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POMOC DLA REJONU MANIEWICZE W UKRAINIE 

W Wielki Piątek 15 kwietnia br.  delegacja Gminy Sułów 

przekazała dary dla naszego partnerskiego rejonu Ma-

niewicze w obwodzie wołyńskim. Były to dary zbierane 

przez Urząd Gminy oraz miejscowe Parafie, Szkoły Pod-

stawowe, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich. 

Udało się zebrać i przekazać produkty, które zajmowały 

w sumie trzy wypełnione po brzegi busy strażackie. Były 

to samochody OSP Sułówek, OSP Sułów i OSP Źrebce. 

Wśród produktów znalazły się m.in. długoterminowe 

produkty spożywcze, ubrania i koce, środki higieniczne, 

środki czystości, leki, a także wózki i kule ortopedycz-

ne. 

 

Delegacji przewodniczył Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, 

towarzyszyli mu pracownicy urzędu, członkowie Rady 

Gminy oraz druhowie strażacy. Na miejscu, czyli przej-

ściu granicznym w Zosinie, spotkaliśmy się z przedsta-

wicielami rejonu Maniewicze na Ukrainie w obwodzie 

wołyńskim na czele z przewodniczącym Ołeksandrem 

Gawrylukiem. Oprócz przekazania darów wymienione 

zostały oficjalne pisma i serdeczne podziękowania. 

Przedstawiciele strony ukraińskiej byli bardzo wdzięcz-

ni za gest solidarności i wszelką okazaną pomoc, nie 

kryli łez. 

 

W imieniu zaprzyjaźnionych mieszkańców rejonu Manie-

wicze przekazujemy słowa gorących podziękowań dla 

wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączyli się w ak-

cję pomocową ofiarowując wszelkie potrzebne dary. 

 

A oto treść życzeń przekazanych nam przez przyjaciół z 

Maniewicz. 

  

„Radosnych Świąt Wielkanocnych! 

  

Drogi Leonie Bulak, mieszkańcy gminy Sułów i wszyscy 

Polacy! 

 

Serdecznie życzę wesołych Świąt Wielkanocnych! Wiel-

kanoc to nie tylko święto religijne, ale także jasne 

dziedzictwo kulturowe wszystkich Narodów Europy, 

będące symbolem zwycięstwem życia nad śmiercią, 

dobra nad złem, światła nad ciemnością , wiary nad 

beznadziejnością. Obchodzi się go zapowiedzią praw-

dziwej kwitnącej i ciepłej wiosny, którą w tym roku 

przyćmiewają działania rosyjskiego agresora. Rzeczypo-

spolita Polska jako jedna z pierwszych wyraziła popar-

cie dla narodu ukraińskiego i nadal wspiera walkę z 

okrucieństwem, przemocą i eksterminacją Ukraińców 

przez wojska rosyjskie. Serdeczne podziękowania za 

pomoc w zbliżeniu się do zwycięstwa! 

 

Niech wielkie święto Zmartwychwstania Chrystusa za-

początkuje w waszym życiu nowe zwycięstwa i osią-

gnięcia. Niech spełnią się dobre myśli i uczynki, marze-

nia i aspiracje. Niech łaska Pana rozgrzeje, da zdrowie, 

przyniesie dobro, radość i szczęście, da siłę do pokony-

wania trudności i niezachwianą wiarę w najlepsze ju-

tro! W obchodach pozdrowienia wielkanocnego 

„Chrystus Zmartwychwstał” pragnę , aby wasze życie 

było czyste, jak Święty Ogień Łaski, jak pachnące ciasto 

Wielkanocne, jak kolorowa ukraińskie jajko wielkanoc-

ne.” 

  

z poważaniem 

Przewodniczący Segyshchyna 

Ołeksandr Gavryluk 
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NAUKA PATRIOTYZMU 

Patriotyzm to postawa wyrażająca szacunek, 

umiłowanie i oddanie własnej ojczyźnie. Uczy-

my się go od naszych najbliższych, wspólnie 

przeżywając ważne narodowe rocznice i świę-

ta. Dojrzewamy do tej postawy także w szkole 

i lokalnej wspólnocie, której jesteśmy częścią. 

Tak naprawdę, przez całe swoje życie uczymy 

się czym jest Ojczyzna i miłość do niej. 

 

Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej przypa-

dające 2 maja to okazja do corocznych uroczy-

stych obchodów, odbywających się w gminie 

Sułów, poświęconych nie tylko narodowym 

symbolom, ale i pamiątce uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja. W przygotowaniu uroczystości, 

objętej jak co roku patronatem władz samo-

rządowych uczestniczyli zarówno pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie, jak i 

nauczyciele oraz młodzież ucząca się w pobli-

skiej Szkole Podstawowej w Sułowie, wraz z instrukto-

rem muzycznym, pracującym z młodymi muzykami w 

Gminnej Orkiestrze Dętej. 

 

Obchody Dnia Flagi rozpoczęły się Mszą świętą w kapli-

cy bł. Czesława w Sułowie. Nabożeństwo odprawił ks. 

Marek Gudz- proboszcz parafii pw. św. app. Piotra i 

Pawła w Tworyczowie. Następnie, uczestnicy wydarze-

nia udali się do Sali konferencyjnej w budynku dawnej 

remizo-świetlicy w Sułowie, by wziąć udział w części 

artystycznej obchodów Dnia Flagi. Po krótkim przywita-

niu i wprowadzeniu na scenie pojawili się młodzi akto-

rzy – uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Suło-

wie, którzy zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne 

poświęcone obchodom Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja. 

Młodzi wykonawcy przywołali na scenę historię, tą daw-

ną, piękną i podniosłą. Recytowano wiersze, wykonywa-

no utwory muzyczne, a wszystko przepleciono rysem 

historycznym. Kiedy zaś padło wezwanie „Do Hymnu” w 

oczach wielu uczestników zakręciły się łzy. Gromkie 

brawa na zakończenie występu stanowiły doskonałe 

podsumowanie widowiska i cierpliwej pracy pedagogów 

wraz z młodzieżą, którym udało się przywołać na scenę 

Polskę! i obudzić w widzach patriotyzm. 

 

Następnie na scenie pojawili się młodzi muzycy, m.in. 

członkowie Gminnej Orkiestry Dętej Gminy Sułów, któ-

rzy pod batutą instruktora muzycznego Pana Roberta 

Słupskiego przygotowali patriotyczny koncert, z okazji 

uroczystych obchodów Święta Flagi i Konstytucji 3 Ma-

ja. Wybrane specjalnie z tej okazji utwory muzyczne, 

których historię i okoliczności powstania przywoływał 

Pan Robert stworzyły niepowtarzalny występ. Wspania-

ła gra młodych muzyków budziła w widzach podziw i 

szacunek. Kameralny koncert przerodził się w piękne 

widowisko, które na długo pozostanie w sercach słucha-

czy. 

 

Polska flaga ma szczególną moc – moc budującą wspól-

notę, przekonali się o tym uczestnicy tegorocznych 

Gminnych obchodów Święta Flagi, byli to zarówno 

przedstawiciele gminnych władz samorządowych na 

czele z Wójtem Gminy Sułów – Panem Leonem Bula-

kiem, Skarbnikiem Gminy Panią Aleksandrą Zając, Prze-

wodniczącym Rady Gminy Panem Ryszardem Pietrykow-

skim, jak również dyrektorzy naszych gminnych szkół 

podstawowych w osobach Pani Haliny Godzisz i Pani 

Joanny Pomarańskiej, nauczyciele, rodzice, dzieci i 

młodzież, mieszkańcy naszej gminy. 

 

Serdeczne podziękowania składam na ręce tych wszyst-

kich osób, których szlachetny wysiłek przyczynił się do 

uświetnienia Dnia Flagi: dzieciom i młodzieży, wszyst-

kim wykonawcom i aktorom za ich talent i odwagę, za 

to, że budzą w nas dorosłych nadzieję, na wzra-

stające pod naszymi skrzydłami wspaniałe poko-

lenie; pedagogom za ich cierpliwość i wysiłek w 

przygotowaniu patriotycznej akademii: Pani Izie 

Niewiadomskiej-Kostrubiec, Pani Małgorzacie 

Szymanek i Pani Marii Bartoszczyk. Jak również 

wychowawczyniom klasy 2 i 3 Paniom Ewie Lata-

wiec i Renacie Dudzie za pomoc w powstawaniu 

wyjątkowej scenografii. Instruktorowi muzyczne-

mu Gminnej Orkiestry Dętej Gminy Sułów Panu 

Robertowi Słupskiemu za to, że dodaje skrzydeł 

młodym muzykom. Pracownikom GBP w Sułowie 

za ich zaangażowanie i kreatywność oraz zmysł 

organizacyjny.  

 

Marta Radzik 
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Kult świętego Floriana jest w naszym kraju bar-

dzo rozpowszechniony, a patron strażaków cieszy 

się wielkim szacunkiem. Nic więc dziwnego, że 4 

maja każdego roku obchodzony jest bardzo uro-

czyście – jako patronalne święto i dzień poświę-

cony druhom strażakom. Tegoroczne obchody 

dnia św. Floriana odbywały się w Tworyczowie i 

rozpoczęły się jak zawsze uroczystym przemar-

szem strażaków spod budynku Remizy OSP do ko-

ścioła parafialnego w Tworyczowie. Maszerują-

cych prowadził Tomasz Bartnik—Komendant 

Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 

Sułowie. Następnie uroczystą mszę św. w intencji 

strażaków odprawił ks. proboszcz Marek Gudz. 

 

Po zakończeniu uroczystości w kościele druhowie 

strażacy udali się ponownie na plac przed remizą 

OSP, gdzie odbyła się tradycyjna zbiórka. Uroczy-

stość nie obyła się bez okolicznościowych prze-

mówień, głos zabrali m.in.  Stanisław Grześko—

Starosta Zamojski, będący jednocześnie Preze-

sem Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Leon Bulak 

Wójt Gminy Sułów, będący jednocześnie wicepre-

zesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 

Sułowie, mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szozda— 

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zamościu oraz Lidia Pańczyk—

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 

Sułowie 

 

Po zakończeniu części oficjalnej, gospodarze te-

gorocznego strażackiego święta zaprosili wszystkich 

uczestników na poczęstunek.  

ŚWIETO STRAŻY POŻARNYCH W TWORYCZOWIE 

GMIN SUŁÓW I NIELISZ 

 
05 CZERWCA 2022 

 
NIELISZ 

(boisko za kościołem) 

ZAWODY STRAŻACKIE  
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OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIE-

PŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW 

Do 30.06.2022 r. każdy właściciel i zarządca budynku 

ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków. Deklaracje można złożyć 

do CEEB online poprzez portal ZONE pod adre-

sem www.zone.gunb.gov.pl , pobrać deklarację w wer-

sji papierowej z portalu  lub zgłosić się do Urzędu Gmi-

ny Sułów. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla 

każdego właściciela budynku. Osoby, które posiadają 

źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 

lipca 2021 r. na złożenie deklaracji mają czas do 

30.06.2022 r., natomiast jeżeli źródło ciepła bądź spa-

lania paliw zostało zainstalowane po 21 lipca 2021 r., 

osoby te mają obowiązek złożenia deklaracji w termi-

nie 14 dni. 

NOWE DROGI W GMINIE SUŁÓW 

Ukończone zostały prace polegające na 

przebudowie 10 odcinków dróg gminnych 

na terenie Gminy Sułów. Odcinki o łącz-

nej długości 2 600 m. zyskały nową na-

wierzchnię asfaltową. 

 

  

 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 miejscowości 

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. 

 

Wieści gminne 

W Deszkowicach Pierwszych została wybudowana napo-

wietrzna linia oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem.  

BUDOWA OŚWIETLENIA  

W DESZKOWICACH PIERWSZYCH 
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ZASŁUŻENI DLA SĄSIADKI 
 

IV CZĘŚĆ – KONTYNUACJA PRAC WYKOPALISKOWYCH NA GRODZISKU  
„SUTIEJSK” 

Coroczne systematyczne prace wykopaliskowe prowa-

dzone na obiekcie Grodziska „Sutiejsk” to pełne skrzy-

nie pozyskanych materiałów wykopaliskowych. Zarówno 

materiały z wykopalisk przedwojennych, jak i tych po-

wojennych przechodziły różne koleje.  Często  były 

dość niefortunnie przechowywane. Były to przede 

wszystkim  materiały  wykopaliskowe dotyczące osady 

już w II wieku po Chrystusie.  

 

Odkryte przedmioty w czasie badań naukowych prowa-

dzonych przed 1939 rokiem w Sąsiadce ukrył przed hi-

tlerowcami dr Zygmunt Klukowski, przechowując je 

przez całą okupację w piwnicach szpitala w Szczebrze-

szynie.  

 

Olbrzymia ilość naczyń ceramicznych, ułamków przed-

miotów z rogu, kości i metali znajduje się obecnie w 

Warszawie oczekując na ekspozycję. W pierwszej kolej-

ności było to Muzeum  Archeologiczne im. Erazma Ma-

jewskiego Towarzystwa Naukowego  Warszawskiego w 

Pałacu Staszica. Następnie przeniesione zostały do piw-

nic Pałacu Staszica. Kolejno włączano je do zbiorów 

Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 

gmachu Muzeum Narodowego.  

 

Dzięki długoletnim pracom jest to jedno z najpełniej 

przebadanych grodzisk Małopolski. Prace wykopaliskowe 

na obiekcie Grodziska przedstawia zdjęcie obok. 

 

Obecność tych uczonych ludzi trudniących  się archeo-

logią, pasjonatów historii to dla mieszkańców wsi i nie 

tylko, oprócz zainteresowania, również nowe znajomo-

ści, a nawet przyjaźnie (opinie najstarszego pokolenia 

mieszkańców).  

 

„Wały” jak nazywane było grodzisko, a szczególnie 

„donica” stanowiły i stanowią do tej pory naturalny 

stadion. Było to miejsce, gdzie odbywały się 

wszystkie uroczystości, takie jak np. dożynki. 

 

Potwierdzeniem na to jest szereg zdjęć znaj-

dujących się w miejscowej Izbie Pamięci, a 

także fotografia z jednej z takich uroczystości. 

Zdjęcie wykonane w tzw. „donicy”, czyli gro-

dzie właściwym. 

 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Sekretów  

wsi”. 

 

Stowarzyszenie „Grodzisko Sąsiadka – Daw-

ny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

 

Źródła: 

 Z. Wartołowska – Gród Czerwieński Sutiejsk 

na pograniczu polsko-ruskim; 

 Przewodnik Szczebrzeszyński – Trasy wy-

cieczkowe; 

 Zdjęcia ze zbiorów Izby Pamięci w Sąsiadce. 

Uroczystość dożynkowa w latach 50-tych XX wieku. 
Za stołem prezydialnym siedzą od lewej: prof.  Włodzimierz An-
toniewicz, miejscowy działacz – Jan Basiak, Doc. Zofia Wartołow-

ska, Franciszek Czarkowski oraz księża z parafii Mokrelipie.  
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Wieści szkolne 

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY/PLASTYCZNY O JANIE PAW-

LE II ,,JAN PAWEŁ II WIELKI 1920 – 2005” 

18 maja 2022r. w Szkole Podstawowej im. Św. 

Jana Pawła II w Michalowie uroczyście święto-

waliśmy Dzień Patrona. 

 

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele 

parafialnym w Klemensowie, po czym cała spo-

łeczność szkolna oraz zaproszeni goście wzięli 

udział w akademii mającej formę muzyczno – 

poetyckiego koncertu poświęconego Świętemu 

Janowi Pawłowi II, a przygotowanego przez 

uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani An-

ny Jaworskiej i Pani Doroty Gnieciak. W uroczy-

stościach wzięli udział: Wójt Gminy Sułów – Pan 

Leon Bulak, przedstawiciele okolicznych szkół 

oraz Rodzice naszych wychowanków. 

 

W dalszej kolejności odbył się finał II Wojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II Wielki 

1920 – 2005” pod patronatem Lubelskiego Kuratora 

Oświaty – Pani Teresy Misiuk, Kurii Diecezji Zamojsko – 

Lubaczowskiej oraz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

 

W konkursie wzięło udział 10 uczniów z pięciu szkół. 

Zmagania finałowe polegały na rozwiązaniu testu skła-

dającego się z 25 pytań o charakterze otwartym, doty-

czących życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II. 

 

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. 

 

Komisja konkursowa w składzie: 

• Przewodniczący – ks. Proboszcz Ireneusz Fedec 

• Sekretarz – Dorota Gnieciak 

• Członek – dyr. Joanna Pomarańska 

  

rozstrzygnęła, jak następuje: 

  

I miejsce – Krystian Łapa, uczeń Szkoły Podstawowej w 

Tworyczowie (opiekun – Pani Marzena Złomańczuk); 

II miejsce – Igor Waga, Szkoła Podstawowa w Wielączy 

(opiekun – Pani Małgorzata Obszyńska); 

III miejsce – Mariola Kowalczyk, uczennica Szkoła Pod-

stawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie (opiekun – 

Pani Dorota Gnieciak). 

 

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. 

Wszystkim uczniom oraz opiekunom serdecznie gratulu-

jemy wiedzy oraz wkładu pracy! 

  

Jednocześnie rozstrzygnięto II Wojewódzki Konkurs Pla-

styczny o Janie Pawle II ,,Jan Paweł II Wielki 1920 – 

2005” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty – 

Pani Teresy Misiuk, Kurii Diecezji Zamojsko – Lubaczow-

skiej oraz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

  

Komisja konkursowa w składzie: 

• Przewodniczący – dyr. Joanna Pomarańska 

• Sekretarz – Bożena Chwiejczak 

• Członkowie – Anna Jaworska 

• – ks. proboszcz Ireneusz Fedec 

dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z przyjęty-

mi w regulaminie kryteriami: 

• zgodność z tematyką konkursu, 

• oryginalność spojrzenia autora na tematykę, 

• walory artystyczne, 

• samodzielność wykonania pracy. 

  

Przyznano nagrody następującym osobom: 

I miejsce - Lilianna Misiarz, uczennica Szkoła Podsta-

wowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie 

(opiekun – Pani Joanna Ochmańska); 

II miejsce - Lena Sagan, uczennica Szkoły Podstawowej 

im. Św. Jana Pawła II w Michalowie (opiekun – Pani Jo-

anna Popielec); 

III miejsce -Emilia Kościk, uczennica Szkoły Podstawo-

wej nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie 

(opiekun – Pani Joanna Ochmańska); 

  

Wyróżnienie - 

• Filip Zgnilec, uczeń Szkoły Podstawowej w Wielączy 

(opiekun – Pani Małgorzata Obszyńska); 

• Marcel Ryń, uczeń Szkoły Podstawowej w Wielączy 

(opiekun – Pani Małgorzata Obszyńska); 

• Antoni Pytlowski, uczeń Szkoły Podstawowej w Wie-

lączy (opiekun – Pani Małgorzata Obszyńska); 

• Klaudia Pańczyk, uczennica Szkoły Podstawowej im. 

Św. Jana Pawła II w Michalowie (opiekun – Pani Ma-

rzenna Hasiec); 

• Emilia Krzeszowiec, uczennica Szkoły Podstawowej 

im. Św. Jana Pawła II w Michalowie (opiekun – Pani 

Marzenna Hasiec); 

  

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! 

  

Dalsze zmagania w obydwu odsłonach konkursu już za 

rok! 

SP w Michalowie 
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22 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy Światowy Dzień 

Ziemi. 

Celem akcji było  promowanie postaw ekologicznych i 

zachęcenie  

do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyja-

zny dla naszej planety. 

 

Hasło Dnia Ziemi 2022 brzmiało: „Inwestujmy w naszą 

planetę”. 

Uczniowie naszej szkoły, od przedszkola do klasy 

ósmej, czynnie włączyli się w obchody Dnia Ziemi. Pla-

katy propagujące ochronę Ziemi wykonały dzieci klas 0 

– II. Natomiast uczniowie klas IV – VIII brali udział w 

Szkolnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej. 

 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

I miejsce – klasa VI 

II miejsce – klasa V 

III miejsce – klasa IV 

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dal-

szych działań na rzecz ochrony planety Ziemi. 

 

Dorota Bojarska - Śledź 

SP w Tworyczowie 

ELIMINACJE POWIATOWE XXXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIE-
JU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

Eliminacje powiatowe XXXXIII Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbyły się 30 

kwietnia 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogo-

wego w Zamościu po dwóch latach przerwy spowodo-

wanej pandemią COVID-19. Gminę Sułów reprezento-

wała drużyna, która wygrała eliminacje gminne, tj. 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie przygotowy-

wani pod kierunkiem Pani Anny Godzisz. 

 

Turniej składał się z pięciu konkurencji, tj.: 

• test z przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów i 

motorowerzystów, 

• test polegającego na rozstrzyganiu kolejności prze-

jazdu na skrzyżowaniach, 

• jazda po miasteczku ruchu drogowego, 

• jazda po torze przeszkód, 

• pierwsza pomoc przedmedyczna. 

 

Nasi uczniowie w składzie: Hubert Godzisz, Jakub 

Chmielewski, Gabriel Mazur startowali w drugiej grupie 

wiekowej. Rywalizacja była bardzo wyrównana i stała 

na wysokim poziomie. Gabriel Mazur zajął 2.miejsce, a 

Jakub Chmielewski 3.miejsce spośród wszystkich 

uczestników w konkurencji test wiedzy. Hubert Godzisz 

i Gabriel Mazur bardzo dobrze przejechali tor prze-

szkód. Jakub Chmielewski zdobył najwięcej punktów z 

testu ze skrzyżowań. Cała drużyna zaprezentowała się 

bardzo dobrze na miasteczku ruchu drogowego oraz w 

konkurencji pierwszej pomocy, tzn., że świetnie znają 

przepisy ruchu drogowego oraz wiedzą jak pomóc oso-

bie potrzebującej pomocy przedmedycznej. Ostatecz-

nie drużyna zajęła 5.miejsce w rywalizacji drużynowej. 

Gratulujemy uczniom sukcesów indywidualnych oraz 

udziału w etapie powiatowym Turnieju. Na pewno była 

to dla nich dobra lekcja wychowania komunikacyjnego, 

która zaowocuje w przyszłości poprzez bezpieczne 

uczestnictwo w ruchu drogowym. 

 

Anna Godzisz 

SP w Sułowie 
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Jedzą, piją, lulki palą, 

 Tańce, hulanka, swawola; 

Ledwie karczmy nie rozwalą, 

 Cha cha, chi chi, hejże, hola! 

 

Tak widział karczmę Adam Mickiewicz w balladzie „Pani 

Twardowska”. Opisy karczmy pojawiają się w wielu 

innych utworach polskich pisarzy i nic dziwnego wszak 

był to nieodzowny element polskiego krajobrazu. We 

wsi często gęsto nie było kościoła, ale karczma być mu-

siała i to niejedna. Czasami w jednej wiosce (wcale nie 

takiej licznej) było trzy do pięciu takich przybytków, 

jedna na kilkanaście chałup. Dlaczego? Był to przemyśl-

ny element okrutnego systemu wyzysku i upodlenia 

chłopa, element, który rzucił się długim cieniem na 

polskie społeczeństwo i którego skutki dają się odczuć 

jeszcze do dziś. Czepiam się? Pozwólcie więc wytłuma-

czyć, dlaczego tak sądzę. 

 

Karczma (również austeria, oberża, zajazd, gospoda, 

gościniec) był to budynek służący jako miejsce spotkań 

i wyszynku oraz czasami jako dom zajezdny przezna-

czony dla podróżnych. Informacje o pierwszych polskich 

karczmach, zwanych z łacińska „tawernami”, pochodzą 

z Kroniki Galla Anonima. Autor zapisał, że z okazji żało-

by po śmierci Bolesława Chrobrego, w gospodach zamil-

kły dźwięki muzyki. Jednak lokale takie zapewne funk-

cjonowały już wcześniej. Ze względu na potencjalnych 

klientów, wznoszono je najczęściej przy szlakach droż-

nych, przeprawach rzecznych, ośrodkach handlowych i 

komorach celnych. Pierwotnie karczma miała zapew-

niać skromny nocleg, podstawowe wyżywienie i alkohol 

– głównie piwo, a w mniejszym zakresie miód oraz wi-

no. Dodatkowo, ponieważ w dawnych wsiach i mia-

steczkach nie było budynków publicznych, tę rolę pełni-

ły właśnie karczmy. To tam odbywały się zebrania wiej-

skiej starszyzny, urzędnicy królewscy pobierali cła i 

podatki, sprawowano sądy, a nawet zawierano związki 

małżeńskie, co niekoniecznie podobało się klerowi. Nie-

które karczmy spełniały również rolę sklepu, w którym 

mieszkańcy wsi mogli nabyć gwoździe, sól, cukier, śle-

dzie, dodatki krawieckie, a także sprzedać część pło-

dów ze swego gospodarstwa. Szczególnie powszechne 

były karczmy plebańskie. Usytuowane zazwyczaj w po-

bliżu kościoła, nastawione były na obsługę powracają-

cych ze mszy świętej wiernych. Karczmy takie przynosi-

ły spory dochód i należały do uposażenia plebana. Naj-

częściej wypuszczane były w dzierżawę, ale zdarzały 

się przypadki, że pomimo zakazów, kapłan osobiście 

zajmował się karczmarstwem. Zygmunt Gloger w 

„Encyklopedii Staropolskiej” pisał: „Już za doby pia-

stowskiej karczmy pospolite były po wsiach i miastecz-

kach polskich, jako gospody dla podróżnych i miejsca 

do narad i biesiad miejscowej ludności. W czasach, gdy 

kościoły były rzadko po kraju rozsiane, ludność przyby-

wająca w dnie świąteczne z daleka, musiała mieć przy 

kościele dach gościnny na popas, sami więc proboszcze 

starali się o to, aby w pobliżu świątyni była obszerna 

gospoda”.  

 

W średniowiecznej karczmie nie obowiązywały wyraźne 

podziały klasowe. Bardzo często przy jednym stole za-

siadali duchowni, szlachta, mieszczanie i chłopi. W 

większych miastach czasami zdarzały się przypadki, że 

lokal był przeznaczony dla tzw. lepszej klienteli, gdzie 

włóczędzy, chłopi czy ubodzy mieszczanie nie mieli 

wstępu. 

 

Historia karczmy jest ściśle związana z prawem propi-

nacji, znanym od czasów wczesnego średniowiecza. 

Początkowo było ono wyłącznym przywilejem panujące-

go. Z czasem możliwość produkcji i sprzedaży wyrobów 

alkoholowych zyskali też właściciele ziemscy oraz osoby 

bądź instytucje, którym za odpowiednią opłatą udziela-

no specjalnego pozwolenia (tzw. monopol propinacyj-

ny), w ten sposób powstały karczmy sołtysie i plebań-

skie, a ponieważ w wielu miasteczkach i wioskach wol-

no było warzyć piwo i miody każdemu kto chciał i mógł, 

karczmy chłopskie i mieszczańskie wcale nie były rzad-

kością. Do XVII wieku właściwie nie znano gorzałki, jeśli 

nawet ją pijano to tylko na dworach szlacheckich, chło-

pi nie znali smaku wódki. 

 

Jak wyglądała typowa karczma? Nie był to okazały bu-

dynek, przeważnie wyglądał jak zwykła wiejska chata, 

do której dobudowano większe pomieszczenie pełniące 

właśnie rolę karczmy. Izba ta była również o wiele le-

piej oświetlona niż reszta pomieszczeń, bywało, że 

miała nawet cztery okna. Znajdował się w niej jeden 

duży stół (czasami dwa, gdy izba była większa), otoczo-

ny ławami, na których siadano w wielkim ścisku i po-

mieszaniu. Nikomu to nie przeszkadzało, wszak przy-

chodzono tam, żeby spotkać i zabawić się z sąsiadami, 

a nie siedzieć osobno. Oczywiście w pomieszczeniu mu-

siał być też szynkwas z glinianymi dzbanami i drewnia-

nymi lub blaszanymi kubkami „kwaterkami”. W zimie 

grzano się przy piecu, który był też źródłem światła. 

Latem po zmroku zapalano świece lub kaganki. Karcz-

marz z rodziną mieszkał w niewielkiej izdebce za ścia-

ną. Wiejska karczma była przedsięwzięciem rodzinnym. 

Jedzenia raczej nie oferowano, oczywiście oprócz przy-

słowiowego śledzia. Zjeść co nieco można było zjeść w 

większych, przydrożnych zajazdach, jednak ówcześni 

podróżnicy absolutnie nie polecali jedzenia w tych 

przybytkach. Twierdzili, że było wyjątkowo podłe. 

 

Karczmy leżące przy drogach różniły się nieco od tych 

typowych wiejskich. Przede wszystkim miały stan, czyli 

zajezdnię dla wozów i koni i izby gościnne dla gości, 

którzy musieli przenocować. Żadnych luksusów spodzie-

wać się nie należało. Do spania służyły twarde ławy, 

czasami karczmarz oferował pościel. Jedzenie było 

równie złe jak w tych wiejskich. Można było zjeść 

chleb, wędzoną słoninę, ser, kiełbasę.  Polskie karczmy 

nie cieszyły się uznaniem. Cudzoziemcy, którym przy-

szło wędrować przez Polskę, żalili się na brud, złe je-

dzenie i fatalne warunki do snu i wypoczynku. Ci którzy 

nie zaopatrzyli się we własne łóżko i pościel, musieli się 

zadowolić twardym zydlem lub wiązką słomy. Karczmy 

przeważnie były budynkami wybudowanymi z drewna, 

ze słomianym lub gontowym poszyciem dachu. Od XVIII 

stulecia wznoszona je z cegły lub tzw. pruskiego muru. 

Widocznym zewnętrznym wyróżnikiem karczmy od in-

nych budynków była wiecha, oznaczająca wyszynk trun-

KARCZMY POLSKIE, RADOŚĆ CZY PRZEKLEŃSTWO 
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ków. Jeszcze w XVI wieku chłopom wolno było warzyć 

piwo we własnych zagrodach, dwór pobierał za to opła-

ty, ale z reguły wydawał na to zgodę. Sytuacja zaczęła 

zmieniać się z końcem wieku XVI i początkiem XVII, gdy 

załamał się handel zbożem, który stanowił dla szlachty 

potężne źródło dochodów. Właściciele wiosek zaczęli 

poszukiwać nowych źródeł dochodów, m.in. wzorem 

folwarków kościelnych zaczęto stawiać przy folwarkach 

dworskich browary. Panowie zachęcali chłopów do picia 

w karczmach i jednocześnie zabraniali produkcji piwa 

w chłopskich gospodarstwach, sprowadzania obcych 

trunków, picia w karczmach nie należących do dworu. 

Jest to zrozumiałe, bo wówczas pieniądze chłopskie nie 

trafiały do kieszeni właściciela jego wioski, nie mówiąc 

o tym, że w obcych karczmach chłop mógł się odprężyć 

i nie bać się, że jeśli po pijanemu „chlapnie” co na 

swojego pana to natychmiast zostanie mu to doniesio-

ne. Czy przez karczmarza, czy przez uczynnych sąsia-

dów. Kary za picie w obcych przybytkach były ogromne, 

grzywna wynosiła 8 zł polskich (obecnie byłoby to około 

900 zł). Szlachta, gdy pozbyła się chłopskiej konkuren-

cji w warzeniu piwa i odizolowała chłopów od innych 

wsi, poczuła się całkowicie bezkarna. Piwo produkowa-

ne przez dworskie browary było podłej jakości i drogie. 

Można by powiedzieć: przecież nie musieli pić. Pić mo-

że nie musieli, ale kupować już tak. Poddany miał obo-

wiązek nabyć określoną ilość piwa i za niego zapłacić. 

Czasami piwo zupełnie nie nadawało się do picia i było 

po prostu wylewane świniom, ale do nie zwalniało od 

zapłaty za nie. Zawłaszczenie browarnictwa jednak nie 

spełniało rosnących oczekiwań szlachty. Dochód był 

spory, ale nie rekompensował utraty dochodów z tytułu 

upadającego handlu zbożem, nie mówiąc o tym, że 

chmiel trzeba było kupować. Poza tym piwo było nisko-

procentowe, ale za to kaloryczne. Trudno było upić się 

nim, ale można było najeść. A co najgorsze chłopi nie 

wpadali w nałóg pijaństwa, który by ich zmuszał do wy-

pijania coraz większych ilości. I wówczas pojawił się 

szatański w swej prostocie pomysł zagospodarowania 

nadwyżek zboża, a mianowicie postanowiono produko-

wać z tego zboża wódkę i zmuszać chłopów do jej wy-

pijania poprzez system propinacji, czyli m.in. przymu-

sowe kontyngenty. Często za wykonane na rzecz dworu 

prace płacono kwitami na towary produkowane przez 

dwór, które można było nabyć tylko w dworskiej karcz-

mie. I tak chłop musiał uprawić zboże, zebrać go, od-

dać do majątku, a następnie kupić drogo wyprodukowa-

ną przez dworskie gorzelnie wódkę. Szlachcic nie mu-

siał właściwie już nic robić oprócz liczenia dochodów. 

 

Koło się zamknęło i samo napędzało. Genialne rozwią-

zanie, które na setki lat położyło się ponurym cieniem 

na ludności wiejskiej. Do picia zmuszano systemem kar 

oraz stopniowym wciąganiem w nałóg alkoholizmu po-

przez ustanowienie picia wódki elementem wiejskiej 

kultury. Wódką płaciło się za pracę, wódka była związa-

na ze świętami religijnymi, bez wódki nie wyobrażano 

sobie ślubów, chrzcin, styp. Swatowie, którzy szli do 

upatrzonej panny w imieniu kawalera oczywiście nieśli 

wódkę. Jeśli dziewczyna przepiła to było wiadomo, że 

przyjmuje oświadczyny. Bywało, że pan wydawał ze-

zwolenie na ślub dopiero wtedy, gdy chłop wziął w jego 

karczmie odpowiednią ilość alkoholu. Wódką opijano 

każdą handlową transakcję, nie wyobrażano sobie jej 

bez tzw. litkupu. Zresztą zwyczaj ten utrzymał się do 

czasów współczesnych, podobnie jak obdarowywanie 

alkoholem urzędników i znacznych osób. 

 

Jednak nie można karczmy demonizować. Dla chłopa 

przeciążonego pracą, ubogiego, wiecznie zatroskanego 

jak wyżywić rodzinę stanowiła ona pewnego rodzaju 

rozrywkę. Pozwalała zapomnieć o beznadziejnym, nie-

wolniczym życiu.  

 

Pobyt w karczmie pozwalał na chwilowe oderwanie się 

od szarej rzeczywistości dnia codziennego. Można więc 

przyjąć, że psychologiczna i społeczno-gospodarcza 

sytuacja chłopa pańszczyźnianego wytwarzała skłon-

ność do częstego korzystania z karczmy i tym samym 

sprzyjała rozwojowi nałogu pijaństwa. Faktyczne sto-

sunki panujące w karczmie zazwyczaj znacznie odbie-

gały od obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Chłopi 

urządzali tam zabawy, grali w karty, kości, niejedno-

krotnie dochodziło też do kłótni i bójek. Było to miej-

sce, gdzie normy moralno-religijne często były pozosta-

wiane za progiem, szczególnie w sprawach współżycia 

seksualnego.  

 

 

W karczmie odbywały się zaręczyny, wesela, chrzciny i 

stypy, co w połączeniu z dużą ilością wypitego alkoholu 

prowadziło do pewnych rozluźnień obyczajowych. To 

tutaj poddani załatwiali między sobą swoje porachunki, 

bez uciekania się do orzeczenia pańskiego czy wyroku 

wójtowskiego. Było to również miejsce spotkań różnego 

rodzaju złoczyńców oraz miejsce, gdzie rodził się bunt 

przeciw uciskowi feudalnemu. Oczywiście ciężkie życie 

nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla alkoholizmu, 

szczególnie, gdy na wódkę wydawane były nędzne gro-

sze, które udawało się zarobić, a rodzina chłopa była 

ciągle głodna.   Pijanym lub skacowanym chłopem, my-

ślącym tylko o tym by znowu się napić łatwiej było rzą-

dzić i łatwiej było oszukiwać go. Panowie zacierali ręce 

z radości, gdy każdy grosz, który musieli chłopu zapła-

cić wracał do nich. Pili wszyscy: mężczyźni, kobiety i 

ponoć małe dzieci karczmarze częstowali wódką po to 

by wciągnąć je w nałóg i jak najszybciej zapewnić sobie 

nowych klientów. Trudno jest ustalić na podstawie za-

chowanych dokumentów, ile pili chłopi pańszczyźniani, 

szczególnie, że właściciele gorzelni nie byli zaintereso-

wani ujawnianiem prawdziwych danych w sytuacji, gdy 

od produkcji alkoholu trzeba było zapłacić podatek. 

Kamil Janicki w swojej książce „Pańszczyzna” pisze, że 

na nowożytnej wsi wypijano średnio 5-6 litrów gorzałki 

rocznie (oczywiście z wyjątkiem ziem ruskich, gdzie 

XVIII wieczna gospoda w Osowcu  
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spożycie było znacznie wyższe). Zachowały się 

dane ze wsi Rudy wg których na jedną rodzinę 

przypadało 19 litrów wódki i 1200 litrów piwa. 

Może to i nie są wielkie liczby w porównaniu do 

dzisiejszych, ale nie zapominajmy, że niedoży-

wieni i wycieńczeni ludzie nie potrzebowali wie-

le alkoholu, aby się odurzyć. Szczególnie gdy 

kubek wódki zapijano kilkoma litrami piwa. 

 

Pisząc o karczmach wiejskich nie można pomi-

nąć tematu karczmarzy. Czasami mógł to być 

zwykły chłop pańszczyźniany, któremu nakazano 

prowadzić karczmę, jednak w większości przy-

padków karczmy były oddawane w dzierżawę 

ludziom obcym po to by karczmarz był okiem i 

uchem pana, pilnował jego interesów, a nie spoufalał 

się z wieśniakami, z większością których był spokrew-

niony. Donosicielstwo było wręcz wpisane w zawód 

karczmarza. Człowiek, który w ten sposób przejmował 

wiejski wyszynk działał na własny rachunek, ale był 

zobowiązany dystrybuować dworskie towary oraz płacić 

co roku sumy dzierżawne. Te ostatnie były tak wysokie, 

że wprost wymuszały oszukiwanie i okradanie chłopów. 

Jednocześnie większość arendarzy starała się utrzymy-

wać jak najlepsze stosunki z gromadą, często służąc 

radą i pomocą w walce z feudalnym uciskiem. Dla spo-

łeczności wiejskiej karczmarz był zarówno sklepika-

rzem, szynkarzem, kupcem, lichwiarzem, doradcą i 

lekarzem. „Karczmarz – jak podawał Zygmunt Gloger za 

Jakubem Kazimierzem Haurem – powinien być zawsze 

trzeźwy, czujny i baczny, bo  w różnych głowach znaj-

dują się fantazje: znajdują się tanecznicy, są napastni-

cy i złodzieje. Karczmarz ma być ludzki, każdemu 

uprzejmy i dogodny. Wszelki hałas musi wcześnie 

uśmierzać, narzędzia kaleczące usuwać. Karczmarz ma 

mieć muzykę zwyczajną: dudę i skrzypka […] Miary 

sprawiedliwe ma trzymać[…] Karczmarka winna baczyć, 

aby żłobku w kredzie nie wyrzynała i dwóch kresek za 

jedną pijanemu chłopu nie znaczyła, piwa z konewki z 

góry nie pieniła”. Ponadto do najbardziej pożądanych 

cech karczmarza zaliczano też: pracowitość, spryt, ob-

rotność, przedsiębiorczość oraz umiejętność dopasowa-

nia się do różnych gustów i sytuacji. 

 

Utarła się opinia, że karczmarzami byli przeważnie Ży-

dzi. Owszem tak było na ziemiach wschodniej i połu-

dniowo wschodniej Polski, natomiast w innych regio-

nach funkcję tę sprawowali głównie Polacy i Niemcy. 

Jednak to Żydów najbardziej zapamiętano, pewnie z 

tej przyczyny, że z racji swej odmiennej kultury mocno 

wyróżniali się na tle miejscowej społeczności. Literatu-

ra dotycząca tego tematu także uwieczniła barwnych 

Żydów jako karczmarzy (Jankiel w „Panu Tadeuszu”, 

karczmarz w „Chłopach”). Tak prawdę mówiąc uwiecz-

nianie statecznych Niemców nie byłoby zbyt atrakcyj-

nym zabiegiem literackim. 

 

Można byłoby podsumować, że system propinacji był 

doskonałą maszyną samonapędzającą się, gdyby nie to, 

że paradoksalnie tracili na tym również właściciele ma-

jątków. Wynędzniały i pijany, lub skacowany chłop nie 

przedstawiał żadnej wartości jako siła robocza. Bronił 

się jak mógł przed jakimkolwiek wysiłkiem fizycznym i 

w zasadzie pracował tylko wtedy, gdy widział go nad-

zorca. Straszne jest to, że pan rozpijał poddanych po to 

by pomnażać majątek, a jednocześnie brzydził się nimi 

nazywając ich bydłem niegodnym nazywania człowie-

kiem, brudnym i rozpustnym motłochem niezdolnym do 

zadbania o podstawowe sprawy higieny, tępymi i dziki-

mi zwierzętami niezdolnymi do sformułowania naj-

prostszych myśli. Propinacja skończyła się wraz z 

pańszczyzną (wiek XIX), ale jej skutki przeżyły. Wieś po 

powstaniu styczniowym i po uzyskaniu niepodległości 

niewiele różniła się od tej pańszczyźnianej. Wódka, 

którą zaczęto produkować jeszcze tańszym kosztem z 

ziemniaków nadal była artykułem powszechnym i pożą-

danym. Niełatwo było pozbyć się alkoholizmu z dnia na 

dzień, szczególnie że i warunki życiowe ludności wiej-

skiej nie uległy znienacka magicznej poprawie. Wsze-

chobecna bieda, brak perspektyw, brak wykształcenia 

dalej sprzyjały pijaństwu.  

 

Mamy teraz wiek XXI, a dalej odczuwamy długotrwałe 

skutki wyzysku, który niosła propinacja. Niektóre z nich 

jak zagryzanie wódki śledziem, wręczanie alkoholu jako 

łapówek, oblewanie każdej uroczystości, każdej udanej 

transakcji weszły do naszej tradycji wręcz jako kanon. I 

bezsensowne jest twierdzenie, że jak to mówił pewien 

artysta kabaretowy „spożywanie środka poprawiającego 

nastrój” pomaga w naszym zapędzonym życiu na wszel-

kie stresy i problemy. Jeszcze nie widziałam żadnego 

kłopotu, który by się samoistnie rozwiązał tylko dlate-

go, że ktoś przekroczy miarę w piciu alkoholu. A kosz-

marny kac też nie pomaga. Ponoć wszystko dobre byle 

w miarę. Czy to prawda to już rozstrzygnięcie tergo 

problemu pozostawiam czytelnikom. 

 

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

 https://twojahistoria.pl/2018/05/20/staropolskie-

karczmy-brud-paskudne-jedzenie-niewygodne-

poslania-i-jedne-z-najwazniejszych-miejsc-w-dawnej 

Polsce 

 Rola karczmy w życiu dawnej wsi polskiej, opraco-

wanie Joanna Radziewicz 

 https://sztetl.org.pl/pl/slownik/karczma 

 www.wikipedia.pl 

 Kamil Janicki „Pańszczyzna” Wydawnictwo Poznań-

skie 2021 rok 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

ZAPIEKANY KALAFIOR 

 

1 dorodny kalafior, 2 szklanki mleka,  1 kg mięsa mielo-

nego, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, sól, pieprz, papryka w 

proszku słodka, 1 łyżeczka lubczyku świeżego, pół 

szklanki bułki tartej, 2 jajka, 2 łyżki majonezu, 30 dag 

żółtego sera.  

 

Kalafior obgotować w wodzie z dodatkiem dwóch szkla-

nek mleka i szczypty soli, ostudzić. Mięso przygotować 

jak na kotlety mielone, dodać cebulę podsmażoną na 

maśle z czosnkiem. Kalafior dokładnie nadziać pomię-

dzy różyczkami przygotowanym mięsem, ułożyć na 

blaszce. Górę kalafiora posmarować majonezem i posy-

pać startym żółtym serem. Piec 40 minut w temperatu-

rze 160 stopni.  

NAJPROSTSZE CIASTO Z OWOCAMI 

 

2 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 1 szklanka kwaśnej 

śmietany, 3 jajka, 1 łyżka proszku do pieczenia, cukier 

waniliowy, szczypta soli, dowolne owoce (truskawki, 

maliny, jagody, rabarbar, śliwki), cukier puder do po-

sypania.  

 

Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na pianę. Dodać 

szczyptę soli, stopniowo cukier i żółtka, cały czas ucie-

rając, a następnie śmietanę – po jednej łyżce. Do tak 

przygotowanej masy dodawać po łyżce przesianej i wy-

mieszanej z proszkiem do pieczenia mąki, delikatnie 

miksując. Można też zetrzeć skórkę z cytryny. Ciasto 

przelać do wysmarowanej tłuszczem formy, a następnie 

ułożyć owoce.  Piec w temperaturze 180 stopni przez 

45 minut. 

ZUPA MEKSYKAŃSKA 

 

25 dag mielonej wołowiny, 1 puszka pomidorów bez 

skórki, 1 puszka czerwonej fasoli, 1 puszka kukurydzy,  

1 czerwona papryka, 1 cebula, 3 szklanki bulion wa-

rzywnego, 2 łyżki przyprawy do potraw meksykańskich, 

1 łyżka oleju, sól, pieprz.  

 

Cebulę obrać, posiekać. Paprykę oczyścić z gniazd na-

siennych, umyć i pokroić w małą kostkę. Cebulę i pa-

prykę smażyć 3-4 minuty na rozgrzanym oleju, dodać 

mięso, smażyć kilka minut, aż się zrumieni. Pomidory 

osączyć, rozdrobnić, wrzucić do mięsa, doprawić solą, 

chili i przyprawą do potraw meksykańskich. Zalać bulio-

nem, gotować ok. 30 minut. Na 10 minut przed końcem 

gotowania dodać osączone: fasolę i kukurydzę.  Dopra-

wić do smaku. Podawać z grzankami z białego pieczy-

wa.  
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HUMOR 

Narzeczona do wybranka: 

- Po ślubie będziemy się dzielić wszystkimi problema-

mi... 

- Ale ja nie mam żadnych! 

- Bo jesteś kawalerem.  

 

●   ●   ● 

 

Czerwony Kapturek jechał do babci na rowerku. Złapał 

ją wilk, zabrał rowerek, a że był za ciężki połamał go. 

Zobaczył to niedźwiedź, złapał wilka, kazał pospawać 

rowerek i oddać Kapturkowi Następnego dnia, Czerwony 

Kapturek odwiedza babcię ze smakołykami. Wchodzi, 

stawia koszyczek i pyta: 

- Babciu, czemu masz takie duże uszy? 

- Żeby, Cię lepiej słyszeć! 

- A czemu masz takie wielkie ręce? 

- Żeby móc cię przytulić mocno 

- Babciu, a czemu masz takie czerwone oczy? 

- Od spawania, Dziewucho… Od tego spawania…  

 

●   ●   ● 

 

Konduktor do pijaka: 

- Bilet proszę! 

- Nieee maammm! 

- To płaci pan mandat! 

- Nie mammm pieeeniędzy! 

- A na wódkę Pan miał? 

- Koooleeega mnie ugooościł! 

- A na podróż to już nie dał?- z sarkazmem pyta konduk-

tor 

Na to pijak wyciągając flaszkę zza pazuchy: 

- Jak to nie dał???!!  

 

●   ●   ● 

 

Mężczyzna do kobiety: 
- Musisz bardzo uważać żeby nie zajść w ciążę. 

- Wiesz przecież, że mój mąż miał operację, by nie 

mieć dzieci. 

- Właśnie dlatego ci to mówię...  

 

Jasiu poszedł do szkoły. Już na pierwszej lekcji nauczy-

ciel woła go do tablicy: 

- Ja się nie nauczyłem, mówi Jasio. 

- Dlaczego? 

- Wczoraj mojego brata wypuścili z więzienia, gdzie 

siedział 15 lat za zamordowanie nauczyciela - odpowia-

da Jasio 

- Myślisz, że mnie nastraszysz?! Siadaj - cztery.  

 

●   ●   ● 

 

Ona: Żałuję, że dałam ci ten blender na święta… 
On: *popijając koktajl ze schabowego* dlaczego?  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawia dwóch kolegów: 

- Od sześciu lat codziennie rano wybieram się pobiegać. 

- To masz kondycję?  

- No nie wiem, wybieram się...  

 

●   ●   ● 

 

W Rosji: przychodzi facet do kiosku, kupuje gazetę, 

ogląda pierwszą stronę i wyrzuca, sprzedawca pyta się 

go:  

- Dlaczego wyrzucił pan gazetę? 

- Oglądałem tylko nekrologi 

- Ale nekrologów nie ma na pierwszej stronie! 

- Ten na który czekam będzie  

 

●   ●   ● 

 

- Przeszliśmy dzisiaj na kolejny etap związku. To coś 
poważniejszego. 

- Gratulacje! A co się wydarzyło? 

- Przeprosiłem ją za to, co jej się śniło. 

 

●   ●   ● 

 

Jasio siedzi z psem w poczekalni u weterynarza: 

- Azor, nie szczekaj tak! Zobacz, tam siedzi kotek i nie 

szczeka!  
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