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NARODOWE CZYTANIE 2022 
W poniedziałek 5 września miała miejsce 

gminna odsłona „Narodowego Czytania” - ogól-

nopolskiej akcji promującej i popularyzującej 

polską literaturę oraz czytelnictwo. Podczas 

jedenastej edycji tego wydarzenia pod patro-

natem Pary Prezydenckiej, w całej Polsce czy-

tano „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. 

 

Gmina Sułów od wielu lat włącza się w organi-

zację „Narodowego Czytania”, przygotowując 

lokalne inscenizacje, z udziałem dzieci i mło-

dzieży ze szkół podstawowych, a także jak 

choćby w roku bieżącym z udziałem zaproszo-

nych gości. 

 

Tegoroczna odsłona wydarzenia miała miejsce 

w Sali konferencyjnej budynku Centrum Spo-

łeczno – Kulturalnego w Sułowie. Jej organizatorem 

była jak zawsze Gminna Biblioteka Publiczna im. Felik-

sy Poździk w Sułowie we współpracy ze Szkołami Pod-

stawowymi w Sułowie, Tworyczowie oraz Michalowie. 

Tym razem do udziału w akcji zaproszono także przed-

stawicieli władz samorządowych – Pana Wójta Leona 

Bulaka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda 

Pietrykowskiego, Skarbnika Gminy Panią Aleksandrę 

Zając, Sekretarza Gminy Pana Janusza Stańczyka oraz 

kierownika Referatu Rozwoju Panią Martę Radzik. 

 

W imieniu Gminnych Stowarzyszeń i Organizacji w czy-

taniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia 

„Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” – Pani Danuta 

Zwolak i Maria Łukaszczyk. GBP w Sułowie jako główny 

organizator lokalnej odsłony wydarzenia również był w 

tym roku reprezentowany, fragmenty lektury czytały 

Panie Michalina Kobylarz oraz Maria Godzisz. 

 

Młodymi lektorami byli oczywiście także uczennice i 

uczniowie Szkół Podstawowych: Szkoły Podstawowej z 

Sułowa: Amelia Kurek, Jakub Twardziszewski, Paulina 

Krzyszczak i Kaja Żemła; Szkoły Podstawowej z Micha-

lowa: Kinga Flak i Aleksandra Misiarz; oraz Szkoły Pod-

stawowej z Tworyczowa: Wojciech Dumała, Marta Szo-

stak, Aleksandra Knap, Wiktoria Szymona, Krystian Ła-

pa, Filip Król oraz Julia Dumała. 

 

Podczas wydarzenia odczytane zostały utwory: „Pani 

Twardowska”, „Świtezianka”, „Powrót taty”, 

„Kurchanek Maryli” i „Do przyjaciół”. Dziękujemy 

wszystkim czytającym, za kontynuowanie tego wyda-

rzenia, które staje się już naszą tradycją. 

 

Z okazji Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej 

Duda tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do 

współtworzenia akcji. 

 

– Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i 

romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapo-

czątkował w Polsce romantyzm. Romantyzm to istota 

polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego 

narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w bio-

grafii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich 

patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i po-

wstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na 

różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i sło-

wem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą – napisał 

w liście Prezydent RP Andrzej Duda. 

 

– Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodo-

wego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego ro-

mantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną 

refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby 

tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umoc-

niło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym 

świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym 

świętem czytelnictwa – dodał Prezydent. 

  

Redakcja 
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NIE TYLKO TURNIEJ 

Choć emocje łuczniczej rywalizacji już za nami, to ro-

dzinno-historyczna atmosfera tego spotkania dla wielu 

uczestników utrzymuje się do dziś. Wniosek ten wysu-

wam na bazie telefonów, rozmów i spotkań z ludźmi, 

którzy uczestniczyli w wydarzeniu. Pytania o następną 

edycje i inne wydarzenia o podobnym charakterze, bar-

dzo nas cieszą. Na pewno jest to kolejna impreza na 

liście gminnych atrakcji która powoli zamienia się w 

tradycje. Turniej to miła odskocznia i fajny sposób na 

aktywność, na świeżym powietrzu. Jako Biblioteka i 

Drużyna Grodu Sutiejsk na pewno mamy w planach po-

szerzyć listę atrakcji i aktywności by jeszcze większe 

grono znalazło coś dla siebie w następnych edycjach. 

Oczywiście sugestie i porady od uczestników są mile 

widziane i zachęcam do dzielenia się pomysłami. 

 

Zanim jednak wybiegniemy za bardzo w przyszłość 

wróćmy się na chwile do 4 września kiedy odbyła się II 

edycja Turnieju Łuczniczego Sutiejsk 2022, by uhonoro-

wać naszych wspaniałych uczestników. Trzeba przyznać 

iż poziom umiejętności, czy to w amatorach czy to w 

młodzikach nie odbiegał zbytnio od poziomu doświad-

czonych mistrzów grodziska. Skok sportowej formy to 

kolejny powód do dumy. Mało tego, po oddaniu pierw-

szych strzałów, nawet spośród uczestników trzymają-

cych łuk po raz pierwszy w życiu można było zobaczyć 

iskrę talentu, i głód wygranej. 

 

Naszymi zwycięzcami okazali się:. 

 

Kategoria: Młodzik 

 

 Kuba Magdziarz 

 Kuba Twardziszewski 

 Krzysztof Magdziarz 

 

Kategoria: Open 

 

 Zygmunt Jarmusz 

 Dominik Berdzik 

 Elżbieta Berdzik 

 

Kategoria: Mistrz Grodziska 

 

 Jacek Kitowski 

 Krzysztof Ferenc 

 Mirosław Wachowicz  

 

Oczywiście zwycięzcami mo-

żemy nazwać wszystkich, 

którzy odważyli się wystarto-

wać. Gorąco zapraszamy do 

dalszych prób w kolejnych 

edycjach, bowiem turniej ma 

przede wszystkim zachęcać 

ludzi do sportu. Dowodem za 

uczestnictwem, zwłaszcza 

dla najmłodszych, mogą być 

nagrody. W tegorocznej edy-

cji, nie tylko ufundowane 

przez bibliotekę puchary i dyplomy czekały na najmłod-

szych. Każdy młodzik biorący udział w turnieju miał 

prawo wybrać dla siebie nagrodę spośród różnych ro-

dzajów piłek, paletek i gadżetów szkolnych, a wszystko 

dzięki funduszowi przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Dzięki drużynie, na przybyłych czekały również ciepłe 

napoje i poczęstunek przygotowany na grillu w altanie. 

Drużyna Grodu Sutiejsk sama w sobie była swego rodza-

ju atrakcją. Namiot i wczesnośredniowieczne stroje na 

tle grodziska, to okazja na podróż w czasie. Historia 

jednak nie musi tylko wyglądać, może też smakować, 

bowiem stoiskiem ze swojskimi wyrobami uraczyła nas 

Pani Katarzyna Wojciechowska również obracająca się 

w rekonstruktorskich kręgach. 

 

Dziękujemy również wszystkim kibicom którzy pojawili 

się na turnieju. Wiem z doświadczenia jak wielką moc 

ma wsparcie widza. Moim zdaniem nie zawiedliście i 

Gorąco zapraszamy za rok w, mamy nadzieje, jeszcze 

większym gronie. 

Daniel Mróz 
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sułow-

ca i okolic na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie 

się w niedzielę 9 października w remizie OSP. Chcemy 

wspólnie z Państwem powspominać dawną Orkiestrę 

Dętą Kulaszy z Sułowca, która w przeszłości przez dłu-

gie lata grała na weselach, zabawach i imprezach oko-

licznościowych. Wydarzenie będzie miało formę potań-

cówki wspominkowej i rozpocznie się o godz. 15:00, a 

wstęp na nie jest wolny. 

 

Zachęcamy wszystkich do poszukania w swoich 

domach materiałów związanych z orkiestrą – 

zdjęć, wspomnień, a być może i nagrań na kase-

tach lub starych nut – i przyniesienia ich ze sobą 

na to wydarzenie. Spróbujemy razem odtworzyć 

historię orkiestry i bardzo liczymy tutaj na Pań-

stwa pomoc! Będzie też dużo okazji do tańca w 

rytm dawnej muzyki wykonywanej przez trzy 

pokolenia orkiestrantów: najstarszą w tym gro-

nie Orkiestrę Dętą z Zaburza, Warszawsko-

Lubelską Orkiestrę Dętą grającą tradycyjny re-

pertuar z naszych stron oraz młode pokolenie 

muzykantów z Orkiestr Dętych z Sułowa i Nieli-

sza. Zabrzmią stare i dobrze znane melodie – 

polki, oberki, walce, fokstroty i tanga.  

 

Według naszych informacji Orkiestra Kulaszy 

powstała jeszcze w czasach przedwojennych, 

choć oficjalnie za rok jej powstania przyjmuje 

się 1949. Kontynuowała swoją działalność aż do 

lat 80-tych. W skład zespołu wchodzili mieszkań-

cy Sułowca, Zakłodzia, Tworyczowa i innych po-

bliskich miejscowości, a grali na takich instru-

mentach jak klarnety, trąbki, tenory, alty, bas i 

bęben. Jej kapelmistrz Jan Kulasza urodził się 8 

grudnia 1916 roku, zmarł 22 sierpnia w roku 

1985. Był także współzałożycielem świetlicy w 

Sułowcu, gdzie początkowo odbywały się próby 

zespołu. Lata 60. i 70. to moment największego 

rozkwitu zespołu – wtedy właśnie orkiestra ogra-

ła najwięcej wesel w naszej okolicy, zdarzało się 

jej nawet jeździć w tym celu aż pod Hrubie-

szów. 

 

Czasy jej świetności na pewno pamiętają jesz-

cze najstarsi mieszkańcy Sułowca i okolic, a tak-

że ostatni żyjący muzykanci, m.in. Bolesław Ko-

bylas z Zakłodzia, oraz grający w przeszłości z 

Kulaszą muzykanci z Orkiestry Dętej z Zaburza, 

m.in. Stanisław Marchewka, Józef Woźnica, 

Edward Brodaczewski czy Alfred Bartnik. Pamięć 

o orkiestrze funkcjonuje z pewnością i w następ-

nych pokoleniach – wielu mieszkańców musi 

jeszcze pamiętać nieżyjących już członków lub 

słyszało wspomnienie o tym, jak to Orkiestra 

Kulaszy grała na weselu u rodziców, dziadków 

czy wujków. Te wspomnienia są bezcenne i war-

to je zachować dla przyszłych pokoleń, żeby nie 

zaginęła pamięć o lokalnej muzyce. W tym celu pod-

czas potańcówki zostanie zawieszona w remizie tablica 

upamiętniająca Orkiestrę Kulaszy z Sułowca. 

Wydarzenie współorganizowane jest przez Towarzystwo 

Dla Natury i Człowieka, sołectwo Sułowiec, Ochotniczą 

Straż Pożarną w Sułowcu oraz Gminną Bibliotekę Pu-

bliczną im. Feliksy Poździk w Sułowie. 

 

Autor tekstu: Filip Majerowski 

WOKÓŁ ORKIESTRY KULASZY – SPOTKANIE I POTAŃCÓWKA 

Niedziela 09.10.2022, godz. 15:00, Remiza OSP w Sułowcu – wstęp wolny 
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ZASŁUŻENI DLA SĄSIADKI 
 

CZĘŚĆ VII – DALSZY CIĄG NAZW GRUNTÓW W SĄSIADCE 

NIWA – grunty na wschód od „Mulisk” stanowiły wła-

sność Ordynacji Zamojskiej, a dzierżawił je i użytkował 

dwór  z Mokregolipia. Za czasów pańszczyźnianych sło-

wo „Niwa” kojarzyło się z dobrocią i dworem. Z uwagi 

na zadłużenia, jakie miała Ordynacja w banku w Zamo-

ściu, bank podjął decyzję o rozsprzedaniu „Niwy”. Ku-

pili ją gospodarze z Sąsiadki, a nazwa pozostała do dzi-

siaj.  

 

NIWKA – grunty powyżej grodziska. Niwa to dostatek, a 

NIWKA również, ale mniejszy obszarowo. Na Niwce 

znajduje się strzelnica Pana Sylwestra Sobstyla. Pod-

czas II wojny światowej zginął tam Wyłupek Józef, brat 

Władysława i Stanisława Wyłupków. Po wyjściu z Kozło-

wego Dołu został zauważony przez Niemców i zabity. 

 

PAROWY – głębokie wąwozy zalesione, tzw. Pietrznia-

kowe Parowy. 

 

ŚCIEŻKI – wąskie przejścia wśród pól przechodzące na-

stępnie w jedną drogę w kierunku lasu „Wyrąb” i do 

Szczebrzeszyna. 

 

POPŁAWY – dawniej łąki, bagna wymagające przepły-

wania , więc „Popławy”. 

 

ŁUKOPEK – nazwa pozostała po starej drodze, która 

miała małe wgłębienie, dlatego „Łukopek”, a nie 

„ukop”, czyli coś dużego, głębokiego. 

 

PUŁANEK – brak wiadomości na temat nazwy. 

 

BIRNOT – również brak wiadomości na temat nazwy. 

 

BIRLIT – mała zakrzaczona wysepka na łąkach. 

 

GRANICE – teren graniczący z gruntami Źrebiec, a do-

kładnie ze Źrebiecką Debrzą. 

 

MULISKA – w okresie międzywojennym i nie tylko, np. 

podczas uwłaszczenia, teren ten był często zalewany. 

Grunty zlewane, niżej położone dostawały się chłopom, 

a te wyżej położone  „na niwie” panom, w tym przy-

padku Zamojskiemu. Do chwili obecnej podczas dużych 

opadów grunty dalej są zalewane.  

 

BUMIECH – teren na południe od stojącego krzyża. 

Przez jego teren przebiegała główna droga prowadząca 

do Szczebrzeszyna. Obecnie drogi tej nie ma. Jest inna 

prowadząca prosto na dolinę zwaną białą drogą.  

 

ŁOŚNIAK – jedna z wersji mówi o przychodzących na 

Łośniak łosi z bagien. Miejsce to stanowiło żerowisko 

dla nich. 

 

WIDEŁKI  - położenie kojarzy się z widłami gospodarczy-

mi. Dawniej pola orne pomiędzy zębami wideł, a obec-

nie w większości teren zalesiony (obszar za Krukowski-

mi Dołkami). 

 

DEMBERKA – nazwa pochodzi na pewno od nazwy drze-

wa – dębu. Jest to mały zadrzewiony wąwóz na połu-

dniowej stronie Łośniaku.  

 

MULE (za stokiem) – teren w kierunku Mokregolipia. Na 

obrzeżach znajduje się zbiornik wodny zwany 

„Stokiem”. Znajdujące się tam źródła są godne zauwa-

żenia i w odpowiedni sposób wykorzystania. W sąsiedz-

twie od strony południowej zlokalizowane jest gminne 

ujęcie wody.  

 

KOSZAR – w okresie I i II wojny światowej na tym tere-

nie stacjonowały wojska. Od tej pory miejsce to nazy-

wane jest Koszarem. 

 

ZAKARCZMIE – w tej części wsi istniała karczma. Na 

obecnej posesji Państwa Stanisławy i Józefa Grabow-

skich było Surmaczowe Wzniesienie i na nim karczma. 

Karczma nie istnieje, pagórek zlikwidowany, ale nazwa 

pozostała.  

 

KOSZOWIEC – brak wiadomości na temat nazwy. 

 

MULE – tamto mule, czyli od strony Źrebiec. Może za-

mulenia z MULIS dały nazwę innego wyjaśnienia nie 

znamy. 

 

KĄT – nazwa prawdopodobnie pochodzi od kształtu pól i 

łąk położonych w kącie wsi ograniczonych bagnami i 

innymi zaroślami.  

 

ZA POLEM – łąki za polami biegnące w stronę Zakłodzia 

i Źrebiec. 

 

MALCÓW BEŁK – były to kiedyś duże bagna na Zagro-

dach. Przepływała przez nie rzeka Gorajka, a obecnie 
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Wieści gminne 

wąski rowek. Brak uregulowania z uwagi na występują-

cą tzw, kurzawkę. 

 

LOSEK – łąki dochodzące pod Źrebiecką „Kempę”, która 

nazywana jest również „Laskiem”. 

 

LISIOK –wzniesienie na łąkach na północ od „Losku”. 

Grunty orne rodziny Wyłupków. Gnieździły się dawniej i 

gnieżdżą się obecnie lisy. Nazwa pochodzi na pewno od 

lisów. Dojazd do wzniesienia przez tzw. Gać. W okresie 

deszczów brak dojazdu na pola i na łąki.  

 

SMUGA – łąki za Sąsiadką w stronę Źrebiec i Gaiska.  Są 

długie i wąskie poprzecinane rowami. 

 

GAISKO – grunty orne na lekkim wzniesieniu. 

 

GRUNT – w sąsiedztwie łąk tworzy grunt nadający się 

pod uprawę. 

 

STAWINA – łąki otoczone Mokremlipiem, Zakłodziem i 

Zagrodami – Sąsiadka. Nazwa bardzo stara określająca 

stawy lub duży staw podchodzący pod grodzisko. 

 

CUPLE – trzy wzniesienia, na których pasano krowy. 

Skąd nazwa nie mamy informacji. 

 

CELE – pod wysokim urwiskiem teren przeznaczony na 

ogrody warzywne. Brak dodatkowych informacji o na-

zwie.  

 

STAW – łąki pod Sułowcem, w bliskiej odległości od  

byłego dworu. Może były na tym terenie stawy? 

 

UDZIAŁY – łąki podziałowe w sąsiedztwie „Stawu”. Małe 

obszarowo. 

 

DYBRZ – na pewno teren mocno zalesiony, zakrzaczony, 

trudno dostępny. Występuje wiele miejsc tak nazywa-

nych. Jest Surmaczowa Dybrz, Źrebiecka Dybrz, Rozłop-

ska Dybrz, Zaburska Dybrz. W takich miejscach ukrywali 

się ludzie w czasie wojny. Jednym z nich był brat Cze-

sława Maciąga z Sąsiadki ukrywający się wśród innych w 

Radecznicy. Nie potrafił znaleźć sobie miejsca na prze-

czekanie, więc wyszedł na pole i został zabity przez 

Niemców. 

 

ULICA – w wypowiedziach mieszkańców słyszało się 

„poszedł szosą albo ulicą”. Krótka, cicha droga wiejska 

równoległa do głównej szosy. Droga dalej istnieje i na-

zwa „Ulica” dalej funkcjonuje w słownictwie. 

 

Występują jeszcze inne miejscowe nazwy, których po-

chodzenia nie znamy. Przykładem może być np. POD-

DEBRZE, MAŁPIE, WRZOS, POD GÓRĄ.  

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk”  

Maria Godzisz 

ZMIANA GODZIN OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
Wójt Gminy Sułów informuje mieszkańców Gminy Sułów, że w związku ze znaczącym wzrostem kosztów energii 

elektrycznej oraz zaleceniami nałożonymi na wszystkie organy administracji publicznej dotyczącymi ograniczenia 

zużycia energii elektrycznej od dnia 26 września zmianie ulegną godziny działania oświetlenia ulicznego na terenie 

całej gminy. Oświetlenie uliczne będzie działać od godz. 20:00 do godz. 22:30. 

GMINA SUŁÓW NA DOŻYNKACH DIECEZJALNYCH 

W niedzielę 11 września tradycyjnie, jak co roku, odby-

ły się dożynki diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Mszy 

św. przewodniczył bp Mariusz Leszczyński—biskup po-

mocniczy naszej diecezji. Na dożynkach obecna była 

delegacja Gminy Sułów, którą reprezentowali: Prze-

wodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski, 

Skarbnik Gminy Sułów Aleksandra Zając oraz przedsta-

wiciele KGW Michalów: Sylwie Bubiłek, Agnieszka Pióro, 

Mariusz Bubiłek i Grzegorz Kowal niosąc gminny wieniec 

wykonany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozło-

pach.  
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 
W czwartek 1 września br. w naszej szkole odbyła się 

inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą św. o godz. 9.00 w kościele św. 

Piotra i Pawła w Tworyczowie, którą odprawił pro-

boszcz tutejszej parafii, ks. Marek Gudz. Po mszy wszy-

scy udali się do szkoły. Tam zabrzmiał dzwonek przypo-

minający, że przed nami kolejny rok szkolny, wypełnio-

ny nauką, ale również zabawą, spotkaniami z kolegami 

i nauczycielami. 

  

Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczęli krótkim wystę-

pem, podczas którego powitali serdecznie nową Panią 

dyrektor Elżbietę Matysiak, grono pedagogiczne, pra-

cowników szkoły, rodziców, uczniów oraz wszystkie 

dzieci. Uczniowie wspomnieli o rocznicy wybuchu dru-

giej wojny światowej oraz związanych z nią tragicznych 

wydarzeniach. 

 

Po części artystycznej głos zabrała nowa Pani dyrektor. 

W imieniu społeczności szkolnej podziękowała Pani Ha-

linie Godzisz za sprawowaną funkcję i wręczyła jej 

kwiaty. Następnie przedstawieni zostali wychowawcy, 

po czym uczniowie i nauczyciele udali się do swoich 

klas. Tam odbyły się pierwsze powakacyjne spotkania. 

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom życzymy, 

aby był to dobry rok, pełen radości, pozytywnych wra-

żeń i przyjemnych doświadczeń. 

 

Teresa Nawrocka 

SP w Tworyczowie 

INFORMACJA 

W związku z licznymi sygnałami ze strony mieszkańców o odbywających się w ostatnim czasie wizytach ze strony 

przedstawicieli różnych firm polegających na kontroli źródeł ciepła Wójt Gminy Sułów informuje, że nie prowadzi 

takich kontroli przez Pracowników Urzędu oraz wizyt u mieszkańców celem udzielania informacji o Programie 

„Czyste Powietrze” i pomocy przy wypełnianiu  wniosków oraz nie upoważnił nikogo do takiego działania. Gmina 

Sułów prowadzi Punkt „Czyste Powietrze” w budynku Urzędu Gminy. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

Data 20 września to dzień szczególny dla 

wszystkich przedszkolaków. W tym dniu świę-

tujemy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

Święto to zostało ustanowione, by podkreślić 

wagę edukacji przedszkolnej we wszechstron-

nym rozwoju dzieci. 

 

Nasze przedszkolaki rozpoczęły świętowanie 

już 19 września, kiedy to razem ze swoimi pa-

niami przygotowały piękne figurki z masy sol-

nej. Następnego dnia rozpoczęło się prawdziwe 

celebrowanie tego wspaniałego dnia. Już od 

samego rana dzieci w skupieniu, starannie malowały 

swoje wytwory z masy solnej, wykazując się kreatyw-

nością i zdolnościami plastycznymi. Następnie nasze 

przedszkolaki uczestniczyły w zabawach ruchowych z 

wykorzystaniem chusty animacyjnej i gumy sensorycz-

nej. Wspólnym zabawom towarzyszyły piosenki, pląsy i 

tańce. Nie zabrakło gorących oklasków za poprawne 

wykonanie kolejnych zadań. Podczas całego dnia na 

twarzach dzieci widoczne były promienne uśmiechy, 

które świadczyły o doskonałej zabawie w gronie kole-

gów i koleżanek. Na zakończenie dnia wszystkie dzieci 

zasiadły do słodkiego poczęstunku. 

 

Pamiętajmy - „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat” – życzymy wszystkim dzieciom, aby uśmiech go-

ścił na ich twarzach każdego dnia. 

  

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę rodziców, 

którzy zaangażowali się w pomoc i przygotowanie po-

częstunku dla dzieci. 

 

Joanna Kita 

Monika Niewiadomska - Wróblewska 

Wieści szkolne 
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STEFAN OSSOWIECKI – FENOMEN CZY OSZUST? 

Czy wiecie Państwo kim był Stefan Ossowiecki? Star-

szym czytelnikom mogło coś obić się o uszy, młodszym 

zapewne nie. A szkoda, bo to arcyciekawa postać, ulu-

bieniec, ba nawet bożyszcze przedwojennej Polski i nie 

tylko. Znano go i fascynowano się nim w wielu innych 

krajach. Kim więc był, że wzbudzał takie emocje? Otóż 

Stefan Ossowiecki był jasnowidzem   ( chociaż sam pre-

ferował określenie „duszowidz”), którego w zasadzie 

nigdy nie przyłapano na oszustwie chociaż jego działal-

ność bacznie obserwowały ówczesne autorytety nauko-

we. Jednak zanim przejdę do bardziej szczegółowego 

opisu jego sylwetki i działalności należy wyjaśnić czy-

telnikom specyfikę epoki, w której przyszło mu żyć.  

 

Wiara w istnienie duchów i spraw nadprzyrodzonych 

zalicza się do najstarszych wierzeń ludzkości. Najdaw-

niejsze formy kultu religijnego (np. szamanizm) do dziś 

opierają się na nawiązywaniu kontaktu z duchami zmar-

łych przodków i niekiedy zwierząt. Przekonanie, że du-

chy zmarłych są aktywnie obecne wśród żyjących było 

rozpowszechnione w średniowieczu w Europie, chociaż 

zwalczane przez Kościół, jako niezgodne z nauką chrze-

ścijańską (mimo to katolicyzm i prawosławie zachowały 

wiele przedchrześcijańskich obyczajów, związanych z 

kultem zmarłych). W epoce Renesansu motyw kontaktu 

z duchami zmarłych upowszechnił się w literaturze (np. 

w utworach Szekspira). Rozpowszechnienie protestan-

tyzmu i następnie racjonalizmu spowodowało spadek 

zainteresowania tą tematyką. Dopiero w pierwszej po-

łowie XIX wieku wraz z nastaniem w literaturze i sztuce 

Romantyzmu wzrosło zainteresowanie sprawami nie z 

tego świata, a przełomem okazała się działalność sióstr 

Fox, uznawana za początek spirytualizmu. Otóż w 1848 

roku w stanie Nowy York, w domku dwóch młodziutkich 

dziewczynek (11 i 14 letniej) mieszkańców zaczynają 

niepokoić tajemnicze stukania i trzaski. Tajemnica 

dzięki skłonnej do plotek matce szybko roznosi się po 

okolicy. Ciekawskich, którzy na własne uszy i oczy chcą 

zobaczyć te nadprzyrodzone zjawiska nie brakuje. Pu-

blika zgodnie stwierdza, że ani chybi dom państwa Fox 

nawiedzają duch, a medium są dziewczynki. Ponoć ilość 

„stuków” odpowiada poszczególnym literom alfabetu. 

Kariera sióstr Fox nabiera wręcz szaleńczego rozpędu, 

naiwnych nie brakuje. Dopiero po 40 latach jedna z 

sióstr publicznie ujawnia i demonstruje jak za pomocą 

dźwięków wydawanych przez wyćwiczone mięśnie pal-

ców stóp i łydek udawało im się nabierać widzów. Jest 

już jednak za późno, rozkwitu okultyzmu, spirytyzmu i 

innych pseudonauk tajemnych nie można już powstrzy-

mać. Towarzystwa okultystyczne i spirytystyczne mno-

żą się jak grzyby po deszczu, moda ta zaczyna opano-

wywać Europę. Wszędzie królują wirujące stoliki, tabli-

ce do wywoływania duchów, wróże, astrolodzy i cała 

masa innych oszustów. I oczywiście krętacze przedsta-

wiający się jako media. Ich popularność jest wręcz po-

równywalna z popularnością obecnych gwiazd kina, czy 

muzyki.  

 

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku również przez 

ziemie polskie przetoczyła się fala spirytyzmu. Chociaż 

dziś epokę namiętnej duchowości traktuje się jako do-

wód naiwności minionych pokoleń, wówczas wiedzą 

tajemną interesowało się wiele poważanych osób. W 

dwudziestoleciu międzywojennym wśród polskich elit 

zapanowała moda na zjawiska paranormalne: pisarze, 

artyści, a nawet naukowcy i politycy z upodobaniem 

wywoływali duchy i słuchali przepowiedni jasnowidzów. 

Każde eleganckie towarzystwo czuło się wręcz zobowią-

zane do urządzania seansów spirytystycznych. Scepty-

ków też nie brakowało, chociaż i oni czasami dawali się 

uwieść naukom tajemnym i rzeczom nadprzyrodzonych. 

W przedwojennej Warszawie z usług wróżów i jasnowi-

dzów korzystają nie tylko damy ale i najskromniejsze 

służące. A jest wśród tych najpopularniejszych Franek 

Kluski (czyli Teofil Modrzejewski), Janek Guzik  i On, 

gwiazda,  inżynier chemik Stefan Ossowiecki. 

 

Pogodny, postawny, innymi słowy przy „kości”, o przy-

jaznych jasnych oczach. Na pierwszy rzut oka nikt 

szczególny, a jednak jego zamglone spojrzenie wywoły-

wało wrażenie. 

 

Stefan Ossowiecki przyszedł na świat 22 sierpnia 1877 

roku w Moskwie. Jego rodzina pochodziła z Polski. Oj-

ciec Stefana, Jan Ossowiecki, był inżynierem technolo-

giem, niegdyś asystentem Dmitrija Mendelejewa (co 

ciekawe, też żywo zainteresowanego zjawiskami para-

normalnymi), następnie założycielem pokaźnej fabryki 

chemicznej. Matka Ossowieckiego, Bona Newlin-

Nowohońska, której rodzina wywodziła się z Kowieńsz-

czyzny, była, jak powiadali, kobietą wielkiej urody i 

znacznej intuicji. Wzorem ojca zdecydował się zostać 

chemikiem, ukończył Petersburski Instytut Technolo-

giczny. Jak sam twierdził zdolności paranormalne roz-

wijały się u niego stopniowo, w wieku czternastu lat 

zauważył u siebie zdolności telepatycznego przekazy-

wania myśli, na studiach ujawniły się zdolności jasnowi-

dzenia i telekinezy (czyli przemieszczania przedmiotów 

za pomocą siły ludzkiego umysłu), zaś w wieku 35 lat 

pozostało jedynie jasnowidzenie, bilokacja 

(umiejętność znajdowania się w dwóch miejscach jed-

nocześnie), eksterioryzacja ( sztuka podróżowania poza 

swoim ciałem) i postrzegania aury otaczającej danego 

człowieka.  Za osobę, która zauważyła rzekome zdolno-

ści Ossowieckiego i nauczyła go technik ich rozwoju 

uważa się Worobieja, żydowskiego kabalistę, z którym 

Ossowiecki zaprzyjaźnił się w trakcie odbywania prakty-

ki zawodowej w Homlu.  Rewolucja bolszewicka pozba-

wiła rodzinę majątku, a jako polski szlachcic Stefan 

Ossowiecki został aresztowany, osadzony na słynnej 

Łubiance i skazany na rozstrzelanie. Udało mu się ura-

tować dzięki interwencji wysokiego urzędnika bolsze-

wickiego, byłego kolegi szkolnego. Natychmiast wyje-

chał do Polski, która dopiero co odzyskała niepodle-

głość. Pochodzenie, dawne znajomości, wykształcenie 

pozwoliły mu szybko zaaklimatyzować się w ojczyźnie. 

Jak mu się to udało? Jako inżynier i przedsiębiorca ob-

racał się wśród elity – ludzi aktywnie tworzących polską 

kulturę i naukę, a także tych mających wpływ na ów-

czesną gospodarkę i politykę. Ponadto w kraju kwitło 

zainteresowanie spirytyzmem, wróżbiarstwem i zjawi-

skami nadprzyrodzonymi wszelkiej maści. Ossowiecki 

był więc podwójnie atrakcyjny. Czego więc naocznymi 

świadkami były osoby mu współczesne? Ossowiecki bez 
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użycia wzroku potrafił odczytywać schowa-

ne w kopertach, skrzyniach, a nawet oło-

wianych cylindrach teksty, ciągi liczb i 

skomplikowane figury geometryczne. 

„Widział„ zapisany na kliszy fotograficznej 

obraz przed jej wywołaniem. Potrafił po-

znać ukryte teksty na odległość, m.in. pod-

czas seansów z udziałem Józefa Piłsudskie-

go, który również interesował się 

”metapsychiką” i był absolutnym fanem in-

żyniera. W czasie jednej z takich sesji Osso-

wiecki odczytał sekwencję zagrań szacho-

wych, którą marszałek zapisywał właśnie 

przy biurku w Belwederze. Powszechnie 

znana jest następująca anegdota: „W 1930 

r. marszałek zaprosił jasnowidza do Belwe-

deru, gdzie w obecności najbliższych współ-

pracowników - Felicjana Sławoja-

Składkowskiego, Józefa Becka i Aleksandra Prystora - 

wręczył mu kopertę i poprosił o odgadnięcie treści 

ukrytej w środku kartki. Ossowiecki dotknął jej ręką i 

wyrecytował ulubione powiedzenie Piłsudskiego: 

"Pocałuj mnie w d...". Zebrani spojrzeli skonsternowani 

po sobie, a marszałek ryknął śmiechem, gdyż faktycznie 

te słowa napisał na kartce.”  

 

Obaj panowie byli ze sobą zaprzyjaźnieni, a Ossowiecki 

uważał, że Piłsudski również osiada pewne umiejętności 

parapsychologiczne, np. zdolności telepatyczne. Inny 

ze wspólnych eksperymentów Piłsudskiego i Ossowiec-

kiego dotyczyć miał właśnie zjawiska telepatii. Obaj 

mężczyźni umówili się, że wieczorem o określonej po-

rze spróbują przekazać sobie telepatycznie myśli. Jed-

nak w trakcie eksperymentu do gabinetu inżyniera we-

szła jego żona. Zarzuciła Ossowieckiemu, że ten marnu-

je prąd i zaczęła narzekać na zatęchłą norę, w jakiej 

przyszło jej mieszkać. Inżynier był pewny, że ekspery-

ment się nie udał. Następnego dnia spotkał się z Piłsud-

skim. Naczelnik już od wejścia miał powiedzieć, że 

zdaje sobie sprawę, że małżonki bywają bardzo wyma-

gające i należy im zapewnić odpowiedni komfort życia. 

Najbardziej szokujące były jego umiejętności bilokacji, 

czyli pojawiania się w dwóch miejscach naraz. W 1922 

r., będąc w warszawskim mieszkaniu pod opieką dwóch 

znajomych i lekarza, Ossowiecki „przeniósł się„ na 

zjazd naukowy do Wiednia. W książce wspominał to 

tak: ”Powoli osłabiłem tętno i oddech. Z późniejszych 

relacji wiem, iż po pewnym czasie lekarz stwierdził, że 

ustały niemal zupełnie. Leżałem na kanapie sztywny i 

zimny do godziny 19. A tymczasem… Byłem w Wiedniu 

na zjeździe, słuchałem referatów, a mój podpis figuro-

wał na liście obecności, widziało mnie tam wiele 

osób”. Podobno dość często przenosił się do mieszkań 

dam. Godne pochwały to może nie jest, ale jakże sma-

kowite. Bilokacji jednak bardzo nie lubił, twierdził, że 

jest po tych eksperymentach skrajnie wyczerpany, a 

powrót do własnego ciała wymaga nadludzkiego wysił-

ku. Najczęściej jednak wykorzystywane były zdolności 

„psychometryczne” inżyniera, czyli umiejętność ustala-

nia losów ludzi na podstawie zdjęć lub przedmiotów 

osobistych oraz sprawców zdarzeń o charakterze krymi-

nalnym. Jednym z najgłośniejszych przypadków było 

wykrycie sabotażysty w fabryce Wedla, który do masy 

czekoladowej dodawał gwoździe, kawałki drewna i po-

cięty sznurek. Ossowiecki wskazał też miejsce katastro-

fy polskiego samolotu w górach w Bułgarii z 23 listopa-

da 1937 r. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce pod-

czas zawodów balonowych o Puchar Gordona Benetta w 

1936 roku. Zaginęła wtedy załoga polskiego balonu 

"LOPP". Władze sowieckie rozpoczęły poszukiwania ba-

loniarzy w rejonach Archangielska i Leningradu. Nieste-

ty te wysiłki okazały się bezskuteczne. Także w tym 

przypadku zwrócono się o pomoc do Ossowieckiego. 

Inżynier wyraził na nią zgodę. Podczas wieczornego 

seansu nakreślił na mapie trasę lotu zaginionych i miej-

sce przymusowego lądowania balonu. Pilotów odnale-

ziono. Udzielał rad także policji, pomagając w poszuki-

waniach osób zaginionych lub wyjaśnieniu spraw krymi-

nalnych. Policja zwróciła się do niego o pomoc m.in. w 

słynnej sprawie inżyniera Grzeszolskiego, oskarżonego o 

zamordowanie żony i dwójki swoich dzieci. Ossowiecki 

niezbicie dowiódł jego częściowej winy. Pomagał także 

znaleźć zaginione szczątki poległych bohaterów, jak w 

przypadku określenia miejsca pochówku Bolesława Pró-

szyńskiego czy generała Józefa Sowińskiego. I jeszcze 

jedna historia: „ w czerwcu 1923 r., pracując w swoim 

gabinecie, jasnowidzowi ukazał się obraz przedstawia-

jący mężczyzn tonących w Wiśle. Czym prędzej wsko-

czył do dorożki i pojechał nad rzekę. "Tutaj, nie tracąc 

ani chwili czasu, wskoczyłem do łodzi i kazałem się 

wieźć w kierunku kąpiących się ludzi, od których dzieli-

ła mnie znaczna odległość. (...) Przy pewnym wysiłku 

udało mi się wyratować trzech, jak się okazało, żołnie-

rzy 30 pułku" - relacjonował Ossowiecki. 

 

Legenda Ossowieckiego rosła. Na pewno przysłużyła się 

jej sprawa Rothschilda. Znany bankier zwrócił się do 

inżyniera z prośbą o pomoc w odnalezieniu ważnego, 

zaginionego testamentu. Ossowiecki wskazał dokładne 

miejsce ukrycia dokumentu, a co więcej odmówił 

ogromnego honorarium, które Rothschild proponował 

mu za usługi. Zresztą Stefan Ossowiecki nigdy nie brał 

pieniędzy za swoje usługi, nie odmawiał pomocy niko-

mu niezależnie czy to był bogacz, czy biedak chociaż 

sam krezusem nie był. Pomimo lukratywnych stanowisk, 

które piastował w II Rzeczpospolitej pieniądze się go po 

prostu nie trzymały. Niepowodzeń finansowych męża, 

ale i jego ciągłej nieobecności w domu, nie potrafiła 

znieść pierwsza żona Stefana, Rosjanka Alietta de la 

Carriere, z którą Ossowiecki ożenił się w 1922 roku. 

Rozwiedli się w 1930 roku, a ponownie stan cywilny 

Stefan zmieni dopiero w 1939 roku, żeniąc się z Zofią 
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Marią ze Skibińskich (primo voto Gustawową Świdową). 

Pomiędzy tymi dwoma małżeństwami Ossowiecki to 

dusza towarzystwa. Wieczory mijają mu wśród stołecz-

nej śmietanki, przyciąga kobiety jak magnes, niemal 

nieustannie jest otoczony ich wianuszkiem. Mówi do 

nich: "całuję rączki", niejedną nazwie "moją duszycz-

ką". Daje się zapamiętać jako uroczy bon vivant – nie-

stroniący od uciech stołu i dobrego wina. Potrafi cie-

szyć się życiem, nie sposób nazwać go ascetą. Ci, z któ-

rymi spędza czas, będą wspominać jego dobroć, prosto-

duszność i niemal ujmujące lekkie gapiostwo. Osso-

wiecki notorycznie zapomina o spotkaniach czy płasz-

czu, w którym przyszedł w odwiedziny. Czy wywiad nie 

próbował wykorzystać jego umiejętności? Oczywiście, 

że próbował, ale Ossowiecki konsekwentnie odmawiał. 

Nie lubił polityki, można powiedzieć, że się nią brzy-

dził. Chociaż nie jest pewne, że na osobistą prośbę Pił-

sudskiego nie udzielał mu jakiś informacji. To polityka 

stała się powodem ochłodzenia stosunków z Piłsudskim 

po zamachu majowym w 1926 roku, Ossowiecki  nie 

potrafił darować mu rozlewu bratniej krwi, lecz do koń-

ca życia z dumą pokazywał liścik od Marszałka, ze sło-

wami: "Panu Stefanowi Ossowieckiemu na pamiątkę 

naszych rozmów, w zrozumieniu tego, czego nie ma, a 

co jest". Kiedy Piłsudskiego zabrakło, jego nieudolni 

epigoni z obozu sanacji próbowali naśladować go także 

w kwestii kontaktów z zaświatami. Może liczyli nawet 

na kontakt z samym marszałkiem i uzyskanie od niego 

rady. Najchętniej brał w takich sesjach udział Edward 

Rydz-Śmigły i ponoć w końcu odniósł na tym polu suk-

ces. W czasie seansu, na którym w rolę medium wcielił 

się polityk Witold Grabowski, a obserwatorem był sam 

Stefan Ossowiecki, pojawił się duch jego wielkiego po-

przednika. Wątpliwości, że jest to Piłsudski, podobno 

nie miał nikt z uczestników seansu, zjawa zrugała bo-

wiem w nieparlamentarny, żołnierski sposób  Rydza-

Śmigłego. Niestety, jednocześnie jego najbliższą przy-

szłość i zarazem przyszłość Polski przedstawiła w czar-

nych barwach. Z obecnych na spotkaniu chyba jedynie 

Ossowiecki mógł zdawać sobie sprawę, że duch mar-

szałka się nie myli i koniec II RP jest już bliski.  

 

Plamą na honorze jasnowidza położyła się sprawa II 

wojny światowej. Ponoć nie przewidział jej wybuchu. 

W 1939 r. do Ossowieckiego zaczęli się zgłaszać polity-

cy i generałowie z prośbami o przewidzenie wyniku 

wojny z Niemcami. Nie wiadomo, co od niego usłyszeli, 

jasnowidz również tego nie ujawnił.  Publicznie uspoka-

jał Polaków, że do globalnego konfliktu zbrojnego nie 

dojdzie, choć – dodawał – będą się zdarzać lokalne za-

mieszki. Gazety drukowały jego przewidywania na 1939 

rok w wydaniach noworocznych. Był autorytetem, toteż 

mu wierzono. Ale prywatnie i w tajemnicy miał mówić, 

co innego. Dostrzegł zbliżającą się hekatombę, agresję 

Niemiec na Polskę i w głąb Rosji. Widział „gruzy, krew, 

mord”. Podobno jednak przyrzekł marszałkowi Edwar-

dowi Śmigłemu-Rydzowi, że nie będzie rozgłaszał swo-

ich wizji, aby nie siać paniki. Z relacji znajomych wyni-

ka, że prześladowały go przerażające wizje. Zofia Lu-

bieniecka tuż po ciężkich bombardowaniach stolicy pod 

koniec września 1939 r. usłyszała: „Teraźniejsze znisz-

czenia to jeszcze nic w porównaniu z tym, co się z War-

szawą stanie. Widzę ją kompletnie w gruzach i spaloną, 

bez ludzi. Zielska porastają Warszawę. Zające biegają 

po mieście”.  

 

Nie wyjechał, chociaż wielokrotnie mu to proponowa-

no. „Ja Warszawy nie opuszczę, bo tu mogę być jeszcze 

potrzebny” – mówił. Wkrótce na Marszałkowską 17 za-

częły przybywać tłumy ludzi próbujących się dowie-

dzieć czegokolwiek o losie zaginionych, zabitych lub 

deportowanych najbliższych. Nikomu nie odmawiał, od 

rana odtwarzał losy zaginionych na podstawie zdjęć lub 

fragmentów ubrań, doprowadzając się do stanu skraj-

nego wyczerpania. Wspierał jak mógł, dodawał otuchy. 

Często nie mówił tego co widział w swoich wizjach, aby 

nie załamać osoby, nie odbierać jej nadziei. Innych 

ostrzegał przed grożącym niebezpieczeństwem. Z jego 

usług korzystali bojownicy Polski podziemnej, mówiło 

się też, że był członkiem jej struktur. Jednak trafnie 

przewidział własną śmierć. "Zamordują mnie. Nikt na-

wet nie znajdzie mego trupa" - przewidywał Stefan Os-

sowiecki. Na pytanie szwagra dlaczego nie ucieknie, 

odpowiedział, że „nie sposób ujść własnemu losowi”. 

Zginął 5 sierpnia 1944, piątego dnia Powstania War-

szawskiego. Słynny jasnowidz dysponował listem żela-

znym podpisanym przez samego Adolfa Hitlera, który 

teoretycznie powinien zapewniać bezpieczeństwo. Był 

to dowód wdzięczności berlińskiego milionera, a jedno-

cześnie oficera Wehrmachtu, który na początku lat 30. 

poprosił Ossowieckiego o pomoc w odnalezieniu 11-

letniej córki. Polak, po dotknięciu rękawiczki dziew-

czynki, zakomunikował, że została ona zgwałcona i za-

mordowana, a także bezbłędnie wskazał miejsce ukry-

cia zwłok. Wskazał też fotografię sprawcy zbrodni, któ-

ry został aresztowany i skazany za brutalną zbrodnię. 

Jednak nawet list od fuhrera (który sam był wyznawcą 

metafizyki i  wielbicielem Ossowieckiego) nie uratował 

życia Ossowieckiemu. Być może dlatego, że on sam te-

go nie chciał, a listu użył w celu ochrony swojej rodzi-

ny. Jasnowidz prawdopodobnie został rozstrzelany w 

czasie masowej egzekucji w Alejach Ujazdowskich, 

choć pojawiły się też informacje o skatowaniu mężczy-

zny przez Gestapo. Zgodnie z przepowiednią Ossowiec-

kiego, jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Na 

cmentarzu powązkowskim znajduje się tylko jego sym-

boliczny pomnik. Opisując postać inżyniera Stefana Os-

sowieckiego nie sposób nie wspomnieć, że był on czło-

wiekiem głęboko wierzącym. Wyróżniała go pobożność, 

chociaż nie wiemy dokładnie, jak wyglądała jego prak-

tyka religijna. Znał się z hierarchami kościelnymi, mię-

dzy innymi arcybiskupem Edwardem von Roppe, które-

mu wiele zawdzięczał w rozwoju swojej duchowości.  

Jednocześnie unikatowe umiejętności zbliżyły go do 

kręgów ezoterycznych, gdzie szczególną rolę odgrywa 

wtajemniczenie. Wiódł jednak żywot osobny. Nie sta-

wiał siebie ponad innych, przeciwnie, służył ludziom. 

Przytoczmy jego słowa: „Trzeba pamiętać, że życie 

nasze minie jak jedna chwila. Nim zdążymy się rozej-

rzeć, już zaświat ciągnie nas ku sobie. Człowiek w każ-

dej chwili swego życia powinien być przygotowany do 

odejścia z tego padołu. Nasze przeznaczenie jest zupeł-

nie inne, daleko wznioślejsze, a my tracimy tu czas, nie 

mamy go dość, aby się godnie do tej uroczystej chwili 

przygotować. 

 

Czynimy to dopiero wtedy, gdy już zegar śmierci ude-

rza. (…) Sens zatem całej filozofii życia sprowadzi się 

do bardzo prostej rzeczy: poddania życia doczesnego 

widokom życia przyszłego i poddania automatycznej 
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zasady człowieka, jego rozumu i woli, zasadzie po-

wszechnego Ducha i kierowniczego Ducha – Boga, i to 

wyraża się całkowicie w nakazie codziennym modlitwy 

Pańskiej: Bądź Wola Twoja.” 

  

„Wszystkim rządzi wola wyższa, wola Ducha Jedynego. 

Wiem o tym z doświadczenia wewnętrznego.  

Wzrok mój może sięgać daleko, daleko wstecz i przy 

większym wysiłku woli potrafię patrzeć na świat oczami 

Ducha. Ale żeby wejść w taki stan widzenia, muszę 

przede wszystkim pokonać świadomość, zmatować po-

wszednią świadomość swojego ”ja”. 

 

Ten wielki, przeogromny Duch ma we wszystkim, co 

tylko żyje na świecie, w ludziach, zwierzętach, rośli-

nach, kamieniach swoją cząstkę i ona to nazywa się 

duszą.  

 

Ten wielki Duch jest wiekuisty, samostworzony, nie-

śmiertelny, wszechmocny, nie podlegający ogranicze-

niom czasu i przestrzeni.” 

 

I może to jego niezachwiana wiara sprawiała, że pomi-

mo niekwestionowanej światowej sławy pycha nie mia-

ła do niego dostępu. Zawsze pozostawał człowiekiem 

skromnym, życzliwym innym. W całym ówczesnym 

świecie był jednym z najsłynniejszych jasnowidzów 

chociaż nie był jasnowidzem, jeśli chodzi o skalę społe-

czeństw, narodów. Jego zdolności dotyczyły głównie 

pojedynczej osoby, jej losów i przesłania jakie miał 

tylko jej do przekazania. Stefan Ossowiecki nie bez po-

wodu nazywany był Fenomenem z Warszawy. Najsław-

niejszy polski jasnowidz obracał się w kręgach arysto-

kratów, polityków i artystów. Jego zdolności badali 

uczeni z zagranicznych uniwersytetów, między innymi 

laureat nagrody Nobla z 1913 r. w dziedzinie medycyny 

Charles Robert Richet. Wybitny francuski fizjolog kilku-

krotnie odwiedzał polskiego jasnowidza. "Otaczają nas 

niewątpliwie inne, odrębne siły i moce, których nie po-

znamy ani my, ani następne pokolenia. Ale, że istnieć 

mogą, zaprzeczać nie wolno" - wspominał naukowiec po 

spotkaniach z Ossowieckim. Jeszcze w 1923 roku, pod-

czas trwającego w Warszawie Międzynarodowego Kon-

gresu Metapsychicznego, doświadczeniom z udziałem 

Ossowieckiego przyglądają się naukowcy z Anglii, Fran-

cji i USA. Jednym z nich jest dr Gustav Geley, psychia-

tra badający zjawiska paranormalne, współzałożyciel 

paryskiego Instytutu Metapsychicznego. Z Ossowieckim 

eksperymenty będzie przeprowadzać 

jeszcze nieraz. Podobnie jak Eugene 

Osty – psychiatra, który po śmierci Ge-

leya przejmie kierowanie paryskim in-

stytutu. Czego dotyczyły te wszystkie 

doświadczenia? Najogólniej – kryptosko-

pii. Stefan odczytywał zawartość zapie-

czętowanych kopert, trzymając je moc-

no w dłoniach, nierzadko… za plecami 

(podobno był to jego ulubiony gest). 

Odczytywał napisy, odtwarzał rysunki – 

często ze sporą dokładnością. Potrafił 

też powiedzieć, co jest na niewywoła-

nych kliszach fotograficznych. 

 

Jak można oceniać wiarygodność tych 

praktyk? Co prawda z największą staran-

nością doglądano wówczas procedur, trzymano się wy-

mogów – wszystko działo się w świetle dnia, a Osso-

wiecki był ponoć bacznie obserwowany, ale dziś pewnie 

przyłożylibyśmy do tych testów zupełnie inne miary. 

Jednak musimy zawsze pamiętać, że ponoć mózg ludzki 

wykorzystuje tylko 1/10 swoich możliwości, a co z po-

zostałymi 9/10? Może Stefan Ossowiecki należał do tych 

nielicznych, którzy potrafią wykorzystać więcej? Albo-

wiem jak mówił Szekspir „Są rzeczy na niebie i na zie-

mi, o których się filozofom nie śniło.”. 

 

Seanse z Ossowieckim cieszyły się wielką popularnością. 

Bywały na nich znane osobistości, m.in. Ignacy Pade-

rewski, Karol Szymanowski, Kazimierz Sosnkowski czy 

Juliusz Osterwa, pisarze Bolesław Prus i Władysław Rej-

mont, a więc najbardziej wpływowi ludzie tamtej epo-

ki. Szturmem zdobył warszawskie salony, przeprowa-

dzał doświadczenia z marszałkiem Piłsudskim, a jego 

poczynaniom przyglądali się naukowcy z wielu stron 

świata. Sam nieustannie powtarzał: "trzeba badać i ni-

czemu się nie dziwić". Jak gdyby chciał powiedzieć, że 

świat jest większy niż prawda o nim. 

                                                                            

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

 https://histmag.org/Spirytysci-predwojenni-dawni-

owi-10812 

 Rafał Natorski /PFi, facet.wp.pl 

 https://historia.org.pl/2019/10/29/stefan-

ossowiecki-najslynniejszy-jasnowidz-ii-rp/ 

 https://tygodnik.tvp.pl/39479426/umawial-sie-na-

pojedynki-z-pilsudskim-mial-dar-bilokacji-czytal-

mysli-innych-i-sila-woli-przesuwal-przedmioty 

 https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/stefan-

ossowiecki-jasnowidz-z-warszawy/033np9k 

 https://www.pieknamilosc.pl/wezwanie-duchowe-

stefana-ossowieckiego-przybysza-z-czwartego-

wymiaru/ 

 https://www.rp.pl/historia-polski/art18993491-

zapatrzeni-w-medium-moda-na-zjawiska-

paranormalne 

 Tomasz Kurzydłowski „Jasnowidz z Warszawy” 

 Wywiad Tomasza Zbigniewa Zaperta z Karoliną Pre-

węcką, Tygodnik TVP 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

PIKANTNA ZUPA  

1 szklanka czerwonej soczewicy,2 l bulionu warzywne-

go, łodyga selera naciowego, połowę papryki czerwonej 

i połowę żółtej, papryczka chilli,  

1 cebula, 2 łyżki oleju, 3 ząbki czosnku, puszka pomido-

rów, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, natka pie-

truszki, sól, pieprz.  

Soczewicę opłukać, zalać bulionem. Dodać pokrojony 

seler naciowy, paprykę czerwoną, żółtą i chilli. Zagoto-

wać, a potem gotować jeszcze około 15 minut. Dodać 

zrumienioną na oleju cebulę oraz posiekany czosnek, 

pomidory z puszki i koncentrat. Gotować jeszcze ok. 10 

minut. Zupę doprawić do smaku. Podawać posypaną 

natką pietruszki.  

PIEROGI Z SOCZEWICĄ 

 

 Farsz: 25 dag zielonej soczewicy, 2 cebule,  

2 ząbki czosnku, pół papryki, olej, natka pietruszki, 

sól, pieprz. Soczewicę ugotować na miękko w lekko 

osolonym wrzątku, odcedzić. Posiekaną cebulę, czosnek 

 i paprykę przesmażyć na 2 łyżkach oleju, połączyć z 

soczewicą. Dodać posiekaną natkę pietruszki, doprawić 

do smaku.  

Ciasto: 50 dag mąki, 2 jajka, ok. 1,5 szklanki ciepłej 

wody, sól, szczypta kurkumy. Z podanych składników 

zagnieść ciasto, odstawić na 15 minut. Ciasto rozwałko-

wać, wykrawać z niego krążki, nadziewać farszem i zle-

piać. Pierogi ugotować w osolonym wrzątku, polać zru-

mienioną na oleju cebulką.  

PRZEKŁADANIEC Z MASĄ BUDYNIOWĄ 

 

Ciasto: 45 dag mąki, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 15 

dag masła, 15 dag cukru, 2 łyżki miodu, 2 jajka. Ze 

składników zagnieść ciasto. Podzielić na 3 części.  Czę-

ści ciasta cienko rozwałkować i przełożyć do prostokąt-

nej formy. Na jednym placku rozłożyć orzechy.  

Wierzch: 5dag masła, 4 łyżki cukru, 2 łyżki miodu, 20 

dag orzechów włoskich. Piec mniej więcej po ok. 10 

minut w temperaturze 180 stopni, wystudzić.  

Krem: 3/4 szklanki mleka, 10 dag cukru,  

2 budynie śmietankowe, 25 dag miękkiego masła.  

Dodatkowo: polewa czekoladowa. Budyń ugotować na 

osłodzonym mleku. Wystudzić. Zimny utrzeć z masłem. 

Przekładać nim blaty, umieszczając na wierzchu ten z 

orzechami. Udekorować polewą.  
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PARTNERZY KRZYŻÓWKI 

GRAJ W KSIĄŻKĘ 

Książki to medium służące przede wszystkim do czyta-

nia, lecz nie tylko. Co jeżeli powiem że za pomocą 

książek można prowadzić wciągającą rozgrywkę której 

sami jesteśmy bohaterem i uczestnikiem. W tym arty-

kule pokaże wam dwa typy rozgrywki, znacznie bar-

dziej rozbudowanej i wciągającej niż wiele znanych 

gier komputerowych. 

 

Takie gry, co zostało udowodnione, wpływają mocno na 

rozwój kreatywności i inteligencji emocjonalnej dzieci i 

dorosłych oraz wpływają na prawidłowy rozwój interak-

cji i zachowani etycznospołecznych. 

 

Gry Paragrafowe 

 

Jest to rodzaj książki w której mamy wybór na to, jak 

potoczy się czytana przez nas historia. Po prostu w 

pewnym momencie, czytana przez nas historia, staje w 

miejscu, a przed naszymi oczami ukazują się podpunkty 

z wariantami dalszej historii i odnośnikami do konkret-

nych stron. 

 

Czyli : 

1. Czytamy fragment 2. Wybieramy jedną z możliwości 

3. Przechodzimy do odpowiedniej strony i czytamy da-

lej.  

Zwykle owe historie maja własną fabułę i bohaterów, 

lecz bywają również tytuły w których tworzymy swoje-

go bohatera i wybieramy mu różne umiejętności i wy-

posażenie co pozwala nam na dokonywanie lepszych 

wyborów. 

 

TYTUŁY NIEBAWEM DOSTĘPNE W NASZEJ BIBLIOTECE: 

„Rycerze” „Sherlock Holmes” „Samotnie Przeciw Ciem-

ności” 

 

TRPG czyli tzw. Stołowe Erpegi  

 

(W razie potrzeby pracownik biblioteki w Sułowie wy-

tłumaczy, a nawet z chęcią poprowadzi zainteresowa-

nym taką rozgrywkę) 

 

Tu już mamy przykład znacznie bardziej rozbudowanej 

rozgrywki i przygotowanej bardziej dla paczki znajo-

mych, niż pojedynczej osoby. Ale po kolei. 

 

W tym typie rozgrywki znajomi dzielą się na graczy i 

Mistrza Gry, czyli osoby, która będzie opowiadać histo-

rie i pilnować zasad zawartych w książce. Gracze będą 

musieli, za to, stworzyć swoje postacie i dobrać do nich 

różne umiejętności i wyposażenie, by być jak najbar-

dziej przydatną częścią drużyny. Później gracze będą 

uczestniczyć w przygodzie opowiadanej przez Mistrza 

Gry i reagować. 

 

Może się to wydawać nieco skomplikowane lecz pod-

ręcznik łagodnie wprowadza graczy we wszystkie zasa-

dy. Do tego zachęcam do odwiedzenia licznych i popu-

larnych kanałów na YouTube takich jak „Baniak Bania-

ka” czy „To ja go tnę”. Ludzie nagrywający taką roz-

grywkę są niezwykle popularni a słuchanie ich audycji 

jest ciekawą rozgrywka przypominająca teatr improwi-

zowany. 

 

Do tego typu rozgrywki przydadzą się wydrukowane 

karty postaci dostępne w podręczniku oraz specjalne 

kości do rzucania. Ołówek i kartka papieru też mogą 

być pomocne. 

 

Kości służą do  tego by rozstrzygać niewiadomą sytua-

cje lub symulować walkę z przeciwnikiem. 

 

Serdecznie zachęcam do spędzania wolnego czasu w 

ten właśnie sposób, szczególnie fanom fantastyk lub 

kryminału. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, biblioteka mo-

że być miejscem w którym będziecie mogli się spotkać 

ze znajomymi i oddać przygodzie lub zaszyć w kącie z 

książką paragrafową w ręku. 

 

POPULARNE PODRĘCZNIKI TEGO TYPU TO: 

„Conan RPG” „Warhammer 2ed i 4 ed” „The Witcher 

RPG” 

 

Daniel Mróz 
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KRZYŻÓWKA 

Wypełniony i wycięty kupon konkursowy z ha-

słem należy dostarczyć do siedziby Biblioteki w 

Sułowie (Sułów 143, 22-448 Sułów) do 15 paź-

dziernika 2022 r. Wśród dostarczonych kupo-

nów nastąpi losowanie nagrody, którą w tym 

miesiącu jest kosz piknikowy wraz z upomin-

kami. Fundatorem nagród jest Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia Zamojska”. 

Zwycięzcami sierpniowego numeru zostali: 

Wojciech Dumała i Klaudia Pańczyk. Gratulu-

jemy i zapraszamy po odbiór nagrody, która 

jest karnet do parku trampolin „Fort Jump” w 

Zamościu. 
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HUMOR 

Rozmawia dwóch kolegów: 

- Mam za sobą dwa nieudane małżeństwa. 

- Co się stało? 

- Pierwsza żona odeszła... 

- A druga? 

- A druga nie...  

●   ●   ● 

 

Wykładowca zapisuje na tablicy cyfry 5 4 i 3. 

Następnie zwraca się do studentów: 

- Proszę państwa, podnosimy rączki i ładnie machamy w 

kierunku tablicy! 

Zaskoczeni studenci podnieśli ręce i machają. 

Nauczyciel po chwili dodaje: 

- I tym jakże optymistycznym i sympatycznym akcen-

tem pożegnali się państwo z tymi ocenami.  

 

●   ●   ● 

 

Przychodzi gość do baru i zamawia 10 kieliszków wódki 

na raz. Barman mu nalewa, a ten bierze pierwszy i 

dziesiąty i wylewa je na podłogę. 

- Po co to zrobiłeś? - pyta barman - Mogłeś zamówić 

tylko 8. 

- Zawsze tak robię, bo pierwszy kieliszek nigdy mi nie 

smakuje, a po ostatnim zawsze mi niedobrze.  

 

●   ●   ● 

 

Do pracownika: 
- Proszę Pana, wolno Pan pracuje, wolno reaguje na 

polecenia, wolno chodzi, wolno myśli. Co Pan robi szyb-

ko? 

- Szybko się męczę.  

 

●   ●   ● 

 

- Jak Ty to robisz, że tak świetnie wyglądasz na tle ko-
leżanek? 

- Dokarmiam je.  

 

Przychodzi nauczyciel do lekarza: 

- Panie doktorze, co mi dolega? Wchodzę do klasy, za-

czynam sprawdzać obecność i zasypiam. 

- Myślę - odpowiada lekarz - że to od liczenia bara-

nów...  

 

●   ●   ● 

 

Środek nocy, małżonkowie leżą w łóżku. 

Mąż szepcze: Kochanie poświntuszymy? 

Żona zaspanym głosem: Głowa mnie boli, mam niskie 

ciśnienie... 

Mąż: Śpij, śpij... ja przez telefon rozmawiam.  

 

●   ●   ● 

 

- Wczoraj pod sklepem napadły mnie pandy... 

- Pandy? Pod supermarketem? 

- "Pan da na bułkę", "Pan da na chleb"...  

 

●   ●   ● 

 

Przychodzi baba do okulisty, żeby wzrok zbadać, no to 

lekarz bierze tablicę z literkami i każe czytać: 

Największą - baba czyta dobrze. 

Mniejsze - baba czyta bez problemu. 

Pokazuje najmniejsze, te też czyta dobrze. 

Lekarz zdziwiony.  

- Po co pani do mnie przychodzi, skoro pani wszystko 

dobrze przeczytała?  

Baba zmartwiona: 

- A bo wie pan panie doktorze, ja nie widzę tego dobro-

bytu, o którym w telewizji mówią...  

 

●   ●   ● 

 

Ilu psychiatrów trzeba do zmiany żarówki? 

Żadnego, zdaniem psychiatry żarówka sama musi chcieć 

się zmienić.  
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