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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 1918 roku, to dzień w którym Polska wróci-

ła na mapy świata i po 123 latach niewoli stała się na 

nowo suwerennym Państwem. Ta radosna rocznica, od 

zawsze była celebrowana w naszym kraju niezwykle 

uroczyście. W każdym mieście i w każdej wsi odbywały 

się marsze, parady i koncerty. Polacy łączyli się we 

wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w zadumie 

nad historią oraz tożsamością narodową. 

  

Ta tradycja jest wciąż w nas silna przez wielopokole-

niowy przekaz naszych babć, dziadków i rodziców. Nie-

stety w zgiełku obowiązków rodzinnych i zawodowych 

często wielu ludzi przechodzi przez te uroczystości bo-

kiem, a do o obchodzenia ich brakuje im czasu lub chę-

ci. Dlatego tym bardziej coroczne obchody w naszej 

gminie nabieraj na znaczeniu, jako przykład wspólnoty 

i silnej pamięci o latach minionych. 

  

Nie inaczej było w tym roku. Obchody Święta Niepodle-

głości tradycyjnie rozpoczęły się od przemarszu licz-

nych delegacji strażackich ze sztandarami, do kaplicy 

bł. Czesława w Sułowie.  

Druhom strażakom towarzyszyli zarówno przedstawicie-

le władz samorządowych z wójtem Leonem Bulakiem, 

przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Pietrykowski i 

Panią Skarbnik Aleksandrą Zając na czele. Stawili się 

również pracownicy urzędu gminy, delegacje szkół oraz 

mieszkańcy. Mszę świętą w intencji ojczyzny odprawił 

ks. proboszcz Marek Gudz. 

 

Nieodłącznym elementem tradycji Dnia Niepod-

ległości jest złożenie hołdu tym którzy poświę-

cili swoje życie Polsce, walcząc za wolność. Po 

powrocie na Plac Stulecia Niepodległości 

uczestnicy mieli okazję ujrzeć wywieszenie po-

wiewającej na wietrze polskiej flagi. Po odsłu-

chaniu hymnu głos zabrał wójt gminy Leon Bu-

lak który w swej treściwej przemowie zawarł 

jak było jest i będzie ważne dla nas to święto, 

zwłaszcza w obliczu niepewnych sytuacji na 

wschodzie.  

 

Następnie poszczególne delegacje, kwiatami, 

wieńcami oraz zniczami wyrażającymi pamięć o 

odwadze dawnych bohaterów, udekorowały po-

mniki poległych w Deszkowicach Pierwszych, Kitowie i 

Źrebcach. 

  

Część artystyczna zaczęła się od występów dzieci i mło-

dzieży ze szkół podstawowych w Tworyczowie i Micha-

lowie, które w niezwykły sposób uświetniły celebrację 

tych obchodów, nie tylko słowem czytanym czy 

śpiewanym, lecz także symbolem i teatralną inter-

pretacją przeszłości. To jednak nie koniec, bowiem 

prawdziwym powodem do dumy okazał się występ 

Krystiana Łapy, który zaprezentował nam autorski 

wiersz pt. „Niezapowiedziane Wizyty” z którym 

wcześniej zdobył pierwsze miejsce w powiecie za-

mojskim w konkursie historycznym „Wolna -

Niepodległa” 

  

Finałową atrakcją był występ Dziecięco Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Pana 

Roberta Słupskiego. Orkiestra zabrała nas nie tylko 

w podróż po pieśniach patriotycznych, ale również 

za sprawą humorystycznych anegdot Pana Słupskie-

go wprowadziła nas w ciekawostki i meandra pracy 

orkiestry oraz historii wykonywanych prze zespół 

utworów. 

 

Po nakarmieniu dusz i serc na każdego uczestnika ob-

chodów czekało coś słodkiego, ponieważ 11 listopada to 

nie tylko czas obchodów, marszy i zadumy ale przed 

wszystkim radości i łączenia się we wspólnocie.  
 

Daniel Mróz 
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W dniach 17-18 listopada 2022 r., w Budynku Urzędu 

Gminy Sułów, odbyło się przekazanie dzieciom sprzętu 

komputerowego zakupionego w ramach realizacji pro-

jektu Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegee-

rowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. 

 

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów da-

rowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifiko-

wane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu wa-

runków określonych w regulaminie w/w konkursu gran-

towego, którego nabór wniosków odbył się w paździer-

niku ubiegłego roku. Do Gminy Sułów wpłynęło 68 wnio-

sków, z czego 65 osób spełniało wymagane warunki i 

zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem. 

 

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cy-

frowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski 

złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Su-

łów został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gmi-

nie został przyznany grant w wysokości 187.330,00 zł na 

zakup 65 laptopów wraz z oprogramowaniem użytko-

wym, ubezpieczeniem oraz akcesoriami w postaci słu-

chawek, pendriva oraz myszki z podkładką. 

 

Wykonawcę sprzętu oraz oprogramowania wyłoniono w 

drodze przetargu. Całkowity koszt sprzętów to 

184.600,00 zł. Sprzęt został dostarczony przez firmę 

iCOD.pl Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-

Biała natomiast akcesoria dodatkowe przez firmę Dali-

mex Sp. z o. o., ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin. 

 

Gmina Sułów, jako Darczyńca zobligowana została do 

opracowania procedury monitorowania utrzymania 

efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Obdaro-

wany zobowiązany będzie do czterokrotnego złożenia 

oświadczenia, że przyjęty sprzęt jest wykorzystywany 

zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z 

realizacją założeń projektu do Urzędu Gminy w Sułowie 

w czterech terminach tj.: maj i listopad 2023, oraz maj 

i listopad 2024 r. 

 

Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty 

zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego 

okazania przekazanego sprzętu komputero-

wego do oględzin – m.in. w celu oceny jego 

stanu technicznego oraz sprawdzenia jego 

faktycznego dysponowania i użytkowania 

przez osobę uprawnioną. 

 

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i 

wnuków byłych pracowników PGR w rozwo-

ju cyfrowym” jest finansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU. 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na 

pandemię COVID-19  

CYFROWA POLSKA – „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROW-

SKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR”.  
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Na wielu obszarach świata kobiety zajmują się uprawą i 

hodowlą, zapewniają opiekę dzieciom, osobom star-

szym i chorym, zapewniają wodę i żywność oraz opał 

dla swoich rodzin. Kobiety prowadzą działalność poza-

rolniczą, np. handel,  przyczyniając się w znacznej  

mierze do osiągnięcia statecznego rozwoju. Ich praca 

jest znaczącym wkładem w osiąganiu dobrobytu zarów-

no na poziomie lokalnym, jak i narodowym. Pomimo 

tego kobiety wiejskie cierpią z powodu ubóstwa, dys-

kryminacji, przemocy i braku bezpieczeństwa. Według 

wielu wskaźników sytuacja kobiet zamieszkujących ob-

szary wiejskie jest gorsza niż mężczyzn i niż kobiet i 

mężczyzn mieszkających w miastach, co jest sprzeczne 

z zasadami równości płci i równości ludzi. Z tego też  

względu rezolucją 62/136 z dnia 18 grudnia 2007 roku 

ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 

– coroczne święto, obchodzone 15 października od 2008 

roku. Jego celem jest podkreślenie kluczowej roli ko-

biet w rozwoju obszarów wiejskich, zabezpieczeniu 

potrzeb żywnościowych i ich walki z ubóstwem na świe-

cie. Dokument uznaje ważną rolę i wkład kobiet wiej-

skich w zwiększaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-

skich, w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz 

likwidacji ubóstwa na wsi. W skali świata bariery struk-

turalne i dyskryminujące normy społeczne ograniczają 

decyzyjność kobiet i ich uczestnictwo w życiu rodzin i 

społeczności wiejskich. Kobiety i dziewczęta wiejskie 

nie mają równego dostępu do środków produkcji i zaso-

bów, usług takich, jak edukacja i opieka zdrowotna. 

Zarazem większość ich pracy pozostaje niezauważana i 

bezpłatna nawet w sytuacji podejmowania nowych ob-

ciążających obowiązków przejmowanych od emigrują-

cych mężczyzn. Pomimo stałego zmniejszania się ubó-

stwa w skali naszej planety, wśród miliarda ludzi żyją-

cych w nieakceptowalnie skrajnej nędzy ogromna więk-

szość bytuje na obszarach wiejskich. Ubóstwo na wsi 

jest znacznie bardziej powszechne niż w obszarach 

miejskich. W skali świata niemal każda liczba określają-

ca różnice w sytuacjach płci i ich rozwoju wykazuje 

gorszą sytuację kobiet wiejskich od mężczyzn wiejskich 

i kobiet miejskich, dowodząc tego, iż cierpią one nie-

proporcjonalnie z powodu ubóstwa, wykluczenia. 

Każdego roku Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 

podkreśla rolę kobiet w gospodarce obszarów wiejskich. 

Wiele z nich wciąż przyczynia się do rozwoju produkcji 

roślinnej oraz pielęgnacji zwierząt, a także dba  

o gospodarstwa domowe. Na obszarach wiejskich naj-

ważniejszą rolę odgrywają Koła Gospodyń Wiejskich, 

zrzeszające kobiety w różnym wieku. Pierwsze Koło pod 

nazwą „Towarzystwo Gospodyń” zostało założone przez 

twórcę ruchu kółkowego  Juliusza Kraziewicza w 1867 

roku w Piasecznie koło Gniewa. Nazwa „Koło Gospodyń 

Wiejskich”, która obowiązuje do dziś pojawiła się dzię-

ki Filipie Płaskowickiej  w 1877 roku w Janisławicach. 

W dawnych czasach Koła Gospodyń Wiejskich koncen-

trowały swoje działania głównie w obszarach wzajem-

nej pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu wy-

pożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczysto-

ści i odpustów oraz rozprowadzaniu kurczaków i młodej 

trzody chlewnej. Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich sta-

nowią samorządne i niezależne organizacje społeczno-

zawodowe, które reprezentują interesy, a także dążą 

do poprawy sytuacji kobiet wiejskich. Skupiają się na 

potrzebach kobiet oraz udzielaniu pomocy rodzinom 

zamieszkującym obszary wiejskie. Członkinie Kół Go-

spodyń Wiejskich działają na rzecz ochrony zdrowia 

oraz rozwijają różne formy przedsiębiorczości wśród 

kobiet, a także aktywnie poszukują metod walki z bez-

robociem. Dodatkowo zmieniają wizerunek polskiej wsi 

i przyczyniają się do aktywizowania społeczeństwa na 

swoich terenach.  

 

Bardzo popularną formą organizacji pozarządowych są 

stowarzyszenia. Stowarzyszenie to organizacja, w któ-

rej najwyższą władzę zawsze mają jego członkowie. 

Wszystkie stowarzyszenia tworzone są przez grupę 

osób, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny 

cel i chcą je razem rozwijać. Motorem działania stowa-

rzyszenia jest grupa ludzi, którzy postanowili „coś” ra-

zem zrobić, zorganizować, wesprzeć,  bądź też coś 

zmienić w swoim środowisku. 

 

W naszej gminie również obchodzone jest Święto Ko-

biety Wiejskiej. Organizatorem spotkań związanych z 

ŚWIĘTO KOBIETY WIEJSKIEJ  
 

WYRAZ SZACUNKU DLA KOBIET ŻYJĄCYCH NA WSI  
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obchodami tego Święta jest od kilku lat  

(z przerwą na pandemię) Stowarzyszenie „Grodzisko 

Sąsiadka - Dawny Sutiejsk”.  

 

Tegorocznemu  spotkaniu towarzyszyły słowa Lewisa 

Carrolla:   

 

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, 

że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, 

co naprawdę warto robić. 

 

Organizatorzy przygotowali:  

 

 wystawę – „Pamiątki PRL-u”. Znalazły się tam zdję-

cia przypominające nam życie w PRL-u, jak również  

wystawa starej zastawy stołowej;  

 pory roku, to również rodzaj żeński – kobieta. Cztery 

manekiny zostały ucharakteryzowane zgodnie z porą 

roku i stanowiły kolejny element dekoracji; 

 Pokaz mody z ostatniego stulecia, a nawet starszej. 

Jako modelki i modele wystąpili przedstawicielki 

Koła Gospodyń Wiejskich z Michalowa, pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk  

w Sułowie, przedstawiciele Urzędu Gminy w Suło-

wie, członkinie Stowarzyszenia „Grodzisko Sąsiadka – 

Dawny Sutiejsk” oraz osoby współpracujące z nimi.   

DROGIE MIESZKANKI WSI  

SKŁADAMY WAM NAJSERDECZNIEJSZE  

ŻYCZENIA. 

Składamy serdecznie podziękowania dla wszystkich, a w 

szczególności: 

 

• pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sułowie, którzy przygotowali materiały dotyczące 

pracy Ośrodka, form pomocy, z jakiej można skorzy-

stać po zgłoszeniu problemu. Temat ten został prze-

kazany zebranym przez Kierownika Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej Panią Henrykę Poździk; 

 

• konsultantkom  z firmy kosmetycznej MARY 

KAY reprezentującym gminę Urszulin, które 

zapoznały zebrane uczestniczki spotkania z 

kosmetykami firmy, ich jakością, składem 

oraz skutecznością działania. Wiele osób 

skorzystało z zabiegów kosmetycznych, za-

kupiło proponowane kosmetyki, jak również 

brało udział z losowaniu nagród; 

 

• Państwu Stanisławie i Stanisławowi Krukow-

skim z Kielc zapewniającym oprawę muzycz-

ną spotkania; 

 

Jako organizatorzy dziękujemy również za 

przekazane nam podziękowania i miłe słowa, 

które stanowią budulec do dalszej pracy.  

 

 

Dziękowali nam zaproszeni i obecni na spotkaniu go-

ście: 

• Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wielączy Kolo-

nia;  

• Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Michalowa; 

• Panie reprezentujące Ukrainę, przebywające obec-

nie w ośrodku dla uchodźców w Szczebrzeszynie; 

• Członkinie Stowarzyszenia „Więź Pokoleń” z Deszko-

wic II-gich; 

• Mieszkanki Źrebiec na czele z radną Panią Katarzyną 

Kościk; 

• Byłe pracownice Urzędu Gminy w Sułowie; 

• Pani Stefania Krukowska z Zaburza; 

• Pani Joanna Małysz z firmy „Fistaszek” z Dzielec; 

• Pani Maria Pudelska z Baru „Bażant” w Szczebrze-

szynie; 

• Ks. Jarosław Nowak – Proboszcz Parafii pw. Znalezie-

nia Krzyża Świętego w Mokremlipiu;  

• Ks. Józef Bucior – rezydent Parafii; 

• Pan Arkadiusz Socha – Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie; 

• Pani Maria Godzisz – pracownik biblioteki; 
 

Gospodarze Gminy Sułów:  

• Pan Leon Bulak – Wójt Gminy,  

• Pan Ryszard Pietrykowski – Przewodniczący Rady 

Gminy Sułów,  

• Pani Aleksandra Zając – Skarbnik,  

• Pan Janusz Stańczyk – Sekretarz Urzędu Gminy.  

 

Miejscowość Sąsiadka reprezentowana była przez Koło 

Gospodyń Wiejskich, delegację OSP, członków Stowa-

rzyszenia, radę sołecką oraz osoby chcące uczestniczyć 

w spotkaniu. Specjalne podziękowania należą się 

wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczysto-

ści, tj. za smakowity poczęstunek, za przygotowanie 

sali, za dekorację, za chętny udział w pokazie mody, za 

pomoc rzeczową i materialną.  

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

Maria Godzisz 
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW -  

WNIOSKI NA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Sułów informuje, że przystępuje 

do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domo-

wych zlokalizowanych na terenie Gminy. 

 

Każde gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek węglowy bę-

dzie mogło złożyć wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie - 

2000,00 zł. za tonę.  

 

Wnioski w formie papierowej dostępne będą w budynku Urzędu Gminy 

oraz w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Gmi-

ny. 

  

Wnioski przyjmowane są codziennie w pokoju Nr 6 

w godzinach od 7:30 - 15:30 
 

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest upraw-

niona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł 

kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.  

 

WAŻNE! Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. 

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospo-

darstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za 

tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.  

 

Węgiel w preferencyjnej cenie dostępny będzie na terenie naszej gminy w dwóch punktach: 

 

 Handel i Usługi Lucyna Śliwińska, Tworyczów 119A, 22-448 Sułów  

 Skup włókna, handel, usługi Bulak Grażyna, Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów 

W poniedziałek, 21 listopada br. w Krakowie odbyło się 

badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja systemu wdraża-

nia, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i bene-

ficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2021-2025”.  

 

Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele bene-

ficjentów programu „Infrastruktura Bibliotek” z całego 

kraju. Omówione zostały problemy i nieścisłości jakie 

pojawiały się na etapie pisania wniosku o dofinansowa-

nie oraz realizacji projektu. Wyciągnięte wnioski z dys-

kusji posłużą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego jako pomoc do wprowadzenia zmian i udosko-

naleń w przyszłych edycjach programu „Infrastruktura 

Bibliotek”. 

  

Przedstawicielem Województwa Lubelskiego na tym 

spotkaniu był Dyrektor naszej Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie Pan Arkadiusz 

Socha. 

BIBLIOTEKA Z WIZYTĄ W KRAKOWIE -  

WSPÓŁPRACA Z MKIDN 

Wieści gminne 
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PSZCZELARSKIE ZADUSZKI 

18 listopada w kościele pod wezwaniem św. ap. Piotra i 

Pawła w Tworyczowie ks. Marek Gudz odprawił mszę 

zaduszkową za zmarłych pszczelarzy. W mszy uczestni-

czyli członkowie Kół Pszczelarskich ze Szczebrzeszyna i 

Zwierzyńca. Po mszy zebrani uczestniczyli w spotkaniu 

na plebanii w Tworyczowie. Nie były to obrady, lecz 

wspominkowe spotkanie towarzyskie jednak gdy spoty-

ka się grupa zapalonych bartników automatycznie te-

matem rozmów stają się pszczoły i problemy związane 

z ich hodowlą.  

 

A jest o czym mówić, bo czasy dla pszczół są dość trud-

ne. Zanieczyszczenie środowiska, choroby pszczół po-

wodujące niejednokrotnie upadki całych pasiek, rosną-

ce ceny sprzętu przy niezadawalającej cenie miodu, 

niskie dotacje dla hodowców i śmiesznie niskie hurtowe 

ceny skupu miodu są istotnymi bolączkami pszczelarzy. 

Problemem niewielkich pasiek są też restrykcyjne prze-

pisy dotyczące tzw. „słoikowej” sprzedaży miodu. Ale 

nic to, wszyscy zebrani jak jeden mąż twierdzili, że 

hodowla pszczół jest ich pasją nie zawodem i żadne 

przeszkody ich nie przerażą. 

                                                                                         

Hanna Mrówczyńska 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informu-

je, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło 

nabór wniosków do Programu resortowego „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, któ-

ry finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. 

 

Gmina Sułów zamierza aplikować o przyznanie środków 

na realizację tego zadania, w związku z tym osoby za-

interesowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asy-

stenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są 

o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Sułowie, Sułów 143, tel. 84 6826341. 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asy-

stencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjono-

waniu w życiu społecznym, których adresatami są: 

 

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełno-

sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej oso-

by w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-

sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymieniony-

mi w lit. a i b, zgodnie z art. 5  

i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

 

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asy-

stenta osobistego osobie niepełnosprawnej będzie moż-

liwe po uzyskaniu przez Gminę Sułów środków finanso-

wych na realizację tego zadania.  

 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: 

www.niepelnosprawni.gov.pl 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

Z ZYCIA WTZ W ROZŁOPACH 

19 października 2022r. uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Rozłopach brali udział VI Turnieju Tenisa 

Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w 

Werbkowicach.  

 

21 października 2022 r. uczestnicy Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Rozłopach brali udział w XVIII Biłgoraj-

skim Przeglądzie Twórczości Muzyczno -Teatralnej Osób 

Niepełnosprawnych w Biłgoraju. 

 

9 listopada nasi uczestnicy brali udział w XII Przeglą-

dzie Piosenki Żołnierskiej, Partyzanckiej i Patriotycznej 

"Gdy piosenka szła do wojska..." w Zamościu  
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OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ZNÓW 

PRZYJMUJE W NASZEJ GMINIE 

Po chwilowej przerwie znów w naszej gminie zaczęło działać biuro Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Sitnie. 

 

Nowym doradcą została Pani Agnieszka Gawda.  

 

Biuro zmieniło swoją siedzibę, znajduje się obecnie w pokoju nr 3 w Centrum 

Społeczno-Kulturalnym w Sułowie, czyli „Starej Remizie”. 

 

Biuro otwarte jest w każdy wtorek w godzinach 9.30—14.30. 

Trwa modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie. 

Intensywne prace trwają na wszystkich poziomach budynku remizy, OSP, zarówno w 

kotłowni, na parterze oraz na piętrze. Już niedługo biblioteka nabierze nowego bla-

sku i świetności ora zyska nowoczesną funkcjonalność. 
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Wieści szkolne 

„A kiedy będziesz moją żoną… 

umiłowaną, poślubioną, 

wówczas się ogród nam otworzy, 

ogród świetlisty, pełen zorzy.” 

 

Kazimierz Przerwa- Tetmajer 

 

Już niedługo nastaną Święta Bożego Narodzenia i karna-

wał, czas, w którym wiele par zawiera związek małżeń-

ski. Dzień to bardzo ważny, bo zawsze wybór partnera 

decyduje o całym naszym dalszym życiu. Pomimo tego, 

że w obecnych czasach często zdarza się, że pomimo 

złożonej przysięgi ślub nie oznacza związku do końca 

życia, młoda para stająca na ślubnym kobiercu jest peł-

na wiary w swoją szczęśliwą przyszłość. Wesele, jako 

dopełnienie ślubu tworzy razem z nim święto miłości 

Młodej Pary. Jak każdy świąteczny dzień pełen jest róż-

nych tradycji, zwyczajów oraz przesądów. Dzisiejszy 

obraz wesela, mimo oszałamiających zmian cywilizacyj-

nych, technologicznych i obyczajowych, w dalszym cią-

gu bardzo wiele czerpie z tradycji. Nie raz ma ona ko-

rzenie w bardzo odległych nam czasach, bo obrzęd we-

selny ma długą tradycję. Wywodzi się z pradawnych 

słowiańskich zwyczajów. Dopiero w wieku XVII i XVIII 

nastąpiły w nim pewne przeobrażenia. Ludność chłop-

ska i drobnomieszczańska utrzymywała nadal dawne 

praktyki, natomiast szlachta i magnateria stopniowo 

odchodziły od prasłowiańskich obyczajów. Czy zdajemy 

sobie sprawę, że przenoszenie panny młodej przez 

próg, czy też oczepiny to zwyczaje, które mają grubo 

ponad tysiąc lat? Niektóre obyczaje bezpowrotnie ode-

szły w przeszłość jako zupełnie nieprzystające do na-

szych czasów lub uległy zapomnieniu. Jak to więc było 

w dawnych i całkiem niedawnych czasach? Osądźmy 

sami, czy pod względem tradycji weselnych daleko ode-

szliśmy od naszych przodków. 

 

Niestety w dawnej Polsce związek przypominał raczej 

ekonomiczny pakt. Małżeństwo z miłości ? Niemożliwe. 

Na wsiach można było dawniej rozpoznać domy, w któ-

CZAS ŚLUBU I WESELA 

MŁODZI PIŁKARZE Z SUŁOWA „ZAGRALI DLA ZWIERZAKÓW” 

24, 26 i 27 października w sali sportowej Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Króla w Nieliszu, odbył się turniej cha-

rytatywny pod nazwą „Gramy dla zwierzaków”, dla 

psów i kotów przebywających w Schronisku dla Bez-

domnych Zwierząt w Zamościu. Uczniowie klas III-IV 

oraz V-VI Szkoły Podstawowej w Sułowie, aktywnie 

wzięli udział w zmaganiach o dobro zwierząt i zagrali 

turniej piłki nożnej wraz z uczniami innych szkół, 

„wpisowym” do uczestnictwa w turnieju było dostar-

czenie przez uczniów suchej i mokrej karmy.  

 

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu 

pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy 

przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób doro-

słych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. 

 

Organizatorem akcji była Szkoła Podstawowa im. Jana 

Króla w Nieliszu a koordynatorem był Pan Andrzej Świ-

stowski.  

„SZKOŁA PAMIĘTA” 
W dniach 24-28 października 2022 r. w naszej szkole 

trwała akcja „Znicz” zorganizowana przez drużynę har-

cerską „Złote Gryfy” wraz z opiekunem drużyny p. Anną 

Jaworską. Kontynuacją tego przedsięwzięcia 

był rajd w ramach akcji Ministerstwa Eduka-

cji i Nauki „Szkoła Pamięta”, który odbył się 

29.10.2022 r. 

 

Tego dnia harcerze wraz z opiekunem p. An-

ną Jaworską, p. Dominiką Kondras i p. Beatą 

Krukowską - Mach udali się na parafialny 

cmentarz, aby zapalić zebrane znicze na 

grobach zmarłych nauczycieli z naszej para-

fii oraz na grobach podopiecznych z Domu 

Pomocy Społecznej w Klemensowie. 

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w obu ak-

cjach! 
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rych mieszkała córka na wydaniu. Okazywano to po-

przez odpowiednie oznakowanie ścian cętkami albo 

malowaniem ram okiennych na niebiesko. Czasem 

przed domem usypywano też wzorki z piasku lub wie-

szano wianek na płocie, lub na ścianie domu. Związek 

kobiety i mężczyzny nie był kiedyś sprawą jedynie tych 

dwojga, ale instytucją łączącą rodziny, ich wolność w 

doborze wybranki lub wybranka była mocno ograniczo-

na, a w zasadzie nie istniała. Kojarzenie par przypomi-

nało dobijanie targu albo negocjacje przy zawieraniu 

ekonomicznego kontraktu. Ostatecznie o tym, z kim 

córka lub syn założą rodzinę, decydowali rodzice. Zda-

rzało się, że młodzi, zanim rozpoczęto swaty, w ogóle 

się nie znali! Dlatego też najważniejszą rolę w tym kon-

trakcie ślubnym miał swat lub jak go inaczej nazywano 

dziewosnęb (lub dziewosłęb). To on musiał tak skoja-

rzyć młodych, by ich rodziny skorzystały na tym związ-

ku. Dawniej o doborze przyszłych małżonków decydo-

wali zazwyczaj rodzice, szczególną uwagę zwracano 

przy tym na to z jakiej rodziny pochodzi przyszły mał-

żonek lub małżonka i jaki posag (zwierzęta gospodar-

skie, morgi pola, skrzynia, pierzyna, płótno, kołowrotek 

do przędzenia lnu itp.) jest w stanie wnieść do związ-

ku.  Czasami brak jednej krowy całkowicie przekreślał 

szanse dziewczyny na zamążpójście, czasami to kawa-

ler dostawał „czarną polewkę”. Starannie analizowano 

genealogię rodziny, badano czy nie ciąży na niej jakieś 

przekleństwo, czy jej członkowie są zdrowi. Po ustale-

niu warunków małżeńskiej umowy, wszystkich kwestii 

materialnych, następowały „zrękowiny”, czyli 

„zmówiny”. Swat łączył ręce młodych i obdzielał ich 

chlebem i serem. Jednocześnie ogłaszał przy tym, za 

jaką cenę „kupił” dziewczynę, czyli jakie wnosił wiano 

pan młody. Wiano bowiem innymi słowy, to „cena za 

żonę. Znaczenie słowa wiano z czasem zostało zapo-

mniane i zaczęto używać go zamiennie ze słowem po-

sag. Trzeba pamiętać, że to jednak nie było to samo. 

Wiano wnosił kawaler, posag panna. Rola dziewosłęba 

kończyła się z momentem zrękowin. Zadania spoczywa-

jące na dziewosłębach na przestrzeni wieków ulegały 

zmianie. XV-wieczne zapiski mówią, że byli oni kluczo-

wi do zawierania układów majątkowych towarzyszących 

ślubom, mieli być również świadkami, bez których za-

warcie małżeństwa nie mogło dojść do skutku. W odróż-

nieniu od swata jest on wysłannikiem pomagającym w 

przeprowadzeniu zaślubin, oddelegowanym przez rody 

obydwojga małżonków. W związku z odmiennym pra-

wem kościelnym, funkcjonującym przed soborem try-

denckim, można odróżnić pojęcia dziewosłęba oraz 

swata, gdyż rola tego pierwszego była bardziej rozbu-

dowana i pokrywała się z rolą dzisiejszego kapłana. Je-

śli słowa formuły zaślubin zawierały wszystkie wymaga-

ne informacje, dziewosłęb mógł zastąpić księdza. Funk-

cja dziewosłęba na przestrzeni stuleci zaginęła, a sam 

termin stał się synonimem swata, czyli najczęściej 

mężczyzny, który prosi o rękę kobiety w imieniu innego 

mężczyzny. 

 

Pomyślne negocjacje wieńczono wspólnym piciem wód-

ki w domu przyszłej panny młodej. Swat stawiał na sto-

le gorzałkę, a dziewczynę proszono o kubek (podanie 

kubka było wstępnym okazaniem zgody na zawarcie 

związku). Dziewczyna wchodziła w rolę tej, która zga-

dza się niechętnie, wstydzi się i opiera. Kieliszek wódki 

"wychylała" odwrócona do pieca. Opicie wstępnej umo-

wy małżeńskiej świadczy o traktowaniu tego ceremo-

niału jako jednego z wielu formalnych paktów, w daw-

nej Polsce zapijano bowiem wszelkie umowy, m.in. 

kupna i sprzedaży. Małżeństwo traktowano niemal jak 

kolejną transakcję. Czy więc nie było małżeństw zawie-

ranych z miłości? Były, oczywiście, że były, z tym, że ci 

którzy zlekceważyli wolę rodziców musieli liczyć się z 

tym, że nie dostaną żadnego wiana, ani posagu, mogą 

też zostać wykluczeni z rodziny lub nawet wygnani ze 

wsi. Zdarzali się też rodzice, którzy nie chcieli zmuszać 

dzieci do niechcianych małżeństw, ale stanowili oni 

raczej rzadkość. Zapewne powiecie państwo, że to było 

tak dawno i nie ma o czym mówić. Nieprawda, zwyczaj 

swatania i decydującej roli woli rodziców miał się 

świetnie na wsi polskiej do I wojny światowej. Później 

obyczaje zaczęły się zwolna zmieniać. Dowodem na to 

niech będą wspomnienia mieszkanek Lubelszczyzny: 

 

Pani Stefania Cąkała-Wardach z Brodów wspomina 

tak: „Swatów najczęściej wysyłali, pomyśleli sobie że 

ta dziewczyna by pasowała, uroda no uroda, ale naj-

ważniejsze było co ona może wnieść ze sobo, jakie wia-

no. No i wysyłali tych swatów. […] jak doszli do zgody 

to często dopiero się młodzi poznawali. […] Czasami 

zmuszali, rodzice rządzili dziećmi.” , a Pani Stefania 

Krukowska z Zaburza: „Jeszcze się cofnąć to było w 

ten sposób, że chłopakowi wybierali […] ojciec wybierał 

że tamta by była dziewczyna, no może by i była, to 

trzeba jechać do niej w dziwosłęby, czyli na takie zmó-

winy. Więc chłopak brał jakichś wygadanych dwóch 

chłopów, no ojciec nie, ale jak we wsi był ktoś kto so-

bie umiał radzić z mowo, to brał ich i mały antałek pi-

wa na furę i jechali do tej dziewczyny. No ten chłopak 

jeszcze nie wchodził to poszli ci dwaj i mówio w jakiej 

sprawie so i z kim so, i czy by byli godni przyjąć tego 

kawalera […] a to piwo z tym chłopakiem zostało przy 

furze. To chłopak patrzył co się tam dzieje, może sobie 

nieraz myślał żeby nie doszło do tego, bo to tam dziew-

czyna była różna, a czasem był zachwycony przez to 

okienko jak dziewczynę widział. Już jak wychodził je-

den! To już wiedział, że jest szansa, dlatego że wycho-

dzi po tego przyszłego pana młodego i po to piwo, ale 

już jak wychodziły we dwóch, to znaczy że była odmo-

wa. Takie było swatanie. No i wtedy dopiero jakby tam 

już był przyjęty to z tym piwem, młodzi się poznawali 

tam dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Ci dwaj 

gaduły coś chwalili tego chłopaka, że ile tam krów nie-

go, morgów, ile krów będzie mieć ile, i że konie no, i 

wszystko żeby tamci rodzice ocenili to czy to warto czy 

nie warto. A tam dziewczyny to się nikt nie pytał, czy 

ona tego chce czy nie chce, a i tego chłopaka też się 

nikt nie pytał. [...] Takie kwestie majątkowe. I wtedy 

ugoda o wiano, ile tam znowu za tą dziewczynę czy no 

krowa to była koniecznie i ile w skrzyni będzie płótna. 

Ile może tam jeszcze jakiś świniak, może łowieczka, a 

może jeszcze jakąś źrebke ojciec doda i takie były, no 

taki był wstęp pierwszy. A potem jak był przyjęty i ni-

by miało to być to przyjeżdżał, to było w czwartek 

zawsze, przyjeżdżał w sobotę dać na zapowiedzi i je-

chali na zapowiedzi. 

 

Ale już w późniejszym czasie no to też jak chłopak cho-

dził do dziewczyny, już tam się trochę poznali to też w 

czwartek przychodził z kimś.” 
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Pani Zofia Szałkowska z Woli Gutowskiej opo-

wiada, że swat, którym z reguły był obrotny, 

wygadany mężczyzna często nie zwracał się do 

rodziców dziewczyny o wydanie córki wprost: 

„Jeżeli ten swat poszedł do rodziców tej 

dziewczyny, to on nie pytał tutaj, nie zagajał 

o dziewczynę, tylko pytał czy mają do sprze-

dania jałówkę. W ten sposób. […] Jak nie 

chcieli [wydawać córki za mąż] to mówili że 

nie mają do sprzedania.”  

 

W zależności od odpowiedzi prowadzono dalszą 

rozmowę lub z niej rezygnowano. Jeśli na ro-

dzicach dziewczyny chłopak wywarł dobre wra-

żenie, wtedy wychwalali zalety córki i polewa-

no wódkę. Gdy odmówiono picia, był to zły 

znak. Czasami w dziewosłęby zamiast wódki 

zabierano piwo.  

 

Gdy już ustalono, że panna (a raczej jej rodzi-

ce) akceptuje kawalera przystępowano do zmó-

win, czyli jak gdyby umowy przedślubnej. W później-

szych czasach zmówiny zaczęto nazywać zrękowinami 

lub zaręczynami. Był to kolejny akt potwierdzający 

chęć zawarcia związku małżeńskiego – ale miał raczej 

charakter oficjalnego upewnienia drugiej strony (czyli 

całego rodu) , a nie tak jak dzisiaj, intymnego przyrze-

czenia. Swat w ramach zrękowin związywał prawe ręce 

młodych – nierzadko nad bochnem chleba na znak chęci 

utworzenia wspólnego gospodarstwa domowego, a tak-

że dla pomyślności związku. Wincenty Pol opisywał, że 

ręce wiązano dwiema białymi chustkami, które następ-

nie para zachowywała, by po śmierci mogły zostać 

umieszczone pod ich głowami w trumnie. Zaręczyny, 

odbywały się zazwyczaj w sobotę. W przypadku zerwa-

nia zrękowin odpowiedzialna za to strona okrywała się 

niesławą i pokrywała wszelkie poniesione koszty. Czę-

sto w dniu zaręczyn młodzi udawali się do księdza, aby 

dać na zapowiedzi, które były głoszone przez trzy nie-

dziele. Co było dalej? Przez te trzy tygodnie narzeczony 

co czwartek odwiedzał wybrankę. Przybywał zawsze w 

towarzystwie innego kawalera, narzeczeni nie mogli 

przebywać sami. Według obowiązującej moralności by-

łoby to nieprzyzwoite, a jak było naprawdę to już nikt 

nie wie lub nie powie. Zdarzało się, że jeżeli kawaler 

przyjeżdżał na zaręczyny do panny z innej wsi, wtedy 

miejscowi chłopcy robili mu różne psoty – pobielili wóz 

i konia, poluzowali koła, rozkręcili wóz, tak aby pod-

czas ruszania rozpadł się itp. Sytuacja taka podczas 

wizyt kawalera powtarzała się często, aż do momentu 

ożenku. W czasie gdy były głoszone zapowiedzi, rodziny 

przygotowywały się do wesela – gromadziły produkty 

spożywcze, bito świnię, pan młody zamawiał kapelę, 

młodzi ustalali skład drużyny weselnej, na której czele 

stali starosta i starościna – obowiązkiem starosty było 

zarządzanie weselem. Starano się , aby starosta był 

mężczyzną urodziwym i poważanym we wsi. W przed-

dzień wesela izbę ozdabiano gałązkami sosnowymi, ta-

tarakiem, kwiatami z bibuły, żywymi kwiatami itp. Czę-

sto na ten czas zawieszano pająka. Ważnymi postaciami 

weselnymi byli również starszy drużba (marszałek) i 

starsza druhna, którzy towarzyszyli młodym i pomagali 

im w wielu czynnościach, począwszy od zapraszania 

gości, aż do oczepin. Starsi drużbowie korzystali z po-

mocy druhen i drużbów. Kilka dni przed ślubem młodzi 

jechali po weselne sprawunki – pan młody kupował pan-

nie młodej strój ślubny oraz obrączki, a ona jemu ko-

szulę, krawat lub muszkę. Panna młoda wraz z druhną, 

a młody z drużbą zapraszali gości zazwyczaj w ostatnią 

niedzielę przed weselem, czasami trzy dni przed wese-

lem, a drugi raz rano w dniu wesela.  Uroczystości ślub-

ne, dzień przed ślubem, rozpoczynał wieczór dziewiczy 

(obecnie wieczór panieński). Nie był on jednak wesoły. 

Dziewczęta z "poprzednim życiem" żegnały się na smut-

no. Ostatnia dziewicza noc oznaczała dla nich spotkanie 

z innymi niezamężnymi kobietami, z którymi śpiewały 

melancholijne pieśni. Ich zawodzeniu towarzyszyła 

praktyka plecenia wianka i rózgi (stąd wieczór panień-

ski często nazywano "rózgowinami"). Przyjaciółki i 

krewne plotły dla panny młodej wieniec z ziół lub kwia-

tów, najczęściej z ruty, mirtu lub rozmarynu, symboli-

zujący płodność, niewinność i czystość. W wieńcu 

(czasem zwanym koroną) ukrywano różne artefakty, 

mające zapewnić pomyślność na nowej drodze życia. I 

tak wśród elementów roślinnych można było odnaleźć 

między innymi kromkę chleba, która miała zapewnić 

dostatek pożywienia w nowym domu kobiety gotowej 

do zamążpójścia, złotą monetę, mającą zapewnić do-

brobyt materialny i kostkę cukru, odpowiadającą rzeko-

mo za moc osładzania życia. 

 

Rózgę wito z gałązek drzew iglastych i ozdabiano kwia-

tami, jabłkami, świeczkami, wstążkami czy piórkami. 

Przypisywano jej różne znaczenia, była ona znakiem, 

symbolem drzewa z rajskiego oraz oznaką płodności, 

pożegnaniem stanu wolnego. Uważano ją również za 

symbol potwierdzający i pieczętujący umowę ślubną: 

Pan Młody wykupywał ową rózgę od swojej narzeczo-

nej, jako potwierdzenie tego, że dochowa ślubnej przy-

sięgi. Nie mniej jednak różdżka weselna była również 

jednym z  ważniejszych elementów dekoracyjnych 

miejsca, w którym odbywało się wesele. Po weselu pa-

lono ją lub chowano. Wianek był natomiast ostatnim 

dziewiczym nakryciem głowy – panna żegnała się z nim 

w rytuale oczepin, czyli punktu kulminacyjnego staro-

polskiego wesela. Jeśli panna młoda była w ciąży, nie 

mogła mieć wianka. Przygotowywano również specjalne 

bukieciki dla drużbów, pana młodego i starosty. Pani 

Stefania Krukowska wspomina: „ Starszy swat miał taką 

„Chłopskie wesele” Alfred Wierusz-Kowalski    
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rózgę, to taki pięcioramienny jak gdyby świecznik a to 

było z kwiatów. Ogromny kwiat piwonii jak gdyby, coś 

w rodzaju biały kwiat piwonii, później było dużo ziele-

ni liści i biała wstążka, a to wszystko miało z osiem-

dziesiąt centymetrów i on kręcił nią cały dzień.” 

 

W odróżnieniu od współczesnych, wesołych wieczorów 

panieńskich,  nastrój wieczorów panieńskich naszych 

prababek był poważny, a nawet rzewny. Panna Młoda w 

jego trakcie płakała za dotychczasowym życiem i 

dziewczęcymi, panieńskimi zabawami. Niewiele wiemy 

o wieczorach kawalerskich, są przesłania, że w domach 

szlacheckich spotykali się młodzi mężczyźni żeby spę-

dzić z panem młodym jego ostatni dzień wolności. Była 

to najprawdopodobniej wystawna uczta, zapewne suto 

zakrapiana alkoholem, gdzie biesiadnicy bardzo często 

wznosili toasty za zdrowie przyszłego pana młodego i 

jego rodziny, także tej, która miała dopiero zostać za-

łożona. Na pewno nie było wspólnego plecenia wian-

ków, acz wieniec kawalerski, również był ważnym ele-

mentem tradycji staropolskiego wesela. Ozdoba ta, 

upleciona przez siostry, kuzynki i inne krewne przyszłe-

go pana młodego, była darem narzeczonego dla jego 

wybranki, wręczanym w momencie, gdy młodzi spoty-

kali się w dniu ślubu. Wieczór kawalerski, taki jaki jest 

nam znany obecnie, stał się obowiązującym zwyczajem 

dopiero od II połowy XX wieku. 

 

Ważną czynnością obrzędową poprzedzającą wesele 

było pieczenie korowaja (praktykowane głównie na 

wschodzie regionu) – tradycyjnego pieczywa obrzędo-

wego, bogato zdobionego. Pieczenie korowaja stanowi-

ło odrębną, ważną część obrzędu weselnego, zajmowa-

ły się tym wybrane gospodynie, zazwyczaj te najbar-

dziej szanowane, często pod przewodnictwem starości-

ny (zmieniało się to w zależności od regionu), a także 

krewne panny młodej. Kobiety zaangażowane w piecze-

nie korowaja (w okolicach Zamościa wypiekano ich na-

wet kilka, po czym na weselu wybierano najładniejsze) 

nazywano korowajnicami. Dużą wagę przykładano do 

poszczególnych etapów przygotowania korowaja – spo-

rządzenia ciasta, formowania, wkładania i wyjmowania 

z pieca. Regulowały je szczegółowe rytualne przepisy; 

wszystkim fazom towarzyszył obrzędowy śpiew zebra-

nych kobiet. Żadnej przyśpiewki  

 

nie można było pominąć, bo korowaj tracił swoją spe-

cjalną moc. Przyjęło się, że korowaj pieczono tylko 

raz, wobec czego ważne było, aby ciasto się udało, co 

stanowiło dobrą wróżbę szczęśliwego i dostatniego ży-

cia dla młodej pary. Przestrzegano tego tak bardzo, że 

jeśli korowaj wyrósł tak, iż nie dało się wyjąć go w ca-

łości z pieca, wtedy rozbierano piec, by nie uszkodzić 

ciasta. Po wyjęciu ciasta z piekarnika, kobiety ozdabia-

ły je plecionymi z ciasta warkoczami, ptaszkami, cu-

kierkami, lukrem, barwinkiem i innymi ziołami. Koro-

wajem po oczepinach należało obdzielić wszystkich 

weselników, począwszy od pary młodej. 

 

„Starościna przywoziła korowaj. Korowaj to takie cia-

sto, weselne ciasto jak kiedyś było upieczone w okrą-

głej blaszce. Na wierzchu ładną musiało mieć skórkę, 

no coś tego rodzaju, brązową, a jeszcze z ciasta takie-

go gniecionego co było bez, bez cukru wyrabiano taką, 

taki warkocz, wkoło układano i tak dziś to przy torcie 

się robi, do tego mieli, miały gospodynie niektóre mia-

ły takie pomysły że ptaszki, przeróżne ptaszeczki wyra-

biały i to było układane na tym korowaju. Były listki, 

były kwiatki a to było obłożone później szparagusem 

takim, taką rośliną no doniczkową, no i powtykane tam 

jakieś sezonowe kwiatki. To starościna przywoziła na 

talerzu, i przywoziła do młodej, wiozła to do kościoła 

ale tam nie zostawiała.” (Stefania Krukowska) 

 

Obecnie korowaj został zastąpiony tortem weselnym, 

równie jak korowaj wystawnym i bogato zdobionym. W 

dniu ślubu w domach państwa młodych gromadzili się 

goście. Po błogosławieństwie rodziców młody wyjeżdżał 

wraz z drużyną po pannę młodą. W trakcie drogi byli 

zatrzymywani na tzw. bramach (mosty, przegrody, za-

stawy), gdzie po odpowiednim wykupieniu (dorosłym 

dawano zazwyczaj wódkę i kiełbasę, dzieciom słodycze) 

drużyna ruszała dalej. Jeśli panna młoda cieszyła się 

powodzeniem, bram mogło być nawet kilka, ostatnia 

zawsze znajdowała się w przy wjeździe na podwórko 

panny młodej, gdzie organizowali ją goście weselni.  

 

„Jak jechało wesele do ślubu, to chłopcy robili brame, 

to znaczy na szosie dwie brzózki, przypuśćmy stawali i 

tu wstążka, i nie puścili. Pan młody musiał wykupić się 

butelko wódki, nieraz to i więcej musiał mieć przy so-

bie. To było takie robienie bramy jak jechali do ślubu.” 

(Irena Zamościńska, Częstoborowice) 

 

W czasach staropolskich w zasadzie obrzędy były bar-

dzo podobne, w dzień ślubu miało miejsce uroczyste 

rozplatanie warkocza, które ukazywało przyszłą mężat-

kę w pełnej krasie jej urody. Zwyczaj ten miał podkre-

ślać fakt, że panna młoda nie należy już do grona 

dziewcząt. Był także wyrazem smutku. Rozpleciny łą-

czyły się z uroczystym ubieraniem panny młodej. A 

strojono ją możliwie najpiękniej. Na głowę zakładano 

wieniec lub koronę z rozmarynu lub mirtu, wkładając 

pod nią dukat, który miał symbolizować bogactwo oraz 

kawałek cukru „na słodkie życie”. W trakcie przygoto-

wań pojawiał się pan młody w asyście drużbów i kapeli. 

Witali go rodzice narzeczonej, następnie panna młoda 

przypinała mu do boku przyozdobiony wstążeczkami 

bukiet kwiatów lub gałązkę rozmarynu. W ten sposób 

przystrajano też drużbów. Później następowało uroczy-

ste błogosławieństwo i pożegnanie panny młodej z 

krewnymi. Obyczaj wymagał, by panna młoda podczas 

tego ceremoniału płakała – choćby były to nawet wymu-

szone łzy. Pozytywnie odbierany był też jej płacz pod-

czas reszty wesela – zarówno przy pożegnaniu, jak i 

przy ołtarzu oraz wtedy, gdy odprowadzano ją do sy-

pialni. Dziś może się wydawać to dziwne, jednak we-

dług obyczajowości staropolskiej, było to pożądane. 

Tak prawdę mówiąc to i niejedna panna miała powody 

do płaczu, szczególnie gdy przyszły mąż zupełnie nie 

był w jej guście. 

 

W czasach już bardziej nam współczesnym na powita-

nie również wychodziła młoda wraz z druhnami i rodzi-

cami. Po przyjęciu młodego przyszła żona szła ubierać 

się (do komory lub do sąsiada) w strój weselny. Czasami 

w zakamarki stroju młoda wkładała kawałek chleba – 

żeby go nie brakowało, cukier – żeby miała słodkie ży-

cie i pieniądz – by ich nie zabrakło. Ważne było rów-

nież, aby młodzi otrzymali od rodziców błogosławień-
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stwo (udzielanie błogosławieństwa w całym obrzędzie 

weselnym odbywa się w różnych sytuacjach kilkakrotnie 

– podkreśla to znaczenie tego rytuału), co jest zwycza-

jem o charakterze ogólnosłowiańskim. 

 

„To przy ubieraniu tej młody to były wielkie śpiewy, 

wielkie płacze nawet różne tam śpiewali takie przy-

śpiewki. [...] Wtedy i zakładano sukienkę, przy sukien-

ce były przyszywane te różne paprotki takie zielone. 

Ale były zdarzały się takie sytuacje że były panienki w 

ciąży. Jak była widoczna ciąża to już zielonego nie do-

stała nic, bo już nie wolno jej było. Ani bukieta ani 

czego tylko tego, a czasem która tam nie było widać no 

to jeszcze skorzystała z tego. [...] Przeważnie u sąsiada 

się ubierała ta panna młoda i ta cała ta wszystka te 

śpiewy to wszystko ubieranie i to wszystko płakanie to 

było u sąsiadów.”  

(Maria Jargiełło, Bukowa) 

 

Po błogosławieństwie zwanym też ukłonem, pokłonem, 

przeprosinami, wyjeżdżano bryczkami do kościoła. Bło-

gosławieństwu często towarzyszyła wygłaszana przez 

odpowiednią osobę przemowa weselna. W ślubach wło-

ściańskich uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wsi Pana 

Młodego i Panny Młodej. W dawniejszych czasach, każ-

da z proszonych na ślub osób pełniła w uroczystościach 

jakąś funkcję:  na orszak Pana Młodego składała się je-

go rodzina i nieżonaci drużbowie, a orszak Panny Mło-

dej składał się z jej rodziny i niezamężnych druhen. 

Bliscy krewni oraz osoby starsze, również te niespo-

krewnione, przemawiały w imieniu Pary Młodej, w trak-

cie weselnych uroczystości (nowożeńcy, jak również ich 

rodzice zachowywali się na weselu raczej biernie). Oso-

by młode, druhny i drużbowie, śpiewali natomiast pie-

śni, np.: 

 

„Jedzie ze swoją drużyną panic urodziwy,… 

Koń łysy, białonogi, rząd na nim ze złota, 

Już z konia pozsiadali, wszystko się podworze, 

Roześmiało jako niebo od wesołej zorze” 

 

Osobną „grupę” gości stanowiły starsze kobiety i 

„swachy”. Nad całokształtem uroczystości i ceremonią, 

pieczę sprawował marszałek lub starosta weselny - oso-

ba energiczna, „wygadana” i pomysłowa. 

 

Pierwsza część uroczystości weselnych miała miejsce 

tam, skąd odchodziło jedno ze współmałżonków, a dru-

ga w miejscu, gdzie mieli zamieszkać po weselu. Po-

wracającą od ślubu młodą parę rodzice witali chlebem, 

solą i wódką. Chleb i sól spełniały funkcję magiczną, 

miały zapewnić korzyści materialne i płodnościowe w 

przyszłym związku małżeńskim. W zależności od regio-

nu ojciec panny młodej obsypywał wszystkich owsem, 

który miał symbolizować dobrobyt. Na Lubelszczyźnie 

zwyczajem było też zadawanie pytania pannie młodej 

przez matkę: „Co chcesz czy chleb, czy sól czy jego?” 

Czyli tego męża. Więc młoda odpowiadała: „I chleb i 

sól i jego, żeby robił na niego!” Czyli żeby 

ten mąż jej pracował na chleb. Była taka odpo-

wiedź.” (Czesława Mitrus, Kozłówka) 

 

Jeszcze ciekawostka: w średniowieczu kapłan udzielał 

ślubu przed drzwiami kościoła, nowożeńcy wymieniali 

się pierścieniami lub wianeczkami, następnie ksiądz 

całował pana młodego w policzek, a ten składał pocału-

nek na ustach młodej. Obrączki w takiej formie jak wy-

stępują obecnie pojawiły się dopiero w XVIII wieku. 

Bardzo ciekawym obrzędem, który dziś może naprawdę 

zadziwić, było tzw. "boskie wesele" wyprawiane w sytu-

acji, gdy dziewczyna lub chłopak zmarli, nie wstąpiw-

szy w związek małżeński. Stypę urządzano wówczas na 

weselną modłę: z suto zastawionym stołem, a niekiedy i 

z tańcami do późnych godzin nocnych. Dziewczyna była 

wtedy ubierana do trumny tak, jakby wychodziła za 

mąż: ozdabiano jej głowę wieńcem i wstążkami. Podob-

nie obchodzono się z przedwcześnie zmarłymi kawale-

rami, których ciało przystrajano kwiatami. Wyjście za 

mąż lub ożenienie się było bowiem w dawnej Polsce 

społeczno-obyczajową koniecznością. W niektórych re-

gionach kraju niewstąpienie w związek małżeński było 

nawet karane! Dziewczętom i młodzieńcom, którzy po 

karnawale wciąż byli stanu wolnego, za to, "że nie 

chcieli dźwigać jarzma małżeńskiego", przyczepiano do 

nóg lub skraju sukni patyki, skorupy jaj, kości gęsie lub 

kurze łapki. "Śmierć i żona każdemu od Boga naznaczo-

na", mówiło staropolskie przysłowie. 

 

W domach szlacheckich po powrocie z kościoła odbywa-

ło się tzw. oddawanie panny młodej. Pannę oddawał 

mężowi w imieniu jej rodziców jeden z gości, wygłasza-

jąc przy tej okazji uroczystą przemowę. Odpowiadał 

mu z kolei inny orator. Po kwiecistych mowach i ora-

cjach siadano do stołu. Po tych wszystkich ceremonia-

łach zasiadano do stołu, przy czym jako pierwsi miejsce 

przy stole zajmowali państwo młodzi, potem zaś pozo-

stali goście. Tradycja nakazywała, by uczta weselna 

była długa i obfita. Jako pierwszą potrawę spożywano 

kołacz, który był swoistą przystawką. W naszym rejonie 

kołaczem (korowajem) częstowano dopiero po oczepi-

nach. Potem rozpoczynała się zasadnicza część wesela, 

a zatem tańce i huczna zabawa. Urozmaicano ją po-

przez wygłaszanie kolejnych pieśni weselnych, cytowa-

nie fraszek i śpiewanie piosenek, często nader frywol-

nych (za dobrą wróżbę poczytywano fakt, iż panna mło-

da rumieniła się przy każdej z tych przyśpiewek). W 

ciągu całej nocy podawano także mnóstwo potraw, ty-

powych dla staropolskich uczt, a więc mięs, ciast i po-

lewek. Oczywiście wszystko suto zakrapiano alkoholem. 

  

Na wsiach wesela odbywały się w karczmach, w domach 

lub pod chmurką. Do najczęstszych potraw weselnych 

należały m.in. kapusta, kasza jaglana lub tatarczana 

kraszona słoniną, pierogi z soczewicą, flaki, mięso, 

barszcz, rosół, placek, sery. W okresie międzywojen-

nym potrawy podawano w miskach, a chleb i kiełbasę w 

przetaku. Pito głównie wódkę i piwo. Dawniej bywało, 

że na weselu pito z jednego kieliszka. „Ojciec na wese-

lu był w karczmie i mówi nie było stołów wcale, tylko 

ławki dookoła. Muzyka grała, a tu starosta szed z bu-

telko i kieliszkiem polewał i następnemu, a ta starości-

na szła z przetakiem – chleb i kiełbase, po kawałku. […] 

popili potańczyli i znowu popili, potańczyli. To przed 

pierwszo wojno światowo. […] A jak szed na wesele to 

łyżke każdy musiał se wziońść ze sobo, swojo tu za cho-

lewe wkładał.” (Adam Augustyniak, Jadwisin) 

 

I znów przytoczę opowieść Pani Stefanii Krukowskiej: 

„Nie było jedzenia. Śluby były przeważnie tak gdzieś 

koło południa, w południe, to do wieczora nie było nic. 
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Najwyżej przyniosła starościna w przetaku kawałki pie-

roga jaglanego, a dla orkiestry tam jakieś piwo jak było 

swojej roboty czy było kupcze dla orkiestry to tam or-

kiestra się troszkę pożywiła i po kawałeczku tego pie-

roga zjedli i tak było do wieczora. Potem szli wszyscy 

do panny młodej, wszyscy uczestnicy wesela, tam już 

była przygotowana, przygotowane było jedzenie. Kapu-

śniak, była dryga czyli galareta z kości z nieodbiera-

nych z kośćmi, był tam jakiś piróg gryczany, jaglany, 

kilka musztardówek, to tam było piwo postawili to było 

najczęściej swojej roboty, ale to było lepsze, nie było 

gorzkie, kupcze było gorzkie, nikt był nie nauczony do 

tego kupczego.” 

 

Po posiłku gości zapraszano na tańce, wynoszono wtedy 

z pomieszczenia meble i inne sprzęty, a odpowiedniego 

pomieszczenia często użyczał na ten czas sąsiad, 

uprzejmość tę nazywano odstępem. Dawniej pierwszy 

taniec rozpoczynał starosta, często także inicjował róż-

ne zabawy. Najczęściej tańczono polkę, oberka, walca, 

krakowiaka, mazurka, rzadziej kujawiaki. Zazwyczaj na 

weselach pojawiali się tzw. „nieproszeni goście”, któ-

rzy zwykle po otrzymaniu jadła lub wódki odchodzili, 

czasami jednak zapraszano ich na chwile do stołu i po-

zwolono zatańczyć. Do tańca grały miejscowe kapele 

(niemal w każdej wsi byli tacy grajkowie). W ich skład 

wchodziły głównie instrumenty dęte, skrzypce i bębe-

nek, tańczono do utraty tchu. Alkoholu też nie brako-

wało. Od dawien dawna w Polsce obowiązywał zwyczaj 

„zastaw się, a postaw się”, nieważne czy był to dwór, 

czy chłopska chata, wesele miało wywrzeć wrażenie na 

jego uczestnikach. O północy przystępowano do pra-

dawnego obrzędu oczepin polegającego na zdjęciu 

wianka i założeniu czepca, a więc nakrycia głowy wła-

ściwego mężatkom. Pożegnaniem z panieństwem był 

także rytuał rozplecin – drużba lub pan młody pozba-

wiał pannę warkocza, którego mężatce nie wolno było 

już nosić. W czasach późniejszych zamiast obcinania 

włosów zaczęto upinać je w kok i zawijać przeważnie w 

chustę. Od tej pory nie miała prawa pokazywać się bez 

nakrycia głowy. Obowiązkiem panny było odegranie 

przedstawienia; miała płakać, zrzucać czepiec z głowy 

czyli jawić się jako osoba, która z żalem rozstawała się 

z przeszłym życiem. Częściowo był to smutek odgrywa-

ny, ale nietrudno sobie wyobrazić, że proces odejścia z 

domu rodzinnego do mężczyzny, którego prawie się nie 

zna, nie był przyjemnym i łatwym doświadczeniem.  

Podczas oczepin praktykowano różne zabawy, śpiewano 

pieśni obrzędowe np. „Oj chmielu, chmielu” zwaną 

powszechnie chmielem i zbierano dla młodych pienią-

dze. Ważnym elementem wesela i jego kulminacyjnego 

momentu – oczepin była dzieża, traktowana jako sym-

bol płodności i dostatku. Posadzenie młodej na dzieży 

miało zapewnić dostatek chleba i przyrost majątku, 

który miał wzrastać jak wyrabiane w niej ciasto. Dziś 

również o północy przeprowadzane są oczepiny, tyl-

ko w nieco w bardziej współczesnej formie. Zazwyczaj 

panna młoda jest usadzana na środku sali na krzesełku, 

a wokół niej w rytm muzyki tańczy wianuszek panien. 

Druhna zdejmuje pannie młodej welon, zakrywa jej 

oczy, a młoda rzuca welon w gromadę panien. Tradycja 

mówi, że ta, która złapie welon w ciągu roku wyjdzie 

za mąż. Analogicznie wygląda sytuacja w drużynie pana 

młodego. Zgromadzeni kawalerowie również mają szan-

sę powalczyć o muchę lub krawat! 

 

Szokującym dawnym obyczajem były tzw. pokładziny, 

czyli rytualne odbycie pierwszego stosunku płciowego w 

obecności świadków. Zwykle rytuał polegał na odprowa-

dzeniu pary do sypialni przez część gości, a po wszyst-

kim pan młody pokazywał splamioną krwią bieliznę żo-

ny jako dowodu jej dziewictwa. W niektórych źródłach 

przeczytamy wprost: starosłowiańskie pokładziny pole-

gały na uprawianiu seksu przy gościach weselnych, któ-

rzy wtórowali temu wydarzeniu tańcząc, śpiewając, a 

czasem grając na instrumentach. Kiedy jednak "test na 

dziewictwo" nie został zdany, wesele przerywano, a 

goście demolowali dom: tłukli naczynia, dziurawili 

garnki, niszczyli izbę. Okropny to obyczaj, zważywszy 

na prosty biologiczny fakt, mówiący o tym, że nie zaw-

sze utrata dziewictwa łączy się z krwawym plamieniem. 

Magnateria i zamożniejsza szlachta bardzo niechętnie 

zapatrywała się na ten prasłowiański obyczaj. W miej-

sca pokładzin wykształcił się, więc inny zwyczaj, zwany 

cukrową kolacją. W jej trakcie państwo młodzi urzą-

dzali w swej sypialni osobne przyjęcie, na które zapra-

szali najznamienitszych ich zdaniem gości weselnych. 

Nazwa tego ceremoniału wzięła się od gatunku potraw, 

które wtedy podawano. Ponieważ cukrowa kolacja mia-

ła zapewnić młodym słodkie życie, spożywano więc wy-

łącznie słodkie jadła (cukry, ciasta, czasem owoce). 

Warto przy okazji zaznaczyć, że ani pokładziny, ani 

cukrowa kolacja nie stanowiły zwieńczenia uczty wesel-

nej i w czasie, gdy w zaciszu łożnicy dochodziło do jed-

nego lub drugiego wydarzenia, w sali weselnej nadal 

trwały zabawa i pijatyka, często do białego rana a nie-

rzadko jeszcze w dniu kolejnym. 

 

Panna młoda zazwyczaj  przenosiła się z domu rodzin-

nego do domu męża, zwyczaj ten najczęściej nazywano 

przenosinami (przeprowadzinami). Pakowano wtedy na 

wóz, „co się dało”, często przy braku zadowolenia ro-

dziców, ale młodej „nie można było odmówić”. Zabie-

rano kufer wraz z zawartością (wianem), różne przed-

mioty a nawet zwierzęta. Młoda często zabierała z ro-

dzinnego domu patelnie, „żeby jej się świnie szykowały 

na gospodarce”. Nie wolno było brać kur „ żeby nie roz-

drapały szczęścia”. Drodze młodych towarzyszyła muzy-

ka, a teściowie witali pannę młodą w tradycyjny spo-

sób, po czym (w zależności od regionu) następowała 

dalsza część zabawy weselnej. Na Lubelszczyźnie był 

zwyczaj, że teściowa dawała synowej wchodzącej w jej 

progi miotłę do zamiatania. Obowiązkiem młodej było 

pozamiatać izbę. Jak już synowa (snecha) weszła do 

teściów to nie wolno jej było przez tydzień iść do domu 

rodzinnego.  

 

„I na pewno rodzice dawali krowę na wiano córce, to 

już na drugi dzień. I też opowiadała moja sąsiadka, 

taka Smolakowa, że żeby krowa się nadała, to trzeba 

było, jak ją przyprowadzili właśnie, to trzeba ją było 

obmyć jakimiś pomyjami, zacząwszy od ogona do gło-

wy. Czyli jak się ją obmyło, albo nawet pokropiło tymi 

pomyjami, ale najlepiej żeby ją obmyć, to już ta krowa 

się nadała. To znaczy nadała się, bo tak mogło być na 

przykład, że nie będzie chciała dawać mleka, jak to 

było w przypadku na przykład moim, że nam się jedna 

krowa nie nadała, nie chciała dawać mleka, ryczała i 

trzeba ją było odprowadzić do domu. [...] Tak, więc  

żeby się nadała, to podobno trzeba było i też niektórzy 
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mówili, że to robiła teściowa, że jak przyprowadziła 

synowa krowę, jak ją teściowa tą krowę obmyła, to już 

się tam nadała.” 

(Elżbieta Wójtowicz, Wólka Kątna) 

 

W poniedziałek po weselu młodzi jechali na targ, żeby 

za uzbierane pieniądze kupić parę prosiąt, zwierzęta 

niezwykle przydatne w gospodarce. 

 

Ze obrzędami ślubnymi i weselnymi wiązało się mnó-

stwo zabobonów i przesądów. Warto się z nimi zapo-

znać, szczególnie że i obecnie wielu z nich staramy się 

przestrzegać, ot tak na wszelki wypadek. Jak wiele z 

nich ma pradawne pochodzenie? Zobaczmy. 

 

W dniu wesela dopatrywano się wszelkiego rodzaju 

wróżb i oznak wydarzeń, które miały bezpośrednio 

wpływać na przyszłe życie młodej pary. Wierzono, że 

złą prognozą dla nowożeńców było spotkanie w drodze 

do kościoła konduktu żałobnego lub księdza. Zapowiedź 

nieszczęść na nowej drodze życia stanowiło zachmurzo-

ne niebo, deszcz, burza, błoto na drodze, a także koro-

waj który popękał w trakcie pieczenia. Ładna pogoda i 

jasno palące się w kościele świeczki wskazywały na 

szczęśliwe pożycie. Jeśli natomiast któraś świeca zga-

sła, oznaczało to, że ten z małżonków, po którego stro-

nie stała, szybko umrze. Złym znakiem było pozosta-

wienie w domu przez młodych obrączek, rękawiczek 

czy kwiatów. Po wejściu na wóz, którym jechano do 

ślubu, panna młoda powinna była usiąść na własnej dło-

ni, żeby przez pierwsze pięć lat małżeństwa nie było 

dzieci. W czasie przeprowadzki panny młodej do domu 

rodzinnego męża kobiety zakrywały otwór w piecu, że-

by młoda w niego nie spojrzała, bo teściowa mogłaby 

wtedy umrzeć. Gdy pan młody, co zdarzało się rzadko, 

miał zamieszkać w domu rodzinnym żony, pierwszą wy-

konaną przez niego czynnością musiało być przyniesie-

nie wiadra wody. Wierzono również, że aby zapewnić 

sobie trwałe pożycie, przez kolejne siedem dni po ślu-

bie młodzi powinni przebywać ciągle razem, nigdzie nie 

wyjeżdżając, a dziewczyna nie powinna w tym czasie 

chodzić do rodzinnego domu. Gdy młoda siadała na wóz 

przed wyjazdem do ślubu, pod siedzenie wkładano mio-

tłę, żeby panny szybciej wyszły za mąż, „żeby je wy-

miotło”. Przed wyjazdem do kościoła młodych obsypy-

wano owsem, co miało zapewnić pomyślność i bogac-

two oraz płodność. Unikano organizowania wesel w ma-

ju i listopadzie, ponieważ uważano, że małżeństwa za-

warte w tym czasie będą nieszczęśliwe. Aby dominować 

w związku, młoda zarzucała wybrankowi welon na nogi 

tak, żeby tego nie zauważył. W czasie proszenia gości 

przyszła panna młoda, wchodząc do domu, nie powinna 

była zamykać za sobą drzwi, bo młodym mieszkającym 

w tym domu mogłoby to „zamknąć życie”; a po wejściu 

powinna była stanąć przy pierwszej belce pułapowej. 

Unikano np. wyprawiania wesela w maju, bo miało to 

zwiastować rychłą śmierć współmałżonka. Ryzykowne 

było też wybieranie na datę ślubu czerwca. Pannę wy-

daną za mąż w czerwcu nazywano niekiedy 

"czerwcówką" i uważano, że zjedzą ją robaki – czerwie. 

Śmierć młodej lub młodego przynieść miało nieroztrop-

ne przymierzanie stroju ślubnego przed właściwym wy-

darzeniem. Dbano też o to, by w dniu wesela nie było 

we wsi zmarłego – jego obecność traktowana była jako 

zły omen. Przejazdowi orszaku ślubnego musiał towa-

rzyszyć hałas, który odganiał złe duchy. Dziś również 

drodze młodej pary do kościoła towarzyszy hałas z klak-

sonów. Obecne też jest dość głośne tłuczenie szkła. 

Ważne było okręcenie małżonka po ceremonii ślubnej, 

uważano, że  to kogo dookoła siebie okręci, ten będzie 

dominował w małżeństwie. Źle były widziane wszelkie 

potknięcia czy to w drodze do ołtarza, czy przy wcho-

dzeniu do domu. Z czasów prasłowiańskich pochodzi 

zwyczaj przenoszenia panny młodej przez próg. Wie-

rzono, że pod progiem mieszkają złe duchy, a ponadto 

„nieznajoma” wchodząc do domu mogłaby urazić duchy 

przodków. Jeżeli Pan Młody założy Pannie Młodej ob-

rączkę tak mocno aż do nasady, to będzie oznaczało, że 

to on będzie rządził w związku. Nie wolno założyć też 

obrączki na środkowy palec, bo będzie to wróżyło zdra-

dę. Jeśli w trakcie ceremonii zostaną opuszczone ob-

rączki ślubne, to podnieść je może tylko i wyłącznie 

ksiądz lub celebrans, lub pomocnicy przy tej ceremonii, 

czyli ministrant albo świadek, świadkowa. Absolutnie 

nie Państwo Młodzi. 

 

Zazwyczaj swat do domu, w którym jest panna na wy-

daniu, przemykał późnym wieczorem – dzięki temu, 

niezauważony, unikał złego uroku, który mógłby rzucić 

ktoś nieprzychylny zamążpójściu. Szczęście pary młodej 

uzależniano także od fazy Księżyca: podobno wierzono, 

że dobrze jest kojarzyć pary i wyprawiać wesele przy 

rosnącym Księżycu, czyli po nowiu.  

 

Dla niektórych zwyczaje czy przesądy weselne będą 

zabobonami. Dla innych ważną tradycją, którą przeka-

zuje się z pokolenia na pokolenie. Tak czy owak, są one 

obecne na prawie każdym weselu i łączą nowoczesność 

z przeszłością. Polska w zwyczajach weselnych bardzo 

mocno powiązana jest z tradycją. To nie zmienia się od 

wieków. Młoda Para, wstępując w związek małżeński 

pragnie, by był on jak najszczęśliwszy i trwały. Dlatego 

też z reguły dopełnią wszystkich zwyczajów i tradycji. I 

jeszcze jedno, czy zdawaliście sobie Państwo sprawę z 

tego, że pomimo naszej nowoczesności, w sprawach 

ślubów i wesel kierujemy się często wielowiekową tra-

dycją. Jest to tak głęboko w nas zakorzenione, że czę-

sto nieświadomie postępujemy tak jak postąpili by nasi 

przodkowie. 

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 
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DEPRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY 

Choć Listopadowa chandra to nie depresja, to jednak 

ten specyficzny stan często skłania do refleksji i zasta-

nowienia się nad pewnymi zjawiskami. Jednym z takich 

zjawisk które postanowiłem zgłębić to, jak wywniosko-

waliście z powyższego tytułu, Silna Depresja wśród mło-

dzieży. Im więcej czytałem na ten temat, tym coraz 

bardziej dochodziło do mnie jak mocno nas to dotyczy, 

pośrednio lub bezpośrednio. Nie myślcie jednak że bę-

dę serwował wam zbiór wstrząsających statystyk zebra-

nych z Internetu. Nie, nie zamierzam szerzyć paniki i 

wróżyć nam niezbyt świetlanej przyszłości. Zamiast 

tego, przedstawię parę faktów i wskazówek zaczerpnię-

tych z broszury „Depresja Rozumiesz -Pomagasz” Mini-

sterstwa Zdrowia wydanej specjalnie do tego tupu na-

świetlenie problemu.  

 

„Depresja słowo, które słyszy się coraz częściej w róż-

nych kontekstach. Niestety, wielokrotnie niewłaści-

wych. Chcąc zrozumieć istotę tej choroby, trzeba oba-

lić powtarzany często mit, związany z tym, że depresja 

to smutek. W depresji prawie zawsze występuje smu-

tek, jednak smutek bardzo często nie oznacza depresji. 

Każdy człowiek bywa czasem smutny, ale większość 

ludzi nigdy nie choruje na depresję. Ważne jest nasile-

nie i czas trwania – jeśli ktoś stale (przez większą część 

dnia przez min. 2 tyg.) odczuwa głęboki smutek i nie 

podlega on w zasadzie modyfikacjom przez zewnętrzne 

okoliczności, to prawdopodobnie możemy mieć już do 

czynienia z depresją. To grupa różnych zaburzeń cha-

rakteryzujących się podobieństwem objawów, zarówno 

psychicznych, jak i fizycznych – wśród których obniżony 

nastrój to tylko jedna ze składowych choroby. 

 

Powodem depresji nie jest cywilizacja – pośpiech i nie-

naturalne warunki życia, choć w ciągu ostatnich kilku-

dziesięciu lat z różnych przyczyn zwiększyła się czę-

stość jej występowania. Pierwotne czynniki depresji są 

w przeważającej mierze biologiczne, a nie cywilizacyj-

ne: pojawienie się choroby ma związek m.in. z zabu-

rzeniami w wydzielaniu i przekazie neuroprzekaźni-

ków, co jest często skłonnością przekazywaną gene-

tycznie. Stres, ciągła presja czasu oraz przepracowanie 

mogą natomiast przyspieszyć i przyczynić się do wystą-

pienia depresji. Zwykle u pacjenta występuje kilka ob-

jawów, choć nie wszystkie muszą wystąpić równocze-

śnie. Zazwyczaj są one bardzo intensywne i długotrwa-

łe. Aby świadczyły o chorobie muszą utrzymać się od-

powiednio długo (co najmniej dwa tygodnie). 

 

OBJAWY EMOCJONALNE: 

obniżony lub obojętny nastrój – smutek i towarzyszący 

mu często lęk, płacz, niemożność odczuwania przyjem-

ności, utrata radości życia (począwszy od utraty zainte-

resowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb biolo-

gicznych), poczucie braku perspektyw na przyszłość, 

czasem dysforia (zniecierpliwienie, drażliwość). 

 

OBJAWY POZNAWCZE: 

bardzo często zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, 

negatywny obraz siebie, obniżona samoocena, samoo-

skarżenia, pesymizm i rezygnacja, a w skrajnych wy-

padkach mogą pojawić się także urojenia depresyjne. 

 

OBJAWY MOTYWACYJNE: 

problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, bardzo 

często depresji towarzyszy spowolnienie psychorucho-

we (zwolnienie ruchów i reakcji); trudności z podejmo-

waniem decyzji. 

 

OBJAWY SOMATYCZNE: 

zaburzenie rytmów dobowych (m.in. zaburzenia rytmu 

snu i czuwania), utrata apetytu (ale możliwy jest rów-

nież wzmożony apetyt), osłabienie oraz zmęczenie, 

spadek aktywności, utrata zainteresowania seksem, 

czasem skargi na różne bóle, złe samopoczucie fizyczne 

 

Szacuje się, że blisko jedna trzecia nastolatków cierpi 

na zaburzenia depresyjne, przy czym u większości z 

nich mają one charakter przejściowy. Choroba wynika z 

uwarunkowań biologicznych, formowania się tożsamo-

ści i związanym z tym kryzysem rozwoju osobowości. 

Młodzi ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że 

zmienia się ich rola społeczna i często jest to dla nich 

zbyt trudne. Następuje transformacja w systemie ro-

dzinnym, powolne usamodzielnianie się emocjonalne i 

formalne. Dlatego lęki, które występują u chorych 

związane są najczęściej z obawami o własną przyszłość 

oraz z podejmowaniem odpowiedzialnych zadań. Nie-

jednokrotnie przyczyn choroby należy szukać też w 

trudnościach, jakie młodzi ludzie mają ze spełnianiem 

oczekiwań otoczenia, czy w starciach o wpływy w śro-

dowisku rówieśniczym. W efekcie nastolatek często 

cierpi w milczeniu lub też, chcąc zwrócić uwagę oto-

czenia, podejmuje różne niebezpieczne działania tj. 

samookaleczenia, próby samobójcze, nadużywanie al-

koholu, substancji psychoaktywnych.” 

 

Temat z broszury naświetla problem lecz nie jest wy-

rocznią. Problem zawsze jest bardzo indywidualny jak 

twierdzą autorzy. Po więcej odsyłam do strony gdzie 

znacznie bardziej zgłębicie temat, a nawet znajdziecie 

pomoc: https://wyleczdepresje.pl 

 

Daniel Mróz 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

ZUPA ZE SZPINAKIEM 

15 dag soczewicy, 1,5 l bulionu warzywnego, listek lau-

rowy, 2 marchewki, mały por, 2-3 pomidory, 15 dag 

świeżych liści szpinaku, ząbek czosnku, mielona papry-

ka słodka i ostra, 1 łyżeczka masła, sól, pieprz.  

Soczewicę opłukać, zalać zimną wodą, odstawić na pół 

godziny, odcedzić. Namoczoną soczewicę zalać bulio-

nem i zagotować. Dodać listek laurowy, pokrojone mar-

chewki i por. Gotować ok.20 minut. Pomidory umyć, 

sparzyć, obrać ze skórki i pokroić w kostkę, dodać do 

zupy. Dorzucić też oczyszczone liście szpinaku i posie-

kany czosnek. Dodać sól, pieprz  

i paprykę. Gotować, aż soczewica i pozostałe składniki 

będą miękkie. Zupę doprawić do smaku, dodać masło, 

wymieszać.               

PIKANTNE PLACUSZKI 

 

1 szklanka czerwonej soczewicy, 1,5 szklanki bulionu 

warzywnego, pół łyżeczki kurkumy, duże jajko, 3 czu-

bate łyżki mąki kukurydzianej, 1 łyżka curry, papryczka 

chilli, czerwona cebula, 3 ząbki czosnku, pół pęczka 

dymki, kolendra, pieprz cayenne, sól, pieprz.  

Soczewicę przelać wodą, osączyć. Zalać bulionem, do-

dać kurkumę i gotować pod przykryciem, aż wchłonie 

płyn. Soczewica powinna być miękka, jeśli jest inaczej, 

dolać troszkę wody i dogotować ją. Przełożyć do miski, 

ostudzić. Dodać jako, mąkę, curry, pokrojoną w drobną 

kostkę  cebulę i paprykę. Dosypać posiekany czosnek, 

dymkę i doprawić do smaku. Odstawić na 15 minut. Na 

patelni rozgrzać kilka łyżek oleju. Kłaść łyżką małe pla-

cuszki i smażyć je na złoty kolor. Podawać np. z sosem 

czosnkowym. 

ORZECHOWIEC 

 

Ciasto: 40 dag mąki, 15 dag masła, 15 dag cukru, 3/4 

łyżki sody, 1,5 łyżki miodu, 2 jajka, słoik powideł. 

Składniki na ciasto posiekać, zagnieść i schłodzić. Bla-

chę do pieczenia wysmarować masłem i wysypać mąką. 

Połowę ciasta rozwałkować i przenieść do formy. Piec w 

190 stopniach do suchego patyczka. Wystudzony blat 

przekroić, przełożyć powidłami i włożyć do formy.  

Masa orzechowa: 20 dag orzechów włoskich, po 6 dag 

masła i cukru, 1 łyżka miodu. Orzechy posiekać, pod-

grzać z masłem, cukrem i miodem. Przestudzić. Pozo-

stałe  ciasto umieścić w blaszce. Na wierzchu rozprowa-

dzić masę orzechową. Upiec w temperaturze 190 stop-

ni.  

Masa budyniowa: 1 l mleka, 15 dag cukru, 5 dag mąki 

ziemniaczanej, 12 dag mąki pszennej, 2 żółtka, 10 dag 

masła. Szklankę mleka wymieszać z mąką i żółtkami. 

Pozostałe mleko zagotować z cukrem, wlać masę z żółt-

kami, gotować budyń. Zestawić z ognia, do gorącego 

budyniu dodać masło, wymieszać. Ciepły krem rozłożyć 

na cieście. Przykryć blatem z orzechami. Przestudzić.  
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Wypełniony i wycięty kupon 

konkursowy z hasłem należy do-

starczyć do siedziby Biblioteki w 

Sułowie (Sułów 143, 22-448 Su-

łów) do 15 grudnia 2022 r. 

Wśród dostarczonych kuponów 

nastąpi losowanie nagrody, któ-

rą w tym miesiącu jest Blender 

ręczny marki Łucznik 1200 W, 

którego sponsorem jest firma 

PRODRWAL Mateusz Jakubczak 

tel. 695 340 069 

Zwycięzcą październikowej 

krzyżówki została Pani Wiesła-

wa Kamińska.  

 

Gratulujemy i zapraszamy po 

odbiór nagrody, którą jest Ka-

merka samochodowa. 

KRZYŻÓWKA 

Sponsorem listopadowej nagro-

dy—Blendera ręcznego marki 

Łucznik 1200 W.  
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HUMOR 

Ucieka misjonarz przed lwem. Widząc, że nie ma szans, 

pada na kolana i modli się: 

"Panie, jeśli taka jest Twoja wola, spraw, aby w tej 

bestii obudziła się dusza gorliwego chrześcijanina!". 

Nagle lew pada na kolana, składa łapy do modlitwy i 

mówi: "Pobłogosław, Panie, te dary, które spożywać 

będziemy".  

 

●   ●   ● 

 

Mama zajęczyca mówi do małego zajączka: 

- Zatkaj uszy, synku. 

- Ale dlaczego, mamo? 

- Za tamtym drzewem stoi myśliwy i celuje do nas. 

- Boisz się, że mnie strzał ogłuszy? 

- Nie, po prostu nie chcę, żebyś słyszał co powie, kiedy 

spudłuje.  

 

●   ●   ● 

 

- Halo? 
- Sklep obuwniczy, słucham? 

- Przepraszam, pomyliłam numer. 

- Niech Pani przyjdzie, wymienimy.  

 

●   ●   ● 

 

- Jesteś zrównoważoną kobietą. 

- O miło mi, dlaczego tak sądzisz? 

- Bo jak coś powiesz z sensem, to za chwilę zaraz, dla 

równowagi, palniesz jakąś głupotę.  

 

●   ●   ● 

 

Dzwoni telefon: 

- Pan Kowalski? 

- Tak 

- Proszę przyjechać po Jasia do szkoły. 

- No nie... Co znowu narozrabiał? 

- Nic, ale już prawie północ.  

 

- Mamo kup mi nowego smartfona... 

- A stary? 

- Stary kupi mi tableta.  

 

●   ●   ● 

 

W sklepie: 

- Czy te żarówki rzeczywiście świecą 7 lat? 

- Oczywiście. Dajemy na to dwa lata gwarancji.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawia dwóch kolegów: 

- Mam najwyższe stanowisko w firmie. 

- Moje gratulacje, jakie? 

- Operator żurawia wieżowego.  

 

●   ●   ● 

 

Rząd w związku z malejącym budżetem państwa posta-
nowił uchwalić podatek, który będą płaciły kobiety po-

siadające męża. 

- Za młodszego - podatek od luksusu. 

- Za męża w tym samym wieku - podatek obrotowy. 

- A za starszego - podatek od nieruchomości.  

 

●   ●   ● 

 

Trzech badaczy udało się w głąb Afryki. Zostali tam od-

nalezieni przez plemię kanibali. Ci pojmali ich i zapro-

wadzili przed wodza. Wódz zaczął oceniać zdobycz: 

- Ten taki tłuściutki, to dajcie go na ruszt nad ogni-

skiem - i tak zrobili. 

- Ten kościsty, to dajcie go na zupę - i tak zrobili. 

Widząc jak wynoszą jego kolegów, trzeci z badaczy za-

czął krzyczeć: 

- Wodzu, mnie nie ma co jeść mam cukrzycę, jeszcze 

wam zaszkodzi! 

- Tego dajcie na kompot - odparł wódz.  
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