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PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY  

„CZYSTE POWIETRZE” 

Wójt Gminy Sułów informuje, że w ramach podpisanego 

porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie, w budynku Urzę-

du Gminy w Sułowie został utworzony punkt informa-

cyjno-konsultacyjny dla mieszkańców zainteresowanych 

programem „Czyste Powietrze”. 

 

W ramach porozumienia będzie można otrzymać pomoc 

zarówno przy wypełnianiu wniosku do programu „Czyste 

Powietrze” jak również wniosku o płatność celem rozli-

czenia inwestycji termomodernizacji budynku. 

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie obsługiwany 

od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-12.00. Pro-

szę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 

682 68 46 celem umówienia wizyty. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Leon Bulak 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 



3 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

ŚWIĘCENIE PÓL W SUŁOWCU 

Tradycja święcenia pól pochodzi z pierwszych wieków 

chrześcijaństwa, obrzęd ten zwany również błogosła-

wieństwem roślin  odbywa się w okresie ich najbujniej-

szego wzrostu. Poprzez modlitwę wierni wyrażają 

wdzięczną pamięć o dobrodziejstwach otrzymanych od 

Stwórcy. Obrzęd uczy również szacunku dla chleba oraz 

jego podziału w duchu sprawiedliwości i miłości. Praca 

na roli - według dawnej myśli chrześcijańskiej – to za-

szczyt, służba i znak podjęcia ścisłej współpracy ze 

Stwórcą. Wiosennym wytężonym pracom polowym to-

warzyszą wspólne, wioskowe procesje błagalne, by Bóg 

darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klę-

ski. Procesje takie odbywają się w różnych terminach: 

w okresie od Zielonych Świąt do sianokosów lub w ciągu 

trzech dni po Wniebowstąpieniu Pańskim. Kropiąc świę-

coną wodą  zasiewy, kapłan poleca je na chwałę Bożą 

obracać i własny pożytek, używając ich uczciwie. 

 

Wprawdzie twierdzi się, na skutek przemian kulturo-

wych i społecznych polskiej wsi zwyczaj ten praktycz-

nie uległ zapomnieniu, ale autorzy tych poglądów chy-

ba nie znają prawdziwej polskiej wsi. W każdym razie 

ta piękna tradycja  na pewno nie została zapomniana w 

Sułowcu.  

 

20 czerwca, mieszkańcy wsi zebrali się o godz. 17.30 

przy pierwszym ołtarzu - pięknej kapliczce z figurą 

Chrystusa Frasobliwego, skąd po wspólnych modlitwach 

pod przewodnictwem ks. Jarosława Nowaka, probosz-

cza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokrem-

lipiu ks. proboszcz, oraz wierni przeszli w procesji pro-

wadzonej przez niosącego krzyż Pana Adama Sosnow-

skiego, radnego parafialnego, do następnej stacji – 

krzyża koło remizy. Po kolejnych modlitwach o pomyśl-

ność i za zmarłych mieszkańców Sułowca, procesja 

przeszła do świetlicy by uczestniczyć we mszy świętej 

odprawionej przez ks. Jarosława Nowaka. 

 

Ten piękny, upalny dzień zakończył się poczęstunkiem 

przygotowanym przez członkinie Stowarzyszenia Nasz 

Sułowiec oraz wspólnymi śpiewami przy biesiadnym 

stole. Oczywiście w uroczystym zakończeniu brali 

udział wszyscy uczestnicy mszy świętej. Po dniach, gdy 

pandemia koronawirusa tak mocno ograniczyła kontakty 

międzyludzkie to było naprawdę wspaniałe przeżycie 

siąść sąsiad koło sąsiada, porozmawiać, pośpiewać, bo: 

 

„Choćby Tobą Chryste Panie 

Pogardziły obce ludy 

To na polskim zawsze łanie 

Chłop się skłoni jako wprzódy. 

Chłop postawił Bożą Mękę 

U wrót wioski na rozstaju 

Byś zawsze wyciągał Panie Jezu rękę 

I włodarzył w naszej wiosce, w naszym kraju.” 

                                                                                     

Hanna Mrówczyńska 

Wieści szkolne 

POBYT W PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA 

Pomysłodawcami wyjazdu byli uczniowie kl. 7 i spotkał 

się on z ogromną aprobatą uczniów kl. IV - VIII. Ponie-

waż chęć wyjazdu zadeklarowało aż 45/56 uczniów kl. 

IV - VIII. Nie ma się co dziwić, po tak długiej izolacji 

uczniowie byli spragnieni nowych wrażeń i kontaktu z 

rówieśnikami. Dlatego wychowawczyni kl. 7 - p. Domi-

nika Kondras zorganizowała ten wyjazd. 

 

Upragniona wycieczka odbyła się 18.06.21 r. Wyjechali-

śmy wraz z opiekunami: panią dyrektor - Joanną Poma-

rańską, Anną Jaworską, Małgorzatą Banach i Małgorzatą 

Bil o godz. 5.00, żeby być  na miejscu od pierwszej go-

dziny otwarcia parku i skorzystać ze wszystkich atrak-

cji. Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator. 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, 

oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na 

obszarze 35 hektarów, przeznaczony dla wszystkich 

grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób 

dorosłych. 

 

Pogoda była  letnia i wakacyjna, dlatego w pierwszej 

kolejności udaliśmy się do parku wodnego z licznymi 

basenami i zjeżdżalniami. A potem już każdy według 

upodobań wybierał kolejne atrakcje. Znaleźli się śmiał-

kowie, którzy zjechali z  najwyższego i najszybszego w 

Europie Roller Coastera Hyperion (77 metrów wysoko-

ści, prędkość: 142 km/h, 85 stopni nachylenia przy 

spadku). O godz. 18.00 wyruszyliśmy w drogę powrot-

ną, choć oczywiście uczniowie chcieli jeszcze zostać. 

Zmęczeni ale pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do 

Michalowa około północy, gdzie czekali już stęsknieni 

rodzice.  

 

SP w Michalowie 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SUŁOWIE W PROJEKCIE GRANTO-

WYM "LEKCJA:ENTER" 

Szkoła Podstawowa w Sułowie z sukcesem została za-

kwalifikowana do udziału w projekcie grantowym 

"Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej" w ramach III 

edycji ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej 

"Lekcja:Enter" skierowanego do nauczycieli oraz kadry 

kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawo-

wych. Projekt jest współfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 

"Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych". Od 25 maja br.14 nauczycieli naszej 

szkoły, w tym dyrektor szkoły rozpoczęło bezpłatne, 40 

godzinne szkolenia w pięciu ścieżkach edukacyjnych, 

tj. edukacja wczesnoszkolna; przedmioty humanistycz-

ne - klasy IV-VIII szkoły podstawowej; przedmioty mate-

matyczno-przyrodnicze - klasy IV-VIII szkoły podstawo-

wej; przedmioty artystyczne - klasy IV-VIII szkoły pod-

stawowej i informatyka - szkoły podstawowe. Wszystkie 

szkolenia w ośmiu modułach tematycznych prowadzone 

są przez LSCDN w Lublinie w formule on line. Jednym z 

kluczowych założeń przedsięwzięcia jest przygotowanie 

nauczycieli do tworzenia własnych i korzystania z róż-

nego rodzaju e-materiałów, w tym dostępnych na plat-

formie E- podręczniki. Poprzez udział w projekcie 

"Lekcja:Enter", nauczyciele naszej szkoły rozwijają 

swoje kompetencje cyfrowe, aby zwiększyć udział 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

dydaktycznym. Cieszymy się z sukcesu, bo uzyskane w 

projekcie kompetencje nauczycieli będą stanowić war-

tość dodaną w działalności dydaktycznej naszej szkoły. 

 

M. Kuźma 

SP w Sułowie 

DZIEŃ DZIECKA 2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUŁOWIE 

Mimo zaostrzeń oraz wytycznych GIS i MEiN w związku z 

trwającą na świecie pandemią, w naszej szkole zaak-

centowaliśmy Święto Dzieci. Zgodnie z tradycją posta-

wiliśmy w tym dniu na integrację, zabawę oraz aktyw-

ność fizyczną dzieci młodszych i starszych. Uczniowie 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i z za-

chowaniem reżymu sanitarnego oraz dystansu społecz-

nego uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, wyj-

ściach ze szkoły, spacerach, zabawach i grach na świe-

żym powietrzu a także w "spotkaniach"  

z książką i filmem. 

 

Przedszkolaki w obu oddziałach otrzymały nowe zabaw-

ki, za którymi tęsknili od dawna.  

 

Mimo nietypowej sytuacji, Dzień Dziecka tego roku spę-

dziliśmy znowu razem, pomysłowo i kreatywnie. Dzię-

kuję za to wszystkim wychowawcom i nauczycielom. 

Zapisaliśmy kolejną kartę historii naszej szkoły.  

 

M. Kuźma 

SP w Sułowie 

DZIEŃ DZIECKA 2021  

W SP W TWORYCZOWIE 

1 czerwca br. zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Two-

ryczowie Dzień Dziecka. Dla wszystkich uczniów przygotowano 

wiele atrakcji. Zabawa rozpoczęła się od słodkiego poczęstunku w 

poszczególnych klasach. Pogoda dopisała i umożliwiła wyjście na 

świeże powietrze, gdzie czekały na dzieci dmuchane zjeżdżalnie i 

inne atrakcje. Dostarczyły one wszystkim wielu niezapomnianych 

wrażeń. Rada Rodziców przygotowała również poczęstunek z grilla 

– pieczone kiełbaski i szaszłyki. Każdy uczeń otrzymał też loda. 

Wszystkie dzieci świetnie się bawiły i na pewno długo nie zapomną 

tego pełnego wrażeń dnia.  

 

SP w Tworyczowie 
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DUCHY, ZJAWY, CIEKAWOSTKI, HISTORIA 
ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE 

Niegdyś na ziemiach Rzeczypospolitej wiele było rezy-

dencji magnatów i szlachty, pałaców  

i dworów. Pierwszych były setki, drugich tysiące. Do-

mowi właściciela towarzyszyły zabudowania gospodar-

cze i ogród, wypełniony zazwyczaj starodrzewiem. Z 

dworów, przeważnie drewnianych pozostały zaledwie 

resztki. Zniszczyły je wojny, pożary, dewastacja, 

zwłaszcza powojenna. Lepszy los spotkał rezydencje 

pałacowe, budowane z cegły, ale i te często popadały 

w ruiny. Zabytki te są atrakcyjnym elementem pejzażu 

ziem polskich. Swoją trasę rozpoczynamy od Zamku 

Krzyżtopór w miejscowości Ujeździe. Zamku, a może 

raczej ruin tego zamku, ale za to niezwykle urokliwych.  

 

Krzyżtopór – ruiny powstałej w latach 1627–1644 rezy-

dencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowy-

mi położonej w miejscowości Ujazd w województwie 

świętokrzyskim. Była to największa budowla pałacowa 

w Europie przed powstaniem Wersalu, najwspanialszej 

budowli magnackiej w Rzeczypospolitej. Od 2018 ma 

status pomnika historii. Obiekt jest udostępniony do 

zwiedzania. 

 

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe dziś, to majestatyczne 

ruiny skrywające wiele tajemnic. Związane są z nimi 

niesamowite opowieści i legendy.  

 

Dobra Iwaniska, w skład których wchodził Ujazd, w XII 

w. należały do klasztoru cystersów w Jędrzejowie. W 

XV w. dobra te stały się własnością Oleśnickich. Dalsze 

losy Ujazdu wiążą się już z rodem Ossolińskich. Na po-

czątku XVII w. włości te trafiły na krótko w ręce Jana 

Zbigniewa Ossolińskiego, pana na Ossolinie, który z ko-

lei, w 1587 r. przekazał majątek synowi Krzysztofo-

wi, jako prezent  ślubny. Krzysztof zrezygnował na 

rzecz majątku Iwaniska z dóbr mieleckich, które oddał 

starszemu bratu Maksymilianowi.  I tym samym w 1619 

r. Iwaniska wraz z Ujazdem stały się własnością Krzysz-

tofa Ossolińskiego, człowieka starannie wykształcone-

go, o rozległych zainteresowaniach literackich, arty-

stycznych, dyplomatycznych i politycznych. Postano-

wił  on zbudować siedzibę, która zaćmiłaby wszystkie 

pozostałe siedziby magnackie w Polsce i nie tylko. Za-

mek w Ujeździe powstawał najprawdopodobniej w la-

tach 1621(lub 1627) -1644. Budynek główny i fortyfika-

cje wzniesiono w latach 1621- 27. Następnie rozbudo-

wano wieżę zegarową (bramną), udokumentowaną datą 

1631 r., wyrytą na tablicy przy wejściu. Nazwa zamku 

pochodzi od dwóch płaskorzeźb, znajdujących się po 

obu stronach bramy głównej – Krzyża -znaku wiary  

i toporu – herbu rodu Ossolińskich. Na bramie głównej 

umieszczono wówczas znacznych rozmiarów krzyż i to-

pór oraz nieistniejącą obecnie inskrypcję: /Krzyż obro-

na / Krzyż podpora / Dziatki naszego Topora/. Skłon-

ności do astrologii i magii, jakie przejawiał Krzysztof 

Ossoliński, ujawniły się również przy budowie Krzyżto-

poru. Nad wejściem w wieży bramnej umieszczono hie-

roglif przypominający stylizowaną literę W. Miała ona 

symbolizować, zgodnie z księgą kabały, wieczne trwa-

nie tego miejsca. Inni dopatrywali się w niej herbu 

KONKURSY „SUŁÓW I OKOLICE W OBIEKTYWIE” ORAZ 

„CZYTAM NA ZDALNYM” 

Pierwsza edycja konkursu fotograficznego pn. „Sułów i 

okolice w obiektywie” współorganizowanego przez 

Szkołę Podstawową w Sułowie i Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie dobiegła koń-

ca. 

 

Wszyscy biorący udział w konkursie poradzili sobie z 

tematem fenomenalnie, zaskakując komisję swoimi 

kreatywnymi pomysłami i niebywale dobrym okiem. 

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy przede wszyst-

kim dobrze się bawili biorąc udział w konkursie oraz 

mieli okazję do odkrywania piękna naszej Gminy. 

 

Jury w składzie: przewodniczący – Marta Radzik,  Mał-

gorzata Szymanek i Arkadiusz Socha po nadzwyczajnie 

burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców – I miejsce 

zajęła Kamila Nizio z klasy VIII Szkoły Podstawowej w 

Michalowie. II nagrodę otrzymały exequo Jagoda Za-

krzewska z klasy VII Szkoły Podstawowej w Sułowie i 

Natalia Smyl z klasy VIII  Szkoły Podstawowej w Micha-

lowie. Zdobywcą III nagrody została Anna Szczerba z 

klasy VIII Szkoły Podstawowej w Sułowie. 

 

Jury przyznało również 4 wyróżnienia. Otrzymały je: 

Aleksandra Mach, kl. VIII, SP w Michalowie; Julia Ko-

ścik, kl. VI, SP w Sułowie; Izabela Kozioł, kl. VIII, SP 

w Sułowie oraz Anna Kozioł, kl. VI, SP w Sułowie. 

 

Rozstrzygnięto również konkurs czytelniczo-

fotograficzny „Czytam na zdalnym”. 

 

I miejsce zajęła Magdalena Sobstyl! 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursów i zachę-

camy do rozwijania swoich talentów!  Już teraz zapra-

szamy też do udziału w naszych kolejnych konkursach. 

 

Przypominamy, że decyzje komisji konkursowej są osta-

teczne i nieodwołalne. 

 

Nagrodzone fotografie znajdują się na ostatniej stronie. 

 

Składamy również serdeczne podziękowanie pani Iwo-

nie Lipskiej-Kozioł za udostepnienie nam fotografii 

kwitnących rzepaków. Zdjęcia te na pewno niejedno-

krotnie nam się przysłużą :) 
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Habdank. Zamek Krzyżtopór został wzniesiony w typie 

palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej wygodę 

mieszkańców z funkcją obronną. Obronny zamek został 

wzniesiony na nietypowym planie wpisanej 

w pięciobok bastionowej fortyfikacji. Pałac, fortyfika-

cje i ogród, te trzy główne elementy założenia - zostały 

powiązane osiowo. Pałac ów miał 4 baszty reprezentu-

jące cztery pory roku, 12 wielkich sal, reprezentują-

cych dwanaście miesięcy w roku, 52 pokoje – liczba 

tygodni w roku i 365 okien – liczba dni w roku. 

 

O projektancie niestety nic nie wiadomo. W archiwach 

udokumentowany jest, jako budowniczy, wymieniony w 

1633 r., włoski architekt Lorenzo Senes, oraz, że bu-

dowla ta została wzniesiona w drugiej połowie XVII wie-

ku z fundacji wojewody sandomierskiego, Krzysztofa 

Ossolińskiego. 

 

Krzysztof Ossoliński będąc osobą światłą, dobrze wy-

kształconą, zdawał sobie sprawę, z tego, że żywot ludz-

ki jest wyjątkowo kruchy. Chcąc pozostawić po sobie 

jakiś ślad, postanowił zbudować swój zamek z kamie-

nia, tak, aby przetrwał wieki. Krzysztof Ossoliński był 

człowiekiem czynu, co udowadniał swoim aktywnym 

życiem. Potrafił znacznie pomnożyć swój majątek, tak, 

że stał się jednym z najbogatszych Polaków połowy XVII 

wieku. Mimo, że był niezwykle bogatym człowiekiem, 

to ciągle było mu mało. Do pełni szczęścia potrzebo-

wał tyle złota, by móc pokryć nim dach zamkowej ka-

plicy. Sala jadalna w wieży miała ponoć szklany strop, 

przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybka-

mi. Prawdopodobnie strop był szklany, a wodę i ryby 

imitowało gwieździste niebo. 

 

W prawej stajni panują znakomite warunki akustyczne. 

Są tak doskonałe, że budzą zachwyt znawców, którzy 

sugerują właścicielom obiektu organizację koncertów. 

Jak głosi legenda, znajdowały się w nich marmurowe 

żłoby i kryształowe lustra. Czy żłoby wykonane z tego 

drogiego materiału miały uprzyjemniać zwierzętom po-

siłek, tego nie wiadomo. Jednak pomysł wstawienia 

luster wcale nie był nietrafiony. W stajni panował pół-

mrok, a zamontowanie kryształowych luster optycznie 

powiększyło to pomieszczenie i je rozjaśniło. 

 

Legenda mówi, że zamek Krzyżtopór miał także pod-

ziemne połączenie z zamkiem w Ossolinie. Podobno 

właściciele obydwu posiadłości jeździli do siebie sania-

mi w odwiedziny. Aby podróż nie była uciążliwa, kory-

tarz wysypano cukrem, który miał imitować lód i sanie 

poruszały się łatwiej i szybciej. Jeżeli ta historia miała-

by być prawdziwa, to tunel musiałby liczyć około 20 

km. 

 

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe miał własne ujęcie wody. 

Nawet dziś jest czynne i można oglądać je w ogrodach. 

Mówi się, że wypływająca z niego woda ma bardzo do-

bre walory smakowe, a nawet właściwości lecznicze. 

Kiedy ogląda się ruiny Krzyżtopora, widać, że za czasów 

świetności była to potężna i wspaniała budowla. Krzysz-

tof Ossoliński urządził ją ze smakiem i przepychem. 

I to nie tylko dlatego, że było go na to stać. Wystrój 

wnętrz, zastosowane materiały i wielkość obiektu miały 

wywrzeć wrażenie na politycznych przeciwnikach 

szlachcica. Miały także wskazywać na to, że właściciel 

zamku jest gorącym patriotą, osobą głęboko wierzącą 

i dbającą o rodzinne tradycje. Jak by tego było mało, 

Krzysztof Ossoliński zażyczył sobie, aby dach kaplicy był 

pokryty złotem. Podobno zatrudnił alchemika, który 

odkrył żyłę złota w pobliskim, nieczynnym kamienioło-

mie. Kilka lat później dach faktycznie został pokryty 

płytkami złota. Jednak te stały się potem łupem 

szwedzkiego najeźdźcy. 

 

Wśród ludu pokutowało  przeświadczenie, że majątek 

ten uzyskał dzięki swoim konszachtom z siłami nieczy-

stymi, za sprawą czarnoksiężnika, którego rzekomo za-

trudniał na dworze. 

 

Mimo, że Krzysztof Ossoliński był trzykrotnie żonaty, 

miał tylko jednego syna z pierwszego małżeństwa - 

Krzysztofa Baldwina. Krzysztof w 1648 r. wyruszył z 

zastępem 100 husarzy na wyprawę wojenną i w krwa-

wej bitwie pod Zborowem w 1649 r. zginął trafiony 

strzałą. Krzyżtopór przeszedł więc w ręce spokrewnio-

nych rodzin Kalinowskich, Denhoffów, Morsztynów i 

Paców. Gospodarzem zamku po Ossolińskich został ob-

oźny koronny Samuel Jerzy Kalinowski. Za jego rządów 

na Polskę spadł potop szwedzki. 30 października 1655 r. 

najeźdźcy pod wodzą gen. Duglasa weszli do zamku, 

zajmując go podstępem, bez jednego strzału. Według 

swego zwyczaju Szwedzi zaraz po zajęciu fortecy wy-

wieźli do Szwecji przebogate zapewne wyposażenie 

wnętrz wraz z biblioteką i rodzinnym archiwum. Nie 

uszkodzili jednak murów zamkowych. 

 

Około 1760 r. generał wojsk litewskich Jan Michał Pac 

dokonał nieznacznego remontu południowej, mieszkal-

nej części zamku oraz założył aleję lipową wzdłuż drogi 

do Iwanisk. Mieszkał w Krzyżtoporze do wybuchu w 

1768 r. konfederacji barskiej, której uczestnicy na za-

proszenie właściciela i marszałka konfederacji, znaleźli 

w zamku schronienie. Kiedy jednak Pac po upadku 

stronnictwa w 1770 r. pośpiesznie wyjechał do Francji, 

okazało się, że wskutek walk rezydencja była już tylko 

piękną, acz niezamieszkaną ruiną. 

 

Po ucieczce Paca, centrum dóbr przesunęło się do Plan-

ty i majątek ten wraz z Ujazdem zakupił w 1782 r. dla 

swego synowca biskup krakowski Kajetan Sołtyk. 

 

W 1815 r. zamek stał się własnością Łempickich, którzy 

zamieszkali w Plancie i, choć byli oni bardzo zamożni, 

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (widok z lotu ptaka) 
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nie zamierzali restaurować obiektu, traktując ruiny, 

jako romantyczną atrakcję. W okresie powojennym 

Krzyżtopór stał się własnością  Skarbu Państwa, jednak 

dopiero w 1991 r. obiekt z wyznaczonymi szlakami udo-

stępniono turystom. 

 

Od 2007 roku opiekę nad zamkiem sprawuje Urząd Gmi-

ny w Iwaniskach. Teraz już każdy turysta może zapo-

znać się z dziejami i wielkością rodu Ossolińskich, fan-

tastycznym bogactwem magnaterii polskiej oraz potęgą 

i wielkością XVII-wiecznej Polski.  

 

W miejscu, gdzie dawniej były wspaniałe ogrody w stylu 

włoskim i francuskim, znajduje się dziś skromny krzyż 

upamiętniający kilkudziesięciu więźniów z Ostrowca 

Św. rozstrzelanych tutaj przez żandarmerię niemiecką 

w 1944 r. Powodem egzekucji był atak polskich party-

zantów na samochód niemieckiego starosty Opatowa, w 

wyniku którego zmarła ciężarna żona starosty. 

 

W każdym zamku mieszkają duchy i nie inaczej jest w 

przypadku Krzyżtopora.  

 

Rycerz w husarskiej zbroi 

 

Podobno mieszka tu Krzysztof Baldwin Ossoliński, syn 

pierwszego właściciela obiektu. Jest dobrym duchem 

tego zamku. Kronika rodzinna Ossolińskich wspomina, 

że w sierpniu roku 1649 obudził straż zamkową niesa-

mowity tętent koni. Gdy stróże zamku spojrzeli w dół z 

murów, zobaczyli zamiast oddziału wojska jedynego 

tylko rycerza, w którym rozpoznano ówczesnego właści-

ciela posesji Krzysztofa Baldwina. Szybko otworzono mu 

bramę, lecz jeździec rozpłynął się we mgle. W jakiś 

czas później do Ujazdu dotarła smutna wiadomość, iż 

Pan zamku zginął w bitwie pod Zborowem na Podolu, 

gdzie Polacy wystąpili przeciw zbuntowanym Kozakom i 

Tatarom. Prawdopodobnie od tego czasu wielokroć wi-

dziano o zmierzchu lub w nocnej porze jeźdźca w hu-

sarskiej zbroi stojącego na murach. 

 

Legenda o okrutnej Pani zamku Krzyżtopór 

 

Krzyżtopór nawiedza także Biała Dama bez głowy. Kie-

dy jeszcze potężny zamek Krzyżtopór olśniewał swoim 

blaskiem i dostatkiem, mieszkała w nim krewna woje-

wody Krzysztofa i podkomendna słynnego księcia toruń-

skiego, obłudna i wyjątkowo wredna baba. Przeżyty 

niegdyś zawód miłosny zmienił piękną pannę w bogatą i 

okrutną jędzę. Poddani cierpieli z tej przyczyny, gdyż 

chora z nienawiści do ludzi kobieta nie szczędziła im 

razów, chłost i awantur. Obok wspomnianego już księ-

cia jedynym jej ulubieńcem był kudłaty biały piesek, 

który nie odstępował swej pani na krok. Ona zaś wymy-

śliła sobie, że piesek rozpoznaje złych ludzi. Kogo tylko 

obwącha - ten jest uratowany. Ale jeżeli zaszczeka, 

oznacza to, że człowiek taki jest nieżyczliwy, a wtedy 

biada takiemu nieszczęśnikowi. Na jej rozkaz siepacze 

wtrącali go do lochu, gdzie konał bez jedzenia i wody. 

Długie lata trwały te okrutne zabawy. Pewnego dnia do 

zamku zawitał dworzanin z dalekich stron. Ujrzawszy 

go w progu komnaty, piesek skoczył doń i głośno za-

szczekał. Pani zadzwoniła na swych siepaczy, ale dwo-

rzanin, który zdążył poznać jej zwyczaje, dobył mie-

cza, zgładził babę, kundla i przybyłych dwóch opraw-

ców. Ciała całej czwórki zepchnął do lochu - tego sa-

mego, w którym z kaprysu chorej kobiety zginęło wielu 

niewinnych ludzi. W ten oto sposób zamek został uwol-

niony od katów. Dworzanin spiesznie odjechał, a po 

czterech latach zginął na polu bitwy. Okrutna Pani na-

tomiast wraca czasem do swej siedziby jako Biała Da-

ma, ale biada nieszczęśnikowi, który ją ujrzy. 

 

Loch na trzy klucze zamknięty 

 

Ludzie mówią, że bogactwa zgromadzone były kosztem 

ludzkiej biedy łez i krzywdy. Wtedy dopiero ktoś do 

nich trafi, kiedy te krzywdy zostaną naprawione. Le-

genda głosi, że w lochu zamku ukryte są skarby, scho-

wane za potrójnymi drzwiami. Pierwsze z nich to drzwi 

żelazne, drugie -dębowe, trzecie -jesionowe. Na 

drzwiach jesionowych widnieje krzyż i topór. Na pierw-

szych drzwiach wiszą trzy klucze. Śmiałkowie musieli 

jedynie odnaleźć trzy klucze, które otwierały kolejne 

drzwi. Żelazny otwiera żelazne drzwi, srebrny dębowe, 

złoty zaś jesionowe. Za jesionowymi drzwiami stoją 

trzy beczki - napełnione złotymi, srebrnymi i miedzia-

nymi monetami. Niestety dla chciwych ludzi przygoda 

kończy się w tym momencie: drzwi się zatrzaskują, 

świece gasną, a pomieszczenie wypełnia się oparami 

siarkowodoru.. Beczek strzeże jakieś licho. Gasi lampy, 

śmieje się szatańskim śmiechem. Nikt jeszcze nie prze-

żył spotkania z piekielnym stróżem skarbów. Wszystko 

dlatego, że pieniądze zostały gromadzone na ludzkiej 

krzywdzie. 

 

Opracowała: Maria Godzisz 

 

 

Źródła: 

 Żyburtowicz Zenon: Pałace Polskie, Warszawa 2002; 

 www.zamkipolskie.com, www.krzyztopor.org, San-

domierskie klimaty, Legendy świętokrzyskie; 

 http://www.zamkipolskie.net.pl/pages/zamki/

ujazd_krzyztopor/krzyztopor_legendy.htm; 

 https://jedzwpolske.pl/podroze/klimatyczne-

ruiny/2020/zamek-krzyztopor-w-ujezdzie-legendy-

historie-opowiesci-ciekawostki/; 

 https://krzyztopor.org.pl/zamek/index.php/pl/

home/historia; 

 https://www.legendyzwypraw.pl/legendy-o-

duchach-zamku-krzyztopor-i-jego-skarbach/. 
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APITERAPIA, CO TO ZNACZY? 

Jakie znaczenie mają pszczoły dla ludzkości wiemy 

wszyscy. Media coraz częściej podkreślają, że bez 

pszczół człowiek nie jest w stanie przeżyć, szczególnie 

podkreślana jest ich rola w zapylaniu roślin. Nie może-

my jednak zapominać o roli produktów pszczelich w 

lecznictwie. O tym, że miód i inne produkty uboczne 

powstające w ulu przy produkcji miodu leczą wiele 

chorób wiedziano już od tysięcy lat. W XX wieku zaczę-

to jednak pogardzać medycyną naturalną, traktować 

ją, jako zabobony, a miejsce ziół i innych produktów 

natury zajęły lekarstwa wytwarzane w wyniku procesów 

chemicznych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że bez 

współczesnej medycyny nasze życie byłoby o wiele 

krótsze, niemniej nie można zupełnie negować roli pro-

duktów naturalnych, chociażby takich jak miód.  

 

Apiterapia (od. łac. apis - pszczoła i grec. therapia - 

leczenie) oznacza leczenie chorób produktami pszczeli-

mi, takimi jak: 

 

• miód, 

• wosk pszczeli, 

• pyłek kwiatowy, 

• pierzga, 

• propolis (kit pszczeli), 

• mleczko pszczele, 

• zasklep miodowy, 

• jad pszczeli. 

 

Jednak rola popularnych produktów pszczelich nie 

ogranicza się tylko do domowego stosowania. Są one 

także surowcem, z których wyodrębnia się ekstrakty, 

będące później podstawową substancją czynną wielu 

leków, które fachowo nazywa się apiterapeutykami. Są 

one dziś stosowane w prawie każdej dziedzinie medycy-

ny konwencjonalnej, m.in. w dermatologii, pediatrii, 

ginekologii, laryngologii, kardiochirurgii oraz ortopedii. 

Zaletą preparatów opartych na produktach pszczelich 

jest to, że można je spożywać niemal bez ograniczeń, 

ponieważ - w przeciwieństwie do niektórych innych 

specyfików - nie można ich przedawkować.  

 

Co takiego więc mają w sobie 

miód,  mleczko, propolis i inne podobne produkty, że 

są one tak wszechstronne? Czemu zawdzięczamy ich 

wyjątkowe właściwości? Powodem tego jest fakt, że 

wszystkie one zawierają cenne składniki takie, jak kwa-

sy organiczne, białka, aminokwasy egzogenne, enzymy, 

liczne witaminy oraz biopierwiastki. Dzięki temu mają 

działanie regenerujące, bakteriobójcze i wzmacniają-

ce, ponadto są przez nasze organizmy bardzo łatwo 

przyswajane. Wynika to ze specyfiki pracy pszczół, któ-

re są stworzeniami wyjątkowo starannymi i niesamowi-

cie dbającymi o jakość wszelkich powstających w ich 

ulach produktów – w końcu z założenia wytwarzają je 

one do własnego użytku i dla dobra całej swojej spo-

łeczności. 

 

Najpopularniejszym produktem pszczelim jest oczywi-

ście miód. Wyodrębnić można sporo jego rodzajów, a 

każdy z nich posiada nieco inne cenne właściwości. 

• miód wielokwiatowy - łagodzi alergie dróg oddecho-

wych, ochrania serce i naczynia krwionośne, wzmac-

nia organizm przy wyczerpaniu fizycznym i psychicz-

nym, 

• miód gryczany - chroni przed miażdżycą, a tym sa-

mym przed chorobami układu krążenia, wspomaga 

leczenie i zapobiega niedokrwistości z niedoboru 

żelaza, działa odtruwająco i wspomaga pra-

cę wątroby, 

• miód lipowy - ma działanie napotne, przeciwgorącz-

kowe i wykrztuśne, dlatego wspomaga leczenie cho-

rób górnych i dolnych dróg oddechowych. Ponadto 

wzmacnia serce, wspomaga pracę układu nerwowe-

go, zwiększa odporność na stres, 

• miód akacjowy - można go stosować pomocniczo 

przy zaburzeniach trawienia (zgaga, nadkwasota), 

wspomaga pracę nerek i układu moczowego, łagodzi 

objawy przeziębienia, 

• miód rzepakowy - można go stosować w stanach 

zapalnych dróg oddechowych, by wzmocnić serce, 

wspomóc pracę wątroby i dróg żółciowych, 

• miód spadziowy - ten z drzew iglastych można sto-

sować m.in. 

przy zaparciach, biegunkach lub nerwicach, a ten z 

drzew liściastych wspomaga pracę wątroby, nerek i 

dróg moczowych, 

• miód wrzosowy - może być stosowany w stanach 

zapalnych jamy ustnej i przy zapaleniu gardła oraz 

przy problemach z prostatą; 

 

Do mniej znanych, ale również wartych uwagi gatun-

ków, należą między innymi: miód fasolowy, wrzosowy, 

koniczynowy, nostrzykowy oraz faceliowy. Najbardziej 

unikatowy oraz wartościowy produkt stanowi oczywi-

ście nowozelandzki miód manuka (manuka jest to drze-

wo, które rośnie wyłącznie na Nowej Zelandii), który 

jednak ze względu na swoją wysoką cenę niestety nie 

będzie dostępny dla każdego. Cena tego miodu sięga do 

700 zł za kg. 

 

Trzeba jednak pamiętać, że  produkty pszczele wykazu-

ją swoje lecznicze właściwości, gdy są spożywane w 

odpowiedni sposób. Na przykład miód powinien być 

spożywany w swojej naturalnej postaci i temperaturze, 

bez podgrzewania. Dużym błędem jest rozpuszczanie 

go w płynach. Wówczas do organizmu dostają się jedy-

nie substancje rozpuszczalne w wodzie. Z kolei te nie-

rozpuszczalne - hormony roślinne - osiadają na ścianach 

naczyń. 

 

Jak już wspominałam w lecznictwie używane są wszyst-

kie produkty pszczele, a więc kilka słów o zastosowaniu 

tych produktów: 

 

• wosk pszczeli - znalazł zastosowanie w kosmetyce 

jako składnik m.in. kremów i maści, które można 

stosować np. przy trudno gojących ra-

nach, czyrakach, artretyzmie i schorzeniach reuma-

tycznych. 

• pyłek kwiatowy (pyłek pszczeli, obnóża pszczele) -  

ze względu na sporą zwartość substancji białkowych, 

jest polecany osobom, które zmagają się z niedobo-

rem białka w diecie (np. wegetarianie). Ponadto 
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może być stosowany pomocniczo 

w chorobie wrzodowej żołąd-

ka i dwunastnicy lub przy chronicz-

nym zapaleniu wątroby i dróg żółciowych. 

Wykazuje również właściwości antybio-

tyczne, odtruwające i wzmacniające or-

ganizm. Naukowcy twierdzą, że pyłek 

kwiatowy pomoże złagodzić obja-

wy napięcia przedmiesiączkowego (PMS) 

• pierzga -  czyli utrwalony pyłek kwiato-

wy, działa regenerująco, w związku z 

tym można po nią sięgać w sta-

nach chronicznego zmęczenia, po przeby-

ciu chorób czy zabiegach operacyjnych. 

Ponadto wzmacnia układ nerwowy, dlate-

go sprawdzi się w stanach przemęczenia 

psychicznego, przy depresji lub podczas 

intensywnego wysiłku umysłowego. Ze 

względu na zwartość witaminy K, można ją 

stosować przy dolegliwościach wynikających ze złe-

go stanu naczyń krwionośnych. Ponadto pierzga za-

wiera znacznie więcej białka niż pyłek kwiatowy. 

• Propolis -  to lepka substancja, któ-

rą pszczoły uszczelniają ul (stąd inna nazwa - kit 

pszczeli). Propolis można stosować pomocniczo przy 

schorzeniach w obrębie jamy ustnej, np. 

przy zapaleniu dziąseł, po wyrwaniu zęba czy 

przy paradontozie. Ponadto dzięki silnym antybakte-

ryjnym i przeciwgrzybiczym właściwościom wspoma-

ga leczenie chorób skórnych, takich jak, 

np. grzybica czy trądzik, oraz łagodzi oparzenia i 

przyśpiesza gojenie się ran. Kit pszczeli poleca się 

także osobom zmagającym się z wrzodami i ze sta-

nami zapalnymi gardła. 

• mleczko pszczele - wpływa pozytywnie na układ 

sercowo-naczyniowy (m.in. zapobiega miażdżycy, 

obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa ilość krwi-

nek czerwonych, a tym samym zapobiega anemii) 

oraz układ nerwowy (zmniejsza zmęczenie, dodaje 

energii, polepsza samopoczucie). Ponadto mleczko 

pszczele znalazło zastosowanie w dermatologii, gdyż 

skraca czas gojenia się ran, odleżyn i oparzeń, a tak-

że wspomaga lecze-

nie łojotoku i egzem łojotokowych czy liszajów. 

• jad pszczeli – jest to  nieco niekonwencjonalna me-

toda, która może być stosowana tylko pod nadzorem 

lekarza. Tzw. apitoksynoterapia polega na kontrolo-

wanym żądleniu pacjenta przez pszczoły lub poda-

waniu mu jadu w postaci zastrzyków, ewentualnie w 

formie maści, kremów lub inhalacji. Ten rodzaj api-

terapii pomocny jest przy schorzeniach ze strony 

układu kostnego, takich jak artretyzm czy reuma-

tyzm, a także przy nerwicach, migrenach, astmie i 

nadciśnieniu. 

 

W apiterapii, tj. w leczeniu produktami pszczelimi, po-

jawił się niedawno nowy trend – oddychanie powie-

trzem z ula. W Polsce są już gospodarstwa pasieczne, 

gdzie można się poddać takiemu zabiegowi. 

 

Oddychanie powietrzem z ula jest możliwe w specjal-

nych domkach, w które są wbudowane ule. Płaszczyzna 

oddzielająca ule od domku jest zbudowana tak, że nie 

pozwala owadom wlecieć do środka domku, ale bez 

problemów wydostają się z ula zapachy miodu i propoli-

su, słychać także brzęczenie pszczół.  Specjaliści twier-

dzą, że te aromaty są wskazane dla osób osłabionych, 

znerwicowanych, wiecznie zmęczonych.  

 

A teraz absolutna nowość dla mieszkańców gminy Su-

łów. Taki domek jest już w naszej gminie. Powstał  

przy plebanii parafii św. app Piotra i Pawła  w Twory-

czowie, oczywiście dzięki inicjatywie proboszcza ks. 

Marka Gudza, zapalonego pszczelarza. Ksiądz proboszcz 

serdecznie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby sko-

rzystać z dobrodziejstw pszczelich aromatów. 

 

Czy warto więc stosować apiterapię na co dzień do le-

czenia siebie i członków swojej rodziny? Z pewnością 

tak. Przede wszystkim z drobnymi wyjątkami jest ona w 

pełni bezpieczna i wskazana właściwie dla każdego 

(poza małymi dziećmi i alergikami). Podczas gdy zaży-

wanie zwyczajnych lekarstw wiąże się przeważnie z 

różnego rodzaju skutkami ubocznymi, produkty pszcze-

le ich nie wywołują – a to dlatego, że są w pełni natu-

ralne i nie zawierają żadnych sztucznych dodatków. Co 

więcej, można je stosować zarówno w celach leczni-

czych, jak i profilaktycznie, aby poprawić swoje samo-

poczucie oraz zwiększyć poziom odporności.  

 

Musimy jednak pamiętać, że z apiterapii powinny zre-

zygnować osoby uczulone na miód i inne produkty pa-

sieczne. Alergia na miód i inne pszczele wyroby wystę-

puje rzadko i zwykle pojawia się u uczulonych na pyłki 

roślin oraz jad owadów. 

 

Przed apiterapią z lekarzem powinny skonsultować się 

osoby chore na cukrzycę. 

 

                                                                              

Opracowała: Hanna Mrówczyńska 

 

 

Źródła: 

 www.sadyogrody.pl 

 https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-

alternatywne/apiterapia-leczenie-miodem-i-nie-

tylko-na-czym-polega-apiterapia-aa-1yb6-6U5k-

JiCM.html 

 https://wcinaj-miod.pl/apiterapia/ 

Domek apiterapii w Tworyczowie 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

KULECZKI Z SAŁATĄ 

 

3-4 ziemniaki, bułka tarta, jajko, puszka kukurydzy, 

kapusta pekińska, majonez, sól, pieprz, olej do smaże-

nia, kilka piórek szczypiorku do dekoracji, czerwona 

papryka do dekoracji.   

 

Obrane i ugotowane w osolonej wodzie ziemniaki ostu-

dzić. Po ostygnięciu ugnieść tłuczkiem na puree – masa 

musi być jednolita. Następnie z masy formować śred-

niej wielkości kulki. Każdą kulkę obtaczać w rozkłóco-

nym jajku i bułce tartej. Smażyć na oleju ze wszystkich 

stron, aż nabiorą złotego koloru. Kapustę pekińską 

umyć i pokroić w paski. Kukurydzę dokładnie osączyć na 

sitku i wymieszać z kapustą oraz niewielką ilością majo-

nezu. Dodać sól i pieprz do smaku, wymieszać. Na ta-

lerz wyłożyć gorące kulki ziemniaczane oraz kilka łyżek 

sałatki. Udekorować plasterkami papryki i szczypior-

kiem.  

ZUPA PIZZA 

 

0,5 kg mięsa mielonego, 0,5 kg pieczarek, 3 duże cebu-

le, 2 puszki pomidorów, 1 duży serek topiony śmietan-

kowy, 2-3 łyżki przyprawy do pizzy, 2 kostki rosołowe 

maggi, olej.  

 

Mięso podsmażyć na rozgrzanym na patelni oleju. Ce-

bule obrać i dość drobno pokroić. Pieczarki umyć i rów-

nież drobno pokroić. Cebulę i pieczarki dodać do mię-

sa. Wszystko wymieszać i smażyć kilka minut. Podsma-

żone mięso z cebulą i pieczarkami przełożyć do garnka, 

zalać wodą, dodać kostki rosołowe i przyprawę do piz-

zy. Gotować ok. 30 minut. Po tym czasie dodać pomi-

dory z puszki i na koniec drobno pokrojony serek topio-

ny, wymieszać. Zupa jest gotowa do jedzenia, gdy roz-

puszczą się serki. Posypać natką pietruszki lub bazylią.  

BISZKOPT Z TRUSKAWKAMI 

 

Biszkopt: 5 jajek, 1 szklanka mąki pszennej, 3/4 szklan-

ki cukru, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, szczypta soli, 1 

łyżeczka proszku do pieczenia, tłuszcz i bułka tarta do 

blachy. Żółtka utrzeć z połową szklanki cukru. Białka 

ubijać ze szczyptą soli na sztywną pianę. Do piany do-

dać resztę cukru i powoli wlewać żółtka. Ubić. Gdy ma-

sa będzie gęsta i puszysta, stopniowo dodawać przesia-

ne mąki z proszkiem do pieczenia i delikatnie wymie-

szać. Przelać do natłuszczonej i wysypanej bułką tartą 

blachy i piec ok. 35 minut w temperaturze 180 stopni.  

 

Krem: 1 kostka masła, 1 szklanka cukru pudru, 1 szklan-

ka rozgniecionych truskawek, 3 małe jednorazowe 

śmietanki do kawy. Masło o temperaturze pokojowej 

utrzeć mikserem na puszystą masę. Ucierając, dodawać 

cukier, a następnie, stopniowo rozgniecione truskawki i 

na koniec zagotowane śmietanki. Galaretkę przygoto-

wać według przepisu na opakowaniu.   

 

Dekoracja: galaretka truskawkowa, truskawki. Ostudzo-

ny biszkopt przekroić na dwie części. Na jedną wyłożyć 

połowę kremu, przykryć drugą częścią biszkopta i zno-

wu rozsmarować krem. Ułożyć połówki truskawek. Zalać 

gęstniejącą galaretką i wstawić do  lodówki, aby gala-

retka zastygła.  
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HUMOR 

- Panie generale, melduję, że zwiad zakończył się suk-

cesem, mój czołg odkrył zamaskowane działo wroga. 

- Gratuluję, ale dlaczego przybywacie z meldunkiem 

pieszo? 

- Bo działo także odkryło mój czołg.  

 

●   ●   ● 

 

Dwaj szwagrowie postanowili kupić swojej teściowej 

złote kolczyki. Aby się umocnić w tej decyzji, poszli do 

baru. Po kilku kolejkach jeden z nich mówi: 

- Wiesz co, na złote kolczyki to już nie wystarczy kasy. 

W tym roku kupimy jej srebrne... 

Minęło kilka godzin. 

- Wiesz co, na srebrne kolczyki też już nie starczy, ale 

mam pomysł. W tym roku przekłujemy jej tylko uszy...  

 

●   ●   ● 

 

Na którymś wykładzie na środku sali, w sposób tajemni-

czy i niewyjaśniony, znalazl sie pet. Do sali wchodzi pan 

major, zauważa peta i się pyta: 

- Czyj to pet?! 

Odpowiada mu grobowa cisza, wiec pyta się znowu: 

- Czyj to pet?!! 

Znowu odpowiada mu grobowa cisza, pan major nie 

daje za wygrana i pyta się po raz trzeci: 

- Po raz ostatni pytam się, czyj to pet?!!! 

Tym razem otrzymuje odpowiedz: 

- Niczyj, można wziąć!  

 

●   ●   ● 

 

- Córeczko, dlaczego nie chcesz wyjść za niego za mąż? 

- Mamo, przecież on jest rudy! 

Ojciec z kanapy: 

- Spokojnie, pożyje z tobą rok i osiwieje.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawia dwóch kolegów: 

- Moja żona zmieniła się po ślubie. Przed ślubem budzi-

ła pożądanie a teraz budzi do pracy. 

- A moja to był skarb, a teraz skarbonka...  

 

Spłonęła stodoła pewnego rolnika. Firma ubezpieczenio-

wa poinformowała go, że zamiast odszkodowania w go-

tówce zbudują mu nową stodołę. Facet na to: 

- W takim razie anuluję ubezpieczenie mojej żony.  

 

●   ●   ● 

 

- Dzień dobry tu nauczycielka pana syna. Pana syn na 

okrągło kłamie. 

- Dzień dobry, proszę mu powiedzieć, że świetnie to 

robi, bo ja nie mam syna.  

 

●   ●   ● 

 

Mężczyzna do kobiety: 
- Nie wiem jaki prezent ci dać... 

- To może byś po prostu mnie zapytał co chcę? 

- Co chcesz? 

- Niespodziankę...  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Słyszałem, że chcesz wrócić do swojego byłego, dla-

czego? 

- Bo szlak mnie trafia, gdy widzę, jak spokojnie sobie 

żyje.  

 

●   ●   ● 

 

Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Mój mąż uważa, że ma ciało greckiego boga. 

- A ma? 

- Muszę mu wyjaśnić, że Budda nie jest bogiem grec-

kim.  

 

●   ●   ● 

 

- Kochanie, co to jest ten spalony? 
- Dobrze Mariolka, widzisz ten kotlet na moim talerzu? 

- Widzę. 

- No więc... Wystarczyło podać wcześniej.  
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NAGRODZONE PRACE W KONKUR-

SACH „SUŁÓW I OKOLICE W OBIEK-
TYWIE” ORAZ  

„CZYTAM NA ZDALNYM” 

 

III miejsce - Anna Szczerba II miejsce - Natalia Smyl Wyróżnienie - Julia Kościk 

I miejsce - Kamila Nizio 

II miejsce - Jagoda Zakrzewska 

Wyróżnienie - Anna Kozioł Wyróżnienie - Izabela Kozioł Wyróżnienie - Aleksandra Mach 

I miejsce - Magdalena Sobstyl 

(wyniki na str. 5) 


