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Niech Henryk Sienkiewicz i jego bohaterowie
bêd¹ dla was wzorem do naœladowania

Wójt Gminy Koñskowola
og³asza konkurs pod has³em

„NAJ£ADNIEJSZA POSESJA
GMINY KOÑSKOWOLA 2005”

Przys³owia na czerwiec
«
Czerwiec sta³y – grudzieñ doskona³y.
«
Siej na œwiêtego Norberta (6.VI), bêdzie jêczmienia
sterta.
«
Od œwiêtego Medarda (8.VI) czterdzieœci dni
szaruga.
«
Deszcz na Wita (15.VI), Ÿle z jêczmiony, Ÿle na ¿yta;
a gdy jeszcze Chrzciciel (24.VI) skropi, ju¿ ich wtedy
nikt nie skopi.

CZERWCOWI SOLENIZANCI
Michalina (19.06) – ¿eñski odpowiednik imienia Micha³. Jest to równie¿
spolszczona postaæ francuskiego imienia ¿eñskiego Micheline. W Polsce
nale¿y do imion nowszych, lecz nie czêsto nadawanych.
Nosz¹ca to imiê jest osob¹ pogodn¹ i towarzysk¹. Lubi byæ w centrum
zainteresowania i czasami dominowaæ. Modnie i gustownie siê ubiera. Dobra
z niej dyplomatka, literatka, dziennikarka. Ma powodzenie u mê¿czyzn.
Zdrobnienia: Misia, Miœka, Michasia, Micha³ka, Michala (regionalne).
Norbert (06.06) – imiê mêskie germañskiego pochodzenia. W pierwotnym
znaczeniu wywodz¹cym siê ze starego wys³owienia niemieckiego nord –
znaczy pó³noc, a – beracht – s³awny, b³yszcz¹cy. W Polsce notowane jest od
XV w. jako Norbert. Nie nale¿y do popularnych, ale jest doœæ czêste na Œl¹sku.
Nosz¹cy to imiê - œw. Norbert (1080- 1134) pochodzi³ z Xanten w Nadrenii.
Pierwsz¹ czêœæ ¿ycia spêdzi³ jako cz³owiek œwiatowy. Nieszczêœliwy
wypadek sta³ siê przyczyn¹ jego ca³kowitej przemiany. Przestraszony
uderzeniem pioruna koñ zrzuci³ go na ziemiê. Straci³ przytomnoœæ,
a odzyskawszy j¹ – nawróci³ siê. Porzuci³ dotychczasowe ¿ycie i wst¹pi³ do
klasztoru œw. Zygberta, w pobli¿u Kolonii. Sprzeda³ posiad³oœæ, rozda³
pieni¹dze biednym, a sam po opuszczeniu klasztoru wêdrowa³ po kraju
g³osz¹c pokutê. Ostatecznie osiad³ w Premontre, gdzie za³o¿y³ nowy zakon
kanoników regularnych œcis³ej obserwy, który szybko rozrós³ siê jeszcze za
jego ¿ycia. Zmuszony, oko³o roku 1125, do przyjêcia godnoœci arcybiskupa
Magdeburga, dalej praktykowa³ tê sam¹ surowoœæ, któr¹ odznacza³ siê
w klasztorze. Zreformowa³ swoj¹ diecezjê. Razem ze œw. Bernardem
pracowa³ nad usuniêciem œladów schizmy antypapie¿a Analekta. Po powrocie
z podró¿y do Rzymu zachorowa³ i po czterech miesi¹cach zmar³ 6 czerwca
1134 r.
Znani Polacy nosz¹cy to imiê: Norbert Barlicki (1880- 1941), dzia³acz
ruchu robotniczego (PPS); Norbert Boñczyk (1837 – 1893), ksi¹dz, poeta,
dzia³acz narodowy na Górnym Œl¹sku.
Zdrobnieniami tego imienia s¹: Norbercik, Bercik, Bert.

WYDAWCA: GMINNY OŒRODEK KULTURY
Redakcja:
Bo¿enna Furtak (redaktor naczelny),
Teresa Dymek, Ma³gorzata Stalêga
Rysunki: El¿bieta Urbanek
Zdjêcia: Teresa Or³owska
Stali wspó³pracownicy: Genowefa Flis, Ma³gorzata Szpyra,
Jan Bia³ow¹s, Dorota Chyl, Przemys³aw Pytlak
Adres redakcji: Gminny Oœrodek Kultury, 24-130 Koñskowola,
ul. Lubelska 93, tel. 88-162-69, e-mail: gok_konskowola@post.pl
Sk³ad i druk: Drukarnia ELKO w Koñskowoli
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, adiustacji
materia³ów i zmiany tytu³ów.

2

Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród i budynków
wiejskich poprzez prace porz¹dkowe, higieniczno – sanitarne
i upiêkszaj¹ce.
Uczestnikami konkurs mog¹ byæ w³aœciciele
i wspó³w³aœciciele zagród wiejskich i nierolniczych oraz
budynków wielorodzinnych z obszaru Gminy Koñskowola.
Zg³oszenia udzia³u w konkursie nale¿y dokonaæ na karcie
deklaracyjnej. Podpisane deklaracje mo¿na sk³adaæ
u so³tysów b¹dŸ w Urzêdzie Gminy Koñskowola – w terminie
nie przekraczaj¹cym 1 lipca 2005 r.
Konkurs swoim zasiêgiem obejmuje posesje
w nastêpuj¹cych kategoriach:
- zagroda wiejska rolnicza
- zagroda wiejska nierolnicza
- budynek wielorodzinny.
Ocenê posesji przeprowadzi komisja powo³ana przez Wójta
Gminy Koñskowola w sk³adzie :
pracownik Urzêdu Gminy, pracownik Lubelskiego Oœrodka
Doradztwa Rolniczego, pracownik Gminnego Oœrodka
Kultury.
Wi z y t a c j a z g ³ o s z o n y c h z a g r ó d i b u d y n k ó w
wielorodzinnych przeprowadzona bêdzie w miesi¹cu lipcu
2005 r.
Laureaci konkursu z lat poprzednich wy³¹czeni s¹ z udzia³u
w kolejnych edycjach konkursu przez okres 5 lat licz¹c od dnia
otrzymania nagrody.
W oparciu o protokó³ koñcowy komisji ustalaj¹cy listê
zwyciêzców przyznane zostan¹ nagrody rzeczowe w trzech
kategoriach.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone w dniu 17 lipca,
podczas Œwiêta Ró¿ 2005.
Regulamin jest dostêpny na stronie internetowej:
http://konskowola.bip.e-zeto.com

OG£OSZENIE
Wójt Gminy Koñskowola przyjmuje oferty na
rozbiórkê drewnianego budynku mieszkalnego wraz
z komórk¹, zlokalizowanych na dzia³ce nr ewidencyjny
485 w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej 77.
Informacje i warunki dotycz¹ce przedmiotu
zamówienia mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy
w Koñskowoli ul. Po¿owska 3a, pok.23, w godz.8.0014.00 lub telefonicznie 881-62-01.
Po¿¹dany termin realizacji zamówieñ - 30 dni od
podpisania umowy.
Ofertê w zamkniêtej kopercie nale¿y z³o¿yæ
w sekretariacie Urzêdu Gminy Koñskowola do dnia 17.
06. 2005r do godz.10.00. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu
17. 06. 2005 r. o godz. 10.30.
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Sienkiewicz naszym patronem jest!
Koñskowolski Zespó³ Szkó³ jest obecnie najwiêksz¹ i najnowoczeœniejsz¹ szko³¹ w gminie, a jednoczeœnie kontynuatork¹ tradycji
szkolnictwa w Koñskowoli, siêgaj¹cego czasów lokacji miasta, bowiem ju¿ wówczas istnia³a szko³a kierowana przez rektora. W XVIII w.
rozpoczê³a tu swoj¹ dzia³alnoœæ szko³a elementarna pod nadzorem ks. Grzegorza Piramowicza, a nastêpnie ks. Franciszka Zab³ockiego. Przez
krótki okres czasu funkcjonowa³a w Koñskowoli równie¿ prywatna szko³a ewangelicka i szko³a rzemieœlniczo – niedzielna. W nowym gmachu
szko³y podstawowej uczniowie pobierali naukê od 1958 roku. We wrzeœniu 2003 r. oddano do u¿ytku nowy budynek i wówczas nast¹pi³o
po³¹czenie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zespó³ Szkó³.

W krainie marzeñ wszystko siê zdarzy,
Wiêc zapraszamy – czas w drogê.
Niech wyobraŸnia szlak nam rozjaœnia,
Ruszajmy, bo ¿ycia szkoda.
Ref. Henryk Sienkiewicz nas zaprowadzi
W stepy, pustynie i knieje
I ró¿nych epok tajniki zdradzi,
I bohaterów dzieje.
Uczmy siê od nich, jak kochaæ Polskê,
By wielk¹ by³a jak dawniej.
Niebezpieczeñstwu stawiajmy czo³a,
ChodŸmy – przygoda nas wo³a.
Ref. Henryk Sienkiewicz nas zaprowadzi
W stepy, pustynie i knieje
I ró¿nych epok tajniki zdradzi,
I bohaterów dzieje.
Przytoczony powy¿ej tekst to treœæ hymnu Zespo³u Szkó³
w Koñskowoli. Nawi¹zanie w jego treœci do nazwiska wielkiego
pisarza Henryka Sienkiewicza t³umaczy fakt, ¿e od 21 maja br.
szko³a nosi zaszczytne imiê tego w³aœnie, najbardziej znanego
w œwiecie polskiego pisarza, autora wielu powieœci i nowel,
pierwszego polskiego laureata literackiej Nagrody Nobla.
Premierowe wykonanie hymnu mia³o miejsce w dniu 21 maja
podczas gali nadania imienia i wrêczenia sztandaru szkole. Pachn¹cy
nowoœci¹, piêknie wyhaftowany sztandar z god³em Polski i napisem
„Ojczyzna, nauka, praca” oraz nazw¹ szko³y i wizerunkiem patrona,
dyrektor Beata Antolak, uprzednio klêkaj¹c i ca³uj¹c jego r¹bek,
odebra³a z r¹k wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego. Przekazuj¹c go
m³odzie¿y zachêca³a do kultywowania „wartoœci prezentowanych
w twórczoœci tego autora – patriotyzmu, mêstwa, odwagi, które s¹
uniwersalne, ponadczasowe i nikt nigdy ich nie zakwestionuje”.
Wrêczenie sztandaru zosta³o poprzedzone odczytaniem uchwa³y
Rady Gminy w sprawie nadania szkole imienia.
Uroczystoœci poprzedzone Msz¹ œw., w trakcie której sztandar
szko³y zosta³ poœwiêcony, zgromadzi³y bardzo liczne grono
dostojnych goœci, wœród których obecni byli m.in.: pose³ na Sejm RP

Jerzy Zygmunt Szymañski, Wojewoda Lubelski Andrzej Kurowski,
przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Stanis³aw Jagie³³o,
w³adze powiatu i gminy, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza
z Woli Okrzejskiej, a przede wszystkim spo³ecznoœæ szko³y, czyli
obecnie pracuj¹cy i emerytowani nauczyciele oraz dzieci i m³odzie¿.
Posiadanie zacnego patrona nobilituje, m³odzie¿y stawia wzór
godny naœladowania, ale równie¿ zobowi¹zuje. W trosce o rangê
uroczystoœci przygotowania trwa³y doœæ d³ugo, ale efekty okaza³y siê
znakomite, na miarê szko³y z klas¹. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
widowisko artystyczne ukazuj¹ce bogactwo postaci literackich
z dzie³ patrona, przedstawione przez uczniów, a przez goœci przyjête
owacjami na stoj¹co.
Na œcianie g³ównego holu szko³y widnieje motto, którego autorem
jest sam Henryk Sienkiewicz: „Tylko przez naukê i oœwiatê staæ siê
mo¿emy z czasem silnym, prawym, rozumnym i rozumnie
mi³uj¹cym ojczyznê narodem”, a obok niego zawis³ portret patrona.
To szczytne przes³anie sta³o siê obecnie g³ównym zadaniem do
realizacji przez szko³ê.
Bo¿enna Furtak
zdj. Grzegorz Próchniak

Do hymnu

W krainie literackich postaci
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W ho³dzie partyzanckiej braci
Ch³opiec na boje poszed³ krwawe
By za Ojczyznê przelaæ sw¹ krew
I za Polskê i za sprawê
Poleg³ wœród leœnych drzew
Polska ziemia go przyjê³a
I otuli³a p³aszczem swym
A bractwo salwê da³o
Rycerskie serce ³ka³o.
Do snu mu zagra³ RKM.
(autor nieznany)
24 maja 1945 roku, gdy oddzia³ partyzancki pod
dowództwem Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, toczy³
bój w Lesie Stockim z po³¹czonymi si³ami NKWD, UB
i MO, nad w¹wozami wisia³y czarne chmury i pada³
rzêsisty deszcz. Te chmury by³y z³owieszcze, lecz nie
dla partyzantów, bowiem oni wówczas mimo
powa¿nych strat odnieœli zwyciêstwo. W donios³ych
momentach obecnych czasów, kiedy spo³eczeñstwo oddaje
ho³d walcz¹cym o niepodleg³oœæ i niezawis³oœæ, niebo
przybiera kolor b³êkitu, a promienie s³oñca, jak niegdyœ
partyzanci, pomykaj¹ wœród drzew. Tak by³o w lipcu 1996
roku, kiedy ods³aniano pomnik ku czci poleg³ych
partyzantów, tak te¿ by³o 22 maja obecnego roku, kiedy po 60
latach od tego tragicznego zdarzenia, t³umnie zgromadzeni
przedstawiciele ró¿nych œrodowisk oddawali ho³d poleg³ym
za wiarê i Ojczyznê ¿o³nierzom AK i WiN.
Tegoroczne uroczystoœci ma³y szczególnie podnios³y
charakter i zosta³y przygotowane wspólnie przez Œwiatowy
Zwi¹zek ¯o³nierzy AK, Urz¹d Gminy Baranów i Urz¹d
Gminy Koñskowola. Rolê gospodarza w imieniu
organizatorów sprawowa³ Wójt Gminy Koñskowola
Stanis³aw Go³êbiowski. Trwaj¹ce kilka godzin uroczystoœci
rozpoczê³y siê Msz¹ polow¹ pod pomnikiem - mogi³¹ w
intencji poleg³ych partyzantów, któr¹ koncelebrowali ksiê¿a:
ks. kanonik Piotr Trela – proboszcz parafii Koñskowola, ks. dr
kpt. Czes³aw Bielec, ks. dziekan kanonik Tomasz
Lewniewski, ks. kanonik Jan Rogowski – proboszcz parafii
Baranów. – Oby w naszej historii nigdy wiêcej brat nie
wyst¹pi³ przeciwko swemu bratu, a ci bohaterowie, nad
mogi³¹ których dziœ stoimy, niech wiedz¹, ¿e pamiêæ o nich nie
zaginie – powiedzia³ w homilii ks. Piotr Trela.

W uroczystoœci wziê³o udzia³ 11 pocztów sztandarowych
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Aleksander Lewtak, zabieraj¹c g³os w imieniu
organizatorów, mówi³ m.in. :
– Spotykamy siê w 60-t¹ rocznicê bitwy w Lesie Stockim, aby
uczciæ pamiêæ tych co walczyli i tych co zginêli. Mamy dziœ
tak¿e okazjê, aby oddaæ ho³d i pok³oniæ siê nisko tym
uczestnikom bitwy, którzy s¹ wœród nas. To wobec tych
dzielnych ludzi, my pokolenie powojenne, mamy wielki
niesp³acony d³ug. Z wdziêcznoœci¹ chylimy g³owy przed
Waszym mêstwem i cierpieniem. Rzucaliœcie na ofiarny stos
swoje m³ode ¿ycie, aby walczyæ o nasze odwieczne idea³y.
Wasza walka nie doprowadzi³a do niepodleg³oœci, ale by³a tym
cennym ziarnem, które pielêgnowane przynios³o plon po 50ciu latach. Dziêki Wam duch Narodu nie zgin¹³ w trudnych
czasach. Przekazaliœcie nam wolê walki i dumê z tego, ¿e
jesteœmy Polakami. Dziêkujemy Wam ¿o³nierze wolnoœci. …
St¹d, z Lasu Stockiego, pop³ynê³o do wolnego œwiata
rozpaczliwe wo³anie, ¿e Polacy nie akceptuj¹ si³¹ narzuconej
im w³adzy, ¿e chc¹ ¿yæ w prawdziwie wolnej i niezale¿nej
OjczyŸnie.
S¹ to trudne karty z naszej historii. Prawdê o nich
powinniœmy przekazywaæ przysz³ym pokoleniom, tak jak
powinniœmy dbaæ o nasz¹ tradycjê i kulturê. W ten sposób
kontynuowaæ bêdziemy dzie³o naszych ojców, dla których Bóg,
Honor i Ojczyzna, by³y najwa¿niejsze. W ten sposób wype³niaæ
bêdziemy testament naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a
II.”
Weterani ostatniej wojny, w tym równie¿ uczestnicy
pamiêtnego boju, z dum¹ prezentowali swe sztandary – Armii
Krajowej i Batalionów Ch³opskich. Za spraw¹ salwy
honorowej, oddanej bezpoœrednio po apelu poleg³ych przez
¿o³nierzy z jednostki wojskowej w Dêblinie, wróci³y
prze¿ycia, a echo nios³o po w¹wozach przeszywaj¹cy huk
wystrza³ów. Pomnik pokry³y wieñce i wi¹zanki kwiatów,
a sk³adali je: ¯o³nierze AK i Win, Stowarzyszenie BCh,
Towarzystwo Strzelców 15 Pu³ku, Komenda G³ówna
Zwi¹zku Strzeleckiego, oraz obecni przedstawiciele w³adz:
Zygmunt Jerzy Szymañski - pose³ na Sejm RP, Janusz
£uczkowski w imieniu Wojewody Lubelskiego, Tomasz
Makowski w imieniu Marsza³ka Województwa Lubelskiego,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pu³awach –
Ma³gorzata Sadurska, Tomasz Jaremek i Witold Popio³ek,
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Byli partyzanci AK sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem poleg³ych

w imieniu spo³ecznoœci Gminy Koñskowola
przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra
oraz radni - Jadwiga Polak i Zbigniew Skwarek,
w imieniu spo³ecznoœci Gminy Baranów wójt
Marek KuŸma i przewodnicz¹cy RG S³awomir
Szczêsny, przedstawiciele NSZZ Solidarnoœæ
Ziemi Pu³awskiej oraz cz³onkowie rodzin
pomordowanych.
Nie zapomniano te¿ o samotnej mogile
partyzanta na Zadolu, oddalonej o 1 km od
pomnika, którego cia³o odnaleziono kilka dni po
uformowaniu zbiorowej mogi³y poleg³ych.
W maju 2004 roku ustawiono na niej ¿elazny
krzy¿, a w trakcie tegorocznych uroczystoœci
ksiê¿a Piotr Trela i Jan Rogowski poœwiêcili go.
W klimacie poezji i pieœni partyzanckich
utrzymana by³a te¿ czêœæ artystyczna. Wygrana
na organkach, przez ¿o³nierza AK Ludwika
Górkê, piosenka „Deszcz jesienny deszcz,

Maszkarony w koœció³ku

smutne pieœni gra, przemoczone pod plecakiem
osiemnaœcie lat …” wyciska³a ³zy, podobnie jak monta¿
s³owno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Baranowa
i koncert orkiestry dêtej z Koñskowoli.
Wzruszenie kombatantów nie pozwoli³o Im na
podzielenie siê z uczestnikami uroczystoœci
wspomnieniami z tamtych tragicznych dni, ale przy
grochówce podawanej wœród leœnych drzew, da³o siê
s³yszeæ znamienne i dobitne s³owa piosenki, œpiewanej
niegdyœ przez partyzantów:
Pomyli³ siê Stalin,
Pomyli³ siê kat,
A z nim zdzicza³a ho³ota;
Za Sybir, za Katyñ,
Za zamek, za krew
Zap³aci ta leœna piechota.
Bo¿enna Furtak

Pomnik zaton¹³ w kwiatach

Koœció³ pod wezwaniem œw. Anny w Koñskowoli zdrobniale
nazywany przez mieszkañców „koœció³kiem”, zosta³ zbudowany
w latach 1611- 1613 przez ksiêdza Lisowicza w stylu renesansu
lubelskiego. Ciekawostk¹ tej œwi¹tyni s¹ dwa maszkarony,
charakterystyczne bardziej dla budowli œwieckiej. Jeden z nich, na
zewn¹trz, dekoruje okr¹g³e okienko, czy te¿ otwór wentylacyjny
w „kuchni pustelnika”. Drugi, lepiej zachowany, w zakrystii,
w zwieñczeniu do³u kamiennego naczynia.

Maszkaron to motyw dekoracyjny, zwykle w postaci stylizowanej
g³owy ludzkiej lub na pó³ zwierzêcej, nierzadko o wykrzywionych
groteskowo rysach i fantastycznym uk³adzie w³osów. Maszkarony
by³y stosowane g³ównie w gotyku, renesansie i baroku, jako
elementy rzeŸbiarskie dekoracji architektonicznej, g³ównie do
zworników, g³owic kolumn, konsol itp., a tak¿e fontann, w których
pe³ni³y zwykle funkcjê ujœcia strumienia wody.
Warto zaobserwowaæ te piêkne szczegó³y dekoracyjne
charakterystyczne dla renesansu.
Dorota Chyl

Maszkaron na zewnêtrznej œcianie koœció³ka

Zwieñczenie kamiennego naczynia w zakrystii
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Sylwetki zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP
Genowefa Krasiñska
Urodzi³am siê
15.03.1935 r. we wsi
O p o k a ,
g m .
Koñskowola. Szko³ê
p o d s t a w o w ¹
u k o ñ c z y ³ a m
w 1949 r. i rozpoczê³am
naukê w Liceum
Pedagogicznym
w Lublinie. Po
ukoñczeniu liceum
zosta³am zatrudniona
jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Bucha³owicach,
gm. Kurów. W nastêpnym roku szkolnym pracowa³am
w Pu³awach – w Szkole Podstawowej nr 1.
We wrzeœniu 1955 roku spe³ni³o siê moje marzenie i zaczê³am
pracê w Szkole Podstawowej w Koñskowoli. Zaczê³am
pracowaæ w tych samych warunkach, w jakich uczy³am siê
bêd¹c uczennic¹ tej szko³y. A wiêc budynek g³ówny przy
ul. Lubelskiej, w którym mieœci³y siê trzy sale szkolne, a na
górze by³a kancelaria, pokój nauczycielki i mieszkanie
kierownika szko³y. Pozosta³e sale lekcyjne (6) znajdowa³y siê
w prywatnych domach i nauczyciele na przerwach
przechodzili od budynku do budynku. Zaszczytem dla mnie
by³ fakt, ¿e mog³am pracowaæ i korzystaæ z doœwiadczeñ
nauczycieli, których by³am uczennic¹. Chylê czo³a przed
wspania³ymi Pedagogami w osobach: p. J. Saniñska,
p. W. Golbianka i p. W. Grylicki. Z wdziêcznoœci¹ myœlê
równie¿ o innych nauczycielach, którzy przekazywali mi
wiedzê zarówno w szkole podstawowej, jak równie¿ w czasie
dalszego kszta³cenia.
W 1957 roku wysz³am za m¹¿ i wyjecha³am do Gdañska. Po
kilku latach wróci³am do rodzinnej miejscowoœci, bo m¹¿
przeniós³ siê do Lublina. Poniewa¿ zamieszkaliœmy
u rodziców, którzy pomagali mi w wychowywaniu synów,
mog³am na nowo rozpocz¹æ pracê w Szkole Podstawowej
w Koñskowoli. Ale, jak¿e innej szkole – nowym, piêknym
gmachu szkolnym, pod kierownictwem Wielkiego Pedagoga,
oddanego szkole i œrodowisku - p. Kierownika Bronis³awa
Falskiego.
To dziêki Panu Falskiemu powsta³ nowy budynek szkolny,
oczywiœcie przy wielkim zaanga¿owaniu spo³eczeñstwa
naszej gminy, w³adz oœwiatowych i administracyjnych.
W nowych warunkach ³atwiej by³o pracowaæ, organizowaæ
imprezy szkolne dla m³odzie¿y, a tak¿e uroczystoœci
pañstwowe dla œrodowiska.
Naczeln¹ organizacj¹, która zrzesza nauczycieli jest
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. Organizacja ta na terenie
naszej gminy prowadzi³a bardzo ¿yw¹ dzia³alnoœæ
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z w i ¹ z k o w ¹ , o rg a n i z a c y j n ¹ ,
szkoleniow¹ i towarzysk¹.
Aktywni dzia³acze zwi¹zkowi
organizowali konferencje
rejonowe w poszczególnych
szko³ach na terenie gminy. Brali w nich udzia³ równie¿
nauczyciele i przedstawiciele w³adz oœwiatowych.
W pewnym okresie mojej dzia³alnoœci zwi¹zkowej by³am
przewodnicz¹c¹ konferencji rejonowych. Organizowa³am
spotkania i przygotowywa³am ich przebieg. Pe³ni³am równie¿
funkcjê wiceprezesa Powiatowego Oddzia³u ZNP
w Pu³awach.
Praca nauczyciela wymaga³a ci¹g³ego doskonalenia
zawodowego, by sprostaæ wymaganiom programu nauczania
i wychowania. Przez ca³y okres pracy zawodowej bra³am
udzia³ w dokszta³caniu i podnoszeniu kwalifikacji. W³adze
oœwiatowe doceni³y moje osi¹gniêcia w pracy zawodowej
i awansowa³am do funkcji zastêpcy dyrektora szko³y, któr¹
pe³ni³am 7 lat, do czasu przejœcia na emeryturê.
W Szkole Podstawowej w Koñskowoli pracowa³am 32 lata.
Znaczn¹ czêœæ mojego ¿ycia, poza prac¹ zawodow¹,
poœwiêci³am pracy spo³ecznej dla œrodowiska. Kilka kadencji
by³am radn¹ Gminnej Rady Narodowej w Koñskowoli.
Pe³ni³am funkcje: przewodnicz¹cej rady, cz³onka prezydium
rady, zastêpcy przewodnicz¹cego rady, przewodnicz¹cej
Komisji Kultury i Oœwiaty. Uczestniczy³am w pracach komisji
wyborczych, które organizowa³y wybory do w³adz ró¿nych
szczebli.
Bra³am udzia³ w ró¿nych akcjach na rzecz œrodowiska.
Pragnê przypomnieæ, ¿e w tamtych czasach nie by³o diet za
udzia³ w posiedzeniach rady, a bardzo czêsto na spotkania
z mieszkañcami so³ectw sz³o siê pieszo.
Za dzia³alnoœæ oœwiatow¹, zwi¹zkow¹ i spo³eczn¹
otrzyma³am nastêpuj¹ce odznaczenia:
Z³ot¹ odznakê ZNP, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Honorow¹
Odznakê za Zas³ugi dla Lubelszczyzny, Medal 40-lecia Polski
Ludowej, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Dziœ, po latach, z dum¹ patrzê na osi¹gniêcia tego okresu,
w którym przysz³o mi pracowaæ. Mam tu na myœli rozwój
naszej gminy, a w szczególnoœci powsta³e nowe obiekty
u¿ytecznoœci publicznej jak: Oœrodek Zdrowia, Dom Kultury,
Bank Spó³dzielczy i nowe osiedla mieszkaniowe.
Z radoœci¹ patrzê równie¿ na piêkny gmach gimnazjum nowoczesny budynek, powsta³y ju¿ w czasie, gdy jestem na
emeryturze.
To wszystko zas³uga naszych w³adz oœwiatowych,
administracyjnych, naszego spo³eczeñstwa - to nasza wspólna
w³asnoœæ i duma.
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W dniach 12 – 13 maja 2005 r.
w Koñskowoli przebywa³a Matka Bo¿a
w kopii cudownego Jasnogórskiego obrazu.
By³o to ogromne prze¿ycie dla mieszkañców.
M³odzie¿ zapytana o odczucia i wra¿enia
zwi¹zane z tym wydarzeniem odpowiada³a: –
„Czu³am, ¿e przychodzi do mnie
w odwiedziny Mama. W swoich modlitwach
prosi³am J¹ o pomoc w nauce, o zdrowie dla
mnie, moich rodziców, rodzeñstwa i dziadków.
Prosi³am o pomoc w wyborze w³aœciwej drogi
¿yciowej.” – „Dziêki temu wydarzeniu
postanowi³am siê zmieniæ. Z³o¿y³am te¿
postanowienia, które chcê dotrzymaæ.”
Szczere wypowiedzi dzieci bez w¹tpienia
pokaza³y, ¿e i one, na swój dzieciêcy sposób,
prze¿ywa³y tê uroczystoœæ:
– „Podoba³o mi siê. By³o du¿o, du¿o ludzi.
Modliliœmy siê z mam¹, tat¹, siostr¹, babci¹ i dziadkiem.
Prosi³am o zdrowie i o pi¹tki w szkole.”,
– „(...) by³o fajnie, inaczej ni¿ zwykle i ksi¹dz ³adnie œpiewa³”,
– „(...) podoba³o mi siê, ¿e wszyscy razem z kolegami
i kole¿ankami ze szko³y poszliœmy do koœcio³a siê pomodliæ.
Modli³am siê o wiele ró¿nych rzeczy.”
– „Razem z siostr¹ z³o¿y³yœmy przyrzeczenia, tak jak
wszyscy.”
Zapatrzone w cudowny obraz twarze, trzymane w d³oniach
ró¿añce, wspólna modlitwa – to wszystko da³o siê zauwa¿yæ
zaraz po wejœciu do koœcio³a podczas peregrynacji Matki Bo¿ej
w Jasnogórskiej Ikonie.
– „Odczuwa³am bezpoœredni¹ bliskoœæ Maryi” –
odpowiedzia³a zapytana m³oda kobieta, po czym doda³a:
„Mia³am teraz mo¿liwoœæ bezpoœrednio Jej podziêkowaæ za ³aski
i spe³nione proœby wyproszone przed laty podczas nawiedzin
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej w domach
i naszych rodzinach. Pomimo, ¿e mia³am wiele próœb,
bezustannie prosi³am w tej jednej, najwa¿niejszej dla mnie,
ufaj¹c, ¿e i teraz moja Niebieska Matka mnie wys³ucha.” Inna
mieszkanka Koñskowoli zauwa¿y³a – „(...) takie nawiedziny
by³y potrzebne, bo wielu uwa¿aj¹cych siê za wierz¹cych,
a w rzeczywistoœci rzadko przychodz¹cych do koœcio³a
katolików, przyby³o tego dnia na spotkanie z Maryj¹. Moja
rodzina postanowi³a codziennie razem siê modliæ.”
Kolejna rozmówczyni powiedzia³a – „wszystko by³o
cudowne, ale brakowa³o mi w ci¹gu dnia ciszy, w czasie której
mog³abym siê indywidualnie, w skupieniu pomodliæ. Dobrze, ¿e
by³o to mo¿liwe w nocy.”

– „Podczas przyjazdu kaplicy z kopi¹
cudownego wizerunku Jasnogórskiej Pani
ogarnê³a mnie ogromna, trudna do opisania,
radoœæ, która ca³y czas mi towarzyszy³a. Kiedy
zaœ nas opuszcza³a, ogarn¹³ mnie smutek
i uczucie, jakby opuszcza³ mnie ktoœ
najbli¿szy. W czasie pobytu Matki Bo¿ej
bardzo wyraŸnie czu³am Jej obecnoœæ. Pe³na
ufnoœci prosi³am o pomoc w sprawie, która po
ludzku wydawa³a siê nie do rozwi¹zania,
wierz¹c jednak, ¿e jako moja Matka mi
pomo¿e... i siê nie pomyli³am. Zaraz
nastêpnego dnia znalaz³y siê osoby, dziêki
którym uda³o siê wszystko rozwi¹zaæ.”
Natomiast wœród wypowiedzi starszych
parafian mo¿na by³o us³yszeæ i takie: –
„Nawiedziny Matki Najœwiêtszej by³y jednym
z najwiêkszych prze¿yæ w moim ¿yciu, tym
bardziej, ¿e na pewno nie doczekam ju¿ kolejnych. Przed
uroczystoœciami podoba³o mi siê to, ¿e by³o tak wiele nauk
przygotowuj¹cych nas na spotkanie z Maryj¹.”
Proboszcz ks. P. Trela podsumowuj¹c czas peregrynacji
w swojej parafii powiedzia³:
– „ J e s t e m b a r d z o z a d o w o l o n y, b o w i e m j u ¿
w przygotowaniach do peregrynacji obrazu, jakimi by³y
rekolekcje, bra³a udzia³ bardzo du¿a liczba parafian, którzy
nastêpnie przybyli na powitanie Matki Bo¿ej. Bardzo du¿o ludzi
przystêpowa³o do spowiedzi. Poszczególne wioski i ulice
przygotowa³y wspania³e nocne adoracje. Po reakcjach ludzi
widaæ by³o, ¿e odwiedziny Matki Bo¿ej du¿o wnios³y w ich
¿ycie, bowiem zwiêkszy³a siê frekwencja podczas Mszy œwiêtej
(zarówno niedzielnej, jak i codziennej), wiêcej te¿ osób
przystêpuje do Komunii œwiêtej. Jeszcze przed uroczystoœciami
mieliœmy du¿o trudnoœci zwi¹zanych z zakoñczeniem prac
remontowych przy Koœciele i figurze, ale dziêki wstawiennictwu
Matki Bo¿ej i za Jej przyczyn¹ uda³o siê wszystko przed Jej
przybyciem pozytywnie rozwi¹zaæ. (...) Mogê powiedzieæ, i¿
odczuwam kap³añsk¹ satysfakcjê, bowiem przez tê peregrynacjê
namacalnie doœwiadczy³em, ¿e zarówno ja, jak i pozostali
kap³ani z naszej parafii, jesteœmy, potrzebni ludziom (m.in.
w Sakramencie Pokuty, Eucharystii). Dowodem tego mog¹ byæ
bardzo licznie z³o¿one wota ze zobowi¹zaniami
i przyrzeczeniami parafian. Tak wiêc moja pos³uga nie idzie
w pró¿niê, mimo, ¿e mówi siê, i¿ religia staje siê prze¿ytkiem.
Dziêki temu czujê, ¿e im wiêcej siê anga¿ujê, tym bardziej
jestem potrzebny.”
Wypowiedzi zebra³a Ma³gorzata Stalêga

Powitanie

Po¿egnanie
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Ziemskie urodziny papie¿a

Mistrzowie s³owa
To by³ istny raj dla duszy i ucha. Tegoroczni uczestnicy Turnieju
Gminnego XXIV Ma³ego Konkursu Recytatorskiego, a by³o ich 47,
wykazali siê ogromn¹ umiejêtnoœci¹ wypowiadania literackich tekstów,
daj¹c œwiadectwo dba³oœci o piêkno mowy ojczystej oraz mi³oœci do
poezji i prozy. Dobór repertuaru do wieku wykonawców oraz sam sposób
prezentacji, w wiêkszoœci przypadków by³ zdaniem jury niemal
doskona³y. Jest to dowód na to, ¿e obcowanie z literatur¹ i jej œwiadome
prze¿ywanie, rozwija w dzieciach i m³odzie¿y w³asn¹ osobowoœæ oraz
wra¿liwoœæ na to, co piêkne.
Jury poza przyjemnoœci¹ s³uchania recytacji pere³ literatury, mia³o
równie¿ przyjemnoœæ nagrodzenia laureatów, których wy³onienie wcale
nie by³o ³atwe.
Gminnymi mistrzami interpretacji w poszczególnych kategoriach
wiekowych okazali siê:

Taki jestem (...)
I z was jestem.
Karol Wojty³a
Niezwyk³a data i niezwyk³a godzina... 18 maja 2005r... To w³aœnie
85 lat temu urodzi³ siê nasz ukochany Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II.
Gdyby ¿y³..., ale przecie¿ Jego duch nadal ¿yje, tak jak i poezja, któr¹
nam pozostawi³ Papie¿ – poeta.
W³aœnie tego wieczoru da³o siê bardzo wyraŸnie to odczuæ za
spraw¹ m³odzie¿y z Gimnazjum w Koñskowoli, przygotowanej pod
kierunkiem Agnieszki Frañczak-Paæ i Iwony Stefanek oraz zespo³u
„Tchnienie”, prowadzonego przez Ma³gorzatê Stalêgê z GOK
w Koñskowoli.
Godzina 19.00. Ods³ania siê kurtyna na sali widowiskowej
Oœrodka Kultury. Scena rozœwietlona delikatnymi p³omykami
czerwonych œwieczek, portret Papie¿a w z³otych ramach
podœwietlony reflektorem, z³ote œwiece na œwieczniku i bukiet
z ¿ó³tych tulipanów i bia³ego bzu, odœwiêtny ubiór recytatorów – to
wszystko stwarza nastrój powagi i zadumy. Rozbrzmiewa „Ave
Maria”, jedna ze zwrotek brzmi: „Wœród wielu ludzi, wœród tu
zebranych, Ojca œwiêtego dziœ wspominamy. Madonno zechciej
przyj¹æ modlitwy naszej gor¹cej g³os (...).” ... Przepiêkna, nastrojowa
muzyka wprowadza s³uchaczy w œwiat trudnej, ale jak¿e g³êbokiej
i pe³nej treœci poezji Karola Wojty³y. Wspania³a recytacja m³odzie¿y,
trafnie dobrane i pogrupowane tematycznie wiersze (o mi³oœci do
Boga, swojej matki, o ojczyŸnie, o œmierci i przemijaniu) oraz
zmieniaj¹ca siê wraz z treœci¹ utworu muzyka sprawiaj¹, ¿e s³uchacz
mo¿e w pe³ni „zag³êbiæ siê” w recytowanej poezji, ca³kowicie
poznaæ ukryt¹ pod s³owami duszê autora.
Ojciec œwiêty pisa³: „Przecie¿ nie ca³y umieram. To co we mnie
niezniszczalne – trwa.” To prawda . Zostawiaj¹c nam siebie samego
m.in. w swojej twórczoœci literackiej, pozosta³ z nami na zawsze, za
co jesteœmy mu wdziêczni.
M. Stalêga
Koncert poezji Karola Wojty³y zosta³ wystawiony równie¿ dla
m³odzie¿y gimnazjalnej, która tak go wspomina:
– Szczególnie w pamiêci utkwi³a mi recytacja wiersza „Dzieci”
w wykonaniu naszej kole¿anki z klasy, Kingi. Oto fragment wiersza,
który zapamiêta³am: Kielich œwiat³a nachylony wœród roœlin,
ods³ania w ka¿dej z nich jakieœ przedtem nie znane dno. Tego, co
w was siê zaczê³o, czy potraficie nie popsuæ. Czy bêdziecie zawsze
oddzielaæ dobro i z³o?
Agnieszka Stêpieñ
– Muszê siê przyznaæ, i¿ zapar³o mi dech w piersiach i poczu³em
dziwne mrowienie. …Po wys³uchaniu wszystkich utworów zda³em
sobie sprawê, jak wielkimi darami zosta³ obdarowany Jan Pawe³ II
przez Pana Boga. To widowisko sk³ania do g³êbokiej refleksji nad
sensem ¿ycia.
Piotr Krzy¿anowski
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kategoria klas I – III: I nagroda - Katarzyna Butryn (Chrz¹chów);
dwie II nagrody - Krzysztof Susek i Martyna JóŸwicka (Chrz¹chów); trzy
III nagrody – Paulina Skwarek (Skowieszyn), Karolina Stêpieñ
(Koñskowola) i Patrycja Polak (Koñskowola),

kategoria klas IV – VI: trzy I nagrody – Martyna Murat (Skowieszyn),
Karol Kozak (Chrz¹chów) Krzysztof Górski (Koñskowola); dwie II
nagrody – Iga Suszek (Skowieszyn) i Dariusz Kowalik (Koñskowola);
trzy III nagrody – Ilona Niewiadomska (Koñskowola), Monika
Aleksandrowicz (Koñskowola) i Przemys³aw Borkowski (Skowieszyn),

kategoria Gimnazjaliœci: dwie I nagrody – Monika £yszcz
i Przemys³aw Koter; II nagroda – Ewelina Aleksandrowicz; III nagroda –
Agnieszka Seroka.
Na turnieju Powiatowym nasz¹ gminê reprezentowali laureaci
I nagród. Na tym szczeblu za recytacjê poezji Karola Wojty³y wyró¿niony
zosta³ Przemys³aw Koter.
Wysoki poziom interpretacji to niew¹tpliwie równie¿ zas³uga
nauczycieli jêzyka polskiego, którzy od wielu lat wspomagaj¹ Gminny
Oœrodek Kultury w organizacji Konkursu zachêcaj¹c dzieci i m³odzie¿ do
popularyzacji ojczystej mowy.
Bo¿enna Furtak
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DNI KOÑSKOWOLI '2005
Trzydniowy cykl imprez, bardzo bogaty w swej formie i treœci,
to efekt owocnej wspó³pracy samorz¹du gminnego z Oœrodkiem
Kultury i wieloma instytucjami. Autentycznoœæ œwiêta
mieszkañców Koñskowoli i okolic potwierdza bardzo du¿a
frekwencja na wszystkich imprezach, od inauguracyjnej sesji
Rady Gminy po festyn rodzinny.
Sesja Rady Gminy

Charakter tej sesji by³ nieco odmienny, bardzo uroczysty,
a uczestniczyli w niej licznie zaproszeni goœcie. Radni nie
podejmowali tym razem uchwa³. Jedynym sta³ym punktem by³a
informacja wójta o ostatnich przedsiêwziêciach inwestycyjnych.
Rewelacyjny, ale jednoczeœnie rewolucyjny w treœci wyk³ad
dr Adama Soæko z Muzeum Narodowego w Poznaniu, dotycz¹cy
historii i zabytków Koñskowoli, dos³ownie przyku³ uwagê
s³uchaczy. Wyk³adowca udowadnia³, ¿e obecna plebania by³a
niegdyœ zamkiem rodu Têczyñskich, a w podziemiach koœcio³a
parafialnego spoczywaj¹ w³aœciciele Koñskowoli – Opaliñscy.
XII Konkurs Wiedzy o Koñskowoli
Ten Konkurs jest sta³ym elementem miejscowego œwiêta. Do
XII edycji przyst¹pi³o 36 uczniów, z czego 12 (w dwóch
kategoriach wiekowych) zakwalifikowa³o siê do fina³u,
rozgrywanego na uroczystej sesji. Odpowiadanie przed liczn¹
widowni¹ na bardzo trudne pytania, obejmuj¹ce zarówno historiê
jak i czasy wspó³czesne, nie jest rzecz¹ wcale ³atw¹, a jednak
m³odzie¿ doskonale dawa³a sobie radê. Na tytu³y mistrzów
wiedzy o Koñskowoli zas³u¿yli sobie: - w kat. uczniów szko³y
podstawowej: Iza Czarnowska (I miejsce), Joanna Sumorek (II)
oraz Katarzyna Wyroœla, Agnieszka Bia³ek, Katarzyna Kruk
i £ukasz Zieliñski (ex quo III miejsce);
- w kat. gimnazjaliœci: Paulina Szczygielska (I miejsce),
Agnieszka Stêpieñ (II), Marzena Próchniak, Kinga Kufel, Jan
Bernat i Rafa³ Respondowski (ex quo III miejsce).
Po sporej porcji liryki wniesionej przez poetê Zbigniewa
Kozaka, czytaj¹cego swoje wiersze, wszyscy uczestnicy sesji
wziêli udzia³ w wernisa¿u wystawy.
V Wystawa Twórczoœci Rodzimych Artystów
Z ka¿dym rokiem przybywa twórców, którzy chc¹
zaprezentowaæ swój dorobek na miejscowej wystawie. S¹ to
profesjonaliœci i amatorzy mieszkaj¹cy, pracuj¹cy lub uczuciowo
zwi¹zani z nasz¹ gmin¹. Tegoroczn¹ ekspozycjê wzbogacaj¹
ciekawe obrazy bêd¹ce owocem cyklu plenerowego
zorganizowanego przez Oœrodek Kultury w Koñskowoli

i Skowieszynie, a ukazuj¹ piêkno naszej okolicy, jej zabytki i ³ono
przyrody. Na wystawie, która bêdzie czynna do koñca czerwca
(w sali Gminnego Oœrodka Kultury), swoje prace wystawiaj¹:
Aleksandra Lewtak-Borowiec, Iwona Cur, Beata M³ynarczykGryka, Pawe³ Gryka, Dariusz Jasiocha, Piotr Komsta, Waldemar
Kowalik, Zbigniew Kozak (rzeŸba), Teresa Or³owska
(fotografia), Andrzej Pacek, Urszula Paluch, Marcin „Yperyt”
Przydatek, Urszula Sykut, El¿bieta Peryt-Urbanek i Ireneusz
Za³uski.
Zawody Sportowo – Po¿arnicze
W rozgrywanych w niedzielne przedpo³udnie zawodach
wziê³o udzia³ 9 dru¿yn jednostek OSP oraz 2 m³odzie¿owe
dru¿yny po¿arnicze – z Koñskowoli i M³ynek. Dopingowani
przez publicznoœæ stra¿acy zaciêcie walczyli w dwóch
konkurencjach – æwiczeniach bojowych i sztafecie. W pierwszym
zadaniu pieczo³owicie budowali linie wodne, po czym silnym
strumieniem wody przewracali pacho³ki i obracali tarcze.
W sztafecie po¿arniczej, na siedmiu 50-metrowych odcinkach,
druhowie musieli pokonywaæ trudne przeszkody: rozwin¹æ w¹¿,
pokonaæ p³ytkê lekkoatletyczn¹, przeskoczyæ rów, obiec tyczki,
przejœæ przez równowa¿niê, przeskoczyæ przez œcianê, po³¹czyæ
w¹¿ z rozdzielaczem i pr¹dnic¹ oraz dobiec do linii mety.
Komisja sêdziowska z³o¿ona z funkcjonariuszy z Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pu³awach uzna³a, ¿e
ze wszystkimi zadaniami najlepiej poradzi³y sobie dru¿yny OSP:
Koñskowola (I miejsce), Witowice (II miejsce), M³ynki (III
miejsce), za co zosta³y nagrodzone pucharami.
Zawody rozgrywano przy pomocy nowoczesnego sprzêtu, ale
jednostki posiadaj¹ te¿ sprzêt w stylu retro, stanowi¹cy dziœ
wartoœæ muzealn¹. On zosta³ równie¿ zaprezentowany. Wóz
(z Chrz¹chowa), na którym zasiedli stra¿acy ³¹cznie z trêbaczem
– Andrzejem Ambroziakiem, wyposa¿ony w motopompê z lat 30tych (ze Skowieszyna), zaprzê¿ony w dwa konie, pêdzi³ do
wznieconego po¿aru (oczywiœcie na okolicznoœæ pokazu)
drewnianej, krytej strzech¹ szopy. Ku radoœci widzów sprzêt
zadzia³a³, po¿ar ugaszono, stra¿acy zaœ wznieœli toast
symbolicznym kuflem piwa.
Festyn Rodzinny
Nawet s³oneczko zaœwieci³o, gdy Imæ Zag³oba, po przejêciu
kluczy z r¹k wójta od grodu, obj¹³ w³adzê w Koñskowoli.
Oznajmiaj¹c o swoim zamiarze kandydowania na prezydenta,
wprawi³ w humor rekordow¹ liczbê publicznoœci. O dobre
samopoczucie dbali te¿ artyœci z wielu zespo³ów.
W prezentowanym przez nich wielogodzinnym programie, ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Na scenie zaprezentowali siê:
orkiestra dêta, m³odzie¿ z Zespo³u szkó³ w Koñskowoli
w widowisku „W krêgu sienkiewiczowskich bohaterów”, zespó³
„Œpiewaj¹cy Seniorzy”, dzieciêcy zespó³ wokalny „Uœmiech”,
dzieciêcy zespó³ tañca towarzyskiego, kabaret „Onufry”
w premierowym programie „Sielskie ¿ycie”, karatecy
uprawiaj¹cy sztukê walki Tang Soo Do, zespó³ poezji œpiewanej
„Tchnienie”, rodzice przedszkolaków w bajkowym teatrzyku
„Nie ma tego z³ego”, zespó³ „Silvers” przygrywaj¹cy do tañca
i gwiazdy dnia, czyli Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz.
Oblegani przez fanów œwiatowej s³awy artyœci, nie ukrywali
radoœci z faktu, ¿e mogli poznaæ nasz¹ publicznoœæ, o której
wypowiadali siê bardzo ciep³o.
B.F.
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Klasy trzecie Gimnazjum w Koñskowoli
¿egnaj¹ swoj¹ szko³ê.
Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice. Ile to ju¿ lat
spêdziliœmy razem, my uczniowie, w szkolnej ³awce? Ile
przygód prze¿yliœmy razem? Ju¿ nie sposób tego zliczyæ. Tutaj
wszystko siê zaczê³o – przyjaŸnie, mi³oœci, ale i pierwsze
powa¿ne obowi¹zki. Jestem pewna, ¿e ka¿dy z uczniów wiele
razy myœla³, ¿e szko³a to jedynie przykry obowi¹zek. Po latach
patrzê na to z zupe³nie innej perspektywy. Przecie¿ najlepsze
chwile swojego ¿ycia spêdzi³am w³aœnie tu! Ka¿dy dzieñ
przynosi³ coœ nowego – wyzwania, przeszkody, które trzeba
by³o pokonywaæ. Tutaj uczy³am siê jak poznawaæ œwiat. Nie
by³am jednak osamotniona. Zawsze ktoœ wyci¹ga³ do mnie
pomocn¹ d³oñ – kolega, nauczyciel.
Okres gimnazjum ju¿ siê zakoñczy³. Stoimy u progu
nastêpnego etapu w naszym ¿yciu. Teraz od nas zale¿y co
bêdzie dalej.
Szczególne podziêkowania chcia³abym skierowaæ do
nauczycieli. To oni ka¿dego dnia musieli zmagaæ siê z naszym
lenistwem, czy upartym zachowaniem. Czêsto bardziej Wam,
drodzy pedagodzy, zale¿a³o na dobrych wynikach
podopiecznych, ni¿ samym uczniom. Wskazaliœcie nam drogê,
jak¹ powinniœmy kroczyæ. Aby zostaæ nauczycielem trzeba to
naprawdê lubiæ. Nasi wychowawcy udowadniali to na ka¿dym
kroku. Za to wszystko serdecznie dziêkujê.
Anna Piech
Szanowni, nauczyciele, kochani rodzice, drodzy koledzy
i kole¿anki! Dla nas, uczniów klas trzecich, s¹ to ostanie
godziny przebywania w tych murach i w takim gronie. Ju¿ po
wakacjach z gimnazjalistów przemienimy siê w licealistów.
Czekaj¹ na nas nowi nauczyciele, klasy, przedmioty, kole¿anki
i koledzy. Od najm³odszych lat zwi¹zani byliœmy ze szko³¹
w Koñskowoli. Teraz nasze drogi rozejd¹ siê w ró¿nych
kierunkach. Z pewnoœci¹ nikt z nas nie zapomni wspólnych
prze¿yæ. Ka¿da ocena, klasówka, dyskoteka, wpisa³y siê do
naszej pamiêci na zawsze. Nieraz zap³aczemy, uœmiechniemy
siê od ucha do ucha, zawstydzimy siê, podczas rozmyœlañ
o m³odzieñczych latach.
Drodzy nauczyciele, o Was tak¿e bêdziemy pamiêtaæ. Mamy
nadziejê, ¿e Wasz trud w³o¿ony w nasze kszta³cenie, nie
zmarnuje siê, a pomo¿e nam w ¿yciu. ¯yczymy, aby nowi
podopieczni mieli taki zapa³ do nauki i byli tak uczynni, jak my.
Kochani rodzice, Wam serdecznie dziêkujemy za
cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ i stalowe nerwy. Przepraszamy
zarazem za nasze lenistwo i wszystkie grzeszki, których nie
zdo³aliœmy przed wami zataiæ.
Kole¿anki i koledzy, Wam nale¿¹ siê ogromne
podziêkowania za wspólne szaleñstwa, rozmowy i pomoc.
Osobiœcie ¿yczê, aby ka¿dy dosta³ siê do wymarzonej szko³y
i odnalaz³ siê w nowym otoczeniu. Na zakoñczenie chcia³abym
powiedzieæ, ¿e bêdê têskniæ. Bêdê têskniæ za ciep³¹, rodzinn¹
atmosfer¹ i szczêœliwymi chwilami, spêdzonymi w gronie
rówieœników i pracowników tej szko³y.
Marzena Kruk
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W uroczystym dla nas dniu zakoñczenia roku szkolnego,
mieszaj¹ siê w nas odmienne uczucia – smutek, a zarazem
radoœæ. Koñczy siê pewien etap w naszym ¿yciu, ten
najtrudniejszy – czas dorastania, dojrzewania i stopniowego
wchodzenia krok po kroku w doros³e ¿ycie. Tutaj zawsze
bêdziemy wracaæ myœlami, bo w³aœnie w tej szkole zostawiamy
wiele naszych wspomnieñ, tych dobrych, radosnych, a czasem
tych smutnych i z³ych. Niektórzy powiedz¹: „wreszcie koñczê
naukê”, inni zast¹pi¹ s³owo „wreszcie” wyrazem „niestety” –
s¹dzê, ¿e to bêdzie wiêkszoœæ z nas – uczniów, a teraz ju¿
absolwentów tej szko³y. Nikt nie ma ochoty znów
przyzwyczajaæ siê do nowego otoczenia, nowych kolegów,
nowych nauczycieli. Tutaj wszystkich znamy, wiemy czego po
kim mo¿emy siê spodziewaæ, z kim porozmawiaæ, kogo siê
poradziæ. We wrzeœniu bêdziemy znowu siê czuli, jak wtedy,
kiedy pierwszy raz poszliœmy do szko³y. Wszystko bêdzie obce.
Dlatego jest nam bardzo przykro ¿egnaæ siê z Wami. Jednak
otwieraj¹ siê przed nami nowe perspektywy, czekaj¹ na nas
nowe znajomoœci, nowe wyzwania.
Chcia³abym bardzo serdecznie podziêkowaæ rodzicom
i nauczycielom za trud, który w³o¿yli w nasz¹ edukacjê.
Nauczyciele przekazywali nam wiedzê na lekcjach, chocia¿ nie
zawsze ona do nas dociera³a, czasem karcili, innym razem
chwalili. Za to wszystko jesteœmy wdziêczni. Dziêkujê
rodzicom, za ich ogromn¹ cierpliwoœæ, za pomoc w nauce,
w odrabianiu lekcji. Te dziesiêæ lat spêdzone w szkole up³ynê³o
bardzo szybko. Bêdziemy pielêgnowaæ powsta³e tu przyjaŸnie,
znajomoœci. Bêdziemy za wami têskniæ.
Katarzyna Matraszek
Okazj¹ do wypowiedzenia tych s³ów jest zakoñczenie
kolejnego, ostatniego ju¿ roku szkolnego, spêdzonego
w murach Gimnazjum w Koñskowoli. Myœlê, ¿e dla wiêkszoœci
z nas ten dzieñ jest dniem bardzo radosnym – od jutra zaczynaj¹
siê wakacje. Jednak dla trzecioklasistów jest on dniem,
w którym zamkn¹³ siê pewien etap ¿ycia. W tej szkole
spêdziliœmy 10 lat, ka¿dego dnia poznaj¹c coœ nowego. Na
ka¿dej lekcji nauczyciele przybli¿ali nam odleg³y œwiat. Teraz,
kiedy mamy ju¿ pewien poziom wiedzy, opuszczamy nasz
drugi dom, z którym z¿yliœmy siê przez tak d³ugi okres czasu.
I chocia¿ robimy to ze smutkiem na twarzach, tak naprawdê
cieszymy siê, ¿e bêdziemy mogli poznaæ nowych ludzi,
wykazaæ siê nabyt¹ tu, w Koñskowoli, wiedz¹ w póŸniejszym
toku nauki. Zawsze bêdziemy mi³o wspominaæ ten okres
naszego ¿ycia. Najmilej wspominamy ciekawe wycieczki
organizowane przez wychowawców. Mogliœmy wtedy oderwaæ
siê od codziennoœci i przenieœæ w œwiat fantazji i przygody.
Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnych latach nauki te¿ bêdziemy
poznawaæ œwiat nie tylko z ksi¹¿ek.
Pragnê podziêkowaæ wszystkim nauczycielom, którzy
czuwali nad naszym rozwojem przez te 10 lat, wspierali nas,
motywowali do pracy i cierpliwie znosili nasze wybryki. Nie
mo¿na zapomnieæ te¿ o rodzicach, którym zawdziêczamy
najwiêcej. Zawsze jesteœcie z nami, w chwilach radoœci
i smutku. I za to Wam dziêkujemy.
Kolegom i kole¿ankom ¿yczymy sukcesów w nauce
i w³aœciwego wyboru szko³y w nastêpnych latach.
Olga Sykut
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Zielona szko³a – dobr¹ form¹ edukacji

Po¿óg na „zielonej szkole”

Jedn¹ z bardzo atrakcyjnych form edukacji s¹ ,,zielone
szko³y”. Coraz wiêcej nauczycieli organizuje je, a zw³aszcza
w okresie wiosennym. Bardzo doceniam znaczenie tej formy
edukacji. Poprzez wypowiedŸ na ten temat pragnê zachêciæ
innych nauczycieli i rodziców uczniów do organizowania tej
niekonwencjonalnej formy nauczania i wychowania, któr¹
mo¿na prowadziæ we wszystkich klasach szko³y
podstawowej.
Celem takich zajêæ, miêdzy innymi, jest wprowadzenie
dziecka w œwiat kultury swojego lub najbli¿szego regionu, jak
równie¿ wprowadzenie w nowe dla niego sytuacje
dydaktyczne i wychowawcze.
Z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e ta forma pracy jest
entuzjastycznie przyjmowana przez dzieci i przynosi dobre
efekty.
,,Zielona szko³a” daje nauczycielowi szansê stosowania
nauczania zintegrowanego, które zaczyna dominowaæ
w zreformowanej szkole podstawowej i nale¿y z tego
korzystaæ.
Programy ,,zielonych szkó³” s¹ oryginalne i niepowtarzalne,
poniewa¿ konstruowane dla potrzeb konkretnego zespo³u
klasowego, dotycz¹ realizacji w okreœlonym miejscu i czasie.
Przygotowanie takich programów i ich przeprowadzenie
w ramach ,,zielonej szko³y” pozwala nauczycielowi na
wprowadzenie w sposób autentyczny indywidualizacji
procesu dydaktycznego. Indywidualizacji tej sprzyjaæ bêdzie
inny ni¿ w szkole czas pracy ucznia, bowiem dzia³anie
w terenie, poza szko³¹, pozwala uczniom na wykonywanie
zadañ we w³asnym tempie.
Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e takie wyjazdy poza szko³ê grupy
rówieœniczej dzia³aj¹ stymuluj¹co na rozwój dzieci. Sprzyjaj¹
rozwojowi wielu umiejêtnoœci, w tym zbierania informacji,
obserwowania i analizowania faktów oraz formu³owania
wniosków.
Przygotowane przez nauczyciela zadania dydaktyczne
pozwalaj¹ na rozwijanie ciekawoœci poznawczej dziecka,
rozbudzaj¹ jego aktywnoœæ i twórcz¹ ekspresjê. Zaœ dzia³ania
w grupie doskonal¹ umiejêtnoœæ skutecznej komunikacji
i sprzyjaj¹ rozwojowi osobowoœci, samodzielnoœci, pewnoœci
siebie i odpowiedzialnoœci.
,,Zielone szko³y”, miêdzy innymi, zak³adaj¹ te¿ poprawê
stanu zdrowia uczestników i ich ogólnej sprawnoœci fizycznej.
Bezpoœredni kontakt z przyrod¹, staje siê skutecznym
sposobem kszta³towania œwiadomego stosunku do
œrodowiska przyrodniczego i okazj¹ do kszta³towania postaw
prozdrowotnych.
Dziêki ,,zielonym szko³om” bior¹cy w nich udzia³
uczniowie lepiej siê ucz¹ i pracuj¹. Poznaj¹ swoje sekrety
i s³aboœci. Ucz¹ siê wspó³pracy w zespole, co przyczynia siê
do powstawania œciœle zintegrowanego zespo³u klasowego.
Umo¿liwia to lepsz¹ wspó³pracê nauczyciela i rodziców we
wspólnej drodze edukacyjno- wychowawczej.
Uwa¿am, ¿e zast¹pienie tradycyjnych metod naturalnymi,
jak ,, zielona szko³a”, daje korzyœci wszystkim bior¹cym
udzia³ w procesie edukacyjnym.
Organizujmy wiêc ,,ZIELONE SZKO£Y”.
Anna Su³ek-nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Chrz¹chowie

W drugiej po³owie kwietnia, kiedy dzieci ju¿ czu³y powiew
wiosny, wyruszyliœmy na Zielon¹ Szko³ê! Na spotkanie
z przyrod¹ i przygod¹! Wspania³e dni spêdzone
w Bieszczadach z uczniami klas II - VI, stworzy³y okazjê do
zdobywania doœwiadczeñ, odkrywania nowych miejsc,
ekspresji plastycznych, integracji grupy, zwa¿ywszy, ¿e
niektóre dzieci by³y po raz pierwszy na tego rodzaju
wyjeŸdzie. Mogliœmy bardziej zbli¿yæ siê do siebie, lepiej
wzajemnie rozumieæ, pomagaæ, wspó³dzia³aæ, wspólnie

prze¿ywaæ radosne chwile. Ka¿de dziecko mia³o szansê
sprawdziæ siê w zetkniêciu z now¹ sytuacj¹, w jakiej siê
znalaz³o bez rodziców i bliskich, w nowym œrodowisku.
Podczas szeœciodniowego pobytu w Przysietnicy dzieci bra³y
aktywny udzia³ w ró¿nych zajêciach. Wiele frajdy by³o
podczas lotów miot³owych i zajêæ garncarskich.
Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³a wycieczka Du¿¹ Pêtl¹
Bieszczadzk¹, przejœcie zapor¹ oraz rejs po Zalewie
Soliñskim. Dzieci podczas wyprawy mia³y mo¿liwoœæ
obcowania z piêknymi krajobrazami unikalnej i w du¿ym
stopniu niezmienionej dzia³alnoœci¹ cz³owieka przyrody.
W hucie szk³a u¿ytkowego mia³y po raz pierwszy mo¿liwoœæ
poznania pracy hutnika i procesów produkcji szk³a.
Czardworek rzeczywiœci czarowa³ atrakcjami z krainy
biesów i czadów. Wycieczka „Ko³otoczkiem” przenios³a nas
w przesz³oœæ, a wizyta w obserwatorium astronomicznym
zosta³a skojarzona przez dzieci ze scenami z filmów
fantastycznych.
Nie sposób wymieniæ wszystkich atrakcji, jakich dostarczy³
ten pobyt - ognisko, dyskoteki, zajêcia sportowe...
Wyjazd ten umocni³ wszystkich w przekonaniu, ¿e taki
rodzaj spêdzania czasu jest korzystny zarówno dla dzieci jak
dla nas - nauczycieli.
By³a to prawdziwa szko³a ¿ycia.
Opracowanie: Alicja Kopiñska, Agnieszka Oleœkiewicz,
Anna Noworolnik, Anna Skwarek, Ma³gorzata Urbanek,
Aneta Wijaszka

ECHO KONSKOWOLI

11

WIANKI ŒWIÊTOJAÑSKIE
Ka¿dy naród, który chce w³asne ¿ycie rozwijaæ, ma
obowi¹zek w swoich zabawach, rozrywkach i widowiskach
podnosiæ i odtwarzaæ obrazy obyczajowe ze swej przesz³oœci
i zachowaæ piêkne zwyczaje ojczyste, do których nale¿y
sobótka.
(Z. Gloger)
21 czerwca – Sobótka – najkrótsza noc w roku, magiczny
czas. Dawniej w tê noc palono na wzgórzach ogromne
ogniska, aby uczciæ najwiêksz¹ moc S³oñca - zenit. Wiele
obrzêdów, które by³y wówczas odprawiane ma swój rodowód
w staro¿ytnej Grecji. W³aœnie tam, w czasie najd³u¿szego
dnia, obchodzone by³o œwiêto hydrophorie – œwiêto noszenia
wody. W ten dzieñ greckie kobiety oczyszcza³y wodê
w Ÿród³ach; ozdabia³y je wieñcami,
wrzuca³y te¿ wianki do rzeki. Po
zachodzie s³oñca zbierano koœci
i œmieci, rzucano je na ogromny stos
i palono, œpiewaj¹c przy tym weso³e
piosenki. Zdaniem niektórych
etnografów st¹d wywodz¹ siê nasze
ognie i wianki œwiêtojañskie.
Wed³ug Mitologii s³owiañskiej na
Rusi œwiêto to nazywano kupa³¹.
By³o pozosta³oœci¹ po
uroczystoœciach na czeœæ bogini
Soboty (bogini zió³
uzdrawiaj¹cych). Na jej czeœæ
palono ogniska, wrzucano w nie
aromatyczne zio³a. Przez tl¹cy siê
stos przepêdzano byd³o, aby nie
szkodzi³a mu zaraza. Dziewczêta
i ch³opcy opasani bylic¹ tworzyli
ko³o, tañczyli i œpiewali woko³o
stosu. Pojedynczo albo parami
skakali przez ogieñ.
Nazwê - noc kupa³y lub kupalnocka (tak nazywana by³a na
Rusi i wschodnich obszarach Polski) - jedni kojarz¹
z bóstwem s³owiañskim – Kupa³¹, inni z obrzêdowym
k¹paniem siê w tê noc. Od zamierzch³ych czasów by³a noc¹
wyj¹tkow¹, pe³n¹ zabaw, œpiewu, œmiechów. Zawsze wi¹zano
j¹ z oczyszczaniem przez ogieñ i wodê: g³ówn¹ wiêc jej
atrakcj¹ by³o rozpalanie ognisk, przy których zbiera³a siê ca³a
miejscowa ludnoœæ. Przy ogniskach odbywa³y siê rozmaite
popisy – œpiewano stare pieœni, mówiono wiersze, zadawano
zagadki. Panowa³ bardzo radosny nastrój, rozbrzmiewa³y
œmiechy, ¿artowano, m³odzie¿ demonstrowa³a swoje
umiejêtnoœci.
Po wprowadzeniu chrzeœcijañstwa Koœció³ postanowi³
w³¹czyæ kupalnockê do kalendarza koœcielnego, czyni¹c jej
patronem œwiêtego Jana Chrzciciela, licz¹c, ¿e nadanie
chrzeœcijañskiej treœci staremu œwiêtu okie³zna pogañskie
rozpasanie. Zmiana patrona nic nie zmieni³a i m³odzi ludzie
nadal uprawiali zabobonne misteria i zabawy, jak pisa³
siedemnastowieczny poeta K. Twardowski biesom jeno mi³e,
a Panu Bogu obmierz³e. Koœcio³owi nie uda³o siê zmieniæ
pogañskiego charakteru œwiêta. Zaczêto je zwalczaæ wydaj¹c
odpowiednie zakazy. Ksiê¿a potêpiali obrzêdy w czasie
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kazañ, nie dawali rozgrzeszenia przy spowiedzi, straszyli
ogniem piekielnym wszystkich, którzy przy³o¿yli rêkê do
rozpalania pogañskich ognisk. Najbardziej zaciek³ymi
wrogami sobótek okazali siê polscy ewangelicy, którzy bardzo
to œwiêto potêpiali. Byli te¿ obroñcy, m.in. Jan Kochanowski,
który opisuje piêkno obrzêdu w swojej „Pieœni œwiêtojañskiej
o sobótce”. Jan Gawiñski, te¿ siedemnastowieczny poeta,
apelowa³:
Jan œwiêty Chrzciciel przyszed³. Wiêc pal¹ sobótki.
A woko³o niej œpiewaj¹c, skacz¹ wiejskie m³ódki.
Nie znoœcie tych zwyczajów! Co nas z wieków dosz³o
I wiekiem siê usta³o, trzeba by w wiek posz³o.
Sobótka znana jest od wieków we wszystkich krajach
Europy. Wszêdzie by³a noc¹ zabaw, wró¿b i magicznych
zaklêæ. W Czechach przepasywali
siê wieñcami z bylicy i skakali
przez ognisko. Mia³o to ich
uchroniæ przed duchami, ¿yj¹cymi
wiedŸmami i innymi
nieszczêœciami. Wystudzony
i rozsypany na dachach domostw
popió³ z ogniska chroni³
zabudowania przed po¿arem.
Zasuszony wianek z bylicy by³
lekiem dla byd³a. Dym z ogniska
zaostrza³ wzrok. W Rosji skakano
przez ogieñ we troje. Skacz¹ca para
trzyma³a mocno w ramionach
figurkê Kupa³y. Jeœli figurka upad³a
w ogieñ, oznacza³o to koniec
mi³oœci. Na Wêgrzech obecnoœæ na
sobótkowych ogniach by³a wrêcz
obowi¹zkowa. Nieobecnoœæ
wró¿y³a du¿o ostu w jêczmieniu
i chwastów w owsie. Wierzono te¿,
¿e ogieñ œwiêtego Jana chroni byd³o
przed wiedŸmami. Serbowie po sobótkowych zabawach
zapalali od dogasaj¹cego ogniska pochodnie i okadzali nimi
zagrody w celu wykurzenia z³ych duchów i wszelkich uroków.
W Grecji skakano przez ogieñ parami z okrzykiem:
pozostawiam za sob¹ moje grzechy, najpierw skaka³y
dziewczêta, póŸniej ch³opcy. Na greckiej wyspie Ledos
skakano z kamieniem na g³owie, aby g³owa by³a twarda,
m¹dra i zdrowa jak kamieñ. W Szwecji w wigiliê œwiêtego
Jana rozpalano ogniska nad wod¹: by³o to œwiêto i ognia
i wody. Woda przez to nabiera³a w³aœciwoœci leczniczych.
Szczególnie ci co mieli krosty po zanurzeniu siê w niej
wychodzili g³adcy na ca³ym ciele. W Danii i Norwegii palono
ogniska na rozstajach dróg, bo tam spotyka³y siê czarownice
i wiedŸmy z diab³ami.
Wraz z obrzêdem sobótkowym w niemal ca³ej Europie
utrzymywa³a siê wiara w istnienie kwiatu paproci.
Przekonanie o magicznej mocy cudownego kwiatu trwa³o
bardzo d³ugo - mia³ zapewniæ wszelkie szczêœcie
i powodzenie. W noc œwiêtojañsk¹ szukali go tylko
mê¿czyŸni. Kwiatu i zwi¹zanego z nim skarbu strzeg³y
niewidzialne moce, czarty i bardzo groŸne straszyd³a, które
robi³y wszystko, aby œmia³ków nie dopuœciæ. Nikomu siê nie
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uda³o kwiatu odnaleŸæ, ale legendy o nim przetrwa³y po dzieñ
dzisiejszy.
SOBÓTKOWE WRÓ¯BY
Hej Jana, Jana bêdziemy chwaliæ,
Co by pozwoli³ sobótki paliæ.
Hej narwê ja ci kês majeranku
Cobyœ nie uciek³ precz mój kochanku.
W œwiêty Janek, puœcim w wodê wianek. Ta noc szczególnie
upodoba³y sobie dziewczêta. Odprawia³y wró¿by mi³osne.
Œpiewaj¹c pieœni pochwalne do œwiêtego Jana wi³y wianki;
rzuca³y je do ognia lub puszcza³y na wodê – aby siê
dowiedzieæ, kiedy wyjd¹ za m¹¿. Na wschodzie Polski na
wianki zaczatowywali siê m³odzi mê¿czyŸni i skakali do wody
aby je wy³owiæ. Wy³owienie wianka wró¿y³o dziewczynie
szybkie zam¹¿pójœcie. Dziewczêta, by wzmocniæ si³ê
zaklêcia, podczas rzucania wianków w ogieñ wo³a³y: niech no
puœci i tu siê spali, to wszystko z³o, co mnie boli. Wianki by³y
wite z zió³, które posiada³y cudown¹ moc. Aby wró¿ba siê
spe³ni³a musia³o ich byæ siedem. Najwiêksz¹ moc mia³ wianek
uwity z dziewiêciu zió³. Oprócz majeranku w wianku
œwiêtojañskim powinny siê znaleŸæ: bazylia, czarnuszka,
marzanka wonna, macierzanka, lubczyk, cz¹ber, arcydziêgiel
i hyzop. Bardzo wa¿n¹ rolê w sprawach mi³osnych odgrywa³
cz¹ber. Jeœli dziewczyna chcia³a siê dowiedzieæ czy
ma³¿eñstwo zostanie zawarte, musia³a wykopaæ (razem
z ziemi¹) dwa krzaczki cz¹bru. Potem w mieszkaniu nale¿a³o
te krzaczki ustawiæ w niewielkiej odleg³oœci jeden od
drugiego. Te po lewej stronie wyobra¿a³ dziewczynê, po
prawej ch³opca. Jeœli po jakimœ czasie ga³¹zki siê po³¹czy³y,
ma³¿eñstwo by³o pewne. W tê magiczn¹ noc nawet
szczypiorek móg³ wywró¿yæ ma³¿eñstwo. Dziewczyna
oznacza³a kolorowymi nitkami kilka wystaj¹cych pêdów,
nadaj¹c im imiona swoich adoratorów. Ten, który w ci¹gu
nocy urós³ najwiêcej kocha³ dziewczynê najbardziej. Ze
szczypiorku wró¿y³y te¿ obie mê¿atki. Wybiera³y dwa pêdy –

jeden oznacza³ szczêœcie, drugi nieszczêœcie. Czego nale¿a³o
siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie mówi³ ten, który w nocy
bardziej urós³. Rolê wró¿a spe³nia³ te¿ liguster, krzew
¿ywop³otowy. W czerwcu pokrywa³ siê pachn¹cymi kwiatami
(aby wró¿ba by³a wa¿na, musia³ mieæ siedem lat), które
nale¿a³o dotkn¹æ z zamkniêtymi oczami w nocy miêdzy 11
a 12. Jeœli uda³o siê zerwaæ trzy, by³o to zapowiedzi¹ szczêœcia
i powodzenia. Ci, którzy nie znali jeszcze obiektu swoich
uczuæ, musieli w tajemnicy i ca³kowitym milczeniu nazrywaæ
ró¿nych polnych kwiatów i u³o¿yæ z nich równiankê
(girlandê). Nalaæ wody do naczynia, otoczyæ je równiank¹
i patrzeæ. O pó³nocy na dnie ukazywa³a siê twarz ukochanej
osoby. W wielu krajach w tym czasie przygotowywano
œwiêtojañskie napoje, w Polsce by³ to likier pobudzaj¹cy
apetyt i uœmierzaj¹cy ból:
Œwiêtojañski likier
Po 50 g suszonych zió³: dziurawca, miêty pieprzowej
i rumianku, 1/2 l spirytusu, szklanka miodu, szklanka czystej
wódki, 1/2 szklanki przegotowanej wody.
Zio³a wrzuciæ do s³oja, zalaæ spirytusem, szczelnie przykryæ,
zostawiæ w ciep³ym miejscu na 10, 12 dni. Zlaæ, przecedziæ
przez gêste sito lub gazê. Dok³adnie wymieszaæ z p³ynnym
miodem, wódk¹ i wod¹. Zostawiæ szczelnie przykryte przez
nastêpne 10 dni, po czym ponownie przecedziæ.
Dope³nieniem nocy kupa³y by³a romantyczna przygoda we
dwoje i kolacja pod go³ym niebem. Znakomity dodatek do
miês stanowi³ sos o magicznych w³aœciwoœciach:
Sos kupa³y
Kieliszek czerwonego wytrawnego wina, 2 ³y¿ki miodu,
³y¿ka sosu sojowego, ³y¿ka posiekanych orzechów w³oskich,
³y¿eczka drobno posiekanego œwie¿ego imbiru, po 1/2 ³y¿eczki
mielonego bia³ego pieprzu i mielonych nasion kolendry.
Wszystkie sk³adniki sosu dok³adnie wymieszaæ, doprawiæ do
smaku szczypt¹ soli i ewentualnie ³y¿eczk¹ soku z cytryny.
Dekorowaæ listkami œwie¿ej kolendry.
T.D.

Wszystko zale¿a³o od woli koni
Niechaj tam sobie mêdrcy
wywodz¹ swoj¹ naukow¹ teoriê na
temat powstania Koñskowoli.
Twierdz¹, ¿e powsta³a ze starej
osady o nazwie Wola Witowska
i od nazwiska w³aœcicieli
okolicznych dóbr. Ale stara
legenda g³osi inaczej. Przed
wiekami przez miejscowoœæ
po³o¿on¹ nad rzek¹ Kurówk¹
prowadzi³ znacz¹cy szlak
handlowy. Podobno by³a to droga
³¹cz¹ca Ruœ Kijowsk¹ z Rzymem.
Trakt jak trakt. W jednym miejscu
droga by³a dobrze ubita, w innym b³otnista. W dolinie
Kurówki, w miejscu gdzie goœciniec prawie dotyka³ rzeki,
bagnisko by³o rozleg³e. I nawet latem, gdy deszcze popada³y,
trudno by³o przejechaæ. B³oto przelewa³o siê przez ko³a,
a koniom siêga³o po brzuchy. Konie siê buntowa³y i stawa³y
dêba. Nawet bato¿enie nie pomaga³o. Ani nawet popychanie
wozów przez unurzanych w szarej mazi pacho³ków. Ca³y
tabor sta³ w miejscu. Miejsce to rych³o sta³o siê znane
wszystkim przewoŸnikom. Mówili, ¿e jest to miejsce gdzie od

koñskiej woli zale¿y czy siê
przejedzie czy nie.
Na tym nie koniec. Pewnego razu
taborem, z Ziemi Œwiêtej, wieziono
relikwie – kawa³ek drewna
z Krzy¿a Œwiêtego. Konie stanê³y.
I chocia¿ tym razem b³ota by³o
nawet mniej ni¿ innymi razy, nie
chcia³y ruszyæ. Domyœlono siê, ¿e
przez konie przemawia Wy¿sza
Si³a. Uszczkniêto wiêc skrawek
relikwii i pozostawiono,
a miejscowa ludnoœæ postanowi³a
wybudowaæ na tym miejscu
koœció³. Konie ruszy³y od razu, jakby wcale nie by³y
zmêczone. St¹d Koñskowola, a w niej Koœció³ pod
wezwaniem Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego.
Tê legendê us³ysza³am przed wielu laty, gdy jako uczennica
VI klasy Szko³y Podstawowej zbiera³am materia³y o historii
Koñskowoli. Opowiedzia³ j¹ ówczesny koœcielny, który bardzo
d³ugo by³ zwi¹zany z miejscow¹ parafi¹.
Aleksandra Borowiec

Jaka bêdzie
twoja wola?
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OG£OSZENIE
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Koñskowoli og³asza przetarg
pisemny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci
zabudowanej budynkiem kot³owni, po³o¿onej w Koñskowoli
przy ulicy Po¿owskiej 45 (by³y Zak³ad Szkó³karski
w Po¿ogu).
Dzia³ka nr 1860/13 o powierzchni 300m2 zabudowana
budynkiem kot³owni z utwardzonym dojazdem i placem
manewrowym oraz uzbrojeniem w energiê elektryczn¹,
sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacjê sanitarn¹, sieæ gazow¹
i telefoniczn¹.
Powy¿sza nieruchomoœæ ma urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹
nr KW 77.190, prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Pu³awach.
1. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium w kasie Spó³dzielni Mieszkaniowej Koñskowola,
które wynosi 2.500,00 z³. S³ownie: dwa tysi¹ce piêæset
z³otych.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Przetarg” w siedzibie Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Koñskowoli przy ul. Po¿owskiej 2a, do
dnia 4 lipca 2005 r., godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 4 lipca 2005 r. o godz. 10.00.
4. Regulamin przetargu oraz mapa sytuacyjna s¹ wy³o¿one do
wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni w dni robocze w godz. od
10.00 do 12.00 od dnia 20.06.2005r. do 4 lipca 2005 r.
5. Koszty wyceny nieruchomoœci oraz wszelkie koszty
zwi¹zane z umow¹ sprzeda¿y i nale¿ny podatek VAT
w wysokoœci 22%, ponosi jej nabywca.
6. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Koñskowoli zastrzega sobie
prawo odwo³ania lub uniewa¿nienia przetargu oraz prawo
uznania, ¿e przetarg nie da³ rezultatu bez podania
przyczyny i z tego tytu³u nie przys³uguje oferentom ¿adne
roszczenie przeciwko Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Koñskowoli.

ROBERT MacKENZIE – psycholog wychowawczy
i terapeuta rodzin. Szkoli rodziców i nauczycieli w Elk Grave
School District w Kalifornii. Przygotowuje warsztaty prowadzone
na terenie ca³ych Stanów Zjednoczonych w ramach w³asnego
programu Wytyczanie granic. Kiedy pozwoliæ? Kiedy zabroniæ?
Podstaw¹ skutecznego wychowania jest konsekwentne ustalenie
granic, umo¿liwiaj¹cych dziecku orientacje w otaczaj¹cym je
œwiecie. MacKenzie rozwija tê tezê w kolejnych rozdzia³ach
ksi¹¿ki, omawiaj¹c typowe b³êdy pope³niane przez rodziców,
wyznaczaj¹cych dziecku zbyt sztywne, zbyt szerokie lub zbyt
niesta³e granice. Nastêpnie opisuje granice odpowiednie dla dzieci
na ró¿nym etapie rozwoju oraz skuteczne metody ich ustalania.
Omawia te¿ problemy komunikacji w rodzinie. Na przyk³adach
zaczerpniêtych z codziennego ¿ycia pokazuje, jak czêsto rodzice,
mimo najlepszych chêci, zupe³nie nieœwiadomie przekazuj¹
dziecku wewnêtrzne sprzeczne komunikaty, co – jak twierdzi autor
– jest czêstym powodem pora¿ek wychowawczych. Z ksi¹¿ki
dowiemy siê równie¿ jak postêpowaæ z dzieæmi hiperaktywnymi
lub maj¹cymi k³opoty z koncentracj¹ uwagi. Ta ksi¹¿ka ukazuje
rodzicom, w jaki sposób: wyznaczyæ dzieciom jasne i sta³e granice,
ustaliæ zasady wspó³¿ycia w rodzinie, uczyæ dzieci umiejêtnoœci
skutecznego rozwi¹zywania problemów, m¹drze wyci¹gaæ
konsekwencje wobec niepos³usznych dzieci, po³o¿yæ kres
konfliktom w rodzinie.
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Czytelnicy pisz¹
Po szumie medialnym, którego przyczyn¹ by³y uroczystoœci
zwi¹zane z zakoñczeniem II wojny œwiatowej, postanowi³em i ja
podzieliæ siê refleksjami na ten temat i mam nadziejê, ¿e redakcja
zamieœci mój list.
Ca³y nasz naród, i ja te¿, jest wrêcz oburzony postaw¹ prezydenta
Rosji Putina w stosunku do Polaków podczas uroczystoœci z okazji
60-tej rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. I chyba nie znajdzie
siê nikt wœród Polaków, kto by mia³ odmienne zdanie. Ale ja nie o tym
chcê powiedzieæ. Mnie boli postawa naszego œrodowiska. W walkach
z okupantem zginê³o wielu rodaków z Koñskowoli i okolic. Wiele lat
temu (jeœli dobrze pamiêtam to w 1976 roku) na Rynku
w Koñskowoli wystawiono pomnik w ho³dzie pomordowanym.
Pomnik oddaje czeœæ wszystkim, bez wyj¹tku, walcz¹cym i poleg³ym
o wolnoœæ Ojczyzny. Ale o tym przy okazji rocznic, wybuchu
i zakoñczenia wojny, czy wyzwolenia Koñskowoli, obecnie nikt nie
pamiêta, no mo¿e nikt. Kiedyœ zajmowa³a siê tym m³odzie¿
zrzeszona w szeregach ZHP, które nie wiedzieæ czemu zanik³o
(u nas). Zanik³y te¿ razem z harcerstwem dobre tradycje. Ja dziœ chcê
postawiæ pytanie, a mo¿e nawet kilka: dlaczego siê o tym nie
pamiêta? Czy¿by patriotyzm lokalny zagin¹³? Chyba do koñca nie,
bo przecie¿ godnie obchodzona jest ka¿da rocznica Cudu nad Wis³¹,
ka¿da rocznica Œwiêta Niepodleg³oœci czy 3 Maja. Mamy przecie¿
gminn¹ w³adzê w osobach wójta i radnych, mamy tyle szkó³, dom
kultury, istnieje przecie¿ ZBOWiD i wiele jeszcze innych instytucji
i organizacji, wiêc mia³by siê kto tym zaj¹æ. Czy¿by wymienionym
brakowa³o inwencji? Odnoszê wra¿enie, ¿e obecnie czci siê tylko te
rocznice, które zosta³y przywrócone po latach niebytu. To bardzo
dobrze, ¿e wraca siê pamiêci¹ do historii narodu i przodków j¹
tworz¹cych, ale nie wolno zapominaæ o wcale nie odleg³ej historii.
Przecie¿ pamiêtamy jeszcze tych, którzy nie szczêdz¹c w³asnej krwi
i ¿ycia z oddaniem walczyli o to, aby odpêdziæ hitlerowsk¹ nawa³ê.
Byli wœród nich nasi ojcowie, bracia … Im nale¿y siê czeœæ i dowód
naszej pamiêci, a tym samym symboliczny wieniec pod pomnikiem.
60-ta rocznica nie by³a ostatni¹. Jest jeszcze czas na gminn¹
rehabilitacjê.
Stanis³aw Kozak

SPORT W GMINIE
15.05.2005
POWIŒLAK Koñskowola - BKS Bogucic 1 : 1,
br. £ukasz M¹czka
21.05.2005
GARBARNIA Kurów – POWIŒLAK Koñskowola 1 : 2,
br. Jacek Banaœ, Ryszard M¹czka
29.05.2005
POWIŒLAK Koñskowola – ZAWISZA Garbów 0 : 2
05.06.2005
MAZOWSZE Stê¿yca – POWIŒLAK Koñskowola 1 : 3
br.: Maciej Ogórek, Ryszard M¹czka (2)
12.06.2005
SEROKOMLA Janowiec – POWIŒLAK Koñskowola 0 : 0

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Rabiñski Stanis³aw
Chabros Wojciech
Niewiadomski Grzegorz
Próchniak Bronis³aw
Sumorek W³adys³awa
Usarek Kamil
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Nowy Po¿óg
Chrz¹chówek
Sielce
Chrz¹chów
Skowieszyn
Chrz¹chów

DNI KOÑSKOWOLI '2005

Wernisa¿ wystawy

Gaszenie po¿aru w stylu „retro”

Zwiedzanie zakoñczono pod pomnikiem poleg³ych

W barwnym korowodzie

„Na jagody” – przedszkolaczki z Koñskowoli

„W krainie sienkiewiczowskich bohaterów”

„O rybaku i z³otej rybce” – przedszkolaczki z Po¿oga

Dzieciêcy zespó³ „Uœmiech”

DNI KOÑSKOWOLI '2005

Z podziêkowaniem – tancerze m³odsi

Zespó³ poezji œpiewanej

Po koncercie – starsza grupa taneczna i instruktorzy: Kamila i Bart³omiej Rydny

Bajkowe postacie – rodzice przedszkolaków

Czy tak wygl¹da sielskie ¿ycie? – kabaret „Onufry”

Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz

To jest sprawnoœæ – karatecy

Publicznoœæ dopisa³a

