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WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO  

NOWEGO ROKU 2019! 

 

 
Radosnych , rodzinnych i pełnych ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia,  
oraz Błogosławieństwa Bożego  
w Nowym Roku 2019,  
aby narodzony Jezus  
przyniósł ze sobą radość,  
pokój oraz dobrobyt 
dla Waszych rodzin, 
życzy: 
 

Redakcja „Sekretów Wsi” 
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WIERZENIA I ZWYCZAJE WIGILIJNE 

Za kilka dni rozpoczną się Święta Bożego Narodzenia, 

które w tradycji polskiej były zawsze świętem wielkim i 

jak dawniej powiadano „godnym”. Dlatego po staropol-

sku, zarówno Boże Narodzenie jaki cały cykl świąteczny 

trwający do święta Trzech Króli nazywano Godami lub 

Godnymi Świętami. 

 

Szczególnie piękna jest polska Wigilia. W kościele sło-

wem wigilia określa się dni poprzedzające wszystkie 

ważniejsze święta kościelne. W polskiej tradycji i oby-

czaju świątecznym nazwa ta zrosła się z dniem 24 grud-

nia, poprzedzającym Boże Narodzenie. Siła tej tradycji 

sprawia, że świętujemy swe wigilie jak możemy najuro-

czyściej w każdych warunkach: w dostatku i biedzie, w 

czas pokoju i zawieruchy wojennej. Nieraz były to wigi-

lie smutne, ubogie, samotne, ale zawsze był to dzień 

magiczny, wyjątkowy, który po dziś cechuje pełne emo-

cji oczekiwanie na cud narodzin Dzieciątka. 

 

Polska Wigilia ma niezliczone tradycje i zwyczaje kulty-

wowane z wielkiej i serdecznej potrzeby. Wierzono, że 

w tę noc gdy rodzi się Chrystus w całej przyrodzie dzie-

ją się cuda. Kwiaty zakwitają pod śniegiem, woda w 

studniach i strumieniach nabiera leczniczych właściwo-

ści, otwiera się ziemia i ukazuje swoje skarby, zwierzę-

ta klękają przy żłobach, aby uczcić Narodzenie Boga i w 

tę  jedną, jedyną noc mogą mówić ludzkim językiem, a 

nawet przepowiadać przyszłość. W Wigilię zwierzęta 

były bardzo dobrze traktowane: dostawały lepszą paszę 

i kawałki opłatka. Wierzono także, że dusze zmarłych 

opuszczają zaświaty i przebywają ze swoimi bliskimi w 

domach i obejściach. W niedalekiej przeszłości dmu-

chało się na krzesła, czy ławy, stołki,  zanim się na nich 

usiadło mówiąc „ posuń się duszyczko”, aby przypad-

kiem duszy nie przysiąść. Nie wolno było szyć, prząść, 

ciąć sieczki, wylewać wody lub pomyj zanim się nie 

powiedziało: „uciekajcie wszystkie dusze, bo ja wodę 

wylać muszę”. Wszystko to po to, by nie uszkodzić, 

skrzywdzić, czy obrazić przebywającej obok duszy. Na-

leżało także zostawić uchylone drzwi do sieni, aby du-

sze, które chcą odwiedzić swoich bliskich mogły swo-

bodnie wchodzić do pokoju. Niemal w całej Polsce za-

praszano do stołu wigilijnego zwierzęta- były one sym-

bolem dusz przodków, bo powszechnie wierzono, że 

dusze często przybierają postać zwierząt. 

 

Z duchami oczywiście należało być bardzo ostrożnym, 

żeby przypadkiem nie zostały na stałe. Bezpieczniej 

więc było poprosić je, aby po Wigilii zechciały powrócić 

do swojego świata. 

 

W Wigilię nie należało wszczynać kłótni, bo mówiło się, 

że jak w Wigilię tak przez cały rok. Wręcz przeciwnie 

dla każdego trzeba było mieć dobre słowo i uśmiech, 

zapomnieć urazy i przebaczyć winy. Zachowanie miłej 

atmosfery, bez sprzeczek, czasami było i jest bardzo 

trudne, bo w ostatnim dniu wielkich przygotowań świą-

tecznych niejeden raz sprzeczki wiszą w powietrzu. Od 

dzieci wymagano wzorowego zachowania, bo jak im 

tłumaczono kara wymierzona w tym dniu może sprawić, 

że w ciągu całego następnego roku nie unikną  klapsów, 

napomnień i zakazów. W niektórych regionach było 

przyjęte, że profilaktycznie, zgodnie z porzekadłem „w 

wigiliją chłopców biją, a w święta dziewczęta”, wymie-

rzano niezbyt dotkliwą karę cielesną, po to by przez 

cały rok utrzymać dziatwę w karności. 

 

Nie wolno było w Wigilię niczego pożyczać sąsiadom, bo 

dostatek i dobra materialne mogły opuścić dom. Nato-

miast powszechnym zwyczajem były drobne kradzieże. 

Oczywiście były to żarty, skradzione przedmioty odda-

wano właścicielom, ale sprawca takiej kradzieży, który 

wykazał się sprytem i pomysłowością mógł liczyć na 

szczęście i powodzenie w handlu, czy przedsięwzię-

ciach w następnym roku. 

 

W dzień wigilijny należało wstać wcześnie rano i umyć 

się w zimnej wodzie. Miało to gwarantować zdrowie i 

tężyznę fizyczną przez cały rok. Mężczyźni rano udawa-

li się na polowanie lub połów świeżej ryby na wiecze-

rzę. Obfite połowy, czy udane łowy były bardzo dobrą 

wróżbą dla rybaków, myśliwych i niestety kłusowników. 

Bardzo ważna sprawą był świąteczny wystrój mieszka-

nia, w tej kwestii obowiązywały zasady, których nie 

można było pomijać. Trzeba również zaznaczyć, że w 

przeszłości wszystkim wystrojom przypisywano w pierw-

szym rzędzie symboliczne znaczenie, walory zdobnicze 

miały wartość drugorzędną. Staropolskim obyczajem 

najważniejsze były snopy zbóż, słoma, siano, sypane na 

obrus ziarno. Miały one sprzyjać przyszłym urodzajom i 

zapewniać dobre plony w nowym roku. Snopy pszenicy, 

żyta, jęczmienia i owsa stawiano w rogach chłopskich 

izb i pałacowych komnat.  

 

Często zaściełano słomą całą podłogę: na urodzaj i dla 

wygody przybyłych dusz, które może zechcą na niej 

spocząć. Na stole kładziono grubą warstwę słomy lub 

siana i dopiero na nią obrus. W południowych regionach 

Polski, celem zapewnienia dobrego urodzaju, na obrus 

sypano ziarna zbóż, grochu, soczewicy, maku i dopiero 

na nich stawiano misy z jadłem. Na ścianach na pamiąt-

kę ubogiego urodzenia Jezusa wisiały słomiane gwiazdy, 

krzyże i pęczki słomy zwane dziadami. Do sufitu nad 

stołem wigilijnym przyczepiano podłaźniczkę, był to 

czubek sosny lub świerka, druciane obręcze owinięte 

zielonymi gałązkami, albo tarcze uplecione ze słomy. 

Wieszano na nich ciasteczka, jabłka (obowiązkowo 

czerwone), pozłacane orzechy, papierowe wycinanki i 

sklejony z opłatków „świat”. Wierzono, że wisząca pod 

sufitem podłaźniczka pięknie stroi dom ale również po-
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siada właściwości dobroczynne: chroni od nieszczęść i 

chorób, zapewnia dostatek oraz zgodę w rodzinie, a 

pannom na wydaniu wróży szybkie i udane małżeństwo. 

Wyschniętej podłaźniczki nigdy nie wyrzucano do śmie-

ci. Jej pokruszone części dodawano do karmy lub zako-

pywano w bruzdach. Pod stołem wigilijnym kładziono 

lemiesze, pługi, kosy itp. , żeby krety i inne szkodniki 

roli nie psuły, a sznurami i łańcuchami obwiązywano 

nogi stołu, aby chleb się domu trzymał. Gałązki jedliny 

czy świerka zakładano za ramy obrazów lub przybijano 

do drzwi. Choinka, która obecnie jest symbolem Świąt 

Bożego Narodzenia pojawiła się w Polsce dopiero w XIX 

wieku i to głównie w miastach, w domach ewangelików 

niemieckiego pochodzenia. Z czasem zwyczaj ten upo-

wszechnił się w całej Polsce i teraz bez strojnej choinki 

nie wyobrażamy sobie świąt. 

 

Oczywiście najważniejszym momentem Wigilii była i 

jest  wieczerza . Do niedawna w Polsce obowiązywało 

spożywanie podczas tej wieczerzy całkowicie postnych 

pokarmów. Nakaz ten obecnie został złagodzony, lecz 

w większości polskich domów nadal podtrzymywana 

jest dotychczasowa tradycja . Tradycją jest też rozpo-

czynanie  posiłku wraz z ukazaniem się na niebie pierw-

szej gwiazdki. Jest to pamiątka gwiazdy betlejemskiej, 

która według pisma świętego świeciła nad miejscem 

urodzenia Jezusa. 

 

W całej Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się pięk-

nym obyczajem dzielenia się opłatkiem. Ten charakte-

rystyczny dla naszej tradycji świątecznej, wyłącznie 

polski obrzęd domowy  łamania opłatka przed wiecze-

rzą, przyjął się najpierw ok. XVIII wieku wśród szlachty. 

Bardzo szybko jednak rozprzestrzenił się wśród wszyst-

kich stanów, w miastach i na wsi. Nieznano tego oby-

czaju jeszcze w początkach XX wieku na Warmii i Mazu-

rach, ale z czasem katoliccy księża wprowadzili go też 

na tym terenie. Od zawsze ludzie dzielili się chlebem 

na znak braterstwa, pojednania, przyjaźni, pokoju i tę 

symbolikę kontynuujemy przełamując się opłatkiem 

zwanym też chlebem anielskim lub chlebem Bożym. 

Czyniono to też na znak pamięci Ostatniej Wieczerzy, 

podczas której Jezus dzielił się chlebem z uczniami. 

Opłatkom wigilijnym przypisywano zawsze wiele róż-

nych właściwości dobroczynnych takich jak pomyślność, 

zapewnianie harmonii, zgody i szczęścia rodzinnego, a 

co najważniejsze opieki boskiej. W Polsce wierzono 

również, że opłatkiem można się podzielić z duszami 

bliskich zmarłych. Pozostałością tego wierzenia jest 

obyczaj , zachowywany jeszcze w wielu domach,  pozo-

stawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Jest 

to miejsce dla niespodziewanego gościa, którym może 

być również gość z zaświatów. Na stole stawiano dodat-

kowy talerz, na którym wszyscy obecni składali okruch 

swojego opłatka. Niegdyś na wsi powszechny był też 

zwyczaj obdzielania opłatkiem koloru żółtego, fioleto-

wego lub zielonego, resztkami wigilijnych potraw, sia-

nem spod obrusa i słomą z wigilijnego snopka zwierząt 

gospodarskich.  

 

Na Wigilię w zależności od tradycji danego domu poda-

je się 12 dań, bo tyle było miesięcy w roku lub według 

innej interpretacji tylu było uczniów Chrystusa lub nie-

parzystą liczbę potraw: 5,7,11. Zasadą było, że im wię-

cej było potraw na stole tym większy dostatek spłynie 

na dom w przyszłym roku. Na stole na honorowym miej-

scu kładziono bochenek chleba, stawiano kutię, kisiel 

owsiany, brejkę (zupę) z owsa lub siemieniuch – zupę z 

siemienia lnianego. Jadano także siemieniotkę – utłu-

czone w stępie siemię lniane, rozgotowane i lekko po-

słodzone o wyglądzie i konsystencji gęstego mleka, 

smarowano nim chleb jak masłem. Na wigilijnym stole 

musiały znaleźć się kartofle, dania z kapusty, rzepy, 

grochu, fasoli, maku, grzybów, różne kasze i postne 

placki oraz pierogi: gotowane lub pieczone np. knysze z 

kapustą. Konieczne były też suszki, czyli suszone owo-

ce, albo gotowany z nich kompot, czy zupa. Większość 

z tych starodawnych potraw zginęła już z obecnych ja-

dłospisów wigilijnych. Wigilie są nadal postne choć co-

raz bardziej obfite i urozmaicone. Przypominamy, że 

stary obyczaj nakazuje, aby skosztować każdej potrawy 

wigilijnej, nawet tej nie za bardzo lubianej. W ten spo-

sób okazywano szacunek płodom ziemi i zapewniano  

pełne  zapasów spiżarnie. Powiadano też, że osobę, 

która nie spróbuje któregoś z dań, w nadchodzącym 

roku ominie jakaś korzyść lub przyjemność. Po skończo-

nej wieczerzy ze słomy wyciągniętej ze snopków skrę-

cano powrósełka i obwiązywano nimi drzewa owocowe 

w sadzie by zapewnić obfitość owoców. Rzucano rów-

nież pasma słomy pod sufit, zwało się to ciskaniem kop, 

aby w nadchodzącym roku zboże było wysokie i kośne. 

Zaś siano spod obrusa, zaraz po świętach lub po Wigilii 

dodawano do paszy krowom i koniom żeby się dobrze 

hodowały. W intencji urodzaju, we wschodniej Polsce, 

podczas wieczerzy podrzucano na łyżce kutię lub groch, 

jak najwyżej, żeby się przykleiły do sufitu. W trosce o 

zdrowie, pomyślność i dostatek jedzenia w nadchodzą-

cym roku, nie wolno było podczas wieczerzy wstawać 

od stołu. Miało to zapobiegać rozbieganiu i gubieniu się 

kur, sprawiać, że chleb będzie trzymał się domu. Stołu 

wigilijnego nie uprzątano. Przez całą noc pozostawały 

na nim resztki jedzenia i naczynia. Był to poczęstunek 

świąteczny przeznaczony dla dusz zmarłych. Wszystkie 

te obyczaje nadawały wieczorowi wigilijnemu szczegól-

ny, niepowtarzalny klimat.  

 

Ten niezwykły wieczór sprzyjał też wróżbom. Po wie-

czerzy wróżono więc o pogodzie i urodzaju w przyszłym 

roku. Niebo gwiaździste wróżyło rok urodzajny, zamglo-

ne – rok wilgotny , sprzyjający szkodnikom, dobrze wi-

doczna droga mleczna zapowiadała obfitość mleka i 

domowego nabiału, a także jagód leśnych i grzybów. 

Obserwowano bacznie swe cienie rzucane na ścianę: 

cień dobrze widoczny i ostry wróżył zdrowie i długie 

życie, mniej wyraźny – perypetie i kłopoty zdrowotne, a 

słaby – choroby, a nawet śmierć. Panny i kawalerowie 

wróżyli sobie o miłości i małżeństwie z siana lub słomy 

wyciąganych spod obrusa. Źdźbło zielone wróżyło udane 

zaloty, zakończone ślubem i weselem w zapusty, zwię-

dłe i wyblaknięte – długie jeszcze oczekiwanie na po-

ważnego konkurenta, zaś łamiące się, kruche i poczer-

niałe- staropanieństwo, czy starokawalerstwo. Po wie-

czerzy do czasu wyjścia na Pasterkę śpiewano kolędy. 

Najstarsze, znane kolędy polskie pochodzą z XV wieku. 

W XVII i XVIII wieku rozwinęła się oryginalna, polska 

twórczość kolędnicza. Powstały wówczas najpiękniejsze 

kolędy polskie o dużej wartości literackiej i muzycznej 

m.in. kolęda „W żłobie leży”, ułożona przez samego 

Piotra Skargę i takie arcydzieła jak: „ Gdy śliczna Panna 

syna kołysała”, „ Jezus malusieńki”, „Gdy się Chrystus 
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rodzi”, „Mędrcy świata”, „Niechaj wesoło grają, nie-

chaj słodko śpiewają” oraz wspaniała, uroczysta, znana 

wszystkim kolęda „Bóg się rodzi”, napisana w 1792 roku 

przez Franciszka Karpińskiego. Długi wieczór wigilijny 

kończył się o północy uroczystą mszą świętą- jutrznią, 

w Polsce nazywaną pasterką. Nabożeństwo nocne ku 

chwale przychodzącego na świat Dzieciątka Jezus, do 

liturgii Kościoła powszechnego wprowadzone zostało w 

VI wieku., najpierw w Jerozolimie i w Betlejem. W Pol-

sce celebruje się Pasterkę od średniowiecza. Na nabo-

żeństwie tym zawsze bywały tłumy i tak jest po dzień 

dzisiejszy. Do rzadkości natomiast należą dawne, towa-

rzyszące jej zwyczaje, a przede wszystkim powszechne 

niegdyś wyścigi furmanek i bryczek do kościoła. Wierzo-

no, że gospodarzowi, który pierwszy dotrze do kościoła 

i przestąpi próg świątyni, najszybciej wzejdzie i dojrze-

je zboże. Taki sam i w tej samej intencji, wyścig, odby-

wał się w drodze powrotnej z pasterki do domu. Nie ma 

już tych wyścigów, bo nie ma koni, a do ścigania się 

samochodami lepiej nie namawiać. Niestety powoli za-

nika też tradycja wspólnego śpiewania kolęd po zakoń-

czonej wieczerzy wigilijnej. Nie znamy słów, nie chce 

nam się, bo w telewizji właśnie nadają film lub widowi-

sko. Zasiadamy przed telewizorami i pozwalamy, aby 

ginęły najpiękniejsze polskie obyczaje. 

 

                                                                                                          

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 

 

Źródło: „Polskie  obrzędy i zwyczaje doroczne” Barbara 

Ogrodowska, Sport i turystyka, 2006 r. 

LEONARD BARTNIK - KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI  

ZE ŹREBIEC 

Leonard Bartnik s Jana urodził się w Źrebcach w 1937 r. 

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Za-

mościu. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie. Studiował malarstwo i konserwację dzieł 

sztuki. Pracę dyplomową ukończył w roku 1966 na te-

mat: Konserwacja Fragmentu XVI – wiecznego malowi-

dła z kościoła pobazyliańskiego w Supraślu, Muzeum 

Okręgowe w Białymstoku u Prof. Bohdana Marconiego.  

 

W dorobku ma szereg realizacji m. in. był członkiem 

zespołu pracującego w Muzeum Narodowym w Warsza-

wie przy konserwacji malowideł ściennych /VIII-XIV w./ 

pochodzących z polskich wykopalisk archeologicznych w 

Faras.  

 

Następnie kontynuował prace konserwatorskie przy par-

tii ściennych z Faras znajdujących się  w Sudańskim 

Muzeum Narodowym w Chartumie /Sudan/. 

 

Brał udział w sezo-

nach zimowych w 

polsko-egipskiej 

misji archeologicz-

nej w latach  1983-

1989 i 1993-1994 

pracującej pod kie-

rownictwem prof. 

Jadwigi Lipińskiej 

nad reliktami znisz-

czonej świątyni Tot-

mesa III /XIV w. 

p.n.e./ w Deir el 

Bahari w Egipcie. 

Świątynię Totmesa 

III, zwaną Dżeser-

achet (Piękny Hory-

zont), wzniesiono w 

ostatniej dekadzie 

panowania faraona 

około 1435-1425 r. 

p.n.e., pod nadzorem wezyra Rechmire. Najstarszy za-

pis odnoszący się do prac budowlanych pochodzi z 43 r. 

królowania Totmesa III. 

 

Jego zadaniem była rekonstrukcja oryginalnej wielkości 

bloków, z których zbudowana była świątynia z zacho-

wanych dekorowanych fragmentów kamienia wapienne-

go.      

                                                                                                                             

Był twórcą programu konserwacji polichromowanych 

kamiennych reliefów pochodzących ze świątyni faraona 

Totmesa III z XV wieku p.n.e. w Deir el-Bahari w Egip-

cie. 

 

W latach 1980-1995 pracował nad konserwacją bizan-

tyńsko-ruskich fresków w Kaplicy Zamkowej w Lublinie  

  

Obecnie jako udziałowiec firmy Ars Vera  zajmuje się 

konserwacją  malarstwa. 

 

Poniżej podaję tytuły niektórych z jego projektów: 

 

 Kaplica Św. Trójcy Na Zamku Lubelskim 

 Misja Archeologiczna W Deir el-Bahari W Egipcie 

 Kaplica Krzyża Św. W Kościele Parafialnym W Opolu 

Lubelskim 

 Kościół OO. Karmelitów Bosych W Lublinie 

 Obraz Matki Boskiej Z Dzieciątkiem z Kaplicy W Cze-

miernikach 

 Obraz Św. Brygidy Z kościoła Wniebowzięcia NMP W 

Lublinie 

 Kamienica Konopniców Na Starym Mieście w Lublinie  

 Sgraffita Na Rynku Starego Miasta W Lublinie 

 

 

 

Mieczysław Mazurek Leonard Bartnik w swojej pra-
cowni w Lublinie. 
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ANIOŁ DOMOWY - LUCYNA ĆWIERCZAKIEWICZOWA 

Przed nami najbardziej gorący, przedświąteczny czas. 

Wielkimi krokami zbliżają się te wyjątkowe, pełne cie-

pła i rodzinnej atmosfery Święta Bożego Narodzenia. 

Dla wielu z Nas ulubione, wytęsknione i wymarzone. 

Jedni niecierpliwie oczekują na choinkę, inni tęsknią za 

niepowtarzalnym zapachem wigilijnych potraw, łama-

niem się opłatkiem, gwarem rozmów przy uroczyście 

nakrytym stole, wyglądaniem pierwszej gwiazdki…

przykłady można by mnożyć, bowiem ilu ludzi tyle tęsk-

not. I choć istota Bożego Narodzenia tkwi w jego du-

chowym wymiarze, to jednak poczucie rodzinnej i spo-

łecznej, a nawet narodowej wspólnoty buduje tradycje 

i zwyczaje. Dlatego, tak ważny jest praktyczny wymiar 

świątecznych przygotowań, który bądźmy szczerzy, 

spoczywa w większości na przepracowanych ramionach 

żon, mam, babć, sióstr i córek, a więc w rękach kobiet. 

Dzięki nieocenionej i ciężkiej pracy gospodyń domo-

wych, możemy przeżywać wymarzone Święta, cieszyć 

się smakiem ulubionych potraw, poczuć przytulny na-

strój świątecznie przystrojonych wnętrz, z łezką w oku 

podzielić opłatek, a nawet poszukać prezentów pod 

choinką. 

 

Świąteczny okres to zatem idealny moment, by oddać 

szacunek, dbającym o domowe gospodarstwa Paniom, i 

to właśnie dla nich przypominamy postać kobiety nie-

zwykłej, nazywanej dziś – z perspektywy czasu – pierw-

szą polską celebrytką, autorki najbardziej poczytnej 

książki kucharskiej XIX wieku, żony, doskonałej gospo-

dyni, wreszcie „la femme terrible” ówczesnej Warsza-

wy. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, bo o niej rzecz, uro-

dziła się w Warszawie 17 października 1829 roku w sły-

nącej z ekstrawagancji kalwińskiej rodzinie Bachma-

nów. Była córką prawnika, jednak jako dziewczynka 

otrzymała tzw. wykształcenie domowe, które po latach 

sama określi jako „powierzchowne”. W odróżnieniu od 

starszego brata Karola, który poszedł w ślady ojca i ja-

ko przedstawiciel płci męskiej studiował na uniwersyte-

cie prawo, małą Lucynkę uczono francuskiego, gry na 

fortepianie, śpiewu „od Włoszki Francetti” i malarstwa. 

Innymi słowy  przygotowywano ją do roli kulturalnej 

żony stanowiącej ozdobę przyszłego męża. Ta ''niby-

edukacja'', jak to ujęła w jednym ze swoich tekstów, 

skończyła się w 15. roku życia. 

 

Jednak podporządkowywanie się obowiązującym regu-

łom i wpisywanie w schematy nie leżało w niepokornej 

naturze Lucyny. Zaaranżowane małżeństwo z właścicie-

lem ziemskim, lekkoduchem i próżniakiem Feliksem 

Staszewskim szybko się rozpadło. Już w wieku 23 lat 

Lucyna ponownie wyszła za mąż, tym razem za praco-

witego inżyniera Stanisława Ćwierczakiewicza, o któ-

rym pisała, że był ''najzacniejszym, najrozumniejszym i 

najukochańszym z ludzi''.  

 

Związek Lucyny i Stanisława uchodził za niezwykle 

szczęśliwy, jednak małżeństwo nie doczekało się po-

tomstwa. Ogromna energia i zapał Lucyny Ćwierczakie-

wicz znalazły zatem ujście w zupełnie nowym, odważ-

nym przedsięwzięciu. W sześć lat po ślubie za pożyczo-

ne pieniądze wydała swoją pierwszą książkę kucharską 

pt: „Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów 

spiżarnianych oraz pieczenia ciast” (Warszawa 1858). 

Co zadecydowało o sukcesie tego wydawnictwa? Może-

my tylko domniemywać. Inspirujące przepisy? Ciekawe 

porady? A może tylko niezachwiana pewność autorki, że 

taka książka jest bardzo potrzebna. W istocie pierwszy 

nakład „Porad” rozszedł się błyskawicznie. Dwa lata 

później pani Lucyna, również własnym nakładem wyda-

je kolejną książkę  „365 obiadów za pięć złotych”, cał-

kowicie nieświadoma, że właśnie wprowadziła na rynek 

bestseller w historii polskich wydawnictw kulinarnych, 

książkę, która przyniesie jej zaszczytne miano kucharki 

narodowej, ''365 obiadów...'' staje się hitem, popular-

nością przebija nawet dzieła Henryka Sienkiewicza. 

Jest obowiązkową lekturą każdej szanującej się pani 

domu, tylko do 1897 r. doczekuje się 17 wznowień! Bo-

lesław Prus, doceniając jej znaczącą rolę w życiu spo-

łecznym, pisał: ''Do sakramentu małżeństwa potrzebne 

są następujące kwalifikacje: pełnoletność, wolna a nie-

przymuszona wola i 365 obiadów za 5 złotych''. 

 

Zachęcona sukcesem, a bardziej jeszcze przekonana, 

że istotnie pomaga kobietom w trudnej sztuce prowa-

dzenia gospodarstwa domowego, w roku 1865 podejmu-

je współpracę z czasopismem dla Pań o wdzięcznym 

tytule „Bluszcz”, w którym przez kolejnych 29 lat bę-

dzie prowadzić dział porad gospodarskich oraz dodatek 

poświęcony modzie. Jakby tego było mało, od 1875 r. 

Ćwierczakiewiczowa zaczyna wydawać kalendarz dla 

kobiet. ''Kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obia-

dów'', to ukazujący się corocznie, liczący ponad 200 

stron poradnik zawierający opis prac gospodarskich na 

każdy miesiąc, przepisy, artykuły poświęcone promocji 

higienicznego trybu życia, nowinkom technicznym, 

ogrodnictwu, hodowli, medycynie, wreszcie kącik lite-

racki.  

 

Wiernym czytelnikiem ''Kolędy...'' był Bolesław Prus, 

który w ''Kronikach'' zamieszczał co roku jej recenzję. 

''Kalendarze wymienionej autorki są koniecznym skład-

nikiem naszej literatury gwiazdkowej. Śnieg, post, 

opłatki nie dowodzą jeszcze bliskości Bożego Narodze-

nia. Dopiero gdy wyjdzie Kolęda dla gospodyń, czujesz 

w powietrzu Wigilię'' - pisał. Do każdego przeznaczone-

go dla Prusa egzemplarza „Kolęd” Ćwierczakiewiczowa 

dołączała słoiki wybornych marynat i konfitur. Uwiel-
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bienie dla autorki „365 obiadów za 5 złotych” nie było 

jednak u Prusa zupełnie bezwarunkowe. Kiedy bowiem 

pani Lucyna umieściła na końcu „Kalendarza na rok 

1881” poezje o wątpliwej wartości, pisarz wytknął im 

grafomaństwo (cytując smakowite przykłady), a dla 

złagodzenia krytyki dodał "Ale za to jaka tam jest polę-

dwica z truflami, kwiczoły pieczone z rożna, kit zimowy 

do okien i tysiące innych klejnocików... Słowem - cac-

ko, nie kalendarz!”. W 1870 r z powodu rozejścia się 70 

000 egzemplarzy „Obiadów”, to właśnie on ułożył na 

cześć autorki nieco ironiczny dwuwiersz: „O czym u nas 

nie marzył Mickiewicz/To zdobyła pani Ćwierczakie-

wicz”.  

 

Poczytna publicystka w kolejnych latach wydaje na-

stępne książki. Są to:  ''Poradnik porządku i różnych po-

winności gospodarskich'', ''Nauka robienia kwiatów bez 

pomocy nauczyciela'', ''Podarunek ślubny: kurs gospo-

darstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet'' czy 

''Cokolwiek chcesz czyścić, czyli porządki domowe''. 

Wszystkie te pozycje cieszą się wielkim powodzeniem, 

jednak to ''365 obiadów za 5 złotych'' staje się kulinarną 

biblią XIX wieku. 

 

Lucynie Ćwierczakiewicz zawdzięczamy zmianę wize-

runku kobiety - gospodyni domowej oraz odczarowanie 

pospolicie brzmiącego słowa „kucharka”. O ile wcze-

śniej pani przygotowująca posiłki kojarzyła się z kurą 

domową, która potrafi zaspokoić apetyty rodziny, o tyle 

za sprawą Ćwierczakiewiczowej urosła ona do rangi 

osoby o szerokich horyzontach. ''Kucharka to artystka, 

scjentystka i pragmatyk jednocześnie, zatem osoba o 

szerokich horyzontach: widzi ona świat nie z perspekty-

wy kuchni, lecz kuchnię z perspektywy świata'' - pisała 

pani Lucyna. Kucharka Ćwierczakiewiczowej była świa-

tłą, oczytaną osobą. Była również otwarta na nowinki, 

w jej domu pojawiały się nowe sprzęty: kuchnie gazo-

we, żelazka gazowe czy maszyny piorące. Wprowadzała 

też do jadłospisu nowe składniki, takie jak np. 

''kardamonję, cykoryę brukselską'' czy ''zielone selery''. 

Sprawnie zarządzała gospodarstwem domowym, posia-

dając wiedzę z zakresu ogrodnictwa, hodowli zwierząt, 

kulinariów, szycia, finansów, jak również - jeśli miała 

ku temu warunki finansowe - znała się na zarządzaniu 

pracownikami wykonującymi szereg prac domowych. 

Innymi słowy, była sprawnym menedżerem gospodar-

stwa domowego. 

 

Charakterystyki pozostawione przez jej współczesnych 

dowodzą, że sama Lucyna Ćwierczakiewicz doskonale 

pasowała do stworzonego przez siebie wizerunku świa-

tłej pani domu. Znała się niemal na wszystkim, łącząc 

ze sobą szeroką wiedzę z zakresu wielu przydatnych 

dziedzin tak nauki, jak i praktyki. Jeśli dodać do tego 

doskonałą znajomość języków obcych, zamiłowanie do 

teatru, opery i literatury - wyłania nam się obraz iście 

światłej i niezwykłej kucharki. 

 

Sukces otworzył jej drzwi do warszawskich salonów, na 

które wkroczyła z impetem. Tę otyłą, niegrzeszącą uro-

dą kobietę cechowały bowiem niezachwiana pewność 

siebie i niewyparzony język. Jeśli dodać do tego zami-

łowanie do bycia w centrum uwagi i łamania konwenan-

sów, a także nieposkromiony apetyt na życie, miejsce 

w rubrykach towarzyskich gazet miała zapewnione. Lu-

cyna Ćwierczakiewicz lubiła bywać. Pojawiała się na 

wszelkich balach, przyjęciach, wystawach i przedsta-

wieniach, siejąc grozę wśród gości, którzy obawiali się 

jej niewybrednych komentarzy. ''Istotnie, pani Lucyna 

była postrachem wielu pań. Każdej umiała powiedzieć 

coś złośliwego i najbardziej wyćwiczoną w szermierce 

językowej potrafiła pokonać czasami ciętym dowci-

pem”- pisano o autorce ''365 obiadów...''.  

 

Jednocześnie nic nie robiła sobie z kpin, które w odwe-

cie czyniono z jej tuszy, pyszałkowatości i skłonności do 

egzaltacji. Wręcz przeciwnie - jak na celebrytkę przy-

stało, kierowała się zasadą, że nieważne, jak mówią, 

ważne, aby mówili, i swoim zachowaniem dostarczała 

tematów do licznych anegdot. Kiedy na przykład jej 

tusza osiągnęła tak wielkie rozmiary, że nie mogła sa-

modzielnie wejść po schodach teatralnego foyer, kazała 

się wnosić na widownię na krześle, dając stolicy kolejny 

materiał do żartów. 

 

Daleka od polskiego kultu skromności zwykła mawiać: 

''Jeden jest tylko Szekspir i jedna Ćwierczakiewiczowa''. 

Popularne było również jej stwierdzenie, iż ''tylko Sien-

kiewicz i Ćwierczakiewiczowa rozchodzą się w takiej 

ilości egzemplarzy, a spotkać ich można i w kuchni, i w 

salonie''. Uważała się - trzeba przyznać, że słusznie - za 

kulinarnego guru, czemu niejednokrotnie dawała wy-

raz. ''Śmiało, bez zarozumienia co do mojej znajomości 

kulinarnej powiedzieć mogę: Nie mam dziś w języku 

polskim konkurencji w tym kierunku'' - pisała. Opinię tę 

podzielano. W prasie pisano, że jest geniuszem kulinar-

nym, kucharką narodową i mistrzynią gastronomii. 

 

Zamiłowanie do bywania na salonach, kultury oraz kuli-

nariów połączyła, organizując obiady czwartkowe. Za-

praszała na nie przedstawicieli ówczesnej śmietanki 

towarzyskiej stolicy. Niejeden artysta, niezrażony ru-

basznością i bezpośredniością gospodyni, skuszony słyn-

nymi ''garnuszkowymi flakami'', nalewkami czy wypieka-

mi, które wychodziły spod rąk samej mistrzyni, poja-

wiał się punktualnie o godz. 14 w mieszkaniu przy ulicy 

Królewskiej 3. Podczas czwartkowych spotkań deklamo-

wano wiersze, słuchano muzyki i prowadzono dysputy 

na różne tematy.  

 

Poza elitą na obiadach pojawiali się też inni goście. 

Pani Lucyna zapraszała bowiem carskich oficjeli różnej 

maści, w tym naczelników i zastępców naczelników Cy-

tadeli i Pawiaka, narażając się tym na oburzenie opinii 

publicznej. Prawda o celach tych spotkań wyszła jed-

nak na jaw dopiero po jej śmierci, w latach 20. XX wie-

ku. Okazało się wówczas, iż Ćwierczakiewiczowa, ser-

wując Moskalom swoje specjały, pozyskiwała informa-

cje na temat losów osadzonych, załatwiała dla nich ulgi 

i przywileje oraz zgodę na przesyłanie więźniom przy-

rządzonych przez siebie obiadów. Ilekroć starała się 

uzyskać informacje na temat kolejnego osadzonego, 

informowała, że jest to jej biedny siostrzeniec, który 

dostał się do więzienia przez młodzieńczą głupotę, roz-

trzepanie czy brak roztropności. Przekupieni delicjami 

naczelnicy w podzięce służyli pomocą, nie podając w 

wątpliwość historii nakreślanych przez kucharkę. Raz 

tylko pewien urzędnik zapytał: ''Droga pani, to ilu pani 

ma tych siostrzeńców?''. Wątpliwości naczelnika szybko 

rozwiała paczka specjałów, wysłana do jego domu krót-
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ko po pamiętnym pytaniu. Bez wątpienia Ćwierczakie-

wiczowa była patriotką. Zaangażowana w działalność 

konspiracyjną należała do środowisk związanych z dzia-

łaczką Wandą Umińską. 

 

Zgodnie z anegdotą, opisywaną przez Elizę Orzeszkową 

w liście do znajomego, w 1863 r. Ćwierczakiewiczowa 

opiekowała się więźniami wysyłanymi na Syberię. Gdy 

jednemu z nich zabrakło ciepłego obuwia, pani Lucyna, 

niewiele się zastanawiając, wtargnęła do zatrzymanego 

na Krakowskim Przedmieściu powozu i ściągnęła buty z 

nóg zaskoczonego pasażera. Wrażliwa na los drugiego 

człowieka pomagała, niczego nie oczekując w zamian. 

To swoje mało znane oblicze „herod-baba” - jak okre-

ślali ją niechętni jej ludzie - ukazywała, m.in. organizu-

jąc obiady dla ubogich. Przyjmowała też na wychowa-

nie sieroty i dzieci poszkodowane przez los; dawała im 

wykształcenie, ubranie i wyżywienie. Nie doczekawszy 

się własnych dzieci, zaadoptowała dziewczynkę. A w 

testamencie część majątku przeznaczyła na coroczne 

stypendia w wysokości 300 rubli z przeznaczeniem dla 

ubogich studentów. 

 

Oprócz wspomnianego już promowania postępu tech-

nicznego Ćwierczakiewiczowa konsekwentnie krzewiła 

w społeczeństwie kult czystości i dbałość o higienę oso-

bistą. A trzeba wiedzieć, że w jej epoce zarówno higie-

na osobista, jak i utrzymywanie porządku w najbliższym 

otoczeniu pozostawiały wiele do życzenia. Jedna z 

dziesiątek anegdot, których była bohaterką, opowiada, 

jak we właściwy sobie sposób wytykała nieporządek 

odwiedzanym przez siebie gospodyniom. Otóż gdy pod-

czas wizyty u kogoś, nie zastawszy gospodyni, zauważa-

ła na meblach kurz, pisała na meblu palcem swe imię i 

nazwisko, zabraniając służącej to wycierać. Następnie 

pytała właścicielkę domu, czy widziała pozostawiony 

przez nią bilet wizytowy. Słynne były jej wizyty w tea-

trze, podczas których zajadała się czekoladkami i gło-

śno komentowała kiepską grę aktorów, przysparzając 

wstydu towarzyszącym jej osobom. Jedna z najbardziej 

znanych anegdot opowiada o spotkaniu z Elizą Orzesz-

kową, która na skierowane  do Ćwierczakiewiczowej 

ironiczne stwierdzenie: - Więc pani pisze o plackach? - 

usłyszała: - A pani pod placki.  

 

O pani Lucynie Ćwierczakiewiczowej można by pisać w 

nieskończoność. Aż dziw bierze, że dotąd nie powstał 

film, czy serial o tej barwnej damie i niezwykłych cza-

sach, w jakich przyszło jej żyć. Kucharka - emancypant-

ka zmarła w 1901 roku. Pochowana została w rodzinnym 

grobie swoich rodziców na cmentarzu ewangelicko-

reformowanym w Warszawie. Zgodnie z jej ostatnią 

wolą pogrzeb był skromny: ''Żadnych wielkich kosztów 

pogrzebowych nie pozwalam ponosić: tyle jest biedy na 

świecie, więc uważam to za grzech''. 

 

Mając w pamięci szacunek i podziw dla wszystkich ko-

biet – gospodyń domowych, który wywalczyła pani Lucy-

na, nie zapomnijmy podziękować tym osobom, które w 

Naszych domach, na co dzień dbają o smaczną kuchnię, 

ale przede wszystkim o rodzinne ciepło, harmonię i 

piękne życie. 

 

Opracowała: Marta Radzik 

 

Źródła: 

1. https://pl.m.wikipedia.org/

Lucyna_Ćwierczakiewiczowa 

2. https://smakizycia.pl/osobowości/

lucyna_ćwierczakiewiczowa 

3. https://histmag.org/lucyna - cwierczakiewicz 

 

Wieści gminne 

LITERACKA SĄSIADKA 

5 grudnia br. członkowie Stowarzyszenia „Grodzisko 

Sąsiadka Dawny Sutiejsk” uczestniczyli w spotkaniu pro-

mującym tomik poezji „I to jest mój kraj” autorstwa 

Pana Feliksa Kuny, zorganizowanym przez Gminną Bi-

bliotekę Publiczną w Radecznicy. W spotkaniu brali 

również udział przedstawiciele gminy Krynice, Łasz-

czów, Frampol, Szczebrzeszyn, Radecznica, Wójt Gminy 

Radecznica Pan Marian Szuper, oraz radny powiatu bił-

gorajskiego Pan Marian Kulig.  

 

Pan Feliks Kuna nie po raz pierwszy gościł w bibliotece 

w Radecznicy. Wierna publiczność znająca i ceniąca 

jego bogatą twórczość nie zawiodła się i tym razem. 

Poeta, który jest laureatem wielu przeglądów poetyc-

kich nie tylko nie zniża lotów, ale wręcz przeciwnie 

dojrzewa jak dobre wino. Szczególnie miłym akcentem, 

było to, że tomik zawiera dwa wiersze poświęcone gro-

dzisku Sutiejsk. Spotkanie zakończył koncert akordeoni-

sty Pana Stanisława Krukowskiego. Wszyscy chętni sko-

rzystali z zaproszenia do zwiedzenia muzeum w Zabu-

rzu , będącego własnością Państwa Stanisławy i Stani-

sława Krukowskich. 

Poniżej przedstawiamy jeden z wyżej wspomnianych 

wierszy o Sutiejsku: 

 

GRODZISKO W SĄSIADCE 

 

Nad starym grodziskiem głucho wicher wyje 

Czy to jęczy góra czy kto dusze dręczy 

Skąd tak męczy uszy ten jęk potępieńczy 

Za czyje to grzechy i za winy czyje 

 

Ach nie choć na wzgórze dziewczyno niebogo 

Okropne odludzie straszliwe zamczysko 

Nie chodź ty dziewczyno nocą na grodzisko 

Bo tam straszne strachy wystraszyć  cię mogą 

 

Pod wzgórzem zamkowym na stęchłym bagniskiem 

Tą obłędną nocą ogniki migocą 

Błędne ognie błądzą i ciebie otoczą 

Zginiesz piękna panno na tym uroczysku 

 

Tam w czeluści skrzypią przegniłe wrzeciądze 

Które srebrną nicią pająk łotrzyk przędzie 
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Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk informuje, że Stowarzyszenie Polskie Radio Obywatelskie bezpłat-

nie pomaga osobom w wieku senioralnym w zakresie unieważnienia nieuczciwych umów, na których zawarcie zo-

stali namówieni przez różnych naciągaczy.  

Telefon: 42 279 73 55, e –mail: biuro@plcb.org          

Redakcja 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 

1. W dniu 26 listopada 2017r. Lubelski Urząd Wojewódzki 

ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinanso-

wanie zadań zgłoszonych do realizacji w 2019 roku w ra-

mach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu-

ry drogowej na lata 2016-2019. Wniosek Gminy Sułów na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miej-

scowości Deszkowice Drugie” znalazł się na 10 pozycji z 

liczbą punktów 24,9. Całkowita wartość projektu 1 502 

654,99 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 751 

300,00 zł, deklarowana kwota środków własnych 751 354,99 

zł. 

* * * 

2. W miesiącu listopadzie 2018r. zrealizowano zadanie pn. 

„Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku gwałtow-

nego spływu wód roztopowych lub opadowych„ w ramach 

którego wykonano: 

 Odbudowa drogi gminnej nr 110144L od km 0+400 do km 0+750 w miejscowości Rozłopy zniszczonej w wyniku 

gwałtownego spływu wód roztopowych w 2017 r. - wartość zadania to 91 841,03 zł; dotacja z budżetu państwa – 

73 472,00 zł; środki własne - 18 369,03 zł.  

 Odbudowa drogi gminnej nr 110126L od km 0+400 do km 0+880 w miejscowości Rozłopy zniszczonej w wyniku 

gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - wartość zadania to 128 081,38 zł; dotacja z budżetu państwa – 

87 936,00 zł; środki własne – 40 145,38 zł.  

 Odbudowa drogi gminnej nr 110141L od km 0+000 do km 0+250 w miejscowości Źrebce zniszczonej w wyniku 

gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - 

wartość zadania to 75 903,30 zł; dotacja z budżetu państwa – 52 592,00 zł; środki własne – 23 311,30 zł.  

Dnia 10 grudnia 2018r. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono stosowne wnioski o udzielenie dotacji na 

dofinansowanie przedmiotowych zadań. 

Urząd Gminy 

Wójt Gminy Sułów Leon Bulak 

I tą nędzną nicią pozasnuwał wszędzie  

Chwytając ofiary w swe pajęcze żądze 

 

Nad starym grodziskiem księżyc zza chmur błyska 

A komar nieszczęśnik ledwie z cicha brzęczy 

Bo wpadł nieopatrznie w zły oprzęd pajęczy… 

I to właśnie urok starego grodziska 

 

* * * 
 

Stowarzyszenie „Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” 

informuje, że w 2018 roku ukazało się kolejne, piąte 

już, wydanie „Mistyki wsi” autorstwa ks. prof. Czesława 

S. Bartnika pochodzącego ze wsi Źrebce. Dumni jeste-

śmy z tego , że w bibliografii do wyżej wspomnianej 

książki znalazło się nazwisko naszej koleżanki ze Stowa-

rzyszenia – Pani  Iwony Zwolak, zamieszkałej w Sąsiad-

ce. Opracowane przez nią materiały dotyczące historii 

grodu Sutiejsk zostały wykorzystane przez księdza pro-

fesora Czesława Bartnika w „Mistyce wsi”. 

 

 

Andrzej Popielec 

Prezes Stowarzyszenia  

„Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” 

INWESTYCJE GMINNE 
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ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Wieści szkolne 

Hokus - pokus 

Czary- mary 

Niech się spełnią 

andrzejkowe czary… 

  

Andrzejki obchodzone są w Polsce z 29 na 30 listopada, 

czyli w wigilię dnia św. Andrzeja. Jest to wieczór wy-

jątkowy. Zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka 

tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przy-

szłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy. Andrzejki 

są  ostatnią okazją do zabawy przed rozpoczynającym 

się okresem Adwentu, w którym powstrzymuje się tra-

dycyjnie od zabaw, podobnie jak w okresie Wielkiego 

Postu. 

 

Właśnie w dniu 29 listopada   nasi uczniowie mieli oka-

zję do wesołego kultywowania tych ludowych tradycji. 

Dźwięki muzyki i wesołej zabawy rozbrzmiewały w bu-

dynku szkoły od wczesnych godzin przedpołudniowych 

aż do godziny 21.00. Czas zabaw został bowiem dosto-

sowany do potrzeb wszystkich uczestników imprezy, a 

zatem różnych grup wiekowych. 

 

Andrzejki stały się również okazją do rozpoczęcia kolej-

nej edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę”. W tym dniu nasi uczniowie 

mogli przynosić pierwsze dary rzeczowe, które w okre-

sie świąt Bożego Narodzenia  zostaną przekazane oso-

bom potrzebującym z terenu naszej gminy. 

 

Zabawę rozpoczęli  najmłodsi, czyli dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i uczniowie klas I – III. Ponieważ w tym 

wieku za wcześnie na matrymonialne wróżby, nasi wy-

chowankowie zastąpili je przepowiadaniem sobie bliż-

szej i dalszej przyszłości. Wróżąc, szukali odpowiedzi 

na pytania: kto mnie lubi, kim zostanę, jaki i jaka je-

stem, itp. Słodkim akcentem imprezy była 

„ciasteczkowa wróżba” oraz cukierkowe nagrody – nie-

spodzianki przygotowane przez uczniów klasy III. 

Wszystko odbywało się w miłej i wesołej atmosferze  

z udziałem wróżek, czarownic i czarodzieja,  czyli osób 

prowadzących zabawę. 

 

Kolejną grupą uczestniczącą w szkolnych andrzejkach 

byli uczniowie klas IV- VI, ostatnią gimnazjaliści i ucz-

niowie klasy VII i VIII. W tym  dniu nikt się nie nudził i 

każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Mimo że prze-

powiednie nie były traktowane poważnie, wzbudzały 

wiele emocji. Przez cały czas wszyscy doskonale bawili 

się przy rytmach dyskotekowej muzyki i z pewnością 

miło będą wspominać ten magiczny wieczór.  

 

Renata Duda 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

W dniu 6 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej w Sułowie 

odbył się piłkarski "Turniej Mikołajkowy" na rzecz ogól-

nopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Prze-

trwać Zimę”. Uczniowie naszej szkoły wsparli naszą 

akcję ofiarowując produkty żywnościowe, chemiczne 

oraz artykuły szkolne dla potrzebujących dzieci. 

 

Wyniki Turnieju: 

 

W kategorii  dziewcząt SP i Gimnazjum 

I miejsce: drużyna kl. 7 SP i 3G - SERDUSZKA RENIFERA 

II miejsce: drużyna kl. 8 SP - ŚNIEŻYNKI 

 

W kategorii  chłopców kl. 5 i 6 SP    

I miejsce: drużyna kl. 6 SP - MIKOŁAJOWE ELFY 

II miejsce: drużyna kl. 5 SP - ŚNIEŻNE RENIFERY 

 

W kategorii  chłopców kl. 7, 8 SP i 3G 

I   miejsce: drużyna kl. 7 i 8 SP - ŚLISKIE SOPLE 

II  miejsce: drużyna kl. 3 G - ŚWIĄTECZNE RENIFERY 

III miejsce: drużyna kl. 3 G - ŚWIĄTECZNE BAŁWANY 

  

Wszystkim uczestnikom turnieju oraz kibicom serdecz-

nie dziękujemy. 

 

Szkolne Koło Wolontariatu 
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MIKOŁAJKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUŁOWIE 

6 grudnia br. dzięki rodzicom naszych uczniów i malu-

chów gościliśmy w szkole wysłannika Św. Mikołaja, któ-

ry przyniósł mnóstwo prezentów. Chodząc po klasach 

rozmawiał z dziećmi i wręczał wszystkim mikołajkowe 

różności. Jak co roku z mikołajkową wizytą przybył do 

nas Pan Leon Bulak Wójt Gminy Sułów. Wszyscy ucznio-

wie szkoły i wszystkie przedszkolaki otrzymały od niego 

słodycze. 

 

Serdecznie dziękujemy 

 

M. Kuźma 

Z PODWÓRKA NA STADION—ELIMINACJE POWIATOWE 

DZIEWCZĘTA 

 

W dniu 26 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w 

Starym Zamościu odbył się finał powiatowy turnieju 

piłki nożnej dziewcząt „Z Podwórka na stadion o puchar 

Tymbarku”. Rozgrywki przeprowadzone zostały w kate-

gorii dziewcząt szkół podstawowych do 12 lat – rocznik 

2005-2006. Organizatorem XIX edycji był Polski Związek 

Piłki Nożnej, sponsorem głównym firma Tymbark, zaś 

patronat nad turniejem objęli: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz UEFA – 

GRASSROOTS.     

 

W eliminacjach powiatowych dziewcząt uczestniczyły 4 

drużyny z terenu powiatu zamojskiego. Uczniowie ze 

szkoły podstawowej w Michalowie grali systemem gru-

powym i rywalizowali z drużynami z: Wierzby, Gorajca, 

Suchowoli,  Krasnobrodu, Namysłowiaczek i Suchowicz 

team. 

 

W turnieju wzięły udział: Kinga Daniłowicz, Lena Gło-

wacka, Natalia Grela, Maja Maciąg, Aleksandra Misiarz i 

Oktawia Watrak – kl. IV, Luiza Benhaddou, Arleta 

Chwiejczak  – kl. V. Drużyna przegrała wszystkie mecze 

w turnieju i zajęła czwarte miejsce. Wyniki meczów: 

Michalów-Wierzba 0:2, Michalów-Krasnobród 0:2, Mi-

chalów-Suchowicz Team 0:10.  

 

CHŁOPCY 

 

W dniu 3 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w 

Starym Zamościu odbył się finał powiatowy turnieju 

piłki nożnej chłopców „Z Podwórka na stadion o puchar 

Tymbarku”.  

 

W eliminacjach powiatowych uczestniczyło 11 drużyn z 

terenu powiatu zamojskiego, które podzielone były na 

dwie grupy. Grupa A liczyła 6 drużyn, zaś grupa B liczy-

ła 5 drużyn. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Micha-

lowie wylosowali grupę A w której rywalizowali z rówie-

śnikami z Nielisza, Szewni, Krasnobrodu i Gryfa Zamość 

i Miączyna. Grupę B tworzyły zespoły z Jarosławca, Gra-

bowca, Wierzby, Skierbieszowa i Gorajca.  

 

W turnieju wzięli udział: Jakub Bartoszczyk, Mateusz 

Dusznik, Mikołaj Łoś, Mikołaj Sak, Szymon Studziński – 

kl. IV, Miłosz Piróg – kl. V i Jagoda Mączka kl. VI. Mecze 

w grupach rozgrywane były systemem „każdy z każ-

dym”. Drużyna przegrała wszystkie mecze w turnieju i 

zajęła piąte miejsce w swojej grupie. Wyniki meczów: 

Michalów-Krasnobród 0:2, Michalów-Szewnia 0:5, Mi-

chalów-Nielisz 0:3, Michalów-Miączyn 0:2, Michalów-

Gryf Zamość 0:3.  

 

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za 

udział w turnieju. Trenerem drużyny był pan Piotr 

Szczurek.  

 

SP w Michalowie 
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SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM 

05.12.2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z ra-

townikiem medycznym – p. Markiem Maciągiem, który 

przybył na zaproszenie p. Anny Jaworskiej. W spotkaniu 

tym wzięli udział uczniowie klasy VIII i III gimnazjum w 

ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. 

 

Na samym początku p. Marek zapoznał uczniów z pię-

ciostopniowym łańcuchem przeżycia, czyli z etapami 

udzielania pierwszej pomocy. Uwrażliwił uczniów na 

fakt, że chcąc ratować inne osoby, musimy pamiętać o 

własnym bezpieczeństwie. Przypomniał numery telefo-

nów alarmowych oraz jak należy dokonać zgłoszenia 

zaistniałego zdarzenia. 

 

Następnie udzielił wskazówek: jak postępować gdy ktoś 

się zadławi, jak należy prawidłowo przeprowadzić resu-

scytację krążeniowo-oddechową, a także jak ułożyć 

poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Po udzie-

leniu instruktażu, uczniowie pod bacznym okiem wy-

kwalifikowanego ratownika mogli sprawdzić zdobytą 

wiedzą w praktyce, ćwicząc pozycję boczną ustaloną 

oraz resuscytację na fantomach osoby dorosłej i dziec-

ka. 

 

Dzięki takiej lekcji uczniowie zdobyli podstawowe 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy i już nigdy 

nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego 

ratunku. 

 

SP w Michalowie 

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA „BEZ TEJ MIŁOŚCI MOŻNA ŻYĆ..” 

W zimowe, grudniowe popołudnie nasza szkoła przy 

współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Sułowie 

zorganizowała 7  grudnia br.  Wieczornicę patriotyczną, 

która była naszym ostatnim działaniem w ramach ak-

cji ,, Szkoły dla Niepodległej”, z okazji ogłoszenia roku 

2018 – Rokiem Niepodległej .Występ miał miejsce w 

budynku Centrum Kulturalno-Szkoleniowego w „Starej 

Remizie”. 

 

Cele, które przyświecały wieczorowi poetyckiemu to 

przede wszystkim uwrażliwienie na piękno ojczystej 

poezji, wychowanie w duchu patriotyzmu, wdrażanie 

młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kultural-

nym. Ponad to przypomnienie i utrwalenie faktów hi-

storycznych, ukazanie ofiar polskich dążeń niepodległo-

ściowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę, 

więzienia oraz kształtowanie postaw patriotycznych i 

obywatelskich młodego pokolenia. 

 

Uczniowie pod kierunkiem pani Igi Niewiadomskiej – 

Kostrubiec  zaprezentowali program artystyczny, w któ-

rym kluczowym słowem była Ojczyzna. W organizacje 

tego przedsięwzięcia włączyły się również panie Renata 

Duda i Małgorzata Szymanek, którym za współpracę 

bardzo serdecznie dziękuję. Spotkanie przebiegło w 

podniosłej atmosferze, skłaniającej do refleksji nad 

losami kraju. Niezwykły nastrój podkreślony blaskiem 

świec, udzielił się uczestnikom uroczystości pod-

czas  recytacji wierszy o tematyce patriotycznej, prze-

platanej akordami muzyki Fryderyka Chopina. Przedsta-

wienie było ciekawą lekcją historii, w postać narratora 

opowiadającego o losach Polski, wcielił się uczeń klasy 

III gimnazjum Kacper Mróz. Za jego pośrednictwem, 

przed słuchaczami jawiły  różne wydarzenia historyczne 

dotyczące naszego kraju. Okresy potęgi i wielkości, 

przeplatane były wojnami, niewolą , upadkiem, poświę-

ceniem i miłością do Ojczyzny. Wieczornica dedykowa-

na była nie tylko bohaterom, którzy oddali swe życie za 

naszą Niepodległą, ale też tym Polakom, któ-

rym  zawdzięczamy teraźniejszą wolność. 

 

Na koniec uroczystości głos zabrała pani dyrektor Mał-

gorzata Kuźma, która podsumowała działania naszej 

szkoły, w ramach akcji prowadzonej od początku roku 

2018 ,, Szkoły dla Niepodległej”. Szkolnym koordynato-

rem tego rocznego przedsięwzięcia była pani Iga Nie-

wiadomska – Kostrubiec. 

 

Iga Niewiadomska - Kostrubiec 
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TURNIEJ WIEDZY HISTORYCZNEJ  

„JÓZEF PIŁSUDSKI I DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” 

W piątek 30 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył 

się  Turniej Wiedzy Historycznej,, Józef Piłsudski i dro-

ga do niepodległości”.  W turnieju wzięli udział ucznio-

wie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej i III gimnazjum.  

 

Uczniowie każdej klasy wybierali trzyosobowe zespoły 

reprezentacyjne. 

Kl. VI :  Jakub Gil, Karol Borsuk, Nikodem Żuk 

Kl. VII:  Natalia Krzyszczak, Beata Tomaszewska, Mate-

usz Czerw 

Kl. VIII:  Jakub Kijek, Dawid Kijek, Wojciech Momot 

Kl. III gimnazjum:  Malwina Nawrocka, Agata Krawczyk, 

Gabriela Skawińska 

 

Każdy zespół czekało nie lada wyzwanie, bowiem ucz-

niowie musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat 

dziejów Polski od I rozbioru do odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Pomysłodawczynią turnieju i jego autor-

ką również w części merytorycznej była nauczycielka 

historii pani Iga Niewiadomska – Kostrubiec. Konkurs 

składał się z części pisemnej i ustnej, podzielony był na 

V różnych etapów. 

 

Podczas turnieju swoją obecnością zaszczyciły nas pa-

nie: Hanna Mrówczyńska -dyrektor Gminnej Biblioteki w 

Sułowie  i  nasza pani dyrektor Małgorzata Kuźma, które 

dopingowały  uczniów oraz pracowały w komisji turnie-

jowej. Przedsięwzięcie zorganizowane było w ra-

mach  kolejnych działań ,, Szkoły dla Niepodległej”. 

 

Główne cele konkursu to: 

 uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości, 

 kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych, 

 uchronienie od zapomnienia postaci, które w szcze-

gólny sposób zasłużyły się dla historii państwa i naro-

du polskiego, 

 propagowanie wiedzy historycznej, 

 budzenie zainteresowań dorobkiem minionych poko-

leń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień 

uczniów, 

 podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudza-

nie twórczego myślenia 

 

Podczas turnieju uczniowie poszczególnych klas wraz z 

wychowawcami i nauczycielami wspierali  swoje druży-

ny gromkimi brawami. Zespoły konkursowe wykazały się 

niesamowitym zaangażowaniem i dużą wiedzą histo-

ryczną. Rywalizacja była niezwykle wyrównana, ucznio-

wie oprócz wiedzy wykazali się także umiejętnością 

pracy w zespole. 

 

Wreszcie  nadszedł moment,  na który wszyscy czekali z 

niecierpliwością -  podsumowania punktacji i ogłoszenia 

wyników. Zaszczytny tytuł Omnibusa wiedzy historycz-

nej uzyskała drużyna klasy III gimnazjum: Malwina Na-

wrocka, Agata Krawczyk, Gabriela Skawińska. Nagrody 

rzeczowe ufundowała pani Hanna Mrówczyńska – dyrek-

tor Gminnej Biblioteki  w Sułowie, pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy udziału w tur-

nieju i słodkości. 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom tur-

nieju, życzymy dalszych sukcesów! 

  

Iga Niewiadomska - Kostrubiec 

WARSZTATY „ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ” 

23 listopada 2018r. w naszej szkole odbyły się warszta-

ty „Zaplanuj swoją przyszłość zawodową” przygotowu-

jące uczniów klasy VIII i III gimnazjum do wyboru szkoły 

ponadpodstawowej i zawodu, który uczniowie chcieliby 

wykonywać w przyszłości. Warsztaty przeprowadziła p. 

Joanna Cichecka z Poradni Psychologiczno - Pedagogicz-

nej Nr 2 w Zamościu. 

 

W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania 

się z typami szkół oraz systemem kształcenia obowiązu-

jącym w chwili obecnej w Polsce. Poznali czynniki, któ-

re warto wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły. Dowie-

dzieli się również, jaki typ zainteresowań jest u nich 

wiodący i w jakich zwodach może być przydatny. 

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczniów. Wielu uczniów skorzystało również z rozmów 

indywidualnych z panią prowadzącą warsztaty.  

 

 

SP w Michalowie 
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Dnia 29 listopada  pozostanie na długo w  pamięci dzie-

ci. Tego właśnie dnia odbyła się ważna, przedszkolna 

uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka połączone z 

zabawą Andrzejkową. W uroczystości brały udział malu-

chy (4-5latki), klasy 1-3, nauczyciele, rodzice i Pani 

Dyrektor. Spotkanie rozpoczęliśmy od powitania gości i 

przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której 

dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym 

samym dowód jak dużo już potrafią. Były piosenki, 

wierszyki  i zabawa ruchowa. Po części artystycznej, 

dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przy-

chodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i po-

magać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.  

 

Następnie Pani Dyrektor, dokonała uroczystego pasowa-

nia każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę 

tego ważnego wydarzenia, każdy przedszkolak otrzymał 

dyplom pasowania oraz medal przedszkolaka od rodzi-

ców.  Po uroczystości zostało wykonane pamiątkowe 

zdjęcie. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć – Jestem 

przedszkolakiem! Po pasowaniu dzieci udały się na słod-

ki poczęstunek, który przygotowali rodzice, a także 

pysznego tortu autorstwa mamy jednego z dzieci. Po 

poczęstunku dzieci udały się na zabawę Andrzejkową.  

 

Henryka Jóźwiak 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Dnia  14.12.2018r. w oddziale Rejonowym PCK w Zamościu odbył się rejonowy etap  XXVII edycji Ogólnopolskiej 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Uczestnicy musieli wykazać 

się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom oraz znajomością zasad 

udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK. Naszą  szkołę reprezentowała uczennica klasy III gimnazjum, która 

uzyskała największą liczbę punktów w etapie szkolnym olimpiady – Malwina Nawrocka.  Malwina w etapie rejono-

wym olimpiady zajęła IV miejsce. Gratulujemy wiedzy!  

Marta Misiarz 

OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
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Produkt 
Cena  
min. 

Cena  
max. 

byki klasa O  13,10 

byki klasa R  13,40 

byki typowo mięsne  9,00 

jałówka klasa O  12,10 

krowa klasa R  10,90 

byki 6,50 8,50 

krowy III klasa 2,30 3,30 

byki HF (mleczne) 6,00 7,60 

byki MCB (mieszańce) 6,80 8,00 

byki MM (mięsne) 7,00 9,00 

byki eksportowe  9,20 

cielęta 500,00 1350,00 

jałówki 5,00 8,00 

jałówki HF (mleczne) 5,30 7,00 

jałówki MCB (mieszańce) 6,30 7,30 

jałówki MM (mięsne) 6,00 8,50 

jałówki eksportowe  8,50 

krowy 1,90 6,00 

krowy I klasa 2,40 6,20 

krowy II klasa 4,30 5,00 

bydło klasa O  13,20 

Produkt 
Cena 
min. 

Cena 
max. 

pszenica  750,00 

pszenica zwyczajna  780,00 

pszenica konsumpcyjna  830,00 

pszenica paszowa 800,00 810,00 

pszenica przy udziale białka 12%  820,00 

pszenżyto 730,00 750,00 

pszenżyto przy udziale białka 
11% 

 750,00 

żyto  680,00 

żyto konsumpcyjne  720,00 

żyto paszowe 660,00 710,00 

kukurydza  700,00 

Kukurydza mokra  530,00 

Kukurydza sucha  720,00 

kukurydza, wilgotność do 13,5%  690,00 

owies 500,00 620,00 

owies paszowy  650,00 

jęczmień 630,00 770,00 

jęczmień konsumpcyjny  830,00 

jęczmień paszowy  800,00 

jęczmień przy udziale białka 11%  820,00 

rzepak  1620,00 

mieszanki  500,00 

łubin  800,00 

Produkt Cena min. Cena max. 

tuczniki 3,50 4,70 

maciory 2,00 3,30 

knury  2,80 

maciory WBC  3,00 

klasa S  5,50 

klasa E 4,80 6,00 

klasa U  5,00 

klasa R  12,40 

klasa R2 kg  4,00 

klasa O  4,30 

klasa P  2,70 

Średnie notowania cen skupu bydła, trzody i zbóż na terenie Lubelszczyzny, ceny 
obowiązują na dzień 17.12.2018, oferta oraz podane ceny mają jedynie charak-

ter informacyjny. 

 
 
 
 
 
 

Opracowała: Michalina Kobylarz 

Wieści rolnicze 

http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-klasa-r/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-typowo-miesne/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jalowka-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/krowa-klasa-r/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/krowy-iii-klasa/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-hf-mleczne/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-mcb-mieszance/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-mm-miesne/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/byki-eksportowe/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/cieleta/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jalowki/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jalowki-hf-mleczne/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jalowki-mcb-mieszance/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jalowki-mm-miesne/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jalowki-eksportowe/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/krowy/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/krowy-i-klasa/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/krowy-ii-klasa/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/bydlo-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenica/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenica-zwyczajna/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenica-konsumpcyjna/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenica-paszowa/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenica-przy-udziale-bialka-12/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenzyto/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenzyto-przy-udziale-bialka-11/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/pszenzyto-przy-udziale-bialka-11/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/zyto/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/zyto-konsumpcyjne/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/zyto-paszowe/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/kukurydza/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/kukurydza-mokra/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/kukurydza-sucha/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/kukurydza-wilgotnosc-do-135/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/owies/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/owies-paszowy/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jeczmien/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jeczmien-konsumpcyjny/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jeczmien-paszowy/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/jeczmien-przy-udziale-bialka-11/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/rzepak/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/mieszanki/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/lubin/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/maciory/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/knury/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/maciory-wbc/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-s/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-e/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-u/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-r/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/klasa-r2/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-p/
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

BANANOWIEC 

 

Biszkopt: 6 jajek, 1 szkl. cukru kryształu, 1 szkl. mą-

ki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Białka ubić na 

sztywno, dodać żółtka i cukier, ubić. Dodać mąkę wy-

mieszaną z proszkiem i lekko wymieszać. Piec w temp. 

160-180⁰ ok. 30-40 min.  

 

Masa bananowo – jabłkowa: 25 dag masła, 2 łyżki cu-

kru kryształu, ½ l mleka, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 

łyżki mąki pszennej, 3 banany, 4 średnie jabłka, 1 mała 

cytryna. Z mleka, cukru, mąki ziemniaczanej i mąki 

pszennej ugotować budyń i przestudzić. Banany zmikso-

wać i połączyć z sokiem z cytryny. Masło utrzeć, doda-

jąc przestudzony budyń, zmiksowane banany, a na koń-

cu jabłka starte na dużych oczkach. Wymieszać.  

 

Zalewa na wierzch: 2 galaretki zielone lub czerwone, 

3-4 banany, sok z cytryny. Galaretki rozpuścić według 

przepisu, banany obrać i pokroić w plasterki, skropić 

sokiem z cytryny. Na biszkopt wyłożyć masę bananowo 

- jabłkową, do masy lekko wcisnąć plasterki bananów i 

zalać tężejącą galaretką. 

CIASTO BAJKA 

 

Biszkopt jasny: 6 jajek, 1 szkl. cukru kryształu, 1 

szkl. mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Białka ubić 

na sztywną pianę, stopniowo dodawać żółtka i cukier, 

ubić. Dodać mąkę wymieszaną z proszkiem i lekko wy-

mieszać. Piec w temp. 160⁰ ok. 30 -40 min. 

 

Biszkopt ciemny: 6 jajek, 1 szkl. cukru kryształu, ¾ 

szkl. mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2-3 łyżki 

kakao. Białka ubić na sztywno, dodać żółtka i cukier,  

ubijać. Następnie dodać mąkę wymieszaną z  proszkiem 

i kakao. Lekko wymieszać, upiec w temp. 160⁰ ok. 30-

40 min. Przekroić na dwa placki.  

 

Masa: 1 l śmietany kremówki, 6 łyżeczek żelatyny, 

40 dag galaretki w cukrze, cukier puder do smaku. Że-

latynę rozpuścić w ¼ szkl. wody. Galaretkę pokroić w 

drobną kostkę (można przygotować różnokolorowe ga-

laretki, rozpuszczając je w połowie wody podanej w 

przepisie). Śmietanę ubić, dodać do smaku cukier pu-

der, letnią rozpuszczoną żelatynę oraz kostki galare-

tek. Masę podzielić na połowę. Przełożenie: Na 1 poło-

wę  biszkoptu ciemnego wyłożyć ½ masy śmietanowej.  

Następnie położyć biszkopt jasny i wyłożyć drugą część 

masy śmietanowej. Na masę położyć drugą część ciem-

nego biszkoptu.  

 

Wszystko polać polewą: 13 dag margaryny, 5 łyżek cu-

kru pudru, 3 łyżki kakao, 2 łyżki wody, 1 łyżka żelatyny, 

5 łyżek kwaśnej śmietany. W wodzie rozpuścić żelaty-

nę. Cukier, kakao, margarynę i rozpuszczoną żelatynę 

dobrze wymieszać i stopniowo podgrzewać do połącze-

nia składników. (Nie dopuścić do zagotowania). Po 

przestudzeniu dodać śmietanę. Całość roztrzepać.  

PIERNICZKI 

 

2 szkl. mąki, ½ szkl. cukru pudru, 1 i ½ łyżki miodu, 1 

jajko, 5 dag margaryny, 1 łyżeczka sody, 1 i 1/2 łyżki 

kwaśnej śmietany.  

 

Margarynę i miód rozpuścić, przestudzić i połączyć z 

pozostałymi składnikami. Zagnieść ciasto, rozwałkować 

i wykrawać foremkami ciastka. Upiec w temp. 180⁰ 

przez 15-20 min. Po upieczeniu polukrować  i ozdobić 

kolorową posypką. 
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Urząd Gminy Sułów  

Sułów 63, 22-448 Sułów 

Strona internetowa: http://www.sulow.pl/  

tel. +48 84 682 62 02 

fax: +48 84 682 62 27 
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 Waldemar Pomarański 

 Dorota Gnieciak 

 Anna Godzisz 

 Renata Duda 

 Henryka Poździk 

 Anna Brodaczewska 

 

Redakcja: 
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 Ryszard Pietrykowski (Sułów) 605 494 500 

 Hanna Mrówczyńska (Sułowiec) 

 Marta Radzik (Sułów) 

 Piotr Szczurek (Sułowiec) 

 Maria Godzisz (Kulików) 

 Michalina Kobylarz (Deszkowice Pierwsze) 

Skład:  Arkadiusz Socha (Tworyczów)  

      

Nakład 300 egz. 

Materiały i artykuły do następnego numeru prosimy 

nadsyłać na adres Redakcji „Sekrety Wsi“ do 10 dnia 

każdego miesiąca ;-). 

Adres: Sułów 63, 22-448 Sułów, powiat zamojski 

E-mail: sekretywsi@wp.pl,  

-Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w 

Boże Narodzenie?  

-Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?  

●   ●   ● 

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszka-

nia.  

- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.  

- Nie, ale jestem z tej samej firmy!   

●   ●   ● 

W wigilię Bożego Narodzenia Kowalscy słyszą u sąsiadów 

straszny hałas. Kowalska komentuje:  

- Albo synek Nowaków dostał na gwiazdkę bębenek, 

albo Nowak zaczął śpiewać kolędy.   

Dwaj staruszkowie spędzają wspólne święta. Patrząc na 

gwiazdę betlejemską, jeden z nich wspomina:  

- Moja żona kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powie-

działa: "pomyśl o czymś, a twoje życzenie spełni się, 

kiedy gwiazda spadnie".  

- Co było dalej? - pyta drugi.  

- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!  

●   ●   ● 

Przyjaciel pyta Nowaka:  

- Jak minęły święta?  

- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne po-

trawy.  

- Jakie?  

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie 

i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku 
pragniemy złożyć Mieszkańcom Gminy 
z serca płynące życzenia zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy Sułów 

 

Ryszard Pietrykowski 

 
Wójt Gminy Sułów 

 

Leon Bulak 

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

