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Kalendarium
Maj - Czerwiec

„My strażacy, ochotnicy, znamy ból i cierpienie, dlatego pozostajemy społecznikami”.

Wszystkim Strażakom OSP i Zawodowym, 
życzę

zdrowia, wszelkiej pomyślności i jak najmniej akcji interwencyjnych. 

Piotr Przygodzki

Maj

15 maj Międzynarodowy Dzień Rodziny

25 maj
Wniebowstąpienie Pańskie
Ruszają zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
i klasach I – III w szkołach podstawowych.

26 maj Dzień Matki

27 maj Dzień Samorządu Terytorialnego

29 maj Dzień Działacza Kultury i Drukarza

31 maj Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

Czerwiec

1 czerwiec Międzynarodowy Dzień Dziecka

5 czerwiec Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

11 czerwiec Boże Ciało

20 czerwiec Pierwszy Dzień Lata – najdłuższy dzień roku

23 czerwiec Dzień Ojca – Sobótki – Noc Świętojańska

24 czerwiec Święto św. Jana

26 czerwiec Koniec Roku Szkolnego

29 czerwiec Święto Apostołów  Piotra i Pawła

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne 

Z okazji Waszego święta składamy serdeczne podziękowania za rzetelną pracę, opiekę i szacunek  
jakim w codziennej pracy obdarzacie każdego pacjenta. 

Niech Wasz trud na rzecz chorych będzie źródłem satysfakcji,
a uśmiech i wdzięczność pacjentów towarzyszy Wam zawsze w trudnej służbie.

Składamy serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności, 
spełnienia marzeń oraz samych pogodnych dni 

Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ GOZ w Końskowoli
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Sesja Rady Gminy

Wiadomości z Pożowskiej

6 maja 2020 radni gminy Końskowola zgromadzili się  
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Podczas godzin-
nej sesji wójt gminy Końskowola Stanisław Gołębiow-
ski przedstawiał sprawozdanie z bieżącej działalności,  
a skarbnik gminy Joanna Przednowek udzieliła niezbęd-
nych informacji dotyczących budżetu gminy. Radni podjęli 
zaplanowane uchwały i przyjęli sprawozdania przygoto-
wane przez panią dyrektor Iwonę Stochmal z działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz sprawozdanie 
z działalności Ośrodka Opieki Społecznej przygotowane 
przez panią kierownik Małgorzatę Teper.

Pan Wójt poinformował 
między innymi, że:

• Został uporządkowany te-
ren wokół Rynku wraz z par-
kingami i trwa dostawa wy-
posażenia Ratusza. Całość 
przebiega zgodnie z harmo-
nogramem. 

• W związku z przerwą w nauce wcześniej rozpoczęto 
prace termomodernizacyjne budynku szkoły w Chrzą-
chowie.

• Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania na ulicy 
Żyżyńskiej, jak również budowa drogi gminnej w Sko-
wieszynie „ul. Puławska”  przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. 

Z funduszów zewnętrznych:
• Urząd gminy pozyskał w ostatnim czasie w ramach pro-

jektu Zdalna Szkoła finanse na zakup 18 laptopów  wraz 
z oprogramowaniem, które zostały już dostarczone do 
szkół. 

• Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w Systemie Kształcenia 
Zdalnego dostarczyła 3 tablety, które również zostały 
przekazane do szkół.

Ponadto:
• Droga gminna tzw. Pompki w Ru-

dach oraz budowa drogi gminnej 
w Witowicach – przedsięwzięcia 
te otrzymały 60% dofinansowa-
nia z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. 

• Przebudowa ul. Spokojnej (dł. 
250 m) ze względu na zaplano-
wane prace zakładu energetycz-
nego związane z kablowaniem 
Linii energetycznej  prawdopo-
dobnie rozpocznie się dopiero  
w przyszłym roku.

• Wykonano kolektor odwadniający na ul. Lipowej.

W trakcie realizacji jest:

• Dokumentacja projektowa dla oświetlenia wzdłuż drogi 
powiatowej w miejscowości Młynki. 

• Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi gmin-
nej w miejscowości Stary Pożóg.

• Dokumentacja projektowa parkingu wraz z toaletą pu-
bliczną w Końskowoli na terenie - miedzy ul. Kurowską 
a Lubelską – jest na ukończeniu. Z uwagi na zauważalne 
potrzeby, konieczna jest w tym miejscu budowa kolek-
tora burzowego, który wraz ze stacją zasilania dla sa-
mochodów elektrycznych w projekcie elektromobilno-
ści będzie przeznaczony do realizacji w roku przyszłym.

• Zostało utwardzone ok. 14,5 km dróg gminnych tłucz-
niem pozyskanym od PKP. Część kosztów związanych  
z ułożeniem tłucznia została pokryta dzięki Radzie So-
łeckiej z funduszu sołeckiego Starej Wsi Radzie.

• Uzupełniono oświetlenie w Stoku koło kaplicy – 2 lampy. 
• Z budżetu gminy Końskowola zostały zakupione ma-

seczki wielorazowego użytku, które strażacy dostarczyli  
mieszkańcom.

• Rozpoczęło się porządkowanie terenu „Brzezinek”, któ-
re polega na wycinaniu krzaków. Zadanie jest monito-
rowane przez Wójta Gminy. 

• Zostały odwołane wszystkie uroczystości gminne:
Końskowolska Noc Kultury, Upamiętnienie bitwy  
w Lesie Stockim i planowane w tym roku obchody 
30 - lecia samorządu terytorialnego.

Pan Wójt przedstawił również inwestycje finansowane 
z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego, przed-
sięwzięcia przygotowywane do dalszych realizacji oraz 
propozycje inwestycji drogowych w najbliższym czasie.

 Pani skarbnik poinformowała, że zmieniły się terminy 
dotyczące udzielenia absolutorium i wotum zaufania dla 
wójtów gmin. Do tej pory Rada Gminy miała czas do 30 
czerwca. W obecnej sytuacji termin ten został przedłu-
żony do 29 sierpnia. Sprawozdanie z wykonania budżetu 
radni już otrzymali drogą elektroniczną. Podobnie będzie 
z raportem o stanie Gminy, który zostanie przesłany do 
końca maja.



4

Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Sylwii  
Siebielec pochodzącej z gminy Końskowola

Wydarzenia, zaproszenia

Pani magister inżynier Sylwia Siebielec pochodząca ze 
Starej Wsi w gminie Końskowola, w dniach 28 - 29 listo-
pada 2019 r odebrała Polską Nagrodę Inteligentnego Roz-
woju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości” za reali-
zację projektu pt. „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu 
składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich 
wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” - fi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Wręczenie nagród w formie statuetek odbyło się pod-
czas Uroczystej Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Roz-
woju i Gali Liderów Inteligentnego Rozwoju w Centrum 
Konferencyjno-Hotelowym Apart Hotel w Uniejowie.

Inicjatorem i organizatorem nagrody jest Centrum In-

teligentnego Rozwoju. Od 2016 roku corocznie laureata-
mi Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej 
działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. 
Czwarta Edycja Forum Inteligentnego Rozwoju dotyczyła 
wydarzeń gospodarczych poświęconych nowym techno-
logiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwesty-
cjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne 
inteligentne specjalizacje.

Nagrodzony projekt dotyczył składowisk odpadów po-
hutniczych (żużli i odpadów poflotacyjnych) i gleb o eks-
tremalnie wysokich zawartościach metali ciężkich, stano-
wiących poważny środowiskowy problem w obszarach  
o dużym zagęszczeniu przemysłu hutniczego, czego 
przykładem jest obszar Górnego Śląska. Głównym ce-
lem prowadzonych badań naukowych jest poznanie me-
chanizmów wspomagania roślin przez mikroorganizmy  
w procesach przyrodniczej zabudowy składowisk odpa-
dów zanieczyszczonych metalami oraz ocena możliwości 
wykorzystania mikroorganizmów do zwiększenia efek-
tywności zabiegów fitoremediacyjnych. Temat ten jest 
również przedmiotem pracy doktorskiej realizowanej pod 
kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Stuczyńskiego i dr hab. 
Grzegorza Siebielca.

Od października 2013 roku pani Sylwia pracuje w Pań-
stwowym Instytucie Badawczym w Puławach - w Instytu-
cie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Zakładzie Mi-
krobiologii Rolniczej.

Jej prace badawcze obejmują: aktywność biologiczną 
gleby, zależności pomiędzy aktywnością  mikroorgani-
zmów a rozwojem roślin na gruntach zdegradowanych 
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4 maj - Dzień św. Floriana - patrona strażaków
Z perspektywy ochotnika

Dzień za dniem mijają, ustępując miejsca nocy. Noc do 
nocy podobna. Ukołysana cała gmina, sen wkrada się w 
domowe zacisza... Czas na odpoczynek po ciężkim dniu 
pracy, po kolejnych nerwowych spotkaniach i codziennie 
wykonywanych obowiązkach. Ciszę nocy nagle przerwa-
ła syrena. Jest północ. Ciemno za oknem, ale zrywam się 
z łóżka, w pośpiechu ubieram i biegnę po opustoszałych 
uliczkach w kierunku remizy. Są już inni. Jestem pełen po-
dziwu dla nich, że tak szybko są na miejscu. W biegu po-
rywam buty specjalne, mundur bojowy i hełm. Niebieska 
poświata błyskających świateł odbija się od ścian remizy. 
Pada rozkaz i samochód rusza. Dźwięk syren i klaskonu 
przypomina nielicznym o tej porze kierowcom, że dzie-
je się coś poważnego. Niektórzy ze zrozumieniem ustę-
pują miejsca uprzywilejowanemu pojazdowi, dla innych 
śmieszne wydaje się przepuszczenie wozu na „bombach”. 

Co właściwie się dzieje? Pożar budynku mieszkalnego. 
Nic więcej jeszcze nie wiadomo. Dopiero na miejscu okaże 
się, jak poważne jest zagrożenie. Kolejne wiraże na krętej 
drodze nie ułatwiają przebrania się w mundur, ale na miej-
scu trzeba być już gotowym do akcji. Dotarliśmy w ciągu 
kilku minut. „Z wozu, na prawo!” - pada komenda. Zastęp 
wychodzi. Za nami dotarli kolejni, z innych jednostek. Jest 
już pięć wozów. Biorę aparat ODO, zakładam maskę, pod-
łączam butlę. I czekam, by wejść w rocie do środka. Szybka 
ocena sytuacji, pierwsze rozkazy, linia gaśnicza w dłoni i 
w drogę! Wchodzimy. Jest ciemno, w powietrzu gęsto od 
dymu. Trzeba spokojnie, metr po metrze przejść wszyst-
kie zaułki. Tam jeszcze mogą być ludzie... Liczy się czas i 
spostrzegawczość. Nie można niczego pominąć. Mijają 
kolejne minuty, słychać przyspieszone oddechy ratowni-
ków i uderzenia butów o podłogę. Przeszukanie dobiega 
końca: nie ma poszkodowanych! Można zająć się tylko 

gaszeniem, które zresztą już trwa od dłuższego czasu. 
Na szczęście ogień jest do opanowania. Dwie roty ogar-
niają płonącą kozę i ścianę kotłowni. Za chwilę będzie po 
wszystkim. Jeszcze kilkaset litrów wody i wracamy! 

Dobrze, że dziś nie zarwaliśmy znów całej nocy i nie 
spędziliśmy jej w blasku łuny ognistej. Rano trudno byłoby 
się odnaleźć w pracy. Przecież niesienie pomocy to moje 
hobby, nie zawód. Robię to, bo czuję, że tak trzeba. Jest 
w tym trochę szaleństwa i dużo empatii względem tych, 
którym staramy się pomóc. Strażakiem jednak trzeba się 
urodzić, mieć w sobie płomień Floriana, by bezinteresow-
nie poświęcić swój czas i do tego na szali położyć własne 
zdrowie i życie, dla zupełnie obcych ludzi. To nie heroizm, 
ale poryw serca nakazuje nie stać z boku, tylko wchodzić 
tam, skąd uciekają inni. Nagrodą za to jest radość z dobrze 
spełnionego obowiązku i świadomość, że ktoś dzięki nam 
dostał drugą szansę na życie. Ludzie więc mogą spać spo-
kojnie dlatego, że my wciąż czuwamy...

Ochotnik OSP
fot. Autor

chemicznie, różnorodność i funkcje 
mikroorganizmów zasiedlających 
skażone gleby i składowiska odpa-
dów; zastosowania mikroorgani-
zmów do wspomagania fitoremedia-
cji gleb i składowisk odpadów, rozwój 
metod inaktywacji zanieczyszczeń w 
osadach dennych i ściekowych, zmia-
ny różnorodności i funkcjonalności 
drobnoustrojów w warunkach suszy. 

W roku 2020 uzyskała nominację 
do jubileuszowego odznaczenia „Za-
służony dla Inteligentnego Rozwoju”. 
Jest to szczególne odznaczenie bę-
dące podsumowaniem pięcioletniej 
organizacji Polskiej Nagrody Inteli-
gentnego Rozwoju, do którego nomi-
nowani zostają tylko wybrani laureaci 
tej nagrody z lat 2016-2019.

Obecnie pani Sylwia, współpracu-
jąc z mężem Grzegorzem Siebielcem, 
stawia sobie nowe wyzwania w świe-
cie nauki. Jej celem jest wykorzysta-
nie potencjału mikroorganizmów  
w rolnictwie i ochronie środowiska 
w obliczu nowych wyzwań, takich 
jak zmiany klimatyczne, susza, zanie-
czyszczenie środowiska, zagospoda-
rowanie odpadów. 

Pani Sylwia to nie tylko naukowiec, 
ale przede wszystkim żona i mama 
3,5-letniego synka Miłoszka. 

Z pozdrowieniami 
dla całej gminy Końskowola

Siebielec Sylwia
fot. udostępniła autorka
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 Wszystko na świecie ma swój początek, ma moment, 
zaistnienia w historii: w czasie i przestrzeni. Z perspektywy 
człowieka wyjątkowa data dla każdego to narodziny. Coś 
nowego zaczęło się wraz z pierwszym oddechem, pierw-
szym krzykiem. Obudzone z uśpienia prenatalnego życie 
zaczyna poznawać świat, kreować swój wizerunek, budo-
wać relacje międzyosobowe. Narodziny były początkiem, 
na którym wsparło się dalsze życie. Dlatego wiele osób 
radośnie obchodzi pamiątkę tego wydarzenia, odliczając 
kolejne lata spędzone na tym świecie. Świętowaniu towa-
rzyszą rodzinne spotkania i radosna atmosfera, a wszyst-
ko okraszone jest serdecznością życzeń i nostalgią wspo-
mnień. Każdy kolejny rok sprawia, że człowiek poważnieje  
i zaczyna bardziej rozumieć otaczającą go rzeczywistość, 
ale jednocześnie powraca pamięcią do beztroski pierw-
szych lat życia. Wszystko na świecie ma swój czas: i począ-
tek, i kres. A to, co znajduje się pomiędzy, nazywane jest 
życiem.

Kościół również ma swój początek. Narodził się w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Świat odkupiony został przez Jezusa  
w czasie święta Paschy, natomiast w Pięćdziesiątnicę wy-
pełniła się obietnica zesłania Pocieszyciela, którego misją 
stało się zbudowanie i uświęcenie Kościoła. Chrześcijanie 
w Pięćdziesiątnicy widzą znak realnej obecności Boga po-
śród swego ludu. Nie tylko szum z nieba, płomienie ognia 
nad głowami apostołów i dar przemawiania w różnych 
językach świadczyły o tym, że dzieje się coś ważnego. 
Charyzmatyczny Kościół pierwszych wieków powoli bu-
dował swoją tożsamość, jednocząc kolejnych chrześcijan 

w łamaniu chleba. Przekazywane i wyjaśniane było Słowo 
Boże, a Eucharystia rozdzielana wśród wiernych. Wzrasta-
ła świadomość korzystania z sakramentów i umacniania 
własnej wiary, nawet pomimo prześladowań i kryzysów.

Żywa Tradycja apostolska pozwoliła podtrzymać pa-
mięć o wylaniu Ducha Świętego w Kościele i uroczyście 
obchodzić ten dzień w duchowej relacji do Zmartwych-
wstania. Zapowiedź posłania Parakleta – Pocieszyciela  
z nieba, którą Jezus ponowił w czasie ostatniej wieczerzy, 
zrealizowała się tydzień po Wniebowstąpieniu. Ucznio-
wie, jeszcze pełni wrażeń z czterdziestodniowych spotkań 
ze Zmartwychwstałym Chrystusem, dostają wsparcie od 
Ojca – Ducha Świętego. Umocnieni tym darem odważnie 
podejmują dzieło ewangelizacji. Nie można jednak sądzić, 
że narodziny Kościoła są wydarzeniem, które dopełniło się 
i nic poza nim już nie nadejdzie. Kościół to rzeczywistość 
dynamiczna, przeniknięta mocą Ducha Świętego, zmienia-
jąca się każdego dnia. Tętniące życiem Bożym tajemnice 
wiary odkrywane są wciąż na nowo, a każda kolejna prze-
żywana Pięćdziesiątnica przypomina, że Kościół rodzi się 
na nowo. Tak jak w postawie wdzięczności i radości prze-
żywa się własne urodziny, tak należałoby świętować Pięć-
dziesiątnicę. Przynależąc do Kościoła, na mocy sakramen-
tu chrztu, uczestniczy się w rytmie życia całej wspólnoty. 
Święto Pięćdziesiątnicy staje się więc świętem osobistym 
każdego chrześcijanina, gdyż wtedy zrodziła się wiara, któ-
ra pozwoliła sięgnąć w głąb Bożego serca i ubogacić się da-
rami, które zostały ofiarowane dla uświęcenia człowieka.

Gall Anonim

 W Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in.  
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyj-
nej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje 
wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy 
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci oraz dzieciom w wieku do 18. roku życia, w przy-
padku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej do 
25. roku życia, a dzieciom niepełnosprawnym - beztermi-
nowo. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu  
w rodzinie.

Aby duże rodziny mogły korzystać ze zniżek muszą po-

jawić się podmioty 
gospodarcze, które 
zdecydują się zostać 
partnerami progra-
mu KDR. W naszej 
Gminie mamy już 
dwie takie firmy: PRO FAMILY MED i Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Pytlak.

Jak zostać partnerem? Do współpracy zaproszone są 
podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warun-
kiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych 
uprawnień dla rodzin posiadających KDR.

Więcej informacji na:
www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Pięćdziesiątnica – urodziny Kościoła

Karta Dużej Rodziny - w Końskowoli
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Co w GOK-u piszczy

Wszystkich twórców rękodzieła i artystów sztuk pla-
stycznych z terenu naszej gminy, pracujących na tym te-
renie lub miłośników Końskowolskiej Krainy, zapraszamy 
do wzięcia udziału w XX Wystawie Twórczości Rodzimych 
Artystów. 

Wystawa będzie zorganizowana w formie elektronicz-
nej na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Końsko-

woli od 15 czerwca 2020 r. Zdjęcia swoich prac prosimy 
przesyłać drogą e-mail: 

gok_konskowola@post.pl lub 

echo.konskowola@gmail.com 

wraz z krótką notatką o swojej twórczości do 
dnia 8 czerwca 2020 r.

 Zgodnie z decyzją rządu 4 maja rozpoczął się drugi etap 
odmrażania gospodarki. W życie Polaków mogły być na 
nowo włączone biblioteki. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli otwarła 
swoje podwoje dla czytelników 7 maja 2020 r. Tego dnia 
ruch przed okienkiem był duży i  zdarzało się, że czytelnicy 
cierpliwie czekali w holu  na swoją kolej.

Biblioteka ogłosiła też Facebookowy konkurs, w któ-
rym czytelnicy mieli odgadnąć tytuł książki historycznej 
polskiego autora. Podpowiedzią było zdjęcia umieszczone 
obok. Padały różne odpowiedzi, a właściwa już kilka mi-
nut po zamieszczeniu informacji na FB. Wyłoniono dwóch 
zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe.  

 Na przegląd nadesłano wiele prac plastycznych, jedno 
opowiadanie i kilka wierszy. Postanowiliśmy opublikować 
wszystkie prace literackie i wyróżnione prace plastyczne, 
po jednej z każdej kategorii. Po podliczeniu głosów inter-
nautów, którzy wybierali najpiękniejsze prace plastyczne 
w trzech kategoriach możemy ogłosić, że 

W kategorii przedszkolaków najwięcej głosów otrzy-
mała praca nr 63, której autorem jest Jakub Próchniak lat 
6 z kl. 0 b ze SP w Końskowoli.

XX. Wystawa Rodzimych Artystów – wirtualnie

Biblioteka zaprasza  

Finał przeglądu artystycznego Wiosna ach to ty !

Tytuł konkursowej książki „Przyłbice i Kaptury”
Kazimierza Korkozowicza

Przyszła wiosna
Klaudia Walasek kl. VI c

SP w Końskowoli
Z daleka przyszła wiosna
Bukiet kwiatów nam przyniosła
I ziarenka trawy nam zasiała
Kolorowy świat nam pokazała.
 Z daleka przyszła wiosna
 Długie dni nam przyniosła 
 I ziarenka kwiatów nam zasiała 
 Słoneczny świat nam pokazała.
Z daleka przyszła wiosna
Ciepłe dni nam przyniosła.
I ziarenko nadziei zabawy na dworze zasiała
Radosny świata nam pokazała.
 Z daleka przyszła wiosna
 Chęć jazdy rowerem nam przyniosła
 I ziarenko jazdy na rolkach w nas zasiała
 Świat zabaw nam pokazała.
Z daleka przyszła wiosna
Długie spacery nam przyniosła
I ziarenko podróży w nas zasiała 
Świat relaksu nam pokazała
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 W kategorii kl. I-III uznanie zdo-
była praca oznaczona numerem 1a - 
Maji Śmiałowskiej z kl. II a  ze Szkoły 
Podstawowej w Końskowoli.

 A w kategorii kl. VI-VIII liderem 
jest praca Mai Maciejewskiej z kl. VIII. 

Nadesłane na przegląd wiersze 
publikowaliśmy już w kwietniowym 
Echu Końskowoli. Pozostałe wiersze  
i opowiadanie drukujemy poniżej.

Opiekunami uczniów, którzy zapre-
zentowali swoje talenty literackie są 
Elżbieta Owczarz, Agnieszka Smęt- 

Bartuzi i Anna Matras ze Szkoły Pod-
stawowej w Końskowoli. 

Prace plastyczne uczniów dostar-
czyli opiekunowie: Małgorzata Mu-
rat, Hanna Tustanowska, Magdalena 
Tutkaj, Barbar Maj, Ewa Kołodyńska, 
Anna Matras, Jolanta Wawer, Jolanta 
Karaś, Agata Przepiórka, Małgorzata 
Woch, Agnieszka Mazur, Anna Kor-
dek, Marzena Woźniak oraz Grzegorz 
Próchniak.

Kocia wiosna!
Usiadł kot na parapecie, 
słonko brzuszek mu ogrzewa. 
A za oknem na podwórku 
serenadę ptaszek śpiewa. 
Wielka mucha lata sobie 
- Jak ją dorwę. . . - myśli kotek. 
Ach, rozmarzył się kocina, 
piękne słonko, wietrzyk ciepły,
- a tu... - pani w domu trzyma! 
I na co kotu taka wiosna...?!
Jak przez szybę tylko 
patrzeć można. . . 

Aleksander Tusiński  kl. II a

Nasz wiosenny ogród
U babci w ogrodzie wiosną 
krokusy najwcześniej rosną.
Wychodzą z ziemi tulipany
i pierwsze ślady wiosny już 
mamy. 
Słoneczko ogrzewa trawy, 
zachęca nas do zabawy.
Nie potrzebny mi już budzik,
bo natura mnie obudzi. 
Nadleciały już pierwsze bociany, 
to znak, że wiosnę już mamy. 
Więc chodźmy na ogród, bo 
czasu szkoda.
Za oknem jest piękna wiosenna 
pogoda.

Jakub Serwacki kl. II a

Wiosenna przygoda  
Martynki
Pewnego ciepłego ranka mała 
dziewczynka o imieniu Martynka 
spacerowała sobie po lesie i oglą-
dała śmieszne, kolorowe ptaszki  
i skaczące zajączki.
Gdy tak spacerowała, zza drzewa 
wyszła piękna dziewczyna ubrana 
w zieloną suknię, w przepięknym 
wianku z kolorowych tulipanów 
na głowie. Martynka zdziwiona 
zapytała:
- Kim jesteś?
Piękna dziewczyna odpowiedziała:
- Jestem Wiosną, na imię mi Karoli-
na. A jak ty się nazywasz?
Dziewczynka odpowiedziała:
-Martynka.
Karolina zaproponowała:
- Może nauczę cię, jak delikatnie 
wyleczyć zwierzę? 
Martynka ucieszyła się i odpowie-
działa radosnym głosem:
-Tak!
Karolina zaśmiała się:
- No dobrze. Na początek musimy 
znaleźć zwierzę, które jest chore.
Nie minęło dużo czasu, gdy kole-
żanki znalazły piękną polankę, na 
której leżała sarenka ze złamaną 
nóżką. Karlina pokazała Martynce, 
jak leczyć nóżkę sarenki, a ta uważ-
nie słuchała i dokładnie wszystko 
obserwowała. Gdy Martynka 
wiedziała już, jak to robić, dostrze-
gła drugą sarenkę, która również 
miała złamaną nóżkę. Dziewczynka 
ostrożnie klęknęła i zaczęła próbo-
wać swoich sił. Po chwili Martynka 
odezwała się do Karoliny trochę 
niepewnym głosem:
- Skończyłam. . .
Karolina zaczęła oglądać nóżkę 
sarenki i zdziwiona powiedziała:
- Bardzo szybko się uczysz, wszyst-
ko dobrze, w ogóle się nie pomy-
liłaś!
Martynka zarumieniła się na twa-
rzy i powiedziała:
- Dziękuję.
Dwie koleżanki, trochę zasmucone, 
pożegnały się ze sobą, ponieważ 
nastał wieczór. Martynka poszła 
do domu, a Karolina do swoich 
zwierzątek.
Od tej pory przyjaciółki spotykają 
się codziennie i nigdy się razem nie 
nudzą.

Hanna Domańska kl II a

Zbliża się wiosna
Topnieją już ostatnie śniegi,
na ziemi kwitną przebiśniegi.
Wiosna się zbliża wielkimi krokami,
A zima odjeżdża swoimi saniami. 

Słonko na niebie błękitnym świeci
i raduje wszystkie dzieci.
W ogródku kwitną piękne żonkile,
a na nich siadają kolorowe motyle.

Ptaki wesołe piosnki śpiewają
I w gałęziach drzew swoje gniazda 
zakładają. 
W wodzie Marzannę topimy,
w gnieździe bociana widzimy.

Bazie z wierzby zrywamy
i w bukiety układamy.
Deszczyk coraz cieplejszy pada, 
wiosenny czas nam zapowiada. 

Mimo że zimę wszyscy 
uwielbiamy, 
to na wiosnę zawsze czekamy!

Natalia Gorczyca klasa VI a
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Patryk Pleskot – Księża z Katynia.
Najpierw powołał ich Bóg. Potem zrobiła to Ojczyzna. 

Gdy nadszedł czas próby, polscy duchowni w mundurach ruszyli na front. 
Nie po to, by strzelać do Niemców. Nie po to, by zabijać Sowietów. Mieli wspie-
rać walczących Polaków. Wątpiącym dodawać otuchy, zmuszonym do zabijania 
wrogów odpuszczać grzechy, umierającym udzielać ostatniego namaszczenia. 
Kampania wrześniowa kończy się klęską. Choć sowieckie zdziczenie wobec duchownych 
nie jest tajemnicą, polscy kapelani idą do niewoli razem ze swoim wojskiem. Tu też będą 
żołnierzy podtrzymywać na duchu. Będą potajemnie odprawiać Msze Święte i w ukryciu 
przed strażnikami spowiadać. Do końca zachowają honor żołnierski i wiarę w Boga. Da-
dzą świadectwo bezprzykładnej odwagi w obliczu bestialstwa stalinowskich okupantów. 
Druga Rzeczpospolita to kraj wielu wyznań. W polskim wojsku służą księża katoliccy, 
duchowni protestanccy, prawosławni popi, żydowscy rabini i muzułmańscy mułłowie. 
Różne wyznania, ale cel ten sam – obrona Ojczyzny. Różne życiowe drogi, ale jeden los 
– kula w tył głowy w katyńskim lesie. 

Jojo Moyes – Światło w środku nocy.
Nowa powieść Jojo Moyes o losach odważnych, niepokornych kobiet, które poko-

chasz równie mocno jak Lou Clark, niezapomnianą bohaterkę „Zanim się pojawiłeś”

Alice czuje się jak wybrakowana wersja samej siebie. Szybki ślub z przystojnym Ame-
rykaninem okazuje się pomyłką. W domu rządzi teść, który książki inne niż Biblia uznaje 
za stratę czasu. Na dodatek plotkuje o niej całe Baileyville, tylko dlatego że przybyła  
z dalekiej i równie nudnej Anglii.Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej przez kobie-
ty burzy spokój miasteczka. Na jej czele staje Margery, która brzydzi się hipokryzją i,  
o zgrozo, ma własne zdanie na każdy temat. Alice rusza na dzikie górskie szlaki z lektu-
rami wzbudzającymi kontrowersje. Oliwy do ognia dolewa fakt, iż wśród kobiet zaczyna 
krążyć zakazana książeczka, która – jak twierdzą niektórzy – mąci im w głowach i budzi 
grzeszne myśli.Choć od Margery różni ją prawie wszystko, Alice odważy się iść za głosem 
wolności w świecie pełnym zakazów. A dzięki przyjaźni z Fredem zrozumie, że nigdy 
wcześniej naprawdę nie kochała.

Sharon Cameron – Światło ukryte w mroku.
Przejmująca powieść oparta na prawdziwej historii sióstr Podgórskich – Heleny  

i Stefanii, które podczas II wojny światowej ocaliły trzynaścioro Żydów, ukrywając ich na 
poddaszu własnego domu. 

Jedno pukanie do drzwi mogło dla wszystkich oznaczać śmierć… Przemyśl, 1943 
rok. Nastoletnia Stefania Podgórska, nazywana od dziecka Fusią, pracuje w skle-
pie rodziny Diamantów. Jest zaręczona z jednym z ich synów, co młodzi muszą jed-
nak utrzymywać w tajemnicy – ona jest katoliczką, on Żydem. Wszystko się zmienia, 
kiedy do Przemyśla wkracza armia niemiecka. Diamantowie zostają zesłani do getta,  
a matka i brat Fusi na roboty przymusowe do Niemiec. Stefania zostaje sama w okupo-
wanym mieście, mając pod opieką kilkuletnią siostrę Helenkę. Nagle rozlega się pukanie 
do drzwi. To Max Diamant, który wyskoczył z pociągu jadącego do obozu śmierci. Sio-
stry podejmują odważną decyzję o ukryciu Maxa, a potem dwunastu kolejnych Żydów. 
Odtąd znów czekają na pukanie do drzwi, które może oznaczać koniec dla wszystkich. 
Książka jest wierna prawdziwej historii dzięki gruntownym i skrupulatnym badaniom, 
jakich dokonała autorka, przygotowując się do jej napisania. 

Sharon stworzyła porywającą opowieść, która łączy w sobie poczucie wszechogar-
niającego strachu z pewną niefrasobliwością oraz ukazuje niezwykłą wewnętrzną siłę 
młodej kobiety, mojej Mamy. »Światło ukryte w mroku« przekroczyło moje najśmielsze 
oczekiwania. – Ed Burzminski, syn Stefanii Podgórskiej

Biblioteka proponuje
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Legenda głosi, że dawno temu pierwsze domostwa 
mieszkańców usytuowane były we wschodniej części 
Sielc, wokół starego stawu porośniętego drzewami. Znaj-
dowało się tam parę chałup przycupniętych naokoło sta-
wu. Miejsce to pierwotnie nosiło nazwę Siedliszcze bądź 
Siedlisko. Według słownika geograficznego Królestwa Pol-
skiego wieś należała w XIII wieku do klasztoru w Siecie-
chowie. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1453 
roku  przez Jana Długosza. Należała wówczas do rodu Ko-
nińskich. W późniejszym okresie została włączona do tzw. 
Klucza Końskowolskiego. Sielce była to wieś szlachecka 
należąca w XVI w. do powiatu lubelskiego. 

W 2016 roku archeolodzy pracujący przy obwodnicy 
Puław odkryli w Sielcach fragmenty ceramiki i narzędzi  
z epoki brązu oraz kamienia. Dawno temu wieś słynęła 
z kowalstwa, byli też rymarze. Mieszkańcy zajmowali się 
uprawą roli i hodowlą zwierząt. Dziś sołectwo liczy ponad 
600 osób. Mieszkańcy trudnią się rolnictwem, uprawą zbo-
ża, truskawek, drzewek owocowych, krzewów ozdobnych 
i róż. Duża część pracuje w Zakładach Azotowych Puławy.

We wsi znajdują się dwa sklepy spożywcze, zakład dia-
gnostyki i mechaniki pojazdowej „Auto-Naprawa”, zakład 
produkujący meble na wymiar, punkt wymiany opon  
i Szkółka Roślin Ozdobnych Państwa Dębskich z wieloletnią 
tradycją i doświadczeniem. Znajdują się tu również cztery 
wyspecjalizowane gospodarstwa zajmujące się hodow-
lą bydła i jedno zajmujące się  hodowlą trzody chlewnej. 
Ich ciężka praca była wielokrotnie doceniana i nagradza-
na. Mieszkańcy Sielc chętnie biorą udział w różnych kon-
kursach, np.: Konkursie na Najpiękniejszą Posesję Gminy 
Końskowola, w którym wielokrotnie zdobywali nagrody za 
ich piękne przydomowe ogródki.

W Sielcach za skrzyżowaniem drogi znajduje się kapli-
ca pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela, 
której inicjatorem był 
śp. ksiądz proboszcz 
Henryk Pasieczny. Bu-
dowę kaplicy rozpo-
częto 6 października 
1986 roku. Dwa lata 
temu dzięki ofiarności 
mieszkańców i księdza 
proboszcza Konrada 
Piłata zakupione zo-
stały nowe, dębowe 
ławki do kaplicy.

W 2017 rok za zgo-
dą i aprobatą ks. pro-
boszcza parafii Koń-
skowola oraz dzięki 
pomocy i ofiarności 

mieszkańców została 

wzniesiona i poświęcona ka-
pliczka z kamienia z Matką 
Bożą Fatimską, która znajdu-
je się obok wejścia do kaplicy. 
Kapliczka powstała z mojej 
inicjatywy w setną rocznicę 
objawień fatimskich.

Możemy pochwalić się też 
najstarszą Ochotniczą Strażą 
Pożarną w gminie Końskowola. Jednostka zawiązała się  
w lutym 1917 roku na zebraniu wiejskim z inicjatywy 
członków Polskiej Organizacji Wojskowej (P.O.W.), a zało-
życielami byli: Szymon Polak, Paweł Kruk, Piotr Stadejek, 
Jan Kruk i Andrzej Kozak. Siedzibą OSP była wówczas drew-
niana remiza, która znajdowała się na placu szkolnym.

OSP pozyskiwała wówczas środki finansowe z organi-
zowania zabaw tanecznych i fantowych. Przeznaczała je 
na sprzęt i umundurowanie. Nową strażnicę zaczęto bu-
dować na tak zwanym placu gromadzkim w 1947 roku. 
W latach 1972 - 1985 roku jednostka OSP w Sielcach była 
przydzielona do Pierwszego Batalionu Ratowniczo-Gaśni-
czego. 

Druhowie z OSP Sielce już nie raz udowodnili swoją po-
stawą, jak ważne jest  dla nich niesienie pomocy innym. 
Wielokrotnie w akcjach pożarniczych narażając zdrowie 
i życie wykazywali się odwagą i profesjonalizmem. Naj-
groźniejszy pożar Sielc miał miejsce w maju 1969 roku, 
w którym spłonęło około 50 budynków i wiele inwenta-
rza żywego. Historia głosi, że podczas tego pożaru jeden 
z mieszkańców wyniósł z domu obraz św. Agaty i pożar 
w tym miejscu ustał i został ugaszony. Strażacy udzielali 
się też w akcjach powodziowych i innych pracach na rzecz 
mieszkańców. Biorą także udział w zawodach sportowo-
-pożarniczych zdobywając pierwsze miejsca i liczne wyróż-
nienia. Największą bolączką strażaków w chwili obecnej 
jest brak nowej remizy strażackiej, gdyż dotychczasowa 
niestety nie nadaje się już do użytkowania.

Moja wieś – Sielce

Kapliczka wybudowana w 100
rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej

Drużyna OSP Sielce z dyplomem
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Drużyna OSP Sielce z poświęconym sztandarem 7 maja 2002 r. Kobiety ze stowarzyszenia ARKA Sielce na wycieczce w Wadowicach

Obecnie prezesem straży jest Mariusz Próchniak, wice 
prezesem - Jacek Borucki, naczelnikiem Michał Kruk jego 
zastępcą Jacek Kruk, gospodarzem Piotr Sykut, skarbni-
kiem Mirosław Sykut, a sekretarzem - Szczepan Kozak.

Straż liczy 36 członków w tym kilku honorowych. Dzię-
ki inicjatywie księdza proboszcza parafii Końskowola Zbi-
gniewa Cholewy i ofiarności mieszkańców sołectwa po-
zyskano środki na zakup sztandaru dla OSP. 7 maja 2002 
roku na mszy świętej w kaplicy w Sielcach sztandar został 
poświęcony.

W latach międzywojennych w Sielcach zawiązała się 
Organizacja Młodzieżowego Komitetu Wiejskiego „Wici”. 
Była to młodzież walcząca i bojownicy zrzeszeni w woj. 
lubelskim, działająca w latach 1928-1948. W okresie oku-
pacji niemieckiej działacze „Wici” walczyli w Batalionach 
Chłopskich, natomiast kobiety działały w Ludowym Związ-
ku Kobiet i w Zielonym Krzyżu. Na ich cześć przy krzyżów-
kach została wzniesiona kapliczka.

W Sielcach przed wojną zawiązało się również Koło Go-
spodyń Wiejskich. Panie prężnie działały wspierając swo-

ich mieszkańców, po-
głębiając swoją wiedzę 
i umiejętności podczas 
szkoleń i kursów.  Ko-
biety organizowały 
zabawy taneczne dla 
mieszkańców, szkole-
nia kulinarne, tj. kursy 
pieczenia, gotowania  
i masarskie. Za zgro-
madzone fundusze 
zakupiono  naczynia, 
które służyły całej 
społeczności – moż-
na je było wypoży-
czyć np. na wesela. 
KGW wspierało dzieci 
szkolne. Fundowało 
nagrody książkowe na 
koniec roku szkolnego 
za dobrą naukę, orga-

nizowało zabawy cho-
inkowe i finansowało 

paczki choinkowe dla dzieci. Koło organizowało również 
wycieczki krajoznawcze dla pań z KGW. 

Obecnie w Sielcach działa Stowarzyszenie Akademia 
Rozwoju Kobiet Aktywnych ARKA, którego jestem człon-
kinią. Arka zawiązała się w 2013 roku i obecnie liczy 20 
członkiń. Prezesem stowarzyszenia jest Bogumiła Kozak. 
Głównym celem ARKI jest działalność na rzecz integracji 
społecznej mieszkańców naszego sołectwa, społeczności 
gminnej i lokalnej. Promujemy podtrzymywanie i krzewie-
nie kultury oraz rodzimej tradycji. Działamy również na 
rzecz wolontariatu, wielokrotnie niosąc pomoc potrzebu-
jącym. 

Od pięciu lat organizujemy cykliczne festyny rodzinne, 
które cieszą się coraz większą popularnością, oraz jesien-
ne święto ziemniaka. Tradycją stała się coroczna msza 

święta dożynkowa w Sielcach. Bierzemy w niej czynny 
udział dekorując kaplicę, czytając czytania z Pisma Świę-
tego i niosąc w podziękowaniu dary do ołtarza. Na koniec 
dzielimy się wszyscy chlebem dożynkowym upieczonym 
przez Marię Kędziorę - należącą do stowarzyszenia - która 
wielokrotnie zdobywała pierwsze miejsca i liczne wyróż-
nienia w konkursach za swój wypiek.

Największym osiągnięciem stowarzyszenia ARKA, a za-
razem dumą, jest wybudowanie wielofunkcyjnego boiska 
do gry w koszykówkę, tenisa i siatkówkę. Z tego obiektu 
najbardziej cieszą się dzieci i młodzież. Jest to jedyne bo-
isko takiego typu zrealizowane z programu PROW na lata 
2014-2020 na terenie powiatu puławskiego.

Figura wzniesiona na cześć poległych za 
ojczyznę bojowników z Młodzieżowego 
Komitetu Wiejskiego „WICI” w Sielcach
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 W Sielcach jest również Dom Ludowy, który znajdu-
je się w budynku po byłej szkole podstawowej. Służy on 
wszystkim mieszkańcom. Organizowane są w nim zebra-
nia wiejskie, zebrania roczne walne OSP Sielc. Odbywają 
się tu liczne szkolenia i warsztaty oraz imprezy integracyj-
ne, jak ta która miała miejsce ubiegłego roku -  śpiewanie 
kolęd z zespołem „Folkrose” i inne. 

W Domu Ludowym ma swoją siedzibę Stowarzyszenie 
ARKA, zespół muzyczny, a w jednym z pomieszczeń znaj-
duje się siłownia, z której mogą korzystać wszyscy miesz-
kańcy.

ARKA organizowała warsztaty tj. kulinarne, carvingu 
czyli rzeźbienia w owocach, rękodzielnicze i profilaktyczne 
„Moc w Kobiecie” oraz inne.

 Sołtysem jestem od jesieni 2013 r. w miarę swoich 
możliwości staram się służyć każdemu pomocą. Cieszę 
się, gdy buduje się nowy dom, bądź przybywa na świat 
nowy mieszkaniec. Kocham to miejsce, w którym się wy-
chowałam i dorastałam, gdzie upłynęło moje beztroskie 
dzieciństwo i młodość, gdzie żyję nadal. W 2019 roku no-

minowana zostałam przez Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli na Sołtysa Roku. Był to dla mnie 
ogromny zaszczyt, a zarazem mobilizacja do dalszego dzia-
łania na rzecz mieszkańców Sielc.

W skład rady sołeckiej wchodzą: Maria Kędziora, Karol 
Kędziora, Stanisław Kowalewski, Roman Wielgo.

Przez te lata współpracując z panem Wójtem, Radą 
Gminy Końskowola i radnym z Sielc udało się częściowo 
wyremontować Dom Lu-
dowy, a w nim wymienić 
większość podłóg i część 
instalacji elektrycznej oraz 
wykonać ocieplenie pod-
dasza i wjazd z kostki bru-
kowej. Wewnątrz Domu  
Ludowego utworzono  
i wyposażono siłownię. 

Powstał plac zabaw dla 
dzieci i barierki ochronne 
na końcu wsi zabezpiecza-
jące głęboki rów. Zamon-
towano 4 tablice ogłosze-
niowe, oraz 5 wiat przystankowych - pod dwiema z nich 
ułożono kostkę brukową.

Została przebudowana droga Końskowola – Sielce, wy-
mieniono lampy uliczne na energooszczędne.

Wykonano rekultywację większości dna rowów biegną-
cych wzdłuż wsi. 

Przebudowano drogi: biegnącą w stronę Pulek oraz 
drogę o długości 1363 m z progiem zwalniającym, utwar-
dzeniem poboczy i wjazdów do posesji. Inwestycja ta była 
współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Udało się także częściowo utwardzić tłuczniem 
drogę Wolską.

W ramach fundu-
szu sołeckiego, decyzją 
mieszkańców w tym 
roku wykonane zostanie 
ogrzewanie Domu Ludo-
wego. W przyszłym roku 
planowana jest budowa 
kanalizacji jeśli uzyskamy 
dofinansowanie z pro-
gramu projektu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Z utęsknieniem czeka-
my, aż powstanie chod-
nik w Sielcach. Mieszkańcy często zwracają uwagę na tę 
potrzebę, której realizacja znacznie poprawiłaby bezpie-
czeństwo mieszkańców a szczególności dzieci. W Sielcach 
mieszkają ludzie pracowici, życzliwi i pomocni. Interesują 
się sprawami dotyczącymi swojej wioski i chętnie służą 
pomocą, gdy wymaga tego sytuacja. Daje się zauważyć, że 
z każdym rokiem mieszkańcy coraz bardziej dbają o este-
tykę swoich ogródków przydomowych i obejść.

Wszystkim czytelnikom Echa Końskowoli oraz miesz-
kańcom Sielc pragnę życzyć wielu powodów do zadowo-
lenia zrealizowania swoich zamierzeń i planów, ale przede 
wszystkim zdrowia i umiejętności cieszenia się każdym 
dniem, a także życzliwości i ciepła dla siebie nawzajem.

Sołtys Anna Wiejak
Fot. udostępniła autorka

Boisko wielofunkcyjne wybudowane dzięki staraniom Stowarzyszenia ARKA

Sołtys Sielc Anna Wiejek z paniami ze stowarzyszenia ARKA Sielce na dożynkach
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Wchodzę do kościoła parafialnego w Końskowoli. Je-
stem sam z Panem Jezusem…, pustki w kościele i na uli-
cach.... Kwarantanna narodowa… Epidemia. Pytam. Jak 
to możliwe, aby wielkości kilku mikronów koronawirus 
terroryzował cały świat? Proszę Boga, aby ocalił nasze 
rodziny, ojczyznę i świat przed zagładą. Przychodzę do 
Ciebie Panie Jezu, któryś powiedział „Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Skoro Je-
steś z nami Panie Jezu, to wierzymy, możesz zatrzymać 
śmiercionośną chorobę i nas ocalić.

Spoglądam na nasz zabytkowy ołtarz… I nadziwić się 
nie mogę… jak to Duch Święty natchnął artystę, który 
swoją myśl wyraził w tym ołtarzu. 
To przy tym ołtarzu uczyłem się być 
ministrantem i tu przyjąłem I Komu-
nię Świętą. Widziałem wiele ołtarzy, 
większych i piękniejszych, lecz treść 
naszego jest wyjątkowo głęboka. 
Widać w nim, że Stary Testament 
zmierza do Nowego Testamentu. Do 
wypełnienia w Jezusie Chrystusie, 
który jest centrum ołtarza. Myślę  
o połączeniu Starej i Nowej Tradycji…

Ołtarz jest swoistą Górą Tabor, 
gdzie po środku znajduje się Jezus 
w Tabernakulum, po lewej stronie – 
Mojżesz, a po prawej - Abraham, oj-
ciec naszej wiary - w miejsce Eliasza. 

Chrześcijanie to lud wybrany oby-
dwu Przymierzy, nie tylko Nowego… 
Stare Przymierze nigdy przez Boga 
nie zostało odwołane. Nadal obo-
wiązuje! Bóg jest wierny swojemu 
Przyrzeczeniu! Chrystus powiedział 
„Nie przyszedłem znieść prawa ani 
proroków, ale je wypełnić”. Jego prawa wiążą również 
wyznawców Chrystusa. Widzimy to w postawie Mojże-
sza przedstawionego w ołtarzu - w chwili, gdy otrzymał 
Tablice Dziesięciu Przykazań na górze Synaj. Wpatruje 
się w niebo i słucha Głosu… a do serca przyciska tabli-

ce. Można powiedzieć, że 
świat nie zachowujący Tych 
Przykazań jest światem bez 
Boga - to znaczy jest pie-
kłem na ziemi. Więc... Słu-
chaj Izraelu. Słuchaj Polsko. 
Słuchaj Europo... A co mówi 
Bóg Mojżeszowi? „Mów do 
całej społeczności synów 
Izraela i powiedz im: „Bądź-
cie świętymi, bo Ja jestem 
święty, Pan Bóg wasz. Nie 

będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie 
oszukiwać  jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fał-
szywie na moje Imię… Ja jestem Pan. Nie będziesz uci-
skał bliźniego, nie będziesz wyzyskiwał… Nie będziesz 
złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody 
przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga Twego. Ja 
jestem Pan.(…) Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do 
brata (…) Nie będziesz mściwy, nie będziesz żywił urazy 
do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak 
siebie samego. Ja jestem Pan!.” (Kpł 19, 1-18) Przykaza-
nia te są i będą aktualne do końca świata. 

Po prawej stronie ołtarza - ponad stuletni Abraham, 
posłuszny woli Boga idzie, aby jedy-
nego syna Izaaka złożyć w ofierze 
na Górze Moria. Ten, któremu Bóg 
obiecał tak liczne potomstwo jak 
gwiazdy na niebie... Jak to po ludzku 
zrozumieć? To była zapowiedź Kal-
warii. Bóg nie chciał śmierci Izaaka. 
Wypróbował wiarę Abrahama. Prze-
konał się, że był dla Abrahama naj-
ważniejszy. 

Pismo Święte przedstawia ofiarę 
Abrahama w taki oto sposób:

A po tych wydarzeniach Bóg wy-
stawił Abrahama na próbę. Rzekł do 
niego: (...)«Weź twego syna jedyne-
go, którego miłujesz, Izaaka, idź do 
kraju Moria i tam złóż go w ofierze 
na jednym z pagórków, jakie ci wska-
żę». (...)

Izaak odezwał się do swego ojca 
Abrahama: «Ojcze mój!» (...) «Oto 
ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na 

całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy 
sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj 
dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, 
Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i zwią-
zawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na 
ołtarzu. Potem Abraham się-
gnął ręką po nóż, aby zabić 
swego syna. Ale wtedy Anioł 
Pański zawołał na niego  
z nieba i rzekł: «Abrahamie, 
Abrahamie!» (...) «Nie pod-
noś ręki na chłopca i nie czyń 
mu nic złego! Teraz pozna-
łem, że boisz się Boga, bo nie 
odmówiłeś Mi nawet twego 
jedynego syna». Abraham, 
obejrzawszy się poza siebie, 
spostrzegł barana uwikłane-

Zabytkowy ołtarz w kościele parafialnym
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go rogami w zaroślach. Poszedł więc, 
wziął barana i złożył w ofierze cało-
palnej zamiast swego syna. (Rdz 22 
1-2 i 7-12)

 Główny ołtarz w starych kościo-
łach, jak i cały kościół był tak budo-
wany, aby kapłan odprawiający mszę 
świętą był zwrócony ku wschodowi. 
To bardzo stara tradycja Kościoła. 
Opisał ją pięknie Ojciec Święty Be-
nedykt XVI w książce zatytułowanej 
Duch Liturgii”. Według niej Chrystus 
- wschodzące słońce przybędzie  
w czasach ostatecznych ze wschodu. 
Zgodnie z tą tradycją wybudowano 
zarówno naszą parafialną świątynię 
jak i kościółek św. Anny. 

Ołtarz w naszej świątyni jest wy-
jątkowo piękny. Kolorystyka ołtarza 
też mówi o baroku. Dwa wieki temu 
nakazano w kościele przemalować 
kolorowe ołtarze na biało lub jasne 
kolory i takowy pamiętamy przed 
renowacją. O takim barokowym 
ołtarzu mówi się, że każdy święty 
ma swoje wykręty - bo jest pełen 
ekspresji. Wszystko tu jest w akcji. 
Mojżesz rozmawia z Panem Bogiem, 
przyciskając do piersi tablice przyka-
zań, Abraham podnosi rękę aby za-
bić swojego syna, a figury aniołów 
dużych i małych są w wielkim ruchu. 

W centrum ołtarza znajduje się 
Tabernakulum. A nad nim podłużna 
półka, którą wypełnia walcowaty bę-
ben obracający się wokół własnej osi - 
Tworzy „Tron” na krzyż, a po obróceniu 
staje się „tronem” na monstrancję.

W niszy ołtarzowej nad taberna-
kulum znajduje się Krzyż Jezusa Chrystusa - prawdo-
podobnie z poprzedniego ołtarza. Postać umęczonego 
Jezusa jest wyjątkowo piękna.

 Nad tabernakulum wyjątkowy obraz nigdzie takiego 
nie zauważyłem. Wzbudza on moje zainteresowanie od 
młodości. Widnieje na nim księga a na niej baranek. Cią-
gle myślałem - jako dziecko - Co w tej księdze jest, co 
oznacza baranek i ludzie w białych szatach. Z biegiem 
lat i dorastania nabierałem pewności co do znaczenia 
tego obrazu. 

 Jest to tak zwana „Gloria Ołtarzowa” przedstawiają-
ca rzeczywistość nie z tego świata. Miejsce do którego 
wszyscy ochrzczeni zmierzają - to niebieskie Jeruzalem. 
Obraz przedstawia pełnię życia w niebie u stóp Baranka i  
wieczną radość zbawionych, którzy nieustannie wpatru-
ją się w oblicze Baranka. Są święci tak jak on jest święty, 

mają białe szaty zbawionych, te któ-
re otrzymaliśmy na chrzcie świętym. 

 Samo umieszczenie tego obra-
zu wysoko, mówi nam żeby czę-
ściej podnosić wzrok wpatrując się  
w niebo, bo tam i nasze imiona zosta-
ły zapisane podczas chrztu świętego  
i strzeże ich Baranek. Obraz ten 
przenosi nas za granicę doczesności  
w wieczność. Zabity Baranek to sym-
bol Jezusa Chrystusa, a księga, na 
której leży, to księga życia, w której są 
zapisani wszyscy ochrzczeni. Ma ona 
siedem pieczęci. To On, jedyny Zba-
wiciel człowieka jest w stanie otwo-
rzyć księgę i zerwać jej pieczęcie.  
W czasach ostatecznych Jezus Chry-
stus wywoła z niej po imieniu każde-
go z nas i zapyta cośmy zrobili z na-
szym chrztem i co z naszą białą szatą, 
otrzymaną na chrzcie. Czy utrzyma-
liśmy ją w czystości aby w niej móc 
zasiąść na Godach Baranka?

U św. Jana Apostoła czytamy: 
Ci przyodziani w białe szaty kim są 

i skąd przybyli?
(...)To ci, którzy przychodzą z wiel-

kiego ucisku i opłukali swe szaty  
i w krwi Baranka je wybielili.

Dlatego są przed tronem Boga  
i w Jego świątyni cześć Mu oddają 
we dnie i w nocy. A Zasiadający na 
tronie rozciągnie namiot nad nimi. 
Nie będą już łaknąć ani nie będą już 
pragnąć,

i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo paść ich będzie Baranek, 
który jest pośrodku tronu, i poprowa-
dzi ich do źródeł wód życia: i każdą 
łzę otrze Bóg z ich oczu. (Ap 7.13-17) 

W czasach, gdy większość nie umiała czytać ani pisać 
to przedstawione w obrazach ołtarza sceny przemawia-
ły do widza i modlącego się. Czy te sceny z naszego oł-
tarza przestały oddziaływać na wiernych? Czy przestały 
przemawiać do współczesnych? Wystarczy patrzeć i roz-
ważać zawarte treści.

Ołtarz zwieńcza symbol Ducha Świętego - gołębica  
w promieniach i w wielkiej jasności. Nad ołtarzem 
umieszczony jest fresk przedstawiający Boga Ojca. Wy-
daje mi się, że słyszę Jego głos; „To jest Mój  Syn umiło-
wany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!”

Ten ołtarz ciągle przemawia, tak jak przemawiał w cią-
gu wieków do naszych praojców, tak też przemawia do 
nas i będzie przemawiał do przyszłych pokoleń parafian. 
Jest ciągle żywy, bo tu żyje w Najświętszym Sakramencie 
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mój Pan Bóg. On cierpliwie tu na mnie i na ciebie czeka. 
Pragnie nam błogosławić. Nie zostawiajmy Go samego.

 Krasy ołtarzowi dodają dwa obrazy wciągane specjal-
nym urządzeniem w miejsce Krucyfiksu nad Tabernaku-
lum. Jeden, to obraz Matki Bożej Dobrej Rady wystawia-
ny kiedyś w maju i w okresie adwentu, a drugi to obraz 
Najświętszego Serca Jezusowego o wyjątkowej piękno-
ści, rozświetlający ołtarz i całe prezbiterium. Niestety 
pomimo odnowienia, nie widziało go całe nowe pokole-
nie parafian. Ostatnio wystawiałem go na widok prawie 
30 lat temu, a szkoda bo większość parafian zapomnia-
ła lub wcale nie widziała tego obrazu. Wystawiany był  
w okresie wielkanocnym i w miesiącu czerwcu. Tak trwał 
całe lato, aż do odpustu Świętego Krzyża.

 Nad obrazami umieszczono baldachim z królew-
ską koroną Jagiellonów. Powagi ołtarzowi dodawały 

świeczniki z wysokimi świecami. Było ich sześć, zgodnie  
z przepisami liturgicznymi mówiącymi, że na wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu powinno palić się 
6 świec. Po odnowieniu ołtarza świeczniki i świece nie 
wróciły już na swoje miejsce. 

Z tego ołtarza przemawia do nas Bóg i obecny tu Pan 
Jezus w Najświętszym Sakramencie. Wszystko tu mówi 
o Bogu. Kto przeliczy ile odprawiono tu mszy świętych? 
Ile naszych parafian zawarło związek małżeński? Ile tu 
Pan Jezus nakarmił swoim Ciałem? To miejsce modlitwy. 
Ilu tu klęczało biskupów i kapłanów? Ile wygłoszono ka-
zań? Ile tu ochrzczono? Ilu zmarłych stało przed tym oł-
tarzem na katafalku?

 Wszystko to wpisuje się w wielkość tego ołtarza - 
centrum naszego życia parafialnego. 

Stanisław Ćwikła
fot. Michał Pytlak

Sport w Gminie
Sezon 2019/2020 zakończony

Powiślak rozpoczął treningi

 Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie  
z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie w IV lidze i niż-
szych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżo-
we prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane.

Obowiązujące rozporządzenia rządowe dotyczące epi-
demii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgry-
wek w zaplanowanej pierwotnie formie. Jednocześnie 

informujemy, że za układ końco-
wych tabel sezonu 2019/2020 
przyjmuje się kolejność drużyn  
w tabeli po ostatniej rozegra-
nej kolejce rozgrywek. Drużyny 
zajmujące miejsca premiowane 
awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. 
Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do 
niższych klas rozgrywkowych.

 Mimo faktu, iż rozgrywki IV ligi oraz grup młodzieżowych 
zostały zakończone 7 maja, młodzież Powiślaka rozpoczęła 
treningi już trzy dni wcześniej po wejściu w życie „odmraża-
nia” sportu. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami pił-
karze ćwiczyli w małych, sześcioosobowych grupach. 

Wiemy jak ważny jest rozwój młodego zawodnika, dla-
tego mimo braku rozgrywek treningi będą kontynuowane. 
Wszystko odbywa się zgodnie z wytycznymi, przy zacho-
waniu maksymalnej ostrożności.

We wtorek 5 maja jednostki treningowe rozpoczął rów-
nież zespół seniorów. Jak sami zawodnicy przyznają o wie-
le lepiej jest trenować w grupie niż indywidualnie.

„Cieszymy się, że w końcu mogliśmy rozpocząć treningi, 
choć wiadomo, że to tylko namiastka tego co było wcze-
śniej. Zawsze jednak lepiej poruszać się w grupie z piłką 
przy nodze, niż samemu w domu. Widać po chłopakach 
entuzjazm i chęć do zajęć. Żałujemy, że liga jest zakończo-
na, ponieważ włożyliśmy wiele wysiłku i pracy, żeby się 
dobrze przygotować do rozgrywek, lecz musimy podpo-
rządkować się decyzji Związku.” – skomentował kapitan 
Powiślaka, Rafał Banaszek.

Patryk Suszek

Patryk Suszek 
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SP w Chrząchowie

Wieści ze szkolnej ławy

Trwa wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej obowiązek zdalnego nauczania.

Jak wygląda praca na odległość w naszej szkole  
i przedszkolu? 

Uczniowie oraz przedszkolaki dzielnie i wytrwale pra-
cują w swoich domach. W pracę wkładają dużo wysiłku, 
chęci, zaangażowania. Dzieci 
porozumiewają się ze swoimi 
nauczycielami i rówieśnikami 
za pomocą mediów elektro-
nicznych. Chociaż na początku 
było to ogromne wyzwanie dla 
każdego z nas, sprawiało wiele 
trudności, wątpliwości, lęku, 
to dziś możemy powiedzieć, 
że nauka on-line idzie nam 
coraz lepiej. Dzięki wzajemnej 
pomocy, zrozumieniu, każdy  
z nas dostrzega, że lekcje zdal-
ne są równie wartościowe jak  
i te tradycyjne w klasie. Na-
uczyciele systematycznie 
wysyłają prace, materiały, 
pomoce dydaktyczne, a ro-
dzice równie konsekwentnie  
i dzielnie wspierają nauczycieli 
w procesie nauczania swoich 
pociech.

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego również do-
kładają wszelkich starań, aby 
dzieci wspólnie z rodzicami wykorzystały ten trudny czas 
jak najlepiej. Mając stały kontakt telefoniczny i e-mailowy 
z rodzicami swoich podopiecznych, nauczyciele przekazu-
ją propozycje działań, które można wykonywać w domu. 
Przesyłają ciekawe zabawy ruchowe, konstrukcyjne, ma-
tematyczne, muzyczne, sensoryczne. Dzieci dzięki temu 
mogą spędzić ten czas miło, rodzinnie i bezpiecznie.                                                                                            

Ewelina Staniak-Seroka

Na początku bardzo ciężko było zaakceptować nową 
sytuację. Brak kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami  
i mnóstwo myśli w głowie jak to będzie…W pierwszym ty-
godniu z pomocą przyszli rodzice. Jest trochę ciężko, ale 
dajemy radę. Nauczyciele są wyrozumiali, cierpliwi i oczy-
wiście pomocni. Starają się najlepiej jak mogą organizo-

wać lekcje i przekazywać nam wiedzę. Chyba już wszyscy 
tęsknią, by wrócić do szkoły, do swoich klas i oczywiście 
kolegów i koleżanek. Najważniejsze jest to, by przestrze-
gać reguł i nie wychodzić z domu.

Julita Chabros 
klasa V 

Lekcje w tej sytuacji jaką 
mamy teraz są inne niż w szko-
le. Nie możemy porozmawiać 
twarzą w twarz z nauczycie-
lem i poradzić się gdy mamy 
problem. Bardzo tęsknimy za 
koleżankami, kolegami. Pe-
dagodzy wysyłają nam karty 
zadań, sprawdziany, prace do-
mowe na elektroniczny dzien-
nik i pocztę. Niektóre lekcje 
omawiane są w aplikacjach 
m.in.: teams, zoom, messan-
ger. Jest to trochę uciążliwe 
gdy czasami mamy problem 
z Internetem i nie jesteśmy  
w stanie połączyć się rów-
nocześnie. Mimo męczącej  
i trudnej sytuacji dajemy sobie 
jakoś radę. Mamy nadzieję, że 
przed wakacjami wrócimy do 
szkoły chociaż na kilka dni.                                                                                             

Natalia Woch 
klasa VII

Dzięki najnowszym technologiom proces nauczania jest 
ułatwiony i może się odbywać dzięki komputerom, smart-
fonom, tabletom i oczywiście Internetowi. Każdy nauczy-
ciel staje na wysokości zadania. My uczniowie widzimy  
i wiemy, że możemy na nich liczyć. Lekcje online odbywają 
się codziennie, z każdego przedmiotu, piszemy kartkówki, 
sprawdziany tak jak w szkole. Myślę, że nauczyciele nie 
zadają za dużo, wystarczy systematycznie odrabiać zadane 
prace. Uważam, że nauczanie online jest dobrym rozwią-
zaniem w czasach epidemii. Nauka online mi się podoba, 
jednak chciałbym wrócić już do szkoły, spotkać się ze zna-
jomymi i przyjaciółmi.     

Bartosz Skindzier 
klasa VII

Nauczanie zdalne w szkole i w przedszkolu

fot. z archiwum szkoły
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Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Pożogu od września 2019 roku 
działa Klub Młodego Odkrywcy, który 
przez jego członków został nazwany 
Gangiem Odkrywców. Działanie Klu-
bu do marca 2020 roku polegało na 
regularnych spotkaniach i wspólnym 
eksperymentowaniu. W momencie, 
w którym nauczanie szkolne zostało 
zawieszone, Gang Odkrywców rów-
nież zaczął działać online. 

Jak wygląda nasza praca? 
Wybieram proste i jednocześnie 

ciekawe doświadczenia, do których 
wszystkie niezbędne składniki znaj-
dziemy w domu lub możemy kupić 
w sklepie spożywczym. Przed spo-

tkaniem przygotowuję i wysyłam 
instrukcję doświadczenia dzieciom. 
Następnie spotykamy się online i eks-
perymentujemy. Rozmawialiśmy już 
o prawidłowym myciu rąk i czemu 
pieprz „boi” się mydła. Robiliśmy naj-
prostszą ciastolinę, bańki w bańce, 
malowaliśmy na mleku, podziwiali-
śmy tańczące rodzynki. 

Działanie Klubu w tej formie moż-
liwe jest dzięki grupie małych, chęt-
nych do pracy i ciekawych świata 
eksperymentatorów, a także fanta-
stycznych i zaangażowanych rodzi-
ców! Serdecznie Dziękuję Wszystkim 
za wsparcie i współpracę!

Katarzyna Drążkiewicz

Zajęcia dla uczniów klas I-III są realizowane zgodnie  
z nowym, dostosowanym do zdalnego nauczania, rozkła-
dem zajęć. Pracujemy w oparciu o aplikację Zoom z klasą  
I i II, oraz Teams z klasą III. 

O ustalonej godzinie łączymy się z uczniami i przez 
określony czas pracujemy z całą klasą. Uczniowie czytają, 
piszą, liczą i rozwiązują zadania w oparciu o przygotowane 
przez nas materiały. Do nauki wykorzystujemy elektronicz-
ne podręczniki, ćwiczenia i filmy edukacyjne. Spotkania 
wideo pozwalają lepiej wytłumaczyć uczniom nowy mate-
riał oraz wzajemnie się zobaczyć, usłyszeć, porozmawiać. 
Uczniowie, którzy potrzebują indywidualnych wyjaśnień 
po danej lekcji, mogą łączyć się z nauczycielem na indywi-
dualne konsultacje. Wszystkie dzieci wykonują powierzo-
ne zadania, a rodzice pomagają im przesyłać efekty pracy. 
Przez cały czas monitorujemy postępy uczniów w nauce. 
Robimy to w różny sposób: obserwujemy systematycz-
ność pracy uczniów, zaangażowanie w wykonanie zadania 
oraz podejmowanie prac dla chętnych. Sprawdzamy także 
umiejętności czytania i śpiewania piosenek.                        

                                                                                           

Informujemy uczniów o postępach w nauce przesyłając 
szczegółową informację o tym, co uczeń wykonał prawi-
dłowo, a co musi jeszcze poprawić. Wystawiamy oceny za 
ćwiczenia, prace plastyczne, techniczne i prace dla chęt-
nych – na podstawie przesłanych zdjęć.

Nauczanie zdalne w klasach I - III nie powiodłoby się 
bez pomocy Rodziców, którzy odbierają nasze maile  
i motywują dzieci do wykonania zadań. Uczniowie w kla-
sach młodszych nie potrafią jeszcze sprawnie posługiwać 
się programami komputerowymi, dlatego Rodzice w tym 
trudnym czasie są naszą „prawą ręką”. Przesyłają nam 
efekty pracy pocztą lub MMS i czuwają nad tym, aby ich 
dziecko mogło uczestniczyć w lekcji wideo. Są dla nas na-
uczycieli klas młodszych ogromną pomocą. Dziękujemy im 
za wsparcie i zrozumienie.

Pomimo, że powoli „oswajamy się” z nauczaniem zdal-
nym, to jednak brakuje nam naszych uczniów, szkoły, a na-
wet szkolnego hałasu. Mamy nadzieję, już niedługo wró-
cimy do pracy i będziemy mogły tradycyjnie poprowadzić 
lekcje.

Wychowawczynie klas I - III

Eksperymenty online…czemu nie?

Jak prowadzimy nauczanie zdalne w klasach I-III

fot. z archiwum szkoły (4)
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Sejm Czteroletni  przyjął przez aklamację ustawę rzą-
dową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. 
Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą re-
gulującą organizację władz państwowych, prawa i obo-
wiązki obywateli.

Uchwalona 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była ukoro-
nowaniem panowania Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Jej korzenie są jednak znacznie głębsze, ponieważ już 
od początku XVIII w. w Polsce powstawały rozmaite idee 
głębokich reform politycznych. Celem ustawy rządowej 
miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium 
zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzo-
nego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. i spowodowało  
przełom w myśleniu o reformach państwa.

W drugiej połowie lat 80. sytuacja międzynarodowa 
zmieniła się na korzyść Rzeczypospolitej. Wybuch wojny 
rosyjsko-tureckiej i włączenie się do niej Austrii sprawi-
ły, że król Stanisław August Poniatowski postanowił wy-
korzystać tę okoliczność do wzmocnienia swojej władzy 
i niezależności od Katarzyny II. Droga do tego celu może 
wydawać się dość zaskakująca. Zwołany w 1788 r. Sejm 
miał zatwierdzić sojusz polsko-rosyjski i włączenie się do 
wojny z Turcją. Tymczasem wśród zgromadzonej na Sej-
mie szlachty zapanowało pragnienie zerwania związków 
w Rosją.

Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważ-
niejsi przedstawiciele obozu reformatorskiego: Stanisław 
Małachowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, 
Ignacy Potocki. Z czasem, ich liczba sięgnęła 60 osób cie-
szących się wsparciem króla. Podczas spotkań zastanawia-

no się nad kształtem reformy. Ich działania przyspieszyło 
pogorszenie się sytuacji międzynarodowej. Przegłosowa-
nie ustawy zmieniającej ustrój zaplanowano na okres tuż 
po Wielkanocy, gdy większość posłów wciąż przebywała 
w swoich oddalonych często o setki kilometrów dworach.

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych 
odczytano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne 
wskazujące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Natychmiast 
przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król za-
przysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego 
nie będę”. W tym samym czasie przed Zamkiem Kró-
lewskim gromadził się rozentuzjazmowany tłum. Wśród 
niego, wieczorem do pobliskiej katedry św. Jana przeszli 
posłowie na czele z marszałkiem Stanisławem Małachow-
skim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Król, z uwagi na bez-
pieczeństwo do katedry udał się łączącym ją z Zamkiem 
bezpośrednim przejściem. Jedenaście artykułów Konsty-
tucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dzie-
dziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem 
oraz znosiło liberum veto. Sejm miał być zwoływany co 
dwa lata; po upływie ćwierć wieku — czyli w 1819 r. - Sejm 
nadzwyczajny miał zmienić Konstytucję.

Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospo-
litej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku 
stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń  
o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.                  

Aneta Wijaszka, 
Katarzyna Wolska

fotografie  z archiwum szkoły

229 lat temu ...
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Na całym świecie istnieją uniwersalne zasady, które 
świadczą o dobrym wychowaniu człowieka. Warto nabyć 
je w jak najmłodszym wieku. Podczas nauki zdalnej można 
sobie zadawać pytanie: po co komu dobre wychowanie? 
Okazuje się, że bon tonem posługujemy się także w czasie 
internetowego nauczania.

Porozmawiałam na temat savoir vivre z jedną z klas w 
naszej szkole. Wnioski z dyskusji były jednoznaczne: na 
e-lekcjach obowiązują niemal te same zasady co w szko-
le. Z doświadczeń uczniów wynika, że nadal nie wypada 
się spóźniać, nie można przerywać innym i ich krytyko-
wać, należy skrupulatnie notować i okazywać szacunek 
nauczycielowi. Zwróciłam wychowankom uwagę na jedną 
nowość, dzieci zmuszone są częściej kontaktować się z na-
uczycielami drogą elektroniczną. Podczas lekcji ustaliliśmy 
kilka wskazówek, które można wykorzystać przy tworze-
niu wiadomości do nauczyciela. Przed wysłaniem e-ma-
ila koniecznością jest sprawdzenie poprawności ortogra-
ficznej i interpunkcyjnej. Wiadomość możemy rozpocząć 
zwrotem Szanowna Pani, Szanowny Panie lub Dzień do-
bry. Unikamy sformułowania Witam. Następnie przedsta-

wiamy sprawę w której się kontaktujemy. Posługujemy się 
przy tym oficjalną odmianą polszczyzny. W ostatniej części 
wiadomości zapisujemy formułę Z poważaniem lub Z wy-
razami szacunku.  Na końcu musi widnieć imię i nazwisko 
nadawcy.

Konkluzją naszego spotkania było stworzenie sylwet-
ki osoby dobrze wychowanej. Wniosek nasuwa się sam, 
człowieka kulturalnego rozpoznamy zarówno w świecie 
rzeczywistym, jak i internetowym.

Katarzyna Wolska

Savoir vivre w czasie nauki zdalnej

Twórczość naszych czytelników
Rozmodlona wieś

gdzie jest ta wieś
gdzie ta wieś 
rozmodlona
pieśnią majową
wieczorami
pod figurą
strojną
w polne kwiaty 
śpiew pieśni Maryjnych 
niósł się po łąkach 
po sadach

gdzie jest ta wieś
rozmodlona pracą 
skrzypiąca żurawiem 
o świcie 
gdzie te sady
pełne brzęku pszczół
co bieliły ziemię 
kwiatem
gdzie te miedze

chwiejne z obu stron
rozkrzyczane pretensjami 
zaborczych gospodarzy
podwórka rozgdakane kurami
one lubią się przechwalać 
zniesionym jajem
rozwrzeszczane
dzieciarnią radosną

i spokojne
spokojem starców
na ławce pod chałupą 
w tym wszystkim gdzieś ja 
krok po kroku
przez życie 
i teraz, gdy wspomnę 
to żal 
tamtej wsi

Zbigniew Kozak

fot. M. Pytlak
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Władysława Jaśkiewiczówna-Jasiocha  
„Macierzanka”

Władysława (z domu Jaśkiewicz) 
Jasiocha urodziła się w 23 wrze-
śnia 1921 roku w Pożogu, w rodzinie  
o tradycjach patriotycznych, jako córka 
Franciszki z domu Sułek i ojca Aleksan-
dra Jaśkiewicza. Jej dziadek Wojciech 
Jaśkiewicz (1856-1916) uczestniczył  
w kursach pszczelarskich w Warsza-
wie i należał do niepodległościowych 
organizacji chłopskich. Wówczas za-
poznał się ze znaną działaczką spo-
łeczną i patriotką Wandą Umińską  
i podjął z nią współpracę. Otrzymy-
wał od niej nielegalne książki i prasę.  
W jego domu była rewizja carskich 
żandarmów. Zakazane pisma i książ-
ki tuż przed wejściem żandarmów do 
domu zostały wrzucone do pieca i to 
spowodowało uniknięcie represji. 

Władysława Jaśkiewicz wychowywała się ze swoją 
młodszą siostrą Marianną w Pożogu. Z rodzinnego domu 
wyniosła zamiłowanie do nauki i pracy. Wraz z rodzicami 
i siostrą pracowała w 35 morgowym gospodarstwie rol-
nym, w którym było zadbane obejście, duży sad i pasie-
ka. W swoim pamiętniku napisała: „Wychowywałam się 
przy rodzicach. W dzieciństwie jedynym moim marzeniem 
była szkoła, toteż z wielką radością do niej poszłam. Do-
dać muszę, że czytać i pisać potrafiłam, bo mamusia na-
uczyła mnie, a abecadła to i babcia”. W innym fragmencie 
pamiętnika wspomina szkołę w Pożogu. „Uczęszczając do 
Szkoły Powszechnej w Pożogu, uczennicą byłam staranną. 
W tym czasie moje koleżanki z ławy szkolnej, doskonale 
bawiły się na zabawach, o których zielonego pojęcia nie 
miałam. Moim celem była tylko nauka. Czytelnictwo było 
mi najmilszą rozrywką”.

W 1935 roku Władzia uczęszczała do klasy VII Szkoły 
Powszechnej w Końskowoli. Jedno ze wspomnień zapisa-
nych w jej pamiętniku, dotyczyło śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego w dniu 12 maja 1935 roku. 

„Już miało się ku końcowi roku szkolnego. W maju po-
ranek był mglisty, powietrze ciężkie, zielonością świat 
był przybrany. Jednak wszystko się zmieniło, roześmiane 
twarze ludzi przybierały poważny nastrój. Idąc do szkoły 
uderzyły mnie w oczy flagi żałobne. Zaraz na progu klasy 
usłyszałam wiele głosów - Józef Piłsudski nie żyje! Życie  
i czyny Piłsudskiego są najwspanialszym przykładem wier-
nej służby ojczyźnie. Wielkim trudem życia swego zbu-
dował siłę w narodzie. Twardym wysiłkiem woli męstwa 
państwo nam wskrzesił. Wszystkie dzieci szkolne przy-

wdziały żałobę. Mieliśmy jedną lekcję 
poświęconą pogadance na ten temat. 
Po powrocie do domu spędziłam czas 
na słuchaniu radia- nadawany był 
pogrzeb. Następnego dnia odbyła się 
msza święta żałobna. Po wielu trudach 
nasz Wódz znalazł odpoczynek w Kra-
kowie, na Wawelu pomiędzy groba-
mi zasłużonych, bo w rzeczywistości 
krwawo sobie na to zapracował. Dalej 
życie szkolne toczyło się zwykłym try-
bem. 20 maja byliśmy w kinie w Puła-
wach, gdzie wyświetlano bezpłatnie 
film z pogrzebu ze mszy świętej pa-
mięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Chociaż Marszałek już nie żyje, lecz pa-
mięć w sercach Polaków nigdy o nim 
nie zginie”

***

Jako piętnastolatka Władzia rozpoczęła naukę w Szkole 
Rolniczej w Izdebnie (powiat garwoliński). Będąc najmłod-
szą z uczennic, przełamywała swoją wrodzoną nieśmiałość 
angażując się w prace społeczne, pisząc referaty i wygła-
szając je na kursach, spotkaniach z rodzicami i innych oka-
zjach. Jako pilna uczennica rozwinęła się tam intelektual-
nie. Szkoła Rolnicza w Izdebnie dała jej dużo wiedzy, jak 
również zasiała ziarno 
zamiłowania do wsi  
i ludzi. W jej pamięt-
niku sprzed osiem-
dziesięciu lat znajdują 
się osobiste przemy-
ślenia z tego okresu, 
dotyczące aktualnego 
obrazu wsi oraz tego 
jak będzie wyglądała  
w przyszłości.

„Wieś w dawnych 
czasach żyła jakby  
w uśpieniu, nie zna-
jąc kultury. W prze-
szłości gospodarstwa 
prowadzono własnym 
rozumem. Ciężka była 
uprawa na roli, gdyż 
narzędzia robiono  
z drewna. Higieny nie 
znano wcale. Wszyst-
ko stopniowo idzie na-

Kobiety Końskowoli

Władzia Jaśkiewiczówna lat 16, w okresie gdy 
rozpoczęła pisanie pamiętnika (1937 rok)

Od lewej Władzia Jaśkiewiczówna lat 
11 uczennica 5-go oddziału z młod-
szą siostrą Marysią uczennicą 3-go 

oddziału Szkoły Powszechnej  
w Pożogu - 1934 rok



21

przód, zmienia się także i wieś. Ziemia jest lepiej użytko-
wana, dlatego wydaje lepsze plony. W miejscach mokrych 
przeprowadzono meliorację i taka ziemia staje się bardziej 
użyteczna. Dla udogodnienia pracy na roli przeprowadzo-
no komasację. Ludzie wiejscy czytają gazety, więc inaczej 
patrzą na sprawy polityczne i społeczne. Coraz częściej za-
kładane są spółdzielnie i organizowane zebrania różnych 
organizacji. W szkole wychowawcy starają się jak najwię-
cej wiedzy zaszczepić i dzięki temu wychowankowie roz-
szerzają oświatę na wsi. W swoich marzeniach widzę wieś 
jeszcze piękniejszą, wzorowe zabudowania i gospodar-
stwa prowadzone starannie. Z roli będą duże korzyści, ze 
względu na zajęcie się na wsi ogrodnictwem. Droga przez 
wieś będzie obsadzona drzewami owocowymi lub ozdob-
nymi. Posesje otoczone płotem, od strony drogi ogródek 
kwiatowy. Remiza strażacka wyposażona w sprzęt, kino 
dźwiękowe, oświetlenie elektryczne oraz nowoczesna 
szkoła z dużym boiskiem. Szkoła wyposażona w pomoce 
dydaktyczne i akwarium, aby dzieci mogły uczyć się przy-
rody”.

W innym miejscu w pamiętniku Władzi z 1937 roku 
znajdują się rozważania dotyczące wychowania dzieci 
i pracy kobiet na wsi. „Wiemy z doświadczenia, że wieś 
pod względem wychowania dzieci źle stoi. Jest ono lekce-
ważone, a przecież jest bardzo ważne. Bywa, że pożary są 
powodowane przez dzieci, którym zabrakło opieki. Dzie-
ci nie budzą zainteresowania w rodzicach, dopiero gdy 
mogą pracować są używane jako siła robocza. …Kobieta 
odpowiedzialna jest za urządzenie domu i zdrowie rodzi-
ny. Kuchnia to królestwo gospodyni, a gotowanie to nie 
żaden instynkt od urodzenia, lecz musimy się tego uczyć. 
Z pomocą przychodzi nam książka kucharska, różne kursy 
i pogadanki. Każda gospodyni powinna zaopatrzyć spi-
żarnię na zimę. Nie wystarczy, aby zachowała naukę swej 
matki, lecz musi iść z postępem i ulepszać sobie życie. Do-
brze sporządzone potrawy powinny być estetycznie poda-
ne, wtedy będą bardziej smakowały”

Po ukończeniu Szkoły Rolniczej w Izdebnie, która 
ukształtowała jej osobowość, siedemnastoletnia Wła-
dysława Jaśkiewiczówna zaangażowała się w działalność 
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Zorganizowała w Po-

żogu koło „Wici”, 
które początkowo 
liczyło piętnastu 
członków, a rozrosło 
się do czterdziestu. 
W 1938 roku wspól-
nymi siłami powstała 
w Pożogu świetlica, 
w której młodzież 
zbierała się, słuchała 
radia, a po skończo-
nych pogadankach 
organizowała gry  
i zabawy towarzy-
skie. W tym czasie 
Władzia brała udział  
w różnych kursach, 
u r o c z y s t o ś c i a c h 
odbywających się  
w gminie i powiecie, 
gdzie wygłaszała na-
pisane przez siebie 
referaty. Redagowała 
też artykuły do chłop-
skich czasopism,  
w których wyrażała 
pragnienie poprawy 
życia na wsi, w tym 
podniesienia roli kobiety. W swoim pamiętniku z tego 
okresu napisała: „Z małej iskry rzuconej jeden rok wstecz, 
roznieciło się wielkie ognisko. Teraz możemy iść wspólnie 
ze starszymi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ku popra-
wie chłopskiej doli”. Wymieniała w pamiętniku najbardziej 
zaangażowane w pracy organizacji „Wici” koleżanki z Po-
żoga Stasię Sadurszczankę i Helę Kozakównę. Na Święcie 
Wiosny w Pożogu w 1939 roku, w przemówieniu powie-
działa: „Nie koniec na tym, że chłop wywalczył wolność, 
bo w dalszym ciągu musi jej bronić. Więc łączmy się w gro-
mady, bo siła jest zawsze w gromadzie”.

W tym czasie, na skutek krążących wieści o wojnie,  
w Pożogu została utworzona żeńska ochotnicza straż po-
żarna. Dziewczęta uczestniczyły w szkoleniach oraz ćwi-
czeniach praktycznych. Na zajęciach żeńskiej ochotniczej 
straży pożarnej odbywały się wykłady na temat zabezpie-
czania i postępowania podczas użycia przez wojsko gazów 
bojowych. 

***

Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku stał 
się faktem. W pamiętniku Władzia zapisała dużo wyda-
rzeń z tego okresu. „Słuchałam radia. Ostatni raz słysza-
łam hymn polski w drugim tygodniu wojny. Wieczorami 
widnieją łuny pożarów. Samoloty krążą jak ptaki. Kręci się 
masa szpiegów”. W czasie jesiennych prac polowych, kie-
dy trwała jeszcze wojna wrześniowa (bitwa pod Kockiem), 
a po klęsce maszerowali szosą lubelską polscy żołnierze 
wzięci do niewoli napisała: „Serce się ściska, kiedy się pa-
trzy na te zielone mundury. Iluż ich wytrwa? A wielu zosta-

Rodzina Jaśkiewiczów (na dole) rodzice Aleksander Jaśkiewicz  
z Franciszką z Sułków, (na górze) córki Władysława i Marianna 

Jaśkiewiczówny - 1942 rok

Goście weselni u kuzynki Gieni 
Bartuziówny. Od lewej Władysława 

z koleżeństwem: Władysławem 
Sadurskim i jego siostrą Stanisławą 

Komstą 1941 rok. Władysław Sadurski 
„Zagon” z Pożoga. Żołnierz Oddziału 

Specjalnego BCH. Poległ w 1943 roku 
w walce z bandą rabunkową.
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wiło dzieci, całe 
rodziny. Wielu 
poległo. Ból, żal, 
smutek całunem 
przykrył Europę”.

Dla miesz-
kańców Lubelsz-
czyzny jak i dla 
całego narodu, 
klęska wrześnio-
wa była olbrzy-
mim szokiem  
i przygnębieniem. 
Jednak, gdy tylko 
ucichły odgłosy 
walki w paździer-
niku 1939 roku 
powstały zalążki 
konspiracji. Za-
częła się ona ży-

wiołowo: od zbierania broni z pól bitewnych, gromadzenia 
i chowania jej, nawiązywania kontaktów, przekazywania 
informacji z nasłuchu radiowego itp.  
Z najaktywniejszych działaczy ludowych 
i wiciowych, z młodzieży, która wyrosła 
w domach o silnych i żywych tradycjach 
patriotycznych, pochodzili działacze 
konspiracyjnego ruchu ludowego Bata-
lionów Chłopskich (BCH) i innych. 

W pamiętniku z tego okresu Władysła-
wa Jaśkiewicz napisała o realiach życia  
w okupowanej Polsce „Wszystkich Ży-
dów z Końskowoli wymordowano i wy-
wieziono. Pozostałych, co się ukrywają, 
Niemcy po odnalezieniu kryjówki zabiją 
wraz z gospodarzem i jego rodziną. Teraz od kilku dni dano 
im niby wolność w Końskowoli, żeby się mogli schodzić. 
Zebrało się ich ze stu. Ludzie przewidują podobny koniec 
jak i z ich poprzednikami. W Pożogu żandarmeria urzą-
dziła łapankę na mężczyzn. Łapanki są w Puławach, Kle-
mentowicach oraz Karmanowicach. Z drogi zabierają i już. 
Mówią, że żandarmeria ma listę dawnych społeczników”.

W czasie okupacji niezastąpione były członkinie Ludo-
wego Związku Kobiet (LZK) organizacji kobiecej powstałej 
z inicjatywy, woli i potrzeby serc kobiet związanej ze Stron-
nictwem Ludowym „Roch” powołanej w lutym 1942 roku. 
Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego „Roch” (CKRL), 
nadzorowało organizacje chłopskie – kobiece, militarne, 
sanitarne. LZK przy BCH podjęł się obrony „interesów wsi 
ze stanowiska kobiecego”. W pierwszym rzędzie stosował 
te formy pracy, które polegały na prowadzeniu działalno-
ści oświatowo-wychowawczej, samokształceniowej, czyli 
samopomocowej, zasad wypracowanych w kręgach „wi-
ciarskich”, w okresie przedwojennym.

Władysława Jaśkiewicz złożyła przysięgę przyjmując 
pseudonim „Macierzanka” i włączyła się w tworzenie 
struktur LZK w gminie Końskowola i powiecie puławskim. 
W zapiskach i raportach „Macierzanki” najczęściej wystę-
pują dziewczęta pod pseudonimami: „Marnotka”, „Czar-
na”, „Perełka”, „Marzanna”, „Kostrzewska”, „Sielanka”, 
„Jodła”, „Wiosna”, „Skała”, „Murawka”, „Rezeda”, „Mag-
da”, „Len”, „Pola” i „Jagoda”.* Przez cały późniejszy okres 
okupacji pełniła funkcję komendantki gminnej LZK oraz 
weszła w skład powiatowej piątki politycznej. Pod „Ma-
cierzankę” podlegały komendantki gromadzkie na po-
szczególne wsie w obrębie gminy Końskowola. Prowadziła 
ona w LZK powiatowy referat finansowo – gospodarczy  
i była w piątce powiatowej Okręgu Lublin. Po terenie 
gminy Końskowola przemieszczała się rowerem, a pracę  
w konspiracji ułatwiała jej legitymacja instruktorki do 
spraw higieny w powiecie. W pamiętniku z 1942 roku 
„Macierzanka” pisywała: 

„W naszej okolicy też panuje tyfus. Dużo ludzi umiera. 
Często widzimy tabliczki. Uwaga! Tyfus plamisty! W nie-
dzielę był pożar w Stoku. Spaliło się jedno gospodarstwo. 
Gospodarz tej zagrody zameldował, że u niego są desanci. 
Żandarmeria się zjechała. Ponieważ, bali się podejść bli-

sko, więc rzucano pociski z czego wznie-
cił się pożar. Gospodarz chcąc wyprowa-
dzić krowy biegł przez podwórze, kula 
nie oszczędziła i jego. Został zabity tak 
jak kilku desantów. Cała zagroda spło-
nęła. Straszliwy obraz. Podobnych histo-
rii jest bardzo dużo. Wawrzyniec B. z Po-
żoga ujął zbiegłego z transportu jeńca, 
Polaka zza Buga. Walczył on na froncie 
niemiecko - rosyjskim i trafił do niewo-
li. Jako jeniec uciekł z pociągu i nocował  
w stercie słomy. Pochwycony przez 

Wawrzyńca B. jak dro-
gocenne zwierzę został 
oddany w niemieckie 
ręce, bo myślał on, 
że ogromną nagrodę 
otrzyma. Słyszałam, że 
ten, który go zdradził 
dostał 1 metr drew-
na dębowego i został 
zwolniony z kontygen-
tu”.

W innym fragmen-
cie jest mowa o wyda-
rzeniu z 22 listopada 
1942 r. 

„Wystrzelano ponad 
osiemdziesiąt osób 
mieszkańców Kolonii 
Zbędowickiej. Brano 
rodzinami z dziećmi, 

Władysława Jaśkiewicz z koleżeństwem  
z Pożoga - 1942 rok

W zbiorach rodzinnych oryginalna 
pamiątka z czasów II wojny świato-
wej. Metalowy szablon służący do 

wykonywania napisu na opaskach dla 
żołnierzy BCH.

Młodsza siostra „Macierzanki”- 
Marianna Jaśkiewicz - Kruk ps. 

„Chłopka”, członkini ZMW „Wici”, 
sanitariuszka i łączniczka LZK przy 

BCH - 1943 r.- mama autorki.
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wszystkich do jednego olbrzymiego dołu. Gospodarstwa  
i budynki spalono. Jeszcze wieczór tego dnia widniała łuna 
pożaru. Mówią, że Niemcy tak bestialsko obeszli się, bo 
znaleźli w dołach dwa schrony, a trzeci w robocie. Desanci 
byli znakomicie przygotowani. Wszyscy uszli, tylko war-
townik zginął bohatersko. Prażył z karabinu maszynowe-
go, ale dostał kulę od tyłu, gdyż inaczej nie dał się”.

Dziewczęta z LZK w zależności od potrzeb walczyły  
z bronią w ręku, żywiły i leczyły. Przechodziły ćwicze-
nia w Kozim Borze pod kierunkiem Stefana Lipnickiego 
„Bruzda” żołnierza BCH. Zajmowały się leczeniem osób  
z konspiracji, ukrywaniem ich, dowożeniem lekarzy do 
rannych, rozlokowywaniem rannych, zaopatrywaniem ich 
w bieliznę i żywność. Przygotowały opaski mobilizacyjne 
będące oznaką, że noszący jest żołnierzem i w razie wzię-
cia do niewoli ma być traktowany jako żołnierz. Jako formę 
szkolenia sióstr Zielonego Krzyża były organizowane w la-
tach 1943-1944 kursy sanitarne oraz udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych przypadkach. W gminie Końskowola  
w maju 1943 roku był zorganizowany tygodniowy tajny 
kurs sanitarny we Wronowie, Pulkach i Opoce, a prakty-
ka odbywała się w szpitalu w Puławach, u doktora Feliksa 
Skubiszewskiego. Członkinie LZK z powiatu puławskiego 
niosły pomoc więźniom Zamku Lubelskiego i Majdanka w 

postaci paczek żywnościowych. Nazwiska więźniów dostar-
czył Wacław Stasiak z BCH z Klementowic „Bartek”, który 
wraz z siostrą Kazią prowadzili centralny punkt rozdzielczy 
prasy podziemnej w powiecie puławskim i na Zamojsz-
czyźnie. Dziewczęta zbierały prowiant, przygotowywały 
paczki, które były wysyłane ze stacji kolejowej w Klemen-
towicach i dalej do Lublina. Pomagały ludności cywilnej 
dostarczając żywność, odzież oraz w zakwaterowaniu,  
z czego najbardziej skorzystali wysiedleńcy z poznańskie-
go, pogorzelcy z Barłogów i Łąkoci oraz Żydzi uciekający  
z pociągów wiozących ich na Majdanek. W czasie forso-
wania Wisły, w lipcu 1944 roku, na odcinku Puławy-Gołąb, 
było wielu rannych i potrzebujących pomocy medycznej. 
Przeszkolone sanitarnie dziewczęta z komendantką gro-

madzką „Skałą” z LZK 
przy współudziale Hen-
ryka Polaka „Wrzos” 
z BCH zorganizowały 
szpital przyfrontowy  
w budynku szkoły  
w Sielcach. 

Bardzo ważne było 
szerzenie patrioty-
zmu poprzez przy-
gotowywanie opraw 
artystycznych uro-
czystości ludowych  
i religijnych. „Ma-
cierzanka” jako ko-
mendantka gminna 
LZK w dniu 28 maja 1944 roku brała udział w Święcie Lu-
dowym w Kozim Borze, gdzie współorganizowała część 
artystyczną. Opowiadając o tym wydarzeniu wspomi-
nała, że było to w Dzień Zielonych Świątek, gdzie żołnie-
rze BCH, członkowie „Rocha” i LZK zebrali się na polanie, 
aby je uczcić. Zorganizowanie części artystycznej przy-
padło dziewczętom z LZK, gdzie były zaprezentowane 
inscenizacje, recytowano patriotyczne wiersze przepla-
tane partyzanckim śpiewem budząc nadzieję w ludziach  
i wiarę w rychłe wyzwolenie. 

 W swoim pamiętniku „Macierzanka” w kilku miejscach 
wspomina wizyty koleżeństwa, których nazywa X, Y lub  
P, K. (nie podaje nazwisk ani pseudonimów, ponieważ 
tego wymagały zasady konspiracji), ale najczęściej przewi-
jało się imię Marysia (chodziło o komendantkę wojewódz-
ką LZK Marię Kowalik-Węgorek ps. „Zgrzebna”), z którą 
się przyjaźniła i ściśle współpracowała. W publikowanych 
wspomnieniach „Zgrzebnej” w książce „Twierdzą nam 
będzie każdy próg” opisuje, że „Macierzanka” pomogła 
jej ratując życie w najtrudniejszym dla niej okresie. Było 
to 20 lipca 1944 roku. „Zgrzebna” spodziewała się dziec-
ka i ciężko zachorowała, a jej mąż Józef Węgorek „Wrze-
sień” odwiózł ją do szpitala do Puław, w którym panował 
kompletny chaos i nie było dla niej nawet wolnego łóżka. 
Uciekający za Wisłę Niemcy rekwirowali konie i zabierali 
co mogli. Po urodzeniu córeczki, ciężko chorą „Zgrzebną” 
zabrały na noszach ze szpitala jej koleżanki z LZK, które się 
o nią zatroszczyły. Niestety Niemcy dwukrotnie zabierali 
konie z wozem potrzebne do przetransportowania jej ze 
szpitala. Ostatecznie po raz trzeci „Macierzanka” skutecz-
nie zorganizowała przewóz ze szpitala, za co „Zgrzebna” 
była jej bardzo wdzięczna. 

***

Po wojnie Władysława Jaśkiewicz miała możliwość kon-
tynuowania nauki w Warszawie, ale uznała, że powinna 
pracować na niwie społeczności wiejskiej w swojej wsi  
i gminie. Jako najstarsza córka kierując się poczuciem 
odpowiedzialności i obowiązku zajęła się pracą w ro-
dzinnym gospodarstwie. W dalszym ciągu była aktywna 
społecznie. W 1948 roku współorganizowała Komitet Orga-

Fragment jednego z raportów sporządzony przez gminną komen-
dantkę LZK „Macierzankę”. Gmina Końskowola nosiła kryptonim 
„Konrad”, a poszczególne wsie miały inne zaszyfrowane nazwy. 

„Paweł” był kryptonimem Pożoga. Raporty zawierały zestawienie 
zarówno finansowe jak i rzeczowe działalności LZK przy BCH oraz 

własnoręczny podpis „Macierzanki”.

Władysława Jaśkiewicz 1944 rok
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nizacyjny Budowy 
Pomnika poświę-
conego poległym 
i pomordowanym 
bohaterom Pożoga 
z lat 1939 - 1945. 
Od 1951 roku na-
leżała do Związku 
Stronnictwa Ludo-
wego, gdzie peł-
niła przez pewien 
czas funkcję skarb-
nika. Działała też  
w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Pożo-
gu, gdzie organizo-
wane były zebra-
nia tematyczne, 
kursy gotowania, 

szycia, oprawy uroczystości lokalnych oraz wycieczki. 

W 1957 roku wyszła za mąż za Wacława Jasiochę, któ-
ry w czasie II wojny światowej również należał do konspi-
racji. Jako żołnierz BCH „Roch”, następnie AK „Jaskólski” 
oraz WIN „Sławny” brał udział w wielu akcjach i walczył  
w oddziale partyzanckim lotnym „Żuka”. Przeżył masakrę 
w Owczarni w maju 1944 roku, a w lipcu tego samego 
roku wziął udział w akcji wyzwolenia Końskowoli. W okre-
sie powojennym za swoją działalność był represjonowany 
przez władzę ludową i więziony na Zamku w Lublinie. 

Władysława i Wacław Jasiochowie wychowywali swoje 
dzieci Dariusza i Elizę Marię w duchu poszanowania tra-
dycji i miłości do ojczyzny. Prowadząc gospodarstwo rolne 
byli otwarci na wprowadzanie innowacji poprzez założe-
nie plantacji chmielu, szkółki róż, hodowlę krów mlecz-
nych oraz uprawę ziół. Wiele wysiłku kosztowało pobu-
dowanie nowych zabudowań gospodarskich i nabywanie 
maszyn rolniczych. Władysława Jasiocha pomimo cięż-
kiej pracy znajdowała czas na spotkania ZSL i ZBOWIDu. 
Uczestniczyła w konferencji na UMCS dotyczącej LZK na 
Lubelszczyźnie czy uroczystościach odsłonięcia pomników 

w Gołębiu i Lesie Stockim. Poświadczała na piśmie przy-
należność i działalność w ruchu oporu członkiń LZK. Była 
zapraszana na spotkania z młodzieżą, gdzie opowiadała, 
 o życiu na wsi w przedwojennej Polsce i walce z okupan-
tem. W rozmowie cierpliwie słuchała, zajmowała stano-
wisko i potrafiła wyciągać mądre wnioski. Była gościnna, 
pomocna, ciepła i życzliwa wszystkim ludziom. 

W uznaniu zasług odznaczona została: Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Batalionów Chłop-
skich. Władysława Jasiocha przeżyła 78 lat, zmarła 9 mar-
ca 1999 roku. Została pochowana na cmentarzu parafial-
nym w Końskowoli.

W opracowaniu wykorzystałam fragmenty z pamięt-
nika Władysławy Jaśkiewiczówny – Jasiochy „Macie-
rzanki”, mojej Cioci prowadzonego w latach 1937-1942. 
(tekst w formie oryginalnej, napisany kursywą) Pamięt-
nik zawiera osobiste przemyślenia i zebrane patriotyczne 
wiersze zamieszczone w nim z potrzeby serca. 

Dorota Chyl 
fot. z rodzinnego archiwum

*Dziewczęta z LZK, które „broniły, walczyły, leczyły i żywiły”, a są 
wymienione pod pseudonimami w artykule: 
Maria Węgorek z domu Kowalik „Zgrzebna” z Osin (komendant-
ka powiatowa i wojewódzka)
Feliksa Głuska z domu Jończyk „Skała” z Sielc (komendantka 
gromadzka, współtworzyła szpital polowy w Sielcach) 
Helena Sołdek z domu Głos „Marnotka” z Nałęczowa 
Zofia Tomczak z domu Prażmo „Czarna” z Leście 
Helena Głowacka z domu Kozak „Perełka” z Pożoga
Stanisława Bartuzi z domu Sadurska „Marzanna” z Pożoga 
Jadwiga Kowalik z domu Polak „Kostrzewska” z Pulek
Feliksa Kowalik z domu Sikora „Sielanka” z Sielc
Otylia Polak z domu Stefańczyk „Jodła” z Wronowa
Salomea Sułek z domu Soleniec „Wiosna” ze Skowieszyna
Władysława z domu Kęsik „Murawka” z Witowic
Irena Kęsik z domu Gawrońska „Pola” z Witowic
Irena Samorek z domu Chabros „Rezeda” z Buchałowic 
Henryka Kruk z domu Grudka „Magda” z Witowic
Orowiecka Janina z domu Grudka „Jagoda” z Witowic
Ochal Marianna z domu Próchniak „Len” z Chrząchowa

Władysława Jaśkiewicz 1944 rok

Stary, babciny, nie zawodny przepis. 
Ciasto: 70 dk mąki, 3/4 szkl cukru pudru, 15 dkg miodu 

rozpuścić i ostudzić, 3 jajka, 1/2 kostki masła, 2 łyżeczki 
sody.  Ciasto zagnieść, podzielić na trzy części i każdy piec 
osobno po 15 minut. 

Masa: 1 litr mleka, 9 łyżek kaszy manny, ugotować  
z mlekiem, ostudzić, utrzeć 3/4 szkl cukru pudru, 3 cukry 
waniliowe z 2 żółtkami, i 1/2 kostki masła. Dodawać po 
łyżce ugotowanej kaszy i na koniec można dodać trochę 
soku cytryny. Masę nakładać na każdy placek, i na wierzch 
również masę - posypać pokruszonymi herbatnikami. 

Uwaga, nie wkładać od razu do lodówki, dopiero, na 
drugi dzień, bo ciasto musi namięknąć. 

Smacznego! 
Halina Bicka

Pyszności Pani Haliny 
Stefanka
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Szkoła w Ratuszu – wspomnienia Wandy Skorup-
skiej i Ryszarda Rokity 

Ryszard Rokita: Pamiętam jak chodziliśmy do pierwszej 
klasy szkoły, która mieściła się w Ratuszu - wspomina pan 
Rysio - Pamiętam jak kiedyś wpadliśmy tam do piwnic … 
Ile tam było papierów!!! Ale nas wtedy, to nie intereso-
wało. Dziś to by człowiek usiadł i przeglądał, ale wtedy …

Edukację w szkole zacząłem 1954 r. Nauka odbywała się 
6 dni w tygodniu – także w sobotę, ale tego dnia krócej 
- do godz. 12:00. Wszyscy od pierwszej do siódmej klasy 
chodziliśmy do szkoły na godzinę 8:00. Czytać i pisać uczy-
liśmy się wtedy z Elementarza Falskiego. Przez wiele lat 

używano do nauki tych samych książek, które przechodziły 
w rodzinie ze starszego rodzeństwa na młodsze, a potem 
na krewnych i kuzynów. Siedzieliśmy w ławkach, które 
trochę przypominały te kościelne. Miały lekko pochylony 
blat, a u góry niewielkie zagłębienia, by uczniowie mogli 
odłożyć tam obsadkę ze stalówką (nie było długopisów  
i wiecznych piór) i jedno głębsze po środku, na kałamarz. 
Ładnie to wyglądało, ale ławka ta miała jedną wadę – nie 
dało się na tym grać w cymbergaja. Dopiero jak znalazła 
się w szkole ławka z prostym blatem mogliśmy poszaleć. 
Stawiało się na krótszych bokach ławki dwie bramki, a 10-
cio lub 50-cio groszówka służyła za krążek, który odbijało 
się grzebykiem - bo każdy chłopak musiał mieć grzebyk. 
Czasem brało się kawałek plastikowej linijki, która właśnie 
„przypadkowo” się złamała. 

Wanda Skorupska: Wychowawczynią naszą była pani 
Sanińska - wspaniały człowiek. Była nauczycielką śpiewu. 
Nie miała własnej rodziny, ale w pewnym okresie wzięła 
na wychowanie swojego bratanka czy siostrzeńca - Nem-
ka, który z nami chodził do klasy. Po wojnie szkoła funk-
cjonowała w kilku miejscach - w Ratuszu mieściły się dwie 
izby klasowe, z których jedna była przechodnia. Wcho-
dziło się przez pracownię chemiczno-fizyczną (w pn-zach 
rogu), w której uczyli się starsi uczniowie, do drugiej sali, 

w której znajdowała się klasa dzieci młodszych czyli nasza. 
Kolejne sale lekcyjne znajdowały się w domach przy ul. 
Lubelskiej i ul. Kurowskiej oraz w głównym budynku starej 
szkoły, tam gdzie dziś mieści się ŚDS. 

R.R. Pamiętam, jak pewnego dnia na lekcji u pani Sa-
nińskiej jeden z kolegów wstał do odpowiedzi i nie mógł z 
siebie nic wydusić. Czy ze strachu, czy dlatego ze nie umiał, 
trudno powiedzieć. Ławki w tamtym czasie wyglądały ina-
czej jak dzisiaj. Blaty były połączone na stałe z miejscami 
do siedzenia. Pani Sanińska złapała tego nieszczęśnika, 
potrząsnęła nim i krzyknęła „Ośle barani, ja będę gruszki  
z ciebie trząść”, aż stojący na ławce atrament wychlapy-
wał się z kałamarza. Zamarli wtedy wszyscy, a potem każ-
dy siedział jak trusia. 

W.S. Wiedzieliśmy, że rygor nad nami musiała trzymać  
i że za brak subordynacji i wiedzy jest kara w postaci 
„łapy” lub „piórnika”. U innych nauczycieli było też „stanie 
w kącie”. 

R.R. Uczyć się trzeba było i wymogi były bardzo jasne 
- nie przeszedłeś do klasy drugiej jak nie opanowałeś ta-
bliczki mnożenia do 30, a z drugiej do trzeciej jak nie zna-
łeś mnożenia do 100.

Pamiętam Pana Gryglickiego, który uczył nas rosyjskie-
go. Był starszym człowiekiem i chłopaki mocno mu doku-
czali, ale radził sobie. Potrafił smykiem tak przywalić ze 
hej. Ponieważ w programie nauczania była obowiązko-
wa nauka hymnu Związku Radzieckiego, przynosił swoje 
skrzypce na lekcję, i uczył nas. Hymn pamiętam do dziś. 
Melodię i słowa - to było w piątej klasie.

To był inny świat, inne czasy. Dziś może wydawać się 
to wszystko dziwne, ale nikt nie wspomina źle Falskiego, 
Klimka, Wójtowicza i Wójcikowej, chociaż to właśnie ona 
dziobała nas dębowym wskaźnikiem, który wchodził mię-
dzy żebra. 

Radosnych i pełnych śmiechu wspomnień wysłuchała 
Agnieszka Pytlak

Pamięć i historia
Życie z Ratuszem w tle…

Po raz pierwszy ten Elementarz ukazał się w 1910 roku z ilustracja-
mi Jana Rembowskiego. Z nieznacznymi modyfikacjami służył  

w polskich szkołach  ponad 60 lat do roku 1974, kiedy PZWS wyda-
ły ostatnią jego wersję, pięknie ilustrowaną przez Janusza Grabiań-

skiego. Jest najdłużej funkcjonującym elementarzem na świecie.



26

Przed wojną moi rodzice mieszkali w Lublinie i tam 
się również urodziłem. Tata pracował w fabryce samolo-
tów. W pierwszych dniach września samoloty niemieckie 
zbombardowały fabrykę i bombardowały Lublin. Rodzice 
włożyli mnie do wózka (miałem rok i 8 miesięcy) i z całym 
dobytkiem na piechotę wrócili do Końskowoli. Ponieważ 
samoloty ciągle leciały na wschód, ludzie zaczęli uciekać 
na okoliczne wsie, ponieważ tam było bezpieczniej. 17 
września rodzice razem ze mną i 79 letnim dziadkiem 
Adamem Frydeckim zna-
leźli się w Chrząchowie. 
Gdy siedzieli w sadzie  
i oglądali lecące nad gło-
wami samoloty dziadek 
powiedział, żebyśmy się na 
wszelki wypadek rozłączy-
li, co zrobiliśmy. Rodzice ze 
mną przenieśli się w inne 
miejsce a dziadek pozostał 
tam, gdzie siedział, pod 
drzewem. Spadła wtedy 
tylko jedna bomba (dla po-
strachu - albo ją zgubiono) 
i dziadek zginął na miejscu. 
Myśmy ocaleli leżąc kilka 
sadów dalej. Tym samym, 
dziadek uratował nam ży-
cie.

***
Podczas okupacji tata 

(syn dobrego rzeźnika  
i masarza) chcąc zarobić na 
utrzymanie rodziny kupował na wsiach świnie i woził do 
Warszawy mięso i wędliny. Mieliśmy tam rodzinę, która 
na nie czekała i je rozprowadzała. Z czasem Niemcy się zo-
rientowali w tym procederze i stało się to bardzo niebez-
pieczne. Pewnego razu jadącego rowerem tatę zatrzymał 
patrol niemiecki. Sprawdzili zawartość teczki i znaleźli na-
rzędzia rzeźnicze. Po pewnym czasie nadjechała furman-
ką z dowodem winy – zabitą świnią. Tatę aresztowano  
a towar zabrano. Wówczas mama wzięła sprawę w swoje 
ręce: z koszykiem wędliny i alkoholu podjęła próbę wy-
kupienia taty z aresztu. Pośrednikiem był (o ironio) naj-
większy donosiciel i współpracownik Niemców. Po mocno 
zakrapianej alkoholem libacji Niemcy wypuścili tatę.

Innym razem, w czasie kolejnej łapanki tata stojąc na 
podwórku zobaczył dwóch Niemców idących od strony 
ogrodu. Chciał uciec na ulicę, ale wówczas spostrzegł ko-
lejnych dwóch Niemców idących od strony szosy.  Prze-
czekał aż zajdą za róg domu i uciekł na sąsiednie po-
dwórko a stamtąd na ulicę. Niestety dalsza ucieczka była 
niemożliwa, gdyż ze wszystkich bocznych uliczek Niemcy 

prowadzili już grupki ludzi pod ratusz. Nie mając wyjścia 
tata sam musiał się tam udać. W ostatniej chwili zobaczył 
w pobliżu wójta (Siwca). Zawołał go i przywołał ręką, po 
czym obaj przeszli obok żandarmów rozmawiając i gesty-
kulując. Musieli odegrać tę scenę wzorowo, gdyż nie zo-
stali zatrzymani. 

***
Szczęście, odwaga i tupet opuściły tatę w ostatniej ła-

pance w połowie 1944 roku. Mama zabrała mnie bym 
pożegnał się z tatą, który 
stał już na zatłoczonym, 
dużym wówczas zdawa-
ło mi się, że ogromnym 
samochodzie – miałem 
6,5 roku. (To pożegnanie 
jest moim najsilniejszym 
przeżyciem zapamięta-
nym z okresu okupacji). 
Schwytanych ludzi wywie-
ziono wtedy za Wisłę do 
budowy umocnień przy-
gotowywanych do wiel-
kiej obrony na rzece. Po 
3 dniach pracy nagle ze-
brano wszystkich i przepę-
dzono szybko z powrotem 
przez most, po czym most 
wysadzono w powietrze. 
Powrót wywiezionych do 
Puław mieszkańców Koń-
skowoli nie był prosty.  
W Puławach wciąż było 

dużo Niemców. W rowach przy drodze do Końskowoli stały 
działka oraz Niemcy czekający na atak Rosjan. Dojście do 
lasu Rudzkiego nie było proste. Na niebie krążyły jeszcze 
samoloty. Jakie musiało być zdziwienie, gdy po dotarciu 
do lasu spotkali sznur czołgów rosyjskich, które dojechały 
brzegiem lasu, aż do torów kolejowych.

Po przybyciu do Końskowoli tata zastał pusty dom. Lu-
dzie uciekali bojąc się zarówno walk o Wisłę jak i rosyjskie-
go wojska. Mama spędziła ze mną noc w mendlu zboża 
na Pulkach. Na drugi dzień spotkaliśmy się z Tatą. Okazało 
się, że też spał w zbożu, niedaleko od nas. 

Jak wiemy, front zatrzymał się na Wiśle na kilka miesię-
cy. Żołnierzy rosyjskich przybywało i musieli gdzieś stacjo-
nować. Wysiedlono ludzi w kierunku wschodnim a domy 
zajęło wojsko. My znaleźliśmy się w Abramowie i mieszka-
liśmy u bardzo biednej rodziny. Rosyjskie wojsko też tam 
było. Tata przyjeżdżał czasem do Końskowoli zobaczyć co 
się dzieje. Zostawił tu w końcu cały swój dobytek. W na-
szym domu mieszkała orkiestra wojskowa. 

Opowieści końskowolskie
Wspomnienia 

Rodzina autora: środku siedzi Ludwika Nachowicz, od lewej jej córka 
Stanisława Piekarska, z prawej druga córka Leonarda Popławska z córką 

Wiesią. Stoją od lewej Stasia Piekarska córka Stanisława, Franciszek 
Piekarski ojciec Stasi, Władysław Popławski - mąż Leonardy,  

Józef Gawdzik, Bolesław Frydecki, Józef Nachowicz- syn Ludwiki, 
Marianna Gawdzik
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W kwietniowym numerze Echa Końskowoli, chochlik 
drukarski podmienił w artykule Opowieści końskowol-
skie Pana Stanisława Ćwikły, zdjęcie Figury postawionej  
w miejscu, gdzie stało gospodarstwo babci i dziadka auto-
ra. Obok zamieszczamy właściwą fotografię.

Redakcja

Sprostowanie 

  Po poszukiwaniach tato znalazł pokój do wynajęcia  
u pana Skwarka w dużym domu stojącym na terenie póź-
niejszej Spółdzielni Powroźniczej. Tam mieszkaliśmy do 
wyjścia Rosjan z Końskowoli.

 ***
Takie tragiczne, często o wiele gorsze wydarzenia były 

doświadczeniem większości rodzin. Życie mojego, powo-

jennego pokolenia, to „bułka z masłem” w porównaniu  
z tym co było codziennością poprzedniego pokolenia. 

Jerzy Frydecki
Fot. z archiwum rodzinnego autora
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Z Żałobnej Karty 
Krystyna Chabros  69  Chrząchówek
Marian Ciotucha   59 Chrząchówek
Andrzej Mieczysław Dębski 68 Młynki
Halina Duda   76 Sielce
Zbigniew Koter   55 Rudy
Albin Julian Kowalik  90  Chrząchówek
Jadwiga Kruk    65 Witowice
Józef Andrzej Polak  65 Wronów
Sabina Suszek   88 Skowieszyn
Kazimierz Józef Suszek 65 Rudy
Leszek Edward Szymajda 59 Stary Pożóg
Marek Wanicki   51 Wronów

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie Dębskich

z powodu śmierci Męża, Ojca i Brata
Pana Andrzeja Dębskiego.
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