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listopad

LISTOPADOWI  SOLENIZANCI
Katarzyna (25.XI) –  imiæ ýeñskie pochodzenia greckiego, 

jego pierwotne znaczenie z greckiego catharós – czysty, bez 
skazy, prawy. Polska forma tego imienia powstaùa w wyniku 
spolszczenia ùaciñskiego Catharina. Imiæ to znane jest u nas od 
XIII w. Od XIV w. po czasy najnowsze, Katarzyna naleýy do 
najpopularniejszych imion w Polsce. Staùo to siæ za sprawà 
kultu, jakim cieszyùa siæ úw. Katarzyna z Aleksandrii (III-IV w.), 
postaã legendarna, dziú patronka kolejarzy, przedstawiana
w ikonografii z koùem (jako narzædziem mæki) i palmà. Szeroko 
znana byùa równieý úw. Katarzyna ze Sieny (1347-1380), 
dominikanka, ascetka, wizjonerka, patronka uczonych i ludzi 
pióra, a od 1439 r. patronka Wùoch.

Osoba o tym imieniu jest godna podziwu, szacunku i uznania. 
Jest szlachetna, prostolinijna, staùa w przekonaniach, pracowita
i skrupulatna. Nie znosi osób dwulicowych, krætaczy i kùamców. 
Ma duýe uzdolnienia artystyczne oraz dar opanowania wiedzy, 
dlatego moýe odegraã powaýnà rolæ w ýyciu naukowym. Jest 
osobà kulturalnà, oddanà domowi i kochajàcà dzieci. Lubi 
przyrodæ i sztuki teatralne.

Zdrobnieniem tego imienia jest: Kasia, Kasieñka, Kaniula, 
Kaúka, Kachna.

Andrzej, Jædrzej (10, 30. XI) – biblijne imiæ mæskie 
greckiego pochodzenia, gr. andreios – znaczy mæski, mæýny, 
odwaýny. W czasach hellenistycznych imiæ to przedostaùo siæ do 
Palestyny, a stamtàd jako imiæ apostoùa Andrzeja, brata 
Szymona (úw. Piotra) wraz  z innymi imionami biblijnymi 
rozprzestrzeniùo siæ w caùym úwiecie chrzeúcijañskim. Do 
Polski przejæte zostaùo z ùaciny poprzez czeski. Ulegaùo róýnym 
przeksztaùceniom. Do XIX w. utrzymywaùy siæ dwie formy tego 
imienia – Andrzej i Jædrzej (Jædrzej Úniadecki 1768-1838, 
pisarz, profesor uniwersytetu w Wilnie; Jædrzej Moraczewski 
1870-1944, dziaùacz PPS, legionista, premier i minister kolei
w latach 1918-1919), ale ostatecznie utrzymaùa siæ forma 
pierwsza. Imiæ Andrzej w Polsce naleýaùo do bardzo 
popularnych, szczególnie w XX w., a to za przyczynà 
Sienkiewiczowskiego Andrzeja Kmicica z „Potopu”.       
Andrzej – to chùop mocny na ciele i umyúle. Swà inteligencjæ
i zdobytà wiedzæ umiejætnie wykorzystuje w praktyce. Jest 
niezùym pracownikiem (jeúli mu siæ chce ). Lubi emocje, sporty, 
czasem gry losowe. Koleýeñski, pomocny w potrzebie. Lubià go 
kobiety, ale w tej mierze jest wybredny. Elegant. Ýàdny sùawy, 
niekiedy aý nazbyt.

Zdrobnienia: Andrzejek, Andrzejuú, Jædrek, Jædruú, Jædrzejek.

« Wszyscy Úwiæci (01.XI) przyniosà albo kobiaùkæ ciepùa, albo 
kobiaùkæ zimna.

«Dzieñ Zaduszny bywa pluúny; niebo pùacze, ludzie pùaczà, a 
ubogich chlebem raczà, rozdajàc jaùmuýnæ za duszyczki róýne.

«Na Stanisùawa Kostkæ (13.XI) ujrzysz úniegu drobnostkæ, a na 
Ofiarowanie (21.XI) przydadzà siæ sanie.

«Gdy úwiæty Andrzej ze úniegiem przybieýy, sto dni únieg na 
polu leýy.

«Miækko na Andrzeja, oj! Niedobra nadzieja.

W podpisie do zdjæcia orkiestry dætej z 1987 roku, 
zamieszczonym w paêdziernikowym numerze Echa na str. 8, 
wkradù siæ bùàd. W dolnym rzædzie, czwarty z prawej podpisano: 
Marian Sadurski, powinno byã Marian Zióùek.

Przepraszamy

Sprostowanie

W tym numerze prezentujemy poezjæ Stanisùawa Kowalika, 

mieszkañca Rud.

Zaduszki
Na koñskowolskim cmentarzu poýóùkùy stare drzewa,

zùy wiatr listopadowy w zeschniætych liúciach úpiewa.

Cichymi alejami snuje siæ tùum w ýaùobie,

gorejà jasne úwiatùa na kaýdym prawie grobie.

Pachnà nieúmiertelniki, choina w wieniec zgiæta,

bo dzisiaj sà Zaduszki, umarùych naszych úwiæta.

Jesieñ
Wieniec z pùomiennej nasturcji

wùoýyùa jesieñ na gùowæ

i przez pola idzie, przez rýyska puste i pùowe.

Idzie do sadów wioskowych obejrzeã jabùka i grusze,

przez pùot garúã úliwek przerzuciã zgùodniaùej,

maùej dziewusze.

Póêniej makowà grzechotkà zgùodniaùe wróble przywoùa,

chùopcom wyùuszcze sùonecznik i dalej idzie wesoùa.

A gdy napotka w polu dziecinæ co pasie krowy,

podchodzi do niej i z bliska wùos gùadzi pùowy.

Zdejmuje wieniec królewski i cicho siada na boku,

by sùuchaã bajek pastuszych, zawsze tych samych co roku.

Jesienna poezja

Serdecznie zapraszamy na uroczystoúci
z okazji Jubileuszu 20-lecia Orkiestry Dætej 
OSP Opoka i 170-lecia Orkiestry Parafialnej, 
które odbædà siæ 19 listopada 2006 r.

W programie:
12.00 – Msza úw. w koúciele parafialnym
13.15 – Uroczystoúã w Gminnym Oúrodku 

Kultury w Koñskowoli
– Rys historyczny
– Wræczenie odznaczeñ
– Koncert galowy Jubilatów
– Koncert z dedykacjà – „Úpiewajàcy 

Seniorzy”

Zaproszenie



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 3

Dzieñ 12 listopada 2006 przeszedù juý do historii. Wyniki, 
odbywajàcych siæ tego dnia wyborów samorzàdowych, bædàce 
wolà gminnego elektoratu, zadecydujà o losach wielu dziedzin 
ýycia gminy w ciàgu nadchodzàcych 4 lat. Na tym szczeblu 
bowiem zapadajà decyzje dotyczàce najbliýszych nam spraw, 
czyli: gminnej infrastruktury, oúwiaty, spraw spoùecznych, 
kultury …

Poprzedzajàca wybory kampania wielkiego rozmachu 
nabraùa szczególnie w ostatnim tygodniu. Kandydaci 
prezentowali siæ przewaýnie na plakatach, na osobisty kontakt
z wyborcami zdecydowaù siæ tylko jeden z dwóch kandydatów 
na wójta, Stanisùaw Goùæbiowski.

Cechà wspólnà wszystkich poprzednich i tegorocznych 
wyborów w naszej gminie byùa niestety niska frekwencja, która 
tym razem wynosiùa 41,22% (4 lata temu 44,65%). Na ogólna 
liczbæ 7.305 uprawnionych go gùosowania, w wyborach wziæùo 
udziaù 3.011. Pozostali nie chcieli skorzystaã z przysùugujàcego 
im prawa, a szkoda, bo demokracja wcale nie polega na 
ignorowaniu wùasnych praw, w tym prawa wybierania.

Frekwencja poszczególnych okrægach wynosiùa: Stara Wieú – 
52,4; Koñskowola – 47,36; Opoka/Witowice – 47,25; Nowy 
Poýóg – 46,57;  Mùynki – 43,46%; Wronów – 43,53; 
Skowieszyn – 41,97; Rudy – 40,2; Stary Poýóg – 39,60, Las 
Stocki/Stok – 34,92, Chrzàchów – 31,48, Chrzàchówek – 26,93, 
Pulki/Sielce – 25,91. 

„Stary” wójt – nowym wójtem
O najwyýszy urzàd w Gminie 

Koñskowola ubiegaùo siæ dwóch 
kandydatów, co juý z góry przesàdzaùo 
rozstrzygniæcie w pierwszej turze. 
Uzyskali oni nastæpujàcà liczbæ 
gùosów:

- Stanisùaw Goùæbiowski – 1.931
- Mariusz Gùowacki – 986
Mandat spoùecznego zaufania od 

mieszkañców gminy na kolejne 4 lata, 
otrzymaù Stanisùaw Goùæbiowski, 
zdobywajàc 66,2% waýnie oddanych 
gùosów. Takie notowanie jest nagrodà 
za dotychczasowà pracæ. Po raz kolejny 

zwyciæýyùo doúwiadczenie. Bædzie to juý piàta kadencja wójta 
Goùæbiowskiego.

Rada Gminy w poùowie odnowiona
Liczba kandydatów ubiegajàcych siæ o mandat radnego

w gminie byùa stosunkowo maùa – o 15 mandatów ubiegaùo siæ 
38 kandydatów (w poprzednich wyborach 77), w tym 10
z poprzedniego skùadu Rady. Aprobatæ i zaufanie wyborców
z poszczególnych okrægów, a tym samym mandaty radnych na
V kadencjæ zdobyli:
1. M a ù g o r z a t a  S z p y r a *  -  K o ñ s k o w o l a ,  K W W

St. Goùæbiowskiego – 276 gùosów,
2. Andrzej Stanisùaw Szymajda* – Koñskowola, KWW

St. Goùæbiowskiego – 221 gùosów,
3. Dariusz Pryszcz – Koñskowola, KWW Osiedle Przy 

Cmentarzu – 141 gùosów,
4. Roman Frel – Mùynki, KWW St. Goùæbiowskiego –

117 gùosów,
5. Andrzej Koter – Rudy, KWW St. Goùæbiowskiego –

62 gùosy,
6. Z b i g n i e w  S k w a r e k * –  S t a r a  W i e ú ,  K W W

St. Goùæbiowskiego – 157 gùosów,
7. Zbigniew Szymañski – Wronów, KW PSL – 84 gùosy,
8. Waldemar Stanisùaw Kopiñski* – Nowy Poýóg, KWW

St. Goùæbiowskiego – 134 gùosy,
9. Andrzej Bojarszczuk – Stary Poýóg, KW SLD+ SDPL+UP 

– 72 gùosy,

Wybory samorzàdowe’ 2006
10. Wojciech Ciotucha – Witowice, Opoka – KWW

St. Goùæbiowskiego – 215 gùosów,
11. Mirosùaw Pustelnik – Skowieszyn, KW PSL – 98 gùosów,
12. Stanisùaw Lewtak – Las Stocki, Stok, KWW

St. Goùæbiowskiego  – 69 gùosów,
13. Zofia Skindzier* – Chrzàchów, KWW St. Goùæbiowskiego 

– jako jedyna kandydatka w okrægu nr 11, otrzymaùa mandat 
bez gùosowania

14. Roman Bogdan Pajurek*– Chrzàchówek, KWW
St. Goùæbiowskiego – 49 gùosów,

15. Jan Domañski* – Sielce, Pulki, KWW St. Goùæbiowskiego 
– 103 gùosy.

Nasi w Radzie Powiatu
Rekord zaú padù w walce o miejsce w radzie powiatu. Z naszej 

gminy startowaùo ùàcznie 22 kandydatów, w tym 4 z okrægu 
miasta Puùawy. O trzy mandaty ubiegaùy siæ dwie gminy: 
Koñskowola i Ýyrzyn. W tej walce tym razem jesteúmy górà
i mamy dwóch radnych powiatowych. Mandaty zdobyli:

- Witold Popioùek
- Henryk Bartuzi.
W wyborach do Rady Powiatu bezapelacyjne zwyciæstwo

w naszej gminie odniosùo Polskie Stronnictwo Ludowe, na które 
gùosowaùo 1040 wyborców, co stanowi 36,66% waýnie 
oddanych gùosów. Drugie miejsce pod wzglædem liczby 
zdobytych gùosów zajæùo Prawo i Sprawiedliwoúã, zdobywajàc 
602 gùosy, tj. 21,22%. Kolejne miejsca: Wspólnota 
Samorzàdowa – 436 gùosów, tj. 15,37%; Sojusz Lewicy 
Demokratycznej – 326 gùosów, tj. 11,5%; Liga Polskich Rodzin 
– 267 gùosów, tj. 9,41%; Samoobrona – 166 gùosów, tj. 5,85%.

Natomiast w skali powiatu zwyciæstwo odniosùo Prawo
i Sprawiedliwoúã, zdobywajàc tym samym 10 mandatów (na 23) 
w Radzie Powiatu. W skùad nowej Rady weszli:

PiS (10 mandatów): Stanisùaw Nastaj (Puùawy), Lidia 
Twardowska (Puùawy), Andrzej Korpysz (Puùawy), Michaù 
Godliñski (Puùawy), Krzysztof Szulowski (Janowiec), 
Krzysztof Marzec (gm. Puùawy), Henryk Bartuzi 
(Koñskowola), Piotr Dytkowski (Kurów), Krzysztof Matraszek 
(Kurów), Zbigniew Pacholik (Naùæczów);

PSL (5 mandatów): Stanisùaw Bartoú (Janowiec), Witold 
Popioùek (Koñskowola), Jan Ziomka (Baranów), Marian Ýaba 
(Wàwolnica), Albin Zasada (Naùæczów);

Wspólnota Samorzàdowa: Józef Siekierski (Puùawy), 
Wojciech Kuba (Puùawy), Paweù Nakonieczny (gm. Puùawy), 
Tomasz Jaremek (Ýyrzyn), Marcin Pisula (Kazimierz Dolny);

SLD: Marian Gawrylak (Puùawy), Adam Suchodolski 
(Puùawy);

LPR: Janusz Wawerski (Puùawy). 
Boýenna Furtak

Szanowni Mieszkañcy Gminy Koñskowola 

Serdecznie dziækujæ za udzielone poparcie i obdarzenie mnie 
po raz kolejny olbrzymim mandatem zaufania. Zdajæ sobie 
sprawæ z tego, ýe duýe poparcie zobowiàzuje, dlatego doùoýæ 
wszelkich starañ, aby tempo rozwoju zapoczàtkowane przez 
mnie w 1992 roku, zostaùo utrzymane, a w miaræ moýliwoúci 
wzrastaùo. Mojà domenà byùa i w dalszym ciàgu bædzie praca 
na rzecz lokalnej spoùecznoúci, w której rozwój gminy i dobro 
jej mieszkañców przedkùadam ponad podziaùy polityczne.

Wyraýajàc nadziejæ na owocnà wspóùpracæ z Radà Gminy, 
gratulujæ zdobycia mandatów radnym do wszystkich szczebli 
samorzàdu.

Wójt Stanisùaw Goùæbiowski
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RADA GMINY KOÑSKOWOLA

V KADENCJI

Szanowni Wyborcy
Serdecznie dziækujæ za powtórne okazanie mi zaufania. 

Chciaùabym dziaùaã na rzecz dobra wspólnego, aby Rada sùuýyùa 
wyùàcznie ludziom, a nie interesom niezgodnym z oczekiwaniem 
mieszkañców.

Maùgorzata Szpyra

Dziækujæ Wyborcom za oddane na mnie gùosy w wyborach do 
Rady Gminy.

Grzegorz Kozak

Ma³gorzata Szpyra
Koñskowola

Andrzej Szymajda
Koñskowola

Dariusz Pryszcz
Koñskowola

Roman Frel
M³ynki

Andrzej Koter
Rudy

Zbigniew Skwarek
Stara Wieœ

Zbigniew Szymañski
Wronów

Waldemar Kopiñski
Nowy Po¿óg

Andrzej Bojarszczuk
Stary Po¿óg

Wojciech Ciotucha
Witowice/Opoka

Miros³aw Pustelnik
Skowieszyn

Stanis³aw Lewtak
Las Stocki/Stok

Zofia Skindzier
Chrz¹chów

Roman Pajurek
Chrz¹chówek

Jan Domañski
Sielce/Pulki

Sùowa podziækowania kierujæ do wszystkich Wyborców, którzy 
udzielili mi poparcia w wyborach do Rady Powiatu Puùawskiego. 
Mandat, który otrzymaùem z woli Pañstwa, jest dla mnie 
zobowiàzaniem do godnego reprezentowania interesów mojej Maùej 
Ojczyzny.

Witold Popioùek

Wszystkim osobom, które w wyborach samorzàdowych
w dniu 12 listopada 2006 oddaùy swój gùos na mojà osobæ, 
powierzajàc mi tym samym mandat radnego w Radzie Powiatu 
Puùawskiego, skùadam serdeczne podziækowanie.

Henryk Bartuzi

Skùadam serdeczne podziækowanie mieszkañcom Koñskowoli, 
którzy mi zaufali i oddali swój gùos na mojà skromnà osobæ. Cieszæ 
siæ bardzo, iý docenili pañstwo moja pracæ w poprzedniej kadencji i 
po raz kolejny powierzyli mi swoje problemy i sprawy. Ja ze swej 
strony mogæ zagwarantowaã, ýe zrobiæ wszystko, co w mojej mocy, 
aby poprawiã sytuacjæ ýyciowà mieszkañców. Bædæ staraù siæ zadbaã 
o lepsze bezpieczeñstwo w szkole i gminie. Edukacja naszych dzieci 
bædzie moim priorytetem. Trudno przecieý sobie wyobraziã præýnie 
rozwijajàcà siæ gminæ bez wyedukowanych mieszkañców.

Z powaýaniem
Andrzej Szymajda

Serdecznie dziækujæ Wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. 
Postaram siæ nie zawieúã Pañstwa. Zobowiàzujæ siæ dotrzymaã 
wszystkich obietnic wyborczych, jeýeli to tylko bædzie ode mnie 
zaleýaùo. Bardzo waýnà dla mnie sprawà jest dobra wspóùpraca z 
mieszkañcami naszej gminy, w zwiàzku z tym postaram siæ 
uruchomiã kontakt telefoniczny.

Z powaýaniem
Dariusz Pryszcz



Rada Gminy IV kadencji obradowaùa aý na 50 sesjach. 
Ostatnia, 50., miaùa miejsce 26 paêdziernika. Na ostatniej sesji nie 
mogùo zabraknàã wàtku roboczego, który gùównie dotyczyù 
zmian w budýecie. W drodze uchwaùy wprowadzono zmiany 
polegajàce miædzy innymi na zwiækszeniu budýetu o 491.120 zù. 

Te  úrodki to m.in.: 100 tys. zù z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Úrodowiska z przeznaczeniem na budowæ kanalizacji; 100 tys.
z ZPORR na budowæ kanalizacji w Skowieszynie i Poýogu;
164 tys. zù ze sprzedaýy dziaùki w Chrzàchowie po byùym SKR; 
22 tys. zù celowej dotacji ministerialnej za zakup sprzætu dla OSP 
Koñskowola; 40 tys. zù -naliczone kary umowne.

Rada postanowiùa zaciàgnàã poýyczkæ ze úrodków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Úrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie w kwocie do 1. 600 tys. zù na sfinansowanie 
wydatków zwiàzanych z realizacj¹ budowy kanalizacji sanitarnej 
w Skowieszynie i Poýogu. Zobowiàzanie bædzie spùacone
z dochodów wùasnych gminy.

Kontynuujàc wczeúniejsze postanowienie, Rada wystàpiùa
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnætrznych i Administracji
o nadanie statusu miasta miejscowoúci Koñskowola.
W uzasadnieniu wniosku czytamy: „Nadanie Koñskowoli rangi 
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miasta bædzie wyrazem szacunku do przeszùoúci i tradycji 
miejscowej spoùecznoúci w aspekcie dàýeñ i aspiracji do godnego 
ýycia jej mieszkañców”. 

Choã nie byùa to sesja uroczysta, bo takie odbywaùy siæ przy 
okazji Dni Koñskowoli i Nowego Roku, to jednak miaùa 
uroczysty charakter. Radni podsumowali cztery lata swojej pracy, 
dziækujàc sobie nawzajem za wspóùpracæ. Szczególne 
podziækowania w formie listów, na ræce przewodniczàcej 
Maùgorzaty Szpyra i wójta Stanisùawa Goùæbiowskiego, zùoýyù 
czùonek Zarzàdu Powiatu, Witold Popioùek. Nasi wùodarze 
równieý przygotowali listy dziækczynne dla Zarzàdu Powiatu
i wszystkich radnych.

Z przedùoýonego sprawozdania z pracy Rady Gminy 
Koñskowola wynika, ýe w okresie od listopada 2002 roku do 
paêdziernika 2006 roku, Rada podjæùa ùàcznie 240 uchwaù, w tym 
50 uchwaù stanowiàcych prawo miejscowe, które opublikowano 
w Dzienniku Urzædowym Województwa Lubelskiego. 
Przytoczone liczby úwiadczà o pieczoùowitoúci caùej Rady, a jak 
pracowali poszczególni radni? Co prawda biuro nie prowadzi 
rejestru liczby wystàpieñ, ale w tym prym wiódù bez wàtpienia 
radny Jan Ciotucha. Innà spraw¹ jest skutecznoúã i rzeczowoúã 
tych wystàpieñ.

Natomiast z list obecnoúci na sesjach wynika, ýe tylko na
5 sesjach frekwencja wynosiùa 100%, natomiast na pozostaùych - 
úrednio 84,7%, co zapewniaùo quorum potrzebne do 
przeprowadzenia obrad. Na wyróýnienie zasùugujà radni, którzy 
uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady, a byli to: Zofia 
Skindzier, Henryk Bartuzi, Józef Szymañski i Mieczysùaw 
Wiejak. Po jednej nieobecnoúci mieli radni: Maùgorzata Szpyra, 
Jan Domañski i Roman Pajurek. Zaú najwiækszà liczbà 
nieobecnoúci wykazali siæ radni: Piotr Dæbski – 27, Andrzej 
Szymajda – 17, Zenon Rodzik – 15, Waldemar Kopiñski – 13, Jan 
Ciotucha – 10, Jadwiga Polak – 9. Oprócz udziaùu w sesjach radni 
pracowali w staùych komisjach, rozstrzygajàc wiele problemów, 
analizujàc i opiniujàc projekty uchwaù, czy kontrolujàc realizacjæ 
budýetu. Kaýda z czterech komisji odbyùa w kadencji od 26 do 36 
posiedzeñ.

Dziesiæciu dotychczasowych radnych ubiegaùo siæ o mandat
V kadencji. Naleýy mieã nadziejæ, ýe kolejna kadencja, zgodnie
z numerem, bædzie na piàtkæ.

Boýenna Furtak

W tym sk³adzie po raz ostatni: radni IV kadencji i pracownicy Urzêdu Gminy

To by³a ostatnia sesja

Kocham Ciæ, Polsko, za Twà przeszùoúã 
sùawnà,

którà przyniosùy miecze Twe waleczne,
za chrobre dzieje, co minæùy dawno,
lecz bædà w pieúni aý po czasy wieczne.
(…)
Kocham Ciæ, Polsko, za przyszùoúã Twà 

jasnà,
drogæ szczæúliwà, aý przez pokolenia.
Za zdrowà mùodzieý, co czci ziemiæ 

wùasnà,
za to, co trwaùe, i to, co siæ zmienia.

Kocham Ciæ, Polsko! Kocham Ciæ!

11 listopada 1918 roku – ta data zajmuje 
w naszej úwiadomoúci szczególne miejsce. 
Po 123 latach niewoli, Polska odzyskaùa 
niepodlegùoúã. Przywiàzanie do Tej, co nie 
zginæùa, pozwoliùo Polakom wychodziã
z najtrudniejszych opresji, stawiaã czoùo 
powaýnym problemom naszej narodowej 
egzystencji. 

88 rocznicæ odzyskania niepodlegùoúci, 
spoùecznoúã naszej gminy uczciùa 
uroczystoúcià patriotycznà,  która 

Manifestacja patriotyzmu

rozpoczæùa siæ mszà úw. w intencji 
Ojczyzny. W dalszej czæúci, w Gminnym 
Oúrodku Kultury, historiæ walki o wolnoúã 
narodu polskiego, w wygùoszonym 
referacie, przypomniaù wójt Stanisùaw 
Goùæbiowski, zaú dzieci ze szkoùy

Polskê zakuto w kajdany na 123 lata –
dzieci z Po¿oga

w Poýogu zaprezentowaùy widowisko 
„Ziemia ojców naszych” (którego 
fragment zamieszczono powyýej).

Poseù Maùgorzata Sadurska, która z racji 
obowiàzków nie mogùa przybyã,  
skierowaùa do mieszkañców Koñskowoli 
list, w którym czytamy m.in.:

„Sam Wszechmogàcy zwróciù Polakom 
zwyciæskie ich znaki – taki napis 
umieszczono na pieczæci królewskiej, gdy 
w 1925 roku doszùo do zjednoczenia Polski 
po trwajàcym póùtora wieku okresie 
rozbicia dzielnicowego. Sùowa te z caùà 
mocà moýna równieý przytoczyã dzisiaj. 
(…)

Pamiætajàc o tym, ¿e Polska to zarówno 
My – ýyjàcy tu i teraz – jak i dziesiàtki 
minionych pokoleñ miùujàcych Ojczyznæ, 
wierzmy i róbmy wszystko, by Polska 
trwaùa. By trwaùa jako liczàcy siæ, 
szanowany i podziwiany kraj”.

W uroczystoúci wziæùa udziaù bardzo 
duýa liczba mieszkañców, manifestujàcych 
w ten sposób swój patriotyzm i umiùowanie 
do tradycji narodowych, a towarzyszyùy jej 
poczty sztandarowe szkóù i jednostek OSP 
oraz orkiestra, której koncert zakoñczyù  
obchody rocznicowe.

B.F.
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Przemoc wúród dzieci i mùodzieýy jest wszechobecna w szkole 
i przyjmuje coraz wiæksze rozmiary. Nastæpuje nie tylko 
iloúciowy wzrost czynów agresywnych, ale takýe zwiæksza siæ 
ich brutalnoúã. Przyczyny zachowañ agresywnych sà bardzo 
róýne, ale najbardziej naraýone na zachowania agresywne sà 
dzieci potrzebujàce miùoúci, ciepùa domowego ogniska, 
akceptacji, zrozumienia, ale takýe mùodzieý odrzucona przez 
rodzinæ, szkoùæ, czy grupæ rówieúniczà. Najczæúciej zachowujà 
siæ agresywnie ci, którzy agresji doúwiadczali juý we wczesnym 
dzieciñstwie. Ogromny wpùyw na zachowania agresywne ma 
rodzina, ale takýe przyjaciele, szkoùa, mass media, a w tym 
Internet i gry komputerowe, gdyý dzieci chætnie naúladujà 
postacie z filmów i gier komputerowych.

Przemoc w szkole w chwili obecnej w sposób drastyczny 
ujawnia siæ w postaci zjawiska dræczenia tzw. „kotów”, „wojny 
gangów”, czy bardzo nasilonej w ciàgu ostatnich kilku lat agresji 
w stosunku do nauczycieli (pamiætamy film nakræcony przez 
ucznia, w których poniýano nauczyciela zakùadajàc mu kosz na 
úmieci na gùowæ). Polskie badania dowodzà wyraênej brutalizacji 
úrodowiska szkolnego i wzrostu agresji fizycznej, psychicznej
i seksualnej uczniów wobec kolegów. Uzyskane dane sugerujà, ýe 
wraz z wiekiem nasila siæ przemoc oraz utajanie przed 
nauczycielami takich zachowañ.

Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii pokazujà, ýe
w wiækszoúci przypadków znæcanie siæ trwa co najmniej rok
i dotyczy uczniów z tej samej klasy bàdê równolegùej. 
Znæcajàcymi sà z reguùy dzieci o kilka miesiæcy starsze od swych 
ofiar. Pùeã jest tutaj równieý istotna, bowiem wúród chùopców jest 
trzy razy wiæcej znæcajàcych siæ niý wúród dziewczàt i dwa razy 
tyle ofiar. Chùopcy wybierajà na swoje ofiary zarówno kolegów, 
jak i koleýanki, natomiast dziewczæta znæcajà siæ najczæúciej nad 
swoimi koleýankami. Znæcanie siæ wúród dziewczàt polega 
zwykle na wykluczeniu z grupy i oczernianiu przed innymi,
a u chùopców przybiera róýne formy agresji fizycznej. Coraz 
czæúciej zwraca siæ uwagæ na to, ýe dane na temat przemocy mogà 
byã zaniýone. Dla wielu ofiar przemoc jest doúwiadczeniem 

majàcym duýy wpùyw na ich ýycie, a mimo to tylko nieznaczna 
czæúã ofiar (ok. 10% uczniów i 20% uczennic) zgùasza te 
zdarzenia rodzicom bàdê nauczycielom (S. Tucholska).

Które dzieci stajà siæ ofiarami? Przewaýnie te, które sà 
reprezentantem mniejszoúci wyznaniowej, rasowej, pochodzà
z rodzin o niskim statusie spoùeczno – ekonomicznym, bàdê sà 
mniej inteligentne od kolegów. Wiækszoúã ofiar to dzieci sùabsze 
fizycznie, którym trudniej siæ broniã, sà to takýe uczniowie maùo 
popularni, zarówno wúród rówieúników, jak i nauczycieli.

Kim sà agresorzy? Sà zazwyczaj wiæksi i silniejsi od swoich 
rówieúników. Cechuje ich tendencja do zachowañ 
impulsywnych, gwaùtownych, sà na ogóù dominujàcy
i agresywni, cieszà siæ wzglædnà popularnoúcià wúród 
rówieúników, zwùaszcza pùci przeciwnej. Na ogóù nie majà 
ciepùych i serdecznych kontaktów z rodzicami. Czæsto pochodzà 
z domów, gdzie ktoú z rodziny posùuguje siæ fizycznà lub 
emocjonalnà przemocà i ta przemoc jest efektywna, bowiem 
prowadzi do realizacji jakiegoú celu. Znaczny procent agresorów 
ma niewielkie osiàgniæcia w nauce, a 20% ma powaýne problemy 
ze sprostaniem standardom szkolnym (S. Tucholska).

Repertuar przemocy stosowany przez uczniów jest bardzo 
bogaty. Okrucieñstwo czæsto traktowane jest jako moýliwoúã 
dobrej zabawy i zaspokojenia potrzeby doznawania 
przyjemnoúci. Mùody czùowiek jest bardzo podatny na 
wszystkiego rodzaju wpùywy, szczególnie wpùywy grupy 
rówieúniczej, gdyý aby w niej zaistnieã, zaimponowaã 
rówieúnikom, zdobyã ich uznanie, pokazaã swà waýnoúã czæsto 
jest agresywny i stosuje przemoc, która mo¿e byã dla niego takýe 
sposobem na rozùadowanie zùoúci i frustracji (J. Lipiñska)

W ksztaùtowaniu siæ czùowieka najwaýniejsze jest úrodowisko 
rodzinne. Zapobieganie agresji i przemocy bædzie skuteczne 
dopiero wówczas, gdy jej zwalczanie rozpocznie siæ od 
dorosùych. Warto wiæc rozwijaã i pielægnowaã empatiæ 
(umiejætnoúã wspóùodczuwania) przez caùe ýycie, bo jest kluczem 
do rozumienia drugiego czùowieka.

Justyna Gogacz

Gor¹cy temat - PRZEMOC W SZKOLE

– Sadzæ, ýe akty przemocy, 
wiæksze lub mniejsze, wystæpujà 
we wszystkich placówkach 
o ú w i a t o w y c h  i  z a w s z e  
wystæpowaùy. W naszej szkole teý 
przemoc jest, ale nie wystæpuje ona 
w niepokojàcym stopniu. Zaleýy 
teý co byúmy nazwali przemocà, 
czy zwykùe kopniæcie jest juý nià? 
Na pewno bójka, dokuczanie 
psychiczne juý jest przemocà i takie 
p o j e d y n c z e  p r z y p a d k i  
odnotowujemy. Jeýeli o nich 
wiemy, to rozwiàzujemy je
w sposób ,  k tóry  zadawala  

wszystkie strony, czyli rozmawiamy z uczniami i rodzicami. Sà 
teý takie sytuacje, ýe o zaistniaùych zdarzeniach nie jesteúmy 
informowani. Mùodzieý nie informuje nas o zdarzeniach, które 
majà miejsce poza szkoùà, po lekcjach. Bywa i tak, ýe my nie 
wiemy a wie kuratorium, np. w wyniku anonimowych telefonów. 
Mamy dobre warunki ku temu, aby akty przemocy zdarzaùy siæ 
rzadko. Szkoùa jest niewielka, liczy okoùo 630 uczniów ùàcznie, 
zaú oddziaùy do 26 osób. To, ýe nie sà to zjawiska nagminne jest 
równieý zasùugà sprawnie dziaùajàcych pedagogów, którzy ze 
sobà wspóùpracujà, oraz funkcjonujàcych naleýycie programów 

profilaktycznych i wychowawczych, które sà co roku 
udoskonalane.

W ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy” rzàd 
wprowadziù zmiany do ustawy o  oúwiacie, które sà juý 
powszechnie znane. Moýna powiedzieã, ýe my w tym wzglædzie 
wybiegliúmy przed orkiestræ. Wiosnà tego roku w naszej szkole 
zostaùy zainstalowane kamery, które rejestrujà w dzieñ i w nocy 
wszystko, co siæ dzieje w budynku i na zewnàtrz. To na pewno 
ogranicza zachowania agresywne. Rada Rodziców dziaùa u nas 
od zawsze, zaú statut przewiduje katalog kar, do którego 
odnosiliúmy siæ nieúmiaùo. Uczniowie godzili siæ z faktem 
karania (np. zamiataniem schodów), ale spotykaùo siæ ono
z ostrym sprzeciwem rodziców, a trzeba przyznaã, ýe rozmowy
z rodzicami w tym wzglædzie wcale nie sà ùatwe. Teraz bædziemy 
stosowaã je odwaýniej. W myúl nowych postanowieñ, dyrektor 
moýe wprowadziã jednolite stroje (z punktu widzenia 
ministerstwa ma to przywróciã porzàdek i ùad w szkole).
O mundurkach bædziemy dopiero rozmawiaã z rodzicami
i nauczycielami.

Nauczyciele majà byã teraz funkcjonariuszami publicznymi,
w zwiàzku z czym wzrosnà ich prawa i obowiàzki, ale wpùynie to 
na ograniczenie przemocy uczniów wobec nauczycieli.
Na bieýàco przeprowadzamy ankiety i rozmowy, organizujemy 
spotkania z mùodzieýà. Staramy siæ dowiedzieã czy uczniowie
w naszej szkole czujà siæ bezpieczni. Wyniki sà takie, ýe 
gimnazjaliúci czujà siæ tu dobrze. Mamy ogromny potencjaù - 
mùodà kadræ i dobre warunki,  robimy wszystko, aby uczniowie
w naszej szkole byli bezpieczni.

Wypowiedê zanotowaùa Boýenna Furtak

Jak wygl¹da problem przemocy w naszej szkole?
Jakie elementy profilaktyki s¹ tu stosowane?

Na te pytania odpowiada dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli, Beata Antolak.
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Listopad to czas, kiedy wspominamy tych, co 
odeszli. Myúlimy o tych, którzy byli nam 
najbliýsi i wspominamy ich wkùad w ýycie 
rodzinne i wspólnotowe. Obchodzàc Úwiæto 
Niepodlegùoúci przypominamy sobie tych, 
którzy oddali ýycie dla Ojczyzny. W tym 
miesiàcu przeýywamy równieý wybory do 
wùadz samorzàdowych. Zarówno ci, którzy 
bædà sprawowaã wùadzæ jak i ci, którzy ich 
wybierajà, wnoszà wkùad w budowæ ýycia 
spoùecznego w róýnym wymiarze i na róýny 
sposób. Ojciec Úwiæty wielokrotnie w swoich 
wypowiedziach i dokumentach podejmowaù 
problematykæ zaangaýowania chrzeúcijan
w dziaùalnoúã politycznà.

W Adhortacji apostolskiej “Christifideles 
laici” z 1988r. Jan Paweù II wzywaù do udziaùu w polityce
i okreúlaù zasady, jakimi naleýy siæ kierowaã w tej dziaùalnoúci.

Ojciec Úwiæty rozumiaù politykæ w sensie szerokim, jako 
róýnego rodzaju dziaùalnoúã gospodarczà, spoùecznà, 
prawodawczà, sùuýàcà wzrastaniu dobra wspólnego, dobra 
jednostek i spoùecznoúci. W ramach tak rozumianej polityki 
mieúci siæ dziaùalnoúã Koúcioùa, polegajàca na osàdzaniu 
istniejàcych systemów, ukazywaniu, co dobre a co zùe, jakie sà 
priorytety, jak „bardziej byã”, a nie tylko „wiæcej mieã”. Koúcióù 
nie daje konkretnych rozwiàzañ technicznych ani materialnego 
wkùadu w rozwój, nie utoýsamia siæ teý z ýadnym systemem 
politycznym czy spoùeczno-gospodarczym, nie walczy o wùadzæ, 
lecz peùni funkcjæ opozycji moralnej. Uniwersalne i niezmienne 
normy moralne, prawda o Bogu i czùowieku, którà gùosi, 
stanowià solidny i jedynie pewny fundament odnowy 
spoùeczeñstwa i prawdziwej demokracji oraz gwarantujà 
rozwiàzanie palàcych problemów.

Wezwanie do budowy nowego ùadu spoùecznego Jan Paweù II 
skierowaù do wszystkich i do kaýdego. Jest to nie tylko prawo, ale 
i obowiàzek wypùywajàcy z wiary i przykazania miùoúci. 
Powoùaniem chrzeúcijanina jest publiczne wyznawanie wiary. 
Czynna obecnoúã we wszystkich dziedzinach ýycia to jedna
z form úwiadectwa. Úwiadoma neutralnoúã wobec sfery 
politycznej i biernoúã to wyraz obojætnoúci wobec drugiego 
czùowieka. Wobec narastajàcego zobojætnienia na sprawy innych 
i uciekania w prywatnoúã pierwszà zasadà obecnoúci chrzeúcijan 
w ýyciu publicznym jest podjæcie odpowiedzialnoúci za siebie 
i innych poprzez uczestnictwo w ýyciu spoùecznym. Wyraýa siæ 
w tym  wiara w to, ýe ludzkie dziaùanie nie bædzie daremne, ýe 
postæp doczesny jest waýny dla Królestwa niebieskiego.

Papieý napisaù: „Aby oýywiaã duchem chrzeúcijañskim 
doczesnà rzeczywistoúã sùuýàc osobie i spoùeczeñstwu, úwieccy 
nie mogà rezygnowaã z udziaùu w "polityce", czyli w róýnego 
rodzaju dziaùalnoúci gospodarczej, spoùecznej i prawodawczej, 
która w sposób organiczny sùuýy wzrastaniu wspólnego dobra”
i dodaù, ýe „Ani oskarýenia o karierowiczostwo, o kult wùadzy,
o egoizm i korupcjæ, które nierzadko sà kierowane pod adresem 
ludzi wchodzàcych w skùad rzàdu, parlamentu, klasy panujàcej 
czy partii politycznej, ani doúã rozpowszechniony poglàd, ýe 
polityka musi byã terenem moralnego zagroýenia, bynajmniej 
nie usprawiedliwiajà sceptycyzmu i nieobecnoúci chrzeúcijan
w sprawach publicznych”.

Obowiàzkiem chrzeúcijan jest udziaù w wyborach, 
piastowanie stanowisk wedùug potrzeby oraz wùasnych 
predyspozycji osobowych oraz nabytych kompetencji
i umiejætnoúci. Podjæcie zaangaýowania, a tym samym 
odpowiedzialnoúci, jest úciúle zwiàzane z solidarnoúcià, która 
jest  „mocnà i trwaùà wolà zaangaýowania siæ na rzecz dobra 
wspólnego, czyli dobra wszystkich i kaýdego, wszyscy bowiem 
jesteúmy naprawdæ odpowiedzialni za wszystkich”. To wùaúnie 
solidarnoúã wymagajàca czynnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa ma byã „stylem i narzædziem polityki”.

Jan Paweù II podkreúlaù, ýe podstawowym 
kryterium uprawiania polityki jest dàýenie do 
wspólnego dobra, czyli ukierunkowanie na 
sùuýbæ caùemu czùowiekowi tak, aby umoýliwiã 
peùny rozwój kaýdemu i wszystkim i to we 
w s z y s t k i c h  w y m i a r a c h :  c i e l e s n y m ,  
psychicznym, duchowym, moralno-religijnym, 
indywidualnym i spoùecznym. Racjà bytu 
polityki jest to, by sùuýyùa czùowiekowi, by byùa 
„>>z  czùowiekiem<<, >>przez czùowieka<<
i  >>dla  cz ùowieka<<” .  Wymaga  to  
poszanowania godnoúci osoby i wszystkich jej 
niezbywalnych praw. Osoba ma byã celem 
struktur i mechanizmów spoùecznych. Ze 
wzglædu na szacunek dla osoby potrzebne jest 
odejúcie od koncepcji pañstwa opiekuñczego na 

rzecz zasady pomocniczoúci. Polega ona na pomaganiu, ale nie 
zastæpowaniu wùasnej dziaùalnoúci osób, na przysùowiowym 
podawaniu wædki, zamiast dawaã rybæ.

Koniecznym kierunkiem postæpowania winna byã obrona
i promocja sprawiedliwoúci. Przyznawanie kaýdemu tego, co mu 
siæ sùusznie naleýy, wymaga poszanowania godnoúci i praw 
innych osób, równowagi miædzy prawami i obowiàzkami, 
równomiernego podziaùu dóbr, kosztów i zysków, a co za tym 
idzie uczciwego dysponowania pieniædzmi publicznymi, 
sprzyjania rozwojowi, upowszechniania oúwiaty. Nieodzowne 
jest osobiste úwiadectwo wypeùniania wùasnych obowiàzków, 
wyrzeczenie stosowania przemocy, nie podàýanie za 
indywidualnymi lub grupowymi interesami, postawa 
poszanowania dóbr spoùecznych, a takýe przepisów 
porzàdkowych i przepisów bezpieczeñstwa.

Aby zaistniaùa sprawiedliwoúã, potrzeba ustanowienia praw 
jasnych, przejrzystych, zgodnych z prawem naturalnym, 
szanujàcych godnoúã osoby, konieczne jest poszanowanie praw 
czùowieka do prawdy oraz do informacji. Kùamstwo, jawne czy 
zakamuflowane, samo w sobie jest niesprawiedliwoúcià 
uderzajàcà w godnoúã kùamcy i okùamanego. Chrzeúcijañska 
polityka wymaga prawdomównoúci, zgodnoúci sùów i czynów, 
przezwyciæýenia pokusy wykorzystywania dóbr publicznych do 
wzbogacania grup, osób lub do zdobywania popleczników, nie 
stosowania dwuznacznych lub niedozwolonych úrodków, 
niedopowiedzeñ i przemilczeñ.

„Sprawowanie wùadzy politycznej winno mieã za podstawæ 
ducha sùuýby”. Chrzeúcijañski polityk nie moýe szukaã wùasnej 
chwaùy i bogactwa, ale ma sùuýyã najuboýszym, odwaýnie 
przeciwstawiaã siæ korupcji úwiata polityczno-ekonomicznego, 
kierowaã siæ w ýyciu miùoúcià i wiernoúcià Ojczyênie
i narodowi. Dawaã úwiadectwo wartoúciom ewangelicznym
i ludzkim, wyrabiajàc w sobie cnoty: uczciwoúã, 
sprawiedliwoúã, sumiennoúã, szczeroúã, uprzejmoúã oraz zmysù 
rodzinny i obywatelski, ponadto stale podnoszàc kwalifikacje 
zawodowe i doskonalàc ducha. Powinien szanowaã autonomiæ 
rzeczywistoúci ziemskiej pamiætajàc o braku toýsamoúci miædzy 
Koúcioùem a jakimkolwiek systemem politycznym. Musi 
pamiætaã o koniecznoúci oýywiania polityki przez wartoúci 
duchowe oraz odróýniaã dziaùalnoúã Koúcioùa jako instytucji od 
dziaùañ chrzeúcijan podejmowanych we wùasnym imieniu.

Jan Paweù II zakoñczyù Adhortacjæ modlitwà: „Panno mæýna, 
natchnij nas siùà ducha i ufnoúcià w Bogu. Naucz nas traktowania 
rzeczywistoúci úwiata z ýywym poczuciem chrzeúcijañskiej 
odpowiedzialnoúci i z radosnà nadziejà na przyjúcie Królestwa 
Boýego, nieba nowego i ziemi nowej. Proú o nowe rozlanie 
Ducha na wszystkich katolików úwieckich, mæýczyzn i kobiety, 
aýeby w peùni sprostali swojemu powoùaniu i swojej misji”.

Anna Kaczmarska

Jan Pawe³ II o zaanga¿owaniu chrzeœcijan w dzia³alnoœæ polityczn¹
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We wrzeúniu tego roku w koúciele parafialnym zostaù 
zerwany fragment posadzki. Powstaùy otwór umoýliwiù 
wejúcie do krypty póùnocnej i jej eksploracjæ. O celu 
eksploracji mówi proboszcz parafii, ksiàdz kanonik Piotr 
Trela:

- Od trzech lat trwajà prace nad 
projektem unijnym na renowacjæ 
kompleksu, w skùad którego 
wchodzà: koúcióù pw. Znalezienia 
Krzyýa Úwiætego, koúcióùek úw. 
Anny oraz budynek poszpitalny. 
Unia Europejska nie przewiduje 
pieniædzy na budownictwo 
sakralne, ale na rewitalizacjæ
i ochronæ zabytków, które sà 
obiektami turystycznymi. Dlatego 
w projekcie musz¹ byã zawarte 
elementy wskazujàce walory 
turystyczne zabytków. W naszym 

przypadku bædà to m.in. krypty. Celem eksploracji byùo 
rozeznanie, ocena stanu zachowanych zabytków i ustalenie 
zakresu prac, aby krypty mogùy byã udostæpnione dla 
zwiedzajàcych. Zakùadamy renowacjæ podziemi, montaý 
systemu wentylacyjnego, oúwietlenia oraz zawieszenie gablot 
z eksponatami, tzn. strojami z epoki, które zachowaùy siæ doúã 
dobrze. Stroje sà juý odzyskane, a czæúã z nich zostaùa 
przekazana do renowacji. Przewidujemy udostæpnienie krypt - 
póùnocnej i poùudniowej oraz poùàczenie ich podziemnym 
korytarzem. Projekt obejmuje takýe nastæpujàce prace
w koúciele parafialnym: restauracjæ oùtarzy, wymianæ 
posadzki na marmurowà, zmianæ wiæêby dachowej i pokrycie 
blachà tytanowo-cynkowà, renowacjæ tynków na koúciele
i dzwonnicy, uùoýenie kostki i schodów z granitu oraz 
iluminacjæ wewnætrznà. W koúcióùku úw. Anny zaplanowano: 
nowà elewacjæ, renowacjæ wnætrza z uwzglædnieniem empory 
i organów, nowà instalacjæ elektrycznà, iluminacjæ 
zewnætrznà, zagospodarowanie terenu wokóù i ogrodzenie, 
uzupe ùn ien ie  dachówki  o raz  ins ta lac jæ  p .poý .
i antywùamaniowà. Koúcióùek bædzie miejscem ekspozycji 
liturgii przedsoborowej. W gablotach umieúcimy stare mszaùy 
i ornaty. Wedùug koncepcji zawartej w projekcie, budynek 
dawnego szpitala staùby siæ muzeum (dwie sale na dole) oraz 
oúrodkiem integracji dla mùodzieýy niepeùnosprawnej na 
górze, gdzie zostanie zainstalowana winda. Pierwsza 
zaplanowana wystawa (uwzglædniona w projekcie) 
dotyczyùaby trzech kultur: ýydowskiej, ewangelickiej
i katolickiej.

Wartoúã kosztorysowa projektu opiewa na kwotæ 12 mln. 
zù., przy 15% wkùadzie wùasnym. Czas jego realizacji wynosi 
2,5 roku. Sà to ambitne plany i trzeba mieã nadziejæ, ýe uda siæ 
je zrealizowaã i przyciàgnàã do Koñskowoli turystów.

Eksploracja krypt
W eksploracji krypt: Lubomirskiej, 

úw. Andrzeja, úw. Stanisùawa oraz 
Opaliñskich, która miaùa miejsce
w dniach 18-22 wrzeúnia, wziæli udziaù 
a r c h i t e k c i ,  a r c h e o l o g  R a f a ù  
Niedêwiadek, ksiàdz proboszcz oraz 
Przemysùaw Pytlak, który tak 
relacjonuje jej wyniki:

Ambitne plany parafii – Po przeprowadzeniu w czerwcu 2005 r. pierwszej 
eksploracji krypty póùnocnej, spodziewaliúmy siæ, ýe jedno
z przejúã z krypty póùnocnej kryje wejúcie do kolejnej krypty 
lub korytarza. Po zdjæciu kilku warstw cegieù nie byliúmy
w stanie stwierdziã, co znajduje siæ dalej. Najbardziej 
prawdopodobna w ocenie architekta byùa moýliwoúã, ýe 
wkrótce znajdziemy pierwotne zejúcie i schody do tej krypty. 
Jednak w miaræ upùywu czasu nie znajdowaliúmy úladów 
potwierdzajàcych tæ tezæ, co tylko potægowaùo naszà 
ciekawoúã. Po rozebraniu muru ukazaù siæ nam sklepiony, 
otynkowany korytarz o wysokoúci ok. 1,8 m i dùugoúci ok.

1,5 m. Za murem ceglano-wapiennym znajdowaùa siæ warstwa 
luênego gruzu. Ku naszemu zaskoczeniu ujrzeliúmy kolejne 
pomieszczenie, którego úciany byùy otynkowane tym samym 
tynkiem, który znajduje siæ w prowadzàcym do niego 
korytarzyku. Sklepienie tego pomieszczenia stanowiùy 
ceglane pùytki, jednak nie wydaje siæ, by stanowiùy one 
oryginalny wystrój wnætrza odkrytego przez nas 
pomieszczenia. Prawdopodobnie zostaùo ono kiedyú zasypane 
od góry, a pùytki te uùoýono, by ukryã efekt tego zabiegu. 
Spodziewamy siæ, ýe pomieszczenie to istotnie prowadzi do 
pierwotnego, byã moýe pochodzàcego z XVI w. wejúcia do 
krypty póùnocnej. Chyba najwiækszym zaskoczeniem byù fakt, 
ýe odkryte przez nas pomieszczenie w jednym miejscu byùo 
rozkute, co sugeruje, ýe kiedyú wyprowadzono z niego wnækæ 
lub kolejny korytarz, który biegùby w kierunku wnætrza 
koúcioùa. Ze wzglædu na fakt, ýe znaczna czæúã pomieszczenia 
jest zasypana, nie staraliúmy siæ dotrzeã z wnætrza krypty do 
tej wnæki lub korytarzyka. Najmniej inwazyjnym sposobem 
rozpoznania rzeczywistego rozmiaru i funkcji odkrytego 
przez nas pomieszczenia oraz ewentualnie powiàzanych z nim 
kolejnych, bædzie zdjæcie posadzki w oznaczonych juý przez 
nas miejscach. Jeýeli istotnie mamy do czynienia
z pierwotnym wejúciem, bædziemy chcieli przywróciã jego 
funkcjonalnoúã. Poza tym, gdybyúmy je znaleêli i potwierdzili 
jego pochodzenie z XVI w. (jego poùoýenie zgadzaùoby siæ ze 
znanym nam z opisu koúcioùa z 1595 r. wejúciem do krypty 
póùnocnej), pozwoliùoby to na ocenæ wielkoúci koúcioùa 
ufundowanego przez zaùoýyciela miasta, Andrzeja 
Tæczyñskiego (zm. 1561). 

Ciekawostkà jest fakt, ýe na planie koúcioùa farnego 
pochodzàcego sprzed wybuchu I wojny úwiatowej, sklepienie 
nad odkrytym w trakcie eksploracji pomieszczeniem zostaùo 
oznaczone w sposób odbiegajàcy od oznaczenia sklepieñ nad 
pozostaùà czæúcià koúcioùa. W chwili obecnej, niestety, 
sklepienia nad wszystkimi "czæúciami" naw bocznych sà 
identyczne.

Eksploracja krypty póùnocnej dostarczyùa nam wiæcej pytañ 
niý odpowiedzi:

Rozebrane przejœcie



W piækne  jesienne dni grupa czùonków i sympatyków Koùa 
Przyjacióù Dzieci „Tacy Sami” z gminy  Koñskowola, odbyùa 
pielgrzymkæ do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Swoje 
podziækowania i proúby zanieúliúmy  podczas drogi krzyýowej
w gràbliñskim lesie.

Las w Gràblinie rozpoczyna pielgrzymkowy szlak, 
prowadzàcy do Sanktuarium w Licheniu. Tutaj, w pierwszej 
poùowie XIX w., ýoùnierz napoleoñski, zawiesiù na soúnie 
wizerunek Maryi. Kilka lat póêniej w tym samym miejscu 
pasterzowi ukazaùa siæ Matka Boýa, Bolesna Królowa Polski. 
Nawoùywaùa do nawrócenia i modlitwy. Przepowiedziaùa teý 
czasy zarazy.

„Gdy nadejdà ciæýkie dni ci, którzy przyjdà do tego obrazu, 
bædà siæ modliã i pokutowaã, nie zginà. Bædæ uzdrawiaã chore 
dusze i ciaùa. Ile razy ten Naród bædzie siæ do mnie uciekaù, nigdy 
go nie opuszczæ, ale obroniæ i do swego Serca przygarnæ jak tego 
Orùa Biaùego. Obraz ten niech bædzie przeniesiony w godniejsze 
miejsce i niech odbiera publicznà czeúã”.

Przed Jej oblicze w 1852 r., podczas epidemii cholery, 
przybywali wierni po nadziejæ i ratunek. Wielu doznaùo tu 
uzdrowieñ. Wszystko to sprawiùo, ýe maleñki obrazek Matki 
Boýej  uznano za cudowny. Sùynàcy z cudów wizerunek Matki 
Boýej Licheñskiej znajduje siæ w gùównym oùtarzu bazyliki 
mniejszej w Licheniu. Pochodzi z drugiej poùowy XVIII w. 
Nieznany malarz na cienkiej, modrzewiowej desce przedstawiù 
peùnà smutku Najúwiætszà Maryjæ Pannæ, spoglàdajàcà na 
rozpostartego na Jej piersiach orùa biaùego w koronie. Obraz 
przeznaczony byù najpierw do prywatnych modlitw, szybko staù 
siæ jednak obiektem kultu. Decyzjà Episkopatu Polski zostaù 
koronowany 15 sierpnia 1967 r.

Refleksje:
Byùa to nasza pierwsza pielgrzymka do Lichenia. Przeýycia 

trudno wyraziã w kilku sùowach. Podziwialiúmy wspaniaùà 
bazylikæ o przebogatym wnætrzu i ogromnà przestrzeñ peùnà 
zieleni. Zachwyciùy nas widoki z tarasu przykoúcielnej wieýy. 
Pielgrzymka wzmocniùa nas duchowo i pogùæbiùa naszà wiaræ.

Marlenka z mamà

Na schodach pokutnych podjàùem postanowienie dotyczàce 
mojego zachowania i postæpowania. Pragnæ siæ zmieniã
i poprawiã. Modliùem siæ goràco zarówno podczas drogi 
krzyýowej jak i w sanktuarium.

Robert lat 13

Zwiedzaliúmy pokoje, w których mieszkaù papieý Jan Paweù II 
w 1999 r. podczas  pielgrzymki do Polski. Duýe wraýenie 
wywarùa na nas Golgota zbudowana z ogromnej iloúci kamieni. 
Pragniemy podziækowaã p. Halinie Bickiej za zorganizowanie 
wyjazdu oraz wszystkim, dziæki którym pielgrzymka siæ  odbyùa.

Marcin z mamà
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- jeýeli znaleêliúmy pierwotne wejúcie, to kiedy i po co 
wykuto przejúcie i schody, którymi weszliúmy do krypty;

- czy od odkrytego przez nas pomieszczenia, od miejsca 
gdzie je rozkuto, istotnie odchodzi jakaú wnæka lub korytarz;

- w rumowisku odkrytego pomieszczenia znaleêliúmy bryùy 
szkùa (lub fragmenty cegieù pokrytych szkùem), tymczasem 
takich bryù nie znajdujemy obecnie w koúciele;

- w rumowisku znaleêliúmy równieý fragment pùyty 
posadzkowej z ciemnego marmuru o odcieniu, jaki równieý 
nie wystæpuje w koúciele.

Oprócz tego architekci inwentaryzujàcy kryptæ 
Lubomirskiej (po poùudniowej stronie koúcioùa) odkryli 
istnienie kolejnego pomieszczenia, znajdujàcego siæ pod jej 
posadzkà. W jednym jej miejscu znajduje siæ struktura, która 
przypomina klapæ. Do momentu przygotowania dokùadnego 
planu krypty Lubomirskiej postanowiono, by nie eksplorowaã 
odkrytego pomieszczenia.

Wedùug wstæpnej oceny architekta, Tomasza Stankiewicza, 
prawdopodobna jest hipoteza, ýe jedna ze úcian, na której 
wspiera siæ ùuk nad korytarzem, prowadzàcym pod oùtarz úw. 
Andrzeja od krypty Lubomirskiej, jest reliktem pierwotnego 
koúcioùa. Dalsze badania wykaýà, czy moýe ona pochodziã
z XV czy z XVI w. W tym pierwszym przypadku oznaczaùoby 
to, ýe prawdziwym byùaby tradycja, ýe murowane 
prezbiterium koúcioùa farnego powstaùo z fundacji Jana 
Koniñskiego (zm. przed 1490). Gdyby mur ten pochodziù
z wieku XVI, moýliwa byùaby odpowiedê o wielkoúã oraz
i czas powstania koúcioùa, fundacja którego przypisywana jest 
Andrzejowi Tæczyñskiemu wojewodzie lubelskiemu (zm. 
1561), lub jego synowi, Andrzejowi wojewodzie 
krakowskiemu (zm. 1588).

Okazuje siæ równieý, ýe úciany krypty pod oùtarzem úw. 
Stanisùawa (odchodzàcej od krypty Opaliñskich) równieý 
powstawaùy w róýnych okresach. Bezsprzecznie krypta ta jest 
wtórna wobec krypty Opaliñskich, ale czas jej powstania bædà 
mogùy wyjaúniã dalsze badania archeologiczne
i antropologiczne. Utrudni je fakt, ýe pod oùtarzem úw. 
Stanisùawa w 1765 przygotowano miejsce pochówku dla 
tutejszego proboszcza, kanonika kamienieckiego Andrzeja 
Tucci, przyjaciela Elýbiety Sieniawskiej.

Wypowiedzi zanotowaùa Boýenna Furtak

Nawet pozornie trwaùe rzeczy nie sà wieczne i ulegajà 
zniszczeniu. Úwiadczyã o tym moýe nieistniejàcy obecnie 
napis nad bocznà przykoúcielnà bramà. Brzmiaù on tak: 
„Trwoga z nadziejà mur ten postawiùa, ræka Boýa pomór 
oddaliùa.” Tæ treúã pamiæta dobrze pan Tadeusz Gryglicki. 
Przed laty, jako ministrant, wielokrotnie czytaù ten napis
i dobrze go zapamiætaù. Paræ lat temu przy odnawianiu tej 
wùaúnie bramy byùa widoczna juý tylko jedna litera. Na 
szczæúcie dziæki panu Tadeuszowi moýemy poznaã tæ bramnà 
sentencjæ.

Inny zapomniany napis znajduje siæ na cmentarnej bramie 
przy koúciele parafialnym. Tak zwana „stara brama” jest
o wiele starsza od muru ogrodzeniowego. Wzniesiona byùa
z kamienia wapiennego i cegùy, kiedyú otynkowana. Ponad 
wejúciem, z obydwu stron bramæ obiega bardzo sùabo czytelny 
napis. Obecnie od frontu widoczne sà juý tylko sùowa 
„…SYNA BOÝ…”, a od wewnætrznej strony fragment 
ùaciñskiej sentencji, z której zachowaùy siæ tylko litery: 
„…IEN…” i „DEO”. W zwieñczeniu bramy jeszcze paræ lat 
temu widoczny byù rok jej pobudowania – 1893. Zwracam siæ 
z proúbà do czytelników „Echa Koñskowoli”, którzy byã 
moýe znajà peùnà treúã napisu bramnego o podzielenie siæ 
swojà wiedzà na ten temat z redakcjà.

Dorota Chyl

Zapomniane napisy

Uczestnicy pielgrzymki

Z pielgrzymk¹ do Lichenia
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W listopadowe dni wspominamy tych, którzy juý od nas 
odeszli. Nie zapominamy równieý o ludziach ze úwiata 
artystycznego i sportowego.

Hanka Bielicka - zajmowaùa siæ 
aktorstwem teatralnym i filmowym. 

Kaýdy z nas znaù Jà jako aktorkæ z duýà 
witalnoúcià i  energià.  Byùa 
mistrzynià monologu oraz gwiazdà 
e s t r a d y .  O d z n a c z a ù a  s i æ  
n i e z w y k ù y m  t a l e n t e m
w opowiadan iu  dowcipów.  
Uwielbiaùa kapelusze, które 

stanowiùy nieodùàczny element jej 
scenicznego stroju. Na scenie 

zadebiutowaùa w 1939 r., zagraùa w ponad 
20 filmach. Hanka Bielicka zgasùa 9 marca 2006 r. 

Miaùa 91 lat. Pochowano Jà na Starych Powàzkach
w Warszawie. Za swoj¹ pracæ artystycznà zostaùa 
uhonorowana m.in.: Krzyýem Kawalerskim i Komandorskim, 
Orderem Odrodzenia Polski, Zùotym Krzyýem Zasùugi.

Mocno mi utkwiùy w pamiæci Jej sùowa: „Kaýdy moment 
trzeba zawsze czymú wypeùniã”. Ona wypeùniaùa swoje ýycie 
aktorstwem.

Beata Sadurska

Marek Perepeczko – aktor teatralny
i filmowy. Popularnoúã zdobyù dziæki 

tytuùowej roli w serialu „Janosik”. 
Znany równieý z roli komendanta
w serialu „13 posterunek” oraz
z  f i lmów:  „Wesele” ,  „Pan 
Woùodyjowski”, „Pan Tadeusz”.
W latach 1998-2003 byù aktorem

i  d y r e k t o r e m  Te a t r u  i m .
A. Mickiewicza w Czæstochowie.

Warunki fizyczne (prawie 2 m 
wzrostu) sprawiùy, ýe staù siæ postacià 

charakterystycznà. Powierzano Mu z tego powodu 
role bohaterów szlachetnych, odwaýnych i mæskich. Miaù na 
swoim koncie wiele prestiýowych nagród. Byù jednym
z moich ulubionych aktorów.

Zmarù nagle 17 listopada 2005 r. w Czæstochowie, miaù
64 lata. Urna z prochami aktora spoczæùa na warszawskich 
Powàzkach.

Piotr Górski, kl.III a

Ewa Saùacka – byùa aktorkà filmowà, 
telewizyjnà i teatralnà. Zajmowaùa siæ 

równieý publicystykà i promocjà 
f i l m o w à .  P r z e z  k i l k a  l a t  
wystæpowaùa w teatrze w Wiedniu. 
W ostatnich latach pojawiaùa siæ 
gùównie w serialach, przedkùadajàc 
spokojne ýycie nad karieræ 
zawodowà. Los nie daù jej okazji 

zagrania wielkiej roli. Pojawiùa siæ 
m.in. w filmach: „Tragarz puchu”, „Och 

Karol”, „Klàtwa doliny wæýy”, „Sztuka 

kochania”, „Ciemna strona Wenus” oraz serialach: 
„Pogranicze w ogniu”, „Pierwsza miùoúã”, „Dziki” i kilku 
innych. Przyjaciele wspominajà, ýe promieniowaùa 
pozytywnà energià. Zmarùa 23 lipca 2006 r. na skutek wstrzàsu 
anafilaktycznego po uýàdleniu osy. Miaùa 49 lat.

Kazimierz Górski – uznawany za 
najwybitniejszego trenera polskiej 

reprezentacji  w piùce noýnej.
W mùodoúci graù w piùkæ noýnà jako 

napastnik w trzech klubach 
sportowych we Lwowie oraz
w Legi i  Warszawa.  Nosi ù  
pseudonim boiskowy „Sarenka”. 
Úwietnie zapowiadajàcà siæ karieræ 

piùkarskà przerwaùy Mu lata wojny. 
Samodzielnà pracæ szkoleniowà 

rozpoczàù w 1954 r. Trenowaù m.in.: 
Legiæ Warszawa, Lubliniankæ, Gwardiæ 

Warszawa, Ùódzki KS oraz cztery greckie kluby sportowe. 
Szkoliù  reprezentacjæ Polski roýnych kategorii .
Z reprezentacjà osiàgnàù historyczny sukces: zdobyù zùoty 
medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (1972), 
srebrny medal na Mistrzostwach Úwiata w RFN (1974)
i srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu 
(1976). Prowadziù reprezentacjæ w 73 meczach, osiàgajàc 45 
zwyciæstw. Zmarù 23 maja 2006 r. Spoczàù w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym – Powàzki. Nadano 
Mu wiele odznaczeñ, w tym: Krzyý Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyý Komandorski z Gwiazdà, Zùoty 
Medal Zasùugi dla FIFA – najwyýsze odznaczenie
w úwiatowej piùce noýnej oraz poúmiertnie Krzyý Wielki 
Orderu Odrodzenia Polski.

Dla mnie Kazimierz Górski jest wielkim autorytetem, duýo 
zrobiù dla polskiej i úwiatowej piùki. Podziwiam Go za 
wytrwaùoúã oraz za to, ýe siæ nigdy nie poddawaù.

Rafaù Bochra, kl. III a

Marek Grechuta – piosenkarz, poeta, 
kompozytor. Interesowaù siæ takýe 

rzeêbà i filozofià. Nagraù wiele pùyt, 
dwie pierwsze z zespoùem „Anawa”. 

Wy s t æ p o w a ù  z e  z n a n y m i  
artystami: Marylà Rodowicz, 
Grzegorzem Turnauem, Krystynà 
Jandà. Koncertowaù w wielu 

krajach europejskich oraz w USA, 
Kanadzie i Australii. Byù laureatem 

m.in.: Studenckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie oraz Festiwalu Polskiej 

Piosenki w Opolu. Cechowaù go wielki optymizm. Piotr 
Skrzynecki mówiù o Nim: „najgenialniejszy polski artysta”. 
Zmarù 9 paêdziernika 2006 r. w Krakowie. Miaù 61 lat. Za 
zasùugi dla kultury studenckiej  zostaù odznaczony Krzyýem 
Oficerskim Odrodzenia Polski. Nie da siæ opisaã tego, ile serca 
i miùoúci wùoýyù w swojà twórczoúã Marek Grechuta. Aby to 
zrozumieã, trzeba tæ twórczoúã poznaã.

Kinga Kufel, kl. III a

Odeszli – znani i lubiani
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Na powitanie jesieni na placu szkolnym odbyùa siæ impreza 
plenerowa pt. „Úwiæto pieczonego ziemniaka”, którà 
zorganizowaùa i przeprowadziùa Marianna Krasiñska, 
wychowawczyni klasy II b. Celem tej imprezy byùa integracja 
uczniów z klas 0-III Szkoùy Podstawowej w Koñskowoli, 
poprzez wspólnà zabawæ na úwieýym powietrzu. W jej 
organizacjæ bardzo aktywnie wùàczyli siæ wychowawcy
i rodzice.

 Impreza byùa teý okazjà do pozyskania ciekawych 
informacji o ziemniaku, bowiem nie kaýdy wie, iý ziemniak 
pochodzi z Chile, gdzie byù znany juý 12 tys. lat przed naszà 
erà. Do Europy zaú przywædrowaù dopiero w XVI w., a do 
Polski przywiózù go król Jan III Sobieski.

Te informacje byùy przedmiotem konkursu, w którym dzieci 
wykazaùy siæ doskonaùà znajomoúcià „kartoflanego” tematu. 
Miaùy teý za zadanie zaprezentowanie haseù, uùoýenie 
wierszyków oraz przedstawienie na rysunku ziemniaczanego 
úwiæta. Pomysùowoúã twórcza byùa wræcz zadziwiajàca,
o czym úwiadczà przytoczone strofy:

Jesieñ to ýóùte liúcie i kraczàce ptaki,
Jesieñ to kasztany i pieczone ziemniaki.

Nasza zupka siæ raduje, gdy ziemniaczek w niej tañcuje.

Ziemniaku, ziemniaku, ty skrobiowy brachu.
Dzisiaj ciæ upieczemy i z radoúcià zjemy.

Wszyscy uczestnicy konkursowych zadañ otrzymali 
nagrody ufundowane przez Radæ Rodziców, które dostarczyùy 
wiele radoúci. Ale gùównà, a przy tym najsmaczniejszà 
atrakcjà byùy przygotowane przez rodziców ziemniaki
z ogniska, obùoýone sùoninkà i cebulkà. Zwaýywszy na to, ýe 
bioràcych udziaù w zabawie dzieci byùo aý 130, ziemniaczków 
przygotowano znacznie wiæcej. Na tæ smakowità ucztæ 
zaproszono równieý dyrekcjæ, úpiewajàc radosnà piosenkæ:

Úwietnie siæ czujemy, bo ziemniaczki zaraz zjemy.
By dyrekcja byùa rada, niech ziemniaczki teý  zajada.
A po ziemniaczanej uczcie nastaù czas na plenerowe tañce na 

trawie. Zdaniem uradowanych uczniów, „Úwiæto pieczonego 
ziemniaka”, winno staã siæ cyklicznym elementem szkolnych 
imprez.

Marianna Krasiñska

Pieczony ziemniak,

to jest to!
Utwory literackie dla dzieci sà 

stymulatorem uczuã spoùecznych. 
Bohaterowie baúni, opowiadañ czy  
bajek mogà dostarczyã modelu 
p r o s p o ù e c z n e g o  z a c h o w a n i a ,  
pozytywnego wzoru do naúladowania. 
Baúnie przyczyniajà siæ do rozwoju 
e m p a t i i .  Wy w o ù u j à  u c z u c i a  
ýyczliwoúci, wspóùczucia, zachæcajà do niesienia pomocy 
innym. Pomagajà odróýniã dobro od zùa. Baúnie pobudzajà 
wyobraêniæ, pomagajà rozwinàã inteligencjæ i uporzàdkowaã 
uczucia. Wzbogacajà ýycie dziecka poprzez nawiàzanie do jego 
læków i dàýeñ, by umoýliwiã mu peùne rozeznanie wùasnych 
trudnoúci, a zarazem poddaã sposoby rozwiàzania nækajàcych je 
problemów. Baúñ odnosi siæ jednoczeúnie do wszystkich 
aspektów dzieciæcej osobowoúci i niczego przy tym nie 
bagatelizuje.  Traktuje trudne dylematy dzieciæce
z caùà powagà, a zarazem budzi w dziecku wiaræ w siebie
i swojà przyszùoúã. Wzbogaca wnætrze i przynosi satysfakcjæ.

Baúnie przekazujà w najróýniejszy sposób dziecku, ýe natura 
czùowieka ma swoje jasne i ciemne strony. Pozwalajà 
zaakceptowaã problematycznà naturæ ýycia i nie daã siæ 
pokonaã przez nià, by niewzruszenie stawiaã czoùa 
nieuniknionym trudnoúciom. Baúñ dostarcza sugestii – 
przekazywanej w formie symbolicznej – jak radziã sobie
z problemami i w bezpieczny sposób przebywaã drogæ ku 
dojrzaùoúci. Baúnie nie wprowadzajàce pùaszczyzny moralnej, w 
których nie ma przeciwstawnych postaci dobrych i zùych, sùuýà 
zupeùnie innemu celowi. Na przykùad baúñ „Kot
w butach” uúwiadamia dziecku, ýe moýna osiàgnàã powodzenie. 
To teý bardzo istotny problem egzystencjalny; czy stawiaã czoùo 
ýyciu i przekonanie, ýe zdoùa siæ pokonaã ýyciowe trudnoúci – 
czy teý oczekiwaã, ýe poniesie siæ klæskæ. Baúñ sprawia dziecku 
przyjemnoúã, dostarcza mu objaúnieñ dotyczàcych jego 
psychiki i wspiera rozwój dzieciæcej osobowoúci.

Opowiadania zawsze byùy skutecznym sposobem 
komunikowania siæ z dzieãmi. Bajki sà tego najlepszym 
przykùadem. Przekazywane od wieków z pokolenia na 
pokolenie majà swoje odpowiedniki w wielu róýnorodnych 
kulturach. Baúnie i bajki odgrywajà ogromnà rolæ w ýyciu 
dzieci; pomagajà im radziã sobie z róýnorodnymi niepokojami
i konfliktami, które napotykajà. Zajmujà siæ sprawami, które sà 
dla dzieci waýne. Kopciuszek na przykùad opowiada
o rywalizacji miædzy rodzeñstwem. Jaú i Maùgosia koncentruje 
siæ na læku przed porzuceniem. Tomcio Paluch opowiada
o odczuwanym przez dziecko przeraýeniu, uczuciu bezradnoúci 
i frustracji w úwiecie, którym wszystko jest przytùaczajàco duýe
i silne. Bajki omawiajà tematy dobra i zùa, altruizmu i skàpstwa, 
odwagi i tchórzostwa, dobroci i okrucieñstwa, wytrwaùoúci
i rezygnacji. Uczà dziecko, ýe úwiat jest miejscem 
skomplikowanym, ýe dziejà siæ tu rzeczy, które wydajà siæ 
niesprawiedliwe i nieusprawiedliwione, ýe bariery 
uniemoýliwiajàce osiàgniæcie szczæúcia zdajà siæ czasem nie do 
pokonania, ýe læk, ýal i rozpacz sà w takim samym stopniu 
czæúcià tego úwiata jak radoúã, optymizm czy zaufanie. Ale co 
najwaýniejsze, uczà dziecko takýe tego, ýe jeúli czùowiek siæ nie 
poddaje, chociaý sytuacja jawi siæ jako beznadzieja, jeúli trzyma 
siæ swoich norm moralnych, chociaý pokusa czai siæ za kaýdym 
rogiem, w koñcu to on zwyciæýa.

Kiedy dzieci sùuchajà baúni, na poziomie nieúwiadomym 
odbierajà komunikaty, które potem jak echo powracajà do nich 
w ýyciu. Potrafià wykorzystaã te opowiadania do pokonania 
wùasnych læków i uczuã, z którymi muszà sobie poradziã
w podobnych sytuacjach. Otrzymujà przekaz peùen nadziei. Jest 
to bardzo waýny przekaz. Dziecko, które nie ma w sobie nadziei, 
rezygnuje z walki i nigdy nie bædzie szczæúliwe.

Marianna Krasiñska

Terapeutyczna rola basni
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Czùowiek, istota myúlàca, od zawsze dociekaù, jak bædzie 
wyglàdaùa jego przyszùoúã. Planujàc swoje ýycie ma na 
wzglædzie zarówno aspekty realne, jak i te irracjonalne. Docieka 
na róýne sposoby, zwùaszcza tego jak moýe wyglàdaã osobista 
sfera jego ýycia dotyczàca chociaýby maùýeñstwa. W tym celu 
szczególnie „przydatne” okazywaùy siæ przeróýne praktyki  
magiczne i wróýebne. Dniem przeznaczonym wyùàcznie na 
wróýby matrymonialne dla dziewczàt (a z czasem dla obu pùci), 
jest wigilia úwiætego Andrzeja.

Kim byù wiæc ten popularny patron? Jak podaje „Encyklopedia 
Katolicka”, úw. Andrzej byù rybakiem, bratem úw. Piotra
i uczniem Jana Chrzciciela. Gùosiù ewangeliæ w Azji Mniejszej
u Scytów, nastæpnie dziaùaù w Tracji i Grecji. Poniósù úmierã 
mæczeñskà w Grecji  na krzyýu w ksztaùcie litery X, zw. Krzyýem 
úw. Andrzeja. Relikwie tego mæczennika od 375 roku 
spoczywajà w koúciele Apostoùów w Konstantynopolu. Na czeúã 
úw. Andrzeja, ksiàýæ burgundzki 
Filip Dobry, ustanowiù w 1429 roku 
Order Zùotego Runa. Przez wiele 
w i e k ó w  o d z n a c z e n i e  t o  
przyznawano w Hiszpanii. W Austrii 
do 1918 roku Order Zùotego Runa byù 
n a j w y ý s z y m  o d z n a c z e n i e m  
pañstwowym.

Úw. Andrzej jest patronem Szkocji, 
Grecji i narodów sùowiañskich. 
Wedùug podañ Apostoù ten gùosiù 
chrzeúcijañstwo nad brzegami 
Dniepru, a nawet dotarù do Kijowa. 
W Polsce dziaùaù na Warmii. Zmarù 
ok. 70 roku. O wczesnym kulcie úw. 
Andrzeja w Polsce úwiadczy koúcióù pod jego wezwaniem 
wybudowany w Krakowie w XI w. Klasztor pod jego 
wezwaniem znajduje siæ teý w Jædrzejowie.

Wracajàc do zwyczajów andrzejkowych, uwaýa siæ, ýe wróýby 
maùýeñskie na úw. Andrzeja powstaùy w úrodowisku greckim. 
Samo imiæ Andrzej kojarzy siæ z greckim sùowem aner, andro, co 
oznacza mæýa albo mæýczyznæ. Przez podobieñstwo imienia do 
tych wyrazów, upatrywano w imieniu úw. Andrzeja, szafarza czy 
teý rozdawcæ mæýów. Stàd teý wigilia jego imienia zostaùa 
poúwiæcona wróýbom panieñskim.

Wedùug dawnych zwyczajów ludowych, okres kojarzenia 
maùýeñstw rozpoczynaù siæ na jesieni. Byù to czas wróýb
i zalotów, a dniami o szczególnej mocy byùy 24 i 29 listopada, 
czyli wigilia úw. Katarzyny i úw. Andrzeja. Jednak do dzisiaj,  
najbardziej popularne sà tzw. „Andrzejki”, dawniej zwane teý 
„Jædrzejkami”. Znaczenie patrona dziewic podkreúlajà 
chociaýby przysùowia, np.: „ Na Úwiætego Andrzeja dziewkom
z wróýby nadzieja”.

Oczywiúcie dzisiaj najbardziej rozpowszechnionà wróýbà 
andrzejkowà jest lanie wosku na wodæ i odczytywanie z ksztaùtu 
cienia róýnych cennych wskazówek. Dawniej zastygniæty na 
wodzie wosk miaù gùównie przybliýyã postaã narzeczonego, 
przyszùego mæýa, a z czasem przepowiedzieã przyszùoúã. 
Przybliýaù ýyczenia dotyczàce nie tylko wyobraýeñ bliskiej 
osoby, ale takýe ujawniaù marzenia ogólnie dotyczàce przyszùego 
zawodu, zamoýnoúci, podróýy itp.

Andrzejki byùy, i sà do dzisiaj, sposobnoúcià do spotkañ 
towarzyskich, okazjà do zabawy urozmaiconej popularnymi 
wróýbami, modyfikowanymi w zaleýnoúci od znajomoúci 
tradycji, jak i wyobraêni, fantazji uczestników wspólnej zabawy. 
Przejawem takich inwencji, chociaýby w sposobie lania wosku, 
moýe byã zastosowanie róýnych pomocniczych akcesoriów. 
Otóý obecnie, w lubelskim wosk leje siæ przez „dziurkæ od 
klucza” czy obràczkæ, a dawniej wylewano go przez sùomæ lub 
miotùæ.

Nie praktykuje siæ juý tak powszechnie wróýenia przy 

Andrzejki
czynnym udziale zwierzàt: psa, gàsiora, kury, koguta. Næcone 
smakoùykami, zjadaùy je w poúpiechu, wróýàc uczestniczàcym 
dziewczætom kolejnoúã zamàýpójúcia. Zaniechano postu, 
praktykowanego w tym dniu przez dziewczæta. Poúciùy one 
jedzàc jedynie sùony placek, czy równie sùonego úledzia. 
Ograniczaùy przy tym picie pùynów, by we únie podaù go im 
wymarzony chùopak.

Sporadycznie wróýy siæ z koùków w pùocie, z których kaýdy 
oznaczaù innego chùopca. Czæúciej wróýy siæ, i to nie tylko
w Andrzejki, z jesiennych liúci zebranych na dworze, mówiàc: 
„kocha, nie kocha ... „i majàc na myúli kolejnych znanych 
chùopców. W podobny sposób wróýono dawniej z drew 
przyniesionych na opaù.

Powraca siæ równieý do popularnych praktyk wróýebnych,
w których uýywano róýnych przedmiotów. I tak wedùug
J. Petery, w Krasnobrodzie pod trzy miski gliniane chowano: 

rutæ, czepiec i róýaniec. Dziewczæta 
z zamkniætymi oczyma podnosiùy 
miski. Odkrycie ruty wróýyùo, ýe 
dziewczyna pozostanie starà pannà 
przez dùuýszy czas; czepiec – 
oznaczaù szybkie zamàýpójúcie; 
róýaniec, ýe pozostanie zakonnicà. 
W Suùówku (pow. Zamoúã), pod 
talerze kùadziono: barwinek, pasek
i  chustkæ.  Gdy dziewczyna 
wyciàgnæùa barwinek  mówiono,  ýe 
pozostanie pannà; pasek, ýe bædzie 
miaùa dziecko przed úlubem; chusta 
oznaczaùa szybkie zamàýpójúcie.

Czæsto, takýe obecnie, praktykuje 
siæ wróýenie zarówno przy uýyciu wody i ognia oraz róýnych 
przedmiotów ùàcznie. W rejonie puùawskim, w napeùnionej wodà 
misce puszcza siæ ùupinki orzecha z zapalonà w nich úwieczkà 
tortowà. Mogà one wyobraýaã potencjalnie bliskie sobie osoby. 
Jeúli dryfujàc spotkajà siæ, zderzà siæ – wróýy to pomyúlne 
skojarzenie pary. Uýywa siæ teý przy tej wróýbie kawaùków 
papieru, zapaùek, patyczków, korka.

Dawniej, dziewczæta (wg J.Petery, w biùgorajskim) robiùy 
dwie maùe gaùki z wùókna lnu i podpalaùy je. Jeýeli pùonàc, obie 
gaùki uleciaùy ku górze i jednoczeúnie siæ spaliùy – oznaczaùo to, 
ýe dziewczyna w najbliýszym czasie wyjdzie za màý za tego, 
którego imieniem oznaczyùa jednà z gaùek. Jeýeli zaú jedna tylko 
spaliùa siæ, bàdê zetliùa wczeúniej -  wówczas do úlubu nie 
dojdzie.

Dawne wróýby przepowiadajàce poùàczenie lub rozejúcie siæ 
par byùy bardzo róýnorodne. W wielu okolicach Lubelszczyzny 
panny puszczaùy na rzece wianuszki z ruty, listki bàdê teý 
úwieczki w ùupinkach z wosku. Gdy te przedmioty zeszùy siæ, 
wybranej parze równieý wróýono maùýeñstwo.

W lubartowskim i krasnystawskim (wg J. Petery), dziewczæta 
wybiegaùy do ogrodu i obejmujàc pieñ bzu mówiùy:

Oj ty bzie, ty bziaku
daj mi chùopa tego roku.
Oj ty bzie chùopa mi siæ chce
Choã o jednym oku, aby tego roku
Dr Petera odnotowaùa inny jeszcze sposób wróýenia z uýyciem 

wody. Otóý, w hrubieszowskim dziewczæta przepowiadaùy 
sobie, czym bædzie zajmowaù siæ przyszùy màý. W tym celu szùy 
nad rzekæ, gdzie na brzegu czerpaùy wodæ. Jeúli nabraùy wraz
z wodà patyków, to przyszùy màý miaù byã stolarzem lub 
stelmachem; jeúli kawaùek zùomu, to bædzie trudniù siæ 
kowalstwem; jeúli w naczyniu z wodà byùo duýo ziemi, to bædzie 
rolnikiem.

W tradycyjnej kulturze ludowej, dawniej i obecnie, duýà rolæ 
przywiàzuje siæ do wieszczych snów. Dziewczæta podkùadaùy 
pod posùanie maglowicæ lub mæskie spodnie (pow. radzyñski). 
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Do dzisiaj znana jest wróýba z podkùadaniem  kartek z imionami 
chùopców. Rano dziewczyna wyciàgaùa jednà z kartek. Pusta 
kartka oznaczaùa panieñstwo, a jeúli byùo na niej imiæ – byùa to 
nieomylna wskazówka, co do przyszùego mæýa.

Czæstym atrybutem uýywanym podczas wróýby byù len.
W Spiczynie i w Zawieprzycach ( pow. lubartowski), wg
J. Petery, panny „siaùy len” na posùanie  wymawiajàc tradycyjnà 
formuùkæ:

Andrzeju, Andrzeju,
na tobie len sieju,
chto o mnie myúli  niech mi siæ przyúni
Natomiast na terenach pùn. Lubelszczyzny, znany i popularny 

byù zwyczaj omotywania przez dziewczæta dróg do ich domów. 
Ta lniana puùapka zastawiana byùa oczywiúcie na 
przechodzàcych chùopców. Jeúli któryú z nich zaplàtaù siæ w nici
i nie rozerwaù ich, wróýba byùa pomyúlna dla chætnej do 
zamàýpójúcia dziewczyny. Dzisiaj wraz z zawæýeniem siæ 
granicy uprawy lnu i przesuniæciem jej bardziej na tereny pùn.-
wsch. Polski, zanika teý uýycie tego atrybutu we wróýbiarstwie.

Natomiast powszechnym do dzisiaj atrybutem we wróýbach 
andrzejkowych sà buty. Jak dawniej, tak i obecnie, dziewczæta 
ustawiajà swe buty w rzædzie i przekùadajà je kolejno w szeregu, 

kierujàc je ku drzwiom. Dziewczyna, której but jako pierwszy 
przekroczy próg – wyjdzie za màý jako pierwsza.

Dawniej, starsze kobiety – „starki” z Biùgoraja (wg J. Petery)
w trakcie wróýb posùugiwaùy siæ butami, kùadàc je w niecce. 
Koùysaùy naczyniem by spowodowaã wypadniæcie buta. 
Dziewczyna, której but wypadù pierwszy, w najbliýszym czasie 
miaùa zostaã mæýatkà.

Wiele z wymienionych tu  zwyczajów zwiàzanych z wróýbami 
andrzejkowymi zanikùo, inne ulegùy przemianom. Nasze czasy 
wraz z rozwojem przemysùu, przyspieszeniem tempa ýycia, 
niosà teý ze sobà istotne przemiany kulturowe. Pomimo 
powszechnej emancypacji i dàýenia kobiet do samodzielnoúci, 
nadal najwiækszym i najskrytszym czæsto marzeniem dziewczàt 
jest wyjúcie za màý. Któý nie chciaùby zresztà wiedzieã, jak 
bædzie wyglàdaã jego przyszùoúã, której podstawæ upatruje siæ
w zaùoýeniu szczæúliwej rodziny. Dopóki wiæc te szczere ludzkie 
marzenia bædà tkwiã w naszej úwiadomoúci, póty trwaã bædà 
dawne zwyczaje, jak wróýby zwiàzane z zamàýpójúciem.

Bawmy siæ  wiæc i dziú w wieczór andrzejkowy,
a i „powróýyã” nikomu nie zaszkodzi.

Halina Solecka, etnograf

Jesienne, dùugie popoùudnia sprzyjajà rozwijaniu 
zainteresowañ, w tym oglàdaniu wystaw, dlatego Gminny 
Oúrodek Kultury przedstawia szerokà ofertæ w tym zakresie.

Paryý, Kanada i póù úwiata
Pod takim tytuùem otwarto 27 paêdziernika 2006 r. wystawæ 

fotograficznà autorstwa: Doroty Chyl, Teresy Orùowskiej
i Kabira Orùowskiego, przygotowanà przez pracowników 
Biblioteki Publicznej. Autorzy zdjæã - pasjonaci podróýy, 
którzy latem tego roku zwiedzali róýne miejsca na naszym 
globie, prezentujà to, co uchwycili obiektywem aparatu, czyli 
czàstkæ wùasnych przeýyã i uroki natury. Tytuù wystawy jest 
adekwatny do rzeczywistoúci, bowiem znajdujà siæ tu zdjæcia 
z Paryýa, Kanady (okolice Vancouver i wyspy), a takýe z Indii, 
Tajlandii i Laosu.

Autorka zdjæã z Paryýa, Dorota Chyl, pracuje w szkolnej 
bibliotece w Koñskowoli. Z zamiùowania jest turystkà
i pasjonatkà naszego regionu. Jako przewodnik oprowadza 
wycieczki po „trójkàcie turystycznym”. Choã Lubelszczyzna 
jej zdaniem jest najpiækniejszym zakàtkiem na ziemi, to 
chætnie podróýuje teý po úwiecie. Ostatnio oczarowaù jà 
romantyczny Paryý, bædàcy kolebkà kultury europejskiej
i stolicà mody.

Okolice wyspy Vancouver fotografowaùa Teresa Orùowska, 
pracownik GOK Koñskowola, która para siæ fotografià od 
zawsze i lubi pisaã úwiatùem. Vancouver zafascynowaùo jà 
s w o j a  k u l t u r à ,  k l i m a t e m ,  k o e g z y s t e n c j à
z naturà. Zauroczona tym miejscem, „gdzie chyba Bóg 
tworzyù úwiat, a co mu siæ nie zmieúciùo rozsypaù wokoùo” (tak 
twierdzi), pokazuje go na fotografiach.

Kraje orientu i ich kulturæ przybliýajà fotografie Kabira 
Orùowskiego, studenta antropologii kultury  Uniwersytetu 
Warszawskiego, przygotowujàcego siæ do obrony pracy 
magisterskiej na temat kultury Indii. Kraje dalekiego wschodu 
fascynowaùy Kabira od dzieciñstwa, a od kilku lat podróýuje
i dogùæbnie studiuje ich kulturæ i jæzyk. Jego fotografie 
pokazujà ludzi w róýnych sytuacjach, a takýe miejsca kultu, 
architekturæ, krajobraz.

Wystawa czynna jest do koñca listopada, w dni codzienne 
od godz. 10.00 – 18.00. 

Obrazy krzyýykiem haftowane
17 listopada 2006 r. o godz. 18.00 w Gminnym Oúrodku 

Kultury w Koñskowoli zostanie otwarta wystawa obrazów 
wykonanych haftem krzyýykowym przez Graýynæ Kæsik
z Witowic i Renatæ Gæbal z Rud. To hobby, które wypeùnia 
autorkom wolny czas, jest bardzo pracochùonne, ale za to 
przynosi wspaniaùe efekty artystyczne. Obie panie 
samodzielnie rozrysowujà wzory i dobierajà kolory muliny. 
Tematyka obrazów jest bardzo róýnorodna, od kwiatów, 
poprzez pejzaýe, postacie úwiætych po kopie uznanych 
malarzy. Na wystawie moýna obejrzeã miædzy innymi: 
„Ostatnià wieczerzæ”, „Sianokosy”, cykl obrazów 
Cheùmoñskiego.

Nasi artyúci na forum województwa
W Wojewódzkim Oúrodku Kultury w Lublinie ma miejsce 

aktualnie wystawa rysunku i malarstwa Pawùa Gryki – 
mieszkañca Koñskowoli.  Paweù Gryka nie jest  
profesjonalnym artystà, swoje prace traktuje jako hobby
i odskoczniæ od codziennych zajæã. Robi to perfekcyjnie, 
stwarzajàc indywidualny klimat. Jego obrazy to sceny peùne 
fantazji, jakby ze snu. Na spotkanie autorskie WOK
w Lublinie zaprasza 18 listopada 2006 r. o godz.11.00
w Galerii „TA”.

Równieý w tym dniu odbædzie siæ podsumowanie konkursu 
wojewódzkiego „TRIENNALE SZTUKI RZEÊBA 2006”. 
Do konkursu przystàpili nasi rzeêbiarze: Adam Wójcik, 
Z b i g n i e w  Wi e j a k  i  A d a m  S u ù e k  –  w s z y s c y
z Koñskowoli.

W Wojewódzkim Oúrodku Kultury sà teý wystawione prace 
dzieciæcej grupy plastycznej z naszego Oúrodka Kultury. 
Wystawa obrazuje dorobek mùodych plastyków o bardzo 
szerokim wachlarzu technik: rysunek, malarstwo, collage, 
kalkograf, pùaskorzeêba z masy solnej, malowanie na folii
i makrama.

Zapraszamy do zwiedzania.

Zapraszamy na wystawy

Dorota Chyl z wielk¹ swad¹ opowiada o pobycie w Pary¿u
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Stonka ziemniaczana sta³a siê ju¿ problemem powszednim, 

z którym rolnicy radz¹ sobie doskonale. Czy równie dobrze 

radziæ sobie bêd¹ z nowym szkodnikiem, jakim jest zachodnia 

kukurydziana stonka ziemniaczana?

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa pochodzi

z Ameryki Pó³nocnej i ma du¿¹ zdolnoœæ przystosowania siê 

do nowych warunków. Do Europy zosta³a zawleczona

w 1992 r. i od tego czasu wystêpuje w wiêkszoœci krajów 

europejskich. W Polsce po raz pierwszy obecnoœæ szkodnika 

stwierdzono na terenie województwa podkarpackiego

w sierpniu 2005 r. Ten bardzo groŸny szkodnik wywo³uje 

olbrzymie straty w uprawach. Podstawow¹ roœlin¹ 

¿ywicielsk¹ stonki jest kukurydza, ale mo¿e ¿erowaæ równie¿ 

na innych roœlinach: trawach, z³o¿onych, motylkowatych

i dyniowatych. Roœliny niszczone s¹ przez larwy i chrz¹szcze. 

NajgroŸniejsze s¹ uszkodzenia wywo³ane przez larwy, które 

bytuj¹ w glebie i od¿ywiaj¹ siê korzeniami. Zniszczenie 

korzeni prowadzi do wylegania i deformacji roœlin. Doros³e 

owady od¿ywiaj¹ siê g³ównie py³kiem, znamionami kwiatów 

oraz ods³oniêtymi ziarnami i tkank¹ liœci.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa zosta³a 

wykryta w bie¿¹cym roku na plantacji kukurydzy

w miejscowoœci Sad³owice, gmina Pu³awy. W zwi¹zku z tym, 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy³ w drodze 

rozporz¹dzenia strefê pora¿enia, obejmuj¹c¹ teren so³ectwa 

Kolonia Góra Pu³awska i strefê bezpieczeñstwa obejmuj¹c¹: 

teren gminy Pu³awy (so³ectwa: Bronowice, Dobros³awów, 

Góra Pu³awska, Janów-Sosnów, Jaroszyn, Kajetanów, 

Kochanów, Pachnowola, Tomaszów, Zarzecze); teren gminy 

Janowiec (Janowiec, Nasi³ów, Oblasy, Trzcianki, Wojszyn); 

teren gminy Kazimierz Dolny ( Kazimierz Dolny, Ochotnica, 

Parchatka, Zbêdowice); teren gminy Koñskowola – 

Skowieszyn, Rudy; teren miasta Pu³awy.

Szkodnik podlega w Polsce obowi¹zkowi zwalczania,

a producentów kukurydzy w wyznaczonych strefach 

obowi¹zuj¹ okreœlone œrodki zwalczaj¹ce i zapobiegaj¹ce 

rozprzestrzenianiu siê zachodniej kukurydzianej stonki 

korzeniowej.

W strefie pora¿enia obowi¹zuje:

- stosowanie zmianowania dopuszczaj¹cego uprawê 

kukurydzy na tym samym polu tylko raz w okresie trzech 

kolejnych lat, pocz¹wszy od 2006 r.,

- niszczenie samosiewów kukurydzy;

- przeprowadzanie zbiorów kukurydzy w okresach, kiedy nie 

stwierdza siê wystêpowania stonki;

- zakaz przemieszczania œwie¿ych roœlin kukurydzy i ich 

czêœci przez okres roku od wyst¹pienia szkodnika, tj. od 

28.08.2006 r. oraz wywo¿enia gleby lub innego pod³o¿a 

pochodz¹cego z gruntów, na których uprawiana jest 

kukurydza poza strefê pora¿enia;

- czyszczenie z ziemi i resztek roœlinnych maszyn u¿ywanych 

na gruntach, na których uprawiana jest kukurydza, przed 

opuszczeniem strefy pora¿enia;

- do koñca sk³adania jaj, tj. do 15 paŸdziernika w roku 2006

i w 2007 wykonywanie odpowiednich zabiegów 

chemicznych z u¿yciem œrodków ochrony roœlin – Karate 

Zeon 050 CS – zgodnie z instrukcj¹ stosowania.

W strefie bezpieczeñstwa obowi¹zuje:

- stosowanie zmianowania dopuszczaj¹cego uprawê 

kukurydzy tylko raz w okresie dwóch kolejnych lat 

pocz¹wszy od 2006 r.;

- wykonywanie na gruntach, na których uprawiana jest 

kukurydza w roku 2006 i 2007 odpowiednich zabiegów 

zwalczaj¹cych zachodni¹ kukurydzian¹ stonkê z u¿yciem 

preparatu Karate Zeon 050 CS – zgodnie z instrukcj¹ 

stosowania.

Rocznie wystêpuje jedno pokolenie szkodnika. Stadium 

zimuj¹cym s¹ jaja sk³adane w gruncie w okresie od lata do 

póŸnej jesieni. Larwy pojawiaj¹ siê od maja do sierpnia – s¹ 

wyd³u¿one (10-18 mm), bia³okremowe z br¹zow¹ g³ow¹ oraz 

niewielkimi odnó¿ami. Przepoczwarzenie odbywa siê

w gruncie, a poczwarka przypomina wielkoœci¹ i budow¹ 

owada doros³ego. Jest zabarwiona bia³okremowo.

Doros³e chrz¹szcze wystêpuj¹ w okresie czerwiec/lipiec do 

po³owy paŸdziernika. Doros³y chrz¹szcz osi¹ga d³ugoœæ

4,2-6,8 mm. Najczêœciej przyjmuje barwê ¿ó³t¹ ale wystêpuj¹ 

tak¿e osobniki jasnozielone i ¿ó³topomarañczowe z ró¿nej 

szerokoœci czarnymi paskami wzd³u¿ pokryw skrzyde³.

Do wykrycia szkodnika stosuje siê pu³apki feromonowe

(z wykorzystaniem hormonu p³ciowego) oraz pu³apki 

pokarmowe (z wabikiem sporz¹dzonym z wyci¹gu z roœlin 

¿ywicielskich). Lustracja upraw kukurydzy, polegaj¹ca na 

wizualnej ocenie bry³y korzeniowej i czêœci nadziemnej 

roœlin, jest skutecznym sposobem prowadzenia monitoringu 

jedynie w przypadku licznego wystêpowania szkodnika.

Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa

Zachodnia stonka atakuje!
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JACK HIGGINS naleýy do najpopularniejszych brytyjskich 
twórców literatury sensacyjno-przygodowej. Jego powieúci 
ukazujà siæ w prawie 30 jæzykach úwiata, a ich ùàczny nakùad 
przekroczyù 150 milionów egzemplarzy. Naprawdæ nazywa siæ 
Harry Patterson. Sùawæ przyniósù mu thriller wojenny Orzeù 
wylàdowaù (1975), wydany pod pseudonimem Jack Higgins – 
jednym z kilku, których uýywaù w trakcie kariery pisarskiej. 
Napisaù ponad 60 ksiàýek. Ksiàýki Higginsa doczekaùy siæ 
licznych ekranizacji.

Cold Harbour – thriller wojenny. Agent amerykañskiego 
DSS, major Craig Osbourne, wykonuje zadanie we francuskiej 
wiosce poùoýonej w nadmorskiej czæúci Bretanii. Po zabiciu 
generaùa SS, uciekajàc przed poúcigiem, wypùywa ùodzià na 
Kanaù La Manche i zostaje wyùowiony przez niemiecki kuter 
patrolowy. Jego zaùogæ stanowià alianci przebrani w mundury 
Krigsmarine, zaú statkiem dowodzi czùowiek, który w 1939 roku 
byù wykùadowcà w  Harwardzie. Z niewielkiego portu Cold 
Harbour w Kornwalii generaù Munro, szef Dowództwa Operacji 
Specjalnych, kieruje akcjami wywiadowczymi na kontynencie. 
Craig nie ma wyboru – musi wziàã udziaù w niebezpiecznej misji 
szpiegowskiej w Bretanii, od której zaleýà losy planowanej 
inwazji. Pomaga mu piækna córka francuskiego arystokraty, 
Genevieve Trevaunce…

ANDY McNAB wstàpiù do piechoty jako kilkunastoletni 
chùopiec. Sùuýyù w SAS, elitarnych oddziaùach brytyjskich 
komandosów, uczestniczàc w wielu akcjach poza granicami 
kraju. W 1991 roku, w trakcie wojny o Kuwejt, dowodziù 
oddziaùem o kryptonimie „Bravo Two Zero”. Wziæty do irackiej 
niewoli, byù torturowany. Po odzyskaniu wolnoúci zrezygnowaù 
ze sùuýby. Otrzymaù najwyýsze brytyjskie odznaczenie 
wojskowe; opublikowaù dwie ksiàýki Kryptonim Bravo Two 
Zero (1993) i Natychmiastowà akcjæ (1995), które przyniosùy 
mu sùawæ i pierwsze miejsce na liúcie bestsellerów.

Nim zapadnie zmrok – Nick Stone otrzymuje od brytyjskich 
tajnych sùuýb SIS zlecenie zabicia na terenie parlamentu czùonka 
úrodkowoamerykañskiej delegacji handlowej. Wskazanym 
celem okazuje siæ chùopiec. Nick rezygnuje z wykonania 
zadania. Szantaýowany przez mocodawcæ, szefa SIS, musiaù 
kontynuowaã swojà misjæ w Panamie, dokàd powróciù jego cel. 
Wyjaúnia siæ, ýe jest nim syn miejscowego handlarza bronià,
w którego rækach znajduje siæ najnowszy wojskowy system 
naprowadzajàcy. SIS chce postraszyã handlarza, by zapobiec 
przekazaniu systemu partyzantom FARC. Nick orientuje siæ, ýe 
padù ofiarà precyzyjnie zaplanowanej mistyfikacji…

MICHAEL ONDAATJE, wybitny prozaik i poeta 
kanadyjski, urodzony na Sri Lance. Úwiatowy rozgùos 
przyniosùa mu trzecia powieúã Angielski pacjent, za którà 
otrzymaù w 1992 roku Nagrodæ Bookera i którà uznano za jedno 
z najwaýniejszych osiàgniæã prozy angielskojæzycznej ostatnich 
lat. Ekranizacja ksiàýki zostaùa obsypana Oskarami.

Oczy Buddy – rozdarta, szarpana wojnà Sri Lanka. Mùoda 
lekarka Anil, wyksztaùcona w Europie i Ameryce specjalistka
w dziedzinie medycyny sàdowej, przyjeýdýa do kraju swojego 
urodzenia jako ekspert do badania zbrodni wojennych 
skierowana przez miædzynarodowà organizacjæ broniàcà praw 
czùowieka. Terror, skrytobójcze mordy, powszechny strach sà
w Sri Lance na porzàdku dziennym. Ludzie jednak muszà ýyã, 
pracowaã, byã uýytecznymi dla innych. Wspominajà, kochajà, 
snujà marzenia. Dawno zapomniany úwiat, odmienna 
mentalnoúã ludzi Wschodu sprawiajà, ýe buntowniczej Anil 
trudno zaakceptowaã ich postæpowanie. Powrót do korzeni 
utrudnia jej dodatkowo chùodny, racjonalny umysù naukowca.
W tym kraju nic nie jest proste, jednoznaczne, do koñca 
zrozumiaùe…

Lipnicki Czesùaw (74) Wronów
Czarnecka Antonina (54) Koñskowola
Kowalik Waldemar (49) Nowy Poýóg
Lewandowski Waldemar (35) Koñskowola
Kowalik Jan (47) Koñskowola
Antas Stefania (89) Stara Wieú
Tutkaj Jan (65) Nowy Poýóg
Karpiñski Henryk (62) Koñskowola
Próchniak Ryszard (48) Koñskowola
Skruszeniec Zbigniew (46) Chrzàchów
Gadzina Stanisùaw (75) Koñskowola

Dziewiàty turniej kwalifikacyjny, w ramach cyklu Grand Prix 
Puùawy 2006, upùynàù pod znakiem sukcesów zawodników
z Koñskowoli, a konkretnie rodziny Matraszków – 
reprezentujàcej Klub Sportowy Powiúlak, która jest juý znana
z dobrych wyników w tym sporcie. W ostatnim turnieju wúród 
dziewczàt na czoùo wysunæùa siæ Anna Matraszek, zajmujàc
I miejsce. Pierwsze miejsce zdobyù równieý Piotr Matraszek
w kategorii wiekowej chùopców 13-17 lat, zaú trzeci
z rodzeñstwa, Emil, byù III w przedziale wiekowym 18-35 lat. 
Ojciec, Leszek Matraszek, startujàcy w grupie 49-latków
i starszych, nie ustæpuje wùasnym dzieciom, w tym turnieju zajàù 
III miejsce. Emil walczyù teý w kategorii open i zajàù III miejsce. 
W klasyfikacji po IX turniejach, wspomniani zawodnicy
w swych kategoriach wiekowych uplasowali siæ na pozycjach: 
Ania – I miejsce, Piotr – I miejsce, Emil 2 x III miejsce, Leszek 
III miejsce.

Czy te notowania zostanà zachowane w klasyfikacji 
generalnej? Wszystko wskazuje, ýe tak.

Ród Matraszków zaw³adn¹³ tenisem

Panie, które chcà poprawiã kondycjæ, ogólnà sprawnoúã 

fizycznà i oczywiúcie utrzymaã piæknà figuræ, mogà skorzystaã 

z zajæã, które odbywajà siæ w Gminnym Oúrodku Kultury

w kaýdy wtorek i czwartek w godz. 19 – 20.30. Zajæcia te majà 

jeszcze tæ zaletæ, ýe ukierunkowane sà na samoobronæ, np. 

obrona przed chwytem za gardùo, trzymaniem w pozycji leýàcej. 

W programie uwzglædnione sà teý techniki typowe dla 

wschodnich sztuk walki – kopniæcia i uderzenia.

Na zajæcia zaprasza instruktor Marcin Kostyra, absolwent 

Wydziaùu Filozofii UMCS oraz posiadacz 1 dan w TSD.

Sekcja tylko dla kobiet!

Wójtowi Gminy Stanisùawowi Goùæbiowskiemu, pocztom 
sztandarowym OSP, druhom straýakom, zakùadom pracy 

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej

ÚP. Jana Tutkaja
skùada Rodzina

Serdeczne podziêkowania



Juý po raz szósty animatorzy i twórcy kultury spotkali siæ

w Puùawach, by zaprezentowaã swój dorobek na Powiatowym 

Dniu Kultury, imprezie, której organizatorem jest Starosta 

Puùawski. 17 paêdziernika na scenie puùawskiego Domu 

Chemika rozbrzmiewaùy róýnorodne melodie i rytmy. 

Imprezæ otworzyùa orkiestra dæta z Kurowa, a potem 

prezentowaùy siæ tañczàce dzieci Naùæczowa, Wàwolnicy, 

Kazimierza, Markuszowa i Puùaw oraz zespoùy wokalne

i instrumentalne z Goùæbia i Puùaw. Koñskowolæ godnie 

reprezentowaù zespóù „Úpiewajàcy Seniorzy”, jako jedyny

w tym przedziale wiekowym, ale za to najgoræcej oklaskiwany 

przez licznà publicznoúã.

Hol wypeùniaùy stoiska promujàce poszczególne gminy, na 

których moýna byùo znaleêã coú dla duszy i ciaùa, bowiem

w tym roku organizatorzy ogùosili konkurs na stoiska: 

najpiækniejsze i najsmaczniejsze. Wybieraã byùo w czym, 

próbowaã teý byùo czego, ale jak zwykle nie wszyscy mogli 

byã nagrodzeni, dlatego nagrody trafiùy do: Naùæczowskiego 

Klubu Hafciarek – za stoisko „Pokój wnuczki”; bibliotek

(a byùo to stoisko wszystkich bibliotek z terenu powiatu) – za 

wystawæ „Pamiæã Przeszùoúci” oraz do Wàwolnicy za 

przysmaki oferowane przez gospodarstwo agroturystyczne.

Na naszym, koñskowolskim stoisku, zwiedzajàcy mogli: 

podziwiaã uroki Koñskowoli na fotografiach i obrazach 

rodzimych artystów, kupiã tomik wierszy Zuzanny Spasówki 

oraz posmakowaã ciasteczek z konfiturà róýanà. 

Najwaýniejszym punktem tego powiatowego úwiæta jest co 

roku wræczenie Nagród Starosty w Dziedzinie Kultury. W tym 

roku przyznano ich 19 w czterech kategoriach: animator 

kultury, twórca, regionalista i wydarzenie kulturalne. Nagrody 

trafiùy teý do Koñskowoli, otrzymali je: Boýena Rybaniec - 

animator - kierownik Biblioteki Publicznej oraz Gminny 

Oúrodek Kultury za tomik wierszy „Jak Ciæ nie kochaã, 

Ziemio Ojczysta”, którego wydanie zostaùo uznane za 

wydarzenie kulturalne mijajàcego roku.

W ramach podsumowania konkursu „Pamiæã Przeszùoúci”, 

Teresa Orùowska – nasz fotograf, zostaùa nagrodzona za 

profesjonalne wykonanie zdjæã do wystawy, obrazujàcej uroki 

zabytków Koñskowoli.

Wúród publicznoúci zasiadali nieliczni wójtowie gmin. 

Laureaci nagród z gminy Ýyrzyn mogli czuã siæ dumni, bo 

jako jedyni oprócz nagród otrzymali teý kwiaty od swojego 

wójta.

Boýenna Furtak

Powiatowe œwiêto kultury

Maryla Miller, kierownik Wydzia³u Kultury Starostwa Powiatowego,

udziela wywiadu na tle zdjêæ Koñskowoli

Nasze stoisko ozdabia³y „¿ywe ró¿e”

„Œpiewaj¹cy Seniorzy” godnie reprezentowali Koñskowolê

Bo¿ena Rybaniec, kierownik GBP, odbiera nagrodê z r¹k starosty Mariana ¯aby
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