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WESOŁYCH ŚWIĄT   

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO  

ROKU 2022! 

Szanowni Czytelnicy 
 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wielu głębokich i radosnych przeżyć, we-

wnętrznego spokoju, wytrwałości i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego w każdym 

dniu nadchodzącego 2022 Roku życzy…  

 

Redakcja  

„Sekretów Wsi” 
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Już prawie tysiąc lat minęło od czasów świetności 

wspaniałego państwa króla Salomona. Królestwu Judy, 

Izraela i prowincji Galilea stale zagrażają otaczające je 

potęgi.  Żydzi popadają w kolejne niewole asyryjską, 

babilońską, egipską i w końcu od 63 r p.n.e Judea na 

kolejne 700 lat staje się prowincją rzymską. Wpływy 

obcych cywilizacji powoli niszczą silną wiarę w jedyne-

go Boga Jahwe. Jest to też czas działalności wielkich 

proroków, którzy wieszczą przybycie Mesjasza, który z 

woli Jahwe przywróci Żydom wolność, świetność i 

umocni wiarę w jedynego Boga. W starożytno-

ści Mesjasz był przede wszystkim rozumiany jako nowy 

król, nowy władca. To właśnie z tego powodu Herod 

Wielki, kiedy usłyszał, że urodził się Mesjasz, natych-

miast chciał Go zgładzić.  

 

Mimo, że Rzymianie pozostawili Żydom swobodę w 

sprawach wewnętrznych, to decyzje polityczne podej-

mowali wyłącznie sami, nie wahając się dokonywać 

zbrojnych interwencji. W 40 r p.n.e senat rzymski uznał 

za króla Judei Heroda syna Antypatra. I to w ostatnim 

roku jego panowania urodził się Jezus Chrystus.  

 

Herod starał się pogodzić rolę króla żydowskiego i cał-

kowicie cywilizowanego monarchy w stylu hellenistycz-

nym. Jego wiara w jedynego Boga Jehowę była udawa-

na, ot tylko po to, żeby przypodobać się poddanym. 

Mimo tego, że Herod był w pewnym sensie wielkim kró-

lem to jednak politycznie był całkowicie zależny od 

Rzymian, a rada królewska Wielki Sanhedryn oraz arcy-

kapłani pozbawieni byli realnego znaczenia. Stosunki 

pomiędzy Żydami, a Grekami były złe, w kraju wrzało. 

Żydzi wyglądali przyjścia zapowiadanego przez proro-

ków Mesjasza. W takich oto okolicznościach w Nazare-

cie, niewielkim miasteczku leżącym w prowincji Galilea 

wyswatano miłą, młodziutką dziewczynę imieniem Ma-

ria ze starszym wdowcem, cieślą Józefem. Małżeństwo 

w świecie starożytnym było czymś zupełnie innym niż 

jest dzisiaj. Młodzi zazwyczaj nie mieli przywileju wy-

boru przyszłego małżonka, a kultura żydowska nie była 

tu wyjątkiem. W tradycji żydowskiej, gdy młoda kobie-

ta osiągnęła wiek do zamążpójścia, swatka pomagała w 

wyborze męża dla niej. Ostatecznie wybór powierzano 

Bogu poprzez modlitwę, ale rzadko była to decyzja po-

zostawiona młodej parze. Prawdopodobnie podobna 

sytuacja miała miejsce w przypadku świętego Józefa i 

Dziewicy Maryi. Według rozmaitych tradycji Józef był 

wdowcem w podeszłym wieku, natomiast inne tradycje 

twierdzą, że był młodym mężczyzną. Jakkolwiek było 

naprawdę, istnieje jedna relacja z Protoewangelii Jaku-

ba (wczesnej, niekanonicznej „ewangelii”, która zacho-

wała pewną ustną tradycję), która wyjaśnia, w jaki 

sposób ci dwoje się poznali. Uważa się, że Dziewica 

Maryja została w dzieciństwie oddana do Świątyni, a 

kiedy osiągnęła wiek dojrzewania, poszukano jej odpo-

wiedniego męża. 

 

I wszedł arcykapłan, ubrany w szatę z dwunastoma 

dzwoneczkami, do świętego świętych, i modlił się o 

Nią. I oto stanął przy nim anioł Pański, mówiąc do nie-

go: Zachariaszu, Zachariaszu wyjdź i zbierz wdowców z 

ludu, a niech każdy przyniesie swoją laskę; a komu z 

nich Pan 

pokaże 

znak, tego 

będzie żo-

ną. I po-

słańcy uda-

li się aż po 

granice 

Judei, i 

zabrzmiała 

trąba Pana, 

i wszyscy 

się zbiegli. 

I Józef, 

odrzucając 

swą siekie-

rę, wy-

szedł, by 

się z nimi 

spotkać; a 

gdy się zebrali, udali się do arcykapłana, zabierając 

swoje laski. A on, wziąwszy od nich wszystkich laski, 

wszedł do świątyni i modlił się, a po zakończeniu mo-

dlitwy zabrał laski, wyszedł i rozdał im je; ale nie było 

na nich znaku. A Józef wziął ostatni swoją laskę; a oto 

z laski wyszła gołębica i przeleciała na głowę Józefa. A 

kapłan rzekł do Józefa: Zostałeś wybrany przez los, aby 

wziąć pod swoją opiekę dziewicę Pana…. Józef powie-

dział do Maryi: Oto ja cię przyjąłem ze świątyni Pana, 

a teraz zostawiam cię w moim domu i odchodzę, aby 

budować moje domy, i przyjdę do ciebie. Pan cię 

ochroni. 

 

Inne historie są podobne w stylu, choć stary Józef za-

stąpiony jest młodym. Niezależnie od tego jak było, 

powiedziane jest, że Bóg wybrał Józefa na męża Maryi, 

wiedząc, że jest „człowiekiem sprawiedliwym”, god-

nym, by strzec nowej „Arki Przymierza”, która nosić 

miała Zbawiciela świata. 

 

Święty Mateusz Ewangelista wyjaśnia, że „po zaślubi-

nach Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 

znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 

Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i 

nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał odda-

lić Ją potajemnie” (Mt 1,18–19) by ocalić ją przed uka-

mienowaniem (taka kara groziła w Izraelu za domnie-

mane cudzołóstwo), ponieważ wiedział, że nie jest oj-

cem dziecka, jednak we śnie otrzymał nakaz, aby przy-

jąć ją do siebie. Józef przyjął więc Marię do swego do-

mu w Nazarecie w Galilei. U progu swego małżeństwa z 

Maryją, Józef znalazł się w sytuacji, która przeraziłaby 

chyba każdego innego mężczyznę. Sytuacja ta wystawi-

ła go na największą próbę, gdyż wymagała od niego 

bezgranicznego zawierzenia Bogu i niezwykłego zaufa-

nia człowiekowi. 

  

Z pewnością Ona powiedziała mu o wszystkim wprost, 

opisując niezwykłe okoliczności poczęcia Dziecka, które 

nosiła w swym łonie. Z pewnością też opowiedziała Jó-

zefowi o spotkaniu z aniołem Gabrielem oraz o swoich 

własnych wątpliwościach. 

 

Wyjaśnienie, które Józef usłyszał od swej Małżonki – 

jedyne w całej historii ludzkości! – musiało zabrzmieć w 

BÓG SIĘ RODZI  
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jego uszach zupełnie nieprawdopodobnie, a pierwszą 

jego reakcją musiało być zdziwienie, zaskoczenie, nie-

pokój i zupełnie zrozumiałe powątpiewanie. Józef miał 

prawo mieć tysiące pytań i mogło mu się nasuwać wiele 

różnych myśli oraz hipotez. Nie mógł przecież od razu 

zrozumieć historii, której nie rozumiała do końca nawet 

sama Maryja. 

 

Młodzi małżonkowie rozmawiali ze sobą wiele dni i no-

cy. Z pewnością razem się modlili i wspólnie próbowali 

zrozumieć wydarzenie, które na największą próbę wy-

stawiało zarówno wiarę w Boga, jak i wzajemne zaufa-

nia ich obojga. Zachowanie Józefa świadczy o tym, że 

uwierzył on w to, co po ludzku wydawało się niepraw-

dopodobne, a mianowicie w to, że jego Żona oczekuje 

dziecka, którego Ojcem jest nie człowiek, ale sam Bóg.  

Piśmiennictwo wczesnochrześcijańskie niezbyt intere-

sowało się historyczną postacią Jezusa.   

 

O ziemskim życiu Jezusa opowiadają jedynie 4 Ewange-

lie. 

 

Narodziny Jezusa datuje się na 6-4 rok p.n.e. Za czasów 

papieża Jana I zaczęto liczyć naszą erę od czasów uro-

dzenia Jezusa, jednak wg. współczesnych nauk mnich 

Dionizjusz Mały, który dokonywał rachuby, pomylił się o 

kilka lat. Jezus urodził się w Betlejem (niedaleko Jero-

zolimy), gdzie Józef i Maryja udali się ze względu na 

spis ludności, który został zainicjowany przez cesarza 

rzymskiego Oktawiana Augusta. Jezus urodził się w ubo-

giej stajence, gdyż nikt nie chciał użyczyć im schronie-

nia. Po ośmiu dniach od narodzenia Jezus został obrze-

zany, jak każde żydowskie dziecko płci męskiej. Rodzi-

na wróciła do Nazaretu, małej wioski w północnej Pale-

stynie, jednak we śnie Józefowi ukazał się anioł Pański, 

który oznajmił mu, że Herod chce zgładzić dziecko i 

dostał polecenie ucieczki z rodziną do Egiptu. Wrócili 

stamtąd dopiero po śmierci Heroda i osiedlili się w Na-

zarecie. O narodzinach Jezusa Chrystusa obrazowo opo-

wiadają ewangelie Łukasza i Mateusza, które powstały 

od 40 do 70 lat po śmierci Jezusa. Wielu współczesnych 

badaczy podważa wiarygodność przekazów Łukasza i 

Mateusza, twierdząc, że są to bajkowe, zmyślone opo-

wieści. Być może są tam ubarwienia, ale 40 lat to 

okres, gdy jeszcze żyli naoczni świadkowie więc trudno 

autorytatywnie twierdzić, że opowieści zawarte w 

ewangeliach są nieprawdziwe. Dzisiejsza teologia histo-

ryczno-krytyczna też poświęca niewiele uwagi histo-

rycznej postaci Jezusa, gdyż wiara Kościoła opiera się 

nie na znajomości faktów, lecz na doświadczeniu wiary, 

koncentruje się a Dobrej Nowinie o nadejściu Królestwa 

Bożego, przebaczeniu grzechów, zbawieniu człowieka i 

miłości. Wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu  

”wiara garstki niewykształconych rybaków z niewiary-

godną szybkością rozprzestrzeniła się od Indii do Maure-

tanii, od Morza Kaspijskiego aż po barbarzyńskie ple-

miona Wysp Brytyjskich” (Henry Chadwick). Uczonym w 

piśmie, spierającym się o każde słowo wskazali, że nie 

chodzi o zawiłości teologiczne, lecz o prawdę. Chrze-

ścijanie uważali i uważają, że to nie ci pobożni powinni 

znajdować się w centrum uwagi, lecz ci zagubieni. Je-

zus nie był kolejnym samozwańczym kaznodzieją. On 

fascynował całą swoją osobą, nie przymuszał do nicze-

go, wręcz przeciwnie każdemu zostawiał wolność wybo-

ru aż po wyparcie się wiary. Poprzez relacje autorów 

ewangelii, mimo pewnego podporządkowania ich teolo-

gicznym intencjom przebija prawda historyczna. Nie-

prawdopodobne jest by religia oparta na nieprawdzie 

bądź złudzeniach przetrwała 2000 lat i rozprzestrzeniła 

się na krańce świata. Temat do zastanowienia się dla 

tych, którzy tak ochoczo dają porwać się modnemu 

ateizmowi i zaprzeczają wszelkim naukom głoszonym 

przez Jezusa. 

 

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 

Źródło:  

1. https://zyciorysy.info/jezus-

chrystus/ | Zyciorysy.info 

2.https://pl.aleteia.org/2019/07/02/jak-jozef-i-

maryja-poznali-sie-przed-slubem/ 

3.https://www.katolik.pl/jozef-i-maryja---

zdumiewajaca-historia-zbawienia,2072,416,cz.html 

4. „Kronika Chrześcijaństwa” praca zbiorowa, Warsza-

wa 1998 

5. „ Świat Biblii”, John Rogerson, Warszawa 1996 

WÓJT GMINY SUŁÓW MIKOŁAJEM 

Wójt Gminy Sułów Leon Bulak wziął udział w akcji Kroniki Tygodnia "Wybierz sobie Mikołaja" i na zakończe-

nie akcji stał się Mikołajem. Obdarował dzieci, które do niego napisały, wymarzonymi prezentami.  
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Na pytanie o to, czym jest dobroczynność znajdziemy 

mnóstwo mądrych odpowiedzi, naukowych definicji, a 

także opinii i punktów widzenia. Tymczasem czynienie 

dobra jest bardzo proste, wystarczą drobne gesty, chęć 

niesienia pomocy, życzliwe podejście do drugiego czło-

wieka. Temat tzw. filantropii powraca często w okoli-

cach świąt Bożego Narodzenia, powszechnie uważanych 

za czas dzielenia się, bezinteresownej życzliwości, oka-

zywania wsparcia.  

 

Drobne gesty potrafią jednak zdziałać cuda niezależnie 

od pory roku czy okazji, zwłaszcza gdy przyświeca im 

wspólny cel i nie trzeba nam szukać przykładów „ze 

świata”, bo wokół nas jest mnóstwo dobra. 

 

Mogliśmy się o tym przekonać, realizując lokalny pro-

jekt, którego celem było doposażenie oddziałów przed-

szkolnych pobliskiej Szkoły Podstawowej w Sułowie w 

pomoce edukacyjne, kreatywne gry i zabawki.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Suło-

wie była inicjatorem tego przedsięwzięcia. Jednocze-

śnie należy podkreślić, że wskazany przez nas wspólny 

cel zyskał całą rzeszę sympatyków – znalazły się wśród 

nich zarówno instytucje, jak i liczne firmy z terenu na-

szej gminy, lub życzliwie z naszą gminą współpracują-

ce, ale także osoby prywatne.  

 

Patronem wspomnianego projektu został Wójt Gminy 

Sułów Pan Leon Bulak, który także przekazał na rzecz 

jego realizacji wsparcie finansowe.  

 

W poniedziałek 20 grudnia br. zakupione w ramach pro-

jektu kreatywne pomoce edukacyjne, gry i zabawki 

zostały oficjalnie przekazane na ręce Pani Dyrektor 

Małgorzaty Kuźmy podczas małej szkolnej uroczystości 

z udziałem najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej 

tj. 4, 5 i 6- cio latków wraz z nauczycielami. Przekaza-

nia dokonał Pan Wójt Leon Bulak oraz Pani Dyrektor 

GBP w Sułowie Marta Radzik.  

 

Z okazji tej spontanicznej „gwiazdkowej niespodzianki” 

przedszkolaki pod okiem swoich opiekunek przygotowa-

ły nie tylko przepiękne prace plastyczne, jak i wyrecy-

towały okolicznościowy wiersz, przyrzekając solennie 

dbałość o nowe zabawki. 

Radość na twarzach dzieci, stanowiła największą nagro-

dę za wysiłki podjęte we wspólnym, dobrym celu.  

 

Wszystkim Darczyńcom, szefom i pracownikom życzli-

wych firm, zaprzyjaźnionym instytucjom, osobom pry-

watnym o wielkim sercu pragnę w tym miejscu serdecz-

nie podziękować, tak w imieniu obdarowanych 

„maluchów’, jak i w imieniu tych, którzy wspólne 

przedsięwzięcie realizowali.  

 

Udowadniacie każdego dnia, że czynienie dobra jest 

możliwe! Właśnie tu i teraz. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor GBP 

Marta Radzik 

GWIAZDKOWA NIESPODZIANKA 

Wieści gminne 

POSŁUCHAJ MUZYKI TRADYCYJNEJ Z NASZYCH OKOLIC 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Suło-

wie otrzymała wydawnictwa płytowe z muzyką trady-

cyjną oraz pakiet wydawnictw książkowych z okolic 

Goraja, Frampola, Radecznicy jak i również Sułowa, a 

wszystko to otrzymaliśmy od Towarzystwa dla Natury i 

Człowieka z Lublina. Dziękujemy :) 

 

Płyty i publikacje można wypożyczyć w Bibliotece. Za-

praszamy! 
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WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - WSPÓŁPRACA I JEJ EFEKTY 

Jeśli cenisz sobie wyjątkowość i kreatywność, przed 

świętami wykonaj oryginalne ozdoby choinkowe, przy-

gotuj smaczne potrawy. Boże Narodzenie to idealny 

czas na tego typu aktywności. Nie musisz wówczas mar-

twić się pracą i codziennymi problemami. Z takiego 

założenia wyszli członkowie Stowarzyszenia 

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” i członkinie 

Kołem Gospodyń Wiejskich z Sąsiadki organizując 

warsztaty rękodzielnicze,  zajęcia twórcze,  podczas 

których uczestnicy o małym lub żadnym doświadczeniu 

z rękodziełem nabywają i wzmacniają swoje zdolności 

artystyczne i manualne, a także rozwijają swoją krea-

tywność. 

 

Pozytywne efekty współpracy pomiędzy Kołem Gospo-

dyń Wiejskich z Sąsiadki a Stowarzyszeniem „Grodzisko 

Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” działającym w Sąsiadce to 

organizowane warsztaty, jak również inne formy wspól-

nej działalności. Z przygotowaniem świątecznych deko-

racji  i nie tylko poradzi sobie każdy, stąd też postano-

wiono urządzić warsztaty dla każdego, pamiętając, że 

najważniejsze są nie estetyczne walory ręcznie robio-

nych ozdób, lecz pomysłowość, kreatywność oraz dobra 

zabawa towarzysząca pracy artystycznej. Nie trzeba 

odznaczać się zdolnościami manualnymi, by razem z 

ludźmi dobrej woli wykonać niepowtarzalne arcydzieła. 

Przeprowadzane spotkania, których celem było przeka-

zanie wiedzy z zakresu np. nauki wykonywania poszcze-

gólnych potraw, bądź wykonania ceramicznego kubka 

lub innej ozdoby świątecznej to rzecz oczywista. A naj-

ważniejsze to fakt miłego spędzenia  wspólnego czasu 

wolnego. Pamiętając, że każde pomieszczenie zasługu-

je na odrobinę świątecznej magii, a samodzielnie wyko-

nane ozdoby nadadzą każdemu  mieszkaniu unikatowe-

go charakteru. Sięgając po różne materiały oraz wyko-

rzystując przedmioty codziennego użytku, w niebanalny 

sposób rozbudzamy swoją kreatywność i tworzymy nie-

powtarzalne motywy zdobnicze. Podczas zajęć praco-

waliśmy z różnymi  technikami artystycznymi, dostoso-

wanymi do poziomu umiejętności uczestników.  

 

Inną  z form wspólnej działalności jest przekazanie dla 

członkiń Stowarzyszenia dwunastu pięknych, ludowych 

chust. Ich wykorzystanie na pewno będzie widoczne 

podczas większych uroczystości o zasięgu gminnym,  jak 

i parafialnym. Do posiadanego przez stowarzyszenie 

dużego namiotu biesiad-

nego KGW dokupiło 

mniejszy namiot wysta-

wowy, który członkinie 

Koła będą wykorzystywać 

podczas udziału w poka-

zach, konkursach oraz w 

miarę potrzeb. 

 

Okres przedświąteczny to 

czas, w którym zazwyczaj 

wszyscy chętnie angażują 

się w przygotowania. Do-

tyczy to nie tylko dekoro-

wania domu, ale również 

przyrządzania wigilijnych 

potraw, lukrowania pierniczków i nakrywania stołu. 

 

Dalsza współpraca to zorganizowanie w dniu 11 grudnia 

2021 roku warsztatów kulinarnych, przygotowanie przez 

członkinie KGW tradycyjnych 12 potraw wigilijnych i  

wspólne biesiadowanie.  

 

Bardzo ważne było to, abyśmy traktowali święta jako 

magiczny czas. Dlatego angażowanie ich w przygotowa-

nia i przypomnienie drobnych, rodzinnych tradycji jest 

ogromnie ważne. Tym samym przypomnieliśmy świą-

teczne obowiązki, które mogą być zarazem wspaniałą 

zabawą. Warto także utrwalać takie świąteczne chwile. 

 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całego 

społeczeństwa. Te dni oraz związane z nimi tradycje są 

niezmiernie ważne dla nas wszystkich. Dlatego bardzo 

dobrym pomysłem są tego typu  warsztaty i angażowa-

nie społeczeństwa w świąteczne przygotowania oraz 

przypominanie różnych zwyczajów. 

 

Warsztaty prowadził Pan Marcin Sikora – kucharz z re-

stauracji w hotelu „ARTIS” w Zamościu. W warsztatach 

uczestniczyło 30 osób. Wiedza kulinarna prowadzącego, 

zaangażowanie uczestników oraz dania, które powstały 

podczas warsztatów są potwierdzeniem na to, że warto 

było takie zorganizować.  

 

Podsumowaniem całego cyklu warsztatów, w których 

licznie brali udział mieszkańcy gminy Sułów oraz 

mieszkańcy gmin ościennych,  integracji mieszkań-

ców nie tylko Sąsiadki,  była wizyta TVP1 (program 

rolniczy), podczas, której nagrany został reportaż o 

działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Sąsiadce w 

45 rocznicę powstania. Emisja programu miała miej-

sce w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 12.25 na 

antenie Jedynki. (TVP1).  

 

Z podziękowaniami oraz życzeniami Świąteczno – Nowo-

rocznymi na rok 2022 Stowarzyszenie „Grodzisko Są-

siadka – Dawny Sutiejsk” oraz Koło Gospodyń Wiejskich 

w Sąsiadce.  

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 
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MEDALIONY – RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 
Nie ulega wątpliwości, że samodzielne wykonanie deko-

racji, potrawy, czy innej ręcznie wykonanej rzeczy, 

przedmiotu sprawia najwięcej uciechy. Święta to ma-

giczny czas, który, jak żaden inny, łączy ludzi niezależ-

nie od wieku. Ludzie, rodziny spotykają się i cieszą ze 

wspólnie spędzanego czasu. Świąteczne dekoracje do-

dają magii i upiększają dom. Wprawiają wszystkich w 

cudowny nastrój i wprowadzają prawdziwie miłą atmos-

ferę. Własnoręcznie robione ozdoby są bardzo warto-

ściową pamiątką, bo nie tylko zaskoczą naszych bliskich 

w świąteczny dzień, ale posłużą nam przez wiele lat, 

jako pamiątka wspólnie spędzonego czasu. 

 

Dekoracje świąteczne wprowadzają do każdego domu 

niepowtarzalną, pełną ciepła i rodzinnych wspomnień, 

atmosferę. Z nimi wszystko staje się piękniejsze i bar-

dziej radosne. Są one obowiązkową pozycją podczas 

przygotowań do świąt. Wszyscy wiedzą, że Boże Naro-

dzenie nie może się obejść bez choinki, bombek, łańcu-

chów, światełek i wielu innych dekoracji takich, jak np. 

medalion. Jest to ozdoba w kształcie owalnego pude-

łeczka, wewnątrz którego umieszcza się fotografię lub 

inną pamiątkę. Tematem warsztatów z rękodzieła arty-

stycznego, które odbyły się w dniu 4 grudnia 2021 r. w 

Sąsiadce były właśnie medaliony z umieszczoną w środ-

ku postacią.  

 

Ręcznie wykonane ozdoby świąteczne robią na każdym 

ogromne wrażenie i z pewnością przypadają do gustu. 

Tak przygotowane niepowtarzalne rękodzieło nadaje 

się na prezent dla bliskich nam osób. Nie ma znaczenia, 

czy mamy zdolności plastyczne, czy jest ich mniej, ale 

uczucia włożone w wykonanie upominku oraz emocje i 

zabawa towarzyszące tej czynności są warte jej wyko-

nania.  

 

Samodzielne przygotowywanie dekoracji to świetna 

okazja do zaangażowania w przygotowania każdego z 

nas. Ozdoby ręcznie robione za pomocą papieru, bibu-

ły, makaronu czy modeliny to doskonały pomysł na 

wspólne spędzenie czasu w gronie znajomych. W takie 

przygotowania może zaangażować się każdy, niezależ-

nie od wieku.  

 

Robienie dekoracji świątecznych jest nie tylko świetną 

zabawą, lecz także rozwijającą formą aktywności. Każ-

dy może wykazać się kreatywnością oraz poznać nowe 

umiejętności, którymi dzieli się z innymi. Starszym ta-

kie zajęcie przypomni beztroskie dziecięce czasy. 

 

Zainteresowanie warsztatami, panująca przemiła at-

mosfera, sposób przekazywania wiedzy przez prowa-

dzącą Panię Joannę Patron z firmy „W ramach sztuki” z 

Zamościa to dla nas organizatorów duży plus. 

 

 Serdecznie dziękujemy za obiad dostarczony  przez bar 

„Bażant” ze Szczebrzeszyna i za słodkości  przekazane 

przez uczestniczki warsztatów.   

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

Zbliżające się Święta Bożego Narodze-

nia zapewne każdemu z nas kojarzą się 

z czymś innym, jedni przepadają za 

atmosferą rodzinnych spotkań, inni wy-

czekują pierwszej gwiazdki, jednym 

pachną pierniki i makowce innym świą-

teczny barszcz czy kluski z makiem. 

Jednak z całą pewnością świąteczny 

czas oznacza dni wyjątkowe, ich nastrój 

budujemy tygodniami adwentowego 

oczekiwania i przygotowania. By zaś ten 

okres spożytkować i pięknie i twórczo, 

członkinie i członkowie Koła Gospodyń 

Wiejskich w Deszkowicach Pierwszych 

wraz z gośćmi uczestniczyli w szczegól-

nych warsztatach. Zorganizowano je w ostatnią sobotę 

11go grudnia w remizo-świetlicy. Tematem przewodnim 

było przygotowanie świątecznych lampionów. 

  

Warsztaty poprowadziła Pani Henryka Żur, zaprzyjaź-

niona plastyczka amatorka, twórczyni rękodzieła arty-

stycznego. Pod jej kierunkiem i przy użyciu niełatwych 

technik powstawały niezwykłe prace. Inwencja twórcza 

nie miała granic! Podstawą wszystkich prac były proste 

szklane słoje, a do dekoracji „ co tylko dusza zapra-

gnie”, serwetki, koraliki, ozdobne taśmy, naklejki, bro-

kat, pisaki :) 

 

Marta Radzik 

BUDUJĄC ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ 
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To, że uczymy się przez całe 

życie nie jest tajemnicą dla 

nikogo, a nauka przez zabawę 

przekonuje nie tylko najmłod-

szych. Tezę starą jak świat 

postanowiły zgrabnie wcielić w 

życie członkinie Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Sułowie wraz 

z gośćmi podczas warsztatów 

plastycznych, które odbyły się 

w czwartek 9 grudnia br. w 

siedzibie Koła. 

  

Tematem spotkania były stroiki 

bożonarodzeniowe. Pod kie-

runkiem utalentowanych in-

struktorek – Pań z zaprzyjaź-

nionego GOK-u w Starym Za-

mościu powstawały wspaniałe 

świąteczne dekoracje, które w nadchodzącym czasie 

będą ozdobą naszych domów. 

  

Jak zwykle pomysłowość Pań nie miała granic! Bazą dla 

każdej ozdoby był rustykalny wiklinowy podkład, do 

dekoracji służyły najróżniejsze gatunki drzew iglastych 

i zimozielonych krzewów, do tego kolorowe bombki, 

wstążki, koraliki. Nie było dwóch jednakowych stroi-

ków, za to każda z ozdób odzwierciedlała upodobania i 

indywidualizm swojej twórczyni  

 

Marta Radzik 

KGW w Sułowie 

GDY ŚWIĘTA TUŻ TUŻ… 

ZAPRASZAMY PO NOWE KSIĄŻKI 

DO BIBLIOTEKI 

Książki, które otrzymaliśmy dzięki dofinansowaniu z “Narodowego Pro-

gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (MKiDN) już u nas! 

 

Zakup dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, zadanie: „Dofinansowania dla biblio-

tek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego 

dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub syn-

chrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 

2.0”.  

 

Książki czekają na czytelników, zapraszamy! 

GBP w Sułowie 
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Z ŻYCIA WTZ W ROZŁOPACH 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach 

brali udział w Plastycznym Konkursie Bożonarodzenio-

wym zorganizowanym przez  Miejski Dom Kultury w 

Szczebrzeszynie.  

 

W dniu 9 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursu. Mamy przyjemności poinformować, że wśród 

laureatów konkursu znaleźli się nasi uczestnicy. A byli 

to: w kategorii stroik I miejsce zajęli uczestnicy Pra-

cowni Plastycznej oraz II miejsce uczestnicy Pracowni 

Ceramicznej.  

 

W kategorii kartka świąteczna: I miejsce zajął Dariusz 

Samulak – Pracownia Poligrafii, II miejsce Anna Polska – 

Pracownia Ogrodnicza oraz III miejsce Kamil Maciąg – 

Pracownia Poligrafii. Gratulujemy! 

 

●   ●   ● 

 

8 grudnia 2021 r. podczas posiedzenia komisji ocenia-

jącej prace plastyczne i literackie dostarczone na Kon-

kurs "(Nie) Oceniaj książki po okładce!" zorganizowany 

przez Książnicę Zamojską, wyłonione zostały najlepsze 

prace. Wśród nich wybrane zostały prace uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach, którzy brali 

w nim udział. Laureatami w przedziale wiekowym doro-

śli od 18 lat zostali: Anna Wojtaszek oraz Dominika Ko-

łodziejczyk ex aequo I miejsce, Sylwia Krawiec II miej-

sce, Piotr Maciąg II miejsce. SERDECZNIE GRATULUJE-

MY!  

 

Tekst redagowany przez uczestników pracowni poli-

grafii z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach. 

ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ Z LGD ZIEMIA ZAMOJSKA 
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ZIMA, ZIMA, ZIMA... 

Nadejście zimy rozbudziło apetyt 

przedszkolaków nie tylko do za-

bawy na śniegu, ale również na 

odkrywanie zjawisk z nią związa-

nych. We wtorek postanowiłam 

zaspokoić ich ciekawość i znaleźć 

odpowiedź na pojawiające się 

pytania np. Jak powstaje śnieg, 

jak powstaje lód. Podczas krót-

kiego spaceru mali badacze pró-

bowali sami określić właściwości 

śniegu. Przekonali się, że pozor-

nie czysty śnieg okazał się brud-

ny. Zajęcia dostarczyły wiele 

radości, możliwości eksperymen-

towania i wiele ciekawych wiado-

mości.   

 Monika Niewiadomska Wróblewska 

SP w Sułowie 

Wieści szkolne 

MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU 

6.XII do oddziału przedszkolnego 

zawitał niecodzienny gość - 

Święty Mikołaj. Swoją obecno-

ścią sprawił wiele radości, ale 

jeszcze większą prezentami, 

którymi obdarował dzieci. Dzieci 

w dowód wdzięczności zaśpiewa-

ły Mikołajowi piosenki i wręczyły 

własnoręcznie wykonane portre-

ty Mikołaja.  

  

Monika  

Niewiadomska Wróblewska 

Henryka Jóźwiak  

SP w Sułowie 

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 

W dniu 6 grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Suło-

wie odbył się piłkarski "Turniej Mikołajkowy" na rzecz 

ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę”. Uczniowie naszej szkoły wsparli ak-

cję, ofiarowując produkty żywnościowe, chemiczne 

oraz artykuły szkolne dla potrzebujących dzieci. Dary 

te zostaną przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sułowie, gdzie będą rozdysponowane 

zgodnie z potrzebami. 

 

W tym dniu świętowaliśmy również Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza, który przypada na 5 grudnia. 

Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjalnego 

docenienia pracy wolontariuszy i dniem promocji idei 

wolontariatu. Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się 

od wolontariuszy oraz z gazetki przygotowanej przez 

nich:, co to jest wolontariat, kto to jest wolontariusz, a 

także, że nie trzeba wielkich gestów, aby zostać wolon-

tariuszem. Ponadto każdy uczeń oraz pracownik naszej 

szkoły, który uśmiechnął się na przerwie do wolontariu-

sza w zamian otrzymał pamiątkę ze spotkania - czerwo-

ne serduszko z napisem „Dobro powraca”. Tym sposo-

bem wszyscy obdarowani stali się tego dnia WOLONTA-

RIUSZAMI. 

Szkolne Koło Wolontariat 

SP w Sułowie 
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WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU... 

6 grudnia zgodnie z tradycją w progi naszej szkoły 

zawitał Święty Mikołaj. Na początku odwiedził 

dzieci  z oddziałów przedszkolnych, które od same-

go rana nasłuchiwały dźwięku dzwonków. Pomimo 

braku białego puchu, długo wyczekiwany gość w 

asyście swoich pomocników, pojawił się w szkole 

już od samego rana. Dzieci witały gości kolędami i 

pastorałkami. Mikołaj w dowód wdzięczności za 

tak miłe przyjęcie obdarował wszystkich uczniów 

słodyczami oraz drobnymi upominkami. Wszystkim 

dopisywał dobry humor i świąteczny nastrój. Ci, 

którzy chcieli mieć pamiątkę z tego dnia mogli 

sobie zrobić zdjęcie ze Świętym Mikołajem. 

 

Z okazji Mikołajek życzymy wszystkim udanych 

prezentów, wiele radości i uśmiechu. 

 

SP w Michalowie 

KARTKA DLA OBROŃCÓW  

GRANIC 

 

Szkolne Koło Wolontariat przeprowadziło w naszej szko-

le akcję zainicjowaną przez Fundację Niepodległości 

„KARTKA DLA OBROŃCÓW GRANIC”. Celem akcji jest 

wsparcie Żołnierzy Sił Zbrojnych R.P., Funkcjonariuszy 

Straży Granicznej, Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorial-

nej oraz Policji, którzy w ostatnich dniach w sposób 

szczególny pełnią swoją służbę w niebezpiecznych wa-

runkach, broniąc wschodniej granicy Rzeczpospolitej 

Uczniowie przygotowali 36 kartek, które 3 grudnia wy-

słaliśmy do żołnierzy. Wszystkim uczniom, którzy ak-

tywnie włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy.  

  

Szkolne Koło Wolontariat 

SP w Sułowie  

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

25 listopada w naszym przedszkolu, jak co roku, obcho-

dziliśmy bardzo ważne święto - Dzień Pluszowego Misia. 

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniej-

szych zabawek, moda na misie nie przemija i każdy ma-

luch lubi przytulić się do mięciutkiego misiaczka. Tego 

dnia dzieci z oddziału przedszkolnego poznały historię 

tego wyjątkowego święta, obejrzały bajkę o Mi-

siu Uszatku i oczywiście ruszyły do tańca i śpiewu z ma-

łym, pluszowym gościem. Na zakończenie obchodów 

Dnia Pluszowego Misia wszystkie dzieci zamieniły się w 

malarzy i namalowały swego wymarzonego, pluszowego 

przyjaciela. Był to dzień pełen uśmiechu i zabawy, 

a najważniejszy, główny cel imprezy- wspólna, zgodna 

zabawa- został osiągnięty 

 

Już dziś z niecierpliwością oczekujemy na kolejne Świę-

to Pluszowego Misia.  

 

SP w Michalowie 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

PIECZEŃ NADZIEWANA OWOCAMI 

 

Ok. 1,3 dag szynki lub schabu, po kilka moreli  

i śliwek (można użyć owoców suszonych), 2 łyżki stopio-

nego masła, mielony imbir, mielona kolendra, sól, pie-

prz.  

 

Szynkę opłukać i osuszyć. Natrzeć pieprzem, solą, mie-

lonym imbirem i kolendrą. Odstawić na dobę do lodów-

ki. Za pomocą długiego, ostrego noża zrobić w szynce 

dwa nacięcia niemal przez całą długość. W każde nacię-

cie powciskać połówki wydrążonych owoców. Mięso ob-

wiązać bawełnianą nitką, by zachowało kształt. Ułożyć 

je blasze, polać stopionym masłem.  Wstawić do piekar-

nika o temperaturze 200 stopni i piec 20 minut. Potem 

obniżyć temperaturę do 180 stopni i piec jeszcze ok. 80 

minut.  

DORSZ ZAPIEKANY NA KISZONEJ KAPUŚCIE 

 

75 dag filetów z dorsza bez skóry, sok z cytryny, 50 

dag kiszonej kapusty, 1 marchewka, 1 cebula, 3 łyżki 

oleju, 100 ml śmietany, 2 jajka, gałka muszkatołowa, 

sól, pieprz.  

 

Filety opłukać i osuszyć. Skropić sokiem z cytryny, 

oprószyć solą i pieprzem. Odstawić w chłodne miejsce. 

Kapustę opłukać i odcisnąć. Marchewkę obrać, zetrzeć 

na tarce o małych oczkach. Cebulę obrać,  pokroić w 

kostkę, zeszklić na 2 łyżkach oleju. Dodać kapustę i 

marchewkę, przesmażyć mieszając. Żaroodporne na-

czynie wysmarować olejem. Przełożyć do niego prze-

smażoną kapustę. Śmietanę rozmieszać z jajkami, 

przyprawić gałką, solą i pieprzem. Maczać w niej filety 

i układać na kapuście. Resztą masy polać zapiekankę. 

Wstawić do piekarnika o temperaturze 190 stopni i piec 

ok. 20 minut.  

PIERNICZKI—CHOINKA 

 

10 dag masła, 25 dag miodu, 1 torebka przyprawy do 
piernika, 10 dag cukru, 2 jajka, 50 dag mąki,  
1 łyżeczka proszku do pieczenia, lukier  i cukrowe pe-
rełki do dekoracji.   

Podgrzać masło z miodem i przyprawą do piernika. 2 
łyżki cukru zrumienić w rondelku, rozpuścić w odrobinie 
wody, przestudzić. Jajka utrzeć z pozostałym cukrem . 
Mąkę i proszek do pieczenia przesiać na stolnicę. Dodać 
ciepłe masło z miodem, karmel i utarte jajka. Zagnieść 
jednolite ciasto, posypać mąką, przykryć ściereczką, 
odstawić przynajmniej na dobę. Po tym czasie ciasto 
dość cienko rozwałkować, foremką wykrawać z niego 
choinki. Układać je na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia i piec około 15 minut w temperaturze 180 
stopni. Wystudzone udekorować lukrem i perełkami. 
Włożyć do szklanego słoja, odstawić na kilka dni, żeby 
zmiękły. 
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HUMOR 

Dyrektor przechodzi obok klasy i słyszy że ktoś w środku 

się strasznie drze. Wchodzi do klasy, łapie krzyczącego 

i stawia w kącie. Już chce iść dalej, gdy z klasy wychy-

lają się uczniowie i pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji?  

- Przecież nauczyciel nie będzie prowadził lekcji z kąta.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmowa w gabinecie: 

- Czy ktoś w pani rodzinie cierpiał na zaburzenia psy-

chiczne? 

- Nikt nie cierpiał, wszyscy dobrze się bawili...  

 

●   ●   ● 

 

Siedzi mąż przy żonie i pyta się: 

- Ciekawe dlaczego mam ksywę dżin. Może dlatego że 

wszystko potrafię? 

- Nie, to dlatego że jak ktoś odkręca butelkę to od razu 

się pojawiasz.  

Kobieta do mężczyzny: 

- Nawet nie zapytasz jak się czuję... 

- Jak się czujesz kochanie? 

- Nawet nie pytaj...  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawia dwóch kolegów: 
- Moja kobieta mi nie odpowiada. 

- Szczęściarz, moja nawija niepytana.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Pamiętasz jaka była moda 10 lat temu? 

- Nie, ale jak patrzę na ciebie to sobie przypominam.  

 

●   ●   ● 

 

- Słuchaj stary, dzięki teściowej przestałem pić! 

- Niemożliwe! Jak cię namówiła? 

- Jak za dużo wypiłem, to widziałem ją potrójnie.  
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Sułów 
 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wszystkim 
Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
wsparcia i miłości bliskich oraz wiary, że nadejdzie lepszy czas. 
  
 Niech Błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Państwu 
przez całe życie, a szczere i najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia 
spełniają się w każdym momencie. 
 
 Życzymy Państwu, aby Nowy 2022 rok spełnił pokładane w nim na-
dzieje i przyniósł same wolne od trosk i zmartwień dni. 

Przewodniczący Rady 
Gminy Sułów 

Ryszard Pietrykowski 

Wójt Gminy Sułów 
Leon Bulak 
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