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KOLEJNE DOFINANSOWANIE Z POLSKIEGO ŁADU  

DLA GMINY SUŁÓW 

W dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 13.00 w Zamojskiej De-

legaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło 

się wręczenie czeków w ramach rozstrzygnięcia Rządo-

wego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strate-

gicznych - edycja trzecia - PGR. 

 

Uroczystego wręczenia dokonali: Pani Beata Mazurek 

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Tomasz Zieliń-

ski i Pani Beata Strzałka Posłowie na Sejm RP oraz Pani 

Maryla Symczuk Dyrektor Oddziału Krajowej Spółki Cu-

krowej S.A. Cukrowni Werbkowice w imieniu Pana Jac-

ka Sasina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Akty-

wów Państwowych. 

 

Symboliczny czek dla Gminy Sułów w wysokości 

1.647.809,70 zł na zadanie pn. "Budowa chodnika 

przy drogach powiatowych w miejscowościach Micha-

lów, Sułów i Tworyczów- Gmina Sułów na obszarze 

której funkcjonowały zlikwidowane PGR" odebrał Pan 

Janusz Stańczyk—Sekretarz Gminy Sułów. 

CEGŁA DO CEGŁY 

Symbolicznym ułożeniem cegieł, uczczono sukces w 

postaci zdobycia funduszy na modernizację Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie, a 

jest to informacja niebanalna, bowiem jesteśmy jedyną 

gminną biblioteką w województwie lubelskim, która 

otrzymała dofinansowanie.  

 

Warto również wspomnieć, że uroczystość nie opierała 

się tylko i wyłącznie na ułożeniu cegieł. Wieczór pełen 

festynowych atrakcji, ubarwił bogaty harmonogram 

artystów, nie mówiąc o przyjemnej dla oka i serca fre-

kwencji mieszkańców, którzy dzięki temu mogli dowie-

dzieć się o naszym projekcie. 

 

Zacznijmy jednak od początku—na pięknie udekorowa-

nej scenie, szeregiem ziół i słoneczników, przywitali 

nas Przewodniczący Radny Gminy Sułów Ryszard Pietry-

kowski i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Arka-

diusz Socha. Pełni entuzjazmu przywitali mieszkańców 

gminy oraz przedstawili plan rozwoju, bohatera impre-

zy, czyli Biblioteki. 

 

Po przemowie, bogatsi w wiedzę uczestnicy wydarzenia 

zostali uraczeni występami artystów.   

 

„Takiej aktywności i realizowanych projektów mogą 

nam pozazdrościć” - mówił jeden z uczestników, pory-

wając do tańca kolejną osobę. 

 

W pewnym momencie nastąpiła krótka przerwa, lecz 

Wydarzenie w ramach projektu „Modernizacja i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poź-

dzik w Sułowie” dofinansowanego przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025 



3 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

wcale nie mniej atrakcyjna, bowiem nadszedł czas na 

początkowo wymienioną uroczystość. Trzy symboliczne 

cegły, rozpoczynające modernizację Biblioteki, na 

schodach Budynku biblioteki ułożyli: Wójt Gminy Sułów 

- Leon Bulak, Skarbnik Gminy Sułów - Aleksandra Zając 

oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy 

Poździk w Sułowie - Arkadiusz Socha. Narracją i barw-

nym komentarzem całej ceremonii uraczyła nas ze sce-

ny Pani Marta Radzik i Pan Ryszard Pietrykowski. 

 

Ośmieleni mieszkańcy gminy, ochoczo ruszyli do zaba-

wy, gdy na scenie pojawił się kolejny zespół. Nie waż-

ne, starszy czy młodszy, zabawa trwała w najlepsze. 

Najmłodsi również dawali popis dobrej zabawy. Zarów-

no przed sceną jak i również przy namiotach i skupi-

skach rozbawionych ludzi kończąc. Niektórzy z naj-

młodszych i jak się okazuję, najodważniejszych, mieli 

okazje odebrania nagród za niezwykły talent taneczny. 

Przykład chętnych i wielopokoleniowych grup gości, 

bawiących się na imprezie, nie tylko podnosi na duchu, 

ale również motywuje do dalszych działań. Dziękujemy!  

 

Dziękujemy również artystom, za ich temperament na 

scenie i talent do rozkręcania dobrej zabawy. 

 

Wydarzenie ubarwili: 

  Ania Szczerba. 

  Zakręcona Kapela z Grabowca. 

  Pozytywnie Albo Wcale. 

  Kapela z Wysokiego. 

  Gdzie Diabeł nie Może. 

 Energy Girls 

  DJ Ernest-DJ4You 

 

Ale o co chodzi z tym projektem? 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy  otrzymała do-

finansowanie na inwestycję pn. „Modernizacja i wypo-

sażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poź-

dzik w Sułowie” dofinansowanego przez Instytut Książki 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0, Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura 

Bibliotek 2021 – 2025. Dofinansowanie wynosi aż 2 250 

000,00 zł. Razem z wkładem własnym, który wynosi 500 

000,00 zł daje to kwotę 2 2750 000,00 zł. Jest to kwo-

ta, która stwarza nam naprawdę duże możliwości. Za-

kończenie inwestycji planowane jest do końca czerwca 

2023 r. 

 

Mieszkańcy od dawna współpracują z gminą, która ofe-

ruje coraz to nowe imprezy i wydarzenia. Ludzie są 

głodni obcowania z kulturą i rozrywka. Bo nikt nie mówi 

że te dwie rzeczy mają się wykluczać. Zwłaszcza teraz 

gdy dzięki silnym staraniom Gminy i Biblioteki powstała 

szansa, otwierająca nowe możliwości, nieznane wcze-

śniej mieszkańcom i usprawniające te już znane.  

 

Biblioteka stanie się znacznie większym ośrodkiem bi-

bliotecznym i kulturalnym, dosłownie i w przenośni. 

Rozbudowa obejmie niewykorzystane pomieszczenia 

parterowe, jak również i  piętro.  

 

„Będziemy się wyróżniać dzięki bogatej ofercie kultu-

ralnej i unowocześnionemu wyposażeniu. Budynek zo-

stanie przystosowany również dla potrzeb osób niepeł-

nosprawnych m.in. poprzez montaż windy schodowej” - 

relacjonuje Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak.  

 

Powstanie u nas pracownia poligraficzna wyposażona w 

kolorowe drukarki laserowe, drukarkę 3D, drukarkę do 

zdjęć oraz ploter laserowy do wycinania i grawerowa-

nia. W budynku znajdzie się też profesjonalne studio 

nagrań, akustycznie wygłuszone oraz wyposażone w 

nowoczesny sprzęt. Będziemy posiadali sale przygoto-

wane do pracy z najmłodszymi oraz z seniorami. Zaku-

piony został profesjonalny sprzęt fotograficzny—aparat 

cyfrowy z dwoma obiektywami, kamera cyfrowa oraz 

dron. Nową jakość zyska też sala widowiskowa, służąca 

do organizacji przez nas imprez i wydarzeń. Wyposaże-

nie Sali, jej akustyczne przystosowanie oraz nagłośnie-

nie, zapewni również możliwość organizowania projek-

cji filmowych niczym w kinie. Mówimy tu konkretnie o 

elektrycznie rozwijanym ekranie o szerokości aż 4,5 

metra oraz nagłośnieniu rozmieszczonemu na suficie 

obejmującym całą powierzchnię Sali. 

 

„Będziemy organizować seanse filmowe dla dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych z terenu naszej gmi-

ny oraz wieczory filmowe dla mieszkańców. Rozważa-

my też transmisję meczy i zawodów sportowych w celu 

wspólnego kibicowania i świętowania” - dodaje Dyrek-

tor Biblioteki, Arkadiusz Socha. 

 

Liczymy, że to jeszcze mocniej zintegruje i tak zgraną 

już lokalną społeczność. Być może przekona nawet 

tych, którzy trzymali się raczej z dala od podobnych 

inicjatyw. Wszystko będzie służyło mieszkańcom naszej 

gminy, oczywiście bezpłatnie. Trzeba się chwalić 

wzdłuż i wszerz naszymi możliwościami i osiągnieciami. 

Powszechnie wiadomo że „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie…”  Ten stan, zapewne zmieni się o 180 stopni po 

ukończeniu prac nad biblioteką i wdrożeniu harmono-

gramu atrakcji. Będą to liczne warsztaty dotykające 

wielu dziecin. Podobnie jak wykłady, prelekcji oraz 

imprez, gier i zabaw. Szeregi sprzętów i urządzeń speł-

nią wszelkie praktyczne potrzeby, których oczekuje się 

z rozbudowanych bibliotek publicznych. Dadzą również 

mieszkańcom szersze możliwości twórcze. Czeka nas 

miejsce gdzie, każda grupa wiekowa znajdzie coś dla 

siebie, a każda pasja będzie mogła być realizowana. 

Jednak na to wszystko trzeba będzie trochę poczekać.  

 

Krok po kroku, cegła do cegły… 

 

Daniel Mróz 
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PIKNIK Z HISTORIĄ W TLE 
10 lipca 2022 roku, po dwuletniej przerwie, miejsco-

wość Sąsiadka znów była gospodarzem wielkiego wyda-

rzenia, które stało się już silną tradycją i chlubą naszej 

gminy. 

Piknik Archeologiczny organizowany jest przez Gminę 

Sułów, Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk 

w Sułowie ora Stowarzyszenie Grodzisko Sąsiadka Daw-

ny Sutiejsk. 

Scena ustawiona w pobliżu majestatycznego grodziska, 

z którego nawet teraz można poczuć zew minionych 

epok, była ucieleśnieniem dobrej zabawy. Począwszy 

od barwnych dekoracji zdominowanej przez elementy 

natury, a na barwnych osobistościach kończąc.  

Zaczęło się od mszy św. odprawionej przez ks. Jarosła-

wa Nowaka, proboszcza parafii Mokrelipie. Następnie w 

imieniu Gminy Sułów, głównego organizatora Pikniku 

głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Sułów Pan Ry-

szard Pietrykowski, który powitał przybyłych gości. Sło-

wa uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego 

Pana Jarosław Stawiarskiego przekazał Pan Krzysztof 

Gałaszkiewicz—Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR 

w Lublinie a jednocześnie Radny Sejmiku Województwa 

Lubelskiego.  Głos zabrała również Pani Agnieszka Do-

rosz—przedstawiciel zaprzyjaźnionej z nami Gminy 

Urzędów spod Kraśnika.   

Imprezę jako konferansjer poprowadziła Pani Małgorza-

ta Bukowska, członkini Stowarzyszenia. Historię grodzi-

ska przybliżył Pan Daniel Mróz—pochodzący z Sąsiadki 

autor książek o tematyce historycznej oraz pasjonat 

historii. Piknik Archeologiczny jak zwykle nie zawiódł 

oczekiwań. Mimo strachów wywołanych nieobliczalną 

pogodą, organizatorzy, nauczeni doświadczeniami z 

przeszłości, wyszli z sytuacji obronną ręką. O żadnym 

zaskoczeniu nie mogło być mowy.  

Gmina Sułów, Stowarzyszenie Grodzisko Sąsiadka Daw-

ny Sutiejsk, Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy 

Poździk w Sułowie oraz nieustępliwi mieszkańcy dopięli 

wszystko na ostatni guzik, za co należą im się liczne 

pochwały.  

Oczywiście nie obyło się bez małych incydentów pod 

koniec wydarzenia, wywołanych surową pogodą, lecz 

humorystyczna króciutka przerwa, jedynie urozmaiciła 

imprezę. 

Jak zwykle rozmach i mnogość atrakcji podniosła po-

nownie poprzeczkę i oczekiwania na następny rok, ale 

to Sąsiadce z walecznym charakterem, nie straszne. 

Tak oto w cieniu prastarego grodziska Sutiejsk, na licz-

nie zebranych gości czekały między innymi: 

Drużyny rekonstrukcyjne  

Grupy od wczesnego średniowiecza (Drużyna Grodu 

Sutiejsk, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi 

Lubelskiej) po siedemnasty wiek (Banici Zamojscy) ura-

czyli nas nie tylko opowieściami, pogadankami i poka-

zami dawnego rzemiosła i oręża.  

Można było postrzelać z łuku, powalczyć bronią trenin-

gową i obejrzeć liczne salwy z broni czarnoprochowej. 

Gwiazdy sceny 

Na scenie w Sąsiadce wystąpili m.in. 

 Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sułów 

 Wołyńskie Słowiki z Łucka na Ukrainie 

 Zespół Pogranicze 

 Zaburzanki 

 Andrzejkowe Nutki 

 Pozytywnie albo wcale 

 Energy Girls 

 Focus-Live 

 

Szczególnie warto wspomnieć tu o zespole Wołyńskie 

Słowiki z Łucka na Ukrainie. Jest to zespół liczący ok. 

30 dzieci i młodzieży, który gościliśmy w budynku po 

byłej Szkole Podstawowej w Sąsiadce. Dzieci choć na 

chwilę mogły zapomnieć u nas o toczącej się wojnie w 

ich kraju. 

 

Szerzej o ich pobycie oraz o działaniach Gminy Sułów 

na rzecz pomocy Ukrainie napiszemy już w przyszłym 

numerze „Sekretów Wsi”. 

 

Liczne namioty i atrakcje 

Wypełnione przysmakami dla ciała i ducha stoiska usta-

wione przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej 

Gminy. Szczególne podziękowania i słowa uznania nale-

żą się Kołu Gospodyń Wiejskich z Sąsiadki, Kołu Gospo-

dyń Wiejskich z Michalowa oraz Stowarzyszeniu „Więź 
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Pokoleń” z Deszkowic Drugich, którzy przygotowali 

swoje stoiska. Pośród klimatycznych dekoracji stoisk 

czekały: regionalne dania i napoje, książki, i wyroby 

artystyczno-rzemieślnicze.  

Na przybyłych czekały: gastronomia dla młodych i do-

rosłych, zabawki i dmuchane zjeżdżalnie, byk rodeo, 

stoiska z watą cukrową i popcornem, smażone kurcza-

ki, zapiekanki i hot-dogi. Można było odwiedzić stoisko 

myśliwskie, stoisko górnicze i malarskie. Zakupić rów-

nież było przepiękne rzeczy z bogatej oferty wyrobów 

wikliniarskich. 

Bezpieczeństwo i wsparcie fizyczne wypłynęło od 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąsiadce, a dodatkowy 

poczęstunek zapewniły panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Sąsiadce.  

Nie należy również zapominać o wspaniałej atmosfe-

rze, którą tworzą, nie kto inny, a  ludzie. Miło nam w 

imieniu wszystkich organizatorów z tak wysokiej fre-

kwencji, nie tylko mieszkańców gminy, ale i gości z 

różnych zakątków polski, a nawet i z dalsza. 

Po licznych atrakcjach nie było czasu na odpoczynek, 

bowiem wieczorem rozpoczęła się wielka dyskoteka 

pod gwiazdami. Młodzież licznie i zgodnie uważa że 

właśnie ta impreza jest jedną z lepszych, a przewyż-

sza inne dyskoteki młodzieżowe nie tylko zapleczem 

organizatorskim, a przede wszystkim niebywałą atmos-

ferą i klimatem.   

Był to dla wielu osób przyjemnie spędzony czas, pełen 

wrażeń i nowych doświadczeń.    

Dziękujemy również sponsorom, którzy postanowili 

wesprzeć nasze wydarzenie, a byli to: Firma „Eko-

Kras” z Kraśnika, Firma „Kumpel” Marcin Rybaczuk z 

Czarnegostoku, Kwiaciarnia „Aga” Agnieszka Sałaban z 

Radecznicy, Pracownia Projektowa „Multiprojekt” 

Grzegorz Furlepa, Piekarnia Dorota Kołcon z Kawęczyn

-Kolonii, Delikatesy Zameczek Szczebrzeszyn/

Deszkowice Pierwsze Klaudia Kołodziejczyk, Skup 

Włókna Grażyna Bulak, Sklep spożywczo-przemysłowy 

„Groszek” Agnieszka Bernach, Wspólny Gołębnik 

„Roztocze” Helena i Adam Braszko, Warsztat Samo-

chodowy „Auto-Garaż” Paweł Wyłupek z Sąsiadki oraz 

Dekoracje Ślubne Magdalena Łysy. 

Na kolejny Piknik Archeologiczny zapraszamy już za 

rok! 

W dniach 20 - 25 czerwca 2022r. uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Rozłopach brali udział w wyciecz-

ce nad morze do Jastrzębiej Góry. Wycieczkowicze mo-

gli cieszyć się wspaniałą pogodą dzięki czemu dużo cza-

su spędzali na plaży co było główną atrakcją wycieczki. 

Odwiedzili też wiele ciekawych miejsc poza miejscem 

zakwaterowania między innymi Hel, molo w Sopocie 

czy starówkę i kościół Mariacki w Gdańsku.  Wszyscy 

wrócili wypoczęci, opaleni, zadowoleni i pełni wrażeń. 

Z ŻYCIA WTZ W ROZŁOPACH 

Wójt Gminy Sułów oraz mieszkańcy wsi Michalów zapra-

szają wszystkich mieszkańców na dożynki gminne, któ-

re odbędą się w tym roku w Michalowie w dniu 21 sierp-

nia 2022 r. Dokładne miejsce wydarzenia to teren boi-

ska przy Szkole Podstawowej w Michalowie. 

 

Zaczynamy Korowodem dożynkowym o 14.30, następnie 

o godz. 15.00 odprawiona zostanie msza św. dziękczyn-

na za zebrane plony. 

 

Dalsza część obfitować będzie w liczne atrakcje. Będą 

dostępne darmowe dmuchane zjeżdżalnie i zamki dla 

dzieci, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z pysznymi po-

trawami i rękodziełem. Na dzieci czekały będą również 

animatorki z licznymi zabawami i atrakcjami. Nie za-

braknie również stoik gastronomicznych i zimnego piw-

ka z beczki serwowanego przez strażaków miejscowej 

OSP. 

 

Na scenie wystąpią m.in. Zaburzanki oraz Kapela z Wy-

sokiego. Nad całością imprezy czuwać będzie DJ—

wodzirej, który zadba o dobrą zabawę.  

 

Tradycyjnie odbędzie się konkurs wieńców oraz koro-

wód dożynkowy, który będzie niezwykle widowiskowy, 

ale na razie nie zdradzamy tajemnicy jak będzie wyglą-

dał, trzeba zobaczyć go osobiście na własne oczy. 
 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości! 

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI 
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ZASŁUŻENI DLA SĄSIADKI 
 

VI CZĘŚĆ – C.D. ROK 1933 

Uczestnicy wycieczki naukowej zorganizowanej 

pod kierunkiem profesora Moszyńskiego realizo-

wali kolejny punkt założonego planu. Tym ra-

zem dotyczył on zebrania i zestawienia nazw 

topograficznych okolic sąsiadujących z grodzi-

skiem w Sąsiadce.  

 

Nazwy gruntów otaczających grodziskowe wsi 

Sąsiadka to poza kilkoma takimi jak: WALOSO-

WE POLE, MAGDZIARZOWA GÓRA, TATARSKI 

DÓŁ, KOSZOWIEC, KECOWIZNA potwierdzający-

mi wiadomości historyczne o docieraniu tu ele-

mentu wołoskiego jako osadników i tatarskiego, 

jako najeźdźców (XV wiek), poza nazwami zwią-

zanymi z kolonizacją, jak PUŁANKI ,- pewna 

ilość nazw to nazwy stare, spotykane w języku 

staropolskim: DEBRZ, BEŁK, CUPLE, obok nazw 

występujących do dziś w języku polskim, jak: 

PARÓW, DÓŁ, NOWINA, STAW – oznaczenie łąki, 

STAWINA – dawniej był staw, MULE, MULISKA, 

WIDŁY (oznaczenie jamy) i inne.  

 

Analizując powstanie niektórych nazw może-

my powiedzieć : 

 

 TATARSKA DROGA – tatarscy najeźdźcy nie 

mogąc zdobyć Zamościa rabowali okoliczne miejsco-

wości sięgając aż po Wisłę.  Z nazwy drogi – wąwozu 

możemy wywnioskować, że właśnie tą drogą przybyli 

do Sąsiadki. Najazd Tatarów był bardzo okrutny dla 

mieszkańców, a szczególnie mieszkanek. Kobietom 

obcinane były piersi, a ciężarnym rozcinano brzuchy. 

Ludzie kryli się po zaroślach,  wąwozach. Po wyjeź-

dzie najeźdźców mieszkańcy nawoływali się krzycząc 

„Wyłaś Kaśka i Maryna, bo Tatary pojechały, bogdej 

nogi połamały”; 

 WALOSOWE POLE – WALOS to był dziadek Bronka 

Magdziarza, byłego sołtysa; 

 KRUKOWSKIEGO DOŁKI – rodzina Krukowskich otrzy-

mała je z podziału pastwiska; 

 ĆWIARTKÓW DÓŁ – doły te po uwłaszczeniu i zniesie-

niu pańszczyzny dostały cztery rodziny, byli to pra-

dziadkowie rodzin: GRYBÓW, ŁUKASZCZYKÓW, GOR-

GOLÓW, MAGDZIARZÓW; 

 KYCOWIZNA – kiedyś były to pola GOSPODARZA z LI-

PIA nazywał się KYC. Rozprzedał on te pola miesz-

kańcom Sąsiadki, z czego dużą część kupili dziadko-

wie Feliksa Sikory;  

 KOCIUBY – znajdują się tam trzy głębokie wąwozy. W 

jednym z nich wystawały ze ściany trzy granitowe 

brązowe kamienie. Dwa z nich sto lat temu wydobył 

dziadek Mieczysława Krukowskiego i wbudował pod 

„przyciejsie” stodoły. Trzeciemu nie mógł dać rady, 

był zbyt duży. Kamieniem tym zainteresowali się 

archeolodzy pracujący na grodzisku. Im również nie 

udało się odsłonić całego kamienia. Mówili, że są to 

pozostałości polodowcowe, który przesunął je aż od 

Karpat, gdyż tam są takie złoża. Kilku śmiałków 

chciało wykorzystać pozostający po wojnie materiał 

wybuchowy, ale ostatecznie rozmyślili się.  

 Kiedy nadano imię Jana Pawła II-ego Szkole Podsta-

wowej w Zaburzu, kamieniem tym zainteresował się 

Pan Zbigniew Kurek i kupił go od Józefa Hanaki - 

właściciela działki. Potrzeba było dwa ciągniki o du-

żej mocy, kilkanaście lin i kamień został wyciągnięty 

na otwarte miejsce. Samochód z dźwigiem przewiózł 

go do Zaburza pod szkołę i tam został posadowiony 

na wieczną pamiątkę. Zamontowano na nim tablicę z 

nazwiskiem patrona szkoły. Według opinii kierowcy 

kamień ważył około piętnastu ton. Większość miesz-

kańców Zaburza, a szczególnie uczniowie na pewno 

nie znają historii owego kamienia. A pochodzi on z 

Sąsiadeckich KOCIUB.  

 WYRĄB – las. Był własnością Ordynacji Zamojskiej. 

Rosła w nim sama dorodna sosna. Kiedy hrabia Za-

mojski budował cukrownię w Klemensowie, wyciął 

las rąbiąc na miejscu drzewa na drwa opałowe do 

cukrowni. Mieszkańcy mogli wykopywać sobie pniaki 

– korzenie. Po uwłaszczeniu Las Wyrąb dostał się 

Sąsiadce. 

 LAS ZA DOLINĄ – las za doliną od lasu wyrąb dzieli 

dolina Rozłopska. Dlaczego? Czemu nie dolina Są-

siadki?.... 

 

Ciąg dalszy w następnym numerze gazetki.  

 

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

oraz Maria Godzisz 

Nazwy gruntów otaczających grodzisko  

we wsi Sąsiadka w pow. Zamojskim 
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CZAROWNICY ŻYĆ NIE DOZWOLISZ 

Czasami naprawdę moje zdumienie budzi fascynacja 

młodych ludzi filmami fantasy, w których magia, cza-

rownice, czarownicy, demony i inne stwory z piekła 

rodem są postaciami pierwszoplanowymi. Co raz więk-

szą popularnością cieszy się też amerykańskie święto 

Halloween, obchodzone 31 października którego popu-

larnymi motywami są  duchy, demony, zombie, wampi-

ry, czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty, 

pajęczyny itp. Dzieciaki (i nie tylko) zachwycają się 

Harrym Potterem i szkołą czarowników. Wszystko to 

traktowane jest z przymrużeniem oka, wszak wiemy, że 

nie ma żadnych demonów i czarownic, że jest to tylko 

wytwór fantazji. Nie wiem jednak, czy zdajemy sobie 

sprawę, że gdybyśmy nagle zostali przeniesieni w cza-

sie, do wieku XV, XVI, XVII czy XVIII, takie zaintereso-

wanie sprawami nadprzyrodzonymi mogłoby się dla nas 

bardzo źle skończyć. Wówczas najbardziej bzdurne do-

niesienie zawistnej sąsiadki, męża, który chciał się po-

zbyć żony, kawalera, któremu panna odmówiła ręki, 

krewnego chcącego przejąć majątek, wystarczało, żeby 

oskarżeni o czary lub konszachty z diabłem zostali 

uwięzieni i sądzeni. Przez około 300 lat od końca wieku 

XIV do połowy XVIII w całej Europie ok. 100 tysięcy 

osób, w większości kobiet, padło ofiarą polowań na cza-

rownice. W Polsce, którą przyzwyczailiśmy się uważać 

za państwo bardzo tolerancyjne również płonęły stosy. 

Według Małgorzaty Pilaszek w Koronie w latach 1501–

1794 przeprowadzono co najmniej 867 procesów o cza-

ry. Samo określenie “czary” odnosiło się do niszczyciel-

skich praktyk, których celem było wyrządzenie szkody, 

jak zabójstwa, choroby, zmiany pogody, wywoływanie 

pożarów itp. Na dodatek, działania te łączono z diabel-

skimi siłami Wszelkie nieszczęścia mniejsze lub większe 

stanowiły pretekst do rzucenia oskarżenia. Akuszerki 

były oskarżane o czary, gdy podczas porodu umierało 

dziecko. Zielarki i znachorki, gdy dobrze leczyły. Nikt 

się zastanawiał, że ich wiedza wynikała z doświadcze-

nia i znajomości ziół oraz była przekazywana z pokole-

nia na pokolenie. W ogólnym, fanatycznym szale polo-

wania na czarownice uważano, że wiedzę tę mógł im 

przekazać tylko diabeł. Kobiety niejednokrotnie oskar-

żano o suszę, chorobę bydła, zmiany pogody, ubogie 

zbiory, a nawet kołtuny na głowie. 

 

Ofiarami były mężatki, ale też i kobiety samotne, cho-

re, niewzbudzające zaufania, czyli takie, które wyła-

mały się ze społecznych norm. Każde zachowanie od-

biegające od przyjętej normy powodowało zaintereso-

wanie łowcy czarownic. Wśród nich było także wiele 

czynników, które uważamy współcześnie za normalne: 

nazbyt wyzywający strój, przesadnie eksponowana sek-

sualność, silny charakter, podnoszenie głosu czy zbyt 

rzadkie lub częste uczestnictwo w mszy. Szczególnie 

podatne na diabelskie zakusy miały być dziewczęta o 

urodziwej powierzchowności. Rudy kolor włosów już 

sam w sobie stanowił o winie. Faktem jest jednak to, 

że podejrzenie mogło paść na kobietę w każdym wieku 

i bez względu na urodę.  Panie miały częściej nawiązy-

wać kontakty z szatanem racji swej “pożądliwej i nie-

nasyconej natury”. Uważano, że czarownice są poważ-

nym zagrożeniem dla ludzkości, ponieważ ich słabość 

psychofizyczna i nienasycone żądze seksualne doprowa-

dzą do tego, że ulegną diabłu i staną się marionetkami 

w jego rękach. W procesach dotyczących używania cza-

rów kobiety stanowiły około 80% oskarżonych i 85% ska-

zanych. Mężczyzn rzadko podejrzewano o czarostwo, 

najczęściej jednak o kontakt z magią oskarżano księży, 

którzy handlowali różnymi sakramentaliami. Powodem 

ku tak wielkiej różnicy był podział w kulturze ludowej 

na aspekty magii przypisywanej kobietom, jak i te przy-

pisywane mężczyznom. Magia męska uważana była za 

bardziej bezpieczną, ponieważ utrzymywana była w 

obszarze rolnictwa, dobrodziejstwa plonów i ich ochro-

ny. Warto wiedzieć, że wiele sytuacji spalenia na stosie 

mężczyzn, wynikało z powiązania rodzinnego czy intym-

nego z rzekomą czarownicą. Zaskakującym faktem, o 

jakim rzadko się słyszy jest to, że ofiarami polowań 

padały również dzieci. Tak samo jak i dorośli, czasem 

były oskarżane, a czasem były oskarżycielami. One rów-

nież mogły ponieść karę śmierci. Kobieta w tamtych 

czasach nie miała żadnych praw, to był świat męż-

czyzn, którzy kobietę traktowali jako istotę podrzędną 

służącą zaspokajaniu ich zachcianek i potrzeb. Takim 

mizoginem (czyli mężczyzną czującym wręcz chorobli-

wą niechęć do kobiet) był przypuszczalnie dominikanin 

Heinrich Krammer i inkwizytor z Bazylei Jakob Sprenge, 

autorzy traktatu „Młot na czarownice”, wydanego w 

1487 roku. Heinrich Krammer w kobiecie doszukiwał się 

źródła wszelkiego zła i zepsucia. Przypuszczalnie po-

twornie bał się kobiet. Dlaczego? Możemy snuć domnie-

mania, ale pewności mieć nie będziemy. Dzieło, które 

traktowało o magii, a także przekonywało o niższym 

intelekcie kobiety, zyskało w ówczesnej epoce niezwy-

kłą popularność i stanowiło szczegółową instrukcję dla 

walczących z czarownicami. We wszystkich procesach 

dziełem tym posługiwali się sędziowie. Zadawali pyta-

nia zaczerpnięte z „Młota na czarownice” i wysłuchiwa-

li zawartych w nim odpowiedzi. Księga rozeszła się w 

czasach największych polowań w ponad trzydziestu ty-

siącach egzemplarzy w całej Europie. Za datę wynale-

zienia druku w Europie przyjmuje się rok 1450, Jan Gu-

tenberg wydrukował w przeciągu 3-4 lat 180 egzempla-

rzy Biblii, a już niewiele później wydaje się aż tyle ty-

sięcy egzemplarzy „Młota na czarownice” . Samo to 

świadczy o zasięgu i poziomie szaleństwa, które ogar-

nęło ówczesny świat.  
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Gdy padało oskarżenie o czary, los niewiasty był prze-

sądzony. Do polowań na czarownice powołany został 

cały system prokuratorsko-śledczy oraz lekarski 

(uznano, iż lekarze potrafią odróżnić sprawy diabelskie 

od defektów somatycznych). Samo ciało kobiety było 

wystarczającym powodem do powiązania jej z diabłem. 

Zatrzymane kobiety rozbierano, golono włosy na ciele i 

rozpoczynano poszukiwanie zmian zewnętrznych lub 

wewnętrznych. Wystarczyła nienaturalna plamka czy 

blizna na skórze, aby uznać kobietę za winną. Podej-

rzane, które nie przyznawały się do winy przeważnie 

ginęły w trakcie tortur. A tortury, którym poddawano 

oskarżone były wyjątkowo nieludzkie. Oskarżone pole-

wano alkoholem i podpalano, miażdżono im palce, ob-

cinano uszy, wydłubywano oczy, zgniatano kciuki. Do-

wodem na winę lub niewinność oskarżonej miały być 

też rozmaite próby, którym je poddawano np. próba 

wody ( pławienie czarownicy). Potencjalną wiedźmę 

wrzucano do wody, jeśli nie utonęła znaczyło to, że 

jest winna zarzucanych czynów, a przeważnie nie tonę-

ły, bo na powierzchni utrzymywały je noszone wówczas 

obfite spódnice. Jeśli utonęła, no cóż dla niej nie miało 

to już znaczenia. Do „dowodzenia winy” stosowano tak-

że próby łez (jeśli nie potrafiła płakać, miała być cza-

rownicą). Czasem też szukano na ciele lub pod skórą 

domniemanej czarownicy „diabelskiego znamienia”, 

wiązało się to z nakłuwaniem ciała (wynikało to z prze-

konania, iż miejsce to jest nieczułe na ból). Za stosow-

ną zapłatę w Niderlandach można było przejść próbę 

wagi, aby uzyskać certyfikat niewinności.  Na czym to 

polegało? Otóż czarownice rzekomo miały ważyć mniej, 

niż przeciętne osoby o danym wzroście i tuszy. Spraw-

dzanie wagi miało na celu wykazanie, że badana osoba 

ma ciężar odpowiedni do swojej postury, zatem nie 

para się czarami. Ważenie było poprzedzone rewizją 

osobistą, przeprowadzaną przez osobę tej samej płci co 

badany, czyli położną w przypadku kobiet i balwierza w 

przypadku mężczyzn (nikt nie został uznany po tej pró-

bie za czarownika). Jak widać w każdych czasach, jeśli 

miało się pieniądze, można było wykupić się od kary. 

Niewiele było przypadków kobiet niezłomnych, które 

potwornie umęczone nadal nie przyznawały się do wi-

ny. Znakomita większość nie wytrzymywała zadawane-

go bólu i nie tylko przyznawała się do konszachtów z 

szatanem i wszystkich zarzucanych jej czynów, ale też 

podawała imiona następnych kobiet rzekomo z nią 

współdziałających. W ten sposób zbiorowa histeria za-

taczała coraz szersze kręgi. Za szczególnie istotne 

uznawano świadectwo dzieci, które mimo że przyzna-

wały się również do czarostwa z reguły uważano za nie-

winne. Przyznanie się do winy stanowiło dowód koron-

ny. Sędziów nie obchodziło to, że zostało ono wymuszo-

ne koszmarnym bólem i upodleniem. Domniemaną cza-

rownicę czekał stos lub szubienica. Co gorsza sędziowie 

(wyłącznie mężczyźni) uważali, że czary są dziedzicz-

ne, więc z ogromnym zapałem skazywano na śmierć 

całe pokolenia kobiet od babki, przez matkę i ciotkę, 

aż po córkę. Aby wydłużyć ofierze cierpienia czasem 

stosowano wilgotny chrust. Nieprawdą jest jednak, że 

wszystkie czarownice palono żywcem - taką karę prak-

tykowano głównie w Hiszpanii i we Włoszech. We Fran-

cji, Niemczech, Szwajcarii i Szkocji ofiary najpierw 

wbijano na pal. Zdarzało się, że książęta, by okazać 

łaskę zezwalali na ścięcie czarownicy, a potem spalenie 

jej ciała.  

Zastanawiające jest, dlaczego spokrewnieni z czarowni-

cami mężczyźni nie bronili oskarżonych kobiet. Wynika-

ło to głównie ze strachu, że sami trafią przed sąd, a 

następnie na stos, więc niektórzy obawiając się represji 

wręcz przyłączali do oskarżycieli. Część wyrachowa-

nych mężczyzn wykorzystywało wszechobecne polowa-

nie na czarownice i oskarżało niewinne kobiety o uży-

wanie czarnej magii, aby usunąć ze swojego życia nie-

chcianą żonę, kochankę, bądź ofiarę ich napastowania 

seksualnego. 

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu procesy o czary nie 

zawsze kończyły się skazaniem na śmierć. Część koń-

czyła się uniewinnieniem, stosowano też lżejsze kary 

np. chłostę, wydalenie z miejsca zamieszkania czy 

zmuszano do rekompensaty pieniężnej wobec domnie-

manej ofiary czarów. Historycy nie są zgodni ani co do 

liczby ofiar, ani proporcji osób skazanych do uniewin-

nionych.  

 

Przybliżone statystyki dotyczące liczby procesów o cza-

ry i egzekucji w poszczególnych regionach Europy w 

okresie 1450–1750:  

  

Jak już wspomniałam według Małgorzaty Pilaszek w 

Koronie w latach 1501–1794 przeprowadzono co naj-

mniej 867 procesów o czary. Zostało w nich oskarżo-

nych 142 mężczyzn i 1174 kobiet, czyli 1316 osób. W 

1511 r. w Chwaliszewie po raz pierwszy spalono kobietę 

podejrzaną o czary i od tej sprawy rozpoczęło się sza-

leństwo na ziemiach polskich. Większość tych spraw 

miała miejsce w Wielkopolsce (326, tj. prawie 37,6%) i 

Prusach Królewskich (183, tj. 21,1%) . Z kolei w Wiel-

kim Księstwie Litewskim w latach 1552–1771 odbyło się 

112 procesów o czary. Prawie 40% oskarżonych stanowi-

li w tych ostatnich mężczyźni. W Księstwie Nyskim w 

latach 1622–1684 doszło do niebywałej w skali Europy 

Środkowej fali procesów o czary, w wyniku których spa-

lono co najmniej 250 kobiet i dziewczynek. W Gdańsku 

według kronik spalono 15 osób obojga płci, ostatnią z 

nich była skazana wyrokiem Sądu Miejskiego Starego 

Miasta Gdańska w 1659 88-letnia Anna Krüger. W 1701 r 

Region 
Liczba pro-

cesów 
Liczba egzeku-

cji 

Wyspy Brytyjskie i Ameryka 
Północna 

~5000 ~1500–2000 

Cesarstwo (Niemcy, Nider-
landy, Szwajcaria, Lotaryngia, 
Austria i Czechy) 

~50 000 ~25 000–30 000 

Francja ~3000 ~1000 

Skandynawia ~5000 ~1700–2000 

Europa Środkowa i Wschod-
nia (Polska i Litwa, Węgry i 
Rosja) 

~7000 ~2000 

Europa Południowa 
(Hiszpania, Portugalia i Wło-
chy) 

~10 000 mniej niż 1000 

Suma ~80 000 ~35 000 
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w protestanckim Słupsku (należący do Prus) spalono 

oskarżoną o czary katoliczkę Katarinę Papisten.  

 

W wielu miastach dawnej Rzeczypospolitej procesy o 

czary ustały jeszcze przed 1776 rokiem. W Poznaniu i 

we Lwowie ostatnie takie sprawy miały miejsce w 1758, 

w Lublinie – w 1732, w Kamieńcu Podolskim – w 1749, a 

w Krakowie – w 1757. 

 

Pierwszy znany obraz prezentujący kobietę na miotle 

powstał ok. 1440 roku i znajduje się on na marginesie 

rękopisu „Le Champion des dames” autorstwa Martina 

Le Franca 

 

W 1776 roku Sejm uchwalił nowe prawo, które zakazy-

wało procesów o czary. Zabroniono także stosowania 

tortur. Mimo tego, dużo czasu jeszcze upłynęło zanim 

proceder     osłabł zupełnie. W latach późniejszych zda-

rzały się już głównie procesy dotyczące pomówień o 

stosowanie czarów, wszczynane zwykle przez osoby 

chcące się od takich zarzutów oczyścić. Niekiedy do-

chodziło jeszcze także do samosądów, czy, zwłaszcza 

na Kresach, pławienia domniemanych czarownic. Za 

ostatnią na dzisiejszych ziemiach polskich 

(jednocześnie ostatnią w Europie) domniemaną czarow-

nicę, która spłonęła na stosie, uznaje się Barbarę Zdunk 

z miejscowości Reszel na Warmii na terenie ówczesne-

go Królestwa Prus. Kobieta została oskarżona o podpa-

lenie, które miało zostać wywołane czarami. Proces 

trwał kilka lat (1807–1811). Chociaż sprawa winy budzi-

ła kontrowersje, sąd w Królewcu zatwierdził wyrok. 

Przed spaleniem skazaną prawdopodobnie uduszono. W 

1836 r. zginęła ostatnia Polka, oskarżona o czary - Kry-

styna Ceynowa została zlinczowana przez swoich sąsia-

dów po tym jak władze pruskie odrzuciły prośbę o pro-

ces o czary; niektórzy sprawcy linczu zostali następnie 

osądzeni i skazani na karę więzienia.  

 

Zastanawiamy się teraz co się wówczas stało, że ludzi 

ogarnął takie szaleństwo, że bezkrytycznie wierzyli w 

rzeczy bezsensowne, a zdrowy rozsądek zastąpiła maso-

wa histeria. Dlaczego ludzie, którzy dotychczas nie 

mieli nic przeciwko magii, a właściwie pseudo magii i 

chętnie korzystali z usług znachorek, wróżbiarek, nagle 

ulegli zbiorowej histerii? Fanatyzm religijny? Niewątpli-

wie duchowieństwo przyłożyło do tego rękę, wszak były 

to czasy reformacji, czasy Kalwina i Lutra, a więc po-

tężnych zmian religijnych, społecznych, politycznych i 

gospodarczych. Reformacja, a szczególnie nauki Lutra, 

wzmogły wiarę w obecność szatana w życiu ludzi, a tak-

że w konieczności nieustannej walki z nim. Czarownicy 

potrzebni byli więc do skupienia gniewu ludu, chroniąc 

patrycjuszy. Kogoś trzeba było obwinić o wszelkie nie-

szczęścia. Procesy o czary pozwalały na wyjaśnianie 

nierówności społecznych przez zjawiska nadprzyrodzo-

ne. A poza tym trzeba było zająć czymś plebs. Nas ludzi 

współczesnych szokuje to upodobanie do oglądania 

krwawych widowisk, podczas których w potwornych 

męczarniach ginęli znajomi, sąsiedzi, krewni. Już rzym-

scy cesarze wiedzieli, że lud potrzebuje „chleba i 

igrzysk”. Im bardziej krwawe były te igrzyska tym le-

piej. Zresztą, czy tak wiele się zmieniło? Wystarczy 

przeczytać nagłówki w popularnych tabloidach, obej-

rzeć wiadomości, popularne filmy. Nadal fascynuje nas 

krew i zbrodnia.  Uczestnictwo w procesach i egzeku-

cjach miało 

jeszcze je-

den ważny 

aspekt, 

mianowicie 

łączyło pod-

danych we 

wspólnocie, 

dawało po-

czucie jed-

ności i 

wspólnej 

walki ze 

złem, które 

zagrażało 

ichniejszej 

wolności.  

Za społecz-

nym, a nie 

religijnym 

podłożem 

procesów o 

czary prze-

mawia też skazywanie na śmierć przeważnie osób ze 

stanów niższych, a szczególnie kobiet. To kobiety stały 

się „kozłem ofiarnym”.  

 

Poza tym nie zapominajmy, że wszystkie te straszne 

procesy i egzekucje odbywały się zgodnie z literą ów-

czesnego prawa, świeckiego prawa. Jasne jest, że trud-

no było oddzielić zwyczajne życie od życia religijnego 

jednak mitem jest to, że pogoń za czarownicami miała 

przede wszystkim podłoże związane z fanatyzmem reli-

gijnym. Mimo, że każda sfera życia była związana z re-

ligią, to działalność samych inkwizytorów skupiona była 

głównie na heretykach, a największy odsetek wyroków 

w sprawie czarownic orzekały świeckie sądy. Guy Bech-

tel stwierdził, że: „Świeccy sędziowie wykazywali się] 

większym okrucieństwem i większym fanatyzmem ani-

żeli Rzym”. 

 

XV, XVI i XVII wiek w Europie upłynął pod znakiem polo-

wania na czarownice. Kobiety były oskarżane o organi-

zację sabatów, paktowanie z Diabłem, a także uprawia-

nie z nim wyuzdanego seksu. Z dzisiejszej perspektywy 

to wyobrażenie może być dla nas nawet zabawne, jed-

nak kilkaset lat temu na pewno nikomu nie było do 

śmiechu… 

 

 

Opracowała: 

 Hanna Mrówczyńska 

 

 

Źródła: 

 https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/polowanie-

na-czarownice-legalna-zbrodnia/696f67k 

 https://www.national-geographic.pl/artykul/

polowanie-na-czarownice 

 https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/11/15/

polowanie-na-czarownice-czyli-o-tym-jak-mezczyzni

-nienawidzili-kobiet/ 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_o_czary 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

PIEROGI Z JAGODAMI 

 

40 dag mąki, 1 łyżka oleju, 1 jajko, sól, ok. 200 ml do-

brze ciepłej wody, 25 dag jagód, 2 łyżki cukru, 5 dag 

stopionego masła, 200 ml śmietanki 36-procentowej.  

 

Na stolnicę wysypać mąkę. Zrobić w niej wgłębienie 

dodać olej, jajko i dużą szczyptę soli, zmieszać. Dole-

wać stopniowo dobrze ciepłą wodę, zarobić gładkie, 

dość miękkie i elastyczne ciasto. Przykryć je ścierecz-

ką, odstawić na 20 minut. Jagody opłukać, osączyć, 

wymieszać z cukrem. Ciasto podzielić na 3-4 części. 

Każdą dość cienko rozwałkować, szklanką wykrawać 

krążki. Na każdym kłaść po łyżeczce jagód, dokładnie 

zlepiać brzegi, formując pierogi. Wrzucić je na osolony 

wrzątek i gotować ok. 3 minuty, licząc od momentu, 

jak wypłyną na powierzchnię. Następnie wyjąć je łyżką 

cedzakową, polać masłem, żeby się nie sklejały. Poda-

wać z ubitą śmietaną wymieszaną z cukrem.  GULASZ Z CUKINII I RYŻU 

 

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. 

PLACEK Z WIŚNIAMI 

 

1 szklanka mąki pszennej, 3/4 szklanki mąki ziemnia-

czanej, 3 jajka, 1 szklanka cukru, 10 dag masła, 1 ły-

żeczka proszku do pieczenia, 50 dag wiśni, cukier puder 

do posypania ciasta.  

 

Wiśnie umyć, osuszyć i wydrylować. Mąki pszenną i 

ziemniaczaną przesiać przez sito do miski i wymieszać 

z proszkiem do pieczenia. Masło utrzeć 

 z cukrem i jajkami na pulchną masę. Dodać mąki i wy-

mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Ciasto 

przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na 

wierzchu równomiernie rozłożyć owoce, lekko je doci-

skając. Piec ok. 40 minut w piekarniku nagrzanym do 

temperatury 180 stopni. Placek wyjąć i wystudzić. 

Przed podaniem posypać przez sitko cukrem pudrem. 

Pokroić w kwadratowe porcje.   
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HUMOR 

- Mamo, mamo, dzieci w szkole mówią, że pochodzę z 

mafijnej rodziny! 

- Nie przejmuj się, jutro pojedziemy do twojej szkoły i 

załatwimy wszystko tak żeby wyglądało na wypadek!  

 

●   ●   ● 

 

Putin u wróżki: 

- Co będzie w niedalekiej przyszłości? 

- Widzę że jedziesz limuzyną przez tłum a ludzie wiwa-

tują cieszą się i ściskają! 

- I co? Macham do nich? 

- Nie. Trumna jest zamknięta.  

 

●   ●   ● 

 

Lekarz do pacjenta: 

- Gratuluję, nie ma Pan wysokiego ciśnienia. 

- To zasługa żony. 

- Tak dba o Pana? 

- Wyjechała do sanatorium.  

 

●   ●   ● 

 

Idzie facet przez miasto, a za nim idzie pingwin. 
Spotykają znajomego policjanta, który pyta: 

- Co to za pingwin? 

- Nie wiem, chodzi za mną i nie wiem co z nim zrobić.  

- Jak to co? Idź z nim do ZOO. 

Po 3 godzinach policjant znów spotyka faceta i pingwi-

na.  

Policjant: 

- I co byłeś z nim w ZOO? 

- Byłem, teraz idziemy na lody.  

 

●   ●   ● 

 

Pożar w szpitalu. 

Przyjechali strażacy, zgasili. Dowódca zdaje relację 

ordynatorowi: 

- Pożar ugaszony, ale są poszkodowani. W sumie 8 osób, 

5 odratowaliśmy, 3 niestety zginęły.  

 

Słysząc to, lekarz zemdlał. Ocucili go, dochodzi pomału 

do siebie i mówi:  

- Jak to 5 odratowaliście? Przecież gasiliście kostnicę… 

  

●   ●   ● 

 

Ojciec do syna: A ty co się tak kręcisz po domu, prze-

cież masz lekcje online? 

- Tak ale dziś jest wycieczka!  

 

●   ●   ● 

 

Spotykają się dwaj starsi Żydzi 

- Mosze Nissenbaum umarł. Idziesz na pogrzeb? 

- Czemu mam iść? On na mój przyjdzie?? 

 

●   ●   ● 

 

Polak przychodzi do baru z psem. W telewizji akurat 
leci mecz i naszym strzelają gola. Nagle pies się odzywa 

- Ja pierdziele, znowu?! 

Wszyscy patrzą na psa nie ukrywając zdziwienia. Wła-

ściciel niewzruszony. W końcu jeden z obecnych zaga-

duje do właściciela 

- Czy twój pies właśnie przemówił? 

- Ta, mówi to zawsze, kiedy nasi przegrywają. 

- A co mówi jak wygrywają? 

- Nie wiem, mam go dopiero od dwóch lat.   

 

●   ●   ● 

 

Lekarz dzwoni do swojego pacjenta: 

- Witam Pana, przyszły wyniki badań. Mam dobre i złe 

wieści. 

- O cholera! Jak brzmią dobre wieści? 

- Według badań zostało Panu 24h życia. 

- To straszne! Co może być gorszego? 

- Próbuję się z Panem skontaktować od wczoraj  
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