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POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

Gmina Sułów aktywnie włączyła się w różnorakie akcje 

niesienia pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrai-

ny.  

 

Już na samym początku Gmina Sułów zorganizowała w 

budynku dawnej zlewni mleka w Sułowie zbiórkę da-

rów. Mieszkańcy wykazali się ogromną hojnością, zebra-

liśmy mnóstwo produktów żywnościowych, higienicz-

nych i ubrań. Czekają one na wykorzystanie w przygoto-

wanym na przyjęcie Uchodźców budynków po byłej 

szkole podstawowej w Sułowie. 

 

Akcje zbiórek organizowały również inne instytucje 

m.in. Szkoła Podstawowa w Sułowie, Szkoła Podstawo-

wa w Michalowie, KGW w Michalowie, Stowarzyszenie 

„Więź Pokoleń” z Deszkowic Drugich.  

 

Dzięki niesamowitemu zrywowi mieszkańców Gminy 

udało się przygotować i wyposażyć budynek po byłej 

szkole podstawowej w Sąsiadce na przyjęcie 50 uchodź-

ców z Ukrainy.  

Nasi mieszkańcy przyjmują również uchodźców do pry-

watnych domostw.  

KGW w Sułowie otworzyło specjalny numer rachunku 

bankowego na który można wpłacać pomoc finansową, 

która w całości zostanie przekazana na pomoc Uchodź-

com z Ukrainy 

 

Osoby chcące pomóc prosimy o wpłaty na numer konta 

 

40 9632 0006 2003 2902 6508 0003 
 

z dopiskiem „pomoc Ukrainie” 
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ  

W piątek, 25 marca 2022 r. w sali konferencyjnej 

"Starej Remizy" w Sułowie odbył się etap gminny Tur-

nieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Po-

żarom”. Wzięli w nim udział uczestnicy wyłonieni w 

eliminacjach szkolnych w każdej z naszych trzech Szkół 

Podstawowych. Do etapu gminnego przystąpiło łącznie 

18 uczniów, po trzech przedstawicieli z każdej ze szkół, 

w kategoriach klas I-IV i V-VIII. Po rozwiązaniu testu 

uczestnicy turnieju mieli niepowtarzalną okazję zapo-

znania się w praktyce z wyposażeniem wozu strażackie-

go.  

 

Zorganizowany na potrzeby turnieju pokaz przeprowa-

dzili druhowie strażacy z jednostek OSP w Sułowie oraz 

Źrebcach. Młodzi pasjonaci wiedzy pożarniczej dowie-

dzieli się o szczegółach wyposażenia wozu bojowego,  

także o  specjalistycznym sprzęcie (np. nożyce hydrau-

liczne) i możliwościach jego zastosowania. Na koniec 

uczestnicy turnieju pod opieką druhów strażaków wyru-

szyli w krótką trasę wozem ratowniczo-gaśniczym. 

 

Wyniki Turnieju wyglądają następu-

jąco: 

Kategoria klas I-IV 

 Dorota Lachowicz 

 Oliwia Górniak 

 Wiktoria Górniak 

Kategoria klas V-VIII 

 Wiktoria Szymona 

 Sebastian Mazur 

 Łukasz Kukułowicz 

 

W etapie gminnym wystąpili rów-

nież: Gabriel Mazur, Jan Płocharz, 

Jakub Brodaczewski, Jakub Chmielewski, Julia Dumała, 

Kamil Wyłupek, Krystian Łapa, Wojciech Dumała, Anto-

nina Gnieciak, Antoni Mach, Szymon Studziński i Maciej 

Pióro. 

 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezento-

wać Gminę Sułów na etapie powiatowym Turnieju w 

Zamościu. 

 

Do etapu gminnego uczniów przygotowali: 

Pani Anna Jaworska - SP w Michalowie 

Pani Maria Godzisz - SP w Tworyczowie 

Pani Izabela Wyrostkiewicz - SP w Sułowie 

 

Nagrody wręczyli Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Lidia 

Pańczyk - podinspektor ds. ewidencji ludności w Urzę-

dzie Gminy Sułów, zajmująca się sprawami OSP Gminy 

Sułów oraz Tomasz Bartnik - Komendant Gminny OSP. 

 

Lidia Pańczyk 
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Wieści gminne 

PRZEBUDOWA DROGI DESZKOWICE PIERWSZE—RADECZNICA 

Trwają kolejne etapy przebudowy drogi powiato-

wej nr 3202L i 3206L. Przebudowie poddany jest 

odcinek długości 10,847 km biegnący od rogi wo-

jewódzkiej nr 848 w Deszkowicach Pierwszych aż 

do Radecznicy.  

 

Obecnie trwa m.in. budowa chodników w miej-

scowości Sąsiadka (na zdjęciu). 

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 900 

260,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Fundu-

szu Rozwoju Dróg wynosi 5 444 744,00 zł.  

 

Gmina Sułów jest partnerem inwestycji i party-

cypuje w kosztach w wysokości ponad 

1 600 000,00 zł  

 

Urząd Gminy Sułów 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Suło-

wie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

„Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” prowadzonego 

przez Instytut Książki na realizację projektu pn. 

„Modernizacja i wyposażenie Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie”. Nasza samo-

rządowa instytucja kultury pozyskała dofinansowanie w 

maksymalnej możliwej wysokości tj. 2 250 000,00 zł. 

Całkowity koszt projektu wyniesie 2 750 000,00 zł, co 

oznacza, że pozyskane środki zewnętrzne na ten cel to 

blisko 82%.  

 

W ramach inwestycji budynek biblioteki zostanie grun-

townie przebudowany, zmieni się układ pomieszczeń, 

budynek stanie się całkowicie dostępny dla potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez montaż 

windy schodowej. Pomieszczenia biblioteki oraz sala 

widowiskowa zostaną wyposażone w nowoczesne meble 

oraz sprzęt multimedialny. Powstanie tu także studio 

nagrań oraz pracownia poligrafii. Wydzielone zostaną 

pomieszczenia do pracy z dziećmi oraz osobami starszy-

mi. Zamontowana zostanie fotowoltaika, która znaczą-

co ograniczy koszty utrzymania obiektu. Wymienione 

zostaną również instalacje w budynku. 

 

 

Warto zaznaczyć, że dofinasowanie otrzymało jedynie 

31 bibliotek w skali kraju, a nasza biblioteka została 

beneficjentem programu jako jedyna w województwie 

lubelskim. 
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KONKURS "KREUJEMY PRZESTRZEŃ ZIEMI ZAMOJSKIEJ" 

Jeżeli jesteś członkiem organizacji społecznej działającej na terenie LGD Ziemia Zamojska ten konkurs jest wła-

śnie dla Ciebie. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum miejscowości/

miejsca publicznego i ogólnodostępnego dla mieszkańców i tury-

stów (np. terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni 

zewnętrznej itp.) w konkretnej miejscowości na terenie gminy 

położonej na obszarze działania LGD Ziemia Zamojska. Uczestni-

kami mogą być Stowarzyszenia, KGW, OSP zarejestrowane i 

działające na terenie gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-

Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów. 

 

Przypominamy, że w poprzedniej edycji konkursu laureatem 

zostało Stowarzyszenie „Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk”.  

Wsparciu LGD mogło zrealizować swój pomysł pn. „Miodowy Za-

kątek”. 

 

Więcej szczegółów na stronie: 

http://lgdziemiazamojska.pl/wp/2022/02/28/konkurs-kreujemy

-przestrzen-ziemi-zamojskiej-2/  

 

LGD Ziemia Zamojska 

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU  

Informacja dotycząca dofinansowania realizacji zadania 

własnego Gminy w zakresie doży- wiania dzieci i zapew-

nienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2). 

 

Wójt Gminy Sułów informuje, iż w związku z realizacją 

zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci i 

zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ra-

mach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 i 2) - Gmi-

na Sułów z budżetu państwa otrzymała na realizację w/

w zadania dofinansowanie w wys. 80% wydatków prze- 

widzianych na ten cel. 

 

Całkowita wartość zadania wynosi 158 750,- zł, wartość 

dofinansowania wynosi 127 000,-zł. 

 

W/w środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci 

w szkołach oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i 

zasiłków celowych na zakup żywności w 2022r. 

 

GOPS Sułów 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfi-

nansowany ze środków budżetu państwa. 

PRZEKAŻ 1% W GMINIE SUŁÓW 

Urząd Gminy Sułów uzyskał dostęp do przygotowanej w 

ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie" aplikacji 

do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wyko-

rzystaniu 1% podatku za rok 2021. Wystarczy na stronie 

Gminy Sułów www.sulow.pl kliknąć na baner znajdujący 

się z lewej strony: 

Zostaniemy przekierowani do aplikacji z poziomu której 

możemy rozliczyć swój PIT jednocześnie przekazując 

nasz 1% podatku na jedną z lokalnych organizacji  pu-

blicznego. 

 

Organizacje z naszej Gminy na które można przekazać 

1% podatku to: OSP Sąsiadka, OSP Kitów, OSP Kawęczyn 

– Kolonia, OSP Źrebce, OSP Kulików, OSP Sułowiec, OSP 

Tworyczów, OSP Michalów, OSP Deszkowice Pierwsze, 

OSP Sułówek, OSP Rozłopy, OSP Rozłopy-Kolonia, OSP 

Sułów. 



6  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Spośród wszystkich świąt w naszym polskim kalendarzu 

tradycyjne obchody tłustego czwartku należą zdecydo-

wanie do najsmaczniejszych. To dzień, w którym nie 

liczymy kalorii i zajadamy się przepysznymi pączkami, 

faworkami i innymi słodkościami. Tłusty czwartek jasno 

wyznacza ostatni dzień hucznych zabaw, wskazując, że 

nadchodzi Wielki Post. W ten wyjątkowy dzień tradycja 

nakazuje przygotowywać bardzo kaloryczne, bogate 

dania. 

 

Okazuje się, że historia tłustego czwartku jest niezwy-

kle ciekawa i sięga nawet starożytnego Rzymu kiedy to 

obchodzono odejście zimy i nadejście wiosny. Zwyczaj 

jedzenia pączków w tłusty czwartek pojawił się w Pol-

sce już na przełomie XVI/XVII w., ale początkowo spo-

żywano je w zupełnie innym wydaniu. Choć dziś ostatni 

tydzień karnawału obchodzi się bardziej symbolicznie, 

kupując lub smażąc pączki, niegdyś bardzo poważnie 

podchodzono do jego znaczenia. Wierzono, że taniec i 

uczta mogą pomóc zakląć rzeczywistość i sprowadzić 

pomyślność pod dach. 

 

Pączki z marmoladą, pieczone, smażone, różane, z cu-

krem pudrem lub lukrem – deser ten gości w różnych 

regionach Polski, lecz zawsze na słodko. Tymczasem 

pączki pierwotnie były to małe chlebki ze słoniną. Do-

piero w szesnastym wieku postanowiono obsypać pączki 

cukrem. Tylko do części z nich wsadzano orzechy. Ła-

komczuchowi, który trafił na nadzienie, miało sprzyjać 

wyjątkowe szczęście. Do dziewiętnastego wieku pączki 

smażono wyłącznie w bogatych domostwach i na dwo-

rach szlacheckich. Smażenie wymagało użycia dużej 

ilości tłuszczu, na którą nie każdy mógł sobie pozwolić. 

 

Tradycja zajadania się słodkościami w tłusty czwartek 

trwa od wielu lat, a wskazuje na to, chociażby staro-

polskie przysłowie: 

 

"Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 

uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła". 

  

Dbając o zachowanie lokalnych słodkich tradycji Gmina 

Sułów oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy 

Poździk w Sułowie ogłosiła tematyczny konkurs - które-

go motywem były właśnie pączki - z najsmaczniejszym 

słodkim nadzieniem. Rozstrzygnięcie konkursu miało 

miejsce 24 lutego br. w sali konferencyjnej budynku 

remizo-świetlicy w Sułowie. W konkursie skierowanym 

do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z terenu 

naszej gminy wzięły udział trzy organizacje – Stowarzy-

szenie „Więź Pokoleń” z Deszkowic Drugich, Stowarzy-

szenie „Nasz Sułowiec” z Sułowca oraz Stowarzyszenie 

Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk z Sąsiadki.  

 

Przygotowane na potrzeby konkursu wypieki zostały 

pięknie zaprezentowane, udekorowane i podane w bar-

dzo pomysłowy sposób. Cieszyły oczy wszelkiego rodza-

ju pączki z różnorodnym nadzieniem. Kunszt cukierni-

czy uczestników spotkania podziwiali między innymi 

członkowie komisji konkursowej w składzie: Pan Janusz 

Stańczyk, Pani Monika Wyłupek oraz Pan Arkadiusz So-

cha. 

 

Fundatorem nagród w konkursie było Stowarzyszenie 

LGD Ziemia Zamojska. Drobne słodkie upominki oraz 

dyplomy przygotowali pracownicy biblioteki. 

  

Decyzją komisji konkursowej przyznano następujące 

miejsca: 

miejsce I – Stowarzyszenie „Grodzisko Sąsiadka 

Dawny Sutiejsk” z Sąsiadki 

miejsce II – Stowarzyszenie „Więź Pokoleń” z Desz-

kowic Drugich 

miejsce III – Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” 

  

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a przede wszyst-

kim dziękujemy za ich zapał i zaangażowanie w przygo-

towanie wypieków i stworzenie ciepłej domowej atmos-

fery wyjątkowego czwartkowego spotkania. 

  

 Marta Radzik 

TŁUSTY CZWARTEK W SUŁOWIE. KONKURS NA NAJSMACZNIEJ-

SZE PĄCZKI ROZSTRZYGNIĘTY! 
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POWITANIE WIOSNY 

W dniu 21.03.2022 roku nasza szkoła rozbłysła ciepłym kolorami, a 

to dzięki strojom uczniów, którzy specjalnie przygotowali się na 

powitanie wiosny. Aby wydarzenie przejścia zimy w  wiosnę było 

zauważalne Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Elżbiety Maty-

siak postanowił uatrakcyjnić ten dzień. Dlatego na wstępie święto-

wania poszczególne klasy prezentowały się podczas występów mu-

zycznych, gdzie motywem przewodnim utworów była wyjątkowa 

pora roku. Popisy naszych solistów spotkały się z bardzo ciepłym 

przyjęciem. 

 

Kolejnym etapem tego dnia były zmagania sportowe pod kierunkiem 

p. Piotra Szczurka oraz konkurs plastyczny o tematyce budzącej się 

wiosny nadzorowany przez p. B. Chwiejczak. Prace naszych uczniów 

zostały ocenione, jednak bardzo trudno było wyłonić zwycięzcę z 

powodu wysokiego poziomu artystycznego, z tego powodu zostały 

one wyeksponowane na korytarzu szkolnym, by każdy mógł jeszcze 

raz przeżywać ten wyjątkowy dzień w naszej szkole. Aby jeszcze 

bardziej osłodzić szkolne wydarzenie uczennica klasy VIII w przebra-

niu Pani Wiosny rozdała wszystkim słodycze. To był naprawdę wyjąt-

kowe chwile dla wszystkich uczniów. 

 

SP w Michalowie 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Dnia 08.marca 2022r. w naszym przedszkolu odbyła się 

długo wyczekiwana uroczystość "Pasowanie na przed-

szkolaka". Jest to najbardziej emocjonalna chwila dla 

każdego dziecka, podczas której zostaje  ono włączone 

w poczet przedszkolaków. Moment ten jest również 

ogromnym przeżyciem dla rodziców, którzy z zapartym 

tchem i dumą oglądali występ swoich pociech. 

 

Uroczystość pasowania rozpoczęła wychowawczyni od-

działu przedszkolnego p. Henryka Jóźwiak, która powi-

tała wszystkich zebranych gości: Panią Dyrektor Małgo-

rzatę Kuźma, Rodziców, wszystkie dzieci z grup przed-

szkolnych, klasy 1-3 wraz z wychowawcami. 

 

Przedszkolaki zaprezentowały krótki program artystycz-

ny: recytowały wier-

sze, śpiewały piosenki 

a także zatańczyły 

skoczny taniec 

"Polkę", gdzie zostały 

nagrodzone gromkimi 

brawami. 

 

W dalszej części uro-

czystości  głos zabrała 

Pani Dyrektor, która 

skierowała kilka cie-

płych słów do przed-

szkolaków, a następ-

nie wręczyła pamiąt-

kowe dyplomy dla 

każdego przedszkola-

ka. Były także wręczone upominki przygotowane przez 

rodziców. 

 

Uwieńczeniem całej uroczystości było zrobione wspól-

ne  pamiątkowe zdjęcie z rodzicami. 

 

Po zakończeniu uroczystości przedszkolaki udały się do 

swojej sali na słodki poczęstunek i wspólną zabawę 

przy muzyce. 

 

Składam serdeczne podziękowanie dla Rodziców, którzy 

zaangażowali się w tę uroczystość. 

 

Henryka Jóźwiak 

SP w Sułowie 

Wieści szkolne 
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SZKOLNY DZIEŃ TALENTÓW 

Jak co roku 21 marca jest okazją do prezentacji ucz-

niowskich pasji i talentów  w ramach Szkolnego Dnia 

Talentów. Nasza szkoła jest SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TA-

LENTÓW, więc możemy pochwalić się talentami w bar-

dzo wielu dziedzinach.  

 

Na początku imprezy, którą poprowadzili uczniowie 

klasy IV Wiktoria Piasecka i Oliwier Borsuk podzielono 

uczniów na grupy. Przedszkolaki i uczniowie klasy I-III 

SP pod kierunkiem wychowawców: Henryki Jóźwiak, 

Renaty Duda, Marii Żur oraz Ewy Latawiec wykonywały 

portret „ Pani  Wiosny”, strój „Pani Wiosny” oraz uczy-

ły się piosenek o tematyce wiosennej. 

 

 Klasy IV-VIII wzięły udział w „Wiosennym Turnieju Wie-

dzy” oraz Turnieju Matematycznym. Przedstawiciele 

wszystkich klas odpowiadali na pytania z różnych dzie-

dzin wiedzy oraz rozwiązywali zadania matematyczne. 

 

Główna część imprezy, czyli PREZENTACJA TALENTÓW 

rozpoczęła się o godzinie 10: 15 w sali gimnastycznej. 

 

Na samym początku zaprezentowali wynik swojej dwu-

godzinnej pracy nasi najmłodsi uczniowie oddziału 

przedszkolnego i klas 1-3. Pokazali nam wiosenne pla-

katy, stroje dla pani wiosny oraz piosenki o tematyce 

wiosennej. Każdą klasę nagrodziliśmy gromkimi brawa-

mi, ponieważ zarówno plakaty oraz stroje były prze-

piękne.                                                                        

                                        

Kolejnym punktem programu obchodów DNIA TALEN-

TÓW było wręczenie przez Panią Dyrektor Małgorzatę 

Kuźma dyplomów i nagród uczniom, którzy brali udział 

w konkursie wokalnym „Złota Nutka” oraz „Wiosennym 

Turnieju Wiedzy ‘’. 

 

 W kolejnej części programu nastąpiła prezentacja ta-

lentów naszych uczniów. Na początku klasa IV zapre-

zentowała swój talent aktorski w krótkim przedstawie-

niu teatralny pt. „Bazyliszek”.   

              

W naszej szkole wiele osób posiada nieprzeciętne zdol-

ności muzyczne, które rozwijają   w szkole muzycznej. 

Wysłuchaliśmy z uwagą ich koncertu. Byli to: Marcelina 

Mazur kl.VI, Julia Kościk kl. VII, Amelia Kurek kl. VII, 

Oliwier Borsuk kl. IV i Dawid Berdak 

kl. V. 

 

Nasi najmłodsi uczniowie również 

mogli się pochwalić swoimi talenta-

mi. Bartosz Jachymek z oddziału 

przedszkolnego pięknie przeczytał 

tekst pt. „Australia”, Amelia Snopek 

z klasy I wyrecytowała wiersz Jana 

Brzechwy pt. „Na straganie”, a 

przedszkolaki zatańczyły rock and 

rolla. 

 

Wielu z naszych uczniów rozwija 

swoje talenty na zajęciach pozasz-

kolnych. Są to zdolności taneczne, 

gimnastka artystyczna oraz sporto-

we. Blanka Poździk, Marika Pudelska oraz Laura Borsuk 

zaprezentowały układy gimnastyki artystycznej. Julia 

Szafraniec oraz Kacper Ciebień pokazali nam swoje 

umiejętności sztuki walki JU-JITSU. Wiktor Jaworski 

oraz Wojciech Krukowski układali kostkę Rubika w jak 

najkrótszym czasie. 

 

W ostatnim punkcie naszego Dnia Talentów wystąpili 

laureaci konkursu wokalnego Złota Nutka: Maja Łapa kl. 

I, Blanka Poździk kl. III, Julia Szafraniec kl. III, Natalia 

Zgnilec kl.V, Wiktoria Piasecka kl. IV, Karolina Szafra-

niec kl. IV, Oliwier Borsuk kl.IV, Marcelina Mazur kl.VI, 

Nikola Nawrocka kl. VI 

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za prezentację swoich 

talentów , prowadzenie całej imprezy i dekorację sali. 

Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w przygo-

towanie uczniów do prezentacji. Dziękujemy rodzicom 

za pomoc w przygotowaniu strojów. 

 

Żałujemy, że nie wszyscy zdolni uczniowie mieli szansę 

pokazać swoje umiejętności. Ale nic straconego. Mamy 

nadzieję, że za rok znów będziemy mogli podziwiać 

najlepszych. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej impre-

zy gratulujemy i życzymy wytrwałości   w doskonaleniu 

waszych nieprzeciętnych zdolności. 

  

Beata Nosek, Mariola Wanat 

SP w Sułowie 
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ZASŁUŻENI DLA SĄSIADKI 
 

II CZĘŚĆ – PRZEDWOJENNE WYKOPALISKA NA „GRODZISKU”  
W SĄSIADCE  

Ustalenia z roku 1933 dotyczące nazwy wsi Sąsiadka są 

podstawą do podejmowania przez naukowców kolej-

nych decyzji dotyczących kolejności prac wykopalisko-

wych na obiekcie Grodów Czerwieńskich. Kierownictwa 

Zakładu Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu im. 

J. Piłsudskiego w Warszawie i Zakładu Architektury Pol-

skiej Politechniki Warszawskiej oraz Funduszy Pracy w 

Lublinie podejmują decyzję o rozpoczęciu prac wykopa-

liskowych. Pracami kierują Zofia Wartołowska (1911-

1976) archeolog, kierownik Zakładu Wczesnego Średnio-

wiecza Katedry Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego 

(ob. Inst. Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego); 

badała grodziska wczesnośredniowieczne w Polsce; pro-

wadziła m.in. prace wykopaliskowe na Grodzisku 

w Sąsiadce w pow. zamojskim (1971).   

 

oraz Włodzimierz Antoniewicz (1893-1973), polski nau-

kowiec, archeolog, autor licznych prac naukowych, 

m.in. „Archeologia Polski”. 

 

 

Badania na tym stanowisku rozpoczęły się  1 lipca 1936 

roku i trwały do 1939 roku – do wybuchu II Wojny Świa-

towej.  

 

Prace archeologiczne podjęte na obszarze Grodów 

Czerwieńskich w ramach badań nad początkami pań-

stwa polskiego dały bogate materiały dokumentacyjne. 

  

Sąsiadka w tamtych czasach stała się miejscem wymia-

ny doświadczeń naukowych najwybitniejszych archeolo-

gów z krajów słowiańskich. Przed wojną w Sąsiadce 

przebywali: 

• prof. Kazimierz Michałowski (1901-1981) archeolog, 

egipcjolog, historyk sztuki, prof. Uniwersytetu War-

szawskiego, członek PAN i wielu zagranicznych aka-

demii, doktor h.c. Uniwersytetu w Cambridge i 

Strasburgu: twórca i kierownik Katedry Archeologii 

Śródziemnomorskiej oraz Polskiej Stacji Archeologii 

Śródziemnomorskiej w Kairze, kierownik wielu eks-

pedycji archeologicznych w Azji i w Afryce. 

• Oskar Sosnowski (1880-1939) architekt, prof. Poli-

techniki Warszawskiej. 

• Jan Zachwatowicz (1900) architekt, konserwator i 

historyk sztuki, prof. Politechniki Warszawskiej, 

członek PAN.  

• Bogdan Guerquin (1904-1979)historyk architektury, 

prof. Politechniki Wrocławskiej, znawca polskiej ar-

chitektury obronnej, średniowiecznej i renesanso-

wej. 

 

Zainteresowanie pracami na obiekcie Grodziska było 

również ze strony zwykłych mieszkańców. Stanowiły dla 

nich o ile ciekawostkę o tyle również zwiększała się 

świadomość historyczna tych terenów. Jednym z zainte-

resowanych i chłonących wiedzę historyczną był miej-

scowy nauczyciel Bolesław Stawiarski. 

 

Bolesław Stawiarski 

Włodzimierz Antoniewicz (1893-1973) - archeolog 

Zofia Wartołowska (1911- 1976) - archeolog 
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Nie ma w tej chwili tematu, który by był bardziej inte-

resujący dla nas Polaków niż sprawa wojny w Ukrainie, 

kraju bezpośrednio związanego z nami nie tylko grani-

cą, ale i wspólną historią. Nie ma sensu opisywać aktu-

alnych działań wojennych. O wiele lepiej zrobią to 

znawcy sztuki wojennej oraz bezpośrednio zaangażowa-

ne i na bieżąco zorientowane media. Natomiast na 

pewno warto przypomnieć sobie bolesną historię Ukrai-

ny walczącej o swoją niepodległość od wieków, a cie-

szącej się nią zaledwie od lat trzydziestu.  Chociaż po-

wiedzenie „cieszącej się” to też gruba przesada, jeśli 

weźmie się pod uwagę wszystkie konflikty polityczne i 

zbrojne wstrząsające młodym państwem. 

 

Ukraina – „ziemia, która leży na skraju” – to bardzo 

odpowiednia nazwa dla kraju, który leży na południowo

-wschodniej granicy Europy, u progu Azji, na obrzeżach 

śródziemnomorskiego świata. Obecna Ukraina jest du-

żym państwem w Europie Wschodniej – drugim najwięk-

szym na naszym kontynencie, po Federacji Rosyjskiej. 

Jej powierzchnia wynosi ponad 603 tys. km. kw., czyli 

jest prawie dwukrotnie większa niż obszar Polski. Stoli-

ca Ukrainy to Kijów. Liczba ludności wynosiła wg da-

nych z 2020 roku 44,13 mln osób. 

 

Ukraina leży w południowej części Niziny Wschodnioeu-

ropejskiej, nad Morzem Czarnym. Na wschodzie 

i północy sąsiaduje z Federacją Rosyjską, z którą ma 

ponad 1,5 tys. km granicy lądowej. Z pozostałymi sąsia-

dami – Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią 

i Mołdawią – granice są już znacznie krótsze, np. nasza 

ma długość 535 km. 

 

Linia brzegowa nad Morzem Czarnym i będącym jego 

częścią Morzem Azowskim jest silnie urozmaicona. Naj-

większy jej element to Półwysep Krymski, który oddzie-

la Morze Azowskie od Morza Czarnego – oba morza łączy 

Cieśnina Kerczeńska. Półwysep ten jest jednym 

z ważniejszych obiektów sporu między Ukrainą i Rosją. 

Ukraina to kraj nizinno‑wyżynny z niewielkim udziałem 

gór. Tymi górami jest m.in. wąski łańcuch Karpat 

Wschodnich przecinający południowo‑zachodnią część 

kraju na długości około 200 km. Inny obszar górski na 

Ukrainie to nadbrzeżne Góry Krymskie. Pod względem 

geologicznym są one podobne do Karpat. Największą 

rzeką Ukrainy jest Dniepr – czwarta najdłuższa rzeka 

Europy. Przepływa ona przez środek kraju z północy na 

południe, uchodząc do Morza Czarnego. W granicach 

Ukrainy ma długość 981 km, jednak przedtem płynie 

przez Białoruś oraz Rosję (gdzie są jej źródła) 

i całkowita długość Dniepru wynosi 2200 km. Niemal 

cały obszar Ukrainy należy do zlewiska Morza Czarnego 

i Azowskiego. W jego skład, oprócz dorzecza Dniepru, 

wchodzą też dorzecza Dniestru, Bohu, Donu oraz Cisy 

na Zakarpaciu, a także mniejszych rzek przymorskich. 

Do zlewiska Morza Bałtyckiego zalicza się jedynie źró-

dłowa część dorzecza Bugu oraz fragment prawego do-

rzecza Sanu. Na Ukrainie panuje klimat umiarkowany 

ciepły kontynentalny. Charakteryzuje się on najmniej-

szą liczbą opadów spośród innych klimatów umiarkowa-

nych, a także największymi rocznymi amplitudami tem-

peratur. W praktyce oznacza to, że lata są na ogół 

upalne i suche, a zimy mroźne i też bez opadów. 

W zachodniej części Ukrainy, przy granicach Polski, 

występuje nieco łagodniejszy typ klimatu, podobny do 

naszego przejściowego. Są to jednak tereny położone 

wyżej, przez co i tam klimat pozostaje ostry, zwłaszcza 

w zimie. Najcieplej jest na południu, na wybrzeżu Mo-

NA ZIELONEJ UKRAINIE 

Niestety nastaje rok 1939. Prace archeologiczne przery-

wa wybuch II Wojny Światowej.  

 

Przedwojenne wykopaliska w Sąsiadce były 

bardzo szeroko rozreklamowane, więc w 

roku 1946 rozpoczynają się kolejne prace 

archeologiczne. Ale  o tych w następnym 

wydaniu „Sekretów  wsi”. Przyjemnej lek-

tury. 

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka –Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

 

Źródła: 

- Stanisława Haczyk-Sinkowa (pochodząca 

z Rozłop) -  „Z pradziejów Sutieska – Są-

siadka”, 22.08.1980r.; 

- Anna Kutrzebianka – „Sąciaska, gród z 

polsk-ruskiego pogranicza”; 

- Kazimierz Maszyński – „O nazwie jednego 

z dawnych grodów na polsko-ruskim po-

graniczu”; 

- Wspomnienia mieszkańców. 

 

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz  

Maria Godzisz 

doc. Zofia Wartołowska z prof. dr Włodzimierzem Antonowiczem 
na grodzie Sutiejsk w 1937r. 
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rza Czarnego, gdzie klimat ma cechy śródziemnomor-

skie. Gleby Ukrainy zaliczają się do najbardziej uro-

dzajnych na świecie. Przede wszystkim są to czarnozie-

my, które pokrywają niemal całą wschodnią część kra-

ju. Wykształciły się one na bazie roślinności stepowej 

typowej dla klimatu umiarkowanego ciepłego kontynen-

talnego. W Karpatach i na Zakarpaciu dominują lasy 

liściaste oraz mieszane. Pozostałe obszary kraju są nie-

mal bezleśne. Ukraina, spośród wszystkich naszych są-

siadów, ma zdecydowanie najniższy stopień zalesienia – 

wynosi on tylko 16%. Liczba ludności Ukrainy (obecnie 

około 44 mln) stale zmniejsza się ze względu na duży 

ujemny przyrost naturalny wynikający głównie 

z niskiego poziomu urodzeń, na co wpływa niestabilna 

sytuacja ekonomiczna. Ludność miejska stanowi 2/3 

ogółu mieszkańców Ukrainy. Największe miasta to stoli-

ca Kijów (2,4 mln) i Charków (1,4 mln). Zagłębie Do-

nieckie jest obszarem najgęściej zaludnionym. Około 

80% ludności kraju to Ukraińcy, 17% stanowią Rosjanie, 

a wśród innych mniejszości narodowych jest około 150 

tys. Polaków skupionych w okolicach Lwowa. Rolnictwo 

Ukrainy to przede wszystkim uprawa roślin – pszenicy, 

kukurydzy, jęczmienia, słonecznika, buraków cukro-

wych – na urodzajnych czarnoziemach. Ponadto hoduje 

się trzodę chlewną, bydło i drób. Węgiel kamienny 

w Zagłębiu Donieckim i rudy żelaza z rejonu Krzywego 

Rogu to główne bogactwa mineralne Ukrainy. Duże zna-

czenie mają też rudy manganu i uranu. 

 

Żyzne ziemie, umiarkowany klimat, rzeki pełne ryb i 

lasy bogate w zwierzynę przyczyniły się do tego, że z 

dawien dawna Ukraina była miejscem dogodnym do 

osiedlenia się i życia. Według świadectw naukowych, 

człowiek pierwotny pojawił się na terytorium dzisiej-

szej Ukrainy około 200 tysięcy lat temu, w epoce wcze-

snego paleolitu. Stepowe tereny współczesnej Ukrainy 

były przez długi czas obszarem, na którym siedziby 

swoje zakładały różne ludy koczownicze. Około połowy 

I tysiąclecia naszej ery na tych terenach pojawiły się 

ludy słowiańskie, a  w IX wieku powstała Ruś Kijowska, 

potężne średniowieczne państwo feudalne, rządzone 

przez dynastię Rurykowiczów -skandynawskich Wikin-

gów, oparte na plemionach wschodniosłowiańskich, z 

których w okresie późniejszym powstały narody rosyj-

ski, ukraiński i białoruski. Najstarsze źródło do historii 

Rusi Kijowskiej, Powieść minionych lat, wiąże początki 

państwa z rokiem 862, w którym wódz Waregów Ruryk 

przybył do Nowogrodu Wielkiego w celu zażegnania 

sporów pomiędzy plemionami wschodniosłowiańskimi i 

fińskimi. Centrum państwa ruskiego zostało w roku 882 

przeniesione z Nowogrodu do Kijowa. Ruś Kijowska 

przeżywała okres świetności w X i XI wieku. Rozwojowi 

gospodarczemu sprzyjało przyjęcie chrześcijaństwa od 

Bizancjum (chrzest Rusi) przez Włodzimierza Wielkiego 

w 988 roku. Okresowo pod panowaniem Rusi znajdowa-

ły się również tereny, na których znajduje się nasza 

gmina. Od połowy XII wieku Ruś Kijowska uległa osła-

bieniu wskutek sporów wewnętrznych, a także kryzysu 

gospodarczego wynikającego m.in. z upadku szlaku 

handlowego północ-południe. W wieku XII, po śmierci 

Jarosława Mądrego Ruś Kijowska zaczęła rozdrabniać 

się na dzielnice, a po najeździe mongolskim centralna i 

wschodnia część znalazła się pod panowaniem chanatu 

Złotej Ordy. Na Zachodzie utrzymało się księstwo halic-

ko-wołyńskie. W kolejnym okresie tereny Ukrainy stały 

się obiektem ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

Chanatu Krymskiego, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego 

i Królestwa Polskiego. Po połączeniu się Litwy i Polski 

większa część współczesnej Ukrainy znalazła się w ob-

rębie państwa polsko-litewskiego. Po unii lubelskiej 
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1569 Ukraina została wcielona do Korony, tym samym 

województwo kijowskie (w tym Zaporoże) znalazło się 

w granicach Rzeczypospolitej. Kraina historyczna zwana 

Zaporożem znajdowała się nad dolnym Dnieprem, poni-

żej tak zwanych porohów (w tłumaczeniu na polski 

„progów”), czyli granitowych skał przecinających bieg 

tej rzeki pomiędzy miastami Dniepr i Zaporoże. Wystę-

powały na odcinku około 70 kilometrów (zostały zalane 

w 1932 roku przez Zbiornik Dnieprowskiej Elektrowni 

Wodnej). Za porohami zaczynał się Dnieprowy Niż. Rze-

ka rozdzielała się tam na wiele odnóg, tworząc liczne 

wyspy.  Była to swego rodzaju ziemia niczyja, która 

oddzielała Podole od Chanatu Krymskiego. Stąd nazy-

wano ją także Dzikimi Polami. Ostatnimi większymi 

miastami na północ od Zaporoża były Czerkasy i 

Czehryń. Dokładnie na Dzikich Polach rozgrywa się ak-

cja powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Ogniem 

i mieczem. 

 

 Polscy magnaci zdawali sobie sprawę, że jest to teren 

słabo zaludniony, ale jednocześnie żyzny. W tym czasie 

w Europie Zachodniej panowało ogromne zapotrzebo-

wanie na zboże, które w dużej mierze było importowa-

ne z Polski. To powodowało, że właściciele ziemscy byli 

w stanie szybko zdobyć fortunę. Tak powstawały 

ogromne majątki ziemskie zwane latyfundiami. Po 

przyłączeniu Zaporoża do Rzeczypospolitej magnaci 

zaczęli zachęcać kolonistów do osiedlania się na wscho-

dzie. W zamian oferowali długoletnie zwolnienie z ja-

kichkolwiek powinności. Jedyną opłatą był niewygóro-

wany czynsz w naturze. Dodatkowo także dwór królew-

ski, zdając sobie sprawę, że jest to teren graniczny, 

zachęcał szlachtę, by obejmowała tam majątki. W za-

mian za zasługi wojenne wielu szlachciców otrzymało 

na wschodzie ziemię. To spowodowało szybki rozwój 

gospodarczy wschodnich terenów Rzeczypospolitej. 

Niemniej nie wszystkie tereny Kijowszczyzny były tak 

zorganizowane. Wyjątkiem było Zaporoże, gdzie zaczęli 

uciekać m.in. chłopi rozczarowani życiem na magnac-

kich latyfundiach. Tak powstali Kozacy, niejednolita 

etnicznie grupa ludności, która na Dzikich Polach utwo-

rzyła samorządną społeczność o charakterze militar-

nym. Zamieszkiwali słabo zaludnione obszary Zaporoża 

i odegrali istotną rolę w kształtowaniu historii Polski, 

Ukrainy i Rosji. Zajmiemy się nimi nieco szerzej, gdyż 

to właśnie kozaccy kojarzą się najbardziej z Ukrainą. 

Może dzięki filmom, czy literaturze, a niewątpliwie z 

tego powodu, że byli barwni, inni, różni od przeciętne-

go człowieka tamtych czasów. Słowo „kozak” oznacza 

wolnego najemnika, wygnańca, niezależnego awantur-

nika. Pierwsi przybysze udający się na Zaporoże byli 

głównie zbiegami, którzy osiedlili się tam chcąc zapo-

mnieć o dawnym życiu. Często byli to chłopi uciekający 

od pańszczyzny, przestępcy od odpowiedzialności czy 

ludność uciekająca od prześladowań. Najwięcej z nich 

pochodziło ze wschodniej Rzeczypospolitej oraz Hospo-

darstwa Mołdawii, Wołoszczyzny i Cesarstwa Rosyjskie-

go. Zatem skład etniczny Kozaków stanowili Ukraińcy, 

Polacy, Białorusini i Rosjanie oraz częściowo Wołocho-

wie i Tatarzy. Kozaczyzna to w uproszczeniu tereny 

zajmowane przez Kozaków. Z tego względu, że admini-

stracja Dzikich Pól była czysto iluzoryczna, mogli tam 

bez skrępowania budować swoją społeczność. Po prostu 

władza nie była w stanie na tym terenie egzekwować 

swoich praw ani stosować represji. Teren ten jako zie-

mia graniczna był bardzo niespokojny i niebezpieczny. 

Wyprawy mające na celu poszukiwanie zbiegów czy 

przestępców właściwie tam nie docierały. Równocze-

śnie Dzikie Pola charakteryzowały się umiarkowanym 

klimatem, żyznymi polami i ogromem bogactw przyrod-

niczych, pozwalających przetrwać na tym bezkresie 

pól. Kozacy byli więc rzemieślnikami, myśliwymi, wo-

jownikami, ale nie należeli do żadnej grupy społecznej. 

Dopiero w latach późniejszych na ich czele stawali 

szlachcice, a starszyzna kozacka była dopuszczana do 

herbów. Teraz spróbujmy odtworzyć, jak wyglądał 

dzień powszedni na Siczy. Wstawano o wchodzie słoń-

ca, po czym myto się w rzece. Następnie Kozacy siadali 

przy śniadaniu i kiedy je spożyli udawali się do swoich 

zajęć. Jedni polowali, drudzy łowili ryby, ujeżdżali ko-

nie, przygotowywali broń, a jeszcze inni pili od samego 

rana. W południe siadano przy obiedzie. Typowy jadło-

spis Kozaka obfitował w kaszę, groch, mąkę, mleko 

oraz ryby. Po obiedzie odpoczywano, by następnie zno-

wu udać się do swoich zajęć i wieczorem spotkać się 

przy kolacji. Na Siczy w ogóle nie było kobiet, każdy 

Kozak, który wstępował w szeregi braci miał katego-

ryczny zakaz sprowadzania białogłów. Kozacy zostawiali 

więc swoje ukochane w miastach i chutorach, a potem 

układali dumki, jak bardzo są samotni. Przeciętny Ko-

zak siczowy nie posiadał zbyt wiele. Jego majątek sta-

nowiła broń, odzienie, koń oraz amunicja. Skarby, któ-

re zdobywali na wojnie najczęściej po powrocie przepi-

jali do cna i znowu klepali po staremu biedę.  

 

Większość Zaporożców wyglądała jednak tragicznie, 

bowiem ubierali się oni w stare łachmany i sami o sobie 

mówili: „w dzień człowiek, w nocy zwierzę”. Dopiero z 

czasem, kiedy zaczęli bogacić się podczas wypraw na 

Krym, wygląd Kozaków uległ poprawie. Oczywiście nie-

odłącznymi elementami wizerunku Kozaka był osełedec 

(czub włosów na wygolonej czaszce, zwisające wąsy i 

kolczyk w uchu. Uzbrojenie Kozaków stanowiły szable, 

spisy (rodzaj dzidy), rusznice, samopały czy łuki. Koza-

cy byli marnymi kawalerzystami, ale wyśmienicie opa-

nowali walkę zza taborów, ziemnych umocnień oraz 

sztukę artyleryjską. Byli również znakomitymi żeglarza-

mi i dawali się we znaki flocie tureckiej, kiedy na 

swych zwrotnych czajkach bez problemu zatapiali suł-

tańskie galery. O ich odwadze i wojowniczości mogą 

świadczyć słowa Napoleona, który powiedział „dajcie 

mi 20 tysięcy Kozaków, a zdobędę cały świat”. 

 

Znane było również pijaństwo Zaporożców. Na Siczy 

pito najczęściej przepalanki, wódkę oraz miód. Upijano 

się niemal na każdą okazję. Stwierdzić można również, 

że niemal każde wybory atamana odbywały się pod 

wpływem alkoholu. W czasie wyprawy wojennej pijań-

stwo było jednak surowo zakazane i za upicie się można 

było stracić głowę. 

 

Prawo na Siczy nie było w żaden sposób spisane, a sta-

nowiło zbiór praw zwyczajowych. Przestępcy stawali 

przed komisją złożoną z atamana koszowego, sędziego, 

pisarza, asawuła oraz pułkownika, pod którym służył 

delikwent. Na Zaporożu stosowano całe spektrum kar. 

Najniższą z nich było przywiązanie do działa i stosowa-

no ją w przypadku Kozaków, którzy na czas nie uregulo-

wali swoich długów. Do cięższych kar zaliczano np. bi-

cie pod szubienicą. Surowo karano kradzieże, złodzieje 
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często ucinane 

mieli palce, 

dłonie lub 

uszy. Śmiercią 

karano zbrod-

nie najcięższe-

go kalibru. W 

tym arsenale 

Kozacy mieli 

takie atrakcje, 

jak: zakopywa-

nie żywcem, 

wbijanie na 

pal, wbijanie 

na hak lub pal 

czy klasyczne 

powieszenie na 

szubienicy. 

 

Konieczność 

obrony przed 

atakami Tata-

rów i Turków, 

a także własne 

wyprawy wymagały utworzenia konstrukcji społecznej. 

Te czynniki spowodowały, że Kozacy zaczęli tam two-

rzyć własną organizację typu wojskowego, w gruncie 

rzeczy niezależną od Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Wśród Kozaków wykształciła się także swoista demokra-

cja, ale początkowo nie wytworzył się klasowy podział 

społeczny. Wszyscy byli wobec sobie równi. Spośród 

siebie wybierano atamana. Dokonywano tego podczas 

„koła”, czyli zebrania wszystkich miejscowych Koza-

ków. Z czasem „koło” zastąpiła Rada Kozacka. W czasie 

pokoju ataman przewodniczył obradom Rady, a także 

organizował przygotowywania do kolejnych wypraw. 

Natomiast w trakcie wojny ataman miał uprawnienia 

dyktatorskie, ale był także rozliczany ze swoich dzia-

łań. Kozacy wyłonili również starszyznę. W jej skład 

wchodzili najbardziej zaufani ludzie atamana. Byli rów-

nież wybierani przez Radę Kozacką. To doprowadziło to 

zaniku równości kozackiej. Faktycznie powstał podział 

pomiędzy bogatą i wpływową starszyzną, a pozostałymi 

Kozakami zwanymi czernią. Z biegiem czasu liczba Ko-

zaków zwiększała się. Rosła także ich liczebność na sta-

le pozostająca na Zaporożu. To powodowało, że zaczęły 

powstawać pierwsze, najpierw okresowe, osiedla ko-

zackie. Najdogodniejszymi miejscami do budowy obo-

zów były wyspy na Dnieprze. Gwarantowały największe 

bezpieczeństwo. Kozacy takie ufortyfikowane wyspy 

nazywali „siczą”, co można przetłumaczyć jako 

„zasieki”. Natomiast Zaporoska oczywiście dlatego, że 

leżała za porohami. Stąd Sicz Zaporoska stanowi-

ła główny ośrodek Kozaków Zaporoskich. W różnych 

okresach znajdował się on na innych wyspach Dniepru. 

Kozacy, jako że wytworzyli własną organizację społecz-

ną i polityczną, z czasem zaczęli domagać się już całko-

witej niezależności. Niezadowolenie ludności ukraiń-

skiej wywoływały powstające wówczas latyfundia ma-

gnackie (uzależnianie wolnych chłopów i Kozaków), 

próby nadania form organizacyjnych kozactwu 

(wprowadzenie rejestru - spis Kozaków, których Rzecz-

pospolita wzięła na żołd jako żołnierzy zaciężnych, wy-

korzystywanych do obrony południowo-wschodniego 

pogranicza przed najazdami Tatarów,  wprowadzony 

przez Zygmunta II Augusta po zawarciu lubelskiej w 

1569 r.; Kozacy rejestrowi otrzymywali żołd ze skarbu 

państwa oraz mieli zagwarantowaną wolność osobistą), 

unia brzeska 1596, zawarta między Kościołem katolicką 

a częścią ruskiego Kościoła prawosławnego, w wyniku 

której powstał kościół unicki. Na rozwój ukraińskiej 

świadomości narodowej miały duży wpływ powtarzają-

ce się od 1591 powstania kozackie. Największe z nich, 

kierowane przez Bohdana Chmielnickiego (1648–54), 

przekształciło się w wojnę o samodzielną Ukrainę Wcią-

gnięcie do wojny Tatarów (zależnych od Turcji), a po-

tem Moskwy przekreśliło cel główny, natomiast dopro-

wadziło do uporczywych bratobójczych walk. W wyniku 

szeregu powstań kozackich i wojen z Rosją obszar ten 

został podzielony w 1667 roku pomiędzy Rosję a Polskę 

mniej więcej wzdłuż biegu Dniepru.  W polskiej części 

Ukrainy (Prawobrzeżna) zlikwidowano wojska kozackie i 

przywrócono unię religijną, zniesioną przez Chmielnic-

kiego. Mimo dość dobrej sytuacji gospodarczej wrzenie 

nie ustawało. W rosyjskiej części Ukrainy 

(Lewobrzeżna, Hetmańszczyzna) zlikwidowano unię, 

metropolię kijowską podporządkowano patriarsze mo-

skiewskiemu, systematycznie ograniczano władzę het-

manów kozackich W 1775 roku Katarzyna Wielka zlikwi-

dowała Sicz zaporoską, Kozaków przypisano do ziemi, a 

Ukrainę oficjalnie wcielono do Rosji. Po rozbiorach Rze-

czypospolitej (1772, 1793, 1795) większość Ukrainy zna-

lazła się w granicach Rosji. Jedynie Ruś Czerwona (zw. 

odtąd Galicją Wschodnią), północna Bukowina (przejęta 

1775 od Turcji) i Ruś Podkarpacka (od XI w. część Wę-

gier) przypadły Austrii. Na stepach przyczarnomorskich 

(do 1917 Noworosja) trwała kolonizacja, osadzano chło-

pów, rozbudowywano miasta. W drugiej połowie XIX w. 

Ukraina dzieliła się na kilka zróżnicowanych części z 

wieloetniczną ludnością: Galicję Wschodnią — prężną 

gospodarczo, najważniejszą w rozwoju świadomości 

narodowej, część stepową — z silną warstwą zamożne-

go chłopstwa, Ukrainę słobodzką (pogranicze z Rosją) — 

typowo rolniczą, bez rozbudzonej świadomości narodo-

wej, oraz uprzemysłowioną część wschodnią (Zagłębie 

Donieckie, Charków), związaną gospodarczo z Krzywo-

roskim Zagłębiem Rud Żelaza. Władze rosyjskie stymu-

lowały ruchy kolonizacyjne, osadzały Rosjan na Ukrai-

nie, Ukraińców kierowały na inne tereny (m.in. do Ka-

zachstanu i Azji Środkowej). Od XIX w. w rosyjskiej czę-

ści Ukrainy (zw. oficjalnie Małorosją) trwała rusyfika-

cja, prześladowanie kultury ukraińskiej. Po rewolucji 

1905 pojawiły się partie polityczne, wybitni działacze. 

W tym czasie w Galicji Wschodniej, poza rozbudowują-

cym się ruchem politycznym, powstawały ukraińskie 

organizacje paramilitarne (np. Sokił, sicze). Z nich w 

czasie I wojny światowej sformowały się oddziały 

Strzelców Siczowych (analogiczne do Legionów Pol-

skich), z hasłem „Ukrainy połączonej z monarchią habs-

burską”. Po rewolucji lutowej 1917 w Rosji na Ukrainie 

zaczął się ruch na rzecz niepodległości. W okresie I 

wojny światowej powstała Ukraińska Centralna Rada, 

która po przewrocie bolszewickim (rewolucji paździer-

nikowej) proklamowała powstanie Ukraińskiej Republiki 

Ludowej, a po rozpędzeniu 18 stycznia 1918 przez bol-

szewików demokratycznie wybranej Konstytuanty ogło-

siła niepodległość URL. W Galicji Wschodniej proklamo-

wano Zachodnioukraińską Republiką Ludową, która jed-

nak po klęsce w wojnie z Polską została włączona do 

państwa polskiego. Po wojnie polsko-bolszewickiej, w 
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której URL walczyła po stronie polskiej, tereny na 

wschód o Zbrucza stały się częścią Ukrainy sowieckiej, 

wchodzącej od 1922 w skład ZSRR Jako Ukraińska So-

cjalistyczne Rebublika (USRR). Przez kilka lat bolszewi-

cy prowadzili tzw. korienizację (ukrainizacja, unarodo-

wienie biurokracji państwowej i kultury), która wraz z 

upowszechnieniem oświaty miała służyć głównie indok-

trynacji w duchu komunistycznym. Głód 1921–22 wyko-

rzystano, jak w całym ZSRR, do walki z religią i ducho-

wieństwem (zamykanie świątyń, konfiskata dobytku). 

Wprowadzona centralnie w 1921r. Nowa Ekonomiczna 

Polityka uspokoiła wieś i poprawiła sytuację gospodar-

czą. Niestety zwycięstwo grupy Stalina w walce o wła-

dzę w ZSRR zapoczątkowało wielkie zmiany. W 1928 

zaczęło się uprzemysłowienie (rozbudowa przemysłu 

zbrojeniowego), a następnie powszechna kolektywiza-

cja rolnictwa. Opór chłopów ukraińskich władze złama-

ły terrorem i planową akcją potęgującą skutki potwor-

nego głodu. Było to zwyczajne ludobójstwo, bo głodu 

tak naprawdę wcale nie było. W latach 1931–32 na 

Ukrainie zmarło z głodu kilka milionów ofiar. Od 1929 

zaczęła się bezwzględna rusyfikacja, niszczenie zabyt-

ków, masowe mordowanie ukraińskich księży prawo-

sławnych. Podczas wielkich czystek 1935–38 Ukraina 

poniosła (dotyczy to również tamtejszych Polaków) naj-

cięższe w ZSRR ofiary. Rozmiary represji ograniczył N. 

Chruszczow, w zamian nasilając rusyfikację. 

 

 W czasie II wojny światowej Ukraińcy z Galicji Wschod-

niej spodziewali się powstania państwa ukraińskiego 

pod protekcją Niemiec. Organizacja Ukraińskich Nacjo-

nalistów (rozbita na frakcje banderowców i melnykow-

ców, od przywódców: S. Bandery i A. Melnyka) próbo-

wała działać na rzecz niepodległości, a jednocześnie, 

wbrew stanowisku duchowego przywódcy ukraińskiego, 

arcybpa metropolity R. Szeptyckiego, stymulowała ter-

ror (rzezie ludności polskiej w Galicji Wschodniej i na 

Wołyniu). Działająca od 1941 Ukraińska Powstańcza 

Armia (UPA), następnie zdominowana przez banderow-

ców, od 1943 prowadziła walkę z Niemcami, Polakami i 

komunistami. W 1943 powstała ukraińska Dywizja SS 

Galicja (melnykowców, rozbita 1944, weszła w skład 

UPA). Na okupowanej Ukrainie Niemcy nie utworzyli 

jednak państwa ukraińskiego, tylko własną okupacyjną 

administrację, z rozbudowanym aparatem represyjnym. 

Po wojnie na Ukrainie powiększonej o tereny odebrane 

Polsce, odbudowano reżim komunistyczny, bez zmiany 

statusu USRR. Jeszcze 1944 z Krymu deportowano Tata-

rów, a w obozach koncentracyjnych 

osadzano wracających sowieckich jeń-

ców wojennych, 

„kolaborantów” (rzeczywistych i ukra-

ińskich niepodległościowców) oraz oso-

by powracające z prac przymusowych w 

Niemczech. W głąb Rosji deportowano z 

Galicji Wschodniej ok. 0,5 mln osób. Do 

1956 przedłużyła się walka z UPA. Przy-

wrócono kurs rusyfikacyjny, rozpętano 

kampanię antyżydowską (walka z 

„kosmopolityzmem”). Rusyfikację zaha-

mowano po śmierci Stalina (1953), po-

wrócono do niej po upadku Chruszczo-

wa (1964). W 1954, w 300-lecie 

„zjednoczenia Ukrainy z Rosją”, Ukrai-

na na polecenie Chruszczowa otrzymała 

Krym (ówcześnie nie miało to realnego znaczenia). Za 

rządów L. Breżniewa nastąpiła ponowna ostra rusyfika-

cja. Zniszczony ukraiński ruch narodowy odbudowywał 

się, ale z większym udziałem nurtu demokratycznego, 

szerzyły się nielegalne wydawnictwa (tzw. samizdat). 

Mimo prześladowań opozycja przetrwała, podobnie jak 

Kościoły unicki i katolicki. 24 VIII Rada Najwyższa Ukrai-

ny proklamowała pełną niepodległość i zdelegalizowała 

partię komunistyczną. 

 

Od uzyskania niepodległości Ukraina borykała się z pro-

blemami gospodarczymi, okresami recesji i kryzysów, a 

także z gwałtownymi zmianami politycznymi, rozgrywa-

jącymi się pomiędzy zwolennikami integracji z Rosją a 

Unią Europejską i Zachodem. Dramatycznymi wydarze-

niami była pomarańczowa rewolucja z przełomu 2004 i 

2005 roku, a w szczególności rewolucja godności tzw. 

Euromajdan z 2014 roku. W wyniku tej ostatniej po-

wstał proeuropejski rząd, co wywołało reakcję Rosji w 

postaci aneksji Krymu utworzenia marionetkowych re-

publik (Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republi-

ka Ludowa), wspieranych przez Rosję i pozostających w 

konflikcie z rządem ukraińskim. 24 II 2022 rozpoczęła 

się inwazja Rosji na Ukrainę pod pretekstem konieczno-

ści jej denazyfikacji i demilitaryzacji.  

 

Zazwyczaj każdy artykuł kończony jest swego rodzaju 

wnioskami czy przemyśleniami. Ten, widząc odbywają-

ce się na naszych oczach ludobójstwo, ruinę państwa 

tuż za granicą naszego kraju, tysiące niewinnych ludzi 

uciekających przed grozą wojny, mogę zakończyć tylko 

tak: „bez komentarza”, bo cisną się same niecenzural-

ne słowa. 

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła:  

 www. Wikipedia.pl 

 Jakub Jędrzejski Kozacy – geneza i zwyczaje 

 https://historia.org.pl/2021/02/18/kozacy-geneza-

organizacja-i-historia-jak-powstala-kozaczyzna/ 

 https://zpe.gov.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-

gospodarka-ukrainy/DpFRyi5K5 

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ukraina-

Historia;4383804.html 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

ZUPA Z SERKA ŚMIETANKOWEGO Z NOWALIJKAMI 

 

800 ml wody, 20 dag serka topionego śmietankowego, 1 

pęczek rzodkiewek, 1 pęczek natki pietruszki, 1 pęczek 

szczypiorku, 1 łyżka oleju, sól, pieprz, gałka muszkato-

łowa, pieczywo pszenne.  

 

Nowalijki umyć, młode liście rzodkiewki, łodyżki natki 

pietruszki i cebulki ze szczypioru posiekać. W garnku 

rozgrzać oliwę, wrzucić posiekaną zieleninę i zrumie-

nić. Dodać wodę i pokrojony w kostkę serek, zagotować 

i  mieszać, aż się rozpuści. Zupę przyprawić, rzodkiewki 

pokroić w plasterki, szczypior i listki pietruszki posie-

kać. Dodać do wszystko do zupy, nie gotować. Podawać 

z pieczywem pszennym.  

NADZIEWANY KURCZAK 

 

Sprawiony kurczak (ok. 1,4 kg), 3 łyżki masła, 15 dag 

wątróbki drobiowej, bułka kajzerka, 1/3 szklanki bułki 

tartej, 1 jajko, 1 łyżka posiekanej  natki pietruszki, 

mleko, 1 cebula, cukier, sól, pieprz.  

 

Kurczaka natrzeć solą i pieprzem z zewnątrz i od środ-

ka. Wstawić do lodówki. Bułkę rozmoczyć w mleku, lek-

ko odcisnąć. Wątróbkę oczyścić,  razem z posiekaną 

cebulką podsmażyć na łyżce masła. Przestudzić. Wą-

tróbkę wymieszać z odciśniętą bułką, żółtkiem jajka, 

natką, resztą miękkiego masła, 2-3 łyżkami zimnej wo-

dy i bułką tartą. Przyprawić solą, pieprzem  

i cukrem. Całość zmiksować na gładko. Połączyć z pianą 

ubitą z białka. Masą napełnić kurczaka. Zaszyć otwór. 

Kurczaka ułożyć w natłuszczonej brytfance. Podlać 1/2 

szklanki bulionu. Wstawić do nagrzanego piekarnika i 

piec około godziny w temperaturze 180 stopni. W trak-

cie pieczenia kilkakrotnie podlać wytwarzającym się 

sosem.  Kurczaka podawać w całości obłożonego goto-

wanymi ziemniakami lub pokrojonego na 6 porcji. Do-

brym dodatkiem jest sałata ze śmietaną lub mizeria.  

MAKOWY PRZYSMAK 

 

1 szklanka maku, 6 białek, 3/4 szklanki cukru pudru, 6 

żółtek, pół szklanki wiórek kokosowych, 2 szklanki mle-

ka, 2 łyżki cukru, 3 łyżki mąki, 15 dag masła, 1 opako-

wanie biszkoptów, 1 kieliszek wódki, polewa czekola-

dowa.  

 

Ciasto: Białka ubić na sztywno z cukrem pudrem. Połą-

czyć z żółtkami, makiem i połową wiórek. Blachę wyło-

żyć pergaminem. Przelać do niej ciasto, wyrównać po-

wierzchnię. Biszkopt piec 30 minut w piekarniku na-

grzanym do 180 stopni.  

Krem: ugotować szklankę mleka z cukrem. Resztę mle-

ka wymieszać z żółtkami i mąką. Masę wylać na gotują-

ce się mleko, wymieszać. Ciągle mieszając gotować do 

czasu, aż masa zrobi się gęsta. Przygotowany budyń 

ostudzić i utrzeć z lekko rozmiękczonym masłem. Wy-

studzone ciasto skropić dość obficie wódką 

(niekoniecznie) wymieszaną z 150 ml przegotowanej, 

zimnej wody. Wyłożyć na nie krem, przykryć biszkopta-

mi. Biszkopty także skropić ponczem. Ciasto ozdobić 

polewą i wiórkami kokosowymi. Schłodzić.  
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HUMOR 

Mężczyzna do kobiety: 

- Obraziłaś się? 

- Nie. 

- Bardzo? 

- Tak.  

●   ●   ● 

 

Więźniowie w łagrze: 
- Ile dostałeś? 

- 10 lat.  

- A za co? 

- Za nic. 

- To niemożliwe, za nic dostaje się 5.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Szef mi powiedział, że powinnam iść do domu bo źle 

wyglądam. Teraz nie wiem, czy się obrazić czy cieszyć z 

wolnego dnia.  

 

●   ●   ● 

 

Nauczycielka nie radząc sobie z Jasiem, kazała mu 

przyjść do szkoły z ojcem. 

- Proszę pana, jeżeli Jasiu dalej będzie się tak uczył, to 

pójdzie do szkoły specjalnej. 

- Pani! Niech on najpierw tą szkołę skończy, a później 

pomyślimy o dalszej nauce.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmowa o pracę: 

- Jakie ma Pan zalety? 

- Biorę sprawy we własne ręce. 

- Ok, odezwiemy się do Pana. 

- Nie. To ja się do Was odezwę...  

 

●   ●   ● 

 

Pewna kobieta kupiła sobie psa i nazwała go "Łajdak". 

Kiedy wychodziła z nim na spacer do parku i go wołała, 

to zawsze kilku facetów się obejrzało...  

Małgosia była grzeczna, dlatego dostała od mamy dwa 

złote. Zapomniała jednak podziękować. 

- Nie masz mi nic do powiedzenia? - podpuszcza ją ma-

ma. 

Dziewczyna milczy. 

- A co ja zawsze mówię tacie, kiedy daje mi pieniądze? 

- "Tylko tyle"?  

●   ●   ● 

 

Mama do synka: 

- Co będziesz robić zanim wrócę? 

- Będę się bawił kolejką albo z nianią. 

- Od czego to zależy? 

- Co wybierze tata.  

 

●   ●   ● 

 

- Kochanie, spójrz, to spadająca gwiazda! Pomyśl ży-

czenie! 

- Życzę sobie, abyś przestał pić 

- A nie, to samolot  

 

●   ●   ● 

 

Wsiada facet do taksówki w Warszawie: 
– Szybko, proszę mnie zawieźć do Gdyni, ale żeby kurs 

była za darmo! 

Taksówkarz chwilę pomyślał i mówi: 

– Ok, będzie za darmo, ale przez całą drogę musi pan 

trzymać piłkę tenisową w zębach. 

Gość zastanowił się. Cóż ma do stracenia taki kawał 

drogi za free i tylko piłka w zębach. 

– Dobra zgadzam się! Gdzie jest ta piłka? 

– Z tyłu na haku – odpowiedział taksówkarz  

 

●   ●   ● 

 

Sprzedawczyni:  

- Polecam tę szczoteczkę, myje zęby w trudno dostęp-

nych miejscach.  

- Ale ja nie mam zębów w trudno dostępnych miej-

scach...  
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