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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W DESZKOWICACH 
PIERWSZYCH 

Jak co roku Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

i społeczeństwo gminy Sułów nie zapomnieli o rocznicy 

tragicznej śmierci młodych żołnierzy AK z oddziału Ada-

ma Piotrowskiego „Doliny” w zasadzce po Deszkowica-

mi 6 kwietnia 1943 roku. Uroczystości odbyły się 8 kiet-

nia, a rozpoczęła je msza święta odprawiona przez Bo-

lesława Michalskiego ks. proboszcza parafii pod wezwa-

niem św. Maksymiliana w Deszkowicach. Stawili się na 

nią wszyscy, którym nie jest obojętna przeszłość i przy-

szłość naszego kraju: mieszkańcy Deszkowic i innych 

miejscowości naszej gminy, poseł na Sejm RP i jedno-

cześnie prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, 

Leon Bulak wójt gminy Sułów i radni gminy Sułów, radni 

powiatu Zamość, poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręgu 

Zamość i kół rejonowych ze Starego Zamościa i Tyszo-

wiec, poczty sztandarowe i reprezentacje uczniów z ZS 

w Michalowie i Sułowie, poczty sztandarowe jednostek 

OSP z naszej gminy pod dowództwem komendanta 

gminnego OSP Zbigniewa Goleniaka, nauczyciele, pra-

cownicy Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Z województwa podkarpackiego przybyli przedstawicie-

le Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatan-

tów II Wojny Światowej z Panem Romanem Zegarlickim 

na czele. Niezwykle wzruszająca była homilia ks. Bole-

sława Michalskiego. W prostych słowach trafiających do 

serc zebranych mówił o patriotyzmie, o konieczności 

zachowania godności i honoru, o wierności Bogu i lu-

dziom. Niezwykle wzruszająca była oprawa muzyczna 

odbywającej się uroczystości, tym razem poległym żoł-

nierzom grała orkiestra dęta „Echo Kniei” pod batutą 

Józefa Magryty. Było więc tak jak się należy, po żoł-

niersku.  

 

Po zakończeniu mszy – organizator uroczystości Prezes 

ŚZŻAK Koło Rejonowe w Szczebrzeszynie Andrzej Skiba 

podziękował zebranym za przybycie i przedstawił krót-

ką historię wydarzeń z 6 kwietnia 1943 roku. Głos za-

brał również poseł Sławomir Zawiślak, który intersująco 

mówił o działaniach ŚZŻAK Okręg Zamość podejmowa-

nych celem upamiętnienia etosu walki żołnierzy AK na 

Zamojszczyźnie. Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak w 

gorących słowach podziękował wszystkim przybyłym za 

pamięć o żołnierzach gminy Sułów, bliskich krewnych 

„mieszkających tu i teraz” Sułowian, za pamięć o lu-

dziach, którzy oddawali życie za to byśmy mogli żyć w 

wolnym kraju.  

 

Po mszy świętej jej uczestnicy przeszli pochodem, przy 

wtórze muzyki pod pomnik poległych żołnierzy. Uroczy-

stość zakończyła się odegraniem i odśpiewaniem hymnu 

narodowego oraz złożeniem kwiatów.  

 

Można by powiedzieć, uroczystość jakich wiele, a jed-

nak należałoby powiedzieć „tylko tyle i aż tyle”. Od 

tamtych czasów minęło 75 lat, większość świadków hi-

storii z lat wojennych już nie żyje, ale to wcale nie 

znaczy, że wydarzenia, które wtedy miały miejsce są 

nieważne. Są ważne, bo wpływają istotnie na naszą 

świadomość i poczucie tożsamości z ojczyzną, tą w 

ogólnym znaczeniu i tą całkiem malutką - miejscem 

urodzenia i zamieszkania. Może nie trzeba tego uczyć 

ludzi starszych, ale młodzież, częstokroć zagubioną we 

współczesnym, zglobalizowanym świecie, już na pewno. 

Nie da się żyć bez korzeni, a naszymi korzeniami jest 

właśnie pamięć o historii ziemi, z której pochodzimy. 

Historii tej dalszej i tej całkiem świeżej, tej bohater-

skiej i tej, której czasami należałoby się wstydzić. Dla-

czego? Po to by się uczyć. Nie zapominajmy o tragicz-

nej historii Zamojszczyzny podczas II wojny światowej i 

o jej bezprzykładnym bohaterstwie. 

 

W ogólnych dziejach okupacji niemieckiej na ziemiach 

polskich losy Zamojszczyzny stanowią niewątpliwy ewe-

nement. Ziemia zamojska to region historyczny, który 

w latach okupacji skupiał na sobie powszechną uwagę. 

Stał się bowiem obszarem, na którym zarówno polityka 

okupanta jak i ruch oporu przejawiły się w sposób nie-

zwykły i niepowtarzalny. To co się działo na Zamojsz-

czyźnie miało być udziałem całego kraju, a Zamojszczy-

zna była poligonem doświadczalnym SS. W drugiej poło-

wie września 1939 roku cały region był w ogniu. Stoczo-

no tu dziesiątki bitew i większych potyczek, pozosta-

wiając ogólne podniecenie, porzuconą broń i setki ukry-

wających się oficerów i żołnierzy. I to właśnie dało po-

Uroczystość uświetniła orkiestra Echo Kniei pod  

batutą Józefa Magryty 

Przemarsz drużyn jednostek OSP z terenu naszej 

gminy 
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czątek przyszłemu ruchowi oporu na skalę nie notowaną 

w całym kraju. Przy końcu 1939 roku nie było na Zamoj-

szczyźnie gminy, czy większej miejscowości, gdzie nie 

byłoby jakiejś grupy czy organizacji konspiracyjnej. 

Zbierano broń i amunicję, tworzono komórki organiza-

cyjne z programem odzyskania niepodległości. Cały 

1942 rok trwały niemieckie prace przygotowawcze: 

przygotowywano plany przyjęcia i komasacji gruntów 

dla przyszłych niemieckich gospodarstw, oceniano stan 

budynków, inwentarza, wysyłano chłopów do pracy nie-

wolniczej w Rzeszy oraz likwidowano pozostałych przy 

życiu Żydów.  

 

W takich to okolicznościach rósł i krzepł na Zamojsz-

czyźnie polski ruch oporu. Dominowały w nim dwie or-

ganizacje, podległe rządowi polskiemu na obczyźnie: 

Związek Walki Zbrojnej (od lutego 1942 r. przyjął na-

zwę AK) oraz Bataliony Chłopskie – formacja zbrojna 

Stronnictwa Ludowego „Roch”. Ruch oporu zorganizo-

wany na sposób wojskowy pokryły cały region siatką 

konspiracyjną. W listopadzie 1942 roku Niemcy general-

nie uderzyli na Zamojszczyznę. Rozpoczęła się wielka 

akcja wysiedleńcza nie mająca precedensu w całek 

okupowanej Europie. Na miejsce wysiedlonych przywie-

ziono kolonistów niemieckich lub pochodzenia niemiec-

kiego z Rzeszy, Rumunii, Słowenii, Związku Radzieckie-

go. Przejęli oni najlepsze zabudowania, inwentarz, 

sprzęt rolniczy. Uzbrojono ich, umundurowano (odtąd 

nazywano ich „czarnymi”), udzielono pomocy finanso-

wej i oddano pełnię władzy nad pozostałymi Polakami. 

Ostro zareagował na niemiecką akcję podziemny ruch 

oporu. Oddziały Dywersji Bojowej AK oraz Oddziały 

Specjalne BCH żywiołowo atakowały zasiedlane wsie 

niemieckie, konfidentów, linie komunikacyjne, tartaki, 

transport kolejowy, mosty, łączność telefoniczną. 

Mniejsze oddziały partyzanckie atakowały pojedyncze 

gospodarstwa „czarnych” - przykładem jest akcja, któ-

rej rocznicę dziś obchodzimy. Armia Krajowa masowo 

tworzyła pierwsze w kraju oddziały partyzanckie o cha-

rakterze leśnym. Stan, który powstał na Zamojszczyźnie 

na przełomie 1942 i 1943 roku sami Niemcy uznali za 

„powstanie zamojskie” zagrażające nie tylko akcji wy-

siedleńczej ale i w ogóle ich panowaniu.  

 

Jak na tym tle wyglądała gmina Sułów? 

 

Placówka Sułów należała obok placówki Radecznica do 

rejonu Radecznica. Niemcy niechętnie odwiedzali ten 

rejon, jakkolwiek nękali ludność rekwizycjami i terrory-

stycznym akcjami. Toteż w końcowej fazie okupacji 

partyzanci w czasie dnia pokazywali się w mundurach i 

z bronią. Pewnej niedzieli konny oddział zwiadowczy 

uczestniczył we mszy odprawi0nej w kościele w Mo-

kremlipiu. Taka manifestacja partyzancka umacniała 

wiarę w zwycięstwo. Niektórzy mówili, że ten teren to 

Wolna Radecznicka Rzeczpospolita.  

 

Placówkę Sułów zorganizował Henryk Wróbel (po wojnie 

zmienił nazwisko na Radliński) pseudonim „Beton”, żoł-

nierz kampanii wrześniowej w rejonie Zamość – Kowel, 

oficer AK. Po kampanii podjął pracę nauczycielską w 

Sułowie. Do pracy przyjął go podinspektor szkolny Pa-

weł Kunc. Wokół „Betona” zgrupowali się: Wincenty Kot 

„Osa”- podoficer, Jan Kot „Biały” - rolnik, Michał Bulak 

„Michaś” (podoficer rezerwy – rolnik, Genowefa Kaszo-

wa – nauczycielka, pełniła rolę punktu pocztowego – 

zmarła w obozie w Zamościu w 1943 roku. Stopniowo 

stan ludzi powiększył się w drużynę, potem w pluton 

(ok. 30 osób) pod dowództwem Michała Bulaka. W Źreb-

cach była drużyna (ok. 12 ludzi) pod dowództwem Fran-

ciszka Bartnika „Czarnego”. Punkt kontaktowy był w 

szkole oraz mieszkaniu Michała Bartnika. Nauczycielka 

ze Źrebiec i Michał Bartnik przechowywali przez trzy 

tygodnie rannego nauczyciela Władysława Drabika ps. 

„Wicher” - zginął po wyzwoleniu. Maria Wróbel szyła 

koszule i mundury dla partyzantów. Drużyna była rów-

nież w Tworyczowie. Grupą w Deszkowicach dowodził 

kierownik szkoły Padziński – wrócił z Majdanka i po wy-

zwoleniu zmarł w szpitalu w Lublinie.  

 

Wg ewidencji z dnia 15 maja 1944 r. w skład placówki 

w Sułowie wchodziło 7 plutonów w liczbie 211 osób. 

Komendantem placówki był Julian Jóźwiak ps. „Proch” 

- podporucznik rezerwy, z zawodu nauczyciel zaś jego 

zastępcą podchorąży Sylwester Ostrowski ps. „Jar”. 

Wymienione plutony należały do Batalionów Chłopskich. 

Poprzedni komendant placówki AK Sułów „Beton” został 

1 lipca 1943 r. aresztowany podczas przejazdu furman-

ką do Zamościa. Przebywał w kilku obozach pracy. W 

1944 r. uciekł z obozu koło Klemensowa i przeszedł do 

oddziału leśnego w rejonie Szczebrzeszyna. Żołnierze z 

placówki Sułów brali udział w wielu akcjach, na przy-

kład w zniszczeniu akt meldunkowych w gminie, ewaku-

acji bydła z folwarku w Michalowie w sierpniu 1943 r. 

Rejon naszej gminy był w okresach zagrożeń odskocznią 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych  

żołnierzy AK 

Reprezentacja kombatantów 
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23 kwietnia obchodzimy imieniny Wojciecha, ale czy 

wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 23 kwietnia 997 zgi-

nął śmiercią męczeńską z rąk pogańskich Prusów św. 

Wojciech będący obok Matki Bożej Królowej Polski i św. 

Stanisława Biskupa-Męczennika głównym patronem Pol-

ski. Dlatego dzień  rocznicy jego śmierci obchodzi się w 

naszym kraju w randze uroczystości.  

 

W Gnieźnie co roku w uroczystość doroczną św. Wojcie-

cha (23 IV) zbiera się przy grobie św. Wojciecha cały 

Episkopat Polski na uroczyste nabożeństwo. Nadto jest 

on głównym patronem archidiecezji gnieźnieńskiej oraz 

diecezji gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i warmiń-

skiej. Św. Wojciech należy do najpopularniejszych 

świętych w Polsce. 

 

Jak to się stało, że Czech został jednym z patronów 

naszego kraju. Aby to zrozumieć musimy się cofnąć o 

1062 lata. Średniowiecze, żarliwe, okrutne i zmysłowe 

średniowiecze - epoka, w której władza nierozerwalnie 

wiązała się z religią chrześcijańską. Książę Mieszko 

władca Polan jest jeszcze poganinem, ale już zaczyna 

rozumieć, że do budowy i umocnienia dziedzicznego 

państwa jest konieczne przyjęcie chrztu zarówno przez 

niego jak i przez współziomków. Kraj Polan od połu-

dnia, zachodu i wschodu otoczony był państwami chrze-

ścijańskimi. Tylko takie posunięcie mogło uratować 

młode księstwo Mieszka przed wchłonięciem przez Ce-

sarstwo Rzymskie, w którym godność cesarzy pełnili 

Niemcy z rodu Ludolfingów. Proszę sobie nie wyobra-

żać, że nasi południowi, czy wschodni sąsiedzi jak je-

den mąż byli gorliwymi chrześcijanami. Chrześcijań-

stwo to była religia elit, wśród prostego ludu  pogań-

stwo dalej miało się bardzo dobrze. W Czechach stan 

kapłański byli to  przede wszystkim Niemcy, a w ogóle 

duchowieństwa było już bardzo mało, czemu zresztą 

trudno się dziwić gdy uświadomimy sobie, że religia 

chrześcijańska została przyjęta przed niespełna 100 

laty.  

 

W takich warunkach politycznych w roku 956 przyszedł 

na świat w czeskich Libicach Wojciech Sławnikowic jako 

szósty syn Sławnika pana na Libicach i Strzyżysławy z 

rodu Przemyślidów. Wojciech był więc dalekim kuzy-

nem Dobrawy (Dąbrówki). Ponoć pierwotnie przezna-

czony był przez rodziców do stanu rycerskiego, jednak 

gdy ciężko zachorował rodzice złożyli ślubowanie, że 

gdy wyzdrowieje zostanie przeznaczony służbie Bogu. 

Wydaje się jednak więcej niż prawdopodobne, że Woj-

ciech od dziecka był przeznaczony do stanu duchowne-

go. Było bowiem również zwyczajem, że możne rodziny 

najstarszych synów przeznaczały do urzędów politycz-

nych, a młodszych, by ojcowizny nie dzielić, przezna-

czano do odpowiednio wysokich stanowisk duchownych 

- opatów czy też biskupów. 16 letniego Wojciecha od-

dano pod opiekę św. Adalberta, arcybiskupa Magdebur-

ga, metropolii misyjnej do nawracania Słowian zachod-

nich. Na dworze metropolity kształcił się w tamtejszej 

szkole katedralnej przez 10 lat (972-981). Tam także 

otrzymał sakrament Bierzmowania. Z wdzięczności dla 

św. Adalberta przybrał sobie jego imię i pod tym wła-

śnie imieniem jest znany w całym świecie, w hagiografii 

katolickiej. Św. Adalbert był znany rodzinie Sławników. 

Kiedy bowiem cesarz Otto I wysłał go jako opata klasz-

toru w Weissenburgu z misją na Ruś, po drodze zatrzy-

mał się na dworze Sławnika, ojca św. Wojciecha, go-

ścinnie przez niego podejmowany.  

 

Biografowie wspominają, że do św. Wojciecha dołączył 

się również później jego młodszy brat przyrodni, bł. 

Radzim. Ojciec hojnie zaopatrzył swoich synów. Mieli 

oni do swojej dyspozycji własną nawet służbę. Nauczy-

cielem w szkole katedralnej był sławny uczony, Otryk, 

który prowadzoną przez siebie szkołę postawił na naj-

wyższym poziomie. Jednak św. Wojciechowi najwięcej 

imponował sam arcybiskup, asceta i wzór gorliwego 

pasterza. 

 

Po śmierci św. Adalberta (zm. 981) Wojciech powrócił 

do Pragi. Państwem rządził książę Bolesław II Pobożny, 

a biskupem Pragi był Dytmar, Niemiec z pochodzenia. 

Wojciech miał wówczas 25 lat. Był subdiakonem i zaraz 

po powrocie do Pragi przyjął święcenia diakonatu oraz 

niebawem kapłaństwa. W styczniu 982 roku zmarł bi-

skup Dytmar, po jego śmierci na biskupa wytypowano 

młodego Wojciecha Sławnikowica. 

ŚWIĘTY WOJCIECH - MĘCZENNIK ZA WIARĘ 

dla niektórych ludzi, stanowiąc jakby zaplecze rejonu 

Szczebrzeszyn, z którym łączyły go sprawy zaopatrze-

niowe, łączności i bojowe. Rejon nie poniósł tak wiel-

kich strat jak inne, być może dlatego, że leżał z dal od 

głównych szlaków komunikacyjnych, co utrudniało pe-

netrację niemiecką. Po wejściu Armii Czerwonej i za-

kończeniu II wojny światowej Zamojszczyzna nie złoży-

ła broni, konspirację antyniemiecką zastąpiła konspira-

cja antykomunistyczna. W klasztorze w Radecznicy 

mieścił się do czasu ujawnienia w 1947 r Inspektorat 

Zamojski WiN, a następnie II Inspektorat Zamojski AK.  

 

 

 

Hanna Mrówczyńska  

Pomnik w Deszkowicach 
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Żywoty świętych i kronikarze przekazują, że Św. Woj-

ciech od początku był nietypowym kapłanem. Żarliwy 

chrześcijanin cenił przede wszystkim skromność. 

Wbrew powszechnie przyjętemu zwyczajowi nie objął 

diecezji paradnie, manifestacyjnie, ale boso. Skromne 

swoje dobra biskupie przeznaczył na utrzymanie budyn-

ków i sprzętu kościelnego, na potrzeby własne i kleru 

katedralnego oraz na ubogich. Sam ich odwiedzał, wy-

słuchiwał skarg i dbał o ich potrzeby. Odwiedzał także 

więźniów. Z nie mniejszą gorliwością zajął się wykupem 

niewolników. Słowiańszczyzna była wówczas głównym 

dostawcą niewolników do krajów muzułmańskich. To 

handel ludźmi był głównym źródłem dochodów książąt 

czeskich i polskich. Jeden z biografów pisze, że pewnej 

nocy miał św. Wojciechowi pojawić się we śnie Chrystus 

i taką skargę do niego skierować "Oto jestem znowu 

sprzedawany, a ty śpisz?". Scenę tę przedstawia jedna z 

rzeźb na drzwiach gnieźnieńskich. 

 

Trudno się dziwić, że człowiek, który gromił ten proce-

der, jak również z całych sił sprzeciwiał się małżeń-

stwom duchownych i wielożeństwu, czy związkom kazi-

rodczym nie miał lekko. Nie liczono się ze świętami, 

jawnie łamano posty. No cóż chrześcijaństwo dopiero 

torowało sobie drogę po wiekach pogaństwa. Św. Woj-

ciech widząc nieskuteczność swoich starań opuścił nie-

wdzięczną Pragę. O zwolnienie z obowiązków biskupa 

upraszał arcybiskupa Moguncji i papieża Jana XV. Pa-

pież  zezwolenia nie dał, ale zgodził się, by św. Woj-

ciech na pewien czas pozostał w Rzymie, a w jego za-

stępstwie w Pradze rządził  wikariusz. To w Rzymie szu-

kając ukojenia wstąpił (wraz ze swym bratem Radzimi-

rem) do zakonu benedyktynów.  Jednak po 3 i pół roku 

musiał na żądanie Czechów wrócić do Pragi i podjąć 

urząd biskupa. Zabrał ze sobą kilkunastu benedyktynów 

i założył w Czechach, w Brzewniowie pod Pragą, nowy 

klasztor. 

 

W porozumieniu z księciem Bolesławem II św. Wojciech 

wprowadził dziesięciny dla budowy nowych, tak bardzo 

potrzebnych kościołów i na utrzymanie duszpasterzy. 

Święty wysłał także do Węgier misjonarzy. Cierpliwie, 

ale wytrwale wprowadzał konieczne reformy. Wszystkie 

te poczynania zakończyły się jednak klęską z powodu 

wypadku, który na Świętego sprowadził katastrofę. Oto 

na dworze książęcym w Pradze pochwycono na cudzołó-

stwie kobietę z rodu Werszowców. Ta schroniła się w 

klasztorze benedyktynek przy kościele Św. Jerzego. 

Tam jednak wpadli siepacze, wywlekli ofiarę i zamor-

dowali przed kościołem. Św. Wojciech rzucił na nich 

klątwę. Po czym ponownie opuścił Czechy i udał się do 

Rzymu. W akcie zemsty Werszowcowie napadli na Libi-

ce, rodzinny gród św. Wojciecha, i spalili go doszczęt-

nie. Wymordowano czterech braci Świętego wraz z ich 

rodzinami. Działo się to 28 września 995 roku. Ocalał 

jedynie najstarszy brat św. Wojciecha, Sobiebór, który 

w tym czasie był poza granicami Czech. Do Pragi mógł 

go siłą wprowadzić tylko cesarz, lecz ten się bynajm-

niej do tego nie kwapił. Wreszcie za zezwoleniem cesa-

rza i swojego metropolity jesienią 996 roku udał się do 

Polski. 

 

Król polski, Bolesław Chrobry, przyjął św. Wojciecha 

bardzo życzliwie, wszak był jego kuzynem ze strony 

matki Dobrawy. Ponoć miał zamiar powierzyć mu po-

średniczenie w misjach dyplomatycznych. Nic dziwne-

go, św. Wojciech był na owe czasy bardzo wykształco-

nym człowiekiem – nie tylko umiał pisać i czytać, co w 

tamtych czasach było bardzo rzadką umiejętnością, ale 

znał też języki. Wojciech jednak odmówił, uważał, że 

jego powinnością jest nawracanie pogan na wiarę 

chrześcijańską. Historycy mówią, że zapał misyjny św. 

Wojciecha był bardzo Chrobremu na rękę. Misje wśród 

pogan prowadził wówczas tylko Rzym, więc gdyby Bole-

sław Chrobry kreujący się na wielkiego zwolennika 

zjednoczonej Europy i człowieka wiary, miał na swoim 

koncie sukcesy w tej dziedzinie to zgoda papieża na 

koronację byłaby pewna. A przecież o tę koronację sta-

rał się usilnie.  

 

Powstała myśl by Wojciech pojechał nawracać Prusów, 

najbardziej dzikie i bezwzględne plemię z jakim grani-

czyła Polska. A przede wszystkim wrogo nastawione do 

państwa Piastów. Bolesław dopiero co powrócił z wy-

prawy wojennej przeciw Prusom, było więc jasne, że 

każdy przybysz z Polski nie będzie raczej witany chle-

bem i solą. Bolesław Chrobry dał św. Wojciechowi jako 

osłonę 30 wojów. Św. Wojciech w towarzystwie Radzi-

ma i subdiakona Benedykta Bogusza, który znał język 

pruski, wiosną 997 roku udał się Wisłą do Gdańska, 

gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię Pomorzanom, a 

stąd wyruszył zapewne morzem do ujścia dzisiejszej 

Pregoły. By wyprawie misyjnej nie nadawać charakteru 

św. Wojciech  

Święty Wojciech jest patronem m.in. parafii  

w Nieliszu  
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wyprawy wojennej, Święty oddalił rycerzy. Co było póź-

niej trudno ustalić, jednak według legendy Wojciech 

nieświadomie naruszył zwyczaje religijne Prusów. Tłum 

tubylców rzucił się na misjonarzy z pięściami, a jeden z 

nich uderzył Wojciecha wiosłem w plecy, wytrącając 

mu psałterz z ręki. Misjonarze uciekając, przeprawili 

się na ląd i wieczorem trafili do jakiejś wsi.  

 

Wojciech tłumacząc, kim jest, zaczął wzywać do na-

wrócenia. Jednak agresywna postawa tubylców zmusiła 

biskupa i jego towarzyszy do ucieczki aż nad brzeg mo-

rza. Po pięciu dniach ruszyli oni w dalszą drogę. Śpie-

wając psalmy przeszli przez las i wyszli na pola. Tam 

Radzim odprawił mszę i misjonarze przyjęli komunię 

świętą. Potem ruszyli dalej i po pewnym czasie zmę-

czeni drogą usiedli pod drzewem i zasnęli. Według Ży-

wotów Świętego Wojciecha był to święty dąb pogański. 

Ścigający misjonarzy poganie właśnie pod tym dębem 

napadli na nich. Następnie związali ich, pobili, ale tylko 

świętego Wojciecha sześciokrotnie przebili włóczniami. 

Potem odcięli Wojciechowi głowę, wbili na żerdź, a  

zwłoki biskupa wrzucili do rzeki. Innych misjonarzy 

puszczono wolno. Dokładne miejsce śmierci Wojciecha 

do dziś nie jest znane. Według różnych źródeł, zwykle 

podaje się okolice Elbląga i Tękit. Legenda mówi, że 

przypadkowy przechodzień zobaczył zatkniętą na pal 

głowę Wojciecha, ukradł ją i udał się do polskiego księ-

cia, do Gniezna, z nadzieją sprzedaży. Chrobry rzeczy-

wiście podarował mu sakwę srebra i natychmiast wypra-

wił brata Wojciecha Radzimira (Gaudentego) i Bogusza – 

księdza, który również brał udział w wyprawie misyjnej 

po zwłoki zamordowanego biskupa. Mówi się, że Pruso-

wie zażądali za nie tyle złota ile ważyły, ale nie jest to 

nigdzie potwierdzone.  

 

Pewne jednak jest, że darmo ich nie oddali. Istnieje na 

ten temat pewna piękna legenda: 

 

„Wysłannicy księcia dotarli na miejsce i zaczęli per-

traktacje z Prusami, którzy zażądali tyle złota, ile 

święty ważył. Położono ciało na jednej szali, a na drugą 

zaczęto dosypywać kosztowności. Jednak ciało przez 

cały czas przeważało. I oto gdy zapas złota się wyczer-

pał, wyszła z tłumu uboga wdowa i dorzuciła dwa gro-

sze, ostatnie jakie jej pozostały. Grosze przeważyły i 

waga przechyliła się na drugą stronę. W tej sytuacji 

zaczęto zdejmować nadmiar złota. Dopiero kiedy zdję-

to wszystko i na szali zostały tylko dwa wdowie grosze, 

waga wróciła do równowagi. Prusowie przestraszyli się 

i w pośpiechu wydali ciało. Przewieziono je do małej 

miejscowości pod Gdańskiem i złożono w kapliczce pod 

dębem na wzgórzu. Tutaj także działy się cuda. Po 

pewnym czasie Bolesław Chrobry zabrał ciało do Gnie-

zna. Poniżej kapliczki powstał kościół, a miejscowość 

otrzymała nazwę Święty Wojciech. Dziś jest przedmie-

ściem Gdańska i celem pielgrzymek”. 

 

Król sprowadził ciało do Trzemeszna, a następnie uro-

czyście do Gniezna. Zaczęła się tworzyć legenda nowe-

go męczennika i patrona chrześcijańskiej Europy. Ce-

sarz Otton III na wiadomość o męczeńskiej śmierci Woj-

ciecha, którego znał z wcześniejszych czasów,  natych-

miast zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację 

Męczennika. Na żądanie papieża na podstawie zeznania 

naocznych świadków spisano protokół-żywot Świętego. 

Na tej podstawie papież Sylwester II w roku 999 uroczy-

ście wpisał św. Wojciecha do katalogu świętych, a dzień 

męczeństwa (23 kwietnia) wyznaczył jako coroczną pa-

miątkę jego święta. Wtedy również staraniem Bolesła-

wa Chrobrego i za protekcją cesarza Ottona III została 

utworzona metropolia w Gnieźnie, której patronem 

został św. Wojciech. W 1000 roku, w czasie słynnego 

zjazdu gnieźnieńskiego Otton III otrzymał cenną reli-

kwię – ramię św. Wojciecha. Odwdzięczył się za to z 

cesarskim rozmachem. Polska otrzymała arcybiskupstwo 

w Gnieźnie, którego metropolitą został Gaudenty (brat 

św. Wojciecha) i trzy podległe biskupstwa i co więcej 

ofiarowując Chrobremu replikę włóczni św. Maurycego 

otworzył mu drogę do korony. 

 

Życie Wojciecha stanowi zawsze aktualną nieprzemija-

jącą wartość. Dlaczego? A dlatego, że nie oślepiło go 

bogactwo i wygody życia. Miał świadomość, że z życia 

trzeba będzie zdać sprawę przed Bogiem i historią. Mi-

nęło ponad tysiąc lat i cóż się zmieniło? Nasze pokole-

nie również potrzebuje wzorów i przykładu ludzi bezin-

teresownych, broniących takich wartości jak: wiara, 

miłość, godność, uczciwość, czystość. Wartości tych nie 

da się kupić za żadne pieniądze. Bez tych wartości, bar-

dzo trudno jest budować życie rodzinne, zawodowe i 

społeczne. Wielu współczesnych polityków, biznesme-

nów, czy też zwyczajnych ludzi przedstawiających się 

jako ludzie wierzący, winno zamiast bezmyślnie 

„klepać pacierze” zastanowić się nad przesłaniem ży-

wota św. Wojciecha. 

 

 

                                                                                                      

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 

 

Źródła: 

1. Dominik W. Rettinger „ Święty Wojciech i początki 

Polski” 

2. Strony internetowe: wikipedia.pl, ściąga.pl 

Morderstwo św. Wojciecha 
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NASZA KOLONIA MAŁA ALE STROJNA 
 

 

 

 

 
 

 

Wywiad z Dorotą Lachowicz - radną wsi Kawęczyn-Kolonia 

Wraz z nadejściem kolejnego miesiąca kontynuujemy 

podróże po naszej gminie, prezentując czytelnikom 

następną miejscowość. Tym razem jest to  Kawęczyn-

Kolonia, niewielka wieś położona na północnym skraju 

Gminy Sułów. 

 

Historia miejscowości sięga nieodległych czasów. W 

wyniku podziału gruntów z Państwowego Banku Rolne-

go, mieszkańcy Kawęczyna - pod względem administra-

cyjnym przynależącego do gminy Zwierzyniec, otrzyma-

li działki uprawne, usytuowane pomiędzy Tworyczowem 

a Sułowcem. Działki położone były w znacznej odległo-

ści od miejsca zamieszkania, co skłoniło nowych właści-

cieli do zasiedlania ziemi w miejscu jej nadania. Pierw-

si osadnicy pojawili się tutaj w 1931 roku. Podczas II 

wojny światowej pobliski Tworyczów został wysiedlony 

przez władze niemieckie. Proces ten nie dotknął jednak 

mieszkańców Kawęczyn-Kolonii. W latach sześćdziesią-

tych wieś liczyła 25 numerów domów. Obecnie miejsco-

wość zamieszkuje około 45 osób. Liczba mieszkańców 

maleje z każdym rokiem, będąc odbiciem współczesnej 

smutnej tendencji demograficznej. 

 

W rozmowie z redakcją „Sekretów Wsi” wioskę repre-

zentowała Pani Dorota Lachowicz, która od roku 2014 

pełni funkcję radnej. 

 

Sekrety Wsi: Tytułem wstępu prosimy o krótkie 

przedstawienie się. 
 

Dorota Lachowicz: W roku 2014 mieszkańcy kolonii 

Kawęczyn wybrali mnie na swoją przedstawicielkę i 

odtąd pełnię funkcję radnej. Prywatnie wraz z mężem 

prowadzę gospodarstwo roślinno – zwierzęce, o po-

wierzchni 8 ha. Utrzymujemy buhajki na opas, mamy 

dwie krowy, uprawiamy także tytoń i zboże.  
 

SW: Jak Pani może opisać swoją wieś? 
 

DL: Przede wszystkim jest to bardzo mała wieś, która 

obecnie boryka się z problemem wyludnienia. W ubie-

głym roku zmarło 8 mieszkańców Kolonii Kawęczyn, 

jednocześnie urodziło się tylko jedno dziecko. 
 

SW: Czy jest nadzieja na zaludnienie wioski? 
 

DL: Niestety, wydaje mi się, że niewielka. W miejsco-

wości zamieszkuje tylko jedna młoda rodzina z dwoj-

giem dzieci, no i oczywiście ja też mam małe dziecko. 

Jest trochę młodzieży, która być może pozwoli na roz-

wój wioski w przyszłości. 
 

SW: Czy są chętni do zakupu opuszczonych gospo-

darstw? 
 

DL: W tej chwili chętnych właściwie nie ma. Istnieje 

jednak tendencja do opuszczania przeludnionych miast 

i poszukiwania spokojnego miejsca do życia właśnie na 

wioskach. Sytuacja ta więc może ulec zmianie. 
 

SW: Jak wiemy sołtysem wsi jest Pan Marek Kołcon, 

który niestety ze względu na mnogość obowiązków 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa nie mógł 

uczestniczyć w naszej rozmowie. 

 

DL: Tak, Pan Marek Kołcon oprócz gospodarstwa prowa-

dzi wspólnie z żoną piekarnię, która daje miejsca pracy 

również mieszkańcom Kawęczyn-Kolonii. Można więc 

powiedzieć, że nasza wieś wyróżnia się posiadaniem 

zakładu produkcyjnego, tylko z tym przyrostem jest 

kłopot. 
 

SW: Jakie inwestycje zostały poczynione w ciągu 

ostatnich trzech lat? 
 

DL: Począwszy od roku 2015 rozpoczęły się inwestycje 

drogowe. Oddano do użytku nowy odcinek drogi na te-

renie wsi. Remontowano remizę OSP, w tym dokonano 

wymiany dachu i okien. Przedsięwzięcia te zrealizowa-

no dzięki środkom z funduszu sołeckiego oraz przy 

wsparciu finansowym Urzędu Gminy. W roku ubiegłym 

została utwardzona kruszywem jedna z dróg na terenie 

miejscowości. W ostatnim czasie został rozstrzygnięty 

przetarg na remont drogi Tworyczów-Zabłocie, prowa-

dzącej przez Kawęczyn-Kolonię. Wartość tej inwestycji 

wynosi około dwóch milionów osiemset tysięcy złotych.  
 

SW: W jaki sposób budynek remizy służy mieszkań-

com wsi? 
 

DL: W remizie odbywają się zebrania wiejskie, a także 

święcenie jajek i święcenie pól. 
 

SW: Na co wioska przeznacza fundusz sołecki? 
 

DL: Środki te służą głównie finansowaniu remontu dróg 

(utwardzanie tłuczniem) oraz remontu remizy. 
 

SW: Czy na terenie wsi działają jakieś organizacje o 

charakterze lokalnym a zarazem społecznym? 
 

DL: Tak, działa u nas jednostka Ochotniczej Straży Po-

żarnej, ponadto część mieszkańców zrzeszonych jest w 

stowarzyszeniu „Pro nobis”, działającym na terenie 

kilku wiosek (Tworyczów, Kitów, Kolonia Kawęczyn), 

między innymi ja wraz z mężem. 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Ryszard Pietrykowski i Marta Radzik 

Dorota Lachowicz - radna i mieszkanka  

Kawęczyn-Kolonii 
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Wieści gminne 

 

1. W okresie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. zło-

żono 478 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na łączną kwotę zwrotu rolnikom 

276.666,59 zł. Zwrot podatku akcyzowego będzie wy-

płacany do 30 kwietnia 2018 r. 

* * * 
2. W ramach zadania ‘'Usuwanie wyrobów zawierają-

cych azbest’’ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyznał Gminie Sułów 

na 2018 rok dotacje w wysokości 12.000 zł na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest.  

* * * 
3.  Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego, w dniu 8 marca 2018 roku  pod-

pisano umowę  z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 

„SADEX”  Janusz Sadlik,  Kol. Sitno 84 na wykonanie 

zadania pn.”Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i 

wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów 

w roku 2018”. Wartość umowy 675 140,85 zł., termin 

realizacji zadania do dnia 31 maja 2018r.   

 

4. W dniu 14 marca 2018 roku podpisano umowę w 

sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 

2018 roku w wysokości 1 573.000,00 zł. na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości 

Tworyczów” realizowane w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019”.  

* * * 
5. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego podjęto czynności związane z 

zawarciem umowy na wykonanie zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości 

Tworyczów” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 

„SADEX” Janusz Sadlik, Kol. Sitno w kwocie  

2 863 527,10 zł.  

* * * 
6. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy do za-

dania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów” – 

w ramach ww. przedsięwzięcie zostaną remontowane 

dwie gminne szkoły: Szkoła Podstawowa w Michalowie 

oraz Szkoła Podstawowa w Tworyczowie, otwarcie ofert 

planowane jest na 6 kwietnia 2018 r., dofinansowanie 

w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sek-

tora publicznego. 

* * * 
7.  Obecnie przygotowywane są postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego do zadania pn.  

 „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Su-

łów” – powstaną siłownie zewnętrzne w miejscowości 

Sułów, Deszkowice Pierwsze oraz Michalów. 

 Wyposażenie Centrum Społeczno – Kulturalnego w 

Sułowie stoły, krzesła, meble, tablica interaktywna, 

projektor. 

 Zakup sceny mobilnej oraz oświetlenia i nagłośnie-

nia. 

 

 

Urząd Gminy 

INWESTYCJE GMINNE 

Wójt Gminy Sułów Leon Bulak 

Wraz z wiosną rozpoczęły się szeroko 

omawiane w poprzednich numerach 

„Sekretów Wsi” inwestycje.  

 

W pierwszej kolejności przystąpiono do 

remontu starej mleczarni, która stać 

ma się częścią Domu Kultury.  

 

 

Redakcja 

 

 

ZACZYNAMY REMONTY 
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Wieści szkolne 

DZIEŃ TALENTÓW 

Jednym z wielu miejsc, gdzie szczególne uzdolnienia, 

umiejętności i predyspozycje uczniów powinny zostać 

dostrzeżone, jest szkoła. Tu różnorakie zainteresowa-

nia, pasje i talenty są odkrywane, rozwijane i promo-

wane. Tak też jest w  Szkole Podstawowej w Sułowie, 

gdzie od wielu lat organizowany jest  „Szkolny Dzień 

Talentów”, który jest świętem szczególnym i pełnym 

emocji. Każdego roku przed publicznością złożoną 

z uczniów, nauczycieli i rodziców młodzi artyści pre-

zentują bogaty repertuar swoich zdolności i hobby.  

 

21 marca 2018r. wszyscy zostali zaproszeni w podróż do 

krainy, która zwie się  TALENTOWO, by odwiedzić sta-

cje uczniowskich uzdolnień takie jak: 

 Talentowo naukowe  

 Talentowo matematyczne  

 Talentowo muzyczne   

 Talentowo taneczne   

 Talentowo sportowe  

 Talentowo plastyczne  

 

Na początku podróży do krainy talentów  uczniowie zo-

stali podzieleni na grupy. I tak: 

Czterolatki, klasa 0 oraz klasy I-III  wykonywały portret 

pani  wiosny. Klasy I –III w dwóch grupach wybrały się 

także do  TALENTOWA  NAUKOWEGO  na pokaz do-

świadczeń fizycznych, chemicznych, biologicznych i 

przyrodniczych. Klasy 4-6 wraz z panią Lidią Kowalik 

oraz jej asystentkami rozwiązywały zagadki  i łamigłów-

ki na stacji TALENTOWO MATEMATYCZNE. Uczniowie 

gimnazjum i klasy siódmej wybrali się na prezentację 

doświadczeń na stację TALENTOWO NAUKOWE.  

 

O godzinie 10.10 wszyscy uczniowie zgromadzili się na 

sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęto prezentację talen-

tów poszczególnych uczniów.  

 

Od dawna wiadomo, że sam talent to nie wszystko. Aby 

osiągnąć sukces potrzeba dużo pracy. Wiedzą o tym 

uczniowie naszej szkoły wybitnie uzdolnieni w różnych 

dziedzinach. Dzięki swojej ciężkiej pracy zdobyli oni 

czołowe miejsca w konkursach i zawodach sportowych.  

 

Po odczytaniu długiej listy osiągnięć uczniów przyszedł 

czas na Talentowo muzyczne. Tu wystąpili uczniowie, 

posiadający nieprzeciętne zdolności muzyczne, które 

rozwijają w szkole muzycznej . Z uwagą wysłuchaliśmy 

koncertu: Nikoli Nawrockiej, Oli Pasieki, Mateusza 

Czerwa, Dominika Jaworskiego, Malwiny Nawrockiej.  

 

Następnie przyszedł czas na wokalistów - laureatów 

konkursu „Złota Nutka” oraz uczniów z oddziału przed-

szkolnego i klas I-III.  

 

Na kolejnej stacji - Talentowo taneczne-  zaprezento-

wali się: 

najmłodsi uczniowie w tańcu „ Dżungla”, klasa I wyko-

nała zumbę,  klasa II pokazała układ taneczny pt. 

„Wiosenny taniec”, klasa III zatańczyła dla nas słynną 

„Belgijkę”. Na koniec prezentacji tanecznych uczennica 

klasy IV Natalia Łysy wykonała układ baletowy pt. 

”Magiczny sen”. 

 

W przerwie pokazów tanecznych uczennica oddziału 

przedszkolnego Ania Stec przeczytała krótką bajeczkę 

pt: „Wiosenne porządki”. Aż trudno uwierzyć, że przed-

szkolak potrafi czytać płynnie, z odpowiednią dykcją i 

intonacją. Brawo!  

 

Na ostatniej  stacji - Talentowo sportowe -  Emilia Kuź-

ma, Izabela Kozioł i Weronika  Kitowska pokazały jak 

niemożliwe staje się możliwe wykonując niesamowite 

akrobacje  gimnastyczne. 

 

Pokaz zapasów w wykonaniu Magdy Sobstyl, Julii Sob-

styl, Nikodema Żuka, Dominika Jaworskiego  zakończył 

prezentację talentów. 

 

Na zakończenie imprezy Pani Dyrektor poczęstowała 

wszystkich uczniów słodyczami. Dziękujemy! 

 

Tego dnia były specjalnie przygotowane stroje, układy 

taneczne, pokazy sportowe i doświadczalne, występy 

wokalne i recytatorskie oraz gry na różnych instrumen-

tach. Wysiłek został nagrodzony brawami, głosami po-

dziwu i zachwytu, co niewątpliwie było najwspanialszą 

nagrodą dla artystów. Podróż do TALENTOWA pokazała, 

że nie brakuje uzdolnionych uczniów, którzy mają szan-

sę osiągnąć sukces w reprezentowanych przez siebie 

dziedzinach.  

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy wytrwałości w dosko-

naleniu nieprzeciętnych zdolności! 

 

 

 

Beata Nosek, Mariola Wanat 

Uczniowie prezentowali swoje talenty 
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TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SUŁÓW 

W środę 14.03.2018r. odbył się Międzyszkolny Turniej 

Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sułów. 

 

W zawodach wzięły udział cztery drużyny, jednak naj-

lepsi okazali się gospodarze zgarniając dwa pierwsze 

miejsca w/w imprezy. Na trzecim miejscu uplasowała 

się drużyna z Nielisza, natomiast na czwartym zespół z 

Michalowa. Królem strzelców został Konrad Brodaczew-

ski a jego kolega z drużyny Konrad Czop został najlep-

szym bramkarzem turnieju. Opiekunem był Mariusz Łoś. 

 

ZS w Sułowie 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku odbył się turniej tenisa 

stołowego dziewcząt i chłopców szkół podstawowych o 

puchar przechodni wójta gminy Sułów. Organizatorem 

turnieju była Szkoła Podstawowa w Tworyczowie 

(zwycięzca poprzedniego turnieju). W turnieju udział 

wzięły Szkoły Podstawowe z terenu gminy Sułów: SP 

Sułów, SP Tworyczów i SP Michalów. 

     

Singiel Dziewczęta 

1. Natalia Walas – SP Tworyczów  

2. Milena Rak – SP Sułów                                   

3. Julia Kukiełka – SP Michalów           

Singiel Chłopcy: 

1. Marcel Momot – SP Sułów                                   

2. Karol Daniłowicz – SP Michalów                          

3. Mateusz Matyjaszek – SP Tworyczów                   

  

Debel Dziewczęta:                              

1. Natalia Walas/Małgorzata Kołcon – SP Tworyczów       

2. Milena Rak/Wiktoria Godzisz – SP Sułów                    

3. Amelia Zakrzewska/Agata Bąk – SP Michalów       

  

Debel Chłopcy: 

1. Marcel Momot/Michał Magdziarz – SP Sułów             

2. Mateusz Makaj/Mateusz Matyjaszek – SP Tworyczów 

3. Nikolas Sztochel/Miłosz Piróg – SP Michalów    

  

Klasyfikacja drużynowa szkół: 

1. SP Tworyczów                     

2. SP Sułów                                      

3. SP Michalów                      

  

Wszyscy zawodnicy w grach singlowych i deblowych 

otrzymali pamiątkowe statuetki. Ponadto szkoły otrzy-

mały pamiątkowe dyplomy w klasyfikacji drużynowej.  

 

ZS w Michalowie 

Uczestnicy rozgrywek w Tworyczowie 

ANTYNIKOTYNOWY MARSZ 

12 kwietnia 2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego 

wzięły udział w marszu antynikotynowym, który odbył 

się w ramach realizacji programu „Czyste powietrze 

wokół nas” w powiązaniu ze Światowym Dniem Zdro-

wia, który obchodziliśmy 7 kwietnia bieżącego roku. 

 

 Dzieci wędrowały po miejscowości z transparentami „ 

NIE PAL – STOKROTNIE PROSZĘ”, CZYSTE POWIETRZE 

WOKÓŁ NAS Z POSTACIĄ DINUSIA”, „PROPONUJĘ RUCH I 

WITAMINKI ZAMIAST NIKOTYNKI” oraz z balonami na 

których wypisane były hasła antynikotynowe. 

 

ZS w Michalowie 

Wspólne zdjęcie z patronem rozgrywek 

Dzieci chcą żyć w czystym powietrzu 
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ORZEŁ BIAŁY—NASZA DUMA 

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. W ramach jubileuszowych obcho-

dów, pod patronatem marszałka Senatu RP, Kancelaria 

Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs „Orzeł Biały 

– nasza duma” adresowany do uczniów szkół podstawo-

wych i ponadpodstawowych w całym kraju. Temat prac 

konkursowych to polskie godło, począwszy od Mieszka I 

do czasów współczesnych. 

 

Najważniejszym celem konkursu było zainteresowanie 

uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a 

także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z naji-

stotniejszych znaków polskiego państwa. Regulamin 

konkursu przewidywał, że prace mogły przedstawiać 

artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla 

godła państwowego. 

 

Konkurs składa się z 2 etapów: okręgowego, organizo-

wanego przez senatorów w swoich okręgach wybor-

czych oraz ogólnopolskiego, organizowanego w Senacie. 

W etapie okręgowym wzięły udział prace dwojga na-

szych uczniów: Aleksandry Mach z klasy V oraz Karola 

Daniłowicza z klasy VI. Opiekunem uczniów była pani 

Dorota Gnieciak. 

 

Dnia 19 marca 2018 r. o godz. 11.30 w Galerii Rzeźby 

prof. Mariana Koniecznego w Zamościu odbyło się uro-

czyste wręczenie nagród i dyplomów za udział w etapie 

okręgowym konkursu. Jury wybrało dwie prace, które 

wezmą udział w etapie ogólnopolskim. W kategorii 

uczniów klas IV – VII szkół podstawowych zwyciężył nasz 

uczeń – Karol Daniłowicz. 

 

W kwietniu 2018 r. prace, które zwyciężyły podczas 

etapu okręgowego, zostaną zaprezentowane w Senacie 

podczas uroczystego spotkania z ich autorami. Wtedy 

też nastąpi ogłoszenie listy ogólnopolskich laureatów 

konkursu. 

 

ZS w Michalowie 

Prace wykonane przez uczniów z Michalowa 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ 

Zajęcia prowadziła pani Maria Żur - nauczycielka edu-

kacji wczesnoszkolnej, która otrzymała certyfikat ukoń-

czenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować" zorgani-

zowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy we współpracy z panią Renatą Dudą i panią Ewą 

Latawiec. 

Podczas zajęć uczniowie klas I-III utrwalali sobie znajo-

mość numerów telefonów alarmowych, dowiedzieli się, 

do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy znajdą się 

w niebezpiecznej sytuacji. Nauczyli się jak wezwać po-

moc do osoby poszkodowanej w wypadku. Sprawdzali 

przytomność osoby poszkodowanej oraz układali ją w 

bezpiecznej pozycji bocznej. Wykorzystując manekin 

MiniAnia dzieci uczyły się, jak pomóc rannemu, który 

nie oddycha. Uczniowie przeprowadzali resuscytację. 

Wszyscy zapamiętali, że należy wykonać 2 oddechy ra-

townicze i dokonać 30 ucisków klatki piersiowej. 

 

Obejrzeli też filmy instruktażowe pt. „Doktor Kręcio-

łek” i „Spotkanie z Piotrusiem i z Kasią”. W szkoleniu 

wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane 

przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, 

m. in. podręczniki do nauki pierwszej pomocy, tekturo-

we telefony komórkowe, manekiny MiniAnia i LittleA-

nia. 

 

Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Uczniowie chętnie 

wzięli w nich udział. Szybko uczyli się czynności nie-

zbędnych do ratowania życia. Świetnie radzili sobie z 

praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy. Pozy-

tywnym efektem podjętych przez nas działań jest to, 

że już od najmłodszych lat dzieci oswajają się ze świa-

domością o  konieczności niesienia pomocy poszkodo-

wanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu 

wypadku, potrafią prawidłowo wezwać pomoc przez 

telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie 

poszkodowanej. Uczą się  odpowiedzialności za siebie i 

innych. 

Maria Żur  

Dzięki takim zajęciom dzieci mogą uratować życie 
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DZIEŃ ZDROWIA 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 

kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji 

Zdrowia.  

 

Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Zdrowie dla wszyst-

kich”. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie 

uwagi na problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw 

na całym świecie. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w naszej 

szkole zostały podjęte następujące działania:  

-  uczniowie klasy 0 przygotowywali sałatki owocowe, 

- uczniowie klasy I – III pod kierunkiem wychowawców 

wykonali plakaty promujące zdrowe odżywianie  i higie-

nę osobistą, 

- wykonane zostały gazetki tematyczne, 

- na lekcjach biologii i przyrody odbył się cykl prezenta-

cji multimedialnych: „Śniadanie dla zdrowia”, 

„Antyoksydanty w warzywach i owocach”, „Żywienie a 

postępy w nauce”, „Jak czytać etykiety produktów spo-

żywczych?”, „Zdrowy styl życia – co to znaczy?”, 

- chętni uczniowie mogli obliczyć swoje BMI, 

- podczas długiej przerwy odbył się mecz piłki siatko-

wej. 

 

 

Podjęte działania z pewnością przyczynią się 

do podniesienia świadomości na temat zdrowego odży-

wiania i  aktywności ruchowej, skłonią do zmiany posta-

wy i prowadzenia zdrowego stylu życia. 

 

Marta Misiarz 

CAŁY DZIEŃ KULTURALNIE—WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA 

We wtorek 13.03.2018r. uczniowie klas IV, V, VI, VII 

uczestniczyli w wycieczce do Zamościa. Poranek rozpo-

częliśmy filmem „Cudowny chłopak” w kinie Stylowy. 

Po południu czas spędziliśmy na zwiedzaniu Arsenału. 

 

Film „Cudowny chłopak” porusza ważne dla każdego 

problemy: Dlaczego chcemy być lubiani i mieć przyja-

ciół? Dlaczego oceniamy innych po wyglądzie? Dlaczego 

tak lubimy wytykać wady innych, a nie dostrzegać ich 

zalet? Na postawione pytania moglibyśmy odpowie-

dzieć, że taki jest człowiek. Jednak pojechaliśmy do 

kina, by zrozumieć coś bardziej głębokiego. Film nau-

czył nas, że każdy potrzebuje przyjaciela i akceptacji. I 

o tym pamiętajmy. 

 

Arsenał pozwolił także spojrzeć na życie człowieka z 

refleksją. Broń różnego kalibru i rodzaju, wielkie i małe 

armaty, wyrzutnie rakietowe, czołgi, samoloty. Powsta-

nia, oblężenia, wojny. To daje do myślenia! Przez wieki 

człowiek stawał przeciw człowiekowi, walczył, strzelał 

zdobywał. Słowem historia także uczy przyjaźni i ak-

ceptacji.   

 

Wycieczkę uważamy za udaną, pogoda dopisała, pani 

przewodnik ciekawie opowiadała o walkach, uzbrojeniu 

żołnierzy. A młodzież, mamy nadzieję, czegoś nauczyła 

się o przyjaźni i nienawiści, nie tylko z filmu ale także z 

historii naszego kraju i regionu. Nie musimy jechać da-

leko, by ciekawie spędzić czas. Zachęcamy. 

 

 

Opiekunowie wycieczki:  

Małgorzata Szymanek, Renata Duda, Anna Godzisz 

ZAJĘCIA Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM 

28 marca 2018r. w naszej szkole odbyły się dwa spotka-

nia z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym – p. 

Markiem Maciągiem. 

 

Ratownik przybył do naszej szkoły na zaproszenie p. 

Anny Jaworskiej. 

 

Pierwsze spotkanie odbyło się z dziećmi z oddziału 

przedszkolnego, które od września realizują ogólnopol-

ski program „Czyste powietrze wokół nas”. 

 

Celem tego programu jest między innymi zwiększenie 

wiedzy na temat skutków palenia papierosów. W ra-

mach działań tego programu został zaproszony ratownik 

medyczny. Podczas tego spotkania, p. Marek uświado-

mił dzieciom, że palenie papierosów jest szkodliwe dla 

zdrowia człowieka i prowadzi do licznych chorób. Po-

nadto przekazał dzieciom podstawowe wiadomości na 

temat udzielania pierwszej pomocy oraz udzielił in-

struktażu jak reanimować osobę nieprzytomną. Nauczył 

dzieci jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej 

ustalonej. 

 

ZS w Michalowie 

Dzieci uczą się cenić zdrowie 
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„PODRÓŻE PO LITERATURZE”—KONKURS RECYTATORSKI 

28 marca 2018 odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recy-

tatorski „Podróże po literaturze” organizowany pod 

honorowym patronatem Wójta Gminy Sułów. 

 

Przesłuchanie uczestników odbyło się w dwóch katego-

riach  wiekowych. Kategorię I stanowili uczniowie szkół 

podstawowych klas IV – VII. Ich zadaniem było pamię-

ciowe opanowanie wybranego przez siebie utworu poet-

yckiego. Kategoria II to gimnazjaliści, którzy musieli 

nauczyć się na pamięć wybranego fragmentu prozy. 

Niestety, w  tej grupie wiekowej, uczestnikami  byli  

tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Sułowie. 

 

Regulamin konkursu stwarzał możliwość prezentacji 

własnej twórczości promującej gminę Sułów. 

 

Do konkursu przystąpili uczniowie szkół z terenu gminy 

Sułów: Szkoły Podstawowej w Sułowie, Szkoły Podsta-

wowej im. św. Jana Pawła II  w Michalowie, Szkoły Pod-

stawowej w Tworyczowie. Łącznie 14 osób. 

 

Komisji przewodniczyła Pani Hanna Mrówczyńska –

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Poździk w 

Sułowie oraz nauczyciele- Panie: Dorota Gnieciak,  Re-

nata Duda, Marzena Złomańczuk, Iga Niewiadomska –

Kostrubiec. 

 

Nagrody otrzymali: 

 

I kategoria  kl. IV-VII: 

I miejsce: Natalia Krzyszczak Szkoła Podstawowa w 

Sułowie oraz Wiktoria Jarmuł Szkoła Podstawowa w 

Tworyczowie. 

II miejsce: Iwona Pomarańska Szkoła Podstawowa w 

Sułowie 

III miejsce: Nikola Czop Szkoła Podstawowa w Sułowie 

 

Jury przyznało także wyróżnienia za  wybór utworów 

promujących piękno naszego regionu. Wyróżnienia 

otrzymały uczennice kl. V ze Szkoły Podstawowej im. 

św. Jana Pawła II  w Michalowie: Kamila Nizio, Aleksan-

dra Grela 

 

Kategoria II: uczniowie gimnazjum.  

I miejsce: Malwina Nawrocka  Szkoła Podstawowa w 

Sułowie. 

II miejsce:  Dominik Kijek  Szkoła Podstawowa w Suło-

wie 

III miejsce:  Marlena Mazur Szkoła Podstawowa w Suło-

wie 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział  w konkur-

sie i nauczycielom za opiekę merytoryczną. 

 

 

                                                                                                              

ZS w Sułowie 

ZEMSTA W ZAMOŚCIU 

13 kwietnia 2018 r. grupa uczniów z klas: VI, VII i II 

gimnazjum obejrzała w Zamojskim Domu Kultury chyba 

najczęściej wystawianą sztukę hrabiego Aleksandra Fre-

dry pt. ,,Zemsta” w wykonaniu aktorów Narodowego 

Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. 

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Anna Jaworska 

i Dorota Gnieciak. 

 

Na kilkadziesiąt minut uczniowie mogli zapomnieć o 

świecie, który ich otacza i zatopić się w świat bohate-

rów ,,Zemsty”, którzy, mimo swych przywar, mają w 

sobie coś takiego, że nie da się ich nie lubić. Insceniza-

cja była humorystycznym, nieukrywającym wad, ale 

pełnym ciepła i pobłażliwości obrazem dawnego świata 

szlacheckiego reprezentowanego przez Papkina - 

tchórzliwego fircyka ślepo zapatrzonego w wielki świat; 

Cześnika – porywczego zawadiakę i rębajłę, który szyb-

ciej działa niż myśli; pozornie skromnego, a w rzeczy-

wistości obłudnego i chciwego Rejenta, czy Klarę i Wa-

cława, gotowych do różnych, nie zawsze moralnie wła-

ściwych zachowań, aby być razem. 

 

Mimo że sztuka przedstawiała wydarzenia rozgrywające 

się na cichej i spokojnej polskiej wsi końca XVIII wieku, 

to miała wymiar uniwersalny, bowiem czasy się zmie-

niają, ale ludzie pozostają tacy sami… 

 

Z tego powodu przedstawienie było swego rodzaju lek-

cją historii z przymrużeniem oka, ale przede wszystkim 

dało możliwość przyjrzenia się sobie w krzywym zwier-

ciadle. Wszak wszyscy wiemy, że śmiech to zdrowie… 

 

 

Dorota Gnieciak 

Młodzi recytatorzy 
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Delikatne, romantyczne kwiatki, niepozorne, często 

schowane w trawie, bo natura poskąpiła im słusznego 

wzrostu, za to w zamian ofiarowała niezwykły zapach, 

który rekompensuje wszystko.  

 

Kto raz posadzi fiołki, będzie je miał w ogrodzie już 

zawsze, choć niekoniecznie w jednym, wybranym miej-

scu. Kwiaty te mają bowiem dusze włóczykijów, dosko-

nale przemieszczają się za pomocą długich rozłogów, 

potrafią też się rozsiewać. Co roku na wiosnę pojawiają 

się tu i tam, pomiędzy wystającymi korzeniami drzew, 

w spękaniach schodków, u podnóża tarasu. 

 

Fiołek wonny to zdecydowanie najbardziej pachnący 

przedstawiciel swojej rodziny, jednak warto mieć w 

ogrodzie także inne gatunki tych bylin. W Polsce rośnie 

dziko ponad 30 gatunków z rodzaju Viola , ale to fiołek 

wonny (Viola odorata) podbił nasze serca. Pełnia jego 

kwitnienia przypada właśnie w kwietniu, w tym czasie 

rozwijają się też sercowate liście, dekoracyjne przez 

cały sezon.  

Kwiaty te tworzą niewysokie kępy (8-12 cm), które jed-

nak szeroko się rozrastają. Fiołki lubią zacienione miej-

sca pod drzewami i murami, szczególnie tam, gdzie 

gleba zawiera dużo próchnicy. Ze względu na swoje 

walory i dość dużą popularność gatunek ten doczekał 

się kilku odmian hodowlanych. Mieszańce tworzą się też 

samoistnie poprzez krzyżowanie, dzięki czemu powsta-

ją rośliny o kwiatach różowych, kremowych i bordo-

wych.  

 

Fiołek leśny (V.silvestris) Jest nieco wyższy niż inne 

gatunki, dorasta do 15-20 cm. Jasnofioletowe kwiaty na 

długich szypułkach ukazują się w kwietniu i maju. Fio-

łek ten powszechnie rośnie w cienistych lasach liścia-

stych, ma małe wymagania.  

 

Fiołek rogaty (V. cornuta) Słynie z intensywnie pachną-

cych kwiatów o średnicy około 2 cm, które rozwijają się 

od maja do sierpnia. W zależności od odmiany są one 

ciemno lub jasnofioletowe oraz żółte. Stanowi krótko-

trwałą ozdobę ogrodu, ale sam odradza się z nasion.  

 

Fiołek motylkowaty (V.sororia) tworzy kępy osiągające 

wysokość 15 cm. Rozwijające się w kwietniu i maju 

kwiaty są białe i przystrojone w różne wzorki np. kropki 

u odmiany Freckles. Fiołek ten świetnie nadaje się do 

obsadzania skalniaków i rabat.  

 

Fiołek trójbarwny (V. tricolor) Żółty, fioletowy i biały, 

wszystkie te kolory występują na jego drobnych, deli-

katnie pachnących kwiatach. Jest to mało wymagający 

gatunek, preferuje zarówno słońce, jak i półcień. Ła-

two się rozsiewa i krzyżuje z innymi gatunkami. Jako 

jeden z kilku gatunków był hodowlanym materiałem 

wyjściowym do uzyskania bratków ogrodowych. 

 

Uprawa fiołków nie jest szczególnie trudna. Rośliny te 

lubią półcień, a także próchniczną, wilgotną glebę. Ra-

baty pod drzewami, obrzeża trawników, podjazdy, 

ogródki skalne, wąskie kwietniki przy ścianie domu, 

przedogródki  - to wszystko miejsca doskonałe dla fioł-

ków. Wyznaczone kwatery i schludne klomby nie są dla 

nich, bowiem kwiaty te potrafią przekroczyć wyznaczo-

ne im granice. W celu rozmnożenia, wiosną lub pod ko-

niec lata rozrośnięte kępy dzielimy na mniejsze. Można 

też odciąć rozłogi z młodymi roślinami lub wysiewać 

nasiona.  

 

Fiołki można także….jeść! Tak, są one całkiem smaczne 

i zawierają sporo witaminy C. Spożywa się je na suro-

wo, a także w syropach i nalewkach (fiołkówkach). 

Można je także kandyzować; wystarczy roztrzepać w 

miseczce białko jaja kurzego, maczać w nim kwiatki, a 

potem „panierować” je w cukrze pudrze.  

 

 

Opracowała: Marta Radzik 

 

 

Źródła: 

1. www.rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/byliny/

fiolek-wonny,5_130  

2. pl.wikipedia.org/wiki/Fiołek  

3. www.ogrod-amat.strefa.pl 

Fiołki pięknie się prezentują jako kwiaty  

doniczkowe 

SŁODKIE FIOŁKI 

Fiołek wonny—pięknie pachnie w naszych ogrodach 
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Przypadająca na pierwsze dni kwietnia tegoroczna 

Wielkanoc dała nam okazję do radosnego rodzinnego 

świętowania, nawet w obliczu wyjątkowo kapryśnej 

wiosennej pogody. Świąteczne spotkania były także 

dobrą okazją do złożenia życzeń imieninowych wszyst-

kim Grażynom i Grażynkom, a zatem solenizantkom z 

dnia 1 kwietnia. Spośród wielu imion męskich, kojarzo-

nych z kwietniowym kalendarzem, zdecydowanie naj-

częściej pojawia się imię Leon.  

 

 

Grażyna 
 

Chociaż jest to imię pochodzenia litewskiego, wywo-

dzone od słowa graża – piękna, jest ono jednocześnie 

przepięknym tworem literackim, stworzonym przez Ad-

ama Mickiewicza dla tytułowej bohaterki swojego poe-

matu z 1823 roku.  

 

Grażyna jest osobą dobrą i wrażliwą na problemy in-

nych. Ma bardzo sympatyczny sposób bycia – jest miłą, 

uśmiechniętą i wdzięczną kobietą. Przejmuje się losem 

otaczających ją ludzi i zawsze chętnie pomaga innym. 

Jest także ambitna i bardzo skrupulatna. Wszystko pla-

nuje z najmniejszymi szczegółami. Ciężko pracuje na 

swój sukces, ale zna własne możliwości i umiejętnie je 

wykorzystuje. Odnajduje się w świecie nauki. To inte-

lektualistka, której dociekliwość przydaje się w prowa-

dzonych badaniach. Grażyna to kobieta fascynującą, 

otoczoną swoistą aurą tajemniczości. Nie narzeka na 

brak znajomych oraz adoratorów. Opiekuje się bliskimi, 

a wobec partnera życiowego pozostaje wierna i czuła. 

 

Kobiety noszące to imię świetnie odnajdują się w roli 

matki i żony. Potrafią perfekcyjnie urządzić dom i 

sprawnie go prowadzić. Zaplanują każdy wydatek, każ-

dy wspólny wypad, każde wydarzenie i można mieć 

pewność, że wszystko przy nich się uda. Przede wszyst-

kim jednak Grażyny są pełne miłości, oddania i czuło-

ści. To także kochające matki obdarzone niezawodną 

intuicją. Choć bywa, że mają skłonności do dominacji.  

 

W kontaktach towarzyskich Grażyna zdecydowanie woli 

uchodzić za skromną, aby uwypuklić swoją wartość. 

Posiada nieprzeciętne wyczucie i potrafi wyswatać swo-

ich znajomych. Jest ekstrawagancką oraz zagadkową 

osobą, która posiada wyjątkowe zdolności przystoso-

wawcze i wszędzie czuje się swobodnie, ale nigdy nie 

wiadomo, czy akurat wybuchnie, czy też zacznie się 

śmiać. Z towarzystwa wyróżnia się zarówno postępowa-

niem, jak i nienagannym wyglądem, cechującym się 

perfekcyjnie dobranymi dodatkami i idealnym makija-

żem. Właściwie nigdy nie przestaje pomagać. Ma milio-

ny pomysłów na minutę i wszystkie chce zrealizować. 

 

Na płaszczyźnie zawodowej jest ona osobą równie ak-

tywną co otwartą. Interesuje się wieloma rzeczami i z 

łatwością przyswaja wszelkie informacje. Grażyna do 

wszystkiego dąży ciężką pracą. Zmierza do realizacji 

ustalonych zadań wytrwale i nic nie jest w stanie jej 

przeszkodzić. Pierwsza zgłosi się do nowego projektu, 

pierwsza opracuje innowacyjną strategię. Brakuje jej 

konsekwencji w działaniu, ale może osiągnąć wymarzo-

ny sukces. 

 

Imieniny Grażyny: 

Grażyna obchodzi imieniny: 1 kwietnia i 26 lipca. 

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Graży-

ny jest 1 kwietnia. 

 

Leon 
 

Imię to posiada łaciński rodowód. Wywodzi się ono od 

słowa leo (lew) i oznacza człowieka silnego i odważnego 

jak lew. Mężczyzna obdarzony imieniem Leon jest zde-

cydowany i stanowczy. Zawsze wie, czego chce, dzięki 

czemu nie ma najmniejszych problemów z podejmowa-

niem nawet najważniejszych życiowych decyzji i robi to 

bez zbędnej zwłoki. Jest bardzo odważny i nie zraża się 

niepowodzeniami. 

Nawet w sytuacji 

najdotkliwszej po-

rażki, można mieć 

pewność, że nie 

odstąpi od swojego 

postanowienia, 

wręcz przeciwnie, 

urażona duma i 

ambicja sprawią, 

że jeszcze chętniej 

zabierze się do 

realizacji danego 

zadania, które z 

pewnością dopro-

wadzi do szczęśliwe-

go końca.  

 

W stosunku do innych ludzi Leon jest nastawiony bardzo 

przyjaźnie i życzliwie. Poproszony o pomoc, stara się w 

miarę możliwości jej udzielić, nawet jeśli przysporzy 

mu to sporo trudności, z  pewnością nikt nie spotka się 

z jego odmową. Jest także człowiekiem ogromnie spra-

wiedliwym. Sam zawsze zachowuje się fair, a jednocze-

śnie dba, by jego znajomi, przyjaciele i rodzina prze-

strzegali zasad moralnych, zwłaszcza tych związanych z 

zachowaniem wobec innych ludzi. Jest honorowy i 

współczujący więc nie pozwoli, by ktoś w jego obecno-

ści obrażał czy krzywdził drugą osobę. Jednocześnie 

Leon nie jest typem samotnika, potrzebuje licznego 

towarzystwa i dobrej zabawy. Wśród radosnych kompa-

nów czuje się jak ryba w wodzie. Sam jest bardzo życz-

liwy, otwarty, rozmowny i wesoły. 

 

Mimo iż nie jest szczególnie potulny i nie lubi, kiedy 

ktoś nim rządzi, unika postawy buntowniczej, gdyż jest 

człowiekiem lojalnym i przestrzegającym zasad współ-

życia w społeczeństwie. Raczej nie stanie na czele 

przewrotu, chyba że nie będzie już mógł patrzeć na 

dziejącą się jawną niesprawiedliwość. Zawsze jednak, 

nim sięgnie po ostateczne środki, stara się doprowadzić 

do kompromisu, bo nie lubi nieporozumień i w miarę 

możliwości stara się ich unikać we wszystkich sferach 

swojego życia. 

 

IMIONA — CO O NAS MÓWIĄ? 

św. Leon Wielki 
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Jego życie osobiste i rodzinne są przeważnie spokojne i 

harmonijne, ponieważ bardzo zależy mu na zachowaniu 

dobrej atmosfery i nawet jeśli dla jej utrzymania miał-

by zrezygnować ze swego interesu, jest gotów się po-

święcić. Nie wywołuje konfliktów i wiele spraw przemil-

cza. 

 

Imieniny Leona: 20 lutego, 14 marca, 19, 22 kwietnia, 

12, 28 czerwca, 3, 17, 20 lipca, 10, 16 listopada. 

 

Patroni Leona: 

Św. Leon I Wielki (395-461) – papież w latach 440-461. 

Podniósł znacznie rangę Stolicy Apostolskiej. Dzielnie 

bronił Rzymu i Italii przed najazdem Hunów i Wanda-

lów. Był autorem cennych traktatów religijnych. 

 

Św. Leon II – papież. Ulepszył śpiew gregoriański i uło-

żył wiele hymnów. 

 

Św. Leon III – papież. Koronował Karola Wielkiego na 

cesarza rzymskiego. Zmarł w 816 roku. 

 

Św. Leon IX (1002-1054) – papież. Dokonał wielu zmian 

w Kościele. Wprowadził obowiązkowy celibat księży. 

Usunął ze stanowisk biskupów, którzy kupili sobie sta-

nowiska za pieniądze. 

 

Imię Leon upodobało sobie wielu dostojników kościel-

nych, stąd też tak liczne grono świętych patronów. Jed-

nym z nich jest Leon I Wielki, papież i doktor Kościoła. 

Urodził się on w Toskanii ok. 400 roku. Papież Celestyn 

I mianował go archidiakonem. Od młodych lat wyróżniał 

się tak wielką erudycją i zdolnościami dyplomatyczny-

mi, że nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez 

papieża do ważnych misji. Przebywając jako legat w 

Galii w roku 440, został obrany papieżem po śmierci 

Sykstusa III. 

 

Jego pontyfikat przypadł na okres licznych sporów teo-

logicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. 

Za czasów św. Leona Wielkiego powstały pierwsze re-

dakcje zbiorów oficjalnych modlitw liturgicznych w ję-

zyku łacińskim. Papież był obrońcą kultury zachodniej. 

Jako pierwszy papież otrzymał przydomek „Wielki”. Żył 

70 lat, zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie. Został po-

chowany w portyku bazyliki św. Piotra. Zachowało się 

po nim 200 listów i 100 mów wygłoszonych do Rzymian 

podczas różnych świąt. 

 

W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. 

Jest patronem muzyków i śpiewaków. 

 

W ikonografii św. Leon Wielki przedstawiany jest w sza-

tach papieskich i w tiarze, czasami w szatach liturgicz-

nych rytu wschodniego lub jako papież piszący. Jego 

atrybutami są: księga, kielich oraz orszak z półksięży-

cem, któremu zastępuje drogę. 

 

 

Opracowała: Marta Radzik 

 

Źródła: 

1. W. Michalski „Wielka księga imion” 

2. L. Wiklińska „Imiona dawniej i dziś” 

3. www.wikipedia.pl 

4. www.znaczenieimion.onet.pl 

„DOM—W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA” 

Kącik literacki 

Książka „Dom—w poszukiwaniu szczęścia” to zbór opo-

wiadań, które zostały napisane przez uczniów kl. VII 

oraz II i III gimnazjum  uczących się w Szkole Podstawo-

wej w Sułowie. Publikacja bierze udział w II edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Misja –

Książka!” organizowanego przez wyd. Ridero pod patro-

natem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiej Izby Książki.  

 

Autorzy: Ilona Szkołut, Patrycja Niemira, Dominik 

Kijek, Gabriela Skawińska, Agata Krawczyk, Marlena 

Mazur, Roksana Braszko, Jakub Kijek, Dawid Kijek   

„Rodzinna tajemnica” - Dawid Kijek, Jakub Kijek 

To był dzień, jak co dzień. Wróciłem ze szkoły 

i zacząłem odrabiać lekcje. Brat grał w Sims’y. Tworzył 

i uśmiercał członków rodziny. 

 

Zawsze myślałem, że ta gra jest głupia, 

ale rodzice nie zabraniali młodemu w nią grać. Właśnie 

Beti siedziała zamknięta w pokoju, a jej brat topił się 

w basenie, rodzice uśmiechnięci konwersowali, 

w kuchni gotował się obiad — przynajmniej 

tak wywnioskowałem po liście zadań. Nie mogłem wyjść 

ze zdziwienia, że członkowie rodziny w tej grze nic 

o sobie nie wiedzą. Dziwne, kto to wymyślił? 

 

Mama przyjechała z pracy, siadła w kuchni przy stole, 

nigdy nie była rozmowna, zawsze zmęczona, podiryto-

wana. Trudno, może takie czasy?! 

— Hej, mamo, 

— Hej, synku… — i tu urwała. 

 

Rozmowa nie zawsze nam się kleiła, ale dzisiaj jakoś 

przebrnęliśmy przez piętnaście minut „rozmownej ci-

szy”, która wydawała się nie kończyć. Standardowe 

pytania; co w szkole, czy jadłem obiad, co robię, prze-

rwał tata. Jak zwykle wrócił szczęśliwy z pracy, ma-

rząc, że wreszcie odpocznie w garażu przy remoncie 

motoru. Sprzęty jeżdżące, koszące i ich naprawa 
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to konik mojego taty, ubrudzony po uszy w smarze 

i zawsze szczęśliwy. Cały on. 

 

Jak co dzień zadał masę pytań o szkole, nauce. Ten 

to z patyczka w płocie potrafi się cieszyć. Ale się dob-

rali, ponuraczka i happy- men, jak w Simsach! 

 

Mama jest księgową a tata pracuje w stacji diagno-

stycznej przy przeglądach aut. Ta ciągle w papierach, 

a ten w maszynach. Jak się poznali? Nigdy nie pytałem. 

Z zamyślenia wyrwało mnie pytanie taty: 

— Chcielibyście może mieć więcej przestrzeni w domu? 

— Nie bardzo wiemy, w jakim sensie? — wtrąciłem. 

— Mam pewien plan — odparł tata z ciekawością 

i entuzjazmem na twarzy- planem tym jest remont 

strychu. 

— No dobrze, ale po co nam więcej miejsca? 

— A po to synku, że będziesz miał własny pokój, własny 

kąt do nauki, rozrywki. 

— I będę miał taki pokój, jaki będę chciał? 

— Jasne! 

— To kiedy zaczynamy? 

— Myślę, że dzisiaj możemy zacząć sprzątanie a resztą 

zajmiemy się później. 

 

We czwórkę weszliśmy po starych schodach, które led-

wo utrzymywały nasz ciężar. Tata oczywiście od razu 

potwierdził, że ich także czeka remont. Jak naprawiać, 

to wszystko! 

 

Gdy otworzyły się drzwi, spośród ciemności i kurzu wi-

dać było tylko promienie słońca, padające z okna da-

chowego na środek pomieszczenia. Dziwne, ni-

gdy nie chciałem z bratem buszować po strychu, nigdy 

tu nie wchodziłem, a nagle poczułem, że to miejsce 

może być wyjątkowe. Oprócz gratów i tumanu ku-

rzu nie było nic, co mogło zainteresować ludzkie oko. 

Zwykła rupieciarnia, którą należy uprzątnąć. Zabra-

łem się do roboty, mijały godziny a ja znosiłem 

z poddasza rzeczy, które na pewno pamiętały czasy 

pierwszych chrześcijan, no może pradziadka Francisz-

ka. Żmudna praca miała mi niedługo zaowocować poko-

jem z widokiem na niebo. Cóż, dla tego pomysłu może 

i warto przenosić pudła z książkami, butami, ubraniami 

i nie wiem, czym jeszcze, bo w pewnej chwili przesta-

łem zaglądać do kartonów. W końcu mój leniwy młod-

szy brat przyszedł mi z odsieczą i strych był prawie 

uprzątnięty. Jakub miał chyba nadzieję, że szybko wy-

niosę się od niego, bo zamiatał za dwóch. 

 

Wszystko już powynosiliśmy, więc chodziłem 

po strychu, patrząc na stare deski w ścianach 

i przybrudzony sufit, z którymi tata miał się za chwilę 

rozprawić i stworzyć tu mój nowy świat. Czy tego 

chciałem? Przyzwyczaiłem się do marudzenia Kuby, roz-

rzucanych koszulek i sterty jedzenia na biurku, i tego 

komputera, który nigdy się nie wyłączał. 

 

Skoro zostały tylko szafy, zaczęliśmy przenosić je 

do garażu. Po przesunięciu małego kredensu, zobaczy-

łem coś w kącie. To była książka albo coś do niej po-

dobnego. 

— Mamo? — zapytałem — co to za książka? 

— Nie mam pojęcia, otwórz i zobacz. 

 

Zrobiłem, jak kazała mama, wytarłem kurz 

i otworzyłem księgę. Tego nie można było nazwać księ-

gą, był to stary zeszyt, zapisany starannym pismem. 

Moim oczom ukazały się litery, które tworzyły zdania 

z pamiętnika. 

— To jest jakiś pamiętnik. Mamo, czy to twój? 

— Nie, to nie mój, ja nie pisałam pamiętnika. 

— Hmm… zobaczmy. 

 

Pośledziłem wzrokiem pamiętnik i stwierdziłem, 

że nie ma obrazków. Nudy, oddałem go więc mamie. 

Ona go otworzyła i zaczęła czytać. 

 

„Postanowiłem opisać to, co nam się przydarzyło 

i nadal trwa. Razem z moją siostrą nauczyliśmy się pi-

sać, a raczej nauczyła nas babcia. Nie chodzimy 

do szkoły, ale uczymy się w domu. Nigdy nie byłem 

na świeżym powietrzu. Nie wiem, jak tam jest. Jedyne, 

co widzę, to niebo i słońce. Wnioskując po pięknie nie-

ba, sądzę, że świat jest cudowny. Siedzimy na strychu, 

ponieważ dziadek nie toleruje naszego taty, a co się 

z tym wiąże, nas. Jedzenie i wszystko co potrzebne 

przynosi nam mama oraz babcia. Dziadek nie wie, 

że siedzimy na strychu. Gdy jesteśmy głośno, babcia 

przychodzi i nas uspokaja. Chciałbym wreszcie wyjść 

na zewnątrz”. 

 

— Jeju, to naprawdę straszne, jak można przetrzymy-

wać dzieci na strychu? — krzyknąłem. 

 

Mama, nie zwracając na mnie uwagi, przekartkowała 

na koniec pamiętnika i zaczęła czytać dalej. Ostatni 

wpis był taki: 

 

„Nareszcie! Pierwszy raz w życiu zobaczyłem cały ten 

świat. Jest naprawdę cudowny! Nasz dziadek zmarł 

i możemy oglądać cały ten krajobraz z bliska.” 

— Ciekawe, co to były za dzieci? 

— Ja znałam je osobiście — powiedziała mama. 

— Naprawdę? Skąd? — byłem strasznie zdziwiony. 

— Tak, to są wasi dziadkowie, a dokładnie dziadek 

i jego siostra. 

— Naprawdę? Jejku, nasz dom ma tajemnicę, super, 

a ja myślałem, że jesteśmy normalni! — krzyknął Kuba. 

Miał chyba rację, ta historia jest prawie jak z gry, tyl-

ko, że tak żyli prawdziwi ludzie, moi przodkowie. Żal 

mi ich, szkoda że dziadek i ciocia już nie żyją. Chętnie 

posłuchałbym ich opowiadań. Ta sytuacja wiele mnie 

nauczyła, nie można krytykować wszystkiego wokół, 

ale też należy widzieć piękno świata, bo nie wszyscy 

mieli taki luksus. 

 

Dzisiaj mam własny pokój, siedzę i oglądam świat przez 

okno, które tata wyciął w ścianie „…cały ten świat. Jest 

naprawdę cudowny!” — przypominają mi się słowa 

z pamiętnika. Zeszyt „dziadków” leży u mnie 

w pudełku. Niech leży! Jest to motywacja 

do poznawania świata, który stoi otworem. Rodzice 

myślą podobnie i chociaż mama nadal jest skryta 

i małomówna, to wiem, że ma ochotę na mały wypad 

w góry. Jej przodkowie nie mogli o tym pomarzyć, my 

wcielimy to w życie. A jej tajemniczość tłumaczę gena-

mi. Cóż, wiele dziedziczymy po przodkach… 



18  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Chcąc doznać pełni 

szczęścia, trzeba je 

dzielić z kimś drugim. 

 

Po tę książkę sięgnę-

łam tak naprawdę 

przez przypadek. Bę-

dąc akurat w bibliote-

ce i wypożyczając kilka 

innych pozycji moją 

uwagę zwróciła miła 

twarz widniejąca na 

okładce powieści Anny 

Ficner-Ogonowskiej 

„Alibi na szczęście”.  

 

Dopiero po jakimś cza-

sie dane mi było zrozu-

mieć, że nie przez 

przypadek książka ta trafiła w moje ręce i została odda-

na tego samego dnia kiedy właśnie wybrałam się do bi-

blioteki. Po skończeniu książki chciałam jak najszybciej 

przeczytać drugi tom. Szybko się rozczarowałam, gdyż 

książka została wypożyczona, a w kolejce czekało na 

nią już kilka osób. Desperacja i chęć poznania dalszych 

losów bohaterów zmusiła mnie do dokonania zakupu 

wszystkich czterech części cyklu.  

 

Główną bohaterką powieści jest Hania – młoda nauczy-

cielka, niezwykle doświadczona przez los. Na szczęście 

ma przy swoim boku najlepszą przyjaciółkę rozrywkową 

Dominikę, która potrafi wyciągnąć ją nawet z najwięk-

szego dołka. Jest jeszcze pani Irenka, poczciwa starsza 

kobieta, mieszkająca nad morzem, której dom jest 

ostoją dla głównej bohaterki. Hania bardzo często ją 

odwiedza, a rokrocznie spędza tam całe wakacje. Nad 

morzem odnajduje spokój, możliwość wyciszenia i wy-

poczynku, zastrzyk energii, natomiast w domu pani 

Irenki zawsze czekają na nią domowe przetwory, ciasta 

i inne smakołyki, a przede wszystkim wiele dobrych i 

słusznych rad,  zawsze trafnie wypowiedzianych przez 

starszą kobietę. Żeby nie było tak feministycznie w po-

wieści pojawiają się również Mikołaj i Przemek, którzy 

wprowadzają zamęt w życie obu przyjaciółek.  

 

 Książka choć sporej objętości wciąga natychmiast i to 

w taki sposób, że przez kolejne kartki powieści niemal-

że frunie się jak na skrzydłach. Barwne opisy pisane 

pięknym językiem, intrygujące losy każdego z bohate-

rów, zabawne dialogi, dramaty przeplatane z zabawny-

mi historiami, a wszystko składa się w jedną wspaniałą 

całość. Ta obyczajowa powieść zaciekawi, mocno wzru-

szy, ale też często rozbawi do łez.  

 

Aleksandra Jaworska 

RECENZJA - ALIBI NA SZCZĘŚCIE 

Pasjonująca powieść oparta na losach dziennikarki Emi-

ly Hahn w okupowanym Hongkongu w czasach drugiej 

wojny światowej. 

 

Młoda amerykańska dziennikarka Stevie Steiber przyby-

wa do Hongkongu. Jest lato 1940 roku. Europa trawiona 

gorączką okrutnej wojny pozostaje mglistym, odległym 

kontynentem. Przebojowa Stevie marzy o napisaniu 

poważnej książki, biografii trzech sióstr, pochodzących 

z bogatej i wpływowej rodziny Song. Zadanie jest jed-

nak ambitne, a jego realizacja wymaga czegoś więcej 

niż zwykła determinacja i szaleńczy upór. Początkowo 

pobyt w Hongkongu upływa Stevie na zbieraniu plotek i 

chodzeniu na przyjęcia. Jej chiński znajomy Jishang, 

próbuje przeciągnąć ją na właściwą stronę dziennikar-

skiej barykady i angażuje w działalność swojego opinio-

twórczego, kontrowersyjnego pisma. 

 

Major Harry Field, brytyjski agent wywiadu, zostaje 

wysłany do Hongkongu w celu śledzenia podejrzanej 

aktywności na terenie kolonii. Intryguje go tajemniczy 

Jishang, zaś amerykańska korespondentka budzi jego 

zainteresowanie. Tętniący życiem, dekadencki, fascy-

nujący  Hongkong, z chwilą ataku Japończyków, przera-

dza się w sparaliżowaną grozą wojenną pułapkę. Wyjąt-

kowo okrutni najeźdźcy zmieniają piękne miasto w dy-

miące zgliszcza, siejąc wokół terror i zniszczenie.  

  

Kwitnący romans 

Stevie i Harrego, któ-

rego owocem jest ma-

ły Hal, zostaje wysta-

wiony na najtrudniej-

szą z możliwych prób, 

próbę wojny.  

 

Książka pisana jest 

lekkim, zajmującym 

stylem. Wartka akcja i 

dopracowane portrety 

psychologiczne boha-

terów stanowią dodat-

kowe atuty tej powie-

ści. Wielowątkowe 

losy postaci stawiają 

ich na ostrzu najtrud-

niejszych ludzkich wy-

borów. Tło historyczne 

oraz pejzaże Hongkongu zostały opisane w sposób zdra-

dzający dbałość o szczegóły, ciekawy, barwny, z troską 

o dobre obrazy i wyraziste sylwetki nawet pobocznych 

postaci. 

 

Marta Radzik 

RECENZJA - PRZYSTAŃ NA KRAŃCU ŚWIATA 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

ALBERTY 

 

25 dag mąki pszennej, 6 dag mąki ziemniaczanej, 5 dag 

masła, 12 dag cukru, 1 jajko, cukier waniliowy, pół 

szkl. śmietany lub kefiru, 1 łyżeczka proszku do piecze-

nia, 2 dag masła do wysmarowania blaszki.  

 

Jajko rozmącić ze śmietaną. Masło posiekać z przesianą 

mąką zmieszaną z proszkiem, dodać resztę składników, 

zagnieść gęste ciasto. Wywałkować na grubość 1/3 cm, 

nakłuć widelcem, wyciąć foremką kwadraty, ułożyć na 

posmarowanej blasze. Wstawić do nagrzanego piekarni-

ka, upiec na złoty kolor. 

ŻEBERKA W SOSIE 

 

50 dag żeberek, 2 dag mąki, tłuszcz, 30 dag marchwi, 

mleko, 20 dag groszku konserwowego, ½ szkl. białego 

wina wytrawnego, natka pietruszki, sól, pieprz, estra-

gon do smaku.  

 

Żeberka umyć, pokroić na porcje, osuszyć, posypać 

przyprawami i mąką, zrumienić na silnie rozgrzanym 

tłuszczu, skropić wodą, dusić do miękkości pod przykry-

ciem. Marchew umyć, obrać, opłukać, ugotować z do-

datkiem mleka. Po ugotowaniu wyjąć, pokroić karbo-

wanym nożem w paseczki. Miękkie żeberka wyjąć. Sos 

połączyć z marchewką, groszkiem, winem i pozostałą 

mąką wymieszaną z małą ilością wody. Chwilę poddu-

sić, dodać posiekaną natkę, doprawić, polać żeberka. 

Podawać z ryżem i zieloną sałatą. 

ZUPA WŁOSKA 

 

20 dag kości, 25 dag włoszczyzny, 1 ¾ l wody, 12 dag 

makaronu (rurki lub kolanka), pól szkl. śmietany, 3 dag 

mąki, 1-2 żółtka (surowe), 4 dag sera żółtego tartego.  

 

Z kości i warzyw opłukanych, oczyszczonych ugotować 

wywar. Osobno ugotować makaron i włożyć do wazy. 

Wywar przecedzić, podprawić zawiesiną z mąki wymie-

szanej w pół szkl. wody, zagotować, połączyć ze śmie-

taną rozmąconą z żółtkami. Wlać do wazy, włożyć star-

ty ser. 

„Sekrety Wsi” zapraszają mieszkańców Gminy Sułów do składania drobnych ogłoszeń typu „kupię”, 

„sprzedam” lub inne. Ogłoszenia są całkowicie bezpłatne. Jest to świetny sposób dotarcia do bardzo dużej 

liczby lokalnych mieszkańców. Wg naszych szacunków, każdy numer „Sekretów Wsi” czyta ok. 1000 osób. 

 

* * * 

Pilnie poszukuje opiekunki do pięciomiesięcznej dziewczynki. Mieszkam w Sułowie. Godziny i warunki pracy do 

ustalenia. Chętne osoby proszę o kontakt telefoniczny. Tel. 739-421-091. 

Ogłoszenia 
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Jaś i Małgosia idąc przez las zgrzeszyli. Pobożny Jaś 

postanowił, że pójdą do najbliższego kościoła wyspo-

wiadać się z grzechu.  

- Proszę księdza zgrzeszyłem z Małgosią - wyznaje Jaś.  

- Proszę księdza zgrzeszyłam z Jasiem dwa razy - mówi 

Małgosia.  

- Jak to - mówi ksiądz - Jaś powiedział, że jeden raz?  

- On zapomniał proszę księdza, że jeszcze będziemy 

wracać przez ten las...  

●   ●   ● 

W sądzie: 

- Co oskarżony ma na swoją obronę? 

- Wysoki sądzie, powierzono mi miliony, a ja wziąłem 

zaledwie 150 tysięcy...  

●   ●   ● 

Pani na lekcji zapytała Jasia:  

- Jasiu, odmień przez przypadki "kot".  

- Mianownik - kot, Dopełniacz - kota, Wołacz - kici kici.  

●   ●   ● 

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił 

mnie!  

- To bardzo ładnie, a co powiedział?  

- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!  

●   ●   ● 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje 

Jasia, wreszcie mówi:  

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.  

- Ale jak?  

- A jak mama mówi, gdy tatuś daje pieniążki?  

Jasiu zwraca się do dziadzia:  

- Mało!  

●   ●   ● 

Czym się różni mężczyzna od dziecka?  

Dziecko można zostawić samo z opiekunką.  

Do sklepu ze starociami w Jerozolimie wszedł turysta, 

rozejrzał się - same rupiecie bez wartości, zbiera się do 

wyjścia, patrzy, a tu przy drzwiach siedzi kotek i pije 

mleczko z miseczki. A ta miseczka - gościu oczom nie 

wierzy - porcelana z epoki dynastii Ming! 

- Wie pan co - mówi do sprzedawcy. - Ten kotek przy-

padł mi do serca na pierwszy rzut oka, niech mi pan go 

sprzeda! Dam za niego dziesięć szekli. 

- Nie mam mowy! - powiada sprzedawca. - To ulubiony 

kotek moich wnucząt, nie jest na sprzedaż. 

- Ale ja samotny jestem, a kotek - o, widzi pan - łasi 

się! - od razu mnie polubił. 50 szekli dam. 

- Wykluczone, wnuczęta by się zapłakały. 

Turysta jednak nie odpuścił, w końcu kot poszedł za 

tysiąc szekli. 

Gość wziął kota pod pachę, zmierza do wyjścia, ale w 

ostatniej chwili zatrzymuje się i powiada: 

- Wygląda na to, że kotek jest przywiązany do swojej 

miseczki. Pewnie by mu było za nią tęskno. Chciałbym 

ją kupić - dziesięć szekli dam. 

- A nie, nie! - mówi sprzedawca. - Miseczka jest z epoki 

Ming i jest warta dwa miliony dolarów... A takich kotów 

po tysiąc szekli to ja już osiemdziesiąt sprzedałem. 

●   ●   ● 

Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka łodzią po jezio-

rze Genezaret.  

- 500 dolarów - informuje przewoźnik.  

- To strasznie dużo - bulwersuje się turysta.  

- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus pie-

chotą chodził!  

- Nie dziwie się! Przy takich cenach...  

●   ●   ● 

Gdy kolejny raz spóźniłem się do pracy, szef wezwał 

mnie do gabinetu. 

- Jaka jest twoja wymówka tym razem? 

- Zaspałem. 

- Na litość boską, powiedz choć raz coś, czego nie sły-

szałem! 

- Ślicznie dziś wyglądasz. 

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

