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NAJPIEKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY W POWIECIE  

ZAMOJSKIM 

W niedzielę 23 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowo-
Gminne w Łabuniach pod Patronatem Narodowym Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ho-
norowy Patronat nad Dożynkami Powiatowo-Gminnymi 
objął: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz 
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiar-
ski. 
 
Gminę Sułów reprezentowała delegacja KGW Michalów. 
Przewodniczył jej Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, a to-
warzyszyli mu: Ryszard Pietrykowski – Przewodniczący 
Rady Gminy oraz Pani Aleksandra Zając – Skarbnik Gmi-
ny Sułów. Dary na ręce biskupa Mariana Rojka złożyli: 
Magdalena Dawid i Mateusz Misiarz a wieniec nieśli: 
Mariusz Bubiłek, Przemysław Dawid, Agnieszka Bąk i 
Agnieszka Gil. Wieniec został przygotowany przez Pa-
nią Wandę Jonasz z Michalowa. 
 
Uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną odprawił Jego Eks-
celencja Ksiądz Biskup Marian Rojek, Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Łuszcz oraz Ksiądz Józef Bednarski - Diecezjal-
ny Duszpasterz Rolników. 
 
W trakcie dożynek został rozstrzygnięty konkurs na wie-
niec dożynkowy w dwóch kategoriach: wieńca tradycyj-
nego i wieńca współczesnego. Po dokonaniu wyboru 
przez Komisję Konkursową – delegacjom za pierwsze  3 
miejsca, zostały wręczone  dyplomy i nagrody.  
 
W kategorii wieńców nowoczesnych wieniec Gminy Su-
łów zajął I miejsce w powiecie, zdobywając również 
nagrodę  pieniężną w wysokości 500 zł, a trzeba uczci-
wie przyznać, ze konkurencje miał bardzo silną. 
 
Najbardziej zasłużeni rolnicy Powiatu Zamojskiego zo-
stali uhonorowani odznaczeniami honorowymi 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaka honorowa 
„Zasłużony dla Rolnictwa” jest nadawana przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z własnej inicjatywy lub na 
wniosek m. in. organu jednostki samorządu terytorial-
nego. Odznaka ta może być nadana osobom fizycznym, 
również cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie 
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaka jest 
nadawana jednokrotnie.  
 
Na wniosek Starosty Zamojskiego Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi nadał honorowe odznaki 26 wyróżniającym 
się rolnikom z terenu Powiatu Zamojskiego. Wicemini-
ster Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski oraz Sta-
rosta Zamojski Pan Stanisław Grześko wręczyli odznaki 
wyróżnionym rolnikom. Z naszej Gminy byli to: Zbi-
gniew Mazur ze Źrebiec oraz Mariusz Król z Tworyczo-
wa. 
 

Urząd Gminy Sułów 
Starostwo Powiatowe w Zamościu 
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W ciągu czterech lat funkcjonowania funduszu Sołeckiego dla Kulikowa przeznaczone zostało 34 736,79 zł. Na co 
je przeznaczono przedstawia tabelka poniżej: 
 

 
Na obecny rok 2020 dla Kulikowa w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone jest 10 668,88 zł. Na remont dróg 
na terenie sołectwa planowana jest kwota 5 000,00 zł, natomiast 5 668,88 zł jest przeznaczone na remont i wypo-
sażenie remizo-świetlicy oraz zakup kosy spalinowej. 

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE SUŁÓW 

Utworzenie funduszu sołeckiego było jedną z przewodnich zmian w gminie Sułów zaproponowanych przez Wójta 
Leona Bulaka w kampanii wyborczej w 2014 r. Uchwałę dotyczącą funduszu podjęto 16 lutego 2015 roku, czyli już 
3 miesiące po przejęciu sterów przez nowego Wójta – Pana Leona Bulaka. Fundusz sołecki, który planują sami 
mieszkańcy danej miejscowości, wszedł w życie od 1 stycznia 2016 roku, więc pora by rozliczyć wydatkowane 
środki. Kolejne sołectwo, które odwiedzamy to Kulików gdzie spotykamy się z Panami Kamilem Bartnikiem i Mi-
chałem Bońkiem. 

KULIKÓW 

Rok Zadanie Kwota Zadanie Kwota Suma  

2016 Remont odcinka drogi gminnej 4 000,00 zł  
Wymiana okien i malowa-

nie remizy OSP 
3 386,11 zł 7 386,11 zł 

2017 Remont dróg 4 000,00 zł 
Wymiana okien i malowa-

nie remizo-świetlicy 
3 316,83  zł  7 316,83 zł 

2018 Remont dróg na terenie sołectwa 6 000,00 zł Remont remizo-świetlicy 3 864,00 zł 9 864,00 zł 

Remont dróg na terenie sołectwa  7 000,00 zł   
Malowanie wewnątrz remi-

zo-świetlicy  
 3 169,85 zł  10 169,85 zł 2019  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

128 122 120 117 114 111 113 116 113 112 109 108 105 103 101 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

99 99 98 99 94 93 94 93 88 88 88 84 86 84 87 

Liczba mieszkańców Kulikowa w latach 1990 - 2019 
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Wieści gminne 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE W SUŁOWIE 

24 sierpnia w Sułowie rozpoczęliśmy cykl warsztatów 
rękodzieła skierowanych do mieszkańców obszaru Lo-
kalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska, które realizu-
jemy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacja PROW 2014-2020.  
 
Pierwszym tematem warsztatowym była szkatułka 
drewniana vintage. Prace uczestniczek jak zawsze za-
chwyciły pięknem i oryginalnością wykonania.    
Warsztaty poprowadziła Pani Joanna Patron "W Ramach 
Sztuki". Uczestniczkom warsztatów dziękujemy za 
udział i gratulujemy talentów artystycznych.  
 

LGD Ziemia Zamojska 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W KULIKOWIE 

Wyspa w Kulikowie staje się coraz bardziej atrakcyjnym 
miejscem zarówno dla  mieszkańców jak też turystów i 
podróżnych. Niedaleko wieży widokowej i kompleksu 
GreenVelo powstała zewnętrzna siłownia. Każdy może z 
niej skorzystać. Budowa została współfinansowana z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

Urząd Gminy Sułów 

KOMUNIKAT GDDKIA 

W związku z prowadzoną przebudową mostu przez rze-
kę Wieprz w km 256+771 drogi krajowej nr 74 w m. 
Szczebrzeszyn, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Lublinie informuje, że w dniach 24 
sierpnia - 4 września br. wystąpią utrudnienia ruchu na 
tym odcinku drogi krajowej. Planowane jest, w zależ-
ności od potrzeb, cykliczne wstrzymanie ruchu na ist-
niejącej połowie mostu przez rzekę Wieprz, na okres od 
15 do maksymalnie 120 minut każde, 
 

W czasie trwania ww. utrudnień samochody o masie 
całkowitej do 3,5 t oraz pojazdy Policji, Pogotowia i 
Straży Pożarnej będą kierowane na objazd ulicami 
Osiedlowa - Chmielna -Orzechowa (Michalów) - droga 
wzdłuż Zakładów Tłuszczowych. 
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość 
użytkowników drogi. 

 Z-ca Dyrektora Oddziału  
/-/ Edward Zyśko 

WYJAZD KGW MICHALÓW 

KGW Michalów nie próżnuje, i w ostatnim czasie oprócz 
reprezentowania Gminy na Dożynkach Powiatowych w 
Łabuniach wybrali się również na integracyjny wyjazd. 
Odwiedzili m.in.. Kazimierz Dolny i Kozłówkę. 
 

Redakcja 
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Zwycięstwo z sierpnia 1920 r. było momentem przeło-
mowym dla losów odrodzonej Polski. Klęska bolszewi-
ków zapewniła przetrwanie jej niepodległości i zdaniem 
większości historyków uchroniła całą Europę przed pa-
nowaniem komunizmu. 
 
Niewypowiedziana wojna polsko-bolszewicka trwała od 
pierwszych tygodni istnienia odrodzonej Polski. Obie 
strony upatrywały nadziei na zwycięstwo w mobilizacji 
– bolszewicy: „robotników i chłopów”, Polacy: narodów 
Europy Środkowej. Idei przeniesienia rewolucji na za-
chód Europy Józef Piłsudski przeciwstawił ideę federa-
cji środkowoeuropejskiej. Niepowodzenie jej realizacji 
sprawiło, że ostatnią nadzieją na wiktorię było zaanga-
żowanie do obrony wszystkich dostępnych sił. Klęski na 
froncie wiosną 1920 r. doprowadziły do obudzenia 
uczuć narodowych. W szeregi powołanej na początku 
lipca Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera wstępowały 
dziesiątki tysięcy Polaków. Powstanie rządu Wincente-
go Witosa zapewniło zaś poparcie chłopów i robotni-
ków, którzy nie dali się zwieść propagandzie bolszewi-
ków. 
 
Już w pierwszej połowie lipca naczelny dowódca Józef 
Piłsudski planował doprowadzenie do wielkiego starcia, 
rozstrzygającego o losach kampanii. Bitwa Warszawska 
została rozegrana zgodnie z założeniem, które na pod-
stawie ogólnej koncepcji Piłsudskiego opracował szef 
Sztabu Generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski. Opera-
cja składała się z trzech oddzielonych faz: obrony na 
linii Wisły; rozstrzygającej ofensywy znad Wieprza oraz 
wyparcia Armii Czerwonej za Narew. Działania WP uła-
twiało złamanie szyfrów sowieckich armii przez por. 
Jana Kowalewskiego. 
 
Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o 
przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście 
razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żoł-
nierze, ponosząc wielkie straty, utrzymali Radzymin, 
odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. 14 

sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Ar-
mia gen. Władysława Sikorskiego. Dowodzona przez 
Piłsudskiego grupa manewrowa uderzyła na tzw. Grupę 
Mozyrską, a następnie skrzydło sił Michaiła Tuchaczew-
skiego. 19 sierpnia jednostki polskie na rozkaz Piłsud-
skiego przeszły do działań pościgowych. 
 
Straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 
tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Straty zadane Sowie-
tom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. czerwo-
noarmistów poległo lub było ciężko rannych, 60 tys. 
trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowa-
nych przez Niemców. 
 
Bitwę Warszawską uznano za „18. przełomową bitwę w 
historii świata”. Była jednym z największych zwycięstw 
w dziejach Polski i stała się częścią legendy marszałka 
Piłsudskiego oraz jednym z mitów założycielskich II RP. 
 
 
Źródła: 

 www.dzieje.pl 

 Polska Agencja Prasowa 

100. ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY WARSZAWSKIEJ 
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NAJSYNNIEJSZE MIEJSCA PIELGRZYMEK 

Sierpień – miesiąc bardzo ważny dla każdego katolika, 
bo 15 sierpnia obchodzimy Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Wydarzenia związane z zakoń-
czeniem ziemskiego życia Maryi zaczęto upamiętniać w 
V wieku na Wschodzie przez obchody święta Zaśnięcia 
Matki Bożej, które stało się tym samym jednym z naj-
starszych świąt maryjnych. Obchodzone początkowo 
lokalnie, zwiększało później swój zasięg przybierając 
różne nazwy (np. Zaśnięcia, Przejścia czy Odpocznienia 
Maryi), aż do upowszechnienia się w całym Kościele. W 
Polsce i innych krajach europejskich czci się Matkę Bo-
ską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej ro-
ślinności, stąd w polskiej tradycji ludowej święto znane 
jest pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. 
 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmio-
tem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego przez 
papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r w konstytucji apo-
stolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy 
Bóg). Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swoje-
go ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z 
ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Pozostałe 
wyznania chrześcijańskie nie uznają tego dogmatu ze 
względu na to, że nie ma on umocowania w Biblii. W 
Polsce tradycją jest pielgrzymowanie na Jasną Górę, a 
w Kalwarii Zebrzydowskiej organizowane są insceniza-
cje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia. Po cóż ty-
siące ludzi podejmują trud przeważnie pieszej podróży 
do miejsc świętych? Motywy są różne: zadośćuczynienie 
za popełnione grzechy, prośby o zdrowie czy o pomyśl-
ność, wyrażenie wdzięczności za odzyskanie zdrowia, 
urodzenie dziecka. Pielgrzymowanie nie jest wymysłem 
naszych czasów, jako przejaw religijności znane było 
już w starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie. 
 
Również w kulturze judaizmu istniały tradycyjne dni, w 
których pielgrzymowano (np. do Jerozolimy w czasach 
biblijnych na święto Paschy). Tradycja żydowska prze-
jęta w IV wieku została przez chrześcijan, którzy piel-
grzymowali do Ziemi Świętej (miejsc związanych z ży-
ciem i śmiercią Jezusa), a następnie do sanktuariów 
europejskich, gdy Palestyna  dostała się pod panowanie 
muzułmańskie w 638 roku. Czasów wczesnego średnio-
wiecza sięga europejska tradycja pielgrzymowania do 
grobu św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii i grobów aposto-
łów Piotra i Pawła w Rzymie. W Polsce pielgrzymowano 
przede wszystkim do grobu świętego Wojciecha w 
Gnieźnie oraz sanktuarium na Świętym Krzyżu. Ich zna-
czenie zaczęło jednak spadać po pojawieniu się w kraju 
obrazu Czarnej Madonny.  
 
Ogólnie w Polsce znajduje się 96 ośrodków pielgrzym-
kowych. Najpopularniejsze z nich to: 

 Jasna Góra Częstochowa 

 Gietrzwałd, jedyne w Polsce miejsce zatwierdzo-
nych przez Kościół objawień Matki Bożej 

 Czerna 

 Kalwaria Pacławska k. Przemyśla 

 Przeworsk–Sanktuarium Grobu Bożego 

 Kalwaria Wejherowska 

 Wambierzyce, „Śląska Jerozolima” 

 Bardo 

 Kaplica Matki Boskiej Śnieżnej, Międzygórze 
(województwo dolnośląskie) 

 Krzeszów (województwo dolnośląskie) 

 Góra Świętej Anny 

 Święta Lipka 

 Licheń Stary 

 Łagiewniki 

 Kalwaria Zebrzydowska 

 Piekary Śląskie 

 Sianowo 

 Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Wałbrzychu 

 Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
 
Wszystkich wyżej wymienionych miejsc nie sposób omó-
wić w niniejszym artykule, pozwólcie więc drodzy czy-
telnicy, że omówimy tylko niektóre z nich. 
 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego - znaj-
duje się w województwie świętokrzyskim na Łysej Gó-
rze. Pierwszy kościół w stylu romańskim został ufundo-
wany między 1102-1138 przez Bolesława Krzywoustego. 
Początkowo świątynia była dedykowana Świętej Trójcy, 
ale od XIV wieku dodano wezwanie Świętego Krzyża po 
tym, gdy w 1306 książę Władysław Łokietek przekazał 
łysogórskim benedyktynom relikwie drzewa Krzyża 
Świętego (przechowywane od XVIII wieku w kaplicy Ole-
śnickich i wg legendy podarowane przez Emeryka, kró-
lewicza z Węgier). Dzisiaj stoi tu barokowa bazylika, 
którą opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokala-
nej. Święty Krzyż gościł m.in. Władysława Jagiełło. 
Przybywali tu też inni znani ludzie, w tym Stanisław 
Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz, czy Cyprian Kamil 
Norwid. 
 
Jasna Góra – duchowa stolica Polski - Do Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny w klasztorze ojców paulinów 
przybywają co roku setki tysięcy pielgrzymów. Wierni 
oddają pokłon cudownemu obrazowi Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem, który, według legendy, miał namalować sam 

Licheń 
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św. Łukasz Ewangelista. Czy było tak rzeczywiście? 
Wątpliwe, ale naukowcom nie udało się dotąd ustalić 
czasu powstania obrazu. Przy wizerunku Maryi i Dzie-
ciątka modlili się liczni monarchowie polscy. Odparcie 
przez garstkę obrońców w 1655 r ataku wojsk szwedz-
kich na Jasną Górę przypisano nie tyle sprawności zało-
gi i wytrzymałości murów, co wstawiennictwu i opiece 
samej Matki Bożej. osłaniającej wybrane przez siebie 
miejsce. Wdzięczny Król Jan Kazimierz, w 1656 r., ob-
rał Maryję Jasnogórską za patronkę królestwa. 
 
Licheń – największy kościół w Polsce - Tak, jak nie zna-
my twórcy wizerunku jasnogórskiego, tak nic nie wiemy 
o autorze cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej Kró-
lowej Polski w Licheniu Starym. To znajdujące się we 
wschodniej Wielkopolsce (w powiecie konińskim) sank-
tuarium maryjne powstało w XIX w. Dziś Licheń słynie z 
monumentalnej, pięcionawowej bazyliki – największej 
świątyni w Polsce, ósmej w Europie i dwunastej na 
świecie. Bazylika oraz przyległy do niej plac może po-
mieścić jednorazowo 250 tys. pielgrzymów. 
 
Łagiewniki - wrażenie budzi także, wzniesiona w latach 
1999-2002, Bazylika Bożego Miłosierdzia Krakowie-
Łagiewnikach. Dwupoziomowa świątynia może pomie-
ścić pięć tys. wiernych. W Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego znajduje się najsłynniejszy, po jasnogórskim, 
obraz religijny w Polsce. Jest to słynący łaskami wize-
runek Chrystusa Miłosiernego. Kopie tego obrazu w mi-
lionach egzemplarzy rozeszły się po całym świecie. 
 
Góra św. Anny – z wizytą u rodzicielki Matki Bożej - 
Najsłynniejszym miejscem pielgrzymkowym na Śląsku 
Opolskim jest Góra św. Anny. W tym sanktuarium, po-
święconym matce Matki Bożej, pielgrzymi nawiedzają 
słynącą łaskami figurkę patronki. Rzeźba z drzewa lipo-
wego powstała pod koniec XV w.: święta Anna trzyma 
na rękach Chrystusa i Maryję. Pierwsza świątynia po-
wstała tu w tym samym czasie. Obecny barokowy ko-
ściół pochodzi z drugiej połowy XVI w. (wtedy to prze-
budowano dawną świątynię). Z kolei pierwsza piel-
grzymka przybyła na Górę św. Anny w 1779 r. Dzisiej-
szych pielgrzymów wita tu Rajski Plac, arkadowy dzie-
dziniec, na którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów. 
 
Święta Lipka zwana „Częstochową Północy” - znajdu-
jąca się tu Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny to jeden z najcenniejszych zabytków barokowych 
w naszym kraju. Świątynia słynie z cudownego obrazu 
Matki Bożej z XVII w. oraz o wiek późniejszych rucho-
mych organów. W Świętej Lipce nie ma już niestety 
wspaniałej, XVIII-wiecznej monstrancji w kształcie 
drzewa lipowego. Monstrancja został ukradziona w 1980 
r. i do dzisiaj nic o niej nie wiadomo. 
 

Gietrzwałd – polskie Lourdes - początki kultu maryjne-
go w tym miejscu sięgają XVI w. Wtedy też powstać 
miał cudowny obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Sank-
tuarium w Gietrzwałdzie jest jedynym miejscem kultu 
maryjnego w Polsce, w którym doszło do objawień ofi-
cjalnie uznanych przez Kościół. Od czerwca do września 
1877 r. Maryja miała się tu ukazywać dwóm nastoletnim 
dziewczynkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samu-
lowskiej. Matka Boża mówiła do dzieci w gwarze war-
mińskiej. Miało to wielki wpływ na odrodzenie ducha 
patriotycznego wśród Warmiaków. 

 
 
Najsłynniejsze miejsca pielgrzymek na świecie to: 
 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Fatima, Portu-
galia - znajduje się w mieście Fatima, które położone 
jest w środkowo-zachodniej Portugalii. Sanktuarium 
zostało wybudowane w miejscu objawień Matki Bożej 
czwórce dzieci, które rozpoczęły się 13 maja i trwały 
do 13 października 1917 roku. Pielgrzymi mogą odwie-
dzić konsekrowana przed ponad 60 laty Bazylikę Matki 
Boskiej Różańcowej oraz Kaplicę Objawień. Przed Bazy-
liką znajduje się Plac Piusa XII, na którym może się 
zmieścić nawet milion osób. Co roku Fatimę odwiedza 
nawet 5 mln wiernych, 
 
Sanktuarium Matki Bożej – Lourdes, Francja - to 
ogromny ośrodek pielgrzymkowy, który jest poświęcony 
Matce Bożej i stanowi jedno z najważniejszych miejsc 
jej kultu. Mieści się w Lourdes w południowo-
zachodniej Francji u podnóża Pirenejów. W 1858 roku 
w skalnej grocie doszło do pierwszego objawienia, któ-
rego świadkiem była Bernadetta Soubirous. Co więcej 
kolejne miesiące obfitowały w podobne wydarzenia, a 
w grocie pojawiło się źródło. W efekcie decydowano się 
na budowę kamiennych wanien oraz zamontowano kra-
ny – wielu odwiedzających wierzy w uzdrawiającą moc 
wypływającej ze źródła wody. Pielgrzymi mogą odwie-
dzić m.in. Bazylikę Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, Grotę Massabielle, Bazylikę św. Piusa 
X oraz Bazylikę Różańcową. Co roku Lourdes odwiedza 
ok. 6 milionów wiernych, 
 
Sanktuarium Naszej Pani Niepokalanie Poczętej – 
Aparecida, Brazylia -  historia tego miejsca sięga 1717 
roku, kiedy to kilku rybaków wybrało się na połów na 
rzekę Paraibie. Niestety nie udało się im złapać żadnej 
ryby i wrócili do Porto Itaguaçu, skąd po zarzuceniu 
sieci wyciągnęli figurę Matki Boskiej, której brakowało 
głowy. Rzucili więc sieci po raz kolejny i udało się im 
wyłowić brakujący fragment. Po tym zdarzeniu połowy 
były niezwykle udane, a ludzie w podziękowaniu zaczęli 
w każdą sobotę odmawiać różaniec. W 1930 roku Matka 
Boża z Aparecidy została patronką Brazylii, a w latach 
50. rozpoczęto budowę ogromnej bazyliki. Co roku 

Fatima 
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przybywa tutaj 11 mln osób, 
 
Bazylika Zwiastowania – Nazaret, Izrael - to jedno z 
najważniejszych dla chrześcijan miejsc. Nazaret – jak 
mówi historia – to miejsce, gdzie stał dom rodzinny Ma-
ryi oraz przede wszystkim miejsce, gdzie Archanioł Ga-
briel zwiastował jej, że zostanie Matką Syna Bożego. 
Znajdowało się tu kilka różnych świątyń – ta, którą mo-
żemy obecnie podziwiać, pochodzi z lat 60. XX wieku. 
W jej wnętrzu można zobaczyć najsłynniejsze wizerunki 
Madonny z całego świata, w tym z Jasnej Góry, 
 
Sanktuarium Santa Casa – Loreto, Włochy - jedna z 
największych budowli we Włoszech. Składa się z XV-
wiecznej bazyliki oraz ze starożytnego Santa Casa, czyli 
tzw. Świętego Domku, który jest głównym punktem 
sanktuarium i obiektem kultu. To budynek z kamienia, 
który według tradycji został przywieziony do Włoch z 
Nazaretu. Jego zewnętrzne ściany pokrywają płasko-
rzeźby przedstawiające sceny z życia Maryi. Warto pod-
kreślić, że na całym świecie stworzono wiele kopii 
Świętego Domku, wokół których zlokalizowane są sank-
tuaria. Co roku Loreto odwiedzane jest przez kilkana-
ście tysięcy pielgrzymów i turystów, 
 
Bazylika Matki Boskiej z Guadalupe – miasto Meksyk, 
Meksyk - To największe katolickie sanktuarium na świe-
cie. Objawienia w Guadalupe są najstarszymi objawie-
niami maryjnymi oficjalnie uznawanymi przez Kościół 
katolicki – miały miejsce niemal 500 lat temu. Matka 
Boska ukazywała się tutaj Juanowi Diego Cuauhtlatoat-
zinowi, który miał przekonać biskupa do budowy kościo-
ła ku jej czci. Ten zgodził się dopiero, gdy Juan przy-
niósł mu róże zawinięte w tilmę, na której obaj zoba-
czyli wizerunek Matki Boskiej. Do dzisiaj tkanina ta 
czczona jest jako obraz Matki Bożej z Guadalupe – pa-
tronki obu Ameryk. Co roku bazylikę odwiedza ok. 20 
mln wiernych, 
 
Kościół pw. św. Jakuba - Medziugorie, Bośnia i Herce-
gowina - Medziugorie to duży ośrodek pielgrzymkowy, 
którego głównym punktem jest kościół pw. św. Jakuba. 
Jego budowa została ukończona w 1969 roku. Z uwagi 
na ogromną liczbę przybywających tu pielgrzymów, 
wybudowano także ołtarz polowy wraz z 5000 miejsc 
siedzących. Często odwiedzane są także pobliskie, ka-
mieniste wzgórza – Podbrdo, czyli Wzgórze Objawień – 
miejsce pierwszych objawień oraz Kriżevac, czyli Góra 
Krzyża. Właśnie tam pielgrzymi zostawiają kawałki pa-
pieru z obietnicami, prośbami, obrazki, różańce, kwiaty 
i krzyże. Co ciekawe, tutejsze objawienia maryjne, 
które rozpoczęły się 1981 roku, są cały czas badane 
przez Kościół katolicki i do tej pory ani ich nie odrzuco-
no, ani nie potwierdzono. Każdego roku przybywa tutaj 
około 2,5 mln pielgrzymów, 
 
Bazylika Świętego Franciszka - Asyż, Włochy - gotyc-
ko-romańska Bazylika Świętego Franciszka została wy-
budowana w XIII wieku i od 2000 roku znajduje się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najważniej-
szym miejscem jest tutaj krypta, w której znajduje się 
wykuta w skale Kaplica Grobu św. Franciszka. Jego reli-
kwie złożono w centrum kaplicy, w szerokiej kolumnie 
ustawionej w miejscu znalezienia ciała. Wnętrze Bazyli-
ki ozdobione jest licznymi freskami przedstawiającymi 

m.in. sceny z życia Jezusa. Co ciekawe świątynia zosta-
ła zbudowana na wzniesieniu nazywanym Wzgórzem 
Piekielnym, ale dzień po kanonizacji św. Franciszka, 17 
lipca 1228 r., papież Grzegorz IX poświęcił miejsce bu-
dowy i zmienił jego nazwę na Wzgórze Rajskie. Sam 
Asyż słynie z celebracji wielu świąt i festiwali. Wiosną 
organizowane jest barwne, ludowe święto Kalend Majo-
wych (wł. Calendimaggio), w którym podobno uczestni-
czył kiedyś św. Franciszek, 
 
Katedra w Santiago de Compostela, Hiszpania- jedna 
z najważniejszych świątyń pielgrzymkowych i miejsce 
docelowe pielgrzymujących drogami Świętego Jakuba. 
Według tradycji miejsce spoczynku Św. Jakuba Więk-
szego, czyli jednego z dwunastu apostołów. Sama kate-
dra jest jednym z największych dzieł architektury ro-
mańskiej w Hiszpanii. We wnętrzu można zobaczyć Bo-
tafumeiro – ogromną kadzielnicę o ponad 700-letniej 
historii. Mierzy ona 160 cm wysokości i waży ok. 60 kg 
(pusta), ale do jej rozpalenia potrzeba ok. 40 kg węgla 
drzewnego oraz kadzidła. Rozkołysaniem Botafumeiro 
zajmuje się ośmiu specjalnych funkcjonariuszy kate-
dralnych zwanych tiraboleiros. Pod koniec średniowie-
cza do Santiago co roku pielgrzymowało z Europy nawet 
milion osób rocznie, później popularność miejsca zma-
lała. Obecnie odradza się, a w zeszłym roku dotarło tu 
pieszo ponad 250 tys. wiernych.   
 
 
Zarówno w Polsce jak i na świecie obiekty kultu religij-
nego nie zawsze znajdują się w wielkich miastach, cza-
sami położone są w niewielkich wioskach. Jednak w 
każdym z tym miejsc jest coś niezwykłego, w czym lu-
dzie dostrzegają obecność Boga. Warto podkreślić, że 
Polacy stanowią 20 proc. wszystkich pielgrzymów w 
Europie i około 5 proc. na świecie. 
                                                                             
 

Opracowała:  
Hanna Mrówczyńska  

 
 
na podstawie n/w źródeł: 

 https://podroze.onet.pl/ciekawe/najpopularniejsze
-miejsca-pielgrzymkowe-na-swiecie/ 

 www.wikipedia pl 

 https://turystyka.wp.pl/najslynniejsze-miejsca-
pielgrzymkowe-w-polsce  

 

Guadalupe 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

MARYNOWANY CZOSNEK 
 
8-10 główek czosnku, 1 szklanka octu jabłkowego, 1 
szklanka wody, 2-3 łyżeczki miodu, 1 łyżeczka  soli, 1 
łyżeczka soku z cytryny, 1-2 łyżeczki ziół prowansal-
skich.  
 
Ząbki czosnku obrać z łupin. Do garnka wlać ocet jabł-
kowy oraz wodę. Dodać miód, sól, oraz sok z cytryny. 
Zagotować. Dodać ząbki czosnku oraz zioła prowansal-
skie. Gotować około 5 minut. Do czystych, wyparzonych 
słoiczków włożyć ząbki czosnku i wlać marynatę. Paste-
ryzować w garnku z wodą ok. 5 minut.  

RACUCHY Z JABŁKAMI 
 
2 szklanki mąki pszennej, 2 jajka, 400 ml kefiru, ma-
ślanki lub zsiadłego mleka, szczypta soli, , 2 łyżki cu-
kru, 0,5 łyżeczki cynamonu, 4-5 kwaśnych jabłek, olej 
do smażenia, cukier puder.  
 
Do przesianej mąki dodać jajka, kefir oraz sól i zmik-
sować, aby powstało jednolite ciasto. Powinno mieć 
konsystencję gęstej śmietany (gdyby było za rzadkie 
wsypać więcej mąki, a jeśli zbyt gęste dodać więcej 
kefiru). Cukier wymieszać z cynamonem. Jabłka obrać, 
pokroić w plastry. Wydrążyć gniazda nasienne. Plastry 
obtoczyć w cynamonowym cukrze, a następnie w cie-
ście. Smażyć na mocno rozgrzanym oleju, aż się zru-
mienią. Ułożyć na papierowym ręczniku, aby osączyć 
nadmiar tłuszczu. Oprószyć cukrem pudrem.  Zamiast 
jabłek można użyć plastrów ananasa z puszki.  

MARYNOWANE POMIDORY 
 
1 kg niedużych pomidorów, 4 szklanki wody, 3/4 
szklanki octu, 3/4 szklanki cukru, 2 łyżki soli, 1 ły-
żeczka białej gorczycy, 4 listki laurowe, 4 ząbki czosn-
ku, pieprz w ziarnach.  
 
Do garnka wrzucić listki laurowe, ziarenka pieprzu 
oraz gorczycy, ząbki czosnku, sól oraz cukier. Wlać 
wodę oraz ocet. Zagotować. Gdy zacznie wrzeć, 
zmniejszyć ogień i gotować jeszcze ok. 10 minut. Wy-
studzić. Do słoików włożyć umyte pomidory. Wlać ma-
rynatę. Zakręcić. Pasteryzować w garnku lub piekarni-
ku w temperaturze 80 stopni przez 25-30 minut.  

CIASTO Z OWOCAMI 
 
Ciasto: 4 jajka, 4 łyżki mąki pszennej, 4 łyżki cukru 
kryształu, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. Białka 
ubić z cukrem, dodając żółtka, a następnie mąkę wy-
mieszaną z proszkiem. Piec około 25 minut w temp 150 
stopni.  
Masa: 1/2 litra słodkiego  mleka, 4 żółtka, 1 kopiasta 
łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżka mąki pszennej, 1 
szklanka cukru kryształu, 1 cukier waniliowy, 25 dag 
masła. W połowie mleka roztrzepać żółtka i mąkę. 
Resztę mleka zagotować z cukrem, cukrem waniliowym 
i ugotować z roztrzepanej mąki budyń. Przestudzić. 
Masło utrzeć, dodając przestudzony budyń. Masę po-
dzielić na dwie części.   
Dodatki: 2 galaretki (przygotować według przepisu), 
owoce świeże lub mrożone np. maliny, jagody.   
Przełożenie ciasta:  Biszkopt - połowa masy – owoce - 
połowa masy – owoce – zalać tężejącą galaretką.  
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Baca wraca z Afryki i dziennikarz pyta go: 
- Jakie zwierzęta tam widzieliście, baco? 
Na to baca: 
- No to na przykład zebra. 
- A jak ta zebra wygląda? 
- A wicie jak wygląda kuń? 
- Wiem. 
- To takie samiusieńkie, tylko że w paski. 
- A jakieś inne zwierzę? 
- No to np. żyrafa. 
- A jak ta żyrafa wygląda? 
- A wicie jak wygląda kuń? 
- Wiem. 
- No to takie samiusieńkie tylko z długą szyją. 
- A jeszcze jakieś inne zwierzę? 
- No to na przykład krokodyl. 
- A jak on wygląda? 
- A wicie jak wygląda kuń? 
- Wiem. 
- No to w ogóle do kunia niepodobne.  

 
●   ●   ● 

 
W Palestynie Arab ucieka przed czołgiem.  
Ostrzeliwuje się z broni ręcznej, ale skończyła mu się 
amunicja i jeszcze się potknął. 
Merkawa się zatrzymuje, a z włazu wychyla się Żyd i 
pyta: 
- Dlaczego nie strzelasz? 
- Skończyła mi się amunicja. 
- Chcesz kupić?  

 
●   ●   ● 

 

Gliniarz z drogówki wraca do domu i od progu woła do 
syna: 
- Pokaż dzienniczek! 
Syn wyciąga dzienniczek. W środku kilka pał i 100 zło-
tych. Ojciec wprawnym ruchem chowa kasę i mówi: 
- No, przynajmniej w domu wszystko w porządku.  

 

Mój dziadek był na Titanicu... Jeszcze przed tragedią 
zaczął ostrzegać wszystkich, że statek zatonie. Oczywi-
ście nikt go nie posłuchał i co więcej wywalili go z kina.  

 

●   ●   ● 
 

Policjant zaczaił się przy barze, aby przyłapać jakiegoś 
kierowcę na prowadzeniu samochodu po pijanemu. Kie-
dy bar już pustoszał, zobaczył mężczyznę, który zata-
czając się poszedł w kierunku parkingu. Potknął się o 
krawężnik, po drodze usiłował się dostać do pięciu sa-
mochodów, zanim trafił do swojego. Dłuższą chwilę 
grzebał przy stacyjce. Wszyscy kierowcy zdążyli już od-
jechać, zanim udało mu się uruchomić silnik. Policjant 
szybko wyskoczył z kryjówki i kazał mu dmuchnąć w 
balonik. Ze zdumieniem zauważył wynik 0.0.  
- Jak to możliwe?! - pyta  
- Dzisiaj mnie wyznaczyli na podpuchę...  

 

●   ●   ● 

 

Rozmowa dwóch polityków: 
- Oglądałem manifestację i myślę, że ludziom już nicze-
go nie brakuje. 
- Skąd taki wniosek? 
- Krzyczeli "MAMY DOŚĆ" 

 

●   ●   ● 

 

W szpitalu rozmawia dwóch pacjentów:  
- Dlaczego do tej pory nie odwiedziła pana żona?  
- Bo ona też leży w szpitalu.  
- Tragedia rodzinna?  
- Tak, ale to ona pierwsza zaczęła! 

 

●   ●   ● 

 

Kontrola drogowa:  
- Tutaj jest ograniczenie do 40 km/h, wy jedziecie 80 
km/h. Ciekawe gdzie się tak spieszycie?  
- 100 zł panu przywieźć   

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

