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W bieżącym, 2016 
roku, obchodzimy 
1050 rocznicę chrztu 
Polski. Tak tradycyjnie  
nazywamy chrzest 
księcia Mieszka I, 
który zapoczątkował 
p r o c e s 
chrystianizacji ziem 
polskich. Niekiedy 
uważa się go również 
z a  s y m b o l i c z n e 
wydarzenie, które 
by ło  początk iem 
państwa polskiego i 
polskiego Kościoła 

katolickiego. W Kościele polskim obchody rozpoczęły 
się wraz z początkiem roku liturgicznego. W świeckim 
wymiarze – rok jubileuszowy zacznie się od 1 stycznia. 
Z tej okazji warto sobie przypomnieć parę faktów 
historycznych. A także okoliczności, których z braku 
wiedzy o faktach – możemy się tylko domyślać. 
 
Chrzest księcia Polan Mieszka I odbył się w 966 r. 
Jest to pierwszy fakt historyczny związany z historią 
Polski, potwierdzony w źródłach pisanych. 
Wprawdzie historycy nadal sprzeczają się, czy jest to 
data właściwa, czy Mieszko I najpierw ożenił się z 
Dobrawą, a po roku przyjął chrzest, czy też pierwszy 
był chrzest, a dopiero potem ślub. Zamieszanie w 
ustaleniu daty wprowadzają najstarsze zabytki 
piśmiennictwa wspominające wydarzenie. W zasadzie 
dla nas, przeciętnych ludzi XXI wieku nie ma to 
większego znaczenia, a każdy Polak bez zastanowienia 
potrafi wymienić dwie daty – chrztu Polski i bitwy pod 
Grunwaldem, więc pozostańmy przy dacie 966r, tak 
mocno utrwalonej w naszej pamięci, (niektórzy 
badacze stawiają nawet hipotezę, że uroczystość ta 
miała miejsce 14 kwietnia, w Wielką Sobotę). Nie jest 
również udokumentowane, gdzie ów chrzest się odbył, 
w Poznaniu, czy w Gnieźnie.  
 Według opinii wielu historyków, decyzja księcia Polan 
Mieszka o przyjęciu chrztu wynikała przede wszystkim z 
jego rachub czysto politycznej natury. Pewne jest, 
że akt wiary Mieszka I – włączył nas w dziedzictwo 
kultury zachodniej i pchnął na drogę ku europejskiej 
cywilizacji. Należałoby więc przypomnieć tło 
historyczne tak ważkiego wydarzenia. 
 
Prof. Józef Kostrzewski w „Kulturze prapolskiej” pisze  
wyraźnie, że: „nie ulega wątpliwości iż dynastia 
piastowska nie rozpoczęła się od Mieszka I, lecz sięga w 
głąb wieku IX, rozpoczynając się – zgodnie z przekazem 
Galla Anonima – od pradziadka Mieszka I. Jest bowiem 
niemożliwe, aby państwo Mieszka I, opisane jako 
najrozleglejsze z zachodniosłowiańskich przez Ibrahima 
ben Jakuba (żydowski kronikarz, podróżnik i handlarz 
przyp. autor), stworzone zostało przez pierwszego 
historycznego władcę Polski." 
 
Tak więc należałoby przyjąć, że jakkolwiek większość 
historyków traktuje z przymrużeniem oka tę część 
kronik Galla Anonima, która opowiada o rodzie polskich 

władców wywodzących się od Piasta i o przodkach 
Mieszka I: Ziemowicie, Leszku i Ziemomyśle,  
to współczesna archeologia dostarcza niezbitych 
dowodów, że historyczny rozwój naszego państwa 
rozpoczął się na długo przed odnotowaniem w 963 roku, 
przez kroniki zachodnie, imienia Polski i jej księcia 
Mieszka.  
 
Dziedziczność tronu przyczyniała się do utrwalenia 
ustroju, zabezpieczała od zasadniczych wstrząsów  
i pozwalała wypracować  kierunek myśli politycznej.  
I tak pewnego dnia, przypuszczalnie na gnieźnieńskiej 
Górze Lecha, został podjęty i dojrzał pomysł czynu, 
który trwale ukształtował historię narodu polskiego  
i jego kulturę – zapadła decyzja przyjęcia 
chrześcijaństwa. Powody, które skłoniły Mieszka I  
i ówczesną elitę do tego kroku były tak liczne, że 
historycy, którzy je rozważają jeszcze na pewno nie 
wyczerpali tematu. 
 
W uproszczonej wersji historii podkreśla się 
przemyślność polskiego władcy, który przyjmując 
chrzest obronił księstwo Polan przed przymusową 
chrystianizacją przez Niemców.  Zapewne tak genialny i 
przenikliwy polityk jakim niewątpliwie był Mieszko brał 
i taki aspekt pod uwagę  ale rzeczywistość była bardziej 
skomplikowana. Niemcy – a konkretnie przygraniczni 
baronowie nie potrzebowali specjalnego pretekstu, 
by wkraczać na nasze ziemie. Pogańskie czy 
chrześcijańskie. Tak jak nie mieli wstrętu, by zawierać 
sojusze z pogańskimi Wieletami. Mieszko I nie wojował 
w tym czasie z Niemcami, wprost przeciwnie był nawet 
uważany za przyjaciela cesarza, toczył natomiast ciągłe 
i nie zawsze pomyślne walki ze słowiańskimi Wieletami, 
którzy z kolei byli sprzymierzeni z Czechami. Przyjęcie 
chrztu z Pragi nie było jednak tylko zabiegiem 
politycznym obliczonym na krótką metę, tj. na 
rozerwanie sojuszu Czechów z Wieletami, podejmując 
tak dalekosiężne postanowienie musiał je Mieszko 
wszechstronnie rozważyć. Na pewno brał pod uwagę to, 
że chrześcijaństwo uznawało  iż władza pochodzi od 
Boga, a chrześcijański książę to pomazaniec Boży, 
posłuszeństwo wobec którego jest obowiązkiem 
poddanych. Taki stan rzeczy musiał bardzo odpowiadać 
księciu, który zdecydowanie stanął nad społeczeństwem 
jako panujący. Nie była to rzecz zwykła we 
współczesnym mu społeczeństwie. Wiara pogańska 
utwierdzała stary obyczaj i stawiała poniekąd księcia na 
równi z jego własnymi poddanymi. Oczywiście są to 
tylko domysły, lecz taki układ nie mógł odpowiadać 
ambitnemu i przenikliwemu politykowi, który 
przypuszczalnie pragnął utrwalić władzę absolutną 
swojego rodu i  jego potomków. Z chwilą przyjęcia 
chrztu dzieło budowy monarchii polskiej zostało 
ukończone.  
 
Paweł Jasienica w „Polsce Piastów” stwierdza: „ Polska 
nie dlatego przyjęła chrzest, że brakło innego sposobu 
podźwignięcia się z barbarzyństwa i uniknięcia zagłady. 
Mieszko odrzucił starą wiarę, ponieważ państwo jego 
rozwinęło się i dojrzało do wielkich zadań, do szerszego 
niż dawniej udziału w dziejach Europy”. Czy 
stwierdzenie to jest prawdziwe? Zwykle myśli się o 

Chrzest Polski i jego znaczenie dla naszego narodu 
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naszych przodkach jako o ciemnych, prymitywnych 
barbarzyńcach, ale wyniki badań historycznych i 
archeologicznych powinny nas oduczyć lekceważenia 
ich umysłów. Wszelkie rozważania nad politycznymi 
przyczynami podjętej przez Mieszka decyzji nie 
uprawniają nas do pomijania osobistego wpływu na 
męża chrześcijańskiej księżniczki Dobrawy. To ona 
uświadamiała Mieszkowi wartość i znacznie nowej 
wiary, przychodzącej ze świata prastarej i wielkiej 
kultury.   
Abp Marek Jędraszewski przedstawiając rozważania o 
charakterze teologicznym odnoszące się do chrztu 
Mieszka stwierdza, że: „Decyzja Mieszka musiała 
wynikać najpierw z tego, że uświadomił sobie 
zupełnie inne niż w powszechnych dotąd mu znanych i 
zapewne przez niego podzielanych pogańskich 
wierzeniach znaczenie pojęcia „Bóg”, a następnie że 
istnieje całkowicie nowe, właściwe jedynie dla 
chrześcijaństwa pojęcie „odwieczne Słowo”, które 
sobą – jako Wcielone – objawiło pełną prawdę o 
Bogu.  
Uświadomiwszy sobie istotę chrześcijańskiego 
przesłania na temat Boga, Mieszko musiał też pojąć – 
i to jest drugi etap jego duchowej drogi – próżność 
wiary w pogańskie bóstwa. One nie dawały przecież 
żadnej gwarancji na życie po śmierci. Nadzieję 
wieczności dawała jedynie chrześcijańska wiara, 
głosząca wszczepienie w śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa poprzez chrzest”. 
 
Przyjęcie chrztu z Rzymu (za pośrednictwem 
Czechów) dawało Polsce dostęp do kultury liczącej 
tysiąclecia, dostęp do dzieł literatury czy sztuki 
Greków i Rzymian oraz niezmiernego zasobu wiedzy i 
doświadczeń w dziedzinie prawa, administracji i 
polityki. Poddanie się opiece papieża zabezpieczało 
młode państwo Polan przed zakusami państw 
ościennych i ich mieszaniem się w wewnętrzne sprawy 
polskie (przynajmniej częściowo), a także wskazało 
trwały kierunek, że  duchowa stolica Polski, jej 
kulturowy biegun jest w Rzymie. 
”Tym niemniej tak naprawdę wcale nie jest pewne, 
czy biorąc za żonę czeską księżniczkę Mieszko 

zobowiązywał się od razu do przyjęcia 
chrześcijaństwa. Na pewno był to związek polityczny, 
mający zagwarantować sojusz polsko-czeski. 
Czy jednak od początku w kontrakt ślubny wpisany 
był chrzest? Który odbył się dopiero rok później? 
Z punktu widzenia polityki Czech nie był to krok 
niezbędny. Pogańsko- chrześcijańskie małżeństwa 
w tym czasie nie były ewenementem. Niechętny 
Polsce z założenia biskup Thietmar odnotowuje, 
że to osobisty wpływ Dobrawy przesądził 
o ostatecznej decyzji polskiego księcia o przyjęciu 
nowej wiary” – pisze Anna Sarzyńska. 
Dobrawa musiała być znaczącą i mądrą kobietą skoro 
jej imię zapisali kronikarze z zasady niechętnie 
uznający zasługi niewieście. 
Wraz z Mieszkiem chrzest zapewne przyjęli ci z jego 
otoczenia, którzy stanowili warstwę kierowniczą, co 
wcale nie znaczy, że do domu powrócili jako inni 
ludzie. Nieprawdą jest też twierdzenie biskupa 
Thietmara, że cały lud polski natychmiast przyjął 
nową wiarę. Wiara w słowiańskich bogów 
utrzymywała się jeszcze bardzo długo, a 
chrześcijaństwo na ziemiach polskich pozostawało 
religią elit. 
 
Dzieło rozpoczęte przez Mieszka kontynuował jego i 
Dobrawy syn – Bolesław Chrobry. Jego zasługi zostały 
docenione przez Rzym i nagrodzone koronacją w 
1025r. I choć jego następcy przyszło się jeszcze 
zmagać z próbą przywrócenia pogaństwa (1034 rok) – 
to chrześcijaństwo w Polsce stało się nieodwracalnym 
faktem.  
Decyzja Mieszka okazała się najważniejszą w dziejach 
naszego kraju. 1050 rocznica tego wydarzenia 
to dobry czas, by sobie o niej przypomnieć. 

                  Opracowała Hanna Mrówczyńska 
 
Źródła: 
Paweł Jasienica „Polska Piastów” 
Strona internetowa – Abp Marek Jędraszewski – 
chrzest 966.pl 
Strona internetowa – Anna Sarzyńska – wpolityce.pl 

Modlitwa Jubileuszowa 1050 rocznicy Chrztu Polski 

Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski 
dziękujemy za łaskę wiary, 
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej 
Ojczyzny, 
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. 
 
Jezu Chryste, Synu Boży, 
Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. 
Pragniemy i prosimy, 
abyś kierował całym naszym życiem 
osobistym, rodzinnym i społecznym. 
 
Duchu Święty, źródło życia i miłości, 
wołamy o Twoje dary i charyzmaty, 
abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół, 

służyć braciom i siostrom miłością ofiarną 
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą 
Nowinę. 
 
Maryjo, nasza Matko i Królowo, 
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, 
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, 
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu 
świętego. 
 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, 
bądź uwielbiony, w naszej historii, 
teraz i na wieki wieków. 

Amen. 
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3 kwietnia 1940 roku ruszył pierwszy "transport śmierci" 
do Katynia, a następnie NKWD rozpoczęło masowe 
egzekucje polskich jeńców schwytanych po agresji ZSRR 
na Polskę.  
 
Współczesne sondaże wykazują, że tylko 17% Polaków 
wie co stało się w Katyniu. Trudno spokojnie przyjąć do 
wiadomości tak dramatycznie niską liczbę, szczególnie 
gdy ma się świadomość skali tragedii, która rozegrała 
się 66 lat temu. Być może to nie jest już ważne dla 
Polaka XXI wieku, zajętego zdobywaniem kolejnych 
dóbr materialnych. Nikogo nie namawiamy do 
rezygnacji z przyjemności życiowych ale nie 
zapominajmy, że świadomość historycznej prawdy jest 
jedną z najważniejszych wartości dla współczesnego 
człowieka.  
 
Wiosną 1940 roku, na mocy decyzji najwyższych 
władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
rozstrzelano co najmniej 21 768 obywateli Polski. 
Funkcjonariusze radzieckiej policji politycznej – NKWD- 
strzelali z broni krótkiej w tył głowy, a ciała wrzucali 
do masowych grobów w Katyniu pod Smoleńskiem, 
Miednoje koło  Tweru, Piatichatkach na 
przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w 
przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych 
miejscach, na których po zasypaniu sadzono drzewa by 
ukryć świadectwa zbrodni.  
 
Byli to zdaniem Ławrientija Berii – Ludowego Komisarza 
Spraw Wewnętrznych ZSRR (szefa NKWD),  
„zdeklarowani i nie rokujący nadziei poprawy 
wrogowie władzy sowieckiej”, dlatego uzasadnione 
było ich rozstrzelanie bez przedstawiania zarzutów, bez 
decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.  
Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz 
szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z 
rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, 
nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji 
ZSRR na Polskę—uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na 
podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow — zostali po  
17 września 1939 roku w różnych okolicznościach 
rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy 
wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę 
funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony 
Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby 
Więziennej. Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. 
osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu 
jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie 
o k u p o w a n y c h  p r z e z  Z S R R  K r e s ó w 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar 
zbrodni przebywające na tych terenach – ok. 22–25 tys. 
rodzin (ponad 60 tys. osób) – wysiedlono w kwietniu 
1940 roku do Kazachstanu.  
 
Jak powiedział historyk doktor Witold Wasilewski 
(Pracownik IPN): „Sowieci wiedzieli, kogo chcą 
zamordować, dlatego ich ofiarami padli 
przedstawiciele wojska, inteligencji, aparatu 
państwowego”. Według historyka, chcieli w ten sposób 

zniszczyć "elitę polskiego patriotyzmu" - warstwę 
wyjątkowo ważną dla całego narodu. Kalkulowali, że 
w ten sposób uda się zniszczyć naród polski 
i uniemożliwić odrodzenie się jakiejkolwiek polskiej 
państwowości na zaanektowanych przez ZSRR terenach.                    
Zbrodni dokonywano w kilku punktach : 
 
Katyń - wymordowano tam 4.410 jeńców z obozu 
kozielskiego. Jeńców transportowano w grupach od 50 
do ok. 330 osób. Ze stacji kolejowej oficerowie byli 
przewożeni autobusem na miejsce zbrodni, gdzie nad 
masowymi grobami młodszym i silniejszym ofiarom 
zarzucano na głowę płaszcze wojskowe (szynele) i 
wiązano ręce sznurem produkcji radzieckiej przyciętym 
na równe odcinki, po czym wszystkich zabijano z 
bliskiej odległości strzałem pistoletu Walther kal. 7,65 
mm, zwykle jednym w kark lub tył czaszki; niektóre 
ofiary były dodatkowo przebijane czworokątnym 
bagnetem radzieckim. Na miejscu zbrodni i pochówku 
znaleziono łuski od wymienionych pistoletów.  
 
Charków - wymordowano tam 3.739 jeńców z obozu 
starobielskiego. Konwoje docierały wagonami do 
Charkowa, a ze stacji kolejowej samochodami do 
wewnętrznego więzienia NKWD. Po identyfikacji 
jeńcom wiązano z tyłu ręce, wprowadzano do sali, w 
której wystrzałem w kark pozbawiano ich życia. Według 
ekspertów medycznych NKWD w takim przypadku 
przejście kuli przez rdzeń kręgowy powoduje skurcz 
mięśni i minimalny krwotok. Ciała zamordowanych z 
zawiązanymi za głowie płaszczami były w nocy 
wywożone ciężarówkami i grzebane. 
 
Kalinin-  wymordowano tam 6.314 jeńców z obozu 
ostaszkowskiego. Konwoje jeńców były doprowadzane 
piechotą po lodzie jeziora Seliger do miejscowości 
Tupik (obecnie Spławucziastok) i stacji kolejowej 
Soroga, dalej wagonami przez stacje Piena i Lichosławl 
trafiały do Kalinina (Tweru), do budynku NKWD. W 
piwnicy identyfikowano każdego jeńca, po czym 
skutego doprowadzano do celi z drzwiami obitymi 
wojłokiem. Podobnie jak w Charkowie strzałem  
z pistoletu Walther pozbawiano go życia 
 
Kijów - wymordowano tam 3.435 więźniów  
z Zachodniej Ukrainy. 
Mińsk - wymordowano tam 3.870 więźniów  
z Zachodniej Białorusi.  
 
Z obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie ocalało łącznie 395 jeńców wywiezionych 
do obozu w Juchnowie, a potem do obozu jenieckiego 
NKWD w Griazowcu. 
Masowe groby w Katyniu odkryli w październiku 1941 
roku (po zajęciu części ZSRR przez Niemców) dwaj 
polscy przymusowi robotnicy kolejowi pracujący 
w niemieckiej Organizacji Todt (organizacja mająca za 
zadanie budowę obiektów wojskowych); w marcu 1942 
roku odnaleźli je ponownie polscy robotnicy 
przymusowi, skierowani wcześniej z terenu woj. 
poznańskiego do pracy przez Niemców również 
pracujący w Organizacji Todt. Wśród robotników był 

Katyń — dlaczego? 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop-Mo%C5%82otow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeniec_wojenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeniec_wojenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_Pa%C5%84stwowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_Ochrony_Pogranicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_Ochrony_Pogranicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_Graniczna_II_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Wi%C4%99zienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Wi%C4%99zienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juchnow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_jeniecki_NKWD_w_Griazowcu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_jeniecki_NKWD_w_Griazowcu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Griazowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Todt
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m.in. Teofil Dolata, któremu na początku 1942 
zamieszkująca pod Witebskiem młoda Polka przekazała 
informację o pomordowanych polskich oficerach i 
wręczyła ukrywaną oficerską czapkę, którą jeden z 
przewożonych na egzekucję do lasu katyńskiego 
Polaków, miał wyrzucić z pociągu wołając Jeszcze 
Polska nie zginęła.  

 
Niemcy starali się wykorzystać ujawnione fakty 
propagandowo i 15 kwietnia 1943 roku  zaprosili do 
badań Międzynarodowy Czerwony Krzyż (MCK).  
17 kwietnia rząd gen. Sikorskiego niezależnie zwrócił 
się do MCK o zbadanie sprawy. MCK po sześciu dniach 
oświadczył, że gotowy jest uczestniczyć w 
ekshumacjach, jeśli poproszą o to wszystkie 
zainteresowane strony, a więc też ZSRR. Pozwoliło to 
Stalinowi zablokować działania MCK. Wobec tego 
władze niemieckie utworzyły Międzynarodową Komisję 
Lekarską (MKL) złożoną z 12 ekspertów z krajów 
zależnych od III Rzeszy i 1 eksperta ze Szwajcarii. 
Komisja przebywała w Katyniu od 28 do 30 kwietnia. W 
tym czasie Niemcy zapewnili członkom komisji 
niezbędne warunki pracy, przydzielili im ludzi do 
pomocy, dali swobodę działania i poruszania się na 
miejscu, w tym dokonywania wybranych ekshumacji 
oraz przesłuchiwania okolicznych mieszkańców. Wyniki 
jej badań opublikowano we wrześniu 1943 roku 
w Berlinie w sprawozdaniu pt. Amtliches Material zum 
Massenmord von Katyn wraz z innymi materiałami 
dotyczącymi Katynia (m.in. spis zidentyfikowanych 
zwłok).  
 
W odpowiedzi na komunikat Radia Berlin radio 
moskiewskie 15 kwietnia 1943 roku nadało 
komunikat Sowieckiego Biura Informacyjnego, który 16 
kwietnia 1943 roku opublikowano również w gazecie 
„Prawda”. Komunikat radziecki oskarżał o zbrodnię 

Niemców i stwierdzał, że polscy jeńcy wojenni 
pracowali w 1941 roku na robotach budowlanych na 
zachód od Smoleńska i latem 1941 roku wpadli w ręce 
wojsk niemieckich. Po zwróceniu się rządu polskiego 
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża „Prawda” 
opublikowała artykuł pt. Polscy wspólnicy Hitlera, a w 
nocy z 25 na 26 kwietnia polski ambasador Tadeusz  

Romer otrzymał notę o 
z e r w a n i u  s t o s u n k ó w 
dyp lomatycznych.  We 
wrześniu 1943 roku, po 
wyparciu armii niemieckiej 
ze Smoleńszczyzny, w 
K a t y n i u  n a t y c h m i a s t 
przystąpi ła  do  pracy 
s p e c j a l n a  e k i p a 
funkcjonariuszy NKWD i 
kontrwywiadu wojskowego. 
Odgrodziła ona miejsce 
pochówku, otworzyła mogiły 
i utworzyła dwa nowe 
miejsca pochowania zwłok. 
Funkcjonariusze NKWD 
umieszczali w grobach 
sfałszowane dokumenty, 
przygotowywali fałszywych 
świadków, a niewygodnych 
likwidowali lub skazywali na 
wieloletnie więzienie.  
 
Działania te trwały trzy 
miesiące, do stycznia 1944 
roku; w tym okresie dostęp 
do mogił mieli wyłącznie 
funkcjonariusze NKWD.                              

Władze ZSRR nigdy nie przyznały się do wymordowania 
polskich obywateli, a o dokonanie zbrodni oskarżały 
Niemców. W czasach PRLu wspominanie o Katyniu 
groziło więzieniem, w szkołach nie uczono o tych 
wydarzeniach. Jedyne publikacje dotyczące losu 
kilkunastu tysięcy polskich oficerów wymordowanych 
przez Sowietów docierały poprzez wydawnictwa 
podziemne lub zza granicy. Dopiero po upadku ZSRR, 
w 1992 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał 
Polakom kopie dokumentów dotyczących Katynia.  
Obecna postawa Rosji, która nie chce uznać tej 
tragedii jako ludobójstwa i nie chce oddać polskim 
historykom najważniejszych dokumentów dotyczących 
tej zbrodni, zasłaniając się klauzulą tajności, również 
bardzo źle świadczy o władzach Federacji Rosyjskiej.                                   
Zbrodnia Katyńska jest to zbrodnia ludobójstwa (bo 
wymordowano członków określonej grupy narodowej), 
zbrodnia wojenna (bo jej ofiarą padli jeńcy wojenni) i 
zbrodnia przeciwko ludzkości (bo cywilnych więźniów 
zamordowano z przyczyn politycznych – w oparciu o 
bezpodstawne oskarżenia). Dodajmy, że zbrodnia 
NIGDY NIE ROZLICZONA.  

Opracowała Hanna Mrówczyńska 
 

Źródła:  
strona internetowa - prawicowyinternet.pl/zbrodnia-
katynska/ 
Strona internetowa- nowahistoria.interia.pl/polska-
walczaca 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofil_Rubasi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witebsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Ruch_Czerwonego_Krzy%C5%BCa_i_Czerwonego_P%C3%B3%C5%82ksi%C4%99%C5%BCyca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://prawicowyinternet.pl/zbrodnia-katynska/
http://prawicowyinternet.pl/zbrodnia-katynska/
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Gminny Etap Konkursu Matematycznego MiMak 

W dniu 16 marca 2016r. w Szkole Podstawowej w 
Tworyczowie odbył się Gminny Etap Konkursu 
Matematycznego MiMak dla uczniów klas I, II i III szkół 
podstawowych.  
W konkursie brali udział uczniowie ze szkół w 
Michalowie, Tworyczowie i Sułowie, łącznie 11 uczniów 
klas III, 6 uczniów klas II i 6 uczniów klas I. Stopień 
trudności testów był dostosowany do poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów poszczególnych klas. Uczestnicy 
zmierzyli się ze zróżnicowanymi zadaniami 
konkursowymi. Każdy test zawierał zadania zamknięte i 
otwarte, badał stopień opanowania wiedzy i 
umiejętności wynikające z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego oraz wymagania 
ponadprogramowe. Na rozwiązanie zadań uczniowie 
mieli 45 minut. Emocje były bardzo duże, bo wszyscy 
chcieli wypaść jak najlepiej. Nagrody i dyplomy 
otrzymali uczniowie z najwyższą liczbą punktów, 
wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki ale 
gratulujemy wszystkim uczestnikom, życząc im 
sukcesów w kolejnych konkursach przedmiotowych. 
 Celem konkursu jest :  
- Wyłonienie najzdolniejszych uczniów w zakresie 
matematyki na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej. 
- Rozwijanie uzdolnień matematycznych u dzieci w 
młodszym wieku szkolnym. 
- Zwiększenie efektywności pracy z dziećmi zdolnymi. 

- Promowanie dorobku i 
osiągnięć uczniów. 
-Zwiększenie poziomu 
umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i logicznego 
myślenia.  
 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
 klsasa III 
 I miejsce – Szczerba Anna  ucz. 
ZS  w Sułowie, opiekun p. 
Małgorzata Kuźma, 
 II miejsce – Jakub Gil  ucz. ZS w 
Sułowie, opiekun p. Małgorzata 
Kuźma, 
 III miejsce – Krukowska Julia  

ucz. SP w Tworyczowie, opiekun  p. Jolanta Grela 
 III miejsce – Grela Aleksandra ucz. ZS w Michalowie, 
opiekun p. Jolanta Daniłowicz  
Klas II  
I miejsce – Wyłupek Kamil  ucz. SP w Tworyczowie, 
opiekun p. Teresa Nawrocka                             
II miejsce- Chmielewski Jakub  ucz. SP w 
Tworyczowie, opiekun p. Teresa Nawrocka  
II miejsce – Kowalik Kamil ucz. ZS w  Michalowie, 
opiekun p. Ewa Maciąg    
III miejsce – Kuźma Emilia ucz.ZS w Sułowie, opiekun 
p.Ewa Latawiec   
Klasa I  
I miejsce –Daniłowicz Kinga ucz. ZS w Michalowie, 
opiekun p. Joanna Popielec 
II miejsce – Grela Natalia ucz. ZS w Michalowie, 
opiekun p. Joanna Popielec 
III miejsce – Szostak Marta ucz. SP w Tworyczowie, 
opiekun p. Halina Godzisz 
III miejsce – Kozioł Anna ucz. ZS w Sułowie, opiekun p. 
Małgorzta Kuźma 
Do etapu powiatowego konkursu MiMak 
zakwalifikowali się uczniowie Anna Szczerba i Jakub 
Gil. 
 
                                       Waldemar Pomarański 

Wieści ze szkół 

Powitanie wiosny  

Już w średniowieczu, Jan Długosz, polski kronikarz pisał 
o zwyczaju palenia Marzanny. Marzanna była 
najprawdopodobniej pradawną słowiańską boginią zimy 
i zła. Dawniej Słowianie w dniu przesilenia wiosennego 
nakładali na snop słomy ubranie, wynosili go z wioski, 
podpalali i wrzucali do rzeki. Ta tradycja miała 
pobudzić do życia przyrodę i zapewnić dobre plony w 
nadchodzącym roku. Obecnie to głównie zabawa dla 
dzieci. Jest to świetna okazja do wyjścia ze szkoły i 
witania wiosny. 
21 marca skończyła się kalendarzowa zima i rozpoczęła  

kalendarzowa wiosna, tego dnia w naszej Szkole 
Marzannę wykonały dzieci z Oddziału Przedszkolnego, 
była to słomiana kukła ubrana bibułą. Dzieci z klas 
młodszych i starszych zebrane wokół słomianej panny 
żegnały zimę: MARZANNO, MARZANNO, TY ZIMOWA 
PANNO, DO OGNIA CIĘ WRZUCAMY BO WIOSNĘ WITAMY! 
Natomiast wiosnę powitały pięknymi piosenkami o 
wiośnie. Ze względów ekologicznych nasza Marzanna 
nie została wrzucona do rzeki lecz spalona na placu 
szkolnym. Teraz czekamy na cieplejsze i słoneczne dni 
wiosenne. 
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Dnia 18 marca 2016r. w Zespole Szkół w Michalowie 
odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu na 
„Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Udział w 
konkursie wzięły palmy wykonane przez dzieci z 
oddziału 4–latków, 5-6 latków, klas I-III, IV i VI szkoły 
podstawowej , klasy I gimnazjum oraz uczniów 
uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie pod 
kierunkiem swoich wychowawców wykonali palmy 
tradycyjne, z materiałów przyrodniczych takich jak: 
zielone gałązki bukszpanu i tui, suche trawy i kwiaty a 
wszystkie przyozdobione kwiatami z bibuły i 
wstążkami. Zdecydowano, że każda z klas zostanie 
nagrodzona dyplomem za pomysłowość i wkład pracy. 
Wszystkie palmy zostały przeniesione przez dzieci do 
kościoła parafialnego, gdzie brały udział w procesji 
podczas Niedzieli Palmowej. 

Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” 

Międzynarodowy Dzień Kobiet 

Dnia 01.03.2016 r. w Zespole Szkół w Michalowie 
odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. Przygotowali ją 
uczniowie klasy drugiej gimnazjum pod kierunkiem 
pani Doroty Gnieciak. O oprawę muzyczną części 
artystycznej zadbała pani Anna Jaworska wraz z 
solistką, Karoliną Roczeń. 
Akademię rozpoczęła pani dyrektor, Joanna 
Pomarańska, która poinformowała społeczność 
uczniowską o okazji spotkania i przygotowanego 
montażu słowno-muzycznego. Przypomniała o tym, że 
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o 
ustanowieniu dnia 1 marca NARODOWYM DNIEM 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH w hołdzie  bohaterom 
antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, z bronią w 
ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. 
 Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu. 
Następnie gimnazjaliści zapoznali wszystkich 
zgromadzonych z genezą święta oraz losami Żołnierzy 
Wyklętych. W tym roku zwrócono szczególną uwagę na 
fakt, iż wśród Wyklętych były wspaniałe młode Polki, 

dla których walka i praca były celem nadrzędnym. 
Młodzież przedstawiła  biografie: Danuty Siedzikówny, 
Janiny Wasiłojć-Smoleńskiej i Elżbiety Zawackiej. 
Akademia stanowiła formę uczczenia walki i ofiary 
oraz bólu i cierpienia, jakich doznali żołnierze drugiej 
konspiracji, ich niezłomnej postawy patriotycznej i 
przywiązania do tradycji niepodległościowych. 

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych" 

W dniu 8 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Michalowie 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. To dzień wyjątkowy, 
przede wszystkim dla wszystkich pań. 
 
  Część artystyczną przygotowali uczniowi z klas: VI 
szkoły podstawowej oraz  I-III gimnazjum. Akademia 
była prezentowana w formie humorystycznego 
teleexpresowego montażu słowno-muzycznego. 
Samorząd Uczniowski wręczył kwiaty pani Dyrektor, a 
pozostałym Paniom drobny upominek. 
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Jak co roku w Publicznym Gimnazjum w Michalowie w 
klasie drugiej realizowane są projekty edukacyjne. W 
październiku 2015r. w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły, panią Joanną Pomarańską sporządzono wykaz 
proponowanych tematów projektów edukacyjnych. 
Dziewięcioro z uczniów klasy II gimnazjum wybrało 
projekt pt.: ,, Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – 
spektakl na motywach ,,Małego Księcia” Antoine’a 
de Saint Exupery’ego, którego opiekunem została 
pani Dorota Gnieciak. 
 
 Opiekun przedstawił uczniom szczegółowe cele 
projektu i wspólnie z nimi ustalił harmonogram 
działań. Przygotowano i omówiono   z uczniami 
jednolity formularz karty projektu, kartę samooceny 
oraz oceny koleżeńskiej a także kartę społecznej 
oceny prezentacji i kartę oceny punktowej za projekt. 
27. 10. 2015 r. zawarto z uczniami kontrakt regulujący 
sposób realizacji projektu i uzyskano od rodziców 
zgody na udział ich dzieci w w/w projekcie. 
 
 Na zrealizowanie projektu uczniowie mieli 5 
miesięcy. Pracę nad projektem prowadzili wg 
ustalonego harmonogramu. Ich zadaniem było 
przygotowanie scenariusza, nauczenie się 
przydzielonych ról, opracowanie projektu scenografii, 
rekwizytów oraz kostiumów. 
Celem praktycznym projektu było stworzenie 
spektaklu na podstawie ,,Małego Księcia”. 
Pozostałe zrealizowane cele to: 

 wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych, 

 kształtowanie wrażliwości uczniów, 
umiejętność prezentowania własnej pracy. 
 
Warunkiem zaliczenia projektu było przygotowanie 
przedstawienia na podstawie ,,Małego Księcia”. 
Prezentacja projektu w formie spektaklu odbyła się  

17.03.2016 r. w obecności społeczności szkolnej i 
zaproszonych gości. Obecnością swoją zaszczycili nas: 
Grono Pedagogiczne na czele z Panią Dyrektor Joanną 
Pomarańską, rodzice drugoklasistów oraz uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Michalowie. 
 
Uczniowie na tę okazję pięknie udekorowali salę i 
przygotowali odpowiednią scenografię. 
Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem 
ogromu pracy uczniów i opiekuna. Przygotowanie 
uczniów oraz publiczne wystąpienie ocenili jako 
bardzo dobre. 
Po publicznym pokazie nastąpił poczęstunek 
integracyjny połączony z dyskusją. Tutaj z kolei 
dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice uczniów 
przygotowując słodkości i napoje.  
Wszyscy uczniowie zaliczyli projekt z wysoką 
punktacją. 

Projekt edukacyjny w gimnazjum 

Spotkanie z ratownikiem 

Dnia 16.03.2016r. w Zespole Szkół w Michalowie odbyło 
się spotkanie z wykwalifikowanym ratownikiem 
medycznym, p. Markiem Maciągiem. 
Ratownik przybył do naszej szkoły na zaproszenie p. 
Anny Jaworskiej w ramach zajęć  z edukacji dla 
bezpieczeństwa w klasie III gimnazjum. 
Temat spotkania brzmiał: „ Pierwsza Pomoc - 
Resuscytacja”. 
Pan Maciąg zapoznał uczniów z  pięciostopniowym 
schematem łańcucha przeżycia oraz z zagadnieniem 
związanym z resuscytacją. Następnie dokonał 
prezentacji udzielania resuscytacji krążeniowo-
oddechowej na fantomie. Po udzielonym instruktażu 
uczniowie mogli przećwiczyć  cały schemat udzielania 
pierwszej pomocy. W ocenie uczniów lekcja była 
ciekawa i wartościowa. Byli oni zadowoleni ze 
spotkania z ratownikiem. 
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Konkurs Matematyczny  

Dnia 04.03.2016r. uczniowie klasy drugiej i trzeciej 
gimnazjum  zmagali się z sudoku i zadaniami na  etapie 
szkolnym Konkursu Matematycznego o Nagrodę 
Dyrektora III LO w Zamościu. Do II etapu 
zakwalifikowano czterech uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Michalowie. 
18.03.2016 r. w Zamościu w finale naszą szkołę 
reprezentowali: 

Szymon Kowalczyk kl. II 
Maciej Pomarański kl. III 
Karolina Żuk kl. III 
Krzysztof Żuk kl. III  
Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie noty. Na 
wyróżnienie zasługują dwaj uczniowie – Krzysztof  Żuk 
i Maciej Pomarański, którym bardzo niewiele zabrakło, 
aby stanąć na podium. 

 Konkurs plastyczny "Tradycje wielkanocne" 

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Michalowie wzięli udział w 
kolejnej edycji Konkursu Plastycznego „Tradycje wiel-
kanocne” organizowanego przez Miejski Dom Kultury 
w Szczebrzeszynie. Każdy uczestnik konkursu mógł 
przygotować ozdoby wielkanocne w czterech katego-
riach: pisanka, palma, stroik i kartka świąteczna. 
       Podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem 
nagród laureatom i wyróżnionym odbyło się w czwartek 
17 marca w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie. 
Komisja oceniła ponad 150 prac, spośród których nagro-
dziła również kilka wykonanych przez naszych uczniów. 
Laureatami z naszej szkoły zostali: 
Arleta Chwiejczak, ucz. kl. II - I miejsce, 
Julia Kiecana, ucz. kl. V - I miejsce, 
Michał Chwiejczak, ucz. kl. II gim. - I miejsce, 
Wiktoria Maciąg, ucz. kl. I gim. - III miejsce. 
Wyróżnienie przypadło Anecie Poździk, ucz. kl. II-
gimnazjum. 

Konkurs Matematyczny im. ks. F. Jakóbczyka 

19 marca 2016 odbył się XX Konkurs Matematyczny im. 
ks. dra F. Jakóbczyka organizowany przez XXI Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. 
Konkurs  jest jedną z ważniejszych i coraz bardziej do-
cenianych imprez mających na celu popularyzację wie-
dzy matematycznej w regionie. W przeciwieństwie 
do istniejących konkursów (głównie organizowanych 
przez KO), których zadaniem jest wyłonienie talentów 
matematycznych, ten ma służyć przyzwyczajeniu do 
podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem 
zadań, przełamaniu niechęci do matematyki oraz emo-
cjonalnemu przygotowaniu ucznia do czekających go 
egzaminów. Pomysłodawcą i  głównym organizatorem 
jest wicedyrektor do spraw dydaktycznych w liceum 

pan Paweł Putowski. 
Każdego roku do zawodów przystępuje kilkuset uczniów 
klas drugich i trzecich gimnazjum. W roku szkolnym 
2015/2016 do rywalizacji przystąpiło ponad 600 
uczniów z gimnazjów województwa lubelskiego. 
Z Publicznego Gimnazjum w Michalowie w konkursie 
wzięło udział pięciu uczniów klasy trzeciej: 
Maciej Piasecki  
Maciej Pomarański 
Bartłomiej Tetlak 
Karolina Żuk 
Krzysztof Żuk 
Wyniki będą znane pod koniec kwietnia. 

Eliminacje regionalne turnieju piłkarskiego 

W dniu 18 marca 2016 roku w Nieliszu na boisku „Orlik” odbyły się eliminacje regionalne turnieju Piłkar-
skiego Coca-Cola Cup. W tej fazie rozgrywek udział wzięli gimnazjaliści z Michalowa. 

Drużyna reprezentowała szkołę w składzie: Kulesza Paweł kl. II, Godzisz Adam kl. II, Godzisz Piotr kl. II, Bubiłek 

Patryk kl. II, Jakub Kniaziowski kl. I, Krzysztof Jarosz kl. II, Sylwester Szady kl. II, Michał Chwiejczak kl. II. 

W swojej grupie uczniowie gimnazjum zajęli III miejsce, zaś w całym turnieju V miejsce. Opiekunem drużyny był 

Piotr Szczurek. 
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14 marca 2016r. odbył się I KONKURSU 
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „ZŁOTA 
NUTKA” organizowany przez Zespół Szkół w Sułowie 
pod patronatem Dyrektora ZS Pani Małgorzaty 
Kuźmy. 

Głównym celem konkursu było promowanie 
talentów artystycznych i wokalnych uczniów naszej 
szkoły. Konkurs został przeprowadzony w 3 
kategoriach wiekowych: dzieci kl. I-III; uczniowie kl. 
IV-VI i młodzież gimnazjalna. W tym roku repertuar 
konkursu obejmował wyłącznie polskie utwory z lat 
70tych. Każdy z uczestników prezentował 2 utwory 
a jury w składzie: p. Małgorzata Kuźma, p. Beata 
Mazurek i p. Maria Bartoszczyk brało pod uwagę 
następujące kryteria oceny: znajomość tekstu 
piosenki, interpretację prezentowanych utworów, 
muzykalność, aranżację i ogólny wyraz artystyczny. 
Za każde z kryteriów uczestnik mógł otrzymać od 1 
do 6 punktów, czyli maksymalnie (za wszystkie 
kryteria) 30 punktów. W przesłuchaniach udział 
wzięli soliści, duety i tria. Piosenki wykonywane 
przez uczniów to przeboje tamtych lat: „Tyle słońca 
w całym mieście” , „Małgośka”, „Ładne oczy”, „Daj 
mi tę noc”, „Dziwny jest ten świat”, „Moje jedyne 
marzenie” i inne. Zwycięzcami konkursu zostali: 

W kategorii kl. I-III 
I m –  Emilia Kuźma 
II m – Izabela Kozioł 
III m – Natalia Łysy, Magdalena Sobstyl i Jagoda 
Zakrzewska 
 W kategorii kl. IV-VI 
I m –  Mateusz Czerw 
II m – Julianna Godzisz i Aleksandra Pasieka 
III m – Jakub Kuźma 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W kategorii I-III Gim. 
I m –  Patrycja Hadaj 
II m – Edyta Kurzak 
 Wyróżnienia 
Nikola Nawrocka 
Jakub Gil 

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 
wyłonionym laureatom odbyło się 21 marca 2016r. 
podczas Dnia Talentów. 

Beata Mazurek 
 

Akcja społeczno-edukacyjna „ŻONKILE” 

Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół w Sułowie 
włącza się w Ogólnopolską Akcję Społeczno Edukacyjną 
‘’ŻONKILE” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w 73 rocznicę powstania w Getcie 
Warszawskim. Uczniowie klas IV-VI SP i I-III gimnazjum 
będą uczestniczyć w lekcjach dotyczących tematyki 
powstania. Klasy I-III gimnazjum obejrzą filmu o 
Powstaniu w Getcie Warszawskim, który będzie 

dostępny na stronie internetowej Muzeum POLIN. 
19 kwietnia 2016r. uczniowie naszej szkoły będą 
rozdawać na terenie szkoły symboliczne papierowe 
żonkile, które mają przypominać o rocznicy wybuchu 
Powstania w Getcie Warszawskim. 
Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w akcji. 

Wolontariat Zespołu Szkół w Sułowie 

Mała Ojczyzna - ludzie i miejsca 
  
Kolejny rok  Zespól Szkół w Sułowie może się pochwalić wysokimi notami uzyskanymi w konkursie zorganizowanego 
przez III LO w Zamościu im. C.K. Norwida. 
 
W kategorii mem - III nagrodę otrzymał Kamil Bartnik z kl. III a gimnazjum. 
W kategorii fotografia: I miejsce - Anna Latawiec kl. I gimnazjum, 
III miejsce - Diana Stańczyk kl. I gimnazjum. 

Małgorzata Szymanek 

Konkurs piosenki dziecięcej 
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Powiatowy konkurs czytelniczy „Czy znasz…?” 

IZABELA KOZIOŁ – LAURETKĄ I ETAPU 
POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „CZY 
ZNASZ…?” 

Dnia 04.04.2016 r. uczniowie klasy III: Izabela 
Kozioł i Jakub Gil przystąpili do I etapu powiatowego 
konkursu czytelniczego „Czy znasz...?” dla klas I-III 
szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest 
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu. Wyznaczone 
szczytne zadania i cele wymagały od uczestników 
dobrej znajomości szerokiego zakresu literatury. Wykaz 
książek i utworów do przeczytania podany został w 
regulaminie konkursu. Należy podkreślić, że oprócz 
znanych tekstów, uczniowie musieli zapoznać się z 
wieloma współczesnymi utworami z zakresu literatury 
dziecięcej.  
I etap odbył się w siedzibie właściwej biblioteki w 
Zamościu oraz w filiach w Biłgoraju, Hrubieszowie i 
Tomaszowie Lubelskim Łącznie w konkursie wzięło 
udział 195 uczniów z 57 szkół podstawowych. Nasi 
uczniowie przystąpili do konkursu w Zamościu wraz z 
liczną, bo ponad 80-cioosobową grupą rówieśników z 

różnych szkół naszego powiatu.  
Z konkursem wiązały się wielkie emocje i nadzieje. 
Czas przeznaczony na przygotowania zaowocował 
sukcesem. W grupie 33 laureatów zakwalifikowanych 
do II etapu regionalnego znalazła się nasza Iza. Jej 
sukces jest tym większy, że z maksymalnej do zdobycia 
liczby 31 punktów, Iza zdobyła punktów 30. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki, gdyż mamy nadzieję na 
uzyskanie przez Izę równie wspaniałego wyniku w 
kolejnym już etapie konkursu, który odbędzie się 12 
kwietnia w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. 

W tym miejscu należy pogratulować także 
Kubie, któremu do zwycięstwa zabrakło tylko jednego 
punktu. Mimo to Kuba może być dumny z uzyskanego 
wyniku, a także z samodzielności i zaangażowania, 
jakimi wykazał się w przygotowaniach do konkursu.  

Zdjęcia, sprawozdanie, szczegółowe wyniki 
oraz informacje na temat konkursu umieszczone są na 
stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w 
Zamościu http://www.bipe.pl/ 

Renata Duda 

Dzień Talentów w Zespole Szkół w Sułowie 

Od 2013 roku w pierwszy dzień wiosny w naszej szkole 

organizowany jest DZIEŃ TALENTÓW. To wydarzenie 

stało się już tradycją naszej szkoły. W tym roku po raz 

pierwszy aktywnie uczestniczyła w nim Szkoła 

Podstawowa, która w grudniu 2015r. otrzymała 

zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Na „ 

rozkręcenie” imprezy uczniowie zostali podzieleni na 

grupy. I tak: 

Czterolatki i klasa 0 wykonywały wiosenne gaiki oraz 

plakat o tematyce wiosennej 

Klasy 1-3 SP wraz z panią dyrektor Małgorzatą Kuźmą 

uczyły się udzielania pierwszej pomocy w sali zabaw. 

Klasy 4-6 z panią Lidią Kowalik i panią Dorotą Bojarską - 

Śledź rozwiązywały zagadki matematyczne. 

Uczniowie gimnazjum prezentowali wyreżyserowane 

przez siebie filmy o tematyce profilaktycznej. 

O godzinie 910 uczniowie zostali zaproszeni do 

obejrzenia inscenizacji o tematyce profilaktycznej 

zgłoszonych do konkursu pt. ”Uwikłana”.  

Główna część imprezy czyli PREZENTACJA TALENTÓW 

rozpoczęła się o godzinie 1015 w sali gimnastycznej. 

Prowadzące przypomniały wszystkim, że sam talent to 

nie wszystko. Aby osiągnąć sukces potrzeba dużo pracy. 

Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły wybitnie 

uzdolnieni w różnych dziedzinach. Dzięki swojej 

ciężkiej pracy zdobyli oni czołowe miejsca w 

konkursach i zawodach sportowych. Zasłużyli na 

szczególne wyróżnienie w tym dniu : 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

1.Emilia Kuźma – zdobyła I miejsce w Gminnym 

Konkursie Gramatyczno- Ortograficznym 

2.Jakub Gil-zdobył III miejsce w Gminnym Konkursie 

Gramatyczno- Ortograficznym 

3.Anna Szczerba zdobyła I miejsce w Gminnym 

Konkursie Matematycznym MiMaK i zakwalifikowała się 

do III etapu konkursu, który odbędzie się w Zamościu 

4.Jakub Gil zdobył II miejsce w Gminnym Konkursie 

Matematycznym MiMaK i zakwalifikował się do III etapu 

konkursu, który odbędzie się w Zamościu 

5.Anna Kozioł zdobyła III miejsce w Gminnym Konkursie 

Matematycznym MiMaK 

6.Emilia Kuźma zdobyła III miejsce w Gminnym 

Konkursie Matematycznym MiMaK 

7. Dawid Kijek – zdobył I miejsce w Gminnym Konkursie 

Wiedzy Pożarniczej. 

8. Jakub Kijek i Natalia Krzyszczak uczestniczyli w II 

etapie konkursu matematycznego „SZPAK”. 

9. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

PANGEA uczestniczyli uczniowie: Kl. IV 

Natalia Krzyszczak  

Beata Tomaszewska 

Emilia Kuźma 

http://www.bipe.pl/
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Julia Sobstyl 

Julia Godzisz 

Wiktoria Godzisz 

Krystian Matwiej 

Milena Rak 

Kl. V 

Berdak Szymon 

Kijek Jakub 

Kijek Dawid 

Wiktoria Tyszko 

Kl. VI 

Malwina Nawrocka 

Agata Krawczyk 

 

GIMNAZJUM 

1.Weronika Budziło – II miejsce w konkursie 
recytatorskim „W kręgu poezji Jana Twardowskiego”. 

2. Weronika Budziło – III miejsce w konkursie „Moja 
mała ojczyzna” – kategoria: opowiadanie. 

3. Weronika Budziło i Katarzyna Mróz – finalistki VII 

Dyktanda Zamojskiego. 

4. Damian Woszak – I miejsce w Gminnym Konkursie 

Wiedzy Pożarniczej. 

5. Kamil Kołodziejczyk, Patrycja Romanowska i Michał 
Woźny – zakwalifikowali się do powiatowego etapu 
konkursu matematycznego ZAGIMAK. 

6. Kamil Kołodziejczyk i Kamil Bartnik – zakwalifikowali 
się do finału Konkursu Matematycznego o nagrodę 
Dyrektora III LO w Zamościu. 

7. Lidia Knap – III miejsce w Konkursie 
Bożonarodzeniowym na kartkę świąteczną – technika 
wykonania orgiami. 

8. Katarzyna Juźwiak – II miejsce w konkursie 

„Matematyczne Orgiami” organizowanym przez II 

Gimnazjum w Rzeszowie. Wyróżnienia w tym samym 

konkursie otrzymali Lidia Knap i Michał Roczeń. 

9. Katarzyna Mróz – uczestniczyła w II etapie 

okręgowego konkursu z języka polskiego 

organizowanego przez Lubeskiego Kuratora Oświaty 

oraz w finale II etapu okręgowego konkursu z 

języka polskiego organizowanego przez Lubeskiego 

Kuratora Oświaty. 

10. Anna Latawiec - I miejce w konkursie „Moja mała 

ojczyzna” – kategoria: fotografia 

11. Diana Stańczyk - III miejsce w konkursie „Moja mała 

ojczyzna” – kategoria: fotografia 

12. Kamil Bartnik - III miejsce w konkursie „Moja mała 

ojczyzna” – kategoria: mem. 

13. Klaudia Chmielewska – wyróżnienie za konkurs 
zorganizowany przez MDK w Zamościu „Przemocy 
mówię NIE!”. 

14. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

PANGEA uczestniczyli uczniowie: 

Jakub Bartnik 

Konrad Brodaczewski 

Patrycja Romanowska 

Michał Woźny  

Karolak Szymon 

Kamil Bartnik 

Kamil Kołodziejczyk 

Patrycja Hadaj 

Aneta Pasieka 

Damian Woszak 

Katarzyna Mróz 

Od dawna wiadomo, że nasza szkoła to zagłębie 

niezwykle utalentowanych uczniów. Duże zdolności 

recytatorskie zaprezentowały Weronika Budziło w 

wierszu Wisławy Szymborskiej pt. ”Nic dwa razy’’ i 

Weronika Woszak w wierszu Zbigniewa Herberta 

pt. „Kamyk”. Weronika Budziło przeczytała także 

własne opowiadanie pt. „Moja mała ojczyzna”. 

Po wręczeniu przez Panią Dyrektor dyplomów i 

nagród laureatom konkursu „Złota Nutka” –na piosenkę 

z lat 70-tych laureaci- Mateusz Czerw kl. IV i Kuźma 

Emilia kl. II zaśpiewali piosenki finałowe. 

W naszej szkole wiele osób posiada nieprzeciętne 

zdolności muzyczne, które rozwijają w szkole 

muzycznej. W tym dniu mieliśmy okazję do wysłuchania 

koncertu: Mateusza Czerw, Malwiny Nawrockiej, 

Mateusza Brodaczewskiego. 

Talent wokalny zaprezentowały: Katarzyna 

Juźwiak, Martyna Kniaziowska, Gabriela Skawińska i 

Malwina Nawrocka. 

Ogromny aplauz zdobył pokaz gimnastyki 

artystycznej w wykonaniu Emilii Kuźma, baletu 

zaprezentowanego przez Natalię Łysy oraz układu 

tanecznego w wykonaniu uczennic klasy I gimnazjum.  

Talent muzyczny i recytatorski w połączeniu ze 

zdolnościami językowymi mogliśmy usłyszeć dzięki 

uczniom klas IV-VI. Wystąpili: 

1.Milena Rak- wiersz pt. „Month” 

2.Kuźma Jakub-wiersz pt. „Fussy Fredy” 

3.Natalia Krzyszczak- wiersz pt.” Fussy Fredy” 

4.Wiktoria Tyszko i Weronika Sak- wiersz pt. „My mate 

Polly” 

5.Czerw Mateusz- piosenka „My heart will go one” 

6.Lipski Mateusz- piosenka 

7.Agata Krawczyk, Roksana Braszko i Karolina Kuźma- 

piosenka „Welcome to the club” 

8.Marlena Mazur- piosenka 

9.Malwina Nawrocka i Gabriela Skawińska- piosenka 

Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na 

inscenizację o tematyce profilaktycznej pt. „Uwikłana” 

a także słodka niespodzianka, w postaci cukierków dla 

wszystkich uczniów, przygotowana przez Panią 

Dyrektor. 

 

Żałujemy, że nie wszyscy zdolni uczniowie mieli szansę 

pokazać swoje umiejętności. Ale nic straconego. Mamy 

nadzieję, że za rok znów będziemy mogli podziwiać 

najlepszych. Wszystkim uczestnikom tegorocznej 

imprezy gratulujemy i życzymy wytrwałości 

w doskonaleniu Waszych nieprzeciętnych zdolności. 

Mariola Wanat 
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Eliminacje gminne Turnieju BRD odbyły się w 
dniu 7 kwietnia 2016 r. w ZS w Sułowie.  

Głównym celem Turnieju są działania na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci 
i młodzieży szkolnej.  

Turniej oficjalnie rozpoczęła Pani Małgorzata 
Kuźma - dyrektor ZS w Sułowie i Pan Leon Bulak - 
Wójt Gminy Sułów. Nad prawidłowym i bezpiecznym 
przebiegiem rywalizacji czuwał zaproszony policjant mł 
asp. Łukasz Kozioł. 

W eliminacjach wzięli udział uczniowie trzech 
szkół podstawowych: Sułów (Szymon Żuk, Weronika 
Sak, Roksana Braszko, Michał Magdziarz, opiekun Anna 
Godzisz), Kolonia Tworyczów (Przemysław Wyłupek, 
Kamila Koziej, Mateusz Krzeszowski, Weronika 
Traczykiewicz, opiekun Marzena Złomańczuk) i 
Michalów (Milena Kowalczyk, Michał Mazurek, Paweł 
Misiarz, Zofia Gnieciak, opiekun Piotr Szczurek) oraz 
dwie drużyny z gimnazjum: Sułów (Patrycja Hadaj, 
Kamil Bartnik, Jakub Kamiński, opiekun Anna Godzisz) i 
Michalów (Maciej Pomarański, Krzysztof Żuk, Natalia 
Granda, opiekun Piotr Szczurek). Zgodnie z 
regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju BRD drużyna ze 

szkoły podstawowej składa się z 4 osób (2 dziewczynki i 
2 chłopców) i 3-osobowa z gimnazjum. 

Zwyciężyły drużyny, której uczniowie uzyskali 
najmniejszą łączną liczbę punktów z testu wiedzy, 
testu ze skrzyżowań i toru przeszkód, tzn. popełnili 
najmniej błędów w testach oraz uzyskali najmniej 
punktów karnych na torze przeszkód. 
Wyniki uczniów szkół podstawowych: 
I miejsce – SP w Sułowie 
II miejsce – SP w Michalowie 
III miejsce – SP w Kolonii Tworyczów 
I miejsce indywidualnie zajął Szymon Żuk z kl. VI. 
Wyniki uczniów gimnazjum: 
I miejsce – PG w Sułowie 
II miejsce – PG w Michalowie 

I miejsce indywidualnie zajął Kamil Bartnik z 
kl. IIIa. 

Na eliminacjach powiatowych, w dn. 14 maja w 
WORD w Zamościu, Gminę Sułów będą reprezentowały 
drużyny, które zajęły pierwsze miejsca, tj. SP 
w Sułowie i PG w Sułowie. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Sułów 
Panu Leonowi Bulakowi za ufundowanie atrakcyjnych 
nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju w postaci 
przydatnych akcesoriów rowerowych. 

Podczas Turnieju panowała sympatyczna i 
życzliwa atmosfera wśród uczestników, opiekunów i 
zaproszonych gości. Miłym akcentem była zgromadzona 
publiczność, tj. uczniowie ZS w Sułowie ubrani w 
koszulki odblaskowe, ponieważ 7 kwietnia to 
zorganizowany przez SU „dzień koszulki 
odblaskowej”. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju, 
opiekunom, gościom, sponsorom i życzymy jak 
najlepszych wyników na eliminacjach powiatowych. 

Szczegółowe wyniki rywalizacji i galeria zdjęć z 
Turnieju do obejrzenia na stronie 
zssulow.szkolnastrona.pl. 

Anna Godzisz 

 

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
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Szkolny konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu 

Dnia 18.03.2016r. w ramach programu „Trzymaj 
formę” odbył się konkurs wiedzy o zdrowym odżywia-
niu. Jego celem było promowanie zdrowego stylu życia, 
popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na 
temat racjonalnego odżywiania się. Konkurs miał formę 
pisemnego testu wiedzy. Przystąpiło do niego 10 
uczniów gimnazjum.  

I miejsce zajeły uczennice: Aneta Pasieka kl. 
IIIa i Maria Kościk kl. IIIb. 

Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą 
wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania oraz prowadze-
nia zdrowego stylu życia. 

Komisja Konkursowa, w skład której weszli: na-
uczyciel biologii – Marta Misiarz, nauczyciel języka pol-
skiego – Małgorzata Szymanek, nagrodziła pamiątkowy-
mi dyplomami uczniów, którzy uzyskali 3 najwyższe wy-
niki z testu. 

Opiekun konkursu: Marta Misiarz 

Finał Zamojskiego Dyktanda VII  

Do finału konkursu VII Zamojskiego Dyktanda zakwalifikowały się dwie uczennice gimnazjum: 
Katarzyna Mróz 
Weronika Budziło 

Konkurs organizowany był przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. S. Szymonowica w Zamościu oraz II LO 
im. M. Konopnickiej w Zamościu i polegał na napisaniu samodzielnie dyktanda przesłanego przez organizatorów, 

pod nadzorem Komisji szkolnej. 

Międzyszkolny Konkurs „Matematyczne Origami” 

Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 2 im. 
Janusza Korczaka w Rzeszowie. Konkurs przeznaczony 
był dla uczniów z wyobraźnią i chęcią tworzenia. 
Warunkiem uczestnictwa było własnoręczne 
wykonanie wielościanu techniką origami modułowego.  

Cel konkursu to motywowanie uczniów do 
pogłębiania wiedzy z geometrii, rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
koncentracji i wytrwałości, popularyzacja wiedzy i 
umiejętności z zakresu origami modułowego.  

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 76 

uczniów z województwa podkarpackiego i lubelskiego. 
Niektórzy uczniowie przygotowali po dwie prace 
konkursowe. 

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 4 
uczniów: Katarzyna Mróz, Lidia Knap, Katarzyna 
Juźwiak, Michał Roczeń. Zdobywcami wysokich lokat 
okazali się: 

II miejsce: Katarzyna Juźwiak 
Wyróżnienie: Lidia Knap  i  Michał Roczeń. 
 

Mariola Wanat 

VI Zamojski Przegląd – Reportaż 2016 

Kolejnym przedsięwzięciem organizowanym przez II 
Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w 
Zamościu, do którego moi uczniowie przystępują 
rokrocznie jest Zamojski Przegląd – Reportaż 2016 – 
edycja jubileuszowa .Mottem szóstego przeglądu ,, 
Reportaż” zastały słowa poetki Urszuli Kozioł: ,,Co nam 
pisane, nigdzie zapisane nie jest. Zbyt nagle się to 
dzieje i jest nieprzewidziane”. 

Hasło tegorocznej edycji otworzyło przed autorami 
prac wiele możliwości odniesienia się do konkretnych 
wydarzeń, zjawisk i form ludzkiej aktywności. Słowa 
poetki miały zainspirować młodych twórców do tego co 
zechcą w otaczającym ich świecie zobaczyć, by 
następnie opisać to w swoim reportażu. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się pięciu uczniów 
klasy II gimnazjum . Cztery osoby wybrały kategorię 
reportażu literackiego: Weronika Budziło, Weronika 

Woszak, Katarzyna Juźwiak, Bartłomiej Krukowski , 
jedna osoba- Magdalena Kobylas wybrała kategorię 
fotoreportażu. 

Założeniem Przeglądu było budzenie wrażliwości, 
kształtowanie postaw i systemów wartości młodego 
człowieka, motywowanie uczniów do rozwijania swoich 
talentów, a także promowanie zwycięzców konkursu 
poprzez prezentację prac w lokalnych mediach. 

Najlepsze reportaże zostaną opublikowane w 
Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym i Gazecie 
Akademickiej PWSZ ,,Skafander”. Finał Przeglądu 
zaplanowany jest na kwiecień 2016. 

Serdecznie gratuluję moim uczniom i życzę 
zwycięstwa w konkursie. 

Iga Niewiadomska- Kostrubiec 
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Palą się trawy! 

Wiosna, zaczął się sezon wypalania traw i jak to często 
bywa paląca się, sucha po zimie trawa, wymyka się 
spod kontroli. Wystarczy, że wiatr zmieni kierunek, a 
zagrożone stają się pobliskie zabudowania i lasy.                                                                                                                       
W poniedziałek, 4 kwietnia, paliło się w Żrebcach – 
pożar gasiły dwie jednostki OSP  ze Źrebiec i Sułowa, 
we wtorek, 5 kwietnia, o wiele większy pożar wybuchł 
w Deszkowicach Starej Wsi. Tu już musiało 
interweniować 6 jednostek straży: OSP Sułów, 
Tworyczów, Deszkowice, Bodaczów, Nielisz i Straż 
Zawodowa ze Szczebrzeszyna. Przez dwa dni 
pracownicy GOPS, Biblioteki, interesanci i okoliczni 

mieszkańcy Sułowa widzieli jak zmęczeni wracali: 
Mieczysław Poźniak, Zdzisław Dudek, Tomasz Derylak, 
Mariusz Bulak, Mirosław Bulak i Robert Głąb, a przecież 
może się tak zdarzyć, że przez ludzką lekkomyślność 
nie zdążą oni na czas z pomocą tam, gdzie będą 
naprawdę potrzebni. Już nie mówiąc o tym, że w 
Polsce w 2015 roku podczas gaszenia pożarów traw 
zużyto 256353 litrów wody, co odpowiada pojemności 
68 basenów olimpijskich. I pomyśleć, że tak marnotrawi 
się wodę w czasach gdy jej zasoby są coraz mniejsze, a 
ekolodzy biją na alarm.  
 
Strażacy mówią, że walka z palącymi się trawami jest 
walką z wiatrakami, ledwo ugasi się jeden ogień, a już 
pojawia się następny.  Trudno przekonać ludzi, że 
wypalanie traw nie tylko nie przynosi żadnych korzyści, 
a wręcz przeciwnie jest szkodliwe, bez względu na to, 
czy jest to łąka, czy nieużytek. 
 
 Nieużytki, wbrew swojej nazwie, potrafią być 
wyjątkowo użyteczne dla okolicznej przyrody. A to 

dlatego, że zamieszkuje je wiele gatunków roślin i 
zwierząt, w tym także chronionych. Zatem łatwo sobie 
wyobrazić, jak wielkie spustoszenie sieje niszczycielski 
żywioł, jakim jest ogień. W płomieniach lub na skutek 
podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych 
zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), 
ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
Przed ogniem nie uciekną bezkręgowce, m.in. 
dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę 
gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne 
i pasożytnicze). Bezpowrotnie niszczone są siedliska 

wszystkich stworzeń, które żyją w trawie, a których nie 
widzimy. Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich 
kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych 
owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i 
zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz 
wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. 
Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami 
są biedronki, zjadające mszyce.  
 
W płomieniach giną także pszczoły i trzmiele – co 
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w 
konsekwencji obniżenie plonów roślin. Nieodłącznym 
towarzyszem ognia jest zawsze dym. Ten, który 
pochodzi z wypalania, potrafi być bardzo trujący. 
Przede wszystkim znajdują się w nim rakotwórcze 
węglowodory, dwutlenek węgla oraz dwutlenek siarki. 
Taka mieszanka może spowodować zatrucia, a w 
konsekwencji – choroby (alergie, nowotwory).  
A co równie ważne, w wyniku wypalania trawy ziemia 
się wyjaławia – zostaje zahamowany naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.  

Pożar w Deszkowicach Starej Wsi (źródło: www.szczebrzeszyn.info) 

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/temperatura
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/plazy
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ssaki
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dwutlenek-wegla
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I jeszcze jedno – w pożarach co roku giną ludzie. 
Wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo i 
społecznie szkodliwe, to także surowo zabronione. Za 
wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (t.j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl 
art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: 
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 

rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
W walkę z procederem wiosennego wypalania traw 
włączyła się także Unia Europejska. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega, że 
rolnik, który łamie prawo, może otrzymać unijne 
dopłaty pomniejszone nawet o 20 procent.  
 

Opracowała Hanna Mrówczyńska 
 
Źródło: Strona internetowa: www.ekologia.pl 

RECENZJA książki „Krąg” Bernarda Miniera  

 "Krąg" autorstwa Bernarda Miniera został mi 
polecony przez koleżankę. Do przeczytania tej książki 
zachęcił mnie  również tajemniczy tytuł, krótki opis 
oraz sama okładka.  
 
 "Krąg" jest kontynuacją debiutanckiej książki 
Francuza pt. "Bielszy odcień śmierci", jednakże można 
przeczytać ją jako odrębną historię. Thriller 
rozpoczyna się od zgłoszenia morderstwa kobiety, 
która została utopiona we własnej wannie. 
 
  Akcja utworu rozpoczyna się w małym 
miasteczku o nazwie Marsac. Sąsiad kobiety zauważa 
uchylone okno w jej domu i lalki pływające w basenie. 
Obok basenu dostrzega również siedzącego 
mężczyznę. Po obserwacjach postanawia zawiadomić 
Policję. Sprawa została powierzona policjantowi 
Martinowi Servazowi. Śledztwo wykazuje, że ofiarą 
była młoda, uniwersytecka wykładowczyni- Claire 
Diemar. Wspomnianym wyżej mężczyzną jest bowiem 
podejrzany o zabójstwo nauczycielki uczeń- Hugon. 
Jak okazuje się później matka Hugona była dawną 
miłością śledczego. 
 
 W magnetofonie znaleziono odtworzoną płytę 
Mahlera. Śledczy odczytują to jako wizytówkę 
zabójcy. Pierwsze podejrzenie pada na Juliana 
Hirtmanna- bezwzględnego seryjnego mordercę, który 
zbiegł dwa lata wcześniej. To jedynie początek 
niezwykłych zdarzeń w niegdyś małym, spokojnym, 
studenckim miasteczku Marsac. Z biegiem czasu 
pojawiają się kolejne fakty, ofiary i kolejni 
podejrzani. 
 
 Fabuła powieści jest niezwykle rozbudowana. 
Czytelnik nie wie co będzie dalej. W książce następują 
nieprzewidywalne zwroty akcji, co jeszcze bardziej 
zachęca do lektury. Sprawnie ułożone fabularne 
bogactwo logiczne idzie w parze z wielowątkowością i 
zagadkowością, w której nie może zabraknąć 
złowrogiej tajemnicy zamkniętej w klimacie 
południowo-wchodniej Francji. Miasteczko Marsac jest 
efektem wyobraźni autora. 
 
 Ta książka skierowana jest zarówno do 
młodzieży, jak i dorosłych lubiących dreszczyk emocji. 
"Krąg" Bernarda Miniera to znakomity thriller, który 

"Chwyta za gardło i ani na chwilę nie puszcza". Pisarz 
doskonale zadbał o czytelnika, którego traktuje jak 
równorzędnego gracza w rozgrywce kryminalnej. 
 Z całym uznaniem dla Bernarda Miniera mogę 
jak najbardziej polecić tę książkę każdemu. Uważam, 
że jest to doskonała pod każdym względem powieść 
kryminalna, która zaciekawi każdego. Jest idealnym 
sposobem na wypełnienie wolnego czasu i budowanie 
własnej wyobraźni. 
 
Angelika Klajn  
Uczennica klasy II  Publicznego Gimnazjum w 
Michalowie. 
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Niemal każdy, nieco bardziej zorientowany w 
naturalnych metodach pielęgnacji zdrowia i urody 
słyszał, o wyjątkowych właściwościach, jakie posiada 
olejek oregano. Wytwarzany z wieloletnich ziół 
cechuje się bardzo wysokim poziomem 
przeciwutleniaczy, doskonale radzących sobie z 
niszczącymi wolnymi rodnikami. Olejek oregano 
posiada jednak bardzo wiele różnych innych 
zastosowań, które mogą okazać się niezwykle 
korzystne dla Ciebie i Twojej rodziny. Dowiedz się o 
najważniejszych z nich. 
 
Wraz z niebywałym rozwojem nauki i praktyki wciąż 
zdobywa się nowe informacje na temat 
terapeutycznych i niezwykle przydatnych 
właściwościach olejku oregano. Zauważyć się da 
szczególnie duży postęp w zakresie studiów nad jego 
właściwościami, wspomagającymi działalność obronną 
organizmu. Nowo zdobywana wiedza jest w coraz 
większym stopniu wykorzystywana nawet przez 
największe firmy farmaceutyczne, szczególnie ceniące 
w uzdrawiającym oleju dwie substancje aktywne, czyli 
karwakrol oraz tymol. Wykazuje on jednak znacznie 
więcej różnorodnych właściwości, z których warto na co 
dzień korzystać, zupełnie domowymi sposobami. 
Jakie najważniejsze właściwości wykazuje olejek 
oregano? 
 
1. Zwalczanie infekcji 
W odniesieniu do olejku oregano nauka wykazuje jasno 
bardzo szeroki zakres skuteczności, w zwalczaniu wielu 
różnych stanów bakteryjnych i grzybicznych. Posiada on 
zdolność leczenia w przypadku wystąpienia drożdżaków 
Candida Albicans, różnych form Aspergillus, infekcji 
pochwy czy różnych innych zakażeń. Wiele badań 
wskazuje, że olejek oregano wykazuje również silne 
działanie obronne, przeciwko bakteriom E coli i 
salmonelli. Z tego względu wiele firm 
farmaceutycznych wykorzystuje jego właściwości w 
coraz liczniejszych preparatach zdrowotnych. 
 
2. Ochrona przed pasożytami i drobnoustrojami 
Każdy kiedyś zjadł niedogotowane mięso, wypił 
nieoczyszczoną wodę lub w zupełnie inny sposób naraził 
się na wchłonięcie szkodliwych mikroorganizmów i 
drobnoustrojów. Badania pokazują, że olejek oregano  

doskonale zatrzymuje rozwój pasożytów w organizmie. 
Jedno z nich wskazuje, że już 600 mg tego niezwykłego 
składnika naturalnego wystarcza by w okresie 6 tygodni 
całkowicie pozbyć się niechcianych drobnoustrojów. 
Wykorzystanie olejku morze mieć zarówno charakter 
wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Zwalcza i odstrasza on 
bowiem doskonale wszy, komary, pchły, pluskwy, 
tasiemce czy inne robaki. Należy zatem zauważyć, że 
olejek oregano to wspaniały środek zdrowotny, 
zwalczający liczne infekcje drobnoustrojów, których 
nieleczenie może prowadzić do znacznie bardziej 
znaczących konsekwencji zdrowotnych. 
 
3. Źródło niezbędnych składników odżywczych 
Większość świadomych ludzi stara się dostarczać 
swojemu organizmowi optymalnej ilości witamin i 
innych niezbędnych składników odżywczych. Olejek 
oregano jest prawdziwą skarbnicą, w szczególności 
takich składników, jak: cynk, magnez, witaminy C i E. 
Zapewnia on również znaczne ilości potasu, wapnia, 
miedzi, manganu, magnezu i niacyny. Biorąc pod uwagę 
bardzo często występujące niedobory tych substancji w 
organizmie można znacznie bardziej docenić tak dobrze 
przyswajalne źródła, jak olejek oregano. Włączając go 
do codziennej diety mamy możliwość nie tylko 
zapewnić sobie znacznie lepszą energię, ale również 
zabezpieczyć przed wieloma dolegliwościami i stanami 
chorobowymi. 
 
4. Pomoc w dolegliwościach trawiennych 
Ogólny stan naszego zdrowia w dużym stopniu zależy od 
prawidłowej pracy układu trawiennego, w tym 
okrężnicy i jelit. Bez prawidłowego trawienia 
spożywane jedzenie nie ma możliwości na szybkie 
przetworzenie w energię, a w konsekwencji zalega i 
gnije w wielometrowym układzie pokarmowym. 
Wiele osób stosuje różnego rodzaju środki 
przeczyszczające, lewatywy i inne sposoby na pozbycie 
się niechcianych złogów. Warto jednak pamiętać, że 
jednym z lepszych naturalnych sposobów jest olejek 
oregano, stymulujący układ trawienny poprzez 
zwiększenie przepływu żółci. Wzmacnia on tym samym 
bardzo wyraźnie proces trawienia i wspaniale pomaga 
utrzymać w prawidłowej kondycji cały układ 
biologiczny, w znacznym stopniu decydujący o ogólnym 
stanie zdrowia. 
 
5. Pomoc w dolegliwościach menstruacyjnych 
Wiele kobiet boryka się z bardzo uciążliwą 
nieregularnością i bolesnością miesiączek, jak również 
negatywnymi skutkami menopauzy. Problemy te 
stanowią bardzo często przyczynę wielu zaburzeń 
natury psychicznej, w szczególności obniżenia nastroju, 
a nawet pojawienia się odczuć depresyjnych. W takim 
przypadku olejek oregano to doskonały i zupełnie 
naturalny sposób na wsparcie organizmu i ochronę 
przed niekorzystnym działaniem zmian hormonalnych. 
Właściwość ta może być dla bardzo wielu kobiet 
niezwykle pomocna, nie zapominając o długiej liście 
innych korzyści jakie może przynieść ten naturalny 
składnik. 
 

Zadbaj o swój najcenniejszy skarb… 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Salmonella
http://www.olej.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/olejek-oregano.jpg
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6. Zwalczanie oznak starzenia 
Przeciwdziałanie starzeniu organizmu jest w ostatnich 
latach bardzo zauważalnym trendem, nie tylko w 
pielęgnacji, ale i szerszego zagadnienia, czyli 
kreowania atrakcyjnego i zdrowego stylu życia. Olejek 
oregano wykazuje w tym względzie bardzo cenne 
właściwości, pozwalające wyraźnie spowolnić proces 
degradacji komórek, w wyniku czego umożliwia 
opóźnienie skutków starzenia organizmu. Znajdujące 
się w nim liczne przeciwutleniacze przeciwdziałają 
skutkom występowania wolnych rodników, co jest 
niezwykle istotne dla zachowania młodego wyglądu. W 
konsekwencji tego, olejek oregano wykazuje również 
zdolność zapobiegania wielu schorzeniom, związanym z 
zaawansowanym wiekiem, takich jak zaburzenia pracy 
układu nerwowego, zwyrodnienia mięśni czy chorób 
oczu. 
 
7. Działanie przeciwalergiczne 
Wiele osób, cierpiących na różnego rodzaju alergie i 
uczulenia, może w olejku oregano znaleźć naturalny 
środek leczniczy. Posiada on bowiem bardzo dobre 
właściwości łagodzące, pozwalające na lepsze 
znoszenie nawet bardzo dokuczliwych przypadłości. 
Olejek oregano stanowi w pełni naturalna alternatywę 
dla ciężkich leków chemicznych, których stosowanie 
wiąże się z bardzo długą listą możliwych do wystąpienia 
powikłań i skutków ubocznych. 
 
8. Odchudzanie 
Oprócz swojej niewątpliwej reputacji bardzo dobrego 
środka wzmacniającego odporność organizmu, olejek 
oregano stanowi również bardzo skuteczny suplement 
diety, wspomagający utratę tkanki tłuszczowej i 
odchudzanie. Wiele badań wskazuje tu na bardzo 
istotna rolę jednego ze składników tego olejku, a 
mianowicie na carvacol. Pozwala on ograniczyć 
aktywność gromadzenia lipidowej tkanki podskórnej i 
doskonale wpływa na utrzymanie prawidłowej wagi 
ciała. 
Udowodniono, że myszy pozbawione tego składnika, 
przy zastosowaniu tłustej diety znacznie szybciej tyły. 
Natomiast zwierzęta z dietą zawierająca jedynie 0,1 
procenta karwakrolu znacznie mniej przybierały na 
wadze, a ponad to miały we krwi znacznie niższy 
poziom złego cholesterolu i trójglicerydów. 
 

9. Zmniejszenie dyskomfortu 
W wyniku codziennego życia narażamy się na stałe 
obciążenia stawów oraz zbyt długie utrzymywanie ciała 
w niewłaściwej pozycji. Z tego powodu wiele osób 
cierpi na bóle pleców, zapalenie stawów, ograniczona 
ruchomość nadgarstków czy innych przykrych 
dolegliwości, związanych z ogólno pojętym aparatem 
ruchu. Dłuższe bagatelizowanie takich dolegliwości 
może prowadzić do nieodwracalnych zmian i bardzo 
dużych problemów w przyszłości. 
Olejek oregano stanowi jeden z lepszych środków 
przeciwdziałających tego typu dolegliwościom. 
Stosowany zewnętrznie doskonale się wchłania w głąb 
skóry i pozwala niwelować skutki różnego typu 
schorzeń. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest połączenie 
w równych proporcjach olejku oregano z oliwą z 
oliwek, a następnie regularne wykonywanie 
miejscowych masaży. Skorzystać może na nich bardzo 
wiele grup ludzi, zarówno cierpiących na bóle mięśni i 
stawów, jak i dochodzących do siebie po urazach 
sportowych. 
10. Zapobieganie przeziębieniu i grypie 
Przejście silniejszego przeziębienia lub grypy 
sezonowej wiąże się czasem z dużym ryzykiem 
powikłań oraz długim okresem dochodzenia do siebie. 
Olejek oregano, przy odpowiednim stosowaniu, 
wyraźnie wspomaga ochronę immunologiczną 
organizmu przed tego typu dolegliwościami. 
Najlepszym rozwiązaniem, przy pierwszych objawach 
gorszego samopoczucia, jest przyjmowanie 3 razy 
dziennie 3-6 kropelek olejku. Taką kurację jest 
najlepiej stosować przez mniej więcej 5-10 dni. 
Przyjmowanie tego wyjątkowego składnika diety 
pozwala na podniesienie uczucia ciepłoty i lepszego 
samopoczucia. 
Przy stosowaniu olejku oregano warto jednak 
pamiętać, że nie każdy z dostępnych na rynku 
produktów przedstawia identyczną wartość zdrowotną i 
pielęgnacyjną. Warto postawić na olejek uzyskiwany z 
dzikich roślin i pochodzących z ekologicznych upraw. 
Pozwoli on na znacznie skuteczniejsze i 
bezpieczniejsze działanie, dzięki sporo silniejszej 
aktywności biologicznej. 
 
http://www.olej.edu.pl/olej-oregano/olejek-oregano-

10-najwazniejszych-wlasciwosci/ 

Wiosna 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: -  
zaczynamy wiosenne porządki.  
Skoczył wietrzyk zamaszyście, poodkurzał mchy i 
liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek powymiatał 
brudny śnieżek.  
Krasnoludki wiadra niosą, myją ziemię ranną rosą. 
Chmury, płynąc po błękicie, a obłoki miękką 

szmatką polerują słońce gładko. 
Aż się dziwią wszystkie dzieci, że tak w niebie 
ładnie świeci.  
Bocian w górę poszybował, tęczę barwnie 
wymalował.  
A żurawie i skowronki posypały kwieciem łąki. 
Posypały klomby, grządki i skończyły się porządki. 
 
Jan Brzechwa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karwakrol
http://www.olej.edu.pl/olej-oregano/olejek-oregano-10-najwazniejszych-wlasciwosci/
http://www.olej.edu.pl/olej-oregano/olejek-oregano-10-najwazniejszych-wlasciwosci/
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Kącik kulinarny 

Naleśniki: 1 szklanka mąki, 1 szklanka mleka, 3/4 
szklanki wody gazowanej, 1 jajko, szczypta soli,1 łyżka 
cukru wymieszać na jednolitą masę. 
Nadzienie: 1 szklanka kaszy gryczanej, półtorej szklanki 
wody, odrobina soli, łyżeczka masła. 
Wodę z solą zagotować, wsypać opłukaną kaszę gotować 
na wolnym ogniu aż kasza pochłonie wodę, pod koniec 
dodać masło. Pozostawić na ok. pół godziny pod 
przykryciem np. kocem. 
Do kaszy dodać 20 dkg sera białego, przysmażoną na 
maśle małą cebulkę, jajko, dosmakować solą i 
pieprzem. Zawijać naleśniki w rulony, przysmażyć na 
maśle. 

Po świątecznym okresie wraz z wiosennym ociepleniem nadchodzi czas prac porządkowych, sadzenia ogrodów i 
ogródków, czas wiosennej krzątaniny. Wszyscy wolą wtedy przebywać na świeżym powietrzu i cieszyć się 
budzącą do życia przyrodą. W związku ze zmianą naszego trybu życia zmieniają się też nasze upodobania 
kulinarne. Myślę, że podane niżej propozycje spodobają się Państwu i spróbujecie je przygotować i 
posmakować. 

Naleśniki z serem i kaszą gryczaną 

Ciasto: 2 szklanki mąki,2 szklanki maślanki, kefiru lub 
zsiadłego mleka, cukier waniliowy, 2 jajka, 1 łyżeczka 
sody,1 łyżeczka proszku do pieczenia,1 łyżka oleju. 
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, smażyć na 
oleju racuchy, posypać cukrem lub podawać z dżemem 
lub ze śmietaną wymieszaną z sezonowymi owocami. 

Ciasto: 4 jajka, 2 szklanki cukru,1 łyżeczka sody,1 
szklanka śmietany, 3/4 kg mąki, 1 szklanka miodu,3 
łyżeczki amoniaku 
Wykonanie: Mąkę, sodę, cukier, amoniak wymieszać 
dodać jajka i zagnieść ciasto śmietaną i miodem. Upiec 
6 placki w temperaturze 160 stopni ,1 placek piec ok 
20 min. Można zrobić mniejszą porcję z połowy 
składników, wtedy upiec 3-4 placki ale masy serowej 
dać jak w przepisie niżej. 
Masa: 1,5 kg sera białego, 3 jajka, 2 szklanki cukru, 2 

łyżki mąki ziemniaczanej,1 masło, 3/4 szklanki mleka, 
1 cukier waniliowy. 
Do rozpuszczonego masła i cukru dodać ser 
przekręcony przez maszynkę, mieszać w garnku i 
podgrzewać na wolnym ogniu, dodać roztrzepane całe 
jajka, wymieszać, na koniec dodać mąkę ziemniaczaną 
rozpuszczoną w mleku, wymieszać. Dodać cukier 
waniliowy. Gorącym przekładać placki miodowe. 

Na wierzch nałożyć polewę czekoladową i przybrać 

białą dekoracją. 

Racuchy na słodko 

Ciasto miodowo-serowe 

Sałatka wiosenna 

25 dkg piersi kurczaka wędzonego lub duszonego, pokrojonego w kawałki, 4 jajka na twardo w ćwiartki, pęczek 
rzodkiewki w ćwiartki, szczypiorek, ogórek w plasterki ,bez soli bo kurczak solony, dodać odrobinę pieprzu białego 
wymieszać z 1 łyżką majonezu i 3 łyżkami jogurtu. 
 

 

Smacznego! 
Przygotowała: A. Martyna 



20  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Humor 

Sekrety Wsi..." – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Wydawca: 
Urząd Gminy Sułów  
Sułów 63, 22-448 Sułów 
Strona internetowa: http://www.sulow.pl/  

tel. +48 84 6826202 
fax: +48 84 682 62 27 
 
Rada programowa: 
 Aleksandra Martyna 
 Waldemar Pomarański 
 Dorota Gnieciak 
 Anna Godzisz 
 Renata Duda 
 Henryka Poździk 
 Anna Brodaczewska 

Redakcja: 
Redaktor naczelny: 
 Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500,  
 Piotr Szczurek (Sułowiec)  
 Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 
 Anna Bojarska (Deszkowice Pierwsze) 
Skład: Bartosz Misiarz (Deszkowice Pierwsze) 
 
Nakład 200 egz. 
Materiały i artykuły do następnego numeru prosimy 
nadsyłać na adres Redakcji „Sekrety Wsi“ do 20 dnia 
każdego miesiąca ;-). 
Adres: Sułów 63, 22-448, Powiat Zamojski 
E-mail: sekretywsi@wp.pl,  

 

 

Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem 
porządkowym posesji oraz skrzynki pocztowej. 
 
Wójt Gminy Sułów informuje, że właściciele 
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które 
takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczania w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym 
wynika z art,47b ustawy Prawo Geodezyjne i 
Kartograf iczne.  Niedopełnienie obowiązku 
wynikającego z powyższego przepisu skutkuje 
popełnieniem wykroczenia określonego w art.64 
Kodeksu Wykroczeń. 
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem 
porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia 
działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość 

identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla 
ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia 
bezpieczeństwa obywateli. W związku z powyższym 
mając na celu zmobilizowanie i zwiększenie 
świadomości społeczności lokalnej w zakresie 
prawidłowego oznakowania posesji Wójt Gminy Sułów 
apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie 
budynków. 

Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z 

art.40 Prawa Pocztowego właścicieli lub 

współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym o umieszczeniu skrzynki 

pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub 

w ogólnodostępnej części posesji, np. na ogrodzeniu 

posesji. 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW 

Kumpel do kumpla:  
- Wygrałem milion złotych w totka!  
- Gratulacje! A co na to twoja żona?  
- Odebrało jej mowę!  
- Zazdroszczę ci. Tyle szczęścia na raz… 
 
 
 
 
- Panie Premierze, jest problem. Według sondażu 
Polakom żyje się dobrze i są bardzo zadowoleni...  
- To świetnie! A problem?  
- Sondaż przeprowadzono w Wielkiej Brytanii...   
 
 
 

Wnuczek pyta babcię: 
- Babciu, dlaczego ty śpisz z podwiniętymi 
nogami? 
- Bo mi tak wygodnie, a dlaczego pytasz?  
- Bo tata mówi, że jak je wyciągniesz, to kupimy 
sobie auto.  
 
 
 
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna 
powinien zachować zimną krew w sytuacjach 
dramatycznych? 
- Tak synu, to prawda. 
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój 
dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy? 

http://forum.sulow.pl/
mailto:sekretywsi@wp.pl

