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Wstęp
Odpowiadając na ogłoszony przez Pana Wójta naszej gminy konkurs, z radością podejmuje pracę
nad opracowaniem (przy pomocy uczennicy klasy ósmej Marty Zych) dziejów naszej małej
Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnienie dwóch miejscowości - Sułówka i Deszkowic.
Sułówek to moja rodzinna wieś, tu przeżyłam szczęśliwe lata dzieciństwa w otoczeniu
niezwykłej urody łąk i pól. Szczególnie mile wspominam ludzi, ludzi moich dziecinnych i
młodzieńczych lat. Przede wszystkim Rodziców, dobrych, uczciwych, pracowitych ludzi, którzy mi
byli zawsze ostoja i są nią do dziś.
W pracy wykorzystałam przekazy rodzinne, legendy, opowiastki znane mi od kołyski. Taka
"kopalnią" wiadomości o Sułówku była moja śp. Babcia Agnieszka, znała bowiem wile pieśni i
gadek ludowych, które podczas zimowych, długich wieczorów opowiadała nam, swoim wnuczkom.
Obecnie tradycję te podtrzymuje mój ojciec. Zna koligacje rodzinne całej wsi do czwartego
pokolenia i chociaż ma 72 lata interesuje się życiem całej wsi. Tłumaczyć to możne fakt, że od
dwudziestu lat jest sołtysem wsi Sułówek.
Dosyć dużym przyczynkiem do tej pracy była pomoc Marty, która zebrała i opracowała historię
swoje miejscowości – Deszkowic. Marta interesuje się historią regionu, kocha wieś. podczas
wakacyjnych wycieczek rowerowych poznaje piękno i uroki naszej gminy. w tym roku kończy
ósma klasę i wybiera się do liceum.
Kontynuując swoje wprowadzenie dodam, że od dwudziestu trzech lat jestem nauczycielką, a
języka polskiego uczę od dziewiętnastu lat. Szkoła w Deszkowicach jest moją czwarta placówką.
Pracuje od trzynastu lat jako polonistka, wcześniej uczyłam także historii, której będę uczyła od
przyszłego roku szkolnego. Te dwie dziedziny to pasja mojego życia.
Pragnę również podziękować pani dyrektor Beacie Mazurek, która była siła napędową tejże
monografii. Udzieliła życzliwego wsparcia i zachęciła nas do podjęcia tego trudu.
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Topografia wsi Sułówek
Nad piękna doliną rzeki Por, na niewielkim wzniesieniu leży urokliwa, nieco zapomniana
miejscowość Sułówek. Liczy zaledwie dwadzieścia osiem gospodarstw. Nazwę swa (jak twierdzi
ks. Czesław Bartnik – wykładowca KUL) wywodzi od prasłowiańskiego słowa "suł", czyli dobro,
obfitość, dostatek. Podobne nazwy noszą dwie inne wioski gminy – Sułów i Sułowiec. Sułówek był
wioską satelicka Sułowa1. Kilkaset lat temu dziedzic Sułowa nadał kilku wolnym kmieciom w
używanie ziemie Sułówka w zamian za pańszczyznę. Za obopólną zgoda ustanowiono wieś i
powoli Sułówek2 zaistniał na mapie Ziemi Zamojskiej.
Miejscowość nasza leży na północ od Sułowa, a przed Kitowem i Kolonią Rozłopy. Ludność
utrzymuje się przede wszystkim z uprawy zbóż, hodowli i kontraktacji tytoniu. Wieś ma zwartą
zabudowę, leży po obu stronach głównej wiejskiej drogi.
Myślę, że w przyszłości bliskość zbiornika wodnego w Nieliszu, który swym zasięgiem
obejmuje łąki Sułówka wpłynie na jej rozwój i zmieni na lepsze los mieszkańców.
Ludzi ciekawych i chcących bliżej poznać nasza wieś, zapraszamy serdecznie do jej
odwiedzenia. Są tu jeszcze czyste wody Poru, a po deszczu ryba bierze wybornie, może o tym
zaświadczyć kilku miejscowych rybaków.
Sułówek i jego historia w opowieści mieszkańców, tradycji i żywej wciąż legendzie
jeszcze czterdzieści lat temu nasza wieś wyglądała zupełnie inaczej. Liczyła pięćdziesiąt sześc
gospodarstw o zwartych, drewnianych chałupach i budynkach gospodarskich, nie była
zelektryfikowana.
Większość ludności była skoligacona ze sobą, a spośród innych rodów najwięcej było Bulaków –
1 Wieś położona nad rzeką Por w pobliżu Szczebrzeszyna; w roku 1593 weszła w skład Ordynacji Zamoyskiej. U
schyłku XVI wieku Sułów wraz z pobliskim Sułowcem stanowił na mocy bulli papieża Klemensa VIII z roku
1594 uposażenie infułata dziekana zamojskiego (jako ciekawostkę można w tym miejscu podać iż odpis
wspomnianej bulli znajduje się w w Archiwum Polskiej Akademii Nauk). W roku 1827 w wiosce znajdowało się 37
domów i 252 mieszkańców – Sułów był wówczas siedzibą Urzędu Gminy; w jej skład wchodziły wsie: Bodaczów,
Deszkowice, Gaj Gruszczański, Gruszka Zaporska, Kitów, Klemensów, Michałow, Mokrelipie, Rozłopy, Sąsiadka,
Sułów, Sułówek, Sułowiec, Tworyczów, Zakłodzie, Żrebce, oraz Nowiny. Sułów należał do IV Okręgu Sądu
Gminnego w Gorajcu. W roku 1890 w Sułowie było 48 osad włościańskich, 362 mieszkańców wyznania
rzymskokatolickiego. Znajdował się folwark będący własnością prywatna składającą się z pięciu domów i 683 mórg
uprawnych. W okresie międzywojennym w Sułowie mieszkała żydowska rodzina Hejnów – Merla i Fawel z
dziećmi; podczas wojny zostali rozstrzelani przez Niemców w pobliskim Kitowie – ocalała tylko (jak podają Helena
z Majewskich i Edward Bulakowie, moi rodzice) ich córka Szajka ukrywana przez Wyłupkową w Tworyczowie. W
Sułowie zginęła przywieziona ze Źrebiec żydowska rodzina Symchów rozstrzelana przez "psychopatę i
zbrodniarza" - granatowego policjanta z miejscowego posterunku o nazwisku Matysiak. Podczas okupacji Sułów
noszący kryptonim "Sufragan" wraz z Radecznicą o kryptonimie "Radło" stanowił IV Rejon Armii Krajowej w
Obwodzie Zamość; komendantem Rejonu był ppr. Józef Godzisz, ps. "Kraśnik". Gdy 31 sierpnia 1943 roku
utworzono gminę niemiecką w Szczebrzeszynie - Sułów Kolonia jako "wieś niemiecka " znalazł się w jej obrębie .
W latach siedemdziesiątych XX wieku w Sułowie istniał zespół amatorski prowadzony przez kierowniczkę
miejscowej biblioteki. Jedną z osób zaangażowanych w jego działalność była Feliksa Poździk. W roku 1971 zespół
otrzymał nagrodę Wydziału Kultury w Zamościu.
2 Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1593 roku, kiedy wieś była na uposażeniu plebanów
szczebrzeskich. W tym roku kanclerz Jan Zamoyski pozwolił plebanowi ks. Sebastianowi Kickiemu na
wydzierżawienie Sułowa i Sułówka na trzy lata, wg. A. Tarnawski. Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego
kanclerza i hetmana wielkiego koronnego (1572 – 1605). Lwów 1935, s. 391
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14, Woszaków – 7 i kilka Lachowiczów. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że ludzie byli bardzo
zżyci ze sobą. Wspominam wspólne darcie pierza zima, tzw. "pióraczki" i "prasowaczki" czyli
prasowanie tytoniu. "Prządek" już nie pamiętam, lecz opowiadały mi o nich Mama i Babcia, które
umiały prząść wełnę i len.
Przy takich okazjach kobiety śpiewały, a zebrani starsi mężczyźni i kawalerowie opowiadali
historie z przeszłości, dyskutowali, tak trochę na "chłopski rozum" bawili pracujące kobiety. Nieraz
kawaler przy takiej okazji znalazł pracowita żonę, a dziewczęta upatrywały sobie kandydatów na na
mężów. Jako dziecko lubiłam słuchać opowieści ludzi starszych, szczególnie tych o dawnych
czasach. W dziecięcej wyobraźni , bitwy, walki, wojny, urastały do czegoś wprost niezwykłego
Tatary idą!
Przytoczę tu opowieść starego, bez mała stuletniego, wówczas mieszkańca Sułówka – Antoniego
Bulaka zwanego "Kulawy" z racji chromej nogi. Matka moja, a jej jeszcze babka opowiadała jak to
u nas na łąkach "Za Górą" chowały się baby z dziećmi i dobytkiem przed Tatarami. Tatarzy, to był
naród okrutny, dzieciska brali w jasyr, a kobiety hańbili, a nawet masakrowali raniąc piersi i
nierzadko zabijając.
Pewnego letniego dnia, horda tatarska napadła na wieś. Chłopy pouciekali do lasu. Kobiety z
dziećmi schroniły się na bagna, jakimi były nasze łąki "Za Górą". Czekały tam dzień, dwa, trzy, ale
Tatarzy nie odjeżdżali. Splądrowali wieś, wyrżnęli bydło, a mowę naszą "psjajuchy" znali. Dwóch
chciwych Mongołów zobaczyło, że baby schowały się przed nimi. Zakradli się na mokradła i
krzyczeli: "Wyłaź Kaśka
Maryna tatary pojechali. Kobiety głodne i znękane trudami
odpowiedziały: "Bodaj karki połamali" i wyszły z kryjówki. Jednak nie udało się pohańcom
uprzedzić swoich. Rozwścieczone baby z gołymi pięściami rzuciły się na nich i utopiły w bagnie. Do
dzisiaj utarło się u nas powiedzenie: "Idźcie chmary na tatary" i "wyłaź Kaśka i Maryna Tatary
pojechali" .
Jak Święty Jan pomógł groblę usypać.
Wieś nasza przed dwustu laty miała wielki problem. Co roku, na wiosnę Por wylewał, znosił mosty
i do Szczebrzeszyna miały odciętą drogę okoliczne wioski: Kitów, Bzowiec, Gruszka, Nawóz,
jednak najbardziej dokuczało to mieszkańcom Sułówka.
Postanowili poprosić ordynata Zamoyskiego o pomoc. Dał więc hrabia drewno z ordynackiego
lasu, pomogły tez inne wioski i utworzono między rozwidleniem rzeki groblę, w sposób iście
biskupiński kładziono bowiem kłody drewna, sypano ziemię i układano darń. Budowla była
okazała, jednak nie przetrwała wiosennego przyboru wody.
Rada w radę chłopi postanowili zwrócić się "wyżej" po pomoc, szukając łaski u Świętego Jana
Nepomucena, któremu wystawili okazałą figurę zwaną do dziś "Świętym Janem" i stojąca w
otoczeniu okazałych starych lip.
Jak się rzekło po solidnym naprawieniu uszkodzonej grobli, gdy "uległa" się ziemia i trawa
bujnie zarosła, już nigdy woda jej nie uszkodziła.
Do dzisiaj ludzie mówią, że czuwa nad nią nasz Święty Patron a groblą prowadzi droga do
Sułowa i innych miejscowości. Figura Świętego Jana Nepomucena cieszy się czcią mieszkańców
Sułówka i od niedawna uroczystość poświęcenia pól na wiosnę, zaczynała się od modlitwy pod nią.
Opowieść babci Anny "Jak Magda powstańcowi życie ocaliła".
W ubiegłym stuleciu żyła w Sułówku dziewczyna niezwykłej urody – Magda Bulakówna. Wśród
czterech braci była jedynaczką. Rodzice kochali ją nad życie i jak na owe czasy, na wiele jej
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pozwalali. Otóż dorastająca Magdusia świetnie jeździła konno, nosiła czasami "chłopaczyńskie"
portki, a że była ładna, lubiana i sprytna uchodziło jej to na sucho.
Aż nadszedł czas powstania 1863 roku. Kilku chłopców , a i dwaj bracia dziewczyny poszli do
lasu. Magda marzyła, aby pójść razem z braćmi, jednak tatulo wybił jej to pasem z głowy.
Latem 1863 roku Magda pasła późnym wieczorem konie "Na Błocie" , gdy pod pobliskimi
polami na " Nawoszczyźnie" usłyszała strzały. Z początku bardzo się przestraszyła. Gdy odgłosy
walki umilkły, babska ciekawość wzięła gorę. Dziewczyna skradała się cichutko, gdy nagle
usłyszała jęk i jakiś dziwnie znajomy głos nawołujący pomocy. Przemogła strach i podeszła bliżej.
W księżycowej poświacie leżał na łące skrwawiony jasiek, jej starszy brat ranny w potyczce.
Rosła i silna dziewczyna nie namyślała się długo. Wzięła jaska na plecy i zaniosła do domu.
Schowano go do stodoły i "wykaraskał się" z ran, i dożył sędziwego wieku. Magda wkrótce
wyszła za mąż, jednak odwagę i siłę fizyczną zachowała do późnych lat. Jak opowiadała Babcia –
Magda do końca życia zachowała jedyny nałóg iście "męski", otóż namiętnie zażywała tabaki.
W carskiej armii
Po upadku powstania styczniowego i "ukazie" carskim o uwłaszczeniu chłopów, chłopi z Sułówka
otrzymali ziemię , jaka na ten czas używali, lub dzierżawili. Ukaz zróżnicował jednak majątkowo
społeczność wiejską. Byli wiec bogaci, średniacy, małorolni, bezrolni tylko z chałupą i komornicy.
Ziemia była szanowana, droga, prawie święta. Niska kultura rolna nie pozwoliła na wyżywienie
biednych rodzin. Młodzi, zdrowi chłopcy, jakich było wielu, wieś bowiem liczyła 350
mieszkańców, pozostali bez perspektywy życiowej. Była możliwość jechania "za chlebem" do
ameryki, lub przy pechu , pobór do carskiej armii na pięć, a w gorszym przypadku na 25 lat na
daleki Wschód lub na Kaukaz.
Na początku dwudziestego wieku dwaj młodzi chłopcy – Marcin Woźniak i stryj mojego ojca
Andrzej Bulak – wyjechali do USA i dostali pracę w stalowni w Hamilton w stanie Michigan. Praca
była ciężka , lecz dobrze płatna. Jednak z kraju szły listy, że władze carskie dopominają się o
zbiegłych poborowych. Najbardziej niepokoiło to Marcina, w dodatku stary ojciec bal się represji.
Wrócił więc do Polski i poszedł w "sołdaty". Wojna 1914 – 1918 roku zastała go w czynnej
służbie. Walczył potem w wojnie domowej w 1917 roku. Po zwycięstwie bolszewików osiadł w
Rostowie nad Donem. Przeżył wielki głód w 1935 roku. Ożenił się z Rosjanka.
Po raz pierwszy przyjechał do kraju w 1965 roku. W Sułówku odwiedził rodzinę, lecz bał się
dociekliwych pytań rodaków. Chwalił tutejszy ustrój. Gdy bratanek pokazywał mu inwentarz i
zbiory, mówił: "to nie twoje, tylko kołchozowe".
Przyjechał w skórzanym płaszczu i nie pozwolił go sobie zabrać do szafy w innym pokoju. Bał
się, że może mu zginać. Rodzina domyślała się, że był pożyczony. Zmarł w 1970 roku. Na grobie
kazał sobie postawić pomnik z pięcioramienną gwiazdą.
Zapytacie pewnie co z Andrzejem. Otóż do kraju nie wrócił. Kupił farmę niedaleko Detroit,
ożenił się ze Ślązaczką, tez emigrantka. Miał dwóch synów. Rodzinę, zwłaszcza po drugiej wojnie
światowej wspomagał. Był spragniony listów z kraju. Przed śmiercią wyglądał ostatniego listu z
Polski, który przyszedł w dwa dni po pogrzebie. Taki mieli schyłek życia ludzie " wychowani w
niewoli, okuci w powiciu", którzy nigdy nie doznali radości życia w wolnym kraju, wśród swoich.
Franek od Dowbora – Muśnickiego
Chcę teraz podzielić się bliską memu sercu tradycja rodzinną. Dziadek mój po kądzieli, Franciszek
Majewski urodzony w Sułówku w 1893 roku pochodził z rodziny wielodzietnej. Miał trzech braci:
Michała, Ignacego i Marcina oraz dwie siostry: Anne i Katarzynę.
Gdy wybuchła I wojna światowa w 1914 roku trzej z braci: Ignacy, Marcin i Franciszek znaleźli
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się w carskiej armii. Ignacy służył w Smoleńsku, a Marcin i Franciszek w Żytomierzu. Prababka
moja, a ich matka przeżyła w czasie wojny istną gehennę: śmierć ukochanego syna Marcina, pożar
wsi, ktora leżała na linii frontu. Dzielna kobieta uratowała z pożaru troje cudzych dzieci. Końca
wojny i powrotu dwóch ocalałych synów jednak nie doczekała.
Wróćmy do historii mojego dziadka. W czasie służby wojskowej walczył po stronie "białych".
Kiedy w 1918 roku generał Dowbór Muśnicki tworzył polskie wojsko , dziadek znalazł się w jego
szeregach.
Do wolnej Polski powrócił w 1919 roku. Ożenił się z Agnieszką Lachowiczówna, mieli czworo
dzieci, z których wychowało się dwoje – moja mama Helena i jej brat Władysław, który obecnie
mieszka na Śląsku. W wojsku dziadek służył w dragonach. Był dobrym kawalerzystą. Do dziś w
mojej rodzinie znana jest opowieść, jak Franek uratował małego Józia, a było to tak:
jakiś niezbyt mądry ojciec pozostawił na wozie śpiące dziecko i konia w zaprzęgu, którego n ie
odpiął od orczyka. W pewnym momencie koń spłoszył się i ruszył galopem drogą w kierunku
pobliskiego wąwozu. Przechodzący przez wieś dziadek zobaczył cwałującego konia i plączące
dziecko na wozie. Ruszył pędem za furmanką, dopędził ją, wskoczył na konia i zatrzymał go na d
urwiskiem. Przyniosło mu to sławę i uważanie. Mimo świetnej kondycji fizycznej wkrótce miał ago
zniszczyć straszliwa choroba – rak twarzy. Odszedł po wieczną zasługę w 1957 roku. Żyłam wtedy
na świecie od roku, jednak dziadek mnie nie widział, bo miał zaatakowane choroba oczy, wyobrażał
sobie wnuczkę tylko w snach. Zawsze pytał moją Mamę , czy wyglądam, jak mu się śniłam.
Podobieństwo było zawsze bardzo wierne. Dziadka brakowało mi cale życie.
Głód ziemi
Dziadkowie Majewscy byli małorolni. Mieli trzy morgi ziemi, bez konia jako siły pociągowej, tak
potrzebnej w gospodarstwie. Babcia była dobra gospodynią. Hodowała dwie krowy (we wsi było
rozlegle wspólnotowe pastwisko), dwie świnie, trochę kur i gęsi, z których był dodatkowy dochód.
Bliskość rzeki i łąk sprawiała, że babcia trzymała i pięćdziesiąt sztuk. Późną jesienią przyjeżdżali
do wsi żydowscy kupcy i zabierali za dobrą cenę gąsiory i gąski. Kilka "matek" i gąsiora Babcia
zostawiała na odnowienie stada na wiosnę.
Teraz przytoczę opowieść mojej Mamy, 73 – letniej mieszkanki Sułówka od urodzenia. Mamusia
chętnie opowiada o swojej przedwojennej szkole w Sułowie. Chłopskie dzieci chciały się uczyć,
jednak dorośli nie byli przekonani do znaczenia edukacji w życiu ich dzieci. Bez przeszkód mogły
one chodzić do szkoły tylko zima. Jesienią wiosną potrzebne były do pracy w polu oraz do pasienia
krów.
W szkole w Sułowie pracowali oddani dzieciom nauczyciele: Państwo Stępkowscy, 3 Państwo
Bronisława i Teofil Padzińscy oraz pani Kaszowa. Byli to dobrzy ludzie, szczególnie Pani Kaszowa
uczyła dziewczynki szycia, haftowania i robótek na drutach i szydełku. Przydało się to w czasie
okupacji, gdy z lnianych nici robiono pończochy i bluzki, a z wełny potajemnie nieliczne swetry.
Złe wspomnienia ma moja mama o nauczycielu Chrystosiu. Przybył on do Sułowa na dwa lata
przed wojna 1939 roku. Źle odnosił się do dzieci i rodziców. Często, nawet dziewczynkom,
wymierzała karę chlusty i tzw. "łapy".
Jak się później okazało był z pochodzenia Czechem i należał do niemieckiej "V Kolumny". W
czasie okupacji współpracował z Niemcami. Po wydaniu im kilku mężczyzn, których rozstrzelano
w Zamojskiej Rotundzie, partyzanci zlikwidowali go w 1941 roku, w czerwcu na drodze między
3 Podczas okupacji Bolesław i Eugenia Stępkowscy pracowali w Czarnymstoku. Eugenia Stępkowska zaangażowana
była w działalność konspiracyjną, kierowała komórką Ludowego Związku Kobiet (powołany został przez Komendę
Główną Batalionów Chłopskich na początku 19842 roku, ponieważ była to organizacja na wskroś konspiracyjna
podporządkowana została komendantom BCh na wszystkich szczeblach organizacyjnych, oprócz tego posiadała
własną strukturę organizacyjna i własny zakres działania) funkcjonująca w Czarnymstoku. Wg. R. Smoter
Grzeszkiewicz, S. Rozwar Zybała. Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesień 1939 – lipiec 1944) i druga konspiracja.
Lublin 2007, s. 113
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Sułowem a Deszkowicami, gdzie jechał bryczką z dwoma Niemcami. Wszyscy trzej zostali zabici.
Powróćmy jednak do czasów przedwojennych. Gospodarstwa w Sułówku były małe, wieś
przeludniona. Nie było jednak do pomyślenia, by jakiś kawałek ziemi leżał odłogiem, czy łąka była
nieskoszona. Często zdarzały się procesy sądowe o skibę przeoranej ziemi, lub działy rodzinne.
Takie sprawy ciągnęły się latami, rujnując strony, a i temida była nie zawsze sprawiedliwa.
"dzisiaj – mówi mama – nie kocha się ziemi jak dawniej.. Młodzi nie rozumieją, że ziemia jest
święta, że to nasza matka karmicielka. Złe czasy przeminą, my przeminiemy, ona zostanie. "

Mroczna noc okupacji
Już wiosną 1939 roku do wsi przychodziły w nielicznie kupowanych gazetach złe wieści. Wojna
wisiała w powietrzu. Ludzie z lękiem patrzyli na zachód skąd oczekiwali Apokalipsy.
W dwa ostatnie dni sierpnia przyszła wieść o powszechnej mobilizacji. Z Sułówka na wojnę
poszło trzynastu mężczyzn. Po klęsce wrześniowej wrócili wszyscy. Nie znaczyło to jednak, że
trudności się skończą. Najpierw zaczęli drżeć Żydzi , Państwo Hejnowie z dziećmi – Judką, Ickiem
i koleżanką mojej mamy, śliczna czarnowłosa Maśka. Jak mówi mamusia, Maśka zawsze chciała,
jeszcze przed wojna, aby ja koleżanki, w tajemnicy przed rodzicami ochrzciły. Tak więc ochrzciły
ja w 1938 roku "z wody", a imię wybrała sobie – Maria.
Podczas nasilonej eksterminacji Maśkę ukryła kobieta "Tchórzawica" z Tworyczowa, Rodzinę
zaś, wraz z innymi Żydami z okolicy Niemcy wymordowali podczas egzekucji w Bzowcu. Potem
ocalałą dziewczyną zaopiekował się ksiądz w Krasnymstawie. Po wojnie nie wiadomo, co się dalej
działo z Maszą Hejnówną. W latach osiemdziesiątych do naszej wsi przyjechali z Izraela jej krewni
– dwaj wujowie. Jednak nikt nie umiał podać o niej żadnych informacji.
Ludność polska także i mieszkańcy Sułówka przez pierwsze lata wojny była wyniszczana
"kontyngentami" (obowiązkowymi dostawami dla Niemców), żyła o głodzie i chłodzie w ciągłym
leku. Zaciemnianie okien, likwidacja psów, ograniczona swoboda poruszania się, nie zniszczyły
jednak woli walki. Wkrótce do wsi nadciągnęli "emisariusze" i chłopi zaczęli się organizować w
AK i BCh. Do tych organizacji należeli: mój stryj Jan Bulak, ps. " Kula", Paweł Woszak, Jan
Woszak, Andrzej i Józef Majewscy, Paweł Lachowicz. Pełnili oni funkcję "rezerwy" oddziałów
partyzanckich, brali także udział w akcjach.
Nasza wieś w latach wojny nie była wysiedlona, przeżywała wielkim strachu codzienne
przejazdy "czarnych" z Nawożą i Niemców, jadących do Kitowa i Tworyczowa. Ludzie spragnieni
byli wolności i polskiej książki. Mój siedmioletni wówczas wujek, Władzio Majewski i rok od
niego starszy Gienek Woszak, późniejszy długoletni pracownik oświaty w Zamościu, robili
"chyłkiem" wypady do opustoszałej szkoły w Sułowie, po wyrzucone przez Niemców na
zniszczenie polskie książki. Czytać i pisać nauczyła ich moja Mama i ojciec Gienka. Po
wyzwoleniu poszli od razu do drugiej klasy szkoły podstawowej, gdyż posiedli naukę czytania i
pisania.
Warto odnotować też takie oto wydarzenie. Andrzej Bulak zwany "Jędrusiem" był dobrym
gospodarzem, ojcem trojga dzieci i kochał książki. Pewnego zimowego dnia wracał od mojego
dziadka Józefa Bulaka, skąd niósł książki, m. in. "Trylogię" Sienkiewicza (należały one do
sublokatorki dziadków Aleksandrowej Hajerowej, żony właściciela młyna). Nagle od Nawożą
[Nawoza?]najechała furmanka pełna uzbrojonych po zęby Niemców. Skonsternowany człowiek
zaczął uciekać. Nie miał jednak szczęścia. Został dotkliwie pobity, czego skutki długo odczuwał.
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Czytać jednak lubił do samej śmierci w 1981 roku.
Warto wspomnieć także o solidarności ludności polskiej. Najpierw, bo jeszcze w 1939 roku
Sułówek przyjął uciekinierów z poznańskiego, dwie rodziny: Pilarczyków i Józefczyków z
pięciorgiem dzieci. Podzielono się z nimi katem w chałupie i kawałkiem czarnego chleba. Jadwiga
Józefczykowa, wówczas młoda urodziła w Sułówku dwoje dzieci. Po wojnie i powrocie do
rodzinnych Ludom często pisała do swoich wybawców.
W lipcu 1944 roku młodzież Sułówka popędzono do pracy na lotnisku w Klemensowie do
maskowania przed nalotami samolotów i cystern z benzyna. Jak opowiada mój Tato, jeden z
pilnujących ich Niemców nie kazał im pracować i powiedział, że za tydzień przyjdą tu Rosjanie.
Tak tez się stało.
22 lipca 1944 roku do Sułówka weszli Rosjanie. Ludność przywitała ich jako wybawców, nie
przeczuwając tego, co miało nastąpić.

Wolność i niechciana kolektywizacja. Młodzi do miasta
Chłop polski ma swoja godność i nie lubi być na sile uszczęśliwiany. Zaraz po wojnie stacjonowali
jeszcze w Sułowie żołnierze radzieccy i groźnie, nieprzeniknione UB. Ludność znowu zaczęła się
bać, chłopi z oporami przyjmowali "nowy ład", "walkę klas", ale najbardziej nie wierzyli
kolektywizacji. Nikt w Sułówku oprócz kilku "wyrodków" nie zgodził się na powstanie spółdzielni
produkcyjnej.
Nowy ustrój porwał za sobą młodzież do szkół i uniwersytetów. Pierwsza nauczycielka
pochodząca z Sułówka była Krysia Byk – Godzisz, obecnie emerytowana nauczycielka
tomaszowskich szkół. Pierwsi magistrowie to:
− mgr. Władysław Majewski, mój wujek, absolwent warszawskiej AWF
− mgr inż. Józef Majewski absolwent WSR w Poznaniu
− zmarły tragicznie Ryszard Bulak lekarz weterynarii
− magister Eugeniusz Woszak – nauczyciele mgr Aleksander Bełech absolwent AWF –
nauczyciel, nie żyjący już
Później to:
− mgr. Krystyna Bulak (obecnie we Francji) absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu
Łódzkiego
− mgr inż. Jadwiga Zych(z domu Bulak) absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie (moja
siostra)
− mgr. Maria Pomarańska (z domu Czop) absolwentka Wydziału Chemii UMCS
− mgr. Maria Blenker (z domu Bulak) absolwentka Wydziału Pedagogiki UMCS
− lekarz medycyny Dorota Wiśniewska
− mgr polonistyki, pisząca te słowa
Większość młodzieży, także ze średnimi zawodowym wykształceniem "odpłynęła " z Sułówka do
miasta. Do dziadków i rodziny przyjeżdżały na wakacje wnuki, nieraz pogardliwie patrząc na
wiejskich rówieśników.
Tak powoli wieś opustoszała i starzała się. Średnie pokolenie pracowało jednak z
samozaparciem. Najbardziej Sułówek rozwinął się za rządów Edward Gierka. Zniesienie
"obowiązkowych dostaw" , dobre ceny na zboże, żywiec, mleko i tytoń przyczyniły się do rozwoju
infrastruktury wsi, która rozbudowała się dosyć szybko.
Stan wojenny i lata osiemdziesiąte na mojej wsi odbiły się tak, jak na całej polskiej wsi.
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Zamojski rolnik trwa i ma nadzieję, jednak obecnie coraz bardziej zaczyna wątpić. Jak mówią moi
sąsiedzi – rolnicy jedyna ich nadzieją był dotąd tytoń lecz i on zostaje pod znakiem zapytania.
Starzy jednak mówią, że trzeba mieć nadzieję. Mamy niepodległa Ojczyznę, wolność słowa i rynku,
i nie trzeba czekać , a "robić swoje" i trwać na Ziemi Ojców, która od prawieków była tutaj, a my
jej niegodni synowie żyjemy na niej i nie będziemy synami marnotrawnymi.

Część Druga

Deszkowice
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Wprowadzenie
Nazywam się Marta Zych, jestem uczennicą ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Deszkowicach I.
Postanowiłam pozostawić po sobie w mojej szkole, którą niedługo opuszczę, jakiś ślad pisząc o
jej historii, jaka mogłam poznać przez osiem lat nauki i o ukochanej rodzinnej wsi - Deszkowicach.
Od dłuższego czasu kompletuje stare fotografie rodzinne, przekazy historyczne, zbieram
wiadomości zasłyszane od ludzi starszych.
W pracy posłużyłam się książkami:
− Księdza Czesława Bartnika "Mistyka Wsi"
− Jerzego Markiewicza "Partyzancki kraj" i "Nie dali skąd ich ród"
− Zygmunta Klukowskiego "Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944 (Lublin 1958)
Szczególnie bliska jest mi najnowsza historia Deszkowic, tzn. okres drugiej wojny światowej i
czasy po jej zakończeniu. Chciałam tez pozostawić historię mojej szkoły, znaną mi ze starych
kronik oraz dzieje Gminnej Spółdzielni i niedawno wybudowanego kościoła pw. Świętego
Maksymiliana, który od roku jest świątynia parafialną.

10

Deszkowice w prehistorii
Wyżyna lubelska w okolicach Deszkowic była zamieszkała niewątpliwie od paleolitu. 4 nad Porem i
Wieprzem w V tysiącleciu przed Chrystusem sięgały tu kolejno warstwy przestarych kultur: kultury
pucharów lejkowatych, amfor kulistych, ceramiki dołkowo – grzebykowej, ceramiki sznurowej, a
także pucharów dzwonowatych.
Na początku I tysiąclecia po Chrystusie zaczęły się umacniać plemiona słowiańskie, zwłaszcza
zamieszkujące środkowo – zachodnią Europę, dały one początek pierwotnym plemionom polskim.
Po Vi wieku po Chrystusie oddziaływały na nie wpływy rzymskie, a także wędrówki ludów,
konczące się wraz z rokiem 565. W tych czasach mieszkali tu Lędzianie, przebywający od dawna
na terenach od Gór Świętokrzyskich przez Wisłę , a także przez dolinę Poru aż po Wieprz.
W zaraniu Polski w wiekach IX i X po Chrystusie sytuacja dorzecza wieprza i Poru stabilizowała
się pod względem społecznym i politycznym. Przede wszystkim rosło poczucie wspólnoty
plemiennej. Punkt ciężkości życia zaczął się posuwać coraz bardziej na południowy wschód.
Świadczy o tym rozwój Grodów Czerniewskich5 na terenie Rusi Czerwonej, jak ja później nazwali
politycy piastowscy.
Grody czerwieńskie były zapewne jakimś silniejszym tworem wspólnotowym Dulebów 6 na
Roztoczu . Terytorium to roztaczało się w początkach wokół grodu Czerwień (dziś wieś Czermno)
w dolinie Huczwy, sięgało do Bugu, na południo dotykało ziemi bełzkiej, na północy obejmowało
dolna cześć próżniejszej Chełmszczyzny, na zachodzie przekraczało Wieprz, aż po Sąciaskę (dziś
Sąsiadka).7 Wokół Sutiejska (pierwotny gród Czerwieński) powstała wieś Sąciaska, od północy za
4 Paleolit – epoka kamienna, najstarszy i najdłuższy okres dziejów kultury ludzkiej. Na ziemiach polskich trwał ok.
10. 000 p. n. e
5 Zespołu grodów rozmieszczonych między górnym Wieprzem a Bugiem, pośród których Czerwień i Wołyń (Gródek
Nadbużański) pełniły funkcję obronna, pozostałe: Guciów, Sąsiadka, Szczebrzeszyn, Lipsko, znane były jako
ośrodki o charakterze gospodarczym.
6 Plemię ruskie zamieszkujące w początkach wczesnego średniowiecza rejon górnego Bugu
7 Sąsiadka, wieś położona w dolinie Poru i Gorajca przy północnej krawędzi Roztocza Zachodniego początkami sięga
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Porem i Gorajka wies Tworyczów (dawniej Tworzyczów lub Stworzyczów) należące do młodszych
wsi okolicy, ale datowane juz od od konca XIV wieku. Od północnego zachodu również za Porem
rozciąga się Sułowiec, powstały prawdopodobnie na początku XIV wieku, a od końca XIV w.
Beneficjum proboszczów ze Szczebrzeszyna. Na wschód zaś leżą Deszkowice, kiedyś Des –
czkowice.
Tereny Deszkowic były lesiste i podmokłe. Wiesi leżała na terenie prasłowiańskiego traktu, z
ziem pisowskich, w kierunku Rusi Halickiej przez Grody Czerwieńskie, aż do Kijowa. Tędy
musiały przechodzić wojska Bolesława Chrobrego, który w 1018 roku stoczył zwycięską bitwę pod
Gródkiem ba Bugu, w wyprawie na Kijów, zresztą zostawił garnizon wojskowy w Sutiejsku (dziś
Sąsiadka).
Historia nowsza
Wieś Deszczkowice powstała prawdopodobnie w XIV wieku nad Wieprzem, który był wówczas o
wiele większa rzeką. Z przekazów najstarszych dowiadujemy się, że ziemia ta była pełna zwierza,
rzeka obfita w rybę, ludność uprawiała ziemię metoda "trójpolówki", czyli przez ugorowanie. W
sosnowych barciach hodowano pszczoły, tak słynne wówczas źródło żywności i dochodu.
Zapewne wieś posiadała swego "starostę". Powoli, z upływem czasu przeszła wyłącznie na
rolnictwo. Poczałkowo wieś w całości leżała nad brzegami Wieprza. W najnowszej historii, bo w
roku 1936 miejscowość zmieniła swoje terytorium po skomasowaniu gruntów. Nieco wcześnie, bo
w lipcu 1930 roku, kilkunastu mieszkańców wsi pod "wodzą" Pawła Chwiejczaka chciało skosić
pszenicę rosnącą na polu folwarcznym, które oddane zostało im w zamian za serwituty. Doszło do
zatargu z policją – aresztowano Chwiejczaka i jego pomocników. Całe zajście opisano na łamach
ówczesnego "Słowa Zamojskiego".8 Powstały wiec takie jej dzielnice jak: "Starawieś", "Rudki",
Deszkowice II", "Czternastka", "Góry", "Dróżka", "Przy szosie". Wieś ciążyła zawsze w kierunku
parafii Szczebrzeszyn9, na tamtejszym cmentarzu grzebano także zmarłych.
W 1983 roku biskup lubelski zezwolił na budowę kaplicy w Deszkowicach na terenie przy trasie
Deszkowice – Radecznica. Kaplicę poświęcono w 1986 roku . Bliskość kościoła sprawiła, że ludzie
nie musieli jeździć na msze święta do Szczebrzeszyna - odległego o 7 kilometrów, scementowała
także wspólnotę wiejską. Od 1999 roku decyzją biskupa Jan Śrutwy, ordynariusza diecezji
Zamojsko – Lubaczowskiej, Deszkowice stały się parafią z okolicznymi wioskami – Źrebcami,
Kolonią Rozłopy, Kulikowem i częścią Rozłop.10
Pierwszym proboszczem parafii Deszkowice
VII wieku – istniała wówczas tutaj (do wieku IX ) osada lędziańska; z upływem czasu powstał na jej miejscu gród
określany jako "Sutiejsk". Położony na wysokim zboczu doliny rzeki stanowił ważny punkt strategiczny w paśmie
tzw. Grodów Czerwieńskich. Nazwa Sutiejsk z upływem czasu została przemianowana na "Sąciażka".
8 E. Ciuruś. Wystąpienia chłopów w Zamojszczyźnie w roku 1936. Lublin 1961
9 Erygowana została w roku 1397 przez Dymitra z Goraja; w roku 1594 papież Klemens VIII specjalną bullą włączył
prepozyturę szczebrzeską wraz z Sułowem i Sułówkiem do uposażenia infułata dziekana zamojskiego (odpis bulli
znajduje się w w Archiwum Polskiej Akademii Nauk). Parafia obejmowała miasto Szczebrzeszyn (łącznie z
przedmieściami – Błonie, Zamojskie i Zarzecze), oraz 19 wsi: Brody, Czarnystok, Deszkowice, Kawęczyn,
Kawęczynek, Kulików, Lipowiec, Michalów, Obrocz, Rudkę, Sułów, Sułówek, Topólczę, Trzęsiny, Wywłoczkę,
Zwierzyniec, Żurawnicę, Źrebce, folwark Bodaczów. Wg. R. Smoter Grzeszkiewicz. Zamojszczyzna. Słownik
historyczno – biograficzny (maszynopis); dalej: R. Smoter Grzeszkiewicz. Zamojszczyzna...
10 Wieś w dawniej zwana "Rozłopa"; w spisie miejscowości zlokalizowanych w obrębie parafii Szczebrzeszyn w roku
1564 figuruje jako "Rozlopi". Mieszkała tutaj podobnie jak w całej włości szczebrzeskiej drobna szlachta feudalna
zwana "manami" (podlennikami). W roku 1593 wieś wraz z całą włością szczebrzeską została kupiona przez
pierwszego ordynata od braci Czarnkowskich i włączona do Ordynacji. Rozłopy podzielone były na część ruską
(prawosławną) i katolicką; nazywano je także wsią "cerkiewną" z tej racji, że mieszkali tutaj popi sprawujący
duszpasterską opiekę nad cerkwią prawosławną w Szczebrzeszynie, a w początkach XIX wieku duchowni uniccy –
m. in jak wspomina w swoich relacjach Wincenty Dawid – uczeń szczebrzeszyńskiego gimnazjum w latach
trzydziestych XIX wieku w Rozłopach mieszkał ks. Jan Iwaszkiewicz, w okresie późniejszym ostatni dziekan
unicko – greckiej parafii szczebrzeszyńskiej – ks. Aleksander Górski. Podczas okupacji na szosie rozłopskiej 18
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został ksiądz Czesław Gołdyn, pełniący także funkcję katechety w naszej szkole.
Okupacja niemiecka
Wieś nasza jak większość wsi Zamojszczyzny przezywała ciężko czasy okupacji niemieckiej. Po
szoku jakim była klęska wrześniowa, należało żyć dalej, chociaż pod ciągłym strachem i
niepewnością jutra.
Okupanci dręczyli ludność podatkami i obowiązkowymi dostawami, w każdym domu musiał
wisieć portret Hitlera. Dzieci nie mogły się uczyć. Zabrano odbiorniki radiowe, obowiązywało
zaciemnianie okien. Hitlerowcy chcieli zastraszyć Polaków, odebrać im wole życia i oporu wobec
wroga.
Po pierwszym roku wojny, niektórzy młodzi mężczyzna, a szczególnie mający za sobą służbę
wojskową wstąpili do Ruchu Oporu. Nie są mi znane ich nazwiska i pseudonimy. Obecnie na
terenie wsi przy Gminnej Spółdzielni znajduje się tablica pamiątkowa, upamiętniająca poległych
tam partyzantów z oddziału "Podkowy", którzy wracali do bazy w Gruszcze Zaporskiej po
nieudanej akcji na konfidenta niemieckiego w Nieliszu. Przytoczę tu dosłownie treść tego napisu:
9 pp. Armii Krajowej 1939 – 1944
W miejscu tym 6 kwietnia 1943 roku
w nierównej walce z hitlerowskim najeźdźcą
bohaterską śmiercią zginęli
żołnierze Armii Krajowej z kompanii "Podkowy".
Jan Dorosz "Bartek" lat 21
Jan Nastaj "Wróbel" lat 21
Jan panas "Cygan" lat 28
Antoni Stępnik "Grab" lat 24
Edward Stępnik "Dąb" lat 18
Stanisław Szaran "Jastrząb" lat 26
Cześć Ich pamięci
Towarzysze broni i społeczeństwo Ziemi Zamojskiej
Niemcy planowali od dawna wysiedlenie ludności Zamojszczyzny i osiedlanie na jej terenach
swoich. Tak o tym pisze doktor Zygmunt Klukowski, dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie, autor
dokumentu "Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 - 1944": przed godziną 6 rano zaczęto
bębnić w mieście. Okazało się, że wszyscy bez wyjątku mieszkańcy , niezależnie od płci i wieku
mają stawić się na rynku gotowi do drogi. Ludzie rzucili się do domów, nie wiedząc, co robić,
chować się czy iść. Powoli jednak atmosfera się uspokoiła.
Jednak noc 11 lipca 1943 r. ludzie spędzili w niepokoju. Dookoła wysiedlono wczoraj kilka wsi,
a więc: Bodaczów, Roztopy, Sułów, Kolonię Sułowską i Deszkowice. Na miejscu zostawiono tylko
nielicznych mieszkańców, w pierwszym rzędzie pracowników cukrowni. Jak dochodzą słuchy dziś
odbyć ma się podobna akcja w okolicach Turobina w powiecie krasnostawskim. Trudno jest w
danej chwili objąć ogrom klęski, jaka sprowadziła na Zamojszczyznę akcja wysiedleńcza. I to w
maja 1942 roku zginęły córki malarza Lemera ze Szczebrzeszyna. 5 czerwca 1943 roku Niemcy zabili pięciu
akowców wracających z akcji. 10 lipca 1943 roku wieś została wysiedlona – w Szczebrzeszynie utworzono
wówczas gminę niemiecką – Rozłopy jako tzw. "wieś niemiecka" weszły w skład tej gminy. We wrześniu 1944 roku
otwarto w Szczebrzeszynie Państwowe Gimnazjum Ogólnokształcące
im. Zamoyskich – zajęcia z
gimnastyki/ćwiczeń cielesnych prowadził oficer rezerwy Feliks Głąb z Rozłop, a w roku szkolnym 1945/1946 do
Gimnazjum... uczęszczał pochodzący z Rozłop Edward Igras. Wg. R. Smoter Grzeszkiewicz. Zamojszczyzna...
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okresie żniw i sianokosów.
Chłopów z wysiedlonych wsi wywożą do innych, nawet odległych wsi, np.: z Roztop do Gorajca
itp. Do Zwierzyńca kierują głównie ludzi z tych wiosek, które rzekomo miały "kontakty" z
bandytami. Wysiedlonych obywateli Szczebrzeszyna osadzono "za drutami" w Zwierzyńcu, gdzie
trwają badania aresztowanych.
Ludność wysiedlana ze swych gospodarstw, mogła zabrać ze sobą podręczny bagaż, około 20 kg
na osobę, czyli wywożono ja bez możliwości zagospodarowania się gdziekolwiek. Wysiedlonym
ludziom z Deszkowic udzieliła pomocy ludność Gorajca i Chłopkowa, a tak że nie wysiedlonego
Sułówka.
W odpowiedzi na represję wysiedleńcza Niemców, partyzanci nasilili akcje odwetową. Silne
już wówczas na naszym terenie oddziały Armii Krajowej i Batalionów chłopskich , przystąpiły do
napadów na Chorwatów i tzw. "czarnych". Niemcom zaczynał palić się grunt pod nogami. Tak więc
w grudniu 1943 roku , zaniechano akcji wysiedleńczej.
Podczas obowiązkowego przeglądu koni w czerwcu 1943 roku w Sułowie zabrano do obozu
koncentracyjnego na Majdanku kilku mężczyzn, między innymi Michała Sokoła z Deszkowic,
który wrodził po wyzwoleniu do swojej wsi .
22 lipca do Deszkowic weszli Rosjanie przynosząc wolność umęczonej ludności. Nastały czasy
nowe, zupełnie inne niż te, jakie ludność znała dotychczas. Chłopi stali się obywatelami Polski
Ludowej, poczuli się jednak niepewnie po nasileniu propagandy nowego ustroju. Mimo to były
dobre strony nowych czasów. Walka z analfabetyzmem i powszechny obowiązek oświaty.
Dzieje szkoły w Deszkowicach
Pierwsza szkoła we wsi była szkoła w Deszkowicach drugich, zbudowana jeszcze przed wojna. Po
wojnie, w związku z rozbudowa po komasacyjna potrzebna była wsi nowa szkoła, która powstała
początkowo na "Czternastce", w domach prywatnych u Jana Kołodziejczyka i Michała
Chwiejczaka. Uczęszczały tam dzieci młodsze do klas I – IV. Szkoła mieściła się także u Pawła
Adamca i Michała Chwiejczaka "Przy szosie". Lasy V – VII chodziły do Deszkowic Drugich.
W 1956 roku czynem społecznym, przy pomocy Wydziału Oświaty w Zamościu wybudowano
drewniany budynek szkoły, który mieścił się na terenie obecnego placu szkolnego. Z czasem uległ
on dewastacji i trzeba było pomyśleć o jego kapitalnym remoncie i budowaniu nowego lokum
szkoły.
W 1976 roku podczas wielkiej wichury, zerwany został przez wiatr dach murowanej zlewni,
położonej na terenie placu szkolnego. Z pomocą Gminnej Rady Narodowej w Sułowie,
postanowiono na zlewni dobudować jedno piętro i zagospodarować całość jako szkołę. Zlewnie
przeniesiono zaś do Sułowa. W 1978 roku zakończono budowę i oddano do użytku Gminna szkolę
w Deszkowicach.
Szkoła należała do większych szkół w gminie. W czasie wyżu demograficznego liczyła 168
uczniów. Jej dyrektorami byli: Tadeusz Chmiel, Czesław Tetlak, Jan Pańczyk, Maria Magdziarz,
Teresa Tymczak, Krystyna latawiec, Tomasz Matysiak i obecnie Beata Mazurek. W szkole
pracowali oddani dzieciom nauczyciele. Obecnie po wprowadzeniu nowej reformy oświaty w
szkole uczy się: "zerówka", klasy I - VIII oraz moja klasa ósma, która zamyka stary system
oświatowy. Nasza szkoła to "serce wsi". Napędza wiejski krwiobieg kultury, oświaty, stymuluje jej
życie i rozwój. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę powracają do niej z sentymentem. Świadczy o
tym ich obecność na zabawach choinkowych, Andrzejkach i innych uroczystościach.
Gminna Spółdzielnia – jej historia, rozwój i ...
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Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w gminie Sułów powstała w 1947 roku. Pierwszym jej
prezesem był Stefan Zych. Inni długoletni prezesi to: Jan Basiak i Andrzej Zych.
Poczałkowo Gminna spółdzielnia mieściła się w Michalowie. W roku 1959 ówczesny prezes
Antoni Lipski zakupił plac o powierzchni 1 ha od Marcina Złomańca, a w 1960 roku Jan Basiak
przeniósł GS z Michalowa do Deszkowic I na zakupiony teren, gdzie miała mieścić się baza I
spółdzielni. Natomiast baza II założona w późniejszym czasie mieściła się na placu o powierzchni
1, 5 ha przydzielonym pod trały zarząd użytkowania GS przez PGR Michalów.
Budowa nowego obiektu trwała dłuższy okres czasu. Kolejno, powoli powstawały nowe
budynki. Pierwszym był budynek mieszkalny zakupiony od Marcina Złomanca i zamieniony na
biuro. W 1963 roku powstał budynek, gdzie mieścił się sklep z artykułami produkcji rolnej:
zbożowo – nasiennej. GS posiadała także tuczarnię i bazę samochodowo – nawozową.
Wybudowano z czasem restaurację pod nazwą "Ordynacka".
Szereg sklepów: spożywczy, obuwniczy, tekstylno – odzieżowy, elektryczny i chemiczny
przewijało się w historii najnowszej spółdzielni, która posiada od lat również piekarnie, nie
wytrzymująca obecnie konkurencji zakładów prywatnych.
Wolny rynek, konkurencja i mnogość sklepów w okolicznych wsiach powoduje zmniejszenie
obrotów naszej GS.
Czas pokaże co będzie dalej. Ludzie z łezką w oku wspominają czasy, gdy zboże i świnie szły w
tutejszej GS "jak woda", a w portfelach rolników aż czerwono było od stówek. Zapominają jednak
o pustych półkach, kartkach, braku towaru i tasiemcowych kolejkach.
Polską spółdzielczość promował już w XVIII wieku ks. Stanisław Staszic, czy marzył o takim
stanie, jaki mamy obecnie – nie wiadomo.
Zakończenie
Przedstawiłam informacje o mojej wsi, w takim stopniu, na ile pozwoliły mi dostępne książki i
przekazy ustne jej mieszkańców (szczególnie Pani Heleny Misiarzowej).
Mieszkam tu od 10 lat i niezmiennie mi się moja wieś podoba. Widzę ją jak pięknieje i rozwija
się. Szczególnie "Przy szosie", gdzie położony jest mój dom.
Teren deszkowic jest bardzo rozległy. Prowadzi przez nie droga Lublin – Tomaszów Lubelski,
lublin – Zamośc i kilka lokalnych tras. Szczególnie piękny jest odcinek drogi "Sułów –
Deszkowice" tzw. "aleja zabytkowa", gdzie rosną stare, prawie stuletnie drzewa, stanowiące
"zielone płuca " gminy. Dookoła rozciągają się żyzne pola uprawne, na których rosną piękne zboża,
ziemniaki, buraki cukrowe i tytoń.
Moim miejskim rówieśnikom życzyłabym dzieciństwa na wsi wśród tych zielonych terenów,
ślicznych tras do rowerowych wycieczek, gdzie można odpocząć po całotygodniowym wkuwaniu
do egzaminu.
Kocham moja wioskę....
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