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Zdrowych, spokojnych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia wype³nionych

mi³oœci¹ i ciep³em rodzinnym 

„Rodzina Œwiêta” – Renata Gêbal, obraz wykonany haftem krzy¿ykowym

Radosnych, spokojnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i szczêœcia w Nowym 2007 Roku

Cz³onkom i Klientom Banku ¿ycz¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Pracownicy

Banku Spó³dzielczego w Koñskowoli 

¿yczy Dyrektor i personel

Oœrodka Zdrowia w Koñskowoli

RADA GMINY KOÑSKOWOLA V KADENCJI

Od lewej siedz¹: Zbigniew Skwarek – wiceprzew. RG, Ma³gorzata Szpyra – przewodnicz¹ca RG, Stanis³aw Go³êbiowski – wójt 
gminy, Miros³aw Pustelnik – wiceprzew. RG.
Od lewej stoj¹: Stanis³aw Lewtak, Zbigniew Szymañski, Andrzej Szymajda, Jan Domañski, Andrzej Koter, Zofia Skindzier, Roman 
Pajurek, Wojciech Ciotucha, Andrzej Bojarszczuk, Roman Frel, Waldemar Kopiñski, Dariusz Pryszcz
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Ruszyùa V kadencja Rady Gminy

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
úlubujæ uroczyúcie obowiàzki radnego sprawowaã godnie, 
rzetelnie i uczciwie, majàc na wzglædzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkañców.” Po odczytaniu niniejszego tekstu 
roty, wywoùani kolejno radni wypowiadali sùowo „úlubujæ”, 
dodajàc: „Tak mi dopomóý Bóg.” W ten sposób rozpoczæùa siæ 
I sesja Rady Gminy V kadencji w dniu 24 listopada 2006 roku, 
którà poprzedziùo wræczenie zaúwiadczeñ o wyborze na radnà 
lub radnego, wydanych przez Gminnà Komisjæ Wyborczà. 
Sesjæ w poczàtkowej fazie poprowadziù najstarszy wiekiem 
radny obecnej kadencji. Ten zaszczyt przypadù radnemu 
Janowi Domañskiemu. Gùównym punktem obrad pierwszej 
sesji byù wybór Prezydium Rady Gminy, w skùad którego,
w wyniku tajnego gùosowania, weszli: Maùgorzata Szpyra – 
przewodniczàca (15 gùosów za), Zbigniew Skwarek – 
wiceprzewodniczàcy (15 gùosów za), Mirosùaw Pustelnik – 
wiceprzewodniczàcy (10 gùosów za). Wyborom nie 
towarzyszyùy wielkie emocje, poniewaý niewielu radnych 
wyraziùo zgodæ na kandydowanie do tych funkcji.  Juý na 
pierwszym posiedzeniu Rady daùo siæ zauwaýyã chæã do 
pracy, co przejawiùo siæ w zgùoszeniach do staùych komisji. 
Niemal wszyscy radni chcieli pracowaã w dwóch komisjach. 
Przegùosowana propozycja, aby komisje liczyùy nie wiæcej niý 
6 osób, skùoniùa niektórych do rezygnacji. W rezultacie 
powoùano cztery staùe komisje w nastæpujàcym skùadzie:

Boýego Narodzenia
ta noc jest dla nas úwiæta
Niech idà w zapomnienie
niewoli gnuúne pæta.
Daj nam poczucie siùy
i Polskæ daj nam ýywà,
by sùowa siæ speùniùy
nad ziemià tà szczæúliwà.
Jest tyle siù w narodzie
Jest tyle mnogo ludzi;
Niechýe w nie duch Twój wstàpi
I úpiàce niech pobudzi.

Komisja Rewizyjna
1. Zofia Skindzier – przewodniczàca
2. Stanisùaw Lewtak - wiceprzewodniczàcy
3. Waldemar Kopiñski
4. Roman Frel
5. Dariusz Pryszcz

Komisja Budýetu, Finansów i Inwestycji
1. Jan Domañski – przewodniczàcy
2. Zbigniew Szymañski - wiceprzewodniczàcy
3. Wojciech Ciotucha
4. Stanisùaw Lewtak
5. Roman Pajurek
6. Zbigniew Skwarek

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i spe³nienia marzeñ w Nowym 2007 Roku

wszystkim Mieszkañcom Gminy Koñskowola

Przewodnicz¹ca Rady Gminy

Ma³gorzata Szpyra

Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Wyborczej, Marta Kozak,
wrêcza zaœwiadczenie o wyborze radnemu Andrzejowi Koterowi

W trakcie œlubowania

Prezydium Rady Gminy (od lewej): Miros³aw Pustelnik, Ma³gorzata Szpyra,
Zbigniew Skwarek

Wójt Gminy

Stanis³aw Go³êbiowski

¿ycz¹
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Komisja Oúwiaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spoùecznej
1. Andrzej Szymajda – przewodniczàcy
2. Dariusz Pryszcz – wiceprzewodniczàcy
3. Andrzej Bojarszczuk
4. Jan Domañski
5. Maùgorzata Szpyra
6. Mirosùaw Pustelnik

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Úrodowiska
1. Waldemar Kopiñski – przewodniczàcy
2. Wojciech Ciotucha – wiceprzewodniczàcy
3. Andrzej Bojarszczuk
4. Andrzej Koter
5. Roman Pajurek
6. Zbigniew Szymañski

Rada w drodze uchwaùy wyraziùa zgodæ, aby zabezpieczenie 
prawidùowej realizacji umowy o dofinansowanie ze úrodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skowieszyn, Stary 
Poýóg i Nowy Poýóg”, stanowiù wystawiony przez Wójta 
Gminy Koñskowola weksel in blanco wraz z deklaracjà 
wekslowà. Taka uchwaùa jest warunkiem podpisania umowy
z Wojewodà Lubelskim. Kwota zabezpieczenia nie moýe byã 
mniejsza niý wysokoúã kwoty dofinansowania, tzn.
2 720 685,90 zù wraz z odsetkami, zaú okres zabezpieczenia 
wynosi 5 lat.

Pierwsza sesja trwaùa wyjàtkowo krótko, nie zgùaszano 
problemów. Miaùa ona bardziej uroczysty niý roboczy 
charakter.

„Obejmujàc urzàd wójta, uroczyúcie úlubujæ, ýe 
dochowam wiernoúci prawu, a powierzony mi urzàd 
sprawowaã bædæ tylko dla dobra publicznego
i pomyúlnoúci mieszkañców gminy. Tak mi dopomóý Bóg” 
– uroczyúcie wypowiedziany tekst úlubowania przez wójta 
Stanisùawa Goùæbiowskiego, rozpoczàù II sesjæ V kadencji
w dniu 5 grudnia. Te obrady, w przeciwieñstwie do 
pierwszych, byùy bardzo ýywioùowe, poniewaý dotyczyùy 
spraw budýetowych. Radni podjæli szereg, tzw. 
okoùobudýetowych, uchwaù, na podstawie których bædà 
planowane dochody i wydatki przyszùego roku.

Lokalne podatki
Cena skupu ýyta, przyjmowana do obliczenia podatku 

rolnego, w 2007 roku bædzie wynosiã 31 zù/q (w 2006 r. 
obowiàzywaùa cena 27,88 zù/q), co w przeliczeniu stanowi 
kwotæ 77,50 zù/ha (31 zù/q x 2,5 q = 77,50 zù/ha).

Podatek od uýytków rolnych, nie wchodzàcych w skùad 
gospodarstwa rolnego (do 1 ha), wynosiã bædzie 155 zù/ha,
tj. 5 q ýyta x 31 zù/q.

Podatek leúny ustalono  w wysokoúci 29,414 zù/ha
(w 2006 r. – 28,897 zù/ha)

Roczne stawki podatku od nieruchomoúci zostaùy 
przyjæte w nastæpujàcych wysokoúciach:
1)od gruntów:

a)zwiàzanych z prowadzeniem dziaùalnoúci gospodarczej – 
20,66 zù od 1 m  powierzchni (2006 – 0,65 zù),

b)pod jeziorami – 3,65 zù od 1 ha powierzchni (2006 – 3,61 
zù),
c)pozostaùych, w tym zajætych na prowadzenie odpùatnej 
statutowej dziaùalnoúci poýytku publicznego przez 

2organizacje poýytku publicznego – 0,15 zù od 1 m  
powierzchni (2006 – 0,15 zù),

2)od budynków lub ich czæúci:
2a)mieszkalnych – 0,45 zù od 1 m  powierzchni uýytkowej 

(2006 – 0,40 zù),
b)zwiàzanych z prowadzeniem dziaùalnoúci gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czæúci zajætych na 

2prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej – 16,00 zù od 1 m  
powierzchni uýytkowej (2006 – 16,00 zù),
c)zajætych na prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaùem siewnym – 

28,66 zù od 1 m  powierzchni uýytkowej (2006 – 8,58 zù),
d)zajætych na prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej
w zakresie udzielania úwiadczeñ zdrowotnych – 3,75 zù od

21 m  powierzchni uýytkowej (2006 – 3,71 zù),
e)pozostaùych, w tym zajætych na prowadzenie odpùatnej 
statutowej dziaùalnoúci poýytku publicznego przez 

2organizacje poýytku publicznego – 3,20 zù od 1 m  
powierzchni uýytkowej (2006 – 3,10 zù),

3)od budowli – 2 % ich wartoúci (na poziomie roku 2006).

Opùaty za przedszkole
Rodzice dzieci uczæszczajàcych do przedszkoli gminnych

w przyszùym roku zapùacà stawkæ ýywieniowà w kwocie 3,10 
zù od jednego dziecka oraz opùatæ pokrywajàcà czæúã kosztów 
utrzymania w wysokoúci:
- 80 zù za pierwsze i 70 zù za kaýde nastæpne dziecko 

uczæszczajàce do przedszkola w Koñskowoli,
- 75 zù za pierwsze i 65 zù za kaýde nastæpne dziecko 

uczæszczajàce do przedszkola w Poýogu.

Diety radnych
Radni obecnej kadencji, za wypeùnianie swoich 

obowiàzków, bædà otrzymywaã diety w nastæpujàcej 
wysokoúci:
- przewodniczàca Rady – ryczaùt w wysokoúci 1.000 zù 

miesiæcznie minus 20% za kaýdà nieobecnoúã na sesji,
- radny za udziaù w sesji – 100 zù,
- wiceprzewodniczàcy Rady prowadzàcy obrady pod 

nieobecnoúã przewodniczàcej – 20% ryczaùtu 
przewodniczàcej plus dieta radnego,

- przewodniczàcy staùej komisji – 120 zù,
- radny za udziaù w pracach staùych komisji – 90 zù,
- przewodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy staùych komisji 

za udziaù w posiedzeniu Komisji Budýetowej celem 
ustalenia budýetu – 90 zù.
W przypadku, gdy terminy posiedzeñ pokrywajà siæ, radny 

otrzymuje jednà, wyýszà dietæ.
Boýenna Furtak

Wójt Gminy i Ochotnicza Straý Poýarna w Koñskowoli 
skùadajà podziækowanie Pani Poseù Maùgorzacie Sadurskiej 
za pomoc w uzyskaniu úrodków finansowych w MSWiA
w wysokoúci 22 000 zù na zakup specjalistycznego sprzætu 
ratowniczego.

Za powyýszà kwotæ zakupiono:
1. Ratowniczy zestaw narzædzi hydraulicznych ( LUKAS)
2. Zestaw ratowniczy – medyczny PSP-1.

Utrzymujàca siæ tendencja wzrostowa w grupie 
miejscowych zagroýeñ, zwùaszcza wypadków i katastrof na 
drodze krajowej Nr 12 i 17, w peùni uzasadnia trafnoúã zakupu 
profesjonalnego sprzætu technicznego i medycznego, co 
niewàtpliwie przyczyni siæ do zwiækszenia bezpieczeñstwa na 
terenie gminy i powiatu.

Wójt Gminy
i druhowie straýacy z OSP Koñskowola

Podziækowanie 
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Hymn pañstwowy, úlubowanie, 23 radnych usadzonych 
przy dwóch przeciwlegùych stoùach, co oznajmia 
obserwatorowi podziaù na koalicjæ i opozycjæ - tak wyglàdaù 
start III kadencji Rady Powiatu Puùawskiego w dniu
27 listopada 2006 r. Przy stole koalicyjnym zasiedli radni
(w liczbie 16) z klubów: Prawa i Sprawiedliwoúci
(10 radnych), Polskiego Stronnictwa Ludowego (5) i Ligi 
Polskich Rodzin (1), zaú w opozycji pozostali radni z klubów: 
Wspólnoty Samorzàdowej (5) i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej (2). W ùawach dla publicznoúci honorowi 
goúcie – posùowie na Sejm RP: Maùgorzata Sadurska (PiS)
i Wùodzimierz Karpiñski (PO).

Obrady pierwszej czæúci sesji, zgodnie z ustawà, 
poprowadziù radny senior – Henryk Bartuzi z Koñskowoli.
W tajnym gùosowaniu wybrano prezydium Rady, w skùad 
którego weszli: Krzysztof Szulowski (PiS – 16 gùosów za) – 
przewodniczàcy, Henryk Bartuzi (PiS – 17 gùosów za) i Jan 
Ziomka (PSL – 16 gùosów za) – wiceprzewodniczàcy.

Kolejnym punktem programu sesji byù wybór Zarzàdu 
Powiatu. Do tego czteroosobowego gremium weszli: 

Zasùyszane w powiecie

Sùawomir Kamiñski (PiS – 15 gùosów za) - starosta, Witold 
Popioùek (PSL – 17 gùosów za)) – wicestarosta, Michaù 
Godliñski (PiS – 16 gùosów za) i Marian Ýaba (PSL -
16 gùosów za) – czùonkowie.

Nowy starosta, Sùawomir Kamiñski, mieszkaniec Puùaw, ma 
35 lat. Jest absolwentem KUL na Wydziale Prawa oraz 
studentem Wyýszej Szkoùy Prawa i Administracji – kierunek 
zarzàdzanie  zasobami ludzkimi .  Peùni  funkcjæ  
przewodniczàcego puùawskiego oddziaùu Solidarnoúci.
W la tach  1989-2002 pracowaù  w Okrægowym 
Przedsiæbiorstwie Energetyki Cieplnej na stanowisku 
elektromontera, a od 2006 r. byù zastæpcà kierownika w tymýe 
zakùadzie.

W zasadzie wybory nowych wùadz wyczerpaùy program 
sesji. Gdyby nie przerwy na przygotowanie kolejnych 
gùosowañ, trwaùaby ona bardzo krótko, bowiem gùosowanie 
przebiegaùo bardzo sprawnie, co úwiadczyùo rzecz jasna
o wczeúniejszych uzgodnieniach. Wszyscy zgùoszeni przez 
koalicjê kandydaci zostali wybrani jej gùosami. Tylko nieliczni 
(co widaã po liczbie gùosów) otrzymali niewielkie wsparcie 
opozycji.

Boýenna Furtak
Zdjæcia Maryla Müller

Prezydium Rady Powiatu (od lewej): Henryk Bartuzi, Krzysztof Szumowski,
Jan Ziomka

Zarz¹d Powiatu (od lewej): S³awomir Kamiñski – starosta,
Witold Popio³ek – wicestarosta, Micha³ Godliñski, Marian ¯aba

Na miejsce Powiatowego Zjazdu Zwiàzku Ochotniczych 
Straýy Poýarnych RP wybrano w tym roku straýnicæ
w Mùynkach. 2 grudnia, delegaci wszystkich 
jednostek OSP z terenu powiatu – w liczbie 
54 druhów, podsumowali minionà kadencjæ. 
Goúcie, wúród których obecna byùa poseù na 
Sejm RP, Maùgorzata Sadurska, oraz 
przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Pañstwowej Straýy Poýarnej, bardzo 
pochlebnie wypowiadali siæ o osiàgniæciach 
straýaków, podkreúlajàc szczególnie wzrost 
poz iomu wyszko len ia  w zakres ie  
ratownictwa medycznego. Zjazd byù okazjà 
do uhonorowania osób szczególnie 
zasùuýonych dla ochrony przeciwpoýarowej. Wræczono zùote
i srebrne medale oraz najwyýsze odznaczenie: medal 
honorowy im. Bolesùawa Chomicza, który otrzymali: 
Stanisùaw Goùæbiowski (wójt Gminy Koñskowola), Andrzej 
Burek, Marian Pawùowski, Edward Piwowarek, Kazimierz 
Szczypa i Marian Ýaba. Koñczàca siæ kadencja to czas wyboru 

M³ynki goœci³y w³adze OSP

nowych wùadz – Zarzàdu Powiatowego Zwiàzku OSP. 
Decyzjà delegatów w jego skùad weszli: prezes - Sùawomir 

Kamiñski (starosta), wiceprezesi - Marian 
Ýaba i st. bryg. Zbigniew Czæpiñski, 
sekretarz – Andrzej Mensik, skarbnik – Józef 
Wiak oraz czùonkowie prezydium: Stanisùaw 
Goùæbiowski i Andrzej Burek.

Nowy prezes, starosta Sùawomir Kamiñski 
(jeszcze bez munduru straýackiego) 
zadeklarowaù, ýe kierowany przez niego 
urzàd (czyli starostwo) bædzie pisaã 
programy celem pozyskania úrodków na 
potrzeby straýy.

Przy okazji tego zjazdu, nasza gmina 
pokazaùa siæ od najlepszej strony, bo: primo – nowoczesna 
straýnica wszystkim siæ bardzo podobaùa, voto – spotkanie 
uúwietniù koncert orkiestry dætej OSP Opoka.

R.
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O tragicznych losach Polaków na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej, powojenne pokolenia Polaków nie 
wiedzà nic lub bardzo maùo. Nic dziwnego. PRL – owskie  
wùadze jak ognia unikaùy tych tematów, poniewaý tak sobie 
ýyczyù Zwiàzek Radziecki, od którego te wùadze byùy 
uzaleýnione.

Po odzyskaniu peùnej niepodlegùoúci zaczæto o tych 
sprawach mówiã. A kiedy podniosùa siæ z popioùów 
niepodlegùa Ukraina to nasze wùadze doszùy do wniosku, ýe te 
bo lesne  sp rawy sà  p rzeszkodà  w u t rzymaniu  
dobrosàsiedzkich stosunków miædzy naszymi krajami. Tak, 
oto nasi decydenci starajà siæ nie wracaã do przeszùoúci, a nie 
jest tajemnicà, ýe Polska czeka, aý odejdzie pokolenie 
Polaków, które te tragedie przeýyùo i pamiæta, dopiero wtedy 
bædzie moýna przystàpiã do ukùadania dobrosàsiedzkich 
stosunków miædzy Polskà a Ukrainà.

Mijajàcy rok byù szczególnie bogaty w wydarzenia polsko-
ukraiñskie. Wiosnà zamilkùa dziaùalnoúã pomarañczowej 
rewolucji, tak dziarsko  popierana przez nasz rzàd. 13 maja 
odbyùa siæ uroczystoúã w Pawùokowie w pow. Brzozowskim
z udziaùem prezydentów Polski i Ukrainy. I jak zapewniaù  
prezydent Lech Kaczyñski, wszystkie tragiczne zaszùoúci 
miaùy byã oparte na prawdzie, to jak na ironiæ trzygodzinna 
uroczystoúã byùa oparta na omijaniu prawdy. Nie podano jasno 
i zrozumiale, ýe mord Ukraiñców byù odwetem za 
uprowadzenie przez UPA 13 Polaków, po których wszelki úlad 
zaginàù.

Samoobrona Powùokomy i poakowski ruch oporu miaù doúã 
ciàgùego czuwania i zbrodni banderowskich. Postanowiù 
ukaraã Ukraiñców mieszkajàcych w powojennej Polsce, 
którzy sprzyjali zbrodniarzom UPA i razem dàýyli do 
oderwania Nadsania, Cheùmszczyzny i Podlasia od Polski.

W nocy 2 marca 1945 r. w pobliýu Powùokomy dokonano 
koncentracji oddziaùu „Wacùawa” przybyùego ze Lwowa
i czùonków polskiej samoobrony. 3 marca oddziaù „Wacùawa” 
wsparty przez samoobronæ Pawùokomy i okolicznych wsi, 
którym bandy UPA spaliùy lub ograbiùy gospodarstwa
i wymordowaùy rodziny, otoczyùy domostwa ukraiñskie
i mieszkañcom kazaùy siæ zgromadziã w cerkwi. Oddzielono 
mæýczyzn w wieku 17 do 75 lat. Natomiast wszystkie kobiety 
z dzieãmi wyprowadzono ze wsi i kazano im iúã na Ukrainæ. 
Zatrzymanych mæýczyzn poddano przesùuchaniu, które 
sprowadzaùo siæ do dwóch pytañ: „Kto uprowadziù Polaków
z Pawokomy?”, „Gdzie sà zakopane ich zwùoki?” Wszystkie 
odpowiedzi pytanych budziùy wàtpliwoúci, gdyý bez ich 
pomocy UPA nie byùaby w stanie dokonaã tak szybkiego
i sprawnego uprowadzenia. Brak pozytywnej odpowiedzi 
spowodowaù, ýe  dowództwo akcji odwetowej podjæùo 
decyzjæ rozstrzelania wszystkich zatrzymanych mæýczyzn, 
Ukraiñców.

Rozstrzelano od 120 do 150 mæýczyzn, a nie jak twierdzà 
Ukraiñcy 365, w tym kobiety i dzieci. Niewybaczalny bùàd 
popeùniù IPN, ýe nie zaýàdaù ekshumacji mogiù w Pawùokomie, 
bo nawet uczestnicy akcji (anonimowo) stwierdzajà, ýe wúród 
ofiar nie byùo kobiet i dzieci. Tak wiæc PRAWDA zostaùa 
zræcznie ominiæta.

Próby rehabilitacji ukraiñskich faszystów Trwajàce od lat 
próby zrehabilitowania OUN-UPA oraz przyznania praw 
kombatanckich czùonkom tych formacji, ostatnio 
wspieranych przez prezydenta Juszczenkæ, godzi w pamiæã 

ok. 200 tys. Polaków, którzy zginæli z woli i ràk tych 
zbrodniczych organizacji.

My Polacy mamy dwie Ukrainy. Jednà, tzw. Zachodnià, 
drugà Wschodnià. Ta druga jest nam bardziej ýyczliwa
i przyjazna. Polskie organizacje spoùeczne i koúcielne na 
Ukrainie Wschodniej pracujà i rozwijajà siæ bardziej 
swobodnie. Na Zachodniej (od rz. Zbrucz na zachód) 
nacjonaliúci stwarzajà trudnoúci w swobodnym, codziennym 
dziaùaniu.

Osobiúcie doúwiadczyùem trudnoúci, starajàc siæ
o zezwolenie postawienia krzyýa na zbiorowej mogile 
pomordowanych przez UPA Polaków w miejscowoúci,
w której siæ urodziùem – Ihrowicy, woj. tarnopolskie. Starania 
moje trwaùy 16 lat, tyle ile istnieje niepodlegùa Ukraina.
I chociaý wojewoda tarnopolski w 2003 r. wydaù takie 
zezwolenie, to nowy wojewoda, wybrany po Pomarañczowej 
Rewolucji, zabroniù. Dopiero w listopadzie  br., po wielu 
monitach, zezwolenie nadeszùo i wcale nie jestem pewien czy 
do wiosny nie zostanie cofniæte.

Od wigilijnego mordu 93 ofiar mija 62 lata. Nacjonaliúci
w dalszym ciàgu uprawiajà faùsz. Twierdzà, ýe nikt nie 
udowodniù, ýe Polaków mordowaùa UPA. Wstrzymywali siæ
z zezwoleniem, poniewaý groby sà úladem ýycia Polaków
w tej miejscowoúci. Celowo niszczà wszystkie úlady 
polskoúci, a swojej mùodzieýy wmawiajà, ýe  musieli siùà 
usunàã wrogów Ukrainy.

Pomimo niesprzyjajàcych warunków ýycia Polaków na 
Ukrainie, organizujà siæ oni. Utrzymujà úcisùà ùàcznoúã
z Macierzà. Uczà siæ ojczystego jæzyka i nie pomijajà okazji 
przyjazdu do Polski. Ze skromnych funduszy wydajà 
czasopisma úwieckie i koúcielne. Przykùadem jest wydawanie 
dwumiesiæcznika pt. „Woùanie z Woùynia”. Jest to czasopismo 
spoùeczno-religijne Rzymsko Katolickiej Diecezji Ùuckiej 
wydawane w Ostrogu.

Pan Henryk Suùek z Opoki, koresponduje z ks. Józefem 
Kowalowem, proboszczem parafii Ostróg nad Horyniem, 
który jest równieý redaktorem dwumiesiæcznika „Woùanie
z Woùynia”. Ksiàdz obdarza pana Henryka piæknymi 
widokówkami. Sà to zdjæcia cennych zabytków úwieckich
i sakralnych, obrazów, ruin úredniowiecznych, twierdz 
obronnych, portretów sùawnych ludzi úwieckich jak
i duchownych.

Te widokówki sà przedmiotem wystawy w Gminnym 
Oúrodku Kultury w Koñskowoli. Zachæcam czytelników 
„Echa” do obejrzenia tej ciekawej ekspozycji.

W niewoli schematów!

Góra Królowej Bony w Krzemieñcu

Jan Biaùowàs
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Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych w Koñskowoli

„Taka sobie bajka” - podopieczni i instruktor „Pod niebem Pary¿a” -  Ma³gorzata i Waldemar Ziemniccy

Godziny otwarcia w dni powszednie:
- w godzinach 7.30 – 18.00 w Oúrodku Zdrowia
- w godzinach 18.00 – 8.00 – opieka nocna Izba Przyjæã 

Szpitala w Puùawach ul. Bema 1

W soboty, niedziele i úwiæta w stanach nagùego 
zachorowania

– Przychodnia Nr 1 Partyzantów 1 – w godz. 8.00-18.00
– Izba Przyjæã Szpitala ul. Bema 1 – w godz. 18.00 – 8.00
Rejestracja do lekarzy odbywa siæ osobiúcie, telefonicznie 

lub przez osoby trzecie na dzieñ bieýàcy oraz na dni nastæpne:
- rejestracja osobiúcie lub przez osoby trzecie 7.30 – 17.30
- rejestracja telefoniczna 8.00 – 17.30
Kolejnoúã przyjæã pacjentów odbywa siæ wedùug 

numerków nadanych w rejestracji. Pacjenci zobowiàzani sà 
zgùaszaã zùe samopoczucie w momencie rejestracji do lekarza.

Istnieje moýliwoúã wypisania leków bez koniecznoúci 
wizyty u lekarza. Pacjent leczony przewlekle jest 
zobowiàzany co najmniej 1 raz na 3 miesiàce odbyã wizytæ
u lekarza.

Wizyty domowe realizowane sà przez lekarzy Oúrodka 
Zdrowia planowo, po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
W nagùych stanach zagroýenia ýycia (wypadek, utrata 
przytomnoúci, bóle serca, nagùe dusznoúci itp.) naleýy 
wzywaã pogotowie.

Dodatkowe badania
Badania laboratoryjne, RTG oraz USG wykonywane sà na 

zlecenie lekarzy Oúrodka Zdrowia w Koñskowoli, po 
uprzednim zbadaniu pacjenta.

Badania laboratoryjne
- w poniedziaùki, úrody i piàtki w gabinecie zabiegowym 

Oúrodka Zdrowia w godzinach 7.30 – 9.00
- codziennie w Laboratorium Analiz Medycznych

w Puùawach ul. Wojska Polskiego 45/1  w godz. 7.30 – 11.00

Badania USG
„INTERNUS” ul. Królewska 15, tel. 081 888 17 13
Badania RTG
Przychodnia Specjalistyczna ul. Centralna 16, tel. 081 886 

42 71
Pacjenci pozostajàcy w leczeniu przewlekùym pod opiekà 

poradni specjalistycznych otrzymujà skierowania na badania 
z tych poradni wedùug zaleceñ lekarza prowadzàcego.

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarzy specjalistów
z poradni SPZOZ Puùawy - wtorek w gabinecie zabiegowym 
Oúrodka Zdrowia w godz. 7.30 – 9.00

Istnieje moýliwoúã wykonania badañ odpùatnych na 
ýyczenie pacjenta.

Dyrektor GOZ Marzanna Skwarek

Jak funkcjonuje
nasz Oœrodek Zdrowia?

Trzeciego grudnia jest obchodzony Miædzynarodowy Dzieñ 
Osób Niepeùnosprawnych. Obchody zapoczàtkowano w 1992 
roku, podczas podsumowania Dekady Osób Niepeùnosprawnych. 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 
proklamowaùo wówczas Miædzynarodowy Dzieñ Osób 
Niepeùnosprawnych i wyznaczyùo datæ jego obchodów.

Osoby niepeùnosprawne w Polsce stanowià ponad 14% 
spoùeczeñstwa. Ostatnie lata przyniosùy istotne zmiany
w sposobie postrzegania tej grupy osób. Úwiat koñca XX wieku
i poczàtku tego stulecia úwiadomy jest odpowiedzialnoúci 
moralnej za ludzi niepeùnosprawnych.

Wartoúci ogólnoludzkie, które w sposób humanistyczny widzà 
czùowieka niepeùnosprawnego, dajà mu takie samo miejsce, jak 
czùowiekowi peùnosprawnemu. Takie ujæcie myúli  
humanistycznej zawarte jest w Powszechnej Deklaracji Praw 
Czùowieka. Deklaracja ta jest swoistym wyznacznikiem praw 
wolnoúci, godnoúci, sprawiedliwoúci i równoúci wszystkich 
ludzi. Jednak osoby niepeùnosprawne napotykajà na wiele 
przeszkód, które nie pozwalajà w peùni korzystaã
z przysùugujàcych im praw.

Wyrównywanie szans wymaga przede wszystkim 
przeciwdziaùania dyskryminacji, marginalizacji czy izolacji tej 
grupy osób. Osób, które podobnie jak wiækszoúã spoùeczeñstwa 
majà plany dotyczàce wùasnego ýycia, posiadajà marzenia
i nadziejæ. Na szczæúcie regulacje prawne ostatnich lat 
umoýliwiajà podejmowanie dziaùañ w ramach modelu 
rehabilitacji spoùecznej i zawodowej. Powstaùe instytucje
i organizacje dajà moýliwoúã prowadzenia prawidùowej 
rehabilitacji i integracji, co w efekcie prowadzi do poprawy ýycia, 
a w niektórych przypadkach usamodzielnienia osoby 
niepeùnosprawnej.

Úrodowiskowy Dom Samopomocy, który dziaùa na terenie 
naszej gminy, byù organizatorem imprezy Obchodów Dnia Osób 
Niepeùnosprawnych, która odbyùa siæ 05.12.2006r. Uroczystoúã 
rozpoczæùa siæ Mszà úw. w koúciele parafialnym, w której 
uczestniczyùy osoby niepeùnosprawne, ich rodziny oraz 
zaproszeni goúcie. Dalsza czæúã uroczystoúci kontynuowana byùa 
w Gminnym Oúrodku Kultury, gdzie zgromadzili siæ uczestnicy 
imprezy. W  programie poza czæúcià oficjalnà odbyùa siæ  
premiera sztuki teatralnej pt. „Taka sobie bajka” w reýyserii 
Marka Makucha – instruktora terapii w Úrodowiskowym Domu 
Samopomocy. Nastæpnym punktem programu byùa krótka 
prezentacja muzyczna wykonana równieý przez uczestników 
ÚDS.  Podsumowaniem czæúci artystycznej byù wystæp Pañstwa 
Ziemnickich, którzy uúwietnili uroczystoúã swoim autorskim 
programem pt.,, Pod niebem Paryýa”.

Po wystæpach w GOK wszyscy goúcie zostali zaproszeni na 
uroczysty poczæstunek przygotowany przez uczestników ÚDS
w ramach terapii kulinarnej.

Iwona Stochmal
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19 listopada w Koñskowoli, Orkiestra Dæta Ochotniczej Straýy 
Poýarnej z Opoki, obchodziùa jubileusz 20-lecia istnienia. To byùo 
podwójne úwiæto, bowiem w tym roku przypada równieý 170-
lecie orkiestry parafialnej, reaktywowanej w 1836 roku przez 
ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Biescha. Obecna 
orkiestra jest kontynuatorkà chlubnych tradycji muzykowania
w Koñskowoli.

Uroczystoúci jubileuszowe zaszczyciùo swà obecnoúcià wielu 
goúci, wúród których obecni byli m.in.: Maùgorzata Sadurska - 
poseù na Sejm RP, Wùodzimierz Stañczyk – dyrektor Wydz. 
Z a r z à d z a n i a  K r y z y s o w e g o  L u b e l s k i e g o  U r z æ d u  
Wojewódzkiego, brygadier Marek Dziedzic – z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego Pañstwowej Straýy Poýarnej, Marian Ýaba – 
starosta poprzedniej kadencji, Witold Popioùek – wicestarosta 
obecnej kadencji, Zbigniew Czæpiñski – Komendant Powiatowy 
PSP w Puùawach, przedstawiciele Zarzàdów Wojewódzkiego
i Powiatowego Zwiàzku OSP, Stanisùaw Goùæbiowski – wójt 
Gminy Koñskowola, ksiæýa oraz bardzo wielu sympatyków 
orkiestry.

Swój kunszt muzyczny orkiestra pokazaùa najpierw w koúciele 
podczas Mszy úw., w trakcie której wyraziùa swojà wdziæcznoúã 
ksiædzu dr Janowi Gawroñskiemu. Podziækowanie za wieloletnià 
pomoc i wsparcie, poza sùowami, muzycy wyrazili tradycyjnym 
polskim „Sto lat”, odegranym tuý pod oùtarzem.

Drugà czæúã uroczystoúci, w Gminnym Oúrodku Kultury, 
otworzyùy mocne akordy marsza witajàcego uczestników. Rys 
historyczny, autorstwa honorowego czùonka orkiestry Henryka 
Suùka, przybliýyù dzieje muzykowania w Koñskowoli od zarania, 
czyli od 1635 roku. Ta uroczystoúã byùa teý okazjà do 
odznaczenia muzyków – straýaków, medalami za zasùugi dla 
poýarnictwa. Zùote medale otrzymali: Rodzik Aleksander, 
Rodzoú Bolesùaw, Sykut Marian i Gorczyca Piotr. Srebrnymi 
medalami zostali odznaczeni: Chabros Jacek, Dziægiel Henryk, 
Próchniak Paweù, Suùek Adam i Zióùek Piotr, zaú bràzowymi: 
Bisek Marian, Gæbal Stefan, Kuna Tadeusz, Migdal Ryszard, 
Przepiórka Józef, Suùek Zenon, Sykut Sùawomir i Wnuk Andrzej. 
Uchwaùà Zarzàdu Gminnego ZOSP RP, przyznano równieý 
odznaki „Za wysùugæ lat”, czyli odznaki: XX-lecia, XV-lecia,
X-lecia i V-lecia.

Przy takiej uroczystoúci nie mogùo zabraknàã listów 
gratulacyjnych, ýyczeñ i kwiatów od zaproszonych goúci. Na 
adres orkiestry list gratulacyjny skierowaù równieý Prezes 
Zarzàdu Gùównego OSP, Waldemar Pawlak.

Dziaùalnoúã orkiestry ma olbrzymi aspekt spoùeczny

Mówià o niej róýnie: orkiestra straýacka, parafialna, gminna, powiatowa, a po koncercie jubileuszowym 
úmiaùo moýna dodaã jeszcze jedno miano - WIELKA, i wcale nie chodzi tylko o liczbæ czùonków, ale
o brzmienie zespoùu.

Jubileusz Orkiestry Dêtej
i wychowawczy, jest ona moýliwa dziæki ýyczliwoúci wielu 
instytucji i osób. Majàc to na uwadze, orkiestra zùoýyùa im 
szczególne podziækowanie, wræczajàc okolicznoúciowy list 
podpisany przez kapelmistrza, zapewniajàc jednoczeúnie o tym, 
ýe nie zawiedzie pokùadanego w zespole zaufania. Wúród 
licznego grona adresatów znaleêli siæ równieý sponsorzy, dziæki 
którym zakupiono nowe instrumenty. Hojnym groszem wsparli 
orkiestræ: Bank Spóùdzielczy w Koñskowoli, Lucjan i Grzegorz 
Kurowscy (gospodarstwo Szkóùkarskie), Roman Cholewa 
(Technika Grzewcza i Sanitarna), Stanisùaw Goùæbiowski 
(prywatnie), Agata i Krzysztof Pajurkowie (Hurtownia 
GRAMIR), Maùgorzata i Wojciech Ciotuchowie (Drob-Wit), 
Elýbieta i Tomasz Próchniakowie (bar) oraz Marjan Radvilowiè 
(Flor-Wschód).

Na okolicznoúã jubileuszu, ksiàdz dr Jan Gawroñski 
skomponowaù utwór muzyczny z wùasnym tekstem, który 
zgodnie z ýyczeniem autora znalazù siæ w koncercie z dedykacjà, 
wykonanym przez zespóù „Úpiewajàcy Seniorzy”.

Na koniec zostaùo to co najlepsze, to, na co czekali wytrwali 
sympatycy, czyli koncert galowy. W pierwszej kolejnoúci swój 
talent zaprezentowaùa grupa mùodzieýowa, ãwiczàca zaledwie od 
roku. A potem poùàczone siùy orkiestry pod batutà dyrygenta 
Mariana Stankiewicza, daùy tak siarczysty popis wùasnego 
kunsztu, ýe zarówno muzykom, jak i publicznoúci, zabrakùo siù na 
bisy. „Taniec z szablami”, „Paso doble”, to tylko niektóre utwory 
z repertuaru, nagrodzonego owacjami na stojàco.

Czùonkowie orkiestry, dumni z przynaleýnoúci do zespoùu, 
mówià: „Naszym zdaniem nie waýne, jaka jest nazwa tej 
orkiestry, duýo waýniejszà sprawà jest to, aby utrzymaã piæknà 
tradycjæ naszych przodków, którzy rozpoczæli muzykowanie na 
tym terenie. Cieszymy siæ, ýe jesteúmy wszystkim potrzebni.”

Bez cienia wàtpliwoúci: JESTEÚCIE POTRZEBNI!!!

Boýenna Furtak
(Zdjæcie na str. 16)

Ksiàdz dr Jan Gawroñski, uczestniczàcy w uroczystoúciach, 
nazajutrz napisaù nastæpujàcy wiersz:

Wspóùpraca – Mocà

Gmina Koñskowola we wspóùpracy z parafià –
Miùujàce rozwój Kultury ojczystej -
Wystàpiùy wspólnie w gali uroczystej,
Razem pokazaùy – co nam daã potrafià.

Rozpoczæùy úwiæto – w Koúciele Twym Chryste,
Tobie siæ skùoniùy zespoùem grajàcym,
Byú daù zdrowie, siùæ - muzykom ýyjàcym,
A zmarùych przygarnàù – w radoúci wieczyste.

Na sali muzycy… zespóù úpiewajàcy …
Pokazali talent i pracy owoce,
Zbierali oklaski huczne sùuchajàcych.

Úwiæto siæ skoñczyùo – w goúcinnej Opoce.
Powiækszyùo màdroúã – u ludzi myúlàcych …
Rzàd – w pracy – z Koúcioùem – to sà Polski – Moce!

Koñskowola, 21 listopada 2006 r.

Z³ot¹ odznakê za zas³ugi dla po¿arnictwa otrzymali (od lewej):
Marian Sykut, Aleksander Rodzik, Boles³aw Rodzoœ, Piotr Gorczyca

20 lat 170 lat



wúród których obecni byli m.in.: poseù na Sejm Maùgorzata 
Sadurska, wicestarosta Witold Popioùek, przewodniczàca RG 
Maùgorzata Szpyra, wójt Stanisùaw Goùæbiowski, ks. Piotr Trela, 
ale przede wszystkim liczne grono seniorów. Wiele juý mówiono
i pisano o zasùugach czùonków Gminnego Koùa ZERiI
w Koñskowoli, ta opinia potwierdziùa siæ jeszcze raz, a dowodem 

na to byùy nadane przez Zarzàd Gùówny zùote odznaczenia dla 
czùonków: Marii Próchniak, Heleny Lewtak i Wacùawa Kowalika.

O miùoúci teý mówili i úpiewali artyúci, czyli kabaret „Onufry”
i zespóù „Úpiewajàcy Seniorzy”. A tæ radosnà uroczystoúã 
zakoñczyùo spotkanie przy herbatce.

B.F.
Zdjæcia Zofia Stæpieñ
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Od siedmiu lat, Wojewódzki Oúrodek Kultury w Lublinie we 
wspóùpracy z Miejskim Domem Kultury w Dæblinie, 
Hrubieszowskim Domem Kultury i Oddziaùem Okrægowym 
Polskiego Zwiàzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Lublinie, organizuje Jesienny Przeglàd Twórczoúci 
Artystycznej Seniorów. Impreza ta jest konkursem, ale przede 
wszystkim úwiætem seniorów, spotkaniem róýnego rodzaju 
zespoùów seniorskich z terenu województwa lubelskiego. Jest 
ona równieý okazjà do wymiany doúwiadczeñ i wzajemnych 
inspiracji twórczych. Konkurs nie obejmuje zespoùów ludowych 
dziaùajàcych przy koùach gospodyñ. Przeglàd corocznie 
rozpoczynajà eliminacje miædzypowiatowe w Dæblinie
i Hrubieszowie, zaú koñczy finaù w Dæblinie.

W tegorocznej, siódmej juý edycji Przeglàdu, wziàù udziaù 
nasz zespóù „Úpiewajàcy Seniorzy”. W póùfinaùowej prezentacji, 
w dniu 18 listopada, nasi reprezentanci, zarówno zespóù jak
i solistki, wypadli bardzo dobrze i zostali zakwalifikowani do 
finaùu. Natomiast to, co „uczynili” 2 grudnia, podczas 
przesùuchañ finaùowych, przeszùo nasze najúmielsze 
oczekiwania. Jury Przeglàdu, zùoýone z profesjonalistów, uznaùo 
zespóù „Úpiewajàcy Seniorzy” za najlepszy w województwie
i tym samym przyznaùo gùównà nagrodæ, czyli puchar - 
ufundowany przez Burmistrza Miasta Dæblin - oraz odtwarzacz 
DVD. Ale to nie koniec sukcesów, nasze solistki, panie: Maria 
Próchniak i Genowefa Pachocka, równorzædnie uplasowaùy siæ 
na pierwszym miejscu, otrzymujàc nagrody rzeczowe. Zespóù
i solistki pracujà w Gminnym Oúrodku Kultury w Koñskowoli 
pod kierunkiem instruktora Tadeusza Salamandry, który równieý 
zostaù nagrodzony i uznany za najlepszego instruktora.

Trudno opisaã radoúã, jaka towarzyszyùa czùonkom zespoùu
w momencie ogùoszenia werdyktu, najpierw byù gùoúny okrzyk, 
potem ùzy wzruszenia dùawiàce gùos, a na koñcu wspólne 
caùowanie pucharu. Sukces tym bardziej cieszy, ýe w szranki 

Gùoúny okrzyk radoúci, ùzy wzruszenia, a potem caùowanie pucharu – to reakcja czùonków zespoùu 
„Úpiewajàcy Seniorzy” na werdykt jury 7 Jesiennego Przeglàdu Twórczoúci Artystycznej Seniorów.

konkursu stanæùo ponad 50 zespoùów i solistów. Cieszy równieý 
to, ýe wszyscy uczestnicy, a wiæc rywale, uznali werdykt jury za 
sùuszny. W ponad godzinnej przerwie przed ogùoszeniem 
wyników (która siæ bardzo dùuýyùa), nasz zespóù odbieraù 
gratulacje i sugestie, ýe bædzie zwyciæzcà, ýe na to zasùuguje.

Warto przypomnieã, ýe jest to powtórzenie sukcesu, bo w 2001 
roku „Úpiewajàcy Seniorzy” wyúpiewali juý najwyýsze laury na 
tym wùaúnie Przeglàdzie, wówczas otrzymali Zùoty Dyplom 
(wtedy to byùa gùówna nagroda).

Ja tam równieý byùam, sùuchaùam mistrzowskiego wykonania 
utworów i nie miaùam cienia wàtpliwoúci, ýe NASI SÀ 
NAJLEPSI! Gratulujæ serdecznie.

Boýenna Furtak
(Zdjæcie na str. 16)

Koñskowola Seniorami stoi!

Zofia Lewtak i Tadeusz Salamandra odbieraj¹ puchar z r¹k burmistrza Dêblina

 – ta myúl Coco Chanel przyúwiecaùa imprezie z okazji Dnia 
Starszego Czùowieka, zorganizowanej przez Zwiàzek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Koñskowoli oraz Gminny Oúrodek 
Kultury w dniu 26 listopada. O miùoúci do ludzi, a w szczególnoúci 
ludzi starszych, mówiù z wielkim pietyzmem ks. Jan Gawroñski
w czasie mszy dla seniorów. Tego uczucia, które oby goúciùo 
zawsze we wszystkich rodzinach, ýyczyli teý goúcie honorowi, 

Staroœæ nie chroni przed mi³oœci¹,
ale mi³oœæ chroni przed staroœci¹

Odznaczeni i wrêczaj¹cy (od lewej): Maria Próchniak,
Jan Podsiad³owski, Helena Lewtak, pose³ Ma³gorzata Sadurska,

Wac³aw Kowalik, Irena Stefanek

Przy herbatce
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Obrzêdy i zwyczaje bo¿onarodzeniowe
Jak ýadne inne œwiæta, Boýe Narodzenie 

obchodzone jest w Polsce w szczególnym 
nastroju ciepùa i rodzinnego biesiadowania 
przy wigilijnym stole. Potem Pasterka do 
szopki i wieczorne úpiewanie kolæd przy 
choince. W polskim kalendarzu te 
grudniowe úwiæta wiàýà siæ z tradycjà 
przekazywanà z pokolenia na pokolenie
i stanowià o naszej toýsamoúci religijnej
i narodowej.

Róýne sà hipotezy naukowe na temat 
samej daty obchodów tych úwiàt.

Úwiæto Boýego Narodzenia zostaùo 
ustanowione przez chrzeúcijan dopiero w IV 
wieku. Najstarszym úwiadectwem jego 
istnienia jest relacja Chronografa z 354 roku. 
Natomiast data 25 grudnia jest datà 
symbolicznà. Tego dnia Rzymianie 
obchodzili úwiæto Sùoñca Niezwyciæýonego, 
a wiæc dzieñ zimowego przesilenia. Byã 
moýe wiæc, datæ tæ wziæto dla podkreúlenia 
symboliki przyjúcia na úwiat Boga - 
czùowieka. Uroczystoúã Boýego Narodzenia 
zostaùa ostatecznie ustalona w 376 roku za 
papieýa Damazego I.

Wedùug Zygmunta Glogera (Encyklopedia 
Staropolska) naród polski przez wiele wieków na 
okreúlenie Boýego Narodzenia uýywaù sùowa „Gody”. 
Nazwa ta znana byùa w jæzyku dawnych Sùowian. Uwaýano, ýe 
w dniu Boýego Narodzenia styka siæ lato stare z nowym, a wiæc 
dwa <<gody>>. Klasy wyýsze i jæzyk literacki zaprzestaù 
uýywaã nazwy „Gody” w XVIII wieku, ale wúród bardziej 
konserwatywnej ludnoúci wiejskiej, a zwùaszcza jego starszych 
przedstawicieli, nazwa ta przetrwaùa. („Gody” znaczà czas od 
Boýego Narodzenia do Trzech Króli i w tym czasie wszystkie 
wieczory nazywane byùy „úwiætemi”. W tym czasie 
wystrzegano siæ wszelkiej pracy, a czas spædzano na 
wzajemnych odwiedzinach, goszczeniu siæ i úpiewaniu kolæd.
Z czasem wyraz „gody” staù siæ synonimem kaýdej uroczystej 
biesiady - zwùaszcza weselnej).

Wieczór wigilijny
Obchody Boýego Narodzenia poprzedza Wigilia, uroczyúcie, 

zwùaszcza w Polsce, obchodzony wieczór przedúwiàteczny. 
Sùowo wigilia pochodzi z jæzyka ùaciñskiego - vigilia i oznacza, 
czuwanie, oczekiwanie na coú waýnego.

Uroczysty zwyczaj towarzyszàcy przygotowywaniu siæ do 
úwiætowania znany jest juý ze Starego Testamentu,
a rozpowszechniù siæ w poczàtkach chrzeúcijañstwa. Wtedy to 
przygotowywaniu towarzyszyùy wspólne modlitwy 
zgromadzonych. Ponadto w dawnym Koúciele w dzieñ 
poprzedzajàcy wiæksze uroczystoúci obowiàzywaù post.

Takýe z Wigilià wiàýe siæ nieodùàczna postna wieczerza. 
Zwracajà uwagæ róýne zwyczaje, zwiàzane z nakryciem stoùu, 
iloúcià potraw oraz wystrojem izby biesiadnej .

Jednym ze starszych byù zwyczaj odnotowany przez Glogera, 
mianowicie stawianie snopów zboýa po rogach izby, w której 
zasiadano do uczty wigilijnej. Zwyczaj ten jeszcze w XIX wieku 
spotykany byù we wszystkich warstwach spoùecznych,
a z czasem ograniczyù siæ jedynie do ludnoúci chùopskiej. Lud 
wiejski, po uczcie wigilijnej, ze sùomy tych snopków kræciù maùe 
powrósùa, którymi jeszcze tego samego wieczoru wiàzaù drzewa 
owocowe w przekonaniu, ýe bædà lepiej rodziùy. Nie jest to 
jedyny obrzæd rolniczy zwiàzany z tym okresem.

W obchodach wigilijnych jest wiele elementów dawnych 
obrzædów rolniczych i zwiàzanych z nimi obrzædów 

zadusznych.
Innym przykùadem jest rozkùadanie na 

podùodze sùomy dla dusz zmarùych, które
w wigilijnà noc miaùy chodziã po izbie. Siano 
pod obrusem kùadziono natomiast na 
pamiàtkæ stajenki, w której narodziù siæ 
Jezus. Ziarno zbóý, lnu, konopi, maku, 
grochu i fasoli rozsypywane na obrusie to byã 
moýe pozostaùoúã ofiar skùadanych przez 
naszych przodków opiekuñczym bóstwom.

Tak, wiæc w polskiej Wigilii splotùy siæ 
wàtki pogañskie z tradycjà chrzeúcijañskà. 
Zmarùych przodków ma teý przypominaã 
stawianie na stole jednego naczynia wiæcej. 
Ten piækny zwyczaj jest kontynuowany
i dzisiaj, interpretuje siæ go chæcià przyjæcia 
goúcia.

Innym, dawnym zabiegiem majàcym 
zapewniã np. dostatek w nowym roku,
a takýe obfite plony, byùo wiàzanie nóg stoùu 
sznurami lub ùañcuchami ýeby siæ chleb domu 
trzymaù. W tym teý celu pod stoùem kùadziono 
lemiesz od pùuga, kosæ lub inne ostre ýelazo, 
aby krety i inne szkodniki nie psuùy roli.

Co do samej wieczerzy wigilijnej, to iloúã
i zestaw potraw zaleýaùa oczywiúcie od 

zamoýnoúci i stanu spoùecznego oraz regionu.
Wieczerza wigilijna u ludu na przeùomie 

XVIII/XIX wieku (wedùug Glogera) skùadaùa siæ zwykle
z 7 potraw, u szlachty - z 9, zaú pañska - z 11 potraw albo teý 12, 
bo to liczba apostoùów i miesiæcy w roku. Przy czym, kto ilu 
potraw nie skosztuje, tyle go przyjemnoúci w ciàgu roku ominie.

Potrawy przyrzàdzano z tego, co rosùo w polu, sadzie, lesie
i ýyùo w wodzie. Na stóù podawano takýe potrawy uznawane 
kiedyú za ýaùobne, w przeszùoúci zanoszone w ofierze na groby 
zmarùych. Wspominano tu juý o surowej formie takiego 
poýywienia. W postaci akcentu rozrzucano jedynie na stole 
nasiona maku, grochu, bobu. Czæsto teý stawiano jabùka i miód.

Wigilie w chatach chùopskich byùy raczej skromne, np. 
podawano úledzie solone z kartoflami (we wsiach 
podkarpackich), siemieniec - rzadka zupa z siemienia lnianego
z pæczakiem, groch, gotowanà rzepæ suszonà, kapustæ
z grzybami, fasolæ maszczonà olejem czy kluski z makiem.
W Wielkopolsce jadano polewkæ z maku z jagùami, fasolæ, 
smaýone suszone grzyby, kluski z miodem i makiem, zupæ
z konopi - zawiædkæ zakwaszonà màkà. W Lubelskiem 
natomiast poza wymienionymi, Oskar Kolberg wymienia 
jeszcze inne potrawy wigilijne: barszcz, gotowane suszone 
owoce (gruszki, úliwki) oraz kutiæ.

Ucztæ rozpoczyna siæ tu skosztowaniem opùatka, ýyczeniami 
szczæúliwego poýycia i wypiciem kieliszka wódki. Ponadto 
Kolberg w przypisach podaje interpretacjæ ýyczeñ, jakie 
wùoúcianie skùadajà sobie przy ùamaniu siæ opùatkiem. Otóý 
ýyczà sobie do siego roku czyli „do siwego wieku”. Jak podaje 
przypis, Dosia, miaùa to byã Kobieta Dorota, która ýyùa lat sto 
kilkadziesiàt i miaùa nie tylko rzeúkà staroúã, ale i humor zawsze 
wesoùy i dodaje  a gdzie to byùo, niema pewnoúci.

W szlacheckich dworach Wigilie byùy wystawniejsze. 
Dziewiætnastowieczny poeta, Alojzy Ýóùkowski napisaù o tej 
wieczerzy ýartobliwy wiersz:

A zasiadùszy do stoùu w godzinæ zmierzchowà
Jadù polewkæ migdaùowà.
Na drugie zaú danie
Szedù szczupak w szafranie,
Dalej okoñ, pàczki tùusto,
Wægorz i liny z kapust¹.
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Karp sadzony z rodzynkami,
Na koniec do chrzanu grzyby
I róýne smaýone ryby.
Zestaw dañ wigilijnych z czasem zmieniù siæ, zatarùy siæ 

róýnice regionalne na skutek migracji ludnoúci.
Niektóre potrawy, te mniej smaczne, np. kisiel owsiany, 

siemieniec i olej konopny, uýywany jako omasta, z czasem 
wyszùy z uýycia. Wiæcej jest natomiast potraw z grzybów, 
kapusty i ryb.

Opùatek
Na stole przygotowanym do wigilijnej wieczerzy centralne 

miejsce zajmuje opùatek. Od dawna panowaù zwyczaj 
przynoszenia go z Koúcioùa na znak wzajemnej miùoúci, 
pojednania i wspólnoty wiary 
wszystkich parafian. Wypiekano 
go teý we wùasnym zakresie.
W Lubelskiem, jak podaje 
Kolberg, byù to znany rodzaj 
c h l e b a  p s z e n n e g o  c i e n k o  
pieczonego.

Opùatkom przypisywano wiele 
niezwykùych wùaúciwoúci, miaùy 
przynosiã domowi szczæúcie
i spokój. Tym, którzy przeùamià siæ 
opùatkiem - chleba nie zabraknie 
przez caùy rok i bædzie mógù siæ 
nim dzieliã z innymi.

Aby podzieliã siæ opùatkiem, 
wypatrywano pierwszej gwiazdki. 
Jest to zwyczaj kontynuowany na 
pamiàtkæ Gwiazdy, która pojawiùa siæ nad Betlejem w noc 
narodzin Chrystusa. J. U. Niemcewicz tak wspomina tæ chwilæ: 
Gdy ta (Gwiazda) zajaúniaùa, zbierali siæ goúcie i dzieci... 
rodzice wychodzili z opùatkiem na talerzu... a kaýdy z obecnych 
bioràc opùatek obchodziù wszystkich zebranych i ùamiàc go 
powtarzaù: bodaj byúmy na przyszùy rok ùamali go z sobà.

Wúród innych zwyczajów zwiàzanych z opùatkiem i jego 
magicznymi wùaúciwoúciami wymienia siæ wierzenie, iý uùamek 
opùatka z wigilijnego stoùu wrzucony do studni miaù oczyszczaã 
wodæ. Zapewniaù zdrowie ludziom i ich trzodzie. Wierzono teý, 
ýe jeúli zabùàkany przypomni sobie z kim opùatek ùamaù, 
szczæúliwie powróci do domu.

Pomagaùy teý opùatki w przewidywaniu przyszùoúci. 
Posùugiwano siæ wiæc nimi we wróýbach, przede wszystkim 
dotyczàcych urodzaju. W czasie wieczerzy wigilijnej 
podkùadano czàstki opùatka pod miski z jedzeniem. Jeúli 
przywieraùy do dna naczynia - wróýyùo to urodzaj na roúlinæ 
(warzywa, zboýe, owoce), z której sporzàdzona zostaùa potrawa, 
poniewaý na „wiliæ", zwanà teý „poúnikiem”, spoýywano jak 
wiadomo, potrawy postne i gùównie roúlinne, z tego co w polu, 
ogrodzie, sadzie i lesie. (E. Frankowski, Kalendarz obrzædowy 
ludu polskiego)

Na wsi powszechny byù takýe zwyczaj, w niektórych 
regionach Polski dotàd jeszcze zachowany, obdzielanie 
opùatkiem, a takýe resztkami potraw z wieczerzy wigilijnej 
zwierzàt gospodarskich, gùównie bydùa i koni. W Lubelskiem teý 
gospodarz ... kaýde bydle rogate szczàtkami uczty po trosze 
obdziela..., aýeby mu Bóg bùogosùawiù jego dobytek. Poza. tym 
wnoszà wùoúcianie, iý kiedy bydùo, a szczególniej woùy, 
gospodarz nakarmi szczàtkami zebranymi po uczcie z wieczerzy 
w wigiliæ, ... tedy one w póùnoc zyskujà mowæ ludzkà
i przyszùoúã gospodarza przepowiedzieã mogà. (O. Kolberg)

Wierzono, ýe opùatek moýe byã úrodkiem leczniczym - 
magicznà substancjà mogàcà zachowaã zwierzæta w dobrym 
zdrowiu i chroniã je przed zùym urokiem. Wùaúciwoúci takie 
przypisywano zwùaszcza tym opùatkom, w których zapieczone 
zostaùy zioùa úwiæcone, gùównie zaú ziele ruty, która podana na 
opùatku ma tæ wùaúciwoúã, ýe bydùo w czystoúci utrzymuje (wg 
Ks. Wù. Sierakowskiego, Materiaùy do etnografii ludu polskiego 

z okolic Piñczowa, 1855).
Jednym sùowem opùatek chroni inwentarz ýywy przed 

chorobami zakaênymi, bydùo przed zapaleniem wymienia, 
zakaýeniem po poùogu i innymi.

Zwykle dla zwierzàt przeznaczone byùy opùatki okreúlonego 
koloru. W Galicji np. dla bydùa wydzielony bywaù opùatek ýóùty, 
poniewaý ýóùte masùo dajà krowy, którym w poúniku dano ýóùty 
opùatek (wg S. Udzieli, Lud polski w powiecie ropczyckim
w Galicji, 1890). Konie otrzymywaùy opùatki czerwone, bo takie 
miaùy najskuteczniej chroniã je przed zoùzami. Gdzie indziej, 
gùównie na poùudniu Polski, podawano zwierzætom opùatki
w kolorze zielonym.

Wierzono takýe powszechnie, ýe opùatkiem - mistycznym 
chlebem - dzieliã siæ moýna z duszami zmarùych, które

w wieczór i noc wigilijnà 
odwiedzaã majà domy swych 
bliskich. Ze wzglædu na ich 
d o m n i e m a n à  o b e c n o ú ã
w domostwach, w dniu Wigilii 
naleýaùo zdmuchiwaã zydle i ùawy 
zanim siæ na nie usiadùo, a ostrymi 
narzædziami naleýaùo posùugiwaã 
siæ bardzo ostroýnie.

Opùatek - ozdoby
P o w s z e c h n e  w  P o l s c e  

w y s t æ p o w a n i e  o p ù a t k a
i przekonanie o niezwykùych jego 
wùaúciwoúciach, mogùy byã 
powodem do wytwarzania ozdób 
úwiàtecznych z tego wùaúnie 

surowca, (wedùug B. Ogrodowskiej)
Ozdoby z opùatka jeszcze w pierwszych dziesiæcioleciach XX 

wieku stanowiùy charakterystyczny przystrój wnætrz w okresie 
Boýego Narodzenia. Pozostawiano je w izbach dopóki nie 
ulegùy zniszczeniu. Sàdzono, ýe w ten sposób przedùuýa siæ ich 
dobroczynne dziaùanie na domostwa.

Do wykonywania ozdób z opùatka przystæpowano wieczorem, 
po wieczerzy wigilijnej i zanim nadeszùa pora wyjúcia do 
koúcioùa na pasterkæ. Wùaúnie ze wzglædu na poræ wykonania 
tych ozdób, zwano je „wilijkami". Formy przestrzenne 
wykonane z opùatka nazywano teý „úwiatami". Gdy ozdoby te 
wykonywane byùy wczeúniej, np. bezpoúrednio po wizycie 
ksiædza „z kolædà", wówczas, jak na Podlasiu, ozdoby te zwane 
byùy „kolædami".

Trudno jest dzisiaj ustaliã, od jak dawna ozdoby z opùatka 
stosowane byùy w Polsce w dekoracji úwiàtecznej. 
Prawdopodobnie pojawiùy siæ one najpierw we dworach 
szlacheckich, jak same opùatki i zwyczaj ich dzielenia.

Ozdoby z opùatka sà bardzo oryginalnà formà zdobniczà nie 
znanà poza naszym krajem.

Na uwagæ zasùugujà niewielkie wycinanki z opùatka: formy 
pùaszczyznowe - kràýki, krzyýyki, gwiazdki, trójkàty wyciæte 
ostrym narzædziem w jednym kawaùku opùatka. Znane sà teý 
formy ùàczone z róýnych elementów: rozety, gwiazdy. Niektóre 
ozdoby z opùatka byùy kolorowane. Zawieszano je u powaùy 
belki na niciach lnianych lub na wùosach z koñskiego ogona lub 
grzywy.

Ozdoby z opùatków zaczæùy wystæpowaã takýe na wsi,
w domach chùopskich juý w pierwszej poùowie XIX wieku. 
Uwagæ zwraca rozlegùy zasiæg wystæpowania tych ozdób. Znane 
byùy bowiem na terenie caùej prawie Polski, z wyjàtkiem 
terenów póùnocnych i poùudniowo-zachodnich, gdzie opùatki 
rozpowszechniùy siæ póêniej. Stosowano je jako samodzielnà 
ozdobæ, ale i jako ozdobæ podùaêniczek czy nastæpnie 
pierwszych choinek, które pojawiùy siæ na wsi dopiero
w XX wieku

Halina Solecka
etnograf
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Na Nowy Rok ýyczymy Wam
u niskich chat, u miejskich bram
i Wam w salonach wesoùych, jasnych,
i Wam w izdebkach wilgotnych,ciasnych
i Wam co w trudzie pædzicie ýycie,
Wam, co za krajem ciàgle tæsknicie –
Wszystkim Wam úlemy szczere ýyczenia
Niech Bóg Wam smutki w radoúã przemienia
Niech siæ rozjaúnià zbolaùe czoùa
gdy huczne Gloria zabrzmi dokoùa.

Dedykuj¹c Wszystkim mieszkañcom Gminy Koñskowola s³owa 

tej pastora³ki, chcemy z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech Œwiêta 

Bo¿ego Narodzenia wype³ni¹ serca radoœci¹ i ¿yczliwoœci¹, zaœ 

nadchodz¹cy Nowy 2007 Rok oka¿e siê dla wszystkich czasem 

sukcesów, tych zwyczajnych i tych najskrytszych.
Samorz¹d Uczniowski

Z wizytà w parlamencie
23 listopada 2006r., liczna grupa gimnazjalistów (81) klas 

trzecich miaùa moýliwoúã poznania miejsc pracy najwyýszych 
urzædników pañstwowych: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(premiera) oraz Parlamentu. Budynek Kancelarii Premiera, na 
ulicy Ujazdowskiej, peùniù niegdyú róýne funkcje. W poczàtkach 
XX w. byù siedzibà Korpusu Kadetów im. Suworowa, szpitalem 
Korpusu, siedzibà Generalnego Inspektoratu Siù Zbrojnych 
(1927-1939), którego szefem byù Józef Piùsudski. W czasie
II wojny úwiatowej znajdowaùy siæ tu koszary SS. Po wojnie 
budynki staùy siæ siedzibà Rady Pañstwa, a od 1997 r. urzæduje tu 
premier wraz ze sztabem urzædników.  W Sali im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego (przed którà w szklanej gablocie leýy 
oryginaù dzieùa ,,O naprawie Rzeczypospolitej” A.F. 
Modrzewskiego) zasiadajà co wtorek ministrowie wraz
z premierem. Zasiedli tu takýe uczniowie, mogli poczuã wùadzæ!

W Parlamencie czekaùa na nas Pani Poseù Maùgorzata 
Sadurska. Towarzyszyùa nam w wædrówce i odsùoniùa kulisy 
Sejmu. Przy tej okazji skùadamy podziækowania Pani Poseù za 
pomoc i czas, który nam poúwiæciùa.

Organizator wycieczki, Iwona Stefanek

O wraýeniach z wycieczki opowiadajà uczniowie:
Choã nie udaùo nam siæ zobaczyã samego premiera, 

zwiedzaliúmy miejsca, w których przebywa na co dzieñ wraz  ze 

swoimi licznymi wspóùpracownikami. Nikt z nas nie 
przypuszczaù nawet, ýe dla potrzeb Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów pracuje aý 550 urzædników. Oczywiúcie nie 
mogliúmy marzyã o obejrzeniu prywatnego gabinetu premiera, 
ale za to zostaliúmy dokùadnie zapoznani z przebiegiem jego 
pracy. Myúlæ, ýe wszystkim najbardziej spodobaùa siæ Sala im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie odbywajà siæ zebrania 
Rady Ministrów. Wtedy przez chwilæ kaýdy z nas mógù poczuã 
siê ,,ministrem”, zajmujàc znajdujàce siæ tam fotele. Nastæpnie 
udaliúmy siæ do Sejmu, gdzie obejrzeliúmy salæ obrad. 
Niemoýliwym byùo usiàúã na miejscu Marszaùka, czy teý innych 
posùów. Spotkaliúmy natomiast ,,na ýywo” posùa R. Kalisza,
J. Rokitæ oraz Zytæ Gilowskà. Podczas tej wycieczki kaýdy z nas 
wiele zyskaù. Dowiedzieliúmy siæ jak wyglàda praca premiera
i posùów ,,od kuchni”. Myúlæ, ýe nikt z nas juý nie uwaýa, ýe jest 
ona nudna i nic nie warta.

Agnieszka Seroka, kl. IIIe

Widziaùem salæ obrad sejmowych z balkonu. Widziaùem teý 
miejsce, skàd byùy transmitowane przesùuchania komisji 
úledczych. Najbardziej jednak spodobaùa mi siæ sala obrad Rady 
Ministrów. Czuã byùo wùadzæ! Siùæ! W korytarzach, przez które 
przechodziliúmy, czuã byùo tajemniczoúã, ekscytacjæ. 
Wyglàdaùy jak w amerykañskich filmach z tajnymi sùuýbami

Leszek Sadurski, kl. IIIe

Laury dla recytatorów
24 listopada w Kurowie, odbyù siæ V Miædzypowiatowy 

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej. 
Gimnazjaliúci z róýnych szkóù walczyli o puchar starosty, zaú 
uczniowie szkóù podstawowych o rzeêbæ autorstwa Zbigniewa 
Kozaka.

Z radoúcià donosimy, ýe obie nagrody przyjechaùy do 
Koñskowoli. Puchar starosty zdobyùa Magdalena Krasucka, 
uczennica kl. IIc, a piækny bocian powædrowaù do ràk 
Krzysztofa Górskiego, ucznia kl. VI.

Uczniowie zapewniajà, ýe doùoýà wszelkich starañ, by
w przyszùym roku powtórzyã sukces.

Elýbieta Owczarz

I Ty moýesz zostaã úwiætym Mikoùajem
8 grudnia w Gimnazjum w Koñskowoli odbyù siæ V Turniej 

Charytatywny w celu pomocy dzieciom z placówek 
opiekuñczo-wychowawczych w Puùawach. Swojà obecnoúcià 
zaszczycili nas: p. Grzegorz Nakonieczny – wicewójt
i p. Krzysztof Bartuzi – kierownik GOPS. Na poczàtku pani 
dyrektor Beata Antolak goràco powitaùa wszystkich zebranych. 
Po jej wystàpieniu rozpoczæùy siæ mecze piùki koszykowej 
druýyn z klas I, II, III oraz absolwentów naszego gimnazjum.
W czasie przerw dziewczæta zaprezentowaùy pokazy 
gimnastyczne oraz ukùady taneczne. Dla potrzeb tej akcji szkoùa, 
jak co roku, zbieraùa dary w postaci úrodków czystoúci, sùodyczy 
i artykuùów spoýywczych. Organizatorami akcji byli: dyrekcja, 
nauczyciele w-f, szkolne koùo PCK oraz Samorzàd Uczniowski.

Kinga Kufel, Agnieszka Stæpieñ 
Zapraszamy
Klub Maùego Ksiæcia z Gimnazjum w Koñskowoli, 

serdecznie zaprasza na spektakl „Ýeby serca nie wych³ódùy”, 
grany  na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Maùego 
Ksiæcia.

Spektakl odbædzie siæ 17 grudnia 2006 roku (niedziela)
o godz. 16.00 w Gminnym Oúrodku Kultury w Koñskowoli.



zapada w pamiæci na dùuýej. Piàtkowe popoùudnie spædziliúmy 
na obowiàzkowym spacerze po holenderskim miasteczku. 
Holandia to kraj bardzo liberalny, a przez to ciekawy 
kulturowo. Niemal z kaýdym przechodniem moýna 
porozmawiaã po angielsku, bowiem Holendrzy mówià w tym 
jæzyku niemal jak w ojczystym. Z ciekawostek, które mogà 
zdziwiã i zainteresowaã Polaka, warto wspomnieã np. to, ýe na 
ulicach moýna spotkaã kobietæ ksiædza, czy pana z mocnym 
makijaýem i w sukience.  Niemniej jednak Holendrzy sà 
bardzo mili i przyjaêni i wydaje siæ, ýe nasi zawodnicy cieszyli 
siæ wielkà popularnoúcià. 

Multimedalistà w tych zawodach okazaù siæ Sebastian 
Chudzik ze Starej Wsi, który zdobyù medale w: walkach, 
formach, wùadaniu broni¹, chil sung (kategoria ukùad), ale i tak 
nie jest pocieszony, bo jak sam stwierdziù: „nie udaùo siæ 
zdobyã medalu w ùamaniu desek”. Równie dobrze 
zaprezentowaù siæ Damian Gæbal, teý ze Starej Wsi. Pierwszy 
zùoty medal w konkurencji walk zdobyù Mateusz Rusek
z Poýoga. 

Do koñca roku 2006 nasi reprezentanci majà zaplanowany 
udziaù w trzech imprezach: II Mistrzostwach Polskich w Moo 
Duk Kwan Tang Soo Do w Brodnicy, Mistrzostwach 
Opolszczyzny w Taekwondo oraz Miædzynarodowym 
Pucharze Úwidnika. Proszæ trzymaã kciuki za naszych. Na 
stronie www.tangsoodo.pl moýna zobaczyã filmy z naszych 
zawodów.

Marcin Kostyra
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Úniegu wciàý nie ma, wiæc jak przyjedzie do nas Mikoùaj? – 
martwiùy siæ dzieci. Ale Mikoùaj, to postaã idàca z duchem 
czasu, doskonale sobie poradziù i dotarù do wszystkich 
grzecznych dzieci. Byù teý w Oúrodku Kultury w Koñskowoli 
(trochæ z wyprzedzeniem, bo przecieý ma mnóstwo pracy),
a dotarù aý z Wrocùawia, skàd przywiózù artystów z Teatru na 
walizkach. Choã para aktorów nic nie mówiùa, bo odegraùa 
widowisko pantomimiczne, to rozweseliùa grupæ dzieciaków 
do ùez. Zrobili jeszcze coú fajnego – zahipnotyzowali tych, 
którzy w Mikoùaja nie wierzà. A dobrze im tak!

B.F.

Nowoczesny Mikolaj

Wiosna bædzie wyzwaniem
Przed miesiàcem zakoñczyùy siæ rozgrywki ligowe rundy 

jesiennej, sezonu 2006/2007, piùki noýnej druýyny naszego 
„Powiúlaka”. Czas wiæc na dokonanie pierwszych 
podsumowañ. Zdecydowanie wiæcej powodów do 
zadowolenia daùy dwie grupy mùodzieýowe – trampkarzy 
starszych i juniorów przy klasie „A”. Pierwsza z grup 
zakoñczyùa rozgrywki na 6 miejscu z dorobkiem 13 pkt. Takýe 
szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 10 pkt. zajmujà juniorzy 
(po ostatecznej weryfikacji, uwzglædniajàcej 3 punkty meczu 
w Stæýycy, najprawdopodobniej druýyna awansuje na
3 miejsce). Z jednym tylko zwyciæstwem i jednym remisem 
druýyna seniorów zajmuje 9 miejsce w tabeli klasy „A”.
W bardzo wyrównanej grupie, w której znalazù siæ zespóù 
„Powiúlaka” w obecnym sezonie, bez wàtpienia duýy wpùyw 
na wyniki meczów miaù brak doúwiadczenia wiækszoúci 
grajàcych, jak i brak w skùadzie kilku podstawowych 
zawodników. Aczkolwiek sytuacja wyjúciowa do wiosennej 
rundy rewanýowej nie jest komfortowa, budujàcy jest fakt 
znacznego odmùodzenia zespoùu i bardzo duýego 
zaangaýowania w rywalizacjæ o miejsce w podstawowym 
skùadzie. Rywalizacja dotyczy nie tylko pierwszego zespoùu, 
ale takýe i grupy juniorów. Wiele bædzie zaleýaùo od wùaúciwie 
przepracowanego zimowego okresu przygotowawczego.
W odbywajàcych siæ obecnie treningach (minimum dwa razy 
w tygodniu) uczestniczy regularnie 25-30 zawodników. Nie 
mniej jednak runda wiosenna bædzie dla naszego zespoùu 
olbrzymim wyzwaniem.

Arkadiusz Gaùàzka

Kolejne zawody – kolejne medale
Po raz czwarty zawodnicy z Klubu Centrum Tang Soo Do

z sekcji w Koñskowoli, wziæli udziaù w zawodach 
miædzynarodowych, a po raz „nasty” w sportowych. Tym 
razem ponownie odwiedziliúmy Groningen, miasto na 
póùnocy Holandii. Rok temu zawodnicy z Koñskowoli
(5 osób) zdobyli 9 medali. W tym roku: Sebastian Chudzik, 
Damian Gæbal i Mateusz Rusek, zdobyli aý 8 medali. Po raz 
kolejny moýna powiedzieã, ýe nasi chùopcy majà wielki talent, 
który wspaniale rozwijajà w naszym klubie. 

Wyjechaliúmy juý w czwartek wieczorem, by byã na 
miejscu w piàtek ok. poùudnia. Podczas 20 godzinnej jazdy 
busem, byù czas na rozmowy powaýne i niepowaýne, ale 
wùaúnie to dziæki wspólnym i dùugim podróýom kaýdy wyjazd 

SPORT W GMINIE
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grudzieñ

GRUDNIOWI  SOLENIZANCI

« W Mikoùaja (6.XII), gdy deszcz wszædzie, caùa zima lekka 
bædzie.

« Tomasza (21.XII) najdùuýsza noc nasza.
« W jakim blasku Bóg siæ rodzi (24.XII), w takim caùy styczeñ 

chodzi.
« Wigilia (24.XII) jasna, úwiæty Jan (27.XII) ciemny, obiecujà 

rok przyjemny.

Ewa (24.XII) - z hebrajskiego Hawla czyli ýycie, dajàca ýycie, 
rodzàca, matka; wg Biblii Ewa byùa pierwszà kobietà na ziemi, ýonà 
Adama i matkà wszystkich ludzi. Do jæzyka polskiego imiæ to 
przeszùo z ùaciny – Eva. W Polsce odnotowane jest od XIII w. jako 
Ewa oraz Jewa. Od úredniowiecza naleýy do najpopularniejszych 
imion kobiecych w Polsce, chociaý ostatnio jest rzadziej nadawane. 
Ewa to kobieta zdecydowana, pracowita, nieco chmurna, 
zazdrosna, ale posiadajàca bogactwo czuùoúci i miùoúci. Ma dobrà 
intuicjæ, ale nie ufa jej. Woli spokojnie podàýaã utartymi úcieýkami, 
niý rzucaã siæ w przygody. Jest zdolna do gùæbokiej przyjaêni, ale 
ogranicza liczbæ przyjacióù i starannie ich dobiera. Interesujà jà 
zajæcia, w których trzeba dawaã duýo z siebie, a najpiækniejszym
z nich jest pozycja matki rodziny. Lubi takýe zawody, w których ma 
kontakt z dzieãmi i z chorymi. Moýe byã lekarkà, pielægniarkà
i zakonnicà.

Zdrobnienia tego imienia to: Ewka, Ewunia, Ewusia.

Adam (24.XII) – biblijne imiæ mæskie; wg Biblii Adam byù 
pierwszym czùowiekiem na Ziemi stworzonym przez Boga. 
Pochodzenie imienia nie jest w peùni wyjaúnione, na ogóù  
przyjmuje siæ jego hebrajskie pochodzenie, gdzie adamah – znaczy 
ziemia, rola lub czùowiek powstaùy z ziemi, a takýe màý, ojciec 
rodu. W naszym kraju znane jest od XII w. w kilku postaciach: 
Adam (1149), Adem (1426), Jadam (1399) i Jedam (1425). Imiæ to 
byùo doúã czæsto nadawane, a szczególnie w rodzinach , w których 
dzieci chorowaùy i umieraùy, imiæ Adam miaùo temu zapobiec; 
niekiedy nadawano je dzieciom nieúlubnym.

Adam – lubi trzymaã siæ faktów, ale czæsto nie dowierza  swoim 
umiejætnoúciom i traci samodzielnoúã. Spokojny, dyplomatyczny; 
przoduje w szkole. Dùugo kocha w tajemnicy, ale w miùoúci wierny. 
Przyszùoúã w usùugach lub handlu. Oszczædny aý do skàpstwa, 
czæsto bardzo uparty!

Wúród wybitnych Polaków nosili je m.in.: Adam Naruszewicz 
(1733- 1796), poeta i historyk; Adam Jerzy Czartoryski (1770 – 
1861), przywódca obozu „Hotel Lambert” na emigracji w Paryýu; 
Adam Mickiewicz (1798- 1855), wielki polski poeta romantyczny; 
Adam Asnyk (1838 – 1897), poeta, pozytywista; Adam Antoni 
Kryñski (1844- 1932), jæzykoznawca, wspóùautor „Sùownika 
jæzyka polskiego”, profesor Uniwersytetu we Lwowie i Warszawie; 
Adam Stefan Sapieha (1867- 1951), kardynaù, biskup krakowski; 
Adam Chmielowski (1846 - 1916) zwany „Bratem Albertem”, 
malarz, apostoù ubogich, zaùoýyciel dwóch rodzin zakonnych.

Zdrobnienia: Adaú, Adasiek, Adamek, Adamuú, Adasieczek. 
Imiona Ewa i Adam naleýà w Polsce do czæúciej spotykanych
i „ýelaznych”, to jest nie ulegajàcych zmianie mody.

PHILIP PULLMAN – Przerwany most i „Tatuaý
z motylem” brytyjskiego pisarza, to powieúci dla dorastajàcej 
mùodzieýy. Twórca sùynnej trylogii fantasy „Mroczne materie” 
(stworzyù tam úwiaty, w których úcierajà siæ ze sobà anioùy, 
religia sùuýy zniewoleniu,), w atrakcyjny sposób poùàczyù kilka 
elementów – wartkà akcjæ niebanalnà fabuùæ okraszonà 
wàtkiem kryminalnym i tajemnicami rodzinnymi, oraz 
rozterki nurtujàce wspóùczesnych nastolatków, takie jak 
pierwsza miùoúã i poszukiwanie wùasnego „ja”.

Ginny ukoñczyùa wùaúnie szesnaúcie lat. Choã wyróýnia siæ 
afrykañskimi rysami twarzy i czarnym odcieniem skóry, z racji 
wychowania czuje siæ biaùà. Kocha muzykæ Chopina i ojca, 
trzydziestosiedmioletniego Anglika o urodzie gwiazdora 
filmowego, z którym mieszka w malowniczym domu
w nadmorskiej wiosce w Walii. W przyszùoúci pragnie 
studiowaã sztukæ w Paryýu. Po urodzonej na Haiti matce, która 
zmarùa tuý po porodzie, odziedziczyùa talent malarski. 
Nieoczekiwana wizyta w domu inspektora socjalnego i powrót 
chùopaka, w którym siæ podkochiwaùa, przewracajà jej 
uporzàdkowany úwiat do góry nogami. Najpierw dowiaduje 
siæ, iý ma przyrodniego brata. Potem stopniowo wszystko, co 
usùyszaùa o swoim pochodzeniu, okazuje siæ kùamstwem. Kim 
naprawdæ jest? Jakie tajemnice i tragedie kryje jej przeszùoúã? 
Czy ma szansæ na ýycie, jakie sobie wymarzyùa?

KYLIE FITZPATRICK – urodziùa siæ w 1964 roku
w Kopenhadze, mieszkaùa w Anglii, Ameryce i Australii. 
Pracowaùa jako aktorka, grajàc m.in. w serialu telewizyjnym 
„Mission impossible”. Zrezygnowaùa jednak z kariery 
aktorskiej i zaangaýowaùa siæ w produkcjæ filmów fabularnych 
i dokumentalnych. Obecnie pracuje jako scenarzystka. 
Sekretny wàtek to jej powieúciowy debiut. Przeznaczenie 
zapisane niãmi. Madeleine, mùoda wykùadowczyni
z uniwersytetu w Caen, otrzymuje od mieszkajàcej w Anglii 
matki, Lydii, dziwny ùaciñski tekst. Zaintrygowana, zaczyna 
go tùumaczyã, ale pracæ przerywa nagùa úmierã Lydii. Podczas 
przygotowañ do pogrzebu Madeleine dowiaduje siæ, ýe 
przysùany przez matkæ fragment pochodzi ze starego 
pamiætnika, wùasnoúci sióstr Broder, jej kuzynek. Proponujà 
one Madeleine, aby przeùoýyùa caùy rækopis na angielski. 
Fascynujàca opowieúã o powstaniu jednego z najsùynniejszych 
dzieù úredniowiecznej Europy, tkaniny z Bayeux, okazuje siæ 
zarazem historià przodków tùumaczki, zajmujàcych siæ od 
wieków sztukà haftu, z której sùynæùa Anglia. Pod wpùywem 
tych przeýyã Madeleine nie tylko otrzàsa siæ ze smutku
i ýaùoby, lecz takýe znajduje siùy, by zamknàã dræczàce jà 
sprawy z przeszùoúci i znaleêã nowà miùoúã.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Biaùota Anna 88 Skowieszyn
Úwitek Janina 81 Skowieszyn
Polak Jan 78 Rudy
Król Mieczysùaw 94 Rudy
Mrozek Zofia 64 Chrzàchów
Spasówka Józefa 81 Stary Poýóg
Gaùæzowski  Eugeniusz 75 Nowy Poýóg
Borzæcka Adela 89 Witowice
Bartuzi Jacek 30 Chrzàchów
Murat Kazimierz 57 Mùynki



O wysokim statusie majàtkowym Witkowskich úwiadczà 

nie tylko dokumenty poúwiadczajàce ufundowanie prebendy 

przy koúciele farnym, ale i stroje grobowe.

Czepek, wraz z trzewikami, przekazany zostaù we wrzeúniu 

2005 r. do konserwacji dr Annie Dràýkowskiej oraz

dr Maùgorzacie Grupie z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Mikoùaja Kopernika w Toruniu.

Obie Panie naleýà do najlepszych konserwatorów w Polsce. 

Kierowaùy m.in. pracami konserwatorskimi w Katyniu, 

Charkowie i Miednoje, a za prace w kryptach Archikatedry 

Lubelskiej uhonorowane zostaùy w Brukseli nagrodà „Europa 

Nostra”. 

Mimo znacznego zniszczenia czepka, w chwili obecnej 

moýna juý oceniã, jak piækny byù kilkaset lat temu.

Szerszy opis czepka zamieszczony zostanie w ksiàýce 

autorstwa dr Anny Dràýkowskiej

Przemysùaw Pytlak

W czasie I eksploracji Krypty Póùnocnej, zwanej równieý 

Opaliñskich (w koœciele parafialnym w Koñskowoli), 

zabezpieczono leýàcy na posadzce czepek, pochodzàcy 

zapewne z trumny Elýbiety Witkowskiej, ùowczyni 

czerniechowskiej (zm. 1763).  Pochowana w tej krypcie 

rodzina Tomasza Witkowskiego (ùàcznie cztery osoby) byùa 

zaprzyjaêniona z Sieniawskimi i Czartoryskimi. 

W 1739 w Warszawie, ksiæýna Maria Zofia z Sieniawskich 

Czartoryska wyraziùa zgodæ na ustanowienie przy koúciele 

parafialnym tzw. prebendy. Jej fundatorem byù Tomasz 

Witkowski, ùowczy czerniechowski. Za zgodà Czartoryskiej 

zapisaù na poùowie miasta Koñskowoli oraz folwarku 

koñskowolskim sumæ 7500 zùotych (majàtek na owe czasy 

ogromny), w zamian za co wùaúciciele miasta zobowiàzali siæ 

wypùacaã koúcioùowi farnemu rocznie odsetki od tej sumy

w wysokoúci 6,2%. Naleýna z tego tytuùu kwota stanowiùa 

ofiaræ za modlitwy, jakie mieli sprawowaã tzw. ksiæýa 

mansionarze. Co úroda miaùa byã odprawiana msza w intencji 

Jana i Katarzyny Druýbackich oraz Konstancji 

Anny Witkowskiej, zmarùej w wieku ok. 4 lat 

córki fundatora (pochowanej w krypcie 

póùnocnej). W kaýdà sobotæ miaùa byã 

odprawiana msza úpiewana do Najúwiætszej 

Maryi Panny za fundatorów i ich dzieci oraz za 

wszystkich zmarùych z tego rodu. Oprócz tego 

cztery razy do roku w wyznaczone dni miaùy byã 

odprawiane úpiewane msze „rekwialne” (ze 

úpiewem „Requiem”). O tym, jak znaczna byùa to 

prebenda úwiadczy fakt, ýe z dochodów 

pùynàcych jako procent od kwoty zapisanej na 

mieúcie i folwarku, utrzymywano dwóch ksiæýy 

„mansionarzów” oraz dwóch „koúcielnych”, 

którzy winni pomagaã przy úpiewie w czasie 

wskazanych mszy. Warto dodaã, ýe wieczna 

lampka, która wisi w prezbiterium koúcioùa 

parafialnego, w úwietle inwentarzy z XVIII w., 

ufundowana zostaùa wùaúnie przez rodzinæ 

Witkowskich.

Czepek z krypty Opaliñskich

Czepek przed konserwacj¹

Fragmenty haftu

Czepek po konserwacji



NASZE GWIAZDY

„Œpiewaj¹cy Seniorzy” w trakcie prezentacji konkursowej

na VII Jesiennym Przegl¹dzie Twórczoœci Artystycznej (od lewej): 

Cecylia Kowalik, Zofia Lewtak, Kazimiera Duda, Maria Próchniak, 

Anna Sadurska, Wac³aw Kowalik, Irena Æwik³a, Genowefa 

Pachocka, Jadwiga Olszewska, Dominika Gêbal

Nagroda g³ówna -

Puchar burmistrza Dêblina

dla „Œpiewaj¹cych Seniorów”

 Jest w orkiestrze dêtej si³a – solistka Magdalena Weso³owska i orkiestra pod kierunkiem Mariana Stankiewicza
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