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ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

Wrzesień to pierwszy jesienny miesiąc, to okres inten-

sywnych prac w gospodarstwach, ogrodach i sadach, a 

także czas, gdy tradycyjnie robi się wykopki. I to wła-

śnie ziemniak stał się motywem przewodnim festynu 

rodzinnego pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”, który 

odbył się w niedzielę 22-go września w remizo – świetli-

cy w Deszkowicach Pierwszych. Organizatorami wyda-

rzenia byli: członkinie i członkowie Koła Gospodyń 

Wiejskich z Deszkowic Pierwszych, druhowie strażacy z 

lokalnej jednostki OSP, oraz wszyscy mieszkańcy miej-

scowości. Imprezę współorganizowała Gmina Sułów oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Suło-

wie.  

 

W przygotowaniu wydarzenia mieli także swój udział 

sponsorzy. Znaleźli się wśród nich Panowie: Dariusz Śli-

wiński, Tomasz Lachowicz i Dariusz Kanp, a także fir-

my: „Dabo” – stacja paliw w Deszkowicach Pierwszych, 

„StyLOVEwłosy” z Nielisza oraz „Maxi Gastro” z Gruszki 

Zaporskiej. 

 

Na festyn licznie przybyli mieszkańcy, ale i grono za-

proszonych gości, w tym: Senator RP Pan Jerzy Chróści-

kowski, oraz Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko. 

Oficjalne słowa powitania skierował do zebranych Wójt 

Gminy Sułów Pan Leon Bulak. Następnie głos zabrał Pan 

senator, który serdecznie podziękował za zaproszenie 

życząc wszystkim doskonałej zabawy. 

 

Pod bezchmurnym niebem, w wyjątkowo ciepłe i sło-

neczne wrześniowe popołudnie bawiono się przednio. 

Przygotowano mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłod-

szych, jak i nieco starszych uczestników wydarzenia. 

Członkinie KGW z Deszkowic Pierwszych wraz z miesz-

kankami miejscowości zadbały o doskonały poczęstu-

nek. Degustowano przede wszystkim potrawy z ziemnia-

ków – frytki, placki ziemniaczane, kluski śląskie z okra-

są, pyszną kartoflankę, ale można było także spróbo-

wać różnorodnych sałatek i znakomitych ciast. Ponie-

waż zaś tematem imprezy był pieczony ziemniak, dlate-

go organizatorzy zadbali o dwa okazałe ogniska, przy 

których wszyscy chętni mogli upiec kiełbaski, a wieczo-

rową porą  spróbować wyjątkowego smaku pieczonych 

ziemniaków. 

 

Loteria fantowa skierowana do dzieci i dorosłych budzi-

ła niemałe zainteresowanie przybywających na festyn 

gości, losy rozeszły się bardzo szybko. Na chętnych cze-

kało kolorowe stoisko z zabawkami i dmuchane zjeż-

dżalnie oblegane tłumnie przez najmłodszych uczestni-

ków „Święta”. 

 

Święto Ziemniaka nie mogło się obyć bez tematycznych 

konkursów i zabaw. Najmłodsi próbowali swoich sił w 

toczeniu opony, rzucie ziemniakiem do celu oraz prze-

ciąganiu liny, mieli też okazję „sadzić” kartofle dla za-

bawy. Rywalizowano chętnie, zwłaszcza, że na zwy-

cięzców w każdej konkurencji czekały słodkie nagrody. 

Zabawie najmłodszych kibicowali rodzice, którzy z ra-

dością obserwowali zmagania swoich pociech.  

 

O godzinie 17.00 rozpoczęła się część artystyczna festy-

nu – jako pierwsi na scenie pojawili się członkowie i 

członkinie zespołu Zaburzanki, którzy znanym tanecz-

nym repertuarem zachęcali słuchaczy do wspólnej za-

bawy. Wczesny wieczór należał do zespołu „Pół na 

pół”. Zdobne w ludowe motywy stroje dziewcząt na-

wiązywały do repertuaru, a siła muzyki płynącej z ży-

wych instrumentów, niezmiennie wzbudzała entuzjazm 

publiczności. Na zakończenie festynu wystąpiła Kapela 

podwórkowa ze Szczebrzeszyna. Znakomity koncert, 

przy którym bawiono się długo w noc uwieńczył  

„Święto pieczonego ziemniaka” w Deszkowicach Pierw-

szych. 

 

Marta Radzik 
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III MEMORIAŁ FELIKSY POŹDZIK W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

W niedzielę, 1 września, odbyła się na terenie naszej 

gminy trzecia edycja wyścigu kolarskiego—Memoriał 

Feliksy Poździk w kolarstwie szosowym. Trasa wiodąca 

pętlą wokół  zalewu stała się miejscem rywalizacji dla 

kilkudziesięciu zawodników profesjonalnych, jak też 

amatorów. 

 

Organizatorami byli: Gmina Sułów, Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie, Okręgowy 

Związek Kolarski w Lublinie oraz KS Agros Zamość. 

 

Wyniki: 

Żakini: 

1. Patrycja Mitura - MayDay Team Lublin 

2. Marika Winnicka – KS Agros Zamość 

 

Żak: 

1. Karol Sienkiewicz – MKS Lewart Lubartów 

2. Dawid Kowalczyk – KS Agros Zamość 

 

Młodziczka: 

1. Kinga Tyszkiewicz – MKS Środa Wlkp. 

2. Amelia Bożek - KLKS Azalia Brzóza Królewska 

3. Joanna Muskus - KLKS Azalia Brzóza Królewska 

Młodzik: 

1. Jan Pawłowski - MayDay Team Lublin 

2. Mateusz Hajder - KLKS Azalia Brzóza Królewska 

3. Karol Szelepusta - MayDay Team Lublin 

 

Juniorka Młodsza: 

1. Natalia Muskus – KLKS Azalia Brzóza Królewska 

2. Malwina Mul – KLKS Azalia Brzóza Królewska 

 

Junior Młodszy: 

1. Mateusz Szymbara – ZKS Stal Rzeszów 

2. Karol Kusy – KS Agros Zamość 

3. Miłosz Siemieńczuk – KS Agros Zamość 

 

 

Junior: 

1. Jakub Kawula – CWKS Resovia Rzeszów 

2. Maksymilian Mendeleew-Pilecki – MKS Środa Wlkp. 

 

Kobieta Open: 

1. Ewa Brożyna – MayDay Team Lublin 

 

Masters/Cyklosport: 

1. Michał Ładosz – KKT Hetman Lublin 

2. Marcin Makowski - MayDay Team Lublin 

3. Włodzimierz Klekotsiuk - MayDay Team Lublin 

 

Dzieci: 

1. Judyta Pawelczuk 

2. Zuzanna Raczyńska 

3. Zuzanna Pawelczyk 

 

Amator: 

1. Wojciech Pietrzak 

2. Sebastian Pawelczyk 

3. Mariusz Jachymek 

 

Arkadiusz Socha 

„URZĘDNIKIEM SIĘ BYWA, ROLNIKIEM SIĘ JEST” 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyzna-

czona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej 

agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumen-

tów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, 

jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z 

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega 

jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakre-

sie gospodarowania środkami publicznymi. Głównymi 

beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są 

rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, 

przedsiębiorcy i samorządy lokalne. 

Tak brzmi oficjalna definicja instytucji, która od lat 

służy polskim rolnikom. Nikt jednak nie kojarzy ARiMR z 

ową suchą i formalną definicją, liczą się bowiem ludzie, 

z którymi rolnicy mają bezpośredni kontakt. Jak w 

przypadku każdej instytucji, jej wizerunek budują pra-

cownicy, doradcy, z którymi na co dzień spotykają się 

rolnicy, pracownicy terenowi i administracyjni. O tym 

jednak, jak wygląda społeczny ogląd danej instytucji, o 

kierunkach jej działania, skuteczności i efektywności 

decyduje dyrektor – którym w przypadku lubelskiego 

oddziału regionalnego Agencji jest Pan Krzysztof Ga-

łaszkiewicz. Swoją funkcję pełni od roku 2016.  

 

Pan Gałaszkiewicz bywa bardzo częstym gościem pod-

czas imprez kulturalnych organizowanych na terenie 

Wywiad z Krzysztofem Gałaszkiewiczem – dyrektorem lubelskiego od-

działu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie 
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gminy Sułów, a dziś występuje w roli udzielającego wy-

wiadu „Sekretom Wsi”. 

 

SW: Prosimy o przybliżenie naszym Czytelnikom swo-

jej osoby, gdzie bierze początek Pana osobista histo-

ria? 

 

Krzysztof Gałaszkiewicz: Dzieciństwo spędziłem w 

Horyszowie Polskim koło Zamościa. Mój ojciec prowa-

dził tam 15 ha gospodarstwo rolne. Po jego śmierci kon-

tynuuję jego pracę na roli i dbam o ojcowiznę. Kiero-

wany wrodzonym zamiłowaniem do rolnictwa i wpojo-

nym w dzieciństwie szacunkiem do pracy na roli, ukoń-

czyłem Akademię Rolniczą w Lublinie. W obecnej chwili 

nadal mieszkam wraz z żoną Małgorzatą w moim domu 

rodzinnym.  

 

W tym domu wychowaliśmy pięcioro dzieci. Moja żona 

jest z zawodu pediatrą i lekarzem rodzinnym w przy-

chodni zdrowia w Zamościu. Ja natomiast zajmuję się 

prowadzeniem już teraz 21 ha gospodarstwa. Uprawiam 

zboża, rzepak i buraki cukrowe. 

 

SW: Czy rolniczy etos to wartość, którą należy prze-

kazywać młodym pokoleniom, jakie są Pańskie do-

świadczenia w tym względzie? 

 

K.G: Jestem zdania, że tak. Wszystkie moje dzieci od 

małego pomagały mi w pracy gospodarskiej. Przywiąza-

nie do ziemi, szacunek i kultywowanie tradycji to war-

tości, w których sam wyrastałem, dlatego z przekona-

niem przekazuję je dalej. Moje dzieci są już dorosłe, 

bardzo mnie cieszy kiedy obserwuję, że z powodzeniem 

wcielają w życie zasady, które im przekazywaliśmy. 

Brzmi to oczywiście bardzo poważnie, więc dodam np. 

że od zawsze jestem także zapalonym kibicem sporto-

wym. Wspieram sport, angażując się w jego promocję 

w różnych formach, bo jest on najlepszym 

„przyjacielem” młodzieży. Obydwie pasje – rolnictwo i 

zapał sportowy od małego przekazywałem swoim dzie-

ciom. 

 

SW: Jak wyglądały najważniejsze etapy Pana ścieżki 

zawodowej, i w jaki sposób zdobyte w tamtym okre-

sie doświadczenia pomagają Panu w dzisiejszych wy-

zwaniach zawodowych? 

 

K.G: Oprócz pracy na ojcowiźnie pracowałem rów-

nież jako doradca i specjalista ds. produkcji roślinnej w 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sitnie, zaś w latach 

2006 – 2008 byłem kierownikiem tego ośrodka. Począw-

szy od roku 2016 jestem dyrektorem Oddziału Regional-

nego ARiMR w Lublinie. Z tej racji, że rolnictwem zaj-

muję się praktycznie od dziecka, o wiele łatwiej mi 

odnajdywać się w nadmiernym gąszczu unijno – agen-

cyjnej biurokracji. Wiem, co w niej można uprościć, by 

wsparcie finansowe dla rolników było bardziej przystęp-

ne. Pomimo nadmiaru gorsetu krępujących reżimów 

lubelski oddział Agencji – jak wynika z danych staty-

stycznych – w ciągu swojego funkcjonowania wypłacił 

rolnikom 30 mld zł w formie różnego rodzaju dopłat do 

produkcji i inwestycji w gospodarstwa. Jest w krajowej 

czołówce – zajmuje III miejsce – zaraz po oddziale wiel-

kopolskim i mazowieckim ARiMR. Oznacza to, że na Lu-

belszczyźnie tkwi wielki potencjał rolniczy. 

SW: Jakie tendencje można dziś zauważyć na lubel-

skiej wsi, i jakie są według Pana sposoby na jeszcze 

lepsze wykorzystanie wspomnianego rolniczego po-

tencjału? 

 

K.G: Na wsi następuje koncentracja produkcji. Duże 

gospodarstwa specjalizują się w produkcji masowej 

żywności. Te mniejsze także mają rację bytu, ale po-

winny skoncentrować się na pracochłonnych gałęziach, 

żeby dać sobie radę w konkurencji. Szansą dla nich są 

warzywa, owoce, tytoń, uprawy tunelowe, zioła. Nale-

ży maksymalnie skrócić łańcuch pośredników, rozsze-

rzyć i uprościć sprzedaż bezpośrednią markowej żywno-

ści prosto od gospodarza. W miastach przybywa bar-

dziej wymagających konsumentów, szukają oni dobre-

go, polskiego jedzenia, mają już serdecznie dość maso-

wej produkcji żywności z supermarketów. To nie muszą 

być produkty z ekologicznym atestem, wystarczy im 

zdrowa i świeża żywność ze wsi, wytworzona tradycyj-

nym sposobem. Planuję jeszcze bardziej udrożnić i 

uprościć jej sprzedaż, korzystając z panującej mody na 

„zdrowe i wartościowe produkt rolne”. Mieszkańcy 

miast łakną takiego właśnie jedzenia, od zaprzyjaźnio-

nych gospodarzy, u których można byłoby stale się zao-

patrywać. 

 

SW: Zdecydował się Pan wziąć udział w wyborach do 

Parlamentu jako kandydat na posła na Sejm RP z listy 

PiS, czym motywuje Pan taką decyzję, co skłoniło 

Pana do podjęcia takiego właśnie wyzwania? 

 

K.G: Postanowiłem kandydować do Sejmu, bo przez 

lata pracy „na urzędzie” zdobyłem bogate doświadcze-

nie, poznałem urzędowe procedury, sprawnie poruszam 

się w przepisach, mam zapał. Swoje pierwsze szlify 

zdobywałem w samorządzie. Przez cztery kadencje by-

łem radnym powiatu zamojskiego, teraz jestem delega-

tem Sejmiku Województwa Lubelskiego, głosowało na 

mnie ponad  9 tys. osób. Pełnię też funkcję przewodni-

czącego zarządu powiatowego PiS w Zamościu. Wcze-

śniej byłem członkiem Ruchu Odbudowy Polski Jana 

Olszewskiego. Od ponad 30 lat jestem członkiem NSZZ 

Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Panu dalszych 

sukcesów zawodowych. 

 

Rozmawiała Redakcja 

Krzysztof Gałaszkiewicz 
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NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ GMINIE 

Jak pokazują badania stanu czytelnictwa w Polsce  - w 

roku 2018 - 37% Polaków zadeklarowało czytanie co 

najmniej jednej książki rocznie. Nie jest to wynik im-

ponujący, dlatego kampanie promujące czytelnictwo są 

w naszym kraju na wagę złota. Najbardziej znaną jest 

oczywiście Narodowe Czytanie, zainicjowane przez pa-

rę prezydencką w roku 2012. Okazją do wspólnego pu-

blicznego czytania polskiej literatury była 200 rocznica 

Drugiej Wojny Światowej i najazdu Napoleona na Pol-

skę, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu 

Tadeuszu” Adama Mickiewicza – ostatni zajazd na Li-

twie. 

  

Pomysłodawcy pragnęli, by literatura narodowa była 

nie tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale także 

by stała się obecna w szeroko rozumianym życiu spo-

łecznym. Kampania z roku na rok zyskuje na popularno-

ści, „Czytanie” odbywa się nie tylko w Polsce ale i poza 

granicami naszego kraju. W roku 2018 czytano na 

wszystkich kontynentach, nawet na Antarktydzie.  

 

Tegoroczna VIII już edycja tej największej kampanii 

promującej czytelnictwo w Polsce nawiązała do trady-

cji polskich nowel. Czytano: „Dym” Marii Konopnickiej, 

„Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej, „Katarynkę” Bolesła-

wa Prusa, „Orkę” Władysława Stanisława Reymonta, 

„Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawę” Henryka Rze-

wuskiego, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Że-

romskiego, oraz opowiadanie Brunona Schulza z cyklu 

„Sanatorium pod klepsydrą” – „Mój ojciec wstępuje do 

strażaków”. Wspólnym mianownikiem wszystkich wy-

mienionych utworów była polskość oraz refleksja nad 

człowiekiem i społeczeństwem. Nowele, choć charakte-

ryzują się zwięzłą formą, wyróżniają się doskonałym 

stylem i treścią o ponadczasowym przesłaniu, które 

potrafi poruszyć także współczesnych czytelników. 

 

Gmina Sułów każdego roku dołącza do grona 

„Czytających”, zapraszając do współtworzenia Narodo-

wego Czytania wszystkie szkoły podstawowe z terenu 

gminy – dzieci i młodzież wraz z gronem pedagogicznym 

oraz chętnych mieszkańców gminy. Tegoroczna odsłona 

akcji odbywała się w poniedziałek 9 września, w odno-

wionym budynku Centrum Społeczno – Kulturalnego w 

Sułowie. Na wspólne czytanie przybyło ponad 150 

uczestników: dzieci i młodzież szkolna z klas od IV do 

VIII wraz z nauczycielami, dyrektorzy szkół podstawo-

wych: Pani Małgorzata Kuźma, Pani Joanna Pomarańska 

i Pani Teresa Nawrocka oraz Pan Janusz Stańczyk z ra-

mienia Urzędu Gminy.  

 

Po kilku słowach oficjalnego powitania, na scenie poja-

wili się pierwsi lektorzy, były to uczennice ze Szkoły 

Podstawowej w Sułowie – Julia Krukowska oraz Wiktoria 

Godzisz. Odczytały one kolejno wybrane fragmenty 

„Dymu” Marii Konopnickiej oraz „Katarynki” Bolesława 

Prusa. Kolejną lekturą była „Dobra Pani” Elizy Orzesz-

kowej, wybrane specjalnie na tą okazję fragmenty 

książki zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej w Tworyczowie: Krystian Łapa, Wojciech Dumała, 

Wiktoria Jarmuł oraz Julia Dumała. Fragmenty dwóch 

ostatnich lektur: „Sawy” Henryka Rzewuskiego oraz 

opowiadania ze  zbioru „Sanatorium pod klepsydrą” pt. 

„Mój ojciec wstępuje do strażaków” autorstwa Brunona 

Schulza zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej 

w Michalowie: Aleksandra Dudek i Agata Bąk. Na zakoń-

czenie wszyscy lektorzy otrzymali upominki książkowe. 

 

Marta Radzik 

RAZEM ZADBAJMY O ŚRODOWISKO 
Gmina Sułów w ostatnim czasie nieodpłatnie pozyskała 

8 pojemników do segregacji odpadów. Zostały ustawio-

ne na terenie całej gminy. Należy do nich wrzucać od-

pady z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe oraz 

metalowe. 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Nasza Ziemia, 

finansowany jest ze środków Fundacji Coca Cola. 

 

Natomiast 20 września dzieci z naszych szkół wyruszyły 

na coroczną akcję sprzątania świata. 

 

Arkadiusz Socha 

Wieści gminne 
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NOWE DROGI W GMINIE SUŁÓW 

Nic tak nie buduje dobrego wizerunku gminy, jak solid-

na infrastruktura drogowa. Dobre drogi ułatwiają komu-

nikację, „cieszą oko” i stanowią świetną inwestycję w 

przyszłość i rozwój każdej gminy. Świadomi znaczenia 

tego typu inwestycji włodarze gminy Sułów w ramach 

rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pozyskali 

909 309 zł dofinansowania na przebudowę trzech odcin-

ków dróg gminnych - dwóch w miejscowości Sułowiec i 

jednego w Deszkowicach Pierwszych o łącznej długości 

2,630 km. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 299 

014,49 zł.  

 

Jak przekonuje wójt gminy Sułów Leon Bulak w/w in-

westycje poprawią możliwości komunikacyjne naszej 

gminy, jak również polepszą komfort życia mieszkań-

ców. Przewidywane rozpoczęcie prac planowane jest 

jeszcze w tym roku. 

Arkadiusz Socha 

 

Nowa nawierzchnia pojawi się m.in.. na tej drodze 

w Sułowcu 

PRZEBUDOWA DROGI W KITOWIE 

W ostatnim czasie rozpoczęły się prace przy przebudo-

wie drogi powiatowej Tworyczów—Kitów. Gmina Sułów 

jest partnerem tej inwestycji, dzieląc się kosztami ze 

Starostwem Powiatowym w Zamościu—głównym inwe-

storem. Dzięki temu jeszcze w tym roku przez cały Ki-

tów przejedziemy gładką nawierzchnią asfaltową. Inwe-

stycja ta poprawi możliwości komunikacyjne nie tylko 

mieszkańcom naszej gminy, ale też mieszkańcom są-

siedniej gminy Nielisz, z którą droga bezpośrednio gra-

niczy.  

 

Arkadiusz Socha 

 

NOWA DROGA W DESZKOWICACH DRUGICH 

Od kilku miesięcy w Deszkowicach Drugich można zoba-

czyć nową gładką drogę. Najdłuższa droga w tej miej-

scowości, prowadząca na „Rudki” o długości 3,651 km 

dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych 

zyskała nową nawierzchnię. Koszt inwestycji wyniósł 1 

185 291,14 zł z czego aż 592 645 zł to środki zewnętrz-

ne. Z drogi tej bezpośrednio skorzystają mieszkańcy 

naszej Gminy jak też sąsiedniej gminy Szczebrzeszyn, 

której jedna z miejscowości (Wielącza-Kolonia), na 

znacznej długości przylega do przebudowanego odcin-

ka. 

Arkadiusz Socha 

NOWA KOSTKA PRZY REMIZIE 

Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Deszkowi-

cach Pierwszych została ułożona nowa kostka brukowa. 

Inwestycja ta została sfinansowana z Funduszu Sołeckie-

go wsi Deszkowice Pierwsze. 

 

Arkadiusz Socha 
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PÓŁ NA PÓŁ W TOURNEE PO REGIONIE 

Gminny zespół „Pół na Pół” staje się coraz bardziej roz-

poznawalny, a co za tym idzie coraz bardziej rozchwy-

tywany. W ostatnim miesiącu oprócz występów na tere-

nie naszej Gminy wystąpił gościnnie jeszcze na dwóch 

imprezach. 

 

1 września zespół pojawił się na dożynkach Gminno-

Parafialnych Gminy Sitno w Cześnikach, gdzie występo-

wał po zespole ”Daj to głośniej” twórcy głośnego hitu 

„Mama ostrzegała”. Natomiast tydzień później, 8 wrze-

śnia na dożynkach Gminno—Parafialnych gminy Radecz-

nica w Mokremlipiu. 

 

Gratulujemy udanych występów! 

 

Arkadiusz Socha 
Zespół Pół na Pół podczas występu na dożynkach  

w Mokremlipiu 

MIĘDZYNARODOWY WSPÓLNY GOŁĘBNIK ROZTOCZE 

21 września w Kulikowie miał miejsce finał zawodów 

gołębi pocztowych Międzynarodowego Wspólnego Go-

łębnika „Roztocze”. Organizatorem MWG Roztocze jest 

radny naszej gminy Pan Adam Braszko, który wraz z 

żoną Heleną stworzył jedną z większych tego typu im-

prez w kraju. Wydarzenie zgromadziło licznie przyby-

łych polskich hodowców, ale też hodowców z całej Eu-

ropy. Do Kulikowa swoje gołębie dostarczyli hodowcy 

m.in. z Belgii, Białorusi, Szwecji, Niemiec oraz Wielkiej 

Brytanii. Do rywalizacji przystąpiło 69 hodowców, któ-

rzy wystawili łącznie 405 gołębi pocztowych. Po serii 

lotów, do lotu finałowego przystąpiło 107 gołębi. Jak 

mówi organizator: „Inicjatywa, którą wspólnie podjęli-

śmy przyczynia się nie tylko do promowania naszej 

miejscowości, ale także całej gminy Sułów. Ma ona tak-

że charakter integrujący ludzi z różnych miejsc i środo-

wisk, dla których wspólnym mianownikiem jest właśnie 

pasja do gołębi”. Świadczą o tym wypowiedzi samych 

uczestników imprezy. „Niezmiernie mi było miło 

uczestniczyć w świetnych zawodach gołębi pocztowych 

na WG Roztocze. Ciepły klimat i malownicze krajobrazy 

sprawiły, że przypomniało mi się dzieciństwo u babci na 

wsi.” „Ze względu na brak możliwości zajmowania się 

osobiście gołębiami wybraliśmy z żoną WG Roztocze. To 

był strzał w dziesiątkę.”  

 

Wydarzenie promujące lokalne walory turystyczne i 

potencjał naszej gminy nie mogło się obyć bez obecno-

ści Wójta gminy Sułów Pana Leona Bulaka, który pogra-

tulował organizatorom sukcesu.  

 

Na rywalizujących hodowców czekały oczywiście nagro-

dy oraz poczęstunek. Wśród zwycięzców znaleźli się: 

 

Najszybszy gołąb (AS): 

1. Michał Buszko 

2. Natalia Gardyjas 

3. Piotr Hola 

 

Najlepsza Drużyna: 

1. Marcin Góra 

2. Modliszewice- TIM 

3. Konrad Maziarz 

 

Lot finałowy z Oławy do Kulikowa (407 km) wygrał go-

łąb Iwony i Sebastiana Krawczaków. 

 

Gratulujemy zwycięzcom i organizatorom. 

 

Arkadiusz Socha 

Helena i Adam Braszko na tle swojego gołębnika 
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ROWEREM PRZEZ ŻYCIE 

Jazda rowerem, często określana „czarem dwóch kó-

łek” może działać jak dobroczynny balsam nie tylko na 

nasze ciało, ale i duszę. Wie o tym każdy, kto zasmako-

wał przemierzania dróg i bezdroży korzystając wyłącz-

nie z siły własnych mięśni.  

 

Korzyści jakie przynosi taka jazda można by wyliczać 

bardzo długo, ja postaram się przedstawić tylko  kilka 

lecz bardzo istotnych.  

 

 Po pierwsze, jazda na rowerze pozwala spalać duże 

ilości kalorii. Patrząc zaś na nasze społeczeństwo - 

szczególnie młodzież z nadwagą , kręgosłupami 

skrzywionymi od siedzenia przy monitorach kompu-

terów, aż się prosi o chwilę wysiłku fizycznego.  

 Ponadto wspomaga przeminę materii, normalizuje 

poziom cukru we krwi i chroni przed miażdżycą.  

 Właściwe ustawienie i dopasowanie roweru pozwoli 

na uniknięcie przeciążenia stawów i mięśni, jak to 

się często zdarza przy bieganiu czy grze w piłkę.  

 Wybór takiego sposobu transportu powoduje, że śro-

dowisko naturalne  nie dozna żadnego uszczerbku.  

 Co więcej, podczas jazdy rowerem można lepiej po-

znać swoje otoczenie oraz poczuć bezpośredni kon-

takt z przyrodą.  

 Każdy,  kto korzysta z dobrodziejstwa jazdy rowe-

rem wie również, że taka jazda znacząco wpływa na 

poprawę nastroju i pozytywnie nastraja naszą psy-

chikę.  

 

Aby można było  cieszyć się tymi  wszystkimi korzyścia-

mi należy spełnić jeden warunek, systematycznie wsia-

dać na nasz jednoślad. Istnieje sprawdzona zasada i 

zależność -  czym więcej przejechanych kilometrów, 

tym lepszy jest stan naszego zdrowia, i tym większa 

oszczędność na niepotrzebnych lekach.  

 

Mając na uwadze fakt, że rower staje się coraz bardziej 

popularnym środkiem transportu  oraz sposobem na 

miłe i zdrowe spędzenie wolnego czasu, i nie jest już 

tak często postrzegany jako pojazd dla ubogich, co 

wcześniej się zdarzało,  mam dla wszystkich miłośników 

dwóch kółek propozycję, która pozwoli jeszcze bardziej 

popularyzować zdrowy tryb życia.  

 

Zachęcam wszystkich rowerzystów do skontaktowania 

się ze mną pod nr telefonu 605 494 500 i zapoznanie się  

z ideą tworzącej się grupy  rowerowej, która to, jak 

jedna rodzina będzie zajmować się promowaniem jazdy 

na rowerze i wszystkim co się z nią wiąże. 

 

 Obserwuję na naszych drogach coraz więcej amatorów 

roweru, jest to bardzo pozytywne zjawisko i jestem 

przekonany, że wystarczy połączyć nasze wysiłki, a 

możliwości i korzyści zwiększą się  znacznie. Poza tym 

pamiętajcie że , w grupie jest zawsze łatwiej niż sa-

motnie osiągać cel. 

 

Ryszard Pietrykowski 

WYPRAWKA DLA MAŁEGO CZYTELNIKA 

Drodzy czytelnicy! Gminna Biblioteka Publiczna w Suło-

wie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Mała książ-

ka - wielki człowiek". Akcja ma zachęcić rodziców do 

odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dziec-

kiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), 

które przyjdzie do naszej biblioteki, otrzyma w prezen-

cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelni-

czy start. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książ-

kę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 

bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 

otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10-ciu zostanie uhono-

rowany imiennym dyplomem. W projekcie biorą udział: 

Biblioteka Główna w Sułowie oraz Filie w Michalowie i 

Sąsiadce.  

 

Marta Radzik 
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Sułów 
 

3 września 2019r. odbyła się w naszej szkole Uroczysta 

Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Uroczystość 

rozpoczęto Mszą św. w Kaplicy pod wezwaniem bł. Cze-

sława w Sułowie, którą odprawił ks. Marek Gudz. Pro-

boszcz Parafii Tworyczów. 

 

Na Inauguracji obecny był przedstawiciel organu prowa-

dzącego – Pan Janusz Stańczyk Sekretarz Gminy Sułów. 

Pani Małgorzata Kuźma Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Sułowie powitała zaproszonych gości, rodziców dzieci i 

uczniów, a szczególnie tych, którzy w naszej szkole są 

po raz pierwszy; dzieci, uczniów- tych starszych i tych 

młodszych oraz nauczycieli i wszystkich pracowników 

szkoły. 

 

Podczas uroczystości znalazły się akcenty patriotyczne. 

W swoim wystąpieniu Pani dyrektor przedstawiła naj-

ważniejsze informacje o największym konflikcie zbroj-

nym i największej zbrodni w dotychczasowych dziejach 

ludzkości, jakim była II wojna światowa.  Powołując się 

na źródła historyczne, mówiła o pierwszych dniach woj-

ny na terenie naszej gminy. W 80 rocznicę wybuchu II 

wojny światowej uczczono minutą ciszy poległych w 

niej dzieci, uczniów i nauczycieli. 

 

W swoim ekspose Pani dyrektor mówiła o nowościach w 

organizacji pracy szkoły oraz przedstawiła priorytetowe 

kierunki realizacji polityki państwa wyznaczone przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżący rok szkol-

ny, czyli: 

 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach. 

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych. 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej. 

 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kom-

petencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i ce-

lowe wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programo-

wej. 

 

Podczas Inauguracji głos zabrał także Sekretarz Gminy. 

W swoim wystąpieniu podkreślił rolę domu rodzinnego 

w wychowaniu młodego pokolenia. 

 

Wszyscy życzyli uczniom i nauczycielom wytrwałości i 

sukcesów w nowym roku szkolnym, a Pani dyrektor 

przedstawiła najważniejsze sprawy związane z pracą w 

bieżącym roku szkolnym. Uroczystość zakończyły spo-

tkania rodziców z wychowawcami. 

 

SP w Sułowie 

 

Michalów 
 

02.09.2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta aka-

demia z okazji inauguracji roku szkolnego 2019/2020, 

poprzedzona Mszą Świętą o godzinie 800 w kościele 

p.w. NSPJ w Bodaczowie pod przewodnic-

twem księdza proboszcza – Ireneusza Fedeca. 

Po przybyciu do szkoły, o godz. 900 usłyszeliśmy pierw-

szy dzwonek zwiastujący rozpoczęcie roku szkolnego. 

 

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wójt 

Gminy Sułów - Pan Leon Bulak. Następnie wszyscy ze-

brani wysłuchali montażu słowno – muzycznego 

„Wyruszamy w szkolny rejs”. Po części artystycznej 

głos zabrała pani dyrektor - Joanna Pomarańska, która 

życzyła uczniom, nauczycielom i rodzicom owocnej pra-

cy w bieżącym roku szkolnym oraz przekazała informa-

cje dotyczące spraw organizacyjnych. 

 

Po uroczystym apelu uczniowie udali się wraz ze swoimi 

wychowawcami do klas. 

 

SP w Michalowie 

 

Tworyczów 
 

Dnia 2 września 2019 r. nowy rok szkolny rozpoczął się 

mszą św., którą odprawił ks. Marek Gudz. Pani dyrektor 

Teresa Nawrocka serdecznie powitała zaproszonych 

gości, radę pedagogiczną, uczniów, rodziców i wszyst-

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Wieści szkolne 
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RAJD ROWEROWY DO ZWIERZYŃCA 
16 września 2019 r. odbył się rajd rowerowy do Zwie-

rzyńca. Wzięło w nim udział 19 uczniów z klasy V i VII 

oraz pięciu opiekunów (pani Dyrektor Joanna Pomarań-

ska, p. Anna Jaworska, ks. Ireneusz Fedec, p. Dorota 

Gnieciak oraz rodzic ucznia klasy V – p. Damian Sak). 

Uczestnicy rajdu pokonali trasę wiodącą przez Szcze-

brzeszyn, Brody Małe i Żurawnicę do Zwierzyńca.  

 

Trasa została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich- 

odcinek 17 km z Michalowa do Zwierzyńca – uczestnicy 

pokonali w 90 minut. 

 

Następnie grupa udała się na Bukową Górę. Trasa mar-

szu prowadziła od Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego 

RPN w zabytkowej części Zwierzyńca na południe, uka-

zując kolejno: „Głaz Papieski”, Pomnik Pamięci Pole-

głych Leśników, następnie obszar ochrony ścisłej Buko-

wa Góra oraz punkt widokowy z panoramą na strefę 

krawędziową Roztocza Środkowego. Ścieżka kończyła 

się w miejscowości Sochy przy cmentarzu upamiętnia-

jącym niemiecką pacyfikację wsi 1 czerwca 1943 r. 

Z Soch grupa wróciła do Zwierzyńca drogą asfaltową, a 

następnie ścieżką prowadzącą przez las obok Stawów 

Echo. 

Po pokonaniu 3 kilometrów uczniowie mieli okazję wy-

począć na łonie przyrody w Zwierzyńcu, spożyć posiłek i 

w ten sposób zebrać siły na pokonanie ostatniego odcin-

ka prowadzącego do Michalowa.  Około godziny 17 pe-

leton składający się z dwóch rowerowych kolumn przy-

był do szkoły. 

  

Dorota Gnieciak 

SP w Michalowie 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI 

 

11 września br. uczniowie w ramach działań profilak-

tycznych związanych z bezpieczeństwem, uczestniczyli 

w spotkaniu z funkcjonariuszami policji. Prowadzący 

spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa 

należy zachować w drodze do szkoły i ze szkoły. Przy-

pominali zasady poruszania się po ulicy oraz podczas 

jazdy rowerem. Ponadto panowie podkreślili jak ważną 

rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń 

powinien posiadać. Zwieńczeniem wizyty była możli-

wość zobaczenia wnętrza radiowozu policyjnego oraz 

samodzielne uruchomienie sygnału dźwiękowego. Że-

gnając się z panami policjantami wszyscy uczniowie 

wraz z p. dyrektor i wychowawcami serdecznie podzię-

kowali za wizytę i cenne wskazówki.  

 

SP w Tworyczowie 

kich pracowników szkoły, życząc im miłego pobytu w 

szkole oraz dobrych wyników w nauce.  

Pani dyrektor zapoznała również dzieci, młodzież i ro-

dziców, jakie zadania zostały przydzielone poszczegól-

nym nauczycielom. Następnie głos zabrał p. wójt Leon 

Bulak, który w swoich słowach podziękował byłemu p. 

dyrektorowi Waldemarowi Pomarańskiemu za dotych-

czasowe pełnienie obowiązków dyrektora, a nowej p. 

dyrektor życzył wielu sukcesów w pełnieniu nowej 

funkcji. Uczniom i wszystkim pracownikom szkoły p. 

wójt życzył owocnej pracy i dużo sukcesów. Nie zabra-

kło również akcentu patriotycznego, w którym p. dy-

rektor wspomniała o II Wojnie Światowej.  

 

Po uroczystościach wszyscy uczniowie wraz ze swoimi 

wychowawcami rozeszli się do swoich klas.  

 

SP w Tworyczowie 
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Nastał wrzesień. Przygasła soczysta zieleń letnich ogro-

dów, za to rozpoczął się prawdziwy festiwal ciepłych 

barw – słoneczne żółcie, wszystkie odcienie pomarań-

czu, kolory wina i całą paletę brązów, oto co w niedłu-

gim czasie zaobserwujemy w zmieniającym się wraz z 

porą roku krajobrazie. Oprócz jednak niezaprzeczal-

nych walorów przyrodniczych wrzesień to bardzo inten-

sywny okres dla miłośników ogrodnictwa - to czas zbio-

rów owoców i warzyw ale też i miesiąc, w którym że-

gnamy lato i rozpoczynamy przygotowania ogrodu do 

zimy. Około 23 września nastąpi jesienne zrównanie 

dnia z nocą i ten właśnie dzień przyjęliśmy uważać za 

pierwszy dzień jesieni. Choć wrzesień w ogrodzie jest 

jeszcze słoneczny i ciepły, promienie słońca już nie 

dostarczają tyle ciepła, co w sierpniu. Musimy się liczyć 

z chłodnymi nocami i możliwością wystąpienia pod ko-

niec miesiąca porannych przymrozków. 

 

 

Jakie kwiaty sadzimy we wrześniu? 

 

 przede wszystkim - wrzosy. To właśnie teraz wyglą-

dają najpiękniej! 

 rozpoczynamy sadzenie do gruntu kwiatów cebulo-

wych kwitnących wiosną: ozdobnych czosnków, kro-

kusów, narcyzów, przebiśniegów, szachownic, szafir-

ków i tulipanów.  

 cebulki kwiatów można także wysadzać w donicz-

kach, które następnie trzeba zakopać na zimę w zie-

mi i okryć gałązką z drzewka iglastego - np. ze zuży-

tej po świętach choinki. Wiosną doniczki trzeba wy-

kopać i ustawić w miejscu, które mają ozdobić. Ce-

bulki najlepiej posadzić do zwykłych, czarnych 

(produkcyjnych) doniczek, które później umieścimy 

w ozdobnych osłonkach. W ten sposób unikniemy 

zabrudzenia osłonek ziemią! 

 posadźmy w doniczkach cebulki hiacyntów, które w 

listopadzie wniesiemy do domu, a zakwitną dokład-

nie na święta Bożego Narodzenia! 

 chociaż sadzenie kwiatów cebulowych na trawnikach 

odchodzi do lamusa, ciągle możesz to zrobić jeśli 

tak właśnie ci się podoba. Wtedy na pewno przyda ci 

się ręczna sadzarka do cebul, którą wykroisz kółecz-

ka w trawniku a w powstałych w ten sposób dołkach 

umieścisz cebulki. Pamiętajmy, że koszenie wiosną 

trawnika, na którym rosną kwiaty cebulowe może 

być kłopotliwe! Najmniej problemów stwarzają pod 

tym względem krokusy - znikną z trawnika jeszcze 

przed jego pierwszym koszeniem. Późne odmiany 

tulipanów zupełnie się do tego nie nadają. 

 we wrześniu wciąż jeszcze można uzupełnić rabaty, 

przydomowe ogródki  i balkonowe skrzynki kwiatami 

jednorocznymi. Ostatnie aksamitki i pierzaste oraz 

kłosowe celozje wciąż są dostępne w centrach 

ogrodniczych. Zbliża się koniec sezonu, więc powin-

ny być również nieco tańsze. 

 teraz większe znaczenie niż w pełni lata mają rośli-

ny o ozdobnych liściach, np. żurawki. Płomiennie 

wybarwione liście niektórych odmian z powodzeniem 

zastąpią kwiaty! 

 wczesnowiosenne kwiaty dwuletnie jak stokrotki, 

bratki i niezapominajki rozmnożone z własnej rozsa-

dy lub zakupione w centrum ogrodniczym wysadź na 

rabaty - niektóre bratki mogą nawet zacząć kwitnąć 

jeszcze tej jesieni. 

 

 

Rośliny, które rozmnażamy we wrześniu 

 

 możemy już rozpocząć dzielenie bylin, które kwitły 

wczesnym latem, takich jak ostróżki, języczki czy 

serduszka. Podzielone i posadzone teraz przyjmą 

się, ukorzenią przed nadejściem zimy i pięknie roz-

poczną wzrost wiosną. 

 na początku miesiąca należy sprawdzić kwiaty balko-

nowe: teraz słońce nie jest już tak wysoko na niebie 

jak w pełni lata. Niektóre kochające słońce rośliny 

mogą dostawać za dużo cienia, więc ich pędy staną 

się wątłe i słabe. Wtedy nie będą się nadawały do 

odcięcia i ukorzenienia w postaci sadzonek. Kwiaty o 

które musisz w ten sposób zadbać to fuksje, pelargo-

nie, koleusy i begonie bulwiaste. 

 

Wrześniowy ogródek ziołowy 

 

 możemy teraz rozmnożyć swoje mrozoodporne zioła 

przez odcięcie sadzonek: miętę, oregano i melisę. 

Przez podział rozrośniętych kęp podzielimy także 

szczypiorek i lubczyk. 

 wysiewajmy pietruszkę liściową w tunelu, szklarni 

lub inspekcie, a nawet bezpośrednio w gruncie, by 

mieć świeże listki aż do wiosny. Pietruszka naciowa 

jest mrozoodporna! 

 to dobry czas by ściąć przekwitnięte kwiatostany 

lawendy i każdej krzewince uformować równą czu-

prynę, skracając jej pędy. 

 czy we wrześniu zbieramy jeszcze jakieś zioła? Oczy-

wiście! Na opustoszałych grządkach warzywnych mo-

żesz jeszcze wysiać koperek, by późną jesienią ze-

brać jego młode wierzchołki i wykorzystać w kuchni 

- na przykład do jesiennej zupy... koperkowej. 

 

Co kwitnie w ogrodzie we wrześniu? 

 

 oprócz wrzosów, we wrześniu wciąż jeszcze kwitną 

rudbekie, jeżówki i rozchodniki. Ich zasychające 

kwiatostany jeszcze długo po przekwitnięciu będą 

wyglądać atrakcyjnie, dlatego nie warto ich jeszcze 

wycinać. Nawet zimą pokryte szronem będą wyglą-

dać zachwycająco! 

 wysadzone w czerwcu bulwy mieczyków wydają 

swoje ostatnie kwiaty. Nie pozwól by po ich prze-

kwitnięciu zawiązały się na nich nasiona: wszystkie 

kwiatostany mieczyków zetnij natychmiast po prze-

kwitnięciu. Pozostaw same liście, które będą jeszcze 

odżywiać bulwy. Wykopiesz je w październiku. Po-

dobnie postępuj z kannami (paciorecznikami). 

 usuwaj regularnie przekwitnięte kwiatostany roślin 

jednorocznych: aksamitek, astrów, cynii, ozdobnych 

WRZEŚNIOWY KALENDARZ PRAC OGRODNICZYCH 
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Kącik literacki 

„NIE BÓJMY SIĘ NASZYCH MARZEŃ” 

Sekrety Wsi: Praca pisarza nieodłącznie wiąże się z 

czytaniem, proszę nam opowiedzieć  kto i w jaki spo-

sób wprowadzał Pana w świat książek? 

 

Daniel Mróz: W świat książek wprowadziłem się teo-

retycznie sam. Muszę przyznać, że nie czytałem zbyt 

wiele w dzieciństwie, nie przepadałem również za lek-

turami, które zniechęciły mnie początkowo do czytania. 

Rodzice czasami coś czytali, ja czasami również np. 

jakiś komiks itp. ale raczej wolałem grać w piłkę i 

zdzierać kolana. Tak było do czasu, bowiem w każdym 

momencie mojego życia pojawiała się jakaś książka, 

która lekko popychała mnie w stronę literatury np. 

„Dzieci z Bullerbyn”, „Hobbit”, czy „Folwark Zwierzę-

cy”. 

 

Jednak praktycznie, pierwszą rzeczą wprowadzającą 

mnie w świat wyobraźni i literatury były słuchowiska 

radiowe. W dzieciństwie w domu często psuł nam się 

telewizor, więc siadaliśmy wieczorami z rodziną wokół 

radia i słuchaliśmy niezwykłych historii. 

 

SW: Z całą pewnością był taki moment w Pana życiu, 

kiedy trafił Pan na książkę, od której nie sposób było 

się oderwać,  proszę nam zdradzić jej tytuł, i opo-

wiedzieć coś o swoich ulubionych autorach?  

 

Moja ulubiona książka to bez wątpienia „Dzieci Hurina” 

autorstwa J.R.R. Tolkiena, a tak naprawdę autorstwa 

jego syna, który opracował notatki zmarłego ojca. 

Uwielbiam również wszystkie książki o Sherlocku Hol-

mesie autorstwa Arthura Conan Doyle’a. 

 

SW: Czy dużo Pan czyta i jakie gatunki literackie na-

leżą do Pana ulubionych? 

 

To zależy, uważam bowiem, że trzeba odróżnić czyta-

nie z przyjemności od czytania w konkretnych celach. 

 

Gdy akurat mam przerwę w pisaniu to czytam niemal 

codziennie, chociaż są pewne przerwy, gdy zawiodę się 

na jakiejś książce lub nie mogę znaleźć niczego intere-

sującego. Jestem dość wybredny, jeżeli chodzi o książ-

ki. Czytam zazwyczaj kryminały i fantastykę, czasami 

jakieś powieści historyczne.  

 

Gdy jednak jestem tuż przed zaczęciem nowej historii, 

staram się czytać rzeczy związane z tym co piszę, cza-

sami czytam tylko nieliczne fragmenty z fury książek, 

wywiad z Danielem Mrozem – pisarzem, mieszkańcem Sąsiadki, 
w przededniu premiery jego najnowszej książki. 

słoneczników i późno wysianych pachnących grosz-

ków by maksymalnie przedłużyć ich kwitnienie. 

 pod liśćmi nasturcji oprócz kwiatów poszukaj także 

zielonych nasion i zrób z nich kapary 

 różom powtarzającym kwitnienie odcinaj zawiązują-

ce się owoce - dzięki temu krzewy będą mocniejsze. 

Jeśli natomiast lubisz różane krzewy przyozdobione 

czerwonymi i pomarańczowymi owocami - pozostaw 

je w spokoju. 

 podobne do miniaturowych iglaków jednorocz-

ne mietelniki zaczynają się wybarwiać na purpurowo 

tworząc niesamowite widowisko. Chociaż mietelniki 

do złudzenia przypominają niewielkie iglaki, są rośli-

nami jednorocznymi. Za rok pamiętaj, by wczesną 

wiosną wysiać ich nasiona bo ciężko dostać ich sa-

dzonki. Za to nasiona kupisz bez problemu. 

 

 

 

 

 

Prace pielęgnacyjne w ogrodzie we wrześniu 

 

 Przycinamy żywopłoty z cisów, iglaków i krzewów 

liściastych ostatni raz w tym sezonie. Oszczędzamy 

tylko bukszpany, które przystrzyżemy wiosną. 

 Najdłuższe pędy przekwitniętych milinów, glicynii i 

wiciokrzewów również możemy poprzycinać. 

 W wolnej chwili odwiedźmy szkółkę i sprawdźmy 

ofertę drzewek owocowych, które chcielibyśmy po-

sadzić na swojej działce. 

 

Opracowała: Michalina Kobylarz 

 

Źródła: 

 https://poradnikogrodniczy.pl › wrzesień 

 ogrodnik-amator.pl › wrzesien_w_ogrodzie 

 https://twojogrodek.pl › Twojogrodek.pl › Kalen-

darz ogrodnika 

 info.e-ogrody.pl › szukaj › ogrody › wrze-

sień+w+ogrodzie 
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które wypożyczam, czytam również materiały źródło-

we, opisy mechanizmów, schematy walk, instrukcje, 

poradniki, podręczniki itp. Oglądam również dużo fil-

mów, które wprowadzają mnie w odpowiedni klimat.  

 

Gdy już piszę, wówczas nic nie czytam, muszę być sku-

piony na tym, co już sobie ustaliłem. 

 

SW: W każdym wywiadzie z pisarzem pojawia się py-

tanie o to jak zaczęła się jego lub jej przygoda z pi-

saniem? A jak to było w Pana przypadku? 

 

Pisać zacząłem w wieku 17 lat. Na początku było to 

zwykłe wymyślanie historyjek. Zawsze miałem bogatą 

wyobraźnię, lecz nie za dobrą pamięć, stąd zrodził się 

pomysł na to, by w końcu gdzieś to wszystko zapisywać, 

a może na coś to kiedyś się przyda? Jeżeli jednak cho-

dzi o napisanie książki, to wyznam, że z tym zamiarem 

nosiłem się  ponad rok. Za młodu dużo pracowałem, 

dorabiałem sobie pracą w polu, na budowach. Podobnie 

było po zakończeniu nauki. Po kolejnej nocce w pizze-

rii, w której wówczas pracowałem, zdecydowałem, że 

prócz monotonnego trybu życia praca-spać, praca-spać 

za 5 zł za godzinę chcę, by coś po mnie zostało. I tak 

zacząłem, pisałem jak natchniony, automatycznie, wię-

cej czytałem, by nabrać potrzebnego oczytania. Tak po 

półtora roku poświęcania swojego wolnego czasu, napi-

sałem potwornie słabą książkę, której oczywiście nie 

wydałem. Powieść była kalką Władcy Pierścieni i innych 

książek, które wówczas przeczytałem. Zarzuciłem pisa-

nie. Po krótkim czasie trafił mi się wyjazd za granicę, 

gdzie oprócz samej pracy nie było żadnej innej rozryw-

ki, a dookoła sami obcojęzyczni ludzie. Z nudów posta-

nowiłem wznowić pisanie. Jednak tym razem zamierza-

łem podejść do tego profesjonalnie. Pomysł, plan, for-

ma, układ rozdziałów, sposób dawkowania historii, re-

search, tworzenie intryg i rozbudowa bohaterów. Tak 

powstało „Jaskółcze Znamię cz.1 Zamach”, a poprzed-

nia powieść stała się mitologią dla świata z nowej książ-

ki. To, co napisałem, bardzo mi się spodobało, a marze-

nie o wydaniu książki stało się bardziej realne. Później 

spełniłem kolejne marzenie i wydałem książ-

kę. Myślałem, że na tym się skończy, jednak duże zain-

teresowanie książką przekonało mnie do tego, by wydać 

kolejną. 

 

SW: Co Pana zdaniem jest najtrudniejsze w pracy 

pisarza, a co jest najprzyjemniejszą stroną tej pracy? 

 

Największą przyjemnością w pisaniu dla mnie jest moż-

liwość kreowania i przeżywania historii, bowiem zwykle 

jest tak, że to, co sobie założymy przed pisaniem, po-

trafi bardzo szybko się zmienić. Gdy skonfrontujemy 

bohatera ze światem, to czasami są takie momenty w 

pisaniu, że historia tworzy się tak jakby sama, a ja ją 

tylko opisuję i to jest ten magiczny moment, który od-

powiada nam na pytanie, czy warto to robić. Kto pisze, 

ten wie o czym mówię. 

 

Kolejną niezwykłą rzeczą jest szukanie informacji i źró-

deł do książki. Tak jak było w przypadku „Polowania na 

diabły”. Naprawdę nieraz musiałem wykonać detekty-

wistyczną pracę, by zdobyć jakieś łączące historyczne 

wydarzenia fakty, odkryć prawdę, dostrzec to, czego 

nie dostrzegli inni. To żmudna praca, lecz ja bawiłem 

się świetnie. 

 

Co jest trudne w pisaniu? Myślę, że jeżeli lubi się to 

robić, to w pisaniu nie ma nic trudnego, lecz napisanie 

książki to niewielki procent wysiłku na drodze autora: 

Korekta, wydawanie, promocja, to ciężka praca, na 

którą nie da się dobrze przygotować, jest jednak ko-

niecznością. 

 

SW: Skąd czerpie Pan inspiracje do swojej pracy?  

 

Wystarczy dużo czytać, oglądać i grać w rzeczy o pew-

nym standardzie. To jedyna recepta. Żeby napisać 

książkę, trzeba najpierw ich bardzo dużo przeczytać. 

Tak wyćwiczony umysł nie ma problemów z szukaniem 

inspiracji. A co czytać i oglądać? Najlepiej to, co się 

lubi, podobnie jest z pisaniem, musimy to lubić inaczej, 

nie miałoby to sensu. 

 

Sam dużo inspiracji czerpię ze starych klasycznych kry-

minałów, dużo też inspiruję się twórczością Tarantino, 

który zawsze wychodzi poza schemat, a schematy to 

coś, czego nie znoszę. 

 

SW: Na czym polega praca nad tekstem książki? W 

jaki sposób powstawały dwie pierwsze Pana powie-

ści? 

 

Pisanie typowej książki z typową historią, zazwyczaj 

wygląda tak jak omawianie lektury na lekcjach języka 

polskiego. Czyli w punktach chronologia wydarzeń, cha-

rakterystyka bohaterów, omówienie świata i tym po-

dobne. Gdy mamy już pomysł, bohaterów, fabułę, chro-

nologię, to możemy już pisać. 

 

Z moimi pierwszymi książkami było jednak trochę ina-

czej. Jest to kryminał w fantastyce, fabuła nie jest pro-

stą historią drogi jak 12 etapów podróży bohatera Jose-

pha Campbella. Moja książka przed napisaniem wygląda 

jak pajęczyna powiązanych ze sobą wydarzeń i bohate-

rów. 

 

Ważnym trikiem dla początkujących autorów jest notes 

ze ściągawkami, Jeżeli gdzieś usłyszymy jakiś dialog, 

zaobserwujemy ciekawą scenę, wydarzenie, żart, warto 

je sobie zapisać, nigdy nie wiadomo, kiedy może nam 

się przydać. Gdy piszemy i zacznie nam brakować po-

mysłu, jak połączyć pewne fakty, wówczas zaglądamy 

do skarbnicy podpowiedzi, jaką jest nasz notes i korzy-

stamy.  

 

Jeżeli jednak chodzi o samo pisanie, osobiście polecam, 

żeby robić to albo z samego rana, kiedy umysł jest naj-

bardziej kreatywny, lub wieczorem, gdy dajemy upust 

masie nagromadzonych pomysłów. 

 

SW: Kiedy ukaże się Pana najnowsza książka i o czym 

opowiada? 

 

Planowana premiera to koniec września -  początek 

października, nie znam jeszcze konkretnej daty. 

 

„Polowanie na diabły” to trzy opowiadania z historii 

naszego regionu, niestety nie wszystkie wydarzenia są 
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odkryte i dopowiedziane, dlatego za spoiwo wydarzeń 

historycznych posłużyły mi miejscowe legendy, których 

również jest sporo.  

 

Każde z opowiadań tyczy się innego okresu historyczne-

go. Skupiłem się na czasach grodzisk i wojów, jak i ry-

cerskiego średniowiecza oraz Sarmackich czasach szabli 

i pistoletu. 

 

SW: Skąd wziął się „nietuzinkowy” tytuł Pana naj-

nowszej powieści? 

 

W folklorze naszego regionu diabły są nieodzowną czę-

ścią naszej tożsamości, niemal w każdej legendzie 

przejawia się jakiś diabeł. To jednak niejedyny powód 

takiego tytułu. Książka jest dedykowana mojemu świę-

tej pamięci Ojcu, którego bajki o diabłach stanowiły 

niezapomniany element mojego dzieciństwa. Nie jakieś 

brutalne historie o pękającym smoku wawelskim, czy 

krasnoludkach, tylko pełne morału i sprytu bajki, które 

niosły również za sobą sporo przaśnego humoru, za co 

Mama często karciła wzrokiem Ojca. 

 

SW: Jak opisałby Pan swój warsztat pracy? 

 

Nie mam typowego miejsca, w którym pracuję, jeżeli o 

to chodzi? Większość tekstów napisałem za granicą. 

Teraz jest z tym różnie, już nie pracuję za granicą, by 

móc zająć się promocją książki i remontem domu. W 

domu zawsze jakieś miejsce dla mnie się znajdzie. Ma-

sa papierzysk, kolejne kubki z herbatą miętową, note-

sy, laptop i książki czasami potrafią zająć całkiem sporo 

miejsca. 

 

SW: Jak wygląda Pana zwykły dzień? Czy pogodzenie 

pisania z codziennymi obowiązkami bywa trudne? 

 

Zwykły dzień to masa obowiązków domowych, Żona 

pracuje, a ja jestem z wykształcenia kucharzem i to ja 

przeważnie gotuję, ale nie narzekam - lubię to. Następ-

nie prace wokół domu. Kupiliśmy niewielki stary drew-

niany domek i zawsze przy takim jest dużo pracy. 

Oprócz wyżej wymienionych obowiązków nie da się wy-

szczególnić typowego dnia, bo każdy wygląda inaczej i 

wymaga planowania z wyprzedzeniem. Czasami mam 

wyjazdy promocyjne z książką, czasami muszę przesie-

dzieć cały dzień na internecie lub telefonie, kontaktu-

jąc się z wydawnictwami, dystrybutorami, organizato-

rami konwentów, księgarniami, promotorami, drukar-

niami, innymi autorami. Sporo czasu zajmuje szukanie 

informacji do książek, a jeszcze więcej pisanie czy ko-

rekta. Do tego dodajmy, że z pisania nie ma dużych 

pieniędzy, więc trzeba sobie dorabiać. Jednak powoli 

zaczynam mieć nadzieję, że pisanie może się stać moim 

stałym zajęciem. Marzenia są po to, by je spełniać, lecz 

to wymaga również sporo wytrwałości. 

 

SW: Czy kreowane przez Pana postacie mają jakieś 

odwzorowanie w rzeczywistości, nawiązują do cech 

osób z Pana najbliższego otoczenia – rodziny, przyja-

ciół? 

 

Każda wykreowana przeze mnie postać ma w sobie coś 

z osoby lub osób, które znam, inaczej nie byłyby wiary-

godne. Uważam to za niezbędny w pisaniu zabieg. 

SW: Czy przywiązuje się Pan do bohaterów swoich 

książek? 

 

Tak oczywiście, choć pewnie moja żona uważa inaczej. 

W pierwszej części uśmiercam jej ulubionego bohatera. 

 

Więź do bohaterów jest pomocna, gdyż wówczas bar-

dziej ich rozumiemy, ale nie powinna być również za-

ślepiająca. Nie znoszę zabiegów zwanych „Tarczą Fabu-

ły”, czyli: To jest główny bohater, więc co by się nie 

działo, to na pewno przeżyje.  

 

Jeżeli w historii wyniknie jakaś sytuacja, w której bo-

hater nie ma szans przeżyć to ginie, inaczej opowieść 

byłaby strasznie naciągana i przewidywalna. 

 

SW: Czy pisząc książkę jest Pan jak malarz, który nie 

pozwala nawet zerknąć na zarys obrazu dopóki go 

nie skończy? Czy jednak chętnie podsuwa Pan część 

tekstu bliskim, aby wysłuchać ich sugestii? 

 

Oczywiście, co dwie głowy to nie jedna. Nieocenioną 

pomocą jest zawsze moja żona, która nieraz mi pomo-

gła, podobnie jak moja rodzina. Często jednak nie py-

tam o radę, dobrze jest po prostu porozmawiać z kimś 

o jakiejś sytuacji z książki, z którą mamy problem i 

wówczas rozwiązanie pojawia się samo. 

 

SW: Z całą pewnością wysłuchuje Pan różnych opinii 

dotyczących swoich książek, które przeważają? Z 

jakimi recenzjami swoich książek najczęściej się Pan 

spotyka? 

 

Recenzje są i pozytywne i negatywne. Uwielbiam słu-

chać obu. Pozytywnych, wiadomo miło słuchać, ale i 

wiadomo dzięki nim, co się ludziom podoba. Negatywne 

również są niezbędne, dzięki nim wiem co poprawić, 

nad czym popracować. Dzięki negatywnym komenta-

rzom każda moja kolejna książka jest lepsza. Zdaję so-

bie również sprawę, że o gustach się nie dyskutuje i nie 

każdemu musi podobać się to, co robię. „Jaskółcze zna-

mię” ma zawiłą fabułę, więc gdy ktoś woli prostsze, 

lecz równie wciągające historie to polecę mu 

„Polowanie na diabły” i odwrotnie. Jeżeli jednak mam 

być dosłowny, najczęstsze opinie spośród tych 

„negatywnych” to, że jest duża ilość bohaterów, dużo 

wątków, mało jest głównego bohatera. 

  

Z pozytywnych opinii przeważają te, według których  

książka nie jest nudna, jest w niej dużo akcji i czyta się 

ją szybko, potrafi zaskakiwać i ma dużo ciekawych roz-

wiązań. 

 

SW: Jaką złotą myśl, radę, wskazówkę chciałby Pan 

przekazać swoim czytelnikom? 

 

Nie bójmy się naszych marzeń. 

 

Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę, życząc sukce-

sów w dalszej pracy twórczej i spełniania kolejnych 

literackich marzeń. 

 

 

Rozmawiała: Marta Radzik 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

SZWEDZKI PLACEK Z JABŁKAMI 

 

Ciasto: 25 dag mąki pszennej, pół łyżeczki proszku do 
pieczenia, 10 dag cukru pudru, cukier waniliowy, 2 żółt-
ka, 10 dag schłodzonego masła. Wszystkie składniki cia-
sta posiekać, szybko zagnieść i wstawić do lodówki na 30 
minut. Nadzienie: 1,5 kg winnych jabłek, 2 łyżki cukru, 
sok z połowy cytryny, 1 łyżka bułki tartej, 5 dag posieka-
nych orzechów laskowych. Jabłka obrać, pokroić na 
ósemki, posypać cukrem pudrem i skropić sokiem z cy-
tryny. Ciasto rozwałkować, wylepić nim dno i brzegi du-
żej blachy, posypać bułką tartą, wyłożyć jabłka, a na 
nich posiekane orzechy. Zalewa śmietanowa: 1 szklanka 
śmietany, 3 żółtka, 10 dag cukru pudru, 3 białka, 1 łyżka 
mąki ziemniaczanej. Śmietanę wymieszać z cukrem, 
żółtkami, mąką ziemniaczaną i ubitymi na sztywną pianę 
białkami. Zalać mieszaniną jabłka. Piec ok. godziny w 
temp. 200⁰, aż placek się zrumieni.  W ten sam sposób 
można przyrządzić kruchy placek ze śliwkami. 

CUKINIE NADZIEWANE KASZĄ JĘCZMIENNĄ  

 

2 cukinie, ½ szklanki kaszy jęczmiennej, 1 filet z piersi 

kurczaka, 1 szklanka wody, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 

3 łyżki oleju, 3 dag startego żółtego sera, 2 gałązki 

świeżego cząbru, sól, pieprz, papryka słodka, curry.  

 

Kaszę ugotować w osolonej wodzie do miękkości. Cuki-

nie przeciąć wzdłuż na pół, wydrążyć i miąższ pokroić 

w kostkę. Czosnek oraz cebulę obrać. Pokroić w kostkę 

i podsmażyć na 2 łyżkach oleju. Dodać umyte i pokrojo-

ne w kostkę mięso. Smażyć  5 minut.  Następnie dorzu-

cić miąższ cukinii i smażyć kolejne 5 minut. Do masy 

dodać kaszę, połowę sera i umyty posiekany cząber. 

Wymieszać. Do wydrążonych cukinii nałożyć masę, po-

sypać pozostałym serem i polać olejem. Piec 20 minut 

w piekarniku rozgrzanym do 180⁰. 

ZUPA PAPRYKOWA Z PULPECIKAMI SEROWYMI 

 

1 kg papryki, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 3 szklanki bu-

lionu, ½ szklanki śmietany, 2 łyżki oleju, 1 łyżeczka 

soku z cytryny, ½ łyżeczki pieprzu, sól, majeranek.  

 

Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne, ułożyć na wy-

łożonej pergaminem blaszce. Piec 5-7 minut w temp. 

200⁰, aż na skórce pojawią się pęcherzyki. Przełożyć do 

naczynia, przykryć. Gdy przestygnie, opłukać zimną 

wodą, obrać, pokroić w kostkę. W garnku rozgrzać olej, 

zeszklić pokrojone w kostkę cebule, dodać posiekany 

czosnek. Wlać bulion, doprowadzić do wrzenia. Dodać 

paprykę, majeranek i gotować jeszcze ok. 25 minut. 

Zupę zmiksować, wlać śmietanę, sok z cytryny, pod-

grzać. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Pulpeciki:  

20 dag sera ricotta (ew. mielonego białego sera), 1 jaj-

ko, 6 łyżek mąki pszennej, 1 łyżka posiekanego koper-

ku, sól, pieprz.  Ser utrzeć z jajkiem, mąką i przypra-

wami, dodać koperek, wymieszać. Do garnka wlać 1 l 

wody, osolić, zagotować, zmniejszyć ogień. Z masy se-

rowej formować niewielkie pulpety, delikatnie wkładać 

je do gorącej wody, gotować 3-4 minuty na bardzo ma-

łym ogniu. Gotowe pulpeciki osączyć, nałożyć do tale-

rzy, zalać gorącą zupą. 
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Polak i Rusek zakładają się o to, kto lepiej kradnie.  

Rusek zaczyna, idzie do spożywczego i zwija trzy bułki 

w kieszeń. Wychodząc, dumnie prezentuje Polakowi 

swoją zdobycz i mówi: 

- Trzy bułki na raz! Nawet kasjer się nie skapnął! 

Polak pewny siebie odpowiada:  

- Pff... To była zwykła kradzież. Ja potrafię sobie zała-

twić te bułki za darmo i to na oczach sprzedawcy! 

Po chwili woła do sprzedawcy: 

- Koleś, znam niesamowitą sztuczkę magiczną - zwraca 

uwagę sprzedawcy na siebie.  

Jednocześnie podchodzi do sprzedawcy, prosząc o buł-

kę. Zjada bułkę na miejscu, prosząc jeszcze o dwie. Po 

tym całym zdarzeniu sprzedawca pyta: 

- Dobra i gdzie ta sztuczka, o której wspominałeś? 

Polak odpowiada: 

- Zobacz, co ten rosyjski ziomek, o ten tam, ma w kie-

szeniach!  

 

●   ●   ● 

 

W pewnym mieście na Śląsku facet stara się o pracę na 

kopalni.  

Mężczyzna jest bardzo napakowany, więc zadowolony 

kierownik mówi:  

- Bardzo się cieszymy, że chce pan u nas pracować. Pro-

szę tylko podpisać umowę i może pan od jutra praco-

wać.  

- Ale ja nie umiem pisać.  

- W takim razie pracy nie będzie.  

Zmartwiony facet wychodzi.  

Minęło parę lat.  

Do największego jubilera na Wall Street wchodzi do-

kładnie ten sam facet i mówi:  

- Poproszę te dziesięć Rolexów, pięć złotych naszyjni-

ków...  

Mężczyzna wymienia dalej i w końcu kasjerka mówi:  

- Dobrze, to razem będzie 150 tysięcy dolarów.  

Facet otwiera walizkę i rzuca jej garściami setki dola-

rów.  

Kasjerka liczy, liczy aż uzbierała cała kwotę.  

Po wszystkim mówi:  

- Wszystko się zgadza, tutaj jest towar. Zastanawia 

mnie tylko, czy nie łatwiej by panu było czek wypisać?  

- Pani! Jak ja bym umiał pisać, to do teraz bym w kopal-

ni robił!   

●   ●   ● 

Natalia Jaresko, minister finansów Ukrainy, powiedzia-

ła, że Ukraina będzie jak Szwajcaria w ciągu 25 lat. Te-

raz wszyscy siedzą i myślą: czy miała na myśli po-

wierzchnię, czy populację.  

●   ●   ● 

Pewne małżeństwo miało pięciu synów. Czwórka z nich 

była wysokimi blondynami, tylko najmłodszy był niski i 

miał czarne włosy. Gdy nadszedł czas na ojca, ten, le-

żąc na łożu śmierci, pyta swojej żony: 

- Czy na pewno nasz najmłodszy syn jest moim synem? 

- Oczywiście, kochanie - odpowiedziała żona. 

Wtedy mężczyzna zmarł w spokoju. Chwilę potem żona 

pomyślała: 

- Dobrze, że nie zapytał o pozostałych czterech...  

●   ●   ● 

W domu wariatów brakowało miejsca, więc właściciel 

wymyślił konkurs by ewentualnie zdrowego "wariata" 

wypuścić. 

Kucharka podała wszystkim puste talerze. 

Właściciel patrzy a tu wszyscy jedzą oprócz jednego 

wariata. 

Postanowił więc wypuścić go do domu. 

Podchodzi i mówi do niego: 

- Proszę pana widzę, że pan nie je, więc jest pan cał-

kiem zdrowy. 

Postanowiłem pana wypuścić, ale jeszcze rutynowe py-

tanie: dlaczego pan nie je? 

Na to wariat odpowiada: 

- Czekam, aż wystygnie bo nie chcę gardełka poparzyć.  

●   ●   ● 

Nigdy nie zapomnę ostatnich słów mojego dziadka: 

"Nie trząś tą drabiną, ty debilu!"  

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

