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 KOŚCIUSZKO ZNANY I NIEZNANY 

Tradycją jest, że każdy rozpoczynający się rok, zostaje 
niejako poświęcony kilku starannie wybranym patro-
nom. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, również rok 
2017 otrzymał mocą uchwały Sejmu uznane grono ta-
kich patronów. Znaleźli się wśród nich między innymi 
Tadeusz Kościuszko, marszałek Józef Piłsudski, pisarz 
Joseph Conrad – Korzeniowski, a także Adam Chmielow-
ski i błogosławiony Honorat Koźmiński. Rozpoczynając 
cykl artykułów o znanych Polakach i Polkach, bez któ-
rych nasza narodowa historia, kultura i obyczajowość 
straciłyby swój niepowtarzalny charakter, przybliżymy 
czytelnikom biografie wyżej wspomnianych postaci.  
O tym, że jako naród doczekaliśmy się panteonu wiel-
kich osobowości historycznych i kulturalnych zasadniczo 
nie trzeba nas przekonywać. Polacy potrafią być dumni 
ze swoich osiągnięć, zarówno tych zakorzenionych w 
dalekiej przeszłości, jak i nieco mniej odległych. Duma 
zaś wyrasta z gruntownej wiedzy, i tu niejednokrotnie 
dajemy się zaskoczyć – gdyż niezwykłe życiorysy na-
szych sławnych rodaków, mogłyby z powodzeniem po-
służyć współczesnym filmowcom.  
 
Najciekawsze scenariusze pisze życie. To przekonanie 
wydaje się tak oczywiste, że wręcz niewarte wspomina-
nia. Gdy jednak, w świetle tej prostej tezy spojrzymy 
na życie Tadeusza Kościuszki, nabierze ona całkowicie 
nowego sensu. Ten polski szlachcic, doskonale wy-
kształcony młodzieniec, zdolny inżynier, wreszcie bo-

jownik o wolność, 
generał w armii 
amerykańskiej i 
polskiej – z całą 
pewnością dokonał 
czegoś, co nie udało 
się przed nim żad-
nemu Polakowi – 
zawładnął między-
narodową wyobraź-
nią, na niespotyka-
ną skalę. Nie bez 
powodu Juliusz Ver-
ne umieścił jego 
portret w łodzi pod-
wodnej kapitana 
Nemo, Napoleon 
n a z w a ł  g o 
„bohaterem półno-
cy”, a Lord Byron 
napisał, że na 

dźwięk jego imienia drżą tyrani. Jednak jak każda le-
genda, również i ta opiewająca Kościuszkę ma u swego 
źródła jakiś rodowód. 
 
Pochodzenie i lata młodzieńcze 
Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko urodził się 4 
lutego 1746 w Mereczowszczyźnie na Polesiu. Był 
czwartym dzieckiem Ludwika Tadeusza miecznika brze-
skiego i Tekli Kościuszko z domu Ratomskiej. Wywodzą-
cy się od dworzanina króla Zygmunta I  
– Konstantego -  ród Kościuszków, w uznaniu nieznanych 
bliżej zasług otrzymał w 1509 r. na własność majątek 
Siechnowicze, który stał się gniazdem rodowym Ko-
ściuszków. W roku 1755 Tadeusz wraz ze starszym bra-

tem Józefem rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów  
w Lubieszowie. Jednak już w 1760 r., z powodu rodzin-
nych kłopotów obaj bracia wrócili do domu. Józef, jako 
starszy syn odziedziczył niewielki rodzinny majątek, 
osiadając na gospodarce, Tadeusz zaś, niejako w obli-
czu konieczności wybrał karierę wojskowego. Wstąpił 
do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej – ważnej placów-
ki edukacyjnej, powołanej do życia w okresie oświece-
nia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Warto podkreślić, że Szkoła Rycerska zapewniała 
wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz tech-
niczne. Młody Tadeusz wyróżniał się jako student, 
uczęszczał na zaawansowane kursy z inżynierii przezna-
czone dla najzdolniejszych adeptów uczelni. Szkołę 
Rycerską ukończył w stopniu kapitana. Jednak ani ka-
riera wojskowa ani świetne wykształcenie, nie równo-
ważyły braku majątku, który stał się przyczyną dotkli-
wego niepowodzenia w życiu uczuciowym Tadeusza 
Kościuszki. Zakochany w córce hetmana polnego litew-
skiego Ludwice Sosnowskiej, nie zdołał jej poślubić. Jak 
mówią przekazy, pamięć o tym uczuciu miała mu towa-
rzyszyć do końca życia. 
 
Kościuszko w Ameryce 
Młody Tadeusz jako niezwykle zdolny student i obiecu-
jący wojskowy cieszył się mecenatem rodu Czartory-
skich. Dzięki pomocy księcia Adama Kazimierza Czarto-
ryskiego został stypendystą królewskim, co pozwoliło 
mu na wyjazd do Francji. W Paryżu podjął studia  
z rzeźby i malarstwa. Kościuszko spędził we Francji 
pięć lat, przerwał naukę i uczęszczał na prywatne kursy 
z inżynierii. Powrócił do Polski w 1775 roku, już w cza-
sie trwania pierwszego zaboru. Sytuacja naszego kraju 
była wówczas wyjątkowo trudna. Jak pisze jeden z hi-
storyków: „Był rok 1775 i Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów właśnie waliła się w gruzy”. Armia została zreduko-
wana do 10 tysięcy żołnierzy. Nawet dla doskonale wy-
kształconych wojskowych, jakim niewątpliwie był Ko-
ściuszko, nie znalazło się miejsce w polskich szeregach.  
Tymczasem od wiosny 1776 r., prawie cała Europa żyła 
tym, co działo się po drugiej stronie oceanu, gdzie 
mieszkańcy trzynastu amerykańskich kolonii zbuntowali 
się przeciwko Brytyjczykom. Amerykańska walka o nie-
podległość, wzbudzała emocje i prowokowała dyskusje 
niemal we wszystkich kręgach społecznych. Nic zatem 
dziwnego, że młody Tadeusz Kościuszko, postanowił 
dołączyć do walczących o wyzwolenie kolonistów. 
Szczególnie, że potrzebowali oni nie tylko wsparcia mi-
litarnego ale i zdolnych inżynierów. Poczyniwszy zatem 
niezbędne przygotowania, w czerwcu 1776 roku przy-
szły naczelnik insurekcji zaokrętował się w Hawrze na 
niewielki szkuner i ruszył do Nowego Świata. 
I tu bierze swój początek historia niezwykła, którą z 
wielką swadą przytacza w swojej książce Jan Wróbel. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że przeprawa przez Atlantyk 
należała w tamtych czasach do grona przedsięwzięć 
żmudnych i niebezpiecznych. O czym już wkrótce prze-
konać się miał Kościuszko i kilku jego towarzyszy broni. 
Przyczynę zdarzenia upatruje się w brytyjskiej bloka-
dzie amerykańskich portów, która zmusiła statek wiozą-
cy europejskich najemników do obrania trasy wiodącej 
na południe, przez francuską kolonię na Santo Domingo 
(obecnie Haiti). Niestety latem w tym właśnie rejonie 
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szalały tropikalne huragany. Po dwóch miesiącach wy-
czerpującego rejsu, nadwyrężony szkuner, napotkał na 
swej drodze niszczycielski sztorm, który roztrzaskał 
jednostkę o rafę koralową. Na szczęście dla Kościuszki i 
jego towarzyszy, dosłownie w ostatniej chwili, udało im 
się złapać masztu i resztkami sił dopłynąć do wybrzeża 
Martyniki. Niespełna rok po katastrofie , czytelnicy 
warszawskiej gazety „Nowiny” mogli dowiedzieć się, 
że: Losy szczęścia dziwnej Opatrzności boskiej zrządzi-
ły, że uwolniwszy od nurtów morskich przez rozbity 
okręt W. Jmci pana Kościuszkę, obywatela kraju nasze-
go z W. Ks. lit., […] z pięcioma innymi Polakami, przy 
życiu zakonserwowały, przez chwycenie się masztu i 
do wyspy zapłynienie. 
Tragiczne zakończenie dalekomorskiej podróży można 
by uznać za nieszczęśliwy omen nowego etapu życia, 
nic bardziej mylnego! Bowiem kolejne lata spędzone 
przez Kościuszkę na amerykańskiej ziemi przynosiły co-
raz więcej sukcesów. Dzięki listowi polecającemu od 
księcia Adama Czartoryskiego, Tadeusz niemal z miej-
sca otrzymał posadę inżyniera w armii amerykańskiej. 
Za sprawą swoich umiejętności, przyczynił się do zwy-
cięskiej bitwy pod Saratogą, gdzie zajmował się two-
rzeniem fortyfikacji. Następnie z rozkazu samego Je-
rzego Waszyngtona, zaprojektował słynny po dziś dzień 
fort West Point nad rzeką Hudson. Pasma sukcesów na 
polu fortyfikacji w amerykańskiej armii zostały doce-
nione. 13. X. 1783 roku Tadeusz Kościuszko otrzymał 
stopień generała brygady armii amerykańskiej oraz wy-
nagrodzenie w postaci ziemi i nagrody pieniężnej. Szla-
chetność charakteru polskiego generała dała o sobie 
znać, również i w tym miejscu, jakże odległym od ro-
dzinnych stron, bowiem Kościuszko przeznaczył wypłatę 
swoich poborów, za służbę w amerykańskiej armii, na 
wykupienie oraz edukację czarnoskórych niewolników  
- mieszkańców ofiarowanych mu przez państwo posia-
dłości. 
 
Powrót do Polski 
W roku 1784 Kościuszko wrócił do kraju i osiadł w swym 
majątku rodowym w Siechnowiczach. Szereg reform 
przeprowadzonych w kolejnych latach przez Sejm Czte-
roletni, doprowadził nie tylko do rozbudowania polskiej 
armii ale i umożliwił Kościuszce wejście do służby woj-
skowej w stopniu generała – majora. Podczas wojny 
polsko – rosyjskiej 1792 walczył w armii koronnej, zdo-
bywając wiele zasług. Odznaczył się między innymi  
w bitwie pod Dubienką. Jednak po przystąpieniu króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji tar-
gowickiej, Kościuszko złożył rezygnację ze swojej funk-
cji, czym wzbudził wśród ludzi wielką sympatię. W roku 
1792 był już w całym kraju opromieniony sławą bohate-
ra, największego po królu Sobieskim. 
 
Powstanie 1794 – insurekcja kościuszkowska 
Przybywając na przymusowej emigracji w Saksonii Ta-
deusz Kościuszko został wyznaczony na przyszłego wo-
dza powstania w Polsce. Powierzone mu zadanie trakto-
wał z niezwykłym namaszczeniem, już w początkach 
1793 roku zabiegał we Francji o pomoc dla przyszłego 
powstania, we wrześniu tego samego roku przedstawiał 
swoje projekty uczestnikom spisku, uznając przygoto-
wania do powstania za niedostateczne. Dopiero pod 
koniec lutego 1794 wyznaczył termin powstania na ma-
rzec. 24 marca tegoż roku złożył uroczystą przysięgę na 

rynku krakowskim i został mianowany Najwyższym Na-
czelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej. Jako wódz powsta-
nia Tadeusz Kościuszko ogłosił powszechną mobilizację 
i zaciąg do powstańczej armii. Z uwagi na braki w 
uzbrojeniu wielu żołnierzy – chłopów, uzbrojonych było 
w przekute kosy, stąd nazwa – kosynierzy. 4 kwietnia 
1794 roku armia Tadeusza Kościuszki stoczyła zwycięską 
bitwę pod Racławicami, odniesione zwycięstwo, choć 
nie miało zasadniczego znaczenia dla wojny polsko – 
rosyjskiej, było jednak ważnym wydarzeniem potwier-
dzającym słuszność idei obrony Konstytucji 3 maja i 
niepodległości, wpłynęło również znacznie na mobiliza-
cję ludności Polski i Litwy. 
Posiadając doskonały zmysł polityczny, Kościuszko zda-
wał sobie sprawę z konieczności pozyskania dla powsta-
nia chłopów. Wyrazem owych przekonań stał się wyda-
ny 7 maja 1794 roku w obozie wojskowym w Połańcu 
uniwersał, zwany odtąd połanieckim. Był to drugi pod 
względem ważności, po Konstytucji 3 maja, akt poli-
tyczny Rzeczpospolitej XVIII wieku. Dokument ten zno-
sił poddaństwo osobiste chłopów i ograniczał pańszczy-
znę, wprowadzał też urzędy dozorcze dla rozwiązywa-
nia spraw chłopskich. Ludność chłopska stanowiła trzon 
armii kościuszkowskiej, zaś jej wsparcie mogło przesą-
dzić o losach insurekcji. 
Warto wspomnieć o innym jeszcze dokumencie, sformu-
łowanym przez Kościuszkę podczas insurekcji, a miano-
wicie o odezwie do dam. Stała się ona pierwszym doku-
mentem politycznym o wadze państwowej, w którym 
nie tylko zauważa się kobiety, ale nazywa je 
„współobywatelkami”, dając im status społeczny, któ-
rego wcześniej nie doświadczały. Pisze Kościuszko o 
„dogodzeniu potrzebie publicznej” i prosząc o bandaże, 
docenia rolę kobiet w czynie zbrojnym ojczyzny. Nie 
uczynił tego przed nim nikt i długo nikt nie ośmielił się 
powtórzyć tego gestu.  
Niestety, wraz z włączeniem się Prus w interwencję 
przeciwko powstaniu, sytuacja militarna stawała się 
coraz bardziej trudna. Wojska Kościuszki poniosły klę-
skę pod Szczekocinami, pojawiły się epizody samosą-
dów ludowych na uczestnikach Targowicy, doszło też do 
oblężenia Warszawy, która umiejętnie ufortyfikowana 
przez samego naczelnika odparła wrogów latem 1794 
roku. 10 października 1794 roku Tadeusz Kościuszko 
został ranny i uwięziony przez wojsko rosyjskie w bi-
twie pod Maciejowicami. Ostatecznie 24 października 
1795 roku dokonał się trzeci rozbiór Rzeczypospolitej. 
 
Śmierć i legenda Tadeusza Kościuszki 
Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli i 
przetrzymywany był w twierdzy w Petersburgu do 1796 
roku. Po oswobodzeniu przez cara Pawła I Romanowa, 
na krótko udał się do Ameryki, by w końcu, w lipcu 
1798 roku przybyć do Paryża. Kościuszko nigdy nie prze-
stał być patriotą, przebywając na emigracji nadal ak-
tywnie uczestniczył w działalności na rzecz zniewolone-
go kraju, między innymi wspomagał tworzenie Legio-
nów Polskich. Podczas Kongresu Wiedeńskiego przeby-
wał w Wiedniu. Car Aleksander I zabiegał o jego popar-
cie dla idei utworzenia Królestwa Polskiego, czego Ta-
deusz Kościuszko nie uczynił. Ostatnie lata życia spędził 
w Solurze w Szwajcarii, gdzie 15 X 1817 zmarł. Jego 
zwłoki spoczęły w kryptach katedry na Wawelu, zaś 
serce niezłomnego naczelnika umieszczono na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
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 HISTORIA PRASY POLSKIEJ 

Długo zastanawiałam się o czym napisać w styczniowym 
numerze naszej gazety. Zwykle staramy się pisać o wy-
darzeniach, które dotyczą danego miesiąca, ale prze-
glądając poprzednie numery „Sekretów Wsi” stwierdzi-
łam, że o wszystkim już było: karnawał, powstanie 
styczniowe, a powtarzać artykuły, które już były, to 
nieuczciwie wobec czytelnika. I nagle olśnienie: 3 
stycznia przypada 356 rocznica powstania prasy polskiej 
albowiem właśnie 3 stycznia 1661 roku ukazała się w 
Krakowie pierwsza gazeta na ziemiach Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów – tygodnik „Merkuriusz Polski, dzieje 
wszystkiego świata w sobie zamykający, dla informa-
cjej pospolitej”. Wydrukowany został w drukarni Jana 
Aleksandra Gorczyna w nakładzie ok. 200-300 egzem-
plarzy, a jego objętość wahała się od 8 do 12 stron. 
Ukazywał się przez 7 miesięcy. Było to pierwsze polskie 
czasopismo, wydawane systematycznie, a wzorowane 
na francuskiej „Gazette de France”. 
 
Inicjatorem powołania „Merkuriusza” był marszałek 
nadworny koronny Łukasz Opaliński. Redagowaniem 
tygodnika zajmował się sekretarz królewski Hieronim 
Pinocci, Włoch z Lukki, mający doświadczenie w przy-
gotowywaniu dla dworu królewskiego tygodniowych biu-
letynów obejmujących wiadomości krajowe i zagranicz-
ne. Być może ze względu na włoskiego redaktora rów-
noległa ukazywała się też włoska wersja czasopisma 
zatytułowana „Continuatione del Mercurio Polac-
co”. Wydawana co dwa tygodnie, informowała Włochów 
o wydarzeniach w Polsce.  
Zresztą po raz pierwszy termin „gazetta” pojawił się 
właśnie we Włoszech, ok. 100 lat wcześniej. Podczas 
wojny prowadzonej z Portą Ottomańską (obecna Tur-
cja), w wielu miejscach Wenecji wystawiano tablice z 
najnowszymi informacjami dotyczącymi działań wojen-
nych. Były one dostępne tylko dla tych mieszkańców, 
którzy uiścili opłatę zwaną gazetta.  
Z kolei nazwa „Merkuriusz” pochodzi od zwyczaju nazy-
wania druków zawierających bieżące oraz aktualne 
wiadomości Merkuriuszami (od Merkurego, rzymskiego 
boga–posłańca). Istniało wówczas w Europie kilka gazet 
o takim tytule np. szkocka i angielska.  
W „Merkuriuszu” przeczytać można było m.in. o mili-
tarnych sukcesach odnoszonych przez wojska polskie w 
walkach z Moskalami i Kozakami, sporą część zajmowa-
ła polityka i gospodarka. Ale jednocześnie zawierał on 
sporo ciekawostek czy doniesień pogodowych. Obok 

numerów zwykłych ukazywały się także numery nad-
zwyczajne, w których drukowano m.in. teksty umów, 
czy listy panujących. 
To,  że jego publikację rozpoczęto w styczniu 1661 r. w 
Krakowie, gdy akurat przebywała tam para królewska – 
Jan Kazimierz i Ludwika Maria – nie było przypadkiem. 
Oprócz cytowanego w pierwszym zdaniu założenia, że 
pismo służy informacji o aktualnych wydarzeniach,  
środowisko dworskie postawiło przed „Merkuriuszem” 
także inne zadanie, niezapowiadane tak wyraźnie, ale 
dość konsekwentnie realizowane. Polegało ono na dąże-
niu do pozyskania opinii szlacheckiej dla planów elek-
cji vivente rege (za życia króla) chroniącej państwo 
przed zaburzeniami bezkrólewia i traktowanej jako 
wstęp do ustanowienia dziedzicznej monarchii zdolnej 
do trwałego umocnienia władzy królewskiej.  
W Krakowie wydano 27 numerów gazety, po czym od 
maja do lipca 1661 r. numery od 28 do 42 wydrukowano 
w Warszawie, gdzie odbywał się sejm zamierzony jako 
decydująca batalia z antykrólewską opozycją. Załama-
nie się dworskich planów reformy państwa przypieczę-

towało też los „Merkuriusza”, w cztery dni po zakoń-
czeniu sejmu, 22 lipca, ukazał się jego ostatni numer. 
Odtąd na kilkadziesiąt lat podstawowym sposobem roz-
powszechniania bieżących wiadomości były luźne dru-
kowane ulotne gazety wydawane nieregularnie.  
 
Jak pisze w swoim artykule „Skąd się wzięły gazety” 
Rafał Zgorzelski –„podstawą informacji prasowej były 
informacje dostarczane przez pocztę i ukazywały się 
często one w cyklu kursów pocztowych. To właśnie 

Być może w tym tkwi prawdziwy tragizm i wielkość pol-
skiego bohatera. Choć całe życie spędził jako kawaler, 
mało kto cenił kobiety bardziej niż on. Choć cały mają-
tek przeznaczył na wykup niewolników, jego prośba 
została zlekceważona. Człowiek ten z pewnością wy-
przedzał swoją epokę, nie tylko zmysłem militarnym, 
ale też wrażliwością na drugiego człowieka. Jego nieła-
twe życie, nasuwające niejednokrotnie skojarzenie z 
doskonałym filmowym scenariuszem, daje pole do dy-
wagacji, jednak pozostawione przez niego liczne doku-
menty, listy i pamiętniki, a także niewyczerpana lista 
zasług nie pozostawiają cienia wątpliwości, jak wielkim 
człowiekiem był Tadeusz Kościuszko. 
Dokonanie podsumowania biografii tak szczególnej sta-
nowi nie lada wyzwanie, zatem na zakończenie propo-

nuję cytat, słowa o przesłaniu tak ponadczasowym, że z 
powodzeniem zasieją ziarno mądrości w naszych, jakże 
współczesnych umysłach: „Pierwszy krok do zrzucenia 
niewoli to odważyć się być wolnym, pierwszy krok do 
zwycięstwa poznać się na własnej sile”. 
 

Marta Radzik 
 
Źródła: 
 
Encyklopedia historyczna PWN, Warszawa 1992. 
W. Malski, Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1977. 
J. Wróbel, Historia Polski 2.0…, Znak Horyzont, Kraków 
2015. 
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poczta była instytucją, za pośrednictwem której dystry-
buowano wiadomości stanowiące podstawę informacji 
prasowej. Przemierzający olbrzymie połacie Rzeczypo-
spolitej pocztylioni uzyskiwali w trakcie podróży różne-
go rodzaju wiadomości „z pierwszej ręki”, którymi 
dzielili się następnie ze swymi przełożonymi. Na tej 
podstawie zaczęto sporządzać gazety. Jedną z najsłyn-
niejszych gazet tego typu wydawał w I poł. XVIII wieku 
toruński pocztmistrz, rajca i burmistrz Jakub Kazimierz 
Rubinkowski, twórca „Awizy”.” Zresztą gazety w nowo-
żytnej Rzeczypospolitej można było nabywać bezpo-
średnio w siedzibie wydawcy oraz jedynie za pośrednic-
twem poczty. Jest to początek zjawiska prenumeraty 
prasy, które znakomicie się miewa do dzisiaj. Znajdzie-
my na ten temat wiele wzmianek w XVIII-wiecznej pra-
sie, w „Wiadomościach Warszawskich” i stanowiących 
jej kontynuację „Gazecie Warszawskiej”, „Gazecie Na-
rodowey y Obcey” czy „Dzienniku Handlowym”.  
W osiemnastowiecznej Polsce prasa z trudem torowała 
sobie drogę. Wystarczy przypomnieć, że w okresie I 
rozbioru Rzeczpospolitej (liczącej podówczas 
ok. 12 milionów ludności) „Gazeta Warszawska” przy-
padała na 12 tysięcy mieszkańców, a nabywał ją co 
sześćsetny statystyczny szlachcic. Dla porównania do-
dajmy, iż w analogicznym czasie ukazywało się we 
Francji przeszło 100 gazet, w Anglii – ok. 60 gazet, w 
Niemczech – nieprzeliczona liczba gazet. 
„Dlatego w Polsce ogromną rolę w przekazywaniu infor-
macji odgrywało wciąż słowo żywe, przenoszone z cen-
trów życia politycznego i kulturalnego na prowincję 
przez licznych podróżników, ale nie tylko. Ważną rolę 
spełniała tu przede wszystkim korespondencja, prowa-
dzona przez magnaterię, wyższe duchowieństwo i za-
możniejszą szlachtę, a więc listy, zawierające wiado-
mości bardziej poufne i wyczerpujące aniżeli w oficjal-
nym stołecznym dzienniku. Aby zapewnić sobie regular-
ny dopływ świeżych informacji ze stolicy, niemal wszy-
scy magnaci, zamieszkali na prowincji lub przebywają-
cy za granicą, opłacali w Warszawie korespondentów, 
którzy wysyłali im raz lub dwa razy w tygodniu nowinki 
gabinetowe i sekrety życia towarzyskiego (podobnie 
czyniły magistraty znaczniejszych miast Rzeczpospoli-
tej). Zapisany arkusik papieru nafaszerowany sensacja-
mi przez wścibskiego nowiniarza (gazeciarza) był o wie-
le bardziej atrakcyjny aniżeli dziennik drukowany; da-
wano mu też większą wiarę aniżeli cenzurowanemu 
„Kurierowi”. Na prowincji szczególnie chciwie pochła-
niano takie gazetki i często je przepisywano. Wpływ 
pisanych gazetek na społeczeństwo szlacheckie był nie-
mały, skoro zaraz po śmierci Augusta III próbowano 
walczyć z nierzetelnymi korespondentami, rozsiewają-
cymi podejrzenia, domysły i plotki (nawiasem mówiąc, 
zawód gazeciarza nie należał do łatwych, gdyż mogli go 
uprawiać jedynie ludzie umiejący pisać i mający talent 
zdobywania sekretnych wiadomości poprzez swoich za-
ufanych informatorów na dworze, w pałacach magnac-
kich czy w urzędach). Gazetki pisane zawierały opinie 
krytyczne o luminarzach życia politycznego, co było 
niemożliwe w oficjalnej gazecie drukowanej. Wszelkie 
próby ich ocenzurowania (zarządzenie Władysława Gu-
rowskiego, marszałka wielkiego litewskiego, z 22 
czerwca 1784 r.) oczywiście nie mogły się powieść. Rę-
kopiśmienne relacje cieszyły się powodzeniem zwłasz-
cza w okresie Sejmu Czteroletniego. Sytuacja zaczęła 
się powoli zmieniać na ich niekorzyść od roku 1791, 

kiedy to pojawiła się na rynku „Gazeta Narodowa i Ob-
ca”, zawierająca urozmaicony serwis informacyjny. 
Może warto dodać, iż prywatni gazeciarze otrzymywali 
za swą pracę wcale  niezłe uposażenie. 
I tak np. korespondent donoszący „gabinetowe nowiny” 
Stanisławowi Kostce Potockiemu, pobierał wynagrodze-
nie w wysokości 12 dukatów rocznie, zaś Ignacy Potocki 
za gazetki posyłane mu regularnie do Kurowa płacił 
rocznie 8 dukatów”. (Hanna Widacka)  
 
Stały rozwój prasy polskiej datuje się od powstania 
w Warszawie w 1729 roku „Kuriera Polskiego” 
i  „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”, 
których wydawcy — pijarzy, uzyskali wyłączne prawo 
wydawania gazet w Koronie. W 1737 oba tytuły zostały 
przejęte przez jezuitów i 1765 połączone w jedno pi-
smo „Wiadomości Warszawskie”. Od 1760 nowymi ośr. 
prasy stały się Wilno i Grodno („Kurier Litewski”, 
„Gazeta Grodzieńska”). Polskie czasopiśmiennictwo 
nauk. zapoczątkowały „Nowe Wiadomości Ekonomiczne 
i Uczone”, które wydawał w Warszawie W. Mitzler de 
Kolof. W 1764 w Polsce ukazywało się 6 gazet i 2 czaso-
pisma, a łączna liczba tytułów prasowych wyd. do tego 
roku wynosiła ponad 40. 
W 1765–95 nastąpił szybki rozwój prasy: wychodziło ok. 
90 czasopism i gazet o przeciętnym nakładzie 300–1000 
egz.; wzrosło jej znaczenie jako instrumentu polityki 
oraz rzecznika reform społecznych  i gospodarczych. 
Głównym ośrodkiem wydawniczym była Warszawa. 
Oprócz gazet informacyjnych pojawiły się czasopisma 
naukowe, literackie, obyczajowe (tzw. moralne) 
i ekonomiczne; do najważniejszych należa-
ł y :  „ M o n i t o r ” ,  „ Z a b a w y  P r z y j e m n e 
i Pożyteczne”, „Pamiętnik Historyczno-Polityczny” oraz 
„Dziennik Handlowy”, „Korespondent Warszawski”, a w 
Krakowie — „Zbiór Tygodniowy Wiadomości Uczonych”. 
Do najpoczytniejszych gazet zaliczano jezuickie 
„Wiadomości Warszawskie” (1774 przekształcone 
w  „Gazetę Warszawską”). Ważnym wydarzeniem było 
pojawienie się w Warszawie „Gazety Narodowej 
i Obcej”, związanej ze stronnictwem reform i służącej 
propagowaniu idei Konstytucji 3 maja. W 1792 ukazy-
wało się 18 gazet i czasopism; podczas insurekcji ko-
ściuszkowskiej 12 reprezentowało obóz powstańczy, 
m.in. pierwsze pol. pismo codzienne „Gazeta Rządowa” 
oraz „Gazeta Powstania Polski” i  „Gazeta Warszawska 
Patriotyczna”.  
 
Upadek państwa, którego dopełnieniem był trzeci roz-
biór, oczywiście znalazł też odzwierciedlenie w życiu 
kulturalnym, w tym w funkcjonowaniu rynku prasowe-
go, który do wybuchu I wojny światowej i odzyskania 
przez Polskę niepodległości różnie rozwijał się  na tere-
nie trzech zaborów. Ze względu na utratę niepodległo-
ści nasz rynek prasowy musiał pełnić inną rolę niż za-
chodni. Podczas gdy tam starano się uatrakcyjniać cza-
sopisma i dostosowywać je do profilu odbiorcy, u nas 
skupiano się na sprawach politycznych. Podejmowano 
też próby unowocześnienia i upodobnienia prasy do 
wzorców zachodnich, ale nie udało się osiągnąć tak wy-
sokiego poziomu. Duży wpływ na to miał brak poparcia 
za strony państwa, na które zazwyczaj mogły liczyć 
zagraniczne gazety. Na ziemiach polskich było wręcz 
przeciwnie ‒ zaborcy dążyli do ograniczenia znaczenia 
prasy narodowej przez cenzurę, potrzebę uzyskania 



6  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

koncesji i wydawanie własnych gazet. Czasopisma wy-
dawano w małych nakładach, zazwyczaj obejmujących 
tylko konkretny zabór. Ich oddziaływanie nie ogranicza-
ło się jednak tylko do nabywców, bo często jeden eg-

zemplarz czytało wiele 
osób, a informacje były 
dalej przekazywane drogą 
ustną.  Oprócz prasy o pro-
filu politycznym istniała 
też oczywiście taka, która 
skupiała się na przekazy-
waniu informacji oraz sze-
roko pojętej rozrywce. W 
1796 r. w zaborze rosyj-
skim zaczął się ukazy-
wać „Kurier Litewski”, a w 
austriackim „Gazeta Kra-
kowska”. W pruskim domi-
nowała „Gazeta Warszaw-
ska”, „Korespondent War-
szawski i Zagranicz-
n y ”  o r a z  p o z n a ń -
ska „Gazeta Południowo-
Pruska”. Po kongresie wie-
deńskim wydawano już 
więcej pism. W Królestwie 

Polskim informacje z Europy można było przeczytać w 
ukazującym się od 1821 r. „Kurierze Polskim„, który 
docierał do niższych warstw i upowszechniał oświatę. 
Ciekawym zjawiskiem był wychodzący tylko przez 
rok „Dostrzegacz Nadwiślański”, pierwsze czasopismo 
żydowskie redagowane po polsku i w jidysz. W zaborze 
rosyjskim pojawiły się pisma o charakterze satyrycznym 
‒ w litewskich „Wiadomościach Brukowych” wyszydzano 
zacofanie części szlachty. W Galicji ośrodkiem myśli 
kulturalnej były „Gazeta Krakowska” i „Pamiętnik 
Lwowski”. Mieszkańcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
informacje czerpali z „Gazety WKP”. Przed powstaniem 
listopadowym zaczęły się też ukazywać pierwsze czaso-
pisma fachowe, rozpoczynające proces specjalizacji 
prasy. Pojawiły się pisma dla kobiet ‒ „Bluszcz” i saty-
ryczne ‒ „Mucha”. Grono odbiorców poszerzono o 
mieszkańców wsi, dla których przeznaczo-
no „Zaranie” i „Zorzę”. Stworzono specjalistyczne nau-
kowe publikacje, takie jak „Przegląd Filozoficz-
ny” i „Przegląd Historyczny” oraz pierwszą ekonomicz-
ną „Gazetę Handlową”. Prasa informacyjna i rozrywko-
wa przeżywały największy rozkwit w drugiej połowie 
XIX w. Prasa działała wówczas nie tylko w opozycji do 
zaborcy i pod stopniowo łagodzoną cenzurą, lecz także 
próbowała nadążyć za wydawnictwami zachodnimi, któ-
re znajdowały się w nieporównanie lepszych warunkach 
politycznych. Niemożliwe było ujednolicenie rynku pra-
sowego ze względu na rozbicie narodu na trzy oddzielne 
zabory. Myślę jednak, że pomimo tych przeciwności, 
wydawcy prasy polskiej funkcjonowali wyjątkowo 
sprawnie, na co wskazuje duża liczba tytułów ukazują-
cych się przed I wojną światową (ok. 1100). Część z 
nich była dość krótkotrwała, ale np. „Kurier Warszaw-
ski” czy „Czas” przetrwały do 1939 r.  
 
Wybuch II wojny światowej zdezorganizował działalność 
wydawnictw prasowych. Po zajęciu Polski Niemcy zli-
kwidowali całą prasę pol., wydając w jej miejsce gaze-
ty w języku niem. („Krakauer Zeitung”, „Warschauer 

Zeitung”) oraz dzienniki i pisma w języku pol., nazywa-
ne powszechnie „gadzinówkami” lub „szmatławcami” 
(m.in. „Nowy Kurier Warszawski”, „Goniec Krakowski”, 
„Siew”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Ster”, „Fala” oraz 
w języku jidysz łódzkie „Geto Cajtung”). 
Na ziemiach pod okupacją sowiecką prasa pol. przestała 
się ukazywać; kontynuowano wydawanie w języku pol. 
kijowskiego dziennika „Głos Radziecki”.  
Od początku wojny na terenach pod okupacją niem. 
ukazywała się prasa konspiracyjna. Jej wydawcami były 
podziemne organizacje i ugrupowania wojsk., partie 
polit., a także tajne instytucje społ. i grupy osób pry-
watnych. Z czasem konspiracyjna działalność wydawni-
cza, mimo dotkliwych represji, stała się jedną 
z najważniejszych form oporu Łącznie w latach 1939–45 
na terenie całej Polski wychodziło ok. 2 tys. czasopism 
konspiracyjnych (drukowanych, powielanych, przepisy-
wanych na maszynie), z czego 17 ukazywało się przez 
całą okupację, 90 — przez 4 lata, a ok. 300 — przez 2 
lata; prawie połowę z nich wydawano w Warszawie (w 
czasie powstania warszawskiego ukazywało się jawnie 
ponad 130 pism), ok. 200 w Krakowie i woj. krakow-
skim. Największy nakład miał „Biuletyn Informacyjny” 
ZWZ-AK (1944 — 47 tys. egz.); nakłady gł. pism druko-
wanych liczyły od kilku do kilkunastu tys. egz., 
a powielanych — do 1500 egzemplarzy. 
Poza krajem ukazywały się pisma związane z rządem RP 
na uchodźstwie („Gazeta Polska”, „Wiadomości Polskie 
Polityczne i Literackie”, kontynuowane pt. 
„Wiadomości”, „Nowa Polska”, „Dziennik Polski”, 
„Dziennik Żołnierza”, „Orzeł Biały”). Ukazywały się też 
pisma o orientacji prosowieckiej, m.in. „Nowe Widno-
kręgi”, „Wolna Polska” oraz „Zwyciężymy” i  „Żołnierz 
Wolności”. 
 
Wraz z wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej i po-
wstaniem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nastąpiły 
zasadnicze zmiany w systemie prasowym. Zmiany te 
zapoczątkowało przejęcie przez państwo drukarń 
i gospodarki papierem. Wprowadzono cenzurę prewen-
cyjną; od stycznia 1945 roku działało Biuro Kontroli Pra-
sy, a w roku 1946 powołano Główny Urząd Kontroli Pra-
sy, Publikacji i Widowisk. Przestały wychodzić gazety 
prywatne, wydawanie prasy przejął założony w 1944 
roku Instytut Prasy Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej 
„Czytelnik”. Starsi czytelnicy na pewno pamiętają sła-
wetną „Trybunę Ludu” i „Czerwony Sztandar”, gazety o 
ogromnych nakładach, lecz nie cieszące się szczegól-
nym powodzeniem. Ja też dobrze pamiętam czasy, gdy 
obowiązkowym dodatkiem do poszukiwanych „Kobiety i 
życia”, „Filipinki” czy „Przekroju” była właśnie 
„Trybuna Ludu”. Inaczej tych tytułów nie dawało się 
kupić, no cóż „kioskarze” mieli też swoje limity sprze-
daży. Oczywiście wychodziły też tytuły ambitne i war-
tościowe, tyle że w tak niewielkich nakładach, że trud-
no je było zdobyć.  
 
W wyniku zmian politycznych w roku 1989 pojawiła się 
wysokonakładowa prasa niezależna („Gazeta Wybor-
cza” i wznowiony „Tygodnik Solidarność”); ujawniały 
się pisma drugiego obiegu („Arka”, „Krytyka” i in.). 
Oficjalnie rozprowadzane są tytuły prasy emigracyjnej 
(np. paryska „Kultura”). 
W 1990 uchwalono nowe regulacje prawne związane 
z wydawaniem prasy: ustawowo zniesiono cenzurę 
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i zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk, dotychczasowy licencyjny system prasowy 
zamieniono na rejestracyjny. Warunkiem ukazywania 
się zaczęła być sądowa rejestracja tytułu, co przyspie-
szyło zakładanie nowych pism, o których egzystencji 
zaczął decydować rynek. Zlikwidowano także  monopol 
państwa w dziedzinie kolportażu. 
Decyzje te, określając zasady funkcjonowania obecnego 
systemu prasowego w Polsce, doprowadziły do wielu 
zmian na rynku wydawniczym. Na sprywatyzowanym 
rynku prasowym pojawili się nowi wydawcy 
(m.in. Prószyński i S-ka, wydający kilkanaście pism, 
w tym należący do najwyżej nakładowych „Poradnik 
Domowy”). Zaczęły się ukazywać tytuły wyróżniające 
się szczególną dbałością o szatę graficzno-edytorską 
(np. „Twój Styl”, „Pani”). Zmieniony układ graficzny, 
dobry papier i kolor, ponadto korzystanie 
z nowoczesnych technik wydawniczych (skład kompute-
rowy i wysokiej jakości druk) uczyniły polskie czasopi-
sma bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi wobec 
wchodzących na rynek kolorowych, zachodnich magazy-
nów.  
Istotne zmiany nastąpiły w finansowaniu wydawnictw 
prasowych; ich głównym źródłem dochodów stały się 
płatne ogłoszenia reklamowe. Trudności finansowe do-
prowadziły do znacznej płynności na rynku prasowym 
i częstych zmian własnościowych, na ogół wiążących się 
z pozyskiwaniem kapitału zagranicznego. Choć od 1989 
rosła ogólna liczba tytułów (1995 — 4,5 tys.), niemal we 
wszystkich grupach periodyków spadły nakłady; było to 
spowodowane zarówno sytuacją ekonomiczną, jak i zy-
skaniem przez prasę poważnego konkurenta w postaci 

wielokanałowej telewizji, rozwojem tytułów lokalnych, 
oraz powstaniem bezpłatnej prasy miejskiej. W roku 
1990 ukazywało się 130 dzienników (w tym 67 wydawa-
nych od 6 do 4 razy w tygodniu), a w roku 2000 było ich 
66 (w tym 42 wydawanych od 6 do 4 razy w tygodniu). 
Wysokie nakłady osiągnęły konkurujące ze sobą na pol. 
rynku czytelniczym tanie, kolorowe magazyny o różnej 
tematyce (m.in. kobiece, rodzinne, młodzieżowe, tele-
wizyjne, doradcze, a także pornograficzne), będące 
głównie własnością wydawców zachodnich.  
I tak doszliśmy od jednej gazety w roku 1661 do czasów 
obecnych gdy ilość tytułów gazet, tygodników, mie-
sięczników jest wręcz przytłaczająca, a ich wartość 
literacka i kształcąca częstokroć bardzo wątpliwa. Wy-
daje się jednak, że w dobie, gdy triumfy święcą takie 
media jak telewizja i internet, dzięki którym informa-
cja dociera do nas coraz szybciej, prasa taka jaką zna-
my będzie przeżywała co raz cięższe czasy. Obyśmy 
tylko całkiem nie oduczyli się czytać. 
 
                                                                Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 
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 27 LAT SAMORZĄDU GMINNEGO - RYS HISTORYCZNY C.D. 

Reforma administracji samorządowej w latach 1972-
1975   
 
Dopiero w wyniku reform z lat 1972-1975 rady narodo-
we zostały uznane za „podstawowe organy samorządu 
społecznego”. Pierwszym etapem reformy była zmiana 
podziału administracyjnego na terenach wiejskich pole-
gająca na zastąpieniu gromad gminami. Uznano, że 
gminy jako jednostki większe od gromad będą mogły 
łatwiej zaspokajać potrzeby gospodarcze i społeczno-
kulturalne swoich mieszkańców. Przy określaniu granic 
nowo tworzonych gmin starano się określać je w taki 
sposób, aby tworzyły całości społeczno-ekonomiczne w 
postaci mikroregionów. W rezultacie w miejsce 4313 
gromad utworzono 2365 gmin.  
 
Drugim etapem reformy było rozszerzenie zasad struk-
turalno-funkcjonalnych obowiązujących w gminach na 
pozostałe szczeble administracji samorządowej. Ostatni 
etap reformy dokonał się w 1975 roku. Na mocy Uchwa-
ły XVII Plenum KC PZPR i Ustawy z dnia 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa 
oraz o zmianie Ustawy o radach narodowych (Dz. U. 
1975 nr 16 poz. 91) zlikwidowane zostały powiaty i do-
konano reorganizacji województw. W miejsce dotych-
czas funkcjonujących 17 województw utworzono 49 
województw. Działanie to było motywowane przez wła-
dze chęcią pogodzenia decentralizacji z wiodącą rolą 
centrum w sprawach zasadniczych, lepszym wykorzysta-
niem techniki w pracach biurowych, uczynieniem z no-

wych, mniejszych województw swego rodzaju regionów 
oraz bardziej równomiernego rozwoju kraju. Od 1975 
roku w Polsce obowiązywał jedynie dwustopniowy po-
dział administracyjny obejmujący gminy i wojewódz-
twa. 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodo-
wych i samorządu terytorialnego (Dz. U. 1983 nr 41 poz. 
185) uznała rady za terenowy organ władzy państwo-
wej, podstawowy organ samorządu społecznego i organ 
samorządu terytorialnego. W ustawie tej znalazło się 
potwierdzenie dwustopniowego podziału terytorialnego. 
Jednostkami stopnia podstawowego były gminy, miasta, 
a w miastach – dzielnice miast. Jednostkami podziału 
terytorialnego drugiego stopnia były województwa. 
Ustawa podawała również dokładne definicje jednostek 
poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego: gmi-
na – to teren wiejski posiadający odpowiedni potencjał 
gospodarczy i łączony w sieć układów komunikacyjnych, 
utrwalonymi więziami o charakterze społecznym i go-
spodarczym oraz warunkami zapewniającymi zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb mieszkańców; miasto – to 
teren zurbanizowany o przewadze ludności nierolniczej, 
posiadający wykształconą infrastrukturę w sferze urzą-
dzeń komunalnych; dzielnica – wyodrębniona część mia-
sta, mogła być utworzona w mieście liczącym ponad 
300 tysięcy mieszkańców; województwo – zespół miast  
i gmin powiązanych ze sobą więzią społeczną i gospo-
darczą.     C.D.N. 
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V kadencja Rady Gminy Sułów 2006-2010 
 
Zgodnie z nowelizacją Ordynacji Wyborczej z 2001 roku 
Wójta Gminy Sułów wybierali mieszkańcy gminy w wy-
borach bezpośrednich, które odbywały się w II turach. 
W skutek nowelizacji Ordynacji Wyborczej Gminy poni-
żej 20.000 mieszkańców miały prawo do wybierania 15 
radnych. 
 
W I turze wyborów w dniu 12 listopada 2006 roku, doko-
nano wyboru 15 radnych z 10 okręgów wyborczych oraz 
zagłosowano na kandydatów na Wójta Gminy Sułów. Do 
głosowania w wyborach na kandydatów na Radnych i 
Wójta, uprawnionych było 4217 wyborców, w głosowa-
niu udział wzięło 2083 wyborców – 49,40%. Oddano 2058 
głosów ważnych.  
 
Wyniki wyborów kandydatów na radnych gminy Sułów: 

W wyborach wzięło udział 67 kandydatów na radnych, 
którzy reprezentowali 9 komitetów wyborczych, 
umieszczonych na 47 listach wyborczych. 
Wśród kandydatów ubiegających się o Urząd Wójta 
Gminy Sułów w I turze byli: Leon Bulak, który otrzymał 
862 głosy – 41,89%; Jacek Bober, który otrzymał 123 
głosy – 5,98%, Zofia Sitarczyk, która otrzymała 66 gło-
sów – 3,21% i Tomasz Pańczyk, który otrzymał 1007 gło-
sów – 48,93%. Podczas tego głosowania żaden z kandy-
datów nie uzyskał frekwencji 50%+1 głos, w związku z 
tym w dniu 26 listopada 2006 roku odbyła się II tura.  
W II turze wyborów było 2 kandydatów, którzy uzyskali 
najwięcej głosów w I turze.  
W bezpośrednim głosowaniu dokonanym przez wybor-
ców na Wójta Gminy Sułów wybrano Tomasza Pańczyka, 
który otrzymał 1251 głosów – 52,26%, zaś Leon Bulak 
uzyskał 1143 głosy – 47,74%. W II turze wyborów głoso-
wało 2394 wyborców, na 4217 uprawnionych do głoso-
wania.  
 
W dniu 12 listopada 2006 roku w wyniku wyborów samo-
rządowych została wybrana Rada Gminy w składzie: 

W dniu 27 listopada 2006 roku odbyła się I Sesja Rady 
Gminy Sułów, na której wybrano przewodniczącego – 
Irenę Prus- Pańczyk i wybrano wiceprzewodniczących 
którymi zostali: Piotr Jarosz i Krystyna Misiarz. 
W dniu 6 grudnia 2006 roku podczas II Sesji Rady Gminy 
Sułów Rada dokonała wyboru składu osobowego Komisji 
Stałych Rady Gminy.  
 
Komisja Rewizyjna, w imieniu Rady Gminy kontrolowała 
Wójta Gminy i gminne jednostki pomocnicze oraz dzia-
łalność Zarządu Gminy w składzie osobowym:  
 1. Marek Kołcon – przewodniczący, 
 2. Henryk Mameła – członek, 
 3. Lech Wyłupek – członek. 
 
Do realizacji pozostałych zadań Rada Gminy powołała 3 
komisje stałe zajmujące się problematyką dotyczącą 
działania komisji. 
 
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Śro-
dowiska w składzie osobowym: 
 1. Marian Sosnowski – przewodniczący,  
 2. Piotr Jarosz – członek, 
 3. Irena Prus-Pańczyk – członek, 
 4. Krzysztof Hajscewicz – członek. 
 
Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju w składzie 
osobowym:  
 1. Krzysztof Ksiądz – przewodniczący,  
 2. Dariusz Jezierski – członek, 
 3. Krystyna Misiarz – członek,   
 4. Stanisław Kobylarz – członek. 
 
Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia 
i Sportu w składzie osobowym: 
 1. Stanisław Gryba – przewodniczący, 
 2. Małgorzata Prokopczyk – członek,  
 3. Henryk Bartnik – członek,  
 4. Krzysztof Hajscewicz – członek. 
 
W dniu 3 marca 2009 roku z pełnienia obowiązków Rad-
nego pisemnie zrezygnował Stanisław Gryba, który re-
prezentował okręg nr 4 w Sąsiadce.  
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W dniu 22 kwietnia 2009 roku podczas XXII Sesji, Rada 
Gminy Sułów podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
Radnego. Komisarz Wyborczy na podstawie podjętej 
uchwały wyznaczył wybory uzupełniające w tym okręgu 
na 19 lipca 2009 roku. Do przeprowadzenia głosowania 
nie doszło, ponieważ liczba zarejestrowanych kandyda-
tów była równa liczbie mandatów w tym okręgu. Jedy-
nym zarejestrowanym kandydatem był Stanisław Wie-
sław Wyłupek. 

Podczas XXVII Sesji Rady Gminy Sułów w dniu 15 paź-
dziernika 2009 roku dokonano zmian personalnych w 
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i 
Sportu. Stanisława Grybę - przewodniczącego tej komi-
sji zastąpił poprzez aklamację Stanisław Wiesław Wyłu-
pek. 
Podczas tej kadencji funkcję Sekretarza pełniła Alek-
sandra Martyna, a Skarbnika Czesława Bubieło. 
Rada Gminy Sułów w ciągu trwania V kadencji 2006-
2010 odbyła 35 Sesji w tym 1 nadzwyczajną dnia 6 lute-
go 2009, (XX) poświęconą likwidacji szkół podstawo-
wych w Sąsiadce i Deszkowicach Pierwszych. Rada Gmi-
ny Sułów podczas trwania tej kadencji podjęła 246 
uchwał. Ostatnia XXXV Sesja Rady Gminy Sułów  
V kadencji odbyła się 5 listopada 2010 roku. 
W kadencji tej Rada Gminy w swojej pracy skupiła się 
na podejmowaniu uchwał w sprawach: 
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, okre-
ślenia stawek podatkowych, stawek wynagrodzeń i diet 
dla Wójta Gminy, Sołtysów i Radnych, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego dla wójta Gminy Sułów, planu 
pracy Rady Gminy Sułów, planu pracy Komisji Stałych, 
organizacji urzędu m.in. opracowaniu Statutu, regula-
minu przyznawania nagród, planów pracy urzędu, utwo-
rzenia obwodów wyborczych, dokonano zmiany stadium 
uwarunkowań i kierunków miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, wprowadzenia zwolnień w 
podatkach, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru-
chomości, wyznaczenie przedstawiciela do Zgromadze-
nia Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin oraz doko-
nania zmian w Statucie, planu sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii, liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, utworzenia 
obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 
Michalowie, powołania ławników do Sądu Rejonowego w 
Zamościu i Sądu Okręgowego w Zamościu, wprowadze-
nia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
gminy, programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, gminnej Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, planu gospodarki odpadami, uchwalenia 

Statutu GOPS w Sułowie, uchwalenia Statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sułowie, zasad zwrotu wydat-
ków za usługi pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celo-
we, przystąpienia Gminy Sułów do Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Dolina Wieprza i Poru”, przyjęcie wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, Planu Rozwoju Lokalnego, przy-
stąpienia Gminy Sułów do organizacji turystycznej 
„Zamość i Roztocze”,  przekształcenia Samorządowego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszy-
nie, regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy, budowy ciągu pieszego w Michalowie, De-
szkowicach Pierwszych i Sułowie, sprzedaży nierucho-
mości po byłych szkołach podstawowych w Michalowie, 
Sułowcu i Kitowie, wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestni-
czących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, 
zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Sułów, Źreb-
ce, Deszkowice Pierwsze, Kawęczyn Kolonia, Sułowiec, 
Rozłopy, realizacji projektu „Klub Przedszkolaka” w 
Michalowie, zawarcia porozumienia współpracy realiza-
cji projektu „Pięć Zalewów – Morze Atrakcji”, przystą-
pienia do projektu „Transfer Wiedzy – Promocja Inno-
wacji”, zniesienia pomnika przyrody przy drodze Sułów-
Deszkowice Pierwsze, likwidacji szkoły podstawowej  
w Sąsiadce i Deszkowicach Pierwszych, wygaśnięcia 
mandatu Radnego, zmiany Komisji Stałych Rady Gminy 
Sułów, zasad wynajmowania lokalów wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sułów, przepro-
wadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sąsiad-
ka. 
 
Ponadto w lutym 2007 roku we wszystkich sołectwach z 
terenu gminy Sułów zostały przeprowadzone wybory 
sołtysów: 

Źródło: Bartłomiej Suchodolski Uniwersytet Przyrodni-
czo-Humanistyczny w Siedlcach Zarys historii admini-
stracji samorządowej w Polsce - http://
www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/96-
2013_16.pdf, 2016. 
Archiwum Urzędu Gminy Sułów. 
Państwowa Komisja Wyborcza. 

Opracowali:  
Piotr Szczurek                                                                                                                

Lidia Bartoszczyk 
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Tęgie mrozy w styczniu 

Ciepłe zimy w ostatnich latach sprawiły, że zupełnie 
zapomnieliśmy o tym iż nasz kraj leży w strefie klimatu 
przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oce-
anicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kon-
tynentalnym na wschodzie. Nad obszarem Polski ściera-
ją się różne masy powietrza, co jest wynikiem położe-
nia w centrum Europy oraz równoleżnikowego układu 
krain geograficznych. Największy wpływ na klimat Pol-
ski mają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-
kontynentalnego, decydujące o przejściowości klimatu 
polskiego. Masy powietrza polarno-morskiego powodują 
latem zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, 
zimą zaś przynoszą ocieplenie, odwilż i mgły. Masy po-
wietrza polarno-kontynentalnego latem przynoszą pięk-
ną, suchą i upalną pogodę, zimą-pogodę słoneczną, su-
chą i duże mrozy. Masy powietrza zwrotnikowo-
morskiego znad Morza Śródziemnego i Azorów napływa-
ją nad Polskę rzadziej, przynosząc latem upały i częste 
burze, a zimą gwałtowne odwilże. Masy powietrza 
zwrotnikowo-kontynentalnego napływają znad Azji 
Mniejszej i Bałkanów bardzo rzadko, przeważnie latem i 
wczesną jesienią. Przynoszą piękną, suchą pogodę 
("złota polska jesień"). Jak więc widzimy pogoda w Pol-
sce jest jak to mówią prezenterzy pogody dynamiczna i 
bardziej skomplikowana, niż większości z nas mogłoby 
się wydawać. Bywały wieloletnie okresy ciepłe i zimne, 
co wpływało na minimalne temperatury notowane prze-
de wszystkim zimą. Zdarzały się w naszym kraju także 
dosłownie syberyjskie mrozy, wcale nie tak dawno. Ja-
kie są zatem rekordy zimna w Polsce? Kroniki, prowa-
dzone głównie na Śląsku, sugerują, że w późnym śre-
dniowieczu zdarzały się na terenie naszego kraju tak 
trzaskające mrozy, że pękały drzewa. Oznacza to, że 
temperatura prawdopodobnie była niższa niż minus 50 
stopni. Biorąc pod uwagę fakt, że ludzie nie dyspono-
wali wówczas centralnym ogrzewaniem, a jedyną meto-
dą na ogrzanie się było rozpalanie żywego ognia, można 
sobie wyobrazić ich dramat.  
 
W tamtych czasach nie istniały jednak stacje meteoro-
logiczne, a temperatury nie były mierzone - skala Cel-
sjusza została zresztą opracowana dopiero w 1742 roku. 
Jednak już od XIX wieku pomiary lepsze lub gorsze stały 
się standardem i dopiero odtąd możemy mówić o 
"rekordach pogody" w Polsce. Jaki jest zatem rekord 
zimna? Sprawa nie jest jasna, ponieważ dysponujemy 
danymi oficjalnymi i nieoficjalnymi. 10 lutego 1929 ro-
ku termometry w Żywcu i w Olkuszu pokazały minus 
40,6 stopni Celsjusza, zaś w Rabce padł nieoficjalny i 
nie pobity do dziś polski rekord zimna: 46 stopni na mi-
nusie. Często dziennikarze mówią o jakiejś zimie, że 
jest to „zima stulecia”. Oczywiście jak to w prasie 
(szczególnie tej brukowej) bywa, jest to mocno naduży-
wane powiedzenie. Warto więc zapoznać czytelników 
co właściwie nazywamy „zimą stulecia”. Zgodnie z defi-
nicją  naukowe określenie jest stosowane w odniesieniu 
do najostrzejszej zimy w danym stuleciu (zdarzającej 
się raz na sto lat). Potocznie jest jednak powszechnie 
stosowane w odniesieniu do bardzo ostrej zimy, pod-
czas której temperatura powietrza wykazuje znaczne 
odchylenie poniżej normy wieloletniej dla danego ob-
szaru, suma opadów śniegu i ich natężenie oraz grubość 
pokrywy śnieżnej znacznie przekraczają normę wielo-

letnią, a anomalie te utrzymują się znacznie dłużej, niż 
ma to miejsce podczas przeciętnej zimy i obejmują 
znaczną część powierzchni danego terytorium. Miano 
zimy stulecia bywa używane również wtedy, gdy spełnia 
ona tylko jedno z powyższych kryteriów: może np. od-
nosić się zarówno do zimy niemal bezśnieżnej, ale za to 
ekstremalnie mroźnej, jak i do zimy przeciętnej pod 
względem termicznym, ale z ekstremalnie wysokimi 
sumami opadów śniegu. Ponadto znaczenie ma subiek-
tywne odczucie stopnia dokuczliwości anomalii dla co-
dziennego życia, funkcjonowania gospodarki i transpor-
tu. Różnorodność kryteriów sprawia trudności we wska-
zaniu najostrzejszej zimy w danym stuleciu, stąd w li-
teraturze wymienia się najczęściej kilka zim pretendu-
jących do miana zimy stulecia. W Polsce szczególnie 
zapamiętane zostały: 
 
1928/1929 
Luty 1929 r. zapisał się jako najzimniejszy w historii 
meteorologii w Polsce: przyniósł nawet 40-stopniowe 
mrozy, zaś średnie temperatury tego miesiąca oscylo-
wały w przedziale od −13°C do −16°C. Padło wiele nie-
oficjalnych rekordów zimna, m.in. −45°C w Rabce, 
−42°C w Czarnym Dunajcu, Dubiach i Czechowicach-
Dziedzicach. Krakowski 
„Ilustrowany Kuryer Co-
dzienny” donosił także 23 
lutego tego samego roku o 
−44°C w Kolbuszowej i na-
wet −48°C w Kąclowej koło 
Grybowa. Oficjalne najniż-
sze temperatury zanotowa-
no 10 lutego: −40,6°C w 
Żywcu, −40,4°C w Olkuszu, 
−40,1°C w Siankach. Silny 
mróz spowodował duże za-
kłócenia w komunikacji ko-
lejowej z powodu pękania 
szyn, co spowodowało m.in. 
poważny problem z dosta-
wami węgla. Do wielu bu-
dynków w miastach nie do-
cierała woda z powodu pękania wodociągów. Port mor-
ski w Gdańsku zamarzł, a dwa statki zostały uwięzione 
w lodzie na wodach Zatoki Gdańskiej. Od 13 lutego za-
wieszono zajęcia we wszystkich szkołach w Krakowie, 
nawet wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza 
tym 9 lutego w Olecku zanotowano najniższą tempera-
turę na obecnych ziemiach polskich. Termometr na 
wówczas niemieckiej stacji meteorologicznej pokazał 
−42,0°C. Oprócz tego ten miesiąc przyniósł wiele in-
nych lokalnych rekordów zimna, np. −33,1°C w Krako-
wie (10 lutego). 
Zima 1928/29 była nie tylko wyjątkowo mroźna, ale i 
śnieżna. Pierwsze opady śniegu w obszarach podgór-
skich wystąpiły już w pierwszej połowie października, 
zaś na większości obszaru Polski na przełomie listopada 
i grudnia. Stała pokrywa śnieżna utrzymywała się bez 
przerwy od początku grudnia do połowy kwietnia, a jej 
grubość w okresie od stycznia do marca wahała się od 
20–60 cm na nizinach do 100 cm i więcej w obszarach 
podgórskich. Największą grubość (267 cm) zmierzono 9 
kwietnia w rejonie Morskiego Oka. 
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1939/1940 
Najmroźniejsza zima w czasie II wojny światowej. Za-
częła się ona w połowie grudnia. W styczniu panowały 
silne mrozy. 11 stycznia 1940 r. w Siedlcach zanotowa-
no najniższą oficjalną temperaturę w historii polskiej 
meteorologii −41,0°C. Wartość ta budzi jednak wątpli-
wości. Zima ta trwała do pierwszych dni marca. Zwa-
żywszy, że była to pierwsza zima okupacji niemieckiej, 
gdy wielu ludzi pozostało bez dachu nad głową, gdy 
zapanował głód, zimno pogłębiło powszechną nędzę. 
 
1962/1963 
Ciężka zima utrzymywała się przez dwa miesiące – sty-
czeń i luty. W Polsce zamknięto większość szkół, kin, 
teatrów i muzeów. Wstrzymywano lub ograniczano pro-
dukcję w fabrykach, tak z powodu braku energii elek-
trycznej, paliw i ciepła, jak i z powodu braku pracowni-
ków, z których wielu nie mogło dojechać do pracy. Pa-
nował silny mróz, opady śniegu były bardzo znaczne, a 
codziennie na wiele godzin wyłączano prąd. Zaopatrze-
nie sklepów, które także przy sprzyjającej pogodzie 
było w tamtych czasach bardzo słabe, jeszcze bardziej 
zostało ograniczone, tak że brakowało podstawowych 
artykułów. Składy opału oblegane były przez tłumy lu-
dzi chcących kupić cokolwiek nadającego się do ogrze-
wania mieszkań, nawet trudny do wykorzystania w do-
mowym gospodarstwie miał węglowy. Na terenach kole-
jowych wzdłuż torów grupki najuboższych zbierały wę-
giel, zrzucany przez obsługę parowozów z tendrów w 
czasie zjazdu do parowozowni. 
Fale śnieżyc, które wystąpiły na początku stycznia i na 
początku lutego, niemal zupełnie sparaliżowały trans-
port drogowy i kolejowy, zwłaszcza w południowej czę-
ści kraju. W końcu lutego wystąpiły silne mrozy: 28 lu-
tego odnotowano w Krakowie −28°C, w Nowym Targu 
−35°C, w Jabłonce −38°C, w Rzeszowie zanotowano 
−35,8°C. Odchylenie średniej temperatury zimy dla 
obszaru całej Polski wyniosło 5,9°C poniżej średniej z 
lat 1961–1990, wahając się od ok. 4°C nad Zatoką Puc-
ką do ponad 6,5°C w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. 
 
1978/1979. 
Ta zima była wyjątkowo śnieżna. Od godzin nocnych z 
29 na 30 grudnia rozpoczął się napływ mroźnej masy 
powietrza z północy, co spowodowało, że występujące 
wówczas opady deszczu zaczęły stopniowo przechodzić 
w opady śniegu z deszczem i śniegu oraz nasilać się. 
Towarzyszył im silny wiatr, powodujący szybkie tworze-
nie się zasp. Chłodny front atmosferyczny przemiesz-
czał się stopniowo na południe, a śnieżyce i gwałtowny 
spadek temperatury z wartości dodatnich do kilkunastu 
stopni poniżej zera obejmowały kolejno Polskę Północ-
ną (28–29 grudnia) i Centralną (29–30 grudnia). Najpóź-
niej dotarły na Dolny i Górny Śląsk (30 grudnia) oraz 
Podkarpacie (30–31 grudnia). Rekordowo wysoką pokry-
wę śnieżną odnotowano: w Suwałkach (84 cm, 16 lute-
go), Łodzi (78 cm, 2 lutego), Warszawie (70 cm, 31 
stycznia), Chojnicach (60 cm, 19 lutego), Szczecinie (53 
cm, 19 lutego), Kole (46 cm, 26 lutego), Kielcach (39 
cm, 2 lutego) i Poznaniu (29 cm, 20 lutego). 
Od 1 stycznia 1979 roku cały kraj był już sparaliżowany 
przez zaspy i kilkunastostopniowy mróz. Z dniem 1 
stycznia wojewoda gdański wprowadził na terenie wo-
jewództwa stan klęski żywiołowej. W kolejnych dniach 
wskutek zakłóceń w transporcie zaczęło brakować su-

rowców energetycznych. Zamarznięte zwrotnice kolejo-
we i popękane w wyniku mrozów szyny spowodowały, 
że transporty węgla do elektrociepłowni docierały wy-
jątkowo rzadko, a rozmrażanie tych, które udało się 
dowieźć, było bardzo utrudnione. Do odśnieżania torów 
i dróg skierowano wojsko wyposażone w ciężki sprzęt 
(m.in. czołgi, które gąsienicami zrywały z dróg grubą 
warstwę zmrożonego i zbitego śniegu). W większości 
miast komunikacja miejska nie funkcjonowała lub dzia-
łała w bardzo ograniczonym stopniu. Transport między-
miastowy również funkcjonował bardzo źle. Autobusy w 
niektórych okolicach jeździły w „tunelach” wykopanych 
w śniegu. Ówczesny minister oświaty i wychowania Je-
rzy Kuberski podjął decyzję o wstrzymaniu powrotu z 
zimowisk dzieci i młodzieży. Duży mróz i zamarznięty 
grunt były także pośrednimi przyczynami wybuchu gazu 
w Rotundzie PKO w Warszawie w dniu 15 lutego 1979 
roku. 
 
1986/1987 
Głównie zapamiętana za sprawą stycznia 1987 roku, 
jednego z najzimniejszych miesięcy w historii polskiej 
meteorologii. W wielu miejscach Polski ten miesiąc 
miał średnią temperaturę poniżej −10°C (np. w Białym-
stoku −15,1°C). W wielu miejscach wystąpiły 30-
stopniowe mrozy, np. −34,6°C w Białymstoku (30 stycz-
nia), −33,9°C w Kielcach (8 stycznia), −32,2°C w Lubli-
nie (stacja lotniskowa, 8 stycznia), −31,0°C w Rzeszo-
wie (stacja lotniskowa, 14 stycznia), −31,0°C w Warsza-
wie (stacja lotniskowa, 8 stycznia), −30,3°C w Łodzi (30 
stycznia), −30,0°C w Olsztynie (7 stycznia), −30,0°C w 
Szczecinie (14 stycznia). Wystąpił też rekordowo wysoki 
poziom pokrywy śnieżnej: 87 cm w Bielsku-Białej (8 
stycznia).  
Można również mówić o rekordach meteorologicznych 
dla poszczególnych miesięcy. Najzimniejszym z nich 
jest w Polsce styczeń, dla którego obowiązuje wspo-
mniany siedlecki rekord chłodu. Luty nie jest jednak 
dużo cieplejszy i również "dysponuje" efektownym re-
kordem chłodu. Rekordu z Rabki nie uznano, ale pomiar 
z Żywca już owszem. 10 lutego 1929 roku odnotowano 
tam 40,6 stopnia na minusie. Ekstremalnie zimno bywa-
ło także w innych miesiącach. W drugi dzień świąt 1961 
roku odnotowano w Nowym Sączu −30,3°C. Z kolei 1 
marca 1963 roku w Rzeszowie było −30,9°C. Silne mro-
zy w kwietniu, czy październiku również się zdarzały. W 
Jeleniej Górze w "Prima Aprilis" 1977 roku pogoda spła-
tała mieszkańcom figiel w postaci −14,5°C. 31 paź-
dziernika 1956 roku w Suwałkach było −14,2°C. Jedy-
nym miesiącem, w którym nigdy nie odnotowano w Pol-
sce mrozu, jest lipiec - ekstremum to +0,7°C  w Zako-
panem 5 lipca 1962 roku. Za to 9 czerwca 1951 roku w 
Lęborku na Pomorzu było −3,4°C. Dwa lata później w 
tymże Lęborku 2 maja odnotowano też rekord chłodu w 
maju −6°C. Taką samą temperaturę odnotowano w Za-
mościu 28 września 1977 roku. 5 sierpnia 1964 roku w 
Szczecinku był "mikromróz" −0,1°C. 
Jak widać pogoda potrafi płatać niespodzianki. Miejmy 
nadzieję, że niebawem zakończy się zima, a podobne 
ekstrema jak wspomniane, nie będą nas  już w tym ro-
ku dotykać.  

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 
 
Źródła: www.pogoda.pl  
   www.wikipedia.pl 
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 SPOTKANIE OPŁATKOWE W SUŁOWIE  

Od kilku lat w gminie Sułów odbywają się w okolicy 
Świąt Bożego Narodzenia, spotkania władz i mieszkań-
ców gminy, w trakcie których wszyscy dzielą się opłat-
kiem i składają sobie życzenia, podkreślając w ten spo-
sób łączącą nas więź. Trzeba bowiem pamiętać, że dla 
chrześcijan uczczenie narodzin Zbawiciela Jezusa Chry-

stusa jest  wyrazem miłości bliźniego i jedności chrze-
ścijan. W tym roku, 30 grudnia, tradycyjnie spotkaliśmy 
się na placu przed remizą. Pogoda w tym roku była ła-
skawa. Niewielki mróz, kilka stopni poniżej zera nie 
przestraszył mieszkańców gminy, zebrało się sporo 
osób, które czuły potrzebę podzielenia się opłatkiem i 

złożenia życzeń swoim sąsiadom. Po wysłuchaniu ewan-
gelii odczytanej przez ks. Marka Gudza, proboszcza pa-
rafii Tworyczów, Wójt Pan Leon Bulak złożył mieszkań-
com gminy Sułów życzenia wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku. Zebrani na placu remizy uczestnicy uroczy-
stości po podzieleniu się opłatkiem w atmosferze wza-
jemnej życzliwości, udali się do budynku tzw. starej 
remizy, by obejrzeć Jasełka przygotowane przez Grupę 

Artystyczną Gminy 
Sułów, wysłuchać ko-
lęd śpiewanych przez 
Panią Paulinę Bulak i 
grupę reprezentującą 
WTZ w Rozłopach. Sta-
ra remiza po lekkim 
liftingu (pomalowana 
na nowo scena) i przy 
zapalonych lampio-
nach sprawiała lekko 
tajemnicze i roman-
tyczne wrażenie, a 
więc atmosferę nie-
zbędną dla występów 
artystycznych. Magicz-
ną świąteczną atmos-
ferę potęgowała choin-
ka, która była darem 
Pana Wiesława Dumały. Po części „dla duszy” nastąpiła 
część „dla ciała”, czyli poczęstunek na placu przed re-

mizą. Kuchnia polowa wydawała pyszny barszcz ugoto-
wany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, kapustę z grochem, która była dziełem  
stowarzyszeń w: Sułowcu, Deszkowicach II i Sąsiadce. 
Paszteciki i kaszaczki, słynne już nie tylko w Sułowie, 
ale i w całym województwie lubelskim upiekło stowa-

rzyszenie z Tworyczowa. Wszystkie  stowarzyszenia 
częstowały ciastami upieczonymi własnoręcznie, lecz o 
wiele lepszymi niż te z renomowanych cukierni. Dużą 
pomocą przy organizacji spotkania wykazali się też 
mieszkańcy Sułowa. Jednym słowem, kto nie był, niech 
żałuje. 

Hanna Mrówczyńska 
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PLASTYCZNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY  

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie ogłosił Konkurs 
Bożonarodzeniowy na kartkę i stroik świąteczny.  
 
Celem konkursu było: 

  kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej 

  pobudzanie do dokonań twórczych 

  popularyzacja różnych technik plastycznych 
 
Dwie uczestniczki koła zainteresowań „Matematyczne 
origami” z ZS w Sułowie – Paulina Misiarz i Anna Lata-
wiec wykonały piękne kartki świąteczne, wykorzystując 
elementy techniki origami.  
Jedną z laureatek została również uczennica z Michalo-

wa z kl. VI – Emilia Kuźma, która zajęła III miejsce 
za wykonaną przez siebie kartkę świąteczną. Prace 
dziewczyn znalazły się na wystawie pokonkursowej.  

 
 

 

ZS w Sułowie i Michalowie 

Wieści ze szkół 

NAUKA PŁYWANIA - TURNUS JESIENNY 

W sobotę 17 grudnia 2016 roku zakończył się kolejny 
turnus (10 lekcji) nauki pływania dla uczniów Zespołu 
Szkół w Sułowie. Zajęcia nauki pływania z instruktorem 

odbywały się w każdy piątek na krytej pływalni w Za-
mościu. Uczestniczyło w nich 30 naszych uczniów. Opie-
kę nad uczniami podczas dowozu na pływalnię pełnili 
rodzice dzieci i nauczyciele. Dziękujemy. 
 
Podsumowaniem kursu z nauki pływania był udział na-
szych uczniów w imprezie rekreacyjno – sportowej zor-
ganizowanej przy współpracy z MKS Padwa w Zamościu. 
Dzieci uczestniczyły w różnych konkurencjach – zawo-
dach pływackich, a za czołowe miejsca otrzymały dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy zawo-
dów otrzymały słodycze. Dyplom za udział w imprezie 
sportowej dla Szkoły Podstawowej w Sułowie otrzymała 
Dyrektor Zespołu Szkół w Sułowie Pani Małgorzata Kuź-
ma. 

M. Kuźma 

I PRZEGLĄD BOŻONARODZENIOWY „ŚWIĄTECZNA KLASA” 

Samorząd Uczniowski ZS w Sułowie zmienił formułę od-
bywającego się w naszym Zespole konkursu na świą-
teczny wystrój klas.  
W tym roku szkolnym odbył się po raz pierwszy przegląd 
klas, którego owocem są pięknie udekorowane sale lek-
cyjne w szkole podstawowej. Nie zabrakło też akcen-
tów świątecznych w salach gimnazjum, na korytarzach 
szkolnych.  Musimy  jednak przyznać, że pierwsze deko-
racje pojawiły się w sekretariacie i gabinecie Pani dy-
rektor. Wszyscy uczniowie ze swoimi wychowawcami 
byli bardzo zaangażowani podczas przygotowania sal. W 
oddziałach przedszkolnych dzieci uzyskały wsparcie od 
swoich rodziców. 
 
Samorząd Uczniowski postanowił przyznać wyróżnienia 
dla klas SP, odnajdując w każdej sali element godny 
zauważenia. 
 
Oto wyniki przeglądu: 
- za świąteczny nastrój w sali - odziały przedszkolne; 
- za świetlistą dekorację okna - klasa I; 
- za elegancję w ubiorze choinki - klasa II; 
- za bombkowy zawrót głowy - klasa III; 
- za bajkowo-bożonarodzeniowe dekoracje - klasa IV 

- za magię świąt ujętą w kolędach - klasa V; 
- za stajenkę betlejemską - klasa VI. 
 
Gratulujemy również gimnazjalistom. 

 
 

Opiekun SU  
Lidia Kowalik  
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 SPOTKANIE OPŁATKOWE W ZS W SUŁOWIE 

„Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny wydaje w Was 
owoce jedności,  
miłości wzajemnej i wszelkiej pomyślności  
a radość i pokój betlejemskiej nocy przenika serca 
wszystkich”. 

  
(Jan Paweł II Orędzie «Urbi et Orbi». 25 XII 1998)  

 
Tradycyjnie od początku istnienia naszej szkoły przed 
udaniem się na święta organizowane jest spotkanie  
opłatkowe. W tym roku również 22 grudnia 2016 r. mia-
ło miejsce takie spotkanie, w którym wzięli udział 
wszyscy nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Skarbnik Gminy Sułów 
Aleksandra Zając, pracownik Urzędu Gminy Lidia Bar-
toszczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Henryka Poździk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Hanna Mrówczyńska, Pielęgniarka Szkolna Teo-
dora Kuźma, Pani Marta Daniluk, radni gminy Sułów, 
pracownicy GOPS-u, Rada Rodziców i rodzice naszych 
uczniów oraz wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Suło-
wie. 
Zgromadzeni goście tłumnie wypełnili odświętnie przy-
strojony budynek szkoły w Sułowie Spotkanie rozpoczę-
ła Pani Dyrektor Małgorzata Kuźma, która powitała 
wszystkich zebranych pięknymi słowami o nieprzemija-
jącej wartości Świąt Bożego Narodzenia, wprowadzając 
wszystkich gości w podniosły i wzruszający nastrój.  
Uroczystość rozpoczęto przyjęciem Wigilijnego Świateł-
ka Pokoju od harcerzy z Zespołu Szkół w Michalowie 
przez Dyrektora Zespołu Panią Małgorzatę Kuźma i Wój-
ta Gminy Sułów Pana Leona Bulaka.  
Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Pani Henryka Poździk podziękowała za przepro-
wadzenie i ogromne zaangażowanie naszych wolontariu-
szy w Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Pomóż Dzie-
ciom Przetrwać Zimę”. Akcję koordynowała w naszej 
szkole opiekun Wolontariatu Pani Beata Nosek. Podzię-
kowanie dla Koła Wolontariat zostało przekazane na 
ręce Pani Dyrektor. 
W tym miejscu Pani Dyrektor wręczyła dyplomy za świą-
teczny wystrój klas - I Przegląd Bożonarodzeniowy Klas 
zorganizowany przez Samorząd Uczniowski ZS.  
Podziękowała Pani Magdalenie Łysy, Panu Wiesławowi 
Dumale i Panu Zbigniewowi Mazurowi za pomoc w deko-
racji  i stworzenie pięknej scenografii - betlejemskich 
klimatów w sali gimnastycznej, której koordynatorem 
była Pani Ewa Latawiec. Dziękowała też rodzicom za 
przygotowanie stołu wigilijnego oraz Radzie Rodziców 
ZS za prezenty pod choinkę - dywan do oddziału przed-
szkolnego i radiomagnetofon do szkoły, jak też Pani 
Annie Poźniak za specjalne upominki. Betlejemska sce-

nografia pomogła w szczególny sposób przeżywać te 
jasełka i wprowadziła zgromadzoną publiczność w świą-
teczny nastrój.  
Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowa-
na pod kierunkiem Pań: Zenobii Wdowiak, Beaty Mazu-
rek i Marii Bartoszczyk. Na scenę wkroczyli młodzi akto-
rzy, którzy z wielkim zaangażowaniem wczuwali się w 
swoje role. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć 
historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronie-
nia na noc. Wędrowcy po bezowocnych poszukiwaniach 
zdecydowali się przenocować w ubogiej stajni i tam na 
sianie przeżywaliśmy  cud narodzin Jezusa. Całość jase-
łek bożonarodzeniowych pokazująca scenki z życia no-
wonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców i anio-
łów przeplatana była występem chóru z przepięknymi 
polskimi kolędami i pastorałkami. 

Kulminacyjny punkt uroczystości stanowił fragment 
Ewangelii według Świętego Łukasza odczytany przez 
zastępcę przewodniczącego SU ucznia klasy V Mateusza 
Czerwa. Tekst Pisma przybliżył wszystkim uczestnikom 
okoliczności narodzenia Zbawiciela. Potem nastąpił mo-
ment dzielenia się opłatkiem i składania życzeń.  
W końcowej części głos zabrała Pani Dyrektor, która 
przekazała ciepłe, szczere i pełne wzajemnej sympatii 
życzenia. Podczas przemówienia Wójt Gminy złożył 
wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia zdro-
wych, radosnych, pełnych życzliwości świąt Bożego Na-
rodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. 
Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się przy wigilij-
nym, suto zastawionym stole, na którym nie zabrakło 
tradycyjnych potraw przygotowanych przez rodziców 
naszych uczniów. Bardzo im dziękujemy.  
Spotkanie w dużym gronie, a także radosny nastrój 
sprawiły, że towarzyszyła nam rodzinna i życzliwa at-
mosfera. 

 
Zenobia Wdowiak 

 PODSUMOWANIE AKCJI „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”  

Wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom z Zespołu Szkół w Sułowie serdecznie dziękujemy za wzięcie 
udziału w prowadzonej w naszej szkole, stacjonarnej zbiórce darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016”. Działania odbywały się na terenie placówki od 23 listopada do 15 grudnia 
b.r. Zebraliśmy 218 kilogramów żywności długoterminowej, artykułów szkolnych i zabawek. Zebrane dary zostały 
przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sułowie. Pracownicy GOPS przygotowali paczki dla potrze-
bujących rodzin z naszej gminy. Szczególne podziękowania składamy uczniom Szkolnego Koła Wolontariat którzy 
zaangażowali się w pracę przy zbiórce darów, oraz nauczycielom wolontariuszom. 

Beata Nosek, Henryka Jóźwiak 
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Przed Świętami Bożego Narodzenia Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Zamościu prze-
kazało uczniom Zespołu Szkół w Michalowie prezenty 
świąteczne.  
 
Paczki podarowane dzieciom oprócz maskotek, przybo-
rów szkolnych i słodyczy zawierały także czapki, ręka-
wiczki, spodnie, skarpetki oraz bluzy. Paczki świątecz-
ne, przekazane przez nasze centrum, pochodziły z nie-
miecko-amerykańskiej fundacji i zostały przygotowane 
przez dzieci z Niemiec. Akcji patronował Wójt Gminy 
Sułów, p. Leon Bulak. 

ZS w Michalowie 

 TURNIEJ O PUCHAR PREZESA MSPN ROZTOCZE 

W dniu 17 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Sułowie 
odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 
MSPN Roztocze Szczebrzeszyn. W rywalizacji o najwyż-
sze trofeum w kategorii Młodzika Młodszego rocznik 
2005 i młodsi uczestniczyły drużyny: Roztocze I, Rozto-
cze II, Sokół Zwierzyniec I, Sokół Zwierzyniec II, Szumy 
Susiec oraz Korona Łaszczów. W turnieju uczestniczyło 
50 zawodników oraz 2 zawodniczki, rozgrywki toczyły 
się systemem „każdy z każdym”, ogółem rozegrano 15 
meczów, a zawodnicy strzelili łącznie 68 bramek. Za-
wody prowadzili: Tomasz Kostrubiec i Patryk Nowosad. 
Organizatorami turnieju byli: MSPN Roztocze Szczebrze-
szyn, Miasto i Gmina Szczebrzeszyn, MDK Szczebrze-
szyn. W turnieju udział wzięło dwóch uczniów naszej 
szkoły: Wojciech Jezierski i Jakub Brodaczewski - za-
wodnicy MSPN Roztocza Szczebrzeszyn.  

ZS w Sułowie 

„LOKOMOTYWA” NA TORACH TEATRU – CZYLI   
SPOTKANIA Z KULTURĄ ZS W SUŁOWIE 

4 stycznia uczniowie klas I-III ZS w Sułowie uczestniczyli 
w wyjeździe do Zamojskiego Domu Kultury, gdzie  obej-
rzeli pełne ekspresji i humoru przedstawienie teatralne 
pt. „Lokomotywa” w wykonaniu artystów Narodowego 
Teatru Edukacji z Wrocławia. Spektakl został oparty na 
poezji  Juliana Tuwima. 
 
W trakcie kilkudziesięciominutowego przedstawienia w 
sposób dowcipny i niestandardowy zostały zaprezento-
wane popularne utwory wieszcza: „Słoń Trąbalski", 
„Rzepka", „Zosia Samosia", „Pan Hilary", „Ptasie Radio", 
„Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, tytułowa "Lokomotywa" i 
wiele innych. Podczas trwającego spektaklu uczniowie 
żywo i spontanicznie  reagowali na rozgrywające się na 

scenie wydarzenia. Byli również współtwórcami sztuki,  
gdyż wybrane przez artystów osoby odgrywały role bo-
haterów wiersza „Rzepka”. Niestety tylko nieliczni mo-
gli popisać się swoimi umiejętnościami aktorskimi.  
 
Dzięki profesjonalnej grze aktorów, malowniczej sceno-
grafii, muzyce, czy wreszcie widowiskowym efektom 
sztuka wzbudziła w tak młodej publiczności  wiele emo-
cji i mamy nadzieję, że była dobrym sposobem na przy-
bliżenie dzieciom wartości płynących z poezji Juliana 
Tuwima. 

                                                  
       Renata Duda 

 PACZKI OD RÓWIESNIKÓW Z NIEMIEC 

 CERTYFIKAT „SZKOŁY DOBREGO WYCHOWANIA” 

Zespół Szkół w Michalowie otrzymał certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Dobrego Wychowania”, który 
trwał od V do XII 2016 r. W realizację zadań konkursowych zaangażowani byli nauczyciele oraz uczniowie naszej 
szkoły. 

ZS w Michalowie 
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Spotkanie opłatkowe 22 grudnia 2016 r. 

 

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

„Nadeszły Święta, Bóg na świat przyszedł, zbawienia 
łaski dał nam obficie… 
Miłość Mu do nas zstąpić kazała, więc się raduje dziś 
Ziemia cała. 
My zaś, jak polski obyczaj każe, 
jasełka chcemy nieść Jemu w darze" 
 
Dnia 22 grudnia 2016r. w ZS w Michalowie odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Jasełka przygotowały dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz klas I-III szkoły podstawowej pod opieką wycho-
wawców: p. Heleny Pomarańskiej, p. Agnieszki Bartnik,                
p. Jolanty Daniłowicz, p. Joanny Popielec oraz p. Ewy 
Maciąg. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny chór ARS -
MUSICA pod dyrekcją p. Anny Jaworskiej. Zaprezento-
wane zostały znane i lubiane kolędy i pastorałki. 
Uczennice kl. I gimnazjum: Karolina Jaworska oraz Wio-
letta Klajn zaprezentowały swoje zdolności, grając na 
skrzypcach kolędy oraz uczennica klasy III gimnazjum 
Angelika Klain, która grała na gitarze. Na uroczystość 
przybyli znamienici goście: Sekretarz Gminy, Sułów p. 
Aleksandra Martyna oraz Przewodniczący Rady Gminy, 
p. Ryszard Pietrykowski 

Życzenia świąteczne zgromadzonej społeczności szkol-
nej oraz zaproszonym gościom złożyła Dyrektor szkoły, 
p. Joanna Pomarańska. 
Jak zawsze podniosłą atmosferę świąteczną stworzyła 
odpowiednio dopasowana dekoracja , którą zaprojekto-
wały i wykonały panie Bożena Chwiejczak, Dominika 
Kondras (koordynator) oraz Anna Jaworska.  

 

 

 
 

ZS w Michalowie 

„Dbamy o zdrowie” - wycieczka do apteki Wyjazd na koncert Majki Jeżowskiej 

Opracował: Arkadiusz Socha 

Z ŻYCIA SZKOŁY W TWORYCZOWIE 
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 NAGRODA STAROSTY DLA IWONY ŁYP Z SUŁOWCA  

W dniu 29 grudnia br. Starosta Zamojski Henryk Matej 
spotkał się z czterema utalentowanymi, młodymi spor-
towcami Klubu Sportowego „Agros” w Zamościu, miesz-
kańcami powiatu zamojskiego. Dzięki swojej sumiennej 
pracy, treningom, uporowi i determinacji w 2016 roku 
zdobyli medale Mistrzostw Polski. Wśród nagrodzonych 
znalazła się: Iwona Łyp – zamieszkała w Sułowcu, która 
zajęła II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w za-
pasach. 
 
Ich osiągnięcia, zdobyte medale i tytuły potwierdzają 
ogromny potencjał, umiejętności i talent. Zapowiadają 
dalszy dynamiczny rozwój sportowej kariery młodych 
zawodników. Sukcesy te są również potwierdzeniem 
dobrego przygotowania i wyszkolenia przez trenerów, a 
także powodem do satysfakcji i dumy. 
 
W uznaniu dotychczasowych sportowych dokonań Staro-
sta Zamojski ufundował nagrody finansowe w wysokości 

750,00 zł oraz wręczył zawodnikom listy gratulacyjne 
wraz z upominkami w postaci wydawnictw promocyj-
nych. 
Serdecznie gratulujemy młodym sportowcom, życzymy 
sukcesów w nauce oraz dalszej  motywacji i niesłabną-
cego zapału do rozwoju zainteresowań wybranymi  dys-
cyplinami sportu. 

Piotr Szczurek 

UROCZYSTOŚCI CHOINKOWO-OPŁATKOWE W SĄSIADCE 

W sobotę 7 stycznia 2017 r. w sąsiadeckiej świetlicy 
odbyła się zabawa choinkowa. Mimo siarczystego mrozu 
do świetlicy przybyła 28 osobowa gromadka dzieci wraz 
z rodzicami, babciami, dziadkami, ciociami i wujkami. 
W sali kolorowymi światłami migały choinki, a dźwięk 
kolęd przypominał niedawne święta. Na dzieci czekał 
też Mikołaj z wielkimi workami prezentów podwieczo-
rek przy wspólnym stole i pyszne ciasta.  
Wielką atrakcją dla młodszych i starszych była możli-
wość zatańczenia zumby pod okiem uśmiechniętej Pani 
Instruktor. Wszystkim bardzo podobało się, a to znak, 
że trzeba koniecznie powtórzyć zumbę przy najbliższej 
sposobności.  
 
Po tym był czas refleksji, wyciszenia i jakby zrobiło się 
cieplej. Grupa Artystyczna Gminy Sułów wystawiała  w 
Sąsiadce Jasełka. Scenografia, kostiumy, gra aktorska i 
anielskie śpiewy zapierały dech! Było na co popatrzeć i 
czego posłuchać! Taką ucztę dla zmysłów zgotowały 
trzy Panie: Hanna Mrówczyńska, Maria Bartoszczyk i 
Anna Jaworska. W podziękowaniu za cudny występ nasz 

Mikołaj nagrodził członków zespołu drobnymi upominka-
mi. Był też moment na przypomnienie historii Sąsiadki - 
Pani Maria Ferenc odczytała wiersz autorstwa p. Marci-
na Sowy pochodzącego z Sułowca pt. ”Powstanie Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Sąsiadce”. 
Po czym nastąpiła bardzo podniosła chwila. Nasz Ksiądz 
Proboszcz Jarosław Nowak odmówił modlitwę, poświęcił 
opłatki i złożył zebranym życzenia. Dzieci prowadzone 
przez symboliczne światełko betlejemskie rozdały opła-
tek wszystkim zebranym. Mieszkańcy Sąsiadki mieli za-

szczyt i przyjemność spotkać się z zaproszonymi gość-
mi. Przybyli do nas: Pan Leon Bulak - Wójt Gminy Su-
łów, Pan Ryszard Pietrykowski - Przew. Rady Gminy, 
Pani Lidia Bartoszczyk, proboszcz parafii Mokrelipie ks. 
Jarosław Nowak, ks. senior Józef Bucior, przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich w Sąsiadce, Druhowie z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąsiadce. 
 
Spotkanie przy wspólnym stole zakończyło zabawę cho-
inkową. Do zorganizowania tej uroczystości przyczyniło 
się wiele osób. Wszystkim tą drogą składam serdeczne 
podziękowania i wyrazy uznania.  

                                  
 Krzysztof Ferenc  

Wieści gminne 
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Kącik kulinarny 

GALARETA 
 
1-2 nóżki wieprzowe, 1 golonka wieprzowa, 2 mar-
chewki, 1 pietruszka, 1/2 selera, 1 por, 1 cebula, 8 
ząbków czosnku, 1 suszony prawdziwek lub podgrzy-
bek, ziele angielski, liść laurowy, kolorowy pieprz 
prawdziwy. 
 

 

Opłukane kości zalać zimną wodą tak aby dobrze je 
przykryła, posolić 1 łyżką soli i gotować, najpierw na 
dużym ogniu do zagotowania, a jak się zagotuje 
zmniejszyć ogień i zbierać dokładnie szumowinę. Do-
dać warzywa i przyprawy w całości, a cebulę podpiec 
na płomieniu, jeśli potrzeba dosolić. Galaretę należy 
gotować na wolnym ogniu, ma pykać ok. 3 godzin, aż 
mięso będzie odchodziło od kości, galareta ma być 
dość słona już w gotowaniu. Po wyklarowaniu się gala-
rety wyjąć kości i warzywa, aby ostygły, wywar prze-
cedzić przez gęste sito do drugiego garnka, dosolić 
jeśli potrzeba, dodać posiekany drobno czosnek, dodać 
pieprz. Mięso oddzielić od kości, podzielić na mniejsze 
kawałki wyłożyć do małych miseczek np. flaczarek, 
dodać pokrojoną w kostkę marchewkę, zalać przygoto-
wanym wywarem i wystawić na zimno. 

Zakończył się okres Świąt Bożego Narodzenia, rozpoczął się okres karnawału, może nie tak hucznego jak kiedyś 
bywało ale pełnego spotkań, zabaw, balów choinkowych. Bardzo dobrze, że ta tradycja z nami pozostała, bo po 
ciężkiej pracy wiosną, latem i jesienią w zimie należy odpocząć, nabrać sił, naładować dobrą energią i pozytyw-
nym myśleniem. Nic tak dobrze nie wpływa na poprawę nastroju i samopoczucia jak dobra zabawa w przyjaciel-
skim gronie, a do uzupełnienia podaję Wam kilka propozycji na karnawałowy stół: 

ŚLEDZIE PO KASZUBSKU 
 
4 płaty śledzi solonych, 2 marchewki, 1 duża cebula, 
1/2 selera, 1 por, 1 pietruszka, 1/4 szklanki oleju, 1 
szklanka soku pomidorowego lub puszka krojonych po-
midorów, 3 łyżki pokrojonych i usmażonych na oleju 
pieczarek, 1 łyżeczka cukru, pieprz do smaku, odrobina 
kwasku cytrynowego.  

 
 

 

Śledzie wymoczyć w wodzie z octem przez ok 2 godzi-
ny. Cebulę i por pokroić w piórka, marchew, seler, pie-
truszkę zetrzeć na tarce, usmażyć wszystkie warzywa 
na oleju podlewając lekko wodą do miękkości, dodać 
pieczarki i sok pomidorowy, przyprawić tak aby uzyskać 
słodko-kwaśny smak, pozostawić do wystygnięcia. Śle-
dzie pokroić w cienkie paski, przełożyć warstwami wy-
studzonymi warzywami. Najlepiej smakują na drugi 
dzień. 

SAŁATKA Z TORTELLINI 
 
1 opakowanie tortellini z mięsem lub grzybami, 20 dkg 
szynki lub wędzonej piersi kurczaka, 1 puszka ananasa, 
1 mała puszka kukurydzy, 4 łyżki majonezu, zielona 
pietruszka, sól, pieprz.  

 

 

 

Tortellini ugotować i wystudzić. Szynkę pokroić w pa-
ski, ananasa w kostkę. Wymieszać wszystkie składniki 
dodać majonez, doprawić solą i pieprzem. Można poda-
wać na liściach sałaty lub cykorii. 
 
 
 

 
Smacznego! 

Przygotowała: A Martyna 
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Halo, policja?  
- Tak. W czym mogę pomóc?  
- Dwie dziewczyny biją się o mnie.  
- Więc w czym problem?  

- Gruba wygrywa...  

●   ●   ● 

Pewnemu gościowi zmarła teściowa której nie darzył 
sympatią. W dniu pogrzebu zjechała się rodzina zaglą-
dają do kostnicy, a tam zięć przy zwłokach teściowej 
na kolanach, zadumany, ręce splecione, głowa wtulona 
w pierś teściowej. 
Wszyscy w szoku: 
- Wybaczyłeś teściowej po jej śmierci czy wcześniej już 
się pogodziliście - pytają. 
Na co gość odpowiada: 
- Jak się dowiedziałem że umarła to dwa dni piłem z 
radości ale dzisiaj rano wstaję, kac gigant, głowa boli, 
a ona taka zimniutka… 

                                     ●   ●   ● 

Ksiądz chodzi z tacą po kościele, zbiera pieniądze od 
parafian. 
Podchodzi do staruszki, a ona grzebie w portfelu.                                                                                           
Ksiądz: Te grubsze babciu, papierowe. 
Babcia: Aaa nie...te grubsze mam na fryzjera. 
Ksiądz: babciu, ale Maryja nie chodziła do fryzjera. 

Babcia: Taak?? A Jezus nie jeździł Mercedesem… 

●   ●   ● 

Morze Północne, lodowaty wicher duje jak cholera. Na 
pokładzie statku stoi dwóch marynarzy.  
- W taką pogodę z gołą głową? Gdzie masz swoje nausz-
niki?  
- Od czasu nieszczęśliwego wypadku już ich nie noszę.  
- Jakiego nieszczęśliwego wypadku??  

- Kumpel zapraszał na wódkę, a ja nie słyszałem... 

●   ●   ● 

Na budowie:  
- Ile razy mam powtarzać, że w pracy nie pijemy?  

- A kto tu niby pracuje Panie Majster? 

Rozmawia dwóch przyjaciół:  
- Słyszałem, że twoja Teściowa miała wypadek.  
- Tak, szła do piwnicy po ziemniaki na obiad, na scho-
dach potknęła się i skręciła kark.  
- I co zrobiliście??  

- Spaghetti. 

●   ●   ● 

Przychodzi hipochondryk do lekarza:  
- Panie doktorze, żona mnie zdradza, a nie rosną mi 
rogi.  
- Proszę pana, z tymi rogami to tylko takie powiedze-
nie.  

- Uff, a już myślałem, że mam niedobór wapnia. 

●   ●   ● 

Rozmowa dwóch Polaków przed sklepem monopolo-
wym:  
- Wezmę dwie.  
- Weź jedną, tyle nie wypijemy. 
- Wezmę dwie, damy radę.  
- Nie damy, zobaczysz.  
- Damy radę. Biorę dwie. 
Wchodzi do sklepu:  

- Poproszę skrzynkę wódki i dwie lemoniady. 

●   ●   ● 

Uczelnia, wykład bardzo poważnego profesora. Profesor 
wykłada przechadzając się po sali. Nagle w przejściu 
między ławkami zauważa peta. 
- czyj to pet? - pyta z groźną miną spoglądając na stu-
dentów. Odpowiada mu tylko cisza. 
- czyj to pet? - ponawia pytania srożąc się. 
- czyj to pet, pytam po raz ostatni! - krzyczy. 

Nagle z sali dolatuje odpowiedź: Niczyj! Można wziąć! 

●   ●   ● 

Teściowa do zięcia: 
- Nigdy się nie zrozumiemy! Ja jestem zagorzałą kato-
liczką. 

- Ale ja przecież też jestem za gorzałą. 

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

