikołaj) z lat 1398 - 1423, Anzelm 
z roku 1406, oraz poseł ziemi chełmskiej Zygmunt z Latyczyna wzmiankowany przez Jana Długosza w 1459 roku. 
W następnych latach nastąpiły kolejne podziały ziem rodu Latyczyńskich pomiędzy kolejnych spadkobierców 
niemniej była to duża wieś -zachowały się dane, że w roku 1527 było tutaj 66 domów i 409 mieszkańców. 
Sam Latyczyński w 1564 roku miał 16 zagród włościańskich, 2 zagrody rzemieślnicze i jedną 
rybacką; łącznie 14,5 łana upraw rolniczych (do 1818roku 1 łan – 17,955 ha).  
Od początku XVII wieku Latyczyńscy ubożeją a część ich dóbr dobrowolnie lub w wyniku procesów sądowych 
przejmują i włączają do ordynacji Zamoyscy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Torfowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
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Za nowych panów na łąkach wzniesiono zabudowania folwarczne z domem mieszkalnym dla dzierżawcy. We wsi 
zbudowano młyn wodny, którego ostatnim dzierżawcą był Bronisław Czajkowski. 
W roku 1782 zginął ostatni z Latyczyńskich Jan - utopił się wraz z koniem w bagnie między Latyczynem 
a Mokrymlipiem (wskazuje na to grobowiec - figura św. Jana). Właścicielem Latyczyna zostaje Karol Lipski, syn 
Józefa. 
W roku 1827 wieś liczyła 66 domów oraz 404 mieszkańców, co stawiało ją na pierwszym miejscu wśród okolicznych 
miejscowości. 
Okazały dwór z kamienia opoki oraz drewniane zabudowania gospodarcze (dziś nie pozostał po nich nawet ślad) 
między współczesnym początkiem Latyczyna a Ujściem wchodzącym w skład Radecznicy wymienia jeszcze Bartosz 
Paprocki w Herbach rycerstwa polskiego (1858). 
Folwark ordynacki w Latyczynie pod różnymi nazwami istniał do 1928 roku. Ostatnim dzierżawcą folwarku 
ordynackiego była rodzina Świderskich. Różnie wspominany latyczyński folwark istniał 526 lat; jego działalność 
zawsze wspierały istniejące we wsi dwie karczmy ordynackie. Po tym czasie uległ parcelacji a jego grunty 
wykupili: Jan Paszko, Marcin Krukowski, Jan Harkot, Michał Wypych, Kazimierz Kozioł, Tomasz Krawiec, Paweł 
Rydz, Stanisław Mielnik, Stanisław Tetlak, Błażej Żywot, Józef Radzik, Paweł Zwolak, Paweł Buśko, Józef 
Kołodziej.  

Tak oto Dolina Dworska w Latyczynie zmieniła się w Kolonię Latyczyn. 

W okresie zaborów patriotycznie nastawieni chopi z Latyczyna uczestniczyli w działaniach przeciw rusyfikacji. 
Spotkało się to z carskim odwetem, a jego mieszkaniec - Paweł Paszko spędził lata w więzieniu carskim w Janowie 

Lubelskim. 

Większość mieszkańców wsi była to ludność wyznania rzymsko – katolickiego, w 1906 roku zanotowano, że tylko 
4 osoby było wyznania prawosławnego. W materiałach archiwalnych nie zanotowano zamieszkiwania na terenie 

Latyczyna ludności żydowskiej. 

Po uzyskaniu niepodległości w 1919 roku zorganizowano szkołę. Była to druga placówka szkolna, pierwszą założył 
w końcu XIX lub w początkach XX wieku działacz społeczny Wojciech Paszko wraz z innym światłym włościaninem 
Michałem Porzucem, przedtem dzieci z Latyczyna i okolic uczęszczały do szkoły rosyjskiej prowadzonej przez 
prawosławne mniszki z Radecznicy. Szkoła zorganizowana w wolnej Polsce była trzyklasowa z 6 oddziałami. Nauka 
odbywała się w izbach udostępnianych przez gospodarzy – byli to Skrok Marcin, Krukowski, Dumała. Uczono języka 

polskiego, matematyki, śpiewu i religii. Zajęcia prowadzili państwo Roszukowie. 

W 1923 roku zorganizowano Ochotniczą Straż Pożarną, a w 1925 roku Spółdzielnię Rolniczą i sklep. Prężnie działało 
Polskie Stronnictwo Ludowe, a szczególnie Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici". Zapamiętano, że w początkach 
istnienia OSP, gdy nie było jeszcze specjalistycznego sprzętu, strażak Jan Paszko jeździł do pożarów 

beczkowozem. 

W ludzkiej pamięci pozostał także Jan Porzuc, członek OSP, do którego obowiązków należało ogłaszanie pożaru. 

Jego dom był posadowiony wysoko więc mógł łatwo dostrzec pożar a ogłaszał go grając na trąbce. 

II wojna światowa przeminęła bez szczególnego uszczerbku dla wsi. Dowodzący miejscową organizacją Batalionów 
Chłopskich nauczyciel, ppor. rezerwy Wacław Roszuk ps. „Bór” nie zezwalał na spontaniczne akcje. Członkami BHC 
byli: Stanisław Pecyna, Jan Bielak, Maciąg, Jan Wiktor, Marcin Szczerba, Józef Wiktor. 
W lasach Latyczyna na tzw. "Łyścu" stacjonował oddział por. rezerwy Tadeusza Kuncewicza "Podkowy", 
przemianowany na kompanię partyzancką a następnie odtwarzanego w ramach akcji "Burza" 2 batalionu 9 pułku 

piechoty Armii Krajowej, oraz zalążki 3 batalionu 9 pp AK ppor. Adama Piotrowskiego "Doliny".  

Podleśna część Dworskiej Doliny i Kolonia Latyczyn w końcowej fazie okupacji hitlerowskiej stanowiły bardzo 
skuteczne zaplecze dla Ruchu Oporu (AK, BCh) - tu często ukrywali się lub odpoczywali różnej rangi konspiratorzy. 
W końcowej fazie okupacji Kolonia stała się podręcznym magazynem pierwszej potrzeby. Stąd czerpano wodę dla 
potrzeb kuchennych i sanitarnych w leśnej szkole podoficerskiej zlokalizowanej w lesie latyczyńskim a zwanej 
Placówką. 
Szkoła na Placówce funkcjonowała od kwietnia do lipca 1944 roku. Tu odbywały się nabożeństwa i capstrzyki, 
występy artystyczne i popisy sprawnościowe. 28 maja 1944 roku z licznym udziałem miejscowej ludności odbyło się 
pierwsze święto Zielonych Świątek, stąd ponad 100 - osobowa kompania wyruszyła na drugi dzień do Zaburza, by 

wziąć udział w obchodach drugiego dnia tegoż święta zorganizowanych w Zaburzu. 

Placówka utrzymywała ścisły kontakt z IV Fortem w Łyścu i kompanią "Podkowy" i "Zapory".  
Przez wieś 6 marca 1944 roku przegrupowały się oddziały I Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej im. Siemiona 
Kowpaka dowodzone przez ppłk. Werszyhorę. 25 lipca 1944 roku przez wieś od strony Frampola w kierunku na 

Radecznicę wycofała się zmotoryzowana jednostka Wermachtu. Przyszło wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej. 

Po wyzwoleniu wieś stała się ośrodkiem bratobójczych zabójstw politycznych, w wyniku czego został zamordowany 
dowódca BCH Wacław Roszuk - miejscowy nauczyciel, spółdzielca i działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego ppor. 
rez. 34 pułku piechoty z Białej Podlaskiej oraz kilku mieszkańców Latyczyna.  
W okresie największej prosperity za czasów gierkowskich wieś liczyła 303 gospodarstwa i ponad 1500 

mieszkańców. 

Co można jeszcze napisać o Latyczynie?  
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Na pewno trzeba zapamiętać nazwy własne poszczególnych miejsc w Latyczynie: 

Majdan – rozległy plac w końcowej części wsi, 

Nadstok – zabudowania wzniesiona na zboczach, 

Zamczysko- jest to kawałek pola, ale ta nazwa funkcjonująca od zawsze świadczy, że coś musiało się na tym polu 

znajdować, 

Łysa Góra 

Doły Kuźminy – pewnie jakiś Kuźmin był w przeszłości ich właścicielem, 

Przymiarkowe Doły – nazwa ta wzięła się stąd, że dana część gruntów została mieszkańcom dodana – przymierzona 

z racji jakiś nadziałów 

Przymiecki – wysokie miedze. 

Poszukiwania legend z terenu gminy Radecznica natrafiono na opowieść, że mieszkańcy Latyczyna zajmowali się 
czarami, a mianowicie potrafili się tak odgryźć tym, co zrobili im coś złego, że w miejscach publicznych spadało 

z nich ubranie. 

Mamy nadzieję, że powyższa opowieść o Latyczynie nie obrazi jego mieszkańców, bo często jeździmy tam na 

grzyby i jednak wolimy pozostać w ubraniach. 

(Opracowała Hanna Mrówczyńska) 

Źródła: 

Słownik Historyczny Gminy Radecznica - praca zbiorowa pod redakcją Reginy Smoter – Grzeszkiewicz, 

Dzieje Gminy Radecznica - praca zbiorowa pod redakcją Reginy Smoter – Grzeszkiewicz, 

strona internetowa Republika Horajec pod redakcją Stanisława Zybały 

 

Idąc początkowo drogą asfaltową a następnie gruntową w stronę lasku podziwiamy krajobraz dolinny po lewej 
i prawej stronie, rozmyślamy jednocześnie , jak ciężka była praca żeńców, kopaczy, oraczy i wozaków... 
Szkoda, ze dzierżawca Latyczyna nie był Szymon Szymonowicz, bo być może opisał by tutejszych żeńców czy 
bandosów. Nie jest to jednak przegrana sprawa - żyje obecnie w siedlisku Kazimierza Kozioła jego synowa - 
Waleria Koziełowa (żona Leona). Nie raz pisze rymy, to i o swojej Dolinie , jak Szymonowicz, jakieś strofy 
ułożyć może. Od lat pisze różne rymowanki na laurkach imieninowych , urodzinowych, na cześć... i z okazji... 
a nawet pean pod adresem wójta gminy napisała (jak zbudowano odcinek asfaltu w głąb Doliny...).  
 

 

Radecznica, dnia 27 maja 2008 roku. 

W najbliższych dniach rozpoczynającego się 
miesiąca a dokładnie od 7 maja, w naszym 
najbliższym Sanktuarium w Radecznicy będą miały 
miejsce szczególne i niepowtarzalne wydarzenia. Od 
tego dnia rozpoczną się obchody Roku 
Jubileuszowego mające na celu uczczenie 350 - lecie 
objawień św. Antoniego z Padwy. 

Z tej właśnie okazji nasza Fundacja 
„Z dziedzictwem w przyszłość” organizuje pierwszą 
pieszą pielgrzymkę z Nielisza do Radecznicy. Sami 
wychodząc na trasę pielgrzymkową, chcemy zaprosić 
wszystkich czujących się na siłach do pokonania tego 
dystansu na własnych nogach. Przypomnijmy, że 
Sanktuarium w Radecznicy jest jedynym miejscem na 
świecie, gdzie Kościół zatwierdził autentyczność 
objawień św. Antoniego. Chcemy zachęcić Was drodzy 
czytelnicy, byśmy wspólnie podjęli trud 
pielgrzymowania do miejsca, w którym ciągle dzieją się 
cuda. Najgłośniejszym przypadkiem ostatnich lat jest 
uzdrowienie pięcioletniej dziś Urszulki z Podborcza, 
która urodziła się z kilkoma ciężkimi chorobami i bez 

części mózgu a obecnie jest zdrowa i nie odstaje 
w niczym od swoich rówieśników. We wrześniu 
dziewczynka pójdzie jako sześciolatek do pierwszej 
klasy. Ojcowie z Radecznicy potwierdzają, że 
podobnych przypadków z ostatnich lat jest (tak dobrze 
udokumentowanych medycznie) jeszcze siedem, ale 
podziękowań listownych i e-maili z innymi opisami 
cudownej interwencji świętego z Padwy napływa dużo, 
dużo więcej z całego świata. Zachęcamy wszystkich od 
najmłodszych do najstarszych do wspólnego z nami 
pielgrzymowania. Wiek w tym przypadku nie jest 
czynnikiem ograniczającym nikogo, gdyż 
niejednokrotnie widziałem na trasie pieszej pielgrzymki 
do Częstochowy osoby liczące ponad 80 lat a idące 
raźno z całą grupą młodych pielgrzymów. Dla innych 
wahających się czy wyruszyć z dzieckiem na taką 
wyprawę też mogę dać przykłady z pielgrzymki 
częstochowskiej, gdzie kilkuletnie maluchy (7, 8 lat) 
pokonywały codziennie odcinki 30 kilometrów i dłuższe. 
W ubiegłym roku moja 10 - letnia córka także przebyła 
taki etap na własnych nogach, wchodząc do 

„Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego!” 
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Częstochowy. Pisałem o tym  we wrześniowym numerze 
„Sekretów Wsi”. Dlatego nie bójmy się o własne 
zdrowie, gdyż zyskać możemy znacznie więcej od siebie 
ofiarowując tylko kilka kropel potu. Tradycja 
pielgrzymowania do miejsca objawień świętego 
Antoniego sięga początków sanktuarium bo już w 1664 
roku notowano tam pierwsze grupy pątnicze. Na 
początku były to małe grupki po kilkanaście osób. 
Z czasem w miarę rozpropagowywania miejsca zaczęły 
tu ciągnąć szerokie rzesze pielgrzymów z Warszawy, 
Lublina czy Lwowa. Poprzez liczne cuda dziejące się za 
przyczyną świętego padewskiego Radecznica zyskała 
sobie miano „Lubelskiej Częstochowy”. Dziennikarz 
Tygodnika Ilustrowanego w 1861 r. zanotował: „Czem 
Częstochowa dla całej Polski, tem Radecznica jest dla 
Lubelskiego”.  (www.diecezjazamojkolubaczowska.pl) 

Po kasacji zakonu w 1950 r. przez władze 
komunistyczne kompleks klasztorny oraz szkolny został 
zamieniony na szpital psychiatryczny, a sanktuarium 
zamknięte i opieczętowane. Ówczesne władze przez 
dziesiątki lat podejmowały wszelkie starania, aby to 
miejsce szczególnego kultu św. Antoniego zniknęło 
z mapy religijności naszej Ojczyzny. 

Ojcowie Bernardyni po odzyskaniu klasztoru 
podjęli starania o przywrócenie należnego statusu 
sanktuarium. Szczególną okazją ku temu była Wielka 
Nowenna przed Jubileuszem 350-lecia objawień św. 
Antoniego, rozpoczęta 4 maja ubiegłego roku 
pielgrzymką kapłanów naszej Diecezji. Jeżeli Bóg 
pozwoli ukoronowaniem tych starań będzie przyznanie 
Sanktuarium przez Stolicę Apostolską tytułu Bazyliki 
Mniejszej. (www.diecezjazamojskolubaczowska.pl) 

Będziemy się modlili, idąc do radecznickiego 
„patrona tego, co warto odnaleźć”, by tytuł ten dla 
Sanktuarium został nadany za „naszych czasów”.  

Drodzy czytelnicy!  
Czasy, w których dane nam jest żyć na ziemi, są 

bardzo ciekawe i wartościowe. Jesteśmy świadkami 
kanonizacji dwóch wielkich Papieży - Jana XXIII i Jana 
Pawła II. Wielu z naszych rodaków wyjechało i tym 
razem do Rzymu, by uczestniczyć w uroczystościach 
kanonizacyjnych. Jednak jakże liczna jest grupa tych, 
którzy nie mieli możliwości wyjazdu ze względu na brak 
pieniędzy czy też obowiązki zatrzymujące ich w pracy. 
Wielu z nas już wcześniej nie pojechało z tych samych 
powodów na pogrzeb naszego Papieża i na jego 
beatyfikację.   

Wielu też co roku nie może iść na pieszą 
pielgrzymkę do Częstochowy, bo trwa ona prawie dwa 
tygodnie.  

Pielgrzymka do Radecznicy przebyta w intencji 
dziękczynnej za Kanonizację największego z Polaków 
niech będzie darem dla Niego od nas, niemogących 

osobiście uczestniczyć we wspomnianych wcześniej 
uroczystościach. 

Podczas drogi będziemy modlili się także 
w intencjach indywidualnych, które każdy pątnik na 
pewno niósł będzie w sercu ale też będąc zaledwie 
tydzień i kilka dni po Kanonizacji Jana Pawła II 
w swoich modlitwach będziemy dziękowali wspólnie za 
dar Największego z Polaków. Każdy ma za co dziękować 
i o co prosić. 

Bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału we 
wspólnym pielgrzymowaniu, ponieważ mam 
świadomości jak ono zmienia człowieka na lepsze. 
Wspólna droga, modlitwa i śpiew, podczas tych kilku 
godzin zostawiają w życiu człowieka niezatarty ślad, 
który powoduje, że człowiek po pielgrzymce 
promienieje dobrem dla innych. 

Planowany termin pielgrzymki to 7 maja. 
Wyruszymy po mszy o godz. 6.30 odprawionej w 
kościele Parafialnym w Nieliszu. Dotarcie do celu tego 
samego dnia planowane jest przed godziną 18. 
Następnie uczestniczyć będziemy we mszy świętej przy 
kościółku na wodzie celebrowanej przez kapłanów 
z naszego dekanatu.  

Chcemy Was zaprosić drodzy Czytelnicy do 
wzięcia udziału w uroczystościach, które kolejnym 
razem dobywać się będą dopiero za 50 lat. 

Do tego numeru Gazety załączamy szczegółowy 
program uroczystości mających odbywać się przez cały 
Rok Jubileuszowy aż do odpustu 13 czerwca 2015. 

 
(Autor: Tomasz Jaworski) 

 
Responsorium 

1. Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego 

Wszelkich łask dowody, odbierzesz od niego 

 

Ref. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy 

I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy 

 

2. Morze się ucisza, czarty uciekają 

Umarli na nowo, do życia wracają 

Ref. 

3. Za jego przyczyną, chorzy zdrowo wstają 

Z rąk i nóg pojmanych, okowy spadają 

Ref. 

4. Kalecy się cieszą, swoim uzdrowieniem 

Zguby się wracają, za ufnym westchnieniem 

Ref. 

5. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą 

Z mieszkańcami Padwy, cuda jego głoszą 

Ref. 

6. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu 

Chwała za tę władzę, daną Antoniemu 

„OCZAMI DZIECKA” 
/Okupacja – Wysiedlenie/ 

LATO 1944 r. 
 
                     Niemcy w wielkim pośpiechu wycofują się. Kolumny samochodów, tabory, ciągną na zachód. Na 
drogach robi się ciasno. Zajęte  są nawet boczne drogi. Dociera do nas przykra wiadomość, że do wsi Gorajec 
zbliża się duża ilość wojsk hitlerowskich. Są wyjątkowo niebezpieczni. Zachowują się jak zranione dzikie 
zwierzęta. Zabijają, palą, niszczą wszystko, co im przeszkadza w ucieczce. A więc pośpieszne pakowanie 
żywności, ubrań, pościeli i ucieczka do pobliskiego lasu. Ów las rozpoczynał się głęboką, dosyć szeroką polaną 
o stromych zboczach porośniętych różnymi krzakami. Uciekinierzy uznali, iż ten parów będzie dobrym 

http://www.diecezja
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schronieniem dla ludzi i zwierząt. Mężczyźni otrzymali polecenie od partyzantów, by udać się w inne wyznaczone 
miejsce. Na polanie pozostały kobiety z dziećmi i kilku staruszków. Po lewej stronie polany ustawiono konie 
i krowy, zaś po prawej szykowano miejsce dla dzieci. Mnie mama usadowiła w pierzynie, a sama usiadła obok. 
Przez jakiś czas zapanowała cisza. W pewnym momencie ciszę przerwał przeraźliwy kwik źrebaka. To jedna z krów 
zraniła tego młodego konika w brzuch. Było mi go bardzo żal. Mama przytuliła mnie mocno do siebie, coś kojącego 
powiedziała i po takim zabiegu zasnąłem. Obudziła mnie mama – Synu wstawaj, musimy uciekać dalej! 
                     Na głównym gościńcu robi się ciasno. Na polnej drodze obok wąwozu, w odległości około 150 m 
pokazali się Niemcy. Słychać było turkot wozów i pokrzykiwania żołdaków hitlerowskich. Wystarczyłaby wiązka 
granatów rzucona na polanę, by nikt z życiem nie uszedł. Nic dziwnego, że wszyscy pierzchli, gdzie popadnie, 
byleby dalej od tego miejsca. Mama chwyciła na plecy potężne zajdy, do ręki moją rękę i w drogę przed siebie. 
                      Jak długo trwała ta ucieczka nie pamiętam, W pewnym momencie ciszę przerwała seria z karabinu 
maszynowego. Świetlne pociski – jak robaczki świętojańskie – przeleciały wysoko nad naszymi głowami. Trzej 
uciekinierzy znad wąwozu skoczyli na łeb na szyję w głąb jaru. Zamarliśmy ze strachu. Mama mocno przytuliła 
mnie do siebie. Czekaliśmy w milczeniu, co nastąpi dalej. Po chwili słyszymy stłumiony głos. 
- Józek, gdzie jesteś? A co z Tadziem? Wielkie szczęście – swoi. Strach powoli mijał. Trzej uciekinierzy idą w naszą 
stronę. 
- Dobry wieczór panowie, nic Wam się nie stało? – spytała mama. 
- O Boże! Co tu Pani robi z dzieckiem? – odpowiedział pytaniem na pytanie – jeden z nich. Po chwili dodał. – Dzięki 
Bogu, wszystko w porządku. Podarliśmy częściowo nasze ubrania. Jeden z obserwatorów niemieckich – mimo nocy 
– wypatrzył nas na tle łuny i skierował serię w naszym kierunku. 
- Ja podobnie jak wy uciekam – rzekła mama. – Tam na początku wąwozu pozostały nasze zwierzęta. 
Jeszcze chwilę trwała ta nieskładna rozmowa i każdy ruszył w swoją stronę. Mama postanowiła iść dalej. Po 
przejściu około 1 km usłyszeliśmy ciche rozmowy mężczyzn. To nasi wracali z miejsca zbiórki. Partyzanci po 
uprzednim upewnieniu się, że Niemcy są już za wsią, pozwolili im wrócić do rodzin. Niebawem tato i wujowie byli 
przy nas. Już światło, kiedy wróciliśmy do polany, gdzie zostały zwierzęta. Część uciekinierów już się wybrała 
w drogę powrotną. Po krótkim odpoczynku my ruszyliśmy z naszą „Żokolą” do domu. 
                     Po około godzinnej wędrówce byliśmy na miejscu. Zastaliśmy niesamowity bałagan. Prawdopodobnie 
hitlerowscy żołdacy robili sobie tutaj posiłek. Walało się mnóstwo puszek po konserwach, rozbite talerze, resztki 
jedzenia. Z nieukrywanym obrzydzeniem wszyscy zabraliśmy się do sprzątania po nieproszonych gościach. 
Cieszyliśmy się, że nie puścili naszego domu z dymem. Kilka gospodarstw we wsi jeszcze się tliło. Po pewnym 
czasie przystąpiliśmy do skromnego posiłku. Jeszcze tego samego dnia postanowiliśmy, że  w najbliższym czasie 
wrócimy z wysiedlenia. Następnego dnia rozpoczęło się pakowanie mizernego mienia. Tato udał się do wsi, by 
załatwić furmankę. Bez większych kłopotów p. Michał Dziwota wyraził chęć pomocy. Uzgodniono, że powrót 
nastąpi jutro. Podobnie postąpili wysiedleńcy. 
                     Nie mogłem się doczekać dnia wyjazdu. Dzień mi się dłużył, a w nocy słabo spałem. Myślami byłem 
już w Deszkowicach.  

 

POWRÓT 
 

  I oto przed domem stoi duża furmanka z parą dorodnych koni. Pan Dziwota woła od progu – „Jędrzejowa, 
dajcie szklonki, przed wyjazdem, trzeba zaliczyć po jednym.” Poczęstunek trwał krótko. Później nastąpiła 
ceremonia pożegnania gościnnych progów. Po modlitwie ucałowaliśmy krucyfiks, usiedliśmy jeszcze na chwilę 
i w drogę. 

Wyjechaliśmy w godzinach rannych. Pogoda była śliczna. Po drodze kilka razy urządzano postój w celu 
nakarmienia i napojenia koni i naszej dzielnej krówki „Żokoli”. My także zjedliśmy po jajku na twardo z chlebem 
i popiliśmy kawą zbożową. Podróż mijała w dobrym nastroju. Wieczorem dotarliśmy do celu podróży. 

Oto stoi nasz dom, stodoła i obora. Drzewa w sadzie jakby nieco większe. I o dziwo jest nasz kochany 
„Burek”, który oszalał z radości: skakał, biegał, szczekał wesoło. Pragnę nadmienić, że ten pies należał do trzech 
rodzin. Po ostatniej wędrówce, już nie wrócił do Gorajca. Pozostał u „czarnego”, a później u Misiarzów, którzy 
powrócili do Deszkowic nieco wcześniej. Po chwili całe podwórze zaroiło się ludźmi. Kuzyni, sąsiedzi, znajomi 
witali nas serdecznie. Brakowało tylko mojego brata ciotecznego Mariana Misiarza, który został ranny w nogę 
w czasie „majstrowania” przy niewypale. Odwiedziłem go, był lekko przestraszony. Na szczęście rana była 
powierzchowna. Rozmowom nie było końca. Radość ogromna napełniła nasze serca. 
-Przeżyliśmy to piekło – powtarzano co chwilę, 
-Dziękujmy Bogu – a Ci, którzy nie doczekali wolności – niech spoczywają w pokoju. 
Spanie na noc mama przygotowała w stodole, gdyż w domu był straszny bałagan. 

Następnego dnia podziękowaliśmy p. Dziwocie za pomoc w transporcie. Pożegnaliśmy go serdecznie, 
życząc szczęśliwego powrotu do Gorajca. I tak skończyła się ta straszna wędrówka podczas wysiedlenia. 

Tereny wschodnie Polski były wolne, ale wojna jeszcze trwała. Około 5 m od mojego domu na wzgórku 
stała bateria artylerii radzieckiej, która ostrzeliwała tereny położone na zachód. W czasie kanonady huk był tak 
straszny, że szyby z okien wypadały. Bałem się okropnie tego huku. W czasie prowadzenia ognia chowałem się do 
szafy.  

Godny odnotowania jest fakt, że zaraz po wyzwoleniu wschodnich terenów w czasie ekshumacji zwłok 
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w miejscowości Kitów grałem na werblu marsze żałobne 
z Dętą Orkiestrą „Świerki” z Deszkowic. 13) 

We wrześniu, po przerwie rozpocząłem naukę w klasie 
trzeciej. W październiku 1944 roku mama urodziła brata 
Tadeusza, zaś w 1946 r. siostrę Marysię.  
Niedługo mama cieszyła się dziećmi i wolnością. 
10 października 1950 roku, ta dzielna kobieta i wspaniała 
matka zginęła w katastrofie kolejowej na Dworcu Wschodnim 
w Warszawie. Miała zaledwie 35 lat. Ciężko było żyć…  

 
 

13) Działalność orkiestry wznowił mój stryj p. Walenty Poździk 

 

(Autor: Wiesław Poździk) 

(Opracowała: AJ) 

 

 
Wiesław Poździk 

 
Urodził się 8 kwietnia 1935 roku w Deszkowicach, gm. Sułów, pow. Zamość. 

Szkołę Podstawową w Szczebrzeszynie ukończył w 1949 roku. Państwowe Liceum 
Pedagogiczne ukończył w 1953r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Szkole 
Podstawowej w Sułoszynie, pow. Lubartów. 

W roku 1955 powołano go do wojska. Trafił do  orkiestry wojskowej działającej 
przy Oficerskiej Szkole Łączności Radiowej w Zegrzu k. Warszawy. 

Po powrocie z wojska rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Woli 
Sernieckiej, gm. Serniki, pow. Lubartów. 

W roku 1962 ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Kielcach, zaś w 1977r. 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną (kierunek wychowawczo – muzyczny) także w Kielcach. 

Warto nadmienić, iż od 1962r. do obecnej chwili jest najstarszym członkiem 
Dętej Orkiestry działającej przy OSP w Lubartowie. Grał też wiele lat w kapeli- 
„SZYSZKOWIACY” – działającej przy straży. Przepracował w zawodzie nauczyciela 
42 lata. Obecnie jest emerytem, szczęśliwym dziadkiem 6 wnucząt i pradziadkiem 
2 prawnucząt.  

Nasz Rodak swoje dorosłe życie spędził w gminie Serniki, dla której poświęcił 
wszystko co najlepsze. Dlatego też jego zasługi opisano w książce 
pt. „Ku przyszłości – „Dzieje Gminy Serniki”.  

W 1962 roku kierownictwo szkoły objął nauczyciel muzyki mgr Wiesław Poździk. Za jego kadencji szkoła 
stała się ośrodkiem życia kulturalnego i sportowego. Organizowano różnego rodzaju spotkania artystyczne 
i sportowe. Młodzież przychodziła obejrzeć filmy, sztuki teatralne i inne przedstawienia, których twórcą 
i aranżerem był Wiesław Poździk. To dzięki niemu pojawił się pierwszy we wsi telewizor zainstalowany 
w świetlicy szkolnej, gdzie gromadnie przychodzili mieszkańcy, aby oglądać „zwiastuna nowej ery”. W kolejnych 
latach Wiesław Poździk wspólnie z Komitetem Rodzicielskim zainicjował budowę korytarza łączącego świetlicę ze 
szkołą, później okazałego domu nauczyciela. W korytarzu – łączniku została wybudowana kuchnia – pierwsza na 
terenie gminy, w której były przygotowywane posiłki na dożywienie dzieci. W roku szkolnym 1966/1967 szkoła 
została przekształcona z siedmio na ośmioklasową. Pan W. Poździk jako nauczyciel muzyki poza obowiązkowymi 
godzinami nauki prowadził zajęcia dodatkowe z uzdolnioną muzycznie dziatwą szkolną. Za jego kadencji w szkole 
działał chór składający się z kilkudziesięciu uczniów uświetniający różne uroczystości szkolne. Chór prezentował 
się również z sukcesem na różnych konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ponadto dzięki 
W. Poździkowi w szkole istniał zespół muzyczny, w którym kształcono dzieci w grze na gitarze, mandolinie, 
mandoli, akordeonie i na różnych instrumentach perkusyjnych. To dzięki niemu Wola Sernicka, jak żadna inna 
wieś na terenie gminy, miała bardzo wielu uzdolnionych muzycznie absolwentów, którzy z powodzeniem grywali 
w różnych zespołach muzycznych, niektórzy ukończyli studia muzyczne. Zespół, podobnie jak chór, uświetniał 
różne uroczystości szkolne, gminne oraz uczestniczył w konkursach. Wiesław Poździk wyróżniał się wśród kadry 
nauczycielskiej niespotykaną pasją, z jaką poświęcał się swojej pracy zarówno na stanowisku kierownika szkoły, 
jak również nauczyciela – wychowawcy. To z jego inspiracji mieszkańcy Woli Sernickiej jednoczyli się 
i podejmowali przeróżne inicjatywy społeczne. Miał szczególny dar zjednywania sobie mieszkańców wsi, był 
powszechnie lubiany i szanowany. Doskonale rozumiał ludzi tu mieszkających, wzrósł w tę społeczność i stał się 
jej częścią. Zyskał ogromny autorytet wśród mieszkańców, kadry nauczycielskiej i uczniów. W uznaniu zasług 
odznaczony był przez władze państwowe i oświatowe wieloma medalami m.in.: 
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-Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
-Złotymi i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
-odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
-odznaką honorową: Zasłużony Działacz Kultury, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Bez wątpienia przejdzie do historii Woli Sernickiej jako jeden z najcenniejszych jej mieszkańców. 

 

(Opracowała: AJ) 

 Był lipiec 1944 r. w powietrzu coraz bliżej było 
słychać odgłosy wojny. 20 lipca nad Klemensowem 
starły się myśliwce sowieckie z niemieckimi, samolot 
niemiecki spadł spalony. 
 Codziennie ciągnęły masy wojsk niemieckich, 
czołgi, tabory, działa i piechota. Wszystko to zmierzało 
drogą z Klemensowa na Radecznicę a w Źrebcach przez 
Tworyczów skręcało do Turobina. W dzień i w nocy 
słychać było strzały i widać łuny pożarów. Koło 26 lipca 
przeszły resztki wojsk niemieckich, zapadła chwilowa 
cisza, ludzie czekali z niepokojem, co będzie dalej. Po 
krótkiej przerwie wkroczyli Sowieci, starszyna na 
koniach, dalej piechota i czołgi. Słychać było głosy „to 
my was oswobodzili”. Ludzie śmiali się i płakali , witali 
oswobodzicieli, żołnierze rozłożyli się na wygonie koło 
młyna, jedli i odpoczywali. Nagle słychać nadlatujące 
myśliwce, żołnierze krzyczą: nasi nasi. Naraz 
z samolotów w tłum lecą serie z karabinów 
maszynowych. Następuje konsternacja, ludzie kryją się, 
gdzie mogą, wojsko wystrzeliwuje race świetlne, 
myśliwce odlatują. 
Okazuje się, że nastąpiła fatalna pomyłka, odział 

poszedł dalej niż planowano a piloci myśleli, że 
strzelają do Niemców. Na skutek tego zginęło dwóch 
żołnierzy radzieckich, a 12 - letni chłopiec 
z Tworyczowa, Kazik Poźniak został ranny. Kula 
wyrwała mu kawałek podudzia, rannym zajął się lekarz 
wojskowy , nogę uratowano. 
Po wojnie nie starał się nawet o odszkodowanie, bo 
kogo miał oskarżać - „oswobodzicieli”?. 
Żołnierzy pochowano na wygonie pod gruszą, po jakimś 
czasie ekshumowano i zabrano. Wszystko to rozegrało 
się na placu koło młyna, nad rzeką Por. Był to 
drewniany młyn po Matrasiach, który odkupił od 
właścicieli Pan Kantor. Młynarzem wtedy był 
S. Macheta, po wojnie młyn spłonął a właściciele 
przenieśli się do Zamościa. 
Wszystko to już historia, a tych, którzy to pamiętają, 
coraz mniej, może następne pokolenie chociaż o tym 
przeczyta. 

 
(Autor Stanisława Poźniak) 

(Opracował Ryszard Pietrykowski) 

 

Pierwszy dzień „Wolności” w Tworyczowie 

Od 20 lutego, to jest od dnia zarejestrowania 
Fundacji „ Z dziedzictwem w przyszłość” do chwili, 
w której piszę te słowa upłynęło 64 dni. W takim 
czasie wydawać  by się mogło, że raczej niewiele 
może osiągnąć młoda organizacja, nie znana jeszcze 
w okolicy. Jednak my już możemy pochwalić się 
kilkoma pozytywnie rozpoczętymi działaniami. 

2 kwietnia nasza Fundacja przystąpiła do 
projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanego 
wspólnie ze starostwem powiatowym w Zamościu 
i stowarzyszeniem Bona Fides z Lublina. Pierwsze 
robocze spotkanie odbyło się w naszej redakcji  
w Sułowie w dniu 4 kwietnia. Wzięły w nim udział także 
dwa inne podmioty zakwalifikowane do projektu –
Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” z gminy Sułów oraz 
Stowarzyszenie „Mokrelipie” - z gminy Radecznica. 

4 kwietnia Starosta Zamojski – Henryk Matej 
wydał decyzję zezwalającą Fundacji  na 
przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie całego 
powiatu zamojskiego. Od tego dnia w sklepach wraz 
z gazetką „Sekrety Wsi” pojawiły się puszki 
kwestarskie, do których można składać pieniądze jako 
wsparcie naszych działań. W decyzji swej Pan Starosta 
wyszczególnił, iż zbiórka publiczna może się odbywać 
w formie sprzedaży gazetki i zbiórki do puszek. Środki 

finansowe są potrzebne do zakupu komputera – gdyż 
ten, na którym pracujemy obecnie, jest mocno 
przestarzały i obróbka zdjęć czy też składanie gazetki 
przebiega bardzo mozolnie. 

13 kwietnia w remizie   OSP w Sułowie rozpoczął 
się kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ Na 
spotkanie przybyło 10 żądnych wiedzy kursantów. 
W następnych dniach nasza redakcja odebrała 
kolejnych kilka telefonów od osób, które są także 
zainteresowane zdobyciem niezbędnych w dzisiejszej 
dobie umiejętności. Spotkania będą się odbywały 
w godzinach od 18 do 20 w terminach dogodnych dla 
większości zainteresowanych osób. Bardzo cieszy nas 

Fot. Tomasz Jaworski 

TY też możesz przenosić góry!!! 
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fakt szerokiego zainteresowania szkoleniem. 
Najprawdopodobniej powstanią jeszcze dwie grupy 
szkoleniowe: jedna w Michalowie i druga 
w Bodaczowie.  W ten sposób dzięki naszym działaniom 
ogłaszanym w kilku parafiach skorzysta ze szkoleń także 
część mieszkańców gminy – Szczebrzeszyn. 

Najnowszym doniesieniem z miesiąca kwietnia 
dotyczącym sukcesów Fundacji jest przegłosowane 
pozytywnie użyczenie budynku starej remizy  w Sułowie 
na okres 10 lat. Uchwałę podjęto 25 kwietnia na XXXII 
Sesji  Rady Gminy. Teraz zostaje tylko podpisanie 
umowy użyczenia pomiędzy Fundacją a Wójtem Gminy 
Sułów, któremu to Rada powierzyła wykonanie swej 
jednogłośnie podjętej uchwały. Po podpisaniu umowy 
będziemy mogli aplikować o środki z przeznaczeniem 
ich na remont pomieszczenia, w którym chcemy 
zorganizować sale konferencyjno-widowiskową oraz 
izbę regionalną. W tym miejscu chcemy złożyć 
serdeczne podziękowania panom radnym: Józefowi 
Magrycie i Krzysztofowi Walasowi, którzy swym 
zaangażowaniem w dużej mierze pomogli wprowadzić 
do porządku obrad sesji punkt dotyczący głosowania 
nad użyczeniem. Dzięki ich determinacji  zaistnieją 
spore szanse na rozwój ośrodka rozwijającego 
i podtrzymującego kulturę w Gminie Sułów. O kolejnych 
etapach prac będziemy na bieżąco informowali Państwa 
na łamach naszej gazetki.  

Nie tylko aspekty materialne leżą nam na sercu 
lecz także kultywowanie tradycji i obrona wiary Ojców. 
Dlatego zaangażowaliśmy się we wsparcie 
i przywrócenie należnej czci sanktuarium św. Antoniego 
w Radecznicy. Organizujemy pieszą pielgrzymkę do 

najbliższego nam ośrodka kultu świętego z Padwy na 
dzień 7, maja w którym rozpoczną się obchody 350-
lecia objawień. Będziemy też czynnie uczestniczyli 
w propagowaniu kolejnych wydarzeń Roku 
Jubileuszowego zaplanowanych przez ojców 
bernardynów.   

Nawiązaliśmy też współpracę ze stowarzyszeniem 
z gminy Nielisz „Zalew pomysłów w Nieliszu”, której 
pierwszym efektem będzie wspólny festyn kulturalno-
integracyjny pod nazwą „Sąsiedzkie spotkania”. 
W programie wystąpią tylko i wyłącznie artyści 
i sportowcy z sąsiedzkich gmin, gdyż takie jest 
założenie organizatorów, by promować i pokazywać 
„swoich” wartościowych lecz niedocenianych 
wykonawców a nie zachwycać się często wulgarnymi, 
płytkimi i przereklamowanymi „wielkimi gwiazdami”. 

Jak łatwo zauważyć pomysłów na pomoc 
i polepszanie jakości życia mieszkańcom mamy sporo 
iciągle ich przybywa. Braki, jakie nam teraz 
doskwierają, dotyczą dwóch aspektów, jednym są 
pieniądze a drugim - ciągle niedostateczna ilość rąk do 
pracy. Serdecznie zapraszamy do wsparcia nas swoją 
złotówką i osobistym zaangażowaniem w dzieła, które 
podejmujemy. Te działania zostały zapoczątkowane 
w zespole osobowym wymienianym na palcach jednej 
ręki – pomyślmy, ile może zdziałać grupa 10 a co 
dopiero 20 osobowa. W takiej grupie można by góry 
przenosić. Zachęcamy, by być współautorem takiego 
przenoszenia.  

Ty naprawdę możesz przenosić góry!!! 
 

(Autor: Tomasz Jaworski) 

Marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu 
 
 2 marca 2014 r. w niedzielę Ruch 
Narodowo - Radykalny Oddział Zamość wespół 
z Klubem Gazety Polskiej w Zamościu 
zorganizował PIERWSZY ZAMOJSKI MARSZ KU 
CZCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.  
 Marsz poprzedzony był Mszą Świętą 
w kościele Św. Michała Archanioła, gdzie 
przepiękną homilię wygłosił ksiądz Rudolf Karaś. 
Mówił on o prawdziwych twarzach Żołnierzy 
Wyklętych, czyli o katolikach, patriotach, elicie 
naszego narodu. Po godzinie 17.00 uformowała 
się kolumna i pomaszerowaliśmy ulicą Józefa 
Piłsudskiego na Rynek Wielki zamojskiej Starówki, 
a następnie ulicą Partyzantów pod pomnik Armii 
Krajowej. Według różnych szacunków w marszu 

wzięło udział od 400 do 700 osób, w większości byli to ludzie młodzi. Pod pomnikiem odbyły się okolicznościowe 
przemówienia, zostały złożone kwiaty i odśpiewano hymn narodowy. Po godzinie 19.00 uroczystości pod 
pomnikiem dobiegły końca i PIERWSZY ZAMOJSKI MARSZ KU CZCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH został rozwiązany. 

1 marca 2014 r. już po raz czwarty obchodzony był w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy 
Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. A ustawa o święcie narodowym 
w dniu 1 marca – w istocie jest jednym z największych aktów dekomunizacyjnych. Dlaczego wybrano dzień 
1 marca – tego dnia w 1951 r. w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, 
Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi 
koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Niezłomnych) ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji 
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. 

Na niespełna dwa miesiące przed śmiercią w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. prezes IPN Janusz Kurtyka 
tak mówił „Rzeczpospolitej” o motywach swojego i IPN zaangażowania w przywracanie pamięci o żołnierzach 

Fot. Karol Buczak 
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antykomunistycznego podziemia: „Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów 
tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po 
drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób 
zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy 
niepodległej Polski oraz ich walkę … . To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie 
Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była 
walka o niepodległość”. 

Cofnijmy się do czasów II wojny światowej, kiedy w kwietniu 1943 roku po odkryciu przez Niemców 
w Katyniu zbiorowych mogił polskich oficerów sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne z Polską. Można było się już 
domyślać, że po przegranej przez Niemcy wojnie Polska stanie się sowiecką kolonią. Od jesieni 1943 roku zaczęto 
w Polsce myśleć o stworzeniu struktury konspiracyjnej na wypadek wejścia Sowietów bez porozumienia 
z władzami polskimi. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRR sprawiło, że 
dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych nie złożyło broni. 
Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę. 

Dzieje Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) to bardzo mało znany fragment historii Polski Podziemnej. 
Pięćdziesiąt lat komunizmu spowodowało, że NSZ (wraz z organizacjami składowymi) są traktowane jako margines 
podziemia niepodległościowego działającego w Polsce w latach 1939-1945, a one w czasie okupacji liczyły według 
różnych danych od 80 tys. do 100 tys. i były po AK i BCH największą formacją polityczno-wojskową podczas 
okupacji. Była to formacja, która prowadziła walki zarówno z Niemcami jak i partyzantką sowiecką oraz Armią 
Ludową. 

Po rozwiązaniu AK, w lutym 1945 r. Działacze Stronnictwa Narodowego rozpoczęli tworzenie nowej 
formacji wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W jego skład weszły oddziały NOW i NSZ scalone 
uprzednio z AK. W okresie PRL Narodowe Siły Zbrojne były fałszywie oskarżane przez propagandę komunistyczną 
o mordowanie Żydów, kolaborację z Niemcami i rozpętanie tzw. wojny domowej. W latach 1945-1956 odbyły się 
liczne procesy polityczne, w których żołnierze i oficerowie NSZ skazywani byli na kary śmierci lub długoletnie 
wiezienia. Prześladowania żołnierzy NSZ trwały do lat 80. XX wieku. 

I oto są „Żołnierze Wyklęci”, jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, naszych żołnierzy, 
naszego natchnienia. Dzień Prawdy. Są młodzi Polacy, którzy potrafią tłumnie stawić się na Zamojskim Marszu ku 
czci Żołnierzy Wyklętych. „Pochodzę z kraju, gdzie po dniach nieszczęśliwych zostaje zawsze drugie pół rycerzy 
żywych”, pisał blisko 200 lat temu Słowacki. Obyś Polsko miała jak najwięcej dni szczęśliwych, abyś miała tłum 
rycerzy żywych. 

Nieliczni z tamtych Wyklętych tego dnia doczekali i dali nam przekaz niezłomnej wiary, żeby będąc 
Niezłomnymi zostać Wyklętymi i w ten sposób zwyciężyć. 

 
 

(Autor: Krzysztof Sowa) 

OTWARTE MISTRZOSTWA  
 
POWIATU ZAMOJSKIEGO I MIASTA ZAMOŚCIA 
W WARCABACH 100-POLOWYCH 
  
 W dniu 5 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół nr 5 w Zamościu odbył się turniej warcabowy 
zorganizowany przez Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.  
 Zawody przeprowadzone były w systemie siedmio rundowym z czasem gry 7,5 minuty dla każdego 
zawodnika. Turniej rozgrywany był w różnych kategoriach. 
W kategorii „klas IV-VI” Miłosz Pańczyk zajął czwarte miejsce a Mateusz Popielec szóstą pozycję. W tej samej 
kategorii dziewcząt szósta była Gabriela Pańczyk. 
W kategorii „gimnazjum” w grupie chłopców drugie miejsce przypadło Bartłomiejowi Mazurowi a trzecie Kacprowi 
Doroszowi. W kategorii dziewcząt druga była Karolina Żuk a czwarta Laura Mazur. 
Zawodnicy z miejsc I-III otrzymali medale, dodatkowo za miejsca I otrzymali statuetki. W klasyfikacji szkół 
podstawowych i gimnazjów za miejsca I-III przyznano puchary. 
Szkoła Podstawowa w Michalowie w klasyfikacji ogólnej zajęła trzecie miejsce. Gimnazjum w tej klasyfikacji 
zajęło pierwsze miejsce. 
 

(Autor: PiSzcz) 
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Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej 
„młodzież zapobiega pożarom” 

 
 W dniu 28 marca 2013 r. Komenda Miejska PSP w Zamościu wspólnie z Oddziałem Powiatowym Związku 
OSP RP przeprowadziły XXXVII eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali rowery ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Zamościu oraz prawo reprezentowania powiatu w eliminacjach wojewódzkich. 
 Do turnieju przystąpiło 27 uczestników – zwycięzców eliminacji gminnych z terenu 13 gmin powiatu 
zamojskiego. Turniej był zorganizowany w trzech grupach wiekowych dla uczniów szkół: podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Komisję sędziowską stanowili: Mł. Bryg. Andrzej Szozda, Maria Pieńkosz i kap. Marcin Żulewski. W pracach komisji 
pomagali: płk. poż. Mieczysław Skiba i Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP Kazimierz Mielnicki. 
Gmina Sułów reprezentowana była przez Szkołę Podstawową z Tworyczowa Kolonii oraz Publiczne Gimnazjum 
w Michalowie. 
Pierwszy etap eliminacji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. 
Najlepsze osoby z każdej grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału - eliminacji ustnych, w których trzeba było 
udzielić szerszej odpowiedzi na wylosowane pytania. Wyniki 
eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco: 
I GRUPA – szkoła podstawowa 

1. Przemysław Kapuśniak - SP w Wierzbie 

2. Dawid Węcławik - SP w Zawadzie 

Dawid Gruszecki – SP w Miączynie 
10. Dominika Dumała – SP Tworyczów Kolonia 

II GRUPA – gimnazjum 

1. Adrian Świrszcz – Gimnazjum w Wierzbie (który w 2013r 

zdobył II miejsce w eliminacjach centralnych) 

2. Iga Płachta – Gimnazjum ZS Katolickich w Zamościu 

Bartłomiej Kalinowski – Gimnazjum w Grobowcu 
9. Agata Pop – Publiczne Gimnazjum w Michalów 

  
 
  W przerwie pomiędzy etapami eliminacji młodzieży oraz opiekunom strażacy z zamojskiej jednostki 
zaprezentowali pokaz pojazdów i sprzętu pożarniczego.  
  Serdecznie dziękujemy sponsorom, tj. Starostwu Powiatowemu w Zamościu, które ufundowało nagrody za 
pierwsze oraz trzecie miejsca (drukarki); Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., które ufundowało 
nagrody za drugie miejsca (tablety); Euro-Car sp. z o.o. w Zamościu, które ufundowało nagrody pocieszenia 
(maskotka strażacka);  dla pozostałych uczestników Turnieju. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników 
zapewnił Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie - filia w Zamościu z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.   
  Jak powszechnie wiadomo najtańszą formą przeciwdziałania wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń jest 
odpowiednia profilaktyka. W tego rodzaju działalność w pełni wpisuje się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu odpowiednie kształtowanie świadomości młodych ludzi 
w kwestii  ogólnie rozumianego bezpieczeństwa pożarowego. Turniej ten systematyzuje wiedzę na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu 
strażackiego. Liczymy, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi w ramach tego Turnieju, zaprocentują 
w przyszłości, kształtując odpowiednie zachowania w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń. 
 

(Autor: PiSzcz) 

 W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół 
w Sułowie odbyły się eliminacje gminne turnieju 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do eliminacji 
gminnych przystąpiły trzy szkoły podstawowe i dwa 
gimnazja. 
 W turnieju szkół podstawowych startowały 
drużyny składające się z czterech reprezentantów 
(regulaminowo dwóch chłopców i dwie dziewczyny) SP 
Sułów, SP Michalów i SP Tworyczów Kolonia, zaś 
gimnazja reprezentowało trzech uczestników ze szkół 

w Michalowie i Sułowie. 
   Celem turnieju było podnoszenie kultury 
motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez: 

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych 

uczestników ruchu, 

Eliminacje gminne turnieju 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
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3. popularyzowanie roweru jako środka transportu, 
a także rekreacji i sportu. 
 W kategorii szkół podstawowych najpierw został 
przeprowadzony test wiedzy ze znajomości przepisów 
o bezpiecznym zachowaniu się na drodze, który składał 
się z 20 pytań. Następnie uczniowie rozwiązywali test 
zachowywania się na skrzyżowaniach, który składał się 
z 10 zagadnień. 
Wśród gimnazjalistów przeprowadzono test wiedzy 
składający się z 25 pytań. 
 Następnie uczestnicy wystartowali w rowerowym 
torze przeszkód, który zgodnie z regulaminem, składał 
się z ustawionych przeszkód: 

slalom kółkowy, tzw. żmijka,  
zatrzymanie, 
rynna, 
przedmiot do przewożenia, 
deska z powierzchnią zębatą, tzw. Tarka. 

 Od punktów zdobytych na teście odejmowano 
błędy popełnione na torze przeszkód. 
 
Indywidualnie wśród szkół podstawowych wyniki 
przedstawiały się następująco: 
1. Mateusz Brodaczewski    (18 test wiedzy+9 
skrzyżowania−3 rowerowy tor przeszkód) 
2. Patrycja Romanowska      (17+10−9) 
3. Konrad Czop                    (16+8−5) 
4. Diana Stańczyk                (17+8−14) 
5. Magdalena Kobylas          (15+8−10) 
6. Adrian Niegoda               (12+6−4) 

7. Szymon Karolak               (14+6−8) 
8. Krzysztof Jarosz             (12+7−15) 
9. Justyna Żuk                    (12+3−16) 
10. Paweł Klesza                (11+6−33) 
11. Aneta Poździk              (10+3−15) 
12. Ilona Szkołut                (12+3−42) 
 Końcowa klasyfikacja szkół podstawowych: 

1. SP Sułów                          40 pkt. 

2. SP Tworyczów Kolonia    68 pkt. 

3.   SP Michalów                     89 pkt. 

 
Indywidualnie wśród gimnazjów wyniki przedstawiały 
się następująco: 
1. Piotr Zawiślak   (20 test wiedzy−0 rowerowy tor 
przeszkód) 
2. Jakub Kamiński     (18−2) 
3. Maciej Bartnik       (16−0) 
4. Krzysztof Żuk        (18−6) 
5. Jakub Bubiłek        (13−1) 
6. Maciej Pomareński (17−16) 
 Końcowa klasyfikacja gimnazjów: 

1. GIM. Sułów                         16 pkt. 
2. GIM. Michalów                   25 pkt. 
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy 
indywidualne i drużynowe w klasyfikacji szkół. Do 
turnieju powiatowego awansowały drużyny ze 
szkoły podstawowej z Sułowa i Publicznego 
Gimnazjum z Michalowa. 
 

(Autor: PiSzcz) 

 Wystartowały rozgrywki 16. edycji 
największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży 
gimnazjalnej Coca-Cola Cup, już po raz drugi 
rozgrywanego pod hasłem „Bądź aktywny, dołącz do 
gry”. W roku piłkarskich Mistrzostw Świata na zgłoszone 
szkoły gimnazjalne oraz ich uczniów oprócz sportowych 
emocji czeka szereg nagród. Wśród nich wyjazd na 
brazylijski mundial oraz udział wobozie treningowym we 
Włoszech. Turniej już po raz czwarty będzie wspierał 
Robert Lewandowski. W towarzyszącej rozgrywkom od 
kilku lat Strefie Aktywnego Życia tradycyjnie na 
wszystkich kibiców czekać będą atrakcje i konkursy 
o charakterze sportowo-edukacyjnym. Strefa 
Aktywnego Życia Coca-Cola Cup to element realizacji 
strategii firmy Coca-Cola, której jednym z głównych 
celów jest promocja aktywności fizycznej i zachęcanie 
ludzi do ruchu. Ambicją firmy jest zaktywizowanie do 
2020 roku 100 milionów ludzi na całym świecie  
Patronat honorowy nad turniejem Coca-Cola Cup 2014 
objęło Ministerstwo Sportu i  Turystyki.                                                                                                                        
Partnerem merytorycznym programu jest Polskie 
Towarzystwo Dietetyki, natomiast partnerem 
technicznym, firmy Adidas i T-Mobile. 
W dniu 3 kwietnia 2014 roku w Zamościu odbyły się 
eliminacje regionalne turnieju Piłkarskiego Coca-Cola 
Cup. W tej fazie rozgrywek udział wzięli gimnazjaliści 
z Michalowa. 
Drużyna w składzie: Łukasz Bubiłek kl.-I, Maciej 
Piasecki kl.-I, Maciej Pomarański kl.-I, Krzysztof Żuk kl.
-I, Jakub Bubiłek kl.-II, Konrad Szponar kl.-II, Jakub 
Mazur kl.-II, Bartłomiej Mazur kl.-III i Hubert 

Kukułowicz kl.-III. 
 W mocno obsadzonym turnieju udział wzięli rówieśnicy 
z Łabuń, Żdanowa, Zamościa nr 4 i nr 6. 

Końcowa tabela: 
1. Gim. 6 Zamość            10    12:2 
2. Gim. Żdanów            9     13:5 
3. Gim. Łabunie            7     10:5 
4. Gim. 4 Zamość          4      5:9 
5. Gim. Michalów          0      4:23 
 
Opiekunem drużyny był Piotr Szczurek . 
 

(Autor: PiSzcz) 

Turniej Coca-Cola Cup 2014 
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Wyniki Zawodów Strzeleckich  
 
 Zawody odbyły się 06 kwietnia 2014 r. na strzelnicy w Sułowcu. W dwu  konkurencjach z broni palnej: kbk 
AK – 47 (Kałasznikow) oraz pistolet P CZ-9mm (Parabellum) zawodnicy osiągnęli następujące wyniki: 

Pełne wyniki —> forum.sulow.pl 

Lp. Nazwisko i imię 

Konkurencja 

Karabinek AK 

1 Bielecki Mariusz 43 / I 

2 Pić Mateusz 42 / II 

3 Wójtowicz Andrzej 41 / III 

4 Szewczyk Grzegorz 41 / IV 

5 Szymański Michał 41 / V 

6 Bizior Marlena 41 / VI 

7 Witek Piotr 40 / VII 

8 Tetlak Grzegorz 40 / VIII 

9 Szydełko Zbigniew 38 / IX 

10 Poźniak Mieczysław 38 / X 

Lp. Nazwisko i imię 

Konkurencja 

Pistolet Cz 

1 Żerebiec Radosław 44 / I 

2 Szymański Michał 42 / II 

3 Żerebiec Kamil 42 / III 

4 Szewczyk Grzegorz 42 / IV 

5 Krukowski Piotr 41 / V 

6 Wachowicz Mirosław 40 / VI 

7 Kropornicki Wojciech 39 / VII 

8 Pić Mateusz 39 / VIII 

9 Antoniczak Jacek 37 / IX 

10 Ferenc Krzysztof 35 / X 

 W Urzędzie Gminy w Sułowie, odbyło się 
spotkanie Zarządu Gminnego OSP z prezesami 
i naczelnikami lokalnych jednostek straży, na które 
zaproszono redakcję „Sekretów Wsi”. Zebranie miało 
charakter organizacyjny, dotyczyło zbliżających się 
uroczystości św. Floriana i Dnia Flagi oraz gminnych 
zawodów sportowo-pożarniczych. Na początek 
ustalono, że tegoroczny dzień strażaka zorganizuje 
jednostka z Sułowa. Uroczystość rozpocznie się 3 maja 
o godz. 15 na placu przed remizą, gdzie zostanie 
odprawiona msza polowa w intencji straży pożarnych. 
Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie 
z terminem i miejscem gminnych zawodów sportowo - 
pożarniczych, które odbędą się 1 czerwca 2014 r. 
o godz. 1400 w Nieliszu. W trakcie dyskusji nad 
szczegółami organizacyjnymi druhowie zwrócili uwagę 
na złe traktowanie ochotniczych straży przez władze 
państwowe i resortowe. Przedstawiono przykłady, gdzie 
wymagania wobec ochotników są zwiększane, nieraz do 
granic absurdu, natomiast pomoc materialna jest 

zdecydowanie niewystarczająca. OSP są utrzymywane 
przez samorządy lokalne, których możliwości finansowe 
często bywają bardzo ograniczone. Dyskusja dodatkowo 
ożywiła się po wystąpieniu Naczelnika Gminnego 
Zbigniewa Goleniaka, który zarzucił prezesowi 
i wójtowi w jednej osobie Tomaszowi Pańczykowi, że 
podobnie jak wyższe władze traktuje straż po 
macoszemu i tu wymienił przykłady brak zaproszenia 
dla straży na gminny opłatek i tłusty czwartek, 
organizowany przez Urząd Gminy, najniższy ryczałt za 
akcje gaśnicze wśród okolicznych gmin, złe 
gospodarowanie majątkiem OSP, który wszedł 
w posiadanie Gminy (niszczejące strażnice drzwi 
w stanie fatalnym, brak rynien, dziurawe dachy). 
Odpowiedź Wójta: straż ma swoje święto w maju 
(samorządowcy też mają swoje, a w opłatku 
uczestniczyli). Co dotyczy remontów, to są 
przeprowadzane tylko strażacy i wiejskie społeczności 
nie dbają o budynki, przykład: w Rozłopach w nowo 
wyremontowanej remizie młodzież zniszczyła drzwi. 

Strażackie Rozmowy 
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6.6. OSP SĄSIADKA 1927-2013 cz. II 
 
W roku 1968 gospodarzem został wybrany Jan 

Ferenc. 
W styczniu 1969 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 w Sąsiadce 
została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej 
użyteczności z numerem 95. Rejestracji dokonała 
starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna 
Koper. 

12 kwietnia 1969 roku w skład zarządu 
wchodzili: Prezes Jan Tomaszewski, I wiceprezes 
i naczelnik Bronisław Popielec, II wiceprezes Edward 
Pastuszak, sekretarz Edward Bartnik, skarbnik Ludwik 
Zawiślak, gospodarz Jan Ferenc. 

Drugim samochodem był Lublin otrzymany 
w 1968 roku, który służył do 1978 roku.  

W 1970 roku wykonano remont zbiornika 
przeciwpożarowego.  

22 stycznia 1972 roku nastąpiły zmiany 
w zarządzie na stanowisku skarbnika, którym został 
Stanisław Grabowski; sekretarzem wsi był Feliks 
Magdziarz i gospodarzem Bolesław Hanaka. 

W 1975 roku dobudowano prawe skrzydło.  
Kopanie fundamentów rozpoczęto 25 czerwca a roboty 
murarskie 12 sierpnia. 

3 marca 1977 roku wykonano prace tynkarskie 
w dobudowanym skrzydle. 

W 1977 roku społeczeństwo ufundowało 
sztandar jednostce. Koszt ogólny zakupu to 8.500 zł 
odebranego w dniu 14 września 1977 roku. 

Trzecim samochodem był Star 660 uzyskany 
w 1978 roku, który służył do 1985 roku.  

W roku 1978 jednostka typu „S” liczyła 31 
druhów. Wyposażona była w samochód typowy 
ciężarowy, na którym ulokowany był sprzęt gaśniczy 

i motopompa M - 800, węże ssawne i tłoczne W - 75 
i W - 52 bez zbiornika wodnego. 

Rok później w jednostce było 26 członków. 
Samochód bojowy wyposażony był w zwiększoną ilość 
węży tłocznych i uzbrojenia osobistego strażaków. 

W roku 1981 jednostka zaangażowana była 
w zakup wyposażenia oddziału poczty, na którą 
przekazała własne środki 60.000 zł. 

W 1985 roku zarząd OSP zakupił działkę od Jana 
Grabowskiego pod budowę szkoły podstawowej.  

W roku 1985 jednostka typu „S” liczyła 26 
członków, wyposażona zaś była w samochód bojowy 
typu ciężarowy skrzyniowy oplandekowany bez 
zbiornika wodnego z uzbrojeniem w narzędzia do 
usuwania przeszkód przy gaszeniu lasów jak topory, piły 
ręczne oraz motopompę M-800 z wężami ssaawnymi, 
tłocznymi, ubrania, obuwie gumowe, hełmy, pasy 
bojowe dla jednej sekcji, która liczyła 9 osób. 

Rok później jednostka liczyła 31 członków. 
Czwarty samochód marki „Żuk” jednostka 

posiadała od 1985 roku.   
W 1986 roku wymieniono pokrycie dachowe na 

blachę. A rok później wykonano okapy i rynny. W roku 
tym naczelnikiem został wybrany Władysław Kurek. Rok 
później nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika, 
którym został wybrany Edward Pastuszak. 

W styczniu 1990 roku wybrano nowy zarząd. 
Prezesem został wybrany Wiesław Magdziarz, 
naczelnikiem Tadeusz Ferenc, zastępcą naczelnika 
Andrzej Zawiślak, skarbnikiem Stanisław Grabowski, 
sekretarzem Zenon Grabowski, członkiem zarządu Jan 
Hanaka. Komisja Rewizyjna: przewodniczący Tadeusz 
Kuźma, członkowie Stanisław Styk i Bolesław Hanaka. 

Lista członków: Józef Dumała, Władysław 
Kurek, Edward Pastuszak, Stanisław Bielecki, Bronisław 
Popielec, Zbigniew Bielecki, Mirosław Krukowski, Jan 
Magdziarz, Stanisław Hanaka, Piotr Magdziarz, Artur 
Bartnik, Mariusz Bielecki, Stanisław Kobylas, Bronisław 
Magdziarz, Stanisław Styk, Stanisław Kołcon, Józef 

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych 

W tej sytuacji ,pieniądze zostały zmarnowane. Ryczałt 
za akcje gaśnicze ustalony w 2006 r. jest niski ze 
względu na udział strażaków w podpaleniach w różnych 
rejonach kraju, w tym i w Sułowie. Po tych 
wyjaśnieniach głos zabrał Józef Magryta - prezes OSP 
Rozłopy, twierdząc że strażacy sami wyremontowali 
ogrodzenie, a ze 183,000 zł przeznaczonych na remont, 
dużą część wyrzucono w błoto, rozpoczynając prace 
zamiast od dachu to od łazienek, przy tym jakość robót 
była niska, następnie remont wstrzymano. Stało się to 
po zebraniu, na którym druhowie zadawali niewygodne 
pytania dla władz gminy. Znowu głos zabrał Zbigniew 
Goleniak, proponując pomoc przy remoncie hydrantów 
przeciwpożarowych. Odpowiedź samorządowców była 
taka, że nie jest to zadanie proste , gdyż można 
zanieczyścić wodociąg. Prezes Magryta zapytał o czynsz 
za część starej remizy w Sułowie, wynajmowanej 
hurtowni, proponując, aby przeznaczyć go na pomoc 
d la  s t raży .  Na  zakończen ie  spo tkania 
Wójt  Tomasz Pańczyk złożył  wszystkim 
u c z e s t n i k o m  ż y c z e n i a   ś w i ą t e c z n e .  
Jak ustaliła nasza redakcja, po serii podpaleń 
w Sułowie, druhowie z tej jednostki zrzekli się 

indywidualnych wynagrodzeń za akcję w wysokości 6,5 
zł za godzinę, (dla porównania za pracę w polu można 
zarobić 10 zł lub więcej), pieniądze przelewane są na 
konto jednostki i wykorzystywane na zakup sprzętu, 
który służy nie tylko strażakom. Potrzebują go przede 
wszystkim ci, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie 
i którym strażacy niosą pomoc, narażając własne 
zdrowie i życie, nie otrzymując w zamian nic. Ten stan 
rzeczy należy jak najszybciej zmienić, żeby nie było za 
późno. W czasach kiedy, każdy dba tylko o siebie, jest 
to jedna z niewielu organizacji, która powinna być 
wspierana ze wszystkich sił przez władze państwowe, 
samorządowe oraz społeczeństwo, bo jak ich zabraknie, 
to ani członkowie rządu, ani samorząd, ani znajomi nie 
ugaszą nam płonącego domu, nie uratują nas z powodzi 
ani spod zwalonego drzewa podczas wichury. Zamiast 
krytykować strażaków za ich poświęcenie, postawmy 
siebie na ich miejscu. Kogo z nas byłoby stać na to, by 
pozostawić swoje zajęcia lub ciepłe łóżko, kiedy za 
oknem noc, mróz lub deszcz, by ratować innych często 
nawet nieznanych ludzi. 
 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 
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Grabowski, Jan Basiak, Józef Dumała, Stanisław 
Wyłupek. Jednostka liczyła 29 członków. 

W roku tym jednostka otrzymała drugą 
motopompę PO-5. 

W styczniu 1991 roku dokonano niewielkich 
zmian zarządu. Prezesem pozostał Wiesław Magdziarz, 
wiceprezesem i naczelnikiem Tadeusz Ferenc, II 
wiceprezesem Bolesław Hanaka, III wiceprezesem 
Stanisław Krukowski, sekretarzem Stanisław Poździk, 
skarbnikiem Stanisław Orchowski, gospodarzem 
Stanisław Kobylas. Komisja Rewizyjna: przewodniczący 
Tadeusz Kuźma, członkowie Stanisław Styk i Stanisław 
Dumała.  

W roku tym druhowie strażacy brali udział 
w budowie Szkoły Podstawowej w Sąsiadce. Wartość 
czynu społecznego wyceniona była na 6 milionów 
złotych. 

W 1993 roku reaktywowano drużynę żeńską, 
która istniała do 1995 roku. Drużynę reprezentowało 
8 kobiet. Były to: Lidia Grabowska-dowódca, Elżbieta 
Chwiejda, Danuta Chwiejda, Renata Bielecka, Elżbieta 
Ferenc, Ewa Grabowska, Ewa Magdziarz, Beata 
Magdziarz.  

Sekcja ta w 1994 roku na zawodach sportowo-
pożarniczych rozgrywanych w Deszkowicach Pierwszych 
zajęła I miejsce. 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
w styczniu 1996 roku na prezesa wybrano Józefa 
Grabowskiego, wiceprezesa Bolesław Hanaka, 
naczelnika Tadeusza Ferenca, zastępcę naczelnika 
Stanisława Krukowskiego, skarbnika Stanisława 
Kobylasa, sekretarza Stanisława Poździka i gospodarza 
Stanisława Kobylasa, kierowcę Stanisława Kołcona. 

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Tadeusz 
Kuźma, członkowie Stanisław Styk, Stanisław 
Dumała.Lista członków: Jan Basiak, Sławomir Batorski, 
Stanisław Batorski, Stanisław Bielecki, Tomasz Borsuk, 
Piotr Borsuk, Dariusz Dudka, Józef Dumała, Stanisław 
Dumała, Józef Dumała, Zenon Grabowski, Stanisław 
Grabowski, Jan Chwiejda, Jan Hanaka, Stanisław 
Hanaka, Piotr Hanaka, Artur Jachymek, Henryk 
Kowalski, Mirosław Krukowski, władysław Kurek, Janusz 
Kurek, Tadeusz Kuźma, Tomasz Łysy, Marian Magdziarz, 
Janusz Magdziarz, Kazimierz Magdziarz, Emil Magdziarz, 
Jan Magdziarz, Bronisław Magdziarz, Stanisław Maciąg, 
Stanisław Magdziarz, Wiesław Magdziarz, Stanisław 
Orchowski, Edward Pastuszak, Waldemar Pawęska, 
Bronisław Popielec, Stanisław Styk, Mieczysław 
Stańczyk, Stanisław Wyłupek, Andrzej Zawiślak.  

W roku tym pomalowano dach na remizo-
świetlicy.  

Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny 
wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod 
numerem ST/A/494 w dniu 11 kwietnia 1996 roku. 

W roku tym było 24 czynnych członków. 
Zarząd OSP zakupił od Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc chłopska” pomieszczenie tzw. Magiel, od 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej budynek punktu 
skupu mleka.  

14 września 1997 roku zorganizowano 70-lecie 
OSP w Sąsiadce oraz dożynki gminne. 

W 2001 roku na walnym zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.  

Prezesem został wybrany Józef Grabowski, 
wiceprezesem Bolesław Hanaka, naczelnikiem Tadeusz 
Ferenc, zastępcą naczelnika Kazimierz Magdziarz, 
sekretarzem Krzysztof Ferenc, skarbnikiem Stanisław 
Kobylas, gospodarzem Stanisław Kołcon. Komisję 
rewizyjną tworzyli: przewodniczący Tadeusz Kuźma, 
członkowie Stanisław Styk i Stanisław Dumała. 

Jednostka liczyła 24 czynnych członków i 5 
członków honorowych. 

W 2003 roku powołano młodzieżową drużynę 
pożarniczą chłopców, która liczyła 9 członków. Byli to: 
Paweł Popielec, Eryk Magdziarz, Radosław Krukowski, 
Mateusz Surmacz, Bartłomiej Popielec, Jarosław 
Wypych, Jarosław Oczkoś, Łukasz Oczkoś, Daniel 
Orchowski. 

W 2004 roku OSP Sąsiadka w zawodach 
sportowo-pożarniczych zajęła 1. miejsce. Skład 
drużyny: Emilian Magdziarz, Włodymyr Tarachkałow, 
Robert Ferenc, Grzegorz Batorski, Arkadiusz Pietrzniak, 
Łukasz Magdziarz, Mirosław Krukowski i Bartłomiej 
Popielec. Dowódca Tadeusz Ferenc. 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
w 2006 roku wybrano nowy zarząd. 

Prezesem pozostał Józef Grabowski, 
naczelnikiem Tadeusz Ferenc, zastępcą naczelnika 
Emilian Magdziarz, wiceprezesem Bolesław Hanaka, 
sekretarzem Krzysztof Ferenc, skarbnikiem Jacek 
Magdziarz, gospodarzem Waldemar Pawęska. Komisja 
rewizyjna: przewodniczący Tadeusz Kuźma, członkowie 
Stanisław Styk i Marian Magdziarz.  

W 2004 roku jednostka uczestniczyła w pracach 
zabezpieczających i porządkowych na terenie 
zabytkowego grodziska. Zakres prac obejmował 
oczyszczenie terenu z krzewów, samosiewów drzew, 
usunięcie śmieci i zabezpieczenie skarp. Wykonane 
prace były przeprowadzone i nadzorowane przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 
Delegaturę w Zamościu. Prace nadzorowli: Grazyna 
Żurawicka kierownik WUOZ Zamość i Wiesław Koman 
archeolog WUOZ Zamość.   

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
w 2011 roku wybrano nowy zarząd. Prezesem wybrano 
Józefa Grabowskiego, naczelnikiem i wiceprezesem 
został Tadeusz Ferenc, zastępcą naczelnika Bolesław 
Hanaka, sekretarzem Krzysztof Ferenc, skarbnikiem 
Jacek Magdziarz, gospodarzem Waldemar Pawęska. 

Komisje rewizyjna tworzą; Stanisław Krukowski 
i członkowie Stanisław Styk i Marian Magdziarz. 

W 2011 jednostka liczyła 26 czynnych członków 
i 6 członków honorowych. 

Jednostka w 2013 roku liczyła 43 członków: 
Józef Grabowski, Tadeusz Ferenc, Jacek 

Magdziarz, Waldemar Pawęska, Stanisław Styk, 
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Jarosław Wypych, Bolesław Hanaka, Tadeusz Kuźma, 
Marian Magdziarz, Damian Kurek, Arkadiusz Kurek, 
Janusz Kurek, Jarosław Oczkoś, Łukasz Oczkoś, Maciej 
Sobstyl, Damian Bielecki, Paweł Pożdzik, Piotr Ordon, 
Kamil Kwapisz, Rafał Mróz, Łukasz Magdziarz, Piotr 
Hanaka, Stanisław Hanaka, Stanisław Maciąg, Wojciech 
Zych, Damian Ferenc, Szymon Bartnik, Tomasz Chołota, 
Stanisław Poździk, Stanisław Kołcon, Robert Ferenc, 
Eryk Magdziarz, Stanisław Krukowski, Stanisław 

Orchowski, Mirosław Krukowski, Zenon Grabowski, 
Emilian Magdziarz, Sławomir Batorski, Jan Hanaka, 
Henryk Kowalski, Edward Pastuszak. 

Sekcja bojowa od wielu lat zajmuje czołowe 
miejsca w zawodach gminnych. Jest reprezentantem 
gminy Sułów na zawodach powiatowych.  

 

(Autor: PiSzcz) 

W każdym numerze prezentujemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z losowo 

wybranych lat. 
 
 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 
15.05.1989 R. GAJ GRUSZCZAŃSKI 

 
ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Autor: PiSzcz) 

Miej. Jednostka Miej. Jednostka 

1 OSP SUŁÓW 6 OSP SĄSIADKA 

2 OSP SUŁÓWEK 7 OSP TWORYCZÓW 

3 OSP SUŁOWIEC 8 OSP KITÓW 

4 OSP ŹREBCE 9 OSP ROZŁOPY 

5 OSP ROZŁOPY KOLONIA     

Zalew pomysłów 
 
 Stowarzyszenie „Zalew Pomysłów” w Nieliszu to młoda organizacja, której  głównym celem jest 
promocja Gminy Nielisz oraz wspieranie działań kulturalno-integracyjnych inicjowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Nieliszu. Członkami stowarzyszenia są młodzi ludzie, którzy dążą do propagowania rodzimych 
tradycji i kultury wysokiej. 
Na swoim koncie mamy już kilka sukcesów. Jeszcze jako grupa nieformalna wzięliśmy udział w otwarciu siłowni  
działającej przy GOK w Nieliszu. Projekt pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”  był dla nas motywacją do 
założenia Stowarzyszenia „Zalew Pomysłów” w Nieliszu. 
 Wspólnie z GOK zorganizowaliśmy także „Pomysłowy Dzień Kobiet”, w którym udział wzięły nie tylko mieszkanki 
Gminy Nielisz, ale również członkinie stowarzyszeń działających w sąsiednich gminach. 
„Zalew Pomysłów” skupia się również na recyklingu i upcyklingu.  Obecnie prowadzą zbiórkę starych drewnianych 
mebli, które będą wykorzystane na warsztatach renowacji. 

 

(Autor: Ewelina Jaworska) 

Imprezy kulturalne i inne 
 

Zaproszenie! 
 Zarząd Koła PZW Sułów zaprasza w dniu 25.05.2014 r. wszystkich wędkarzy 
zrzeszonych w naszym kole na uroczyste obchody 35-lecia koła. 
Zbiórka o godzinie 05.00 przy wiacie w Kulikowie (piaski). 
W programie imprezy przewidziane są  między innymi zawody spławikowe z cennymi 
nagrodami, biesiada przy ognisku i wiele innych atrakcji. 

   

Zaproszenie! 
 KŻR LOK w Radecznicy zaprasza na otwarte zawody strzeleckie 
z broni palnej kbks, w niedzielę 11.05.2014 roku o godzinie 1000 . 
Opłata startowa 10 zł. 
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Wiosenna Sałatka 
Składniki: 
mała sałata lodowa 
200g pomidorków koktajlowych 
100g sera typu Feta 
pęczek rzodkiewek 
1 średni ogórek 
1 sos koperkowo-ziołowy Knorr 
 
Wykonanie: 
Składniki pokroić wg własnego uznania i wymieszać 
z sosem przygotowanym wg przepisu na opakowaniu. 
Sałatka jest szybka i prosta w wykonaniu. 
 
Ciasto z Rabarbarem 
Składniki: 

4 jajka 
1 szkl. cukru 
1,5 szkl. mąki 
łyżeczka proszku do pieczenia 
1 op. cukru waniliowego  
½ margaryny 
4 łodygi rabarbaru 
cukier puder do posypania 

 
Przygotowanie: 
 

Białka ubijamy z cukrem, dodajemy żółtka i dalej 
ubijamy. Mąkę, proszek oraz cukier waniliowy 
mieszamy, wsypujemy do masy jajecznej. 
Wlewamy roztopioną margarynę i dokładnie 
mieszamy, Ciasto wlewamy na blachę (25x30 
cm) 

Rabarbar myjemy, obieramy i kroimy w kostkę. 
Układamy na wierzchu ciasta. Pieczemy 30 
minut w piekarniku rozgrzanym do 180oC. 

Studzimy i posypujemy cukrem pudrem.  

 

(Opracowała: AJ) 

Przyszedł, przyszedł piękny maj! 
Pełen wszelkiej zieleni,  
Już się kąpie w słońcu gaj 
W całej swojej przestrzeni. 
 
Już zaszumiał cały bór 
Miłych ptasząt śpiewaniem 
I słychać ich cały chór 
W każdy dzionek świtaniem. 
 
Już rozbrzmiewa wdzięczny śpiew,  
Co słowiczek wywodzi, 
A piosenka wiejskich dziew 
Znów echem się rozchodzi. 
 
Już konary starych drzew 
Świeżą szatę wdziewają, 
A zaś latorośl i krzew 
Znów swe pędy puszczają. 
 
Już i lipa pod swój cień 
Prosi tych co strudzeni, 
By jej życiem wonnych tchnień 
Byli uszczęśliwieni. 
 
Aby chorych słodkim snem 
Ukołysać na chwilę, 
By tu w ciężkim stanie swym 
Spoczęli sobie mile. 
 
Ach! zawitał cudny maj! 
Z bogatą przepysznością 
I już zdobi polski kraj: 
Barwnem kwieciem, wonnością. 

 
Już wychyla ziele kwiat 
Ze swojego kielicha 
I już dzisiaj cały świat 
Świeżą wonią oddycha. 
 
Już wspaniały wonny kwiat 
Rozłożystej lilii 
Wieńczy okna naszych chat 
I ołtarze Maryi! 
 
Już rozbudza się kwiat róż 
Z zimowego uśpienia, 
Już i niwa naszych zbóż 
Bujnie wzrasta z korzenia. 
 
Już ogrzewa słońca blask 
Tę żywicielkę – ziemię, 
Bóg pociesza skarbem łask 
Kochające swe plemię. 
 
Już wstępuje w ziemski ród 
Otucha wraz z nadzieją, 
Że za jego pracę, trud 
Przyszłość zbiorów nam dnieje. 
 
Że obfity ziarna plon 
Żyzna wyda nam gleba, 
Że nasz Ojciec z górnych stron 
Da nam dostatek chleba. 
 

 
Jakób Raciborski, Mokrelipie 

Seta i galareta 

Przyszedł maj!... 
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8, 9. Staw Noakowski – asysta przy Procesji Rezurekcyjnej  

10. Druhowie parafii Złojec w Sali przykościelnej... 
11. … i przy Grobie z długimi włóczniami. 

12. Najbardziej liczna jednostka 
którą udało się nam uwiecznić 
w tym roku to OSP Nielisz. 
W centrum Prezes Gminny OSP 
Nielisz a zarazem Wójt  - Adam 
Wal oraz komendant Gminny OSP 
Nielisz – Krzysztof Antoszek, 
siedzący po prawej od wójta.  

13, 14.  Kościół filialny w Gruszce 
Dużej  - tutaj czuwała najbardziej 
urodziwa jednostka gminy Nielisz – 
OSP Gruszka z drużyną uroczych 
druhen  

8 

9 

10 

11 

12 

13 14 
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15, 16, 17. Jednostki OSP Bodaczów, Deszkowice 
i Michalów podczas procesji rezurekcyjnej w parafii 
w Klemensowie 

Autorzy zdjęć: 
Kamila Krawczyk 
Szymon Wiśniewski 
Tomasz Jaworski  
Arkadiusz Sawczuk 

15 
16 

17 

Humor 
 

Pijany mąż wraca do domu.  
Żona zaczyna awanturę i wymownie pokazuje palcem na 

zegarek. 
Na co mąż: 

- Wielkie halo! Zegarek???! Jak mój ojciec wracał do 
domu, to matka na kalendarz pokazywała! 

-------------------- 
Gruba baba do grubej baby: 

- Jem tyle co wróbelek, a jestem taka gruba! 
Na to druga: 

- A ja słyszałam, że wróbelki jedzą tyle ile ważą. 

------------------------- 
Na szlaku turystycznym w Puszczy Świętokrzyskiej do 

podziwiającej piękno natury młodej kobiety  
podchodzi jąkała i się pyta: 

- Cz-czy pa-pani się pu-puszcza. 
Dostał z całej siły po twarzy, ale niezrażony kończy: 

- pu-puszcza świętokrzyska po-podoba?  

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

