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Wy, w których rosnê ogrodzie
Dziwi¹c siê mojej urodzie,
Œpiewajcie wko³o i czeladŸ ca³a:
„Ró¿a siê nasza uda³a”.
                Franciszek Karpiñski
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Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku
Dla szkodliwoúci albo niedobrego smaku;
Lecz nie sà bez uýytku, one zwierza pasà
I gniazdem sà owadów i gajów okrasà.

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”                         

Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku
Dla szkodliwoúci albo niedobrego smaku;
Lecz nie sà bez uýytku, one zwierza pasà
I gniazdem sà owadów i gajów okrasà.
                         A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
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Szanowni Pañstwo

Od urodzenia mieszkam w Koñskowoli, a caùe moje ýycie zwiàzane jest z Lubelszczyznà. Po ukoñczeniu I Liceum Ogólnoksztaùcàcego 
im. Adama Jerzego ks. Czartoryskiego w Puùawach, rozpoczæùam studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, gdzie w 
2000 roku uzyskaùam tytuù magistra prawa. Jestem absolwentkà studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarzàdzania, które 
ukoñczyùam w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Przed objæciem funkcji Czùonka Zarzàdu Powiatu Puùawskiego, pracowaùam w Lublinie w Miejskim Urzædzie Pracy na stanowisku 
Kierownika Dziaùu Prawnego i Kancelarii, peùniàc równieý funkcjæ Rzecznika Prasowego Urzædu. Jestem Przewodniczàcà Powiatowej 
Spoùecznej Rady ds. Osób Niepeùnosprawnych oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Teraz kandydujæ do Sejmu RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwoúci., którego jestem czùonkiem od 2003 r.; od 2005 piastujæ funkcjæ 
peùnomocnika powiatowego PiS w Puùawach. Mojà kampaniæ zdecydowaù siæ poprzeã Poseù Zbigniew Ziobro, jeden z czoùowych 
polityków tej partii.

Znam problemy, ale i olbrzymi potencjaù naszej Gminy i naszego regionu. Wierzæ, ýe moýliwe jest jego wykorzystanie dla poprawy 
jakoúci naszego ýycia. Chcæ reprezentowaã naszà spoùecznoúã w Sejmie, chcæ zrobiã wszystko dla rozwoju Naszej Maùej Ojczyzny.

Dlaczego oddam gùos na Maùgorzatæ Sadurskà?
Arkadiusz Gaùàzka, Koñskowola – Panià Maùgorzatæ znam jeszcze ze studiów na Wydziale Prawa UMCS; juý wtedy daùa siæ poznaã jako 

osoba niezwykle pracowita i konsekwentna. Dla mnie szczególne znaczenie ma to, ýe jako Czùonek Zarzàdu Powiatu Puùawskiego chætnie 
wspóùpracuje z organizacjami pozarzàdowymi, w tym stowarzyszeniami sportowymi – taka postawa to przyszùoúã naszego ýycia 
publicznego.

Przemysùaw Pytlak, Koñskowola – to, ýe „Fara Koñskowolska” uzyskaùa status organizacji poýytku publicznego, to w duýej mierze 
zasùuga Maùgorzaty. Dziæki temu mamy olbrzymià szansæ na pozyskanie dotacji ministerialnej na badania i udostæpnienie zwiedzajàcym 
systemu krypt pod naszym koúcioùem parafialnym. Nie bædæ ukrywaù – moim zdaniem, gdybyúmy mieli „wùasnego” posùa, byùoby nam 
ùatwiej prowadziã dzieùo renowacji zabytków Koñskowoli.

Danuta Kowalczyk, wùaúcicielka gospodarstwa agroturystycznego „Dworek Róýany” w Stoku – Prawo i Sprawiedliwoúã jako jedyna 
partia przedstawiùa rzeczowy program rozwoju obszarów wiejskich. Znam Panià Maùgosiæ i wiem, ýe zrobi wszystko, ýeby przyczyniã siæ 
do jego realizacji. A poza tym bardzo siæ cieszæ, ýe kobiety coraz wiæcej znaczà w Polsce!
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Jakie doúwiadczenia chciaùby Pan wykorzystaã w pracach 
Sejmu?

- Mam trzy fazy doúwiadczeñ wynikajàcych z pracy 
zawodowej: w przemyúle maszynowym (przez 10 lat peùniùem 
funkcjæ szefa jednego z waýniejszych zakùadów w Fabryce 
Ùoýysk Tocznych w Kraúniku), 5 lat w spóùdzielczoúci oraz 17 lat 
w samorzàdzie terytorialnym, peùniàc kolejno funkcje: 
Naczelnika Miasta i Gminy Naùæczów, Wójta Gminy 
Wàwolnica, czùonka Zarzàdu Powiatu, a obecnie Starosty 
Puùawskiego. Dodatkowo mam jeszcze doúwiadczenie 
czùowieka bezrobotnego (bo byù taki okres w moim ýyciu) oraz  
rolnika, jako ýe pochodzæ ze wsi i posiadam gospodarstwo rolne. 
Wielokrotnie wyjeýdýaùem do Niemiec i Holandii w ramach 
realizacji projektów kompleksowego urzàdzania obszarów 
wiejskich, skàd moýna przenosiã pewne wzorce.

Zatrzymajmy siæ nad rolnictwem. Czy zna Pan receptæ na 
poprawæ sytuacji w tej dziedzinie?

- Sà to problemy wyýywienia ludnoúci i nie mogà byã 
traktowane po macoszemu. Niestety, obecnie tak siæ dzieje. 
Kolejne ekipy rzàdzàce pogùæbiaùy proces uboýenia rolników
i upadku rolnictwa. Dziedziny, które byùy naszà domenà, czyli 
produkcja ziemniaków, zbóý, owoców miækkich, wymknæùy siæ 
spod kontroli pañstwa. Dziú jednà rækà daje siæ rolnikowi, drugà - 
odbiera drugie tyle co siæ daùo. Faktyczny ciæýar wychodzenia
z kryzysu jest przerzucony na barki rolnictwa. Spóùdzielczoúã, 
skuteczny obroñca interesów rolników, zostaùa rozbita, a szkoda.

Naleýy zatem zaczàã od ustalenia polityki w skali kraju, która 
nada polskiemu rolnictwu odpowiednià rangæ. W pierwszym 
rzædzie musi byã podjæty proces komasacji gruntów rolnych
w ramach kompleksowego przeksztaùcania obszarów wiejskich. 
Udowodniono, ýe komasacja powoduje spadek kosztów o 17 – 
20%. Daje teý szansæ ustawienia gospodarstwa na nowoczesnym 
poziomie, tzn. wyposaýonego w maszyny o wysokiej 
wydajnoúci, obniýajàce koszty produkcji. Stanowi teý warunek 
otrzymywania dopùat unijnych oraz bycia konkurencjà dla 
gospodarstw zachodnich. Muszà byã wdroýone przepisy, które 
okreúlà jasne i czytelne kryteria funkcjonowania naszego 
rolnictwa. Naleýy kategorycznie przerwaã blokowanie zbytu 
wùasnej produkcji przez napùyw zagranicznych produktów, np.,
z Chin czy Maroka. Rynek rolny musi byã chroniony przez 
pañstwo!

Niektóre ugrupowania zapowiadajà czæúciowà odpùatnoúã za 
úwiadczenia zdrowotne i szkolnictwo. Tym samym sugerujà, ýe 
ludziom z obszarów wiejskich bædzie siæ ýyùo jeszcze trudniej. 
Nasze pokolenie pamiæta przecieý te czasy, kiedy rolnik 
sprzedawaù czæúã swoich mórg, przez co rodzina popadaùa

w biedæ, by wyksztaùciã jedno z dzieci. Czy musimy powielaã te 
bùædy? Sugerowane zmiany sà nie do przyjæcia!

Czy zgadza siæ Pan z obecnà politykà wobec samorzàdów?
- Wedùug opinii kolejnych ekip rzàdzàcych, samorzàdy 

podobno lepiej o 30% gospodarujà úrodkami finansowymi niý 
struktury rzàdowe. Faktycznie - w samorzàdach nie ma tylu afer 
gospodarczych, nie ma tylu naduýyã. Wynika to stàd, ýe 
samorzàdy to ludzie, którzy ýyjà i pracujà na dole, wúród 
swojego elektoratu i znajà problemy lokalnych spoùecznoúci. 
Wyksztaùciùa siæ grupa ludzi kompetentnych o wysokim stopniu 
uczciwoúci, którym moýna zaufaã. Trzeba zatem daã im 
moýliwoúci gospodarowania i w úlad za ciàgle przerzucanymi na 
dóù zadaniami, przekazywaã úrodki finansowe. Na zadania 
realizowane przez samorzàdy, tzn. oúwiatæ, sùuýbæ zdrowia, 
budowæ dróg, idà zbyt maùe pieniàdze. Zmieniajàc zasady 
finansowania samorzàdów naleýy wyrównaã szanse 
mieszkañców miast i wsi, dofinansowaã obszary wiejskie, 
czyniàc priorytetem budowæ infrastruktury, aby mieszkañcy wsi 
ýyli na tym samym poziomie co ludzie z miasta. Niestety, ten 
problem nie zostaù podjæty w warunkach przedakcesyjnych. 
Poszczególne obszary kraju sà zróýnicowane pod wzglædem 
stopnia finansowania sùuýby zdrowia, od 100 do 1000%. Z czego 
to wynika? Czy zdrowie mieszkañców Lubelszczyzny jest mniej 
waýne? Naleýy wprowadziã wreszcie sprawiedliwy podziaù 
úrodków budýetowych!

Pañska kandydatura znajduje siæ na ostatniej liúcie i na 
ostatnim miejscu. Czy to dobry, czy zùy znak?

- To, ýe ostatnia lista, to wynik losowania, czyli zrzàdzenie 
losu. Natomiast ostatnie miejsce na liúcie wcale mnie nie 
przeraýa. Tego wyboru dokonaùem úwiadomie. „Ý” jest zawsze 
na koñcu alfabetu. Nie sàdzæ, aby miaùo to wiæksze znaczenie
w wyborach, a wùaúciwie uùatwi odnalezienie mnie wúród innych 
kandydatów: ostatnia strona, ostatnia pozycja. Mam nadziejæ, ýe 
wyborcy bædà szukaã kandydatów sprawdzonych, 
kompetentnych i uczciwych. A parafrazujàc Pismo Úwiæte 
oúmielæ siæ powiedzieã: ostatni mogà byã pierwszymi.

Proszæ o résumé skierowane do wyborców
- Jestem stàd! Znam dobrze kùopoty i problemy ýyjàcych tu 

ludzi. Szanujæ wiedzæ, kompetencje, uczciwoúã i pracowitoúã. 
Rozumiem polskiego rolnika, ale teý bezrobotnego i pragnàcà siæ 
uczyã mùodzieý. Mam gùæboki szacunek dla tradycji i kultury 
narodowej. Obiecujæ, ýe nadal uczciwie i nieustannie bædæ 
dziaùaù na rzecz poprawy warunków ýycia spoùeczeñstwa. Bædæ 
wystæpowaù w Pañstwa sprawach i Pañstwa imieniu.

Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

Rozmowa z kandydatem do Sejmu RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

z dystansem do siebie bez dystansu do problemów

l i s ta  n r  10
pozycja nr 30

Pochodzi z Brzozowej Gaci koùo 

Kurowa. Mieszkaniec Ùàk, gm. 

W à w o l n i c a .  P r o w a d z i  

gospodarstwo rolne. Ýonaty, dwie 

córki. Wyksztaùcenie wyýsze – 

inýynier mechanik. Absolwent LO 

im. ks. A. J. Czartoryskiego

w Puùawach. Starosta Puùawski.

MARIAN ÝABA, lat 57
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Zapewne sezon urlopowy sprawiù, ýe tylko 10 radnych
z 15 osobowego skùadu Rady Gminy wziæùo udziaù
w sierpniowej sesji. Ta liczba obecnych stanowiùa quorum
i upowaýniaùa do podejmowania prawomocnych decyzji, 
których tego dnia podjæto bardzo duýo. Zajmowano siæ 
miædzy innymi sprawozdaniem z wykonania budýetu za
I póùrocze, które zostaùo przyjæte bez uwag. Dowodzi to po raz 
kolejny, ýe dokùadnej analizy dokonano w trakcie prac komisji 
problemowych oraz tego, ýe wydatki realizowane sà zgodnie
z planem i za wiedzà radnych.  Podjæte tego dnia uchwaùy 
dotyczyùy waýkich tematów.

Program Wspóùpracy Gminy z Organizacjami 
Pozarzàdowymi

Gùówny cel, który stoi przed przyjætym Programem to 
ksztaùtowanie demokratycznego ùadu spoùecznego
w lokalnym úrodowisku poprzez budowanie partnerstwa 
miædzy administracjà samorzàdowà i organizacjami 
pozarzàdowymi. Wynika z niego, iý organizacje pozarzàdowe 
mogà liczyã nie tylko na wspóùpracæ z gminà, ale równieý na 
wsparcie finansowe wykonywanych zadañ. Przedmiotem 
wspóùpracy mogà byã zadania publiczne w ramach 
nastæpujàcych obszarów:
1) profilaktyki i pomocy spoùecznej;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) dziaùañ na rzecz osób niepeùnosprawnych;
4) dziaùalnoúci wspomagajàcej rozwój gospodarczy, w tym 

przedsiæbiorczoúci;
5) dziaùalnoúci wspomagajàcej rozwój wspólnot

i spoùecznoúci lokalnych;
6) nauki, edukacji, oúwiaty i wychowania;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
8) upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki;
9) ekologii i ochrony zwierzàt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;
10) upowszechniania i ochrony wolnoúci i praw czùowieka 

oraz swobód obywatelskich;
11) ratownictwa i ochrony ludnoúci;
12) dziaùañ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i wspóùpracy miædzy spoùeczeñstwami;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) dziaùalnoúci wspomagajàcej technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzàdowe
w odniesieniu do pkt. 1-13.

Obecnie w naszej gminie jest zarejestrowanych niewiele 
organizacji pozarzàdowych (Koñskowolskie Towarzystwo 
Regionalne, Klub Sportowy Powiúlak, FARA). Przyjæty 
program powinien zachæcaã do powstawania nowych 
stowarzyszeñ, tym bardziej, ýe obecnie istniejà duýe szanse na 
pozyskiwanie przez nie úrodków pozabudýetowych.

Úrodowiskowy Dom Samopomocy w nowej formie
Istniejàcy w Koñskowoli od kilku lat Úrodowiskowy Dom 

Samopomocy zapewnia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi oparcie spoùeczne. Poprzez prowadzenie 
róýnego rodzaju zajæã z podopiecznymi (kulinarne, teatralne, 
muzyczne, plastyczne itp.) zaspakaja ich podstawowe 
potrzeby ýyciowe. ÚDS wchodzi w skùad Oúrodka Pomocy 
Spoùecznej i jest finansowany w caùoúci z budýetu wojewody. 
Koszt jego funkcjonowania (w roku obecnym) wyniesie 153 

tys. zù. W zwiàzku z propozycjami rozwiàzañ prawnych od 
2007 roku Oúrodki Pomocy majà byã finansowane w caùoúci 
przez gminy, natomiast pañstwo nadal bædzie pokrywaùo 
koszty funkcjonowania úrodowiskowych domów 
samopomocy, ale tylko tych, które sà odræbnymi jednostkami 
organizacyjnymi. Celem zachowania finansowania przez 
pañstwo, a tym samym utrzymania miejscowego Domu 
Samopomocy, Rada podjæùa uchwaùæ, na mocy której z dniem
1 stycznia 2006 roku, Úrodowiskowy Dom Samopomocy
w Koñskowoli bædzie nowà jednostkà organizacyjnà gminy.

Poczta nie zmieni lokalu
Urzàd  Pocz towy w Koñskowol i  funkc jonuje

w dzierýawionym od gminy budynku (dawny budynek Urzædu 
Gminy). I bædzie tam istniaù dalej przez kolejne 10 lat, bowiem 
Rada Gminy wyraziùa zgodæ na przedùuýenie koñczàcej siæ 
umowy najmu do 31 sierpnia 2015 roku.

Wspólne przewozy
Po to, aby uproúciã zaùatwianie spraw zwiàzanych

z wydawaniem zezwoleñ na uruchomienie linii
i zatwierdzaniem rozkùadu jazdy, Gminy: Koñskowola
i Miasto Puùawy zawarùy porozumienie dotyczàce 
organizowania wspólnych przewozów regularnych w ramach 
lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy 
Koñskowola i Gminy Miasto Puùawy. W myúl zawartych
w nim postanowieñ, Miasto bædzie wyznaczaã linie 
komunikacyjne, trasy przejazdu, zatwierdzaã rozkùady jazdy 
(z uwzglædnieniem opinii i uwag wójta), ustalaã ceny za 
przejazdy. Do obowiàzków Gminy naleýy natomiast budowa, 
remont i utrzymanie przystanków komunikacyjnych na 
wùasnym terenie. Gminie przysùuguje teý uprawnienie do 
ustalenia innego niý w mieúcie zakresu uprawnieñ pasaýerów 
do biletów ulgowych, za które trzeba zapùaciã.

Nowe drogi gminne
Wraz z poczàtkiem nowego roku naszej gminie przybædà 

dwie drogi, które zostaùy pozbawione kategorii dróg 
powiatowych. Sà to odcinki przebiegajàce przez teren naszej 
gminy: Poýóg Stary – Klementowice i Zakierzki – 
Klementowice. Wraz ze zwiækszonym stanem posiadania 
mienia, gminie przybædzie obowiàzków zwiàzanych
z utrzymaniem tych dróg.

Kredyt na kanalizacjæ
Rada postanowiùa zaciàgnàã poýyczkæ z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Úrodowiska w kwocie 240 tys. zù,
z przeznaczeniem na budowæ sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej w Koñskowoli.

B.F.

Z przyjemnoúcià informujemy, ýe na XII Miædzynarodowej 
wystawie kwiatów, roúlin, wyposaýenia i materiaùów do 
projektowania ogrodów ‘KWIATY 2005’, która odbyùa siæ
w dniach 1- 4 wrzeúnia 2005 r. w Moskwie, Bracia Dæbscy 
zdobyli zùoty medal za najlepszà jakoúã produkcji krzewów. 
Nagroda wielce prestiýowa, bo w wystawie wziæùo udziaù 600 
wystawców z 23 krajów, w tym 11 z Polski. Gratulujemy.

Moskwa, krzewy i ZÙOTO



otwarty na ludzi i ich problemy, liczy wiæc, ýe
w najbliýszym czasie bædzie „kapùanem dla 
wszystkich”. „Przychodzàc do Koñskowoli – 
wyznaje – czuùem siæ trochæ samotny. Myúlæ, ýe 
to byùo normalne, bo przecieý czùowiek 
przywiàzuje siæ do miejsca  i osób, a tu po dwóch 
latach nowe otoczenie. Ale cieszyùem siæ, ýe 
mnie tu przydzielono, bo wiele dobrych rzeczy 
sùyszaùem o tej miejscowoúci.. Po miesiàcu pracy 
mogæ powiedzieã, ýe mi siæ tu podoba.” Do Jego 
obowiàzków, oprócz oczywiúcie tych 
podstawowych, naleýy: prowadzenie grupy 
lektorów, Legionu Maryi, dzieciæcej scholi 
(wspólnie z organistà) oraz mùodzieýowej scholi 
(samodzielnie). Uczy katechezy w klasach V i VI 
Szkoùy Podstawowej w Chrzàchowie oraz
w II klasach Gimnazjum w Koñskowoli.

Interesuje siæ wædkarstwem, jazdà na nartach, 
piùkà noýnà i sportami ekstremalnymi (np. sportowà jazdà 
samochodowà). Sam, w miaræ moýliwoúci, wædkuje (lubi ùowiã 
szczególnie te duýe sumy…), jeêdzi konno, pùywa (wpùaw i na 
ýaglach), uczestniczy w spùywach kajakowych. Marzeniem 
ksiædza Grzegorza jest skok z samolotu na spadochronie oraz
z mostu na bungee tak, aby odrobinæ zanurzyã siæ w wodzie. Lubi 
graã na gitarze, tañczyã, podróýowaã, kocha góry i wodæ.

Bardzo ceni sobie codziennà, osobistà, spontanicznà modlitwæ, 
„po prostu – jak twierdzi – takà zwykùà rozmowæ z Panem 
Bogiem”. Chciaùby, ýeby w parafii coú siæ dziaùo, aby powstawaùy 
nowe grupy, by ýycie duszpasterskie caùy czas kwitùo, bo to daje 
zarówno satysfakcjæ ksiædzu, jak i przybliýa wiernych do Boga. 
„Nuda zabija, dlatego nie moýna staã biernie w miejscu” – 
wyznaje. Zaprasza wiæc wszystkich mùodych i trochæ starszych do 
wspóùpracy. Zachæca mùodzieý do uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy úw. o godz. 17.00, w czasie której liturgiæ oprawia 
nowopowstaùy zespóù.

Na podstawie rozmowy
Maùgorzata Stalæga

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 5

Powitanie

Po¿egnanie

W naszej parafii nastàpiùa zmiana personalna 
wúród ksiæýy wikariuszy. Odwoùany ks. Ryszard 
Ciosek, otrzymaù nominacjæ na proboszcza
w innej parafii, zaú do pracy u nas zosta³ 
skierowany mùody, pracujàcy dotychczas
w parafii Úwiætego Ducha w Cheùmie,
ksi¹dz Grzegorz Majkut.

Ksiàdz Grzegorz ma 29 lat i pochodzi z Lublina 
(par. Matki Boýej Róýañcowej mieszczàcej siæ
w dzielnicy Czuby). Od siódmego do trzynastego 
roku ýycia byù ministrantem, potem po zmianie 
miejsca zamieszkania zaprzestaù tej posùugi, bo 
jak mówi „ wstydziù siæ pójúã do nowego koúcioùa 
jako ministrant”. „Staùem pod chórem, gdzie byùo 
duýo wiæcej dziewczyn niý przy oùtarzu” – 
ýartuje. Skoñczywszy ZSZ, rozpoczàù naukæ w technikum, które 
ukoñczyù z tytuùem technika elektryka, choã czuù, ýe to nie jest to, 
co chciaùby w ýyciu robiã. Dlatego w klasie maturalnej podjàù 
decyzjæ o wstàpieniu do Seminarium Duchownego w Lublinie. 
„Do tej pory nie pojmujæ jak to siæ staùo, ýe jestem ksiædzem, moýe 
z czasem zrozumiem tajemnice kapùañstwa, jestem przecieý 
dopiero dwa lata po úwiæceniach” – wyznaje z uúmiechem. Na 
swoim obrazku prymicyjnym zawarù cytat z listu úw. Pawùa, 
którym kieruje siæ w swoim ýyciu: ” Dziú, jutro i pojutrze muszæ 
byã w drodze”. W 2003r. miaù zaszczyt, jako jeden z czterech 
polskich diakonów, uczestniczyã i udzielaã komunii  podczas 
Mszy úw. celebrowanej przez papieýa Jana Pawùa II, w czasie której 
nastàpiùa kanonizacja bù. Siostry Urszuli Ledóchowskiej. 
Uczestniczyù w Europejskich Spotkaniach Mùodzieýy 
organizowanych przez Braci z Taizé: w Barcelonie, Budapeszcie
i Paryýu.

Bez wàtpienia daje siæ poznaã jako kapùan z ogromnym 
poczuciem humoru, na Jego twarzy nie gaúnie uúmiech. Niestety, 
nie miaù jeszcze okazji dobrze poznaã nowych parafian, ale jest 

15 sierpnia 1920 roku, w úwiæto Wniebowziæcia Najúwiætszej 
Maryii Panny, pod Warszawà rozegraùa siæ jedna
z najwaýniejszych bitew w dziejach úwiata. Odniesione 
zwyciæstwo Wojska Polskiego nad armià bolszewickà nazwano 
Cudem nad Wisùà, a przebywajàcy wówczas w naszym kraju 
brytyjski dyplomata d'Abernon uznaù jà za osiemnastà spoúród 
dwudziestu decydujàcych bitew ludzkoúci.

Kaýdego roku w úwiæto Wniebowziæcia Najúwiætszej Maryii 
Panny w naszym koúciele parafialnym, po uroczystej Mszy 
úwiætej, jest akcent nawiàzujàcy do wydarzeñ z sierpnia 1920 
roku. Tak teý byùo w roku bieýàcym, kiedy to úwiætowaliúmy
85-tà rocznicæ „Cudu nad Wisùà”. Przypominajàc tamte 
wydarzenia Prezes Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego „Fara Koñskowolska”, Henryk Bartuzi, 
przeprowadzajàc apel polegùych powiedziaù miædzy innymi: 
„…o tamtych dniach sierpnia 1920 roku my i nastæpne pokolenia 
winniúmy pamiætaã. Dziú zadajemy sobie to pytanie: czy 
bædziemy pamiætaã? Czy z tej doliny, gdzie groby sà naszych 
dziadów i ojców – ginæli tam bowiem nasi parafianie – 
odejdziemy màdrzejsi i lepsi?

Pamiæã „Cudu nad Wisùà” to nasz obowiàzek i stàd ta 
symboliczna uroczystoúã i zùoýenie kwiatów pod pamiàtkowà 
tablicà wmurowanà w Kaplicy Matki Boýej i skromny apel 
polegùych.

Dla uczczenia 85-tej rocznicy wiekopomnego zwyciæstwa nad 

bolszewikami i oddania hoùdu tym, którzy zginæli – wzywam!!!
- wszystkich polegùych w wojnie z nawaùà bolszewickà

w latach 1918-1920 – stañcie do apelu,
- ksiæýe Ignacy Skorupko, który w úwiadomoúci Polaków staùeú 

siæ symbolem „Cudu nad Wisùà” – stañ do apelu,
- nasi parafianie, którzyúcie najwiækszà daninæ, daninæ swego 

ýycia zùoýyli dla Ojczyzny, a sà to: Mieczysùaw Darski, Jan 
Kowalik, Wùadysùaw Sykut, Michaù Kozak, Józef Wojdaszka, 
Paweù Kowalik, Kazimierz Capaùa, Jan Kapùon, Stanisùaw 
Sykut, Michaù Kozak, Jan Wojdaszka, Jan Ciotucha – wzywam 
was – stañcie do apelu,

- obroñcy Radzymina i Ossowa, którzy daliúcie przykùad 
bohaterstwa i mæstwa w obronie Ojczyzny – stañcie do apelu,

- wzywam wszystkich bezimiennych bohaterów pól bitewnych 
– stañcie do apelu,

- wzywam wszystkich, którzy w walce i cierpieniach daliúcie 
úwiadectwo wiernoúci Bogu i Ojczyênie – stañcie do apelu.
Polegùym niech Bóg bædzie nagrodà, bo „szli na úmierã po 

kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec i zginæli
z ranà w sercu”. Ostaù nasz naród i jest wolny, bo ocaliù wiaræ,
a na niej wszystko inne pobudowane byã moýe. Polsko Ojczyzno 
nasza, tyle razy we krwi skàpana, mæstwem swych synów i cór 
obroniùaú siæ sama, a polegùych w twojej obronie przyjmij Panie 
do swego Królestwa i spraw, aby bramy Raju otworzyùy siæ dla 
nich. Wieczny odpoczynek racz im daã Panie…”.

Henryk Bartuzi

Wieúci z parafii

Rocznica „Cudu nad Wisùà”
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Maùa szkóùka wúród wysokich krzewów. Pod 
úcianà stojaki, a w nich 16 rowerów. To oznacza, ýe 
niemal wszystkie dzieci, bo jest ich tu 21 w czterech 
oddziaùach, sà „zmotoryzowane”. Liczebnoúã 
poszczególnych klas jest bardzo nieliczna: kl. 0 – 2, 
kl.I – 5, kl.II – 6, kl.III – 8.

Z dzieãmi pracuje 4 nauczycieli, w tym 2 na 
peùnych etatach. Zatrudniony jest równieý pracownik 
socjalny w wymiarze 1/2 etatu oraz dyrektor bez 
wymiaru godzin dydaktycznych. We wszystkich 
oddziaùach prowadzone sà bezpùatne zajæcia z jæzyka 
angielskiego oraz logopedyczne.  Szkole  
przekazywana jest tylko ustawowa subwencja.

Czy zatem udaje siæ zwiàzaã koniec z koñcem?
Z tym pytaniem zwracam siæ do dyrektora szkoùy pana Józefa 
Gaika.

- Cudów nie ma. Utrzymujemy siæ z subwencji przekazywanej 
przez Urzàd Gminy, która w tym roku wynosi w granicach 4 tys. zù 
na jedno dziecko na rok. W wyniku ustaleñ z panià skarbnik 
otrzymujemy równe raty miesiæczne w wysokoúci 9.200 zù. Jest to 
úrednia miesiæczna z ogólnej subwencji przyznawanej za poprzedni 
rok kalendarzowy. Z tych úrodków pokrywane sà wynagrodzenia
z pochodnymi, koszty utrzymania budynku (wywóz úmieci, telefon, 
energia, ogrzewanie itp.) oraz remonty. Nauczyciele sà zatrudnieni 
na umowæ o pracæ na podstawie Kodeksu Pracy i nie sà 
wynagradzani z Karty Nauczyciela. Niektóre zajæcia prowadzone 
sà w klasach ùàczonych.

Rodzice dzieci nie úwiadczà ýadnych opùat, ale dyrektor bardzo 
sobie chwali wspóùpracæ z nimi i pracæ spoùecznà na rzecz szkoùy.

- Rodzice w tym roku zrobili bardzo duýo – mówi p. Gaik -
w wakacje pracowaùo okoùo 20 osób. Pomalowali wszystkie 
pomieszczenia, wyremontowali ùazienki i oúwietlenie, zrobili nowe 
szafki, uporzàdkowali teren wokóù szkoùy, urzàdzili kuchniæ, 
uszczelnili i pomalowali okna. To zaangaýowanie rodziców 
sprawia, ýe chce siæ tu pracowaã.

Nowy rok szkolny to równieý nowe nadzieje i troski 
dyrektora.

- Mamy za sobà juý okres poznawczy. Teraz bædziemy jeszcze 
bardziej angaýowaã siæ w sferæ dydaktycznà, by bardziej rozwijaã 
dzieci. Chcemy stworzyã dodatkowe zajæcia, w które 

zaangaýujemy rodziców, aby wyjúã z dzieãmi na 
zewnàtrz. Nowy rok kalendarzowy bædzie wiàzaù siæ 
z niýszà subwencjà, bo zmniejszyùa siæ liczba dzieci. 
W roku szkolnym 2004/2005 mieliúmy 27 dzieci, 
obecnie 21. W zwiàzku z tym sprawy finansowe bædà 
trudniejsze, ale jest to do zrealizowania. Prognozy 
demograficzne na lata nastæpne sà optymistyczne, 
bædzie wiæcej dzieci. Mam nadziejæ równieý, ýe 
dobrze ukùadajàca siæ wspóùpraca z wùadzami gminy
i SAPO bædzie kontynuowana. Pan wójt obiecaù nam 
úrodki z nowego budýetu na remont dachu i myúlæ, ýe 
sùowa dotrzyma, bo jest to w tej chwili najpilniejsze 
zadanie remontowe do wykonania.

Wracamy do poczàtku istnienia placówki i decyzji Pañstwa 
Gaików o prowadzenie szkoùy w Sielcach.

- Chcieliúmy pomóc tym ludziom. W szkolnictwie pracujæ ponad 
20 lat i nie spotkaùem takiego zaangaýowania rodziców
w walkæ o szkoùæ i tak znajàcych potrzeby wùasnych dzieci. 
Szczerze mówiàc nie liczyùem, ýe bædzie moýliwe poprowadzenie 
tej szkoùy na dùuýszà metæ. Jednak udaùo siæ. Dodam teý, ýe mojà 
ýonæ, która jest wielbicielkà kwiatów, urzekùy ùany róý na polach, co 
równieý miaùo wpùyw na naszà decyzjæ. To byùo szczæúliwe 
zrzàdzenie losu. Miùo siæ tu pracuje, w rodzinnej atmosferze. Dzieci 
sà miùe, cichutkie, bardzo wdziæczne. W ich oczkach widaã radoúã
i zadowolenie, i to potwierdza sùusznoúã decyzji. Myúlæ, ýe jeýeli 
dalej bædzie taka wspóùpraca jak do tej pory, to szkoùa bædzie istnieã, 
bo bez wspóùpracy nie ma racji bytu.

A jak szkoùæ w nowej formie oceniajà rodzice?
- Jestem wræcz zachwycona – mówi Anna Gæbal. Dzieci sà 

dopilnowane, a zajæcia bardziej róýnorodne. Obecnie mamy 
wiækszy kontakt z dyrekcjà i nauczycielami, zaœ atmosfera
w szkole jest bezstresowa. Wspólnie z caùymi rodzinami 
przeýywamy wszystkie uroczystoúci. Nikt nikogo nie przymusza,
a jednak chætnie pracujemy na rzecz szkoùy. Moim zdaniem ta 
zmiana wyszùa nam na plus.

- Wydaje mi siæ – zauwaýa A. Kozak – ýe nie ma znaczàcej 
zmiany w samym nauczaniu. Natomiast dzieci sà czæúciej 
nagradzane, np. idàce do I Komunii úw. otrzymaùy prezenty od 
dyrekcji. Widaã jednak wiækszà dbaùoúã o budynek szkoùy.

Boýenna Furtak

Losy publicznej szkoùy w Sielcach waýyùy siæ dùugo. Dzieci maùo, koszty utrzymania doúã wysokie. Przekazywana przez pañstwo subwencja 
oúwiatowa nie wystarczaùa na ich pokrycie. Po dùugich, a przy tym burzliwych dyskusjach, klamka zapadùa. Rada Gminy podjæùa uchwaùæ
o likwidacji szkoùy wraz z koñcem sierpnia 2004 r. Ale rodzice nie dali za wygranà. Znaleêli ludzi, którzy mieli juý doúwiadczenie
w prowadzeniu szkoùy niepublicznej. W efekcie tego, wraz z likwidacjà dotychczasowej placówki, Rada powierzyùa organizacjæ i prowadzenie 
Niepublicznej Szkoùy Podstawowej w Sielcach o uprawnieniach szkoùy publicznej, Dorocie Gaik z Poniatowej. Od momentu funkcjonowania 
placówki w nowych warunkach minàù juý rok. Jak wyglàda sytuacja na dzieñ dzisiejszy?

Obopólne zadowolenie

Dyrektor Józef Gaik

Uczniowie klas 0 i I: Patrycja Boruch, Ewelina Sykut, Micha³ Wróbel, Krzysio Kozak,
Agnieszka Gembal, £ukasz Kozak, Natalia JóŸwicka

oraz wychowawczyni Katarzyna Sugier.

Uczniowie kl. II i III: Aleksandra Gêbal, Cezary Ma³ecki, Anna Sykut, Patryk Rodoœ,
Karol Mkrtczian, Arsen Tamiroglian, Ma³gorzata Kowalik, Marcin Kruk, Szczepan Kozak,

Cezary Kozak, Ewelina Mkrtczian, Mateusz Wróbel, Karolina Wróbel,
Weronika Zió³ek i wychowawczyni Anna Cio³ek
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Przypatrujàc siæ jej ksztaùtom, barwie, 
pùatkom, pàczkom, listkom, nawet 
cierniom – myúlæ gwaùtu, jakýe to 
przeúliczne wszystko – napisaù J. Tuwim
o róýy. Ja chciaùam to wszystko opisaã 
úwiatùem, czyli oddaã na fotografii, ýeby 
zatrzymaã ten urok i podziwiaã piækno 
przez caùy rok – jak przystaùo na królowà.

Ogólnie bardzo lubiæ kwiaty, kocham je 
dostawaã i chcæ zatrzymywaã ich piækno 
na dùuýej, dlatego je fotografujæ. 
Dlaczego róýe? – powodów jest wiele. 
Przyjechaùam tu przed laty i urzekùy mnie kolorowe dywany 
poletek ciàgnàce siæ aý po horyzont –  to byùy wùaúnie róýe. 
Krzewy róý dostaùam w podarunku od koleýanki Anki, 
posadziùam je w ogródku, ale lato byùo deszczowe i poszczególne 
odmiany krótko cieszyùy moje oko. Dlatego postanowiùam 
zatrzymaã ich piækno na dùuýej, na fotografii. Myúlæ, ýe to mi siæ 
udaùo, proszæ tylko spojrzeã  na te kolory: aksamitna czerwieñ, 
czerñ, koral, róý, krem maêniæty czerwonym pædzlem, fiolet – 
toý to istna paleta barw. A ta biaùo – kremowa róýa Szopen, od 
úrodka jakby sùoneczko siæ w niej wykàpaùo. Czy Pani wie, ýe 
róýa Szopen miaùa nazywaã siæ Jan Paweù II? Odmiana ta zostaùa 
wybrana jako najpiækniejsza w tym roku. A tu druga faworytka – 
Miss Publicznoúci: Hokus – Pokus – ileý ona ma do 

W trakcie VIII Úwiæta Róý mieliúmy okazjæ podziwiaã róýe nie tylko ýywe, ale równieý te uwieñczone w fotografiach p.Teresy 
Orùowskiej na wystawie „Róýane impresje”. Wystawa wzbudziùa zainteresowanie Radia Lublin i „Dziennika Wschodniego”, co 
zaowocowaùo nagraniem radiowym i artykuùem prasowym. O tym, ýe pani Teresa jest profesjonalistkà w swym zawodzie mamy okazjæ 
przekonaã siæ na co dzieñ, bo Jej fotografie prezentowane sà w wydawnictwach prasowych i albumowych. Ma w swym dorobku 
równieý wystawy indywidualne: na Akademiach Rolniczych w Poznaniu i Lublinie, w miejscowym Oúrodku Kultury, na piæciu edycjach 
Wystawy Twórczoúci Rodzimych Artystów. Jej liczne prace zostaùy nagrodzone na konkursach. Jest laureatkà Nagrody Starosty 
Powiatu Puùawskiego w Dziedzinie Kultury.

Na pytanie: dlaczego szczególnie ukochaùa róýe jako obiekt swych zainteresowañ? – p. Teresa Or³owska odpowiedziaùa tak:

p o w i e d z e n i a …  T a  c z e r w o n a  
fotografowana rano – caùa w kropelkach 
rosy jakby posypana diamentami.

Ale ýeby nie byùo za nudno zabawiùam 
siæ jeszcze kojarzeniem nazwy róýy
z tùem, tu proszæ Szopen i nutki, tu Atol 
czyli koral, Dama de Cour z damà, ta
z olejkiem róýanym, bo piæknie pachnie, ta 
z zegarem, bo szybko gubi pùatki, ta 
karminowa i czysta jak usta dziewczyny. 
Fotografujæ je w róýnych porach 
kwitnienia, ta jest piækna w pàku, a ta 
rozwiniæta, w úrodku jakby dwa 
dzbanuszki na wodæ, ta w úrodku
z præcikami, przypomina maki.

Wystawæ oglàdajà wszyscy, ale szczególnie mnie cieszy, kiedy 
przystanie plantator i powie: u Pani na zdjæciu róýa jest 
piækniejsza, albo – skàd u Pani te barwy, a stàd, ýe sà pisane 
úwiatùem i duszà. W jednych odbija siæ poranek – sà surowe
i zamkniæte w sobie jakby uúpione, w drugich odbija siæ bùækit 
nieba, otwierajà siæ caùe, a pùatki zwijajà jakby w pokùonie, 
jeszcze w innych przeglàda siæ sùoñce a róýa zatrzymuje te 
muúniæcia promieni. Wszystko to skùada siæ na fotografiæ piæknà 
i prawdziwà. Te tutaj to wzór do namalowania obrazu.

Kiedyú usùyszaùam zdanie: „z kolorowych czasopism 
najbardziej lubiæ oglàdaã National Geografic, bo tylko tam 
zdjæcia sà prawdziwie naturalne, bez ýadnego retuszu”. Moje 
zdjæcia teý sà naturalne, a ile majà do pokazania.

Dlatego róze…

Malowaùem Ciæ kolorami,
Ùàk zapachem czystym,
W bezgùoúnym motyli ùopocie,
Pod tryumfalnym tæczy ùukiem.

Marcin „Yperyt” Przydatek
W nieustajàcych poszukiwaniach trafiù do Koñskowoli, która, jak 

twierdzi, urzekùa go swym urokiem, i z której wywodzà siæ rodzinne 
korzenie. Marcin „Yperyt” Przydatek (mieszkaniec Puùaw), bo o nim 
mowa, to mùody czùowiek o prawdziwie artystycznej duszy. Wciàý 
poszukuje specyficznego klimatu i tematów do tworzenia, najczæúciej 

Malarz okolic i … Koñskowoli
odnajdujàc je w naturze. W Jego twórczoúci bardzo znaczàcy 
motyw, aczkolwiek nie jedyny, stanowi architektura. Znawca 
tematu, mgr sztuki Igor Wæch napisaù: „Marcin jest artystà 
wszechstronnym tak do tematyki jak i do technik. Oprócz rysunku, 
malarstwa czy grafik eksperymentuje z przetworzonà formà batiku”. 
Pan Marcin do tej pory uwieczniù w swych obrazach i rysunkach 
Puùawy, Kazimierz, Goùàb, Janowiec…, obecnie przyszùa pora na 
Koñskowolæ. Precyzyjne rysunki piórkiem, podmalowane 
akwarelà, w doskonaùy sposób odzwierciedlajà obraz dzisiejszej 
Koñskowoli, tworzàc architektoniczny cykl. Z ùatwoúcià moýna na 
nich rozpoznaã poszczególne zakàtki, budowle, detale 
architektoniczne, a nawet prywatne domki. Zabytkowej 
architekturze towarzyszy pejzaý, ze szczególnym uwzglædnieniem 
róý. W Koñskowoli zadebiutowaù wystawà w trakcie tegorocznego 
Úwiæta Róý, obecnie prezentuje cykl obrazów „Zabytki 
Koñskowoli” na wystawie w Gminnym Oúrodku Kultury, której 
otwarcie miaùo miejsce 9 wrzeúnia.

Pisze równieý wiersze i ksiàýki. „Aýeby byùo ciekawiej pisze je 
ræcznie, jak úredniowieczni skrybowie i oczywiúcie sam ilustruje 
oraz oprawia introligatorsko” (Igor Wæch).

Dla peùnego obrazu „Yperyta” naleýy dodaã, ýe ma na swym 
koncie liczne wystawy, a Jego prace znajdujà siæ w zbiorach 
prywatnych w Anglii, Francji, USA, Holandii.

B.F.

Wystawy: „Róýane impresje” i „Zabytki Koñskowoli”, 
moýna oglàdaã w dolnej sali Gminnego Oúrodka Kultury do 
koñca wrzeúnia. Zapraszamy.

Marcin Przydatek z reporterk¹ Radia Lublin w takcie otwarcia wystawy



zaúwiadczajà ksiægi parafialne – troje z nich wyraziùo wyraênà 
wolæ pochowania w naszym koúciele parafialnym. Co ich do 
tego skùoniùo – nie wiadomo. W kaýdym razie takie 
zachowanie nie byùo odosobnione – na cmentarzu przy 
úwiàtyni pochowano m.in. wczeúnie zmarùe córki barona Jana 
Fryderyka Szczeydowicza, dowódcy wojsk prywatnych 
ksiæcia Augusta Czartoryskiego.

O rozwoju Dworu oraz samej Koñskowoli úwiadczy i ten 
fakt, ýe tylko miædzy 1721 a 1786 w kryptach koúcioùa 
parafialnego pochowano ok. 70 przedstawicieli stanu 
szlacheckiego oraz ok. 30 znaczniejszych  mieszczan! Dla 
porównania – w kryptach Archikatedry Lubelskiej 
odnaleziono ùàcznie sto kilkadziesiàt pochówków, zùoýonych 
w nich od XVI do XVIII wieku…

W kaýdym koúciele wyznaczone byùy mniej oraz bardziej 
prestiýowe miejsca skùadania zmarùych. Podobnie i w naszej 
úwiàtyni – szlachta chowana byùa w krypcie pod oùtarzem úw. 
Andrzeja, zwanej po ùacinie „Nobilium” – a wiæc 
„Szlacheckà”. Jednak – jak siæ wydaje – najbardziej 
prestiýowym miejscem pochówku byùa krypta pod kaplicà 
póùnocnà – ta, gdzie znajduje siæ pomnik symbolizujàcy 
Vanitas-Marnoúã Ýycia. Tam wùaúnie spoczæùy ciaùa 
przedstawicieli rodziny Witkowskich i wspomnianego wyýej 
Hiacynta Tokarskiego, jak równieý ýony Ekonoma 
koñskowolskiego – Elýbiety Dàbrowskiej. 

Moýliwoúã peùnego poznania historii koúcioùa farnego
w Koñskowoli uzaleýniona jest od przeprowadzenia 
kompleksowych badañ archi tektonicznych oraz 
archeologicznych, w tym szczególnie w kryptach. Badania 
takie bædà prowadzone, a mamy nadziejæ, ýe rozpocznà siæ 
jeszcze w tym roku.

Pierwszym ich etapem bædà badania w tzw. krypcie 
póùnocnej, wykorzystywanej nieprzerwanie od XVI do
XVIII w.

W czasie konsultacji z Panem Rafaùem Niedêwiadkiem, 
którego firma Archee prowadziùa prace w kryptach 
Archikatedry Lubelskiej, oraz Urzædem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zadecydowano o przeprowadzeniu 
maksymalnie szerokiego zakresu prac badawczych w tej 
krypcie. Planowane jest, ýe obok archeologów przy projekcie 
pracowaã bædà: historycy sztuki, architekt, antropolog

Ksiægi parafialne stanowià niezwykle cenne êródùo wiedzy 
o XVIII wiecznym rozwoju Koñskowoli i wzroúcie jej 
znaczenia.

W ich úwietle widaã, jak wiele nasza miejscowoúã 
z a w d z i æ c z a  k s i æ c i u  A u g u s t o w i  A l e k s a n d r o w i  
Czartoryskiemu, wùaúcicielowi tutejszych dóbr od 1732 r.

Do tego roku wszystkich mieszkañców Koñskowoli, w tym 
folwarku, okreúlano jako pochodzàcych z Miasta (po ùacinie – 
w którym to jæzyku pisane byùy ksiægi – Koñskowola 
nazywana byùa Oppidium). Ale juý w 1738 r. w ksiægach 
pojawia siæ ùaciñska nazwa „Aula”, która oznacza Dwór – 
czyli folwark – koñskowolski. Dwór ten stanowiù centrum 
administracyjne nadwiúlañskich dóbr Czartoryskich, 
obejmujàcych 33 wsie, 7 wydzielonych folwarków, kilka 
miast oraz liczne karczmy, zajazdy, browary, gorzelnie tartaki, 
jatki oraz cegielnie.

Najwaýniejszym urzædnikiem Dworu byù Ekonom, 
zarzàdzajàcy tym potæýnym kompleksem majàtkowym. 
Prawdopodobnie pierwszym sprawujàcym ten urzàd
z nominacji ksiæcia Augusta byù Franciszek Dàbrowski; jego 
nastæpcà (przed 1781 r.) zostaù Franciszek Jastrzæbski. 
Kolejnym urzædnikiem dworskim byù Pisarz Prowentowy; za 
pracæ browarów odpowiadaù Pisarz Browarny. Okoliczne 
folwarki i poszczególne miejscowoúci bàdê podlegaùy 
bezpoúrednio Ekonomowi koñskowolskiemu, bàdê byùy 
dzierýawione szlachcie zwiàzanej z Czartoryskimi. Znamy 
kilka nazwisk takich dzierýawców. Mikoùaj Tokarski 
gospodarowaù  w  Pu lkach ,  Hiacyn t  Olszewsk i
w Nowodworze, w Poýogu tamtejszym folwarkiem 
administrowaù Adam Maleciñski. Na Dworze koñskowolskim 
oraz poszczególnych folwarkach rezydowaùo równieý i wielu 
innych przedstawicieli szlachty – z ksiàg parafialnych 
dowiadujemy siæ o tych, którzy zmarli i zostali pochowani
w naszym koúciele. Wúród nich byùy teý osoby bardzo 
znaczne, jak okreúlony jako „Wspaniaùy i Hojny” Jakub 
Wolañski, wywodzàcy siæ prawdopodobnie z ziemi 
kijowskiej.

Nie jest jeszcze wyjaúnione, w jaki sposób z Koñskowolà 
zwiàzani byli przedstawiciele rodu Witkowskich, równieý 
najprawdopodobniej pochodzàcych z okolic Kijowa. Nie byli 
oni bezpoúrednio zwiàzani z naszà miejscowoúcià, bo ich 
dobra znajdowaùy siæ w parafii Opole Lubelskie, a jednak – co 
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Koñskowola w XVIII w. w úwietle ksiàg parafialnych

Informacja o œmierci Andrzeja Stanis³awa Tucci, kanonika kamienieckiego,
przez 44 lata piastuj¹cego funkcjê proboszcza koñskowolskiego.

Ksiêgi parafialne - informacja o œmierci Tomasza Witkowskiego (zm. 5 lutego 1763)
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i dendrochronolog. Przeprowadzone bædà takýe ekspertyzy 
paleobotaniczne obiektów rozpoznanych w tej krypcie. Prace 
koordynowane bædà przez Pana Rafaùa Niedêwiadka.

W chwili obecnej oczekujemy wizyty kostiumologów
z Uniwersytetu Mikoùaja Kopernika w Toruniu, 
zainteresowanych konserwacjà zabezpieczonych przez nas 
strojów szlacheckich z XVIII w.

Efektem tej wizyty bædzie opracowanie kompletnego 
kosztorysu prac badawczych oraz konserwatorskich w krypcie 
póùnocnej; bædzie on podstawà wniosku o dotacjæ Ministra 
Kultury. Szansæ na ministerialne fundusze mamy znacznà, bo 
poparcie tego wniosku obiecaù Urzàd Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (zadanie to zostanie oficjalnie 
wpisane do planu pracy Konserwatora na 2006 r.) oraz 
pracownicy naukowi Uniwersytet Mikoùaja Kopernika
w Toruniu. Juý w czerwcu tego roku o swoim poparciu idei 

udostæpnienia krypty zapewniaù teý dr Adam Soãko, Dyrektor 
Naukowy Muzeum Narodowego w Poznaniu, pod którego 
kierownictwem prowadzona byùa jej eksploracja. 
Niebagatelne znaczenie ma fakt, ýe w projekcie bædzie 
uczestniczyùa „Fara Koñskowolska” – wnioski  
uwzglædniajàce udziaù organizacji pozarzàdowych majà 
wiæksze szanse powodzenia.

Jakie bædzie zadanie „Fary” w planowanym projekcie? 
Naszym podstawowym zadaniem bædzie promocja wyników 
prowadzonych badañ oraz poczynionych odkryã. Juý 
nawiàzaliúmy w tym zakresie wspóùpracæ z regionalnymi 
mediami.

Proces renowacji krypty póùnocnej potrwa ok. 2-3 lat; 
dopiero po jego zakoñczeniu bædziemy mogli jà w peùni 
udostæpniã zwiedzajàcym.

Przemysùaw Pytlak

W poùowie XVII wieku wùaúcicielem Koñskowoli byù Ùukasz 
Opaliñski. Ùàczy siæ z jego osobà odbudowæ rezydencji po 
zniszczeniach szwedzkiego „potopu”. O urodzie i przepychu  
koñskowolskiego zamku  z tego okresu pisali poeci. Wzmiankæ
o nim znajdujemy w barokowym wierszu z 1661 roku. Autorem 
wiersza jest  Jan Andrzej Morsztyn, który zadedykowaù zbiór 
poetycki 210 wierszy Lutnia - Ùukaszowi Opaliñskiemu.
W zbiorze tym znajdujemy ten oto wiersz:

DO JEGOMOÚCIA PANA ÙUKASZA ZE BNINA 
OPALIÑSKIEGO,  MARSZAÙKA NADWORNEGO 
KORONNEGO

Posyùam Ci, Marszaùku, lutnià po kolædzie,
Lubo-ã siæ strojnà bædzie zdaùa, lub nie bædzie:

Wiesz, ýe od nas daleko po struny do Rzymu
I ýe siùa potrzeba do strojnego rymu;

Wiesz i to, ýe ta wolnoúã w Polszcze u nas bywa,
Ýe siæ jeden drze, drugi beczy, trzeci úpiewa;

Wiesz i to, ýe przy gùoúnej i ludnej kapeli
Kaýdy siæ graã i kaýdy zaúpiewaã oúmieli-

A zatem wyrozumiej, ýe za twoje zdrowie
Przy twym Maãku moja teý lutnia siæ ozwie.

Ale nie wiem, jeúli siæ z twà muzykà zgodzi,
Bo twoja tabulatura wyýszym kluczem chodzi,

Ba, i cudowna jakaú: bo masz widzæ w ræku
Stypuùæ utoczonà wprawdzie i be sæku,

Ale tak peùnà rzàdu, ýe kiedy takt daje,
Kaýdy dobywa gùosu, póki mu go staje;

Podczas siæ teý zaostrzy z obu stron i wielu,
Kiedy z nuty wykroczà, siæga po gardzielu.

Partesy twe osobnej sà peùne nauki,
Nie znajdziesz w nich na skrzypki i lutennej sztuki

I nie úpiewasz wiæc miædzy ziemiany swojemi,
Tylko na sejmik b-fa albo na sejm be-mi,

Albo gdy siæ twa lutnia w powagæ nastroi,
Przypominasz tym wiekom, co úpiewano w Troi,

Albo angielskà nutæ, naszym krajom krzywà,
Zagùuszasz melodyjà gùoúnà i prawdziwà,

Albo jeúli linià ciàgniesz w tablaturze,
Zaraz jà znaã w ogrodzie, na dachu, na murze,

I jak Amfion grajàc gromadzisz o kupy
Marmury w Spytkowicach, w Koñskiej Woli sùupy.

A moja lutnia doùem- lec spysznieje z dekà,
Kiedy: „Marszaùek przeciæ pochwaliù jà”- rzekà,

I bædzie tym bezpieczniej nuciã, póki ýywa:
„Niech zdrów bædzie Marszaùek! Viva! Viva! Viva!”

… w Koñskiej Woli sùupy…
Wiersz powstaù przed ponad piæciuset laty, jest wiæc trudny do 

zrozumienia dla nas – ludzi XXI wieku. Z tego powodu wymaga 
objaúnienia. Jego autor Jan Andrzej Morsztyn byù dworzaninem 
Jana Kazimierza, zaufanym królowej Ludwiki Marii, znanym 
poetà. Jego wiersze majà kwiecisty styl, zawierajà wiele róýnych 
ú rodków ar tys tycznych ,  pos iada jà  „s t ro jny  rym”,  
charakterystyczny dla utworów baroku.

Lutniæ przesùaù poeta „po kolædzie”, czyli w upominku 
noworocznym marszaùkowi Ùukaszowi Opaliñskiemu, dajàc w ten 
sposób wyraz szacunku i uznania.

Ùukasz Opaliñski, byù dygnitarzem cieszàcym siæ opinià 
czùowieka prawego i màdrego. Paraù siæ teý literaturà, podejmujàc 
tematy odnoszàce siæ do spraw publicznych. Byù autorem 
úwiatùego dialogu (1641) pt. Rozmowa Plebana z Ziemianinem 
albo Dyskurs o postanowieniu teraêniejszym Rzeczpospolitej
i o sposobie zawierania sejmów. Utwór ten byù projektem reformy 
polskiego parlamentaryzmu. Marszaùek ogùosiù teý po ùacinie 
utwór (1648) pt. Obrona Polski przeciw Janowi Barclayowi, 
opiewajàcy Polskæ szlacheckà. Opaliñskiemu przypisuje siæ takýe 
autorstwo traktatu (1651) pt. Krótka nauka budownicza dworów, 
paùaców, zamków, podùug nieba i zwyczaju polskiego.

W przytoczonym wierszu Morsztyn nawiàzuje w aluzjach do 
wyýej wymienionych dzieù Opaliñskiego. Dedykacja Lutni byùa 
teý rezultatem akcji politycznej. Morsztyn staraù siæ poetyckim 
podarunkiem usposobiã pozytywnie marszaùka do planów 
elekcyjnych Ludwiki Marii ( chodziùo o elekcjæ vivente rege
i wybór francuskiego kandydata na tron polski). Zbliýenie 
wywoùane Lutnià i hoùdem zùoýonym Opaliñskiemu w wierszu 
dedykacyjnym zbioru okazaùo siæ krótkotrwaùe, szybko 
zakoñczone radykalnym pogorszeniem siæ stosunków, gdyý obaj 
poeci pretendowali do stanowiska podkanclerzego koronnego, 
zresztà bez powodzenia.

W wierszu Morsztyn odwoùuje siæ do uprawnieñ zwiàzanych
z urzædem marszaùka, stàd cytowana stypuùa, czyli laska 
marszaùkowska. Porównuje teý Opaliñskiego do Amfiona, czyli 
mitycznego muzyka greckiego, który muzykà swà czarowaù 
kamienie, tak ýe uùoýyùy siæ w siedmiobramny mur Teb.

Wyraziù teý pochwaùæ dla urody i przepychu rezydencji jednego
z najbogatszych magnatów.

Ten najbardziej interesujàcy nas fragment wiersza …w Koñskiej 
Woli sùupy…dotyczy oczywiúcie- Koñskowoli. Wówczas 
funkcjonowaùa ta wùaúnie nazwa miasta. Cytowane sùupy to 
ozdobne filary lub kolumny.

Z powyýszej analizy wiersza moýna wnioskowaã, ýe Ùukasz 
Opaliñski, dawny wùaúciciel Koñskowoli byù wyjàtkowym 
czùowiekiem swojej epoki. Jako prekursor Oúwiecenia, przez swà 
poezjæ i dziaùalnoúã przyczyniù siæ do poprawy sytuacji
w ówczesnej Rzeczpospolitej.

Dorota Chyl
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Podniosùe obchody 25-lecia powstania NSZZ „Solidarnoúã” 
skùaniajà do przypomnienia, jak do tego doszùo. Tak naprawdæ 
Polacy dàýyli do zmian wiele lat wczeúniej niý w sierpniu’80. 
Zaczæùo siæ w czerwcu 1956 r., kiedy to Poznaniacy zaprotestowali 
przeciwko rzàdom komunistycznym i ciæýkim warunkom ýycia. 
Potem demonstrowano w Warszawie w 1968 r. Póêniej zaczæto 
strajkowaã na Wybrzeýu w 1970 r. i Radomiu w 1976 r. 
Przeùomowym momentem w walce Polaków byù wybór w 1978 r. 
kardynaùa Karola Wojtyùy na papieýa. Przyjàù on imiæ Jana Pawùa II.

Te wszystkie wydarzenia zwiastowaùy wielkà rewolucjæ, która 
nie polegaùa na przemocy, ale pokojowym zaùatwieniu spraw. 
Nastàpiùa ona 14 sierpnia 1980r. kiedy to stoczniowcy Gdañscy 
zaprotestowali przeciwko podwyýce cen produktów we wszystkich 
sklepach w Polsce i zwolnieniu Anny Walentynowicz. Wnet fala 
strajkowa ogarnæùa caùe Wybrzeýe od Elblàga po Szczecin.

Stoczniowcy powoùali w Gdañsku Miædzyzakùadowy Komitet 
Strajkowy (MKS) z byùym pracownikiem stoczni, elektrykiem 
Lechem Waùæsà. Strajkujàcy w Gdañsku ustalili listæ 21 postulatów, 
z których najwaýniejszy dotyczyù utworzenia wolnych zwiàzków 
zawodowych.

Mieszkañcy Pomorza ýywo zareagowali na te wydarzenia, 
przynoszàc pod bramæ Stoczni kwiaty i ýywnoúã. Wùadze ustàpiùy 
dopiero 30 sierpnia, kiedy to podpisano umowæ w Szczecinie,
a dzieñ póêniej w Gdañsku. W pamiæci wszystkich utkwiù obraz 
Lecha Waùæsy podpisujàcego porozumienie wielkim, czerwonym 
dùugopisem, w úrodku którego znajdowaù siæ wizerunek Ojca 
Úwiætego. Dokument zawieraù zgodæ na rejestracjæ Niezaleýnego 
Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego (NSZZ) „Solidarnoúã”. 
Choã w stanie wojennym zwiàzek zawieszono, a jej czùonków 
internowano, to jednak odýyù w czerwcu 1984 r., by zbudowaã
III RP.

Z caùà pewnoúcià wydarzenia z Wybrzeýa zmieniùy nie tylko 
Polskæ, ale i Europæ.

Smutny jest fakt, iý wielu Polaków niewiele wie o tamtych 
wydarzeniach sprzed 25 lat. Mam jednak nadziejæ, ýe moi 
rówieúnicy bædà o tym pamiætaã i wiedzæ o „Solidarnoúci” przekaýà 
przyszùym pokoleniom.

Piotr Krzyýanowski, kl. II a

Czym dla mnie jest „Solidarnoúã”?
„Solidarnoúã” dla mnie znaczy, ýe mogæ napisaã to co myúlæ. 

Samo sùowo Solidarnoúã ma dla mnie wielkie znaczenie. Zawiera 
ono w sobie caùà treúã mej nauki, tzn. Solidnie dar nieúã, czyli 
staraã uczyã siæ w peùni. Dla mnie solidarnoúã jest poúwieceniem, 
oddaniem. Zgraniem mojego dàýenia do lepszych celów,
z dàýeniami kolegów (jeýeli mamy wspólny cel).

Solidarnoúã! – to sùowo mówi mi, ýe solidarnie znaczy uczciwie, 
bioràc pod uwagæ dobro innych ludzi. Pomagaã nieustannie i wciàý 
na nowo niestrudzenie wspieraã pracæ dziadków, ojców i swojà.

Damian Przepiórka, kl. I d

Moim zdaniem powstanie NSZZ „Solidarnoúã” byùo bardzo 
waýnym zrywem niepodlegùoúciowym. Jej dziaùacze podjæli 
patriotycznà dziaùalnoúã wúród robotników w odpowiednim 
momencie. Powaýne problemy gospodarcze nækajàce ogarniæty 
kryzysem kraj, zdominowany przez komunistów, wywoùaùy 
niezadowolenie spoùeczeñstwa, co spowodowaùo strajki. Ówczesne 
wùadze postanowiùy stùumiã strajki przy uýyciu doraênych 
podwyýek. Sposobem tym, nie wszystkim udaùo siæ „zamydliã” 

oczy. Wielu Polaków postanowiùo walczyã o naprawdæ wolnà 
Polskæ.

W sierpniu 1980 r. podpisano porozumienia, w których rzàd 
zobowiàzaù siæ speùniã postulaty stoczniowców. Udaùo siæ 
wywalczyã wolne soboty, prawo do wolnych zwiàzków 
zawodowych, prawo do strajków. W 1981r. nowe wùadze 
postanowiùy zniszczyã „Solidarnoúã”. Kiedy róýne metody 
zawiodùy wprowadzono stan wojenny, tùumaczàc tæ decyzjæ 
realnym zagroýeniem ze strony ZSRR.

O czasach tych jakýe wymownie mówià nam m.in. piosenki 
Jacka Kaczmarskiego. W jednej z nich pt. „Obùawa” 
represjonowani i przeúladowani dziaùacze „Solidarnoúci” zostali 
porównani do wilków, a agenci SB i funkcjonariusze MO do psów 
goñczych. Maùe wilczki sà w niej symbolami ofiar stanu 
wojennego: „I spaùy mùode wilczki dwa – zupeùnie úlepe jeszcze 
wtem stary wilk przewodnik, co ýycie dobrze znaù
Ùeb podniósù warknàù groênie, aý mnà szarpnàù dreszcz”.

„Solidarnoúã” daùa naszym rodakom poczucie jednoúci
i wspólnej siùy, jakà daje wspóùpraca, nauczyùa ona ludzi 
wytrwaùoúci. Polacy pokazali úwiatu po raz kolejny, ýe 
najwaýniejszymi wartoúciami sà: honor, ojczyzna i godnoúã 
osoby ludzkiej.

Helena Orzechowska, kl. III d

„Solidarnoúã” jest dla mnie organizacjà, bez której nie 
mielibyúmy wolnego i demokratycznego pañstwa. Powstanie 
Niezaleýnego Samorzàdowego Zwiàzku Zawodowego 
„Solidarnoúã” byùo historycznym momentem, gdyý po raz 
pierwszy od kilkudziesiæciu lat powstaùa organizacja niezaleýna 
od wùadz komunistycznych. Domagaùa siæ nie tylko polepszenia 
warunków ýycia, ale równieý przywrócenia podstawowych praw 
obywatelskich. Chociaý wprowadzono stan wojenny, a wielu 
dziaùaczy „Solidarnoúci” trafiùo do wiæzieñ, czùonkowie zwiàzku 
dziaùali w podziemiu (wydawali gazety, ksiàýki, a nawet nadawali 
audycje radiowe). „Solidarnoúã” powinna byã dla Polaków 
wzorem do naúladowania.

Ùukasz Bartuzi, kl. I a

Moim zdaniem „Solidarnoúã” wywarùa duýy wpùyw na obecny 
stan ýycia. Dziæki opowieúciom dziadka mogùam dowiedzieã siæ, 
jak wyglàdaùo ýycie ludzi 25 lat temu, jak ýyli w stanie wojennym. 
„Solidarnoúã” doprowadziùa do obrad Okràgùego Stoùu, który 
miaù bardzo duýy wpùyw na przyszùy ustrój pañstwa. Zwiàzek ten 
obaliù ustrój komunistyczny i utworzyù rzàd z Tadeuszem 
Mazowieckim na czele. Dziæki temu zwiàzkowi pañstwo polskie 
jest demokratyczne i ludzie majà swobodæ wypowiedzi.

Barbara Gryka, kl. I a

Powstanie Niezaleýnego Samorzàdowego Zwiàzku 
Zawodowego „Solidarnoúã” byùo przeùomowym momentem dla 
Polski i Europy. Poprzez swojà dziaùalnoúã Polacy po raz kolejny 
udowodnili, ¿e potrafià siæ zjednoczyã w walce o lepsze jutro.

Jan Bernat, kl. II b

Przepraszamy
Chochlik drukarski sprawiù, ýe wúród prymusów

z  n a j l e p s z y m i  o c e n a m i  ( l i s t a  d r u k o w a n a
w wakacyjnym numerze ECHA) zabrakùo jeszcze jednego, 
bardzo dobrego ucznia, jest nim: Michaù Kuúmierz, úrednia 
ocen 5,0 – uczeñ kl. II c Gimnazjum.

Gimnazjaliœci o „Solidarnoœci”
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Czytanie jest swoistym kluczem do wiedzy, która zapewnia 
czùowiekowi sukces. Ale czùowiek nie rodzi siæ od razu 
czytelnikiem. Do tej roli naleýy mùodego czùowieka przygotowaã. 
Nasuwa siæ pytanie: czy w dobie telewizji, komputerów, Internetu, 
dzieci bædà chciaùy czytaã? Co zrobiã, by robiùy to
z przyjemnoúcià?

Od najmùodszych lat naleýy sukcesywnie zwracaã uwagæ na 
ksztaùtowanie wszystkich elementów kultury czytelniczej. Trzeba 
obudziã w dziecku zapaù do ksiàýek, sprawiã, by czytanie nie byùo 
jedynie przykrym obowiàzkiem i ograniczaùo siæ do 
obowiàzkowych lektur w szkole, ale by staùo siæ potrzebà i pasjà. 
Mimo, iý obserwuje siæ wyraêny spadek poziomu czytelnictwa 
wúród dzieci i mùodzieýy, a takýe wúród dorosùej czæúci 
spoùeczeñstwa, rola ksiàýek jest niepodwaýalna. Dziæki niej 
czytelnik ma moýnoúã poznawania otaczajàcej go rzeczywistoúci, 
poszerzenia wiedzy o otaczajàcym úwiecie, uczenia siæ 
odróýniania dobra od zùa. Dostarcza ona bogactwa przeýyã 
wewnætrznych i ksztaùtuje charaktery. Powinniúmy wiæc zadbaã
o to, by kontakt z ksiàýkà rozpoczàù siæ jak najwczeúniej.
W ostatnich latach wiele mówi siæ o roli gùoúnego czytania 
dzieciom. Ma to na celu rozbudzenie w dziecku zainteresowania 
ksiàýkà, rozwijanie zainteresowañ, sprawienie, by czytanie 
stawaùo siæ przyjemnoúcià. Ponadto gùoúne czytanie uczy dzieci 
myúlenia, rozwija ich wyobraêniæ, uùatwia samodzielne czytanie, 
wzbogaca sùownictwo, uùatwia poprawne pisanie, a przede 
wszystkim daje kontakt z bogactwem doúwiadczeñ niemoýliwych 
do zdobycia samemu oraz wzmacnia wiæzi miædzy dorosùymi a 
dzieãmi. Czytanie niewàtpliwie zapobiega uzaleýnieniu siæ od 
telewizji czy komputera, wyrabiajàc na caùe ýycie nawyk czytania.

Nie wolno zapominaã przy tym o ogromnej roli domu 
rodzinnego jako úrodowiska, które pierwsze musi zaszczepiã
w dziecku potrzebæ obcowania z ksiàýkà. Jeýeli w domu uczeñ nie 
styka siæ z literaturà, to nie odczuwa potrzeby korzystania w szkole 
ze zbiorów bibliotecznych. W zwiàzku z tym z roku na rok 
obserwujemy spadek zainteresowania uczniów ksiægozbiorem 
biblioteki szkolnej.

Co zrobiæ, by uczniowie czêœciej siêgali po ksi¹¿ki?

By temu zapobiec, w wyniku wspóùpracy nauczyciela polonisty 
i bibliotekarza, powstaù program podnoszàcy stan czytelnictwa
w Szkole Podstawowej w Chrzàchowie, którego zaùoýenia caùy 
czas sà wdraýane w ýycie.

Niewàtpliwie z naszej strony zachætà do czytelnictwa sà 
coroczne przyjæcia pierwszoklasistów w poczet czytelników. 
Kaýdy uczeñ po przeczytaniu ciekawej ksiàýki moýe zachæciã 
swoich kolegów do czytania poprzez wykonanie ilustrowanej 
karty katalogowej, która nastæpnie jest wùàczana do ilustrowanego 
katalogu dla najmùodszych znajdujàcego siæ w bibliotece.
W ramach programu wúród mùodszych klas przeprowadzony 
zostaù konkurs piæknego czytania, podczas którego chætni mieli 
moýliwoúã zaprezentowania swoich umiejætnoúci gùoúnego 
czytania. Najlepsi zaú zostali nagrodzeni.

Opracowany program skierowany zostaù równieý, a moýe 
przede wszystkim, do uczniów klas starszych. Po przeczytaniu 
ciekawej ksiàýki uczniowie mogà siæ dzieliã ze swoimi kolegami
i koleýankami wraýeniami, poprzez tworzenie ich wùasnego 
katalogu ciekawych ksiàýek. Robià to wypeùniajàc karty 
katalogowe, których wzór zostaù zaproponowany przez nich 
samych.

W realizacjæ programu podnoszàcego czytelnictwo wùàczone 
zostaùy równieý zajæcia úwietlicowe, przeznaczono bowiem jeden 
dzieñ w tygodniu na gùoúne czytanie ksiàýek i rozmowy o nich. 
Niezaleýnie od wymienionych powyýej dziaùañ, jak co roku, 
nawiàzana zostaùa wspóùpraca bibliotekarza z wychowawcami 
klas, w ramach której klasowi ùàcznicy z bibliotekà na bieýàco 
informujà wychowawców o liczbie przeczytanych przez uczniów 
ksiàýek i terminowoúci ich zwrotu. Odbywajà siæ lekcje 
biblioteczne, które uczà úwiadomego korzystania z literatury 
popularnonaukowej. Podczas lekcji jæzyka polskiego zaú 
uczniowie uwraýliwiani sà na koniecznoúã korzystania ze 
sùowników, encyklopedii i wydawnictw popularnonaukowych
w celu powtórzenia i zdobycia nowej wiedzy.

Magdalena Pioú
(nauczyciel j. polskiego z SP w Chrzàchowie)

Blisko 100 regionalistów z 60 stowarzyszeñ wziæùo udziaù w VII 
Sejmiku Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbyù siæ 
w dniach 2- 4 wrzeúnia w Cycowie na Ziemi Ùæczyñskiej. 
Zaproszenie do udziaùu z przyjemnoúcià przyjæùo teý 
Koñskowolskie Towarzystwo Regionalne.

W czasie Sejmiku nastàpiùo uroczyste otwarcie Izby Regionalnej 
Towarzystwa Przyjacióù Ziemi Ùæczyñskiej. W pobliýu, a wùaúciwie 
naprzeciw tejýe Izby, stoi pomnik ku czci zaùoýyciela miasta Ùæczna, 
Jana Tæczyñskiego, kasztelana krakowskiego. Ten sùawny ród 
zapisaù siæ i w naszej koñskowolskiej historii. Wspomniany Jan 
Tæczyñski byù ojcem Gabryela i dziadkiem Andrzeja Tæczyñskiego - 
zaùoýyciela miasta Koñskowola (1532 r.). Autorem w/w pomnika, 
jak i otwartej na ten dzieñ wystawy malarstwa i rzeêby, byù Stanisùaw 
Winiarski. Wystawiono tam równieý dokumentacjæ fotograficznà
„Z przeszùoúci Ùæcznej”. Na jednej ze starych fotografii widnieje 
ùæczyñski ratusz, który bardzo przypomina nasz ratusz
w Koñskowoli, ale ten sprzed przebudowy, kiedy nie byùo wieýy. 
Kolejnym punktem spotkania byùo zwiedzanie Muzeum 
Regionalnego, mieszczàcego siæ w starej, czæúciowo 
zrekonstruowanej synagodze, z zachowanymi pamiàtkami kultury 
ýydowskiej. W jej salach ma miejsce staùa wystawa muzealna
z piæknymi portretami wùaúcicieli dóbr Ziemi Ùæczyñskiej, 
autorstwa Andrzeja Rzepkowskiego.

Tak wiæc Koñskowolæ i Ùæcznà ùàczà korzenie tego samego rodu, 
rodu Tæczyñskich.

Elýbieta Urbanek

Koñskowola i £êczna – wspólne korzenie

4 H – pierwsze litery sùów: gùowa, serce, ræce i zdrowie
(w jæzyku angielskim) – to nazwa klubów prowadzonych w caùej 
Polsce przez specjalistów Oúrodków Doradztwa Rolniczego. Ich 
celem jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i aktywnego, 
popartego zaradnoúcià, ýycia. Dzieci i mùodzieý, przewaýnie ze 
wsi, w ramach zajæã edukacyjnych uczà siæ rækodzieùa, poznajà 
tajemnice zanikajàcych zawodów oraz osiàgniæcia nowoczesnej 
techniki. Tematyka tej dziaùalnoúci zwiàzana jest w caùej 
rozciàgùoúci ze wsià i zwiàzanymi z nià tradycjami.

To wszystko co tworzà, mogli pokazaã na Krajowym Zlocie 
zorganizowanym przez LODR i Fundacjæ 4H, który miaù miejsce 
w Koñskowoli w dniach 2-3 wrzeúnia br. Czegoý tam nie byùo!
I kwiaty z bibuùki, i kolorowe ptaszki, obrazki wyklejane zboýem,
i jeszcze dùugo by wyliczaã. Moýna teý byùo podejrzeã garncarza 
toczàcego siwaki, zafundowaã sobie gipsowà maskæ lub pozwoliã 
na pomalowanie twarzy w wojenne barwy.

Ponad tysiàcosobowa grupa uczestników Zlotu stanæùa
w szranki konkursu plastycznego pt. „Technika w rolnictwie”. 
Gùówna nagroda przypadùa klubowi o nazwie „Zielona Gæú”
z okolic Hrubieszowa. Dzieciæce zespoùy artystyczne 
zaprezentowaùy kulturæ ludowà, a straýacy gasili poýar w stylu 
retro, czyli na sprzæcie z lat 50. Jednym sùowem, Koñskowola 
znów byùa w centrum zainteresowañ.

B.F.

Z g³ow¹ i sercem
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Od wieków zarówno Grecy jak i Rzymianie uwielbiali 
delektowaã siæ licznymi, róýnego rodzaju trunkami 
alkoholowymi. Przeciwieñstwem ich byli úredniowieczni 
Sùowianie, którzy naleýeli do narodów pijàcych 
powúciàgliwie. Za czasów Piasta dostojni goúcie 
podejmowani byli pieczonym prosiakiem i piwem. Wody 
przez wiele wieków starano siæ w ogóle nie piã. Uwaýano, ýe 
jest to niebezpieczne ze wzglædów higienicznych. 
Powszechnym napojem sùuýàcym do gaszenia 
pragnienia byùo wùaúnie piwo, które znacznie 
róýniùo siæ od dzisiejszego. Pito bowiem 
sùabo sfermentowany, o bardzo niskiej 
zawartoúci alkoholu (2-3%) napój. 
Dopiero przejæte od Niemców receptury, 
w których uýywano sùodu i chmielu, 
wprowadziùy smak podobny do obecnego. 
Piwo spoýywano w dwojaki sposób: jako 
napój lub jako polewkæ (po zaprawieniu 
úmietanà i korzeniami). W wielu 
majàtkach, na wùasny uýytek, tworzono 
browary. Powstawaùy one równieý
w miastach, w których warzone piwo 
otrzymywaùo nazwæ miasta, z którego 
pochodziùo, np. wareckie, biùgorajskie, 
ùowickie, grodziskie itd.

Obok piwa duýym powodzeniem cieszyù siæ miód sycony, 
chociaý trzeba przyznaã, ýe byù on doúã kosztownym trunkiem 
i spoýywano go na dworach królewskich, magnackich oraz
w úwiæta na dworkach szlacheckich i bogatego ziemiañstwa. 
Produkowany byù przez fermentacjæ miodu pszczelego
z dodatkiem chmielu i korzeni.

Od X w. na ziemiach polskich sporadycznie zaczæùo 
pojawiaã siæ wino, które juý w XVw. na staùe zagoúciùo na 
stoùach szlachty i zamoýnego mieszczañstwa. Kolejne wieki 
niestety pokazaùy, ýe od tego czasu naduýywanie trunków 
staùo siæ faktem. Ówczesne uczty byùy czysto mæskimi 

Dawne „mêskie” rozrywki, czyli „Pije Kuba do Jakuba...”

imprezami. Kobiety zazwyczaj uczestniczyùy w nich tylko na 
poczàtku i siedziaùy przy oddzielnym stole. Biesiady, po 
niedùugim czasie spoýywania suto zastawionych potrawami
i trunkami stoùach, zamieniaùy siæ w pijañskie burdy, którym 
sprzyjaùy ogniste temperamenty XVI - i XVII - wiecznej 
szlachty sarmackiej.

Niewielu dziú wie o znanym ongiú zwyczaju krojenia obrusa 
przed kùamcami lub innymi uznanymi za niegodnych 

wspólnego stoùu biesiadnikami. Tradycja ta miaùa 
na celu uchroniã pijanych ucztowników 
przed rækoczynami. Samo ciæcie, a nawet 
juý wspomnienie o nim, byùo obelgà dla 
szlachcica. Opaliñski pisaù tak:
Doúã, ýe tymi czasy nie krajà noýami
obrusów przed takim, jak przedtem 
bywaùo,
teraz bodajby który obrus zostaù caùy,
Ale ty cyt i ja cyt. Wiemy na siæ obie,
Jeúli obrus pokrajesz, pokrajæ ja twojà
Gæbæ ...

Do tradycji barok wniósù jeszcze inny 
zwyczaj, którym byùo tùuczenie kieliszków

o gùowæ, po wzniesieniu toastu i wypiciu za 
zdrowie kogoú dostojnego, by zaznaczyã, ýe nikt 

juý nie jest godny z niego piã. H. Sienkiewicz w „Potopie” 
opisuje przykùad takiego zachowania pomiædzy Janem 
Kazimierzem, a Janem Lubomirskim. W istocie opisane
w powieúci wydarzenie miaùo miejsce w naszej historii, ale jej 
bohaterami byli Zygmunt III i hetman Chodkiewicz, który
15 lipca 1615r. w liúcie do ýony napisaù: „Stùukùem szklanicæ
o gùowæ, a król rzecze: Pani Hetmanie, nie tùuczcieý tej gùowy, 
siùa nam na niej zaleýy”. Póêniejsze wieki pokazaùy, ýe ze 
zwyczaju tego po prostu drwiono úmiejàc siæ, ýe godnoúã
i zdrowie szklanki pito, a nie zdrowie dostojnika.

Na podstawie ksiàýki K. Beckenheim
„Przy polskim stole”

Gdzie ci mæýczyêni, prawdziwi tacy, mmm, orùy, sokoùy, 
herosy!?

Gdzie ci mæýczyêni na miaræ czasów, gdzie te chùopy!? (…)
Gdzie, gdzie, gdzie, gdzie!?  NIE MA, NIE MA, NIE MA!? 

Tymi sùowy Danuta Rinn w sùynnej piosence pytaùa o pùeã tzw. 
brzydszà. Mæýczyzna, facet, chùop, chùopak… Zdawaã by siæ 
mogùo siùacz, ale jakýe czæsto pozory mylà. To sùabe, wàtùe 
kobietki stajà siæ, zamiast mæýczyzn, prawdziwymi herosami
i sokoùami, gdy zmæczone po pracy muszà po caùym mieúcie 
kràýyã obùadowane jak wielbùàdy z siatkami i wypatrywaã 
sokolim wzrokiem, gdzie moýna coú taniej kupiã.

Niektórzy faceci zamiast przebywaã w ukochanym domu,
z cudownà rodzinkà, kombinujà jakby tu pod byle pretekstem 
z niego „wybyã”. Na ogóù nie idà zaùatwiaã spraw, bo i po 
co…? Od tego przecieý sà kobiety. Jest natomiast miejsce, 
gdzie faceci uwielbiajà przebywaã, gdzie czas siæ im nie dùuýy 
i gdzie nie szkoda im wydawaã pieniædzy. Tym miejscem jest 
… PUB. Tam przy piwku – jednym, drugim, trzecim… i przy 
papierosku, mile spædzajà czas. Tam rozstrzygajà siæ mæskie 
tematy najwyýszej wagi, bo jest to przecieý miejsce, które 

doskonale sprzyja konwersacji, rozwojowi intelektualnemu 
oraz bezspornej wymianie zdañ. Naleýy dodaã, ýe takie 
zjawisko najbardziej nasila siæ w okresie letnim, choã 
amatorów tych miejsc moýna dostrzec i w ciàgu caùego roku. 
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, ýe po tak „burzliwych 
dyskusjach”, w których niekiedy dochodzi do ostrej wymiany 
zdañ, mæýczyznom dopisuje wspaniaùy humor, a do domu 
majà siùæ wracaã tanecznym krokiem i ze úpiewem na ustach. 
Inni mogà tylko pozazdroúciã takiego animuszu i hartu ducha. 
Trzeba przyznaã, ýe nie jeden mógùby z powodzeniem 
startowaã do programu Idol.

Mimo tych wszystkich wad niestety trudne byùoby dziú 
ýycie bez facetów, mæýów, ojców…, bo kto pocieszy, przytuli, 
obdaruje kwiatami, powie czuùe sùówko i …. po prostu bædzie 
zawsze przy kobiecie. Kto, jak nie ukochany mæýczyzna, 
przyjdzie i zapyta: „Jak siæ masz, kochanie? Jak ci minàù 
dzieñ?”? Kto, jak nie ukochany ojciec, zagadnie: „Co 
ciekawego siæ dziú wydarzyùo w szkole, moje dziecko? Masz 
jakiú problem?” Tego nic nie zastàpi. Dlatego, kobietki, 
przymknijmy nieraz oko na mæskie „wpadki”, ale wy, faceci, 
pamiætajcie: Nie przeciàgajcie struny!

Maùgorzata Stalæga

Ach Ci faceci…



Kalatee i maranty nale¿¹ do jednej 
rodziny. Ró¿nice w wygl¹dzie s¹ tak ma³e, ¿e 
na ogó³ trudno jest je rozró¿niæ. Przyjêto, ¿e 
maranty s¹ niskie i p³askie, kalatee zaœ 
wzniesione i strzeliste. Bardzo czêsto jednak 
zdarza siê, ¿e obie nazwy u¿ywa siê 
zamiennie.

Najczêœciej uprawianymi odmianami s¹: 
maranta kerchoveana (o liœciach zielonych z 
czarno-br¹zowymi plamami), maranta 
erythrophylla,  tr icolor (o l iœciach
w dwóch odcieniach zieleni z wyraŸnymi 
czerwonymi nerwami) oraz calathea 
mackoyana (o piêknych, wzniesionych, 
owalnych liœciach delikatnie cieniowanych
w ró¿nych odcieniach zieleni i z br¹zowymi 
ogonkami). Niew¹tpliwie charakterystyczn¹ 
cech¹ tych roœlin jest zwijanie siê na noc 
liœci. Nie nale¿¹ te¿ do naj³atwiejszych w uprawie, ale przy 
odrobinie wiedzy o roœlinach doniczkowych i starannej 
pielêgnacji, z powodzeniem mo¿na je hodowaæ w warunkach 
domowych. Wybieraj¹c im miejsce trzeba pamiêtaæ, ¿e maranty 
mog¹ rozrastaæ siê do ok. 0,5 m wzwy¿ i wszerz, a kalatee nawet 
do 1 m. W zwi¹zku z tym, ¿e nie potrzebuj¹ zbyt du¿ego œwiat³a, 
nie powinno siê ich trzymaæ na oknach po³udniowych
i zachodnich. Bardzo lubi¹ wilgotne powietrze, dlatego nawet 
zim¹ nale¿y je spryskiwaæ 1-2 razy w tygodniu, a latem – 
codziennie. W okresie wzrostu, co 2 tygodnie, wymagaj¹ 
dokarmiania (1/2 dawki zalecanej na opakowaniu). Ziemia, 
najlepiej torfowa, zawsze powinna byæ wilgotna z odrobin¹ 

wody w podstawce. Dlatego latem podlewa siê 
je 2-3 razy w tygodniu, zim¹ zaœ ogranicza siê 
do razu. Marantowce nie znosz¹ przeci¹gów
i wyziewów z urz¹dzeñ gazowych. Zwykle raz 
w roku, na wiosnê, nale¿y roœliny przesadziæ 
pamiêtaj¹c o dobrym drena¿u i lekkim 
ugnieceniu ziemi. Uschniête liœcie oraz 
ogo³ocone pêdy zaleca siê zawsze usuwaæ. 
Maranty i kalatee rozmna¿a siê wiosn¹, przez 
bardzo ostro¿ny podzia³ roœlin. Lubi¹ 
towarzystwo innych roœlin i dobrze prezentuj¹ 
siê w kompozycjach z kwiatami o ozdobnych 
liœciach, np. z figowcami, filodendronami, 
dracenami.

A oto kilka porad, gdy z nasz¹ roœlin¹ jest 
coœ nie tak:
1. Gdy liœcie zwijaj¹ siê i wiêdn¹, to znak, ¿e 

jest zbyt zimno i sucho. Trzeba podnieœæ 
temperaturê, stopniowo zwiêkszyæ podlewanie oraz chroniæ 
roœlinê przed przeci¹gami.

2. Gdy liœcie marniej¹ i pojawia siê na spodzie pajêczynka 
oznacza to, ¿e roœlina zosta³a zaatakowana przez przêdziorka. 
Nale¿y j¹ opryskaæ œrodkiem chemicznym dostêpnym
w sklepie ogrodniczym, a nastêpnie zwiêkszyæ wilgotnoœæ 
powietrza.

3. Gdy liœcie staj¹ siê blade mo¿e to œwiadczyæ o zbyt silnym 
dzia³aniu promieni s³onecznych na roœlinê. Koniecznoœci¹ 
jest przestawienie jej w miejsce lekko zacienione. Jeœli jednak 
bladoœæ bêdzie siê nadal utrzymywaæ, to trzeba j¹ raz
w tygodniu (w okresie wzrostu) dokarmiaæ nawozem.

Ma³gorzata Stalêga

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 13

Moje hobby w doniczce
Kalatea, maranta

Popularnoúã naszej orkiestry dætej, 
uúwietniajàcej uroczystoúci gminne, 

koúcielne i kulturalne, ciàgle wzrasta.
W niektórych krægach zyskaùa nawet miano 

powiatowej. To niewàtpliwie zaszczyt dla muzyków, ale i dla 
caùej spoùecznoúci. Ostatnio pojawiùy siæ szanse na dalszy 
rozwój poziomu artystycznego orkiestry oraz powiækszenie jej 
skùadu. Zostaù bowiem zatrudniony profesjonalny kapelmistrz, 
który oprócz staùych zajæã z orkiestrà bædzie prowadziù naukæ 
gry dzieci i mùodzieýy na instrumentach dætych. Pan Marian 
Stankiewicz – nowy dyrygent, jest absolwentem Akademii 
Muzycznej w Warszawie i posiada 30-letnie doúwiadczenie
w prowadzeniu wojskowej orkiestry. Zajæcia odbywajàce siæ
w Gminnym Oúrodku Kultury oczywiúcie bædà bezpùatne.

Wójt Gminy, Rada Gminy, ksiàdz proboszcz oraz Gminny 
Oúrodek Kultury, serdecznie zapraszajà do nauki gry na 
instrumentach, a w niedalekiej przyszùoúci do zasilenia 
szeregów orkiestry. Bardzo mile widziane sà równieý 
dziewczæta.

Zwracamy siæ z goràcà proúbà do rodziców i nauczycieli
o zachæcanie swoich dzieci i wychowanków do podjæcia tej 
nauki, która zapewni nie tylko rozwój artystyczny 
utalentowanej mùodzieýy, ale równieý wpùynie na rozwój 
intelektualny, stworzy moýliwoúci szerszych kontaktów
i zaprezentowania siæ w trakcie koncertów przed szerokà 
publicznoúcià.

Pierwsze spotkanie juý 4 paêdziernika o godz. 16.00 w GOK.
Zapraszamy

Wzmocnijmy orkiestrê! Druhowie na start!

Aý 14 druýyn Ochotniczych Straýy Poýarnych, w tym
3 ýeñskie, z terenu powiatu puùawskiego stanæùo w szranki 
zawodów sportowo-poýarniczych, zorganizowanych przez 
Komendæ Powiatowà Pañstwowej Straýy Poýarnej w Puùawach 
w dniu 11 wrzeúnia. Na puùawskim stadionie prim wiodùa nasza 
gmina, którà reprezentowaùy druýyny: OSP Mùynki - zwyciæzca 
zawodów powiatowych z 2003r. i OSP Koñskowola – najlepsza 
jednostka w gminie oraz – zagrzewajàca do walki orkiestra dæta. 
W rozgrywanych konkurencjach: sztafecie poýarniczej 7x50 m
z przeszkodami i ãwiczeniach bojowych, liczyù siæ nie tylko 
uzyskany czas ale równieý technika wykonania poszczególnych 
zadañ. Komisja sædziowska uznaùa, ýe postawione przed 
zawodnikami wymagania najlepiej wypeùnili, a tym samym 
zajæli czoùowe lokaty w ostatecznej klasyfikacji:

1. OSP Leokadiów (gm. Puùawy)
2. OSP Mùynki
3. OSP Koñskowola.
Sædzia gùówny, mù. bryg. Adam Kaùdonek, podsumowujàc 

zawody powiedziaù: „Wyniki osiàgniæte w poszczególnych 
konkurencjach przez startujàce zespoùy úwiadczà o dobrym 
przygotowaniu druýyn i zaangaýowaniu zawodników”.

Celem zawodów jest osiàgniæcie jak najwyýszej techniki 
wykonywania zdañ, która zwiæksza bezpieczeñstwo nie tylko 
podczas rozgrywania konkurencji, ale takýe w czasie akcji 
poýarowych. Pozostaje ýyczyã, aby druhowie mieli okazjæ 
prezentowania jej tylko na zawodach sportowo-poýarniczych.

K. Gembal
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Bronisùawa (1.IX) – sùowiañskie imiæ ýeñskie powstaùe od imienia 
Bronisùaw. Zùoýone z dwóch czùonów: broni – broniã oraz sùawa – 
sùawa. W Polsce znane juý od XIII w., a to za przyczynà kultu bù. 
Bronisùawy, jednej z pierwszych Norbertanek polskich. Bù. 
Bronisùawa byùa zwyczajnà zakonnicà sùuýàcà poboýnie Bogu
w klasztorze zwierzynieckim w Krakowie. Posiadaùa dar modlitwy 
mistycznej i zachwyceñ podczas nadprzyrodzonych widzeñ. Nie 
jadùa miæsa, w okresie postu spoýywaùa w ciàgu dnia jeden posiùek.
W nocy wstawaùa na modlitwæ i adoracjæ. Wedùug legendy z XVIII w. 
Bronisùawie miaù siæ ukazaã Chrystus z krzyýem na ramionach, który 
do niej rzekù: „Bronisùawo, córko moja, krzyý mój jest twoim 
krzyýem, ale teý chwaùa moja, bædzie twojà chwaùà”. Kult 
Bronisùawy trwaù od poczàtku, to jest od jej narodzin dla nieba
w XIII w.

W 1839r. papieý Grzegorz XVI zaliczyù Bronisùawæ w poczet 
bùogosùawionych, a nastæpni papieýe rozszerzyli jej kult. Pod  
kopcem Tadeusza Koúciuszki w Krakowie znajduje siæ kaplica bù. 
Bronisùawy z obrazem przedstawiajàcym Patronkæ adorujàcà Trójcæ 
Przenajúwiætszà. Imiæ Bronisùawa byùo czæúciej nadawane
w pierwszej poùowie XX w., dziú jest rzadkie. Nosiùa je m.in. 
Bronisùawa Ostrowska (1881- 1928), poetka. Z postaci literackich 
znana jest Bronka, jedna z bohaterek powieúci „Dziewczæta
z Nowolipek” P. Gojawiczyñskiej. Zdrobnienia: Bronia, Bronka, 
Broñcia.

Nikodem (15. IX) – imiæ mæskie greckiego pochodzenia. 
Pierwotne znaczenie imienia Nikodem ùàczy siæ z greckim: Nike – 
zwyciæstwo oraz – demos – lud. W polskich úrodkach êródùowych 
poúwiadczone w XV w. jako Nikodem (1437), spotykane w XVII w. 
zwùaszcza na Kresach i Mazowszu. Doúã czæste na poczàtku XX w., 
dziú rzadko spotykane.

Imiæ to wymienione jest w Piúmie Úwiætym, w Ewangelii wedùug 
úw. Jana – w „Rozmowie z Nikodemem”.

Nikodem to „twardy facet”, umie i lubi kierowaã ludêmi. Jest 
raczej chùodny, ale wierny w przyjaêni. Kocha szczerze i wiernie. Ma 
dar pocieszania ludzi, choã niekiedy bywa zgryêliwy. Odnosi 
sukcesy w nauce i sporcie. Lubi podróýowaã.

Imiæ to nosili m.in.: Nikodem Muúnicki (1765-1805), 
dramatopisarz, poeta; Nikodem Biernacki (zm. 1892), skrzypek
i kompozytor; Napoleon Nikodem Cybulski (1854-1919), fizjolog, 
profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego; Jan Nikodem Jaroñ (1881-
1922), ludowy pisarz úlàski. Postacià literackà noszàcà to imiæ jest 
bohater powieúci T. Doùægi Mostowicza „Kariera Nikodema 
Dyzmy”.

Zdrobnienia: Nik, Nikuú, Nikodek.

PRZYS£OWIA NA WRZESIEÑ Wrzeúniowa pogoda

Pùetwami samolotów krajana pogoda
zrastaùa siæ cierpliwie nad przeêroczem wzgórz.
W kartofliskach skwierczaùy drobniutkie ogniska
mieszajàc modre dymki i zùotawy kurz.

Zagajnik trwaù bez ruchu a juý siæ pochylaù.
Pieszczotliwie muskaùy kule ciaùa brzóz.
Mech pierwszy objàù zwùoki biaùego motyla.
Zadygotaù wrzeúniowy wrzos.

W chacie smugi sùoneczne zasùaùy podùogæ,
ponad obrusem blasku wikùaù siæ much lot.
Dzieci dmuchaùy w miski, pochylaùy gùowy,
na przypiecku spokojnie czekaù bury kot.

Ùamiàc bezmyúlnie palce staùa gospodyni,
zmruýem oczu pod sùoñce zapatrzona w wieú,
oderwaùa siæ nagle od biaùej futryny,
biegnàc ku drzwiom, gdzie warczàc najeýaù siæ pies.

Przemknàù ponad ogródkiem cieñ ogromnej ryby –  –
z ostrym brzækiem waliùo siæ powietrza szkùo,
zmieszaù siæ pùacz dzieciæcy z odùamkami szyby –
Najeýdýaù czoùg.

Kobieta wzniosùa ræce. Uciekajàc staùa.
Chata stojàc w pùomieni chustach w oddal szùa.
Na zmiaýdýone tarniny obsuwaù siæ parów.
Pod wzgórzami rudawa úcieliùa siæ mgùa.

Maria Czerkawska

Ýoùnierze idà …

Ýoùnierze idà … A jakby wracali!
Idà gdziekolwiek, a jakby wracali.
Tutaj, gdzie historia listkiem kaýdym krwawi,
Zawsze – odchodzili.

Na zawsze znikali.
Nie nadàýaùy z martwych wstawaã twarzy
Trawy – legenda, w której umierali.

Gdziekolwiek teraz idà – jak gdyby wracali!

W tym kraju tylko przeszùoúã wywalczali,
Natychmiastowà przeszùoúã.

Tyle, tyle razy
Od razu nostalgiczni, od razu wspominani
Wyruszali z piosenkà, w której przepadali;
Wojenko, wojenko, cóýeú ty za pani …
Gdziekolwiek idà – jakby powracali.

Ze zwyciæskiej wojny wciàý jakby wracali!
Krzysztof Gàsiorowski

WRZE�NIOWI  SOLENIZANCI
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Wójt Gminy Koñskowola informuje, ýe na 

tablicy ogùoszeñ w Urzædzie Gminy wisi wykaz 

nieruchomoúci przeznaczonych do sprzedaýy.

Serdecznie dziækujæ koleýankom i kolegom

z Zespoùu Szkóù w Koñskowoli, uczniom, 

znajomym i sàsiadom za pomoc i wsparcie

w trudnych dla mnie chwilach oraz tak liczny 

udziaù w ceremonii pogrzebowej mojego mæýa 

Lucjana.

Genowefa Flis

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Flis Lucjan 64 Koñskowola
Jædrak Wacùawa 80 Stary Poýóg
Czajkowski Zygmunt 53 Koñskowola
Król Jan 72 Las Stocki
Kowalik Roman 75 Rudy
Abramek Marianna 80 Chrzàchówek
Ostrowski Waldemar 60 Koñskowola
Sadurski Marian 54 Mùynki
Matraszek Julian 65 Opoka
Kozak Marianna 77 Opoka
Kozak Marianna 80 Las Stocki
Kapùon Jan 51 Mùynki
Zióùek Irena 78 Koñskowola
Czarnecki Wawrzyniec 61 Las Stocki
Trawiñska Zofia 74 Rudy

21.08.2005
POWIÚLAK Koñskowola – SYGNAÙ Chodel  0 : 4

28.08.2005
POWIÚLAK Koñskowola – GAMERC Dàbrowica  1 : 1
Bramkê zdoby³  Maciej Ogórek

03.09.2005
POWIÚLAK Koñskowola – LKS Kamionka 5 : 1
Bramki zdobyli: Krzysztof Romanowski (3), Michaù Filipowski,
Michaù Tynecki

11.09.2005
POWIÚLAK Koñskowola – BKS Bogucic 4 : 0
Bramki zdobyli: Michaù Filipowski, Konrad Gæbal, Damian Woêniak, 
Rafaù Ciucias

OGÙOSZENIE

SPORT W GMINIE

James Patterson – Czy kiedykolwiek dostaùeú list, który 
caùkowicie odmieniù Twoje ýycie?

Ja dostaùem. Do dziú pamiætam, z jakim niepokojem otwieraùem 
kopertæ i jak bardzo chciaùem wiedzieã co jest w úrodku.

„Listy pisane miùoúcià” to powieúã o takim wùaúnie przeýyciu. 
Moja bohaterka wraca do miejscowoúci, w której jako dziecko 
spædzaùa wakacje i gdzie przeýywaùa wiele piæknych chwil. Po 
przyjeêdzie znajduje zaadresowane do siebie listy. Kaýdy z nich 
zawiera fragment opowieúci, dziæki której Jennifer zaczyna inaczej 
patrzeã na úwiat i… zakochuje siæ po uszy.

Na kartach tej ksià¿ki przeplatajà siæ dwie wzruszajàce historie, 
peùne miùoúci, nadziei, bólu i nieprzemijajàcych uczuã.

Mam nadziejæ, ýe przeczytanie tej powieúci dostarczy Ci, drogi 
czytelniku, tyle samo radoúci, ile mnie jej napisanie.

– Takimi sùowami amerykañski pisarz, autor wielu 
bestsellerowych thrillerów i powieúci obyczajowych dla kobiet 
zachæca do przeczytania swojej ksiàýki.

„Mroczna Wieýa” – Stephena Kinga to najgùoúniejszy cykl 
powieúciowy uwaýany przez samego autora za ukoronowanie jego 
twórczoúci. Wielowàtkowa, zaplanowana na siedem czæúci saga 
fantasy jest przez wielu czytelników stawiana obok „Wùadcy 
Pierúcieni” Tolkiena. Zainspirowana poematem Roberta 
Browninga „Chile Roland” opowiada o Rolandzie, ostatnim 
rewolwerowcu, úcigajàcym obdarzonego czarodziejskà mocà 
czùowieka w czerni i poszukujàcym tajemniczej Mrocznej Wieýy
w úwiecie, gdzie czas zatraciù jakiekolwiek znaczenie, 
zniszczonym przez wojny, zaludnionym przez wszelkiego rodzaju 
mutanty, demony i wampiry. Na jaùowej, spieczonej ziemi, 
przypominajàcej planetæ po apokaliptycznej zagùadzie czy jeden ze 
úwiatów równolegùych, istniejàcych obok naszego, pozostaùy tylko 
úlady dawnej upadùej cywilizacji. Ten zùowrogi úwiat przemierza 
Roland, ostatni z dumnego klanu rewolwerowców. Podczas 
wædrówki musi stawiã czoùo opætanej kapùance; spotyka szalonych 
osadników, gadajàcego kruka, zamieszkujàce podziemia mutanty 
oraz pochodzàcego z Ziemi chùopca, Jake'a. Chce posiàúã 
tajemnicæ Wieýy – mistycznego miejsca, gdzie byã moýe uda siæ 
rozwiàzaã zagadkæ czasu i przestrzeni.

Wydane dotychczas tomy sagi: „Roland’, „Powoùanie Trójki”, 
„Ziemie jaùowe”, „Czarnoksiæýnik i krysztaù”, „Wilki z Calla”, 
dostæpne sà juý w naszej Bibliotece.

Norman Davies & Co. – „Jak powstaùo Powstanie’44
Rzadko kiedy mamy okazjæ – i powód – ýeby zajrzeã do gabinetu 

ulubionego autora i wydawniczej „kuchni”. Dodatkowo 
otrzymujemy fragment autobiografii Normana Daviesa, napisany 
dowcipnie i lekko, bogato ilustrowany. Ale do sukcesu 
Powstania’44 na polskim rynku przyczyniùo siæ – co akcentuje sam 
autor – wiele osób, miædzy innymi: Roger Moorhouse, znany 
czytelnikom Mikrokosmosu, tùumaczka Elýbieta Tabakowska, 
redaktor Anna Szulczyñska, autor projektu graficznego ksiàýki – 
Witold Siemaszkiewicz, niezawodni drukarze z Colonela
i promujàcy tytuù Artur Mrozowski. Bez nich ksiàýka nie dotarùaby 
do ràk czytelników na czas, na pamiætnà godzinæ 17.00
w szeúãdziesiàtà rocznicæ wybuchu Powstania Warszawskiego.

Taka „biografia ksiàýki” moýe byã formà podziækowania 
czytelnikom, którzy bez niej nie poznaliby historii powstania 
Powstania…
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Chleb
Kuma³ siê wiatr z k³osem – wieczny powsinoga,
sokiem ¿ywym z korzeni wp³ywa³a weñ gleba,
p³omieñ s³oñca go tuli³ œciœnieniem b³ogim,
teraz z pieca ludzkiego k³os ten wyszed³ chlebem.

Ale przecie przed k³osem by³ czyjœ trud niezwodny,
by³ siew, by³a nadzieja, by³ KTOŒ, co plon mno¿y,
ca³y wszechœwiat ON posia³ trudem – ziarnem rodnym,
z ziarna ciê¿ki k³os wyrós³ – chleb na Œwiecie Bo¿ym.
                                                                   Stanis³aw Sak³ak

Dorodne bochny chleba z tegorocznych zbiorów, wieniec
z k³osów zbó¿ przeplatany kwiatami, ziarno oraz kosz
z p³odami rolnymi – to dary sk³adane na o³tarzu w ho³dzie za 
plony i ¿niwny trud rolników. Dary sk³adali przedstawiciele 
w³adz gminnych i rolnicy podczas uroczystej Mszy œw.
w ostatni¹ niedzielê sierpnia. Uczestniczyli w niej równie¿ 
cz³onkowie Gminnego Ko³a PSL ze sztandarem oraz 
druhowie z OSP. Chleb, pachn¹cy kminkiem i koprem, 
wyszed³ z pieca pani Czes³awy Su³ek z M³ynek oraz 
miejscowej piekarni GS. „Oby nam go nigdy nie zabrak³o” – 
to s³owa wypowiadane przez przewodnicz¹c¹ Rady Gminy 
Ma³gorzatê Szpyra, wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego, 
ksiêdza proboszcza Piotra Trelê, prezesa PSL Witolda 
Popio³ka oraz radnych, podczas dzielenia siê chlebem
z uczestnikami uroczystoœci.

B.F.

W do¿ynkowym korowodzie:W do¿ynkowym korowodzie: Oby nam chleba nie zabrak³o:Oby nam chleba nie zabrak³o:

 S³u¿ba liturgiczna i poczty sztandarowe: OSP i PSL S³u¿ba liturgiczna i poczty sztandarowe: OSP i PSL

 Delegacje z darami i w³adze gminne Delegacje z darami i w³adze gminne

Dary o³tarzaDary o³tarza

Wieniec uwity przez panie J. Su³ek i M. Cebula z M³ynekWieniec uwity przez panie J. Su³ek i M. Cebula z M³ynek

Przewodnicz¹ca RG Ma³gorzata SzpyraPrzewodnicz¹ca RG Ma³gorzata Szpyra

Wójt Gminy Stanis³aw Go³êbiowskiWójt Gminy Stanis³aw Go³êbiowski
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