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POLSKI ŁAD DLA GMINY SUŁÓW 

Dnia 17 czerwca 2022 roku na Rynku Wielkim w Zamo-

ściu miało miejsce uroczyste wręczenie promes samo-

rządowcom z terenu powiatu zamojskiego, których 

wnioski otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowe-

go Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicz-

nych, edycja II. Symboliczny czek dla Gminy Sułów w 

wysokości 6 574 399 zł Wójtowi Gminy Sułów Panu Le-

onowi Bulakowi wręczył wiceprezes Rady Ministrów Pan 

Jacek Sasin. Warto zauważyć, że Gmina Sułów otrzyma-

ła dofinansowanie na wszystkie trzy wnioski jakie mogła 

złożyć. A dofinansowanie uzyskały: 

 

 

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach 

Deszkowice pierwsze, Deszkowice Drugie i Rozło-

py-Kolonia—2 232 396 zł 

2. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miej-

scowości Sąsiadka—2 975 000 zł 

3. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gmi-

ny Sułów—1 367 003 zł 

OFICJALNE OTWARCIE DROGI  

DESZKOWICE PIERWSZE - RADECZNICA 

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne oddanie 

do użytkowania 10,8 km przebudowanych dróg powiato-

wych w miejscowościach: Uście, Mokrelipie, Sąsiadka, 

Źrebce, Kolonia Sułów, Deszkowice I zlokalizowanych 

na terenie gmin: Radecznica i Sułów. Przedsięwzięcie 

zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg (nabór 2021). 

 

Spotkanie poprowadził Starosta Zamojski Stanisław 

Grześko, który podziękował za współpracę i zrozumie-

nie dla podejmowanych przez Powiat Zamojski działań, 

mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury drogo-

wej: Wojewodzie Lubelskiemu – Lechowi Sprawce oraz 

obecnym na odbiorze Wójtom: Gminy Radecznica – Ma-

rianowi Szuperowi i Gminy Sułów – Leonowi Bulakowi 

oraz Januszowi Sadlikowi – wykonawcy robót. W spotka-

niu wzięli również udział m.in.: Radny Rady Powiatu w 

Zamościu – Lucjan Bednarz, Radni Gminy Radecznica, 

Radni Gminy Sułów i mieszkańcy. 

 

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przez 

Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Radecznica i 

Gminą Sułów. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 

10,9  mln zł, dofinansowanie RFRD ponad 5,44 mln. zł. 

Udzielona pomoc finansowa Gminy Radecznica wyniosła 

ok. 1,1 mln zł, a Gminy Sułów ponad 1,6 mln zł. Jest to 

dobry przykład współpracy władz samorządowych oraz 

skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych. 

 

Zakres robót na ww. drogach obejmował m. in. wyko-

nanie nowej nawierzchni, uformowanie poboczy ulep-

szonych kruszywem z podwójnym utrwaleniem emulsją, 

budowę i przebudowę chodników, przebudowę zjazdów 

i skrzyżowań, wykonanie peronów przy przystankach 

komunikacji zbiorowej, wykonanie oznakowania pozio-

mego oraz wymianę oznakowania pionowego. 

  

Powiat Zamojski 
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OBCHODY 80. ROCZNICY PACYFIKACJI WSI KITÓW 

Dnia 06 czerwca 2022 roku odbyły się w Kitowe obchody 

80. Rocznicy pacyfikacji wsi Kitów w Gminie Sułów. 

Chociaż tragiczne wydarzenia miały miejsce dokładnie 

11 grudnia 1942 r., to ich upamiętnienie w naszej Gmi-

nie  od zawsze obchodzone jest w drugi dzień świąt 

Zesłania Ducha Świętego. 

 

11 grudnia 1942 r. koło południa Niemcy – funkcjonariu-

sze SS, policji niemieckiej i koloniści z Nawoza  przybyli 

do wsi Kitów pod pretekstem niedostarczonych kontyn-

gentów rolniczych. Część mieszkańców, szczególnie 

młodzi mężczyźni, pospiesznie opuściła wieś. Ci, którzy 

nie mieli na sumieniu zaległych kontyngentów pozostali 

w domach. 

 

Według relacji świadków, Niemcy początkowo zachowy-

wali się spokojnie, zjedli obiad, a jeden z nich ostrzegł 

córkę sołtysa nakazując jej ukryć się. Pod wieczór ich 

zachowanie zaczęło się zmieniać. Wieś została szczel-

nie otoczona, a w gospodarstwach rozpoczęły się rewi-

zje. Tych, którzy usiłowali stawiać opór zabijano na 

miejscu. Po pewnym czasie dowodzący pacyfikacją ofi-

cer rozkazał przerwać zabijanie i spędzić całą ludność 

na łąkę, za Łętownią, nieopodal wsi. Osoby niezdolne 

do poruszania się o własnych siłach były zabijane w do-

mach. Zgromadzonym na łące mężczyznom, kobietom i 

dzieciom oznajmiono natomiast, że zostali skazani na 

śmierć za „działalność bandycką”, po czym wszystkich 

rozstrzelano ogniem broni maszynowej. Później na 

miejsce kaźni przywieziono jeszcze kilku mężczyzn z 

innych miejscowości, których również stracono. Ran-

nych dobijali niemieccy koloniści z Nawoza. Zginęło 

wówczas od 164 do 174 osób (informacje na ten temat 

są rozbieżne), w tym około 75 kobiet i 28 dzieci poniżej 

15 lat. Ocalał sołtys Kitowa, którego oszczędzono po to, 

by pogrzebał ciała zamordowanych, ocalała też jego 

córka i dwunastoletnia Anna Pawelczyk, którą od śmier-

ci uratowało ciało matki. Zamordowanych pochowali 

nazajutrz mieszkańcy Tworyczowa  w zbiorowym gro-

bie, nieopodal miejsca kaźni. Mienie zamordowanych 

zrabowali „czarni” z Nawoza. 

 

Tegoroczne patriotyczne obchody w Kitowie , w związ-

ku z okrągłą rocznicą tragicznych wydarzeń zostały 

znacznie ubogacone. Uroczystości poprzedzał Bieg Pa-

mięci Ofiar Pacyfikacji, wydarzenie plenerowe, w któ-

rym wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich trzech 

szkół podstawowych z terenu gminy Sułów. W biegu 

wystartowało łącznie ponad 150 osób. Jego głównym 

celem było uczczenie pamięci poległych,  jednocześnie 

była to okazja, by jeszcze dokładniej zapoznać uczniów 

z historią tamtych wydarzeń. Każdy uczestnik otrzymał 

pamiątkowy medal, który w zamyśle organizatorów ma 

stanowić przypomnienie o tej ważnej dacie i związa-

nych z nią wydarzeniach historycznych. 

 

Po zakończonych zmaganiach sportowych, tradycyjnie 

już, spod remizy w Kitowie wyruszyła delegacja Straży 

Pożarnej na czele z Wójtem Gminy Sułów Panem Leo-

nem Bulakiem. Trasa uroczystego przemarszu prowadzi-

ła m.in. przez łąki w miejscowości Kitów. Stoi tam 

krzyż – osadzony dokładnie  w miejscu pacyfikacji. Dru-

howie strażacy zapalili przy nim znicz, czcząc pamięć 

ofiar bestialskiego mordu. Następnie delegacja straży 

udała się do głównego miejsca obchodów – cmentarza, 

na którym pochowane są ofiary kaźni. Została tam wy-

budowana kaplica, postawiono pomnik poległych oraz 

tablicę z nazwiskami pomordowanych. 

 

Rozpoczynając oficjalną część uroczystości, obecne w 

Kitowie delegacje złożyły przed pomnikiem kwiaty, były 

to delegacje: Urzędu Gminy w Sułowie, Rady Gminy, 

Szkół podstawowych z terenu Gminy Sułów, Rodziny 

Państwa Blejów z Wielkopolski. Ponadto w imieniu Pana 

Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lu-

belskiego, wieniec złożył Pan Mariusz Tłuczek – kierow-

nik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-

skiego w Zamościu, zaś w imieniu Stanisława Grześko – 

Starosty Zamojskiego kwiaty przy pomniku poległych 

złożyła Pani Gertruda Miarowska – Radna Powiatu Za-

mojskiego. 
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Następnie Pan Wójt Leon Bulak przywitał wszystkich 

przybyłych i w kilku słowach nawiązał do tragizmu wy-

darzeń sprzed 80-ciu lat. Po oficjalnym rozpoczęciu 

obchodów głos zabrali przybyli goście m.in. Rodzina 

Państwa Blejów, która co roku przyjeżdża na uroczysto-

ści z województwa wielkopolskiego. Wręczyli oni  Wój-

towi Gminy Sułów piękne podziękowanie dla mieszkań-

ców i samorządu za kultywowanie pamięci historycznej 

i opiekę nad mogiłami. Wśród przemawiających znala-

zła się także mieszkanka gminy Pani Cieplak, której 

mama została osierocona przez hitlerowców w dniu pa-

cyfikacji Kitowa. Jej opowieść wzruszyła obecnych do 

łez. Przejmujące słowa przesycone żalem i cierpie-

niem, które naznaczyły jej życie, wypowiedziane przy 

pomniku poległych zapadły w pamięć każdemu ze słu-

chaczy. 

 

Miejsce tak ważne dla lokalnej społeczności, jakim jest 

cmentarz i kaplica w miejscowości Kitów od zawsze 

objęte było opieką władz samorządowych, przy wspar-

ciu gospodarzy wsi a zatem radnych i sołtysów, ale rów-

nież przy udziale Szkoły podstawowej w Tworyczowie, 

która zachowuje to miejsce pamięci w szczególnej pie-

czy. Podczas przemówienia rozpoczynającego tegorocz-

ne obchody pacyfikacji Wójt Gminy Sułów wspomniał 

również, że wieloletnie starania o pozyskanie środków 

na odnowienie tego miejsca pamięci zostały uwieńczo-

ne sukcesem. Właśnie w roku bieżącym Gmina Sułów 

otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego na renowację tego miejsca. Licząc 

łącznie kwotę dofinansowania i wkład własny Gminy 

Sułów będzie to ponad 100 tysięcy zł. Odnowione zosta-

ną m.in. pomnik, ogrodzenie oraz schody do kaplicy. 

 

Tradycyjnie już obchody pacyfikacji w Kitowie zyskują 

podniosłą oprawę dzięki akademii słowno-muzycznej w 

wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworyczo-

wie, która przybliżyła historię wydarzeń z roku 1942. 

Akademię zapowiedziała Pani dyrektor SP w Tworyczo-

wie Halina Godzisz, zaś opracowanie całości wydarzenia 

na scenie było efektem pracy Pani Teresy Nawrockiej. 

Występ najmłodszych niesamowicie chwytał za serce, 

przypominał, pouczał i sławił naszą Ojczyznę. 

 

 Bardzo ważną częścią obchodów była uroczysta msza 

św. w intencji pomordowanych, odprawiona przez pro-

boszcza parafii pw. św. app Piotra i Pawła w Tworyczo-

wie – ks. Marka Gudza, wieńcząca tą podniosłą, patrio-

tyczną uroczystość. 

 

Marta Radzik 

II MIEJSCE GMINY SUŁÓW NA POWIATOWYCH IGRZYSKACH LZS 
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ZAWODY STRAŻACKIE NIELISZ 2022 
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PRZYDROŻNY KRZYŻ 

W sobotę 11 czerwca br. mieszkańcy Sułowa 

zebrali się, aby uczestniczyć w tradycyjnym 

poświęceniu pól i prosić Pana Boga, by obda-

rzył nas dobrą pogodą i w późniejszym czasie 

obfitymi zbiorami. Jest nam to wszystkim bar-

dzo potrzebne, szczególnie w tym niełatwym 

czasie i niepewnym jutrze.        

 

Zaplanowano, aby częścią tej uroczystości by-

ło też poświęcenie przydrożnego krzyża, stoją-

cego w cieniu leciwych kasztanów. Jest to 

miejsce wyjątkowe, którego historia zaczęła 

się w latach czterdziestych ubiegłego wieku.  

 

Wtedy właśnie postawiono krzyż ufundowany 

przez śp. Panią Annę Głąb i wokół niego posa-

dzono kasztany. Centralne położenie we wsi i 

ogólnodostępność  sprawiły, że to miejsce za-

częło przyciągać mieszkańców Sułowa, szcze-

gólnie w miesiącu maju. Spod tego krzyża po 

całej okolicy rozchodziły się dźwięki Litanii 

loretańskiej śpiewanej przez licznie zebranych  wier-

nych, wieczorami w dni powszednie i popołudniami w 

niedzielę.  

 

Wtedy jeszcze powiedzenie „idę na majówkę” nie 

oznaczało wycieczki w długi weekend majowy ani spo-

tkania  przy grillu, jak to się obecnie określa, tylko zna-

czyło, że wybieram się na nabożeństwo majowe, tak u 

nas w Polsce popularne.  

 

Pod tym właśnie krzyżem przez kilkadziesiąt lat miesz-

kańcy naszej wioski spotykali się, by się modlić.  Była 

to też wspaniała forma integracji, przeważnie młodzie-

ży, która na długo przed rozpoczęciem „majówki”, mi-

mo że praca w polu była ciężka, licznie się tutaj  spoty-

kała.  

 

Upływający czas sprawił, że wspominane kasztany wy-

rosły do nieba a krzyż coraz bardziej odczuwał swoje 

lata. Mimo prób konserwacji i malowania drewno zbu-

twiało do tego stopnia, że należało coś z tym zrobić. 

Skoro nie dało się go uratować, padła propozycja, aby 

postawić nowy krzyż.  

 

Jesienią ubiegłego roku udało się zebrać potrzebne pie-

niądze i zakupić drewno. Należy podkreślić fakt, że 

społeczność Sułowa wykazała się wielkim zrozumieniem 

wspólnej sprawy. Każdy mieszkaniec chciał, aby nowy  

krzyż stanął na starym miejscu i tak też się stało. Po-

śród kasztanów stoi dziś nowy krzyż i zachęca, by choć 

na chwilę zatrzymać się przy nim, w tym codziennym 

zgiełku. 

 

Data 11 czerwca 2022 roku zapisuje się w historii Suło-

wa jako dzień szczególny, choć dla postronnego i mniej 

wnikliwego obserwatora mogłoby się wydawać, że nic 

się przecież wielkiego nie wydarzyło. A jednak, po 

dwóch trudnych latach mierzenia się z pandemią, gdy 

relacje międzysąsiedzkie i międzyludzkie pozornie się 

rozluźniły i wydawać by się mogło, że zmobilizowanie 

grupy osób po to, by bezinteresownie zrobiła coś dla 

dobra swojej miejscowości i swojego otoczenia, będzie 

bardzo trudne. Przecież długi okres izolacji pandemicz-

nej i hasło „ zostań w domu” mogło dobitnie przyczynić 

się do zamknięcia społeczności lokalnych w swoich wła-

snych obejściach. Na szczęście dla nas wszystkich tak 

się nie stało i dobry duch pozostał w naszym narodzie.       

Przy tej okazji na szczególne wyróżnienie zasłużyli lu-

dzie, którzy włożyli w to przedsięwzięcie najwięcej 

serca i pracy, dzięki ich wysiłkowi wszyscy dzisiaj mo-

żemy świętować.  

 

Są to: Barbara Derylak, Tomasz Derylak, Wiesław Ma-

zur, Bogdan Górniak, Robert Głąb,  Lucjan  Kot, Mariusz 

Bulak, Ryszard Pietrykowski, Zofia Pietrykowska, Arka-

diusz Socha, Józef Czuk, Zdzisław Dudek, Kamil Micha-

lik, znaczącego wsparcia udzielił również Wójt Gminy 

Sułów Pan Leon Bulak.   

  

Jako wzór do naśladowania należy przedstawić postawę 

Państwa Stanisławy i Stanisława Hadaj, którzy to wła-

snymi siłami i środkami wyremontowali inny ważny dla 

mieszkańców  krzyż misyjny, stojący obok kaplicy bł. 

Czesława w Sułowie.  

 

Ryszard Pietrykowski 
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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. 

Wieści gminne 

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ NOWE ZAWODY – SPOTKANIE Z PA-

NIĄ ANETĄ SZPINDĄ Z „KRONIKI TYGODNIA” 

W ramach wspólnego projektu edukacyjnego, reali-

zowanego od kilku miesięcy przez twórcze nauczy-

cielki z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawo-

wej w Sułowie we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną im. Feliksy Poździk zostało zorganizowa-

ne kolejne spotkanie z „ciekawą osobą”. Tym ra-

zem najmłodsi mieli okazję zapoznać się z pracą w 

gazecie, dzięki uprzejmości Pani Anety Szpindy, 

pracującej  w redakcji „Kroniki Tygodnia”. 

 

A zaczęło się od upominków. Pani Aneta podarowa-

ła każdemu z obecnych na spotkaniu przedszkola-

ków mapkę turystyczną. Zafascynowane przedszko-

laki chętnie słuchały opowieści o tajnikach pracy 

dziennikarskiej, ciekawostek dotyczących tworze-

nia reklam i składu gazety. 

 

Pani Aneta chętnie odpowiadała na dociekliwe py-

tania 4, 5 i 6-cio latków. Dyskusja była barwna a 

dzieci wykazały się niemałą elokwencją i fantazją. 

Punktem wyjściowym rozmowy było tworzenie reklam 

i  praca w dziale promocji „Kroniki Tygodnia” następnie 

dzieciaki z wielkim entuzjazmem opowiadały o swoich 

wrażeniach z wycieczek do zamojskiego Zoo. 

 

Nawiązując do tego tematu Pani Aneta poprosiła naj-

młodszych o narysowanie ulubionych zwierząt, które 

można tam spotkać. Przedszkolaki podjęły wyzwanie. 

Rysowano żyrafy, małpki i bociany, zielone żółwie i 

barwne motyle.  Panie Henryka Jóźwiak i Agnieszka 

Bartnik wprawną ręką i bystrym okiem wspomagały ma-

łych twórców w kreowaniu fantastycznych zwierząt. 

Dodatkowo otrzymane w prezencie mapy rozbudzały 

wyobraźnię najmłodszych, którzy z werwą zamienili się 

w lokalnych poszukiwaczy skarbów. Rysunkowe wyzwa-

nie zakończono, a wszystkie powstałe prace zgodną 

decyzją przedszkolaków zostały przekazane na ręce 

Pani Anety. 

 

Spotkanie podsumowało piękne zbiorowe zdjęcie, na 

zakończenie przedszkolaki otrzymały jeszcze przydatne 

gadżety – notesy oraz foldery turystyczne, foldery doty-

czyły parków krajobrazowych, które podczas wakacji 

warto odwiedzić wspólnie z rodzicami. 

                

Za życzliwość, uśmiech, energię i otwartość na nowe 

wyzwania serdecznie dziękujemy Pani Anecie Szpindzie 

z redakcji „Kroniki Tygodnia”. 

 

Za talent organizacyjny i plastyczny, a także wielkie 

serce dziękuję Paniom Henryce Jóźwiak i Agnieszce 

Bartnik. 

  

Marta Radzik 
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MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY SUŁÓW 

Operacja o nazwie „Montaż przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami 

wodnymi” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-

rach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-

ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o 

przyznanie pomocy Nr 00100-65150-UM0300282/20 za-

wartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Woje-

wództwa Lubelskiego polegała na montażu 72 szt. bio-

logiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni 

ścieków w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, De-

szkowice Drugie, Kitów, Kulików, Michalów, Sąsiadka, 

Sułowiec, Sułów, Sułówek, Sułów Kolonia, Tworyczów i 

Źrebce. 

 

Całkowita wartość operacji wyniosła 1.188.254,38 zł., 

w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 1.038.534,63 

zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, 

czyli 660.819,00 zł. 

 

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektyw-

ności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z 

gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczy-

niając się w ten sposób do zatrzymania degradacji śro-

dowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych 

poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadza-

nia ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do 

przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicz-

nej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na 

obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych. 

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do 

oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości 

około 8.500 m³/rok. 

 

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczal-

nie ścieków zawierają: 

• osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej 

gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzy-

mania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję 

zanieczyszczeń, 

• ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR, 

• drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko dre-

nażowe lub studnię chłonną, 

• instalację napowietrzającą, 

• pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy), 

• pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy) 

WÓJT GMINY SUŁÓW Z JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM 

21 czerwca 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy 

Sułów. Wśród głosowanych spraw znalazły się m.in. 

udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 r., 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2021 

r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 

 

Na początku sesji przewodniczący Rady 

Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski po-

prosił wójta Leona Bulaka o przedsta-

wienie raportu o stanie Gminy Sułów za 

rok 2021. Wymieniono m.in. wszystkie 

wykonane w poprzednim roku inwesty-

cje. 

 

Po wysłuchaniu raportu wszyscy obecni 

radni (jeden radny był nieobecny) byli 

jednogłośni i opowiedzieli się za udzie-

leniem wójtowi Leonowi Bulakowi ab-

solutorium. 

 

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzy-

my dalszych sukcesów! 
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Z ŻYCIA WTZ W ROZŁOPACH 

07.06.2022 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Rozłopach wzięli udział w Mistrzostwach Wojewódz-

twa Lubelskiego w Bocci i Paralekkoatletyce w Zamo-

ściu na Obiektach Zamojskiego Ośrodka Sportu i Rekre-

acji. Organizatorem zawodów był Aktywny Klub Sporto-

wy Osób Niepełnosprawnych Krok za krokiem w Zamo-

ściu, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za 

krokiem w Zamościu, Klub Sportowy "Agros" oraz Szkoła 

Mistrzostwa Sportowego w Zamościu. Mamy przyjem-

ność poinformować o sukcesach naszych uczestników w 

poszczególnych konkurencjach: złoty medal i I miejsce 

na podium w pchnięciu kulą otrzymała Anna Polska, 

srebrny medal zdobyli: Daria Borek w rzucie maczugą 

oraz Krzysztof Tłuczek w biegu na 100 m., oraz III 

miejsce i brązowy medal otrzymała Emilia Szpakow-

ska w rzucie maczugą. Serdecznie gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów!  

 

 

10.06.2022 r. uczestnicy pracowni stolarsko – wikli-

niarskiej wzięli udział w VII ZAWODACH MODELI SZY-

BOWCÓW LATAJĄCYCU Z NAPĘDEM GUMOWYM W ZAMO-

ŚCIU na terenie osiedla Planty w Zamościu. Organizato-

rem imprezy było Stowarzyszenie Modelarstwa Sporto-

wego AERO Zamość. W zawodach brało udział 12 warsz-

tatów z Zamościa i powiatu.  

 

 

3 czerwca 2022 r. rozstrzygnięty został  konkurs pla-

styczno-techniczny pt. „Bajeczne latawce” zorganizo-

wany przez Książnicę Zamojską,  w którym  licznie 

wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Rozłopach. Współorganizatorem konkursu był Młodzie-

żowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamo-

ściu. Wielu naszych uczestników zdobyło nagrody oraz 

wyróżnienia. A byli to: w kategorii I prace indywidualne 

III miejsce zajęła Dominika Kołodziejczyk za wykona-

nie latawca w tematyce bajki: „Smerfy”, w kategorii II 

- prace grupowe II miejsce zajęli Dawid Jaworski i 

Piotr Maciąg, którzy wspólnie wykonali latawiec i opa-

trzyli go tytułem bajki „Dzieci z Bullerbyn”,  wyróżnie-

nie zaś otrzymały Emilia Szpakowska i Anita Mazurek 

za latawiec nawiązujący do bajki „Piękna i Bestia”.  

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

3 czerwca 2022 roku rozstrzygnięty został również kon-

kurs regionalny „Moje pasje i marzenia” zorganizowany 

przez Książnicę Zamojską. Mamy przyjemność oznajmić 

o kolejnych sukcesach naszych podopiecznych, którzy 

brali w nim udział. W kategorii III – dorośli od lat 18, I 

miejsce zdobył Izydor Litwin oraz Zdzisław Sobczyk, 

II miejsce wywalczyła Anna Wojtaszek natomiast wy-

różnienia otrzymali: Mirosław Bartoszczyk, Dominika 

Kołodziejczyk, Aleksandra Ćmil, Emilia Szpakowska, 

Adam Nawrocki, Anna Polska. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 

 

 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach 

wzięli udział w XX Wojewódzkim konkursie Twórczości 

Literackiej, Plastycznej, Muzycznej, Tanecznej, Tea-

tralnej „Zawsze niech będzie...” pod honorowym patro-

natem Wojewody Lubelskiego, a także Lubelskiego Ku-

ratora Oświaty. Organizatorzy konkursu to: Specjalny 

Ośrodek Szkolno – wychowawczy w Zamościu i Stowa-

rzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Nie-

pełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu. Spośród 

aż 438 uczestników zgłoszonych do konkursu w czte-

rech kategoriach wiekowych, nasz zespół wokalny 

zdobył  I miejsce w czwartej grupie - Forma Muzycz-

na. Gratulujemy! 
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA – NA DOBRY POCZĄTEK LATA 

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 

roku 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych. Nowe święto miało na celu upo-

wszechnienie ideałów i celów dotyczących praw dziec-

ka, zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Były 

to z pewnością inne czasy, inne cele i idee, które zmie-

niały się przez kolejne dziesięciolecia. A wszystko po 

to, by dzieci mogły żyć i rozwijać się w poczuciu bez-

pieczeństwa oraz harmonii. 

 

Idea wywołania uśmiechu na twarzach naszych naj-

młodszych mieszkańców i mieszkanek towarzyszy od 

wielu lat organizatorom Gminnego Dnia Dziecka. To 

czas poświęcony na zabawę i taniec, na konkursy, lote-

rie, atrakcje ruchowe czyli gry i zadania drużynowe 

oraz lubiane i wyczekiwane dmuchane zjeżdżalnie, jak 

również słodki poczęstunek, na który przymykają oko 

rodzice. 

 

Tegoroczne spotkanie z tej wesołej okazji zostało zor-

ganizowane w niedzielę 29 maja w gościnnej remizo-

świetlicy w miejscowości Sułowiec. Działające tam Sto-

warzyszenie i jednocześnie lokalne Koło Gospodyń 

Wiejskich od lat wraz z Gminną Biblioteką Publiczną 

im. Feliksy Poździk w Sułowie jest czynnym współorga-

nizatorem obchodów Gminnego Dnia Dziecka. 

 

I chociaż początek lata bywa kapryśny pod względem 

pogody, jednak tej niedzieli słoneczko świeciło właśnie 

dla dzieciaków. Wydarzenie rozpoczęło się około godzi-

ny 15.00 i od razu było wiadomo gdzie pojawi się naj-

dłuższa kolejka chętnych do zabawy  tzw. 

„dmuchańce” od lat cieszą się bowiem największą po-

pularnością podczas wszelkich wydarzeń, imprez plene-

rowych i sportowych. Rodzice z uśmiechami na twa-

rzach spoglądali na swoje pociechy, te najmłodsze rów-

nie dobrze bawiły się w mniejszym dmuchanym domku 

z ciekawym labiryntem i ścieżką edukacyjną. 

 

Na wszystkie chętne dzieci czekała pięknie przystrojona 

sala spotkań, pełna różnokolorowych baloników. Zorga-

nizowano tam jak zawsze niezawodną loterię fantową, 

dyskotekę oraz dla chętnych zajęcia plastyczne – kolo-

rowanie malowanek z popularnymi motywami. Do uta-

lentowanych plastycznie Pań Magdaleny Piotrowskiej 

oraz Emilii Krawczykiewicz  także ustawiała się długa 

kolejka dzieciaków niecierpliwie czekająca na malowa-

nie twarzy w najbardziej fantastyczne kształty i posta-

cie ze znanych bajek. 

 

Ponieważ zaś niepisanym biletem wstępu na wydarze-

nie była przysłowiowa garść słodyczy, dlatego stoły na 

głównej sali remizo-świetlicy uginały się od słodyczy – 

cukierków, ciast, ciasteczek, po które ochoczo sięgali 

uczestnicy Dnia Dziecka. Dla wszystkich dzieciaków Pa-

nie ze Stowarzyszenia „Nasz Sułowiec” oraz Pani sołtys 

zakupiły także lody. 

 

Na tych, którzy lubią wyzwania czekały również konkur-

sy, oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Jedną z 

nich był zawsze lubiany bieg z jajkiem, czy też wyścigi 

w workach. 

 

Niewiele wysiłku potrzeba, by dobrze się bawić. Na-

szych dzieci z pewnością nie trzeba o tym przekony-

wać. Ich zadowolenie, wspólne zmagania, radosne zjaz-

dy ze zjeżdżalni i pomalowane twarze zapisały się na 

zdjęciach z wydarzenia. To piękne wspomnienie, do 

którego warto wracać, by uśmiechnąć się spontanicz-

nie. 

 

Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim, za 

wspólnie podjęty, twórczy wysiłek, a dzieciom i ich 

Rodzicom za obecność. 

Do zobaczenia za rok! 

 

Marta Radzik 
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ZASŁUŻENI DLA SĄSIADKI 
 

V CZĘŚĆ – NAZWISKA WŁOŚCIAN ORAZ MIEJSCOWYCH RODZIN 

Przebieg wycieczki naukowej zorganizowanej pod ko-

niec czerwca 1933 roku pod kierunkiem profesora Kazi-

mierza Moszyńskiego (Seminarium Etnologii i Etnografii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego) był realizowany zgodnie z 

opracowanym planem. Jednym z punktów było zebranie 

i zestawienie nazw topograficznych okolicy sąsiadującej 

z grodziskiem oraz nazwisk starszych zwłaszcza rodów 

wsi.  

 

Przedstawimy dzisiaj nazwiska miejscowych rodzin, 

które utworzone są :  

1) ze słów obcych;  

2) są tematy staropolskie;  

3) są przybysze; 

 4) są nazwiska z końcówką –ski. 

 

Ad. 1. Nazwiska utworzone ze słów obcych, względnie 

są to nazwy polskie na oznaczenie ludzi obcego pocho-

dzenia: WALOS – pisze się MAGDZIARZ (węgierskie), FE-

RENC – węgierskie, SURMACZ, KORDAS – tureckie;  

Ad. 2. MAMEŁA (MAMALUCH, staropolskie na oznaczenie 

niewolnika i żołnierza tureckiego);  

Ad.3. SENDŁAK– czeskie, CZOP – niemieckie, BUŚKA, 

BAŁKA – ruskie; 

Ad. 4. JEZIORSKI, KAMIŃSKI, KOWALSKI, KRUKOWSKI i 

inni. 

 

NAZWISKA WŁOŚCIAN Z SĄSIADKI: 

Rody bardzo stare (według miejscowej tradycji): GOR-

GOL, KAMIŃSKI, KWAPISZ, OLBIŃSKI, SIKORA, WALOS – 

pisze się MAGDZIARZ; 

 

Rody nowe: BOBER, BRYK, BUŚKA, CHUDZIK, CHWIEJDA, 

DUMAŁA, FRANCZAK, GRYBA, HALICKI, KOBYLAS, KOR-

DAS, MALEC, MAMEŁA, OLECH, OCZKOŚ, PIĆ, POPIELEC, 

SENDŁĄK, SOBIRAJ, SURMACZ, SZCZERBEL, WYŁUPEK; 

 

Inne rody: (brak tradycji o starem względnie niedaw-

nem pochodzeniu, ewentualnie brak informacji): BIAŁ-

KA, BARTNIK, CZOP, DUER,FERENC, GLIWA, HANAKA, 

JEZIORSKI, KOWALSKI, KOZIEŁ, KRUKOWSKI, KUSAJE, 

ŁUKASZCZYK, OCHOCKI, ORCHOWSKI, POŁAJ, PASTU-

SZAK, PIETRZNIAK, POŁAĆ, POZNIAK, SZCZEŚNIAK, TU-

ZIN, WACHOWICZ, WYBRANIEC, ZALEWA, ZAWIŚLAK, 

ZYCH. 

 

Na podstawie tych skąpych danych można, zdaje się 

stwierdzić, że osadnictwo na tym terenie jest bardzo 

stare, chociaż późniejsze napływy ludności też pewne 

ślady w nazwach zostawiły.  

 

TREŚĆ I ORGINALNA PISOWNIA NA PODSTAWIE MATERIA-

ŁU OPRACOWANEGO PRZEZ PANIĄ ANNĘ KUTRZEBIANKĘ 

– „SĄCIASKA, GRÓD Z POLSKO-RUSKIEGO POGRANICZA” – 

W KOMUNIKACIE PRZEDSTAWIONYM NA POSIEDZENIU 

KOMISJI ANTROPOLOGJI I PREHISTORJI POLSKIEJ AKADE-

MI UMIEJSCOWIONY W DNIU 9 GRUDNIA 1933 ROKU I 

DRUKOWANY W STRESZCZENIU, W SPRAWOZDANIACH 

POLSKIEJ AKADEMI, UMIEJSCOWIONY Z GRUDNIA 1933 

ROKU.  

 

Zdjęcie przedstawia doc. Annę Kutrzebiankę - pierw-

sza z lewej, oraz etnografki: kolejno: Joanna Macie-

jewska, Jadwiga Kowalik, Marianna Halicka w czasie 

badań – lata 60-siąte XX wieku.  

 

Ciąg dalszy w następnym numerze „Sekretów wsi”. 

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

DBAJMY O PRZYRODĘ 

 

Każdy z nas powinien poznawać piękno otaczającego 

nas świata i potęgę przyrody. Należy pamiętać, że czło-

wiek, zwierzęta, rośliny i przyroda martwa stanowią 

część tego samego środowiska i mają w równym stopniu 

prawo do istnienia. Od najwcześniejszych lat należy 

rozpocząć kształtowanie właściwej postawy 

człowieka wobec środowiska. Świadomość człowieka 

kształtuje się przez całe życie, jednak jej 

podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie, kiedy jest 

wrażliwy na wszystko, co go otacza.  

Wiemy również, że w miejscach użyteczności publicz-

nej,  miejscach integracji, aktywnej rekreacji, wypo-

czynku i spotkań lokalnej społeczności zawsze jest coś 

do zrobienia. W dniu 1 czerwca 2022 roku – przymusowi 

ochotnicy – pracowali przed budynkiem świetlicy. Prze-

sadzali  i sadzili krzewy i kwiaty.  

 

Dalsze prace kontynuowane były przy krzyżu „na skrzy-

żowaniu”. Dziękujemy sobie nawzajem za pracę. Za-

chęcamy do dbania o estetykę swojego miejsca za-

mieszkania. 

 

Z ŻYCIA SĄSIADKI……. 



13 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

Zdjęcia Jerzy Chowaniec 

 

POŚWIĘCENIE PÓL 

 

Powszechnym zwyczajem praktykowanym od wieków w 

naszej parafii jest obrzęd błogosławieństwa pól. W tym 

obrzędzie wyrażamy swoją wdzięczność za dobrodziej-

stwa otrzymane od Boga, który stworzył cały świat i 

powierzył go ludziom. Modlimy się także o Błogosła-

wieństwo Boże dla wszystkich pracujących w rolnic-

twie, o dobre urodzaje i o to, aby nikomu na ziemi nie 

brakowało chleba.  Zwyczajowo określa się go jako  

„obchody” bądź „poświęcenie pól”. Sprawuje się go w 

okresie największego wzrostu roślin, zbóż. Tradycyjnie 

jest to w maju, bądź czerwcu w niedzielne popołudnie.   

U nas bez zmian zgodnie z tradycją kapłan wraz z 

mieszkańcami idzie z procesją pomiędzy polami. W  

każdym roku trasa procesji jest inna. Po drodze uczest-

nicy modlą się przy czterech stacjach (ołtarzach z pa-

syjką, świecami i wodą do pobłogosławienia) przygoto-

wanych na ten dzień. W bieżącym roku uroczystość 

„poświęcenia pól” odbyła się w dniu 6 czerwca. Pierw-

sza stacja – krzyż na „OŚNIAKU” – najwyższy punkt na 

polach. Odległość od głównej drogi to około 1,7 km. 

Pomimo odległości oraz znacznego wzniesienia nie było 

problemu dla grupy około 50-ciu osób wejść na górę. 

Druga stacja w sąsiedztwie Grodziska- krzyż  

i kapliczka św. Ambrożego, następnie zejście do głów-

nej szosy i modlitwa przy nowym krzyżu. Ostatnia sta-

cja to Figura Matki Bożej przy budynku „byłej szkoły”.  

 

Msza święta sprawowana przez ks. Proboszcza Jarosła-

wa Nowaka odbyła się w budynku świetlicy wiejskiej.  

 

Uroczystości zakończono „na słodko”, tzn. było ciasto, 

cukierki, napoje.  

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

Zdjęcia Andrzej Popielec 

 

 

CO JEŚĆ? 

 

Od przestrzegania zasad zawartych w opisie tego tale-

rza zależy nasze dobre samopoczucie, zdrowie, wygląd 

zewnętrzny, czyli piękna sylwetka, koloryt skóry, ilość 

zmarszczek, ilość „oponek” itd., itp.  

 

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Więź 

Pokoleń” z Deszkowic II związane było z tematem pra-

widłowego zastosowania w codziennym życiu słowa 

„dieta”, „dietetyka”. Wykład prowadziła dietetyk Pani 

Marzena Szwed. Przygotowany poczęstunek opierał się 

na zasadach pokazanych na „talerzu” i wyrażanych 

podczas wykładu i dyskusji.  

 

Ciasta z głównym składnikiem warzywno-roślinnym, 

chleb własnego wypieku, ziołowe krakersy Pani Ireny 

Popielec. Serwowane zielone koktajle z młodej pokrzy-

wy, natki pietruszki i mięty stanowiły podsumowanie 

tego, w jaki sposób można wykorzystać szereg ziół, ro-

ślin do stworzenia  zdrowego składnika naszej codzien-

nej diety.  

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

Zdjęcia Joanna Popielec 

 

MAJÓWKA 

 

Zgodnie z interpretacją „Majówka” to katolickie nabo-

żeństwo wieczorne odprawiane w maju w kościołach 

oraz przy przydrożnych kapliczkach ku czci Matki Bożej. 

Podczas nabożeństwa odśpiewuje się Litanię Loretań-

ską, modlitwę „Pod Twoją obronę” oraz modlitwę do 

św. Bernarda. Śpiewane są pieśni znane szerszemu ogó-

łowi uczestników „majówki”, takie, jak: „Po górach, 

dolinach”, „Polskie kwiaty”, „Chwalcie łąki umajone”, 

„Serdeczna Matko”, „Zapada zmrok”, i wiele, wiele 

innych, jak również pieśni ze starych śpiewników i kan-

tyczek.  
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Wieści szkolne 

 

Modlitwa Św. Bernarda jest modlitwą odmawianą w 

sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, a zwłaszcza 

wtedy, gdy potrzebujemy cudu (według Matki Teresy z 

Kalkuty). Modlitwa ta funkcjonuje w dwóch wersjach: 

krótkiej i dłuższej. 

 

26 maja w „Dniu Matki” wieczorna modlitwa  została 

zakończona spotkaniem dla Matek biorących udział w 

modlitwie. Brały w nim udział nie tylko Matki z Sąsiad-

ki, ale również byłe mieszkanki naszej wsi, obecnie 

mieszkające w Kraśniku, w Lublinie i w Szczebrzeszy-

nie.  Uczestnicy złożyli ofiarę na potrzeby Kościoła pa-

rafialnego w kwocie 510 złotych. Wspólne śpiewanie 

„Majówki” stało się już tradycją i jest kontynuowane 

już od kilku lat. Odbywa się przy figurze Matki Bożej 

przy budynku byłej szkoły.  

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE 

 

„Dom w ogrodach marzeń”, książka Krystyny Zofii Ka-

mieniak – to piękna wzruszająca opowieść, która wielu 

osobom pozostanie na zawsze w pamięci. O powstawa-

niu książki, zbieraniu materiałów mogliśmy dowiedzieć 

się podczas spotkania literackiego w dniu 31 maja 2022 

roku w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica. Swoją 

książkę "Dom w ogrodach marzeń" promowała właśnie 

jej autorka. Pani Krystyna Zofia Kamieniak ma korzenie 

rodzinne w Radecznicy. Dlatego też, chciała zaprezen-

tować ona swoją powieść, wiersze oraz twórczość ma-

larską, społeczności Radecznickiej. Spotkanie zgroma-

dziło wielu literatów z Koła Literatów, czytelników, 

sympatyków spotkań literackich, a nawet rodzinę pisar-

ki. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Rodzinne 

korzenie autorki związane z ziemią Radecznicką, zawie-

ra również w swoich wspomnieniach.  

 

„Dom w ogrodach marzeń” jest pierwszą opublikowaną 

książką autorki, druga powieść jest w przygotowywa-

niu.  

 

Pani Krystyna to nie tylko pisarka, to również malarka. 

Piękne obrazy mogliśmy podziwiać podczas spotkania. 

Oprócz pisania powieści jest autorką fraszek, przysłów, 

krótkich opowiadań. Określenie – dusza artystyczna jest 

odpowiednie dla tej osoby.  

ŚWIĘTO RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TWORYCZOWIE 

Dzień Mamy i Dzień Taty uważane są za jedne z naj-

piękniejszych dni w roku. Składane wtedy życzenia i 

wręczane kwiaty są wyrazem miłości i szacunku dla Ro-

dziców. My także postanowiliśmy w szczególny sposób 

uczcić ten czas, połączony wraz z Dniem Dziecka. Świę-

to Rodziny w naszej szkole, odbyło się w piękny sło-

neczny dzień, 3 czerwca 2022r. Wszyscy w tym dniu, 

byli jednakowo ważni - Rodzice i Dzieci. Wzruszająca 

część artystyczna w wykonaniu Dzieci i Uczniów, rozpo-

częła uroczystości szkolne. Życzenia od dzieci dla Ro-

dziców, wzbogacone zostały oprawą muzyczną, w wy-

konaniu „Chórku szkolnego", przy akompaniamencie 

gitary i pianina. Po występie, wszyscy udali się na boi-

sko szkolne, gdzie zostały przygotowane atrakcje dla 

dzieci. Było w czym wybierać, czekały na nich dmucha-

ne zamki, malowanie twarzy i wiele innych. Przygoto-

wany był również bogaty poczęstunek t.j. grillowana 

kiełbasa, przepyszne ciasta i uwielbiane przez dzieci 

lody. Wszyscy, choć zmęczeni, ale pełni wrażeń już z 

niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczny festyn.  

 

Teresa Nawrocka  

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Tworyczo-

wie W dniu 23 czerwca przedszkolaki przybyły do szkoły 

bardzo podekscytowane. Rok czasu a niektórzy nawet 

dłużej uczęszczali do oddziału przedszkolnego, aż nad-

szedł czas podsumowań a z niektórymi pożegnań. Uro-

czystość rozpoczęli profesjonalnie, recytując wiersze 

Jana Brzechwy. Wszyscy Rodzice oraz pracownicy szko-

ły mieli okazję posłuchać wspaniałych wystąpień arty-

stów, którzy prezentowali się znakomicie. Zawsze prze-

pełnia wszystkich duma, kiedy widzimy jak nasze 

przedszkolaki rosną i uczą się nowych rzeczy. Dziękuje-

my Wam Rodzice i Dzieci, że pomagacie nam codzien-

nie wypełniać naszą misję .Na zakończenie mali artyści 

dostali dyplomy za udział w przeglądzie poezji wraz z 

nagrodami pocieszenia. Otrzymali również dyplomy na 

zakończenie roku szkolnego. Życzymy wszystkim dzie-

ciom i uczniom, wiele sukcesów oraz spełnienia marzeń 

a nade wszystko, bezpiecznych i radosnych wakacji.  

 

Teresa Nawrocka  
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PODSUMOWANIE KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ  

SP W SUŁOWIE ORAZ GBP W SUŁOWIE 

Dziękujemy uczniom szkół podstawowych z terenu gmi-

ny Sułów za udział w naszych konkursach. Jest nam nie-

zmiernie miło, że wszystkie przedsięwzięcia mogły być 

zrealizowanie dzięki Waszemu uczestnictwu. Przykro 

nam, że nie mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników 

poszczególnych konkursów, niestety ze względów finan-

sowych nie było to możliwe. Dziękujemy rodzicom za 

zaangażowanie i pomoc. Zachęcamy do śledzenia strony 

internetowej naszej szkoły oraz biblioteki. Od września 

zapraszamy do realizacji kolejnych inicjatyw. Przypo-

minamy, że nadal trwa drugi etap konkursu fotograficz-

nego, który obejmuje zdjęcia wykonane latem i jesie-

nią. Termin zgłoszenia zdjęć na konkurs przypada w 

listopadzie 2022 r. 

 

Tymczasem zapraszamy do podsumowania wyników 

wszystkich konkursów realizowanych w roku szkolnym 

2021/2022: 

 

1. „KILKA KRESEK I SŁÓW O NASZEJ GMINIE”- konkurs 

literacki: 

I miejsce – Wojciech Dumała- Szkoła Podstawowa w 

Tworyczowie. 

II miejsce – Nikol Nawrocka -Szkoła Podstawowa w Suło-

wie. 

III miejsce – Nina Gabryel -Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Michalowie. 

 

2. „KILKA KRESEK I SŁÓW O NASZEJ GMINIE”- konkurs 

plastyczny: 

I miejsce– Marika Pudelska - Szkoła Podstawowa w Suło-

wie. 

II miejsce – Klaudia Pańczyk - Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Michalowie.  

III miejsce – Julia Nosek - Szkoła Podstawowa w Twory-

czowie. 

 

3. „URZĄD GMINY W SUŁOWIE OCZYMA UCZNIÓW” 

konkurs plastyczny: 

 

Nagrodzeni: Jagoda Zakrzewska 

Weronika Kitowska 

 

4. „Gmina Sułów w obiektywie- czyli z aparatem 

przez cztery pory roku”- konkurs fotograficzny: 

 

I miejsce- Roksana Łupina- Szkoła Podstawowa w Two-

ryczowie. 

II miejsce- Marta Szostak - Szkoła Podstawowa w Two-

ryczowie. 

III miejsce - Natalia Zgnilec - Szkoła Podstawowa w Su-

łowie. 

 

Wyróżnienia:  

Julia Dumała, Wiktor Wyłupek- Szkoła Podstawowa w 

Tworyczowie 

 

Nagrody rzeczowe ufundowała Gminna Biblioteka Pu-

bliczna im. F. Poździk w Sułowie. Nagrody zostały prze-

kazane zwycięzcom. 

 

Koordynator konkursu:  

Małgorzata Szymanek 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
W dn. 15 czerwca 2022 r. na boisku szkolnym w Szkole 

Podstawowej w Michalowie odbył się turniej piłki noż-

nej sześcioosobowej dziewcząt i pięcioosobowej chłop-

ców szkół podstawowych z klas IV-VIII. 

 

W turnieju udział wzięło 3 drużyny z terenu Gminy Su-

łów: SP Tworyczów, SP Sułów i SP Michalów. 

 

Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. Ro-

zegrano łącznie 6 meczów, które sędziowali nauczycie-

le-opiekunowie drużyn. Wszystkie drużyny otrzymały 

dyplomy i puchary. Ponadto wyróżniono statuetkami w 

kategorii dziewcząt i chłopców: króla strzelców, naj-

lepszego zawodnika, najlepszego bramkarza. 

 

W kategorii dziewcząt królem strzelców została Gabrie-

la Bubiłek – SP Michlów (8 bramek), najlepszą zawod-

niczką Weronika Złomańczuk – SP Tworyczów, najlepszą 

bramkarką Julia Kościk – SP Sułów. 

 

W kategorii chłopców królem strzelców został Jakub 

Brodaczewski – SP Sułów (2 bramki), najlepszym zawod-

nikiem Wiktor Wyłupek – SP Tworyczów, najlepszym 

bramkarzem Kacper Piróg – SP Michalów. 

 

Wyróżnienia indywidualne i dla poszczególnych szkół 

wręczała Pani Dyrektor Joanna Pomarańska. 

  

Końcowa tabela turnieju chłopców: punkty bramki 

1. Michalów 4 6-4 

2. Sułów 4 5-3 

3. Tworyczów 0 1-5 

Wyniki meczów: SP Tworyczów-SP Michalów 1:3, SP 

Sułów-SP Tworyczów 2:0, SP Tworyczów-SP Michalów 

3:3. 

  

Końcowa tabela turnieju dziewcząt: punkty bramki 

1. Michalów 6 9-0 

2. Sułów 3 2-4 

3. Tworyczów 0 0-7 

Wyniki meczów: SP Tworyczów-SP Michalów 0:5, SP 

Sułów-SP Tworyczów 2:0, SP Tworyczów-SP Michalów 

4:0. 

  

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali napój i batonik.  

 

Opiekunem drużyn był Pan Piotr Szczurek. 
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Więc przyszedł gaj do chaty 

I przyniósł naręcz maju, 

Zieleni pęk bogaty. 

Wieś dziś radosna wielce, 

Zielone świecąc Świątki, 

Gałąź na odrzwi belce 

Zawiesza dla pamiątki. 

O, wrota w świeżej krasie, 

Chat niskie drzwi wschodowe! 

Uczycie nas czci dla się, 

Gdy wchodząc, chylim głowę. 

 

Leopold Staff  „Nie przyszła chata do gaju” 

 

Zielone Świątki lub Zielone Święta, radosne święto po-

witania najbujniejszego okresu w roku, gdy wiosna 

przechodzi w lato, święto rolników i pasterzy, to po-

toczna nazwa jednego z trzech najważniejszych i naj-

starszych (obchodzono je już od III wieku) świąt  w li-

turgii chrześcijańskiej, a mianowicie Zesłania Ducha 

Świętego. Wedle Nowego Testamentu, po pięćdziesię-

ciu dniach, po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa na 

zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił, w 

postaci ognistych języków, Duch Święty. Dla przypo-

mnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: „I stał się z 

prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru 

gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I 

ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł 

na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Du-

chem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, 

jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 

2-4). Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali 

początkowo, że apostołowie upoili się winem! Wyszedł 

do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa 

ta, nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę czyńcie, 

a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa 

Chrystusa... a weźmiecie dar Ducha Świętego” – rzekł 

do nich. 

 

Wydarzenie to uznawane jest za początek Kościoła. 

Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z 

zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdzie-

siąt lat od dnia Pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku 

znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte 

imię Jezusa Chrystusa.  

 

Zielone Świątki początkowo łączono z Wielkanocą, ale 

od IV w. obchodzi się je jako odrębne święto, w nie-

dzielę (do lat 50. XX w. również poniedziałek był dniem 

świątecznym), siedem tygodni po Zmartwychwstaniu 

Pańskim. W katolickim terminarzu obchodów liturgicz-

nych uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest wypeł-

nieniem i zakończeniem świąt Wielkiej Nocy. W chrze-

ścijańskiej tradycji elementem świętowania stały się 

uroczyste procesje, śpiewy oraz modlitwy z prośbą 

do Boga o dobre urodzaje.  

Kulturoznawcy uważają, że Zielone święto ma swoje 

korzenie w przedchrześcijańskich zwyczajach, prawdo-

podobnie wywodzących się z pogańskiego święta wio-

sny, obchodzonego w czasie wegetacji roślin. W ludo-

wym kalendarzu obrzędowym termin ten z obchodami 

kościelnymi łączy obrzędy powitania wiosny, święta 

rolnicze i pasterskie, a przede wszystkim wróżebne 

praktyki, mające zapewnić urodzaj. Powszechnym zwy-

czajem było palenie w Zielone Święta ognia - symbolu 

słońca, uważanego przez Słowian za święte. W prze-

szłości miał on ogrzewać dusze przodków, a także przez 

magiczną moc płomieni, ochraniać przed złem zasiewy i 

zwierzęta hodowlane. W chrześcijaństwie palone pod-

czas świąt ogniska łączono z płomieniami Ducha Święte-

go zesłanego na apostołów. Zygmunt Gloger, kronikarz 

obyczajów ludowych, dzięki któremu zachowały się za-

pomniane już tradycje, pisał tak: „Gdy się ściemni w 

wieczór Zielonych Świątek, wychodzą wszyscy w pole. 

Parobczaki układają z chróstu stos ogromny, ale na-

przód obchodzą z pochodniami miedze swych pół, a 

potem zapalają sobótkę, muzyka gra, strzelają, tańczą 

koło ognia i skaczą przezeń. Gdy się sobótka dopali czy-

nią znak krzyża świętego nad ogniskiem.(...) Wiele bo-

wiem starożytnych lechickich zwyczajów składających 

się niegdyś na uroczystości wiosenne rozpoczynające 

każde Nowe Lato przyłączył naród do święta kościelne-

go obchodzonego w tej samej porze roku.”  

 

W średniowieczu, gdy religia chrześcijańska w naszym 

kraju była jeszcze młoda, a pogańskie obyczaje świeże, 

zabawy z okazji Zielonych świąt często przybierały nie-

obyczajną i gorszącą postać. W statucie synodu krakow-

skiego z roku 1408 czytamy o odprawianych wtedy po-

gańskich obrzędach. Kościół mocno protestował przeciw 

tym praktykom, ale zgodził się na zdobienie domostw 

kwiatami i gałązkami drzew. W końcu święto to przypa-

da w najpiękniejszym okresie roku, okresie gdy bujna 

roślinność otacza nas ze wszystkich stron.  

 

W tradycji ludowej Zielone Święta to przede wszystkim 

pożegnanie wiosny i powitanie lata, święto rolników i 

pasterzy. Od wieków ubierano wtedy domy gałązkami 

drzew liściastych, głównie buka, brzozy, lipy i witkami 

modrzewia. Przystrajano tak odrzwia, okna, bramy i 

furtki prowadzące do zagrody, a nawet płoty i studnie. 

W niektórych regionach podłogę w domu wyściełano 

pędami tataraku wierząc, że opuszczą go wszelkie 

szkodniki, insekty i... złe czary. Majenie domów i za-

gród na terenie Polski ma kilkusetletnią tradycję. Wią-

że się z przeświadczeniem o przynoszących pomyślność, 

zdrowie i urodzaj mocach wiosennej zieleni. Wierzono, 

że młoda zieleń, życiodajne soki wiosennych gałęzi 

NA ZIELONE ŚWIĄTKI UMAJONE WSZYSTKIE KĄTKI 



17 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

przynoszą powodzenie we wszelkich gospodarskich 

przedsięwzięciach i pobudzają wzrost wysianych w polu 

roślin. Uważano również, że mają właściwości magiczne 

– zabezpieczają obejścia oraz znajdujących się w nich 

ludzi i zwierzęta przed czarami, urokami, złymi ducha-

mi, ale również przed chorobami czy pożarem. Zielone 

gałązki miały chronić całe domostwo i jego mieszkań-

ców przed wtargnięciem nieszczęścia, zła czy choroby. 

Okres Zielonych Świątek jest właśnie czasem, w którym 

zwiększa się aktywność istot magicznych. Oprócz walo-

rów estetycznych i właściwości magicznych, najbardziej 

popularna roślina pojawiająca się w kontekście Zielo-

nych Świątek, czyli tatarak, posiada niezaprzeczalne 

właściwości lecznicze oraz przeciw insektowe.  Przypi-

sywano także tej roślinie moc odganiania zła, ponieważ 

wierzono, że czas Zielonych Świątek to okres działalno-

ści czarownic, które chcą zaszkodzić ludziom, uprawom 

na polach i zwierzętom gospodarskim. Wykonywano też 

specjalne pochodnie, z którymi obiegano pola – dym 

miał zapobiegać gradobiciu, a popiół dać lepszy uro-

dzaj. Rośliny, którymi majono zagrody oraz kapliczki i 

krzyże przydrożne, mimo iż nie były poświęcone, jako 

takie były traktowane. Wystarczyło, że „uczestniczyły” 

one w uroczystości Zielonych Świąt. Tak samo jak inne 

poświęcone przedmioty, zielonoświątkowe rośliny nie 

mogły być wyrzucane, lecz należało je spalić. 

 

W Zielone Święta gospodynie wypędzały bydło na pa-

stwiska przed wschodem słońca wierząc, że dzięki temu 

krowy będą dawały dużo mleka i aż do późnej jesieni 

nie zabraknie im paszy. W Polsce centralnej, w niedzie-

lę wieczorem odbywały się pasterskie uczty i zabawy, 

często połączone z “wyzwolinami“ – obrzędem inicja-

cyjnym, podczas którego przyjmowano początkujących 

opiekunów stada do grona starszych, doświadczonych 

pasterzy. W Polsce południowej wieczór drugiego dnia 

Zielonych Świąt był do niedawna porą palenia sobótko-

wych ogni. O zmroku w sąsiedztwie pastwisk i pól 

uprawnych zapalano ogniska, używając drewna drzew i 

krzewów, którym przypisywano właściwości magiczne, 

zwłaszcza ochronne. Płonęły więc gałęzie jałowca, jo-

dły, świerka, tarniny, czasem także pęki wysuszonej 

pokrzywy i ostów. Istniało przekonanie, że dym i pło-

mień sobótkowych stosów zapobiega gradom, a popiół 

rozsypany po polach zapewnia lepszy urodzaj. Żeby 

każda uprawa mogła mieć kontakt z życiodajnym pło-

mieniem chłopcy obiegali obsiane zbożem zagony z po-

chodniami lub z płonącą gałęzią. Z kolei pasterze prze-

pędzali bydło wokół ognisk, a czasem także przez ich 

dym i gorący popiół, żeby było zdrowe, odporne na cza-

ry i choroby. 

 

Z czasem Zielonych Świątek wiązało się w tradycji ludo-

wej również wiele zabaw o charakterze matrymonial-

nym. Dziewczęta w Beskidach Wschodnich skakały 

przez ogień sobótkowy – jeśli któraś przeskoczyła bez 

szwanku, wróżyło jej to szybkie zamążpójście.  Na Pod-

lasiu dziewczęta stroiły włosy wiankami z kwiatów 

i wybierały swoją królową. Chodziły później po domach 

z życzeniami i śpiewały radosne pieśni. Z kolei na Ślą-

sku chłopcy w wigilię Zielonych Świątek stawiali przed 

domami wybranych dziewcząt wysoką żerdź 

z zawieszonym na niej bukietem kwiatów. W Poznań-

skiem popularną zabawą był tzw. maj – ogołocony pień 

sosny, który chłopcy przynosili z lasu i stawiali na środ-

ku wsi. Później dekorowano go – a jeśli któryś 

z kawalerów wdrapał się na wierzchołek i zebrał z niego 

wszystko co tam położono (nieraz rzeczy podkradzio-

ne), prosił dziewczęta, aby wykupiły drobiazgi. W nie-

których wsiach jeszcze do połowy XX wieku zachował 

się też zwyczaj umieszczania przy domu panny o nie-

najlepszej reputacji słomianego wiechcia zamiast zielo-

nego drzewka. Na Mazowszu obchodzono tzw. wołowe 

lub końskie wesele. Strojono wtedy zwierzę w zabawne 

stroje i wsadzano na nim kukłę z drewnianą szablą wo-

łając „roduć”. Ozdobiony wół lub koń wędrował tak po 

wioskach. Na Kujawach w pierwszy dzień Zielonych 

Świątek pasterze o świcie zaganiali bydło na pastwiska. 

Kto dotarł na nie pierwszy, został nazywany „królem”. 

Kto ostatni przygnał bydło, musiał paść je przez cały 

dzień za wszystkich.  

 

Od 1931 roku Zielone Święta stały się w Polsce świętem 

ruchu ludowego szczególnie “pielęgnowanym“ po II 

wojnie światowej, w czasach komunizmu, jako świecka 

uroczystość mająca zastąpić obchody kościelne. Zginął 

wówczas „drugi” dzień Zielonych Świątek jako dzień 

wolny od pracy. Po zmianie ustroju w 1989 roku jakoś 

nikt z rządzących nie uważał za stosowne dokonanie 

zmian w tym zakresie. Jednak polska wieś nie zapo-

mniała i jak to zawsze bywało poniedziałek po Niedzieli 

Zesłania Ducha Świętego dalej jest traktowany jako 

dzień świąteczny. 

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

 

Źródła: 

 https://parafiamalanow.malanow.pl/aktualnosci/7-

rzeczy-ktore-musisz-wiedziec-o-piecdziesiatnicy 

 https://deon.pl/inteligentne-zycie/styl-zycia/

zielone-swiatki-w-polskiej-tradycji,116835 

 https://www.muzeum-radom.pl/wydarzenia/

zielone-swiatki/2798 

 https://www.kalendarzrolnikow.pl/2686/zielone-

swiatki-w-polskiej-tradycji-ludowej 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

WARZYWNA ZUPA Z RYŻEM I KURCZAKIEM 

 

1 litr wody,1 brokuł, 1 papryka żółta, 1 por, 20 dag 

piersi kurczaka, 10 dag ryżu, 1 łyżka sosu sojowego, 1 

łyżka oliwy, sól, pieprz, kurkuma, papryka słodka, cur-

ry.  

 

Brokuł umyć, podzielić na różyczki, a łodygę pokroić w 

kostkę. Mięso umyć, pokroić w kostkę  

i przyprawić. Por umyć i pokroić w krążki.  

W garnku rozgrzać oliwę, wrzucić por, mięso, łodygę 

brokułu oraz paprykę i podsmażyć. Następnie dodać ryż 

i smażyć jeszcze 6-8 minut. Wlać wodę i gotować 10 

minut. Po tym czasie zupę przyprawić, dodać różyczki 

brokułu i gotować jeszcze ok. 10 minut. 

KOTLECIKI ZE STARTEJ CUKINII 

 

3 młode cukinie bez nasion (po ok. 30 dag),  

2 jajka, 10 dag startego żółtego sera,  

5-6 łyżek bułki tartej, 3 ząbki czosnku, sok  

z cytryny, zioła prowansalskie, olej do smażenia, sól, 

pieprz.  

 

Cukinie umyć, odciąć końce i zetrzeć na dużych ocz-

kach. Odcisnąć sok. Dodać jajka, starty ser żółty i tyle 

bułki tartej, aby masa była zwięzła i dała się formować. 

Doprawić ją do smaku przeciśniętym przez praskę 

czosnkiem, sokiem z cytryny, ziołami prowansalskimi, 

solą i dużą ilością świeżo zmielonego pieprzu. Masę do-

kładnie wymieszać i uformować z niej niewielkie kotle-

ty. Na patelni rozgrzać olej, kłaść kotlety i smażyć je 

na średnim ogniu. Gdy się przyrumienią od spodu, prze-

wrócić je na drugą stronę i dosmażyć. Gotowe kotleciki 

posypać świeżymi ziołami i podawać na gorąco  

z dodatkiem sosu jogurtowo-czosnkowego. 

MALINOWA ROZKOSZ 

 

15 dag mąki pszennej, 5 dag mąki ziemniaczanej, 10 

dag masła, 5 jajek, 20 dag cukru, 300 ml śmietany kre-

mówki, 10 dag malin, 2 łyżeczki żelatyny, 1 opakowa-

nie masy śmietanowej o smaku malinowym, 1 łyżeczka 

proszku do pieczenia.  

 

Żółtka oddzielić od białek, ubić z cukrem, połączyć z 

mąką pszenną zmieszaną z proszkiem do pieczenia i 

mąką ziemniaczaną, roztopionym, ostudzonym masłem 

oraz sztywną pianą ubitą z białek. Przełożyć ciasto do 

natłuszczonej formy, wstawić do nagrzanego piekarni-

ka,. Piec ok. 30 minut w temperaturze 190 stopni. Prze-

kroić na 3 blaty. Żelatynę namoczyć, a kiedy się dokład-

nie rozpuści, ubić z kremówką (trochę pozostawić do 

dekoracji) i wymieszać z masą śmietanową o smaku ma-

linowym. Ciasto przełożyć kremem, posmarować nim 

wierzch i boki tortu. Pozostawioną wcześniej kremówkę 

przełożyć do szprycy i dekorować ciasto, tort posypać 

malinami. 
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HUMOR 

Przychodzi facet do swojego kumpla, patrzy, a tam u 

niego na podwórku wielki kort tenisowy z trybunami na 

kilka tysięcy ludzi. Na korcie Hurkacz z Djokoviciem 

rozgrywają mecz. Idzie do kumpla i pyta: 

- Stary, skąd ty miałeś tyle kasy żeby zafundować sobie 

to wszystko? 

- A wiesz, bo mam złotą rybkę która spełnia każdemu 

życzenie. 

- Pożycz mi ją! Jutro ci oddam! 

- Bierz. 

Facet wziął rybkę i szczęśliwy wraca do domu. 

Następnego dnia przychodzi z powrotem, cały ubłocony, 

z akwarium pod pachą i pretensją w głosie. 

- Stary, co Ty mi dałeś za złotą rybkę? Prosiłem o górę 

złota, a tu na podwórku mam górę błota. 

- A co, myślisz że prosiłem o wielkiego tenisa?  

 

●   ●   ● 

 

Dzwoni zięć do teściowej: 

- Mamo, dostałem pracę! 

- Gratuluję! Jaką? 

- Zostałem komornikiem. 

- Co?! 

- Mama już wie dlaczego dzwonię?  

 

●   ●   ● 

 

- Ale masz wypasiony zegarek! 

- Złoty. 

- Skąd masz? 

- Wygrałem wyścig. 

- Jaki wyścig?! 

- Ja, dwóch ochroniarzy z galerii handlowej i dwóch 

policjantów z patrolu.  

 

●   ●   ● 

 

Biedny Żyd przyjechał z Rosji i modli się w synagodze.  

- Panie Boże, potrzebuje 200 dolarów na najpilniejsze 

wydatki! Panie Boże, proszę Cię o 200 dolarów! 

W końcu Żyd obok wrzasnął: 

- Masz tu 200 dolarów i wynoś się. My tu się modlimy o 

prawdziwe pieniądze!  

Facet podejrzewał swoją żonę, iż ma kochanka. Nie za 

bardzo miał pomysł jak to sprawdzić więc zwrócił się do 

kumpla fotografa. Znajomy mu doradził: 

- Stary prosta sprawa. Wynajmij pokój naprzeciwko wa-

szego mieszkania i powiedz jej, że wyjeżdżasz. Rozstaw 

się tam z teleobiektywem i jeśli przyjdzie kochanek 

zrób zdjęcie i masz kłopot z głowy. 

Fotograf stwierdził, że pomysł jest świetny i tak zrobił. 

Po kilku dniach spotyka się ze znajomym, który mu całą 

operację doradził. 

- No i jak. Zrobiłeś zdjęcie? 

- Zrobiłem. 

- I jak wyszło? 

- Ona dobrze ale on się poruszył.  

 

●   ●   ● 

 

Synek mówi do tatusia: 
- Tatusiu, zrób żeby słoniki biegały. 

- Syneczku, słoniki są zmęczone. 

- Tatusiu błagam, zrób żeby słoniki biegały. 

- Synku, słoniki są naprawdę bardzo zmęczone. Cały 

dzień biegały na Twoją prośbę. 

- Tatusiu proszę! Ostatni raz... 

- No dobrze, ale to już ostatni raz bo słoniki padną! Ko-

oompaniaaaaaa! Maski włóż!!! Trzy okrążenia dookoła 

poligonu!  

 

●   ●   ● 

 

Dyrektor do sprzątaczki: 

- Pani Jadziu gdzie się podział kurz z mojego biurka? 

- No starłam... a czemu Pan dyrektor się pyta? 

- Miałem na nim zapisane ważne telefony!  

●   ●   ● 

 

Sekretarka do szefa: 

- Panie dyrektorze, dostaliśmy wiadomość z naszej filii 

na Saharze, że brakuje im wody... 

- E, tam! Jak zwykle przesadzają! 

- Panie dyrektorze, według mnie sytuacja jest bardzo 

poważna, bo znaczek na liście był przyczepiony spina-

czem...  
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