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Okres świąteczny to czas radości i wspól-

nego kolędowania. Kolędowanie z naszymi 

mieszkańcami rozpoczyna również nasza 

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Sułów, która połączyła siły z za-

przyjaźnioną Orkiestrą z Nielisza. W nie-

dzielę 8 stycznia, swoim występem pod 

batutą dyrygenta Roberta Słupskiego 

uświetniła mszę świętą w kościele para-

fialnym w Mokremlipiu. Dziękujemy ks. 

Jarosławowi Nowakowi za zaproszenie 

oraz za przekazanie na rzecz Orkiestry 

zebranej podczas mszy św. tacy. Przyczy-

ni się ona do dalszego funkcjonowania i 

jeszcze większego rozwoju Orkiestry. 

 

Orkiestrę można było również zobaczyć i 

posłuchać  w Nieliszu, gdzie w niedzielę 15 stycznia, 

wystąpiła podczas XII Sąsiedzkiego przeglądu kolęd, 

pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych "Narodziła nam 

się dobroć". Przegląd odbył się w Hotelu "Marina". Z 

kolei w niedzielę 22 stycznia, Orkiestra wystąpiła pod-

czas mszy św. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w 

Tworyczowie. Podziękowania ślemy do ks. Marka Gu-

dza, który również przekazał tacę na rzecz Orkiestry. 

KOLĘDOWANIE Z ORKIESTRĄ 

Gmina Sułów zakończyła realizację zadania pn. 

„Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających 

miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II 

Wojny Światowej.” Na jego realizację otrzymano dofi-

nasowanie w wysokości 64 000,00 zł ze strony Mi-

nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w 

ramach programu rządowego „Groby i cmentarze 

wojenne w kraju”. Wartość całkowita projektu 

wyniosła 145 140,00 zł. 

 

Zadanie obejmowało m.in..: 

• Remont kaplicy - malowanie dachu, montaż 

rynien, wymianę drzwi zewnętrznych, przeszkleń 

w oknach, odnowienie schodów do kaplicy. 

• Prace renowacyjne pomnika 

• Wykonanie obrzeży betonowych wokół mogiły 

ziemnej 

• Odnowienie ogrodzenia 

• Wymianę krzyża 

RENOWACJA CMENTARZA I KAPLICY UPAMIĘTNIAJĄCYCH MIEJ-
SCE PACYFIKACJI MIESZKAŃCÓW WSI KITÓW Z CZASÓW II WŚ 
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GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 

W środę, 28 grudnia odbyło się Gminne Spotkanie 

Opłatkowe. Wyglądało ono nieco inaczej niż poprzednie 

spotkania, do jakich się przyzwyczailiśmy. Ze względu 

na prowadzone prace remontowe budynku Remizo-

Świetlicy w Sułowie oraz przeprowadzkę Biblioteki do 

budynku „Starej Remizy” nie możliwe było zorganizo-

wania Spotkania w standardowym miejscu. Jednak chęć 

spotkania z mieszkańcami na tradycyjnym spotkaniu, 

połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń była w 

nas wszystkich silniejsza niż chwilowe problemy lokalo-

we. Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Kuźmy, Dyrek-

tor Szkoły Podstawowej w Sułowie, udało się zorganizo-

wać imprezę w budynku Szkoły.  

 

Spotkanie rozpoczął modlitwą ksiądz proboszcz parafii 

św. app. Piotra i Pawła w Tworyczowie ks. Marek Gudz. 

Następnie wszyscy przybyli w rodzinnej, ciepłej atmos-

ferze mogli przełamać się opłatkiem i złożyć sobie ser-

deczne życzenia. 

 

W części artystycznej wystąpili: Pani Anna Szczerba w 

solowym wykonaniu kolęd i pastorałek oraz podopieczni 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach, którzy 

chóralnym wystę-

pem umilali czas 

przybyłym gościom.  

 

Dla wszystkich 

przybyłych gości 

przygotowany był 

gorący posiłek w 

postaci świąteczne-

go barszczu i piero-

gów. Zakosztować 

można było także, 

przepysznych dań 

przygotowanych 

przez Koła Gospo-

dyń Wiejskich i Sto-

warzyszenia z tere-

nu naszej Gminy.  

 

Następne nasze 

spotkanie w przyszłym roku, odbędzie się już w nowo-

cześnie odnowionej Sali naszej remizo-świetlicy w Suło-

wie, na które z rocznym wyprzedzeniem zapraszamy.  

Rozwój poszczególnych miejscowości naszej gminy sta-

nowi niewątpliwie powód do dumy i radości dla wszyst-

kich jej mieszkańców. Jedną z takich nowych inwesty-

cji jest m.in. plac zabaw oraz wygodna altana, które 

powstały w Sułowcu. Inwestycja zakończona w grudniu 

ubiegłego roku realizowana była w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-

gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020”. Zadanie było zatem 

współfinansowane ze środków PROW przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem LGD Ziemia Zamojska. Całkowita war-

tość inwestycji wyniosła: 116 819,61 zł, zaś realizato-

rem zadania była firma: GOCiN Sp. z.o.o., z siedzibą w 

Rzeszowie.  

 

W ramach realizacji projektu w miejscowości Sułowiec, 

tuż przy remizie OSP została wybudowana altana ze-

wnętrzna, wykonana z drewna na niezależnej konstruk-

cji. Dodatkowo altana została wyposażona w 4 komple-

ty stołów oraz ławek. Kompleks uzupełnia mini plac 

zabaw dla dzieci, obejmujący tzw. twierdzę, karuzelę 

tarczową oraz podwójną huśtawkę. Cieszymy się z uda-

nej inwestycji służącej nie tylko mieszkańcom miejsco-

wości ale i całej Gminie. 

 

Marta Radzik 

Urząd Gminy Sułów 

NOWA ALTANA I PLAC ZABAW W SUŁOWCU 
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Wieści gminne 

Lp. nazwa wydarzenia termin miejsce 

1. Ferie z Biblioteką 16-28.01.2023 Sułów 

2. Gminny Dzień Kobiet 08.03.2023   

3. Uroczystości majowe 02.05.2023 Sułów 

4. św. Florian - Święto Straży Pożarnej 07.05.2023 Sułowiec 

5. Uroczystości upamiętniające pacyfikację Kitowa 29.05.2023 Kitów 

6. Powitanie Lata/Gminny Dzień Dziecka 18.06.2023 Deszkowice Pierwsze 

7. VI Piknik Archeologiczny 09.07.2023 Sąsiadka 

8. Sąsiedzkie Spotkania 23.07.2023 Sułów 

9. Memoriał Feliksy Poździk – wyścig kolarski 13.08.2023 Kulików 

10. Dożynki Gminne 27.08.2023   

11. III Turniej Łuczniczy 03.09.2023 Sąsiadka 

12. Święto Pieczonego Ziemniaka 17.09.2023 Deszkowice Pierwsze 

13. Święto Kobiety Wiejskiej 15.10.2023 Sąsiadka 

14. Gminne Obchody Święta Niepodległości 11.11.2023 Sułów 

15. Gminne Spotkanie Opłatkowe 28.12.2023 Sułów 

GMINNY KALENDARZ IMPREZ 2023 

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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18 grudnia 2022 roku w Czarnymstoku zorganizowano 

kolację wigilijną podsumowującą cykl Międzypokolenio-

wych Warsztatów Edukacyjnych zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego 

„Mokrelipie”. Projekt sfinansowany przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki w ramach programu Międzypokolenio-

we Centra Edukacyjne – Wsparcie Integracji Międzypo-

koleniowej. Tematyka warsztatów obejmowała szereg 

dziedzin np. taniec, gastronomię, prace plastyczne, 

prace manualne np. wyroby z  nici, anioły, prace cera-

miczne. Zajęcia warsztatowe odbywały się na terenie 

kilku gmin i w różnych obiektach: w Domach Kultury, w 

szkołach, w świetlicach i w remizach wiejskich. W zało-

żeniach organizacyjnych uczestnikami warsztatów mia-

ły być osoby z różnych grup wiekowych chcące doskona-

lić swoje zdolności i umiejętności pod okiem wykwalifi-

kowanych instruktorów, jak również wymieniać się wła-

snymi doświadczeniami. I tak było, rozpiętość wiekowa 

była bardzo duża. Od 2- 3 latków do emerytów i renci-

stów.  

 

Na podsumowanie warsztatów, a jednocześnie i kolację 

wigilijną zaproszeni zostali przedstawiciele organizato-

rów spotkań z terenu. Przybyły delegacje z gminy: Nie-

lisz, Adamów, Szczebrzeszyn i  Radecznica. Gminę Su-

łów reprezentowały delegacje: Koło Gospodyń Wiej-

skich w Michalowie i Koło Gospodyń Wiejskich w Sułow-

cu oraz Stowarzyszenia „Grodzisko Sąsiadka – Dawny 

Sutiejsk” z Sąsiadki. Nie zabrakło również instruktorów 

prowadzących poszczególne warsztaty, jak i gości z 

terenu. Przybyli: przedstawiciele Starosty Powiatowego 

w Zamościu, ks. Julian Brzezicki- proboszcz Parafii pw. 

Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach, Wójt Gminy 

Radecznica – Pan Marian Szyper. W ramach podzięko-

wań organizatorzy poszczególnych warsztatów oraz oso-

by prowadzące warsztaty otrzymali podziękowania, 

dyplomy i upominki.  

 

Biesiadowanie 

przy bogato za-

stawionych sto-

łach, świątecz-

ne dekoracje, 

wystawa ręko-

dzieła oraz wy-

stęp zespołu 

śpiewaczego 

„Zaburzanki” 

dopełnił całości. 

 

Informację o 

spotkaniu moż-

na było zoba-

czyć w krótkiej 

relacji w Pano-

ramie Lubelskiej 

tego samego 

dnia w godzinach wieczornych.  

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

a. Maria Godzisz 

KOLACJA WIGILIJNA W CZARNYMSTOKU 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ 

Jedną z form uczestniczenia w życiu publicznym oby-

wateli jest zrzeszanie się w stowarzyszenia. Stowarzy-

szenia reprezentują interesy zbiorowe swoich członków 

wobec władzy publicznej i społeczeństwa. Najprostszą 

formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nie 

posiadające osobowości prawnej.  

 

Stowarzyszenie działa w oparciu o: 

• Ustawę o stowarzyszeniach; 

• Statut stowarzyszenia; 

• Ustawę o rachunkowości i ustawę o finansach pu-

blicznych; 

• Zarządzenie Wójta Gminy Sułów z dnia 24  paździer-

nika 2022 roku w zakresie korzystania ze świetlic 

wiejskich, remiz strażackich. 

 

Ad 1. Ustawa o stowarzyszeniach zobowiązuje człon-

ków stowarzyszenia do: 

- powołania zarządu stowarzyszenia; 

- powołania komisji rewizyjnej; 

- opracowania statutu stowarzyszenia; 

- zgłoszenia stowarzyszenia do Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

- posiadania nadanego nr REGON, nr NIP, nr KRS; 

- zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowe-

go.  

 

Ad 2. Statut stowarzyszenia określa wszystkie infor-

macje dotyczące: 

- postanowień ogólnych; 

- cele i sposoby – środki działania; 

- członków: ich prawa i obowiązki; 

- organów stowarzyszenia; 

- majątku i funduszów stowarzyszenia; 

- postanowień końcowych. 

 

Ad 3. Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o finan-

sach publicznych określa sposób i zakres prac ra-

chunkowych dotyczących działalności stowarzysze-

nia: 
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- posiadanie konta bankowego; 

- osoby wskazane do dysponowania środkami finan-

sowymi gromadzonymi na koncie; 

- pieczęć stowarzyszenia; 

- gromadzenie wszystkich dokumentów stanowiących 

podstawę księgowania; 

- prowadzenie wymaganych ksiąg rachunkowych, 

rejestrów, kartotek; 

- posiadanie obowiązujących przepisów prawnych, 

instrukcji. 

 

Prawidłowe prowadzenie w/w dokumentów stanowi 

podstawę do sporządzania sprawozdań finansowo - księ-

gowych do jednostek nadrzędnych, tj. Urzędu Skarbo-

wego oraz Ministerstwa Finansów – Szefa Krajowej Ad-

ministracji Skarbowej.  

 

Ad 4. Zarządzenie Wójta Gminy Sułów z dnia 24 paź-

dziernika 2022 roku w sprawie odpłatności za korzy-

stanie z lokalu świetlicy, remizy i innego skomunali-

zowanego przez: 

- Stowarzyszenia; 

- Koła Gospodyń Wiejskich; 

- Ochotniczą Straż Pożarną.  

 

Zgodnie z w/w zarządzeniem wymienione jednostki 

organizacyjne przy realizacji swoich statutowych zadań 

są ZWOLNIONE z odpłatności za zużytą energię elek-

tryczną, wodę. 

 

Przedstawiona powyżej informacja niech stanowi pod-

stawę zakończenia WSZELKICH SPEKULACJI dotyczących 

korzyści finansowo – materialnych, jakie dostają człon-

kowie stowarzyszenia za przynależność do organizacji i 

działalności w niej.  

 

STOWARZYSZENIE opiera swoją działalność na pracy 

społecznej ogółu członków. Majątek stowarzyszenia 

powstaje z : 

- darowizn; 

- dotacji i ofiarności publicznej; 

- wpływów z działalności statutowej; 

- składek członkowskich. 

 

STOWARZYSZENIE NIE JEST FINANSOWANE PRZEZ 

URZĄD GMINY. ORGANEM NADZORUJĄCYM DZIAŁAL-

NOŚĆ STOWARZYSZENIA JEST STAROSTWO POWIATO-

WE.  

 

Zarząd Stowarzyszenia  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

a. Maria Godzisz 

 

10 stycznia w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Suło-

wie odbyły się warsztaty EKO-PIĘKNO, które dotyczyły 

wykonywania kosmetyków na bazie naturalnych produk-

tów. Uczestniczki miały możliwość samodzielnie wyko-

nać m.in. cukrowo-solny peeling kwiatowy, kwiatowo-

magnezową sól do kąpieli oraz krem do twarzy. Bazą do 

przygotowania produktów były oleje, wosk pszczeli, sól 

gruboziarnista oraz naturalne olejki eteryczne. Warsz-

taty są elementem projektu ekologicznego realizowa-

nego na terenie 9 gmin partnerskich Lokalnej Grupy 

Działania Ziemia Zamojska. Spotkanie zostało zorgani-

zowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną 

im. Feliksy Poździk w Sułowie. Mieszkańcy gminy Sułów 

mają także możliwość wzięcia udziału w warsztatach na 

terenie innych gmin partnerskich takich jak Nielisz, 

Stary Zamość, Sitno, Grabowiec, Skierbieszów, Mią-

czyn, Komarów-Osada, Łabunie.  

 

A wszystko to za sprawą projektu pt. Moje Miejsce na 

Ziemi Zamojskiej, realizowanego przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska. Projekt zo-

stał sfinansowany przez Fundację ORLEN w ramach pro-

gramu Moje Miejsce na Ziemi.  

WARSZTATY Z CYKLU MOJE MIEJSCE NA ZIEMI ZAMOJSKIEJ 
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Ferie zimowe to czas odpoczynku, jednak, jak wiado-

mo, odpoczywać można na różne sposoby. Wielu mło-

dych ludzi zdecydowało się na tą aktywniejszą wersje 

spędzenia wolnego czasu, co napawa minę dumą i na-

dzieją. Czas noworoczny jest pełen nowych postano-

wień, obowiązków i wymagań, które zniechęcają do 

czegokolwiek. Niektórzy musza gonić i nadrabiać po-

przedni rok, a wszechobecne zawirowania pogodowe, 

przyprawiają o przygnębiający nastrój. Czy w takim 

razie wyjście z tej rutyny nie jest najlepszym rozwiąza-

niem? Taka właśnie myśl przyświecała Projektowi 

„Ferie z Pasją”. Czy udało nam się osiągnąć cel? Wyda-

ję mi się że uśmiechy na dziecięcych twarzach mówią 

same za siebie.  

 

Podczas tych ferii poznałem bardzo wielu inteligent-

nych i dojrzałych emocjonalnie, młodych ludzi, którzy 

dodatkowo potrafią się dobrze bawić. Gry planszowe i 

towarzyskie są niezwykle dobrym pretekstem do spo-

tkań i rozwoju społecznego. Wiem brzmi to trochę 

sztywno lecz jest trafne. Im więcej im zaoferujemy tym 

częściej będą nas odwiedzać. Tym samym nie tylko 

planszówki czekały na dzieci i młodzież: 

• Zajęcia sportowe w salach gimnastycznych w Suło-

wie i Tworyczowie za które ogromnie dziękuje tam-

tejszym placówkom edukacyjnym oraz nauczycie-

lom. 

• Warsztaty kucharskie pełne śmiechu i przysmaków. 

• Czytanie, rysowanie, kolorowanie, granie, doświad-

czenia VR, oraz rozwijające Stołowe gry RPG, czy 

najzwyklejsza rozmowa przy herbacie. 

 

 

Nauka dla nas 

 

Z takich spotkań można się wiele nauczyć i mówię tu 

bardziej o sobie niż o młodzieży. W społeczeństwie pa-

nuje pewna opinia… stereotyp, o rozleniwionej mło-

dzieży siedzącej tylko twarzą w telefonie, z czym już 

się nie zgadzam. Młodzież wbrew pozorom w obecnych 

czasach jest bardzo dojrzała, a to za sprawą łatwego 

dostępu do wiedzy z której często korzystają i wiedzą 

jak korzystać. Młodzi ludzie są bardzo kreatywni i mają 

w sobie tą „Nową Siłę” która często jest zabijana przez 

nakazy i wtłaczanie rzeczy których nie chcą. Wydaje mi 

się że mło-

dzież chce 

być aktywna, 

ale tylko 

wtedy gdy 

zapyta się ich 

o zdanie - 

Jak ma wy-

glądać ta 

forma aktyw-

ności? 

 

Z takich właśnie rozmów, w trakcie ferii, wynika że 

niebawem powstanie młodzieżowy klub fantastyki, któ-

ry otwarty będzie na inicjatywie i kreatywności jego 

członków.  

 

Spotkania będą organizowane w niektóre soboty w bi-

bliotece od godziny 10:00 do 14:00 

 

Terminy mogą się zmieniać zależnie od inicjatywy klu-

bowiczów. 

  

 

Zło w telefonach? 

 

Możliwe że wiele inicjatyw młodzieżowych będzie zwią-

zanych z nowoczesnymi środkami wyrazu co może nie-

których niepokoić. Wiadomo że w obecnych czasach 

pojawia się wiele chorób związanych z uzależnieniem 

od mediów i elektroniki, lecz to nie jest tak że narybek 

chce się w tym zatracać. Prawda jest taka że my na ich 

miejscu robilibyśmy to samo, dla tego coraz częstsze 

wyciąganie do nich ręki jest tak ważne. Pamiętajmy też 

że telefon, internet i gry, nie są czymś złym, wręcz 

przeciwnie, jednak we wszystkim trzeba znać umiar 

trzeba też pokazać młodym ludziom wiele możliwości 

które oferuje młodym współczesność, jednocześnie nie 

zapominając o klasyce i tradycji.  

 

Czekamy w takim razie na opinie młodzieży. Powiedz-

cie nam, w czym chcielibyście uczestniczyć, jakie for-

my aktywności was interesują. Stwórzmy miejsce dla 

was.        

Daniel Mróz 

FERIE Z BIBLIOTEKĄ 
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Wieści szkolne 

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE  

Uroczyste Spotkanie Opłatkowe w Szkole Podstawowej 

w Tworyczowie Tradycyjnie w ostatnich dniach nauki 

przed Świętami Bożego Narodzenia społeczność Szkoły 

Podstawowej w Tworyczowie, spotyka się przy opłatku i 

dźwiękach kolęd, aby przez chwilę przeżywać wspólnie 

tę Radosną Tajemnicę. Tegoroczne Spotkanie Opłatko-

we odbyło się w czwartek 22 grudnia 2022 roku, z 

udziałem Uczniów, Nauczycieli, Pracowników Szkoły 

oraz Rodziców. Zaszczycili nas również swoją obecno-

ścią zaproszeni goście; Pan Leon Bulak Wójt Gminy Su-

łów, Pan Arkadiusz Socha Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Sułowie, Pani Teodora Kuźma pielęgniarka 

szkolna. W wigilii brał udział proboszcz parafii w Two-

ryczowie, czcigodny Ksiądz Marek Gudz.  

 

Uroczystość rozpoczęła Pani Elżbieta Matysiak Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Tworyczowie, która przywitała 

wszystkich gości. Następnie odbył się koncert kolęd i 

pastorałek w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Rozle-

gający się śpiew, zachwycił wszystkich uczestników tej 

wyjątkowej uroczystości. Po odczytaniu fragmentu 

ewangelii przez ucznia klasy Vll Krystiana Łapę, Ksiądz 

Marek Gudz poprowadził modlitwę, ofiarowaną za po-

kój na świecie oraz o opiekę Bożą dla każdego z nas. 

Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i składali 

sobie najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia. Życzenia złożyła również Pani Elżbieta Matysiak 

Dyrektor Szkoły, Pan Leon Bulak Wójt Gminy Sułów oraz 

Pan Arkadiusz Socha Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej. Wręczył on również nagrody, ufundowane 

przez Gminną Bibliotekę w Sułowie dla uczniów, którzy 

zdobyli czołowe miejsca w Gminnym Konkursie Fotogra-

ficznym - ,,Gmina Sułów w obiektywie - przez cztery 

pory roku " Na zakończenie uroczystości, każdy usiadł 

do świątecznego stołu, gdzie można było spożyć wiele 

smacznych, wigilijnych, potraw, przygotowanych spe-

cjalnie na tę okazję. Powracając do tych pięknych tra-

dycji, otwieramy nasze serce i serca innych ludzi na 

miłość, radość i życzliwość. Z nadzieją wkraczamy w 

nowe drogi z życzeniami noworocznymi. Kochani! Aby-

ście byli weseli jak w niebie Anieli. Daj Boże.  

 

 

Teresa Nawrocka 

SP w Tworyczowie  

REALIZACJA PROGRAMU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” 

W ramach realizacji Programu „Ratujemy i Uczymy Ra-

tować” odbyły się zajęcia uczniów klas I-III, obejmują-

ce szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie udzie-

lania pierwszej pomocy. Fundacja WOŚP wyposażyła 

szkołę w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne: 

„Podręcznik do nauki pierwszej pomocy”, telefony tek-

turowe, fantomy, film na płycie „Doktor Kręciołek” 

wraz z materiałami dydaktycznymi do prowadzenia za-

jęć. W pierwszej części szkolenia uczniowie poznali 

ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej po-

mocy oraz podstawowe czynności ratujące życie.  

 

Po wstępnej, teoretycznej części uczniowie przystąpili 

do części praktycznej. Każdy uczeń mógł pod okiem 

nauczyciela, praktycznie przećwiczyć: wzywanie pomo-

cy, sprawdzanie przytomności, ułożenie poszkodowane-

go w pozycji bocznej bezpiecznej, resuscytację krąże-

niowo – oddechową. Szkolenie uczniów kończyło się 

otrzymaniem książeczek wraz z certyfikatem Ukończe-

nia Kursu Pierwszej Pomocy. Po zakończeniu szkolenia 

wysłaliśmy sprawozdanie do Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy o przebiegu akcji szkoleniowej. 

Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Ma-

ria Żur. 

 

Maria Żur  

SP w Sułowie 
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PIERWSZA POMOC- SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM 

Dnia 13.01.2023 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana 

Pawła II w Michalowie odbyło się spotka-

nie z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym p. 

Markiem Maciągiem, pracownikiem Samodzielnej Pu-

blicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu 

Sanitarnego w Szczebrzeszynie. 

 

Temat spotkania brzmiał: „Pierwsza Pomoc” 

 

Na początku spotkania Pan Marek przekazał podstawo-

we informacje na temat pierwszej pomocy. Następnie 

udzielił instruktażu jak ułożyć poszkodowanego 

w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej) oraz jak 

przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 

 

Po udzielonym instruktażu, uczniowie mogli przećwi-

czyć  cały schemat udzielania pierwszej pomocy. 

 

Ratownik medyczny przekazał również informacje na 

temat  krwotoków, napadu padaczkowego, spadku cu-

kru we krwi oraz wyjaśnił jak postępować w takich 

przypadkach. 

 

W ocenie uczniów lekcja była ciekawa i wartościowa. 

Byli oni zadowoleni ze spotkania z ratownikiem. 

 

Anna Jaworska                                                                                         

SP w Michalowie 

WYJAZD NA LODOWISKO W LUBLINIE 

13 stycznia 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Tworyczowie, w ostatni dzień nauki przed feriami wy-

brali się na sztuczne lodowisko do Lublina. Wyjechało 

34 uczniów z klas I – VIII pod opieką nauczycieli: Maria 

Godzisz, Marzena Złomańczuk, Dorota Godzisz. 

  

Większość dzieci po raz pierwszy była na sztucz-

nym, krytym lodowisku, ale mamy nadzieję, że 

nie ostatni. Uczniowie spędzili na lodowisku 

ponad godzinę, w tym czasie mieli okazje nie 

tylko aktywnie spędzić czas w gronie przyjaciół, 

ale także doskonalić swoje umiejętności jazdy 

na łyżwach. Żaden z uczniów nie przesiadywał 

na ławce, wszyscy maksymalnie wykorzysta-

li  czas na lodzie.  

 

Po wysiłku włożonym w zabawę na lodzie, wszy-

scy bardzo chętnie odwiedziliśmy Mcdonald’s. 

Powrót do domów udał się bez najmniejszych 

urazów fizycznych i w dobrych humorach. 

 

Maria Godzisz  

SP w Tworyczowie 

„CZYTAM, ROZUMIEM, UMIEM” 

12 stycznia 2023 roku uczniowie klasy II pod czujnym 

okiem swojej wychowawczyni wystawili przedstawienie 

pt. „Dwunastu braci”, dla młodszych koleżanek i kole-

gów z oddziałów przedszkolnych i uczniów klasy I . Po-

ziom i zaangażowanie uczniów przerósł najśmielsze 

oczekiwania. Wcielając się w poszczególne role, ucz-

niowie wykazali się zaangażowaniem, kreatywnością i 

zmysłem aktorskim. Prace nad przedstawieniem trwały 

kilka dni. Uczniowie wyuczyli się swoich ról na pamięć, 

wykonali potrzebne rekwizyty następnie własnoręcznie 

napisali zaproszenie i wręczyli przedszkolakom. Widzo-

wie gromkimi brawami nagrodzili pracę uczniów klasy 

II. 

 

Maria Żur  

SP w Sułowie 
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Historia zwykle kojarzy się nam z zamkami, dworami, 

bogatymi kamienicami zaludnionymi ludźmi pięknie 

ubranymi, ale to nie jest cała prawda. Właściwie te 

wszystkie wielkie posiadłości i ich mieszkańcy nie byliby 

w stanie funkcjonować bez ciężkiej pracy szarego czło-

wieka, bez służby domowej i folwarcznej. Choć na kar-

tach historii nie pozostał po nich przeważnie żaden 

ślad, wszystko wprawiał w ruch tłum postaci niezna-

nych nam z imienia i skromnie odzianych – służba. Tłum 

służących był dla bogaczy rzeczą tak zwyczajną, że w 

rezultacie prawie ich nie zauważano i traktowano jak 

meble. Nic więc dziwnego, że w dawnych dziennikach, 

czy dokumentach z rzadka o nich wspominano. A oni 

sami zazwyczaj niepiśmienni niestety nie mogli uwiecz-

nić swoich dziejów. Nie jest jednak tak, że zupełnie nic 

nie wiemy o roli i doli służących. Wiedza ta przetrwała 

w dawnych zapiskach i wspomnieniach. Oczywiście inne 

były zadania i hierarchia służby we dworach, w miesz-

czańskich domach, a jeszcze inna parobków i dziewek 

służebnych u bogatych kmieci. 

 

Od służby dworskiej oczekiwano niezawodności w reali-

zacji potrzeb dobrodzieja czy dobrodziejki, i gotowości 

do podjęcia zlecanych przez nich zadań. Pracownicy 

dworscy nie stanowili jednolitej grupy społecznej, prze-

ciwnie, różnice dzielące ich z uwagi na pochodzenie 

(wielu spośród oficjalistów, a nawet i służących domo-

wych wyższego szczebla wywodziło się ze zubożałych 

rodzin ziemiańskich) i pełnione funkcje sprawiały, że 

ów spory zastęp ludzi dzielił się na mniejsze kręgi, z 

których każdy zachowywał swoistą dla siebie hierarchię 

pozycji. . Do administracji, której liczebność stanowiła 

pochodną wielkości majątku i prowadzonej przezeń 

gospodarki, zaliczali się m.in. administratorzy, rządcy, 

pisarze, kasjerzy, ekonomowie, gumienni czy leśniczy, 

przy czym nazwy odnoszące się do poszczególnych sta-

nowisk różniły się zależnie od epoki i regionu. Na czele 

administracji stał administrator zarządzający gospodar-

ką roślinną i zwierzęcą, odpowiedzialny za sprawne 

działanie majątku, oczywiście z wyjątkiem spraw finan-

sowych, które należały wyłącznie do właściciela. Był to 

przeważnie absolwent szkoły lub uczelni rolniczej po-

chodzący ze stanu ziemiańskiego i z tej to przyczyny 

traktowany częstokroć jak domownik. Miał przywilej 

mieszkania we dworze im jadania razem z państwem. 

W mniejszych dobrach, gdzie sam dziedzic pełnił funk-

cję administratora, zadowalano się rządcą, nie zawsze 

legitymującym się wykształceniem uniwersyteckim, ale 

za to koniecznie posiadającym udokumentowaną prak-

tykę zawodową. Przy boku administratora czy rządcy 

zdobywał z kolei doświadczenie praktykant, czyli świe-

żo upieczony absolwent szkoły rolniczej. Po rocznym 

stażu mógł on liczyć na list polecający, otwierający mu 

drogę do administrowania innym majątkiem. Rządcy 

podlegał ekonom (w większych dobrach było ich kilku), 

wywodzący się najczęściej z chłopstwa i z reguły niepo-

siadający wykształcenia oficjalista nadzorujący prze-

bieg prac polowych. Gdzieniegdzie nazywano go karbo-

wym – od karbów wycinanych na kołku przez niepi-

śmiennego urzędnika dla zaznaczenia liczby zwiezio-

nych wozów czy stert siana. Jego odpowiednikiem na 

folwarku był gumienny (zwany też pisarzem), który dys-

ponując kluczami 

do folwarcznych 

pomieszczeń czu-

wał na zgroma-

dzonym w spi-

chlerzach zbo-

żem, nadzorował 

wydawanie nasion 

siewnych, paszy, 

pilnował właści-

wego zadawania 

karmy zwierzętom 

i doglądał wszel-

kich prac prowa-

dzonych na po-

dwórzu gospodar-

skim. 

 

Pozostała służba 

dzieliła się na słu-

żących domowych 

i pracowników 

zatrudnionych w 

gospodarstwie. Służba domowa z racji bliskiego prze-

stawania z państwem miała o sobie wysokie mniemanie 

i zwykle podle traktowała niżej postawionych posługa-

czy, kuchcików, praczki itd. Często zdarzało się, że 

panny pokojowe, czy kamerdyner byli dopuszczani do 

najintymniejszych sekretów dobrodziejów, stawali się 

ich powiernikami.  

 

Na czele służby domowej stała ochmistrzyni sprawująca 

nadzór nad zapasami, kuchnią, bielizną. W mniej za-

sobnych domach rolę ochmistrzyni sprawowała sama 

pani domu. Panu domu usługiwał kamerdyner dbając o 

jego garderobę, pomagając w ubieraniu i rozbieraniu 

się (a niejednokrotnie pełniąc także funkcję golarza i 

fryzjera), wypełniając drobne polecenia, wreszcie sta-

wiając się na każde wezwanie: przynosząc do pokoju 

posiłek lub kieliszek trunku albo podając fajkę. Kamer-

dyner musiał mieć dobrą prezencję, dbano także, by 

wyróżniał się strojem: gdy niższa służba nosiła liberię 

(mówimy tu wciąż o bogatych dworach i pałacach), ka-

merdyner zawsze pojawiał się we fraku i lekkich trze-

wikach. Żeńskim odpowiednikiem kamerdynera była 

panna służąca, zwana też garderobianą. Jej zadaniem 

było przede wszystkim dbanie o garderobę pani. Panna 

służąca zajmowała się nie tylko praniem delikatnych 

tkanin, prasowaniem i rurkowaniem czepków czy żabo-

tów, ale także dokonywała przeróbek sukien czy kape-

luszy, dzięki czemu jedna i ta sama część garderoby 

mogła pojawiać się wciąż w nowych odsłonach – skróco-

na, upiększona falbanką czy odmiennie umarszczona. 

Panna służąca pomagała także damie w przyodziewaniu 

się, co w przypadku dawnych toalet było czynnością 

nader skomplikowaną. Samo zasznurowanie gorsetu 

wymagało pomocy drugiej osoby, podobnie i założenie 

sukni, którą, zwłaszcza gdy była strojna, upinano i dra-

powano już na figurze. Panna służąca musiała także 

umieć układać wymyślne fryzury, którymi dama pragnę-

ła się pochwalić w towarzystwie, przy czym czesała 

swoją panią również na co dzień. Niby nic wielkiego, 

SŁUŻBA DOMOWA 
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ale nie zapominajmy, że arystokratki często nie potrafi-

ły same zapleść warkocza, zrozumiałe więc że sprawna 

garderobiana była na wagę złota. Panna wyprawna – 

stanowiła niejako „dodatek do posagu”: powierzano jej 

przygotowanie wyprawy panny młodej, gdy ta zaś wy-

chodziła za mąż, miała jej służyć radą i pomocą w ob-

cym młodej dziewczynie domu męża. W takich wypad-

kach panna wyprawna stawała się niejako siłą rzeczy 

prawą ręką młodziutkiej gospodyni, pełniąc jednocze-

śnie obowiązki ochmistrzyni i panny służącej. Ważną 

osobą, otoczoną szacunkiem była niania małych pani-

czów i panienek. Dawne panie domu nie zajmowały się 

swoimi dziećmi (nawiasem mówiąc nie wiem co one 

właściwie robiły, tak próżniacze i bezmyślne życie mu-

siało być okropnie nudne), rolę matki pełniła niania, 

która wiedziała wszystko o swoich podopiecznych, nie-

wątpliwie ich kochała, a w zamian cieszyła się ich miło-

ścią i szacunkiem. Dzieci nie za bardzo znały swoich 

rodziców, a niania zawsze była obok. Gdy dzieci podra-

stały grono pedagogiczne zasilali guwernerzy, guwer-

nantki i prywatni nauczyciele. Na zamożnych dworach 

najchętniej zatrudniani byli cudzoziemcy. Oczywiście 

chodziło głównie o to by dziatwa mówiła bezbłędnie w 

obcym języku. Język polski nie był szczególnie poważa-

ny.  

 

Bardzo ważną funkcję pełnił we dworze kucharz. Dobry 

kucharz był na wagę złota. Do jego obowiązków nale-

żało przygotowywanie posiłków, planowanie jadłospisu, 

który za każdym razem musiał zostać skonsultowany z 

panią domu, przygotowywanie wędlin i przetworów na 

zimę, sprawowanie dozoru nad spiżarnią i pracą służby 

kuchennej (w najbogatszych domach kucharz jedynie 

zlecał kuchcikom czy służącym wykonanie określonych 

czynności, sam zaś nie gotował). Jeszcze do połowy XIX 

wieku uważano, że jedynie mężczyzna jest gwarantem 

prawdziwie wykwintnej kuchni, kucharka-kobieta 

świadczyła zatem o niższej pozycji dworu i w prawdzi-

wie bogatych domach nie była zatrudniana, mimo to, 

że kobiety z reguły były bardziej pracowite, a przede 

wszystkim nie piły. Jeśli w którymś z ziemiańskich do-

mostw decydowano się – zwykle z konieczności – na za-

stąpienie kucharza kucharką, fakt ten był zazwyczaj 

skrzętnie skrywany przed gośćmi i sąsiadami. Kucharze 

o wysokich klasyfikacjach i proporcjonalnej do nich re-

nomie stanowili wizytówkę domu i potrafili tę okolicz-

ność wykorzystać, dyktując swoim pracodawcom wa-

runki pracy czy wynagrodzenia. Oprócz kucharza powa-

żaniem cieszył się też cukiernik, który trudnił się nie 

tylko wyrobem wszelkich słodkości ale także pasztetów, 

pierożków i tym podobnych przystawek. Jednak głów-

nym jego zadaniem pozostawało przygotowywanie we-

tów. Oprócz umiejętności czysto kulinarnych cukiernik 

musiał mieć także zmysł estetyczny, bowiem XIX-

wieczne ciasta przybierały budzącą wśród gości za-

chwyt postać misternych budowli czy rzeźb. Zastawą 

stołową, nakryciami i srebrami, które wymagały nieu-

stannego czyszczenia i liczenia po każdym posiłku opie-

kował się kredencarz. Zadaniem kredencerza (lub kre-

dencarki, czy szafarki) było także przygotowywanie i 

podawanie śniadania, bowiem kucharz w zamożnych 

dworach zajmował się wyłącznie przyrządzaniem obia-

dów i kolacji. Tam gdzie rezygnowano z zatrudniania 

kredencerza obowiązek czuwania nad kredensem i za-

trudnioną w nim służbą przejmował kamerdyner. Ap-

teczką domową opiekowały się zielarki (panny aptecz-

ne) a przygotowywaniem kawy panny kawowe (te to 

chyba nie były przepracowane). Poza damami i panna-

mi do towarzystwa, czyli tzw. fraucymerem, podlegają-

cym ochmistrzyni, sporą grupę stanowiły służące o ni-

skim statusie: praczki, kuchty i panny kuchenne, 

szwaczki czy pomywaczki. Odgrywały one ważną, choć 

niedocenianą rolę. Zajmowały się przygotowaniem pro-

duktów do dalszej obróbki, gotowaniem prostych po-

traw, zmywaniem „statków”, czyli naczyń kuchennych i 

stołowych. Kobiety te zatrudniane zwykle czasowo i za 

najniższe wynagrodzenie, często mieszkające kątem we 

dworze, w zamian za posługi, wywodziły się z najuboż-

szych środowisk miejskich lub wsi należących do pań-

skich majątków. Część należności wypłacano im zwy-

czajowo w naturze – w zbożu, płótnie, bądź chlebie i 

piwie, a część gotówką. Dodatkową gratyfikacją były 

rzeczy noszone niegdyś przez ich dobrodziejkę, które 

ze względu na zużycie oddawano do przeróbki. Zdarza-

ło się jednak, że dla służby szyto fartuchy, spódnice, 

kontusiki, darowano buty czy kożuchy lub wypłacano 

ich równowartość. Na niektórych dworach był to stały 

element wynagrodzenia dla służby, wyraźnie określony 

w rejestrach. W źródłach osoby należące do niższej 

służby wymieniane są zaledwie z imienia, miejsca po-

chodzenia lub według wykonywanej profesji – „Zośka 

praczka”, „Hanka kuchta”, „dziewczyna od palenia w 

kominie” czy „Wicek z Czernelicy, foryś” – co wskazy-

wało często na fakt anonimowości tych ludzi i lekcewa-

żenia ich pracy, mimo jej niezbędności. Krótkotermino-

we zatrudnienie służby powodowało jej znaczną rota-

cję. Wśród żeńskiej służby, która pojawiała się stale 

lub okazjonalnie na kobiecym dworze, warto odnoto-

wać zwłaszcza wspomniane praczki, które choć nisko 

opłacane i pogardzane, zajmowały tu ważne miejsce. 

Niskie zarobki praczek i duża odpowiedzialność za po-

wierzone im rzeczy były być może przyczyną ich czę-

stej rotacji. Na większości dworów zatrudniano też 

szwaczki, którym w przeciwieństwie do wykwalifikowa-

nych krawców powierzano proste szycie i reparację 

chust, obrusów i tańszych ubrań. Profesja krawca wy-

magała wysokiej specjalizacji i rzadko zatrudniano ich 

na dworze, zlecając często szycie żydowskim specjali-

stom. Czasem pojawiały się wśród żeńskiej służby haf-

ciarki lub koronkarki zatrudniane w dworskich manufak-

turach i specjalnie w tym celu przyuczane do zawodu.  

 

Wykształcenie wyspecjalizowanego rzemieślnika wyma-

gało jednak czasu i nakładu kosztów, a niekiedy podję-

cia ryzyka, czy przyuczony człowiek nie porzuci służby. 

Stąd bardzo dbano, by związać tych ludzi z dworem, 

podnosząc im wynagrodzenie lub osiedlając w swoich 

dobrach, a nawet przymuszając do małżeństwa. Czło-

wiek obarczony rodziną rzadziej zmieniał miejsce osie-

dlenia. Mimo że służba na pańskim dworze wydawała 

się z wielu względów opłacalna i prestiżowa, nie waha-

no się jej porzucać. Nie wszyscy spośród zatrudnianych 

pracowników spełniali oczekiwania dobrodziejów i z 

tego powodu byli odprawiani ze służby. Największe pro-

blemy sprawiali zwykle rzemieślnicy i najniższa służba. 

Nieterminowość wykonywanych prac, pijaństwo, burdy 

i kłótnie, drobne kradzieże i niechlujstwo było powo-

dem pozbywania się pracowników. Ludzie tacy rzadko 

wiązali się na stałe z pańskim dworem, odchodząc po 

kilku latach, a nawet miesiącach, zrywając kontrakty 
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bez wytłumaczenia się, a czasem dopuszcza-

jąc się kradzieży. Ostatnie miejsce wśród słu-

ży dworskiej zajmowali różnego rodzaju po-

sługacze i posługaczki, którzy choć najniżej 

opłacani i traktowani gorzej niż zwierzęta, 

pełnili ważną rolę w życiu swojego pracodaw-

cy, usługując mu bezpośrednio. Wykonywali 

oni prace najbrudniejsze i najbardziej obrzy-

dliwe m.in. wynoszenie nocników i spluwa-

czek. Wielu wzdragało się przed wykonywa-

niem tych posług, więc zatrudniano do nich 

ludzi niskiego stanu, dla których służba na 

dworze była nadzieją na awans społeczny. 

Tylko nielicznym udawało się ten awans uzy-

skać, ale to właśnie opowieści o takich szczę-

ściarzach stanowiły przynętę dla następnych. 

Zresztą szczególnie wiejskim dziewczętom, na-

wykłym od dziecka do ciężkiej pracy, praca we dworze 

mogła wydawać się łatwa, lekka i przyjemna chociaż 

często padały ofiarą przemocy domowej i seksualnych 

napaści ze strony służących-mężczyzn, a nawet samych 

patronów. Służące, które wyniku pańskich miłostek za-

szły w ciążę, w jednych wypadkach wydawano za mąż, 

wyposażając na koszt dworu i zapewniając ich dzieciom 

wychowanie i miejsce w szeregach służby, w innych 

jednak po prostu wypędzano, zostawiając z niczym.  

 

Jak mieszkała służba domowa we dworze? Kuchmistrz, 

kamerdyner i ochmistrzyni mieli własne, choć ulokowa-

ne w oficynie czy mansardzie pokoje – reszta służących 

sypiała gdzie popadło, zwykle w miejscu swej pracy – 

kredensie czy kuchni. Od połowy XIX wieku warunki 

zdecydowanie poprawiły się - przydzielano im skromnie 

umeblowane pomieszczenia na poddaszu czy przy kuch-

ni, których standardowym wyposażeniem było łóżko, 

szafka, taboret, dzbanek z wodą i miednica.  

 

Na samym dole drabiny społecznej w ziemiańskim ma-

jątku plasowali się pracownicy zaliczani do trzeciej gru-

py, czyli służba zaplecza gospodarczego i folwarczna, 

rekrutująca się – podobnie jak niższa służba domowa – 

głównie spośród najuboższych mieszkańców wsi, gospo-

darujących na niewielkich spłachetkach ziemi lub w 

ogóle jej pozbawionych, a przez to zmuszonych szukać 

pracy zarobkowej. I tutaj istniała hierarchia, na szczy-

cie której znajdowali się służący cieszący się stosunko-

wo wysoką w majątku pozycją. Wymienić można tu 

ogrodnika oraz stangreta, a także (wchodzących skądi-

nąd w skład personelu administracyjnego) zwierzchni-

ków służby gospodarskiej i polowej – gumiennych i po-

lowych. Szczebel niżej plasowali się dworscy rzemieśl-

nicy: stolarze, stelmachowie, kowale, młynarze, czy 

majstrowie zatrudnieni w folwarcznych zakładach prze-

mysłowych. Najniższy stopień zajmowali szeregowi fur-

mani, stajenni, stróżowie, dojarki, gajowi, pastusi, świ-

niopasy, rębacze, woziwody, wreszcie robotnicy polo-

wi, którzy z kolei dzielili się na robotników stałych oraz 

sezonowych. Dwór niechętnie najmował fornali bez po-

mocników, ponieważ ci ostatni stanowili dodatkową, a 

zarazem tanią siłę roboczą, ich utrzymanie bowiem po 

części spadało na samych fornali, którzy zapewniali 

swej czeladzi wyżywienie i dach nad głową. Pomocnika-

mi byli najczęściej członkowie ich rodzin i dalsi krewni, 

ale także dzieci bezrolnych czy komornicy.  

 

Uwłaszczenie chłopów po powstaniu styczniowym, a w 

konsekwencji upadek systemu feudalnego, zmieniło 

stosunki pomiędzy wsią a dworem. Przede wszystkim 

skończyło się darmowe wykorzystywanie pracy chłopów 

i wypłacanie ewentualnych należności w naturze. W II 

połowie XIX wieku za pracę należało zapłacić wyłącznie 

twardą walutą i chociaż nadal płace były bardzo nędzne 

to dwór mocno odczuwał to finansowo. Zresztą miesz-

kańcy wsi woleli zatrudniać się w bogatych gospodar-

stwach kmiecych . Brak rąk do pracy powodowały rów-

nież masowe migracje chłopstwa, za ostatni grosz je-

chali po lepsze życie do Brazylii, a przede wszystkim do 

Ameryki. W okresie międzywojennym liczebność służby 

domowej wynosiła przeciętnie już tylko od 3 do 6 osób, 

aczkolwiek w mniej zamożnych majątkach zadowalano 

się i dwoma służącymi. Mieszkali oni zazwyczaj razem 

ze swoimi pracodawcami we dworze. W większych ma-

jątkach dla służby dworskiej i folwarcznej stawiano 

osobne budynki, zazwyczaj drewniane i niepodpiwni-

czone, lokowane w pobliżu tak dworu jak i zabudowań 

gospodarczych. Najczęściej były to czteromieszkaniowe 

czworaki, ale zdarzały się też większe sześcioraki. Stan-

dard życia w nich był różny, przeważnie jednak wyższy 

na ziemiach zachodnich i północnych niż na Kresach, 

gdzie częstym zjawiskiem było zajmowanie przez całą 

rodzinę fornalską jednej izby wraz z posiadanym przez 

nią inwentarzem. Położenie fornali nie uległo znaczącej 

poprawie: płace pozostawały niskie, ogrody dawane w 

użytkowanie – małe, mieszkania – przeludnione (do 12 

osób w izbie), dzień pracy – długi (od 4 rano do 8 wie-

czorem), właściwie bez prawa do wypoczynku, bo obo-

wiązek stawiania się w pracy i na każde wezwanie chle-

bodawcy dotyczył nie tylko dnia powszedniego, ale tak-

że niedzieli i świąt. Rezultatem stopniowego wzrostu 

niezadowolenia wśród dworskiej służby, do którego 

przyczyniał się rozwój oświaty na wsi i rosnąca emancy-

pacja społeczna i polityczna chłopów, były strajki rol-

ne, jakie wybuchały w Królestwie Polskim na fali rewo-

lucji w Rosji z lat 1905-1907, obejmując swym zasię-

giem ok. 1500 folwarków. Domagano się m.in. podwyż-

szenia płac i ordynarii, polepszenia warunków mieszka-

niowych, prawa do utrzymania dwóch krów w oborze 

dworskiej, ochrony i opieki lekarskiej, wreszcie skróce-

nia dnia pracy do 8 i 9 godzin, zamiast wciąż powszech-

nie obowiązujących 18-godzinnych dniówek. 

 

Stosunki między chlebodawcami a podwładnymi układa-

ły się różnie, zawsze jednak nacechowane były dystan-

Budynek dla służby folwarcznej w Morzycach (fot. z zasobów 

Narodowego Archiwum Cyfrowego)  
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sem mocno akcentującym obowiązującą hierarchię 

społeczną. Dla mieszkańców dworu oficjaliści i służba 

byli wprawdzie czymś lepszym niż okoliczni chłopi, z 

definicji jednak przynależeli do ludzi gorszej kategorii. 

Z wyjątkiem plasującego się najwyżej w hierarchii ad-

ministratora, który zresztą sam niejednokrotnie wywo-

dził się ze środowiska ziemiańskiego, nie utrzymywano 

z nimi stosunków towarzyskich ani nie puszczano „na 

pokoje”. Stąd jeśli kancelaria dziedzica, gdzie zała-

twiano wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania ma-

jątku, znajdowała się nie w oficynie, lecz we dworze, 

to zwykle prowadziło do niej osobne wejście, gwaran-

tujące rozdział życia osobistego od kwestii czysto służ-

bowych. Posiłki rodzina właściciela także jadała od-

dzielnie, przy tzw. pierwszym stole, natomiast pracow-

nicy według hierarchii: oficjaliści i urzędnicy przy dru-

gim, a służba przy trzecim stole. I nawet jeśli zdarzało 

się, że potomkowie ziemian mogli bawić się z dziećmi 

pracowników dworskich, to niechętnie widziano, a jesz-

cze częściej zabraniano im zachodzenia do kuchni czy 

izby czeladnej, w obawie, że przestawanie ze służący-

mi ujemnie wpłynie na ich wychowanie. Bywało i tak, 

że któryś ze służących wieloletnią i oddaną pracą zasłu-

żył sobie na zaufanie dziedzica i zyskiwał wręcz status 

domownika, ale i w takich wypadkach bliskie stosunki 

nie znosiły całkowicie bariery, która dzieliła obie stro-

ny, wyznaczając należne im miejsca. Dla niektórych 

pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych, służba 

podjęta we dworze okazywała się dożywotnia. Tacy 

służący jako młodzi ludzie zaczynali pracę w majątku 

od wypełniania najprostszych obowiązków z czasem 

awansując, zależnie od posiadanych zdolności i umie-

jętności (szczególnie utalentowanych chłopców ziemia-

nie kształcili czasem na swój koszt), a na stare lata 

dwór zapewniał im utrzymanie i opiekę aż do śmierci.  

Generalnie sposób, w jaki ziemianie traktowali swoich 

podwładnych odzwierciedlał poziom kultury domu i był, 

siłą rzeczy, zróżnicowany. W jednych dworach uczono 

dzieci szacunku i posłuszeństwa wobec służących, dając 

dobry przykład własnym postępowaniem, w innych sługi 

łajano, poszturchiwano, a nawet bito (bicie podwład-

nych było na porządku dziennym przed uwłaszczeniem 

chłopów, ale i na początku XX w. wcale nie należało do 

rzadkości).   

 

Służący mogli mieć zatem swoim chlebodawcom niejed-

no do zarzucenia, ale i właścicielom majątków niełatwo 

było znaleźć lojalnych i godnych zaufania pracowników. 

W rezultacie rotacja służby była w wielu wypadkach 

wysoka, a ziemianie często uskarżali się na liczne 

przywary swoich podwładnych: plotkarstwo, nieuczci-

wość, niemoralne prowadzenie się czy nieodpowiedzial

ność. 

 

Rewolucja przemysłowa i zmieniające się stosunki spo-

łeczne spowodowały, że coraz więcej mieszkańców wsi 

szukało pracy w mieście. Zajęcia poszukiwały głównie 

młode dziewczęta ze zubożałych rodzin rolniczych. Ta-

ka praca zapewniała im lokum, wyżywienie, względne 

bezpieczeństwo oraz stały zarobek. Dzięki temu mogły 

zarobić na skromny posag lub wspomóc potrzebującą 

rodzinę na wsi. Część z nich, po dorobieniu się skrom-

nego wiana, wracała w rodzinne strony, część trakto-

wała posadę tego typu jako okres przejściowy między 

życiem na wsi a pracą w fabryce. Jeszcze inne pozosta-

wały służącymi do końca życia, wiążąc się z daną rodzi-

ną. Za taką możliwość awansu społecznego przybywają-

ce do miasta kobiety często musiały płacić dość wysoką 

cenę. Służąca rzadko mogła spotykać przyjaciół, 

a decyzja o małżeństwie zwykle wiązała się z utratą 

posady. Kobieta po ślubie zmieniała zajęcie 

i mieszkając osobno stanowiła tzw. służbę dochodzącą. 

W konsekwencji zmniejszały się jej zarobki, 

a zwiększały wydatki na utrzymanie. Służba musiała 

godzić się również na inne warunki. Praktycznie nie 

przyznawano czasu wolnego na zabawy i rozrywkę. 

Przeciętna pokojówka wstawała o szóstej rano 

i pracowała po 14–18 godz. na dobę. Czas pracy nie był 

normowany, a wychodne przyznawano rzadko. 

Z pewnością najdotkliwsza musiała być ciężka praca 

fizyczna, która wchodziła w zakres obowiązków służą-

cych. Bardzo uciążliwe było noszenie węgla i ręczne 

pranie, które w niczym nie przypominało dzisiejszego – 

wymagało ogromnego wysiłku, który trwał czasem kilka 

dni. Zmorą pokojówek było pastowanie oraz froterowa-

nie podłóg. Trzeba było mieć nie lada krzepę, 

a zwłaszcza siłę w nogach, żeby wyfroterować podłogi 

w całym domu. 

 

Na przełomie XIX i XX w. służba domowa stanowiła w 

Warszawie aż 30% ogółu pracującej ludności. Chociaż 

jeszcze w XVIII w. oznaką prestiżu było zatrudnienie 

wykwalifikowanej męskiej służby, to już w kolejnym 

stuleciu tendencja ta uległa zmianie. Zmiany społeczno

-gospodarcze wieku XIX spowodowały, że blisko 95% 

osób zatrudnionych jako służba domowa stanowiły ko-

biety. Tłumaczyć można to chociażby postępującym 

uprzemysłowieniem, które spowodowało, że mężczyźni 

mogli poszukiwać innej formy zarobku. Praca służącej 

nie należała do lekkich. Chociaż wśród zalet podjęcia 

takiego zatrudnienia należy upatrywać usamodzielnia 

się dziewcząt lub pragnienia odciążenia rodziców, to 

warunki bytowe pracowników były często opłakane. 

Służące mieszkały w pomieszczeniach wieloosobowych, 

często w kuchni lub na strychu lub w ciasnych pokoi-

kach przy kuchni, w których ledwo łóżko się mieściło. 

Warunki higieniczne również pozostawiały wiele do ży-

czenia. Godzono się z tym, bo koszty zakwaterowania i 

wyżywienia nie były potrącane z wynagrodzenia. Wyży-

wienie było dość monotonne, bowiem na stołach gościły 

najczęściej ziemniaki i kasza.  Na przykładowy obiad 

składać się mógł rosół wymieszany z dodatkami mączno

-warzywnymi oraz mięso. Dobrej pani domu w głowie 

nie mieściło się wyrzucanie resztek ze stołu państwa 

zamiast oddawania ich służbie. Przypominano jednak, 

by wpierw je odgrzać. Do picia zalecano podawanie 

piwa. Jako że służba rozpoczynała swoją pracę od 

wczesnych godzin rannych, jadała najczęściej przed 

domownikami. Zamiast często występujących klusek 

radzono, by służące pijały kawę, która jest nie tylko 

bardziej wykwintna, ale i… tańsza. Typowy dzień pracy 

samodzielnej służącej rozpoczynał się o szóstej rano, 

chociaż czasami budzono się o wiele wcześniej. Do za-

dań należało rozpalenie w piecach, zrobienie zakupów i 

przygotowanie śniadania. Dopiero wówczas można było 

przerwać sen państwa, pomóc w toalecie i skierować 

ich na pierwszy posiłek. W momencie, w którym ci będą 

go spożywać, pracownica miała czas, aby posprzątać 

ich sypialnie. Następnie należało zrobić zakupy, ugoto-

wać obiad i posprzątać dom. Jedynie bardzo dobre 
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tempo wykonania pracy mogło skutkować chwilą czasu 

wolnego. Nie trwał on jednak zbyt długo, ponieważ do 

obowiązków służby należało również przyrządzenie ko-

lacji, wyczyszczenie kuchni oraz przygotowanie pań-

stwa do spania. Należy pamiętać, że w domu pozbawio-

nym nowinek technologicznych każda z tych czynności 

zajmowała o wiele więcej czasu i siły niż w obecnie. 

Służba domowa pracowała przez cały tydzień. Jedynie 

w niedziele i święta pozwalano im na wizytę w kościele 

w trakcie dnia, a raz w miesiącu mogli liczyć na cało-

dzienne „wychodne„. Dodatkowo w czasie ważnych 

uroczystości zalecano, by nagradzać pracowników lep-

szym jedzeniem czy alkoholem. Nawet w czasie choro-

by służące nie mogły liczyć na taryfę ulgową i na pewną 

opiekę medyczną. Zdecydowanie częściej leczono je 

”wódką i tłustością”, nie wzywając przy tym lekarza i 

nie płacąc za lekarstwa. 

 

Stały nadzór nad pracownikami sprawowała pani domu. 

Jej zadaniem było pilnowane, aby każdy z nich miał 

pracę do wykonania. W przypadku nieposłuszeństwa 

radzono zaś, by nałożyć małą karę pieniężną. Dodatko-

wo gospodyni powinna też pilnować, by służący okazy-

wali jej należny szacunek, byli grzeczni, nie odzywali 

się niepytani oraz zwracali się do państwa jedynie w 

pozycji stojącej. Według ówczesnych pamiętnikarek – 

dam wysoko urodzonych lub zamożnych nie było to za-

danie proste, gdyż, jak twierdzono „zarządzanie istota-

mi tak nieokrzesanymi, wymagało od pani domu siły 

woli, opanowania i cierpliwości”. Sytuacja materialna 

służących nie była tak tragiczna, jak zwykło się po-

wszechnie uważać. Jak już wspomniano zarówno wyży-

wienie, jak i zakwaterowanie nie było wliczane do pen-

sji. Dawało to więc szansę na poczynienie pewnych osz-

czędności. Największe niebezpieczeństwo stwarzał 

wszakże brak zabezpieczenia na przyszłość. Jedyną 

ochroną była oszczędność lub zamążpójście. W innym 

razie, w przypadku choroby, kalectwa lub niechcianej 

ciąży, służąca zasilała szeregi żebraczek albo prostytu-

tek. Brak kwalifikacji oraz najczęściej młody wiek spra-

wiały, że służące zatrudnione w polskich miastach XIX i 

początku XX wieku były narażone na wiele niebezpie-

czeństw. Na bruk można zaś było trafić za najdrobniej-

sze uchybienia. Niechciana ciąża powodowała utratę 

zatrudnienia, dlatego to właśnie w tej grupie najczę-

ściej spotkać można było potencjalne dzieciobójczynie. 

Chociaż łatwo było znaleźć pracę jako służąca, to 

znacznie trudniej było ją godnie przetrwać. 

 

Porównanie warunków pracy dzisiejszych pomocy do-

mowych i wysokość żądanego przez nie wynagrodzenia 

(a mało kogo na to stać) do ich nieszczęsnych poprzed-

niczek sprzed stu lat, dobitnie uświadamia nam jak bar-

dzo zmienił się świat, a przede wszystkim pozycja ko-

biet. 

 

Opracowała:  

Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

1. https://historia.org.pl/2016/09/19/poniewierajacy-

sie-jak-zwierzeta-w-domach-po-katach-w-drogach-

przy-powozach-zycie-codzienne-sluzby-domowe 

2. https://www.wilanowpalac.pl/

pracz-

ki_szwaczki_pomywaczki_nizsza_sluzba_dworska.ht

ml 

3. https://muzeum.lasochow.pl/sluzba.html 

4. https://historia.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-

czeladz-i-sluzba-folwarczna-po-powstaniu 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

SCHAB W MUSZTARDZIE 

ok. 1,3 kg schabu bez kości, 1 szklanka białego wytraw-

nego wina, tymianek, 3 łyżki musztardy ziarnistej, 2 

listki laurowe, olej, 80 dag ziemniaków, 2 łyżki masła, 

sól, pieprz.   

Mięso opłukać, osuszyć papierowym ręcznikiem. Na-

trzeć solą i pieprzem. Umieścić w niedużym naczyniu, 

zalać winem, posypać tymiankiem. Odstawić na 8 go-

dzin do lodówki. W połowie marynowania schab obró-

cić. Następnego dnia mięso wyjąć z marynaty, zasznu-

rować. Natrzeć musztardą, pod sznurek włożyć listki 

laurowe. Schab ułożyć w brytfannie, skropić olejem. 

Piec ok. 15 minut w temperaturze 200 stopni. Potem 

obniżyć temperaturę do 170 stopni i piec ok. 40 minut, 

polewając marynatą. Ziemniaki obrać, pokroić na po-

łówki, obgotować w osolonej wodzie. Odcedzić, dodać 

do mięsa, posypać wiórkami masła. Całość piec 30 mi-

ZUPA WARZYWNA 

 

4 marchewki, 1 por, pół selera, 1 fenkuł, 1 cebula,  

1 łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżeczka bulionu, sól, pieprz,  

1 łyżka posiekanej natki pietruszki.  

Warzywa umyć, obrać i pokroić na małe kawałki. Wrzu-

cać je do garnka z ok. 1 l wody, doprowadzić do wrze-

nia i gotować 15 minut. Cebulę umyć, pokroić w krążki, 

przysmażyć na oliwie. Dodać do zupy przyprawę i pie-

prz. Zmiksować ją. Wrzucić przysmażone krążki cebuli, 

posypać natką pietruszki. 

KOKOSOWIEC 

 

Ciasto: 20 dag masła, 20 dag cukru, cukier waniliowy,  

4 jajka, 45 dag mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 

łyżek mleka. Masło utrzeć z cukrem i cukrem wanilio-

wym, dodając kolejno żółtka. Zmiksować z mąką prze-

sianą z proszkiem do pieczenia oraz mlekiem. Delikat-

nie wymieszać z ubitymi na pianę białkami. Ciasto prze-

łożyć do dużej tortownicy. Piec ok. 35 minut w tempe-

raturze 180 stopni. Wystudzić i przekroić na 3 blaty.  

Krem budyniowy: 800 ml mleka, 2 opakowania budyniu 

waniliowego, 6 łyżek cukru, 25 dag masła, 1 łyżka likie-

ru kokosowego. Budyń ugotować na mleku zagotowa-

nym z cukrem, wystudzić. Masło utrzeć i dalej ucierając 

dodawać do niego po łyżce budyniu i likier. Przygotowa-

nym kremem przełożyć ciasto.  

Wierzch: 400 ml śmietanki kremówki, 2 łyżki cukru pu-

dru, 10 dag wiórek kokosowych. Kremówkę ubić na 

sztywno z cukrem pudrem. Kremem posmarować 

wierzch i boki ciasta. Obsypać obficie wiórkami kokoso-

wymi.  
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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 lutego 2023 r. Wśród 

dostarczonych kuponów nastąpi 

losowanie nagrody, którą w tym 

miesiącu jest Smartwatch Xiao-

mi Mi Band 7, którego sponso-

rem jest firma JUPITER Elek-

tryk Janusz Kukiełka. 

Zwycięzcą grudniowej krzyżów-

ki został Pan Grzegorz Bartosz-

czyk.  

 

Gratulujemy i zapraszamy po 

odbiór nagrody, którą jest Ze-

staw kluczy nasadowych YA-

TO. 

KRZYŻÓWKA 
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HUMOR 

Mąż do żony: 

- Zobacz jaki piękny dzień dzisiaj. 

- Piękny, no i co? 

- Mówiłaś, że pewnego pięknego dnia mnie zostawisz...  

 

●   ●   ● 

 

U mechanika: 

- Będzie Pani potrzebowała nową skrzynię biegów. 

- A co to skrzynia biegów?  

- I to nie jedną...  

 

●   ●   ● 

 

- Jaki prezent dałeś żonie z okazji rocznicy ślubu? 
- Kupiłem wycieczkę na Cypr.  

- A jaki prezent ona dała Tobie? 

- Pojechała.  

 

●   ●   ● 

 

Jest egzamin. Studenci czekają nerwowo pod salą, jed-

nak z nudów zaczęli rzucać sobie indeksami. Pech 

chciał, że jeden z nich spadł i wjechał pod drzwi. Po 

chwili wyjechał, a w indeksie była wpisana ocena 5. 

Następny student również wrzucił indeks pod drzwi i 

indeks wrócił z oceną 4, 5. I tak następnie 4, 3+, 3. Ko-

lejny student bał się, ponieważ nie chciał dostać 2. 

Jednak odważył się i wsunął indeks pod drzwi. Ten po 

chwili wrócił z oceną 5 i dopiskiem: "5 za odwagę".  

 

●   ●   ● 

 

Szurkowskiemu w jednym z wywiadów zadano pytanie: 

- Jeździł pan przez wiele lat z kolarskim peletonem, 

zwiedził pan dziesiątki krajów, kilka kontynentów, tyle 

pan widział. Co pan najbardziej zapamiętał?  

- Przednie koło.  

 

 

Zima, 3 nad ranem, zamieć. Zamarznięta rzeka. Na lo-

dzie, nad przeręblem, siedzi okutany w kożuch, szczę-

kający zębami wędkarz i łowi ryby. Przyprószony śnie-

giem zauważa, że na dach oddalonego wieżowca wcho-

dzi radioamator i zaczyna rozstawiać jakieś anteny. 

Pociąga łyk z piersiówki i mruczy pod nosem:  

- No też sobie ludzie hobby wymyślają...  

 

●   ●   ● 

 

Kobieta ma tylko dwie powinności wobec mężczyzny. 

Uspokoić, kiedy jest zdenerwowany. Zdenerwować, kie-

dy jest spokojny.  

 

●   ●   ● 

 

Świeżo upieczony młody ojciec wpada na oddział położ-

niczy. Zatrzymuje go pielęgniarka i mówi:  

- Gratulacje. Ma Pan syna. Chłopak jest zdrowy. 3700. 

Ojciec sięga po portfel i mówi:  

- To nawet niedrogo...  

 

●   ●   ● 

 

Matura 2023, zadanie z matematyki:  

Przy stawce VAT 8%, litr paliwa kosztuje 7,80 zł. Po 

podniesieniu VAT do 23% litr paliwa kosztuje 7,80 zł. 

Oblicz, o ile trzeba podnieść VAT, aby litr paliwa kosz-

tował 5 zł.  

 

●   ●   ● 

 

- Jesteśmy małżeństwem już 25 lat. Ostatnimi laty, 

przyznaję, nie byłem idealnym mężem. Piłem, nie sza-

nowałem żony... A ona zagrała asem atutowym - swoim 

ojcem! Migusiem się zmieniłem; znalazłem lepszą robo-

tę, nie piję, rzuciłem palenie, zmywam, sprzątam, cho-

dzę z żoną do teatru, nawet na weekendy do teściów! 

Wódki za garażami z kumplami już nie piję. Teściowej 

podarowałem kombiwar, 8 lat prosiła....  

- Czekaj, czekaj, kim jest ten twój teść? 

- Szefem wojskowej komisji uzupełnień.  
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