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CHLEB NASZ POWSZEDNI
Już wrzesień. Za nami dożynki, doroczne święto plonów. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody ziarno zbóż zostało zebrane, ziarno, które jest bogatym źródłem błonnika, składników mineralnych oraz witamin z grupy B i z
którego powstaje podstawowe pożywienie człowieka –
chleb. Każdy kraj ma własną odmianę chleba, np. w
krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, chleb występuje w
postaci pieczonego na rozgrzanym piecu placka, a w
Chinach są to kluski z ciasta drożdżowego gotowane na
parze. W Wielkiej Brytanii jada się głównie chleb tostowy, a na Wschodzie ciemny chleb z mąki pełnoziarnistej
i na zakwasie, natomiast w Ameryce Południowej chleb
wypiekany z mąki kukurydzianej. Jaki by to nie był rodzaj chleba niezmienne jest to, że jego podstawą jest
ciasto z mąki i wody poddawane fermentacji.
Człowiek pożywia się chlebem od mniej więcej 10000
lat. Najstarszy chleb, jaki udało się odnaleźć archeologom pochodzi z Krety, a jego wiek określa się na 6100
lat. Początkowo bochenki były płaskie i twarde. Dopiero
Egipcjanie około 2600 lat p.n.e. wpadli na to, w jaki
sposób uczynić chleb pulchnym. To oni ponad 4000 lat
temu po raz pierwszy upiekli chleb na zakwasie. Legenda mówi, że stało się tak za sprawą pewnej służącej,
która zapomniała o pozostawionym na słońcu, rozczynionym cieście i kiedy zabrała się do pieczenia ciasta
wydzielało ono dziwny zapach. Bojąc się, że zostanie
ukarana za zmarnowanie ciasta postanowiła i tak upiec
z niego chleb. Okazało się, że był on pulchny i bardzo
smaczny. Jak było naprawdę tego nie wie nikt, ale pewne jest, że zakwas powstał przypadkiem. Z Egiptu umiejętność wypieku chleba przejęli najpierw Żydzi, później
Babilończycy, Fenicjanie i Rzymianie, a za ich pośrednictwem chleb dotarł do innych krajów Europy. W Atenach 500 lat przed Chr. znano kilkadziesiąt gatunków
pieczywa. Rzymianie jedli już chleb na zakwasie, a dobre pieczywo cenili sobie tak bardzo, że wyróżniających
się piekarzy niewolników obdarzali wolnością, nie
szczędząc im pochwał za życia i po śmierci, a nawet
stawiali pomniki antycznym mistrzom piekarnictwa. W
wielu religiach wschodnich, w starożytnym Egipcie, antycznej Grecji i Rzymie chleb był ważną ofiarą, składaną bóstwom, w szczególności bóstwom urodzaju i zmarłym przodkom.
Właściwy chleb, tzn. pieczony już z ciasta przefermentowanego, od swego praprzodka przyjął okrągły kształt.
Taka forma chleba widnieje na rysunkach i płaskorzeźbach egipskich, na płytach grobowych i pomnikach Rzymian, Celtów, Normanów itp. Również wszystkie dawne
chleby słowiańskie były okrągłe, od ówczesnych placków różniły się tylko grubością. Podłużna forma chleba
znana jest w Europie dopiero od XII wieku.
W najwyższej cenie od wieków był chleb biały, pszenny. Taki chleb jedli królowie i bogacze, czarny chleb
natomiast był dla niewolników, wieśniaków i miastowej
biedoty. Dowodzą tego najstarsze wykopaliska, także
polskie. Tak było również w późniejszych okresach.
W Polsce powszednim chlebem chłopów, jak i ludności
miejskiej był chleb żytni, ciemny. Jeszcze w XV wieku
nazywano go rżanym, od ówczesnej nazwy żyta - reż
lub rża (stąd i stara nazwa ścierniska - rżysko). Białe
pieczywo to były kołacze, bułki, pierogi, obwarzanki.

Dawny zwyczaj nakazywał przywozić je z jarmarków
czy odpustów, jako szczególny upominek.
Pierwsze zachowane wzmianki na temat chleba na ziemiach polskich pochodzą z X wieku. Jak głosi legenda,
król Bolesław Chrobry w drodze na spotkanie z cesarzem Niemiec Ottonem III, przejeżdżając przez jedną z
wsi, poczuł miłą woń. Gospodarz domu, z którego unosił
się ten przyjemny zapach, poczęstował króla chlebem,
a ten znów na pamiątkę tego zdarzenia nadał osadzie
nazwę Piekary. Jednak archeolodzy udowodnili, że już
pierwsi Słowianie jedli chleb. Wypiekali go na rozgrzanych kamieniach i nazywali wychopieniem.. Taki okrągły placek chlebowy znamy dzisiaj, jako tradycyjny
podpłomyk. Sztuka wypiekania chleba została po latach
udoskonalona w miejskich piekarniach i w klasztorach.
Smak chleba poprawił się dzięki dodawaniu do niego
środków fermentujących i spulchniających oraz wypiekaniu w specjalnych piecach w kształcie glinianych
dzwonów. Pieczywo z mąki pszennej, a nawet to z
ciemnej żytniej uważane było za dobro najwyższe, na
co dzień jadano chleb z mieszanych składników, surowych ziemniaków, otrębów, mąki z grochu a nawet kapusty, dodawano do niego korę dębową, korzenie roślin
i wypiekano z różnych gatunków mąki.
Kult chleba w kulturze nie wynika jedynie z pragmatycznych zadań, jakie spełnia. Fakt, że jest wytworem
ciężkiej pracy chłopa na roli sprawia, że chleb urasta
do symbolicznej rangi powstawania i rozwoju życia.
Chleb utożsamia najważniejsze wartości egzystencjalne
- dostatek, płodność, spokojne i bezpieczne życie.
Chleb wystąpił też, jako symbol w obrzędach rytualnych
Starego i Nowego Testamentu. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus zamienił chleb w swoje ciało, przez co
wyniósł go do najwyższej godności. W najodleglejszych
nawet kulturach funkcjonuje przekonanie o świętości
chleba, przypisuje się mu pozytywne wartości, otacza
szacunkiem, traktuje jak dar Boga. Już sam proces
przygotowywania pieczywa był procesem niezwykłym,
obwarowanym licznymi przepisami, zaklęciami i zwyczajami. Również z narzędziami do wypieku i przechowywania chleba wiązały się swoiste wierzenia i obrzędy. Podczas wypieku chleba obowiązywał zakaz przebywania w izbie kogokolwiek poza kobietą. Niedobrze było również, gdy w tym czasie zjawił się w domu ktoś
obcy.
Niegdyś każdego gościa przybyłego do domu witano łamanym chlebem, była to oznaka szacunku i gościnności.
Matki wkładały noworodkom chleb w ubranko, co miało
im zapewnić spokojne życie i bezpieczeństwo, a matki
chrzestne dawały chrześniakom tzw. „kukiełki chlebowe” aby zapewnić im ochronę przed głodem. Gospodarz
domu rozkładał kawałki chleba w każdym kącie pokoju.
Tylko w miejscu, w którym chleb do następnego dnia
nie spleśniał, można było postawić łóżko. Staropolski
zwyczaj z kolei nakazywał do nowego lokum wnieść bochenek chleba wypieczony w poprzednim domu. Miało
to zapewnić bogactwo i bezpieczeństwo w nowym miejscu. Wierzono także, że chleb wrzucony razem z pieniędzmi w podwaliny domu uchroni domowników przed
głodem i niedostatkiem, a noszenie przy sobie chleba
chroniło przed działaniem złych duchów. Głęboki szacu-
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nek dla chleba, wyraża się w licznych zakazach i nakazach, które stanowią kontynuację dawnych tradycji.
Pod żadnym pozorem nie można było marnować chleba,
dopuścić do jego zepsucia, pleśnienia. Resztki chleba
należało starannie zebrać i dać ptactwu lub dodać bydłu do paszy. Chleb był niemal święty, przed jego pokrojeniem, na bochenku wykreślano znak krzyża. Niedopuszczalne było jego wyrzucanie lub upuszczenie na
ziemię. Dzieci uczono, że chlebem nie należy się bawić
i powinno się go zjadać w całości razem ze skórką. Jeśli
chleb upadł na ziemię należało ucałować go po podniesieniu. Nie można było go kłaść do góry nogami, na
brudnym stole ani wbijać w niego noża, a jedzenie go
brudnymi rękami było niedopuszczalne. Cyprian Kamil
Norwid tak pisał w swoim wierszu „Moja piosnka”:
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Do dzisiaj państwa młodych wita się chlebem i solą.
Kiedyś taki chleb nazywano korowajem lub kołaczem, a
jego wypiekiem zajmowały się korowajnice (panny lub
doświadczone mężatki). Taki chleb wypiekano tylko
raz, a do wypieku wykorzystywano najlepszej jakości
składniki i pieczono go w ostatni wieczór przed ślubem.
Ciekawe jest to, że podczas jego wypieku do izby nie
mógł zajrzeć żaden mężczyzna. Woda czerpana do wypieku chleba mogła być pobierana tylko ze specjalnych
miejsc (np. ze źródła, z miejsca gdzie spotykają się
trzy strumyki lub z trzech rzek) i udawała się po nią
kobieta tuż przed wschodem słońca – chodziło o to , że
woda nie mogła być zmącona. Wracając z naczyniem
wypełnionym wodą nie mogła się oglądać za siebie ani
się odzywać. Podczas wypieku tańczono i śpiewano zaklinając ciasto, aby wyrosło duże i smaczne. Uformowany bochenek zdobiono wykonanymi z ciasta ozdobami,
zazwyczaj były to ptaszki, zwierzątka, ludziki. Gotowy
wypiek kładziono na wieku od dzieży i wynoszono na
noc do komory. Podczas wesela korowajem częstowano
gości. Wnosił go swat (lub inne osoby w zależności od
regionu), dzieleniem zajmował się natomiast starosta
weselny, musiał to robić bardzo umiejętnie (musiała się
zgadzać liczba kromek), aby nie sprowadzić na nowo-

żeńców nieszczęścia, a na siebie kpin i złośliwości. Korowaj roznosił starszy drużba i częstował nim według
ustalonej kolejności. Dziś kontynuacją tego zwyczaju są
weselne torty. We wschodnich rejonach kraju pieczono
także specjalne bułeczki dla nowożeńców – szyszkę dla
panny młodej i miesiąc (w kształcie sierpa) – dla pana
młodego. Młodzi zjadali te bułeczki rankiem po pierwszej nocy. W czasie wesela wdowca lub wdowy nie pieczono korowaja – tajemnica życia, uosabiana przez
chleb, może zostać objawiona tylko raz. W obrzędzie
weselnym był jeszcze jeden moment, w którym przywoływano symbolikę chleba. W czasie oczepin, kiedy
następowała zmiana wianka na czepiec, panna młoda
siadała na dzieży chlebowej. Dzieża, naczynie, które
służyło do rozczyniana ciasta na chleb i następował w
nim wzrost tego ciasta. Wg wierzeń ludowych dzieża
znała tajemnicę wzrostu, życia. Sadzanie panny młodej
na dzieży, w momencie, kiedy przestaje być panną, a
staje się pełnoprawną mężatką, służy przejęciu mocy
utożsamianych przez to naczynie. Siedząc na dzieży
panna młoda wyrażała także chęć przejęcia wszystkich
obowiązków gospodarskich, wraz z najważniejszą umiejętnością – przygotowaniem chleba, które świadczyło o
charakterze przyszłej żony. Powszechnie znana była
żartobliwa przyśpiewka, która szydziła z kobiety, która
nie opanowała tej ważnej czynności:
Za chłopa się napirała,
chleba upic nie umiała
A jak i się chlib nadarzył,
poza skórą kotek łaził.
Podniósł ogónek do góry

I jeszcze nie dostał do skóry
Symbolika chleba pojawia się także w obrzędach pogrzebowych. Jednym ze zwiastunów śmierci gospodarza
jest pęknięcie dzieży chlebowej. O przyszłej śmierci
wróżono także z wyglądu chleba: jeśli pękł w piecu, lub
się nie udał, także czytano to jako zły omen.

Podczas świąt Bożego Narodzenia na wigilijnym stole
chleb zawsze zajmował miejsce najważniejsze. Pieczono parę rodzajów chleba: chleby zwykłe i trochę lepsze, podobne do dzisiejszych ciast, strucle a także
drobne bułeczki pieczone dla kolędników i dzieci tzw.
szczodraki, mini chlebki nadziewane kapustą, burakiem
cukrowym lub serem.. Pieczenie odbywało się w Wigilię
Bożego Narodzenia lub poprzedniego dnia. Z wigilijnym
pieczeniem chleba związany jest jeden ciekawy zwyczaj. Gospodyni, wsadziwszy strucle do pieca, robiła ze
słomy wiecheć i wkładała go do buta. Z wiechciem tym
chodziła do Trzech Króli, kiedy to paliła go i okadzała
dymem domowników. Miało to nie tylko przynosić
szczęście, ale także chronić od bólu gardła. . Z okazji
Nowego Roku na Kurpiach wypiekano „nowe latka”,
mini chlebki w kształcie domowych zwierząt. Takie
chlebki dodawano do paszy dla zwierząt lub wieszano
za pomocą nitki do sufitu. Przypisywano im życiodajną
moc i miały chronić przed nieszczęściami oraz chorobami.
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Według badaczy dzielenie się opłatkiem w wigilię jest
zmodyfikowanym zwyczajem dzielenia się pieczywem
obrzędowym. Cienko pieczony chlebek, pochodzący z
kościelnych, czy klasztornych piekarni, najpierw znany
był w środowisku szlachty i mieszczaństwa.. Ten specyficzny rodzaj pieczywa, którego nazwa wywodzi się od
łacińskiego słowa „oblatum” – „dar ofiarny” to cienki
płatek z białej pszennej mąki i wody. Do wyrobu opłatka nie używa się drożdży, zakwasu ani soli. Opłatek na
wsi przyjmował się powoli, nawet w XX wiek nie był
znany we wszystkich rejonach. Dziś jest to zwyczaj jednoznacznie kojarzony z wieczerzą wigilijną. Łamiemy
się nim w wigilię Bożego Narodzenia na znak jedności,
miłości i wybaczenia. Jak pisał Cyprian Kamil Norwid:
„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.

Opłatkiem dzielono się także ze zwierzętami. Znany był
zwyczaj nie sprzątania po wieczerzy wigilijnej przez
całą noc. Pokarm zostawiano dla dusz przodków, które
miały przyjść na ucztę. Podobny sens, niosło zostawienie pustego nakrycia. Dziś tłumaczy się ten zwyczaj
zostawieniem miejsca dla zbłąkanego wędrowca, pierwotnie miał on zaduszkową motywację.
Chleb pełnił też ważną rolę w działaniach magicznych
występował m.in. we wróżbach dotyczących miłości i
małżeństwa. Zakochani, chcąc wywróżyć czy się pobiorą, musieli dokonać pewnego zabiegu magicznego dziewczyna piekąc chleb wyrabia dwie jednakowe bułki, zaznaczając jedną dla chłopaka, i jeśli ona wyrosła
znacznie większa, to był znak, że do ślubu na pewno
dojdzie. Wierzono, że panna, która pierwsza zje przylepkę od chleba, ta wkrótce wyjdzie za mąż. Obserwowano także proces pieczenia: jeśli w trakcie wkładania
chleba do pieca, spadł on z łopaty, wróżyło to nieszczęście. Także w trakcie budowy domu na rogu każdej
podwaliny gospodarz układał chleb, jeśli z któreś zniknął, to oznaczało to że należy w tym miejscu zmienić
układ podwalin, bo tę stronę uznawano za nieszczęśliwą. Zdarzało się także, że w podwaliny gospodarz razem z pieniędzmi wrzucał kawałek chleba, aby go nigdy
nie brakowało. Wierzono, że kiedy ktoś się utopił, a nie
można znaleźć ciała, należy wziąć bochenek chleba,
wbić w niego świeczkę i puścić na wodę, płynący chleb
zatrzyma się w miejscu, gdzie znajdują się zwłoki. Noszenie przy sobie chleba miało zapewnić pomyślność w
czasie podróży i przede wszystkim chronić przed działaniem złych duchów. W Andrzejki młode panienki rzucały wygłodniałemu psu kawałki chleba, bądź kulki z ciasta, od której dziewczyny zjadł, ta miała pierwsza
wyjść za mąż.

Pieczywo miało także zastosowanie w medycynie ludowej. Popularnym sposobem było zagniecenie z chleba,
pajęczyny i śliny, papki, którą przykładano do rany.
Jedzenie chleba obgryzionego przez myszy miało przeciwdziałać bólom zębów. Uporczywy wrzód należało
pocierać świeżym chlebem, a potem dać go psu do zjedzenia, wtedy dolegliwość miała przejść na niego.

Pieczywo obrzędowe pojawia się także w trakcie innych
świąt roku obrzędowego, na przykład w postaci pączków wypiekanych w ostatni czwartek przed postem czy
wielkanocnych bab. Musiało też pojawić się także w
trakcie dożynek, bo przecież chleb jest efektem pracy i
trudu na roli. Kiedy na polu zostawiano przepiórkę, czyli jeden niezżęty pęk, to umieszczano koło niego chleb,
który miał zapewnić lepszy plon w następnym roku.
Pieczywo wypiekano też na specjalne okazje, np. pieczono chleb zaduszny z okazji Wszystkich Świętych, a
powałki (mini chlebki) rozdawano biednym przed wejściami na cmentarze. Co ciekawe, pieczywa nie można
było wypiekać 1 listopada, dusze zmarłych przodków
podobno odwiedzały wtedy domowe piece, więc nie
można było rozpalać w nich ognia.
Upadek dobrego wypieku chleba ma swoje korzenie w
XVIII wieku. Wprowadzenie metalowych pieców chlebowych sprawiło, że chleb stał się bardziej miękki i puszysty. W XIX wieku przestano stosować zakwas chlebowy
co doprowadziło do wprowadzenia do pieczywa sody
oczyszczonej, która sprawiła, że chleb stał się puszysty.
W latach 70. XIX w. Wprowadzono przemysłowe techni-

ki mielenia zboża . Mąka stawała się bielsza i bielsza, a
idący na łatwiznę zaczęli dodawać cukier, aby drożdże
reagowały jeszcze szybciej, a chleb stawał się jeszcze
bardziej puszysty. Chleb stawał się słodszy i bardziej
puszysty, aż w końcu w latach 20-tych ubiegłego wieku
dotarliśmy do szczytu produkcji „idealnego” chleba.
Obecnie coraz częściej powraca się do tradycyjnych
metod wyrobu ciasta oraz wypieku chleba. I chociaż
receptury na wypiek prawdziwego chleba są w naszym
kraju przekazywane z pokolenia na pokolenie walka z
marketowym pieczywem oraz odpiekaną mrożonką wydaje się być nie równa, głównie ze względu na cenę.
Niestety na drugi plan spada jakość i smak pieczywa. A
szkoda, bo smak polskiego chleba doceniają i tęsknią za
nim nie tylko nasi rodacy mieszkający w innych krajach
ale i cudzoziemcy. Wypiekany z naturalnych składników
i według polskiej receptury chleb jedzono nawet na
dworze Marii Antoniny. W dzisiejszych czasach zachwalał go Mick Jagger twierdząc, że nie spodziewał się, że
„chleb może mieć tyle odcieni smaku, co najlepsze wi-
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na”. Madeleine Albright z kolei uznała, że polski chleb
jest po prostu bezkonkurencyjny! Do dzisiaj uważany
jest za należący do najsmaczniejszych w Europie. Podkreślić jednak należy, że co raz więcej młodych gospodyń domowych piecze własny chleb według udostępnianych w internecie przepisów i mimo że pieką go w piekarniku (no bo skąd wziąć piece chlebowe), jest on o
wiele lepszy od powszechnie dostępnego pieczywa.
Oczywiście są też pasjonaci tradycji, którzy odtwarzają
cały proces powstawania tradycyjnego chleba rozpoczynając go od budowy pieca chlebowego. Dwóch takich
pasjonatów mamy w naszej gminie, są to ksiądz proboszcz parafii Tworyczów Marek Gudz i Pan Edward
Nosek, który jest jedną z nielicznych osób potrafiących
taki piec wybudować. Wspólnym ich staraniem został
zbudowany na terenie plebanii w Tworyczowie piec
chlebowy z prawdziwego zdarzenia. 9 września br. odbyła się inauguracja pieca. Pokazowe pieczenie prowadził mistrz piekarnictwa Pan Artur Radoń, który mimo
że na stałe mieszka w Bielsku Białej jest związany z
naszym regionem poprzez małżeństwo z mieszkanką
Gruszki Małej II ( zresztą wcale mu się nie dziwię, że
tak daleko szukał żony, warto było, śliczna dziewczyna,
jak zresztą wszystkie nasze krajanki). Pan Artur wcześniej przygotował żytni zaczyn, a następnie ciasto na
dwa rodzaje chlebów: pszenno-żytni i żytni. Mistrz zaznaczył, że do chleba pszenno-żytniego używa mąki
pszennej 750 oraz dodaje drożdże. Doprawia tylko solą.

Chleb żytni rośnie bez drożdży. Zalecił też żeby chleb
pszenno-żytni przed włożeniem do pieca posmarować
wodą, ą żytni posypać mąką żytnią. W uprzednio odpowiednio nagrzanym piecu chleb piekł się około 1,5 godziny (zgodnie z tradycją żytni na liściach chrzanowych). Cóż mogę powiedzieć? Był pyszny, z chrupiącą
skórką i puszystym wnętrzem. Może trochę za gorący
ale to już sprawa degustatorów, którzy za nic nie chcieli czekać z kosztowaniem aż chleb wystygnie. Ksiądz
proboszcz zaprasza parafian chętnych do pieczenia
chleba do korzystania z pieca. Ma on służyć całej społeczności.
Opracowała:
Hanna Mrówczyńska
Źródła:
1. https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwumrme/139-listopad-grudzien-nr-52/kultura-i-tradycje
-ludowe/287-o-symbolice-chleb
2. https://steemit.com/polish/@ismaeljw/krotkahistoria-chleba
https://
prostepesto.pl/ciekawostki-kulinarne-historiachleba-w-polsce/https://www.fide.pl/informacje/
kuchnia/historia-chleba/
3. http://teatrnn.pl › Leksykon › Etnografia

NÓŻ W PLECY
1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka dokonała
agresji na Polskę. Niemcy szli naprzód z ogromnym impetem. Polacy mimo że znacznie ustępowali wrogowi w
zakresie uzbrojenia i wyposażenia walczyli ofiarnie cały
czas licząc na to, że sojusznicy Francja i Anglia , z którymi zawarte były stosowne pakty wkrótce ruszą ze
zbrojną odsieczą. Niestety były to płonne nadzieje, natomiast 17 września 1939 r. około godziny czwartej
nad ranem Związek Sowiecki za nic mając pakt o nieagresji z 1932 roku zbrojnie zaatakował Polskę, wbijając
jej w ten sposób przysłowiowy „nóż w plecy” . Stalin
wywiązał się z sierpniowego, tajnego porozumienia z
Hitlerem (pakt Ribbentrop-Mołotow), które przewidywało wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz faktyczną likwidację państwa
polskiego. III Rzesza i ZSRS na przestrzeni nieco ponad 2
tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny
światowej.
Przed samym atakiem, komisarz spraw zagranicznych
ZSRS Wiaczesław Mołotow odczytał ambasadorowi RP w
Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu krótką notę, w
której nie wspominając ani słowem o antypolskiej zmowie Stalina z Hitlerem, za powód wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i unieważnienia polsko-sowieckiej
umowy o nieagresji podawał „wewnętrzne bankructwo
państwa polskiego” i „troskę Rządu Sowieckiego o zamieszkującą terytorium Polski pobratymczą ludność
ukraińską i białoruską”. Dokładna treść owej noty
brzmiała: „"Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dzie-

sięciu dni działań wojennych Polska utraciła wszystkie
swoje ośrodki przemysłowe i centra kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, już nie istnieje. Rząd polski
uległ rozkładowi i nie przejawia oznak życia. Oznacza
to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały
istnieć. Tym samym utraciły ważność umowy zawarte
pomiędzy ZSRS a Polską". Uzasadniając wkroczenie
Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej Polskiej
stwierdzano: "Rząd sowiecki nie może pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona
własnemu losowi, stała się bezbronna. Wobec powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu
Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom
przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i
mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza równocześnie podjąć
wszelkie środki mające na celu wywikłanie narodu polskiego z nieszczęsnej wojny, w którą wepchnęli go nierozumni przywódcy i umożliwienie mu zażycia pokojowej egzystencji".
Ambasador Grzybowski z oburzeniem odmówił przyjęcia noty.
Armia Czerwona rozpoczęła napaść na Polskę. Od godz.
3 do godz. 6 rano jej wojska przekroczyły na całej długości granicę z Polską. Do działań przeciwko państwu
polskiemu przeznaczono dwa fronty: białoruski - komandarma Michaiła Kowalowa i ukraiński komandarma
Siemiona Timoszenki. W sumie liczyły one co najmniej
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620 000 żołnierzy, ponad 4700 czołgów i 3300 samolotów. Łącznie siły Armii Czerwonej skierowane w trzech
rzutach przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły ok. 1,5
miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów. Po stronie polskiej granicy z ZSRS, liczącej
ponad 1400 km, strzegły jedynie przerzedzone oddziały
Korpusu Ochrony Pogranicza.
Zaskakująca wydaje się decyzja marszałka Edwarda
Śmigłego –Rydza. Wieczorem 17 września Naczelny
Wódz wydał rozkaz : "Sowiety wkroczyły. Nakazuję
ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi
drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie
natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów.
Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed
Niemcami - bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii".

Reakcję na wiadomość o sowieckiej napaści na Polskę
tak wspominał szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Wacław Stachiewicz: "Nie znajduję słów, które by oddały
nastrój przygnębienia, jaki zapanował. Ani Naczelny
Wódz, ani nikt z nas, oficerów Sztabu, nie miał najmniejszych wątpliwości co do charakteru, w jakim Sowiety wkroczyły do Polski. Było dla nas jasne, że dostaliśmy podstępny cios w plecy, który przesądzał ostatecznie o losach kampanii i niweczył ostatnią nadzieję
prowadzenia zorganizowanej walki na terenie Polski. ()
W pierwszym momencie spontaniczną reakcją na otrzymane wiadomości był odruch bić się z Sowietami. Po
prostu trudno było pogodzić się z myślą, żeby nowy
agresor bez oporu zajmował nasz kraj, żeby bezprzykładny, zdradziecki jego czyn pozostał bez zbrojnej
odpowiedzi z naszej strony. Szybko jednak nastąpiła
refleksja. Czym się bić? Całość wojsk zwrócona była
przeciw Niemcom, związana ciężkimi walkami odwrotowymi. Granicę sowiecką dozorowały jedynie słabe oddziały KOP, za którymi znajdowały się różne luźne formacje etapowe, tyłowe, dowództwa lokalne i wyewakuowane z zachodniej części Polski itp. Walkę tymi
wojskami prowadzić było niemożliwe. A zresztą w jakim celu? Wobec masowej inwazji sowieckiej, walka
taka żadnego konkretnego rezultatu dać nie mogła.
Chodzić mogło tylko o jeden cel - o zbrojną demonstrację, protest wobec świata przeciwko podstępnej agresji
drugiego wroga. A protestem tym były strzały cofających się oddziałów KOP, skierowane przeciw czołowym
oddziałom najeźdźcy. Poza to Naczelny Wódz nie chciał
wychodzić, widząc niemożliwość i bezcelowość jakiejkolwiek walki z Sowietami w tych warunkach".
Władze polskie wzywając do unikania walki z Armią
Czerwoną, nie uznały jej wkroczenia za powód do wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków dyplomatycznych z Moskwą.
Zaistniała sytuacja zadecydowała o tym, iż w nocy z 17
na 18 września prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim i korpusem dyplomatycznym przekroczył
granicę rumuńską, planując przedostanie się do Francji.
Razem z nimi terytorium polskie opuścił Naczelny Wódz
marszałek Edward Śmigły-Rydz.
Rozkaz ten nie dotarł jednak do wielu oddziałów, a

przez część dowódców uznany został za prowokację. Do
starć z Armią Czerwoną dochodziło w wielu miejscach.
Wkraczającym oddziałom Armii Czerwonej opór stawiały również miasta, wśród których najbardziej zacięty i
tragiczny bój stoczyło Grodno. Walki z Wehrmachtem i
Armią Czerwoną toczyła dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga Samodzielna Grupa Operacyjna
"Polesie", w skład której weszli m.in. marynarze Pińskiej Flotylli Wojennej.
W sumie w starciach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5
tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 250 tys.
żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.
Wkraczająca na ziemie Rzeczypospolitej Armia Czerwona zachowywała się równie bestialsko jak wojska niemieckie. Przykładów zbrodni popełnianych na polskich
wojskowych, policjantach i cywilach jest wiele, m.in. w
Grodnie po zajęciu miasta Sowieci wymordowali ponad
300 jego obrońców, na Polesiu 150 oficerów, a w okolicach Augustowa 30 policjantów.
Komisarze polityczni Armii Czerwonej kontynuującej
swój marsz przez kresowe ziemie polskie prowadzili
wśród miejscowej ludności nachalną propagandę, że
jest to marsz wyzwoleńczy ratujący lud pracujący Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy przed wyzyskiem przez polskich obszarników i kapitalistów.
Rozpowszechniano pogląd, że ów stosowany ucisk oraz
zniewolenie stały się głównymi przyczynami klęski II
Rzeczpospolitej w kampanii wrześniowej. Część ludności kresowej faktycznie witała Armię Czerwoną z nieudawaną radością, wywieszano flagi, tworzono nawet
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bramy triumfalne, wkraczające wojska witano okrzykami: „Niech żyje Stalin!”, „Niech żyje władza radziecka!” . Najmniej „radości” okazywała ludność polska,
świadoma swej tożsamości narodowej, w największym
stopniu gromkie powitania były organizowane wśród
wiejskiej ludności białoruskiej, a w miastach – wśród
Żydów komunistów. Najwięcej „entuzjastycznych” powitań odbyło się w miejscach, gdzie znajdowali się
działacze komunistyczni. Tam, gdzie ich zabrakło, powitania Armii Czerwonej nie były już tak huczne, albo
nawet nie było ich wcale. Wiadomo, że część ludności
białoruskiej i żydowskiej obawiała się Armii Czerwonej,
zwłaszcza w rejonach przygranicznych, gdzie zadziałała
propaganda KOP-u.
28 września 1939 r. podczas kolejnej wizyty Ribbentropa w Moskwie zawarty został "Traktat SowieckoNiemiecki o Granicy i Przyjaźni", któremu towarzyszyły
tajne protokoły dodatkowe. We wstępie do traktatu
stwierdzano: "Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRR
uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego,
za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam
narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami". Zgodnie z propozycją Stalina
przeprowadzona została korekta podziału terytorialnego ziem polskich. Granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą
przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew
-Pisa.
W ten sposób dokonano czwartego rozbioru Polski, a
Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad
190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w
październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie
na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa
razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS. Stalin na
nowelizacji tajnej klauzuli do układu RibbentropMołotow z 23 sierpnia 1939 roku zrobił dobry interes,
bo oddając Niemcom ziemie do linii Bugu, a nie Wisły
jak było ustalone pierwotnie pozbył się ziem gdzie
znacznie przeważała ludność polska, a więc jednocze-

śnie pozbył się poważnego problemu politycznego. Nie
mówiąc o tym, że nigdy Polsce tych ziem nie oddał.
Sowiecka okupacja na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej skończyła się z dniem 22 czerwca 1941 roku
atakiem Niemiec hitlerowskich na ZSRR (operacja Barbarossa). Następny straszliwy okupant zastąpił poprzedniego.
17 września 1939 r. w Polsce rozpoczęła się okupacja
sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do
ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków
na wschód. Poza tym ta data to symboliczny początek
trwałej utraty Kresów Wschodnich i pozbawienia Rzeczypospolitej niepodległości na kilkadziesiąt następnych lat.
Liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach
1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś
nie jest w pełni znana. Prof. A. Paczkowski odnosząc
się do tej kwestii w książce "Czarna księga komunizmu.
Zbrodnie, terror, prześladowania" pisał: "Uważa się, że
w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w różnych formach - od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i
zsyłki, po pracę przymusową - ponad 1 milion osób. Nie
mniej niż 30 tysięcy osób zostało rozstrzelanych, a
śmiertelność wśród łagierników i deportowanych szacuje się na 8-10 proc., czyli zmarło zapewne 90-100 tysięcy osób".
Opracowała:
Hanna Mrówczyńska
Źródła:
 https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/150154,Agresja17-wrzesnia-1939-r-historyczne-klamstwo-biezacejpolityki-Kremla
 https://dzieje.pl/aktualnosci/sowiecka-agresja-napolske Mariusz Jarosiński
 https://pressto.amu.edu.pl › article › download

Wieści gminne
WYCIECZKA NAD MORZE
W dniach 30 sierpnia 2021 r. - 5 września 2021 r. odbyła
się wycieczka uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach do miejscowości Łeba nad Morzem
Bałtyckim. Największą atrakcją były spacery nad morzem i korzystanie ze zdrowego powietrza oraz podziwianie pięknych widoków. W trakcie pobytu uczestnicy
odwiedzili też Muzeum Wsi Słowińskiej , Muzeum Figur
Woskowych, Fokarium, Wystawę Statków i Okrętów
oraz położone na terenie Słowińskiego Parku Narodowego - Ruchome Wydmy.
Piotr Misiarz
Dyrektor WTZ w Rozłapach
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NARODOWE CZYTANIE 2021
W poniedziałek 6 września miała miejsce gminna odsłona „Narodowego Czytania” - ogólnopolskiej akcji promującej i popularyzującej polską literaturę oraz czytelnictwo. Podczas jubileuszowej dziesiątej edycji tego
wydarzenia pod patronatem Pary Prezydenckiej, w całej Polsce czytano „Moralność Pani Dulskiej’ autorstwa
Gabrieli Zapolskiej.
Gmina Sułów od wielu lat włącza się w organizację
„Narodowego Czytania”, przygotowując lokalne inscenizacje, z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, a także jak choćby w roku bieżącym z udziałem zaproszonych gości.
Tegoroczna odsłona wydarzenia miała miejsce w Sali
konferencyjnej budynku Centrum Społeczno – Kulturalnego w Sułowie. Jej organizatorem była jak zawsze
Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie we współpracy ze szkołami podstawowymi w Sułowie, Tworyczowie oraz Michalowie. Tym razem do
udziału w akcji zaproszono także przedstawicieli władz
samorządowych – Pana Wójta Leona Bulaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Pietrykowskiego. Z ramienia Rady Gminy Sułów w „Czytaniu” brali także udział Pani Katarzyna Kościk wraz z córką Agatą
oraz Pan Adam Braszko, zaś Panie Henryka Bazeli, Irena
Brodaczewska oraz Jolanta Franczak reprezentowały
stowarzyszenie „Nasz Sułowiec”. GBP w Sułowie jako
główny organizator lokalnej odsłony wydarzenia również był w tym roku reprezentowany, fragmenty lektury
czytały Panie Marta Radzik oraz Maria Godzisz.

Czytano Akt I, z podziałem na sceny. Młodymi lektorami
byli oczywiście uczennice i uczniowie szkoły podstawowej w Sułowie: Emilia Kuźma, Andżelika Wyłupek, Magdalena Sobstyl, Maksymilian Bartnik, szkoły podstawowej w Tworyczowie: Julia Dumała, Gabriela Widz i Wojciech Dumała, szkoły podstawowej w Michalowie: Aleksandra Misiarz, Martyna Niedbała oraz Arleta Chwiejczak. Oprócz „czytających” na wydarzenie przybyli także reprezentujący swoje szkoły uczniowie klas VIII pod
opieką nauczycieli: Pani Małgorzaty Szymanek, Pani
Marzeny Złomańczuk oraz Pani Dominiki Kondras.
Marta Radzik

I TURNIEJ ŁUCZNICZY— SUTIEJSK 2021
W niedzielę 26 września 2021 r. na grodzisku w Sąsiadce odbył się I Turniej Łuczniczy—Sutiejsk 2021. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Drużyna Grodu Sutiejsk we współpracy z GBP w Sułowie. Celem wydarzenia była promocja łucznictwa jako sportu, ukazanego na tle historycznym, ale i jako doskonałej formy
rodzinnego spędzania wolnego czasu i zdrowej rywalizacji. Część sportową poprzedzały warsztaty tematyczne dotyczące łucznictwa oraz dla chętnych nauka strzelania z łuku. Dodatkowymi atrakcjami było m.in.. bicie
monet, namiot historyczny wraz z pokazem uzbrojenia
oraz tzw. gry plebejskie. Po zakończonych zawodach na
uczestników i gości czekał poczęstunek—pieczone kiełbaski. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem
tak młodszego, jak i starszego pokolenia, stąd pomysł,
by kontynuować jego organizowanie w latrach kolejnych.

Kategoria osoby pełnoletnie zaawansowani:
1.
Łukasz Kowalik
2.
Dariusz Nowosad
3.
Ryszard Kawka

Oto wyniki turnieju:
Kategoria młodzież 12-16 lat:
1.
Piotr Pustelnik
2.
Bartek Zych
3.
Wojciech Wachowicz

Kategoria osoby pełnoletnie amatorzy:
1.
Mirosław Wachowicz
2.
Kamil Kwapisz
3.
Kacper Mróz
Gratulujemy!
Marta Radzik
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OSTATNI DZWONEK NA WNIOSEK DLA KGW
Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać
się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich
zadań statutowych. Wnioski o wsparcie można składać
na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków
wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest
od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących
nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków
mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystana do
31 grudnia 2021 r., natomiast jego rozliczenia (przez
złożenie sprawozdania) należy dokonać do 31 stycznia
2022 r.
Wnioski o wsparcie można składać do 30 września we
właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na udostępnionym na stronie internetowej
formularzu.
ARiMR

KGW MICHALÓW NA DOŻYNKACH PREZYDENCKICH
Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyły się Dożynki Prezydenckie z udziałem Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.
Wzięło w nich udział Koło Gospodyń Wiejskich z Michalowa, które przygotowało swój popisowy przysmak—
cebularze.
Dożynki Prezydenckie to wydarzenie wieńczące trud
pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Święto swoim rodowodem sięga czasów średniowiecznych i jest formą podziękowania za tegoroczne zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych
plonów.
Dożynki Prezydenckie organizowane są już po raz dziewiętnasty. Po raz pierwszy zostały zorganizowane w
Spale w 1927 roku przez Ignacego Mościckiego. Z uwagi
na sytuację epidemiczną w kraju wydarzenie po raz

drugi odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Ceremoniał Dożynkowy prowadził Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

KGW Michalów

ROWEREM PRZEZ GMINĘ SUŁÓW
Gmina Sułów wzięła udział w cyklu Kuriera Lubelskiego
„Rowerem przez Lubelskie”, w którym prezentowane są
gminy najbardziej przyjazne rowerzystom na Lubelszczyźnie. Redakcję po naszej gminie oprowadzał Przewodniczący Rady Gminy Sułów— Pan Ryszard Pietrykowski.
Nagrany materiał dostępny jest na stronie Gminy Sułów
www.sulow.pl
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od cmentarza wojennego w
Sułowcu. Kolejnym punktem był robiący ogromne wrażenie, wczesnośredniowieczny Gród Sutiejsk. Organizowany jest tam coroczny Piknik Archeologiczny gromadzący tysiące osób. Przy grodzisku funkcjonuje od niedawna grupa rekonstrukcji historycznej - Drużyna Grodu Sutiejsk.

Znajdują się tam punkt widokowy, duża altana, zewnętrzna siłownia oraz przede wszystkim Miejsce Obsługi Rowerzystów przy szlaku Green Velo.
Gmina Sułów jest bardzo przyjazna wszystkim rowerzystom. Przez jej teren przebiegają dwie trasy dla miłośników jednośladów. Ponadto, w gminie co roku odbywa się szosowy wyścig kolarski zwany Memoriałem im.
Feliksy Poździk. Ostatnio zorganizowano również drugi
wyścig - Memoriał trenera Kazimierza Kowalczyka. W
tym roku uroki tamtejszych tras poznali zresztą uczestnicy Tour de Pologne.

Następnie udaliśmy się do Izby Regionalnej w Sułowie,
skąd ruszyliśmy do Tworyczowa, gdzie można zwiedzić
drewniany, zabytkowy kościół mający blisko 90 lat.
Później zatrzymaliśmy się na cmentarzu wojennym w
Kitowie, by zakończyć trasę przy największym akwenie
wodnym w województwie lubelskim - zalewie „Nielisz”.
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Wieści szkolne
SPRZĄTANIE ŚWIATA
17 września 2021r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sułowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji
„Sprzątanie świata”. Sprzątanie objęło teren wokół
szkoły, w tym boisko, plac zabaw, pobocza dróg w okolicach szkoły. Każda klasa pod opieką nauczyciela porządkowała wyznaczony teren. Wśród zebranych śmieci
znalazły się szklane i plastikowe butelki po napojach, opakowania z papieru czy tworzyw sztucznych.
To dowód na to, że zaśmiecamy środowisko bez refleksji, iż te odpady stanowią zagrożenie dla natury, jak i
dla każdego z nas. W Akcji Sprzątanie świata nie chodzi
bowiem o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz
prawidłowo segregować odpady.
Hasło tegorocznej Akcji: „Myślę, więc nie śmiecę” każdy z nas powinien wziąć sobie do serca. Nie opłaca się
zaśmiecać natury, jeśli chcemy zadbać o zdrowie nasze
i przyszłych pokoleń. Niszcząc środowisko przyrodnicze,
niszczymy siebie.
Marta Misiarz
SP w Sułowie

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
"Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września
zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy
świętują Dzień Przedszkolaka"

20 września obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Już od samego rana w grupach
panowała wesoła atmosfera. Panie przygotowały dla
dzieci różne atrakcje m.in. zabawy i gry ruchowe ze
śpiewem, zabawy balonami, z chustą animacyjną. Dzieci dostały kolorowanki z życzeniami do pokolorowania .Nie zabrakło uśmiechu radości i dobrej zabawy.
Monika Niewiadomska Wróblewska
SP w Sułowie

PANI JESIEŃ
Pożegnaliśmy już gorące słońce, letnie kąpiele i wakacje. Chłodne wieczory i poranki zdążyły nam już oznajmić nadejście nowej pory roku. 23 września, w pierwszy dzień swego panowania zawitała do grupy przedszkolaków Pani Jesień niosąc kosze pełne owoców i
barwnych liści. Piękna, kolorowa i uśmiechnięta Pani
porwała dzieci wspólnego śpiewu. Wyjątkowy gość zaprezentował nam jakie skarby i barwy niesie ze sobą
nieco chłodniejsza , ale równie piękna pora roku.
Przedszkolaki tego dnia wykonały wspólną pracę plastyczna pt. „Jesienne drzewo” a kiedy tylko zaświeciło
słoneczko wybrały się na poszukiwanie pierwszych
oznak Jesieni.
SP w Michalowie
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POKAZY Z FIZYKI NA UMCS
We wrześniu 2021 roku zorganizowane zostały przez
Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
oraz Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno
-Naukowe 61. Pokazy z Fizyki.
Corocznie we wrześniu mury Instytutu Fizyki odwiedza
około 20 tysięcy uczniówi nauczycieli, aby uczestniczyć w Pokazach z Fizyki – zajęciach promujących
oraz popularyzujących nauki ścisłe w ich doświadczalnej odsłonie. To doskonała okazja, aby zobaczyć zarówno klasyczne, jak i trudne do odtworzenia w warunkach
szkolnych doświadczenia, zdobyć, uzupełnić lub powtórzyć swoją wiedzę z fizyki. Wydarzenie ma najdłuższą
w kraju, prawie 70-letnią tradycję. Niestety w 2020
roku
pokazy nie odbyły się ze względu na sytuację
epidemiczną w kraju. Tym bardziej cieszy fakt, że
w
tym roku udało się je zorganizować zgodnie
z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi dotyczącymi organizacji imprez w trakcie epidemii wirusa SARS
-CoV-2.
Dnia 14 września 2021r. uczniowie klasy VII i VIII wraz z
nauczycielem fizyki – panią Mariolą Wanat i wychowawczynią klasy VII – panią Dorotą Gnieciak, wybrali się na
61. POKAZY Z FIZYKI na UMCS w Lublinie.
W tym roku obserwowaliśmy doświadczenia związane z
elektromagnetyzmem, akustyką, ciśnieniem (nie)

atmosferycznym i mechaniką. Prowadzący w ciekawy
sposób przedstawili doświadczenia jakie wykonali Michael Faraday i Hans Christian Ørsted. Poznaliśmy
działanie silnika elektrycznego, transformatora i kuchenki indukcyjnej. Uzyskaliśmy odpowiedzi na wiele
nurtujących nas pytań np.: dlaczego po helu zmienia
się głos? Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział
w eksperymentach jako asystenci.
Na następną taką lekcję fizyki zapraszamy za rok!
SP w Michalowie

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
1 września 2021 r. o godzinie 9.00 zainaugurowaliśmy w
naszej szkole nowy rok szkolny 2021/2022.
Zgromadzonych na holu szkoły uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, rodziców oraz nauczycieli
przywitała Pani dyrektor Halina Godzisz. W przemówieniu przekazała bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Zwróciła uwagę na obostrzenia sanitarne i prosiła o ich przestrzeganie. Przypomniała o 82.
rocznicy wybuchu II wojny światowej, która była naj-

większą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości. Po
akademii wszyscy udali się do klas, gdzie odbyły się
spotkania z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy
wielu sukcesów, nauczycielom wytrwałości, a rodzicom
satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
SP w Tworyczowie

KAMPANIA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W piątek 24.09.2021r. odbył się w naszej szkole na hali
gimnastycznej apel wyborczy, na którym kandydaci do
władz Samorządu Uczniowskiego prezentowali swoje
programy wyborcze. Plakaty z postulatami wyeksponowane zostały również na tablicy korkowej na dolnym
korytarzu. Harmonogram kampanii wyborczej wywieszony jest na tablicy SU, wraz z imiennym składem komisji wyborczej, która będzie czuwała nad prawidłowym i demokratycznym przebiegiem wyborów w dniu
28.09.2021r. W tegorocznych wyborach oprócz władz
Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły wybiorą również opiekuna SU. Samorząd uczniowski (SU)
tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Ty, twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście
członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – nie-

zależnie od tego, czy zostaniecie wybrani do zarządu
SU, na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe
pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole
lub rozwijać zainteresowania. Niezależnie od tego, czy
jesteś już zaangażowany w życie szkoły, czy nie – masz
prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Zadaniem
władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji
społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak
największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły
– ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej
miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.
Iga Niewiadomska- Kostrubiec
Opiekun SU
SP w Sułowie
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SĄSIADKA W LATACH 1952 – 1989
Zmiany ustrojowe w Polsce to również nowe zmiany na
polskiej wsi. Dla Sąsiadki to czas wzmożonych prac
związanych z budowami, czas organizacji imprez okolicznościowych, zakładanie nowych
organizacji i czas czynów społecznych. Jest
rok 1954. We władzach gminnych Sąsiadkę reprezentują Jan Zych, Józef Kamiński i Czesław Oczkoś. Sołtysem wsi jest Józef Kozioł.
Pełni on tę funkcję do roku 1956. Zgodnie z
nowym podziałem administracyjnym w roku
1954 powołane zostają gromady. Jedną z nich
jest Gromada Sąsiadka. W jej skład wchodzą
miejscowości Sąsiadka, Źrebce i Mokrelipie.
Od roku 1960 również Sułowiec, a nawet Tworyczów. Na pierwszej sesji Gromadzkiej Rady
Narodowej wybrano władze gromadzkie. Na
Przewodniczącego wybrany zostaje Jan Basiak,
a Sekretarzem zostaje Władysław Surmacz. Po
jego rezygnacji funkcję tę przejmuje Józef
Kamiński. Akta pisane są ręcznie ołówkiem i
bardzo niewyraźnie. Po dwuletnim okresie braku sołtysa, w roku 1958 na sołtysa zostaje wybrany Bronisław Magdziarz. Funkcję tę pełni
przez kolejne 32 lata. We wsi funkcjonuje
siedmioklasowa Szkoła Podstawowa, sklep,
świetlica i biblioteka.
Z dniem 1stycznia 1969 roku rozwiązana zostaje Gromada w Sąsiadce. Wsie: Sąsiadka i Mokrelipie przyłączone zostają do Radecznicy.
Kolejne zmiany, które weszły w życie od 1
stycznia 1973 roku przenoszą miejscowość Sąsiadka do gminy Sułów. Tak pozostaje do dzisiaj. Brak jedności w społeczeństwie odnośnie
budowy świetlicy zmusił do wybudowania jej
przy szosie, gdyż właściciel działki za budynkiem nie chciał jej sprzedać. W następnych
latach zrezygnował z jej uprawiania i działka
została wykupiona. Fundamenty pod budowę
zostały wykonane z pozyskanego w ,,kamiennym dole”
kamienia, tzw. opoka. Pracami tymi kierował Władysław Surmacz. Większość prac to czyn społeczny.
Wraz z oddaniem do użytku budynku świetlicy Sąsiadka
staje się ośrodkiem kulturalnym na terenie gminy. Powstaje Klub Rolnika. Tam spotyka się nie tylko młodzież, ale i osoby starsze. Z uwagi na dostęp do różnych
gazet i do różnych artykułów często dochodziło do bardzo głośnych dyskusji. Pracowników do klubu zatrudniała Gminna Spółdzielnia „SCh” w Deszkowicach Pierwszych. Jak wspomina jeden z mieszkańców: „Wieś zaczyna pić kawę naturalną, po której trudno zasnąć. Do
tej pory piliśmy tylko Dobrzynkę, albo Turka. W telewizorze leci Bonanza, albo Czterej Pancerni i pies”. Organizowane są różne prelekcje i konkursy. A nagrody to
książki, np. Roczniki Statystyczne. W pomieszczeniu
obok powstaje Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni. Gminna Spółdzielnia wyposaża go w magiel. Wykrochmalone
pranie maglowane jest w Sąsiadce. Kto tu nie przyjeżdżał maglować? Nawet Panie ze Szczebrzeszyna. W dzisiejszej szatni była zorganizowana Izba Pamięci. Jej

organizacją, zgodnie z pismem, miała się zająć Dyrekcja Szkoły.

Z biegiem lat znajdujące się w Izbie Pamięci eksponaty
zostały rozkradzione, a wyposażenie zdewastowane.
Między innymi medale i odznaczenia za udział w wojnie
i zdobycie Muru Berlińskiego uczestnika tych walk – Józefa Dumały. Pracownik Muzeum Zamojskiego, który
przyjechał sporządzić protokół inwentaryzacyjny nie
miał co spisywać.
W części pomieszczenia, gdzie aktualnie jest sklep była
biblioteka. Duża sala to sala widowiskowa ze sceną,
kurtyną, kulisami oraz stałym kinem, które nazywało
się „Pod Grodziskiem”. Kabina operatora mieściła się w
pomieszczeniu obecnej łazienki. Pierwszym filmem wyświetlonym w tym kinie był film „Ranny w lesie” z Danielem Olbrychskim w roli głównej. Opiekę nad poszczególnymi działami sprawowali nauczyciele zatrudnieni w szkole. Instruktorem do spraw artystycznych
była Wanda Wyłupek – Łygas ,a kierownikiem Stanisława Piasecka. Następnie kierownikiem została Zofia
Strojna, potem Anna Surmacz i Krystyna Kamińska. W
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Klubie Rolnika pracowali Grażyna Gorgol, Stefania Sikora, Teresa Magdziarz, Wanda Bartnik,
Andrzej Popielec. Bibliotekę prowadził Stanisław
Tomaszewski
i Wiesława Dybza. Kierownikiem kina zostaje
Wanda Wyłupek - Łygas, kinooperatoratorzy to
Edward Bartnik, Stanisław Dybza, Władysław
Olech. Sprzątaczka Maria Bielecka. Był to okres
organizowania wielu imprez kulturalnych, np.
Dożynki, Święto Ludowe, które ściągały tłumy
widowni. Miejsce to ,,Donica” na „Wałach”. Naturalny „stadion”. Często gościł tu zespół z Zaburza pod kierownictwem Tadeusza Chwiejdy.
Powstaje zespół śpiewaczy pod kierownictwem
Wandy Łygas – Dyrektorki Szkoły Podstawowej w
Sąsiadce. Należy do niego 25 osób. Kołu Gospodyń Wiejskich przewodniczy Leokadia Maciąg.
Całą iskrą, która rozniecała ten ogień był ówczesny prezes Gminnej Spółdzielni SCh w Deszkowicach Pierwszych - Andrzej Zych. „Był on organizatorem, a zrazem i sponsorem zespołu. To jemu
zawdzięczamy te piękne stroje” – wspomina
Wanda Łygas. Funkcjonowanie wszystkiego w
bardzo dużej mierze zależało od energii elektrycznej. Pierwsze żarówki zaświeciły się w roku
1961. Jak światło, to i pojawiły się pierwsze telewizory (u Bronisława Popielca, w szkole), radia,
a „tarę” zastąpiła pralka „Frania”. Organizacja
uroczystości na „Wałach” miała zawsze dobrze
przemyślaną reżyserkę. „Za stołem prezydialnym
siedział przedstawiciel PZPR z Zamościa – Staromłyński, obok niego słynący z humoru ks. Proboszcz z
Mokregolipia Jan Bukowski, do kompletu przedstawiciel
PSL i stół nakryty zielonym płótnem. Potem wspaniała
zabawa – grają „Świrki” z Deszkowic. Jest beczkowe
piwo. Organizatorzy to aktyw wiejski, m.in. Jan Basiak
i Józef Kamiński – słynny mówca” – wspomina Mieczysław Krukowski.
Powstaje żeńska drużyna OSP, zakłada się Spółkę Wodną, powstaje Kółko Rolnicze, buduje się zlewnię mleka.
Gminna Spółdzielnia pomaga w rozbudowie świetlicy.
Znajdą się tam pomieszczenia na sklep, garaż, pomieszczenia dla OSP i na pocztę (jej kod pocztowy 22-462).
Czystość, ład i porządek to bardzo trudny temat tamtych lat. Ogłaszane są konkursy na najpiękniejszy ogródek kwiatowy, np. u Katarzyny Kurek – obok dawnej
szkoły, czy Janiny Szkuciak – na Zagrodach. „Akcja Posesja”, czy jak się potocznie mówiło „chodzenie obrazu” – rok 1962, to była mobilizacja do zrobienia większych porządków.
Sterty, stogi, słomiane pokrycia dachowe to powody do
wybuchu pożaru. Istniejący zbiornik wodny, tzw. Stok
był niewystarczający, dlatego też na polu Stanisława
Wyłupka (w kierunku do Kozłowego Dołu) postawiony
został drugi metalowy zbiornik na wodę.
W czynie społecznym wykonywano wiele prac we wsi.
Sadzone były drzewa, które z czasem wycinano wraz
innymi. Sprzedawano je (np. Panu z Sułowca), a pozyskane pieniądze przeznaczane były na opłacenie
„omentry” (dzisiejszego geodety), który dokonywał podziału działek. Podczas podziału działek nie przeszła

propozycja wydzielenia jednego hektara pod budowę
szkoły, dlatego też w latach późniejszych powołany
Komitet Budowy Szkoły zbierał pieniądze na wykupienie
działek pod budowę. Inicjatorem był Bronisław Popielec. Uzbierano 50 tysięcy złotych. W czynie społecznym
budowano drogę na Zagrody i chodnik przez wieś. Dla
uczczenia V Zjazdu PZPR młodzież szkolna wykonała
chodnik przy szkole. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
rozpoczęto prace przy budowie wodociągu gminnego z
ujęcia w Sąsiadce. Wodociąg zaopatruje w wodę teren
całej gminy łącznie z osiedlem mieszkaniowym w Michalowie.
Na wysokim poziomie były też usługi. Zakres tematyczny bardzo szeroki:
 „dentysta” – Jan Ochocki;
 „zastrzyki” – Jan Franczek;
 „szewc” – Józef Szcześniak – Walunio, Andrzej Kowalski;
 „hydrauliczne” – Stanisław Dumała, Janusz Sarzyński;
 „malarskie” – Józef Surmacz, Marian Zakrzewski;
 „naprawa roweru” – Józef Surmacz, Józef Szcześniak;
 „lekarz” – Stefania Pietrzniak;
 „biuro pisania podań” – Józef Kamiński;
 „krawiectwo z nauką szycia” – Helena Łysy, Stefania
Sobstyl, Joanna Magdziarz, Stefania Chudzik;
 „kowalstwo” – Jan Bryk, Antoni Krukowski, Władysław Popielec;
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 „budowlane” – cieśle: Józef Magdziarz, Wojciech
Kadamus, Jan Oczkoś, Jan Hanaka,
- murarze: Sławomir Batorski, Stanisław Orchowski, Stanisław Krukowski;
 „masarskie” – Jan Zakrzewski, Jakub Popielec, Stanisław Kozieł, Stanisława Pastuszak;
 „elektryczne” – Jan Sobstyl;
 „trak” – Józef Borsuk, Marian Hanaka;
 „zielarstwo” – Kowalska;
 „skup włókna” – w domu po Wincentym Halickim
prowadził Antoni Piasecki;
 „bar” – u Piotra Popielca – sprzedawca Jan Surmacz;
 „bar” - u Stanisława Gorgola – sprzedawał właściciel
Stanisław Gorgol;
 „sklep towarowy” - u Piotra Popielca;
 „sklep towarowy” – u Jana Kowalskiego;
 „sklep spożywczy” – u Halickiego (sprzedawcy:
m.in. Aniela Ferenc, Feliks Magdziarz, Maria Poździk);
 „sklep spożywczy” – na Zagrodach (sprzedawcy: Jan
Pastuszak, Emilia Malec, Marian Hanaka);
 „kiosk Ruchu” – sprzedawcy: Jan Orchowski, Wiesława Dybza, Weronika Pytka, Maria Pitura, Janina
Olech, Marian Makaj;
 „sale taneczne” – potańcówki odbywały się w dużych domach: u „Siwego”, u Jana Kowalskiego, u
Wincentego Halickiego, w szkole, u Marianny Hanaka, u Józefa Maciąga (Mulik), u Jana Oczkosia, u
Aleksandra Ferenca i u Feliksa Ferenca;
 „miejsca poświęcenia pokarmów” przed Wielkanocą
- u Stanisława Batorskiego, u Józefa Kurka i u Jana
Magdziarza.

Koniec XX wieku oraz początek XXI to dla Sąsiadki czas
stagnacji, bądź okres likwidacji tego co było. Zlikwidowano: sklep towarowy, bar, kiosk „Ruchu”, klub, kino,
izbę pamięci, schronisko młodzieżowe, mleczarnię,
sklep na „Zagrodach”, magiel, pocztę, szkołę, kółko
rolnicze. Postęp w rozwoju techniki oraz w świadczeniu
usług przez profesjonalne zakłady to podstawa do likwidacji „punktów usługowych” w Sąsiadce. Ze wszystkich
wyżej wymienionych pozostał tylko sklep spożywczy no
i oczywiście funkcjonowała biblioteka. Powstały nowe
usługi, zakłady, ale o tym w następnym materiale.
Opracowano na podstawie wspomnień mieszkańców
Sąsiadki:
•
Wandy Łygas,
•
Bronisława Magdziarza s. Michała,
•
Feliksa Ferenca,
•
Mieczysława Krukowskiego.
Stowarzyszenie
„Grodzisko Sąsiadka - Dawny Sutiejsk”
Adiustacja – Maria Godzisz.
Serdecznie przepraszamy, jeśli kogoś z nazwiska nie
wymieniono!

W chórze kościelnym śpiewali: Marianna Batorska, Feliks Ferenc, Emilia Malec, Czesław Maciąg, Maria Magdziarz, Adolf Malec, Bronisław Magdziarz s. Stanisława,
Bronisław Magdziarz s. Michała, Stanisława Kowalska,
Andrzej Krukowski, Józef Kamiński, Weronika Krukowska, Weronika Pietrzniak, Krystyna Pataj i Jan Surmacz.
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Kącik kulinarny
KOKOSANKI
25 dag mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 18 dag
cukru, 1 cukier waniliowy, 3 jajka, 12 dag masła, 18
dag wiórek kokosowych, 3 krople zapachu migdałowego, 1 łyżeczka mleka skondensowanego.
Mąkę przesiać na stolnicę, wymieszać z proszkiem do
pieczenia, zrobić w środku wgłębienie. Dodać 8 dag cukru, cukier waniliowy i 2 żółtka (jedno zostawić do posmarowania, natomiast białka wbić do salaterki). Całość
wymieszać łyżką. Dodać schłodzone, pokrojone na małe
kawałki masło i zagnieść ciasto. Włożyć je na godzinę
do lodówki. Następnie ciasto rozwałkować na posypanej
mąką stolnicy i podzielić je na dwie części. Z połowy
wyciąć krążki o średnicy ok. 4,5 cm, a z drugiej krążki o
średnicy ok. 3,5 cm. Przygotować blachę posmarowaną
masłem i ułożyć na niej większe krążki. Przygotować
krem: 3 białka ubić na bardzo sztywną pianę, pod koniec ubijania wsypywać stopniowo cukier i wiórki kokosowe, dodać zapach migdałowy. Na każdy krążek ciasta
na blasze położyć łyżkę takiego kremu i przykryć mniejszym krążkiem. Żółtko utrzeć ze skondensowanym mlekiem i posmarować wierzch ciasteczek. Wstawić blachę
do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni na
12-15 minut.

PASZTET Z SOI
2 szklanki suchych nasion soi, 2 marchewki, 1 pietruszka, duża cebula, 3 łyżki oleju, 4 jajka, pół łyżeczki
kurkumy, 1 łyżeczka curry, cząber, 1 łyżeczka pieprzu
cayenne, sól, pieprz, kilka łyżek siemienia lnianego.

Soję zalać wodą, odstawić na kilka godzin. Wodę odlać, soję zalać porcją świeżej wody, dodać cząber
i ugotować. Ugotowaną soję zmiksować z częścią wody
z gotowania. Marchew i pietruszkę zetrzeć, cebulę posiekać. Warzywa przesmażyć na oleju, podlać wodą,
poddusić. Ostudzone dodać do soi razem z jajkami i
przyprawami. Masę wymieszać z 1/3 szklanki przegotowanej wody, wymieszać. Spód formy posypać siemieniem, nałożyć masę, wyrównać, posypać resztą siemienia. Piec 1,5 godziny w temperaturze 80 stopni.

DOMOWE HAMBURGERY
4 bułki z sezamem, 20 dag mielonego mięsa, 1 jajko, 2
łyżki tartej bułki, 1 cebula, 4 plastry żółtego sera, 4
liście sałaty, pomidor, kilka rzodkiewek, keczup, olej,
sól, pieprz.
Mięso wymieszać z jajkiem, tartą bułką, połową posiekanej cebuli, solą i
pieprzem. Uformować
4 kotlety, usmażyć je na oleju. Każdą bułkę przekroić
na połowę. Przełożyć sałatą, kotletem, sosem, serem i
warzywami.
Smacznego!
Przygotowała: Maria Godzisz
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HUMOR
Czterech mężczyzn dyskutowało o mądrości swych
psów. Pierwszy, inżynier, powiedział:
- Mój pies wspaniale rysuje! Zaraz wam udowodnię!
Dał mu kawałek papieru i kazał narysować okrąg, prostokąt i trójkąt. Pies zrobił to z łatwością.
- Mój pies jest lepszy - mówi księgowy, daje psu tuzin
ciastek i każe podzielić je na kupki po trzy. I ten pies
wykonał zadanie z łatwością.
- Mój pies też jest niczego sobie - mówi chemik i każe
zwierzęciu wziąć litr mleka i odlać 275ml do słoika.
Także ten pies nie miał z zadaniem żadnych problemów.
Mężczyźni zgodzili się, że ich psy są równie mądre.
Zwrócili się do ostatniego, związkowca, by pokazał, co
umie robić jego pupil. Związkowiec poklepał psa i powiedział:
- No Azor, pokaż na co cię stać!
Pies zjadł ciastka, wypił mleko, nasrał na papier, zwyzywał trzy pozostałe psy, twierdził, że doznał urazu
kręgosłupa, złożył skargę na niebezpieczne warunki pracy, zażądał większych zarobków, zwolnił się z pracy i
pobiegł do domu.

Do biura wchodzi szef i mówi do sekretarki:
- Dla mnie herbata, a dla tych trzech zagranicznych
chamów kawa.
Po chwili zza drzwi dobiega głos:
- Dwóch chamów, ja jestem tłumaczem…
● ● ●
Jadą sobie dwie blondynki. Jadą, jadą, aż nagle z naprzeciwka wyskakuje jeleń. Hamują co sił, ale widzą,
jak wyprzedza je motocyklista, który w panice kładzie
motocykl. Ten wpada do rowu i uderza w drzewo.
Dziewczyny wyskakują, biegną do poszkodowanego.
Stwierdzają, że trzeba pomóc.
- O, ku*wa, nie żyje! – mówi jedna. – Szybko, uciskajmy
klatkę piersiową!
Biorą się do roboty. Pompują typa ile sił, miarowo, dobrze. Po 10 minutach stwierdzają, że gość nadal nie
oddycha.
- On nie oddycha! Musimy mu zrobić sztuczne oddychanie!
- Wiadomka! Ty dalej uciskaj klatkę, a ja poszukam głowy!

● ● ●
● ● ●
Rozmawia dwóch kolegów:
- Moja żona nie ma żadnych zdolności.
- Moja gorzej, jest zdolna do wszystkiego...
● ● ●
-

Mąż do żony:
Dlaczego nie uprasowałaś mi marynarki?
Uprasowałam...
Kłamiesz! W kieszeni nadal jest 100 zł.
● ● ●

Jedziesz samochodem. Nie ma gdzie zaparkować, w
końcu udaje ci się znaleźć byle jakie, ale jednak miejsce do zaparkowania. Stajesz, wysiadasz cały zadowolony, idziesz do celu, a tu sto metrów dalej - piękne, idealne wręcz miejsce!
Z małżeństwem jest tak samo.

UE do talibów:
- Abyśmy mogli uznać wasza władzę, musicie włączyć
kobiety do rządu.
- Ale u nas są kobiety w rządzie, sami spójrzcie.
- To dlaczego mają brody?
- A wasze dlaczego?
● ● ●
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Wczoraj w restauracji musieliśmy długo czekać na stolik.
- Ja z tym nie mam problemu.
Wyjmuję telefon i głośno mówię do słuchawki:
Kochana, przyjdź szybko, Twój mąż tu siedzi z jakąś
babą!
Zawsze zwalnia się kilka stolików...
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