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24 października 1795 r. ustalona została ostateczna 
granica podziału Rzeczypospolitej pomiędzy Austrię, 
Prusy i Rosję. Po ponad 800 latach bytu państwowego 
Polska została wymazana z mapy świata. Wydarzenie 
to było pierwszym tego typu aktem w Europie, 
jakkolwiek bowiem zdarzały się wcześniej aneksje, 
czy częściowe rozbiory państw, to jednak podział 
całego obszaru państwa, wraz z terytorium 
narodowym pomiędzy kraje ościenne był zajściem 
nie mającym wcześniej precedensu w historii. 
 
Jak to się stało, że państwo, które za czasów 
Jagiellonów, a więc jeszcze w XVI wieku, było 
europejską potęgą zaczęło tak podupadać? Czy 
można założyć, że w momencie gdy z braku męskich 
potomków skończyła się monarchia dziedziczna, a 
więc po śmierci króla Zygmunta Augusta, rozpoczął 
się upadek Polski? Uważa się powszechnie, że główną 
przyczyną były tzw. wolności szlacheckie, które za 
panowania w Polsce dynastii saskiej przemieniły się 
wręcz w absurd. Oczywiście nic nie działo się nagle. 
Pierwszy krok pozwalający na wzrost znaczenia 
stanu szlacheckiego uczynił Ludwik Węgierski. Chcąc 
się przypodobać polskiej szlachcie, w zamian za 
uznanie przez szlachtę praw do korony polskiej 
jednej ze swych córek (królowa Jadwiga), przyznał 
temu stanowi w 1374 r. tzw. przywileje koszyckie, 
które zwalniały szlachtę z wielu powinności wobec 
króla i państwa. Przywileje te częściowo ograniczały 
władzę króla na rzecz stanu szlacheckiego. Gdy władca 
miał przyjechać do szlachcica lub rycerza, musiał płacić 
z własnych pieniędzy za wyżywienie. 
 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, potęga gospodarcza i 
polityczna ówczesnych czasów była łakomym kąskiem 
dla innych władców. Następny przełom nastąpił po 
bezpotomnej śmierci ostatniego Jagiellona – Zygmunta 
Augusta. Nie było wówczas rzeczą dopuszczalną, by 
państwem mogła rządzić kobieta i to stanu wolnego, 
więc mimo całego przywiązania do Jagiellonów 
kandydatura siostry ostatniego króla, Anny Jagiellonki, 
nie mogła wchodzić w grę. W okresie bezkrólewia 
szlachta ustaliła szereg nowych zasad, które stworzyły 
podstawę ustrojową nowożytnej monarchii elekcyjnej. 
Zasady te, jako prawa fundamentalne, były niezmienne 
i musiał je przed koronacją zaprzysiąc każdy król 

Polski. Głównymi zasadami tego aktu prawnego było 
zagwarantowanie wolnej elekcji (elekcji viritim), 
zakazu dziedziczenia tronu, prowadzenia polityki 
zagranicznej w porozumieniu z senatem, niezwoływanie 
pospolitego ruszenia bez zgody sejmu, który powinien 
być zwoływany raz na dwa lata. W skład artykułów 
weszły także postanowienia konfederacji warszawskiej, 
gwarantującej wolność religijną. W wypadku 
pogwałcenia postanowień przez króla, szlachta miała 
prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa. I jak to dzisiaj 
powiedzielibyśmy mleko się rozlało. Kandydatów na 
króla Polski, a tym samym do ręki Anny Jagiellonki, 
było mnóstwo mimo nie najmłodszego wieku i 
wątpliwej urody przyszłej panny młodej. Rozpoczęła się 
ostra walka polityczna, przekupywanie szlachty przez 
stronnictwa Habsburgów, Iwana Groźnego, Wazów, 
Walezych. Na sejmie elekcyjnym celem wyboru króla 
mógł (aczkolwiek nie musiał) stawić się każdy szlachcic, 
każdy miał równe prawa, choć nie da się ukryć, że 
szlachta skupiała się wokół możnych rodów takich jak 
Zborowscy, Firlejowie, Opalińscy, Radziwiłłowie, w 
rezultacie przyjmując w ten sposób ich myśl polityczną 
i reprezentując interesy tych możnowładców. 
Ostatecznie, zdecydowano się na wybór francuskiego 
księcia Henryka z dynastii Walezych. 16 maja 1573 r. po 
zaprzysiężeniu przez poselstwo francuskie artykułów, 
zwanych odtąd henrykowskimi oraz paktów konwentów 
(osobiste umowy każdego króla ze szlachtą – Henryk w 
tych umowach jakoś wymówił się od małżeństwa z Anną 
Jagiellonką) marszałek wielki koronny Jan Firlej 
proklamował Walezego królem. Koronacja odbyła 
się 21lutego 1574 roku. 
 
Właściwie już wtedy, w okresie bezkrólewia i gorących 
dyskusji co do kandydata na króla, ulegania namowom 
poszczególnych stronnictw politycznych ( oczywiście 
nie za darmo), Rzeczpospolita zaczęła się nieświadomie 
dzielić. Nie jest to artykuł poświęcony całej historii 
Polski, więc nie będę omawiać rządów kolejnych królów 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, niemniej nie od 
rzeczy będzie zastanowić się, w którym momencie 
historii Polski zaczęło się dziać coś tak niedobrego, co 
zarzutowało upadkiem I Rzeczpospolitej? 
 
Główne przyczyny nie tkwią tak naprawdę w samej 
demokracji szlacheckiej, lecz w jej wypaczeniu 
poprzez wzrost znaczenia magnaterii i polityczne 
zdemoralizowanie szlachty. Spowodowane to było 
ciągłymi wojnami i w konsekwencji kryzysem 
gospodarczym, jaki dotknął Rzeczpospolitą w XVII w. 
Zrujnowanie szlachty, w szczególności drobnej, a także 
upadek miast osłabił jeszcze bardziej status 
mieszczaństwa, a także w znaczący sposób wpłynął na 
osłabienie pozycji politycznej i ekonomicznej szlachty, 
tak, iż nawet jej średnia warstwa ustępowała powoli 
miejsca magnaterii. Arystokracja bez wielkiego 
uszczerbku przetrwała okres zniszczeń i zapaści 
gospodarczej kraju, dysponując olbrzymimi środkami 
materialnymi. Dzięki znacznemu zubożeniu drobnej 
warstwy szlacheckiej, zwiększeniu się liczby tzw. 
gołoty i uzyskiwaniu przez możnowładztwo coraz 
większej przewagi ekonomicznej, możliwa stała się 
pokaźna rozbudowa systemu klientalnego. Drobna 
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szlachta posiadająca potężną broń w postaci „liberum 
veto”, stała się klientami domów magnackich, tam 
jadła i piła bez umiaru, była na ich utrzymaniu, 
zobowiązując się tym samym do reprezentowania 
wyłącznie interesów tegoż magnata, który ich karmił. 
Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVII w. dotknął 
kryzys mechanizmu sprawowania władzy.  
 
Nieszczęściem absolutnym były dla niej czasy rządów 
dynastii saskiej, o których mówi się „ Za króla Sasa 
jedz, pij i popuszczaj pasa”. Całkowity brak edukacji, 
poza nielicznymi szkołami jezuickim, był przyczyną 
n i e m a l  p o w s z e c h n e g o  a n a l f a b e t y z m u , 
wszechogarniającej ciemnoty i zabobonu. 
Poszczególne koterie arystokracji polskiej zwalczały 
się wzajemnie, niejednokrotnie nie przebierając w 
środkach. Częste bywało zawieranie przez możnych 
prywatnych sojuszy z ościennymi państwami, przez co 
obce dwory łatwo mogły ingerować w wewnętrzne 
sprawy Rzeczypospolitej oraz utrzymywać pożądany 
przez nie bezwład polityczny kraju. Magnaci 
przykrywali swe partykularne interesy maską ideologii 
w postaci haseł wolności i równości szlacheckiej. 
Wykorzystywali mechanizmy demokratyczne, takie 
jak wolna elekcja, sejm wolny, liberum veto, prawo 
konfederacji, prawo wypowiadania posłuszeństwa 
królowi, czy przysięgę monarchy na pacta conventa i 
artykuły henrykowskie, w celu destrukcji pozytywnych 
dla kraju, lecz niewygodnych dla nich, instytucji 
politycznych. Przełomowym momentem był rok 1652, 
wówczas Władysław Siciński postanowił przerwać 
obrady sejmowe, wykorzystując po raz pierwszy 
"liberum veto". Wywołało to całą lawinę takiego 
postępowania, że jeśli któremuś posłowi nie podobały 
się obrady mógł je przerwać. Nie można było 
nic ustalić, ani sprawy podatków, ani cła etc. Taka 
sytuacja bardzo osłabiła Polskę i doprowadziła 
do niedowładu skarbowego. To nie był jednak 
moment szczytowego kryzysu, ponieważ nawet wtedy 
jeszcze, gdyby Polacy się otrząsnęli, była iskierka 
nadziei, żeby ratować Polskę.  
 
Tak się nie stało, dalej brnęliśmy w przepaść, co w 
konsekwencj i  doprowadzi ło  do  upadku 
I Rzeczpospolitej Polskiej. Po wielkiej wojnie 
północnej car Piotr I Romanow rozciągnął nad Polską 
politykę protekcyjną. Jakkolwiek działania rosyjskie i 
postanowienia lat 1716-1717 nie przyniosły jeszcze 
formalnego protektoratu Rosji, to jednak faktycznie 
pogwałciły suwerenność Rzeczypospolitej. Słaba 
militarnie, rozdarta wewnętrznie pomiędzy wrogie 
sobie frakcje Rzeczpospolita łatwo weszła pod dozór 
rosyjski i umocniła swą możną sąsiadkę w pozycji 
mocarstwa europejskiego. W końcu doszło 
do podpisania w roku 1720 w Poczdamie układu 
między Prusami, Rosją i Austrią. Układ przewidywał 
upadek naszego państwa, do czego miała doprowadzić 
też postawa państw ościennych. A mianowicie, miały 
one przypilnować, by w Polsce nie dochodziło 
do żadnych postępowych akcji, czy reform, zgodnie 
z hasłem: "będą stać na straży złotej, polskiej 
wolności szlacheckiej. Po śmierci Augusta III, caryca 
Katarzyna II nie chciała dopuścić do elekcji kolejnego 
Wettina. Zamierzała osadzić na tronie Polaka 
pochodzącego z rodu o mniejszych wpływach wśród 

szlachty i słabszych koligacjach rodzinnych. Ród 
Poniatowskich, który świeżo wszedł w szeregi 
arystokracji i zarówno bogactwem, jak też klientelą, 
nie mógł się równać z rodami starej magnaterii, 
doskonale spełniał te wymagania.  
 
Caryca liczyła, iż słaby król (na dokładkę jej były 
kochanek), pamiętający o potędze imperium 
rosyjskiego, który zawdzięczałby jej tron, będzie siłą 
rzeczy uległy i powolny carskiemu ambasadorowi. 
Miał być on jedynie narzędziem w rękach Rosji 
traktującej utrzymanie liberum veto i wolnej elekcji 
jako cel nadrzędny. 6 września 1764 roku nowym 
królem ogłoszono Stanisława Poniatowskiego. 
Oficjalna koronacja króla odbyła się 25 listopada 
1764 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, a 
więc w dniu św. Katarzyny. Król chciał w ten 
sposób dać dowód swojej głębokiej lojalności 
wobec carycy.  
 
Stanisław Poniatowski rozpoczął swoje długie, lecz 
obfitujące w dramaty panowanie. Młody, zaledwie 
33-letni król, przyjął imię August, nawiązując tym 
samym do ukochanej przez niego kultury 
starożytnego Rzymu. Większości zacofanej szlachty 
nie spodobały się polityczne zamierzenia nowego 
monarchy. Po kraju rozeszły się plotki, że 
nadchodzi widmo absolutyzmu. Wybrany królem, 
przy asyście rosyjskich bagnetów, Stanisław August 
Poniatowski nie chciał być biernym obserwatorem 
sytuacji w kraju. Od początku rozpoczął 
wprowadzenie w życie swojego programu reform. W 
1765 roku otwarto mennicę, ujednolicono system miar 
i wag, dokonano rewaloryzacji kursu monet, co 
położyło kres długiemu kryzysowi pieniężnemu. Po 
ponad stuletniej przerwie dokonano lustracji dóbr, co 
mogło zwiększyć dochody skarbu. Utworzono także 
Szkołę Rycerską, kształcącą młodzież w duchu 
patriotyzmu. Król, ze swoim otoczeniem, rozpoczął 
prace nad dozbrojeniem i unowocześnieniem armii. 
Rosja początkowo przyzwalała na pewne usprawnienia 
dokonywane przez nowego elekta, lecz szybko jej 
stanowisko uległo zmianie wobec całkowicie wrogiej 
im postawy króla pruskiego Fryderyka II. Król, 
obrawszy linię oparcia się na Rosji w celu poprawy 
sytuacji kraju, nie orientował się też dokładnie w 
nastrojach dworu petersburskiego, który nigdy 
całkowicie, ani bezwarunkowo nie popierał jego 
poczynań. Katarzyna II, zainteresowana była 
utrzymaniem ścisłej zależności Warszawy od 
Petersburga stwierdzając bez ogródek: „[...] trzeba 
odłożyć wszystkie osobiste króla i jego ministrów 
zamiary, zachowując konstytucyą jaka teraz jest, 
albowiem prawdę mówiąc nie masz dla Rossyi 
korzyści ani potrzeby, ażeby Polska stała się 
czynniejszą.” 
 
Jednakże nie tylko państwa ościenne blokowały 
przeprowadzenie w Polsce reform. Największym 
utrudnieniem było skrajnie konserwatywnie 
nastawione społeczeństwo szlacheckie oraz kliki 
magnackie, wykorzystujące do swoich celów swych 
herbowych klientów. Ministrowie w większości 
należeli do magnaterii, co wobec zrywania sejmów 
spowodowało, iż ich odpowiedzialność przed 
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parlamentem stała się fikcją. W związku z tym 
podskarbiowie często dopuszczali się olbrzymich 
defraudacji publicznego majątku, pozostając w 
praktyce bezkarnymi. Także zaprzestanie, na ponad sto 
lat, aż do 1765 r. lustracji dóbr królewskich i 
zaniechanie ich egzekucji oraz niechęć szlachty do 
uchwalania podatków i ustanowienia skutecznego 
systemu ich ściągania, przyczyniało się do pustek w 
skarbie Rzeczypospolitej. 
 
Polska powoli starała się przełamywać wady, które 
doprowadziły ją do stanu zapaści. Niestety, coraz 
silniej reagowały na to inne mocarstwa uniemożliwiając 
pozytywne zmiany. Państwa ościenne nie przebierały w 
środkach. W 1768 roku w Barze postępowa i 
patriotyczna szlachta zawiązała konfederację 
przeciwko rosyjskiej kurateli i osobie Stanisława 
Augusta. Późnym wieczorem, 3 listopada 1771 roku 
doszło do spektakularnego wydarzenia. Grupka 
niezadowolonej szlachty uprowadziła króla. Byli oni 
niezwykle odważni, ponieważ dokonali tego w samym 
środku stolicy, zaledwie dwieście metrów od murów 
Zamku Królewskiego. Przerażony król rozpoczął 
dyplomatyczne rozmowy z porywaczami. Po 
negocjacjach został ostatecznie uwolniony, ale za 
granicą wydarzenie to odbiło się wielkim echem. 
Potwierdziło się myślenie o zanarchizowanym kraju 
nie szanującym osoby monarchy. Ambasador rosyjski 
Repnin, na polecenie carycy wymógł na Stanisławie 
Auguście wystąpienie do Rosji z prośbą o interwencję 
zbrojną. Ocenia się, że król w sytuacji gdy Rosja 
groziła, że uderzy na Polskę wszystkimi siłami, wybrał 
mniejsze zło, ale jego czyn był odbierany w kategoriach 
zdrady kraju i narodu. Wybuch rokoszu był dla Rosji 
sygnałem, że trwała pacyfikacja i utrzymanie Polski w 
swych rękach może nie być takie łatwe. Ostatecznie, w 
1772 roku dokonano pierwszego rozbioru 
Rzeczypospolitej pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. 19 
kwietnia 1773 roku w Warszawie zwołano Sejm 
Rozbiorowy, który miał ratyfikować formalnie 
dokonany już rozbiór. 
 
Król, który wreszcie przejrzał na oczy, chciał 
powstrzymać podpisanie haniebnego traktatu. 
Odwlekał zwołanie sejmu, starał się przeszkodzić w 
przekształceniu go w konfederację, ale przekupieni 
przez Rosjan posłowie z Adamem Ponińskim na czele 
szybko dopełnili formalności. Faktyczną władzę w 
Polsce przejął ambasador Rosji Otto von Stackelberg. 
Zwolennicy Stanisława Augusta twierdzą, że w 
zaistniałej sytuacji król pokazał swój talent 
polityczny. Z dużą zręcznością „manewrował” 
między polityką znienawidzonego ambasadora, a 
rodzimej magnaterii. Zasłaniał się jego protekcją, ale 
ostrożnie i skutecznie wzmacniał także swoje 
stanowisko. 
 
W 1773 roku dzięki inicjatywie króla powołano 
Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze nowoczesne 
ministerstwo oświaty w Europie. Król włożył w nią 
całe serce, rozwinął cały swój kunszt negocjatora i 
urodzonego pedagoga. Druga połowa XVIII wieku 
przynosi w Polsce rozkwit publicystyki oraz pisarstwa 
politycznego. Powstały wówczas pierwsze kluby 
polityczne, z których wykształciły się stronnictwa 
polityczne w okresie Sejmu Wielkiego. Wśród 

reformatorów należy wymienić Stanisława Staszica, 
Hugona Kołłątaja. Formułowali oni programy reform 
politycznych, społecznych i gospodarczych, które miały 
dźwignąć chylącą się ku upadkowi Rzeczpospolitą 
Polską. W swoich wizjach przedstawiali oni Polskę jako 
monarchię konstytucyjną, na czele której stałby 
monarcha i zreformowany sejm. Przywileje miałby 
otrzymać stan mieszczański. Ograniczona zostałaby 
samowola szlachty, a warstwa chłopska miałaby 
otrzymać osobistą wolność. 
 
W 1787 roku nadarzyła się okazja do wprowadzenia 
kolejnych reform. Do Polski dotarła informacja o 
wybuchu wojny między Rosją i Turcją. Król chciał 
wykorzystać tę sytuację, ponieważ „sprawa polska” 
zeszła wówczas na drugi plan. Poniatowski rozumiał, 
że jeśli w obliczu nowego konfliktu, caryca zgodzi się 
na zwiększenie liczebności polskiej armii, będzie 
mógł przeprowadzić radykalne reformy, a w razie 
oporu użyć siły. Na zjeździe w Kaniowie 6 marca 
1787 roku, król poprosił o ten postulat Katarzynę II, 
ale caryca, która dobrze znała zamiary polskiego 
władcy stwierdziła wprost: „ […] należy dać mu 
wszelkie sposoby do wspaniałego życia, lecz żadną 
miarą nie należy mu dać władzy, już i teraz za 
daleko go puszczono”. Polska według polityki 
rosyjskiej miała wciąż pozostać państwem wasalnym. 
Jednak trudna sytuacja militarna zmusiła Katarzynę II 
do ustępstw na rzecz Polski. Caryca wyraziła zgodę na 
zwołanie sejmu. Na dzień 6 października 1788 r 
wyznaczono datę otwarcia obrad Sejmu Czteroletniego 
w Warszawie. Marszałkiem Izby Poselskiej został 
wybrany Stanisław Małachowski.  
 
Jeszcze nim rozpoczęły się obrady ukonstytuowały się 
stronnictwa polityczne. Początkowo bardzo silną 
pozycję zajmował obóz prorosyjski. Było to tzw. 
stronnictwo hetmańskie, które sprzeciwiało się 
reformom i zmierzało do zachowania istniejącego 
ustroju, kontrolowanego przez Rosję. Obok niego 
wyłoniło się stronnictwo dworskie, zwane też 
królewskim, które twierdziło, że konieczne są reformy, 
jednak w umiarkowanym duchu. Reformy miałyby 
zostać przeprowadzone we współpracy z państwem 
rosyjskim. Ostatnim stronnictwem było stronnictwo 
patriotyczne. Jego głównymi twórcami i zarazem 
przywódcami byli Stanisław i Ignacy Potoccy, oraz 
Stanisław Małachowski. Ugrupowanie opowiadało się za 
szerokim programem reform ustrojowych, które 
prowadziłyby państwo polskie do wyzwolenia spod 
rosyjskiej dominacji. Uchwały, które zapadły w trakcie 
czterech lat obrad, zapadały bardzo często w 
dramatycznych okolicznościach. W 1789 r. likwidacji 
uległa Rada Nieustająca. Oznaczało to, że reformatorzy 
odrzucają rosyjskie gwarancje ustrojowe oraz 
opowiadają się za suwerennością państwa polskiego. 
 
Sejm został powołany do uchwalenia konstytucji, która 
reformowałaby stosunki polityczne, społeczne i 
gospodarcze w państwie. Miała zreorganizować ustrój 
Rzeczypospolitej Polskiej. Od grudnia 1790 r. 
rozpoczęły się konspiracyjne prace nad przygotowaniem 
projektu ustawy. W ich wyniku powstał ostateczny tekst 
pierwszej polskiej konstytucji. Prace zostały 
zakończone w kwietniu 1791r. W tym czasie powstawały 
również teksty dotyczące cząstkowych spraw, które w 
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ostatecznej wersji miały stać się częścią nowej 
konstytucji. Taką formę miał zaproponowany przez 
króla projekt „Marzenia dobrego obywatela”, często 
określany mianem królewskiego dyktatu. Dokument 
powyższy zawierał  koncepcje monarchi i 
konstytucyjnej, które były wzorowane na angielskim 
modelu ustrojowym. W trakcie prac powstał projekt pt. 
„Reforma konstytucji”. Wywołał on jednak wiele 
zastrzeżeń, dlatego też na polecenie marszałka 
Małachowskiego, Hugo Kołłątaj opracował nową jego 
wersję, która stała się podstawą ostatecznej redakcji 
ustawy zasadniczej. Treść tego dokumentu była 
kompromisem jaki został zawarty pomiędzy królem a 
członkami stronnictwa patriotycznego. Aby uchwalić 
konstytucję warunkiem koniecznym było uzyskanie 
poparcia opinii publicznej oraz jak najliczniejszych 
zwolenników spośród osób zebranych na obradach 
sejmowych. Przedstawiona została także tzw. 
Asekuracja, która zawierała zobowiązanie do poparcia 
konstytucji w trakcie jej głosowania podczas 
sejmowych obrad. Dokument ten podpisało ponad 100 
osób. 3 maja 1791 r. konstytucja została uchwalona w 
nadzwyczajnym trybie, zwolennicy konstytucji, w 
obawie przed groźbą użycia siły prze stronnictwo 
moskiewskie przyspieszyli termin obrad o dwa dni 
(planowanym terminem był 5 maja 1791 r.), 
korzystając z tego, że przeciwnicy polityczni nie 
wrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. 
Obrady sejmowe i przyjęcie Konstytucji odbyły się w 
warunkach zamachu stanu. Wielu posłów przybyło 
wcześniej w tajemnicy, a miejscem obrad był Zamek 
Królewski w Warszawie strzeżony przez Gwardię 
Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem 
księcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą 
oficerów znalazł się w izbie zamkowej w pobliżu tronu. 
Projekt uchwalenia nowej ustawy wywołał żywe 
protesty opozycji sejmowej. Konstytucja została 
uchwalona przez połączone stany w Sali Senatorskiej. O 
jej przyjęciu bez czytania przesądził przypadek. 
Poseł inflancki Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia 
konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Władca 
podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co 
zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość 
Stanisława Augusta do złożenia przysięgi. Król złożył 
przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa 
Turskiego. Uchwalenie konstytucji nastąpiło 
większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte 
przez tłum zgromadzony przed zamkiem. 
 
Jej główne zaprzysiężenie odbyło się w kolegiacie św. 
Jana, dokąd podążyli obradujący. Było to wyrazem 
nadania ustawie zasadniczej sankcji kościelnej. Po 
zaprzysiężeniu została odśpiewana pieśń „Te Deum 
laudamus”, a sejmowe obrady odroczono do 5 maja 
1791 r. Tego dnia Deputacja Konstytucyjna podpisała 
Ustawę Rządową i w tym samym dniu konstytucja stała 
się aktem prawnie obowiązującym. 7 maja 
marszałkowie sejmowi wydali uniwersał, ogłaszający 
uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.: „Ojczyzna 
nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. 
Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. 
Opadły pęta niewoli i nierządu.” 
Tekst konstytucji składał się 11 artykułów. Akt został 
połączony z tradycją katolicką poprzez umieszczenie 
bezpośrednio pod tytułem słów „W imię Boga w Trójcy 

Świętej Jedynego”. Słowa wstępu napisane z niezwykłą 
ekspresją, zostały skierowane od całego polskiego 
narodu. Przywoływano w nim pozytywne i patriotyczne 
hasła i wydarzenia. Konstytucja wprowadzała prawo 
p o w s z e c h n e j  n i e p o d l e g ł o ś c i 
(dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział 
władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), 
wykonawczą (król) i sądowniczą. Ograniczała 
nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje 
szlachty zagrodowej, pozbawiając część społeczeństwa 
(szlachtę gołotę, tzn. nieposiadającą dóbr ziemskich) 
praw politycznych - prawa te nadano mieszczaństwu. 
Mieszczaństwo otrzymało prawo do bezpieczeństwa 
osobistego, prawo do posiadania majątków ziemskich, 
prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w 
administracji państwowej, prawo nabywania 
szlachectwa. W akcie tym obejmowano pospólstwo 
opieką „prawa i administracji rządowej”. Był to 
pierwszy krok w kierunku zniesienia poddaństwa 
chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a 

zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej. 

By wzmocnić jedność i  bezpieczeństwo 
Rzeczypospolitej konstytucja zniosła Unię Polsko-
Litewską na rzecz państwa unitarnego, tworząc 
oficjalnie Rzeczpospolitą Polską. . Na miejsce wolnej 
elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Drugie 
postanowienie miało na celu zmniejszenie wpływu 
obcych mocarstw na wybór następcy tronu. Konstytucja 
zniosła kilka instytucjonalnych źródeł słabości rządu i 
a n a r c h i i  –  m . i n .  l i b e r u m  v e t o , 
konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny 
wpływ sejmików ziemskich wynikający z wiążącej 
natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do 

sejmu. 

Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panującą, 
jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, 
choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było 
nadal przestępstwem. Liczebność armii miała wzrosnąć 
do 100 tys. żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki – 10% 
dla szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 lat od 
uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm 
Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia zmian w 

konstytucji. 

Konstytucja przetrwała tylko rok, zanim została 
obalona przez armię rosyjską i konfederację targowicką 
– grupę polskich magnatów, która od początku była 
przeciwna Konstytucji. Należeli do niej Szczęsny 
Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Prosili 
oni carycę Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im 
przywilejów, które zostały zniesione na mocy 
Konstytucji. Oficjalnie proklamowano odrzucenie 
Konstytucji za szerzenie zarazków demokracji. W 1792 
roku do Rzeczypospolitej wkroczyła 100-tysięczna 
armia rosyjska. Walki trwały ponad dwa miesiące, 37 
tysięczna armia polska, którą w przeważającej części 
stanowili niedoświadczeni rekruci pod dowództwem 
Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki pobiła 
Rosjan w kilku bitwach. Cios w plecy obrońcom 
Konstytucji wbił sam król Stanisław August - 24 lipca 
1792 roku, król złożył akces do Targowicy, licząc, że 
uda mu się zachować część z dokonanych reform. Nie 
mniej jednak rozbiór kraju był już przesądzony.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflanty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Zabie%C5%82%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Turski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Turski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersa%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszcza%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_w%C5%82adz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_w%C5%82adz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_skonfederowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejmiki_ziemskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyznanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apostazja
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Fakty i mity 

Postępowanie króla różnie było oceniane i w czasach 
mu współczesnych i później. Jedni twierdzili, że chciał 
w ten sposób powstrzymać rozlew krwi, inni oceniają 
go jako człowieka bez charakteru, zdrajcę narodu, 
który dla własnej wygody gotów był zrobić wszystko. 
II rozbioru Rzeczpospolitej dokonały Rosja i Prusy 
pomiędzy sobą w 1793r.nPretekstem dla trzeciego 
rozbioru był wybuch insurekcji kościuszkowskiej 
chociaż sprawa ostatecznego podziału Polski była w 
Petersburgu przesądzona już w grudniu 1793 roku. 
Ostatecznie, 24 października 1795 r. Polska przestała 
istnieć. 
Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej (pierwszą taką 
konstytucją była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, 
napisana w 1787 roku) w dziejach świata spisanej 
konstytucji narodowej -uznawanej przez politologów za 
bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument - przez 
kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie 
dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego 
społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie 
wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i 
kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 
roku, Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako 
najważniejsze święto państwowe. Zdelegalizowane 
przez hitlerowców podczas okupacji Polski w czasie II 
wojny światowej, po wojnie zostało zastąpione 

obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 
maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze 
świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 
1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do 
protestów i demonstracji antyrządowych i 
antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od 1990 r. 
Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście 
obchodzonych polskich świąt. 

 Opracowała Hanna Mrówczyńska 
 

Bibliografia: 
A. Bocheński Przyczyny rozbiorów, w: ”Parę refleksji o 
Polsce i świecie”, Warszawa 1984 
W. Tokarz Dwa ostatnie rozbiory w cyklu: ”Przyczyny 
upadku Polski”, Warszawa 1918 
M. H. Serejski Europa a rozbiory Polski, Warszawa 1970 
T. Cegielski, Ł. Kądziela Rozbiory Polski 1772-1793-
1795, Warszawa 1990 
Z. Zielińska Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej w 
serii: ”Dzieje narodu i państwa polskiego”, Warszawa 
1986 
P. Jasienica „Rzeczpospolita Obojga Narodów” PIW 
1992r 
Strony internetowe: wikipedia, zdaniem RCH +, historia 
na 6.pl 

Człowiek w XXI wieku każdego dnia z różnych źródeł 
otrzymuje coraz większą ilość wszelkich informacji. 
Dzieje się tak dzięki nowoczesnym technologiom i 
środkom przekazu, ale też pogoń za sensacją powoduje 
częsty chaos informacyjny. W takiej sytuacji trudno 
jest zweryfikować, czy wiadomości są wiarygodne, czy 
nie, a informacja staje się ważnym narzędziem walki 
gospodarczej czy politycznej   
 
Oto przykład. Tworzy się grupa ludzi zaangażowanych 
w poprawę życia większej części społeczności, co 
wydaje się być sprawą potrzebną i oczywistą. Jednak 
to co jest dobre dla ogółu niekoniecznie musi być 
dobre dla jednostek, ponieważ mogą one utracić 
pewne przywileje jakie tej pory posiadały.  
Co się wtedy dzieje? Natychmiast powstaje opozycja, 
która te wszystkie pozytywne działania próbuje w 
oczach opinii publicznej pomniejszyć, oczernić lub 
całkowicie powstrzymać. Choć są to działania 
niezmiernie szkodliwe dla większości jednak przynoszą 
korzyści ludziom dbającym o własny „czubek nosa”. 
 
Jedną z metod działania jest tworzenie i 
rozpowszechnianie fałszywych informacji, które po 
pewnym czasie z plotek urastają do rangi mitów, nad 
których prawdziwością już nikt się nie zastanawia. Jest 
to zjawisko ogólnopolskie, jednak ja postaram się 
przybliżyć nasze gminne realia.  
 
Niemal codziennie docierają do mnie różne tzw. 
„sensacje” dotyczące funkcjonowania naszej gminy, 
które najczęściej okazują się zwykłymi kłamstwami, a 
jedynym ich celem jest oczernianie wszystkich którzy 
starają się poprawić jakość życia gminnej społeczności. 
Nie sposób jest dementować wszystkie niedorzeczności 
jakie wymyślają ludzie nieprzychylni postępowi oraz 

wieczni malkontenci, którym wszystko i zawsze nie 
podoba się. Rozsądniej jest zająć się pracą bo jak 
mówi przysłowie „jeszcze się taki nie urodził co by 
wszystkim dogodził”.  
 
Są jednak absurdy wypowiadane publicznie przez osoby 
rzekomo zainteresowane dobrem naszej gminy, 
których nie można przemilczeć.  
 
Jeżeli ktoś przychodzi na sesję Rady Gminy i 
oświadcza, że radnym brakuje świadomości, gdyż nie 
wiedzą nad czym głosują; o tym że zarobki Wójta 
Gminy Sułów są identyczne jak pensja prezydenta (nie 
wiem tylko którego prezydenta, Dudy czy Obamy?). 
Jeżeli Radzie Gminy stawia się ultimatum i wygłasza  
wiele innych kłamstw i pomówień, to czy to jest troska 
o przyszłość naszej gminy? Czy może zwykłe 
awanturnictwo? 
 
Analizując sposób myślenia i wypowiedzi na temat 
radnych można pomyśleć, że kilkanaście osób nie wie 
co jest dobre dla gminy i tylko ta jedna ma monopol na 
właściwe decyzje. Jeśli chodzi o zarobki Wójta Gminy 
Sułów można łatwo je sprawdzić, nie odbiegają 
wysokością od większości pensji innych wójtów.  
Po co więc to całe zamieszanie? Myślę że dla zwrócenia 
uwagi na swoją osobę.  
 
Po to by zrealizować plany rozwoju gminy potrzebne 
jest współdziałanie władz samorządowych i 
społeczeństwa.  
 
Władze od początku swojej kadencji próbują 
udowodnić że zasługują na zaufanie jakim obdarzyli ich 
wyborcy. Cały 2015 rok gospodarowano korzystając w 
większości własnych środków, gdyż programy unijne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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rozpoczęły nabór wniosków dopiero w tym roku. Mimo 
to niemalże w każdej miejscowości widać jeszcze 
niewielkie, ale jednak zmiany na lepsze. Rozpoczęto 
ze środków własnych remonty strażnic a jednostki OSP 
otrzymały dwa samochody, w tym jeden nowy, co do 
tej pory się nie zdarzało. Obecnie pozyskany został 
kolejny samochód. 
  
Po raz pierwszy od kilkunastu lat przywrócony został 
fundusz sołecki, który nie wziął się znikąd, lecz został 
uchwalony przez Radę Gminy (w poprzednich 
kadencjach był lekceważony) i w tej chwili zaczyna 
być realizowany. Jest to gwarancja, że żadna 
miejscowość nie zostanie pominięta w planowaniu 
inwestycji. Z tego właśnie funduszu remontowane są 
remizo-świetlice i nawożony tłuczeń na drogi. 
 
Zbudowano i zmodernizowano kilka kilometrów dróg 
gminnych. W tym roku w większości wiosek na drogi 
częściowo utwardzone zostanie położona nawierzchnia 
bitumiczna, co zdecydowanie poprawi ich jakość i 
trwałość. Zostały złożone wnioski na trzeci etap 
budowy oczyszczalni przydomowych, na drugi etap 
instalacji solarnych i pierwszy na instalacje 
fotowoltaiczne. Złożone zostały wnioski na 
przebudowę dwóch dróg gminnych: Sułów - Nawóz 

oraz w Deszkowicach Pierwszych (od budynku dawnej 
Szkoły Podstawowej przez Dróżkę do drogi w kierunku 
Radecznicy). Opracowywana jest dokumentacja na 
tworzone gminne centrum kultury w Sułowie i plażę w 
miejscowości Kulików. Podejmowane są działania w 
kierunku przywrócenia należnego miejsca grodzisku w 
Sąsiadce. Są to tylko najważniejsze ze spraw jakie 
udało się zrealizować w krótkim, półtorarocznym 
okresie. Nie widzą tego tylko ci którzy widzieć nie 
chcą.  
 
Zdecydowana większość społeczności gminnej czuje i 
rozumie potrzebę poprawy jakości życia w naszej 
małej ojczyźnie i chętnie wspiera działania władz. 
Tylko nieliczni, lecz bardzo hałaśliwi, w opozycji do 
władz i rozsądku próbują zwrócić na siebie uwagę, 
wymyślając bezsensowne opowieści.  
 
Najbardziej wiarygodne informacje na temat 
funkcjonowania urzędu jak i całej gminy najpewniej 
jest czerpać u źródeł, czyli w urzędzie gminy, a nie u 
domorosłych bajkopisarzy, którzy tylko czekają na 
jakieś zdarzenie aby mieć temat do swoich plotek. 
Najlepiej byłoby dla wszystkich, gdyby zamiast 
plotkami zajęli się pracą. 

Ryszard Pietrykowski 

Warsztaty florystyczne 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w 
Sułowie zorganizowała w dniu 15 kwietnia 2016 r w 
siedzibie biblioteki warsztaty, których celem było 
przedstawienie sposobu wykonywania kwiatów z 
krepiny i bibuły. Instruktorem była Pani Marianna 
Zybała, która wraz z członkiniami Stowarzyszenia „Stąd 
jesteśmy” z Radecznicy odnosi poważne sukcesy na tym 
polu. Palmy wielkanocne, wykonane przez 
Stowarzyszenie z Radecznicy, prezentowane w Bazylice 
Mniejszej, podziwiane były przez wszystkich. Wówczas 
narodził się pomysł zaproszenia Pani Marianny Zybały, 
jako instruktora, do Sułowa. Zaproszenie nasze 
spotkało się z wielką życzliwością Pani Marianny, 
zgodnie z jej wskazówkami pracownicy Biblioteki 
zakupili niezbędne materiały i o godzinie 15.00 w 
piątek 15 kwietnia rozpoczęła się lekcja. 
Spotkało się kilka osób, bardzo chętnych, aczkolwiek 
nie mających tzw. „zielonego pojęcia” o technice 
wykonywania kwiatów. Było mnóstwo śmiechu, 

natrząsania z własnej nieporadności, niemniej 
benedyktyńska cierpliwość i wyrozumiałość Pani 
Marianny zaowocowały tym, że mistrzyniami na pewno 
jeszcze nie jesteśmy, ale już znamy podstawy techniki. 
Myślę, że wrócimy do dalszych ćwiczeń jesienną porą. 
Wiosna i lato sprzyjają innym pracom, ale gdy na 
dworze zapanuje listopadowa szarość i plucha miło 
będzie spotkać się i wykonywać kolorowe kwiaty. 
Co było minusem tych warsztatów? Na pewno zbyt niska 
frekwencja spowodowana zapewne tym, że w tym dniu 
była, wyjątkowa tej wiosny, ciepła słoneczna pogoda i 
zaproszone panie po prostu ruszyły sadzić ogrody.  
A oto przykłady naszych prac (te mniej udane 
wstydliwie ukryłyśmy). 

Hanna Mrówczyńska 
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Wieści ze szkół 

14 kwietnia b.r. uczniowie I etapu 
kształcenia ze swoimi wychowawcami 
wyjeżdżali do Zamojskiego Domu Kultury na 
spektakl teatralny pt. „Alicja w Krainie 
Czarów”. 
Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów 
klas I -III z teatrem oraz kształcenie ich 
obycia i kulturalnego zachowania w miejscu 
publicznym.  
Wyjazd był poprzedzony zajęciami o 
tematyce związanej z teatrem. Dzieci były 
już świadome, co to jest scena, reflektory, 
rekwizyty, kostiumy kurtyna, owacje itd.  
Maluchy na żywo oglądały i uczestniczyły w 
spektaklu teatralnym. Przeżywały losy Alicji  
i podziwiały wykorzystane efekty specjalne. 
Był to sposób realizacji podstawy 
programowej w naturalnych warunkach.  

M. Kuźma 

Brawo Kasia! 

Sto osiemnaście prac z dwudziestu pięciu miejscowości 
z całego kraju nadesłano na IV Ogólnopolski Festiwal 
Origami w Żarowie. Żarowski konkurs, którego 
organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
objęło honorowym patronatem Polskie Towarzystwo 
Origami, a głównym sponsorem była firma Daicel Safety 
Systems Europe. 
Na konkursie Publiczne Gimnazjum w Sułowie  
reprezentowały prace trzech uczennic: 
Katarzyny Juźwiak kl. II 
Lidii Kanap kl. IIIa 

Katarzyny Mróz kl. IIIa 
 
W niedzielę, 17 kwietnia 2016r. podano zwycięzców tej 
trudnej sztuki i okazało się, że II miejsce w kategorii 
origami modułowego zajęła nasza uczennica Katarzyna 
Mróz. 
 
Cuda z papieru można będzie podziwiać na wystawie  
do 7 maja 2016 roku w Żarowskiej Izbie Historycznej. 

Mariola Wanat 

Regionalny Konkurs Informatyczny „Myszk@” 2016 

Etap powiatowy XII Regionalnego Konkursu 
Informatycznego „Myszka@” 2016 odbył się 12 
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Zamościu. 
Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. 
W konkursie wzięło udział 81 uczniów z powiatów: 
zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, 
hrubieszowskiego i krasnostawskiego. Powiat zamojski 
reprezentowało 28 uczniów. 
W tym roku nastąpiła zasadnicza zmiana w regulaminie 
konkursu, która polega na 
rywalizacji zespołów składających się z trzech 
uczniów - dotychczas był to konkurs indywidualny. Do 
punktacji zalicza się najlepsze wyniki dwóch członków 
zespołu. 
Etap powiatowy składał się z dwóch części po 45 minut 
każda (to również zmiana). Polegał na rozwiązaniu 

przez każdego uczestnika testu teoretycznego w postaci 
zadań zamkniętych i otwartych. II część - praktyczna 
polegała na rozwiązywaniu zadań wymagających 
logicznego myślenia algorytmicznego wspólnie przez 
wszystkich członków drużyny. 
Do etapu regionalnego zakwalifikowały się 2 z 12 
zespołów z powiatu zamojskiego oraz 8 zespołów z 
pozostałych powiatów. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy V Szkoły 
Podstawowej w Sułowie: 
I zespół: Karolina Kuźma, Jakub Kijek, Michał 
Magdziarz. 
II zespół: Wiktoria Tyszko, Weronika Sak, Iwona 
Pomarańska. 
Największą liczbę punktów uzyskali Karolina Kuźma i 
Jakub Kijek. 

Anna Godzisz 

Alicja w krainie czarów 
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Konkurs Matematyczny MiMak 

Wyniki konkursu czytelniczego „Czy znasz..?”  

21 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Zamościu odbył się powiatowy etap Konkursu 
Matematycznego dla klas III MIMaK organizowany 
przez zamojski oddział LSCDN. Z 35 uczniów z 
powiatu zamojskiego biorących udział w III etapie, 
do etapu IV - finału konkursu zakwalifikowało się 20 
uczniów. Wśród nich jest Ania Szczerba, uczennica 
naszej szkoły.  
 
Ania, jako finalistka będzie walczyć o tytuł laureata 
18 maja 2016r. Gratulujemy i życzymy sukcesów! 
 
Więcej można przeczytać na http://zamosc.lscdn.pl 

M. Kuźma 

12 kwietnia 2016 r. Izabela Kozioł, uczennica III klasy 
Szkoły Podstawowej w Sułowie reprezentowała naszą 
szkołę w finale regionalnego konkursu czytelniczego  
„Czy znasz…?” zorganizowanym przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Zamościu. Do etapu II przystąpiło 32 
uczestników z klas I – III z 20 szkół podstawowych 
powiatów:  biłgorajskiego, hrubieszowskiego, 
tomaszowskiego i zamojskiego. Uczniowie zmierzyli się  
z testem składającym się z 25 pytań za rozwiązanie 
którego można było uzyskać 44 punkty.  
Nagrody i wyróżnienia otrzymało 5 osób, zdobywcy 

czołowych miejsc uzyskali od 40 do 43 punktów, 
wyróżnień po 39 punktów. Iza zdobyła 37,5 pkt. i w ten 
sposób znalazła w dziesiątce najwyżej punktowanych 
osób. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe. Gratulujemy Izie udziału w konkursie i 
czekamy na jej dalsze sukcesy! 

Szczegółowe informacje umieszczone są na 
stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w 
Zamościu http://www.bipe.pl/  

Renata Duda 

Mamy finalistów!!! 

Komisje konkursowe podały listę uczniów zakwalifikowanych do finałów konkursów matematycznych. W finale 
konkursu matematycznego dla uczniów SP SZPAK w Zamościu wezmą udział: 
Natalia Krzyszczak   klasa IV   
Jakub Kijek               klasa V  
W finale konkursu matematycznego PANGEA w Warszawie wezmą udział: 
Michał Woźny                     klasa I gimnazjum 
Kamil Kołodziejczyk          klasa IIIa gimnazjum. 
Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

Lidia Kowalik 
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„Jestem bezpieczny”  

Dnia 27 kwietnia 2016r. w Zespole 
Szkół w Sułowie odbyły się 
eliminacje gminne Konkursu Wiedzy 
Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”.  
Konkurs organizowany jest w celu 
u p o w s z e c h n i a n i a  w i e d z y 
zagrożeniach, z jakimi uczniowie 
mogą spotkać s ię w swym 
codziennym życiu, rozwijania postaw 
u m o ż l i w i a j ą c y c h  u n i k a n i e , 
zapobieganie i  pokonywanie 
niebezpieczeństw oraz zapoznania 
dzieci i młodzieży z systemem 
działania służb i instytucji niosących 
pomoc w sytuacjach zagrożenia 
życia. 
W eliminacjach udział wzięły 6-cio osobowe drużyny 
uczniów ze szkół podstawowych.  
Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Kuźma, 
Wiktoria Tyszko, Jakub Kijek, Michał Magdziarz, Michał 
Bartnik i Szymon Żuk. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test 
składający się z 30 pytań. Zgodnie z regulaminem 
zwyciężyła drużyna, która uzyskała największą liczbę 

punktów: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Michalowie 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sułowie 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kol. Tworyczów 
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Dyrektora ZS w Sułowie Panią 
Małgorzatę Kuźmę. 

Beata Mazurek 

Spotkanie z historią w bibliotece 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk zapro-
siła uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Sułowie 
na warsztaty poświęcone historii gminy Sułów, a kon-
kretnie grodzisku Sutiejsk, czyli obecnej Sąsiadce. Spo-
tkanie odbyło się 5 maja w bibliotece. Pod opieką Pani 
Dyrektor Małgorzaty Kuźmy i nauczycielek wkroczyło do 
biblioteki 52 dzieci. Niezła gromadka, ale jakoś wszyscy 
zmieściliśmy się. Spotkanie rozpoczęło się od opowie-
ści, o tym co działo się 1000 lat na ziemiach, na któ-
rych obecnie znajduje się gmina Sułów i roli jaką pełnił 
gród obronny Sutiejsk, którego pozostałości jeszcze do 
dziś znajdują się w Sąsiadce, jak żyli nasi przodkowie. 
Dzieci obejrzały film, który pokazywał jak mógł wyglą-

dać dawny gród, oraz 
makiety przestawiające 
inne grody z wczesnego 
średniowiecza. A potem 
rozpoczęły się warszta-
ty, polegające na tym, 
że każdy z uczestników 
miał za zadanie wyko-
nać pracę plastyczną 
dotyczącą omawianego 
tematu. Dzieci miały do 
wykorzystania: kredki, 
flamastry, ciastolinę, 
plastelinę, modelinę. 
Technika prac była cał-
kowicie dowolna i zależ-
na wyłącznie od wyob-
raźni małych artystów. I 
trzeba przyznać, że 
wszyscy nasi „kursanci” spisali się na szóstkę. Każda z 
prac była jedyna w swoim rodzaju, dzieciaki wykazały 
się nie tylko inwencją ale i fantazją. Świadczą o tym 
zdjęcia. W gazecie możemy umieścić tylko kilka, ale na 
stronie biblioteki można obejrzeć ich o wiele więcej. 
Zapraszamy.  
I jeszcze jedno, jeśli ktoś mówi, że dzieci nie chcą czy-
tać, to się bardzo myli. Tylu wypożyczających książki, 
pracownice biblioteki dawno nie widziały. 
Przemiłe, super grzeczne dzieciaki. Gratulujemy rodzi-
com i wychowawcom. Myślę, że spotkamy się jeszcze 
nieraz. 

HM 
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04.04.2016r. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki w 
Zespole Szkół w Michalowie odbyło się pasowanie 
uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Na 
uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani Dyrektor 
Joanna Pomarańska, wychowawcy klas I-III wraz ze 
swoimi wychowankami oraz rodzice uczniów klasy I. 
Na samym początku grupa uczniów z klasy V i VI 
zaprezentowała przedstawienie pt. „Książka naszym 
przyjacielem”. Następnie uczniowie klasy I uroczyście 
przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, 
korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać 
obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło 
uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonała 
pani Dyrektor. Jednocześnie pogratulowała wszystkim 
uczniom i życzyła wspaniałych przygód w świecie 
książek oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz 
zakładki do książek. 

Pasowanie na czytelnika 

22 kwietnia 2016r. odbył się wyjazd uczniów klasy III 
gimnazjum na „Spotkanie z Zawodem” do Zespołu Szkół 
nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Celem 
spotkania była prezentacja oferty edukacyjnej szkoły 
na rok szkolny 2016/2017. Na wstępie Dyrektor Szkoły 
p. Agata Jonasz wszystkich serdecznie powitała i zapro-
siła do zapoznania się z nowymi kierunkami kształcenia 
w Liceum Ogólnokształcącym: Służby ratownicze oraz  
Dietetyka i fitness.  
Po prezentacjach multimedialnych, odbyło się wystą-
pienie koordynatorów projektów unijnych realizowa-

nych w tejże szkole „Projekty unijne szansą zawodową 
dla uczniów” na temat możliwości jakie daje uczniom 
program ERASMUS+. 
Kolejnym punktem były pokazy min. pokazy gastrono-
miczne, pokazy fitness, pokazy ratownicze, pokazy 
chemiczne i biologiczne oraz konkursy. Na koniec wszy-
scy mogli zapoznać się z pracowniami kształcenia za-
wodowego  a także uczestniczyć w pokazach warszta-
tów branży mechanicznej i gastronomiczno-
hotelarskiej. 

Spotkanie z zawodem 

Piszemy listy do Ziemi 

W dniach 11 – 21 kwietnia 2016r. dzieci z naszej szkoły pisały i rysowały ekologiczny przekaz w ramach 
„Listów dla Ziemi”. Do ogólnopolskiej akcji włączyliśmy się z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz 
jego opiekuna, p. Doroty Gnieciak. 
 
„Listy dla Ziemi” to kolejna edycja akcji polegającej na pisaniu przez dzieci listów na papierze wykonanym z 
makulatury, w których namawiają one dorosłych do działań proekologicznych. Tematem przewodnim akcji w tym 
roku była promocja gospodarki niskoemisyjnej.  Proekologiczne przesłanie zawarte w listach dzieci przekazały 22 
kwietnia 2016 r. tj. w Dniu Ziemi swoim bliskim, rodzicom, dziadkom. Po przeczytaniu listu rodzina mogła określić 
i wspólnie zrealizować działania Eko. Papiery listowne zapewniła uczestnikom Fundacja Ekologiczna Arka. 
Oprócz pisania listów w Zespole Szkół w Michalowie odbyło się wiele dodatkowych przedsięwzięć. Uczniowie 
wzięli udział w specjalnych lekcjach tematycznych oraz konkursach na najpiękniejszy List dla Ziemi. Konkursy od-
były się w trzech kategoriach. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 
Lista zwycięzców: 
 
kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej 

 Aleksandra Misiarz – kl. I, 

 Martyna Niedbała – kl. II, 

 Kamila Nizio – kl. III; 
kategoria : klasy IV – VI szkoły podstawowej 

 Aleksandra Dudek – kl. IV, 

 Michał Mazurek – kl. VI; 
kategoria: klasy I – III gimnazjum 

 Maksymilian Karasiński – kl. I, 

 Aleksandra Pańczyk – kl. II. 
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Wyjazd na spektakl teatralny 

Dnia 25 kwietnia 2016 r. odbył się XIV Powiatowy 
Konkurs Twórczości ,,Moja Mała Ojczyzna– w pieśni i 
piosence". Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu. Celem 
przeglądu było popularyzowanie piosenek i pieśni, 
których tematyka wiąże się z ojczyzną. 
Na scenie zaprezentowali się soliści ze szkół z 
Nielisza, Michalowa, Borowiny Sitanieckiej, Wywłoczki 
i Złojca. 
Naszą szkołę podstawową w kategorii I-III 
reprezentowała uczennica: Aleksandra Misiarz z klasy 
I, zaś w kategorii IV – VI - Karolina Jaworska z klasy VI. 
Każdy uczestnik śpiewał dwie piosenki. 
Jury oceniało dobór repertuaru i znajomość tekstu 
utworów, muzykalność i warunki głosowe oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 
W konkursie tym Karolina Jaworska zdobyła I 
miejsce. Do konkursu uczennicę przygotowywała p.  
Anna Jaworska, natomiast Aleksandra Misiarz 
przygotowywana przez p. Joannę Popielec 
otrzymała wyróżnienie. Nagrody zostaną wręczone 
laureatom 23 maja 2016r. 

Powiatowy konkurs „Moja Mała Ojczyzna” 

Dnia 13 kwietnia 2016 r. uczniowie klas IV – VI szkoły 
podstawowej uczestniczyli w wyjeździe do zamojskiego 
Domu Kultury w celu obejrzenia spektaklu pt. 
,,Opowieści robotów” odgrywanego przez aktorów 
Narodowego Teatru  Edukacji im. A. Mickiewicza we 
Wrocławiu. Koordynatorem wycieczki była pani Dorota 
Gnieciak, zaś w opiece nad uczniami wspomagała ją 
pani Anna Jaworska. 
Aktorzy podczas 70 minut wartkiej akcji zabrali widzów 
w podróż na koniec znanego wszechświata. Starali się 
udzielić odpowiedzi na pytania: czy zawsze słusznie 
rościmy sobie prawo do stawiania się ponad innych i 

czy zawsze nasze przekonania i sposób postrzegania 
świata jest jedynie słuszny i uczciwy? 
Spektakl okazał się zabawnym, a zarazem pouczają-
cym,  widowiskiem. ,,Opowieści robotów'' opierały się 
na ,,Bajkach robotów'' Stanisława Lema, ale zawierały 
także  fragmenty książek „Harry Potter i Insygnia 
Śmierci” autorstwa J.K. Rowling oraz   ,,Hobbit: Nie-
zwykła podróż”  J.R.R. Tolkiena. Każdy widz znalazł w 
tej inscenizacji coś, co szczególnie go zainteresowało. 
Jednym podobała się szczególnie muzyka, innym gra 
aktorska, a jeszcze innym kostiumy i efekty świetlne. 

Dni Otwarte 

W dniu 07 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Micha-
lowie odbyły się „Dni otwarte” dla uczniów klas szó-
stych szkoły podstawowej. Za organizację tego spotka-
nia odpowiedzialne były:   p. E. Matysiak i p. M. Banach 
oraz uczniowie klas VI szkoły podstawowej i I gimna-
zjum. Do naszej szkoły zawitali goście ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Szczebrzeszynie i Szkoły Podstawowej w 
Wielączy Kol. Uczniowie klas VI przybyli wraz ze swoimi 
wychowawcami. 

Na początku spo-
tkania dyrektor 
szkoły, p. J. Po-
marańska przywi-
tała wszystkich 
zebranych, na-
stępnie p. E. Ma-
tysiak zaprezento-
wała Publiczne 
Gimnazjum w Mi-
c h a l o w i e , 

uwzględniając histo-
rię placówki oraz 
obecne wyniki dy-
d a k t y c z n o -
wychowawcze. Ko-
lejnym punktem 
spotkania był wy-
stęp chóru prowa-
dzonego przez p. A. 
Jaworską. W dalszej 
kolejności klasa I 
gimnazjum zaprezentowała się w sztuce pt. „Szkoła”, a 
później uczennice klasy II wykonały taniec latynoamery-
kański przygotowany pod kierunkiem p. D. Gnieciak.  Po 
zakończeniu części oficjalnej przybyli uczniowie zwie-
dzali naszą szkołę. Spotkanie kończył poczęstunek, po-
żegnanie i podziękowanie za przybycie ze strony pani 
dyrektor. 
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W piątek 22 kwietnia w Krotoszynie odbyły się 
Mistrzostwa Europy w Sumo. Klaudia Polakowska jako 
świeżo upieczona Mistrzyni Polski wreszcie dostała 
szansę na reprezentowanie naszego Kraju na tak 
poważnej imprezie. Przypomnieć należy, że rok temu 
Edyta Siemkowicz też była Mistrzynią Polski a mimo 
tego nie została powołana na Mistrzostwa Europy ani 
Mistrzostwa Świata. Klaudia walczyła po mistrzowsku i 
wygrała wszystkie swoje pojedynki w bardzo pięknym 
stylu rywalizując z zawodniczkami z całej Europy 
takimi jak Rosjanka czy Estonka, które w Sumo są 
potęgą. Trener ma nadzieję, że zawodniczki z małego 
klubu jakim jest UKS WRESTLER Sułów wreszcie będą 
docenione nie tylko w Europie ale i na Świecie, 
ponieważ liczy na powołanie Klaudii na Mistrzostwa 
Świata, które odbędą się  29-31.07.2016r. w Ułan Bator 
w Mongolii, gdzie przed kilkoma laty Trener Klaudii - 
Mariusz Łoś reprezentował Polskę na Akademickich 
Mistrzostwach Świata. 

Mariusz Łoś 

Klaudia Polakowska Mistrzyni Polski 

Ponownie mamy Mistrzynię Polski z Sułowa, tyle, że 
tym razem jest nią Klaudia Polakowska, która 
powtórzyła sukces z przed roku swojej klubowej 
koleżanki Edyty Siemkowicz. W Mistrzostwach Polski w 
Sumo, które odbyły się 08-09.04.2016r. w Poznaniu. 
Trener wystawił cztery zawodniczki WRESTLERA SUŁÓW 
w składzie: Natalia Mazur, Edyta Siemkowicz, Klaudia  
Polakowska oraz Iwona Łyp. Wszystkie zawodniczki 

zaprezentowały się bardzo dobrze zajmując czołowe 
miejsca tuż za podium, jednak tylko Klaudia 
wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski i ma duże szanse aby 
reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Europy i 
świata. Należy wspomnieć, że zawodniczki  
wywalczyły drużynowo drugie miejsce co jest dla 
Trenera Mariusza Łosia dużym zaszczytem. 

Mariusz Łoś 

Mistrzyni Europy z Sułowa !!! 

Sport 

Wręczenie nagrody 

W dniu 9 maja 2016 roku w Urzędzie Gminy Sułów od-

było się spotkanie wójta p. Leona Bulaka z przybyłymi: 

mistrzynią Europy w sumo Klaudią Polakowską oraz jej 

trenerem Ma-

riuszem Ło-

siem. Oprócz 

serdecznych 

gratulacji go-

spodarz na-

szej gminy 

wręczył go-

ściom prezen-

ty. Mistrzyni 

o t r z y m a ł a 

laptop, nato-

miast jej tre-

ner aparat foto-

graficzny dla 

dokumentowania 

sukcesów sułow-

skiego klubu 

„Wrestler”. Były 

też życzenia dal-

szych sukcesów. 

Wyniki i sukcesy 

osiągane przez 

„Wrestler” Su-

łów i Klaudię 

Polakowską są 

doskonałą pro-

mocją naszej 

gminy.  
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Wywiad z Klaudią Polakowską 

Sekrety Wsi: Czy zdobycie Mistrzostwa Europy jest 
dla Ciebie zaskoczeniem, a może się tego spodziewa-
łaś? 
 
Klaudia Polakowska: Zdobycie Mistrzostwa Europy jest 
dla mnie całkowitym zaskoczeniem, nie żebym w siebie 
nie wierzyła, czy coś podobnego, wręcz przeciwnie, ale 
nie spodziewałam się zdobycia medalu na tak ważnej 
imprezie międzynarodowej. Oczywiście bardzo się cie-
szę, ponieważ ciężko na to pracowałam, a na efekty 
treningów nie trzeba było długo czekać. Jednak w dal-
szym ciągu choć od zdobycia medalu minęło już kilka-
naście dni, dopiero dociera do mnie, jak ważne jest to 
osiągnięcie . 
 
S.W.: Jak długo uprawiasz sumo? 
 
K.P.: Sumo uprawiam mniej więcej od 3 lat, podobnie 
jak zapasy. 
 
S.W.: Co daje Ci uprawianie sportu? 
 
K.P.: Uprawianie sportu daje mi przede wszystkim sa-
tysfakcję i ogromną radość, nie wspominając oczywi-
ście o utrzymywaniu kondycji fizycznej w jak najlep-
szej formie. Mogę śmiało powiedzieć że zapasy to jed-
na z najlepszych rzeczy, które mnie spotkały i nie wy-
obrażam sobie teraz przerwania tej przygody. Sport 
powinien uprawiać każdy, ponieważ świetnie kształtuje 
charakter i pozwala rozwijać bardzo ważne cechy jak 
samozaparcie, czy wytrzymałość w dążeniu do celu i 
swoich postanowień. 
 

S.W.: Czym zajmujesz się oprócz sportu? 
 
K.P.: Oprócz sportu uczę się w zamojskim liceum ogól-
nokształcącym o profilu sportowym. 
 
S.W.: Jak lubisz spędzać wolny czas? 
 
K.P.: Szczerze mówiąc nauka i sport zajmują znaczną 
część mojego czasu, ale zawsze znajdę chwilę żeby 
spotkać się ze znajomymi i odwiedzić rodzinę. 
  
S.W.: Jakie masz plany na przyszłość?  
 
K.P.: Planów mam wiele, codziennie dochodzą nowe, a 
stare zmieniają. Najpewniejszymi są ukończenie liceum 
i kontynuacja nauki na studiach oraz w dalszym ciągu 
uprawianie sportu, ciężkie treningi, pokonywanie kolej-
nych granic i zdobywanie medali jak najwyższej rangi. 
 
S.W.: Co chciałabyś przekazać mieszkańcom naszej 
gminy? 
 
K.P.: Mieszkańców naszej gminy chciałabym zachęcić 
do jak najczęstszego uprawiania sportu, choć od pew-
nego czasu zauważyłam, że coraz więcej osób biega, 
czy uprawia nordic walking. Chciałabym również zachę-
cić rodziców do przyprowadzania dzieci na treningi, 
ponieważ to idealny sposób na aktywne spędzenie wol-
nego czasu. Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że 
warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia, a mó-
wię to z własnego doświadczenia. 

Florian - Święto Strażaków w Sułowie 

2 maja 2016r obchodzono Dzień Strażaka połączony z 
Dniem Flagi RP. Uroczystość rozpoczęła się na placu 
przed remizą OSP w Sułowie podniesieniem Flagi i ode-
graniem Hymnu Państwowego.  
 
Następnie strażacy wraz z pocztami sztandarowymi, na 
czele z Komendantem OG Związku OSP RP w Sułowie 
Zbigniewem Goleniakiem udali się na mszę św. do ka-
plicy w Sułowie. 
 
Po nabożeństwie odprawionym przez proboszcza parafii 
Tworyczów ks. Marka Gudza, wszyscy powrócili na plac 

remizo-świetlicy.  
 

Prezes ZOG ZOSP RP w Sułowie Leon Bulak dokonał 

wręczenia medali, odznak i wyróżnień dla zasłużonych 

druhów. W uroczystościach brali udział Komendant Ko-

misariatu Policji w Szczebrzeszynie Zbigniew Braksator 

i Przewodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykow-

ski. 
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Zaproszenie na obchody „Konspiracji w Klasztorze” 

14 kwietnia, czyli dnia, którego prawdopodobnie został 
ochrzczony Mieszko I, cała Polska została wezwana do 
rozpalenia o godzinie 20.00 ognisk upamiętniających to 
wydarzenie. Wezwanie to potraktowały poważnie 
wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej naszej 
gminy. O godzinie 20.00 rozpalono ogień oraz odbyła 
się uroczysta odprawa strażaków przybyłych ze 
sztandarami i w galowych mundurach. Odprawę 
poprowadził jak zwykle godnie prezentujący się 
komendant gminny OSP Zbigniew Goleniak. Przy 
dźwiękach Hymnu Polski wciągnięto na maszt flagę 
narodową. Pan Leon Bulak – wójt i jednocześnie prezes 
OSP gminy Sułów, a następnie ksiądz Marek Gudz, w 
krótkich słowach podkreślili znaczenie chrztu Polski dla 
państwa i narodu Polskiego. Uroczystość zakończono 
pieśnią „ Boże coś Polskę”. A potem było bardzo 
przyjemne spotkanie już bardziej swobodne, również 
przy dźwiękach pieśni patriotycznych i nieco później 
biesiadnych. 
I cóż można powiedzieć? Strażacy zawsze są 
niezawodni, potrafią zorganizować się błyskawicznie, 
zarówno wtedy gdy trzeba jechać do pożaru, uczcić 
uroczystość czy dobrze się bawić. 
  

 HM 

Uczczenie rocznicy Chrztu Polski 

Witam serdecznie. 
 
W dniach 1-3 lipca 2016 r. w Bazylice Św. Antoniego w 
Radecznicy odbędą się kolejne obchody rocznicowe pod 
hasłem "Konspiracja w Klasztorze", upamiętniające 
działalność II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej 
dowodzonego przez majora Mariana Pilarskiego ps. 
„Jar”. 
 
Marian Pilarski „Jar” (1902-1952) to kolejno: żołnierz 
Marszałka Piłsudskiego, uczestnik walk w obronie Lwo-
wa i wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Polski we 
wrześniu 1939 w Armii Polesie, Komendant Placówki AK 
Tyszowce, Komendant Obwodu Zamojskiego WiN i In-
spektor Inspektoratu Zamojskiego WiN, wreszcie twórca 

i Inspektor II Inspektoratu Zamojskiego AK ze sztabem w 
klasztorze w Radecznicy.  
 
W marcu i wrześniu 1948 roku w Klasztorze odbywają 
się uroczyste przysięgi konspiratorów i zakonników. 
Przyzwolenie na działalność konspiracyjną na terenie 
klasztoru w Radecznicy daje Prowincjał na Polskę o. 
Bronisław Szepelak. II Inspektorat Zamojski AK miał na 
celu likwidowanie zdrajców, szpicli, funkcjonariuszy 
UB, NKWD i szkodliwych partyjniaków sprawy polskiej. 
Sporządzano plany sytuacyjne, rozmieszczenia Wojsk 
Polskich, radzieckich oraz ich uzbrojenia. Agitowano 
przeciwko powstawaniu spółdzielni produkcyjnych na 
wzór kołchozów. Gromadzono broń na wypadek zapo-
wiadanej III Wojny Światowej między wschodem a za-
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chodem. Inspektorat miał stanowić zbrojne ramię wojsk 
sojuszniczych i toczyć otwartą walkę z sowietami.  
 
12 kwietnia 1950 roku następują aresztowania kierow-
nictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK z majorem Maria-
nem Pilarskim "Jar" na czele, a 20 czerwca następuje 
tak zwana druga kasata klasztoru w Radecznicy. Zakon-
nicy zostają aresztowani a klasztor i gimnazjum zostają 
zamknięte.  
 
W październiku 1951 roku po procesie pokazowym przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie zapadają su-
rowe wyroki. Na czterokrotną karę śmierci skazany zo-
staje major Marian Pilarski "Jar" i jego podkomendny 
podporucznik Stanisław Bizior "Eam" pozostali zostają 
skazani na długoletnie więzienia, w tym Prowincjał na 
Polskę o. Bronisław Szepelak, o. Wacław Płonka 
"Czarny", o. Hugolin Ryba " Robak" i inni. Wyroki śmierci 
na Marianie Pilarskim i Stanisławie Biziorze zostają wy-
konane na Zamku Lubelskim 4 marca 1952 roku. Do dnia 
dzisiejszego nie wiadomo gdzie zostali pochowani.  
II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej, jak mówi jeden 
z historyków: „był prawdopodobnie największą i najsil-
niejszą liczebnie inicjatywą konspiracyjną po 1947 r. To 
fenomen organizacyjny i społeczny, o którym powinni-
śmy pamiętać. To się w innych miejscach w Polsce nie 
zdarzyło”. 
 
Organizatorami wydarzenia są: Bazylika Św. Antoniego 
w Radecznicy oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego "Mokrelipie" przy współpracy z Wójtem Gminy 
Radecznica. 
 
UROCZYSTOŚCI ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM NARO-
DOWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ANDRZEJA DUDY 
 
Poniżej załączam program uroczystości oraz skład Komi-
tetu Honorowego 
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
"Konspiracja w Klasztorze" 
 
Wojciech Kondrat 
tel. 665 494 052  

 
 
PROGRAM 
 
1 lipca PIĄTEK 
Bazylika Św. Antoniego w Radecznicy 
 
18:00 - Otwarcie wystawy poświęconej płk Marianowi 
Pilarskiemu ps. "Jar" 
 
2 lipca SOBOTA 
Plac za Urzędem Gminy w Radecznicy 
 

9:00 - Zawody strzeleckie o Puchar im. płk Mariana Pi-
larskiego ps. "Jar" 
18:00 - Inscenizacja potyczki oddziału partyzanckiego z 
bandą UPA 
19:00 - Koncert patriotyczny m.in. zespołu Forteca 
20:00 - Ognisko partyzanckie 
 
3 lipca NIEDZIELA 
Bazylika Św. Antoniego w Radecznicy 
 
11:45 - Uroczysty przemarsz z placu za Urzędem Gminy 
do Klasztoru 
12:00 - Inscenizacja Przysięgi II Inspektoratu Zamojskie-
go Armii Krajowej z września 1948 r. 
12:15 - Uroczysta Msza Święta w intencji Polskiego Pod-
ziemia Niepodległościowego 
- Ceremoniał Wojskowy (Hymn Narodowy, Apel Pamięci, 
Salwa Honorowa, złożenie wieńców) 
- Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej po-
święconej płk Marianowi Pilarskiemu ps. "Jar" 
- Pośmiertny awans Jana Hadama ps. "Agrest" - Komen-
danta Rejonu Szczebrzeszyn II Inspektoratu 
- Przemówienia okolicznościowe 
14:00 - Obiad dla zaproszonych gości 

 
KOMITET HONOROWY 
 
por. Henryk Atemborski ps. "Pancerny" - żołnierz Bryga-
dy Świętokrzyskiej NSZ 
mjr Marian Pawełczak ps. "Morwa" - żołnierz cc mjr Hie-
ronima Dekutowskiego ps. "Zapora" 
kpt. Zbigniew Matysiak ps. "Cowboy"- żołnierz cc mjr 
Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" 
kpt. Marian Chmielewski ps. "Pomidor" - żołnierz cc mjr 
Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" 
Dariusz Pilarski - wnuk płk Mariana Pilarskiego ps. "Jar" 
Artur Pilarski - wnuk płk Mariana Pilarskiego ps. "Jar" 
Wacława Pilarska - synowa płk Mariana Pilarskiego ps. 
"Jar" 
Adolf Stachyra - syn Andrzeja Stachyry ps. "Saturnin" 
Ryszard Kaczoruk - syn Józefa Kaczoruka ps. "Ryszard" 
Maria Kubacka - córka Alfreda Kaszuby ps. "Wąż" 
Sebastian Kubacki - wnuk Alfreda Kaszuby ps. "Wąż" 
Jan Hadam - syn Jana Hadama ps. "Agrest" 
Kazimierz Hadam - wnuk Jana Hadama ps. "Agrest" 
Dr Bartłomiej Szyprowski - wnuk Mieczysława Szyprow-
skiego ps. "Mały" 
prof. Krzysztof Szwagrzyk - Pełnomocnik Prezesa IPN ds. 
poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru 
komunistycznego. 
o. Kazimierz Kowalski OFM - Kustosz Bazyliki Objawień 
Św. Antoniego w Radecznicy 
Jerzy Welter - Dyrektor IPN o. Lublin 
Marcin Krzysztofik - Naczelnik OBUiAD IPN o. Lublin 
Grzegorz Filipek - pasjonat historii specjalizujący się w 
historii podziemia niepodległościowego AK-DSZ-WiN na 
terenie powiatu puławskiego. 
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Zadbaj o swój najcenniejszy skarb… 

10 powodów dla których warto pić herbatkę z 
czystka. 

Herbatka z czystka 
(Cistus Incanus) znana 
od wieków. Polecana 
przez św. Hildegardę z 
Bingen, która słusznie 
stwierdzała, że podsta-
wą zdrowia są trzy fila-
ry: dieta, zioła oraz 
post. Do zaleceń świę-
tej można dodać jesz-
cze codzienną porcję 
umiarkowanego ruchu 

jako czwarty niezbędny filar. Każda z tych rzeczy 
wzmacnia bowiem nasz układ odpornościowy, dzięki 
któremu choroby omijają nas z daleka. 
Dzięki tym tradycyjnym trzem (a w zasadzie czterem) 
filarom możemy być przewlekle zdrowi całe swoje 
(bardzo długie!) życie. Bez leków, suplementów, 
szczepionek i innych nowoczesności, które wymyślone 
przez człowieka miały współczesnym społeczeństwom 
zapewnić nieustające zdrowie i długowieczność w za-
mian za poprzednie tradycyjne trzy filary, ale niestety 
nie zapewniły. Sprawdzają się bowiem bardzo średnio, 
a najczęściej wcale. Więc zapamiętajmy, że tych kla-
sycznych filarów zdrowia nic nie zastąpi. To jest orygi-
nał. Wszystko inne co zostało wymyślone potem to je-
dynie namiastka i nędzna podróbka. 
Czystek jest jedną z najsilniej działających roślin 
wzmacniających układ immunologiczny u człowieka, 
będąc przy tym całkowicie pozbawionym działań 
ubocznych czy też możliwości przedawkowania. Her-
batkę z czystka mogą pić przy tym również dzieci, już 
od 3 miesiąca życia. Znakomicie smakuje z dodatkiem 
miodu i/lub soku z cytryny. 
10 powodów (i to nie zmyślonych, ale takich za któ-
rymi stoi nauka) dla których warto pić herbatkę z 
czystka: 
1. Dzięki temu, że jest niezwykle bogata w polifenole 
doskonale rozprawia się z drobnoustrojami, np. z wiru-
sami. W przypadku infekcji górnych dróg oddechowych 
pomaga szybciej pozbyć się symptomów. Zanim więc 
sięgniesz po jakiekolwiek reklamowane w TV apteczne 
„lekarstwo na grypę i przeziębienie” – napij się her-
batki z czystka. Jego skuteczność w przypadku infekcji 
potwierdziły badania kliniczne. 
2. Mężczyznom cierpiącym w starszym wieku na prze-
rost prostaty może przynieść ulgę z uwagi na swoje 
własności antyproliferacyjne i cytotoksyczne. 
3. Usuwa toksyczne metale ciężkie z organizmu 
(szczególnie łatwo wiąże kadm), dlatego polecana jest 
szczególnie palaczom. 
4. Z powodu swoich własności antybakteryjnych, anty-
wirusowych i antygrzybiczych czystek przyniesie ulgę 
cierpiącym np. na łupież, łuszczycę, trądzik, egzemy, 
rozrost candida albicans, chroniczne i powtarzające 
się infekcje zatok, rozmaite grzybice skóry i paznokci, 
infekcje spowodowane przez gronkowca złocistego, 
wirusa opryszczki, wirusa półpaśca, zakażenia Helico-
bakter Pylori i inne schorzenia spowodowane namno-
żeniem się w ustroju niechcianych wirusów, bakterii i 

grzybów. Pomoże nawet tym, którym nie pomagają już 
żadne antybiotyki. Ma także działanie antyalergicznie 
(antyhistaminowe). 
5. Pomaga zapobiegać chorobie niedokrwiennej serca, 
rozpuszcza zatory i zakrzepy. 
6. Jest to roślinka silnie antyoksydacyjna, ma olbrzy-
mią zdolność do wyłapywania wolnych rodników i  do 
obniżania aktywności kolagenazy (enzymu odpowie-
dzialnego za rozkład kolagenu), przez co działa odmła-
dzająco, przeciwzapalnie i witalizująco na ludzki orga-
nizm. 
7. Działa nawet na krętka wywołującego boreliozę. I 
to zarówno chroniąc przed zakażeniem (jeśli lubisz 
wycieczki do parku czy lasu to włącz koniecznie czyst-
ka do swojego codziennego menu, ponieważ odstrasza 
on kleszcze) jak i będąc ważną częścią ziołowego pro-
tokołu gdy zakażenie już miało miejsce: substancje 
zawarte w czystku „oklejają” krętki, przez co zostają 
one unieszkodliwione. 
8. Można stosować czystka również w u zwierząt do-
mowych w celu ochrony przed pchłami czy kleszczami. 
9. Napar z czystka jest znakomitym środkiem wspoma-
gającym higienę jamy ustnej. Przepłukanie buzi po 
umyciu zębów naparem z czystka śmiało zastąpi wszel-
kie drogeryjne płyny do płukania ust, w  których naj-
częściej jako substancja antybakteryjna używany jest 
toksyczny triklosan. Czystek działa również wybielają-
co na zęby, ponieważ posiada potężne działanie na 
bakteryjny biofilm – po prostu go rozpuszcza. Napar 
przeznaczony do płukania jamy ustnej można osłodzić 
ksylitolem lub erytrytolem dla dodatkowego działania 
antybakteryjnego. 
10. Regularne picie naparu z czystka powoduje zmianę 
zapachu wydzielin ciała. Jeśli ktoś ma problem np. z 
nieprzyjemnym zapachem potu (pachy, stopy), to zau-
waży po kilku tygodniach picia herbatki z czystka 
znaczną redukcję przykrego zapachu. Obok dezodoran-
tu magnezowego jest to druga rzecz naprawdę warta 
polecenia. 
Jak pić czystek? 
Przede wszystkim długo i uparcie  
Jednorazowe napicie się tej herbatki nic nie zdziała. 
Wypicie jej od czasu do czasu też nie. Po prostu nale-
ży pić ją regularnie, codziennie. Dopiero wtedy czy-
stek pokaże nam cały swój (nomen omen) oczyszczają-
cy potencjał. Efekty odczuwalne mogą być nawet po 
tygodniu, choć takie bardzo zauważalne po minimum 
miesiącu regularnego stosowania. 
Ziele czystka należy zakupić cięte, a nie mielone – 
wtedy widać zawartość, czy nie ma nadmiaru gałązek 
itd. Dobrej jakości herbatka z czystka powinna składać 
się niemal w całości z suszonych listeczków i kwiecia. 
Tylko w tańszej herbatce gorszej jakości znajdziemy w 
suszu dużo gałązek, co znacząco pogarsza smak her-
batki. Czystek bio jest nieco droższy od innych, ale 
daje gwarancję pochodzenia surowca z upraw kontro-
lowanych jak również jest po prostu lepszej jakości, 
lepszy w smaku. 
 

Źródło: http://www.akademiawitalnosci.pl/10-

powodow-dla-ktorych-warto-pic-herbatke-z-czystka/ 

http://www.akademiawitalnosci.pl/jak-tanio-i-skutecznie-uzupelnic-w-organizmie-magnez-robiac-z-niego-dezodorant-za-2-zl/
http://www.akademiawitalnosci.pl/jak-tanio-i-skutecznie-uzupelnic-w-organizmie-magnez-robiac-z-niego-dezodorant-za-2-zl/
http://www.sklep.akademiawitalnosci.pl/Czystek_BIO_Cistus_Incanus_suszony_ciety_herbatka__250_g_p51248.html
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Recenzja książki „Złodziejka książek”  

Akcja „Złodziejki książek”, napisanej przez Marcusa 
Zusaka, dzieje się w czasach II Wojny Światowej w 
małym niemieckim miasteczku, do którego przyjeżdża, 
oddana do rodziny zastępczej, Lisel Meminger. 
Towarzyszymy dziewczynce od rozpoczęcia jej 
błyskotliwej kariery przez życie w dzielnicy, którą ktoś 
obdarzony wielkim poczucie humoru nazwał 
„Niebiańską” i pobyt u Hansa i Rosy Hubermannów, jej 
nowych rodziców. Okoliczności, w jakich muszą żyć 
nie są łatwe, dodatkowo wszystko komplikuje się, gdy 
do ich domu przybywa pewien człowiek i zadaje dwa 
krótkie pytania… Nie jest to jednak historia opisująca 
wspomnienia ani historyczną prawdę. To historia o 
byciu człowiekiem bez względu na sytuację, o tym, że 
trzeba kochać, zanim będzie za późno, o małym 
szczęściu (takim jak lepienie bałwana w piwnicy), o 
niezwykłości kolorów, wartości książek i o Śmierci, 
który (tak, rodzaj męski) też czasem ma ochotę 
złamać zasady, ale nie może. A przede wszystkim to 
historia o niezwykłości zwykłych ludzi. Złodziejka 
książek, której brakowało słów. Mężczyzna z 
akordeonem. Kobieta o niezwykle niewyparzonym 
języku i jeszcze bardziej niezwykłym sercu. Żydowski 
bokser, który dał śmierci prosto w twarz. I wielu, 
wielu innych. 
 
Cała historia zostaje nam opowiedziana przez dość 
niezwykłą postać – Śmierć. Trzy razy udało mu się 
spotkać Złodziejkę Książek, o reszcie jej życia 
dowiedział się znacznie później. Za pierwszym razem 
świat tonął w bieli, a on zabrał jej brata, przy okazji 
zostając jedynym świadkiem „przestępstwa” i 
początku całej jej kariery. Na następne spotkanie 
czekał kilka lat, ale od razu ją rozpoznał. Stała w 
najciemniejszej chwili przed świtem, otulona dymem 
wylatującym z samolotu, który nie miał już prawa 
wzbić się w niebo. Mały pluszowy miś siedział na piersi 
martwego pilota, a wokół powoli gromadził się 
milczący tłum. Ostatnim razem niebo spływało 
czerwienią, a ona wyła wśród ruin, gruzów i popiołów. 
Książka, która uratowała jej życie wypadła z rąk i 
zawieruszyła się gdzieś, prawie zaginęła na zawsze. 
Schował ją w jednej ze swoich niezliczonych kieszeni i 
zaglądał do niej tysiące razy, wciąż nie mogąc 
uwierzyć, co ta dziewczynka widziała i przeżyła. Jeśli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tylko zechcecie, chętnie opowie wam jej historię, 
dowód przekonujący go, że ludzka egzystencja ma 
wartość. Wprawdzie nigdy nie powinien się w nią 
mieszać, ale spróbujcie go zrozumieć, nawet Śmierć 
czasem ma dosyć. 
Fabuła „Złodziejki książek” jest piękna, wciąga od 
pierwszej strony i dzięki ciekawej narracji potrafi 
trzymać nas w napięciu nawet podczas spokojnych 
scen. Jest w niej jednak też miejsce na śmiech, na 
rozczulenie, ukojenie, można by powiedzieć, że jest 
wielką karuzelą emocji. Bohaterowie są po prostu 
sobą, trudno szukać wśród nich „dobrych” i „złych”, są 
ludźmi z zaletami i wadami, przez co nie sposób się do 
nich nie przywiązać. Muszę też wspomnieć o uwagach, 
które Śmierć uwielbia wtrącać w najmniej 
oczekiwanych momentach, czasem są przerażające, 
czasem skłaniające do głębszego zamyślenia, czasem 
nawet zabarwione humorem. Myślę, że każdy, kto 
znajdzie czas na zatrzymanie się na chwilę i poznanie 
historii o pewnej dziewczynce, przekona się, że 
„Złodziejki książek” nie da się zapomnieć.  

autor recenzji: 
Weronika Budziło  

Życzenia dla matki 

Mamo, dziękuję Ci za to, 
że dopasowywałaś swoje życie do mojego. 

Dziękuję za poczucie,  
że nie ma dla Ciebie nic droższego na tym świecie 

niż nasza miłość. 
Dzięki Tobie czuję się chcianym dzieckiem. 
Potrzebnym i wartościowym człowiekiem. 

Dziękuję Ci za to, że jesteś. 

Bardzo Cię kocham mamusiu. 
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Kącik kulinarny 

10 średnich ziemniaków, 10 plastrów boczku, 1 łyżka 
majeranku, 1 łyżka tymianku, sól i pieprz do smaku, 
wykałaczki. 

 
Ziemniaki obrane lekko obgotować w całości w osolonej 
wodzie, odcedzić, obtoczyć w ziołach i każdy zawinąć 
w boczek, spiąć wykałaczką. Grillować na małym żarze 
aż boczek się podrumieni. 

Wraz z majem zawitała do nas wiosna, czas rodzinnych spotkań w plenerze, blisko natury. Czas biesiadowania i 
grillowania. Szukamy nowych smaków, nowych dodatków i przygotowujemy tradycyjne dania na świeżym 
powietrzu. Myślę ,że podane niżej propozycje spodobają się Państwu i spróbujecie je przygotować i 
posmakować. 

Ziemniaki w boczku z grilla 

Mięso wieprzowe /szynka lub łopatka/ pokrojone w 
kawałki, cebula w ćwiartki, cukinia w plastry, papryka 
w części, długie wykałaczki. 
 
Marynata: 4-6 łyżek oleju, 1 łyżka sosu sojowego lub 
magi, 2 łyżki octu winnego, 3 ząbki czosnku, zioła 
świeże lub suszone według uznania. Zamarynować mię-
so na 2-4 godz, przed grillowaniem wrzucić do maryna-
ty warzywa. Nadziewać na wykałaczki na przemian, 
grillować obracając i kropiąc pozostała marynatą. 

Kiełbasę pokroić na kawałki ok. 10 dkg - ponacinać głęboko ale nie do spodu w kilku miejscach, w te miejsca 
włożyć na przemian kawałki sera żółtego i boczku wędzonego. Piec na małym żarze. 

Szaszłyki 

Kiełbaski 

Filet z kurczaka 

3 filety z kurczaka podzielić na 6 kawałków Marynata: 4 łyżki oleju, 2 łyżki miodu, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka soku 
z cytryny, pieprz, tymianek - zamarynować na ok. 4 godz. Piec na małym żarze, solić po odwróceniu. 

 
Do proponowanych dań obowiązkowo przygotować sałatkę wiosenną np. grecką z dużą ilością sałaty, szczypioru, 
rzodkiewki, pomidorów, ogórka, sera fety i sosu winegret. A na deser coś słodkiego: 

Ciasto kefirowe z owocami 

6 jaj, 1 szklanka cukru, cukier waniliowy, 1 szklanka 
oleju, 1 szklanka kefiru, 4 szklanki mąki 1 proszek poje-
dynczy do pieczenia, 1 łyżka octu – wszystko wymie-
szać, wylać na wyłożone na blasze sezonowe owoce i 
piec ok 30-40 minut. 
 

Smacznego! 
Przygotowała: A. Martyna 
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Rozmawia dwóch kolegów:  
- Podobno przestałeś pić?  
- To dzięki teściowej, stale widziałem ja potrój-
nie! 
 
Do właściciela domku z ogródkiem przybiega roz-
promieniony sąsiad. 
- Czy możesz pożyczyć mi dwa wiadra wody? 
- Oczywiście, ale przecież ty masz własną studnię! 
- Tak oczywiście ale do niej wpadła teściowa i 
woda sięga jej sięga jej tylko do brody… 
 
Mąż do żony:  
- Hej kochanie, dziś wieczorem w pracy jest bal 
przebierańców, ale nie wiem za kogo się przebio-
rę...  
- Najlepiej nie pij, nikt cię nie pozna. 
 
Żona pyta męża:  
- Z iloma kobietami spałeś?  
- Tylko z Tobą, Najdroższa. Z innymi nigdy nie 
zmrużyłem nawet oka 
 
Mąż pyta się żony:  
- Mamusia do Afryki pojechała?  
- No co Ty zgłupiałeś?  
- No bo mówili w wiadomościach, że w Południo-
wym Sudanie pojawiła się cholera. 
 
 
Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka:  
- Dziesiątki organizacji ekologicznych, setki akty-
wistów, tysiące polityków i naukowców, dziesiątki 
tysięcy ludzi na manifestacjach, rządy w tylu kra-
jach robią wszystko, by zachować nasz gatunek, a 
ciebie boli głowa… 
 
W nocy w sypialni słychać jakieś szmery za szafą. 
Żona budzi męża i mówi:  
Stefan, obudź się. Mysz za szafą piszczy.  
Na to Stefan: A co ja mam ją naoliwić? 

Humor 

Jedzie pasażer taksówką i chwyta taksówkarza za ramię 
żeby powiedzieć mu gdzie ma się zatrzymać. Nagle ten 
wpada w poślizg, ledwo wyhamował, a pasażer go pyta:  
- Panie co pan taki nerwowy?  
- Bo ja robię jako taksówkarz dopiero pierwszy dzień... 
wcześniej pracowałem w zakładzie pogrzebowym jako kie-
rowca karawanu. 

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

