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Mamy za sobą wyjątkowo trudny rok, rok 2020 nazna-

czony pandemią koronawirusa. Przyniósł on ze sobą 

wiele zmian, zarówno tych społecznych, jak i gospodar-

czych. Podobnie jak wiele innych sfer naszej aktywno-

ści, także życie kulturalne zostało mocno ograniczone. 

W odniesieniu do wszystkich wspomnianych trudności, z 

jakimi przyszło nam się zmierzyć, tak osobiście, jak i 

społecznie postanowiliśmy dokonać podsumowania te-

go, z wielu względów wyjątkowego roku. W imieniu 

Redakcji „Sekretów Wsi” zwróciliśmy się z prośbą o 

pomoc do Wójta Gminy Sułów Pana Leona Bulaka, by 

ocenił kondycję naszej gminy w dobie pandemii. 
 

Sekrety Wsi: Seweryn Krajewski śpiewał kiedyś „To 

był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go”. Nieste-

ty o minionym roku nie możemy tego powiedzieć. 

Pandemia Koronawirusa zatrzymała nas w biegu. Jak 

Pan może w związku z tym ocenić stan naszej gminy 

w perspektywie tego dziwnego 2020 roku? 
 

Leon Bulak: Owszem z powodu pandemii miniony rok 

należał do bardzo trudnych, jednak nie powiedziałbym, 

że był całkiem nieudany. Wiele inwestycji zostało ukoń-

czonych, wiele projektów zrealizowanych, lub są nadal 

w trakcie realizacji. Jedną z największych inwestycji, 

której realizacja rozpoczęła się w roku 2020 a trwać 

będzie jeszcze w roku bieżącym był i wciąż jest projekt 

pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie 

Gminy Sułów”. Główny cel projektu to ochrona i popra-

wa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz za-

stosowanie technologii przyjaznej środowisku. Jest to 

projekt można rzec „flagowy”, zakrojony na szeroką 

skalę i bardzo sprawnie realizowany. Obejmuje on mon-

taż na terenie naszej gminy 134 szt. instalacji solarnych 

i ta część projektu znajduje się właściwie  „na finiszu”, 

oprócz tego jeszcze 171 szt. instalacji fotowoltaicznych 

oraz 48 szt. pieców na biomasę, w tym 2 w budynkach 

użyteczności publicznej, a dokładniej w Ośrodku Zdro-

wia w Tworyczowie oraz remizo-świetlicy w Sułowie. 

Całkowita wartość tego projektu współfinansowanego 

ze środków unijnych wyniosła 4 845 033,05 zł, w tym 

środki pozyskane z UE stanowiły ok. 66% ostatecznych 

kosztów inwestycji. 
 

Sekrety Wsi: Zaczęliśmy od najważniejszego projek-

tu, ale wspominał Pan o wielu udanych ubiegłorocz-

nych przedsięwzięciach, jakie jeszcze inwestycje 

udało się zrealizować? 
 

Leon Bulak: Faktycznie było ich dużo i obejmowały 

bardzo różnorodne obszary działań naszej gminy. Mię-

dzy innymi termomodernizacja budynku Szkoły Podsta-

wowej w Sułowie, współfinansowana ze środków unij-

nych, gdzie łączna wartość projektu opiewała na kwotę 

1 559 332,45 zł, czy też termomodernizacja budynku 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach na łączną 

kwotę 176 584,64 zł. Był to również projekt współfinan-

sowany, udział naszej gminy w jego całkowitej wartości 

to ok. 47 600 zł. Nasi partnerzy w tej bardzo potrzeb-

nej inwestycji to: PFRON oraz Starostwo Powiatowe w 

Zamościu. Ponadto udało nam się dokonać licznych mo-

dernizacji, jak choćby  - modernizacja hydroforni wo-

dociągu gminnego, która kosztowała ponad 43 tyś. zł, 

modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Deszkowice Drugie w kwocie 10 897,00 zł oraz moderni-

zacja sieci instalacji elektrycznej w budynku tzw. 

„Agronomówki” na łączną kwotę 15 767,57 zł. Trzeba 

także wspomnieć o budowie zewnętrznej siłowni w Ku-

likowie, była to inwestycja współfinansowana ze środ-

ków PROW-u przy współpracy z Lokalną Grupą Działania 

„Ziemia Zamojska”. Całkowita wartość tego projektu 

NOWY ROK - NOWE PLANY 
WYWIAD Z P. LEONEM BULAKIEM - WÓJTEM GMINY SUŁÓW  

POWITANIE NOWEGO SAMOCHODU W OSP ŹREBCE 

Już jest! Nasz nowy MAN w zabudowie Moto-Truck! 

Który prezentował się przepięknie w zimowej scenerii. 

Jest to dla nas ogromny skok w przyszłość, mobilność 

oraz przede wszystkim niewiarygodna poprawa na-

szych osiągów podczas działań ratowniczo-gaśniczych. 

Samochód będzie służył całej gminie Sułów, niosąc 

pomoc i wsparcie dla każdego mieszkańca! Dziękujemy 

wójtowi naszej gminy Leonowi Bulakowi za obecność 

podczas przybycia samochodu do jednostki oraz za 

wsparcie przy tym ogromnym przedsięwzięciu, jakim 

był zakup samochodu oraz przebudowa naszego gara-

żu, w którym stacjonować będzie nasz nowy MAN. 

 

OSP Źrebce 
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wyniosła 38 874,06 zł. Równie potrzebnymi inwestycja-

mi były budowy napowietrznej linii oświetlenia uliczne-

go w Sułowie (27 999,13zł) oraz Michalowie (34 317,00 

zł). 
 

Oczywiście w roku 2020 nie zapomnieliśmy o temacie 

dróg gminnych, ich stan poprawialiśmy na bieżąco. Mo-

dernizacji a często także przebudowy udało się dokonać 

w kilku miejscowościach. W miejscowości Sąsiadka  

zmodernizowano m.in. drogę gminną położoną na dział-

ce nr. 4414 oraz drogę gminną o numerze 110130L. W 

Deszkowicach Pierwszych drogę gminną o nr. 110146, w 

Sułowie zmodernizowano drogę gm. na działce nr. 938. 

Prace w tym zakresie wykonane zostały także w miej-

scowościach Deszkowice Drugie i Sułówek. Wartość tych 

inwestycji wyniosła 330 669,67 zł. Zmodernizowano 

również drogi w miejscowościach: Kawęczyn-Kolonia, 

Tworyczów, Sułowiec, Rozłopy oraz Kulików. Środki na 

ten cel (42 950,50 zł) pochodziły z Funduszu Sołeckie-

go. 
 

Sekrety Wsi: Naszych Czytelników na pewno zainte-

resuje to, czy Pan Wójt w dalszym ciągu nie rezygnu-

je z programu poprawy stanu dróg w gminie Sułów i 

czy nadal będą realizowane  inwestycje w tym zakre-

sie zaplanowane na nowy 2021 rok? 
 

Leon Bulak: Staramy się od lat przykładać szczególną 

wagę do inwestycji drogowych, bo ułatwiają one życie 

mieszkańcom naszej gminy, usprawniając komunikację. 

Nic się w tym względzie nie zmieni, mimo niesprzyjają-

cych okoliczności, bo nikt z nas nie potrafi przewidzieć 

jak zmieniać się będzie sytuacja związana z pandemią.  

Mamy sporo planów w zakresie modernizacji dróg gmin-

nych, które miejmy nadzieję uda nam się zrealizować w 

roku bieżącym.  
 

Na ten rok przewidziana jest także modernizacja drogi 

powiatowej Deszkowice Pierwsze – Radecznica. Jest to 

inwestycja Powiatu Zamojskiego o wartości około 10 

mln zł, w której partycypuje Gmina Sułów oraz Gmina 

Radecznica. Nasz udział w tej inwestycji jest znaczny i 

wynosić będzie ok. 1 mln 600 tyś zł. W roku ubiegłym 

rozpoczęła się realizacja przebudowy drogi gminnej 

Kolonia Sułów – Tworyczów, planowane ukończenie mo-

dernizacji przewidziano na maj br. Jest to również in-

westycja współfinansowana, przy 70 % udziale środków 

pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Nie za-

pominajmy o partycypacji naszej gminy w modernizacji 

dróg powiatowych oraz corocznych inwestycjach w po-

prawę stanu dróg na terenie poszczególnych  miejsco-

wości ze środków funduszu sołeckiego (remonty oraz 

utrzymanie dróg). Wiemy już, że w roku bieżącym 

wspólnie z Powiatem Zamojskim będziemy partycypo-

wać w projekcie remontu cząstkowego dróg powiato-

wych (tzw. nakładki). Ponadto planujemy budowę 

chodnika przy drodze powiatowej Deszkowice – Micha-

lów.  
 

Utwardzenie dróg gminnych nawierzchnią z kruszywa, 

dotyczące każdej miejscowości Gminy Sułów to także 

spora inwestycja, jej koszt szacujemy na 100 tyś. zł. 

Realizacja przewidziana jest na rok bieżący. Oczekuje-

my także na decyzję w sprawie wniosków złożonych 

przez naszą gminę do Funduszu Dróg Samorządowych w 

roku 2020 na kolejne przebudowy. Dotyczą one drogi 

gminnej Rozłopy –„Mułki” oraz drogi Sułówek – Gruszka 

Mała, łączącej gminę Sułów z gminą Nielisz. 
 

Sekrety Wsi:  Z Pana wypowiedzi wynika, że miniony 

rok obfitował w gminne inwestycje i sukcesy, czy tak 

właśnie można ten czas podsumować? 
 

Leon Bulak: Niestety, życie aż tak kolorowe nie jest, 

oprócz pięknych barw trafiają się też odcienie szarości. 

Mówiąc to mam na myśli drogę wojewódzką, która 

przecina naszą gminę. Poprawienie jej stanu znajduje 

się w kompetencjach Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż 

właśnie tej instytucji podlegają, jak wskazuje nazwa, 

tego typu drogi. Nasza gmina może jedynie partycypo-

wać finansowo w jej modernizacji, jednak decyzję o 

przebudowie musi podjąć Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Kilka lat temu fatalną nawierzchnię wyremontowano na 

odcinku Deszkowice Pierwsze – Sułów, a w roku ubie-

głym remontem objęto dalszy odcinek z Deszkowic do 

Szczebrzeszyna. Mimo naszych apeli, próśb i interwen-

cji z Sułowa w stronę Turobina droga jest wciąż naszą 

bolączką. Jest to zdecydowanie jedna z najgorszych 

dróg na terenie gminy Sułów, jazda po niej nie należy 

do przyjemności i bywa nie do końca bezpieczna. Kolej-

ną sprawą, która od kilku lat nie daje mi spokoju są 

działki w miejscowości Kulików, należące do Wód Pol-

skich. Procedury pozyskania ich pod budowę plaży są 

trudne, myślę jednak, że w trakcie tego roku uda się je 

sfinalizować. 
 

Sekrety Wsi: Czy można stwierdzić, że pomimo obo-

wiązujących obostrzeń Urząd oraz inne jednostki 

gminne działają sprawnie? 
 

Leon Bulak: Wszyscy jesteśmy obowiązani podporząd-

kować się wymaganym zaleceniom sanitarno-

epidemiologicznym. Wymagało to od nas niejednokrot-

nie całkowitej zmiany dotychczasowego trybu pracy. Z 

pewnością jest trudniej, ale nadal staramy się jak naj-

lepiej wypełniać swoje obowiązki. W roku 2020 na eme-

ryturę odeszło wielu pracowników Urzędu. Przez lata 

służyli nam swoją fachową wiedzą i doświadczeniem. Z 

tego miejsca chciałbym im podziękować za wkład pracy 

włożony w rozwój naszej gminy i sprawne funkcjonowa-

nie Urzędu. Przyjmujemy oczywiście nowych pracowni-

ków, którzy brak wieloletniego doświadczenia nadra-

biają kreatywnością, energią i rzetelnością. 
 

Sekrety Wsi: Ze względów zupełnie niezależnych od 

władz gminy wszystkie dotychczasowe imprezy, któ-

re były wizytówką Sułowa nie mogły się w 2020 roku 

odbyć, więc pytanie czy wrócimy do nich, gdy sytua-

cja wróci do normy? 
 

Leon Bulak: Nigdy nie zamierzaliśmy rezygnować z do-

tychczas organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, a 

było ich przecież wiele, jak choćby Gminny Dzień Ko-

biet, Festiwal Twórczości Patriotyczno – Chrześcijań-

skiej w Tworyczowie, uroczystości rocznicowe w Kito-

wie połączone z biegiem pamięci, w którym udział brali 

uczniowie wszystkich trzech szkół podstawowych z te-

renu naszej gminy, nie można także nie wspomnieć o 

Pikniku Archeologicznym w Sąsiadce, „Spotkaniach Są-

siedzkich” w Sułowie, dożynkach gminnych, Festynie 

„Pożegnanie Lata” w Kulikowie oraz wyścigu kolarskim 

znanym jako Memoriał im. Feliksy Poździk. Zabrakło 

nam też swoistego zakończenia roku i wspólnego łama-

nia się opłatkiem czyli tradycyjnego „Spotkania Opłat-
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kowego” AD 2020. Brak imprez nie oznacza braku dzia-

łalności, w ciągu roku kontynuowane były próby naszej 

Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu 

wokalno-instrumentalnego „Pół na Pół”. Udało nam się 

wspólnymi siłami pozyskać środki na umundurowanie 

młodych muzyków z Orkiestry, którzy swoim występem 

uświetnili dożynki parafialne w Tworyczowie. Mimo ob-

ostrzeń i trudności udało się także zrealizować nagrania 

kolejnych teledysków zespołu „Pół na Pół”, a nawet 

przygotować kameralny koncert pn. „Powitanie jesieni” 

transmitowany on-line. 
 

Sekrety Wsi: Jeszcze jedno pytanie związane z pan-

demią. Jak gmina Sułów przygotowała się do szcze-

pień przeciwko Covid-19? Które placówki w naszej 

gminie są wytypowane do szczepień? Jak gmina za-

mierza informować o sposobie rejestrowania się do 

szczepień, ewentualnie dowozić na te szczepienia 

najstarszych mieszkańców gminy, którzy nie zawsze 

mają do pomocy młodych ludzi i kompletnie nie mają 

pojęcia o komputerach i o e-rejestracjach. 
 

Leon Bulak: Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani 

do szczepień, zarówno od strony technicznej, jak i in-

formacyjnej. Na terenie naszej gminy znajdują się aż 

dwa punkty szczepień: w ośrodkach zdrowia w Twory-

czowie i Michalowie. Wszystkie niezbędne w tym zakre-

sie informacje zamieszczono na naszej stronie interne-

towej. Ponadto przygotowaliśmy czytelne ulotki z naj-

bardziej potrzebnymi informacjami, by dostęp do istot-

nych treści mieli wszyscy nasi mieszkańcy. Treść tego 

krótkiego komunikatu zostanie też zamieszczona w 

styczniowym wydaniu miesięcznika „Sekrety Wsi”. 

Oczywiście zapewniamy także dowóz na szczepienie. 

Jest to forma pomocy skierowana szczególnie do osób 

mających trudności z dotarciem do punktu szczepień, a 

więc do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawno-

ści, osób starszych, niemających możliwości samodziel-

nego dojazdu do wybranego punktu szczepień. Wszyst-

kich zainteresowanych tą kwestią zapraszamy do tele-

fonowania na podane numery telefonów: 84 682 62 02 

lub 513 774 769, od poniedziałku do piątku, w godzi-

nach od 8.00-15.00. 
 

Sekrety Wsi: Częstym tematem poruszanym przez 

mieszkańców naszej gminy jest cena za wywóz odpa-

dów, jak ta sprawa przedstawia się w perspektywie 

bieżącego roku? 
 

Leon Bulak: Myślę, że jest to temat nieprzyjemny dla 

większości samorządowców w naszym kraju i nie chodzi 

mi tylko o zapachy. Ceny za wywóz odpadów poszybo-

wały w ostatnich latach ostro w górę. Przyczyn jest tu-

taj wiele, jednak gmina nie ma na to znaczącego wpły-

wu, ponieważ ceny ustalane są przez właścicieli tzw. 

„wysypisk” oraz firmy zajmujące się wywozem odpa-

dów, na samorządzie tymczasem spoczywa obowiązek 

dbania o czystość na terenie danej gminy. My staramy 

się aby rachunki za wywóz śmieci były jak najniższe. 

Ostatnio unieważniliśmy trzy przetargi ze względu na 

to, że składane oferty znacznie przekraczały nasze pla-

nowane wydatki na ten cel. Na terenie naszego regionu 

nie ma licznej konkurencji wśród firm zajmujących się 

wywozem odpadów, co powodowałoby „walkę” o klien-

ta, a dla nas wymierne korzyści z tego płynące. Niektó-

re samorządy próbują załagodzić sytuację i same zaj-

mują się wywozem odpadów, wbrew pozorom nie pole-

ga to tylko na zakupie samochodu przystosowanego do 

tego celu, jest to o wiele bardziej złożona kwestia.   
 

Sekrety Wsi: Dziękujemy Panu bardzo za profesjonal-

ne podejście do trudnych tematów. Na koniec prosi-

my o nakreślenie planów na rok 2021, oczywiście 

zakładając dwie wersje tzn. że uporaliśmy się wresz-

cie z zagrożeniem epidemicznym i tą drugą, gdy da-

lej zagrożenie istnieje. 
 

Leon Bulak: Tak jak wspominałem trudno nam w tej 

chwili ocenić, co przyniosą nadchodzące miesiące, mi-

mo wciąż realnego zagrożenia pandemią, musimy jed-

nak działać dalej, starając się realizować wszystkie 

plany, a jest ich dużo. Omówiliśmy dość dokładnie pla-

nowane w roku bieżącym inwestycje drogowe, ale na 

nich nie koniec.  
 

Istotnym tegorocznym przedsięwzięciem będzie m.in. 

termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w 

Sąsiadce (budynku poszkolnego). Projekt ten jest dla 

nas szczególnie ważny także przez wzgląd na niewielki 

bo zaledwie 5% wkład własny, przy jednoczesnym 85% 

udziale środków unijnych oraz 10% dofinansowaniu z 

Programu Rewitalizacji, co stanowi uwieńczenie na-

szych starań w tym zakresie i oczywiście przyniesie ko-

rzyść nam wszystkim. Projekt ten stanowi także  pierw-

szy etap przygotowań do otwarcia w przyszłości Dzien-

nego Domu Opieki Społecznej, odpowiednio wyposażo-

nego i przystosowanego do potrzeb osób starszych. Zło-

żyliśmy w tej kwestii odpowiedni wniosek o dofinanso-

wanie do Funduszu Inwestycji Lokalnych i podejmujemy 

starania, by uzyskać dotację z przeznaczeniem na mo-

dernizację wspomnianego budynku, jego pełne odre-

montowanie i wyposażenie.  
 

Inną ważną inwestycją, tym razem realizowaną we 

współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Zamoj-

ska” jest modernizacja budynku znajdującego się na 

tzw. „wyspie” w Kulikowie – projekt opiewający na 

kwotę ok. 140 tyś zł. To popularne miejsce rekreacyj-

ne, z którego chętnie korzystają mieszkańcy naszej 

gminy, rozległy zielony teren z wieżą widokową, stani-

cą rowerową i wygodną altaną. Przebudowa wspomnia-

nego budynku obejmie m.in. modernizację wnętrza 

oraz dobudowanie zadaszonego tarasu.  
 

Oczekiwanym przez nas przedsięwzięciem, planowanym 

w tym roku, jest budowa dobrze wyposażonego boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej w Sułowie. Zabie-

gamy o współfinansowanie tej inwestycji z Funduszu 
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Wieści gminne 

COVID-19 - INFORMACJE O SZCZEPIENIACH I TRANSPORCIE 

Punkty szczepień w Gminie Sułów: 

 

Ośrodek zdrowia w Tworyczowie—Tworyczów 11  

tel. 84 681 62 10  

 

Ośrodek Zdrowia w Michalowie—Michalów  ul. Osie-

dlowa 11/1 tel. 84 682 27 81  

 

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa 

poprzez:   

• dedykowaną infolinię pod numerem: 989, 

• lekarza POZ (lekarza rodzinnego), 

• Internetowe Konto Pacjenta. 

 

Osoby mające trudności z dotarciem do punktu 

szczepień, które: 

• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowied-

nio I grupę z ww. schorzeniami; 

• mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. 

osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego 

dojazdu do punktu szczepień) 

będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego 

przez Gminę Sułów. 

Infolinia 

 

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego 

przez Gminę Sułów mogą się zgłaszać  od poniedziałku 

do piątku w godzinach: 8.00-15.00 za pośrednictwem 

infolinii: 

• 84 682 62 02 

• 513 774 769 

 

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Senior, który spełnia 

ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu 

Szczepień zadzwonił na infolinię najpóźniej 3 dni przed 

planowanym szczepieniem. 

 

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-

19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/

szczepimysie oraz pod numerem 989 to numer bezpłat-

nej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szcze-

pień przeciw COVID-19. 

 

WÓJT GMINY   

/-/ Leon Bulak 

ŚWIĄTECZNA PACZKA 
Przedsiębiorcze członkinie i członkowie Koła Gospodyń 

Wiejskich w Michalowie postanowili zorganizować lokal-

ną akcję pod nazwą „Świąteczna Paczka”. Przedsię-

wzięcie przyjęto z wielkim entuzjazmem,  obdarowane 

zostały rodziny najbardziej potrzebujące w naszej Gmi-

nie. Nie zapomniano także o osobach samotnych, do 

których  24 grudnia dotarły posiłki wigilijne wraz z 

„Paczkami Świątecznymi” przygotowane przez życzliwe 

Panie z KGW. Jednocześnie na ręce wszystkich, bardzo 

licznych Dobroczyńców w imieniu organizatorów akcji 

składamy z serca płynące podziękowania za hojność i 

zrozumienie. Bez ich wspaniałomyślności „Świąteczna 

Paczka 2020” nie byłaby możliwa. 

KGW Michalów 

Inwestycji Lokalnych, przy jednoczesnym udziale wła-

snych środków finansowych. Całkowity koszt budowy 

boiska to 600 tyś. zł. 
 

Uczestniczymy także w programie wsparcia dla tzw. 

gmin popegeerowskich, złożyliśmy w tym względzie 

trzy wnioski. Dotyczą one ważnych inwestycji lokal-

nych, takich jak: budowa chodnika prowadzącego od ul. 

Orzechowej w Michalowie w stronę kościoła parafialne-

go w Klemensowie. W planach jest też rozbudowa miej-

sca parkingowego, znajdującego się przy Szkole Podsta-

wowej w Michalowie oraz przy tamtejszym Ośrodku 

Zdrowia. Planowana jest także budowa świetlicy wiej-

skiej przy boisku sportowym naszego klubu GKS „Perła” 

Deszkowice.  
 

Zakończona została termomodernizacja Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej w Rozłopach, natomiast plan na rok 

2021 zakłada kolejny etap czyli modernizację, w tym 

remont łazienek oraz przebudowę placu parkingowego 

przy budynku WTZ. Jest to projekt na łączną wartość 

ok. 200 tyś. zł, współfinansowany, z 20% udziałem środ-

ków gminnych. 
 

Sekrety Wsi: Dziękujemy Panu Wójtowi za rozmowę i 

wyczerpujące podsumowanie odchodzącego 2020 

roku, a także za nakreślenie planów na niedaleką 

przyszłość, które, jak wszyscy mamy nadzieję, uda 

się zrealizować. 

 

Leon Bulak: Ja również dziękuję, a korzystając z okazji 

chciałbym wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzyć 

szybkiego powrotu do normalności oraz pozytywnego 

spojrzenia w przyszłość.  

 

Rozmawiała: Redakcja 
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SENSACJE HISTORYCZNE GMINY SUŁÓW 

W Polsce jest wiele miejsc o bogatej historii. Masa za-

bytków i relikty przeszłości ułatwiają wyobrażenie so-

bie dawnych dziejów i niezwykłych wydarzeń. Po co 

jednak szukać ekscytujących i niekiedy przewrotnych 

historii w innych miastach i miejscowościach. Co praw-

da podążanie śladami historii nie należy do najłatwiej-

szych zajęć, lecz na szczęście z inicjatywą wychodzą: 

Daniel Mróz, autor książek o legendach i historii regionu 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w 

Sułowie.  

 

Dobrym początkiem ku temu przedsięwzięciu jest 

pierwszy odcinek „Sensacji historycznych Gminy Sułów”  

 

W materiale nie tylko sięgamy po źródła, ale dociekamy 

również niewyjaśnionego.  

 

Odc. 1 „Spalona wieża” dostępny jest pod adresem: 

https://youtu.be/LZ3g9ffjSsw 

 

Daniel Mróz 

ŚLADAMI GRODÓW CZERWIEŃSKICH 

Zachęcamy również do obejrzenia materiału o grodzi-

sku Sutiejsk, przygotowanego przez panią Aleksandrę 

Baranowicz z kanały "Różowa Walizka" na YT. Wraz z 

nią po grodzisku oprowadza Daniel Mróz - członek Dru-

żyny Grodu Sutiejsk. 

 

 

Pierwszy odcinek z serii dostępny do obejrzenia pod 

adresem: https://youtu.be/UWLkke_l_jQ 

REALIZACJA PROGRAMU MONTAŻU ODNAWIALNYCH  

ŹRÓDEŁ ENERGII  

W naszej gminie trwa realizacja programu „Montaż odnawialnych 

źródeł energii na terenie Gminy Sułów”. Obecnie trwa montaż ko-

lektorów słonecznych—134 zestawów. Wartość tej części inwestycji 

wynosi 1 326 520,80 zł.  

 

Rozpoczęcie montażu paneli fotowoltaicznych prognozowane jest 

od marca, natomiast kotłów na biomasę od czerwca bieżącego roku. 

NOWE ZAKUPY KGW MICHALÓW 

Koło Gospodyń Wiejskich z Michalowa działa bardzo 

prężnie. Oprócz środków z Funduszu Sołeckiego pozy-

skało dodatkowe fundusze z Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze te zostały przezna-

czone na zakup strojów oraz wyposażenia kuchni.  

 

 

KGW Michalów 
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W ciągu pięciu lat funkcjonowania funduszu Sołeckiego dla Michalowa przeznaczone zostało 158 431,09 zł. Na co 

je przeznaczono przedstawia tabelka poniżej: 

 

Na obecny rok 2021 dla Michalowa w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone jest 41 280,20 zł. Modernizacja, 

przebudowa i remont dróg na terenie sołectwa pochłonie 11 280,20 zł, natomiast 30 000,00 zł przeznaczone jest 

na modernizację, przebudowę, remont i doposażenie remizo-świetlicy oraz zagospodarowanie i wyposażenie tere-

nu wokół remizo– świetlicy. 

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 Michalów. 

MICHALÓW 

Rok Zadanie Kwota Zadanie Kwota Suma  

2016 Przebudowa ulicy Nadrzecz-
nej 

25 535,79 zł   25 535,79 zł 

2017 
Przebudowa ulicy Ogrodo-
wej, dz. Nr 328 25 673,10 zł      25 673,10 zł 

2018 
Modernizacja drogi we-
wnętrznej (ul. Ogrodowa) 34 489,50 zł 

  
  

  
   34 489,50 zł 

2019   29 058,90 zł Modernizacja i wyposażenie re-
mizo-świetlicy  6 500,00 zł 35 558,90 zł Budowa oświetlenia ulicz-

nego 

2020 
Budowa oświetlenia ulicz-

nego 
30 000,00 zł 

Remont i doposażenie remizo-

świetlicy 
7 173,80 zł 37 173,80 zł 

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

1215 1197 1187 1166 1143 1140 1094 1089 1096 1099 1089 1080 1080 1082 1086 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1094 1045 1052 1039 1029 929 948 955 921 899 874 858 851 845 832 824 

Liczba mieszkańców Michalowa w latach 1990 - 2020 
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W dniu 12 stycznia 2021 roku Starosta Zamojski Pan 

Stanisław Grześko wręczył uczniom ze szkół z terenu 

Powiatu Zamojskiego nagrody, zdobyte w Konkursie 

Plastycznym i Fotograficznym,, REZERWAT BIOSFERY 

ROZTOCZE'', ogłoszonego przez Instytut Rozwoju Samo-

rządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Miasto 

Tomaszów Lubelski oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubel-

skim. 

 

W  konkursie nagrodzono prace trzech uczniów Szkoły 

Podstawowej w Sułowie: Jagody Zakrzewskiej, Natalii 

Łysy i Piotra Misiarza. Ze względu na sytuację pande-

miczną nagrody te w imieniu uczniów zostały odebrane 

przez nauczyciela – opiekuna konkursu i zostaną im 

przekazane w szkole.  

 

Organizatorzy bardzo dziękują za zaangażowanie ucz-

niom, nauczycielom i rodzicom, którzy dostrzegając 

piękno Roztocza, chętnie utrwalają je w pracach pla-

stycznych czy na fotografiach. Wszystkim nagrodzonym 

jeszcze raz gratulujemy. 

 

Marta Misiarz 

SP w Sułowie 

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZ-

NEGO "REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE" 

Wieści szkolne 

ZUCHY Z MICHALOWA 

W dniu 20.01.2021 roku po zdalnym nauczaniu w końcu 

gromada zuchowa „Promyczki” mogła spotkać się na 

zbiórce zorganizowanej na świeżym powietrzu. 

Aura   dopisywała, więc dzieci mogły doświadczyć zimy 

w pełni. Zuchy nie mogąc się powstrzymać rozpoczęły 

spotkanie od wspólnej zabawy na śniegu, a mianowicie 

bitwy na śnieżki czy zabawy w berka. Następnie z sa-

modzielnie utoczonych kul śniegowych próbowały stwo-

rzyć śnieżną stonogę, co same przyznały nie było łatwą 

sztuką. Kolejnym punktem zbiórki były zjazdy na szkol-

nej górce. Wszyscy wyposażeni w szkolne sanki rozpo-

częli zabawę. Psoty bardzo przypadły zuchom do gustu, 

było wiele hałasu i radości. Jednak wszystko co dobre 

szybko się kończy, a zuchy  radosne, zadowolone  i peł-

ne nowych wrażeń  wróciły bezpiecznie do domów. 

  

 

Joanna Popielec 

SP w Michalowie 

UROKI ZIMY 

Dnia 19.01.2020r. w szkole podstawowej w Tworyczo-

wie najmłodsze klasy w ramach zajęć wychowania fi-

zycznego wraz z nauczycielami zorganizowali zabawy 

na śniegu. Dzieci chętnie uczestniczyły w bitwach na 

śnieżki, czy jeździe na sankach. Staramy się w naszej 

szkole zapewnić częste wychodzenie na świeże powie-

trze, dzisiaj można było tego doświadczyć przy umilają-

cej czas pogodzie. Wszyscy świetnie się bawili, co mogą 

potwierdzić zdjęcia poniżej.   

 

SP w Tworyczowie 
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Wiek XX i XXI to dynamiczny rozwój makijażu twarzy, 

który charakteryzują zmieniające się niemal co roku 

trendy, raz modne są mocno umalowane oczy, innym 

razem bardzo wyraziste usta, niekiedy obowiązująca 

moda nakazuje makijaż blady, niemal niewidoczny. 

Oczywiście i tak każda z nas wybiera taki makijaż, któ-

ry jej zdaniem najlepiej do niej pasuje. Niestety nie 

zawsze to co widzimy w lustrze jest tak samo odbiera-

ne przez otoczenie i częstokroć makijaż jest przesadny, 

„ tapeta” aż kapie z twarzy i naprawdę nie ma nic 

wspólnego z elegancją.  Grzech ten popełniają prze-

ważnie młode dziewczyny, które jeszcze nie znalazły 

swojego stylu lub wydaje im się, że nakładając kolejne 

warstwy kosmetyków dodają sobie nie tylko urody ale i 

stają się dzięki temu bardziej dorosłe. Guzik prawda, 

młoda buzia zawsze zostaje młodą buzią, a teatralny 

makijaż po prostu ośmiesza jego właścicielkę. Przepra-

szam za ten moralizatorski ton, ale nie mogłam się po-

wstrzymać. Jednak tematem tego artykułu ma być nie 

wymądrzanie się lecz historia ozdabiania twarzy na 

przestrzeni wieków. 

 

Nie wątpię, że nasze prehistoryczne przodkinie usiłowa-

ły się w jakiś sposób przystroić, chociażby wisiorkami, 

czy bransoletami, świadczą o tym wykopaliska, jednak 

o makijażu nie wiemy nic. Najwcześniejsze udokumen-

towane źródła historyczne dotyczące makijażu wskazu-

ją na 1 dynastię Egiptu (3100-2907 p.n.e.). W grobow-

cach z tego okresu znaleziono naczynia z rodzajem 

pachnącej maści chroniącej skórę przed wysuszeniem i 

zmarszczkami. Niemal każdy widział słynne popiersie 

Nefretiti, żony Faraona Echnatona z VIII dynastii, dato-

wane na około 1340 r p.n.e. 

 

Jej popiersie, które przetrwało do czasów obecnych 

dostarcza wielu informacji na temat obowiązujących 

zasad makijażu w tamtych czasach. Twarz była jasna, 

oczy obrysowane czarną kreską, w kształcie migdałów, 

brwi były wygolone, zastępowane grubą kreską malowa-

ną czarny węglem lub henną. Do stworzenia charaktery-

stycznej obwódki z wydłużoną graficzną kreską wokół 

oczu używano ołówka z węgla, ołowiu i arsenu, który 

chronił oczy przed kurzem, słońcem a nawet przed 

owadami. Innym popularnym kolorem stosowanym do 

malowania kreski była zieleń wytwarzana z malachitu 

(zielonej rudy miedzi). W tym samym czasie w krajach 

arabskich korzystano z proszku antymonowego inaczej 

nazywanego kajalem. To naturalny minerał chroniący 

gałkę oczną przed piaskiem. Rzęsy tuszowano sadzą 

wymieszaną z oliwą i białkiem kurzym, co sprawiało, że 

były bardzo sztywne. Efektem ubocznym takich zabie-

gów był efekt głębokiego, bardziej wyrazistego spojrze-

nia. Usta egipskich kobiet były w kolorze jaskrawej, 

żywej czerwieni, obrysowane wyraźnym konturem.  W 

starożytnym Egipcie  pomadki do ust i róż do policzków 

wytwarzano z czerwonej glinki i malachitu lub  sprosz-

kowanych żuków  i mrówek.   Malowano również pa-

znokcie .  Ponoć Nefretete lubiła kolor rubinowy, a dru-

ga ikona starożytności – królowa Kleopatra- kolor rdza-

wej czerwieni. Malowano również powieki zieloną lub 

niebieską farbką. Oczy malowali także mężczyźni. Po-

żądana była jasna, niemal biała  skóra, którą dodatko-

wo rozjaśniano 

ochrą. 

 

W starożytnej Grecji 

kanonem piękna tak-

że była jasna cera, 

którą  uzyskiwano 

stosując kosmetyki 

na bazie ołowiu, za-

stąpione później pap-

ką na bazie chleba i 

mleka.  Róż wytwa-

rzany z czerwonych 

glonów Greczynki 

nanosiły na policzki 

malując czerwone 

koła . W taki sam sposób barwiono usta. Oczy nie były 

tak mocno podkreślane jak w Egipcie. Powieki były ma-

lowane ołówkiem węglowym  w znanym nam obecnie 

stylu „smoky eye” lub na czerwono -brązowo. 

 Brwi i rzęsy przyciemniano używając kosmetyków na 

bazie orzechów włoskich, siarczku ołowiu i galeny. 

 

Przenieśmy się teraz do starożytnego Rzymu. Filozof 

Katon pisał, że „Kobieta bez makijażu jest jak jedzenie 

bez soli” i jak donoszą źródła historyczne Rzymianki nie 

żałowały sobie kosmetyków. Elegancka kobieta musiała 

mieć bladą cerę, co w tamtejszym klimacie nie było 

sprawą prostą. Damy unikały więc słońca, pudrowały 

twarz i ramiona pudrem z kredy lub proszkiem perło-

wym, a nawet posuwały się do upuszczania krwi. Nie-

stety popularne było również malowanie ciała farbką 

sporządzaną na bazie ołowiu, co było bardzo szkodliwe 

dla zdrowia, podobnie jak jedzenie gotowane i jedzone 

w naczyniach z cyny. Historycy częstokroć mówią, że 

Starożytny Rzym nie tyle wykończyły najazdy barba-

rzyńców, co powszechnie używane cynowe naczynia. Do 

podkreślania oczu używano czarnego Kohlu z sadzy i 

popiołu, który nakładano na pałeczkę z kości słoniowej 

i w ten sposób nanoszono na oczy. Powieki dodatkowo 

podkreślano cieniem, który powstawał ze sproszkowa-

nych płatków róż. Nic nie wiadomo o makijażu ust sta-

rożytnych Rzymianek, dlatego możliwe, że wcale nie 

były one podkreślane. Wiadomo też, że obowiązkowe 

było depilowanie zbędnego owłosienia i wybielanie zę-

bów pumeksem (ciekawe jak długo zęby znosiły te dra-

styczne zabiegi).  

 

Kolorami starożytności była biel, czerń i czerwień – ko-

lory , którą inspirują nas do dziś. Podkreślić należy, że 

nadrzędną cechą czasów starożytnych była dbałość o 

higienę ciała. Średniowiecze, mimo że powszechnie 

uważane jest za czasy brudu i braku dbałości o czystość 

ciała czy odzieży, wcale takie brudne nie było. W mia-

stach funkcjonowały łaźnie publiczne. Panował też po-

gląd, że kobietą piękną jest kobieta czysta. W średnio-

wieczu w dalszym ciągu ceniono białą, niemal przezro-

czystą cerę. Jasna skóra miała świadczyć o zdrowiu.  

Uzyskiwano ją głównie poprzez unikanie słońca i nieste-

ty przez upuszczanie krwi, co już na pewno zdrowe nie 

było.  Modne było również golenie lub depilowanie wło-

sów, po to by czoło było jak najwyższe. Oczywiście ko-

HISTORIA MAKIJAŻU 



10  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

biety nie byłyby sobą, gdyby jednak nie próbowały po-

prawić swojego wizerunku. W tym celu usta i policzki 

smarowano krwią węża, żeby je zabarwić na delikatny 

różowy kolor. Ogólnie mówiąc w średniowieczu za pięk-

ną uważana była kobieta smukła, delikatna, biało-

różowa, niemal bezbarwna i oczywiście blondynka. 

Znane są średniowieczne dzieła, w których omawiano 

sposoby na wybielanie zębów, oczyszczanie cery, depi-

lację włosów, zapobieganie zmarszczkom, poprawianie 

gęstości włosów. Z zachowanych źródeł wynika, że pod-

stawowymi składnikami maści i kremów był smalec wie-

przowy, oliwa z oliwek, mleczko migdałowe. Balsamy 

do ciała produkowano m.in. z ziół i kwiatów gotowa-

nych w winie; perfumy tworzono na bazie piżma. Ką-

piele traktowano jako zabiegi lecznicze; ówczesne księ-

gi medyczne podają przepisy na różne kąpiele w zależ-

ności od wieku, płci, stanu zdrowia, z zaleceniami roz-

maitych kombinacji ziół i olejków dodawanych do wo-

dy.  Jednak teksty te podkreślają również, że zabiegi 

upiększające  powinny być wykonywane w największej 

tajemnicy, bo dbałość kobiet o urodę była mocno kryty-

kowana, zwłaszcza przez duchownych, wg nich próby 

ulepszania swojego wyglądu były kwestionowaniem do-

skonałości ludzkiego ciała stworzonego przez Boga. Po-

za tym mężczyzn przerażała świadomość, iż kobiety 

oszukują ich, ukazując się im piękniejszymi i młodszymi 

niż są w rzeczywistości, łapiąc ich w ten sposób w miło-

sną pułapkę. Nie był to pogląd zupełnie bezsensowny, 

bo w średniowiecznym ( XIII wiek) arcydziele średnio-

wiecznej literatury „Powieści o Róży” poeta powiada 

tak: 

 

„Powtarzam więc, zalotnik zawsze 

oszukać stara się niewiastę; 

niechże i ona mu odpłaca 

tą samą miarką, i niech nigdy 

serca jednemu nie oddaje, 

lecz niech ma wokół siebie wielu 

i tak się stara ich omotać, 

aby się dla niej zrujnowali!”   

 

Rzecz jasna w tej sytuacji dbanie o urodę i przygotowy-

wanie kosmetyków jawi się jako zajęcie godne czarow-

nicy.  Gdyby ten pogląd obowiązywał dzisiaj, wszystkie 

spłonęłybyśmy na stosie. 

 

Niestety późniejsze epoki: średniowiecze, renesans, 

barok, oświecenie o higienie niemal zupełnie zapomnia-

ły. Tendencja ta dotyczyła głównie krajów Zachodu, 

Wschód w dalszym ciągu doceniał znaczenie mycia ciała 

dla zdrowia i urody. 

 

Czasy włoskiego renesansu przyniosły wynalazek w po-

staci wybielającego  pudru zawierającego ołów oraz 

arszenik. Recepturę opracowała signora Toffana, a po-

nieważ podczas aplikacji puder rozpylał się na osoby 

wokół, uśmierciła tym samym niemało osób, w tym 

swoich sześciu mężów! 

 

W epoce elżbietańskiej ciekawym wynalazkiem było 

smarowanie twarzy białkiem kurzego jaja, co sprawia-

ło, że twarz była idealnie gładka i napięta. 

Królowa Elżbieta I zasłynęła z kolei jako blada, upudro-

wana dama z cienkimi brwiami i krwistoczerwonymi 

ustami, co było dość awangardowe jak na owe czasy, 

jednakże mialo 

ogromny wpływ na 

wizerunek ówcze-

snej nowoczesnej 

kobiety. Córka 

Henryka VIII była 

nie tylko wybitnym 

władcą ale i dykta-

torką mody. 

 

W czasach panowa-

nia Elżbiety I bar-

dzo popularna stała 

się skóra w odcieniu 

ołowianej bieli. Biel 

wenecka była wytwarzana z ołowiu i kwasu octowego. 

Łatwo obecnie domyślić się, jak bardzo szkodliwe dla 

zdrowia okazały się te zabiegi – nie tylko osłabiały, ale 

też regularnie podtruwały organizm, prowadziły m.in. 

do utraty włosów, zębów, problemów związanych z 

bezpłodnością i uszkodzeń narządów wewnętrznych. 

Demakijaż takiej twarzy również nie był zbyt bezpiecz-

ny – królowa Elżbieta stosowała roztwory zawierające 

rtęć, które pozostawiały “idealnie gładką twarz”. Nic 

dziwnego, tak silny kwas prawdopodobnie wręcz wypa-

lał naskórek władczyni. 

 

Związki rtęci zawierały też niektóre barwniki do ust i 

czernidła do rzęs stosowane na dworze Elżbiety I. Wy-

twarzano je na bazie naturalnego wosku pszczelego, 

czerwonych barwników takich jak algi, koszenila 

(wysuszone i zmielone owady czerwcowe) i ochrę. Nie-

stety do tego typu barwników dodawano również cyno-

ber. Jest to minerał, który w składzie posiada również 

rtęć wchłanialną przez drogi oddechowe. Kobiety stosu-

jąc takie specyfiki jednocześnie podtruwały swój orga-

nizm. Rtęć zakłócała funkcjonowanie nerek, układu 

nerwowego i powodowała ogólne osłabienie organizmu. 

Ta substancja oddziaływała negatywnie również na płód 

kobiet ciężarnych. 

 

To nie jedyne trujące substancje używane w kosmety-

ce. Podobnie jak w czasach starożytnych, kobiety w 

czasach królowej Elżbiety również chciały posiadać głę-

bokie spojrzenie. Czernidła do rzęs również zawierały 

związki rtęci i używanego w alchemii specyfiki na bazie 

sproszkowanego antymonu (metalu, który w starożytno-

ści stosowany był w alchemii podczas próby wytworze-

nia złota). Aby spojrzenie było jeszcze głębsze, kobiety 

czasów elżbietańskich poszerzały sobie również źreni-

ce. Do tego celu służył wyciąg z belladonny (wilczej 

jagody). Nadużywanie tego kosmetyku również było 

ryzykowne – w nadmiarze wilcza jagoda mogła powodo-

wać niekontrolowane napady szału, halucynacje, a na-

wet ślepotę. 

 

Na dworze francuskim kobiety oprócz wybielających 

pudrów używały w dużych ilościach pomadek i różów o 

różnych odcieniach czerwieni i fioletów. Reszta tzw. 

cywilizowanego zachodniego świata wiernie naśladowa-

ła de dwa wiodące prym dwory. Niestety mycie się ode-

szło w całkowite zapomnienie, a żeby zabić nieprzy-

jemne zapachy oblewano się litrami perfum. 

 

Barok to epoka noszenia peruk skąpanych w kilogra-

Ideał kobiecego piękna w śre-

dniowieczu 
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mach srebrzystego pudru, wybielonych twarzy, uróżo-

wanych policzków i przyklejania pieprzyków zwanych 

„muszkami“, które noszono w różnych miejscach w za-

leżności od nastroju, a tak naprawdę po to by przykryć 

ślady po ospie i krosty, które niestety przy całkowitym 

braku higieny były powszechną, wątpliwą ozdobą. Pod 

ogromnymi perukami harcowały wszy, dlatego młotecz-

ki i kowadełka do zabijania insektów stanowiły obo-

wiązkowe wyposażenie każdej modnej damy i kawale-

ra. Ustawiczne pudrowanie widocznych części ciała (a 

było ich niemało, bo dekolty były ogromne) i wielopię-

trowe, obciążone masą ozdób peruki (owocami, statka-

mi, klejnotami, wstążkami), od których mocno bolały 

szyja i kręgosłup,  były podstawowym kanonem urody w 

tamtych czasach. I żeby nie było, że tylko kobiety sta-

rały się upiększać – mężczyźni też malowali się, nosili 

peruki i wysokie obcasy. 

 

XVIII wiek to okres nadmiernego używania szminki. 

Przyciemniano również brwi i rozjaśniano włosy przy 

pomocy octu. Popularnością cieszyły się rozmaite 

mikstury złożone z ziół, kwiatów, tłuszczu, alkoholu, 

warzyw, wody i zgniecionych truskawek. Oczywiście 

nadal obowiązywała moda na bladą skórę. Jasna cera 

oznaczała pochodzenie z wyższych sfer. Kobiety wybie-

lały skórę całego ciała i chroniły się przed słońcem za 

pomocą parasolek i rękawiczek. Do najgorszych wybie-

laczy zaliczano rtęć i ołów, które powodowały wypada-

nie włosów, problemy z żołądkiem, a nawet śmierć. 

Jednak czegóż nie robi się by być „damą modną”. W 

końcu wieku modne stało się noszenie peruk z upiętymi 

zakręcającymi się włosami na górnej części głowy i 

swobodnie opadającymi lokami, jednak nie były one 

wcale mniejsze od tych z ubiegłego wieku. 

 

Dopiero w XIX wieku po 500 latach wstrzemięźliwości 

od kąpieli zaczęto zwracać uwagę i dbać o higienę. W 

tamtym okresie kobiety prawie w ogóle nie stosowały 

„kosmetyków kolorowych”. Pożądana była biała, perga-

minowa skóra, która wyróżniała osoby zamożne, nato-

miast opalenizna świadczyła o wykonywaniu pracy fi-

zycznej. Powrót do naturalnego wyglądu to między in-

nymi zasługa angielskiej królowej Wiktorii, która uwa-

żała makijaż za przejaw złego smaku. Kobiety nadal 

bardzo dbały by nie musnął je nawet promień słońca, a 

jeśli już poprawiały w jakiś sposób swoją urodę to były 

to kosmetyki o delikatnych, jasnych barwach. Oczywi-

ście panie „lekkich obyczajów” zupełnie nie przejmo-

wały się zdaniem królowej Wiktorii  w kwestii makijażu  

i nadal malowały się bardzo mocno, tym sposobem ła-

two można było zorientować się w ich zawodzie. Można 

by powiedzieć, że była to swoista akcja marketingowa. 

 

Wiek XX był wiekiem ciągle zmieniających się trendów 

makijażowych. W latach 20, epoce rozwoju filmu to 

aktorki dyktowały modę na obowiązujący makijaż. W 

1914 roku został wyprodukowany pierwszy podkład w 

kremie. Usta malowano w kształcie serduszka. Oczy 

pogłębiano poprzez całościowe pomalowanie. Powiekę 

górną cieniowano, a na dole oka rysowano kreskę 

wzmocnioną cieniem do powiek. Brwi golono i rysowano 

kredką bardzo cienką kreskę. Makijaż był bardzo wyra-

zisty, wręcz przerysowany. Ikoną tamtych lat była na 

pewno Pola Negri (czyli nasza rodaczka Apolonia Chału-

piec) . W latach  30 kobieta nieumalowana uważana 

była za kobietę zaniedbaną. Używano sztucznych rzęs, 

oczy malowano nieco jaśniej niż w latach 20. Dolne 

powieki nie były malowane, natomiast rzęsy modelowa-

no w długi łuk. Cera bez skaz cechowała się gładkością, 

była wymodelowana za pomocą pudrów i fluidów. Usta 

podkreślano konturówką, a pomadkę nakładano precy-

zyjnie przy użyciu pędzelka. Kolorami dominującymi 

była czerwień, róż i brąz. Oczy były malowane za po-

mocą cieni do powiek pod kolor ubioru.  

 

Trendy na upiększanie twarzy i ciała w XX wieku zmie-

niały się  bardzo szybko, wreszcie skończyła się moda 

na nienaturalną bladość. Przeszłyśmy etapy perłowych 

cieni do powiek, perłowych bladych ust, „kocich oczu” 

malowanych grubą czarną kreską w stylu Kleopatry,  

bladego makijażu etnicznego w kolorach ziemi, makija-

żu naturalnego, który ma wyglądać tak jakby go nie 

było. Kosmetyka kojarzy nam się obecnie z higieną, 

dbałością o młody wygląd skóry, ale też i z kosmetyka-

mi upiększającymi. Jeśli w ubiegłych czasach pomalo-

wana twarz świadczyła o statusie majątkowym, obecnie 

niewiele kobiet nie posiada w swoich kosmetyczkach 

pudru, tuszu czy pomadki do ust. Zwracamy baczną 

uwagę na to by kosmetyki były naturalnego pochodze-

nia i nie niszczyły twarzy oraz zapewniały nam świeży, 

naturalny wygląd. Spotkałam się kiedyś ze stwierdze-

niem jednego z dyktatorów mody, że Polki zawdzięcza-

ją dobrą cerę m.in. temu, że w czasach PRL nie miały 

dostępu do zachodnich kosmetyków opartych w więk-

szości na chemii i musiałyśmy korzystać z krajowych 

produkowanych głównie z wyciągów ziołowych. Jakaś 

prawda chyba w tym jest. I jeszcze jedna ogólna praw-

da – zasadą powinno być, że makijaż na dzień powinien 

być delikatny, mocniej możemy umalować się na wie-

czorne wyjście z domu. 

 

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 

Źródła: 

 http://rewolucjakulturalna.pl/historia-makijazu/ 

 https://www.agatawelpamakeup.com/2019/11/

historia-makijazu-starozytnosc.html 

 https://biotechnologia.pl/kosmetologia/artykuly/

historia-makijazu,408 

 http://www.uroda.com/artykuly/Historia-makijazu 

 https://niezlasztuka.net/o-sztuce/sredniowieczne-

slicznotki/ 
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Dziś wybór padł właśnie na powieść znanej autorki literatury kobiecej Doroty Gąsiorowskiej. Postawiłam na ro-

mantyczną, pełną zawiłych historii z przeszłości książkę o wdzięcznym tytule „Szept syberyjskiego wiatru”. Gdzie 

miłość stawiana jest na piedestale, łączona z nienawiścią oraz smutkiem. Wielokulturowość pozwala nam zobaczyć 

jak by to było znaleźć się w Petersburgu, Szkocji, na Syberii  oraz w Nowym Sączu, czy w małej wiosce Tropia.  

 

Główna bohaterka—Kalina zmierza pomóc starej ciotce i wyrusza po 20 latach z Anglii do Polski, gdzie czeka ją 

kierownicze stanowisko w fabryce filiżanek. Gdy dojeżdża na miejsce, okazuje się, że nie będzie tak kolorowo 

ponieważ wspólnik ciotki Leonii Sergiusz nie da jej satysfakcji bycia szefem. Oczywiście jak to w powieściach ro-

mantycznych Kalina wraz z Sergiuszem będą na wojennej scieżce, lecz bardzo krótko, ich relacje ulegną zmianie 

podczas pewnego wyjazdu służbowego do Petersburgu. Wszystko zakończy się tak jak powinno?  Czy może historia, 

którą pozna Kalina dotycząca śmierci rodziców jednak wszystko zmieni i wróci do Szkocji?? O tym musicie przeko-

nać się sami. Udanej lektury! :) 

 

Joanna Sykała 

RECENZJA—DOROTA GĄSIOROWSKA „SZEPT SYBERYJSKIEGO 

WIATRU” 

Kącik czytelniczy 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

KOTLETY Z SOCZEWICĄ 

 

1/2 szklanki czerwonej soczewicy, sól, pieprz, słodka 

papryka w proszku, oregano, 1 łyżka masła, 10 dag pie-

czarek, 1 cebula, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 

1/2 kalafiora, 2 jajka, kilka łyżek bułki tartej.  

 

Soczewicę wsypać do osolonej wody i zagotować. Przy-

kryć i gotować do miękkości ok. 5-8  minut. Przyprawić 

pieprzem, papryką, oregano i odparować. Na patelni 

roztopić masło i wrzucić pokrojone pieczarki. Dodać 

posiekaną drobno cebulę, natkę, sól i pieprz. Smażyć do 

miękkości i rozdrobnić widelcem. Różyczki kalafiora 

ugotować na parze, rozgnieść widelcem. W misce wy-

mieszać pieczarki, soczewicę, jedno jajko, 4 łyżki bułki 

tartej, odrobinę soli i pieprzu. Uformować kotlety, ob-

toczyć w drugim jajku i pozostałej bułce tartej. Smażyć 

na rumiano ze wszystkich stron. 

ROZGRZEWAJACA ZUPA 

 

1 pierś kurczaka, 3 skrzydełka kurczaka, marchewka, 

pietruszka, seler, cebula, 2 suszone borowiki, listek 

laurowy, 5 ziarenek ziela angielskiego, ząbek czosnku, 

sól, pieprz, natka pietruszki.  

 

Do 3 szklanek wody dodać skrzydełka i pokrojoną pierś 

kurczaka. Gotować 30 minut. Dodać pokrojoną mar-

chewkę, pietruszkę, seler, cebulę, listek laurowy, zia-

renka ziela angielskiego, suszone grzyby i zmiażdżony 

ząbek czosnku. Zupę gotować 30 minut, dodać sól i 

pieprz. Przed podaniem wyjąć z niej seler, pietruszkę i 

listki laurowe. Posypać natką pietruszki lub posieka-

nym koperkiem.  

CIASTO SEROWE Z KAKAO I MALINAMI 

 

Ciasto: 2 szklanki mąki pszennej, 1 kostka masła,3 jaj-

ka, 5 łyżek cukru, 1 łyżka śmietany 18 proc., 5 łyżek 

kakao, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Masło utrzeć, 

dodać jajka, cukier, mąkę, śmietanę, kakao. Ucierać 

kilka chwil. Odstawić na 20 minut.  

 

Masa serowa: 80 dag zmielonego sera, 5 jajek, pół kost-

ki masła, pół szklanki cukru pudru, 3 łyżki kaszy manny, 

2 łyżki mąki ziemniaczanej. Masło utrzeć, dodać cukier, 

żółtka, ser, kaszę mannę i mąkę ziemniaczaną. Zmikso-

wać. Dodać pianę z białek. Wymieszać.  

 

Dekoracja: 20 dag malin, cukier puder, listki mięty. Do 

formy wlać połowę ciasta, masę serową i resztę ciasta. 

Na wierzchu ułożyć kilka malin. Piec godzinę w temp. 

180 stopni. Udekorować malinami, cukrem pudrem i 

listkami mięty. 
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HUMOR 

Rozmawia dwóch kolegów: 

- Pamiętasz jak wczoraj na imprezie mówiliście mi, że 

się nadaję na przywódcę? 

- Mówiliśmy ci, że nadajesz przy wódce.  

 

●   ●   ● 

 

Wszyscy kandydaci na prezydenta zgodnie zapowiadają, 

że chcą dobra wyborców. Wyborcy zaś zaczęli skrzętnie 

ukrywać swoje dobra. 

 

●   ●   ● 
 

- Nie chodzi o to, że jesteś bardzo bogaty, ja naprawdę 
kocham twoją córkę i chcę ją poślubić. 

- Którą z moich trzech córek? 

- Wszystko jedno. 

●   ●   ● 

 

W 1714 r., w czasie wojny północnej, armia rosyjska 

pod dowództwem Golicyna wyszła na tyły szwedzkiego 

korpusu i zajęła umocnione pozycje obronne. Szwedzi 

zaatakowali Rosjan, ale zostali odparci. Oficerowie do-

radzali Golicynowi kontratak, ale rosyjski dowódca zde-

cydował:  

- Niech Szwedzi jeszcze dwa razy zaatakują. 

Rzeczywiście, Szwedzi zaatakowali jeszcze raz i jeszcze 

raz i za każdym razem zostali odparci. Po (licząc od po-

czątku) trzecim ataku Golicyn dał rozkaz do kontrude-

rzenia. Zakończyło się ono sukcesem. Po wszystkim ofi-

cerowie go pytali, dlaczego pozwolił Szwedom na aż 

trzy ataki. Ten odpowiedział:  

- Chciałem, aby tak chodząc w te i wewte śnieg nam 

udeptali, żeby ich było łatwiej gonić.  

  

●   ●   ● 

 

Dwóch znajomych się spotyka: 

- Cześć, coś dawno cię nie widziałem, gdzie byłeś? 

- Byłem w takiej klinice, gdzie pomagają pozbyć się 

chęci palenia. 

- To teraz już nie palisz? 

- Palę, ale teraz robię to niechętnie!  

Dwóch posłów wybrało się na cmentarz odwiedzić grób 

zmarłego kolegi. Szukają od godziny i nie mogą znaleźć 

grobu: 

- Słuchaj, a może on ten grób na żonę przepisał?!  

 

●   ●   ● 

 

– Panie prezesie, czy w waszej partii funkcjonuje wy-

miana opinii? 

– Oczywiście. Na przykład wczoraj przyszedł do mnie 

pan premier ze swoją opinią, a wyszedł z moją.  

 

●   ●   ● 

 

W pewnej urazówce pracował bardzo dobry lekarz. Jego 

pasją były puzzle. Ponieważ znakomicie radził sobie ze 

składaniem ofiar wypadków, na jego stół trafiali przede 

wszystkim motocykliści. I motocyklistki. Jak ktoś był 

bardzo rozkwaszony, to pod maseczką lekarza pojawiał 

się niemal widoczny uśmiech i słychać było wypowie-

dziane półgłosem ''O, zestaw z tysiąca elementów!'' 

Pewnego razu przywieźli cud-motocyklistkę, ale poła-

maną niemożebnie. Zanim zaczął ją składać, powie-

dział: 

- Nie piśniesz - ożenię się z tobą. 

Nie pisnęła. Ożenił się.  

Teraz, kiedy mu mówią, że ma piękną żonę, odpowiada: 

- Naprawdę się podoba? Sam składałem!  

 

●   ●   ● 

 

- Kiedy dziewczyna staje się kobietą? 

- Kiedy ją wołają do kuchni nie po to, by zjadła, lecz po 

to, by ugotowała.  

 

●   ●   ● 

 

- Zastrzelcie go, niech się nie męczy... 

- Panie doktorze, po raz kolejny przypominam - jeste-

śmy prywatnym szpitalem, a nie na kontrakcie NFZ.  
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