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„Bóg także był autorem: jego proza to 
mężczyzna, jego poezja to kobieta”  
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O PIĘKNIE UKRYTYM POŚRÓD NĘDZY - HISTORIA  
ŻYCIA ŚW. BRATA ALBERTA 

Dla współczesnego świata „piękno” jest kategorią nie-
zwykle ważną. Wszystko co nas otacza winno być pięk-
ne, a zatem jakie? Doskonałe, pozbawione wad, przy-
ciągające uwagę. Współczesne media po mistrzowsku 
operujące obrazami, pozwalają nam wierzyć, że 
„piękno” to wyłącznie cecha zewnętrzna – mamy więc 
piękne kobiety w reklamach telewizyjnych, piękne 
dzieci w popularnych programach, piękne domy, piękne 
samochody… Tymczasem prawdziwe piękno, będąc jed-
ną z najbardziej uniwersalnych ludzkich wartości, to-
warzyszy nam od zarania dziejów i jest raczej domeną 
duszy niż ciała. 
 
Wiedział o tym doskonale św. Brat Albert, który całe 
swoje życie poszukiwał coraz dojrzalszych wymiarów 
piękna, by odnaleźć je ostatecznie w obliczu swoich 
bliźnich, tych najbardziej odrzuconych i najbiedniej-
szych. 
 
„Bóg objawia się jednakowo w drobnej trawie i w 
wielości światów” 
 
Artysta obdarzony niezwykłym talentem malarskim, 
wybitny teoretyk sztuki, cieszący się przyjaźnią wiel-
kich twórców swoich czasów: Chełmońskiego, Gierym-
skiego i Wyczółkowskiego, nawiązujący znajomości ze 
sławnymi postaciami polskiej kultury m.in.: Stanisła-
wem Witkiewiczem, Juliuszem Kossakiem, a także z 
poetami i kompozytorami, człowiek obyty ze światem, 
gość salonów arystokracji krakowskiej, który porzucił 
ukochaną sztukę i pełen przepychu twórczy świat, za-
mieniając je na szary habit i towarzystwo ubogich du-
szą i ciałem ludzi - Adam Chmielowski, czyli Brat Al-
bert. Urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomii k. 
Krakowa jako najstarszy syn Józefy z Borzysławskich i 
Wojciecha Chmielowskiego. Był pierwszym dzieckiem w 
rodzinie, miał troje młodszego rodzeństwa: Stanisława, 
Mariana i Jadwigę. Został ochrzczony 26 sierpnia 1846 
bez udziału księdza (tzw. chrzest z wody), a 17 czerwca 
1847 roku, w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Warszawie, dopełniono ceremonii chrztu. Bar-
dzo wcześnie poznał Adam smutek związany z utratą 
najbliższych osób. W roku 1853, w wieku 8 lat utracił 
ojca, zaś sześć lat później umarła jego matka. Osiero-
cony czternastoletni chłopiec, zdołał jednak zachować 
w sercu nauki rodziców, którzy przekazywali mu szacu-
nek i miłość do Boga.  
 
W 1855 r. młody Adam otrzymał stypendium rządowe i 
wyjechał do szkoły w Sankt Petersburgu, gdzie rozpo-
czął edukację w Korpusie Kadetów. Po przeprowadzce 
do Warszawy, począwszy od roku 1858, kontynuował 
naukę w Gimnazjum Realnym Jana Pankiewicza. Trzy 
lata później Adam podjął studia w Instytucie Politech-
nicznym i Rolniczo-Leśnym mieszczącym się Puławach, 
gdzie poznał i zaprzyjaźnił się z wybitnym malarzem 
Maksymilianem Gierymskim. Po śmierci matki (28 sierp-
nia 1859 roku) rodzeństwo Adama przekazano pod opie-
kę siostry ojca – Petroneli Chmielowskiej. Młody Chmie-
lowski kontynuował naukę w Instytucie Politechnicznym 

w Puławach. Wychowany w duchu patriotycznym mło-
dzieniec, nie pozostawał obojętny na wolność i losy 
swojej ojczyzny, włączając się aktywnie w studencką 
działalność konspiracyjną. 
 
„Kogo Pan Jezus sobie wybrał, temu i sto piekieł nie 
zaszkodzi” 
 
23 stycznia 1863 r. Ad-
am opuścił szkołę i 
przyłączył się do od-
działów powstańczych. 
Walczył kolejno pod 
dowództwem gen. Ma-
riana Langiewicza, Leo-
na Frankowskiego i Zyg-
munta Chmieleńskiego. 
Po wygranej bitwie pod 
Grochowiskami, wraz z 
oddziałami Langiewicza 
trafił do Galicji. Został 
tam aresztowany przez 
Austriaków i wywiezio-
ny do Ołomuńca, skąd 
wkrótce zbiegł, by po-
nownie przedostać się 
do kraju i przyłączyć do 
powstańców. Uczestni-
czył w wielu bitwach 
powstania styczniowego, z których bitwa pod Mełcho-
wem, rozegrana 30 września 1863 r. okazała się dla nie-
go najbardziej dramatyczną, przypłacił ją bowiem utra-
tą lewej nogi, którą rozerwał mu artyleryjski granat. 
Amputacja odbyła się bez znieczulenia, w wiejskiej 
chacie, przy blasku świecy trzymanej przez poszkodo-
wanego. Bitwa zakończyła się klęską, zaś okaleczony 
powstaniec ponownie trafił do niewoli. Leczenie konty-
nuowano w szpitalu w Koniecpolu, jednakże nasilające 
się represje popowstaniowe zmusiły Adama Chmielow-
skiego do emigracji. Dzięki staraniom rodziny, wydostał 
się z niewoli i w maju 1864 r. wyjechał do Paryża. 
Otrzymał tam znaczne wsparcie finansowe Komitetu 
Polsko – Francuskiego, dzięki czemu mógł poddać się 
dalszemu leczeniu i otrzymał, najnowocześniejszą jak 
na owe czasy, protezę gutaperkową. Natychmiast po 
ogłoszeniu amnestii w 1865 r. Chmielowski powrócił 
jednak do Warszawy.  
 
Niespełna osiemnastoletni młodzieniec, dotknięty nie-
odwracalnym kalectwem wykazywał się nadzwyczajnym 
hartem ducha. Jak pisał jeden z jego biografów: 
„Obdarzony silną wiarą i niebywałą siłą charakteru - jak 
na osiemnaście lat - nie załamał się, lecz z uporem szu-
kał swojej drogi życiowej”. Co więcej, fizyczna niedo-
skonałość pozostawała niejako bez wpływu na wygląd i 
pełną energii postawę Chmielowskiego. Tak pisał o nim 
Antoni Piotrkowski: „Adam był to mężczyzna silnie zbu-
dowany, brunet o nosie prostym i łagodnych niebieskich 
oczach… zachowanie miał bardzo wytworne, czasem 
grymas jakiś skrzywił mu usta, lat wtedy miał około 30-

„Ecce Homo” - najsłynniej-
szy obraz św. Brata Alberta 
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u”. Obdarzony osobowością marzyciela a zarazem me-
lancholika, pełnego emocji, wrażliwego i głębokiego – 
Adam odnalazł swoje powołanie w sztuce. Rozpoczął 
studia malarskie w Warszawie, które następnie konty-
nuował w Monachium. W tym, najważniejszym po Pary-
żu, centrum ówczesnej sztuki Chmielowski bardzo szyb-
ko dołączył do zaszczytnego grona wybitnych polskich 
malarzy. Po ukończeniu studiów plastycznych, jako doj-
rzały i utalentowany malarz, rozpoczął okres twórczości 
zapewniający mu trwałe miejsce w sztuce. Chmielowski 
tworzył znakomite obrazy, które często były wystawia-
ne w Polsce. Jego dorobek artystyczny obejmuje 61 
obrazów olejnych, 22 akwarele i 15 rysunków. Do naj-
bardziej znanych prac należą m.in. Po pojedynku, 
Dziewczynka z pieskiem, Cmentarz, Dama z listem, 
Powstaniec na koniu, Wizja św. Małgorzaty, Zachód 
słońca, Amazonka. 
 
„W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem 
szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w ży-
ciu” 
 
W roku 1874 Adam Chmielowski powrócił do Polski, w 
tym czasie w jego twórczości coraz częściej pojawiały 
się motywy religijne, będące swoistym odbiciem zacho-
dzących w jego duszy przemian. Najsłynniejszym obra-
zem Chmielowskiego jest z całą pewnością wizerunek 
umęczonego Chrystusa, o którym zgodnie z ewangelicz-
nym przekazem Poncjusz Piłat miał powiedzieć: „Ecce 
homo”- „Oto Człowiek”. Obraz noszący tak znamienny 
tytuł, stał się niejako narzędziem wewnętrznej trans-
formacji artysty, który wpatrując się w oblicze umęczo-
nego Jezusa odkrył w sobie nowe powołanie. Właśnie to 
mistyczne przeżycie stanęło u podstaw jego przemiany. 
Jak powiedział o nim kard. Karol Wojtyła, "rzucony na 
kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed 
majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbar-
dziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nę-
dzarza". 
 
W roku 1880 artysta podjął decyzję o wstąpieniu do 
Zakonu Ojców Jezuitów w Nowej Wsi. Początkowy en-
tuzjazm i ożywienie twórcze związane z wyborem no-
wej drogi życia, w krótkim czasie przyćmiło głębokie 
załamanie nerwowe. Ponieważ z tygodnia na tydzień 
jego stan psychiczny się pogarszał, po konsultacji z ro-
dziną postanowiono umieścić Adama w zakładzie dla 
umysłowo chorych we Lwowie. Jak twierdził później: 
„Byłem przytomny, nie postradałem zmysłów, ale prze-
chodziłem okropne męki”. W tym jakże trudnym okre-
sie życia, rodzina Adama była dla niego wielkim wspar-
ciem. Zamieszkały w Kudryńcach na Podolu brat artysty 
– Stanisław, zaprosił go do siebie, spokojny dom i cie-
pła, rodzinna atmosfera miały mu pomóc w powrocie do 
równowagi. Ten swoisty okres oczyszczenia wewnętrz-
nego, zakończył się ostatecznie spowiedzią w roku 
1882, wtedy to Chmielowski zachęcony przez spowied-
nika postanowił wstąpić do tzw. III zakonu św. Francisz-
ka, skupiającego ludzi świeckich. Idąc za głosem powo-
łania, rozpoczął pieszą wędrówkę po ziemiach Podola, 
Wołynia i Polesia, piękno podolskiego krajobrazu utrwa-
lał na wielu płótnach. Odnawiał przydrożne kapliczki i 
podupadłe kościółki, jednocześnie rozpowszechniając 
wśród napotkanej ludności idee tercjarskie. Za swoją 
działalność został jednak przez władze carskie wydalo-

ny z Rosji. Powrócił do Polski, osiadając w Krakowie, 
gdzie wynajął pracownię malarską przy ulicy Basztowej. 
Pracę artystyczną łączył początkowo z opieką nad ubo-
gimi, jednak po pewnym czasie porzucił malarstwo po-
święcając się coraz bardziej pomocy nędzarzom i bez-
domnym. 
 
„Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana nie-
smaczna, opieka najlepsza niemiła” 
 
25 sierpnia 1887 roku w kaplicy loretańskiej kościoła 
Ojców Kapucynów w Krakowie Adam Chmielowski przy-
pieczętował długi okres wewnętrznej przemiany, przy-
wdziewając franciszkański habit, by stać się odtąd Bra-
tem Albertem. Kiedy zaś w roku 1888 złożył dozgonne 
śluby czystości na ręce kard. Albina Dunajewskiego, 
zapoczątkował również działalność nowej rodziny za-
konnej. Założone przez niego Zgromadzenia Braci Al-
bertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) opierały 
się na pierwotnej regule św. Franciszka  
z Asyżu, której najważniejszym wyznacznikiem było 
radosne, ewangeliczne ubóstwo. Fascynacja cnotą ubó-
stwa była u Brata Alberta tak głęboka, że zabraniał na-
wet dotykać pieniędzy, brat – ekonom brał je przez ha-
bit.  
 
Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście skierowanym do ro-
dziny albertyńskiej z okazji 150 rocznicy urodzin św. 
Brata Alberta, tak opisywał Jego duchowość: „Jest to 
święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogac-
twem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą 
niezwykłą: uczestnik powstania styczniowego, utalento-
wany student, artysta-malarz, który staje się naszym 
polskim "Biedaczyną" (jak św. Franciszek z Asyżu) sza-
rym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apo-
stołem miłosierdzia”. 
 
Poświęcając się pracy na rzecz ubogich brat Albert w 
pierwszej kolejności podjął współpracę z organizacjami 
dobroczynnymi, szybko jednak zrozumiał, że kierują się 
one błędnymi założeniami, myląc dwulicową filantro-
pię, służącą uspokojeniu sumienia z prawdziwym miło-
sierdziem. Postanowił wytyczyć własną drogę pomocy 
ubogim i zamieszkał wraz z nimi w tzw. ogrzewalniach. 
Jak pisze Joanna Knaflewska: „Zamieszkał więc razem z 
wyrzutkami społecznymi, sam dla nich gotował to, co 
codziennie wyżebrał, objeżdżając swoim wózkiem ulice 
Krakowa. Wielu uważało go za wariata, ale rychło prze-
konano się, że dzięki jego działalności w mieście zadzi-
wiająco spadła przestępczość”.  
 
Ważnym aspektem pracy na rzecz potrzebujących było 
zrównanie się z nimi w ubóstwie, dzielenie tych samych 
warunków życia, niewygód i trosk. Brat Albert cierpli-
wie pracował na zaufanie swoich podopiecznych, posłu-
ga, której się podjął była wyjątkowo trudna, także ze 
względu na to, że napotkani przez niego ludzie byli 
ubodzy w miłość, potrzebowali uwagi i troski, nade 
wszystko pragnęli by ktoś zobaczył w nich człowieka. 
Praca z najuboższymi wymagała zatem nie tylko głębo-
kiej miłości bliźniego, ale także stanowczego, silnego 
charakteru, który pomagał zwalczyć początkową nieuf-
ność i niechęć nowego środowiska. Powołanie brata 
Alberta spotykało się również z odrzuceniem ze strony 
przyjaciół – artystów. Wielu z nich zarzucało mu zdradę 
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dawnych ideałów i wyparcie się sztuki, którą ukochał 
przecież równie mocno, jak swoich potrzebujących bra-
ci. Przekonany o słuszności własnych wyborów Albert 
nie przejmował się opiniami na temat swego powołania. 
Wierzył natomiast, że jego posłannictwem jest podno-
szenie ludzi z nędzy moralnej oraz materialnej, by na 
nowo odkrywali swoją podmiotowość i godność. Jak 
mawiał: „Włóczęgów, których do nas przyprowadza nę-
dza, głód lub przysyła policja, myjemy, karmimy, łata-
my ich łachmany, uczymy pacierza i prawd Bożych, 
uczymy też pracy. Niejeden, wyszedłszy od nas, za-
miast dalej włóczyć się pić, kraść, bierze się do roboty i 
staje się porządnym człowiekiem”. 
 
„Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży 
na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i 
nakarmić się jeśli jest głodny”  
 
Swoją heroiczną postawą Brat Albert zjednał sobie wie-
lu naśladowców. Wolontariusze i wierni współpracowni-
cy, a wreszcie zwyczajni ludzie dobrej woli, nazywani 
przez niego Braćmi i Siostrami Posługującymi Ubogim, 
porwani jego przykładem z wielką gorliwością podejmo-
wali pracę na rzecz najuboższych. Fundamentem ich 
działalności było zakładanie przytulisk, dających ubo-
gim i potrzebującym bezpieczny i spokojny dach nad 
głową, strawę oraz pomoc duchową. Zakładali także 
domy dla bezdomnych dzieci i młodzieży, ośrodki dla 
kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Zgromadzenia 
albertyńskie w krótkim czasie rozwinęły swoją działal-
ność na znacznym obszarze, obejmując swoją opieką 
chorych i bezdomnych z okolic Krakowa, Lwowa, Tarno-
wa, Przemyśla, Tarnopola, Kielc i Jarosławia. 
 
Brat Albert, jako założyciel nowej rodziny zakonnej 
niejednokrotnie zaskakiwał swoje otoczenie nieco-
dziennym połączeniem życiowych postaw, w których z 
powodzeniem łączył rozmiłowanie w ascezie, dążenie 
do umiarkowania i narzucanie sobie ograniczeń, z pełną 
optymizmu, dowcipu i radości afirmacją życia. Obda-
rzony dużym poczuciem humoru, starał się bardzo, by 
nikt w jego otoczeniu nie pozostawał smutny. Rozwese-
lał współbraci i siostry zakonne śpiewając zabawne pio-
senki lub deklamując krótkie wierszyki. Znana jest 
anegdota o Jacku Malczewskim – wieloletnim przyjacie-
lu Chmielowskiego, który zapragnął wstąpić do alberty-
nów i usłyszał od Brata Alberta znamienne słowa: „Nie 
przyjmę cię, bo Ty, Jacku, jesteś taki esteta, że chcesz 
pewno w trumnie ładnie wyglądać w kapturze”. 
 
Artysta – malarz nigdy tak do końca nie „umarł” w Bra-
cie Albercie, początkowo malował jeszcze by ze sprze-
daży obrazów zyskać pieniądze dla „swoich” ubogich, w 
późniejszym okresie zarzucił jednak malowanie, odda-
jąc się trudniejszej sztuce malowania dusz. Jak trafnie 
zauważył jeden z publicystów, życiowa droga Brata Al-
berta wiodła Go „od duszy artysty do artyzmu ducha”. 
Jego dorobek artystyczny, obejmujący kilkadziesiąt 
płócien uległ znacznemu rozproszeniu i zniszczeniu. Nie 
przeszkodziło to skromnemu albertynowi, by stać się 
inspiracją dla największych twórców swojej epoki, 
wśród nich znalazł się Karol Wojtyła, który poświęcił 
Chmielowskiemu sztukę zatytułowaną „Brat naszego 
Boga”. 
 
 

„Zawsze się modlić. 
Nie prosić – to nic nie 
mieć” 
 
Praca wśród ubogich i 
odrzuconych wymagała 
siły i wewnętrznego 
hartu, dla których fun-
damentem była głębo-
ka, franciszkańska du-
chowość kultywowana 
przez rodzinę albertyń-
ską. Brat Albert trosz-
czył się także o ducho-
wy rozwój swoich 
wspó łpracowników, 
zakładając pustelnie, 
służące odosobnieniu i 
kontemplacji. Najwięk-
sze znaczenie w tym względzie zyskały zbudowane na 
Kalatówkach dwie samotnie: męska i żeńska. Słynny 
klasztor Na Górce, wzniesiony częściowo przez niego 
samego spłonął w roku 1977, jednak w położonym niżej 
klasztorze sióstr Albertynek, do dziś zachowała się ka-
plica, w której zwykle się modlił oraz niewielka, drew-
niana pustelnia. Znajduje się tam również jego najsłyn-
niejszy obraz „Ecce homo”, który stał się początkiem 
wielkiej przemiany Adama artysty w Alberta sługę ubo-
gich. Oddając się kontemplacji Chrystusa Ecce Homo, 
Brat Albert dostrzegał Go w ludziach o znieważonym 
obliczu, w ludziach opuszczonych i najbiedniejszych, i 
postanowił poświęcić im swe życie, służąc w nich same-
mu Chrystusowi. W tym właśnie leży istota charyzmatu 
św. Brata Alberta: służba samemu Chrystusowi  
w najuboższych. Ojciec Święty Jan Paweł II tak to wyra-
ził w Liście do Zgromadzeń albertyńskich: „Brat Albert 
nie tylko służył ubogim, ale sam stał się jednym z nich, 
gdyż oni stali się dla niego żywą ikoną Chrystusa Ecce 
Homo”. 
 
„Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i 
szalejących bałwanach morskich, gdy opieka Boska 
nad nami, przed niczym zaś się nie cofać, a na 
wszystko być gotowym, jeśli Bóg czego od nas zażą-
da”. 
 
Trudy codziennego życia znosił Brat Albert z taką samą 
cierpliwością, jak ostatnią chorobę – raka żołądka. Bo-
lesne zmagania z własną, fizyczną słabością przyjmował 
jednak z wielką pokorą. Ostatnie dni swojego życia spę-
dził w przytulisku przy ul. Krakowskiej 43, otoczony 
czuwającymi braćmi i siostrami. Świadomy zbliżającej 
się śmierci, po raz ostatni pobłogosławił wszystkich 
członków obu zgromadzeń oraz biednych znajdujących 
się w albertyńskich przytuliskach. Całe swoje życie po-
święcając dziełu miłosierdzia dla najuboższych, po bli-
sko 30 latach posługi zmarł Brat Albert w opinii święto-
ści w samo południe Bożego Narodzenia 1916 roku. Miał 
wtedy 70 lat. Jego pogrzeb odbył się 28 grudnia i był 
prawdziwą manifestacją uznania i miłości. Uroczystej 
ceremonii pogrzebowej przewodniczył biskup Adam 
Stefan Sapieha. Cały Kraków chciał pożegnać 
"najpiękniejszego człowieka pokolenia". Obok ducho-
wieństwa, władz i przedstawicieli świata artystycznego,  
w pochodzie za jego trumną szedł tłum ukochanych 
przez niego najbiedniejszych.  
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W roku 1938 prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu 
pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta 
przyznaną za wybitne zasługi w działalności niepodle-
głościowej i na polu pracy społecznej. 
 
Życie poświęcone Bogu i ludziom przyniosło Adamowi 
Chmielowskiemu chwałę nieba. Dnia 22 czerwca 1983 
roku, podczas mszy św. na krakowskich Błoniach papież 
św. Jan Paweł II ogłosił Brata Alberta Chmielowskiego 
błogosławionym, a następnie 12 listopada 1989 roku, 
podczas kanonizacji w Rzymie – świętym. Jego docze-
sne szczątki znajdują się obecnie pod ołtarzem w Sank-
tuarium Ecce Homo św. Brata Alberta na Prądniku Czer-
wonym w Krakowie.  
 
Współczesny św. Franciszek, zdobywający serca ludzkie 
zwyczajnym, codziennym człowieczeństwem, rozumia-
nym jednak tak dogłębnie, że warto było poświęcić 

dlań całe życie. Będąc wciąż skromnym zakonnikiem, 
pozostał jednocześnie do końca swoich dni Adamem 
Chmielowskim artystą, poszukiwaczem piękna, które 
odkrywał w każdym napotkanym człowieku. 
 

Opracowała: Marta Radzik 
 
 
Źródła:  
1. Encyklopedia Sławnych Polaków 
2. A. Nowaczyński, „Najpiękniejszy człowiek mego po-
kolenia. Brat Albert” 
3. J. Machniak, „Święty Brat Albert Chmielowski” 
4. M. Czekański, „Św. Albert Chmielowski (1845 – 
1916)” 
5. www.albertynki.pl 
6. www.albert.lublin.pl 
7. www.pwn.pl 

OKRUTNA ZIEMIA: SYBERIA I KAZACHSTAN 

SYBERIA, SYBIR, to umowna nazwa wszystkich miejsc, 
do których zsyłano Polaków w ramach represji stosowa-
nych przez carat i późniejszych - tych z porewolucyjne-
go już ZSRR. Katyń - Kołyma - Krasnojarsk - Irkuck - 
Donbas - Workuta - Borowicze - Diagilewo - stepy Ka-
zachstanu - wraz z setkami innych miejsc głęboko wryły 
się w pamięć społeczną. Nie ma Polaka, który nie znał-
by nazwy Sybir czy Kazachstan, kojarzącej się z gło-
dem, udręką, niewolniczą pracą i śmiercią. Szczególnie 
Syberia - niezwykła kraina, niewątpliwie piękna w swej 
mroźnej surowości, lecz naznaczona krwawą historią 
długo nie cieszyła się dobrą sławą. Pamięć o tych miej-
scach jest wciąż żywa, gdyż od masowych zsyłek ludno-
ści polskiej z terenów zajętych przez wojska Związku 
Radzieckiego minęło w tym roku dopiero 77 lat i żyją 
jeszcze zesłańcy, bezpośredni świadkowie bestialskiej 
radzieckiej polityki. 
 
Po to by przybliżyć tematykę czytelnikowi tego artyku-
łu warto podać garść informacji o miejscach zsyłki  se-
tek tysięcy naszych rodaków. Syberia rozciąga się na 
przestrzeni 10 mln km kw. obejmując kilka stref klima-
tycznych i czasowych. Dominują tu nieprzebyte iglaste 
lasy tajgi, a na północy tundra, bezleśne obszary, gdzie 
tylko czasem wśród mchów i porostów wyrastają nie-
wielkie brzózki i wierzby. Lasy tajgi mimo wieloletniej 
rabunkowej gospodarki nadal jeszcze obfitują w zwie-
rzęta, występują tu sobole, wilki, łosie, lisy, niedźwie-
dzie, łasice, bunduruki, jelenie, tygrysy syberyj-
skie i lamparty amurskie i ponad 200 gatunków ptaków, 
a rzeki są bogate w ryby. W runie leśnym znajdziemy 
rozmaite gatunki grzybów, żurawinę i borówkę. Chociaż 
mówiąc o Syberii na myśl od razu przychodzą nam siar-
czyste mrozy i wielkie śniegi, to jednak pomimo, że 
zima faktycznie trwa przez ponad 8 miesięcy w roku, 
jest jeszcze czas na lato. Między czerwcem a sierp-
niem, kiedy niebo jest zupełnie czyste nad północną 
Rosję dociera gorące powietrze z dalekiego południa., 
a w miejscowościach, które zimą określane są mianem 
bieguna zimna północnej półkuli Ziemi, termometry w 
cieniu są w stanie pokazać 30 stopni. Upały nie trwają 
długo, ale za to często bywają intensywne. Syberia to 
kraina, która w ciągu roku przeżywa olbrzymie, jedne z 

największych na naszej planecie, wahania temperatu-
ry. W najsurowsze zimowe noce temperatura potrafi 
spaść do minus 60 stopni, zaś w pełni lata w cieniu się-
gać 30 stopni. W skrajnych przypadkach różnica tempe-
ratury między latem i zimą dochodzi do 100 stopni. Ce-
chą charakterystyczną lata są też olbrzymie ilości ko-
marów, które mnożą się w licznych bagniskach i mokra-
dłach. Ziemia tu nigdy nie rozmarza całkowicie, w lecie 
głębokość warstwy gleby wolnej od zmarzliny sięga za-
ledwie do 1 m. 
                                                                                                                
Wydawałoby się, że kraj tak surowy powinien być omi-
jany przez człowieka szerokim kręgiem. A jednak nie. 
Od zawsze żyli tu Jakuci, Buriaci, Czukoci, Tatarzy, 
Turcy ałtajscy. Dane demograficzne podają, że w XVII 
wieku populacja ludności wynosiła około 196 tys. ludzi, 
a autochtoni stanowili jej przeważającą większość – 
88,3%. Gęstość zaludnienia wynosiła wówczas 0,015 
osoby na km kw. Aktualnie, mimo że przez wieki trwała 
ekspansja białego człowieka, że powstały osady i duże 
miasta, sytuacja niewiele się zmieniła. Wg danych z 
roku 2010 Syberię zamieszkuje ok. 31 mln osób, a gę-
stość zaludnienia to 2,44 osoby na km kw. Niekorzyst-
nym zjawiskiem jest ciągłe zmniejszanie się liczby lud-
ności tubylczej – obecnie ludność ta stanowi zaledwie 
ok. 6% mieszkańców Syberii. Jest to zapewne znak cy-
wilizacji, podobnie jak w przypadku innych rdzennych 
ludów. Choroby, nałogi, zmiana warunków życia, tak 
obce ludziom żyjącym dotąd w symbiozie z przyrodą, 
zrobiły swoje. Można by zapytać co powodowało pierw-
szymi rosyjskimi kolonizatorami, że od XVI wieku nie 
patrząc na surowy klimat tak uparcie penetrowali nie-
przyjazną krainę. No cóż jak zwykle pieniądze. Syberia 
jest to kraj obfitujący w ogromne bogactwa: drewno, 
skóry zwierzęce, złoto, platyna, aluminium, ruda żela-
za, diamenty, węgiel, wolfram, miedź, gaz ziemny. 
Przedsiębiorczy kupcy i zachłanni kolejni imperatorzy 
carscy i sowieccy nie mieli zamiaru rezygnować z kolo-
salnych zysków. W Rosji nigdy nie brakowało siły robo-
czej, jeśli nie dobrowolnej, to przymusowej. Zsyłka na 
Sybir i ciężka, katorżnicza praca pond ludzkie siły były 
w Imperium Rosyjskim (carskim, a potem bolszewickim) 
dość popularną karą dla represjonowanych przeciwni-
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ków caratu, uczestników powstań i ruchów narodowo-
wyzwoleńczych, przeciwników politycznych i wrogów 
klasowych, których wywożono wraz z całymi rodzinami, 
ale też groźnych przestępców.  
Pierwszymi Sybirakami można nazwać polskich jeńców z 
wojsk Stefana Batorego, wziętych do rosyjskiej niewoli 

podczas walk Rzeczypospolitej z państwem moskiew-
skim. O ile w XVII wieku Rosja, prowadząc dosyć liczne 
wojny z Polską, wysyłała pojmanych w ich wyniku jeń-
ców na Syberię, aby uczynić z nich kolonizatorów, o 
tyle w XVIII wieku zsyłka przybrała już charakter czysto 
polityczny. Każde powstanie narodowe, każdy przejaw 
nieposłuszeństwa wobec rosyjskiego, a potem sowiec-
kiego imperium, powiększały szeregi Sybiraków w kolej-
nych latach: 

 1768 -1772 - uczestnicy Konfederacji Barskiej zesłani 
ukazem carycy Rosji Katarzyny II na daleką Syberię 
w ilości około 10 tysięcy, 

 1794 - uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego ze-
słani na syberyjską katorgę, 

 1830 - już przed wybuchem Powstania Listopadowe-
go część członków Towarzystwa Patriotycznego zo-
staje aresztowana i zesłana, zaś po upadku powsta-
nia zesłano około 50 tysięcy żołnierzy i osób cywil-
nych, 

 1863 - zostają zesłani uczestnicy Powstania Stycznio-
wego w ilości około 250 tysięcy, 

 1887 - po procesie o udział w zamachu na życie Cara 
Aleksandra III zostają zesłani na Sybir bracia Broni-
sław i Józef Piłsudski, późniejszy Marszałek Polski.  
Wśród zesłańców politycznych znaleźli się m.in.: 
Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Jan Czeczot, Piotr 
Wysocki i ksiądz Piotr Ściegienny. 

 
W latach 1939-1941 na wschodnich ziemiach Rzeczypo-
spolitej Polskiej, okupowanych przez ZSRR, trwał terror 
mający na celu sowietyzację tych ziem. Starano się 
zniszczyć jakiekolwiek przejawy lub tylko potencjalne 
możliwości oporu i zastraszyć społeczeństwo, a jednym 
ze składników owego terroru były deportacje.                                                      
Pierwsza z tych deportacji rozpoczęła się w nocy z 9 na 
10 lutego 1940 r. Za grupę szczególnie niebezpieczną z 
punktu widzenia polityki Moskwy uznano osadników 
wojskowych - żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r., któ-
rzy na kresach otrzymali nadziały ziemi - oraz cywil-
nych kolonistów - chłopów polskich, którzy nabyli na 
wschodzie ziemię z parcelacji wielkich majątków.                                                                                                                            
 
Koloniści otoczeni byli niechęcią ludności ukraińskiej i 
białoruskiej, więc podjęte przeciw nim działania mogły 
zostać zarazem propagandowo wykorzystane jako akt 
sprawiedliwości na rzecz Ukraińców i Białorusinów. Po-

za osadnikami wojskowymi i kolonistami, deportacja 
objęła także pewna liczbę przedstawicieli innych grup, 
zwłaszcza pracowników służby leśnej. Według danych 
NKWD do północnych obwodów Rosji i na zachodnią 
Syberię wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi (inne 
źródła mówią nawet o 200 tysiącach). Deportowano 
całe rodziny. Aresztowanie tak wielkiej liczby osób 
przeprowadzone w ciągu jednej nocy, zaskoczyło Pola-
ków. Na spakowanie się wywożonym dawano od kilku-
nastu do maksymalnie kilkudziesięciu minut. Bywało i 
tak, że w ogóle nie pozwalano zabrać ze sobą niczego. 
Deportacja odbyła się w straszliwych warunkach, które 
dla wielu były równoznaczne z wyrokiem śmierci. De-
portowanych przewożono w wagonach towarowych z 
zakratowanymi oknami, do których ładowano po 50 
osób, a czasami więcej. Podróż na miejsce zsyłki trwała 
niekiedy nawet kilka tygodni. Warunki panujące w cza-
sie transportu były przerażające, a temperatura spada-
ła wówczas nawet do -40°C. Ludzie umierali z zimna, z 
głodu i wyczerpania. Niektórzy próbowali uciekać pod-
czas transportów. Jednym się udawało, inni ginęli od 
kul strażników. Po dotarciu na miejsce zsyłki koszmar 
wcale się nie kończył. Zesłańców czekała teraz niewol-
nicza praca przy wyrębie tajgi, w kopalniach, żwirow-
niach i kamieniołomach, choroby i ciągły głód.   
                                                                                                                              
Kolejna deportacja rozpoczęta w nocy z 12 na 13 kwiet-
nia 1940 r. objęła głównie rodziny osób wcześniej re-
presjonowanych w różnych formach (aresztowanych 
przez NKWD, uwięzionych w obozach jenieckich, skaza-
nych na pobyt w obozach pracy) lub nielegalnie zbie-
głych za granicę. Tych deportowanych osiedlono głów-
nie w Kazachstanie, kierując ich do pracy w kołchozach 
i sowchozach. Około 8 tys. osób umieszczono w osie-
dlach robotniczych należących do różnych przedsię-
biorstw przemysłowych i w barakach przy budowie linii 
kolejowych. Obok rodzin osób aresztowanych za rzeczy-
wisty czy domniemany udział w działaniach polskiej 
konspiracji, wywieziono w głąb ZSRR rodziny polskich 
oficerów, rodziny funkcjonariuszy policji, służby wię-
ziennej i żandarmerii, ziemian, fabrykantów i urzędni-
ków polskich. Były to przeważnie kobiety, dzieci oraz 
osoby w podeszłym wieku, pochodzące z miast, zupeł-
nie nie przygotowane do ciężkiej pracy w gospodar-
stwach rolnych, do życia w prymitywnych warunkach i 
w surowym klimacie.   
 
Trzecia deportacja, w nocy z 28 na 29 czerwca 1940 
r. objęła uchodźców z Polski centralnej i zachodniej 
(tzw. bieżeńców), którzy we wrześniu 1939 r. w obawie 
przed prześladowaniami ze strony Niemców przybyli na 
wschód Polski z województw zachodnich i centralnych. 
Transporty z zesłańcami skierowano na środkowy i pół-
nocny Ural oraz na tereny nadwołżańskie. W wyniku 
porozumienia radziecko-niemieckiego 66 tys. osób po-
wróciło na tereny okupowane przez III Rzeszę, a losem 
pozostałych stało się wysiedlenie w głąb Rosji. Zesłańcy 
wywiezieni w lutym 1940 r. byli na ogół kwaterowani 
zbiorowo w różnego rodzaju barakach i ziemiankach, po 
kilka lub nawet kilkanaście rodzin w jednym baraku 
składającym się z kilku dużych, wieloosobowych po-
mieszczeń. W takich barakach z reguły montowano 
drewniane, piętrowe prycze. Często spano także na 
prowizorycznych, zbitych z desek łóżkach lub na żela-
znych pryczach albo po prostu na ziemi. Do ogrzewania 
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pomieszczenia służył najczęściej umieszczony pośrodku 
piec lub dwa piece usytuowane w przeciwnych kątach, 
które z reguły pełniły również funkcję kuchni. Lepiej 
bywało tam, gdzie zesłańców kwaterowano w domkach 
po przesiedlonych w pierwszej połowie lat trzydzie-
stych "kułakach". Składały się one bowiem z izby miesz-
kalnej, kuchni, komórki, obórki na krowę i szopy na 
drewno opałowe. Lokowano tam jedną dużą rodzinę lub 
dwie mniejsze. Komendanci osiedli prowadzili ewiden-
cję zesłańców. Opuszczenie osiedla na czas dłuższy niż 
24 godziny oraz zmiana miejsca zamieszkania w obrębie 
osiedla mogły nastąpić jedynie za zgodą komendanta. 
Komendant za wykroczenia przeciwko porządkowi i dys-
cyplinie pracy mógł wymierzać kary grzywny lub aresz-
tu. Funkcjonariusze NKWD mieli także prawo pociągać 
do odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za 
drobne wykroczenia na podstawie samodzielnie prze-
prowadzanych dochodzeń. Decydowano również o lo-
sach rodzin, zabierając ludzi starych i niezdolnych już 
do pracy do domów starców, rozdzielając ich tym sa-
mym z rodzinami. Rozdzielano tak rodziców z ich dzieć-
mi, ale i niejednokrotnie żonę z mężem albo rodzeń-
stwo.  
 
Zesłańcy, wspominając lata spędzone na „nieludzkiej 
ziemi”, mówią przede wszystkim o wszechobecnym gło-
dzie. Przydziały żywnościowe składające się z kawałka 
gliniastego chleba i śmierdzącego płynu nazywanego 
zupą nie wystarczały do zaspokojenia głodu. Moja zna-
joma, którą wywieziono z matką i siedmiorgiem rodzeń-
stwa wspominała, że dzieci zbierały „krowie placki”, bo 
często można było w nich znaleźć niestrawione ziarno, 
które następnie rozcierano między kamieniami i pieczo-
no z tak uzyskanej mąki chleb. W lecie, które trwało 
zaledwie 2 miesiące, zbierano dziki szczaw, lebiodę, 
koniczynę, pokrzywę i gotowano z tego wodniste zupy. 
Ratunkiem było też zbieranie runa leśnego. Niemal 
wszyscy cierpieli na szkorbut i kurzą ślepotę. Śmiertel-
ność, szczególnie wśród dzieci i osób starszych była 
bardzo wysoka. Wycieńczony organizm nie mógł obronić 
się przed chorobami, nawet przed zwykłym przeziębie-
niem. Szanse przetrwania mieli tylko młodzi i silni, 
choć i oni przypominali szkielety, a po urodzie najpięk-
niejszych dziewcząt nie zostawał nawet ślad.  
 
Taki sam koszmar zgotowano zesłańcom do Kazachsta-
nu. Jednak w kazachstańskie stepy  rzucone zostały 
przeważnie kobiety, dzieci oraz osoby w podeszłym 
wieku. Ludzie nie przygotowani do ciężkiej pracy w 
gospodarstwach rolnych, życia w prymitywnych warun-
kach i surowym klimacie, marli jak przysłowiowe mu-
chy. Warunki materialne i klimatyczne, w jakich zna-
leźli się Polacy, były nadzwyczaj trudne. Klimat tego 
kraju jest suchy, skrajnie kontynentalny. Różnice tem-
peratur lata (do +40 °C) i zimy (do –45 °C) oraz nocy i 
dnia są nadzwyczaj duże. Lato jest długie i gorące, zi-
ma równie długa i mroźna, zaś wiosna i jesień są bardzo 
krótkie. W centralnej części Kazachstanu opady prak-
tycznie nie występują, na północnych i południowych 
obrzeżach dochodzą zaledwie do 300 mm rocznie. Ze-
słano ich do kraju, gdzie wokół był tylko step. Żadnych 
drzew ani krzewów. Prawie nie było życia. Z rzadka nad 
głowami przelatywały nieliczne, żałosne ptaki.  36 tys. 
wysiedlonych skierowano do pracy w kołchozach, 18 
tys. w sowchozach, a 8 tys. umieszczono w osiedlach 

robotniczych i przy budowie linii kolejowych. 
 
Mimo braku możliwości ucieczki, osadników poddano 
surowemu reżimowi. Ich status „specjalnych przesie-
dleńców” oznaczał ograniczenie wolności osobistej i 
zobowiązywał do comiesięcznego meldowania się u ko-
mendanta; obowiązywały specjalne regulacje prawne, 
zakazujące np. swobodnego poruszania się. Bardzo 
ciężko było z zaopatrzeniem w żywność, chleb był do-
starczany bardzo nieregularnie, w ogóle nie było wa-
rzyw, co powodowało masowe choroby. Wielu Polaków 
cierpiało na obrzęk, powszechną przypadłość przy nie-
dożywieniu. Najpierw puchły powieki i podeszwy stóp, 
potem całe ciało. Brak witamin powodował także liczne 
dolegliwości skórne, takie jak świerzb, często zmienia-
jący się we wrzody. Sińce i rany odniesione w czasie 
pracy nie chciały się goić. 
Dużym kłopotem było zdobycie opału. W zasadzie jedy-
nym opałem był wysuszony nawóz krowi - kiziak.  Wszy-

scy nauczyli się chodzić za krowami i zbierać ich odcho-
dy, które suszono na słońcu i magazynowano na zimę. 
Palący się kiziak dawał niewielki płomień, jednak pro-
dukował dużo ciepła. Ratowało ono życie, gdy na ze-
wnątrz temperatura spadała do -50°C. 
 
W Kazachstanie kobiety i dzieci musiały radzić sobie 
same. Bardzo często Polacy byli przywożeni ze stacji 
kolejowej do jakiegoś miasteczka lub wioski, gdzie po-
zostawiano ich samym sobie. Warunki życia panujące w 
Kazachstanie również wywoływały szok. Nina Kochańska 
wspominała swe przybycie do wsi Dawidówka w obwo-
dzie kustanajskim: "Zbiegli się ludzie, a ja zastanawia-
łam się, gdzie oni mieszkają, bo dookoła aż po horyzont 
żadnych domów mieszkalnych nie mogłam dostrzec. 
Było tam tylko coś, co wyglądało jak nędzne obory lub 
stajnie". 
 
Jak się okazało, były to gliniane domki bez podłóg i me-
bli, które miały się stać dla nich nowymi domami na 
najbliższą przyszłość. Ściany domków wykonane były z 
powycinanych kawałków gliny. Na szczycie ścian kła-
dziono deski, na których budowano dach z żerdzi i gałę-
zi. Na koniec dach, ściany i podłogę smarowano gliną 
zmieszaną z nawozem, który po zaschnięciu impregno-
wał konstrukcję. Domki te wystarczały ledwie na dwa-
trzy lata, po czym trzeba było je budować na nowo. 
Stanowiły idealne siedlisko dla wszelkiego rodzaju owa-
dów, wręcz kłębiły się od skorków, stonóg, pcheł, plu-
skiew i wszechobecnych wszy. 
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Muzyka orkiestrowa nie traci na swej popularności choć 
zmieniają się czasy, gusta muzyczne i pokolenia odbior-
ców. Co zatem decyduje o jej fenomenie? Nie istnieje 
jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie. W 
polskiej historii muzycznej, orkiestry zawsze zajmowały 
ważne miejsce. Ich działalność wiązała się z jednej 
strony z tradycjami wojskowymi, zaś z drugiej, wrasta-
ła głęboko w kulturę lokalnych społeczności. Twórczość 
orkiestrowa opierała się więc na szczególnym połącze-
niu muzyki podniosłej, zagrzewającej do walki, nostal-
gicznej i patriotycznej z utworami o charakterze roz-
rywkowym. Być może owa uniwersalność przekazu mu-
zycznego, przemawia tak silnie do słuchaczy, że wystę-
py orkiestr dętych także współcześnie przyciągają tłu-
my, ciesząc się wielką estymą wśród odbiorców, repre-
zentujących niemal każdą kategorię wiekową.  
 
Szczebrzeszyńska Orkiestra Dęta, której historię zapre-
zentowaliśmy czytelnikom w ostatnim numerze naszego 
miesięcznika, doskonale wpisuje się w ów szczególny 
nurt muzyczny, jakim jest twórczość orkiestrowa. 
Utworzona pierwotnie jako orkiestra przyzakładowa w 
Cukrowni Klemensów, przeszłą długą i niełatwą drogę 
tak muzyczną, jak i historyczną. Wysiłkiem wielu wspa-

niałych ludzi, połączonych umiłowaniem muzyki, prze-
trwała trudne czasy wojenne, następujące po nich 
przemiany, okresy dezorganizacji i kolejne wznowienia 
działalności, by ostatecznie, związać swoje losy z Miej-
skim Domem Kultury w Szczebrzeszynie, gdzie członko-
wie Orkiestry, znaleźli po latach spokojną przystań  
i dogodne warunki dla dalszego rozwoju. 
 
Na fundamencie odzyskanej stabilizacji, instrumentali-
ści tworzący zespół orkiestrowy, bardzo szybko dokonali 
znacznych postępów w rozwoju artystycznym. Już 
wkrótce Orkiestra stała się znana. Tworzący ją muzycy, 
ciężką pracą i swoistą muzyczną ambicją doczekali się 
licznych sukcesów. Nie wyobrażano sobie, by jakakol-
wiek lokalna uroczystość, jubileusz, pochód czy prze-
marsz odbywała się bez jej udziału. W pewien sposób, 
wzrastająca popularność szczebrzeszyńskiej Orkiestry 
wpłynęła na zachodzące w niej przemiany wewnętrzne. 
Jak wspomina jej obecny kapelmistrz – Józef Magryta, 
Orkiestra poszukiwała swojej tożsamości, nie była to 
bowiem formacja związana ani z harcerstwem ani z 
tradycją strażacką. W roku 2013 podjęto decyzję o 
przekształceniu istniejącego zespołu w jedyną wówczas 
w Polsce Myśliwską Orkiestrę Dętą. Wielu pracujących 

Wprawdzie zesłańcy do Kazachstanu nie otrzymywali 
nakazu pracy, ale musieli pracować, żeby mieć prawo 
do części produktów kołchozu. Pracując, zbierali 
dniówki robocze, które potem przekładały się na przy-
działy żywności. Należy pamiętać, że wśród zesłańców 
było niewielu mężczyzn, zwłaszcza w Kazachstanie - 
mężczyźni przechodzili własne piekło w łagrach i obo-
zach jenieckich. Przed wojną niewiele polskich kobiet 
pracowało zarobkowo, najczęściej zostawały w domach 
i wychowywały dzieci. Dlatego też powtarzającym się 
we wspomnieniach motywem są wysiłki dzieci i nasto-
latków, by zarobić wystarczająco wiele dniówek, żeby 
ich matki nie musiały pracować. 
 
W kazachskich kołchozach praca miała charakter sezo-
nowy. Wiosną w step wychodziły grupy poszukujące 
maszyn rolniczych pozostawionych na zimę w polu - 
nikt nie odnotowywał ich dokładnego położenia. Potem 
zaczynano orkę, za pomocą wołów lub ciągników. Pola-
cy nie mieli doświadczenia w oraniu wołami; w wielu 
wspomnieniach pojawia się motyw nieposłusznych zwie-
rząt, które do pracy zmusić mogły tylko rosyjskie lub 
kazachskie przekleństwa. Gdy zboże rosło, na pola wy-
chodziły grupy kobiet usuwających chwasty. Pola bły-
skawicznie zarastały piołunem, toteż przed zbiorami 
odchwaszczano je trzykrotnie. Praca była bardzo cięż-
ka; szło się rzędem wśród dojrzewającego zboża, schy-
lając się co chwila i wyrywając twarde pędy piołunu. 
Temperatura sięgała 50°C. Piołun był gorzki; otarcie 
potu z czoła dłońmi, które go dotykały, powodowało 
palący ból. Kobiety często robiły sobie przerwę; pod-
czas gdy kilka pilnowało, czy nie zbliża się nadzorca, 
pozostałe kładły się wśród zboża i spały. Nie było żad-
nego cienia, toteż woda przyniesiona w metalowym 
kanistrze szybko się nagrzewała i nie gasiła pragnienia. 
Podczas żniw cały kołchoz wychodził na step, by zbie-
rać zboże i siano. Praca przeciągała się do późnej nocy. 

Dobre zbiory były warunkiem przetrwania, gdyż pań-
stwo zabierało ustalony kontyngent zboża, i jeśli koł-
choz nie zebrał więcej, jego mieszkańców czekał zimą 
głód. Nawet matki opiekujące się niemowlętami zosta-
wiały je w kołchozach i dołączały do żniwiarzy. (3) 
 
Liczba wszystkich ofiar wśród obywateli polskich, któ-
rzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką oku-
pacją, do dziś nie jest w pełni znana. Prof. Andrzej 
Paczkowski odnosząc się do tej kwestii pisał: „Uważa 
się, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowiec-
kiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w 
różnych formach - od rozstrzelania, poprzez więzienia, 
obozy i zsyłki, po pracę wpół przymusową - ponad 1 
milion osób, a więc co dziesiątego obywatela Rzeczypo-
spolitej, który mieszkał lub znalazł się na tym teryto-
rium. Nie mniej niż 30 tys. osób zostało rozstrzela-
nych, a śmiertelność wśród łagierników i deportowa-
nych szacuje się na 8-10 proc., czyli zmarło zapewne 90
-100 tysięcy osób”.  
 

                                                                                           
Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 
Źródła: 
1. www. spotkania – na – wschodzie  - Anna Drzewiecka 
2. www.pogoda.pl 
3. dr Halik Kochański "Orzeł niezłomny. Polska i Polacy 
podczas II wojny światowej" 
4. www.wikipedia.pl 
5. „Czarna księga komunizmu” - A. Paczkowski 
„Polacy pod obcą i własną przemocą”. 

 MYŚLIWSKA ORKIESTRA DĘTA ZE SZCZEBRZESZYNA 
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w Orkiestrze muzyków, było zarazem myśliwymi, w ten 
sposób łącząca ich pasja znalazła wspólny wyraz w no-
wym charakterze twórczości orkiestrowej. Dla przypie-
czętowania dokonanego wyboru nadano Orkiestrze na-
zwę „Echa Kniei”. W krótkim czasie Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu objął Orkie-
strę patronatem honorowym. 
 
Polska tradycja i kultura łowiecka może się poszczycić 
bogatą historią i swoistą obrzędowością, jej nieodłącz-
nym elementem jest muzyka myśliwska, i składające się 
na nią zarówno pieśni myśliwskie, jak i rozbudowany 
system sygnałów, używanych podczas polowań. Podkre-
ślając swoje związki z łowiectwem „Echa Kniei” posia-
dają w swoim składzie czteroosobową sekcję sygnali-
stów. Ich wizytówką są także charakterystyczne mundu-
ry. Co więcej, Orkiestra uświetnia swoimi występami 
coroczne obchody hubertusa – tradycyjnego święta my-
śliwych, jest obecna podczas jubileuszy kół myśliw-
skich, występuje także na lubelskich spotkaniach z kul-
turą i tradycją łowiecką, organizowanych w Zwierzyń-
cu. Obecna jest także na każdym uroczystym pogrzebie, 
najbardziej zasłużonych działaczy Polskiego Związku 
Łowieckiego.  
 
Szczebrzeszyńska Orkiestra Myśliwska równie szybko 
podbiła serca swoich odbiorców. Wielokrotnie nagra-
dzana, ma na swoim koncie między innymi Srebrną i 
Brązową Trąbkę zdobyte na Wojewódzkim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Biłgoraju, jest także laureatem  
I nagrody na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobro-
dzie. Wysoki poziom muzyczny i zgrany zespół instru-
mentalistów, rozsławia Orkiestrę już nie tylko na pozio-
mie  regionalnym. Muzycy prezentują swoje umiejętno-
ści także podczas Międzynarodowego Zlotu Chórów i 
Orkiestr Dętych organizowanego w Licheniu. 

Warto zauważyć, że oficjalna zmiana charakteru Orkie-
stry, której wyrazem stała się nowa nazwa czy odmien-
ny ubiór, przyczyniła się w znacznej mierze do zbudo-
wania większej spójności i integracji tworzących ją lu-
dzi. Chociaż więc formalnie zespół orkiestrowy działa 
przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie, to jed-
nak faktycznie prowadzony jest przez Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury w Kawęczynie, założone właśnie 
przez członków Orkiestry. Prezesem stowarzyszenia jest 
Józef Godzisz.  
 
Przekształcenie dotychczasowej szczebrzeszyńskiej for-
macji muzycznej w Orkiestrę Myśliwską pozostaje w 

dużej mierze zasługą jej kapelmistrza Józefa Magryty, 
który swoje stanowisko piastuje od roku 2011. Zanim 
jednak związał się z zespołem szczebrzeszyńskich muzy-
ków, przez wiele lat pracował jako filharmonik, grający 
na waltorni w orkiestrze Filharmonii Lubelskiej.  
Historia jego osobistej drogi muzycznej, opowiedziana 
przez samego Pana Magrytę, została zaprezentowana 
obszerniej, w wywiadzie dla naszej gazety z 10 lutego 
2014 r. Wyłania się z niego sylwetka człowieka, który od 
lat młodzieńczych rozwijał swoje zainteresowanie mu-
zyką. Początkowo uczył się gry na trąbce i waltorni, pod 
kierunkiem muzyków z orkiestry „Świrki”,  kiedy zaś 
skończył szkołę muzyczną w Lublinie trafił do wojska, 
gdzie pozwolono mu odbywać służbę w orkiestrze woj-
skowej. Został trębaczem, choć kształcił się jako wal-
tornista. W końcu jednak przekonał kapelmistrza, że 
chciałby wrócić do gry na waltorni. Doświadczenia zdo-
byte podczas pięciu lat pracy w orkiestrze wojskowej, a 
także solidny fundament wiedzy i praktyki muzycznej, 
wpajany przez znakomitych nauczycieli, pozwoliły Józe-
fowi Magrycie wygrać konkurs na waltornistę organizo-
wany przez Lubelską Filharmonię. Umiłowanie muzyki 
„wyższej”, towarzyszące mu od zawsze, osiągnęło swój 
pełny wyraz podczas lat pracy zawodowej. Kiedy zaś w 
kwietniu 1994 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, 
postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych, wyko-
rzystując kontakty zawodowe, nabyte podczas lat pracy 
muzyka. Pobyt za granicą trwał dwa i pół roku, w tym 
czasie Pan Magryta grał m.in. w orkiestrze policyjnej. 
 
Po powrocie do kraju, uczestnicząc w obchodach gmin-
nych dożynek po raz pierwszy zobaczył i usłyszał instru-
mentalistów, tworzących lokalną Szczebrzeszyńską Or-
kiestrę Dętą. Jedynym muzykiem, którego znał był 
wówczas Józef Godzisz. Tymczasem na pierwsze spo-
tkanie z zespołem orkiestrowym zaprosił go Henryk Pań-
czyk. Od tego czasu Józef Magryta zaangażował się w 
działalność Orkiestry, początkowo jako muzyk, później 
zaś, gdy na stanowisku kapelmistrza powstał wakat, 
został niemal jednogłośnie powołany do roli nowego 
kapelmistrza. Jak mówi: „Wzbraniałem się początkowo, 
mając obawy, czy podołam zadaniu, lecz z czasem 
okrzepłem w tej roli i trwam w niej do dnia dzisiejsze-
go”. Oczywiście zorganizowanie pracy zespołu muzyków 
nie jest prostym zadaniem, przy tej okazji pojawiało się 
wiele trudności, jak choćby braki materiału nutowego 
dla poszczególnych instrumentów, które Pan Magryta 
cierpliwie zdobywał i samodzielnie opracowywał. Pro-
blemem są też braki w dopływie młodych muzyków, 
wciąż jest ich mało, a dobre wyszkolenie trwa wiele 
lat. 
 
W tym kontekście warto zauważyć, że skład Orkiestry 
ulegał na przestrzeni lat znacznej rotacji. Były w jej 
historii takie okresy, kiedy liczyła niespełna dziesięciu 
członków. Z czasem jednak liczba stałych muzyków 
wzrosła, i tak w marcu 2014 roku Orkiestrę tworzyły już 
23 osoby. Obecnie pracuje ona w następującym skła-
dzie: Ryszard Duda, Beata Tomasik, Adam Wierzchow-
ski, Agnieszka Lembryk, Wojciech Kuźma, Marcin Poź-
dzik, Hubert Kukułowicz, Jakub Krawczyk, Marian Kuź-
ma, Michał Surma, Paweł Kuźma, Michał Pańczyk, Józef 
Godzisz, Jan Wesołowski, Leszek Polski, Czesław Rosz-
kowski, Piotr Grenbow, Zenon Kawala, Henryk Pańczyk, 
Anna Poździk, Edmund Bidziuk, Józef Magryta. 
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Od kilku lat Dzień Kobiet w Sułowie obchodzony jest 
bardzo uroczyście. Tradycją stało się, że radni i sołtysi 
obecnej kadencji przygotowują pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Pietry-
kowskiego, oraz z aprobatą i pomocą Wójta Gminy Pana 
Leona Bulaka, niespodziankę dla kobiet z naszej gminy. 
Przez ostatnie dwa lata były to całkowicie autorskie 
występy Okazjonalnego Zespołu Muzyczno-Wokalnego 
złożonego głównie z radnych i sołtysów. Skład zespołu 
zmieniał się, ale zasada pozostawała ta sama. Spodzie-

wałyśmy się, że i w tym roku nasi mężczyźni nas nie 
zawiodą. Nie wiedziałyśmy tylko jak będzie tematyka. 
W 2016 roku byli to rycerze, którzy przybyli do gminy 
Sułów urzeczeni urodą miejscowych kobiet, a teraz? W 
sali remizy zgromadziło się około 120 mieszkanek gmi-
ny, które z niecierpliwością oczekiwały, co też panowie 
wymyślili. W zasadzie można było już coś podejrzewać, 
gdy na scenę został poproszony Antonio Banderas, w 
którego na tę okazję wcielił się Pan Leon Bulak. Gorące 
życzenia, w iście południowoamerykańskim stylu złożo-
ne przez Pana Wójta, przyjęte zostały z należnym 
aplauzem. I wreszcie wkroczyli na salę meksykańscy 
mariachi, przyjęci burzą oklasków. Tak normalnie też 
są bardzo przystojni, jednak ogromne czarne sombrera 
dodały im jeszcze więcej uroku. Ponoć przybyli do Suło-
wa w poszukiwaniu kandydatek na żony, bo nawet w 
dalekim Meksyku jest o nas, kobietach z gminy Sułów, 
głośno. Zauroczyli nas jednak nie tylko wyglądem, ale i 
gorącymi meksykańskimi rytmami. Nie ma serca, które 
nie rozgrzałoby się przy piosenkach: „Desperados”, 
„Pamelo żegnaj”, „Izabelo”. Bardzo zabawne były pery-
petie pięknych Polek Izabeli Kopytko i Pani Ani, granych 
przez Panią Ewelinę Bazeli-Skwarło. A już absolutny 

zachwyt wzbudził duet 
„Baccara”, który po la-
tach zapomnienia odna-
lazł się w Polsce. Dwie 
urocze wokalistki, w któ-
re na tę okazję prze-
obrazili się Panowie Ad-
am Braszko i Krzysztof 
Ferenc, były po prostu 
rewelacyjne. Poszcze-
gólne sceny były zgrab-
nie powiązane w opo-
wieść przestawioną 
przez Pana Ryszarda Pietrykowskiego. Świetna zabawa 
została nagrodzona przez zebrane Panie gromkimi bra-
wami, a nawet aprobującymi gwizdami. Bardzo dzięku-
jemy za kwiaty, poczęstunek i za starania naszych męż-
czyzn. Myślę, że konieczne jest wymienienie wszystkich 
wykonawców, którzy sprawili, że tegoroczny Dzień Ko-
biet w Sułowie był tak uroczy. 

A więc: 

 prowadzenie i autorstwo tekstów- Pan Ryszard Pie-
trykowski, 

 zespół muzyczny: Janusz Cichoń- gitara, Marian Kuź-
ma – trąbka, Zbigniew Santus – akordeon, Henryk 
Pańczyk – bęben, 

 śpiew i skecze: Ewelina Bazeli-Skwarło, Wiesław Wę-
dzina, Wiesław Mazur, Zbigniew Poździk, Piotr Ja-
rosz, Adam Braszko, Krzysztof Ferenc. 

Mamy nadzieję, że nie zabraknie im pomysłów na przy-
szły rok. 

                                                                                               
Hanna Mrówczyńska 

DZIEŃ KOBIET W SUŁOWIE 

Sprawne funkcjonowanie tak dużego zespołu ludzi, by-
wa uzależnione od wielu odmiennych czynników, wyma-
ga nie tylko licznych prób, ale także wysokiej jakości 
instrumentów oraz przemyślanego ustawienia muzyków 
podczas koncertów. To wszystko wchodzi w zakres kom-
petencji kapelmistrza, który odpowiada również za re-
pertuar zespołu, przebieg prób i występy. W dzisiejszej 
dobie dobry kapelmistrz jest równocześnie menadżerem 
prowadzonego przez siebie zespołu. W myśl tej zasady 
postępuje także Pan Józef Magryta, który dzięki wspar-
ciu środków unijnych, pozyskanych w roku 2014 znacz-
nie powiększył instrumentarium Orkiestry (5 trąbek, 
perkusja marszowa i jazzowa, oraz po dwie sztuki sak-
sofonów altowych i tenorowych, dodatkowo także puzo-
ny, tuby, tenorhorny i barytony). 

Myśliwska Orkiestra Dęta ze Szczebrzeszyna pozostając 
pod batutą Józefa Magryty rozwija się prężnie, stawia-
jąc sobie coraz to nowe cele. Jej występy cieszą się 
niesłabnącą popularnością, nie tylko w regionie. Orkie-
stra prowadzi zatem zakrojoną na szeroką skalę działal-
ność kulturalną, odpowiadając z jednej strony za przy-
gotowanie i wykonanie oprawy muzycznej dla wielu 
imprez o charakterze patriotycznym, rocznicowym, 
wreszcie rozrywkowym, ale także, a może przede 
wszystkim popularyzując muzykę, która – jak mawiał 
Arystoteles „wpływa na uszlachetnienie obyczajów”. 
 

Opracował: Zespół Redakcyjny 
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Historia zapomnianej i zdegradowanej całkowicie drogi, 
sięga lat trzydziestych dwudziestego wieku. Właśnie w 
tych odległych czasach, zbudowano utwardzony odcinek 
drogi łączący Sułów ze Szczebrzeszynem. Świat stanął 
otworem dla miejscowości położonych wzdłuż tej trasy. 
Furmanki mogły mknąć bez przeszkód na jarmark do 
Szczebrzeszyna, a stąd do Zamościa i Zwierzyńca. Droga 
została obsadzona po obu stronach drzewami, które 
dawały kojący cień dla podróżnych w upalne dni i two-
rzyły malowniczą aleję. Stała się ona w późniejszych 
latach aleją zabytkową, dzisiaj już nie istnieje. 
 
Po wojnie regularne kursy rozpoczął autobus. Był to 
znaczący postęp w komunikacji gminy Sułów z resztą 
świata. Można było wtedy, w ciągu czterech godzin, 
dojechać przez Zamość do Lublina. 
 
Przyszły lata sześćdziesiąte i kolejny etap rozwoju tej 
drogi. Zaprzęgi zimnokrwistych koni  ciągnęły furmanki 
z ziemią na budowę nasypów i grobli. Uwijały się ekipy 

budowlane, zaopatrzone w łopaty oraz inne narzędzia. 
Można też było, od czasu do czasu, napotkać jakąś ko-
parkę czy inną maszynę drogową. Mając do dyspozycji 
bardzo ograniczoną ilość maszyn i urządzeń w krótkim 
czasie zbudowano kilka mostów, następnie położono 
asfalt. Zrealizowało się marzenie, o normalnym kontak-
cie z pozostałą częścią powiatu i województwa. Z Suło-
wa do Lublina można było dotrzeć w ciągu niespełna 
dwóch godzin. Niewielki ruch pojazdów mechanicznych 
sprawiał, że w niedzielne popołudnia całe rodziny spa-
cerowały nową drogą, taka była radość mieszkańców 
naszych wiosek. 
 
Niestety był to końcowy okres inwestowania w  drogę  
Szczebrzeszyn – Tarnawa. Nakłady finansowe na utrzy-
manie tej najważniejszej, dla naszej gminy, trasy cią-
gle malały. Ponad pięćdziesięcioletnia eksploatacja 
przez coraz cięższe pojazdy mechaniczne, głównie wiel-
kie ciężarówki spowodowały, że podróżowanie tą drogą 
już dawno przestało być przyjemnością. Rozumiemy, że 
wszystkiego jednocześnie nie da się zrobić, jednak 
pięćdziesiąt lat bez poważnego remontu to zbyt długo, 
droga w końcu przestanie istnieć.  
 
W jeszcze gorszej sytuacji są mieszkańcy, których domy 
są usytuowane w pobliżu drogi. Każda ciężarówka prze-
jeżdżająca po wybojach  powoduje trzęsienie ziemi w 

promieniu kilkudziesięciu metrów. Trzęsące się i pęka-
jące ściany, hałas jak podczas letniej burzy, takie są 
uroki mieszkania w sąsiedztwie drogi, która bardziej 
przypomina drogę polną niż wojewódzką. Może ktoś z 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg chciałby zamieszkać w 
takiej okolicy i przeżywać wspólnie z nami ten  kosz-
mar.  
 
Podróżując po województwie lubelskim, wyraźnie widać 
inwestycje drogowe, szkoda tylko, że powiat zamojski 
jest traktowany jakby po macoszemu. Przemierzając 
nasze drogi, do końca nie wiadomo czy jesteśmy w Pol-
sce, czy na bezdrożach Mongolii.  
 
Coraz wię-
cej miesz-
k a ń c ó w 
traci cier-
p l i w o ś ć . 
Z b i e r a j ą 
p o d p i s y , 
s k ł a d a j ą 
petycje do 
w ł a d z 
gminnych, 
które prze-
cież nie są 
właścicie-
lem tej 
drogi i mo-
gą jedynie 
prosić i 
przypomi-
nać o po-
wadze sy-
tuacji odpowiednim władzom. Niestety, jak do tej pory 
bez skutku. Doraźne łatanie dziur nie uratuje niczego. 
Jedynie poważniejszy remont lub przebudowa może 
spowodować, że jak w latach sześćdziesiątych będzie-
my się cieszyć z przebiegającej przez nasz teren drogi 
wojewódzkiej o numerze 848.  
 

 
Ryszard Pietrykowski 

DROGA WOJEWÓDZKA? CZY MOŻE POLNA? 
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 W czwartkowe przedpołudnie, 23 lutego, odbył się – 
tak długo oczekiwany przez uczniów klas I - III i dzieci 
SP w Sułowie – karnawałowy bal przebierańców. W tym 
dniu korytarz naszej szkoły zmienił się w zaczarowaną 
krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kow-
bojów, pszczółek, biedronek, spidermanów, superma-
nów i innych barwnych postaci z bajek i kreskówek. 
Stroje były przepiękne. Każdy prezentował się wyjątko-
wo. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach zna-
nych wykonawców, dzieci mogły bawić się ze swoimi 
rówieśnikami, a także  z rodzicami i nauczycielami. 
Pląsy na parkiecie i wspólne zabawy wyczerpały siły 
tancerzy. Podczas przerwy wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek przygotowany w klasach. Pyszne pączki 
królowały na stołach, przecież był to tłusty czwartek. 

 
Maria Żur 

BAL W SZKOLE 

Wieści ze szkół 

ORTOGRAFICZNE ORŁY 

02.03.2017r. odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Gra-
matyczno-Ortograficzny dla klas II i III Szkoły Podstawo-
wej. Przyjechali do nas uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Michalowie i ze Szkoły Podstawowej w Kol. Two-

ryczów, aby sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności 
z zakresu gramatyki i ortografii. Przez 45 min zmagali 
się z trudnym testem konkursowym. Wszyscy uczniowie 
poradzili sobie doskonale. Przy okazji podczas słodkiego 
poczęstunku można było zapoznać się z kolegami i kole-
żankami z sąsiednich szkół. 
 
Czołowe miejsca z klas II zajęli : 
 I miejsce – Anna Kozioł SP Sułów, 
II miejsce – Mikołaj Łoś SP Michalów, 
III miejsce – Zuzanna Tyszko SP Sułów. 
 
Czołowe miejsca z klas III zajęli: 
I miejsce –  Patrycja Walas SP Kol. Tworyczów, 
II miejsce – Gabriela Widz SP Kol. Tworyczów, 
III miejsce – Natalia Łysy SP Sułów. 
 
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW. 
 

Maria Żur 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

Dnia 3 marca 2017r. uczniowie gimnazjum  wybrali się 
na jednodniową wycieczkę szkolną do Warszawy, zorga-
nizowaną przez biuro turystyczne BUT WROTUR z Kra-
śnika.  
 
W wyprawie uczestniczyło 42  uczestników a opiekę 
nad grupą sprawowali: p. Zenobia Wdowiak,  p. Małgo-
rzata Kuźma, p. Maria Bartoszczyk, p. Dorota Bojarska-
Śledź. Autobus wyruszył spod szkoły około godziny 5:15. 
Podróż do stolicy przebiegła bezproblemowo.  
W trakcie podróży, niepokoiły nas trochę czarne chmury 
oraz deszcz, jednak jak się potem okazało, pogoda nie 
przysporzyła nam większych problemów w zwiedzaniu 
Warszawy. Przed godziną 10:00 byliśmy na miejscu.  

Pierwszą z atrakcją był PGE Narodowy. Zanim przystą-
piliśmy do zwiedzania, mieliśmy czas na zakup pamią-
tek. Najpierw otrzymaliśmy bilety i mieliśmy frajdę 
przechodząc przez bramki. Następnie pod opieką pana 
przewodnika zaczęliśmy zwiedzanie trasą piłkarza. Du-
że wrażenie zrobił na nas ogrom nowoczesnego stadio-
nu, możliwość obejrzenia piłkarskich szatni i płyty boi-
ska. Od przewodnika  dowiedzieliśmy się m.in., że: sta-
dion ma ponad 140 m wysokości, murawa jest 
na poziomie -2, na trybunach może zasiąść ponad 58 
tysięcy osób. Dzięki niemu widzieliśmy: centrum dowo-
dzenia, szatnie piłkarzy,  salę do masaży i kąpieli oraz 
salę konferencyjną  do udzielania wywiadów po zakoń-
czonych meczach. Zasiedliśmy na ławce rezerwowych 
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i trenerów. Siedzenia były miękkie i wygodne i czuliśmy 
się w nich wyjątkowo. Uczestnicy wykonywali  zdjęcia z 
koszulkami ulubionych piłkarzy. Obejrzeliśmy  również 
płytę boiska z perspektywy ostatnich rzędów.   
 
Po przyjeździe pod budynek Telewizji Polskiej udaliśmy 
się do środka, gdzie czekał na nas przewodnik, który po 
udzieleniu nam krótkiego instruktażu, zaprosił do zwie-
dzania. 
Poznaliśmy szczegóły pracy ludzi, których znamy jedy-
nie z ekranów telewizorów. Zobaczyliśmy to wszystko 
czego nie widać podczas transmisji telewizyjnej, ile 
urządzeń i ludzi je obsługujących potrzeba do nagrania 
kilkuminutowego programu. 
 
Pierwszym miejscem było studio TVP POLONIA i realizo-
wany był program KULTURALNI PL, w którym przede 
wszystkim nagrywane są najciekawsze informacje kul-
turalne, artystyczne i społeczne z życia Polonii i Pola-
ków. Zapraszani są wyjątkowi goście, relacje z wystaw, 
imprez sportowych. Byliśmy obecni podczas nagrania 
Darii Zawiałow  piosenki pt. „Kundel bury”. Tam też 
trafiliśmy na moment, kiedy technicy ustawiali światła 
do nagrania tej piosenki. Mnóstwo wiszących na dwóch 
poziomach reflektorów i lamp sterowanych jest pracą 
ludzkich rąk. Zdaliśmy sobie sprawę, że ustawienie od-
powiedniego oświetlenia nie jest takie proste. Wymaga 
od techników niezwykłej precyzji, dokładności   
i ostrożności. 
 
 Następnym punktem wycieczki było studio nagrań do 
programu „PYTANIE NA ŚNIADANIE”. Gdy weszliśmy, 
oczom naszym ukazała się piękna domowa scenografia  
z kuchnią, książkami i różnymi drobiazgami. obejrzeli-
śmy kuchnię, miejsca, gdzie przeprowadza się wywiady 
z zaproszonymi gośćmi oraz scenę, na której występują 
muzycy. 
Później pan przewodnik zaprowadził nas do nowszej 
części budynku. Najpierw zwiedziliśmy niewielkie mu-
zeum poświęcone historii telewizji, w którym zgroma-
dzono pierwsze telewizory, kamery, projektory, rekwi-
zyty z filmów i sztuk teatralnych oraz zdjęcia  
z emitowanych dawniej projekcji oraz Kulfona i Monikę, 

a także Jacka i Agatkę. Po zwiedzaniu telewizji udali-
śmy się na zasłużony obiad. Później zmierzaliśmy w 
kierunku Sejmu, przy okazji zwiedzając stolicę, widzie-
liśmy  też Stadion Legii Warszawa. 
 
Po przejściu kontroli i pozostawieniu kurtek oraz tore-
bek w szatni, zaczęliśmy wraz z panią przewodnik zwie-
dzać sejmowe korytarze. Widzieliśmy  salę obrad, mija-
liśmy gabinet pana Prezydenta i pani Premier. Przewod-
nik pokazał nam też salę posiedzeń, słynne schody, któ-
re najczęściej widać w mediach - tam gdzie dziennika-
rze czekają na polityków. Widzieliśmy przepiękną Salę 
Kolumnową, Gablotę z Laskami Marszałkowskimi, Tabli-
cę upamiętniającą Tragedię Smoleńską i ofiary II Wojny 
Światowej , oraz Tablicę pamiątkową z wizyty Błogosła-
wionego Jana Pawła II w Sejmie. Mieliśmy również moż-
liwość zobaczenia, gdzie pracuje obecny Rząd. Wiemy, 
że aby zostać posłem trzeba mieć  przynajmniej 21 lat. 
Sejm składa się z 460 posłów. 
 
Wieczorem wyruszyliśmy w podróż powrotną, nie zapo-
mnieliśmy zatrzymać się w KFC. Około godziny 22.30 
przyjechaliśmy na szkolny parking, gdzie czekali na nas 
rodzice.  

 
Zenobia Wdowiak 

TURNIEJ PIŁKARSKI 

24 lutego 2017r. w  Zespole Szkół w Sułowie odbył się 
Gminny turniej Halowej Piłki Nożnej  o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy w Sułowie.  
 
Turniej odbył się dzięki współpracy z Panią Lidią Bar-
toszczyk, pracownikiem Urzędu Gminy w Sułowie, która 
ufundowała puchary, statuetki, dyplomy oraz napoje 
dla uczestników zawodów. Sponsorem słodkiego poczę-
stunku był Pan Marek Kołcon, właściciel piekarni w Ko-
lonii Kawęczyn.  
Otwarcia turnieju dokonały Panie Małgorzata Kuźma 
Dyrektor Zespołu Szkół w Sułowie i Lidia Bartoszczyk.  
Każdą ze szkół podstawowych reprezentowały 2 druży-
ny. 
Opiekunami drużyn byli: 
Pani Maria Godzisz- Szkoła Podstawowa w Kolonii Two-
ryczów, 
Pan Tomasz Zaręba- Szkoła Podstawowa w Michalowie 
Pan Dariusz Latawiec- Szkoła Podstawowa w Sułowie. 

Wyniki turnieju: 
I miejsce    – drużyna SP Sułów I, 
II miejsce   – drużyna SP Sułów II, 
III miejsce  - drużyna SP Michalów I, 
IV miejsce – drużyna SP Kolonii Tworyczów II, 
V miejsce  - drużyna SP Kolonii Tworyczów I, 
VI miejsce -  drużyna SP Michalów II. 
 
Zostały przyznane także nagrody indywidualne:  
Najlepsza Zawodniczka – SP Sułów Weronika Sak, 
Król Strzelców- SP Sułów Michał Magdziarz, 
Najlepszy Zawodnik- SP Sułów Jakub Brodaczewski, 
Najlepszy bramkarz- zawodnik SP Sułów Dawid Kijek. 
Podsumowania turnieju dokonali Pani Małgorzata Kuźma 
i  Pan Piotr Jarosz Wiceprzewodniczący Rady Gminy w 
Sułowie. 
 

ZS w Sułowie 
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 KONKURS ORIGAMI  

Międzyszkolny Konkurs „Matematyczne origami” został 
zorganizowany już po raz ósmy przez Gimnazjum nr 2 w 
Rzeszowie. W konkursie wzięli udział uczniowie 
z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Zadaniem 
uczestników było wykonanie modelu wielościanu meto-
dą origami modułowego, czyli z wielu kartek papieru i 
bez użycia kleju. Każda praca konkursowa to od kilku-
nastu  do kilkuset modułów. Oprócz stopnia trudności, 
pomysłowości i wierności sztuce origami, komisja kon-
kursowa oceniała estetykę wykonania. Na tegoroczną 
edycję konkursu wpłynęło 180 prac.  
 
Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Sułowie: 
III miejsce: 
Paulina Misiarz kl. II gim. 
Wyróżnienia: 
Agata Krawczyk kl. I gim 

Marlena Mazur kl. I gim. 
Anna Latawiec kl. II gim. 
Agnieszka Magdziarz kl. II gim. 
Monika Mazur kl. II gim. 

Mariola Wanat 

SKARBY PRZYRODY 

Dnia 22.02.2017r. w Zespole Szkół w Michalowie gościli-
śmy pasjonata i kolekcjonera skarbów mórz i oceanów 
pana Stanisława Janturę z Chęcin wraz z córką. W prze-
pięknie przygotowanej wystawie zaprezentowa-
li  tworzoną ponad 30 lat kolekcję  liczącą ponad 500 
okazów flory i fauny mórz i oceanów.  
 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć: ząb Megalodona – 
prehistorycznej ryby , kolekcję ryb (najeżkę, papugory-
bę, rybę tygrysią, kosterę rogatą), najjadowitsze-
go  ślimaka, rozgwiazdy, rekiny (koralowego, psiego, 
marmurkowego), szczękę rekina ludojada, muszle oz-
dobne, rozgwiazdy, jeżowce, gąbki, kraby, pąkle, lan-
gusty, homary,  skrzypłocza – żywą skamieniałość, kora-
lowce, małże , kolekcję naturalnych pereł i korali szla-
chetnych, bursztyny. Chętni mogli także zakupić pa-
miątki związane z wystawą: muszle, rozgwiazdy, mine-
rały.  
 
Dzięki tej wystawie uczniowie mogli poszerzyć swoje 
wiadomości przyrodnicze i poznać skarby morskich głę-

bin oraz przyjrzeć się z bliska stworzeniom, które żyją 
na Wielkiej Rafie Koralowej, w Morzu Śródziemnym i 
Bałtyckim. 
 

ZS w Michalowie 

W dniu 8 lutego 2017r. odbyła się w naszej szkole deba-
ta uczniowska na temat dobrego wychowania, którą 
zorganizował i przeprowadził Samorząd Uczniowski 
wspierany przez swoich opiekunów. Spotkanie to po-
przedzone było opracowaniem zasad oraz porządku de-
baty. Uczniowie z klas IV – VI SP i I-III PG wspierani 
przez swoich wychowawców mieli za zadanie opraco-
wać zestaw zasad dobrego zachowania w różnych sytua-
cjach i miejscach  i te propozycje były punktem wyjścia 
do dyskusji oraz ostatecznego sformułowania SZKOLNEJ 
KARTY DOBREGO ZACHOWANIA. 
 
Debatą kierował przewodniczący SU Dominik Kijek, w 
debacie uczestniczył opiekun SU Pan Mariusz Łoś. 
Uczestniczyło w niej 29 uczniów – przedstawicieli po-
szczególnych klas: 

Klasa IV: Marta Czop, Izabela Kozioł, Anna Szczerba; 
Klasa V: Mateusz Czerw, Julianna Godzisz, Natalia 
Krzyszczak, Julia Sobstyl, Jakub Kuźma; 
Klasa VI: Iwona Pomarańska, Michał Magdziarz;  
Klasa I: Agata Krawczyk, Kamila Koziej, Marlena Mazur, 
Malwina Nawrocka, Dawid Wyłupek, Szymon Żuk; 
Klasa II: Joanna Jarosz, Patrycja Niemira, Piotr Bartnik, 
Konrad Brodaczewski, Dominik Kijek; 
Klasa III: Weronika Budziło, Katarzyna Juźwiak, Mateusz 
Brodaczewski, Sylwester Brodaczewski, Bartłomiej Kru-
kowski, Wiktor Mazurek, Łukasz Wyłupek. 
 
Wszystkie propozycje były bardzo interesujące, od-
zwierciedlały potrzebę zapisania takich zasad – norm 
zachowania i postępowania. Z większością propozycji 
zaprezentowanych przez przedstawicieli klas zgadzali 

DEBATA UCZNIOWSKA NA TEMAT SAVOIR VIVRE 
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SPEKTAKL EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY 

W dniu 15.02.2017r. (tj. środa) w Szkole Podstawowej 
im. Św. Jana Pawła II w Michalowie  odbyła się insceni-
zacja profilaktyczna pt. „Kolczasta przyjaźń”. Dzięki 
współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Sułowie uczniowie naszej szko-
ły mogli  bezpłatnie wziąć udział w widowisku. Przygo-
towali i zaprezentowali je artyści, aktorzy z Impresaria-
tu Artystycznego „Impresja” z Krakowa. 
 
Podczas spektaklu dzieci z oddziału przedszkolnego, 
oddziału zerowego i klas I-VI sp. zapoznały się z historia 
Jeżyka, który był wyśmiewany przez mieszkańców lasu, 
ze względu na swoja odmienność związana z wyglądem. 
Jego postać została skontrastowana z Tygryskiem – bo-
haterem popularnym, śmiałym, zabawnym  i pewnym 
siebie. Jego ulubionym zajęciem było wyśmiewanie 
się  z Jeżyka. 
 
W końcowej fazie spektaklu Tygrys dostrzegł jednak, że 
jego „kolczasty kolega” ma wiele pozytywnych cech 
i  dochodzi do wniosku, że zasługuje na przyjaźń i sza-
cunek. 

Aktorzy w sposób dynamiczny i wesoły przekazali, co 
tak naprawdę ważne jest w przyjaźni i relacjach mię-
dzyludzkich. Dzieci z dużym zaciekawieniem obejrzały 
pouczające przedstawienie. 
 

ZS w Michalowie 

się wszyscy, niektóre wzbudziły wielkie emocje i nad 
tymi odbyła się burzliwa dyskusja.  
 
Debata zakończyła się sformułowaniem SZKOLNEJ KAR-
TY ZASAD DOBREGO ZACHOWANIA. 
Karta będzie opublikowana po wcześniejszym przeanali-
zowaniu przez szkolnych koordynatorów Ogólnopolskie-
go konkursu „SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA”, następ-
nie przedstawiona zostanie Pani Dyrektor ZS do zaak-
ceptowania.  

Informację opracowały: 
Patrycja Niemira uczennica klasy II gimnazjum oraz 

Pani Lidia Kowalik, opiekun SU.  

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM 

W dniu 27.02.2017 r. w Zespole Szkół w Michalowie od-
było się spotkanie z wykwalifikowanym ratownikiem 
medycznym p. Markiem Maciągiem. 
Ratownik przybył do naszej szkoły na zaproszenie p. 
Anny Jaworskiej w ramach zajęć z edukacji dla bezpie-
czeństwa w klasie  III gimnazjum. 
Temat spotkania brzmiał: „ Pierwsza Pomoc -  Resuscy-
tacja”. 
 

Pan Maciąg zapoznał uczniów z  pięciostopniowym sche-
matem łańcucha przeżycia oraz z zagadnieniem związa-
nym z resuscytacją. Następnie dokonał prezentacji 
udzielania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fan-
tomie. 
Po udzielonym instruktażu, uczniowie mogli przećwi-
czyć  cały schemat udzielania pierwszej pomocy. 
Spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności po-
mocy osobom potrzebującym. 
 
Wierzymy, że nasi uczniowie już nigdy nie przejdą obo-
jętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą 
wiedzieli jak mogą pomóc. Dzięki takiej lekcji młodzież 
nauczyła się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości 
być może przyczynią się do uratowania komuś życia. 
W ocenie uczniów lekcja była ciekawa i wartościowa. 
Byli oni zadowoleni ze spotkania z ratownikiem. 
 

ZS w Michalowie 
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W dniu 1 lutego 2017 r. drogiej jubilatce Pani Annie 
Głowala, mieszkance wsi Rozłopy z okazji ukończenia 
100 roku życia, życzenia kolejnych 100 lat w dobrym 
zdrowiu złożyli Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawiciele 
KRUS PT Zamość. 
Okolicznościowy list przesłała również Prezes Rady Mini-
strów Pani Beata Szydło. 
 
Życzenia następnych 100 lat życia są jak najbardziej 
prawdopodobne, gdyż Pani Anna cieszy się doskonałym 
zdrowiem. Od 10 lat nie była u lekarza, po prostu nie 
było takiej potrzeby. Wcześniej, jak opowiadała jej 
córka, korzystała z pomocy lekarza tylko wtedy gdy do-
znała urazu mechanicznego, np. kopnęła ją krowa. Do 
90 tego roku życia Pani Anna Głowala mieszkała w Są-
siadce i dawała sobie radę zarówno z codziennymi obo-
wiązkami domowymi i gospodarskimi. Tylko pozazdro-
ścić! Życzymy Pani Annie Głowali jak najdłuższego życia 
i nieustającego zdrowia.  A tak żartem mówiąc, z Panią 

Anną powinno się kręcić reklamy chwalące klimat gminy 
Sułów zapewniający długowieczność, o czym świadczy 
liczba stulatków w naszej gminie.                        
 
Redakcja „Sekretów Wsi” i mieszkańcy gminy Sułów 

Wieści gminne 

NIECH NAM ŻYJE JAK NAJDŁUŻEJ 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI NA LATA 2017-2020 

Gmina Sułów przystąpiła do opracowania Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji finansowanego z funduszy europej-
skich. W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne 
mające na celu umiejscowienie zdegradowanych obsza-
rów. Każdy z nas na pewno zada pytanie o co tu chodzi. 
Ogólnie rzecz  biorąc rewitalizacja jest to, dosłownie, 
proces  przywrócenia do życia, ożywienia obszarów zde-
gradowanych (uwstecznionych) poprzez podjęcie powią-
zanych wzajemnie działań naprawczych w sferze spo-
łecznej, przestrzenno-społecznej, środowiskowej, go-
spodarczej, technicznej. Faktem jest, że nie można 
wskazać tylko jednej przyczyny degradacji danego ob-
szaru. Zwykle jest to splot wieloletnich zaniedbań w 
ww. sferach. Cóż to są te sfery: 
1) sfera społeczna: zaliczamy do niej takie zjawiska 

jak ubóstwo, koncentracja zjawisk patologicznych, 
dziedziczenie biedy, segregacja społeczna, niewy-
starczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 
i kulturalnym, starzenie się społeczeństwa, 

2) sfera funkcjonalno-przestrzenna: są to nieatrakcyj-
ne przestrzenie publiczne na terenie gminy, np. brak 
zieleni, brak lub niefunkcjonalne zaplecze usługowe, 

3) sfera gospodarcza: długotrwałe bezrobocie, niski 
poziom wykształcenia młodych mieszkańców gminy, 
brak przedsiębiorczości, brak inwestycji prywatnych, 

4) sfera środowiskowa: zanieczyszczenie powietrza i 
wody, energochłonność, wysoki poziom hałasu, obec-
ność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i 
zdrowia ludzi bądź stanu środowiska, 

5) sfera techniczna: niski standard domów, brak re-

montów, przestarzałe i zawodne sieci infrastruktu-
ralne. 

Spirala negatywnych zdarzeń zachodzących w tych 
wszystkich sferach jest przyczyną degradacji rejonu.  
Obszar rewitalizacji, cechujący się szczególną koncen-
tracją negatywnych zjawisk wyznacza się poprzez wy-
znaczanie i nakładanie na siebie obszarów poszczegól-
nych sfer.  Miejsce, w którym wszystkie obszary spoty-
kają się wyznaczają właśnie obszar rewitalizacji. W 
chwili obecnej trwają konsultacje społeczne, tj. prze-
prowadzane są wywiady z mieszkańcami gminy Sułów. 
Właściwe podejście do tych wywiadów, szczere odpo-
wiedzi na zadawane pytania są podstawą właściwego 
wyznaczenia obszaru rewitalizacji i wykorzystania środ-
ków finansowych do poprawy poziomu warunków życia 
mieszkańców gminy. 
Na co można uzyskać dotacje na: 

 przebudowę, remont, modernizację zdegradowa-
nych budynków z zagospodarowaniem otaczającego 
terenu, 

 rekultywację zdegradowanych terenów,  

 konserwację i restaurację zabytków, 

 adaptację budynków na działalność przedsię-
biorstw, uporządkowanie i zagospodarowanie zde-
gradowanych przestrzeni publicznych,  

 tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie 
przestępczości,  

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 

dróg lokalnych, rozwój terenów zielonych. 



17 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

MARZEC 

15.03.2017 r. Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sułów /gimnazja/ 

15.03.2017 r. Turniej Tenisa Stołowego (przechodni) o Puchar Wójta Gminy Sułów 

  

KWIECIEŃ 

  Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

  

MAJ 

07.05.2017 r. Jubileusz 90-lecia OSP w Sąsiadce (Gminne Uroczystości św. Floriana) 

28.05.2017 r. Gminny Piknik Rodzinny (Michalów) 

  Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Deszkowicach Pierwszych 

  

CZERWIEC 

01.06.2017 r. Dzień Profilaktyki w Gminie Sułów 

02.06.2017 r. Święto Rodziny w Tworyczowie 

04.06.2016 r. Dzień Dziecka (Sułowiec) 

05.06.2016 r. Uroczystości Ku Czci pomordowanych w Kitowie 

14.06.2016 r. Biegi przełajowe Alejami Zespołu Pałacowo-Parkowego w Klemensowie 

24-25.06.2017 r. XVIII Powiatowe Igrzyska LZS – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego 

28-29.06.2017 r. Festiwal Twórczości Patriotyczno – Chrześcijańskiej „Dokąd zmierzasz…” 

  

LIPIEC 

09.07.2017 r. Piknik Archeologiczny w Sąsiadce 

23.07.2017 r. IV Spotkania Sąsiedzkie w Sułowie 

  

SIERPIEŃ 

01-15.08.2017 r. Wakacje z Bogiem 

27.08.2017 r. Dożynki Gminne 

  

WRZESIEŃ 

  Jubileusz 90-lecia OSP wraz z nadaniem sztandaru w Deszkowicach Pierwszych 

  

PAŹDZIERNIK 

13.10.2017 r. Dzień Edukacji Narodowej w szkołach 

25.10.2017 r. Dzień Kobiety Wiejskiej w Sąsiadce 

  

LISTOPAD 

11.11.2017 r. Narodowe Święto Niepodległości 

  

GRUDZIEŃ 

06.12.2017 r. Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Sułów – Zespół 

Szkół w Sułowie 

30.12.2017 r. Gminny Opłatek w Sułowie 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH  
W GMINIE SUŁÓW ROKU 2017 
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PROJEKTY 

W bieżącym roku gmina Sułów zamierza złożyć w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Zamojska” następujące pro-
jekty: 

 Budowa siłowni zewnętrznych w gminie Sułów. 
 Siłownie zewnętrzne, czyli na wolnym powietrzu, powstałyby w miejscowościach Sułów, Michalów, Deszkowi-

ce I. 

 Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Kultury w Deszkowicach 
II. Ocieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach II. 

Ww. projekty będą finansowane ze środków Programu Rozwoju obszarów Wiejskich. 

PODZIĘKOWANIE 

Grupa Artystyczna gminy Sułów dziękuje serdecznie ks. Markowi Gudzowi, proboszczowi parafii pod wezwaniem 
św. app. Piotra i Pawła w Tworyczowie za podarowanie 200 zł z przeznaczeniem na działalność grupy. Dziękujemy 
księże proboszczu. Odwdzięczymy się na pewno. 

Kącik literacki 

Nazywam się Rose Lenox. Mam 16 lat. Moi rodzice są 
Anglikami. Urodziłam się w Londynie i mieszkałam tam 
do 2. roku życia. Teraz mieszkam w Polsce. Piszę na-
prawdę dobre piosenki, o których nikt nie wie. 
Dziś pierwszy dzień w nowej szkole! Ubrałam się 
w czarne glany z białą i czerwoną sznurówką, czarne 
legginsy i szarą bluzę z kolorowym wilkiem. Potem ze-
szłam na dół i zjadłam śniadanie. Tata zaproponował, 
że mnie podwiezie, zgodziłam się. Jedziemy do szkoły. 
— Pa, tato! — powiedziałam i otworzyłam drzwi czarne-
go samochodu. 
— Cześć, córciu! — wysiadłam z samochodu 
i zamknęłam drzwi. Wtedy tata odjechał. Stanęłam 
przed wejściem i się rozejrzałam. Spojrzałam na zega-
rek 7:45. Weszłam do szkoły, od razu znalazłam moją 
szafkę. Schowałam do niej rzeczy i poszłam. Nagle jakiś 
chłopak biegł i na mnie wpadł. Przewróciłam się. Pa-
trzył na mnie i uśmiechnął się figlarnie. Wyciągnął do 
mnie rękę i pomógł mi wstać. 
— Jestem Szymon, a ty? 
— A może tak byś mnie przeprosił? — zapytałam. 
— Przepraszam — chłopak zrobił minę dziecka, które 
coś przeskrobało. 
— Mam na imię Rose. 
— Ładne imię. Ale nie jesteś Polką, masz też angielski 
akcent. 
— Moi rodzice są Anglikami, ale już od 10 lat mieszkamy 
w Polsce. A może byś chciał się zrewanżować i pokazać 
mi, gdzie jest sala 207? 
— Chodź, za dwie minuty dzwonek. Poza tym wychodzi 
na to, że jesteśmy razem w klasie — uśmiechnął się 
i szedł, a ja za nim. 
Doszliśmy do sali równo z dzwonkiem. Usiadłam 
w ostatniej ławce przy oknie. 
— To moja ławka — powiedział Szymon, stojąc koło 
mnie. 
— Podpisana? — uśmiechnęłam się. 

— Tak — pokazał mi wyrytą literę „S”. 
— Będę ci przeszkadzać? — zapytałam. 
— Nie, ale ja tobie tak — uśmiechnął się złośliwie, sia-
dając koło mnie. Teraz była godzina wychowawcza. 
Potem na lekcji słuchałam pani, a Szymon ciągle mnie 
kopał w nogę. 
— Czego chcesz? — zapytałam. 
— Na polskim siedzę sam. 
— Nie dziwię się. 
— Nie przerywaj mi. To może usiądziesz ze mną? 
— O… 
— To super — uśmiechnął się szeroko. 
 
— Teraz mamy polski — powiedział Szymon. 
— Ostatnia ławka? 
— Jasne — zgodził się Szymon — Co robisz po szkole? — 
dodał po chwili. 
— Jeszcze nie wiem. A co? 
— Może byśmy się spotkali? — zapytał trochę nieśmiało. 
— Jasne — uśmiechnęłam się. 
Doszliśmy pod salę, śmiejąc się i wygłupiając 
— Dasz mi swój numer? — zapytał Szymon. 
— Oczywiście, 575—831—680. 
 
Lekcje minęły normalnie. Na większości siedzę 
z Szymonem. Po szkole idę razem z nim w jakieś fajne 
miejsce. 
 
Ja i Szymon mamy szafki koło siebie. Wyszliśmy 
z terenu szkoły. Szymon zabrał mnie nad jezioro, było 
tam pięknie. Wdrapaliśmy się razem na drzewo 
i siedzieliśmy na jednej gałęzi. Z uśmiechem patrzyłam 
na piękny krajobraz. Chciałam właśnie się odezwać, ale 
zadzwonił mój telefon. Zobaczyłam na wyświetlaczu: 
„mama”. Nie za często do mnie dzwoni. Może to coś 
ważnego? Lepiej odbiorę- pomyślałam. 
— Halo? — usłyszałam głos po drugiej stronie. 

Forever 
Autorzy: Kamila Koziej, Marlena Mazur, Gabriela Skawińska,  

Agata Krawczyk, Malwina Nawrocka 
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— Cześć, mamo. Co tam? 
— Rose, wracaj do domu — powiedziała miło. 
— Co? Dlaczego? — nie chciałam wracać. 
— To niespodzianka. 
— W porządku. Będę za 10 minut — powiedziałam przy-
gnębiona. Spojrzałam na Szymona, a on na mnie. Nasze 
wzroki się spotkały, chyba zauważył, że posmutniałam. 
— Rose, co jest? — zapytał. 
— Mama dzwoniła. Muszę wracać — powiedziałam smut-
no. 
— Odprowadzę cię — chłopak się uśmiechnął. 
— Nie będę ci robiła kłopotu. 
— Zeszliśmy z drzewa. Do domu doszliśmy w naprawdę 
miłej atmosferze. 
— To cześć — powiedziałam. 
— Do jutra. Przyjdę po ciebie o 7:30 — uśmiechnął się, 
ja też. 
— Ok, to do jutra — powiedziałam i weszłam do domu. 
Rodzice byli w salonie. Gdy usłyszeli, że drzwi się zamy-
kają, krzyknęli. 
— Rose! — ja z plecakiem, kurtką i w butach poszłam do 
salonu. Nie patrzyłam, kto się w nim znajduje, tylko 
powiedziałam. 
— Cześć, rodzice zauważyli, że nie spostrzegłam gościa. 
— Rose, spójrz, kto nas odwiedził — powiedział tata. 
Uniosłam wzroki, to była ciocia! Uwielbiam moją ciot-
kę, to siostra mojej mamy, nadal mieszka w Anglii, 
zawsze mogłam wszystko jej powiedzieć. Dzisiaj wspo-
minałyśmy dawne czasy… 
— To ustalone. Dziś nocujesz u nas. W gościnnym — po-
wiedział tata. 
 
Dostałam SMS-a od Szymona. 
„Cześć spójrz przez okno. Któż jest twoim sąsiadem?” 
Odeszłam od biurka i podeszłam do okna. Zobaczyłam 
Szymona. Uśmiechnął się i mi pomachał. 
— Przyjadę w następny weekend. A teraz dobranoc –
ciocia powiedziała i wyszła. Chyba do mnie już nie 
przyjdzie? Podeszłam do okna i usiadłam na parapecie 
z moim zeszytem. Napisałam piosenkę. Gdy ją skończy-
łam, po policzku spłynęła mi jedna łza. Przypomniały mi 
się moje stare przyjaciółki, stara szkoła. Wtedy dosta-
łam SMS-a od Szymona. 
„Płaczesz? Otwórz okno.” 
Trochę się zdziwiłam, ale otworzyłam okno. 
— O co chodzi? — zapytał patrząc mi w oczy. Ja opowie-
działam mu całą historię. 
— Możesz mi powiedzieć wszystko — powiedział z troską 
w głosie. 
— Z wzajemnością — powiedziałam, zatęskniłam za moi-
mi koleżankami, ciocia mi je przypomniała. 
 
Rankiem zeszłam gotowa na dół. Nic nie jedząc, wy-
szłam z domu. O dziwo nie było tam Szymona. Zadzwo-
niłam do niego, ale nie odebrał. Może jego koledzy wie-
dzą coś więcej? 
Na przerwie znalazłam na forum Wojtka i Mateusza. 
— Cześć, nie wiecie, gdzie jest Szymon? — zapytałam. 
— Cześć. To ty nie wiesz? Szymon jest w szpitalu. Za 
dużo nie wiem, prócz tego, że stracił pamięć. Moje 
oczy się zaszkliły. 
— Dzięki- powiedziałam i opuściłam lekcje. Szybko po-
biegłam do szpitala. 
Wbiegłam zdyszana do sali, w której był Szymon. 
— Dzień dobry. Kim jesteś? — zapytał. Po moim policzku 
poleciała łza. 

— Cześć. Jestem Rose. Wiem, że straciłeś pamięć. Ale 
może jednak mnie kojarzysz? Jestem twoją dziewczyną- 
wydukałam. 
— Przykro mi, nic nie pamiętam- posmutniał. 
— Nie martw się. Niedługo ci się powinno przypomnieć. 
Może opowiem ci coś i sobie przypomnisz? — on poki-
wał, potwierdzając głową. Przez kolejne dwie godziny 
siedziałam i opowiadałam mu jego biografię. Lecz nie-
stety nic mu się nie przypomniało. Potem został zabra-
ny na badania. 
W poniedziałek Szymon wyszedł ze szpitala. Spadł 
z drzewa i dostał wstrząśnienia mózgu, stąd chwilowe 
zaniki pamięci. 
 
Dziś umówiłam się z Szymonem, który odzyskał pamięć. 
A, że lekcje się skończyły, to teraz mieliśmy iść posza-
leć w parku. 
— Cześć. Idę z kolegami do skate-parku. Pa! — powie-
dział szybko i ledwo zrozumiałam słowo. 
— Ale się dzisiaj umówiliśmy! — krzyknęłam do odcho-
dzącego chłopaka. On uraczył mnie widokiem swojego 
środkowego palca. Nigdy się tak nie zachowywał. Ej… 
troszkę zła poszłam do domu. Od razu weszłam na Fa-
cebook i zaczęłam rozmowę z koleżankami. Przy okazji 
zobaczyłam wpis: „Dzięki za super dzień! z: Wiktoria 
Nowak i 3 innych użytkowników”. Wtedy stało się ze 
mną coś, czego dotąd nie czułam… zazdrość o chłopaka? 
Chyba…? Rzuciłam telefonem o ścianę. Od razu tego 
pożałowałam. 
— Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Wdech, wy-
dech, wdech, wydech-mówiłam do siebie. 
Na całe szczęście nie zepsułam telefonu. Patrzę na ze-
garek 18:15. Idealnie! Zrobię to, co zazwyczaj. Złość 
przeniosę na 100% treningu. Spakowałam szybko torbę 
i poszłam popływać do pobliskiego basenu. 
Na basenie byłam do 19:50. Czułam się lepiej i z tego 
bardzo się ucieszyłam. Wróciłam do domu, gdzie krzą-
tała się moja mama. 
— Cześć, mamuś- powiedziałam uśmiechnięta. 
— Cześć, córuś. Chcesz jechać ze mną do Anglii? — za-
pytała mama. 
— Tak! — wręcz krzyknęłam. No dobra, nie okłamujmy 
się, pisnęłam z radości. 
— To pakuj się. Jutro mamy lot o 17. 
Z prędkością światła pobiegłam do mojego pokoju. Zno-
wu spotkam moją rodzinę i moich przyjaciół! Ale się 
cieszę. Postanowiłam moim przyjaciołom zrobić niespo-
dziankę. 
Pakowałam się podniecona i zadzwoniła do mnie Julka. 
Odebrałam. 
— Cześć, Rose! 
— Cześć! 
— Widziałaś to zdjęcie na Facebook’u? — zaśmiała się 
krótko. 
— Tak, daj spokój! — odburknęłam. 
— To może jutro pójdziemy razem do szkoły? — zapro-
ponowała. 
— Bardzo chętnie. Ale jutro wyjeżdżam do Anglii- po-
wiedziałam półsmutno. 
— To super! Spotkasz swoich przyjaciół i rodzinę! — 
krzyknęła do telefonu. 
Cieszę się, że tak to odebrała. To takie miłe. 
— Heh. Też tak sądzę, będę tęsknić. Ale nie martw się, 
to tylko tydzień- potem porozmawiałyśmy jeszcze chwi-
lę. I zakończyłyśmy naszą rozmowę. 
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Zjadłam małe śniadanie, uwinęłam się, gdy mama po-
wiedziała, że już jedziemy. Wsiadłyśmy do samochodu 
i pojechałyśmy na lotnisko. Przez cały czas słuchałam 
muzyki. 
 
Czas się zbierać i do samolotu. Stałam z mamą, czeka-
jąc w kolejce. Ktoś wbiegł do budynku, coś krzyczał. 
Mało mnie to interesowało, wróciłam do muzyki. 
— Córeczko, chłopczyk z twojej tapety na telefonie cię 
woła- powiedziała moja mama. Teraz nawet nie intere-
sowało mnie, skąd mama wiedziała, kogo mam na tape-
cie w telefonie. Tam był Szymon i może nie za ładnie 
się zachowałam. Ale nie miałam najmniejszego zamiaru 
go widzieć, a co dopiero z nim rozmawiać. Szymon do 
mnie podszedł, ja pod nosem nuciłam melodię 
i patrzyłam w ekran telefonu. Kompletnie nie intereso-
wało mnie, co do mnie mówił. Mama położyła mi rękę 
na ramię, dopiero na to zareagowałam. 
— Córeczko, twój chłopak coś do ciebie mówi- powie-
działa ciepłym głosem. 
— To nie mój chłopak- powiedziałam obojętnie. Dzięki 
za zepsucie mi wylotu do Anglii. 
— To już koniec? — zapytał podłamany Szymon. 
— Nigdy nie było początku- wysyczałam. Ten załama-
nym krokiem odszedł. On płakał?! A, nieważne! Jejku 
już sama siebie nie poznaję. 
 
 

Siedziałam przy oknie, spoglądając na chmury. Myśla-
łam. Czy naprawdę gorszy dzień to wszystko zrobił? Czy 
ta dziewczyna nas poróżniła? Może chciał być macho 
przed kumplami? Czy to naprawdę koniec? Taki koniec? 
Musieliśmy się tak rozstać? Losie, co mnie jeszcze cze-
ka? 
Myśli latały mi po głowie, a ja ślepo patrzyłam na 
chmury. Teraz byłam gdzieś, daleko stąd. W krainie 
wiecznych rozmyślań i marzeń? Mogę to tak nazwać. 
Teraz żałuję tego, co zrobiłam. Dobrze, może przeczy-
tam SMS-y? 
— Rose odbierz. 
— Rose, wiem, że nie śpisz! 
— Rose odbierz. 
— Rose, nie gniewaj się… 
Szkoda, że zabrakło tu jednego słowa- „Przepraszam”-
pomyślałam. 
 
Tydzień później. Wróciłam. Poszłam sobie spokojnie do 
szkoły. Wchodząc, koleżanka pociągnęła mnie za rękę 
i zabrała do sali gimnastycznej. Gdy weszłam, zobaczy-
łam Szymona z bukietem róż. Na ścianie było wymalo-
wane wielkie serce i napis: „Przepraszam. Kocham 
Cię!” 
Wzruszyłam się, wskoczyłam mu w ramiona 
i powiedziałam: -FOREVER!!! <3 <3 <3 
 
Ściany w sali malował Szymon!!! 

RECENZJE 

Autorem książki pt. "Mały Książę" jest Antoine de Saint-
Exupery, który do tworzenia swoich dzieł, inspirację 
czerpał ze swoich doświadczeń podniebnego podróżni-
ka. Utwór, w którym był pilotem, ukazał się w 1943 ro-
ku w Nowym Jorku. Książkę zadedykował swojemu przy-
jacielowi, który mieszkał we Francji, gdzie doskwierał 
mu głód i zimno. 
 
Miejsce akcji to Sahara, tysiąc mil od osad ludzkich. 
Głównym bohaterem przypowieści jest Mały Książę. Po-
znaje on pilota, którego samolot uległ awarii. Nieszczę-
śliwy i bardzo samotny książe, postanawia opuścić swo-
ją planetę. Odchodząc, zostawia swoją kapryśną, a za-
razem piękną różę, która była powodem jego odejścia. 
Podróż Małego Księcia jest długa i wyczerpująca. Od-
wiedza planety Króla, Próżnego, Pijaka, Bankiera, Geo-
grafa i Latarnika. Chłopiec ocenia ich zachowania, po 
czym stwierdza, że dorośli są dziwni. Autor bardzo czę-
sto wspomina o nich, którzy nie potrafią marzyć. Książe 
wyrusza na Ziemię, gdzie spotyka lisa, który pomaga mu 
zrozumieć istotę przyjaźni i miłości. Mały Książę posta-
nawia wrócić na swoją planetę. Może to uczynić tylko 
dzięki żmii, której ukąszenie pomogłoby mu wrócić du-
chem do ukochanej Róży, by otoczyć ją opieką i wieść 
razem z nią szczęśliwe życie. 
 
Jest to rewelacyjna przypowieść dla dzieci, młodzieży 
jak i również dla dorosłych. Sprawy w niej poruszane są 
bliskie każdemu człowiekowi. Wszyscy szukamy przyjaź-
ni i miłości, uczymy się zdobywać te wartości. W książ-
ce jest wiele elementów fantastycznych. Lektura "Mały 

Książę" jest 
warta polece-
nia. "Mały Ksią-
żę" to ocenia-
jące spojrze-
nie dziecka na 
wspó ł c zesny 
świat. Według 
mnie jest to 
znakomita lek-
tura, którą 
powinien prze-
czytać każdy 
człowiek, nie-
zależnie od 
wieku. Autor 
chce przeka-
zać, że każdy 
ma coś z 
dziecka, ale powinien o to dbać. To właśnie dzięki temu 
potrafimy cieszyć się z prostych rzeczy, potrafimy ma-
rzyć i wierzyć w to, że te marzenia mogą się spełnić. 
Dorosłość to jest umiejętność wzięcia na siebie odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka. Dla niektórych 
książka może wydawać się trudna do zrozumienia, bo 
żeby ją zrozumieć trzeba czytać wyobraźnią. 
 

Malwina Nawrocka 

„Mały książę” 
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„Gdy zapłaczą cykady” - sięgnij i przeczytaj 

„Gdy zapłaczą cykady” to seria mang autorstwa Ryukis-
hi07 oraz kilku różnych zmieniających się artystów. Ak-
cja toczy się w sennej wiosce Hinamizawie, do której 
przeprowadza się młody chłopak – Keiichi Maebara. 
Keiichi szybko odnajduje się w nowym miejscu, znajdu-
je wielu przyjaciół i nawet zakochuje się. Wtedy jednak 
chłopak przypadkowo dowiaduje się o krwawym incy-
dencie, do którego doszło przed laty w wiosce. Pytani o 
to przyjaciele zdają się coś ukrywać, a Keiichi za wszel-
ką cenę chce dowiedzieć się prawdy. Tym samym roz-
poczyna się ciąg niefortunnych zdarzeń, zmierzających 
nieuchronnie do tragedii… 
 
Manga jest tytułem legendarnym, mocno odcisnęła swój 
ślad w historii japońskiego komiksu popularnego. Opo-
wiedziana w nim historia przypomina niezwykle skom-
plikowaną układankę i nie należy się nastawiać na to, 
że szybko poznamy rozwiązanie zagadki. Odpowiedzi są 
sprytnie ukryte, a postacie czasem dają się zwieść fał-
szywym tropom, więc czytelnik sam musi łączyć fakty i 
wysnuwać teorie.  
 
Autor świetnie buduje klimat napięcia i grozy. Na po-
czątku mangi dostajemy niepokojącą scenę, przerwaną 
za chwilę przez beztroskie życie głównego bohatera. 
Kontrast między tą sielanką a mroczną zagadką dodaje 
serii uroku. Stopniowo wokół Keiichiego odczuwa się 
przytłaczającą atmosferę izolacji i osaczenia, im głę-
biej chłopak odkrywa historie Hinamizawy, tym bardziej 
zdaje sobie sprawę, że wszystko jest bardziej niebez-
pieczne i pogmatwane, niż ktokolwiek mógłby się spo-
dziewać. Widać też pojawiające się u niego zaburzenia 
psychiczne, co utrudnia odróżnienie tego, co wydarzyło 
się naprawdę od wytworów umysłu Maebary. 
 
Konstrukcja bohaterów również zasługuje na pochwałę. 
Poznajemy ich jako sympatycznych, podobnych do nas 
ludzi. Łatwo się z nimi utożsamić i ich polubić. Nic jed-
nak nie jest takie, jakie się wydaje, a każda z postaci 
zaskakuje złożonością i głębią, której nie widać na 
pierwszy rzut oka. Szokujące są też zmiany w nich za-

chodzące, autor na ich przykładach pokazuje kruchość 
ludzkiej psychiki. Tak niewiele trzeba, aby ją zniszczyć. 
Fabuła prowadzona jest w nietuzinkowy i ciekawy spo-
sób. Ciągle cofamy się na sam początek, aby odkryć, 
jak wiele rzeczy wciąż ukrywało się przed naszym ocza-
mi. Choć momentami takie powtarzanie może wydawać 
się monotonne, zaskakujące zwroty akcji i zmiany ,w z 
pozoru znanej nam historii, wynagradzają to. Nawet, 

gdy wydaje nam się już, że rozwiązanie jest na wycią-
gnięcie ręki, coś udowadnia nam, że jest zupełnie ina-
czej i wszystko zaczyna się od nowa. 
 
„Gdy zapłaczą cykady” to coś więcej niż szokujący 
thriller. Niesie ze sobą głębokie przesłanie o najgłęb-
szych i najmroczniejszych częściach ludzkiego umysłu. 
Żyjemy z tym mrokiem przez całe życie, nie wiedząc, 
jak bardzo cienka jest lina, po której stąpamy. Nawet z 
pozoru niewinne wydarzenie może uwolnić naszą drugą 
naturę, a wtedy… Czy dalej jesteśmy ludźmi? A może… 
Demonami? 
 
Na mnie osobiście manga ta wywarła ogromne wrażenie 
i myślę, że jest naprawdę warta przeczytania. Znaj-
dziemy w niej poruszającą i niebanalną historię, która 
być może odmieni nasze spojrzenie na wiele ważnych 
spraw. 
 

Weronika Budziło 

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,  
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,  
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,  
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza...  
I anioł i demon, i upiór i cud,  
I szczyt nad chmurami, i prze-
paść bez dna.  

Początek i koniec… 

                       Julian Tuwim   

 

Musi być do wyboru.  
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.  
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.  
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,  
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.  
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.  

Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, 
jedno.  
Naiwna, ale najlepiej doradzi.  
Słaba, ale udźwignie.  
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.  
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.  
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.  
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze 
młoda.  
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,  
własne pieniądze na podróż daleką i długą,  
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.  
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.  
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.  
Albo go kocha, albo się uparła.  

Na dobre, na niedobre i na litość boską.                              

Wisława Szymborska 

W PREZENCIE DLA PAŃ 
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Fiołek trójbarwny  
 
Rośnie na polach, miedzach, leśnych polanach. Listki i 
kwiaty przypominają malutkie bratki. Osiąga wysokość 
od 10 do 40 cm. Kwitnie od kwietnia do października. 
Zbieramy liście, łodygi i kwiaty, w okresie kwitnienia i 
suszy w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni C, 
w cieniu i przewiewie. Już dawno temu wiadomo było, 

że aby mieć piękną cerę należy 
pić „bratki”. I słusznie. Rutyna 
zawarta w fiołku czyści krew, 
wpływa na wydzielanie wraz z 
moczem szkodliwych produktów 
przemiany materii. Zmniejsza 
łamliwość i przepuszczalność 
ścian włosowatych naczyń krwio-
nośnych, ułatwia przyswajanie 
witaminy C, utrudnia wydalanie 
jodu ( co jest szczególnie ważne 
w naszym regionie, gdzie jodu 

jak na lekarstwo).  
Saponina zawarta w fiołku działa wykrztuśnie. Napar ze 
świeżego lub suszonego fiołka powinno się pić w wielu 
schorzeniach skóry takich jak: trądzik, egzema, wysyp-
ka alergiczna, zapalenie skóry. Podaje się go również 
pomocniczo w chorobie gośćcowej. 
 
Glistnik jaskółcze ziele 
 
Uprzykrzony chwast, który 
rośnie wszędzie: w ogro-
dach, na polach, mie-
dzach, zagajnikach. Uprzy-
krzony, a jakże przydatny. 
Glistnik jaskółcze ziele 
jest znanym, skutecznym 
lekiem na kurzajki. Ma 
właściwości grzybobójcze, 
przeciwalergiczne, bakte-
riobójcze i cytotoksyczne. 
Trzeba ułamać łodygę ziela i wyciekającym żółtym so-
kiem posmarować umyte, wytarte i lekko starte pumek-
sem ( unikać ścierania do krwi) kurzajki. Zabieg stosuje 
się do skutku, ale nie dłużej niż 20 dni. Jeśli glistnik nie 
pomoże, zostaje jeszcze zabieg u lekarza. 
 
Czarna rzodkiew 

 
Powszechnie znana jako ja-
rzyna, ale nie można jej po-
minąć jako środka na porost 
włosów. Z resztą dowodem są 
szampony, które zawierają w 
swoim składzie ekstrakt z 
czarnej rzodkwi. Surowcem 
jest korzeń czarnej rzodkwi. 

Obieramy go z czarnej skórki, miąższ ścieramy na tarce 
i wyciskamy sok. Uzyskany sok wcieramy w skórę głowy 
i czekamy godzinę, a następnie myjemy głowę. Fakt, 
sok ten śmierdzi okrutnie, ale naprawdę pomaga. Oczy-
wiście pod warunkiem, że cebulki włosowe nie zanikły 
zupełnie, bo wtedy to już nic nie pomoże.  
 
Lawenda 
 
Pięknie pachnące kwiaty lawendy zawierają olejek lot-
ny, który ma właściwości bakteriobójcze, a szczególnie 
skutecznie likwiduje szczepy bakterii ropotwórczych. 
Po dziś dzień olejek lawendowy stosuje się zewnętrznie 
w przypadku egzemy, świądu skóry, nerwobólach i bó-
lach gośćcowych. Kwiat lawendy często jest składni-
kiem saszetek, które wkładamy między bieliznę czy 
ubrania. Korzyść jest podwójna, 
nie tyko piękny zapach, ale i 
niszczenie bakterii. W dawnej 
kosmetyce lawenda służyła 
przede wszystkim do pielęgnacji 
skóry. Było to jej wielka w zale-
ta w czasach, gdy kobiety cenio-
no za piękną cerę. Słynnym w 
całej Europie, stosowanym 
przez setki lat, specyfikiem do 
pielęgnacji urody była larendo-
gra. Zmywano nią twarz i szyję 
aby zachować młodą skórę. Na-
cierano całe ciało. Aby pozbyć się dolegliwości reuma-
tycznych. Wynalazczynią i żywą reklamą larendogry 
była królowa Węgier Elżbieta, siostra polskiego króla 
Kazimierza Wielkiego. Podobno nie tylko wyleczyła wie-
lu ze swoich gości z bóli reumatycznych, ale wręcz bu-
dziła zgorszenie młodniejąc z dnia na dzień. Jak w każ-
dej reklamie tak i w tym przekazie jest pewna przesa-
da. Niemniej coś w tym musiało być, skoro damy przez 
wieki używały larendogry. Co nam szkodzi spróbować, a 
nuż koleżanka oniemieje na nasz widok. 
Przepis na larendogrę. 
50 g suszonego kwiatu lawendy i 100 g suszonego roz-
marynu zalać spirytusem, tak by przykrył zioła. Trzy-
mać w ciemnym miejscu przez dwa tygodnie. Odcedzić, 
rozcieńczyć płyn pól na pół, przegotowaną chłodną wo-
dą. Rozlać do buteleczek z ciemnego szkła. Zakorko-
wać. W czasie przechowywania chronić przed światłem. 
 
 
 

                                                                            
Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 
Źródła: 
1. „Ziółka i my” Irena Gumowska 
 

 CHCESZ BYĆ PIĘKNA?  

W poprzednim numerze „Sekretów Wsi” rozpoczęliśmy cykl artykułów omawiających działanie ziół służących uro-
dzie kobiet (chociaż mężczyźni też mogą skorzystać, na pewno im nie zaszkodzą). Dzień Kobiet minął, ale drogie 
Panie przed nami wiosna i lato. Czas najwyższy wziąć się za siebie, bo niedługo pozrzucamy czapki, zimowe okry-
cia i trzeba będzie prezentować piękną skórę, włosy i ogólnie mówiąc dobry wygląd. My kobiety to jednak mamy 
ciężko, od mężczyzn raczej nie wymaga się szczególnej urody. Nie ma co narzekać, bierzmy się do pracy. 
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Kącik kulinarny 

KULKI RYBNE 
 
2 płaty śledziowe matiasy, 2 płaty morszczuka, 1/2 kg 
karkówki, 1 cebula, 1 bułka, 2 jajka, bułka tarta, pie-
prz, sól. 
 
Śledzie opłukać, filety morszczuka rozmrozić i opłukać 
przemielić razem z mięsem i cebulą, dodać namoczoną 
w wodzie i odciśniętą bułkę, jajka, pieprz i sól do sma-
ku, dodać trochę bułki tartej, jeżeli masa jest bardzo 
rzadka. Uformować kulki i obsmażyć na oleju. Wystu-
dzone zalać zalewą, minimum na kilka godzin. 
Zalewa: 1l wody zagotować, dodać ziele angielski kilka 
ziaren, liść laurowy, magii, 2 łyżki cukru przypalone na 
patelni,1/2 szklanki octu,1 łyżka soli, wystudzić. 

Minął karnawał i środą popielcową rozpoczął się czterdziestodniowy post – okres oczyszczenia i przygotowania do 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W okresie Wielkiego Postu w domach królują potrawy postne: żur, ziemniaki, 
śledzie, ryby, postne zupy, staramy się spożywać mniej potraw mięsnych, choćby w niektóre dni tygodnia jak środa 
czy piątek. W ten czas wyciszamy się, zastanawiamy się nad sensem życia, podejmując niejednokrotnie wyzwania 
indywidualnej pokuty np. niejedzenia słodyczy, niespożywania alkoholu, takie postanowienia sprzyjają nie tylko 
ćwiczeniu silnej woli, charakteru ale też są najprostszą drogą do dobrego samopoczucia, dobrej kondycji i zdro-
wia. Podaję Państwu kilka propozycji potraw na okres Wielkiego Postu: 

ŚLEDZIE W OLEJU 
 
8 płatów śledziowych matiasów, 1/2 słoika szklankowe-
go pomidorów suszonych, 1 duża cebula, olej słoneczni-
kowy. 
 
Śledzie namoczyć w wodzie z octem na ok. 2 godz. ce-
bulę pokroić w piórka lekko zeszklić na oleju, śledzie 
pokroić w grubsze paski, dodać wystudzoną cebulę i 
suszone pomidory posypać suszonym tymiankiem podlać 
olejem z pomidorów i uzupełnić olejem słoneczniko-
wym. 

Smacznego!!! 
 

Przygotowała: Aleksandra Martyna 

HRECZNIAKI 
 
25 dkg kaszy gryczanej, 15 dkg białego sera, 15 dkg 
sera żółtego, garść ugotowanych ziemniaków, 2 jajka, 
łyżka smalcu lub masła, posiekana natka pietruszki, 
bułka tarta, pieprz, sól, olej do smażenia. 
 
Kaszę ugotować na sypko, razem z serami przekręcić 
przez maszynkę, dodać ziemniaki, jaja i natkę, przy-
prawić solą i pieprzem. Formować kotleciki, obtoczyć 
w tartej bułce i usmażyć na oleju. Podawać z sosem 
grzybowym i surówką lub tylko z bukietem surówek. 
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Konferencja, temat: "kariera zawodowa a wierność 
małżeńska", referent wygłasza: 
- Pierwsze miejsce jeśli chodzi o zdrady małżeńskie zaj-
mują lekarze... te nocne dyżury sprzyjają, kilka etatów 
naraz itd. 
- Drugie miejsce…to oczywiście artyści... ciągle nowe 
role, plany, otoczenie. 
- ...no a trzecie miejsce... to właśnie ludzie tacy jak 
Państwo - uczestnicy konferencji, szkoleń, jeżdżący w 
delegację. 
Z sali odzywa się facet:  
- Protestuję! już od 20 lat wyjeżdżam i nigdy mi się to 
nie zdarzyło!!!  
Na to głos z końca sali, wstaje facet i krzyczy: 
- I właśnie przez takich drani jak ty mamy trzecie miej-

sce!!! . 

●   ●   ● 

Kowalska spotyka Nowakową. 
- Jak się chcecie kochać z tym swoim chłopem, to kup-
cie sobie żaluzje. 
- A wy sobie kupcie okulary, bo to nie był mój chłop, 

tylko wasz.   

 

                                     ●   ●   ● 

Spytałem mojego trenera na siłowni, z którego urządze-
nia mam najczęściej korzystać, żeby dziewczyny na 

mnie leciały. Odpowiedział, że z bankomatu...  

 

●   ●   ● 

Przychodzi baba do apteki i mówi do aptekarza, że chce 
kupić arszenik.  
- Po co pani arszenik? - pyta aptekarz.  
- Chcę otruć mojego męża, który mnie zdradza.  
- Droga pani, nie mogę pani sprzedać arszeniku, aby 
pani zabiła męża, nawet w przypadku gdy sypia z inną 
kobietą.  
Na to kobieta wyciąga zdjęcie na którym jej mąż kocha 
się z żoną aptekarza.  
- Oooo! - mówi aptekarz - Nie wiedziałem, że ma pani 

receptę! .  

-Wychodzi żona z łazienki i mówi z płaczem: 
- Dwie kreski. 
Mąż na to: 

- U mnie też słaby zasięg.  

●   ●   ● 

Małżeństwo po nocy w hotelu idzie do recepcji zapła-
cić. Na rachunku widnieje kwota 3000 zł. Oburzona pa-
ra chce pogadać z kierownikiem. 
- To luksusowy hotel. Posiada saunę, baseny, jacuzzi, 
kino i salę konferencyjną - tłumaczy kierownik. 
- Ale my z tego nie korzystaliśmy! 
- Ale to wszystko było do waszej dyspozycji. 
Facet daje mu 300 zł. 
- Ale tu jest 300 zł! Gdzie reszta? 
- 2700 zł jest za przespanie się z moją żoną. 
- Co?! Ja z nią nie spałem! 

- Cóż... Była do pana dyspozycji...  

 

●   ●   ● 

Teść chce wyrzucić teściową przez balkon.  
Sąsiad krzyczy:  
- Panie, zabijesz pan człowieka!  

- To odsuń się pan!  

 

●   ●   ● 

Sztygar w kopalni schodzi do górników i pyta: 
- Który wczoraj pił i ma kaca? 
Górnicy spuścili głowy i cisza. W końcu jeden się odwa-
żył i mówi: 
- No, ja wczoraj popiłem. 

- Dobra, to choć idziemy na klina, a reszta do roboty.  

 

●   ●   ● 

Sędzia pyta świadka: 
- Widział pan, jak obcy człowiek uderzył pańską teścio-
wą. Dlaczego nie ruszył pan z pomocą? 

- Ależ wysoki sądzie? We dwóch bić starszą kobietę?  

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

