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Chrystus Zmartwychwstał! 

Wesołych Świąt! 

Drodzy Czytelnicy, 
 
Zdrowych i smacznych świąt oraz cie-
płej rodzinnej atmosfery przy wielka-
nocnym stole. Niech ta Wielkanoc bę-
dzie dla nas wszystkich zapowiedzią od-
rodzenia pokoju na świecie i nadzieją 
na lepsze, spokojne i pomyślne czasy 
 
życzy Wam  
 

Redakcja 
„Sekretów Wsi” 
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"Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów" - te 

znane słowa, autorstwa Pierre de Brantome stały się 

doskonałym mottem święta kobiet obchodzonego jak 

zwykle bardzo uroczyście dnia 8 marca br. w gminie 

Sułów. 
 

Dobrą tradycją tego radosnego dnia stały się przedsta-

wienia dla Pań - mieszkanek naszej gminy ale i wszyst-

kich zaprzyjaźnionych, życzliwych kobiet, tworzone 

według specjalnego autorskiego scenariusza, którego 

akcja rozgrywa się w różnych czasach historycznych i w 

różnorodnych okolicznościach, zaś aktorami naturszczy-

kami są Panowie - członkowie Rady Gminy, sołtysi, 

działacze społeczni. 
 

Prawdą jest, że na te niezwykłe występy czeka się cały 

rok! Nie dość bowiem, że każdy scenariusz przenosi nas 

w inne czasy i mamy okazję zobaczyć naszych Panów w 

rolach oryginalnych i zupełnie nietypowych, to jeszcze 

każdego roku otrzymujemy z rąk Panów, na czele z Pa-

nem Wójtem najpiękniejsze życzenia, słowa uznania i 

szacunku, podziwu oraz podziękowania za wszystkie 

role jakie pełnimy, oraz za to, że jesteśmy! - czyniąc 

życie Panów barwniejszym i lepszym. 
 

Tegoroczne uroczystości z okazji dnia kobiet odbywały 

się w gościnnej remizo-świetlicy w miejscowości Sąsiad-

ka. Oczywiście sercem wydarzenia był jak zwykle spek-

takl słowno-muzyczny stworzony specjalnie na tę oka-

zję. Osadzony we współczesnych realiach, zawierał ele-

menty baśniowe oraz wątki kryminalne, jak co roku 

bawił do łez. Zachwytom i brawom nie było końca. Na 

wszystkich przybyłych czekał słodki poczęstunek, oraz 

eleganckie napoje zachęcające do dalszej dobrej zaba-

wy. Reżyserem i scenarzysta spektaklu był jak co roku 

Przewodniczący Rady Gminy Sułów Pan Ry-

szard Pietrykowski. 
 

Nawiązując do naszego motta - podczas cere-

monii wręczania róż przybyłym na wydarzenie 

kobietom pojawili się szczególni Goście zapro-

szeni na święto kobiet w gminie Sułów, m.in. 

wiceminister sprawiedliwości - Pan Marcin Ro-

manowski wraz z asystentem Panem Michałem 

Hafych, a także Radny Miasta Zamość - Pan 

Krzysztof Sowa - od 2014 roku Radny Rady 

Miasta Zamość - wywodzący się z Sułowca oraz 

Pan Andrzej Borowiec - Nadleśniczy Nadleśnic-

twa Biłgoraj. 

 

Marta Radzik 

GMINNY DZIEŃ KOBIET 
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

W sali konferencyjnej "Starej Remizy" w Sułowie odbył 

się etap gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięli w nim udział 

uczestnicy wyłonieni w eliminacjach szkolnych w każ-

dej z naszych trzech Szkół Podstawowych. Do etapu 

gminnego przystąpiło łącznie 15 uczniów, w kategoriach 

klas I-IV i V-VIII. Po rozwiązaniu testu uczestnicy turnie-

ju mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się w prak-

tyce z wyposażeniem wozów strażackich. Zorganizowa-

ny na potrzeby turnieju pokaz przeprowadzili druhowie 

strażacy z jednostek OSP w Sułowie oraz Źrebcach. Mło-

dzi pasjonaci wiedzy pożarniczej dowiedzieli się o 

szczegółach wyposażenia wozu bojowego,  także o  spe-

cjalistycznym sprzęcie (np. nożyce hydrauliczne) i moż-

liwościach jego zastosowania. 

 

Wyniki Turnieju wyglądają następująco: 

 

Kategoria klas I-IV 

I MIEJSCE Dumała Bartłomiej (SP Tworyczów) 

II MIEJSCE Wyłupek Julian (SP Tworyczów) 

III MIEJSCE Chraplewska Julia (SP Tworyczów) 

 

Kategoria klas V-VIII 

I MIEJSCE Dumała Julia (SP Tworyczów) 

II MIEJSCE Lachowicz Dorota (SP Tworyczów) 

III MIEJSCE Misiarz Piotr (SP Sułów) 

 

W etapie gminnym wystąpili również: Kukiełka Emilia 

(SP Michalów), Bartnik Wojciech (SP Michalów), Wiącek 

Mikołaj (SP Michalów), Szostak Marta (SP Tworyczów), 

Łoś Mikołaj (SP Michalów), Bartoszczyk Jakub (SP Mi-

chalów), Studziński Szymon (SP Michalów), Knap Alek-

sandra (SP Sułów), Twardziszewski Jakub (SP Sułów) 

 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezento-

wać Gminę Sułów na etapie powiatowym Turnieju w 

Zamościu. 

 

Do etapu gminnego uczniów przygotowali: 

Pan Piotr Szczurek - SP w Michalowie 

Pani Maria Godzisz - SP w Tworyczowie 

Pani Izabela Wyrostkiewicz (w zastępstwie reprezento-

wał ją Mariusz Łoś) - SP w Sułowie 

  

Nagrody wręczyli: Zastępca Wójta Gminy Sułów Pan 

Janusz Stańczyk, Pani Lidia Pańczyk - Sekretarz Zarządu 

Gminnego ZOSP w Sułowie oraz Pan Tomasz Bartnik - 

Komendant Gminny OSP. 

 

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom oraz życzymy 

dalszych sukcesów. Do zobaczenia za rok. 

REJESTR ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Na podstawie wprowadzonych przez ustawodawcę przepisów Gminy mają obowiązek rejestracji ZBIORNIKÓW BEZ-

ODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. W związku z powyższym Wójt Gminy Sułów informu-

je, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1297) należy wypełnić zgłoszenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej 

oczyszczalni ścieków lub ich braku. Dostarczyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 maja 2023 roku do Urzędu 

Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.  

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI JEST OBOWIĄZKOWE !! 
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Wieści szkolne 

Szanowni Mieszkańcy! 

  

W roku 2023 Gmina Sułów kontynuuje sprzedaż węgla na potrzeby preferencyjnych zakupów dla gospo-

darstw domowych. Termin złożenia wniosku o zakup na takich warunkach upływa dnia 15 kwietnia 2023 r. 

Wszystkie osoby zainteresowane zakupem, prosimy o składanie wniosków bezpośrednio w Urzędzie Gminy 

Sułów, pokój nr 6. 

 

Jednocześnie przypominamy: sprzedaż gminie paliwa stałego z przeznaczeniem do dystrybucji w ramach 

zakupu preferencyjnego trwać będzie zgodnie z zapisami ustawy do 30 kwietnia br. 

  

 

Wójt Gminy Sułów 

/-/  Leon Bulak 

ZAKUP WĘGLA W SYSTEMIE PREFERENCYJNYM 

Uwaga na nierzetelne firmy i nieprawdziwe informacje! 

Przestrzegamy mieszkańców przed firmami wykonaw-

czymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie 

Gminy Sułów oferując odpłatne usługi w zakresie dofi-

nansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wnio-

sków w ramach Programu "Czyste Powietrze", powołu-

jąc się na współpracę z Urzędem Gminy w Sułowie. 

 

Firmy te sugerują, że realizują przy rzekomej współpra-

cy z Urzędem Gminy w Sułowie, Urzędem Marszałkow-

skim lub Unią Europejską program „Czyste Powietrze”. 

Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Gminy 

w Sułowie o której piszą, nie ma pokrycia w rzeczywi-

stości. Są to wyłącznie oferty próbujące nakłonić Pań-

stwa do zamówienia usługi instalacji nowego źródła 

ciepła bez jakiejkolwiek gwarancji na dotację czy re-

fundację kosztów wymiany pieca. 

 

Gmina Sułów, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w 

Lublinie, prowadzi nieodpłatny punkt informacyjno-

konsultacyjny w budynku Urzędu Gminy w Sułowie. 

Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tu-

tejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz rozliczyć 

dotację przez złożenie wniosku o płatność. 

 

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w pro-

gramie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z 

pracownikiem Urzędu Gminy w Sułów w celu umówienia 

spotkania i bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wnio-

sku pod numerem telefonu: 84 682 68 46. Punkt infor-

macyjno-konsultacyjny jest czynny od poniedziałku do 

czwartku w godz. 9.30-12.00. 

 

Należy również zwrócić uwagę na to, że otrzymanie 

dotacji jest możliwe wyłącznie po zawarciu umowy po-

między Mieszkańcem a WFOSiGW w Lublinie. 

 

Z-ca Wójta Gminy Sułów 

/-/ Janusz Stańczyk 

 

KOMUNIKAT "CZYSTE POWIETRZE" 

Dnia 3 kwietnia 2023r. tj. poniedziałek o godz. 9.00 uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Michalowie wezmą 

udział w Papieskim Marszu Wdzięczności, który będzie upamięt-

nieniem 18 rocznicy śmierci patrona naszej szkoły oraz Wielkiego 

Papieża Polaka, Świętego Jana Pawła II. 

Trasa prowadzić będzie: Michalów szkoła - Klemensów - Bodaczów 

Bolmar - Kościół NSPJ w Bodaczowie - Michalów szkoła. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich do uczestnictwa 

w marszu, by wyrazić wdzięczność za dar Jego życia. 

 

SP w Michalowie 

PAPIESKI MARSZ WDZIĘCZNOŚCI 
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAMATYCZNO - ORTOGRAFICZNY 

16 lutego 2023r. o godzinie 8.30 w Szkole Podstawowej 

w Sułowie odbyła się jubileuszowa XX edycja Międzysz-

kolnego Konkursu Gramatyczno - Ortograficznego orga-

nizowanego dla klas II i III szkół podstawowych z terenu 

naszej gminy. W konkursie wzięło udział 12 uczestni-

ków, którzy zostali wytypowani w wyniku eliminacji 

szkolnych. 

 

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Sułowie Pani Małgorzata Kuźma, która 

życzyła wszystkim uczestnikom sukcesów. Pani dyrektor 

podkreśliła, że konkurs to nie tylko sprawdzenie swojej 

wiedzy, ale także okazja do integracji uczniów szkół z 

terenu naszej gminy. 

 

Do prac w komisji konkursowej zaproszono nauczycieli 

poszczególnych szkół. Testy konkursowe sprawdzały 

kompetencje uczniów w zakresie pracy z tekstem, czyli 

nabytej już na tym etapie edukacyjnym umiejętności 

czytania ze zrozumieniem, badały ich zdolności redak-

cyjne, stopień znajomości i świadome stosowanie zasad 

ortografii, interpunkcji oraz wiedzę z zakresu wiedzy o 

języku. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. 

Po napisaniu prac konkursowych uczestnicy udali się na 

słodki poczęstunek. 

 

Wyniki konkursu: 

- w grupie klas II: 

I miejsce: Lena Sagan SP Michalów 

II miejsce: Anna Pustelnik SP Sułów 

III miejsce: Łukasz Lipski SP Sułów 

 

- w grupie klas III 

I miejsce: Julia Chraplewska SP Tworyczów 

II miejsce: Amelia Krawiec SP Tworyczów 

III miejsce: Kacper Ciebień SP Sułów 

 

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulu-

jemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. 

 

Maria Żur, Ewa Latawiec  

SP w Sułowie 

W poprzednim numerze „Sekretów Wsi” ukazał się artykuł „Konkurs gramatyczno-ortograficzny” w którym 

w opisywanym Konkursie pokazane były jedynie wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Tworyczowie. Poni-

żej prezentujemy pełne wyniki konkursu a za wynikłe przeoczenie przepraszamy. 

SUŁÓW WYGRYWA GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR WÓJTA GMINY SUŁÓW PANA LEONA BULAKA !!! 

W piątek 10.03.2023r. w Sułowie odbył się w/w turniej 

w halowej piłce nożnej. W zawodach wzięły udział ze-

społy z Michalowa, Tworyczowa oraz Sułowa. 

 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

 

Grupa młodsza (klasy  III – VI) 

1 miejsce – SP w Sułowie (Sułów Strong) 

2 miejsce – SP im. Św. Jana Pawła II w Michalowie 

(Michalów Zieloni) 

3 miejsce – SP w Tworyczowie (Tworyczów Junior) 

 

 

Indywidualne wyróżnienia: 

Król strzelców – Paweł Misiarz (Sułów) 

Najlepsza zawodniczka – Natalia Bełkot (Sułów) 

Najlepszy zawodnik – Bartłomiej Sagan (Michalów) 

Najlepszy Bramkarz –Piotr Wyłupek (Tworyczów) 

  

Grupa starsza (klasy VII-VIII) 

1 miejsce – SP w Sułowie (Waleczni Sułów) 

2 miejsce – SP w Tworyczowie (Senior Tworyczów) 

3 miejsce – SP im. Św. Jana Pawła II w Michalowie (Biali 

Michalów) 

  

Indywidualne wyróżnienia: 

Król strzelców  - Hubert Godzisz (Sułów) 

Najlepsza zawodniczka – Gabriela Bubiłek (Michalów) 

Najlepszy zawodnik – Kamil Wyłupek (Tworyczów) 

Najlepszy bramkarz – Julia Kościk (Sułów) 

 

Wszystkim drużynom dziękujemy za przybycie i rywali-

zację w duchu fair-play. Opiekunami byli: Maria Go-

dzisz (Tworyczów), Piotr Szczurek (Michalów), Dariusz 

Latawiec (Sułów drużyna młodszych) oraz Mariusz Łoś 

(Sułów drużyna starszych). 

Mariusz Łoś 

SP w Sułowie 
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ZAKUPROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU 

WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA 

1.03.2023 roku,  dzieci z oddziału przedszkolnego 

i  uczniowie z kl. I-3, Szkoły Podstawowej w Tworyczo-

wie  wybrały się na wycieczkę do kina oraz sali zabaw 

w LiliLand.  Wszyscy mieli okazję obejrzeć film pt. 

„Super Futrzak Ratuje Świat". 

 

Super Futrzak to przyjazna świnka morska, ukryta w 

dziewczynce, która postanawia wyruszyć na niebez-

pieczną misję. Bardzo chce pokazać, że nie jest zwy-

kłym, domowym zwierzątkiem, który bezczynnie siedzi 

w klatce. Postanawia więc zrobić coś, co pomoże zba-

wić świat - uratować zagrożone wyginięciem pszczoły. 

Film był bardzo pouczający, ponieważ uświadomił, że 

gdyby pszczoły wyginęły, wyginą również rośliny, które 

są pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Po obejrzeniu fil-

mu, wszyscy  udali się do sali zabaw „LiliLand”. Wizyta 

w tym Bajkowym Miejscu, gdzie dzieci miały do dyspo-

zycji różne konstrukcje zabawowe, a w niej labirynty, 

zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, trampolinę, mini sa-

mochody, ogromne klocki do układania i wiele innych 

atrakcji. Wszystkie zabawy przebiegły w bardzo rado-

snej i miłej atmosferze, pozwoliły nie tylko doskonalić 

sprawność fizyczną uczestników, ale także 

stanowiły  okazję do rozładowania dziecięcej 

energii i – co najważniejsze – radosnej zaba-

wy. Dla niektórych przedszkolaków  była to 

pierwsza podróż autokarem, dlatego wyjazd 

był związany z wieloma emocjami oraz oczeki-

waniem na nowe przeżycia. Celem naszej wy-

cieczki była przede wszystkim integracja dzie-

ci i uczniów, rozwijanie motoryki dużej i ma-

łej oraz stworzenie możliwości radosnego spę-

dzenia czasu.  

 

Stanisława Hadaj 

SP w Tworyczowie 
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PROGRAM „SZKOŁA SZKOLE” 

Program „Szkoła szkole”, zainicjowany przez Caritas 

Polska, jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację sek-

tora edukacji w Syrii. 70% placówek oświatowych w 

Aleppo ucierpiało w wyniku prowadzonych tam działań 

wojennych w latach 2012-2016.   

 

Projekty wspierające infrastrukturę szkolną to kluczo-

we działania służące przywróceniu normalności syryj-

skim dzieciom i młodzieży – pokoleniu, które będzie 

odbudowywać kraj po latach konfliktu.  

 

W ramach programu społeczności szkolne z Polski prze-

kazują jednorazowe lub stałe wsparcie na rzecz placó-

wek edukacyjnych w Syrii, które ucierpiały w trakcie 

konfliktu zbrojnego. Pierwsza edycja programu odbyła 

się w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Ubiegłe edycje programu pokazały, jakie wielkie serca 

mają uczniowie i nauczyciele polskich szkół. Jednocząc 

siły, w latach 2018-2021 wsparto 9 placówek w Syrii, 

przekazując im kwotę 152 193 zł! Pozwoliło to m.in.: 

na wykonanie remontów klas, zakupienie pomocy dy-

daktycznych oraz sprzętu elektronicznego. Dzięki ucz-

niom i nauczycielom z Polski przywrócono wielu naj-

młodszym Syryjczykom prawo do normalnego, godnego 

dzieciństwa. 

 

W tym roku IV edycja programu została objęta patrona-

tem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wyróż-

nienie to przyznawane jest inicjatywom, które promują 

pozytywny wizerunek oświaty oraz mają szczególny 

wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. 

 

Do bieżącej edycji przystąpiła również nasza szkoła. 13 

marca 2023r. koordynatorka programu w szkole – p. 

Dorota Gnieciak przeprowadziła w klasach IV – VIII lek-

cje tematyczne, w czasie których poruszono następują-

ce kwestie: 

 

• analiza czynników warunkujących prawidłowy roz-

wój naszego świata; 

• przekazanie podstawowych informacji na temat 

Syrii – położenie, historia, kultura, religia, warunki 

materialne, sytuacja polityczna; 

• omówienie skutków wojny w tym kraju; 

• porównanie sytuacji dzieci w Syrii i w Polsce; 

• pomysły na rozsądną i efektywną pomoc. 

 

Wyżej wymienione zajęcia zostały wsparte zbiórką pie-

niężną w celu zebrania środków dla naszych potrzebu-

jących rówieśników z Syrii. W związku z tym w szkole 

uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza zorganizo-

wali kiermasz własnoręcznie wykonanych wypieków. 

Łącznie zebrano kwotę 314 zł, którą przekazano na 

konto Caritas Polska w celu zakupu materiałów eduka-

cyjnych, przeprowadzenia podstawowych remontów i 

organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci. 

 

Wszystkim zaangażowanym w tę akcję z całego serca 

dziękujemy!!! 

 

SP w Michalowie 

SZKOLNY DZIEŃ KOBIET 

8 marca od wielu lat kojarzy się ze świętem wszystkich 

Pań. W naszej szkole to sympatyczne święto było ob-

chodzone bardzo uroczyście. 

 

Oprócz życzeń, kwiatów i drobnych upominków dla nau-

czycielek oraz koleżanek uczniowie przygotowali krótką 

część artystyczną. 

 

Dziewczynki ubrane w piękne sukienki zaśpiewały pio-

senki, których bohaterkami były kobiety. 

 

Również chłopcy stanęli na wysokości zadania i od-

świętnie ubrani w pięknych słowach podziękowali przy-

byłym mamom i babciom za ich miłość, oddanie i troskę 

w życiu codziennym. Po części artystycznej uczniowie 

młodszych klas udali się na słodki poczęstunek. Czas 

upłynął nam w miłej atmosferze, a nasze uczennice 

miały okazję poczuć się naprawdę wyjątkowo. Życzymy 

wszystkim aby każdy dzień był tak radosny jak Dzień 

Kobiet. 

  

Dorota Godzisz 

SP w Tworyczowie 
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II MIEJSCE JULII DUMAŁY W POWIATOWYM TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

W dniu 28 marca br., w Komendzie Miejskiej PSP w Za-

mościu, przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-

biega Pożarom”. 

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Poża-

rom”, ma na celu odpowiednie kształtowanie świado-

mości młodych ludzi w kwestii ogólnie rozumianego 

bezpieczeństwa pożarowego w szczególności: znajomo-

ści przepisów przeciwpożarowych, zagrożeń powodowa-

nych przez tlenek węgla. Ponadto Turniej systematyzu-

je, wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji 

ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje 

i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Liczy-

my, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi, w 

ramach tego Turnieju, zaprocentują w przyszłości, 

kształtując odpowiednie zachowania w przypadku wy-

stąpienia różnych zagrożeń. 

 

Do turnieju przystąpiło 24 uczestników – zwycięzców 

eliminacji gminnych z terenu 11 gmin powiatu zamoj-

skiego oraz miasta Zamość. Turniej był zorganizowany 

w trzech grupach wiekowych dla: uczniów szkół podsta-

wowych i ponadpodstawowych. Pierwszy etap elimina-

cji polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, 

składającego się z 20 pytań. Najlepsze osoby z każdej 

grupy zakwalifikowały się do ścisłego finału – eliminacji 

ustnych, w którym trzeba było udzielić szerszej odpo-

wiedzi na kolejne, dość trudne pytania.  

 

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali głośniki mobilne, zesta-

wy bezprzewodowe i słuchawki. Dla pozostałych uczest-

ników oprócz pamiątkowych dyplomów przewidziano 

upominki. Fundatorem nagród rzeczowych i drobnych 

upominków było Starostwo Powiatowe w Zamościu. Po-

częstunek ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. 

 

Zmagania turniejowe uświetnili: Stanisław Grześko sta-

rosta zamojski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Jacek Sobczyński ko-

mendant miejski PSP, oraz płk w st. spocz. Mieczysław 

Skiba. 

 

Doskonałe II miejsce w grupie – uczniowie klasy V-VIII 

szkół podstawowych zajęła Julia Dumała reprezentują-

ca SP w Tworyczowie. Gratulacje!!! 

 

W młodszej grupie wiekowej rywalizował również brat 

Julii—Bartłomiej. 

 

 

Źródło: Z-ca Oficera Prasowego KM PSP w Zamo-

ściu  mł. bryg. Marcin Żulewski 

KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  

„ZŁOTA NUTKA” 

Dnia 20 marca 2023 r. już po raz ósmy odbył się KON-

KURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „ZŁOTA 

NUTKA” organizowany przez Szkołę Podstawową w Su-

łowie pod patronatem Dyrektora SP Pani Małgorzaty 

Kuźma. Głównym celem konkursu jest propagowanie 

kultury muzycznej poprzez promowanie talentów arty-

stycznych i wokalnych uczniów naszej szkoły oraz popu-

laryzację polskich piosenek, ich walorów wychowaw-

czych i artystycznych. 

 

Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wieko-

wych: uczniowie kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII. W tym 

roku repertuar konkursu obejmował dwie piosenki: PIO-

SENKĘ Z LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH I PIOSENKĘ O TEMA-

TYCE DOWOLNEJ. Każdy z uczestników prezentował 2 

utwory a jury w składzie: p. Małgorzata Kuźma, p. Bea-

ta Mazurek i p. Joanna Pańczyk brało pod uwagę nastę-

pujące kryteria oceny: dobór repertuaru dostosowany 

do możliwości wokalnych uczniów, interpretację pre-

zentowanych utworów, aranżację utworów, muzykal-

ność i ogólny wyraz artystyczny. Za każde z kryteriów 

uczestnik mógł otrzymać od 0 do 5 punktów, czyli mak-

symalnie 25 punktów. Do konkursu zgłosili się wokaliści 

z klas: Emilia Jonasz z kl. I; Maja Łapa i Anna Pustelnik 

z kl. II; Gabriela Łapa, Karolina Szafraniec, Wiktoria 

Piasecka i Oliwier Borsuk z kl. V; Nikola Nawrocka i Oli-

wia Głąb z kl. VII. W przesłuchaniach konkursowych 

uczniowie zaprezentowali utwory z repertuaru: I. Ja-

rockiej „By coś zostało z tych dni”, A. Jantar „Radość 

najpiękniejszych lat”, Z. Wodeckiego „Lubię wracać 
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tam gdzie byłem”, K. Sobczyk „O mnie się nie martw”, 

Happysad „Zanim pójdę". Natomiast wśród piosenek o 

tematyce dowolnej dominowały utwory z repertuaru: 

Sanah „Szary świat” i „Nic dwa razy”, Sarsy „Motyle i 

ćmy”, Męskie granie „I Ciebie też, bardzo”, M. Jeżow-

skiej „Laleczka z saskiej porcelany”, B.R.O. „Jeszcze 

będzie pięknie” i wiele innych utworów. 

 

Eliminacje konkursowe miały na celu nie tylko prezen-

tację umiejętności wokalnych i inspiracji twórczych 

uczniów naszej szkoły ale też wspomaganie w rozwoju 

ich uzdolnień i talentów. Interpretacje piosenek zachę-

cały do aktywności muzycznej, różnych form dziecięcej 

ekspresji, a także do rozwijania wyobraźni związanej z 

aranżacją prezentowanych utworów. LAUREATAMI VIII 

KONKURSU PIOSENKI „ZŁOTA NUTKA” zostali: 

  

W kategorii kl. I-III 

Wyróżnienie: Emilia Jonasz kl. I 

Wyróżnienie: Maja Łapa kl. II 

Wyróżnienie: Anna Pustelnik kl. II 

  

W kategorii kl. IV-VI 

I miejsce: Gabriela Łapa kl. V 

II miejsce: Wiktoria Piasecka kl. V 

Wyróżnienie: Oliwier Borsuk kl. V 

  

W kategorii kl. VII -VIII 

I miejsce: Nikola Nawrocka kl. VII 

  

Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluje-

my i życzymy sukcesów! Pani Dyrektor Mał-

gorzata Kuźma ufundowała dyplomy i nagro-

dy dla młodych artystów, za które składamy 

serdeczne podziękowania. Wręczenie dyplo-

mów i nagród oraz koncert laureatów VIII 

Konkursu Piosenki „Złota nutka” odbędzie się 

w dniu 23 marca 2023 r. podczas organizowa-

nego w szkole Dnia Talentów. 

 

Beata Mazurek 

SP w Sułowie 

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU 

8 marca to wyjątkowy dzień – wtedy swoje święto ob-

chodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te 

małe. 

 

Chłopcy w każdej z naszych grup przedszkolnych z wiel-

kim zaangażowaniem starali się, aby ten dzień uczynić 

wyjątkowo miłym – składali serdeczne życzenia swoim 

koleżankom, wręczali upominki i własnoręcznie przygo-

towane laurki. Uśmiechnięte buzie przedszkolaków, a 

szczególnie dziewczynek świadczyły o miło spędzonym 

czasie. 

 

Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za 

piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech. 

  

Nauczyciele wych. Przedszkolnego 

SP w Sułowie 
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CIĄG DALSZY WSPOMNIEŃ  
PANA MIECZYSŁAWA KRUKOWSKIEGO Z SĄSIADKI 

Przeżyłem już ładnych kilkadziesiąt lat i kiedy 

sięgnę myślą i wspomnieniami wstecz widzę, ile 

w ciągu tych lat zmieniło się w życiu mieszkań-

ców Sąsiadki. Ile zwyczajnych prac życia co-

dziennego całkowicie zanikło, a pomimo to, ży-

cie biegnie dalej i ludzie bez tych prac żyją da-

lej normalnie, i o dziwo jeszcze lepiej, wygod-

niej.  

 

Blisko 90 lat temu było to nie do pomyślenia. 

Kto by w tamtych latach pomyślał, że można żyć 

bez pieczenia chleba w domu, albo, że można 

nie trzymać świń, krów, a jednak, żyje się i bez 

tego. Dziwny jest ten świat, ciągle w życiu 

czymś zaskakuje. Kto teraz z młodego pokolenia 

wie skąd bierze się chleb i ile trzeba wykonać 

pracy poprzedzającej jego wypiek  

i spożycie. A ja pamiętam, jak w moich młodych 

latach należało zaorać pole konikami, a często jednym i 

siać żyto z płachty rękami. Ojciec nauczył mnie tego i 

umiem siać na dwa rzuty, równiutko. A żniwa?, już o 

sierpie nie wspomnę. Zaczynały się około 20 lipca. Żyto 

można było kosić kosami jeszcze niezbyt dojrzałe, to 

wtedy chleb z takiego zboża był bielszy. Następnie ko-

siło się pszenicę, wiązało się w snopki, stawiało w dzie-

siątki i mendle, po piętnaście snopków. Takie snopki 

przykrywało się rozłamanym snopkiem, który nazywał 

się chochoł.  

 

Następnie koszony był owies i jęczmień na garści, ażeby 

dobrze wysechł. Po wyschnięciu wiązany był w snopki 

powrósłami z żyta. Kiedy zwózka snopków odbywała się 

drabiniastymi wozami w parę koni, wtedy można było 

zabrać na wóz 90 snopków. Jeżeli gospodarz posiadał 

jednego konia, to mógł zabrać jednorazowo 60 snop-

ków. Cała droga, przez wieś, pełna była drabiniastych 

wozów ze zbożem. Pomiędzy nimi pastuchy goniące 

krowy na „Tamto mule”, albo za „Skok” na pastwisko. 

Takie obrazy wiejskiego życia nie wrócą nigdy, ale ja 

mam je zawsze w pamięci. Mam i drugi obraz w oczach, 

jak gospodarz z rodziną wychodził na żniwa. Na ramie-

niu miał kosę, prowadził ze sobą krowę na powrozie, za 

nim szła żona, za rękę prowadziła małą dziewczynkę, a 

drugie dziecko niosła na rękach. Szli tak drogą koło 

„Wałów” na „Ośniak” kosić żyto.  

 

Obecnie wszystkie prace polowe do omłotów włącznie 

robią maszyny. Oczywiście pod nadzorem rolnika. Cią-

gniki, kombajny wyeliminowały takie narzędzia pracy, 

jak pług konny, cepy, kierat, maszyna do młócenia 

śmieciarka, czy nawet tzw. Lublinianka i oczywiście 

konie, które wcześniej dawały siłę pociągową.  

 

Z uwagi na to, że wiele dachów kryte były słomą żytnią, 

to cepy jeszcze wiele lat służyły ludziom. A to dlatego, 

że na pokrycia, czy też remont dachu potrzebna była 

prosta słoma.  

 

W tamtych czasach, w gospodarstwie, o wiele rzeczy 

trzeba było zadbać we własnym zakresie. Tak też było z 

pozyskiwaniem bielizny i pościeli. Należało uprawiać 

len i konopie. Potem koszenie, rozścielanie, roszenie, 

zbieranie, międlenie, przerabianie na włókno, przędze-

nie i końcowo nici trafiały do warsztatu tkackiego, 

gdzie tkane było płótno. Niektóre z tych robót wykony-

wane były zbiorowo, robiły to np., tzw. prządki.  

 

Dwa razy w roku przed świętami urządzano wielkie pra-

nie. Jedną z czynności było tzw. „zolenie”. Była to 

czynność bardzo uciążliwa i pracochłonna poprzedzają-

ca końcowe pranie w tzw. stoku.  

 

Kiedy dzisiaj sięgamy  po wędlinę, czy inny rodzaj mię-

sa, słoniny, ślinka nam leci na myśl o wyrobach wędli-

niarskich naszych ojców i dziadków. W sklepach wędli-

ny nie było, był za to wiejski ubój świnek.  Zamawiało 

się nóżkę, najlepiej  tylną  i żeby miała dużo słoniny, 

ale nie z maciory. Ubój robił Pan Władek i Józio. Po 

zabiciu gotowało się  tzw. dudki, robiono składkę na 

wódkę, było bardzo wesoło i spotkanie nie kończyło się 

na jednej flaszce, ale kilku. A potem wędzenie kiełbas, 

słoniny. Z każdego prawie podwórka czuć było zapach 

dymu i kiełbasy. Dzisiaj młodzi nie znają tego smaku. 

Kupują gotowe wyroby w sklepach, ale nawet te, nazy-

wane „swojskie”, czy „wiejskie” to nie to, czego sma-

kowali nasi dziadkowie, rodzice i my starsze pokolenie.  

Może to i dobre, ale nam starym, żal tamtych obycza-

jów, smaków i dlatego wspominamy to z wielką nostal-

gią.  

 

Trudno zrozumieć brak trzody chlewnej w indywidual-

nych gospodarstwach. Trzody chlewnej, czyli inaczej 

po naszemu świnek. Można to różnie rozumieć, a na-

wet, że teraz są same porządne świnki. Ale to wszystko 

trudno porównać z opowiadaniem mojej babki. Odra-

bianie pańszczyzny w dworach w Sułowcu, Mokremlipiu, 

Szperówce. W niedzielę prace u siebie. We wsi były 

tylko 2 studnie: pod Wałem i u Gorgola. Teraz nie ma 

już po nich śladu, wodę brano ze stoku i bagna, a na-

wet z rzeki Gorajka.  

 

Były bardzo trudne warunki do życia, ale pomimo to, 
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Nie ma chyba człowieka, który nie zastanawiałby się, 

czy oprócz nas, Ziemian, we wszechświecie istnieje 

jakieś życie. Tematyka ta szczególnie ostatnio fascynu-

je pisarzy i filmowców. Gatunek fantastyki naukowej i 

fantasy ma bardzo wielu gorących zwolenników. Jedni 

zachwycają się nim, bo po prostu lubią bajki, inni, bo 

albo nie mogą się zdecydować w co wierzyć, albo są 

absolutnie przekonani, że nie jesteśmy sami w Kosmo-

sie. A co więcej uważają, że „obcy” od dawna odwie-

dzali Ziemię. Wprawdzie żaden z poważnych naukow-

ców nie podpisze się pod teorią, że jesteśmy jedynym 

inteligentnym gatunkiem we wszystkich tych galakty-

kach, które znamy, już nie mówiąc o tym, że nikt nie 

wie co jest poza nimi, niemniej teorie o odwiedzinach 

Ziemi przez kosmitów są ostro krytykowane. Czołowym 

przedstawicielem tych, którzy wierzą w  paleoastronau-

tykę i paleokontakty z mieszkańcami Kosmosu jest Erich 

von Däniken. Ten zamożny, obecnie 88 letni Szwajcar 

poświęcił większość swojego życia na badanie i udo-

wadnianie tego, że przybysze z innych światów od ty-

siącleci przybywali do nas i uczyli pierwotnych ludzi (a 

nawet jeszcze człekokształtnych). Sugeruje nawet, że 

ludzie w dużej części są potomkami hominidów i kosmi-

tów. To właśnie koncepcję wpływu istot pozaziemskich 

na życie ludzi w czasach przedhistorycznych nazywamy 

paleoastronautyką. Däniken od 1968 roku wydaje książ-

ki, w których sugeruje, że po odwiedzinach tych istot 

pozostały liczne ślady. Autor twierdzi, że wiele budowli 

i znalezisk, pochodzących z dawnych epok, nie mogło 

być wykonanych znaną wówczas prymitywną techniką, 

co sugeruje, że nasi przodkowie musieli korzystać z 

wiedzy przekazanej im przez pozaziemską cywilizację. 

Ponadto uważa, że w mitologiach wielu kultur są ślady 

wskazujące na wizyty obcych przybyszy – to oni mieli 

stanowić pierwowzory licznych bogów zaludniających 

starożytny, a nawet prehistoryczny świat. Dużym atu-

tem Dänikena jest tak zwane „lekkie pióro”, przejrzy-

sty i wciągający język, a ponadto różnorodność form 

pisarskich, jakimi się posługuje. W jego dorobku lite-

rackim znaleźć można zarówno prace aspirujące do 

miana literatury popularnonaukowej, reportaże z po-

dróży połączone z odpowiednią indoktrynacją jak i be-

letrystykę. Trzeba przyznać, że jego książki czyta się z 

wypiekami na twarzy, mają one niezaprzeczalny urok 

tajemnicy, a poza tym czytelnik zaczyna się zastana-

wiać, a może to prawda? W końcu jak twierdził Wiliam 

Szekspir „są rzeczy na ziemi i w niebie, o których się 

filozofom nie śniło”.  

 

Co więc wg Ericha von Dänikena i grupy osób, które 

albo są jego zwolennikami, albo niezależnie rozwijają 

swoje teorie w bardzo podobnym duchu jest dowodami 

na kontakty obcych cywilizacji z rasą ludzką w pradaw-

nych czasach. Wszystkiego nie da się wymienić, zresztą 

czytelnik znudziłby się w połowie artykułu, przedstawię 

więc te najbardziej spektakularne. 

 

1. Piramidy egipskie ponoć miałyby być dziełem staro-

żytnych kosmitów gdyż znane ówczesnym Egipcjanom (i 

w ogóle człowiekowi) techniki nie pozwoliłyby na 

wzniesienie tak monumentalnych budowli. Oczywiście 

naukowcy (archeolodzy itp.) absolutnie odrzucają te 

koncepcje i twierdzą,  że Egipcjanie rozwinęli swoiste 

techniki budowlane bez pomocy kosmitów. Doświadcze-

nia w przesuwaniu ogromnych kamiennych bloków za 

ludzie byli mocno wierzący w Boga i zachowujący przy-

kazania kościoła, może dlatego, że był blisko nich, bo w 

Mokremlipiu. Do parafii należał Kitów, Tworyczów, Su-

łowiec, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Gruszka Zaporska, 

Podlesie, Zaporze, Radecznica, Latyczyn, Chłopków, 

Gorajec Stara Wieś, Gorajec Zastawie, Gorajec Zagro-

ble, Podborcze, Dzielce, Zaburze, Mokrelipie, Sąsiadka. 

Z tych miejscowości utworzone zostały parafie w Two-

ryczowie, Radecznicy, Gorajcu i Mokremlipiu. Spowiedź 

wielkanocna odbywała się wyznaczonymi wioskami i 

rozpoczynała się bezpośrednio po Środzie Popielcowej. 

Kolędowanie świąteczne ciągnęło się czasem do Grom-

nicznej. Legenda głosi, że parafia w Mokremlipiu po-

wstała, jak Królowa Jadwiga jechała z Wilna przez Su-

tiejsk do Krakowa. Jej orszak został zatrzymany i chłopi 

prosili, ażeby powstała parafia w Mokremlipiu. Opowia-

dał mi o tym Jan Basiak. W środku wsi, na tzw. Nawsiu, 

był pusty plac, na którym mieszkańcy składowali  drew-

no na budowy. Tutaj też, w roku 1904 zbudowana zo-

stała figura, przy której odmawiano modlitwy podczas 

odprowadzania zmarłych na mszę pogrzebową do ko-

ścioła. W podziękowaniu za otrzymaną działkę, podczas 

uwłaszczenia, mieszkaniec Sąsiadki, Ferenc Marcin po-

stawił figurę pomiędzy Mokremlipiem a Sąsiadką. Są 

jeszcze i inne stare krzyże z różną historią ich powsta-

nia.  

 

Wspomniane w treści nazwy starych urządzeń z co-

dziennego życia mieszkańców, różne czynności dzisiaj 

już zapomniane, zostaną przybliżone czytelnikom w 

następnym numerze „Sekretów wsi”.  

 

Mieczysław Krukowski 

 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka – Dawny Sutiejsk” 

Maria Godzisz 

 Źródła:  https://www.google.com 

STAROŻYTNI KOSMICI 
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pomocą prymitywnych technik zostały uwieńczone po-

wodzeniem. 

 

2. Na naszej liście nie może zabraknąć ogromnych ka-

miennych posągów Moai z Wyspy Wielkanocnej wy-

rzeźbionych setki lat temu. Na wyspie znajduje się 

łącznie 887 posągów, z których największy – Paro – miał 

wysokość około 10 m i ważył ponad 75 ton. Aż 95% ze 

wszystkich odkrytych moai zostało wyrzeźbionych ze 

skał wulkanicznych w kamieniołomie Rano Raraku, 

gdzie nadal można podziwiać 394 z nich. Figury wyrzeź-

bione są z tufu wulkanicznego, który jest łatwy w ob-

róbce, co miało niebagatelne znaczenie, ponieważ 

rdzenni mieszkańcy Rapa Nui nie znali metalu, więc 

używali jedynie narzędzi z kamienia, tak zwanych toki. 

Przez długi czas tajemnicą było, w jaki sposób Rapanuj-

czycy zdołali przetransportować ważące po kilka ton 

posągi w odległe miejsca; najczęściej przyjmuje się, że 

kolosy były ustawiane w pozycji pionowej na kilku ba-

lach drewna i powoli, mozolnie toczone do miejsca 

przeznaczenia; jednakże najświeższe badania sugerują, 

że na posągi nakładano coś w rodzaju uprzęży z lin, 

które ciągnięte raz z jednej, raz z drugiej strony prze-

chylały moai, które dzięki temu „szły” do przodu.  

 

3. Jeśli w poprzednich przypadkach łatwo jest zgodzić 

się z wnioskami naukowców, że budowle te są dziełem 

starożytnych ludzi to rysunki na pustyni Nazca w Peru 

budzą prawdziwe emocje i wzbudzają wątpliwości na-

wet tych trzeźwo myślących i niechętnie dających wia-

rę szalonym teoriom. O co chodzi? Rysunki z Nazca zo-

stały po raz pierwszy zbadane w 1926 r. przez peru-

wiańskiego archeologa Torbibo Mejia Xesspe. Nie da się 

ich jednak w pełni zidentyfikować stojąc na ziemi. Dla-

tego zdjęcia opublikowano dopiero w latach 30. XX wie-

ku – po rozpowszechnieniu komercyjnych lotów samolo-

tami. Linie to geoglify, czyli rysunki wykonane na ziemi 

przez usunięcie skał i gleby. Kamienie pokrywające pu-

stynię wietrzeją i przybierają rdzawy kolor. Po zdjęciu 

kilkunastocentymetrowej warstwy skał odsłonięty zo-

staje kontrastujący, jasny piasek. Ponieważ na pustyni 

deszcze występują bardzo rzadko, rysunki z Nazca po-

zostały nienaruszone nawet przez kilka tysięcy lat. W 

sumie na pustyni znajduje się ponad 800 linii prostych 

układających się w 300 figur geometrycznych oraz 70 

wzorów zwierzęcych i roślinnych. Niektóre z nich mie-

rzą nawet 365 metrów długości – niewiele mniej od Em-

pire State Building w Nowym Jorku. Naukowcy twier-

dzą, że większość linii została wykonana przez lud Naz-

ca między 1 a 700 rokiem i były one związane z rytuała-

mi mającymi na celu wybłaganie wody i żyzności 

upraw.  Być może to prawda, tylko jak ówcześni ludzie 

precyzyjnie wyznaczyli linie, które są widoczne dopiero 

z dużej wysokości. Dla porządku wspomnę, że Däniken i 

nie tylko on uważa, że linie te były pasami startowymi 

dla statków kosmicznych. 

 

4. Däniken zwraca również uwagę na położony na połu-

dniu Wielkiej Brytanii prehistoryczny, kamienny kom-

pleks – Stonehenge zbudowany przypuszczalnie w epo-

ce neolitu i brązu (ok. 5000 do 1500 lat temu). Do dziś 

nie ma jasności, czy była to prehistoryczna świątynia, 

obserwatorium astronomiczne czy, jak głoszą niektórzy, 

tajemnicze lądowisko pojazdów pozaziemskich cywili-

zacji. Krąg Stonehenge tworzą kamienne bloki wykona-

ne z pia-

skowca, uło-

żone w krąg 

o średnicy 

około 30 me-

trów. Nie-

które z blo-

ków osiągają 

wysokość 7 

metrów i 

osiągają cię-

żar 40 ton. 

We wnętrzu 

kręgu znaj-

duje się dru-

gi, mniejszy, 

utworzony z 

niebieskawo-szarych kamieni. Badania wykazały, że 

użyte do budowy kręgu głazy pochodzą z odległych o 

prawie 400 km gór Prescelly na południu Walii. Według 

naukowców rozmieszczenie kamieni w Stonehenge moż-

na wykorzystać na 32 różne sposoby. Niektóre z nich 

pomagają w ustaleniu, kiedy dojdzie do zaćmienia Księ-

życa albo ustaleniu, jakie jest położenie Słońca w sto-

sunku do Księżyca. Dzięki innym da się oszacować, kie-

dy nastąpią przesilenie letnie i zimowe. Niezależnie 

jednak od tego, jaki cel przyświecał budowniczym Sto-

nehenge, musieli oni dysponować bardzo dużą wiedzą 

astronomiczną. Ciekawostką jest to, że okolica, w któ-

rej leży Stonehenge jest bardzo silnie namagnesowana. 

Do tego stopnia, że w pobliżu niemal nie istnieje żadna 

roślinność. Jest to powód do licznych spekulacji i plo-

tek, że kamienie mają magiczne właściwości. Istnieje 

też legenda, że krąg został zbudowany przez czarowni-

ka Merlina (młodzież doskonale zna tę postać). 

 

5. Kolejne tajemnicze miejsce w Wielkiej Brytanii to, 

położony w okolicy Oksfordu, legendarny kamienny krąg 

- Rollright Stone, obok którego stoi pionowo pojedyn-

czy kamienny słup. O wschodzie słońca monument emi-

tuje pulsująco ultradźwięki. Kamienny monument na-

zwany został nadajnikiem z Rollright. 

 

Biorąc pod uwagę to, że w zasadzie nie wiemy nic pew-

nego o tych budowlach nie może dziwić fakt powstawa-

nia teorii mówiących, że te liczne konstrukcje, jak pi-

ramidy czy uformowane bloki skalne to swego rodzaju 

przekaźniki energii lub bramy do innych wymiarów. 

 

6. Jeden z dowodów przytoczonych przez Dänikena po-

chodzi z Meksyku i jest wytworem cywilizacji Majów. 

Relief zdobiący płytę przykrywającą sarkofag odkryty w 

1953 r. w Palenque wyobraża „istotę o wyglądzie ludz-

kim, siedzącą w maszynie, w której nawet dziecko roz-

poznałoby rakietę”.  

 

7. Za jeszcze bardziej frapujące Däniken uważa odsło-

nięte trzęsieniem ziemi zagadkowe piramidy z Kun-

ming w Chinach, zatopione niegdyś przez wody jeziora. 

Znaleziono na nich wykute w kamieniu obrazy 

„cylindrycznych maszyn w kształcie rakiet, których 

ustawienie pozwala przypuszczać, że wznoszą się one w 

powietrze”. 
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8. W dolinie Val Camonica - idyllicznej krainie położo-

nej niedaleko od Mediolanu znajdują się rysunki naskal-

ne sprzed 10000 lat przedstawiające dziwne istoty 

odziane jak gdyby w skafandry i hełmy kosmiczne. Miej-

sce to od dawna nazywane było przez okoliczną ludność 

doliną cudów, a postacie widniejące na rysunkach od 

dawna nazywane jest „astronauti”. 

 

9. W Himalajach, na granicy z Tybetem, w 1938 r. 

chińska ekspedycja naukowa odkryła sztucznie wydrą-

żone jaskinie, tworzące system tuneli i podziemnych 

składów o dziwnie równych ścianach wyglądających 

jakby zostały stworzone pod wpływem działania wyso-

kiej temperatury, na których były rysunki obrazujące 

słońce i gwiazdy, odkryto również wiele równo ułożo-

nych grobów zawierających szkielety postaci o wzroście 

ok. 138 cm z czaszkami nienaturalnie wielkimi w sto-

sunku do wyglądających na kruche ciała. Na nagrobkach 

tych nie było epitafiów – znaleziono tam jedynie 716 

kamiennych krążków o średnicy około 30 cm wyglądają-

cych jak płyty winylowe, z otworem pośrodku i podwój-

nym spiralnym rowkiem biegnącym od środka ku brze-

gowi. Stwierdzono, iż wyryty jest na nich ciąg znaków 

mogący być rodzajem pisma i że są wykonane nieznaną 

techniką z ceramiczno-metalicznego stopu zawierające-

go głównie izotop kobaltu, oraz zawierają inne izotopy 

promieniotwórcze. Dodatkowo miały one niezwykłe 

własności mogące sugerować, iż zostały poddane dzia-

łaniu pola elektrycznego o wielkim natężeniu, a 

umieszczone na specjalnym obrotowym stole wibrowały 

i wydawały dziwny dźwięk, jakby przepływał przez nie 

prąd elektryczny. Niektórzy sugerowali, iż ich celem 

może być przesyłanie jakiegoś sygnału. Odkryto rów-

nież, iż mają 12 tys. lat. W 1958 r odszyfrowaniem zna-

ków znajdujących się na krążkach zajął się dr Tsum Um 

Nui (profesor Pekińskiej Akademii Nauk Starożytnych). 

Wg informacji z dysków, 12 tys. lat wcześniej kosmiczni 

wygnańcy w skutek awarii swoich statków wylądowali 

na "trzeciej planecie Systemu Słonecznego", część z 

nich została zabita przez lokalne plemiona, a ocaleli 

nie mogąc naprawić lub odtworzyć swoich pojazdów, 

pozostali i zasymilowali się z miejscową ludnością. Gdy 

zaczęto mówić o dyskach i pozaziemskich przybyszach 

zaczęło się przeczesywanie dawnych legend. Natrafiono 

na opowieści o karłowatych istotach, które trzymały się 

jednego miejsca, unikały kontaktu z ludźmi i czasami 

padały ofiarą miejscowych plemion z uwagi na swój 

„odrażający” wygląd. Plemię to ponoć nazywało się 

Dropa. Ponoć ich potomkowie żyją w chińskiej wiosce 

Weilang. Faktem jest, że w chińskiej prowincji Syczuan 

odkryto w 1995 roku nieznane plemię bardzo niskich 

ludzi. Liczyło ono 120 osób o wzroście od 65 do 115 cm. 

Wysuwano różne teorie co do przyczyn tej anomalii: 

zatrucie środowiska, wysokie stężenie rtęci w glebie 

powodujące zmiany genetyczne. Tylko, że jest to bar-

dzo odludna okolica, czym więc miałoby być zatrute 

środowisko? Władze chińskie nie zaprzeczają istnieniu 

wioski, lecz nie można jej zwiedzać. Niestety, nie ist-

nieje żaden dowód na to, że powyższa historia jest 

prawdziwa. Wszelkie dowody: dyski i szkielety zaginęły, 

istnieje tylko zdjęcie zrobione dyskom w 1974 r. przez 

austriackiego inżyniera Ernsta Wegerera. W każdym 

razie żadne chińskie muzeum nie przyznaje się, że kie-

dykolwiek posiadało takie artefakty, lecz czy to praw-

da? Może z jakiś ważnych powodów wszelkie dowody 

zostały objęte absolutną tajemnicą. Zresztą wielokroć 

można spotkać się z opinią, że są dowody na istnienie 

UFO jednak rząd USA starannie je ukrywa. Wątpliwości 

budzi też to, że przez cztery lata udało się rozszyfro-

wać pismo ponoć wyryte na dyskach. Ale co my tam 

wiemy…. 

 

Nie możemy być aż tak zadufani w sobie by twierdzić, 

że jesteśmy jedyną inteligentną formą życia we 

wszechświecie, którego nie jesteśmy nawet w stanie 

zmierzyć. Czy jesteśmy wynikiem ewolucji czy cudu? 

Mimo iż jesteśmy mądrzejsi od większości ziemskich 

gatunków stworzeń nie potrafimy się z nimi porozumie-

wać i choć potrafimy przewidzieć pewne zdarzenia mo-

gące im zagrozić nie jesteśmy w stanie ich ostrzec. Je-

steśmy ludźmi, którzy częstokroć nie potrafią też poro-

zumieć się między sobą, więc jakie mamy prawo mó-

wić, że coś czego nie rozumiemy nie istnieje. Przez 

swoich przeciwników wyznawcy paleoastronautyki i 

paleokontaktów uważani są za paranoików. Owszem, 

osobom kierującym się w życiu zdrowym rozsądkiem 

częstokroć trudno uwierzyć w głoszone przez nich teo-

rie, ale zabawmy się znów w „adwokata diabła”- czy 

każdy kto się z nami nie zgadza jest szaleńcem? A może 

„w tym szaleństwie jest metoda” jak pisał niezastąpio-

ny Szekspir? 

 

                                                                             

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

1. https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/

forumksiazki/2006/37/05_w_tym_szalenstwie.html 

Małgorzata Pawełczyk 

2. https://www.national-geographic.pl/traveler/

artykul/starozytne-miasta-ktore-mieli-odwiedzic-

kosmici-czy-mozna-odnalezc-ich-slady 

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

mial-je-ogladac-i-czytac-wyjasniamy-fenomen-

rysunkow-z-nazca 

4. https://podroze.onet.pl/ciekawe/stonehenge-val-

camonica-czy-kosmici-zostawili-slady-na-ziemi/

rxkwwse 

5. http://www.ladychinat.com/wp-content/

uploads/2018/04/LCT-2018-01-Dyski-Dropa.pdf 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

ROLADA MAKOWO-TRUSKAWKOWA 

3 białka, 8 dag cukru, 5 żółtek,  dag mąki pszennej, 6 

dag mąki ziemniaczanej, 2 łyżki maku.  

Białka ubić z cukrem. Delikatnie wymieszać z żółtkami, 

przesianą mąką i suchym makiem. Prostokątną blachę 

wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć do niej cia-

sto, równomiernie rozprowadzić. Piec ok. 10 minut w 

temperaturze 190 stopni. Lekko przestudzić, usunąć 

papier. Ciasto położyć na ściereczce, zrolować, wystu-

dzić.  

Masa: 550 ml mleka, 100 ml syropu truskawkowego, 1,5 

opakowania budyniu śmietankowego, słoiczek dżemu 

truskawkowego, 1 łyżka żelatyny.  

400 ml mleka zagotować z syropem. W pozostałym mle-

ku rozprowadzić budyń, wlać go do gorącego płynu, 

wymieszać. Mieszając, gotować, aż masa zgęstnieje. 

Przestudzić ją. Dżem podgrzać, aby stał się płynny. Że-

latynę namoczyć w 2 łyżkach wody. Podgrzać, rozpu-

ścić, dodać do dżemu, wystudzić. Ciasto posmarować 

masą budyniową i dżemem. Zrolować, owinąć papie-

rem, schłodzić. 

POLĘDWICZKI Z SOSEM SEROWYM 

 

2 polędwiczki wieprzowe, 2  łyżki oliwy z oliwek, 2 łyż-

ki musztardy, 2 łyżki masła, sól, pieprz.  

Polędwiczki opłukać, osuszyć, oprószyć solą i pieprzem. 

Natrzeć oliwą i odstawić na 5 minut.  Na patelni roz-

grzać łyżkę masła, obsmażyć na nim polędwiczki. Prze-

łożyć je do żaroodpornego naczynia, każdą posmarować 

musztardą, posypać wiórkami masła. Wstawić do pie-

karnika o temperaturze 180 stopni i piec 20 minut. Po 

tym czasie wyłączyć piekarnik i pozostawić w nim polę-

dwiczki jeszcze na 5 minut.  

Sos: 1 łyżka masła,1 łyżka mąki, 150 ml bulionu, 150 ml 

białego wytrawnego wina, 10 dag sera topionego, gałka 

muszkatołowa, sól, pieprz.  

Na łyżce masła przesmażyć mąkę, nie rumieniąc jej. 

Całość rozprowadzić bulionem i winem, gotować, mie-

szając, aż sos zgęstnieje. Dodać kawałki sera topione-

go, podgrzewać do całkowitego rozpuszczenia. Sos do-

prawić gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Polać po-

lędwiczki.  

ROLADA Z ŻÓŁTEGO SERA 

 

0,5 kg żółtego sera, pół kostki masła 15 dag sera topio-

nego śmietankowego, 3 jajka ugotowane na twardo, 1 

ogórek kiszony, 1 średnia gotowana marchewka, szczy-

piorek, natka pietruszki, sól, pieprz.  

 

Ser w foliowej torebce włożyć do gorącej wody, obra-

cać torebką tak, aby ser równomiernie zmiękł. Masło 

utrzeć z serem topionym. Dodać drobno pokrojone jaj-

ka, ogórek, marchewkę, szczypiorek i pietruszkę. 

Wszystko dobrze rozetrzeć, doprawić solą, pieprzem. 

Można dodać również trochę pokrojonej szynki. Miękki 

żółty ser wyjąć z wody, rozwałkować jak ciasto na ma-

karon, posmarować masą, zwinąć jak roladę i w folii 

włożyć do lodówki. Schłodzoną roladę kroić w plasterki.  

Nadzienie można podawać także jako pastę do pieczy-

wa.  
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KRZYŻÓWKA  Wypełniony i wycięty ku-

pon konkursowy z hasłem należy 

dostarczyć do siedziby Biblioteki 

w Sułowie (Sułów 142, 22-448 

Sułów) do 15 kwietnia 2023 r. 

Wśród dostarczonych kuponów 

nastąpi losowanie nagrody, któ-

rą w tym miesiącu jest czajnik 

elektryczny FIRST Austria, któ-

rego sponsorem jest firma 

Przedsiębiorstwo Wielobranżo-

we KUMPEL Marcin Rybaczuk  

Zwycięzcą lutowej krzyżówki 

została Pani Dorota Rataj. Gra-

tulujemy i zapraszamy po od-

biór nagrody, którą jest Młynek 

elektryczny do kawy Bosch 

wraz z 1 kg świeżo palonej 

kawy ziarnistej 
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HUMOR 

Młody fotograf przynosi swoje zdjęcia do znanej gazety 

codziennej. Redaktor stwierdza: 

- Nasza redakcja przyjmuje tylko zdjęcia od fotografów 

o bardzo znanych nazwiskach. 

- To wspaniale! Nazywam się Mickiewicz.  

 

●   ●   ● 

 

- Grałeś kiedyś na jakim instrumencie? 

- Na skrzypcach. Nauczyciel mnie nawet porównał z 

Paganinim. 

- Niemożliwe, co powiedział? 

- "Paganinim to Ty nie będziesz"  

 

●   ●   ● 

 

Rozmowa o pracę: 

- Na tym stanowisku potrzebujemy odpowiedzialnej 

osoby. 

- To ja się nadaję. W poprzedniej pracy gdy się coś sta-

ło zawsze mnie wołali i mówili, że ja jestem odpowie-

dzialna...  

- Zostaje Ci dużo pieniędzy na koniec miesiąca? 

- Zostaje mi dużo miesiąca na koniec pieniędzy.  

 

 

Pacjent na oddziale intensywnej terapii: 

- Nie wiem dlaczego tu jestem. Ostatnie co pamiętam 

to, że żona weszła do przymierzalni i krzyknęła "za wą-

ska". I ją zapytałem czy sukienka czy przymierzalnia.  

 

●   ●   ● 

 

Przychodzi facet do baru i prosi o dwie pięćdziesiątki 

wódki. 

- Może jedną setkę - proponuje barman. 

- Nie, jedna jest za mojego kolegę na morzu, a druga 

dla mnie. 

I tak codziennie przez dłuższy czas. 

Po pewnym czasie przychodzi ten sam facet i prosi o 

jedną pięćdziesiątkę. 

- Co się stał? Przyjaciel utonął? 

- Nie. Ja przestałem pić.  

„Sekrety Wsi…” - Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Sułów 
 

 Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy mieszkańcom Gminy Sułów najserdeczniejsze życzenia: 
Niech wielkanocne przesłanie umacnia naszą nadzieję 
i pogodę ducha oraz daje nam siłę do dalszego działania. 
A świąteczne dni niech będą czasem spokoju, radości i zachwytu 
nad pięknem odradzającego się życia. 
 
 Życzymy Państwu zdrowych, rodzinnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych! 

Przewodniczący Rady 
Gminy Sułów 

Ryszard Pietrykowski 
Wójt Gminy Sułów 

Leon Bulak 
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