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III FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
PATRIOTYCZNO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W TWORYCZOWIE ZA NAMI
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„NIECHAJ SIĘ RODZI SYN NAJMILEJSZY WŚRÓD INNYCH
GWIAZD…” - III FESTIWAL TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ W TWORYCZOWIE
Przepiękne słowa „Kolędy Warszawskiej” cytowane w
tytule, popłynęły ze sceny podczas III Festiwalu Twórczości Patriotyczno – Chrześcijańskiej w Tworyczowie,
w pogodne niedzielne popołudnie 16 czerwca. Wybrzmiało też wiele innych znanych publiczności utworów z gatunku muzyki religijnej i patriotycznej, jak
choćby: „Niepodległa, Niepokorna”, „Uwierz Polsko”,
„Wolność”, „Czarna Madonna”.
Bo też było to prawdziwe święto muzyki. Tradycyjnie
Festiwal został zainaugurowany uroczystą mszą św. pod
przewodnictwem ks. proboszcza Marka Gudza, z towarzyszeniem dzieci i młodzieży należących do Gminnej
Orkiestry Dętej, pod batutą Pana Patryka Wójcika, odpowiadających za oprawę muzyczną nabożeństwa. Oficjalnego otwarcia Festiwalu oraz powitania zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców i uczestników dokonał wójt gminy Sułów Pan Leon Bulak. Nieobecny z
powodu zobowiązań zawodowych Poseł na Sejm RP Pan
Sławomir Zawiślak wystosował do zebranych list, który
w jego imieniu odczytał Pan Marcin Poździk.
Tegoroczny konkurs piosenki rozpoczął się koncertem
patriotycznym w wykonaniu „Kapeli Turobińskiej”. Występ młodych muzyków, pracujących pod kierunkiem
Pani Edyty Prokopiuk doskonale wpisał się w atmosferę
Festiwalu. W tegorocznych przesłuchaniach konkursowych wzięła udział wyjątkowo liczna grupa 28 wykonawców, sklasyfikowanych w dwóch kategoriach wiekowych oraz dwóch kategoriach artystycznych. Na festi-

ne wydarzenia towarzyszące. Jednym z najważniejszych była w tym roku wystawa malarstwa autorstwa
„Pracowni Pod Frasobliwym Aniołem”, którą wyeksponowano w przytulnym wnętrzu zabytkowego kościółka.
Pracownię prowadzi dwoje utalentowanych artystów:
Pani Dorota Kazimierczuk oraz Pan Wojciech Kowalski.
W tej niezwykłej galerii sztuki można było podziwiać
wizerunki koni, przepiękne ikony oraz niepowtarzalne
anioły.
Do udziału w Festiwalu zaproszono także pracowników
i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach z kierownikiem – Panem Piotrem Misiarzem na
czele, którzy zaprezentowali niepowtarzalną wystawę
rękodzieła. Na przygotowanym przez nich stoisku można było podziwiać bogate i różnorodne wytwory rękodzielnicze, cieszące się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Wśród gości znaleźli się także członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej „Wir” z Biłgoraja, którzy zajmują się odtwarzaniem zarówno dziejów oddziałów partyzanckich,
ich umundurowania, wyposażenia, ale także sposobów
prowadzenia walki oraz ich zwyczajów.
Swoją autorską wystawę suszonych plonów natury: owoców, warzyw, oraz ziół przygotowała Pani Maria Ferenc
z Sąsiadki, która zadbała także o to, by odwiedzający
jej stoisko goście mogli spróbować domowych przysmaków.
Zaproszenie do udziału w Festiwalu przyjęły także
wszystkie stowarzyszenia działające na terenie naszej
gminy. Były to: Stowarzyszenie „Pro Nobis” z Tworyczowa, Kitowa i Kawęczyn Kolonii, Stowarzyszenie „Więź
pokoleń” z Deszkowic Drugich, Stowarzyszenie
„Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” z Sąsiadki, Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” z Sułowca. Dzięki wspólnemu
wysiłkowi, ofiarności i życzliwości wraz z organizatorami członkowie i członkinie stowarzyszeń przygotowali
stoisko degustacyjne, na którym można było spróbować
zarówno regionalnych przysmaków, jak i wspaniałych
wypieków.

Mszę św. uświetniła Dziecięco–Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Sułów pod batutą Patryka Wójcika
walowej scenie pojawiło się 21 solistów i 7 zespołów.
Ich występy oceniało Jury w składzie: Pan Marian Szewera, Pan Jerzy Bałakut oraz Pani Lidia Bartoszczyk.
Festiwal w Tworyczowie, rokrocznie organizowany
wspólnymi siłami przez: Gminę Sułów, Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie, Parafię pod
wezwaniem św. app. Piotra i Pawła w Tworyczowie
oraz Stowarzyszenie „Pro Nobis” to nie tylko konkurs
piosenki patriotycznej i chrześcijańskiej, ale także licz-

Od niedawna na terenie gminy Sułów działa jeszcze
jedno Stowarzyszenie, a mianowicie „Drużyna Grodu
Sutiejsk” – jej członkowie to grupa rekonstruktorów z
okolic Grodu Sutiejsk, która zajmuje się odtwarzaniem
kultury słowiańskiej w dobie wczesnego średniowiecza.
„Drużyna Grodu Sutiejsk” również znalazła się wśród
zaproszonych na Festiwal gości, prezentując obozowisko wczesnośredniowieczne. Można tam było podziwiać
zarówno stroje, jak i uzbrojenie oraz wyposażenie dawnych wojów.
Po zakończeniu przesłuchań konkursowych, na festiwalowej scenie pojawił się gminny zespół wokalno – instrumentalny „Pół na pół” z koncertem muzyki rozryw-
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Soliści – dzieci i młodzież do lat 15:
1. Aleksandra Wójtowicz (Tomaszów Lubelski), Aleksandra Bartoszczyk (Nielisz)
2. Daniel Zdybel (Żółkiewka), Magda Pastuszak
(Turobin)
3. Bartłomiej Sobań (Nielisz), Nikola Nawrocka (Sułów)
Wyróżnienia: Wojciech Dumała, Martyna Gil, Oliwia
Krawczyk, Weronika Złomańczuk
Soliści – osoby dorosłe:
1. Diana Zdybel (Żółkiewka)

kowej. Znane i lubiane przeboje zachęcały do tańca, bo
też ten i ów dał się porwać dźwiękom muzyki o zmierzchu.
Wyniki konkursu ogłosił następnie przewodniczący Jury
Pan Marian Szewera, który w towarzystwie Pana wójta
Leona Bulaka wręczał laureatom nagrody. Pamiątkowe
zdjęcie zwycięzców oraz wieńcząca występy artystyczne piosenka w wykonaniu Przewodniczącego Jury zakończyła III Festiwal Twórczości Patriotyczno – Chrześcijańskiej w Tworyczowie. Do zobaczenia za rok!

Zespoły wokalne – dzieci i młodzież do lat 15:
1. „Iskierki” – GOK Nielisz
2. „Jarczowskie Słowiki” z Jarczowa
3. Schola „Filli Dei” z Tworyczowa
Zespoły wokalne – osoby dorosłe:
1. „Sitanianie” z Sitańca
2. „Akord” z Radecznicy
3. „Moderato” z Nielisza
Wyróżnienie: „Zaburzanki”

Wyniki konkursu piosenki, odbywającego się podczas III
Festiwalu Twórczości Patriotyczno-Chrześcijańskiej w
Tworyczowie:

Marta Radzik

OBCHODY 77. ROCZNICY PACYFIKACJI KITOWA
10 czerwca, jak co roku, w kaplicy przy cmentarzu w
Kitowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77.
rocznicę pacyfikacji mieszkańców Kitowa przez wojska
niemieckie.
Tegoroczne obchody miały szczególny charakter, zostały bowiem poprzedzone "Biegiem Pamięci". Połączenie
uroczystości o charakterze historycznym z wydarzeniem
sportowym było inicjatywą Wójta gminy Sułów Pana
Leona Bulaka, oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Ryszarda Pietrykowskiego. W biegu wzięły udział dzieci
i młodzież ze wszystkich trzech szkół podstawowych z
terenu naszej gminy.
Na uroczystości tradycyjnie przybyły delegacje organizatorów, w tym: władz samorządowych na czele z Wójtem gminy Panem Leonem Bulakiem, Przewodniczącym

Rady Gminy Panem Ryszardem Pietrykowskim, przedstawiciele placówek oświatowych – dyrektorzy oraz grono pedagogiczne, delegacje OSP z terenu naszej gminy,
a także licznie przybyli mieszkańcy i rodzina Blejów –
potomkowie tragicznie wymordowanych, którzy odwiedzają Kitów każdego roku, oddając cześć pamięci ofiar
pacyfikacji.
Bieg Pamięci zakończono rozdaniem pamiątkowych medali, następnie rozpoczęła się oficjalna część obchodów. Wszystkich zgromadzonych powitali Wójt Leon
Bulak oraz Dyrektor SP w Tworyczowie Pan Waldemar
Pomarański. Po tradycyjnym złożeniu wieńców pod pomnikiem pomordowanych przez poszczególne delegacje
rozpoczęła się część artystyczna przygotowana trady-
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cyjnie przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Tworyczowie.
Tegoroczne uroczystości w Kitowie objął honorowym
patronatem Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, w
którego imieniu przybył do Kitowa Sebastian Paul - Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.
Pan Paul wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane do wszystkich obecnych, w którym podkreślił wagę przekazywania pamięci, kultywowania lokalnych tradycji i krzewienia patriotyzmu.
Marta Radzik

CZAR DZIECIŃSTWA—GMINNY DZIEŃ DZIECKA W SUŁOWCU
„Dzieciństwo to kraj, przez który podróżujemy nieświadomie. Dotarłszy do granic, oglądamy się i nagle widzimy pejzaż. Ale jest już za późno.”
Słowa pisarza, Erica – Emmanuela Schmitta z wielką
prostotą i szczerością opisują ulotny czar bycia dzieckiem.
Czy nie jest to trafna definicja tych najwcześniejszych
lat naszego życia? Że trochę smutna…? Pewnie odrobinę, bo wszystko co dobiega końca napełnia nas smutkiem, jednak dzieciństwo każdego i każdej z nas pełne
było chwil wartych zapamiętania. Ich przywoływanie
przynosi nam radość i poczucie beztroski.
Mówi się, że każdy z nas ma w sobie coś z dziecka...
...i dobrze, bo świat bez babek z piasku i rozchlapywanej po deszczu kałuży byłby zbyt poważny. Dzieciństwo
to przecież nie tylko wyblakłe wspomnienia, magia tego
szczęśliwego okresu najmłodszych lat życia powraca do
nas często, przywołuje ją widok bawiących się, roześmianych dzieci, własnych pociech, wnucząt, przywołują ją też wyjątkowo ważne święta, jak choćby poświęcony wszystkim najmłodszym Dzień Dziecka. Bywa, że
na potrzeby tego czerwcowego święta potrafimy jeszcze przypomnieć sobie jak to było, gdy to my mieliśmy
po kilka lat, a świat wydawał nam się jedną wielką
przygodą.
Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Dziecka, tradycyjnie już współorganizowane przez Gminną Bibliotekę

Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie i Stowarzyszenie „Nasz Sułowiec” odbywały się w niedzielę 2 czerwca. Miejscem wspólnej wesołej zabawy była jak zawsze
gościnna remiza w Sułowcu.
Impreza rozpoczęła się wczesnym popołudniem, pogoda
dopisywała, a dzieci przybywały licznie, ciekawe
wszystkich przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji.
A było w czym wybierać. Już na wejściu czekał przepięknie udekorowany stół owocowy, gdzie prawdziwe
cuda z owoców wyczarował profesjonalny kucharz – Pan
Zbigniew Pliżga. Nie zabrakło też słodyczy i ciast, aby
każdy w tym wyjątkowym dniu mógł wybrać coś dla
siebie. Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży poprowadził Pan Zbigniew Masternak – pisarz i animator.
Pod jego kierunkiem i młodsi i starsi tworzyli autorskie
komiksy o naszej gminie. Na zakończenie warsztatów,
każdy uczestnik mógł opowiedzieć o swoim dziele, zaś
wybrane prace zostały nagrodzone.
Dzięki uprzejmości Pani Magdy Łysy powstał też prawdziwy kącik metamorfozy. Pani plastyk wyczarowywała
na twarzach dzieciaków najróżniejsze „przebrania” od
kotów, kotków i motyli, po piratów, księżniczki i kwiaty. Dla uczestników przygotowano również loterię fantową z nagrodami i dobrą muzykę do tańca.
Nie zabrakło także doskonałej zabawy na świeżym powietrzu. Szczególną atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie, oblegane bardzo licznie przez roześmianych
uczestników Dnia Dziecka, aż do późnych godzin wieczornych.
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Przybyłych na imprezę rodziców z dziećmi przywitał
także wójt gminy Sułów Pan Leon Bulak, który przybył
do Sułowca wraz z Wicestarostą Zamojskim Panem Witoldem Maruchą.
Za trud przygotowań Gminnego Dnia Dziecka, pomoc,
życzliwość i gościnność dziękujemy Stowarzyszeniu
„Nasz Sułowiec”, pracownikom GBP w Sułowie, a także
Pani Lidii Bartoszczyk z Urzędu Gminy w Sułowie.
Marta Radzik

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PROCAM CUP 2019
22 maja w Krupe pow. Krasnostawski, został rozegrany
III Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla dzieci z małych
miejscowości i wsi PROCAM CUP 2019. Organizatorem
sportowych zmagań jest obchodząca w tym roku 15lecie działalności firma PROCAM Polska we współpracy z
BASF Polska.
Rozgrywki w poprzednich latach cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, nie tylko ze względu na świetną
atmosferę i niezwykle interesujące mecze w trakcie
turnieju, ale także ze względu na nagrody. Było o co
walczyć – najlepsze zespoły turniejów PROCAM CUP zaproszone zostały na mecze piłkarskiej Reprezentacji
Polski.
Triumfator PROCAM CUP 2019 weźmie udział w meczu
Polska – Austria w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy, który odbędzie się 9 września na PGE Stadionie
Narodowym.
W ramach PROCAM CUP 2019 rozegrano sześć turniejów
eliminacyjnych z udziałem sześciu zespołów. Zwycięzcy
turniejów regionalnych awansowali do finału głównego,
który odbędzie się na stadionie im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu. Warto dodać, że każda z drużyn wyposażona została w sprzęt sportowy ufundowany przez
organizatorów, jak również wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali nagrody za udział w rywalizacji.
W skład każdego zespołu weszli chłopcy rocznika 2008 i
młodsi i dziewczęta rocznik 2007 i młodsze. Każdy zespół liczył maksymalnie 15 zawodników oraz 3 opiekunów.
Reprezentację Gminy Sułów stanowili: Kamil Wyłupek,
Wiktor Wyłupek, Krystian Łapa, Jakub Walczak, Szymon
Walczak, Michał Roczeń – Szkoła Podstawowa w Tworyczowie, Hubert Godzisz, Jakub Twardziszewski, Krystian Kuranc – Szkoła Podstawowa w Sułowie, Gabriela
Bubiłek, Alex Bochniak, Jakub Bartoszczyk, Mateusz
Dusznik, Mikołaj Łoś i Bartosz Sagan – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Michałowie. Opiekunami
zespołu byli: Anna Godzisz, Dariusz Latawiec i Piotr
Szczurek.
Głównym celem PROCAM CUP jest przede wszystkim
wytwarzanie emocji, czyli zorganizowanie wyjątkowego
święta dla dzieci. Dobra zabawa, uśmiechy zawodni-

Reprezentacja Gminy Sułów
ków, gwar rozmów, poklepywanie się po plecach, doping kibiców, szczere gratulacje, uściski rodzin – to
tworzy wyjątkową atmosferę sportowych zmagań podczas turniejów.
BASF Polska ufundował nagrody dla osób, które przygotowały najlepsze prace plastyczne (technika dowolna)
w konkursie o tematyce „Jak wyobrażasz sobie pracę
rolnika w przyszłości?”.
– Realizacja sportowej pasji to jedno, ale chcemy także
dać szansę tym, którzy są uzdolnieni artystycznie – dlatego kontynuujemy nasz konkurs – dodaje.
Patronat nad imprezą objął Polski Związek Piłki Nożnej,
a Oficjalnym Partnerem turnieju jest 4Move & Frugo.
W Turnieju najlepsza okazała się drużyna Olimp Mircze,
która wywalczyła awans do wielkiego finału turnieju
PROCAM CUP 2019. Drużyna z powiatu hrubieszowskiego
okazała się bezkonkurencyjna podczas eliminacji w województwie lubelskim.
Fantastyczna postawa w ofensywie, o czym świadczyć
może fakt zdobycia 29 bramek w pięciu meczach oraz
dobra defensywa, którą potwierdza 0 straconych bramek, to dowody na to, że tego dnia ekipa Olimpu Mircze nie dała żadnych szans swoim przeciwnikom.
Na drugim miejscu rywalizacje zakończył zespół Talentu Łabunie, który wygrał cztery z pięciu spotkań. Na
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UKS Krupe – Relaks Jaślików 0:5, Gmina Sułów – GOSiR
Wodzisław 0:6,Talent Łabunie – Olimp Mircze 0:4, UKS
Krupe – Gmina Sułów 0:3 (3 bramki zdobył Jakub Walczak), GOSiR Wodzisław – Talent Łabunie 0:2, Relaks
Jaślików – Olimp Mircze 0:5, Talent Łabunie – UKS Krupe 10:0, Olimp Mircze – GOSiR Wodzisław 3:0, Gmina
Sułów – Relaks Jaślików 1:3 (1 bramka Szymon Walczak), UKS Krupe – Olimp Mircze 0:9, Relaks Jaślików –
GOSiR Wodzisław 1:2, Gmina Sułów – Talent Łabunie 0:7, GOSiR Wodzisław – UKS Krupe 8:0, Olimp Mircze – Gmina Sułów 8:0, Talent Łabunie – Relaks Jaślików 4:1.

Jakub Walczak—najlepszy zawodnik Gminy Sułów
oraz Krystian Łapa—laureat konkursu plastycznego
trzecim stopniu podium w turnieju uplasowała się ekipa
GOSiR Wodzisław, natomiast na dalszych miejscach kolejno: Relaks Jaślików – IV miejsce, Gmina Sułów – V
miejsce oraz UKS Krupe – VI miejsce. Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników poszczególnych drużyn odebrali: Alan Kania (Talent Łabunie), Dawid Jóźwik (GOSiR Wodzisław), Michał Korzeniowski (Relaks
Jaślików), Jakub Walczak (Gmina Sułów) oraz Maksymilian Skubisz (UKS Krupe).
Wyniki:

Tabela końcowa:
1. Olimp Mircze – 15 punktów (5 zwycięstw)
2. Talent Łabunie – 12 punktów (4 zwycięstwa, 1 porażka)
3. GOSiR Wodzisław – 9 punktów (3 zwycięstwa, 2 porażki)
4. Relaks Jaślików – 6 punktów (2 zwycięstwa, 3 porażki)
5. SP Sułów – 3 punkty (1 zwycięstwo, 4 porażki)
6. UKS Krupe – 0 punktów (0 zwycięstw, 5 porażek)
Opracował:
Piotr Szczurek

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W DESZKOWICACH
GMINA SUŁÓW
02 czerwca 2019 r na boisku w Deszkowicach Pierwszych odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin
Sułów i Nielisz. Mistrzem Gminy Sułów został Sułów a gminy Nielisz—
Złojec. Gratulujemy. Obszerna relacja zdjęciowa z zawodów dostępna jest
na stronie www.sulow.pl.
Arkadiusz Socha
Miejsce

Jednostka

Punkty
łącznie

Czas
Czas
Punkty
sztafety bojówki karne

1.

Sułów

93,35

61,59

31,76

2.

Sąsiadka

94,49

62,42

32,07

3.

Źrebce

94,77

63,68

31,09

4.

Rozłopy-Kolonia

101,29

63,32

37,97

5.

Sułowiec

103,85

59,89

40,96

6.

Kitów

104,15

64,44

39,71

7.

Tworyczów

110,15

61,73

48,42

8.

Deszkowice I

112,90

62,72

50,18

9.

Sułówek

134,59

61,63

72,96

10.

Rozłopy

205,54

79,96

117,58

145,81

66,07

79,74

Błąd

3

płotek

8

płotek,
linia ssawna

MDP dziewcząt
1.

Sułów
MDP chłopców

1.

Sułów

90,05

58,69

28,36

3

tyczka

2.

Źrebce

117,86

71,45

37,41

9

płotek, rów,
tyczka
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GMINA NIELISZ

Miejsce

Jednostka

Punkty
łącznie

Czas
Czas Punkty
sztafety bojówki karne

Błąd

1.

Złojec

86,38

55,32

31,06

2.

Gruszka Duża

88,43

55,83

32,60

3.

Krzak

96,94

59,27

37,67

4.

Nawóz

97,33

60,29

37,04

5.

Ujazdów

108,05

62,52

45,53

6.

Nielisz

108, 94

61,46

37,48

10

Zabiegnięcie toru

7.

Średnie Duże

108,95

64,84

41,11

3

płotek

8.

Ruskie Piaski

dyskw.

60,41

8.

Wólka Złojecka

dyskw.

65,96

133.73

64,04

69,69

Nie ukończenie
konkurencji
5

Nie ukończenie
konkurencji,
równoważnia

3

tyczka

Kobiety
1.

Nawóz
MDP dziewcząt

1.

Ruskie Piaski

84,73

61,89

19,84

2.

Nielisz

90,72

65,80

24,92

MDP chłopców
1.

Gruszka Duża

81,35

57,10

24,25

2.

Wólka Złojecka

82,58

57,84

24,74

3.

Średnie Duże

83,72

59,61

24,11

4.

Nawóz

107,23

73,58

33,65

Wieści gminne
PIELGRZYMKA DO ŚW. ANTONIEGO UGOSZCZONA W SĄSIADCE
Uczestnicy pielgrzymki do Sanktuarium św. Antoniego w
Radecznicy a zorganizowanej przez Katedrę Zamojską
pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Hawro skorzystali z odpoczynku w Sąsiadce.
Przygotowanie i całą organizację przyjęło na siebie Stowarzyszenie „ Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” rada
sołecka jak również osoby wspierające naszą działalność z Sąsiadki i Źrebiec. Wspólna modlitwa, śpiewy i
konsumpcja przygotowanych posiłków to wyraz zadowolenia ze strony pielgrzymów i nas organizatorów.
Na ręce wszystkich którzy pomogli w przygotowaniach.
Składam serdeczne podziękowania.
Prezes
Andrzej Popielec

BITWA O CZERWIEŃ
22 czerwca odbyła się bitwa o Czerwień. Nasza Drużyna
brała udział w imprezie. Dziękujemy Organizatorom za
możliwość uczestniczenia w świetnej zabawie!
Drużyna Grodu Sutiejsk
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SZYMON ŻUK MISTRZEM POLSKI!
W dniach 14-15.06.2019 r. w Bielawie odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów w Sumo. W zawodach wystartował reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego
WRESTLER Sułów Szymon Żuk. W kategorii wagowej do
55 kilogramów wywalczył pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski dla klubu w grupie chłopców. WRESTLER
Sułów miał już w dorobku tytuły Mistrzyń Polski ale Mistrza Polski ma po raz pierwszy co niezmiernie ucieszyło szkoleniowca Mariusza Łosia.
Po drodze do zwycięstwa łatwo nie było, bo kategoria
wagowa do 55 kg. należała do jednej z najliczniejszych
(startowało dwudziestu zawodników) i do wygrania w/w
zawodów trzeba było wygrać pięć pojedynków w bardzo
krótkim odstępie czasowym. Postawa Szymona podczas
zawodów zasługuje na słowa uznania ponieważ podczas
wszystkich walk wykazał się dużym skupieniem i konsekwencją w wykonywaniu akcji technicznych. Trener
jest dumny z postawy swojego podopiecznego i zapo-

wiada kolejne medale, bo już za dwa tygodnie start w
Mistrzostwach Polski zanotują nasi Juniorzy z multimedalistą na czele Szymonem Karolakiem.
Mariusz Łoś

VIII PIELGRZYMKA PARAFII TWORYCZÓW DO RADECZNICY
13 czerwca, w święto św. Antoniego już po raz ósmy wyruszyła do Radecznicy piesza pielgrzymka parafii Tworyczów. Pomimo panującego upału na uroczystości odpustowe dotarło 58 osób, w tym mnóstwo dzieci. Po drodze
pielgrzymi mogli liczyć na gościnność mieszkańców i dwukrotnie zostali zaproszeni na poczęstunek—w Sułowcu u
państwa Mazurków oraz w Zakłodziu u księdza Wieńczysława, który pracując w Danii w Zakłodziu spędza wakacje.

MŁODE ŁABĄDKI W MICHALOWIE

PIĘKNO OGRODÓW

Nowych mieszkańców stawu w Michalowie w ostatnim
czasie zauważył czujnie nasz czytelnik. Sześć młodych
łabądków witamy w naszej gminie a szczęśliwym rodzicom gratulujemy.

W ostatnim czasie ujawnia się piękno wiejskich ogrodów. Jednym z nich jest ogród Pani Stanisławy Hadaj
z Deszkowic Pierwszych.
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ARTYSTYCZNE DUSZE W SUŁOWCU
Członkinie Stowarzyszenia „ Nasz Sułowiec” nie rezygnują z rozwijania swych arystycznych zdolności. Po
serii warsztatów prowadzonych przez Panią Agatę Piwko, podczas których powstawały piękne obrazy, wazony
itp. zorganizowano 25 czerwca br, w porozumieniu z
LGD „Ziemia Zamojska”, spotkanie poświęcone wykonywaniu macram, tj. plecionek ze sznurka. Warsztaty prowadziła Pani Agnieszka Wróblewska ze Stowarzyszenia
Pracowni Działań Twórczych w Radawczyku.
Wydawałoby się, że splatanie sznurka nie jest bardzo
trudne, szczególnie gdy sploty pokazywała Pani
Agnieszka. Trudniejsze okazywało się osobiste wykonanie, ale muszę przyznać, że większość naszych koleżanek opanowała tę sztukę. Niestety ja nie mogę pochwalić się sukcesami na tym polu. Ale będę się starała, rozplotę swoje nieudane dzieło i jeszcze raz zrobię go w
domu. Dobrze, że nasze Stowarzyszenie nie osiada na
laurach i w imieniu kandydatek na „artystki” wyrażam
nadzieję, że przed nami jeszcze inne zajęcia z
„robótek ręcznych”.
Hanna Mrówczyńska

Wieści szkolne
WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
11.06.2019 r. odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Zwiedzanie nieznanych nam dotąd terenów Polski
rozpoczęliśmy od Łysicy, gdzie udaliśmy się kamienistą
ścieżką na szczyt. Po drodze dowiedzieliśmy się wielu
ciekawostek na temat parku, legendy o głazach porozrzucanych po zboczach, o siostrach zakonnych zamieszkujących pobliski klasztor oraz o Stefanie Żeromskim.
Chociaż poranny upał doskwierał niesamowicie, wszyscy
zmęczeni z niecierpliwością czekali na kolejne atrakcje
wycieczki. Czekały one na nas w Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Rozrywkę rozpoczęliśmy dwoma
filmami w technologii 6D, które dzięki efektom pluskającej w twarz wody, buchającej pary i bańkom mydlanym zapadną na długo w pamięć. Po filmie odważni
wycieczkowicze zmierzyli się ze strachem i lękiem wysokości w Parku Linowym. Po krótkim szkoleniu instruktorów każdy uczestnik mógł pokonać wybraną trasę.
Opaleni i zmęczeni udaliśmy się na kolejne atrakcjęczyli Park Miniatur. Widzieliśmy miniatury największych
światowych zabytków, począwszy od Wieży Eiffla. Na
samym końcu wycieczki mogliśmy poczuć prawdziwy
skwar afrykańskiego kontynentu i zrobić sobie zdjęcie
obok Sfinksa i przy piramidzie. Po obiedzie wyruszyliśmy do Jaskini Raj. Tu chłód i wilgoć jaskini dały orzeźwienie od panującego na zewnątrz ponad trzydziestostopniowego upału. Jaskinia zachwyciła nas naciekami
powstającymi przez setki lat. Zaciekawienie jednak
wzbudzały panie przewodniczki oprowadzające nas po

jaskini w czapce i kurtce. Dla wyjaśnienia należy dodać, że pod ziemią panowała temperatura 9oC, a na
zewnątrz 30oC.
Chociaż upal doskwierał, to prócz opalenizny pozostaną
nam wspaniałe wspomnienia związane z odwiedzanymi
miejscami. Wraz z uczniami klas IV, V oraz grupą z VI i
VII klasy Góry Świętokrzyskie odwiedziły: Małgorzata
Szymanek, Teresa Krukowska – Dziewa, Anna Godzisz.
Małgorzata Szymanek
SP w Sułowie
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WYCIECZKA DO ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
28 maja 2019 roku uczniowie klas V – VII naszej szkoły
uczestniczyli w wycieczce do Roztoczańskiego Parku
Narodowego w Zwierzyńcu w celu odbycia lekcji przyrody w terenie.
Po przybyciu i przywitaniu się z panią przewodnik uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda z grup miała
przydzielone inne zadania dotyczące fauny i flory otaczającego nas lasu. Liczyła się tez spostrzegawczość.
Podczas wejścia na Bukową Górę wszystkie grupy solidnie wykonywały swoje zadania, przy okazji pogłębiając
swoja wiedzę przyrodniczą i bacznie obserwując otaczającą nas przyrodę. Po wykonaniu wszystkich przydzielonych zadań ,każda grupa została oceniona przez
p. przewodnik. Najsumienniej swoje zadania wykonała
grupa uczniów z klasy VI, za co zostali pochwaleni.
Wszyscy uczestnicy dostali na zakończenie plakietki z
symbolem RPN. Wszyscy wrócili zmęczeni ale zadowoleni.
Izabela Wyrostkiewicz

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W MICHALOWIE
20.05.2019r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła
II w Michalowie odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Patrona Szkoły.
Montaż słowno –muzyczny rozpoczął się od odśpiewania
Hymnu szkoły. Następnie uczennice: Milena Kowalczyk i
Karolina Jaworska przybliżyły wszystkim krótki życiorys
Jana Pawła II oraz jakim był człowiekiem. Jak bardzo
kochał ludzi na całym świecie, że nigdy nie zapomniał o
swojej ojczyźnie – Polsce, o kraju, który tak bardzo
wielbił i choć ciałem był od niego daleko, sercem nigdy
go nie opuszczał. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali
występujących podczas akademii. Całość części artystycznej ubogacona była piosenkami religijnymi w wykonaniu chóru szkolnego Ars Musica.
Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim
za przygotowanie programu artystycznego i dodała kilka
słów od siebie. Przez cały czas trwania tej uroczystości
towarzyszył nam sztandar szkoły, na którym wyszyty
jest wizerunek Jana Pawła II. Był to dla nas bardzo waż-

ny dzień, ponieważ Jan Paweł II jest nie tylko naszym
Patronem, ale także przewodnikiem i autorytetem.
Wszyscy powinniśmy brać z niego przykład i być dobrymi ludźmi. Właśnie tak jak On.
SP w Michalowie

WOJTEK—ZDOBYWCA „ZŁOTEGO CHRZĄSZCZA”
W dniach 31.05 - 01.06.2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się
XXII Festiwal Piosenki "Rozśpiewany Chrząszcz". Do konkursu przystąpiło bardzo dużo
uczestników z kilku powiatów. Nasza szkoła zgłosiła dwóch uczniów. Byli to: Julia Dumała oraz Wojciech Dumała. Wystąpili oni na bardzo wysokim poziomie.
Wojtek pokonał ponad setkę uczestników i wywalczył I - miejsce. Tym samym został
zdobywcą "Złotego Chrząszcza".
Wspaniałym wykonawcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
SP w Tworyczowie
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KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY
Dnia 5 czerwca o godz, 9.00 odbył się w naszej szkole
konkurs ekologiczno - przyrodniczy przygotowany przez
p. Jolantę Daniłowicz i p. Ewę Maciąg. Wzięli w nim
udział uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej w
Michalowie, Tworyczowie i Sułowie.

W kategorii klas II:
I miejsce - Bartłomiej Sagan - SP w Michalowie,
II miejsce - Piotr Misiarz - SP w Sułowie,
II miejsce - Izabela Krawczyńska - SP w Michalowie.
W kategorii klas III:
I miejsce - Mikołaj Kondras - SP w Michalowie,
II miejsce - Nikola Nawrocka - SP w Tworyczowie,
III miejsce - Gabriela Bubiłek - SP w Michalowie.
Konkurs przebiegał w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Laureaci otrzymali książki o tematyce przyrodniczej,
dyplomy i gumki do ścierania - zwierzątka, a pozostali
dyplomy i nagrody pocieszenia w postaci maskotek.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
SP w Michalowie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W środę 19 czerwca 2019 r. odbyło się zakończenie roku
szkolnego 2018/2019 i pożegnanie uczniów kl. VIII. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie mszą św. w kościele
parafialnym o godz 9:00.

Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele
i pracownicy szkoły. Młodzież pożegnała się ze szkołą
prezentacją wykonaną przez kl. VIII, w której zawarli
wspomnienia zgromadzone od początku przygody z edukacją.
Pan Dyrektor wręczył najzdolniejszym uczniom świadectwa i nagrody. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa od swoich wychowawców. Absolwenci szkoły
odebrali świadectwa i nagrody książkowe za wzorowe
zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
Wszystkim życzymy udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.
SP w Tworyczowie

TO DLA WAS MAMO I TATO
...pod takim hasłem 17 czerwca w naszej szkole odbyło
się wielkie święto. Jest to jedno z ważniejszych uroczystości szkolnych. Dzień rodziny obchodzony jest w naszej szkole co roku. Zaproszeni goście przybyli do szkoły na godz. 8:30. Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie p. Marta
Radzik, pracownik biblioteki p. Michalina Kobylarz i
pielęgniarka szkolna p. Teodora Kuźma. To święto było
bardzo doniosłe za sprawą uczniów, a także wspaniałych rodziców, babć i dziadków.
Montaż słowno-muzyczny przedstawiły dzieci z kl. 0 jak
i uczniowie z kl. I-IV pod opieką swoich wychowawców.
Oprócz gorących podziękować i serdecznych życzeń na
rodziców czekała niespodzianka – prezenty, które zostały wręczone przez dzieci. Po zakończonej części artystycznej wszyscy mogli poczęstować się gorącym bigosem, kiełbaskami z grilla, a także pysznymi słodkościami, przygotowanymi przez wspaniałych rodziców.

Na pikniku były jeszcze inne atrakcje: animatorki twarzy, zabawy, pokazy taneczne, a także dmuchane zjeżdżalnie. Wszystkim rodzicom, dziadkom i babciom życzymy wielu lat życia w zdrowiu i pomyślności.
SP w Tworyczowie
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NAJSŁYNNIEJSI KOCHANKOWIE
Lato. W tym roku jak najbardziej prawdziwe, za nami
upalne dni , a przed nami ciąg dalszy afrykańskich upałów. Cóż by więc napisać, żeby nasi czytelnicy rozleniwieni słońcem zechcieli choć rzucić okiem na artykuł.
Może o miłości? Temat jak najbardziej letni, kojarzący
się z odpoczynkiem, śpiewem ptaków, spacerami, wakacyjnymi romansami itd. I nie ma co się zanadto wymądrzać, bo tyle już powiedziano na ten temat, że niewiele, albo i nic w tej kwestii nie odkryjemy nowego.
Może więc przywołajmy historie najsłynniejszych par w
historii świata, poczynając od czasów starożytnych.
Niewątpliwie wszyscy słyszeli o Kleopatrze- egipskiej
królowej, która w świadomości społecznej uchodzi za
symbol piękna. Tak została zapamiętana przez potomnych. I to jest zastanawiające, bo tak naprawdę zachowane wizerunki niestety przedstawiają kobietę brzydką
o wielkim haczykowatym nosie, niskim czole, wąskich
wargach i wystającym podbródku. Jej współcześni opisywali ją jako kobietę o niezwykłym wdzięku, urzekającym głosie i wybitnej inteligencji, o urodzie w zasadzie
nie wspominają. Natomiast Ci, którzy już jej nie pamiętali z góry założyli, że kobieta, która uwiodła dwóch
wybitnych i potężnych mężczyzn epoki: Juliusza Cezara
i Marka Antoniusza musiała być piękna. Nam z kolei namieszano w głowach filmem, w którym Kleopatrę grała
prześliczna Elizabeth Taylor. Jak jednak widać nie tylko
wielka uroda potrafi działać na mężczyzn, mądrość i
umiejętność przestawienia swoich wad w atrakcyjnej
formie jest tak samo ważna, a może i ważniejsza. A
Kleopatra to potrafiła. Ale po kolei, zanim zajmiemy się
omawianiem stosowanych przez nią sztuczek kosmetycznych, przestawmy ją jako osobę. Kim była? Jak już
wspomniano ostatnią egipską władczynią pochodzącą z
dynastii Ptolomeuszy zapoczątkowanej w 323 r.p.n.e.
przez generała i przyjaciela Aleksandra Macedońskiego,
Ptolemeusza I Sotera (wybudował m.in. słynną bibliotekę aleksandryjską oraz latarnię morską na Faros – jeden
z siedmiu cudów świata starożytnego), który po śmierci
wielkiego greckiego zdobywcy, objął władzę w Egipcie.
Wiosną 51 roku p.n.e. Ptolemeusz XII zmarł, a tron po
nim odziedziczyli właśnie siedemnastoletnia Kleopatra i
jej młodszy, dwunastoletni brat Ptolemeusz XIII, którego poślubiła, zwyczajem panującym od wieków w rodzinach władców egipskich. Była młodą, inteligentną kobietą, wszechstronnie wykształconą, mówiła dziewięcioma językami, znała się na medycynie, astronomii,
matematyce i literaturze. Między innymi była pierwszym Ptolemeuszem, który potrafił mówić po egipsku.
W przeciwieństwie do swego ojca posiadała także wybitny talent polityczny. Stosunki między młodymi małżonkami nie były dobre. Klepatra traktowała brata jak
dziecko i idiotę (i chyba miała rację), natomiast rządzący w jego imieniu dostojnicy egipscy nie miel zamiaru
dzielić władzy z ambitną Kleopatrą. Starcie zbrojne
byłow zasadzie nieuniknione. Ratunek nadszedł w postaci Juliusza Cezara. W pogoni za Pompejuszem uciekającym po przegranej bitwie pod Farsalos Juliusz Cezar wylądował w Aleksandrii prowadząc ze sobą 3200
piechurów i 800 kawalerzystów. Brat (i mąż) Kleopatry
zbiegł, a Cezar zajął miasto i zaczął wydawać rozkazy.
Kleopatra zaś zobaczyła w Cezarze jedyną szansę na
odzyskanie władzy. Przekradła się do pałacu (podobno

zawinięta w dywan) i dostała przed oblicze Cezara.
Wielki wódz oszalał dla uroczej Egipcjanki. Zwrócił jej
tron, opuścił na jakiś czas żonę Kalpurnię i pozostał w
Egipcie. W swoich pamiętnikach pisał: "Pozostałem dla
Kleopatry. W wypadku mojego wyjazdu byłaby ona narażona na śmiertelne niebezpieczeństwo. Dla niej zaniedbałem sprawy Imperium". Ptolemeuszowi XIII wcale
takie rozwiązanie się nie spodobało. Opuścił pałac w
Aleksandrii i postanowił odzyskać władzę siłą. W Aleksandrii wybuchł bunt przeciwko Cezarowi i Klepatrze,
podsycany przez Ptolemeusza XIII i młodszą siostrę
Kleopatry - Arsinoe. Juliusz Cezar znalazł się w niebezpieczeństwie. W ostatniej chwili przybyły jednak posiłki
w postaci legionów rzymskich z Syrii i Palestyny. Po pół
rocznych zaciętych walkach Cezar zwyciężył. W czasie
tych walk została niestety podpalona i spłonęła wspaniała, wówczas największa na świecie Biblioteka Aleksandryjska, ogromna strata dla całej późniejszej kultury. Kleopatra powróciła na tron, tym razem u boku następnego brata Ptolemeusza XIV, który wtedy miał około dziecięciu lat. Historię tę znamy dzięki przekazowi
Swetoniusza o Cezarze. A Ptolemeusz XIII zginął podczas zamieszek i pacyfikacji Aleksandrii w końcu marca
47 p.n.e.
Opanowanie sytuacji wewnętrznej pozwoliło Cezarowi i
Kleopatrze na odbycie długiej, pełnej przepychu podróży Nilem aż do granic Egiptu. Podróż ta była jawną demonstracją władzy Kleopatry. Gdy Cezar opuszczał kraj
pod koniec kwietnia 47 r.p.n.e. Kleopatra oczekiwała
dziecka. 23 czerwca 47 r.p.n.e. urodziła syna i dała mu
na imię Ptolemeusz Cezar, choć i tak powszechnie zwano go „Cezarionem” (Małym Cezarem). Cezar uznał go
za swego syna. Powracając do Rzymu Cezar pozostawił
w Egipcie cztery legiony, które w razie potrzeby miały
bronić ustanowionej władzy a po roku zaprosił Kleopatrę do Rzymu. Pojechała tam jesienią 46 p.n.e. z następnym małżonkiem Ptolemeuszem XIV (również bratem, wówczas 10-letnim). Oficjalnym celem było odnowienie przyjaźni i sojuszu Egiptu z Rzymem, nieoficjalnym zaś ponowne usidlenie Cezara i umocnienie swej
władzy w Egipcie poprzez uzyskanie potwierdzenia
praw syna do egipskiego tronu. Przez ulice miasta przetoczył się wspaniały orszak, zatykający swym przepychem dech w piersiach nawet tak wybrednej widowni,
jaką byli Rzymianie. W orszaku niewolników i pobitych
szła także siostra Kleopatry Arsinoe, która w sporze o
władzę opowiedziała się po stronie Ptolemeusza XIII.
Cezar darował jej wprawdzie życie, ale jakiś czas później Marek Antoniusz kazał ją zabić.
Kleopatra spędziła dwa lata w willi Cezara. Wódz obsypywał ją darami i tytułami. Wystawił jej pomnik w
świątyni Wenus Genetrix. Nie podobało się to ani Rzymianom, ani żonie Cezara Kalpurni, ani też senatorom.
Szeptano, że Cezar chce się ożenić z Egipcjanką, zasiąść na tronie Rzymu jako król i znieść republikę. Zawiązał się spisek i 15 marca 44 roku p.n.e., w Idy Marcowe, Cezar został zasztyletowany. Kleopatra w pośpiechu, wraz z dworem, powróciła do Egiptu. Wkrótce
zmarł jej brat Ptolemeusz XIV, najprawdopodobniej
otruty z jej polecenia.
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Śmierć Cezara sprowokowała wojnę domową w Imperium. Władzę w Rzymie utrzymywał wtedy triumwirat
złożony z Oktawiana, Marka Antoniusza i Marka Lepidusa. Za zgodą triumwirów, dnia 2 września 44 r.p.n.e.
władczyni podniosła do rangi współregenta swego syna
Prolemeusza XV Cezariona, dając mu władzę nad Egiptem, Cyprem, Libią i Syrią.
W 42 roku p.n.e. Kleopatra spotkała się w Tarsie z Markiem Antoniuszem. Razem przybyli do Aleksandrii. Królowa oczarowała i jego, zostali kochankami. Ich historię
znamy z opisów Plutarcha. Z tego związku urodziły się
bliźnięta Kleopatra Selena i Aleksander Helios. W tym
czasie Marek Antoniusz powrócił do Rzymu, ożenił się z
Oktawią, siostrą Oktawiana, z którą miał dwie córki,
obie o imieniu Antonia.
W roku 37 p.n.e. Rzymowi zagrozili Partowie. Marek
Antoniusz w czasie ekspedycji wojennej zaczepił o
Egipt, spotkał się ponownie z Kleopatrą i już nie powrócił do Rzymu. Rok później pobrali się. Kleopatra zaszła
ponownie w ciążę i urodziła syna Ptolemeusza Filadelfosa. Oktawia jednak nie zrezygnowała ze swych roszczeń, postanowiła odzyskać męża bigamistę. Wybrała
się po niego do Egiptu. Gdy dotarła do Aten, Antoniusz
napisał do niej list i nakazał by tam na niego czekała.
Kleopatra jednak go nie puściła, użyła wszystkich możliwych sposobów by nie wyjechał z Egiptu. Oktawia powróciła do Rzymu z niczym. Zauważmy mimochodem,
że Kleopatra, jako bardzo mądra kobieta w tym opanowanym przez mężczyzn świecie, nigdy nie dążyła do
sprawowania władzy we własnym imieniu, lecz zawsze
miała obok męskiego partnera. Czy w 37 r. p.n.e. doszło do małżeństwa między Antoniuszem a Kleopatrą?
Historycy spierają się i o sam fakt i o datę, gdyż nasze

Srebrna tetradrachma Kleopatry i Marka Antoniusza,
bita prawdopodobnie w Antiochii w latach 36-33 p.n.e.
źródła nie pozwalają tego ustalić w sposób pewny. Jeśli
istniało małżeństwo, nie mogło ono zyskać żadnej mocy
w świetle prawa rzymskiego, nie uznającego związków
między Rzymianami a tymi, którzy nie byli obywatelami
rzymskimi.
Marek Antoniusz i Kleopatra przez 6 lat żyli w pozornym
szczęściu i niewyobrażalnym przepychu, było jednak
wiadomo, że Oktawian August (adoptowany syn Juliusz
Cezara) nie ma zamiaru dzielić się z nikim władzą. Zawarty truimwirat nie miał żadnej przyszłości. Po bitwie
pod Akcjum (31 r p.n.e.), przegranej przez Marka Antoniusza, było pewne, że Oktawian zjawi się w Egipcie.
Czekali na to 10 m-cy, świadomi, że jest to koniec ich
życia. Pierwszy popełnił samobójstwo Marek Antoniusz.
Po jego śmierci Kleopatra wprawdzie go opłakiwała, ale

sama postanowiła się ratować. Próbowała uwieść Oktawiana, jednak tym razem się nie udało. Kiedy flirtowała
z Cezarem, miała 18 lat. Teraz była o 20 lat starsza - 38
lat to wówczas był niemal wiek emerytalny. A zresztą
August był nieprzytomnie zakochany w swojej żonie
Liwii. Nie zamierzał wdawać się w romans, ale zależało
mu na żywej Kleopatrze, obwożonej w kajdanach po
rzymskich ulicach. Takiej hańby córa Ptolemeuszów nie
mogła znieść. 12 sierpnia 30 roku p.n.e. Kleopatra sięgnęła do koszyka z figami, który potajemnie przyniosły
jej służące. W koszyku była jadowita żmija. Gdy okazało się, że dumna królowa przechytrzyła go, wpadł we
wściekłość. Kazał zabić jej dwoje dzieci ze związku z
Antoniuszem. Zginął również Cezarion - jedyny syn Cezara, który miał rządzić imperium rzymskim.
W Egipcie definitywnie skończyła się wielowiekowa era
faraonów. Stał się rzymską kolonią rządzoną przez namiestników.
Obiecałam na początku artykułu, że wrócę do dyskusyjnej mocno urody Kleopatry. Charyzmatyczna, wybitnie
inteligentna, wykształcona, umiała zatuszować braki
urody niezwykłą dbałością o ciało, perfekcyjnym makijażem, wspaniałą fryzurą, bogatymi strojami i bogatą
biżuterią. Potrafiła tworzyć obrazy, a to one przede
wszystkim trafiają do wyobraźni obserwatorów. Legendarna władczyni co dzień starała się wyglądać inaczej,
intrygować. Kleopatra doskonale zdawała sobie również
sprawę z tego, że zapach działa jak afrodyzjak, dlatego
zawsze dbała o to aby ładnie pachnieć. Perfumami
skraplała również przedmioty w okół siebie, a cały jej
pałac pachniał kadzidłem i zapachem kwiatów. Królowa
wykorzystywała również olejki eteryczne z kwiatów i
ziół, które wcierała w ciało oraz włosy. Rzadkie przyprawy oraz kwiaty kazała sprowadzać dla siebie prosto
z Indii.
I jeszcze jedno, to ona była twórczynią pierwszego poradnika kosmetycznego. Podczas wykopalisk w Dolinie
Królów archeolodzy natrafili na tabliczkę, na której
zostały spisane kosmetyki naturalne używane przez Królową. W ten oto sposób upadł mit, że Królowa zawdzięcza swój urok jedynie dzięki kąpielom w mleku. Niestety dzieło nie zachowało się w całości, ale z sześciu
części, które przetrwały możemy wyczytać wiele przepisów na kąpiele, maseczki, toniki oraz inne specyfiki,
np. przeciwdziałające wypadaniu włosów. W swoich
przepisach Kleopatra wykorzystywała zioła, oleje, ale
również takie egzotyczne składniki jak palone zęby konia, odchody myszy, czy też całe palone myszy. Kleopatra wniosła do kosmetyki wiele własnych pomysłów:
kąpała się w wannie wypełnionej mlekiem z dodatkiem
ziół, wykorzystywała zapachy i esencje z kwiatów, pielęgnujące działanie miodu, robiła peelingi z naturalnych składników, a także olejowała skórę i włosy.
Hanna Mrówczyńska
Źródła:
1. Antoniusz i Kleopatra - wielki romans
www.histurion.pl
2.Cezar i Kleopatra – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org
3.blog.sanaja.pl/sekrety-urody-kleopatry-i-jejnaturalne-sposoby-pielegnacji
Ciąg dalszy nastąpi...
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RECENZJA—SŁONECZNIKI PO BURZY
Wierzysz w przeznaczenie? Może
w klątwę która wisi od pokoleń
w rodzinie? Miałam okazję w
ostatnich dniach przeczytać
interesująco zaczynającą się
Sagę rozpoczynającą się powieścią pt. „Słoneczniki po burzy”
Eweliny Marii Mantyckiej.

przecież mieszkała tam całe dzieciństwo. Nawiedzony
dwór staje się ostoją, bezpieczną przystanią do której
nie dostanie się mąż. Rozpoczynają wędrówkę przez
życie z całą rodziną u boku. Głuchym dziadkiem, budowlańcem bratem, nastolatką, niesfornymi bliźniakami, gromadką zwierząt no i oczywiście z przystojnym
mechanikiem który ma duże zamiary nie tylko do stojących samochodów stojących w spichlerzu.

Saga rodziny z Ogrodowej ma
zawarte w debiutanckiej powieści to co istotne, najważniejsze
w życiu. Miłość. Główna bohaterka Lilianna zniszczona przez
męża i jego tortury nad Nią i dzieckiem postanawia
uciec do rodzinnego dworku na Lubelszczyźnie. Nie boi
się historii jakie ludzie opowiadają na temat jej domu,

Czy opowieść zakończy się ślubem? Czy zmory przeszłości wkradną się w ich życie ? Autorka pokazała, że uczucie nie zawsze jest piękne, dane z całego serca. Musimy
się sparzyć by przejrzeć na oczy. Książka jest godna
polecenia. Czekam na dalsze losy rodziny z dworku na
Ogrodowej.

ZE STAREGO ALBUMU

Zawody strażackie w Gruszcze Dużej 1972 r.
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Kącik kulinarny
ZUPA ZE ŚWIEŻYCH POMIDORÓW
Cebula, 75 dag pomidorów, 2 łyżki oleju, 1 l bulionu,
ząbek czosnku, koperek, 15 dag grubszego makaronu,
sól, pieprz.
Cebulę obrać, pokroić w kostkę. Pomidory umyć, sparzyć, obrać ze skórki. Pokroić w cząstki, wyciąć stwardniałe kawałki. Cebulę zeszklić na oleju. Dodać pomidory, przesmażyć ciągle mieszając. Wrzucić je do gotującego się bulionu. Dodać posiekany czosnek, sól i pieprz.
Gotować na średnim ogniu 15-20 minut. Zupę zmiksować lub przetrzeć przez sito. Podawać z ugotowanym
makaronem, posypaną posiekanym koperkiem.

PIRAMIDKI Z KIEŁBASĄ
4 kawałki cienkiej kiełbasy, 1 szklanka jasnego piwa, 2
duże ziemniaki, pół bakłażana, 2-4 łyżki oleju, tymianek, oregano, 2 ząbki czosnku, 4 pomidorki koktajlowe, natka pietruszki, sól.
Ząbki czosnku obrać i zmiażdżyć. Rozetrzeć z solą i wymieszać z olejem. Ziemniaki umyć, ugotować w skórkach na półmiękko. Ostudzić i pokroić na grubsze plasterki. Każdy posmarować olejem, oprószyć tymiankiem. Bakłażana umyć, pokroić na plastry, posmarować
olejem i oprószyć oregano. Kiełbaski ponacinać, ułożyć
na ruszcie razem z plastrami warzyw. Piec ok. 10 minut, 2 razy obracając. W czasie pieczenia kiełbaski polewać piwem. Z upieczonych składników przygotować
cztery porcje jedzenia, układając w stosik po 2 plastry
ziemniaków, bakłażana, natkę, kiełbaskę i pomidorek.
Spiąć wykałaczką.

JOGURTOWIEC Z OWOCAMI
25 dag kruchych ciasteczek, 15 dag masła, 1,6 l jogurtu
naturalnego, ½ szklanki cukru pudru, 4 galaretki cytrynowe, 2 galaretki malinowe lub truskawkowe, owoce
do dekoracji, cukier puder do oprószenia.
Ciastka włożyć do miski i pokruszyć tłuczkiem na drobne kawałki. Masło rozpuścić i dodać do ciastek, wymieszać. Dno tortownicy wyłożyć masą ciasteczkową i
ugnieść. Wstawić do lodówki do stężenia. Jogurt przelać do miski, dodać cukier puder i zmiksować. Galaretki
cytrynowe rozpuścić w 400 ml wrzącej wody, wymieszać, schłodzić i dodać do jogurtu – dokładnie zmiksować. Masę jogurtową wylać na schłodzone ciastka i zostawić do zastygnięcia na 3-4 godziny. Galaretki owocowe rozpuścić w 800 ml wrzącej wody, przestudzić i
chłodne wylać na jogurtowiec. Zostawić do zastygnięcia. Udekorować owocami i posypać cukrem pudrem.
Smacznego!
Przygotowała: Maria Godzisz
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IV Piknik Archeologiczny w Sąsiadce
14 lipca 2019

Gwiazda imprezy:

Grodzisko
w Sąsiadce

HUMOR
W przepełnionym tramwaju siedzi blady, wymęczony
student. Pod oczami sine cienie, przez lewą rękę przewieszony płaszcz.
Wsiada staruszka. Student ustępuje jej miejsca i łapie
się uchwytu. Staruszka siada, ale zaniepokojona przygląda się studentowi:
- Przepraszam, młody człowieku! To bardzo ładnie, że
zrobił mi pan miejsce, ale pan tak blado wygląda. Może
pan chory? Może... niech pan lepiej siada. Nie jest panu
słabo?
- Ależ nie, nie! Niech pani siedzi. Ja tylko, widzi pani,
jadę na egzamin, a całą noc się uczyłem, bo mam średnią 4,6 i chcę ją utrzymać.
- No to może da mi pan chociaż ten płaszcz do potrzymania?
- A, nie! Nie mogę! Zresztą to nie płaszcz. To kolega.
On ma średnią 5,0.

Trener reprezentacji Niemiec Joachim Loew siedział z
pochyloną głową i patrzył tępo w jeden punkt. Zastanawiał się nad możliwymi przyczynami porażki:
- Jesienne błota, rosyjskie mrozy, akcje partyzantów na
tyłach...
Niestety, ani jeden standardowy wariant nie był odpowiedni.
● ● ●
Dwóch myśliwych idzie na polowanie. W pewnej chwili
jeden z nich pada na ziemię. Drugi szybko do niego podbiega, a chwilę potem dzwoni już na pogotowie.
- Poszliśmy na polowanie, mój kolega upadł i się nie
rusza, wygląda jakby nie żył...
- Najpierw proszę się upewnić, czy pański kolega na
pewno nie żyje.
- *huk wystrzału* Tak, już się upewniłem, co dalej?
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