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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia ra-

dości, pokoju i wszelkiej pomyślności. 
 

Niech ten radosny czas Zmartwychwstania  
Jezusa Chrystusa odnowi wiarę i ufność w miło-

sierdzie Pana. 
 

Życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło 
nikogo bliskiego, a czas ten był okazją do odpo-
czynku i zebrania sił do podejmowania wyzwań 

dnia codziennego 
 

życzy 

Redakcja 

„Sekretów Wsi” 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
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POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM AK 

W środę po raz kolejny Gmina Sułów upamiętniła tra-

giczną śmierć młodych żołnierzy Armii Krajowej pole-

głych 6 kwietnia 1943 roku w walce z niemieckim oku-

pantem. Żołnierze należeli do oddziału Adama Piotrow-

skiego pseudonim „Dolina”. 

 

Pod pomnikiem poległych żołnierzy w Deszkowicach 

Pierwszych wieńce oraz znicze złożyły delegacje: Gminy 

Sułów w składzie Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Prze-

wodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski 

oraz Komendant Gminny OSP Tomasz Bartnik oraz Szkół 

Podstawowych z tereny naszej gminy – SP z Sułowa na 

czele z Panią dyrektor Małgorzatą Kuźmą oraz nauczy-

ciel historii Panią Igą Niewiadomską, SP z Michalowa na 

czele z Panią dyrektor Joanną Pomarańską oraz SP w 

Tworyczowie na czele z Panią dyrektor Haliną Godzisz. 

SUKCES STOWARZYSZENIA „NASZ SUŁOWIEC” 

Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” ze 

swoim projektem „Lawendowa Łącz-

ka” zajęło II miejsce w konkursie 

„Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamoj-

skiej” organizowanym przez Lokalną 

Grupę Działania „Ziemia Zamojska”. W 

nagrodę  otrzymało 600 zł na zagospo-

darowanie przestrzeni przy remizie 

OSP w Sułowcu. W konkursie startowa-

ły organizacje z 9 gmin zrzeszonych w 

LGD. 

 

Celem projektu przygotowanego przez 

Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec" było 

zagospodarowanie terenu wokół remi-

zo-świetlicy w miejscowości Sułowiec. 

Opisywany budynek został na prze-

strzeni lat wyremontowany oraz wypo-

sażony, stanowi on „centrum" społecz-

ne naszej wsi i jest miejscem spotkań 

mieszkańców.  

 

Cieszymy się ze wspólnej przestrzeni, służącej nam 

wszystkim podczas spotkań, warsztatów, uroczystości 

oraz imprez plenerowych. Stąd pomysł, by niezagospo-

darowany teren przed remizą „ocieplić" kompozycją 

roślin — drzew, krzewów i kwiatów. Obszar nasadzeń to 

prostokątny pas terenu, ciągnący się wzdłuż ogrodze-

nia, a zarazem wzdłuż uczęszczanej drogi dojazdowej. 

Zlokalizowano tutaj zewnętrzny grill otoczony placy-

kiem z kostki z wygodnymi ławeczkami. Miejsce jest 

niczym nieosłonięte, nasłonecznione o wystawie połu-

dniowej.  

 

Koncepcja zakłada założenie lawendowego żywopłotu 

okalającego plac wzdłuż jego boków, w rogach placu 

zostaną posadzone pojedyncze krzewy śnieguliczki oraz 

przyciągające wzrok złotokapy. Zlokalizowany w pobli-

żu bramy wjazdowej słup wysokiego napięcia oplecie 

romantyczna róża pnąca. Tło dla lawendy mają stano-

wić trzy tuje o zgrabnym pokroju obsadzone naprze-

miennie krzewami tawuły i berberysami dla wyrazistego 

akcentu kolorystycznego. W „rogach" kompozycji znaj-

dą się także dwie hortensje bukietowe ozdobne od wio-

sny do późnej jesieni. W pobliżu placyku z kostki zosta-

nie posadzona lipa zaś przy jej pniu „rozgości się" aro-

matyczna kocimiętka.  

 

Koncepcja zakłada nie tylko stworzenie naturalnej — 

kwitnącej i pachnącej przestrzeni użytkowej ale przede 

wszystkim zbudowanie swoistego ekosystemu „kwietnej 

łąki" z dominującym motywem lawendy, przyjaznego 

dla pszczół — poprzez liczne nasadzenia drzew, krze-

wów i roślin miododajnych (lipa szerokolistna, berbe-

rys, śnieguliczka, róża, kocimiętka). Ponadto 

„lawendowa łączka" ma w perspektywie stanowić atrak-

cyjne miejsce do wypoczynku — dla rowerzystów, wy-

cieczkowiczów, turystów.  

 

Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” 



3 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Lp. nazwa wydarzenia termin miejsce 

1. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 02.05.2022 Sułów 

2. Święto Straży Pożarnej - św. Florian 07.05.2022  Tworyczów 

3. Gminny Dzień Dziecka 29.05.2022 Sułowiec 

4. 
Uroczystości upamiętniające pacyfikację  
Kitowa 06.06.2022 Kitów 

5. V Piknik Archeologiczny 10.07.2022 Sąsiadka 

6. Sąsiedzkie Spotkania 24.07.2022 Sułów 

7. Memoriał Feliksy Poździk - wyścig kolarski 06-07.08.2022 Kulików 

8. Dożynki Gminne 28.08.2022   

9. II Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2022 04.09.2022 Sąsiadka 

10. Święto Niepodległości 11.11.2022 Sułów 

11. Spotkanie Opłatkowe 27.12.2022 Sułów 

GMINNY KALENDARZ IMPREZ 2022 

NOWE DROGI W GMINIE SUŁÓW 

Rozpoczęła się przebudowa dróg gminnych na terenie 

naszej gminy. Będzie to aż 10 odcinków o łącznej dłu-

goś 2 600 m na których powstanie nowa nawierzchnia 

asfaltowa. 

 

 

 Przebudowa drogi nr 3203L na dz. nr ewid. 91/2 w 

miejscowości Kitów w km 0+342 do 0+692.  

 Przebudowa drogi nr 110132L na dz. nr ewid. 149 w 

miejscowości Kolonia Kawęczyn w km 2+011 do 

2+411.  

 Przebudowa drogi gminnej nr 116326L na dz. nr 

ewid. 146 w miejscowości Sułówek w km 0+000 do 

km 0+200.  

 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 307 w miejscowo-

ści Rozłopy w km 0+123 do km 0+223.  

 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 339 w miejscowo-

ści Sułów w km 0+160 do km 0+310.  

 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 103/4, 103/5 w 

miejscowości Kulików w km 0+000 do lun 0+300.  

 Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na dz. nr 

ewid. 3798 w miejscowości Sąsiadka w km 0+000 do 

km 0+200.  

 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 684 w miejscowo-

ści Deszkowice Pierwsze w km 0+000 do km 0+300.  

 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 96 w miejscowo-

ści Michalów w km 0+000 do km 0+350.  

 Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na dz. nr 

ewid. 747 w miejscowości Deszkowice Drugie w km 

0+000 do km 0+250. 
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Wieści gminne 

„W WIELKANOCNYM NASTROJU” - WARSZTATY PLASTYCZNE 

W ŹREBCACH 

Zbliżające się Święta Wielkanocne to czas odrodze-

nia, odnowienia naszej wiary, znalezienia budzącej 

się nadziei, odszukania w nas samych radości ze 

Zmartwychwstania. Poprzedzający każde święta 

pracowity okres przygotowań odnosi się nie tylko do 

przeżyć duchowych ale i bardzo praktycznych kwe-

stii związanych z uporządkowaniem naszych do-

mostw przed uroczystym świątecznym czasem. Bar-

dzo przyjemną częścią tych wzmożonych wysiłków 

jest przygotowywanie dekoracji, które będą cieszy-

ły nasze oczy i zachwycały domowników oraz gości, 

odwiedzających nas w czasie Wielkiej Nocy. 

 

Wspólne społeczne inicjatywy, które skutecznie 

potrafią połączyć przyjemne z pożytecznym są w 

naszej gmi-

nie bardzo czę-

ste, tym razem 

z propozycją 

zorganizowania 

kreatywnych 

warsztatów pla-

styczno-

florystycznych 

wystąpiły 

mieszkanki Źre-

biec. 

We wtorek 5 

kwietnia br. w 

wygodnym bu-

dynku remizo-

świetlicy spo-

tkały się w sze-

rokim gronie 

miłośniczki pra-

cy twórczej, były wśród nich nie tylko mieszkanki miej-

scowości, ale i gościnnie uczestniczące w warsztatach 

członkinie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i kół gospo-

dyń wiejskich. 

 

Motywem przewodnim warsztatów było przygotowanie 

stroików wielkanocnych na plastrach drewna, przy uży-

ciu między innymi własnoręcznie wykonanych kwiatów. 

Ambitne zadanie postawiła przed uczestniczkami warsz-

tatów prowadząca Pani Henryka Żur, uzdolniona pla-

stycznie pasjonatka rękodzieła. 

 

W przyjemnej atmosferze upływała Paniom praca twór-

cza, od wykonywania różnorodnych wiosennych kwia-

tów, po budowanie pięknych kompozycji i dekorowanie 

całości zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Pani 

Henryka czuwała nad procesem tworzenia tych niezwy-

kłych wielkanocnych ozdób, jak zawsze służąc pomocą i 

radą. W efekcie powstały prace tak różnorodne jak ich 

twórczynie. Warsztaty okrzyknięto bardzo udanymi! 

 

Serdeczne podziękowania składamy na ręce tych 

wszystkich, którzy wspólnymi siłami, dobrą wolą i chę-

cią współpracy zorganizowali tak udane spotkanie. 

 

Marta Radzik 

Z ŻYCIA WTZ W ROZŁOPACH 

W dniu 25.03.2022 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Za-

jęciowej w Rozłopach wzięli udział w XX Zawodach Mo-

deli Balonów na Ogrzane Powietrze zorganizowanych 

przez Stowarzyszenie Modelarstwa Sportowego AERO 

Zamość. W zawodach, które odbyły się na Rynku Wiel-

kim wystartowało kilkanaście drużyn z warsztatów tera-

pii zajęciowej naszego regionu oraz drużyna organiza-

torów. Hasło przewodnie tegorocznych zawodów to: 

„Pokój dla Ukrainy''.  

 

WTZ Rozłopy 
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„Z TRADYCJĄ ZA PAN BRAT” 

Przygotowanie wielkanocnych pisanek to jedna z 

najradośniejszych tradycji świątecznych. Pisan-

ka symbolizuje  rodzącą się do życia przyrodę,  a 

nade wszystko nadzieję wynikającą z wiary w 

zmartwychwstanie Chrystusa. Pisanki malowane, 

barwione najróżniejszymi kolorami, misternie 

zdobione to często element naszych dziecięcych 

wspomnień z tego uroczystego czasu.  

 

Przekazywanie tradycji najmłodszym pokole-

niom bardzo często przybiera formę nauki po-

przez zabawę. W ten przystępny sposób można 

przecież nie tylko przybliżyć ciekawą tradycję 

ale także pokazać element rodzimej kultury i 

obyczajowości. Zgodnie z tym założeniem oraz 

w nawiązaniu do projektu edukacyjnego realizo-

wanego we współpracy z Gminną Biblioteka Pu-

bliczną im. Feliksy Poździk w Sułowie w piątek 8 

kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Sułowie zostały 

zorganizowane warsztaty plastyczne. Ich uczestnikami 

byli uczniowie oddziału przedszkolnego  4, 5 i 6-

ciolatki. 

 

Tematem przewodnim warsztatów było przygotowanie 

oryginalnych pisanek wielkanocnych. Przy tej okazji 

najmłodsi uczniowie mieli okazję spotkać się z pasjo-

natką rękodzieła, uzdolnioną plastycznie Panią Henryką 

Żur.  

 

Odwiedziny w przedszkolu rozpoczęły się gorącymi po-

witaniami, na spotkanie z Panią Henryką niecierpliwie 

czekały dzieci oraz nauczyciele – Pani Agnieszka Bartnik 

i Pani Henryka Jóźwiak. Prowadząca warsztaty Pani 

Henryka Żur na wstępie opowiedziała dzieciom o swojej 

pracy, a następnie podarowała im własnoręcznie zro-

bioną figurę Pani Wiosny, wyjątkowej urody pisankę 

oraz misternie wykonane kwiaty.  

 

Najmłodsi z zapałem słuchali poleceń, przygotowując 

własne pisanki z wykorzystaniem różnego rodzaju kasz. 

Następnie przyszła pora, by puścić wodze fantazji i 

ozdobić swoje prace. Do tego celu wykorzystano koloro-

we cekiny, piórka, wielobarwne taśmy i wstążki. Efek-

tem prawdziwie twórczego wysiłku, cierpliwości i pre-

cyzji były niezwykłe ozdoby wielkanocne. Pani Henryka 

Jóźwiak i Pani Agnieszka Bartnik aktywnie uczestnicząc 

w ich tworzeniu wspomagały prowadzącą swoim talen-

tem. Cieszyły oczy i wiosenne barwy pisanek i pomysło-

wość najmłodszych, a największą nagrodą za wspólny 

wysiłek były zachwycone miny małych uczestników. 

Wykonane przez nich pisanki staną się z pewnością 

wdzięczną dekoracją świątecznych stołów. 

 

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Henry-

ki Żur – za otwartość, ciepło i zawsze życzliwą postawę 

wobec naszych plastycznych „marzeń”. Paniom 

Agnieszce Bartnik i Henryce Jóźwiak wyrazy szacunku 

za ich wiarę i zaangażowanie w realizację wszystkich 

wspólnych pomysłów.   

 

Do następnego spotkania! 

 

Marta Radzik 
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Wieści szkolne 

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW Z DZIA-

ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) 

Wójt Gminy Sułów informuje, że przystępuje do kon-

troli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktual-

nych umów na odbiór odpadów komunalnych. 

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do po-

siadania umowy na świadczenie usług w zakresie obie-

rania odpadów z uprawnionym podmiotem. 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powsta-

ją odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przed-

szkola, domu kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, 

obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, 

biura, sklepy itp. 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: 

przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną 

na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości 

powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz 

odpadów komunalnych niewytwarzanych  

w gospodarstwie domowym. 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są 

wobec powyższego do: 

• uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie od-

padami komunalnymi – za część dotyczącą nierucho-

mości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją; 

• indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów 

komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część 

nieruchomości niezamieszkałej (na której prowa-

dzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, 

gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obo-

wiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmu-

jący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi ina-

czej. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu 

mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodar-

czej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomo-

ści zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy). 

Ponadto przypominam podmiotom prowadzącym dzia-

łalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie 

odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z 

odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z 

przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regu-

lowanej. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję 

umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykony-

wania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ww. ustawy. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie-

zamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania 

posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie 

takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi 

(art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). 

Jednocześnie przypominam, że przedsiębiorcom nie 

posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunal-

nych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 

ust. 2 ww. ustawy). 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie-

zamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii 

zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady 

komunalne, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 

ŚWIATOWY DZIEŃ SPORTU 

Światowy  Dzień Sportu to dobra okazja do promocji 

aktywności fizycznej, która nie tylko wpływa pozytyw-

nie na kondycję fizyczną, ale i kształtuje charakter. 

 

Z tej okazji w naszej szkole odbyły się wydarzenia spor-

towe zachęcające do prowadzenia aktywnego trybu 

życia. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III pod opieką 

swoich wychowawczyń mieli szansę wykazać się spraw-

nością fizyczną w różnych konkurencjach i zabawach 

sportowych. Uczniowie klas IV – VIII pod opieką nauczy-

ciela wychowania fizycznego, brali udział w międzykla-

sowych rozgrywkach w piłkę nożną. 

 

Samorząd Uczniowski 

SP w Sułowie 
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SZKOLNA AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ SZKOL-

NEGO KLUBU WOLONTARIUSZA "SOLIDARNI Z UKRAINĄ" 

28 marca 2022r. przedstawiciele Samorządu Uczniow-

skiego oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza zorganizo-

wali w szkole akcję „Solidarni z Ukrainą”. Uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy szkoły ubrali się w barwy nie-

biesko-żółte, przyczepili kotyliony wykonane przez 

uczniów z SU w kształcie słoneczników, których miodo-

wo żółte główki na tle błękitu nieba kojarzą się z flagą 

Ukrainy oraz jej kolejnymi herbami: niegdyś złotym 

lwem na błękitnej tarczy, a teraz złocistym trójzębem 

na niebieskim tle. 

 

Spotkanie otworzyły: Pani Dyrektor oraz Pani Elżbieta 

Matysiak, które przedstawiły cel akcji, tj. wyrażenie 

solidarności z naszym bliskim sąsiadem – narodem ukra-

ińskim, który przeżywa trudne chwile w związku z ata-

kiem wojsk rosyjskich. 

 

Następnie dwie uczennice ze Szkolnego Klubu Wolonta-

riusza zaprezentowały samodzielnie wykonaną prezen-

tację multimedialną na temat Ukrainy: jej historii, tra-

dycji, wierzeń oraz wojennej współczesności. 

 

Uczniowie przygotowali akcję pod kierunkiem opiekunki 

SU – Pani Elżbiety Matysiak oraz opiekunki SKW – Pani 

Doroty Gnieciak. 

 

Celem wydarzenia było rozwijanie empatii wśród 

uczniów, wrażliwości na potrzeby innych znajdujących 

się w trudnej sytuacji oraz kształtowanie tożsamości 

narodowej. Uczniowie uświadomili sobie przede wszyst-

kim, jak ważną wartością jest wolność. 

 

SP w Michalowie 

II TURNUS NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SP W SUŁOWIE 

W ramach współpracy z MKS Padwa Zamość nasi ucznio-

wie po raz kolejny korzystają z zajęć sportowych finan-

sowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszyst-

kich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i mło-

dzieży”. 

 

Od 08.04.2022r. rozpoczęliśmy wiosenny turnus nauki 

pływania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na 

krytej pływalni w Zamościu. Wzorem lat poprzednich 

turnus przewiduje 10 wyjazdów, a bezpłatną nauką pły-

wania objęto 30 najmłodszych uczniów, którzy skorzy-

stali w bieżącym roku szkolnym z jesiennego turnusu 

nauki pływania. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta 

oferta edukacyjna naszej szkoły cieszy się tak dużym 

zainteresowaniem. 
 

Małgorzata Kuźma 

SP w Sułowie 

„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”- ZDROWE ODŻYWIANIE 

2 kwietnia 2022 r. harcerze drużyny „Złote Gryfy” spo-

tkali się, aby zrealizować zadanie z planu pracy druży-

ny „W zdrowym ciele, zdrowy 

duch” - zdrowe odżywianie i 

jednocześnie zdobyć spraw-

ność „Kuchcika”. 

 

Tego dnia spotkaliśmy się na 

szkolnej stołówce, aby zrobić 

wiosenne kanapki. Każdy przy-

niósł potrzebne produkty do 

ich wykonania. 

Największą radość sprawiła harcerzom możliwość skom-

ponowania swojej własnej zdrowej i kolorowej kanapki 

i oczywiście późniejsza jej degustacja, do której harce-

rze przystąpili z wielkim apetytem. Było bardzo zdro-

wo, a przede wszystkim smacznie. 

 

Na zakończenie spotkania opiekun drużyny harcerskiej 

wręczył każdemu sprawność „Kuchcika” 

 

Opiekun drużyny- Anna Jaworska  

SP w Michalowie 
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„KILKA KRESEK I SŁÓW O NASZEJ GMINIE”  

31 marca br. zakończył się konkurs pn. „Kilka kresek i słów o naszej gminie” organizowany przez Gminną Bibliote-

kę Publiczną im. Feliksy Poździk oraz Szkołę Podstawową w Sułowie. Konkurs miał na celu m.in. rozbudzenie zain-

teresowania czytelnictwem, krótkimi formami literackimi, popularyzowanie kreatywnych form spędzania wolnego 

czasu jak również pokazanie ciekawych miejsc, zwyczajów, zajęć w gminie Sułów. 

 

Wszystkie prace konkursowe zachwycały kolorystyką, starannością, wreszcie pomysłowością i wyobraźnią ich twór-

ców. W swoich pracach uczniowie zastosowali różnorodne techniki plastyczne. Młodzi autorzy prac literackich wy-

kazali się zarówno talentem poetyckim jak i kreatywnością, w oryginalny sposób ukazując swoją Gminę.  

 

Wobec powyższego komisje konkursowe oceniły wszystkie nadesłane prace, przyznając w każdej kategorii konkur-

sowej nagrody za zajęcie kolejno miejsc od I do III oraz wyróżnienia. Niestety dużo prac zostało odrzuconych z 

powodu nieregulaminowego formatu pracy, stąd nasza prośba, by przy kolejnych konkursach uważnie przeczytać 

regulamin. 
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ZASŁUŻENI DLA SĄSIADKI 
 

III CZĘŚĆ – OKRES POWOJENNY – KONTYNUACJA PRAC WYKOPALISKO-

WYCH NA „GRODZISKU” W SĄSIADCE 

„Konserwacja wałów i naprawienia uszko-

dzeń w zabezpieczeniach profitów  badań 

w roku 1939”. 

 

Powyższa treść stanowi zadanie do wyko-

nania przez Zofię Wartołowską na terenie 

„Grodziska” w Sąsiadce w okresie powo-

jennym. Decyzję w tej sprawie podejmu-

ją wspólnie Państwowe Muzeum Archeo-

logiczne oraz władze Uniwersytetu War-

szawskiego – Zakład Archeologii Przedhi-

storycznej i Wczesnodziejowej.  

 

Jest rok 1946. Od tego roku przez kolejne 

piętnaście lat prowadzone są systema-

tyczne prace wykopaliskowe pod kierun-

kiem Adiunkta Zakładu Archeologii Przed-

historycznej i Wczesnodziejowej Pani 

Zofii Wartołowskiej.   

 

Tak jak przed wojną, tak i w okresie powojennym prace 

wykopaliskowe w Sąsiadce były szeroko rozreklamowa-

ne. Nie brak było spotkań, konferencji  

i planów dotyczących dalszych badań. W Sąsiadce prze-

bywali m.in. znany archeolog Czechosłowacki Profesor 

Jan Filip (1900- 1981), który reprezentował Uniwersytet 

w Pradze;  członek Czechosłowackiej Akademii Nauk; 

badacz pól popielnicowych i dziejów Celtów oraz ar-

cheologowie z ZSRR. Jest wielką zasługą Zofii Warto-

łowskiej prowadzącej badania, że właśnie Sąsiadka sta-

ła się miejscem wymiany doświadczeń naukowych naj-

wybitniejszych archeologów z krajów słowiańskich. 

Tak jak większość różnych prac jest  dokumentowana, 

tak i prace wykopaliskowe były archiwizowane. Archi-

wistką prac była Hanna Czarkowska.  

 

 

W czasie prac wykopaliskowych nawiązywała się współ-

praca pomiędzy pracownikami a mieszkańcami wsi Są-

siadka. Dotyczyła nie tylko wynajmu mieszkań, wyży-

wienia, pomocy fizycznej, ale również innych czynno-

ści. Świadczyć o tym mogą kopie dokumentów – pism – 

wychodzących z Uniwersytetu Warszawskiego i Prezy-

dium Gminnej Rady Narodowej w Sułowie z roku 1951.  

 

 

 

 

 

 

Pani Hanna Czarkowska  z córką; archiwistka spedy-

cji wykopaliskowej UW Warszawa; 1947 rok 

Profesor Zofia Wartołowska w otoczeniu współpracowników 
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Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko 

jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, spra-

wiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na 

oślęciu, źrebięciu oślicy podjarzemnej. (Zachariasz 9,9) 

 

W oznaczonym czasie, a było to Święto Paschy, Jezus 

postanowił udać się do Jerozolimy, aby tam cierpieć, 

umrzeć i zmartwychwstać. 

 

„Gdy był już blisko Betfage i Betanii, w pobliżu góry 

zwanej Oliwną, wysłał dwóch uczniów z poleceniem: 

„Idźcie do wsi, która jest przed wami. Wchodząc do 

niej, znajdziecie przywiązanego osiołka, na którym 

jeszcze nikt nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadź-

cie. A jeśli was ktoś zapyta: „Dlaczego go odwiązuje-

cie?”, odpowiedzcie: „Pan go potrzebuje””. Wysłańcy 

poszli i zastali wszystko, jak im powiedział. Gdy odwią-

zywali osiołka, jego właściciele pytali: „Czemu go od-

wiązujecie?”. Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. I 

przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na 

osiołka swoje płaszcze i posadzili na nim Jezusa. Gdy 

jechał, rozkładali swoje płaszcze na drodze. 

 

Kiedy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, cały 

tłum uczniów, radując się, zaczął głośno sławić Boga za 

wszystkie cuda, które widzieli. Wołali: „Chwała Temu, 

który przychodzi jako król w imię Pana. Pokój w niebie 

i chwała na niebiosach”. 

 

Niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego: 

„Nauczycielu, upomnij Twoich uczniów!”. On odpowie-

dział: „Mówię wam, jeśli oni umilkną, kamienie będą 

krzyczeć”. 

 

Gdy zbliżył się do miasta, na jego widok zapłakał i mó-

wił: „Gdybyś i ty tego dnia pojęło, co służy pokojowi. 

Lecz teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Nadej-

dą bowiem dla ciebie dni, gdy twoi wrogowie otoczą 

cię wałem, oblegną i ścisną ze wszystkich stron. Zrów-

nają cię z ziemią i zgładzą twoje dzieci. Nie pozostawią 

w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało 

czasu twego nawiedzenia”. (Ewangelia wg św. Łukasza 

19,29-44) 

 

„Następnego dnia wielki tłum, który przybył na święto, 

dowiedział się, że Jezus zbliża się do Jerozolimy. Lu-

dzie ci zerwali więc gałązki palmowe i wybiegli Mu na 

spotkanie, wołając: „Hosanna! Chwała Temu, który 

przychodzi w imię Pana” oraz: „Król Izrae-

la!” (Ewangelia wg św. Jana 12,12-19 ) 

 

Spełniło się proroctwo Zachariasza, który zapowiadał, 

że do Jerozolimy wjedzie król na osiołku - zwycięski, 

ale pokorny - i będzie to król przynoszący pokój. Miej-

scowa ludność chcąc oddać hołd przyszłemu Mesjaszowi 

powitała go u wrót miasta oliwnymi, czy też palmowy-

mi gałązkami. Kładli też przed jadącym Jezusem swoje 

płaszcze. Witają go dzieci, których wołanie podejmuje 

Kościół w Eucharystii na Sanctus: "Błogosławiony Ten, 

który przychodzi w imię Pańskie" (Mt 21,9).  

 

Uroczystą celebracją tego wydarzenia w Niedzielę Pal-

mową liturgia Kościoła rozpoczyna Wielki Tydzień”. Na 

pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy podczas uroczy-

stości Niedzieli Palmowej święcone są palmy. Tradycja 

ta ma bardzo długą historię. Już w IV wieku w Jerozoli-

mie odbywały się procesje z palmami. Ten zwyczaj bar-

dzo szybko rozpowszechnił się w Hiszpanii, Galii oraz na 

wschodzie. Z kolei kościół zachodni zaczął przejmować 

ten zwyczaj już w V wieku, a w XI wprowadzono do 

liturgii Niedzieli Palmowej święcenie gałązek zielonych, 

czyli palm wielkanocnych. Polski kościół także święci 

palemki od XI wieku – w Niedzielę Palmową jest święce-

nie, w Wielką Sobotę są palone te zeszłoroczne, a w 

NIEDZIELA PALMOWA 

 

 

Ciąg dalszy w następnym wydaniu „Sekretów wsi”. 

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk”  

oraz Maria Godzisz 

 

Źródła: 

- Przewodnik Szczebrzeszyński – Trasy wycieczkowe; 

- Stanisława Hoczyk-Siwkowa (pochodząca z Rozłop) - 

„Z pradziejów Sutieska – Sąsiadka”;  

- Zdjęcia i pisma ze zbiorów Izby Pamięci w Sąsiadce. 

 

Sprostowanie: W poprzednim numerze gazetki pomył-

kowo podano nazwisko pani profesor Hoczyk – Siwko-

wej; za co serdecznie przepraszamy.  
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środę popielcową w następnym roku popiół z tych spa-

lonych palm używany jest do znaczenia i posypywania 

głów wiernych.  

 

W Polsce bazą do wykonania palemki są często wierzbo-

we witki, gdyż wierzba szybko budzi się do życia i jest 

też ona znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności 

duszy. I tak palmowe gałązki, zerwane w jerozolimskich 

ogrodach dla uczczenia Chrystusa półtora tysiąca lat 

później stały się w polskich rękach wierzbową witką ze 

srebrnymi kotkami. Upiększano je kolorowymi wstążka-

mi, misternie oplatano mchem, suszonymi albo papie-

rowymi kwiatami, lub ciemnozielonym bukszpanem. 

Palmy wielkanocne to nie tylko ważny symbol religijny, 

ale też często owoc artystycznych starań całych rodzin. 

Wiele regionów ma swoje charakterystyczne palemki 

różniące się techniką wykonania i wyglądem. I tak na 

przykład palma kurpiowska powstaje z pnia ściętej jo-

dły lub świerku, oplecionego na całej długości wrzo-

sem, borówką, widłakiem i zdobionego wstążkami i bi-

bułowymi kwiatami. Czubek takiego drzewka pozosta-

wia się zielony. Ta technika zachowała się na Kurpiach 

w miejscowości Łyse – tam właśnie od kilkudziesięciu 

lat odbywa się w każdą Niedzielę Palmową konkurs na 

najdłuższą palmę. 

 

Palma z innego regionu – góralska czy podhalańska – 

jest z kolei wykonana z pęku wierzbowych, wiklinowych 

lub leszczynowych witek oraz z bukszpanu i jałowca. 

W wielu miejscach na południu Polski (między innymi 

okolice Myślenic, Bochni, Wieliczki, Nowego Sącza, Tar-

nowa) istnieje tradycja tworzenia bardzo długich palm 

z połączonych wierzbowych, wiklinowych lub leszczyno-

wych prętów. Są one oczywiście wspaniale udekorowa-

ne i często biorą udział w specjalnie organizowanych 

konkursach. Zwycięża najwyższa. W Tokarni oceniający 

sędziowie zwracają uwagę na konieczność prezentowa-

nia palmy w pozycji pionowej. Zaleca się pracę zbioro-

wą, rodzinną, najlepiej wielopokoleniową. Nie dopusz-

cza się użycia gotowych, sztucznych dekoracji. Dobrze 

widziane są bazie, kwiaty, naturalne gałązki, bibuła 

i wstążki. W Lipnicy Murowanej również wybiera się 

najdłuższą palmę. W poprzednich latach zdarzały się 

nawet ponad trzydziestometrowe okazy (w 2011 roku – 

36 metrów)! Prezentowane na rynku dzieła muszą być 

skonstruowane bez użycia sznurka czy drutu. Możliwe 

jest wykorzystanie na przykład świerkowej tyczki, lecz 

wykonawca musi potem zademonstrować, że da radę 

objąć ją dłońmi na wysokości klatki piersiowej. Ostat-

nio bardzo popularne w Polsce są barwne palmy wileń-

skie, zwane również wałkami. Robi się je z suszonych 

kwiatów, traw, mchów, farbowanych kłosów, misternie 

układanych i wiązanych na patykach. W przeszłości ten 

typ występował wyłącznie w okolicach Wilna oraz na 

przygranicznych terenach polsko-litewskich. Obecnie 

palmy wileńskie są wytwarzane w całej Polsce. 

 

W tradycji ludowej poświęcone palmy miały szczególne 

znaczenie. Wiosną wierzbowe gałązki pokrywają się 

srebrzystoszarymi „baziami”. W wielu gospodarstwach, 

po powrocie z procesji, dawano krowom do zjedzenia 

po jednej bazi urwanej z palmy. Miało to chronić je od 

chorób, a właścicielom zapewnić dostatek mleka. Małe 

kawałeczki wkładano do gniazd drobiu, czasem też do 

pszczelego ula. Na Pomorzu i Kaszubach rybacy przy-

wiązywali kawałek palmowej gałązki do sieci, myśląc 

o przyszłych szczęśliwych i bezpiecznych połowach. Na 

południu Polski z palm wielkanocnych robiono kropidła 

do poświęcenia pola, a w Wielki Poniedziałek wbijano 

w ziemię uprawną małe krzyżyki z palmy w intencji 

dobrych plonów i dla ochrony przed różnymi klęskami. 

Niektórzy gospodarze, dla zdrowia, spożywali jedną 

bazię, a także nakazywali to samo uczynić dzieciom. 

Zjadano je wierząc, że zapewnią zdrowie, ochronią 

przed chorobami gardła i bólem głowy, a przede 

wszystkim będą pełniły funkcję amuletu, odstraszające-

go siły nieczyste od duszy i ciała człowieka. 

 

Jeszcze na początku XX wieku ludzie po wyjściu z ko-

ścioła uderzali się wzajemnie poświęconą palmą. Rytuał 

ten miał pobudzić siły żywotne uderzanego, dziewczę-

tom przysporzyć urody, a chłopcom odwagi. Poświęco-

ną palmą skrapiano dom i gładzono zwierzęta, kreśląc 

nad ich głowami znak krzyża. Wyprowadzane na pierw-

szy wypas obowiązkowo musiały być uderzone poświę-

coną palmą, co miało zapewnić im zdrowie, dobrą 

mleczność i odpędzić złe moce. Wierzbowe „kotki” go-

spodarz mieszał z ziarnem siewnym, po czym podkładał 

je pod pierwszą skibę zaoranej ziemi. Poświęcone pa-

lemki przechowywano w domach przez cały rok, wkła-

dano je za święty obraz, aby przez cały bieżący rok 

chronił dom od pożaru, burzy, wiatru, a domowników 

od zarazy. Poświęcone palmy palono w Wielką Sobotę, 

a popiół był przechowywany do Popielca następnego 

roku. 

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

 https://www.green-design-blog.com.pl/palmy-

wielkanocne/ 

 https://www.historiaposzukaj.pl/

wie-

dza,historiomat,1265,historiomat_palmy_wielkanocn

e.html 

 https://nikidw.edu.pl/2021/03/22/palma-

wielkanocna-symbolika-obrzedy-zwyczaje/ 

 https://opusdei.org/pl-pl/gospel/komentarz-do-

ewangelii-uroczysty-wjazd-do-jerozolimy/ 
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Święcenie pokarmów na Wielkanoc ma w Polsce bardzo 

długą tradycję. Pójście ze święconką do kościoła to dla 

katolików jeden z ważniejszych elementów świąt – tak 

jak uczestnictwo w triduum paschalnym w Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Kiedyś jednak 

nie udawano się z koszyczkami do kościołów, 

ale kapłani jeździli po wsiach i błogosławili jedzenie. 

Na wsiach rozstawiono stoły, nakrywano je białymi ob-

rusami i układano na nich jedzenie. Księża błogosławili 

jadło, by zapewnić dostatek i pomyślność ludności 

na cały kolejny rok.  

 

Podania o tym, jak na Wielkanoc błogosławiono baran-

ka, jajka, masła znajdują się w dokumentach już z XVII 

wieku. Z biegiem czasu zwyczaj ten ewoluował i w XIX 

wieku w Wielką Sobotę katolicy zaczęli chodzić 

do świątyń z koszami pełnymi jedzenia. Nie były 

to małe, symboliczne koszyczki, jakie znamy dzisiaj. 

Raczej duże wiklinowe kosze wypełnione różnymi przy-

smakami. W XIX wieku mieszkanki chłopskich chat za-

nosiły do poświęcenia wszystko, co przeznaczone było 

na świąteczny stół. Jadło wkładały do dużych koszy, 

niecek drewnianych, dzież chlebowych, czy opałek. 

Obrzęd poświęcenia odbywał się w kościele, a we 

wsiach, w których go nie było, ksiądz przyjeżdżał, a 

częściej przywożony był do najbogatszej chaty, w któ-

rej gospodynie z całej wioski gromadziły świąteczne 

jadło. Przynosiły je nakryte specjalnymi haftowanymi 

serwetkami przeznaczonymi tylko do tego. Każda zabie-

rała także kilka surowych jaj – tak zwany wykup, czyli 

forma podziękowania dla księdza. 

 

Na przestrzeni wieków nie tylko forma święcenia uległa 

zmianie. Zrezygnowano z wielkich wiklinowych koszy, 

zapełnionych po brzegi jedzeniem. XX wiek wprowadził 

do obyczaju małe koszyczki wyściełane haftowanymi 

serwetkami, w środku których można było znaleźć już 

konkretne produkty, takiej jak jajko, kiełbasa, kawałek 

chleba. 

 

Co właściwie oznacza święconka i jaką niesie symboli-

kę? Każdy z pokarmów, który wkładamy do koszyczka, 

ma ścisłą symbolikę:  

• baranek – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, 

oznaka Chrystusa, który zmartwychwstał. 

Na śniadaniu wielkanocnym powinien zajmować 

szczególne miejsce na świątecznym stole, 

by przypominać o istocie świąt. Współczesne baranki 

najczęściej są wykonane z cukru, kiedyś robiono 

je z masła 

• chleb – kolejny symbol Jezusa Chrystusa 

• jaja – w koszyczku wielkanocnym powinny znaleźć 

się pisanki, które są symbolem płodności i rodzącego 

się nowego życia. Kiedyś uważano, że by zapewnić 

sobie powodzenie, trzeba święcić nieparzystą liczbę 

pisanek 

• sól – symbol życia, trwałości i nieśmiertelności 

• wędlina – symbol dobrobytu 

• masło – symbol dostatku 

• chrzan – symbol męki Jezusa Chrystusa 

• baba wielkanocna – symbol dostatku 

• kurczaczek lub zajączek wielkanocny – symbol odra-

dzającego się życia 

 

Święconka powinna być przygotowana ze szczególną 

pieczołowitością. Tradycyjnie wiklinowy koszyczek wy-

kłada się białą haftowaną serwetką i ozdabia gałązkami 

bukszpanu. Można również udekorować go kwiatami, 

jeśli mamy do nich dostęp. W środku układamy pokarmy 

i przykrywamy je śnieżnobiałą haftowaną serwetką. W 

Wielką Sobotę trzeba poświęcić koszyczek i odstawić 

go, by poczekał do wielkanocnego śniadania. Nie wolno 

naruszyć jego zawartości przed końcem Wielkiego Po-

stu. Na świątecznym stole koszyczek musi zająć szcze-

gólne miejsce. Uważa się, że w czasie wielkanocnego 

śniadania wszystkie pokarmy ze święconki powinny zo-

stać zjedzone, by zapewnić sobie pomyślność i dostatek 

na kolejny rok. 

 

Święta wielkanocne to radosne przeżywanie zmar-

twychwstania Jezusa. Ich wagę podnosiło jadło, jakie 

pojawiało się na świątecznym stole. Na począt-

ku dwudziestego wieku już w połowie Wielkiego Postu 

w bogatszych wiejskich domach odbywało się bicie wie-

prza. Średniozamożni gospodarze, którzy żyli w przy-

jaźni lub byli dobrymi sąsiadami zabijali wieprzka „na 

pół”. Biedni zmuszeni byli zaopatrywać się w mięso w 

miasteczku u rzeźnika. Nawet w najuboższych rodzi-

nach „święcone”, jak nazywano wielkanocne jadło, 

musiało być obfite. Zapożyczali się więc niektórzy, byle 

tylko jedzenia było pod dostatkiem. Dla niektórych był 

to jedyny raz w roku, kiedy mogli najeść się do syta. 

Wspomniani wcześniej zamożni gospodarze nie prze-

znaczali wszystkiego mięsa na Wielkanoc. Część konser-

wowali w soli, aby móc przechować do żniw i w porze 

najcięższych prac dobrze się odżywić. 

 

Na wielkanocny stół przygotowywano kaszanki i kiełba-

sy. Kiełbas na początku XX wieku w domach chłopskich 

nie wędzono. Powszechną praktyką było obsuszanie ich, 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW 
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podobnie, jak sadła pod okapem kuchni. Chętnie spoży-

waną potrawą wielkanocną były studzone w specjal-

nych foremkach galaretki z nóżek zwane „zimnymi nóż-

kami”. Z części słoniny wytapiano smalec. Smalcem i 

skwarkami w ciągu kolejnych tygodni kraszono potrawy. 

Najważniejszym jednak świątecznym mięsiwem w boga-

tych chłopskich domach była szynka. Po wyjęciu z zale-

wy i wymoczeniu w wodzie gotowano ją razem z kością 

w ogromnych, żeliwnych garach zwanych „grapami”. W 

okresie międzywojennym w niektórych domach robiono 

salceson. Oprócz mięsa na wielkanocnym stole musiało 

znaleźć się dużo gotowanych jaj – u bogatych malowano 

w cebulaku kilka mendli. Domownicy zjadali po kil-

ka.  Obdarowywano nimi dynguśników w lany ponie-

działek. Jajka oraz do tłuste mięso spożywano z chrza-

nem.  Na co dzień jeszcze do czasów drugiej wojny 

światowej jadano chleb ciemny, upieczony z grubo 

zmielonej mąki. W okresie przedświątecznym gospody-

nie kupowały mąkę pytlową, z której wypiekały bo-

chenki białego chleba. Z pszennej mąki piekły słodkie 

bułeczki dla dzieci nadając im nierzadko kształt ptasz-

ków, czy laleczek. W glinianych formach piekły w piecu 

chlebowym pszenne babki drożdżowe, z których jedną 

zanosiły do poświęcenia z innym jadłem. W okre-

sie międzywojennym oprócz babki coraz częściej na 

wielkanocnym stole gościł placek drożdżowy, do które-

go czasem dodawano sera, czy maku. 

 

W epopei chłopskiej Władysława Reymonta „Chłopi” 

jest opis stołu wielkanocnego, przyrządzanego w chału-

pach bogatych włościan. I tak u Borynów Hanka z Jagu-

sią – jak czytamy – postawiły pod szczytową ścianą z 

oknem, tą z galerią obrazów świętych, duży stół nakry-

ty cieniuśką białą płachtą, której wręby oblepiła Jagu-

sia szerokim pasem wystrzyganek (wycinanek). Na środ-

ku, z kraja od okna, postawili wysoką Pasyjkę, przybra-

ną papierowymi kwiatami, a przed nią na wywróconej 

donicy baranka z masła… Dopiero zaś pierwszym kołem 

legły chleby pytlowe i kołacze pszenne… po nich nastę-

powały placki żółciuchne… a na ostatku postawili wiel-

ką michę ze zwojem kiełbas, ubranych jajkami obłupa-

nymi, a na brytfance całą świńską nogę i galanty kar-

was głowizny, wszystko zaś poubierane jajkami kraszo-

nymi, czekając jeszcze na Witka, by ponatykać zielonej 

borowiny i tymi zajęczymi wąsami opleść stół cały. 

 

Święcone ziemiańskie różniło się zasadniczo od chłop-

skiego. W jadalniach dworskich, na nakrytych i ozdobio-

nych girlandami stołach znajdowały się wymyślne pie-

czenie – całe prosięta lub wieprzowe łby otoczone 

wieńcami kiełbas i kaszanek. Wyróżniały się wędzone 

szynki i boczek, galarety, pięknie dekorowane pasztety. 

Ogromne ilości zdobionych na różnorodne sposoby, ko-

lorowych jaj uzupełniały zawartość półmisków. Ponadto 

oprócz lukrowanych, wysokich bab święcone były inne 

ciasta słodkie: placki drożdżowe z makiem, przystraja-

ne owocami, orzechami i migdałami oraz kolorowymi 

cukrami mazurki, a także torty. Te słodkości świątecz-

ne częstokroć nie mieściły się na głównym stole i 

umieszczane były na mniejszych stolikach ustawianych 

pod ścianami jadalni i bufetach kredensów. Nie mogło 

zabraknąć baranka cukrowego, lub wypieczonego z cia-

sta. Istotny były chrzan, masło, oraz bochen chleba i 

sól oraz pieprz. W dekoracyjnych butelkach i karafkach 

stawiano wśród tego wszystkiego wino i nalewki. Potra-

wy zdobiono zielenią – borówkami i barwinkiem, a ca-

łość kompozycji uświetniano bukietem pochodzących z 

oranżerii lub szklarni wczesnych kwiatów lub forsycji, 

czy choćby gałązkami brzozy z rozwiniętymi młodymi 

listkami.  

 

Współczesny stół wielkanocny różni się od tych opisa-

nych powyżej przede wszystkim ilością jedzenia (choć 

nie zawsze) i jego rodzajem. Jemy znacznie mniej i 

nieco inne potrawy, jednak te podstawowe, tradycyjne 

jadło musi być na stole. Chyba że ktoś tej tradycji nie 

szanuje, ale wtedy śniadanie wielkanocne może przy-

pominać słynną Wigilię z filmu „Rozmowy kontrolowa-

ne”. 

 

Życzę wszystkim czytelnikom wspaniałych Świąt Wiel-

kiej Nocy, miłych spotkań z bliskimi i nieprzejadania 

się.  

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

 

Źródła: 

 https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/10435389/

swiecenie-pokarmow-na-wielkanoc-symbolika-

tradycja.html 

 https://szczecin.naszemiasto.pl/swiecenie-

pokarmow-na-wielkanoc-skad-wzial-sie-ten-

zwyczaj/ar/c8-3688372 

 https://mwmskansen.pl/potrawy-wielkanocne-i-

swieconka/ 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

SCHAB PIECZONY Z KMINKIEM I ŚLIWKAMI  

 

Ok. 1,5 kg schabu, sól, 2-3 ząbki czosnku, 2 łyżeczki  

kminku, 20 dag suszonych śliwek, 1 łyżka tłuszczu.  

 

Umyte mięso natrzeć solą zmieszaną z posiekanym 

czosnkiem i pozostawić tak na 15 minut. Następnie uło-

żyć w brytfannie, posypać z wierzchu kminkiem, podło-

żyć tłuszcz, podlać trochę wody i wstawić do mocno 

nagrzanego piekarnika. Piec podlewając co 15 minut 

wytworzonym sosem. Po upływie 45 minut obłożyć go 

wypłukanymi  śliwkami, przykryć i dalej piec 45 minut, 

również podlewając często sosem i jeśli trzeba dolewa-

jąc po trochu wody. Miękkie mięso (należy uważać, aby 

go nie „przepiec”, gdyż wówczas kruszy się i trudno je 

pokroić)  wyjąć z piekarnika i nieco przestudzić.  Mięso 

pokroić w cienkie plastry. Podawać z surówkami, kapu-

stą lub buraczkami.  

   

ŻUREK KRAKOWSKI 

 

30 dag kiełbasy zwyczajnej, żur do smaku, listek lauro-

wy, kilka ziarenek pieprzu i ziela angielskiego, sól, pie-

prz, 4 jajka na twardo, 4 ząbki czosnku.  

 

Kiełbasę obrać z osłonki, pokrajać w plasterki, zalać w 

garnku wrzątkiem (1,5 l), dodać do smaku żuru, czo-

snek i przyprawy. Podgotować 5 minut. Rozlać na tale-

rze, na których położone są pokrojone w ćwiartki jajka. 

Można na każdy talerz wlać 1 łyżkę dobrej śmietany. 

Podawać z ziemniakami, lub z chlebem.  

CIASTO Z WIŚNIAMI 

 

Ciasto: 25 dag margaryny, 25 dag cukru pudru, 30 dag 
mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia,  
5 jajek, 2 płaskie łyżki kakao, 2 małe słoiki wiśni w lu-
krze. Margarynę utrzeć z cukrem, dodać żółtka, mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia i na końcu deli-
katnie wmieszać pianę z białek. Ciasto podzielić na 2 
części. Do jednej dodać kakao. Dno blaszki wyłożyć 
ciemnym ciastem, przykryć ciastem jasnym, a na wierz-
chu równomiernie rozłożyć wiśnie. Piec w temperaturze 
180 stopni przez 45-50 minut.  

Krem budyniowy: pół litra mleka, 5 łyżek cukru krysz-
tału, 2 łyżki mąki pszennej, 1 łyżka mąki ziemniacza-
nej, 3 żółtka, 25 dag masła, 1 cukier waniliowy. Z mle-
ka, mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, cukru, cukru 
waniliowego i żółtek ugotować budyń. Masło utrzeć, 
dodać przestudzony budyń. Wymieszać.  

Masa śmietanowa: pół litra śmietany, 2 łyżki cukru pu-
dru, 1 łyżeczka żelatyny, 1/4 szklanki wody, 1 galaret-
ka czerwona. Żelatynę i galaretkę rozpuścić w 1/4 
szklanki wody. Śmietanę ubić z cukrem, stopniowo do-
dając tężejącą galaretkę.  

Złożenie ciasta: ciasto – masa śmietanowa – krem budy-
niowy – polewa.  
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HUMOR 

Przychodzi facet do spowiedzi. Ksiądz się pyta: 

- Pijesz? 

- Piję, ale proszę księdza, najpierw chcę się wyspowia-

dać  
 

●   ●   ● 
 

Po kilku latach pracy w Londynie, syn przyjeżdża do 

domu rodzinnego na Podhalu. Uściski, serdeczności, 

pyszny obiad, po czym siada w fotelu i odpoczywa. 

Ojciec - gazda zwraca się do niego: 

- Jak se już łodpocnies, trza wyrzucić gnój. 

- What? 

- Łod krowy i łod konia.  

 

●   ●   ● 
 

Przychodzi facet do księdza i mówi:  

- Ojcze cały dzień słyszę głos, który mówi mi co mam 

robić. Czy jestem opętany? 

A Ksiądz na to: 

- Nie synu, jesteś żonaty.  

Jasio mówi do mamy: 

- Mamo idę do sklepu po zeszyt. 

- Absolutnie, leje taki deszcz, że żal wypuścić psa z 

domu. Tato pójdzie.  

 

●   ●   ● 
 

Mój doradca kredytowy w 2019 roku do mnie: "Hehe! 

Panie, pan się nie przejmuje. Żeby stopy podskoczyły 

do 5% to chyba jakaś wojna musiałaby wybuchnąć albo 

epidemia..."  

 

●   ●   ● 

 

- Tato, co to są "sankcje"?  

- Twoja matka zabrania ci oglądać horrory? To są sank-

cje. 

- Tato. a babcia zabrania dziadkowi pić - czy to też są 

sankcje? 

- Nie, synu - to już embargo.  
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Szanowni mieszkańcy Gminy Sułów 
 
Święta Wielkanocne to niezwykły czas, który jednoczy ro-
dziny przy paschalnym stole, napełnia wszystkich pokojem 
niosącym radość i wzajemną życzliwość. 
 
Pragniemy, aby świąteczny czas był dla wszystkich moto-
rem do realizacji wszelkich planów, a także bodźcem do 
podejmowania wielu dobrych działań, których realizacja 
pozwoli z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość. 
 
Życzymy spokojnych, zdrowych i pogodnych Świąt Wielka-
nocnych! 

Przewodniczący Rady 
Gminy Sułów 

Ryszard Pietrykowski 
Wójt Gminy Sułów 

Leon Bulak 

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

