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Taki ma³y puchar, a tyle radoœci

Pani Dorota ciekawie opowiada o naszych zabytkach

Oni najlepiej znaj¹ historiê Koñskowoli
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Tak jak co roku swoje prace na Wystawie TRA prezentuj¹ (od lewej):
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Interpretacja wierszy urzek³a nawet ich autorkê, Zuzannê Spasówkê

Urocze tancerki przyci¹gnê³y uwagê radnych i nie tylko

Najwiêksz¹ ozdob¹ korowodu by³y przedszkolaki
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Szanowni Pañstwo,

Od ponad juý dwóch miesiæcy mamy 
Rzàd wiækszoúciowy, wspierany przez 
koalicjæ PiS – Samoobrona – LPR. Jest to na 
pewno koalicja trudna i wymagajàca, 
koalicja rozsàdku i odpowiedzialnoúci. 
Mimo, ýe przez ten czas nie raz pojawiaùy 
siæ sprawy bardzo trudne, rozbieýne 
poglàdy koalicjantów, to jednak jak na razie 
dobro Polski i chæã wprowadzania zmian 
przewaýa. Jesteúmy w trudnym czasie dla 
kaýdej koalicji, w okresie przed wyborami 

samorzàdowymi. To nie sprzyja harmonijnej wspóùpracy, gdyý kaýde 
ugrupowanie polityczne dàýy do pokazania w jak najwiækszym 
stopniu swojej autonomicznoúci.

Nie mniej jednak ýywiæ nadziejæ, ýe koalicja przetrzyma tæ próbæ
i bædzie mimo tego trudnego czasu nadal funkcjonowaùa. Mam 
nadziejæ, ýe udowodni swoim oponentom –  opozycyjnej koalicji 
SLD – PO, ýe pozbawiona realnych podstaw krytyka, kùamstwa
i ironia, to nie droga do rozwoju Polski.

Praca parlamentarna przybraùa na sile. Posùowie pracujà nad coraz 
to wiækszà liczbà projektów ustaw. I sà to regulacje bardzo waýne 
zarówno dla Polski, jak i spoùeczeñstwa. Nie sposób nie wymieniã 
tutaj ustawy o biopaliwach, o spóùdzielniach mieszkaniowych, czy 
teý nowelizacji kodeksowych.

Ja równieý zmieniùam komisjæ sejmowà. Zostaùam odwoùana
z Komisji Polityki Spoùecznej, a nastæpnie powoùana do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnætrznych, gdzie od razu zostaùam 
przydzielona do pracy w nadzwyczajnej podkomisji ds. rozpatrzenia 
poselskich projektów ustaw o sùuýbie cywilnej i pañstwowym 
zasobie kadrowym. Ustawy te w duýym stopniu zmieniajà zasady 
dziaùania sùuýby cywilnej, uelastyczniajà oraz dostosowujà jà do 
konstytucyjnych jej aspektów czyli bezstronnoúci, apolitycznoúci, 
rzetelnoúci.

Na 20-tym posiedzeniu Sejmu zostaùa powoùana Nadzwyczajna 
Komisja ds. Zmian w Konstytucji RP, której równieý jestem 
czùonkiem. Na razie zajmujemy siæ przedùoýonym przez Prezydenta 
RP projektem zmiany Konstytucji w zakresie europejskiego nakazu 
aresztowania, ale niewykluczone, ýe w przyszùoúci zajmie siæ innymi 
propozycjami zmian najwaýniejszej dla nas Polaków, ustawy.

Oprócz prac úciúle zwiàzanych z pracà w Parlamencie
i obowiàzkami posùa, wspóùpracujæ równieý z Wójtem Gminy 
Koñskowola – Panem Stanisùawem Goùæbiowskim. Wspólnie 
odbyliúmy spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Lublinie oraz w Warszawie w sprawie
II etapu budowy obwodnicy Puùaw i zapewnienia wùaúciwego 
poùàczenia naszej Gminy z tà obwodnicà. Jestem przekonana, ýe 
nasza wspóùpraca i przyszùe dziaùanie przyczyni siæ do jeszcze 
lepszego rozwoju Gminy.

W ostatnim miesiàcu goúciùam równieý w Sejmie 2 wycieczki:
z Koñskowoli – czùonków i sympatyków Stowarzyszenia Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego „Fara Koñskowolska” i z Osin – chùopców 
z Grupy Rekonstrukcji Historycznych pod opiekà ks. Andrzeja 
Mizury. Oprócz zwiedzania gmachu Parlamentu, zapoznania siæ
z jego pracami i funkcjonowaniem, zwiedziliúmy równieý Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które powstaùo dziæki usilnym staraniom 
Pana Prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

Poseù Maùgorzata Sadurska

Prosto z Wiejskiej

Teraz juý bezpiecznie
Wzmoýony ruch pojazdów na krajowej 17-ce (Warszawa – Lublin) 

budziù ciàgùe obawy o bezpieczeñstwo dzieci z Chrzàchówka, które 
wùaúnie tà ruchliwà drogà musiaùy chodziæ do szkoùy
w Chrzàchowie. Musiaùy, ale juý nie muszà. Z inicjatywy wùadz 
gminy jesienià ubiegùego roku zostaù wybudowany chodnik dla 
pieszych. Chodnik biegnie od szkoùy do Chrzàchówka, wzdùuý drogi, 
ale w pewnym oddaleniu od niej, dajàc poczucie i gwarancjæ 
bezpieczeñstwa pieszych, bo o to przecieý chodziùo. Zostaù 
wybudowany ze úrodków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. 23 czerwca br. dokonano oficjalnego otwarcia
i poúwiæcenia chodnika. W uroczystoúci uczestniczyù poseù 
poprzedniej kadencji, Zygmunt Jerzy Szymañski, który skutecznie 
przyczyniù siæ do realizacji inwestycji, przedstawiciele Zarzàdów 
(Wojewódzkiego i Powiatowego) Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz caùa spoùecznoúã szkolna. Uroczystoúã, poùàczona
z zakoñczeniem roku szkolnego, rozpoczæùa siæ Mszà úw. 
odprawionà w kaplicy w Chrzàchowie, po czym dokonano przeciæcia 
wstægi, a ksiàdz proboszcz Piotr Trela chodnik poúwiæciù.

Byùy kwiaty i sùowa wdziæcznoúci wypowiadane przez rodziców,
a takýe przez wójta pod adresem posùa i inwestora.

R.

Uwaga rolnicy!
Przypominamy, ýe w dniu 1 kwietnia 2006 r. weszùa w ýycie ustawa 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napædowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379
z 2006 r.), oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49. Zwrot 
podatku akcyzowego przysùuguje producentowi rolnemu (osobie 
fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie bædàcej 
osobà prawnà) bædàcemu posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, na którym prowadzona 
jest dziaùalnoúã rolnicza.

Wnioski o zwrot w/w podatku (wraz z zaùàcznikami) naleýy 
skùadaã w sekretariacie Urzædu Gminy lub w pokoju nr 24, w terminie 
od 1 wrzeúnia 2006 r. do 30 wrzeúnia 2006 r.

Wzór wniosku moýna znaleêã w Dzienniku Ustaw ( Dz. U. Nr 103, 
poz. 706 z 2006 r.). Sà równieý do pobrania w Urzædzie Gminy lub na 
stronie  internetowej.

Jednoczeúnie przypominamy, iý szczegóùowe informacje na 
powyýszy temat byùy publikowane w poprzednim numerze „Echa 
Koñskowoli”.

Informacjæ opracowaùa Sekretarz Gminy
Stanisùawa Noworolnik

Kolejny dar dla straýy
Obecny rok jest wyjàtkowo hojny dla straýaków z Koñskowoli. Na 

wiosnæ, z okazji 85-lecia, jednostka otrzymaùa nowy samochód 
bojowy, zaú latem, czyli 4 lipca, samochód osobowy marki 
DAEWOO POLONEZ - CARO 1,6. Ten ostatni jest równieý darem 
jubileuszowym. Co prawda nie zszedù prosto z taúmy (rok produkcji 
1997), ale za to jest w bardzo dobrym stanie i z niewielkim 
przebiegiem na liczniku. Polonez zostaù przekazany nieodpùatnie 
jednostce OSP uchwaùà Zarzàdu Powiatu Puùawskiego przez 
dyrektora Powiatowego Urzædu Pracy w Puùawach, Andrzeja 
Gawædæ.

Aktu przekazania dokonano na dziedziñcu Starostwa 
Powiatowego w obecnoúci starosty Mariana Ýaby i zastæpcy 
komendanta powiatowego, mùodszego brygadiera Grzegorza 
Podhajnego, zaú osobami przejmujàcymi byli: Grzegorz Kozak - 
prezes OSP w Koñskowoli, Grzegorz Kuta i Piotr Usarek.
O sprawnoúci pojazdu straýacy przekonali siæ w trakcie powrotu do 
Koñskowoli. Samochód bædzie sùuýyù do celów operacyjnych – 
przewozu ochotników na dùugotrwaùe akcje oraz celów 
prewencyjnych i organizacyjnych.

B.F.
Ostatnie ciêcie wstêgi wykona³ uczeñ (Fot. Tomasz Stefañski)
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Kto jest kim w Koñskowoli

Iwona Stochmal

- Powstanie tej placówki jest równieý Pani zasùugà.
- Od poczàtku, tj. od paêdziernika 1997 roku, uczestniczyùam 

w budowaniu sieci wsparcia dla osób niepeùnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi. Praca w úrodowisku pozwoliùa 
mi poznaã problemy i potrzeby osób niepeùnosprawnych i ich 
rodzin. Byùam koordynatorem w przygotowywaniu bazy 
lokalowej do podjæcia dziaùalnoúci Úrodowiskowego Domu 
Samopomocy. Od stycznia 2004 roku peùniùam funkcjæ 
Kierownika Zespoùu Úrodowiskowego Domu Samopomocy, 
odpowiedzialnego za pracæ merytorycznà.

-  Wróãmy do poczàtków pracy  z  osobami  
niepeùnosprawnymi.

- Budowanie sieci wsparcia dla osób niepeùnosprawnych
w Gminie Koñskowola wiàýe siæ z utworzeniem 
specjalistycznych usùug opiekuñczych. To byùo pierwsze 
wyciàgniæcie ræki do tych osób i ich rodzin. Poczàtkowo zajæcia 
odbywaùy siæ w domu podopiecznego. Jednak indywidualne 
spotkania stawaùy siæ niewystarczajàcà formà pomocy, 
zaistniaùa potrzeba integracji tych osób. Pierwsze spotkania 
zaaranýowano w plenerze podczas spacerów i wycieczek. Chæã 
spotykania siæ w grupie zrealizowano poprzez oddanie 
niewielkiego pomieszczenia w Urzædzie Gminy (magazynka) 
na pracowniæ specjalistycznych usùug opiekuñczych.
W skromnych, aczkolwiek neutralnych warunkach, 
podopieczni rozwijali swoje zainteresowania, nawiàzywali 
przyjaênie itp. Z czasem potrzeby byùy wiæksze, coraz 
liczniejsza grupa wyraýaùa chæã uczestnictwa w prowadzonych 
zajæciach. Dla harmonijnego przebiegu opieki nad osobami 
niepeùnosprawnymi niezbædne staùo siæ utworzenie 
Úrodowiskowego Domu Samopomocy. Po zaadoptowaniu
i wyposaýeniu dwóch pomieszczeñ z otrzymanych úrodków
z programu pt. „Budowanie sieci oparcia spoùecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi” przygotowano bazæ lokalowà. 
Od stycznia 2002 roku Úrodowiskowy Dom Samopomocy 
rozpoczàù swojà dziaùalnoúã jako komórka Oúrodka Pomocy 
Spoùecznej. Ta forma wsparcia stworzyùa moýliwoúã 
organizowania peùniejszej oferty zajæã terapeutycznych jak teý 
przyjæcia wiækszej liczby osób potrzebujàcych.

Od stycznia 2006 roku Úrodowiskowy Dom Samopomocy 
jest samodzielnà jednostkà organizacyjnà Gminy Koñskowola. 
Obecnie biorà udziaù w zajæciach terapeutycznych 23 osoby, 
liczba zainteresowanych zwiæksza siæ.

- Jakie formy pracy prowadzi ÚDS?
- Praca z osobami niepeùnosprawnymi jest systemem 

skoordynowanych oddziaùywañ. Aktywizacjæ dostosowanà do 
potrzeb i moýliwoúci psychofizycznym uýytkowników 
prowadzi siæ przez treningi umiejætnoúci spoùecznych, terapiæ 
zajæciowà, a takýe inne dziaùania wspierajàco - integracyjne.

W naszej placówce prowadzone sà treningi kulinarne, 

Kierownik Úrodowiskowego Domu Samopomocy

Mieszkanka Puùaw. Ukoñczyùa Akademiæ Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyplom magistra uzyskaùa na 

kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej. 

Studia Podyplomowe w zakresie organizacji Pomocy Spoùecznej ukoñczyùa 

na Uniwersytecie Marii Curie – Skùodowskiej w Lublinie – Wydziaù 

Filozofii i Socjologii. Od 1 stycznia 2006 roku peùni funkcjæ Kierownika

w Úrodowiskowym Domu Samopomocy w Koñskowoli.

praktyczne, a takýe higieniczne i kosmetyczne. Treningi 
pozwalajà zdobyã wielu osobom podstawowe umiejætnoúci 
ýycia codziennego i prowadzà do usamodzielnienia. 
Najwiækszà popularnoúcià wúród uczestników cieszy siæ 
terapia zajæciowa, w ramach której odbywajà siæ zajæcia: 
plastyczne, teatralne,  muzyczne, rækodzielnicze,  
rehabilitacyjne i stolarskie. Zaangaýowanie w zajæciach 
pozwala  uczestnikom zapomnieã  o  problemach
i dolegliwoúciach.

Prace  p las tyczne  i  rækodzie ln icze  c ieszà  s iæ  
zainteresowaniem i wzbudzajà podziw na wystawach
i kiermaszach.

Uczestnicy wykazujà duýe zainteresowanie zajæciami 
teatralnymi i muzycznymi, które przysparzajà im duýo 
satysfakcji, zwùaszcza podczas wystæpów publicznych. 
Moýliwoúã udziaùu w prezentowanych spektaklach na 
przeglàdach, festynach i dla spoùecznoúci lokalnej, daje im 
poczucie wùasnej wartoúci i wzmacnia ich psychicznie.

Zajæcia w Úrodowiskowym Domu Samopomocy sà 
uzupeùniane przez dziaùania wspierajàco-integracyjne. 
Obejmujà one: poradnictwo psychologiczne, socjalne, 
psychoedukacje, a takýe udziaù w wycieczkach, wyjazdach, 
imprezach sportowo-rekreacyjnych i kulturowych. Imprezy 
kulturowe i inne umoýliwiajà ksztaùtowanie wùaúciwych 
postaw spoùecznych i tworzà szansæ na prawidùowà integracjæ 
spoùecznà.

Dziaùania terapeutyczne real izowane sà przez 
wykwalifikowanà kadræ: instruktorów terapii zajæciowej, 
instruktora kulturalno - oúwiatowego, aspiranta pracy 
socjalnej. Zajæcia prowadzone sà w atmosferze zaufania, 
serdecznoúci i zrozumienia.

- Ostatnio mówi siæ o dostosowaniu budynku starej szkoùy 
na potrzeby terapii …

- Istotnym elementem w realizacji celów terapeutycznych sà 
warunki lokalowe i úrodki finansowe. Osób potrzebujàcych 
wsparcia jest zbyt duýo na obecne moýliwoúci. W najbliýszym 
czasie niezbædne bædzie pozyskanie nowego budynku oraz 
dostosowanie go do potrzeb osób niepeùnosprawnych. Widzàc, 
ýe wsparcie przynosi poýàdane efekty: zwiækszenie 
samodzielnoúci i aktywnoúci, zmniejszenie poczucie izolacji 
spoùecznej itp. naleýy powyýsze dziaùania rozwijaã i umacniaã.

- Jakie nadzieje wiàýe Pani z pracà na stanowisku 
kierownika samodzielnej jednostki?

- Peùniàc funkcjæ kierownika pragnæ stworzyã odpowiednie 
warunki, aby praca z osobà niepeùnosprawnà, jej rodzinà
i spoùeczeñstwem przynosiùa poýàdane efekty, pozwalajàce 
tym ludziom ýyã godnie w naszym spoùeczeñstwie.

- Oby speùniùy siæ Pani pragnienia. Dziækujæ za rozmowæ.
Rozmawiaùa Boýenna Furtak
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W dniu 20-06-2006 r. obradowaùo Zebranie Przedstawicieli 
Banku Spóùdzielczego w Koñskowoli. Jako najwyýszy organ 
spóùdzielni Zebranie przyjæùo sprawozdania Rady Nadzorczej 
i Zarzàdu Banku za 2005 r., udzieliùo absolutorium wszystkim 
czùonkom Zarzàdu, uchwaliùo nowy Statut, podzieliùo czysty 
zysk osiàgniæty za rok ubiegùy, który zamknàù siæ kwotà 
357.000 zù. Powyýsza kwota zostaùa przeznaczona na fundusz 
zasobowy spóùdzielni.

O kondycji finansowej Banku najlepiej úwiadczà liczby:
* fundusze wùasne Banku, stanowiàce kryterium 

wyposaýenia w kapitaù zaùoýycielski, wyniosùy 2.499 
tys. zù i w porównaniu do 2004 r wzrosùy nominalnie
o 11,2 %;

* wspóùczynnik wypùacalnoúci wyniósù 18,58% co 
úwiadczy, ýe Bank jest bezpieczny i w peùni wypùacalny;

* stopa zwrotu z aktywów (ROA) – 1,77%- informuje ile 
zysku przynosi kaýda  zainwestowana zùotówka 
aktywów;

* stopa zwrotu z kapitaùu – 14,99%, w porównaniu ze 
skalà inflacji wskazuje na realne odtwarzanie kapitaùu
w Banku;

* suma bilansowa wyniosùa 20.142 tys. zù  i w stosunku do 
grudnia 2004 r. byùa wyýsza o 7,1 %;

* wielkoúã funduszu udziaùowego, zgromadzonego przez 
905 czùonków to kwota 439 tys. zù.

W sprawozdaniach i dyskusji podkreúlono rolæ Banku jako 
integratora spoùecznoúci lokalnej. Bank Spóùdzielczy
w Koñskowoli wspomagaù finansowo inicjatywy organizacji 
spoùecznych - gùównie Ochotniczych Straýy Poýarnych. 
Dziaùalnoúã  na rzecz úrodowiska  zapisana jest nie tylko
w misji Banku, ale przede wszystkim w úwiadomoúci jego 
czùonków, którzy pochodzà z tego úrodowiska, w nim 
mieszkajà i pracujà, korzystajà na co dzieñ z bankowego 
wsparcia. To przekonanie o potrzebie sùuýenia swojemu 
úrodowisku jest takýe siùà napædowà, która pozwala bankowi 
spóùdzielczemu stale siæ rozwijaã, unowoczeúniaã i coraz  
lepiej sùuýyã miejscowej spoùecznoúci.

Zebranie Przedstawicieli stanowiùo doskonaùà okazjæ do 
odbycia gospodarczej dyskusji na bieýàce problemy Banku. 
Odbyùo siæ przy duýej frekwencji wynoszàcej 97%.

Zgromadzenie Przedstawicieli dokonaùo wyboru czùonków 
Rady Nadzorczej na nastæpnà, 4 letnià kadencjæ.
W gùosowaniu tajnym do Rady Nadzorczej zostali wybrani:

1. Maria Baj
2. Elýbieta Ciupa
3. Józef Czerniak
4. Krzysztof Duda
5. Mirosùaw Gæbal
6. Mirosùaw Joñczyk
7. Irena Murat
8. Józef  Pajurek
9. Bolesùaw Rodzoú
10. Jan Sumorek
11. Krzysztof Zawadzki

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybraùa 
Prezydium w skùadzie:

1. Krzysztof Zawadzki - Przewodniczàcy
2. Maria Baj - Z-ca Przewodniczàcego
3. Irena Murat - Sekretarz
Rada Nadzorcza podjæùa uchwaùæ o zmianie iloúci 

czùonków Zarzàdu z 5 osób do 3. W zwiàzku z powyýszà 
uchwaùà w gùosowaniu tajnym Rada Nadzorcza 
zaakceptowaùa propozycje Prezesa  Zarzàdu.

Od dnia 26-06-2006 r., Bankiem Spóùdzielczym
w Koñskowoli zarzàdza nowy Zarzàd w skùadzie:

1. Kazimierz Butryn - Prezes Zarzàdu
2. Lucyna Miazek - Z-ca Prezesa Zarzàdu
3. Ewa Domagaùa - Czùonek Zarzàdu
Nasz Bank ma trwaùe podstawy dalszego rozwoju, moýe 

dlatego, ýe jest to polski bank z miejscowym kapitaùem, 
zrodzony z wysiùku i pracy ludzi tu mieszkajàcych, 
úwiadczàcy ýyczliwie i profesjonalnie usùugi wszystkim 
mieszkañcom gminy i okolic. Úrodki ulokowane w tym banku 
pozostajà w gminie i pracujà dla rozwoju tego terenu.

Korzystajàc z okazji Zarzàd Banku pragnie podziækowaã 
wszystkim czùonkom - wspóùwùaúcicielom Banku, za 
zaufanie i zapewniã, iý w roku bieýàcym zrobimy wszystko, 
aýeby nasze decyzje przyczyniùy siæ do dalszego rozwoju 
Banku.

Artykuù sponsorowany

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
w BANKU SPÓÙDZIELCZYM w KOÑSKOWOLI
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Naród, który nie zna swojej przeszùoúci,
nie wart jest swojej przyszùoúci

J. Piùsudski

Szczegóùowy opis dziaùañ w walkach o wyzwolenie 
Koñskowoli przez oddziaùy Armii Krajowej opisaù J. Biaùowàs 
w „Echu Koñskowoli” w czerwcu 1999 r., w artykule pt. 
Ostatni dzieñ okupacji hitlerowskiej w Koñskowoli 25 lipca 
1944. Autor opierajàc siæ na ksiàýkach: J. Úlaski, Ýoùnierze 
wyklæci, Warszawa 1996, oraz K.B. Kotliñski, Puùawscy 
ýoùnierze AK, Puùawy 1999, opisaù szczegóùowe dziaùania 
ýoùnierzy AK w walkach o Koñskowolæ pod dowództwem 
Mariana Sikory, ps. „Przepiórka”., oraz Jerzego Jaskólskiego 
ps. „Zagoñczyk”. Byùo to gùówne i decydujàce uderzenie 
partyzantów w walce o Koñskowolæ.

Autor w wymienionym artykule przytacza równieý 
wspomnienia Aleksandra Sykuta, który opisuje udziaù
w wyzwalaniu Koñskowoli maùego oddziaùu Armii Ludowej. 
W czasie tych walk zginàù Aleksander Leszczyñski, ýoùnierz 
tego oddziaùu i mieszkaniec Koñskowoli. Jan Biaùowàs w tym 
artykule nie wspomina o udziale w walkach ýoùnierzy 
Batalionów Chùopskich. Koñskowolskie Towarzystwo 
Regionalne w wydawnictwie Dzieje Koñskowoli, 1988, tak 
pisze o tych wydarzeniach: Wyzwolenie Koñskowoli nastàpiùo 
25 lipca 1944 w ramach akcji „Burza”. Niemiecki oddziaù 
zmotoryzowany wycofujàcy siæ na Puùawy usiùowaù podpaliã 
osadæ. Z pomocà mieszkañcom przybyù stacjonujàcy
w pobliskich Mùynkach, oddziaù dyspozycyjny Kedywu 
„Przepiórki” i „Zagoñczyka”, który nawiàzaù walkæ
z wrogiem. W trakcie walki, do której przyùàczyùy siæ oddziaùy 
BCh, do osady wkroczyùy wojska radzieckie. Wraz z nimi czæúã 
AK-owców jako desant  czoùgowy uczestniczyùo
w wyzwoleniu Puùaw.

W ksiàýce Ýoùnierze Batalionów Chùopskich ziemi 
puùawskiej (Puùawy 1997) wedùug relacji Stanisùawa Furtaka, 
ps. „Zimny” i Jana Kowalika, ps. „Rym”, tak opisane sà walki 
o Koñskowolæ: W dniu 25 lipca 1944 wspólnie z czoùówkà 
wojsk radzieckich, oddziaù AK pod dowództwem Mariana 
Sikory „Przepiórki” wspomagany przez bechowców
z Wronowa, Mùynek i Sielc, oraz oddziaù BCh pod dowództwem 
Pawùa Kozaka, „Czarnego”, komendanta placówki
z Chrzàchowa rozpoczæùy natarcie na Koñskowolæ. Akowcy 
zaatakowali od strony Mùynek, natomiast oddziaùy BCh od 
strony Witowic. Bechowcy z oddziaùu „Czarnego” 
zaatakowali od tyùu pozycje niemieckie przy cmentarzu, 
skùadajàce siæ z bunkrów i zasieków. Zdezorientowani Niemcy 
opuúcili bunkry bez walki i wycofali siæ, przez co Koñskowola 
zostaùa wyzwolona bez zniszczeñ. Ze strony BCh w walce tej 
wziæli udziaù m.in.: Kowalski Aleksander, komendant placówki 
w Witowicach, Kowalik Jan „Rym”, Kæsik Stanisùaw, Kæsik 
Jan, Murat Franciszek, Ciotucha Jan, Ciotucha Stanisùaw, 
Gorczyca Stanisùaw, Furtak Tomasz, Sykut Tadeusz, Kruk 
Stanisùaw „Jastrzàb”, Furtak Stanisùaw „Zimny”, Dziægiel 
Zenon. W walkach o wyzwolenie Koñskowoli braùy równieý 
udziaù czùonkinie LZK, m.in.: Kruk Henryka, Orowiecka 
Janina, Sumorek Kazimiera i Kæsik Helena. Po zdobyciu 
Koñskowoli, grupa partyzantów BCh wsiadùa na czoùgi 
radzieckie i ruszyùa na Puùawy. Podczas walk o Puùawy zginæli 
m.in.: Murat Paweù, Jakubaszek Bronisùaw, Zdun Stefan.

Tak przedstawione zostaùy wydarzenia tego pamiætnego 
dnia w relacji wyýej wymienionych autorów.

25 lipca bieýàcego roku przypada szeúãdziesiàta druga 
rocznica tych walk. Wúród nas ýyjà jeszcze uczestnicy tych 
wydarzeñ. Dla potwierdzenia udziaùu ýoùnierzy BCh, 

Oni wyzwalali Koñskowolæ 25 lipca 1944 

przytaczam wspomnienia niektórych z nich. Jan Kowalik 
„Rym”- z-ca komendanta placówki BCh w Witowicach, 
obecnie emerytowany ppùk. WP zamieszkaùy w Lublinie, 
mówi: Wraz z ýoùnierzami BCh wyruszyliúmy w kierunku 
Koñskowoli na wieúã, ýe podpalane sà domy przez cofajàce siæ 
wojska niemieckie. W rejonie starego cmentarza przy ulicy 
Kurowskiej zostaliúmy ostrzelani przez okopane wojska 
niemieckie. W niedùugim czasie pojawiùy siæ na szosie Kurów-
Koñskowola, na wysokoúci Góry Witowskiej, czoùgi sowieckie, 
które rozpoczæùy ostrzeliwanie pozycji niemieckich jak 
równieý naszych. Po wyjaúnieniu sytuacji ruszyliúmy do ataku 
wypierajàc Niemców, którzy wycofali siæ. Po zdobyciu 
K o ñ s k o w o l i ,  c z o ù g i  s o w i e c k i e  w y r u s z y ù y
w kierunku Puùaw. Ja, wraz z kilkoma partyzantami, 
wyruszyliúmy na czoùgu w kierunku Skowieszyna i tam 
nastàpiùo zakoñczenie naszej akcji. Natomiast na drugi czoùg 
wsiedli m.in.: Paweù Murat i Stefan Zdun. Czoùg ten zostaù 
spalony przed Puùawami w okolicy Górnej Niwy. Zginæli teý 
tam nasi koledzy. Ponadto w walkach o Puùawy zginàù 
Bronisùaw Jakubaszek.

Pani Henryka Kruk (obecnie zamieszkaùa w Puùawach) 
wraz z koleýankami, m.in Helenà Kæsik, Janinà Orowieckà, 
Kazimierà Sumorek i innymi, byùy sanitariuszkami oddziaùu. 
Nazywane byùy przez kolegów „panienkami z Zielonego 
Krzyýa”, z racji koloru noszonych opasek sùuýby sanitarnej. 
Naleýy nadmieniã, ýe sanitariuszki byùy przeszkolone przez 
doktora Dereckiego z Puùaw, jako pomoc medyczna. Pierwsze 
zdarzenie, jakie zapamiætaùa Pani Henryka, w tym dniu, to 
byùo jej zadanie powiadomienia ýoùnierzy BCh
w Chrzàchowie o akcji na Koñskowolæ. Pamiæta, ýe
z Chrzàchowa szli chùopcy pod dowództwem „Czarnego” 
(Pawùa Kozaka) i doùàczali do nich bechowcy z Witowic. 
Sanitariuszki wkraczaùy do Koñskowoli, gdy jeszcze trwaùa 
strzelanina atakujàcych partyzantów i broniàcych siæ 
Niemców. Dotarli do ulicy Poýowskiej, a nastæpnie gùównà 
ulicà Koñskowoli doszli w pobliýe koúcioùa Úw. Anny. Tu 
spotkali lekko rannego ýoùnierza sowieckiego, który 
oczekiwaù na pomoc swojego oddziaùu. Spotkano teý 
Niemców, ale jako jeñców. Pomimo, ýe Koñskowola byùa 
wyzwolona, to nastæpnego dnia, pani Henryka byùa úwiadkiem 
nalotu niemieckich samolotów na osadæ, jako ýe
z koleýankami wybraùa siæ na pogrzeb A. Leszczyñskiego, 
który zginàù poprzedniego dnia. Po zakoñczeniu walk 
ýoùnierze BCh gasili równieý poýary wzniecone przez 
Niemców. Wspomina o tym Pani Helena Kæsik z Witowic, 
bioràca udziaù jako jedna z sanitariuszek. Ogóùem w walce
o Koñskowolæ straty w ludziach nie byùy wielkie, ale dotkliwe, 
rannych zostaùo piæciu ýoùnierzy AK, zginàù jeden ýoùnierz 
AL, a takýe trzech ýoùnierzy BCh w wyzwalaniu Puùaw.
Z wypowiedzi Jana Kowalika ps. „Rym” wynikaùo, ýe podjæte 
dziaùania przez ýoùnierzy BCh miaùy charakter spontaniczny
i nie byùo wczeúniej ustalonego wspóùdziaùania, byù to po 

Jan Kowalik
„Rym”

Stanis³aw Furtak
„Zimny”
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prostu nakaz chwili. Podobnie jak dziaùanie innych oddziaùów 
BCh, np. udziaù oddziaùu BCh, który pod dowództwem 
Mieczysùawa Gùódzkiego ps. „Huragan”, wyruszyù z okolic 
Ýyrzyna i Osin na wyzwalanie Puùaw.

Sàdzæ, ýe warto wracaã do historii równieý naszych maùych 
ojczyzn, apelowaù o to równieý J. Biaùowàs, aby przypomnieã 
te tak waýne w historii Koñskowoli zdarzenia, w moýliwie 
najpeùniejszym úwietle, zwùaszcza po latach milczenia, jakie 
miaùy miejsce do roku 1989.

W hoùdzie wszystkim, którzy brali udziaù w walkach
o Koñskowolæ, a potomnym ku pamiæci

opracowaù Eugeniusz Polak.

Helena K¹sik
(zdjêcie wspó³czesne)

Henryka Kruk

Zatrzymaj siæ na chwilæ, wspomnij – to byùo 100 lat temu… 
Mieszkañcom Poýoga ciàgle marzyùa siæ wolna i niepodlegùa 
Ojczyzna – Polska. Zaborca rosyjski wcielaù ich do swojej 
armii. Sùuýyli w oddziaùach carskich rozsiani po caùym 
ówczesnym imperium. Niektórzy wracali dopiero po 
kilkunastu latach sùuýby. Trwaùa wojna z Japonià, w której 
brali udziaù i oni, chùopcy z Poýoga. Starsi mieszkañcy Poýoga 
swojà postawà podtrzymywali ducha patriotyzmu ufajàc 
Bogu, ýe zaúwita nowy okres dziejów ojczystych, kiedy 
Polska powróci do wolnych pañstw i skoñczy siæ trwajàca juý 
tyle lat niewola. Ýaden z nich nie wiedziaù, jak to siæ ýyje
w wolnym kraju. Caùà ufnoúã zùoýyli w Bogu i Maryi 
Królowej Polski. Byù rok 1905. Rok 250 rocznicy obrony 
Jasnej Góry. Arcybiskup Wilczewski ze Lwowa gùosiù
z ambon chwaùæ zwyciæskiej Maryi. Wskrzeszaù ducha ojca 
Augustyna Kordeckiego, opatrznoúciowego przeora, którego 
zawierzenie Maryi, jego ufnoúã w jej orædownictwo
i zdecydowana postawa wobec wroga doprowadziùa do 
cudownej obrony Jasnej Góry i zakoñczenia Potopu 
szwedzkiego. Kolejny rok byù wielkim jubileuszem 
wyciszanym przez wszystkich trzech zaborców - 250 rocznica 
zùoýenia úlubów przez króla Jana Kazimierza w Katedrze 
Lwowskiej i ogùoszenia Maryi Królowà Polski. Zaborcy 
szczególnie pilnowali, aby z tego powodu nic w koúciele
i w Polsce siæ nie dziaùo. Bali siæ Maryi, która przez wieki 
ochraniaùa Polaków i byùa zawsze pierwszà, która 
doprowadzaùa do upadku wrogów Ojczyzny. Mùodzieý mæska 
z Poýoga postanowiùa uczciã ten wielki Jubileusz Narodu. 
Podjæli decyzjæ o wybudowaniu w miejscu starego dæbowego 
krzyýa (który staù kilkaset lat) figury Matki Boýej w koronie na 
gùowie. Trzeba nadmieniã, ýe w tym czasie car przegraù wojnæ 
z Japonià i zùagodziù trochæ restrykcje wobec Polaków. Po 
uzyskaniu aprobaty ówczesnego ksiædza proboszcza
i specjalnego pozwolenia od ówczesnych zaborczych wùadz, 
otrzymali zgodæ carskiego urzædu. Oczywiúcie nie ujawnili 
wtedy jak ma wyglàdaã figura. Mùodzieý zaczæùa gromadziã 
fundusze poprzez organizowanie zabaw, wieczorków, loterii 
fantowych. Na zawsze dla mieszkañców Poýoga pozostanie 
tajemnicà, kto byù wykonawcà figury i postaci Matki Boskiej 
w koronie. Wiedziano o tym tylko w domu Michaùa 
Sadurskiego z Poýoga Starego, którego syn Jan byù 
skarbnikiem. Drugi syn Michaùa, Stanisùaw, przekazaù tæ 
wiadomoúã swojemu wnukowi. Poúwiæcenia figury dokonano 
latem 1906 roku. Poúwiæcenia dokonaù proboszcz
z Koñskowoli, ksiàdz Stanisùaw Skórzyñski.

Stanisùaw Sadurski wkrótce poszedù w szeregi armii 
carskiej. Z Poýoga trafiù do Odessy, z Odessy na Syberiæ (úlady 
tamtego pobytu nosiù do úmierci), a z Syberii trafiù na wojnæ 
rosyjsko-austriackà i dostaù siæ do niewoli austriackiej. Trzy 
lata przesiedziaù w obozie jenieckim w okolicach Pardubic

w Czechach. Warunki w obozie byùy straszne, Polaków 
karmili tylko zupà z brukwi (tysiàce jego kompanów zmarùo
z gùodu). Udaùo mu siæ uciec z niewoli. Wædrowaù tylko 
nocami i tak po kryjomu wróciù do Poýoga. W kilka dni po 
powrocie doczekaù siæ odzyskania niepodlegùoúci przez 
Polskæ. Choã Polska byù niepodlegùa wokóù panowaùa wielka 
bieda. Ale on cieszyù siæ, ýe kraj jest wolny, a sam moýe najeúã 
siæ do syta, choãby tylko ziemniaków z solà i razowego 
chleba. Do úmierci nie narzekaù na biedæ i inne niewygody, bo 
to co przeýyù w latach niewoli Ojczyzny byùo najwiækszym 
koszmarem.

W 100 lecie tego wielkiego dla Poýoga wydarzenia moýemy 
nadal podziwiaã piækno wówczas wykonanej figury Matki 
Boýej, przed którà modliùo siæ tysiàce mieszkañców Poýoga
i nie tylko. Wszyscy doznajà jej macierzyñskiej opieki
i wstawiennictwa u Boga, bo jak pisaùa wówczas Maria 
Konopnicka, która przebywaùa przez jakiú czas w Poýogu:

Nigdym ja ciebie ludu nie rzuciùa
Nigdy ci swego nie odjæùa lica
Ja po dawnemu moc twoja i siùa - Bogurodzica
Mieszkañcy Poýoga mogà czuã siæ dumni, poniewaý 

podczas ostatniej pielgrzymki papieýa Jana Pawùa II do Polski 
zmieniono trasæ lotu z Zamoúcia do Warszawy i sam Ojciec 
Úwiæty bùogosùawiù figurkæ i mieszkañców z lotu ptaka.

Stanisùaw Ãwikùa

100 lecie figury w Pozogu
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Od wielu lat fascynowaù mnie oùtarz znajdujàcy siæ
w koúciele úw. Anny w Koñskowoli. Za kaýdym razem kiedy 
na niego patrzæ dostrzegam nowe szczegóùy. To przepiækne, 
„kapiàce zùotem”, barwne dzieùo sztuki, jest gùównà ozdobà 
skromnego wnætrza. Oùtarz powstaù w czasach kiedy  byùo 
wielu niepiúmiennych, dlatego artysta malujàc obraz 
przemawiaù do wiernych czytelnymi symbolami, zastæpujàc 
nimi sùowo pisane. Zasadniczym przesùaniem oùtarza jest idea 
odkupienia. Natomiast rozmieszczenie poszczególnych scen
i sposób przedstawienia postaci ze scenami z ich ýycia, 
atrybutami i ubiorem, stanowi przemyúlanà caùoúã, bædàcà 
úwiadectwem wiedzy teologicznej i znajomoúci symboliki 
religijnej.

Siægnæùam do êródeù, aby zrozumieã co oznaczaùy 
poszczególne elementy umieszczone na obrazach i jakie 
niosùy przesùanie. Najbardziej zaintrygowaù  mnie symbol 
biaùej róýy znajdujàcy siæ w centralnym punkcie najwiækszego 
obrazu tego oùtarza.  Koñskowola znana jest z uprawy  róý. Te 
piækne kwiaty sà bardzo istotnym elementem krajobrazu
i odgrywajà bardzo waýnà rolæ w ýyciu mieszkañców naszej 
gminy. Myúlæ wiæc, ýe wiele osób chætnie uzyska odpowiedê 
na pytanie: czym byùa róýa umieszczona przez artystæ na 
obrazie z 1618 roku?

Koúcióùek otwarty jest dla wiernych tylko raz w roku,
26 lipca. Mam nadziejæ, ýe po lekturze tego artykuùu oùtarz 
bædzie dla wszystkich, którzy bædà go oglàdaã, nie tylko 
dzieùem sztuki, ale ksiægà z której bædà czerpali màdroúã
i wiaræ.

Oùtarz skùada siæ z mensy i nastawy oùtarzowej. W jej skùad 
wchodzi konstrukcja drewniana z dekoracjà snycerskà 
stanowiàca ramy dla zespoùu 7 obrazów. Obrazy te malowane 
sà technikà olejnà na podùoýu drewnianym pokrytym lnianym 
pùótnem. Centralne miejsce w oùtarzu zajmuje obraz úw. Anny 
Samotrzeã. W nastawie obraz úw. Marii Magdaleny,
w szczycie tympanon z póùpostacià Boga Ojca. Skrzydùa 
boczne oùtarza przedstawiajà: od strony lewej - úw. Wojciecha 
i poniýej úw. Jacka Odrowàýa; od strony prawej –
úw. Stanisùawa  i poniýej úw. Floriana.

Jaka jest historia obiektu?
Oùtarz zostaù wykonany po wybudowaniu koúcioùa úw. Anny 

na miejscu dawnego, drewnianego koúcioùa z XIV w. pod 
wezwaniem úw. Marka i úw. Anny. Konsekracja nowego 
koúcioùa odbyùa siæ 16 VI 1613r. przez biskupa Andrzeja 
Pruchnickiego, arcybiskupa kamienieckiego, opata 
sieciechowskiego.  Wyposaýeniem wnætrza zajàù siæ ksiàdz 
Stanisùaw Lisowicz, proboszcz koñskowolski, który 
„potrzebnym sprzætem zaopatrzyù i przyzwoicie 
przyozdobiù”. A takýe „z wùasnych funduszów i ofiar 
wiernych”, ufundowaù oùtarz do tego koúcioùa  w 1618 roku.

Fakt ten  potwierdza umieszczenie na gùównym obrazie 
postaci  fundatora, jego inicjaùów  z herbem rodowym oraz 
daty ukoñczenia obrazu.

Kim byù autor oùtarza?
Jedynym úwiadectwem autorstwa jest napis umieszczony

w dolnej czæúci gùównego obrazu: STANISLAUS 
SZCZERBIC SIEC z datà 1618. O samym malarzu wiadomo, 

ýe artysta posiadù dom na przedmieúciach  Lublina. W aktach 
miejskich jego nazwisko wystæpuje przy róýnych 
okolicznoúciach, ale zapisy nie majà bezpoúredniego zwiàzku 
z jego twórczoúcià artystycznà. Nie wiadomo gdzie uczyù siæ 
rzemiosùa malarskiego. Istnieje dokument z 1605 r., w którym 
Szczerbic  prosiù o przyjæcie go do cechu krakowskiego ze 
wzglædu na brak cechu malarskiego w Lublinie. Wiadomo 
równieý, ýe malarz posiadaù ziemiæ w Sieciechowie. Napis na 
oùtarzu /Siec/ sugeruje, ýe Sieciechów byù miejscowoúcià 
wykonania oùtarza, gdzie Szczerbic mógù posiadaã pracowniæ, 
byã moýe wùasnà lub mieszczàcà siæ przy tamtejszym 
Koúciele Benedyktynów.

W archiwaliach kazimierskich nazwany zostaù Picter Garus, 
co oznacza zræczny, biegùy. To rzadkie okreúlenie úwiadczy
o wielkim uznaniu dla jego twórczoúci.

Najprawdopodobniej pod koniec ýycia Szczerbic byù 
zadùuýony. Przyczynà byùa zapewne dùugoletnia choroba,
w zwiàzku z tym naleýy sàdziã, ýe okoùo 1625 r. zakoñczyùa siæ 
jego dziaùalnoúã i malarz nie podejmowaù juý powaýniejszych 
realizacji artystycznych. W 1632 roku spisaù testament
i prawdopodobnie wkrótce zmarù.

Ciekawostkà jest fakt, ýe oùtarz Szczerbica jest jedynym 
znanym i zachowanym dzieùem mistrza. Róýny poziom 
artystyczny obrazów znajdujàcych siæ na oùtarzu
w Koñskowoli, moýe sugerowaã, ýe podupadajàcy na zdrowiu 
Szczerbic zleciù namalowanie paru obrazów innym artystom.

Samotrzeã
Najwiækszy obraz przedstawia siedzàcych na tronie

i podium  úw. Annæ, Maryjæ i Dzieciàtko. Anna trzyma otwartà 
ksiægæ i uczy czytaã Maryjæ. Lekcja czytania podkreúlona 
zostaùa przez otwartà ksiægæ trzymanà w ræku úw. Anny, na 
którà obydwie kierujà swój wzrok. Zarówno Maryja, jak
i Anna podtrzymujà takýe stojàce pomiædzy nimi Dzieciàtko, 
nad którym przedstawiony jest Duch Úwiæty w postaci 
Goùæbicy. Tylko Dzieciàtko, jako najwaýniejsza postaã
w obrazie, zwrócone jest w kierunku widza. Scena ta naleýy do 
tzw. typu przedstawieñ úw. Anny Samotrzeã. W tle 
przedstawienia umieszczony jest baldachim z odsùoniætymi 
kotarami podtrzymywany z obu stron przez anioùów. 
Podkreúlajà one godnoúã przedstawionych osób. 
Umieszczona w prawej dùoni úw. Anny biaùa róýa – oznaka 
niewinnoúci, jest symbolem dogmatu Niepokalanego 
Poczæcia NMP.  U stóp Maryi umieszczona jest, zwrócona
w prawo, klæczàca figura ksiædza Lisowicza – fundatora 
obrazu – ubranego w biaùà komýæ, ujæta w profilu w postawie 
klæczàcej z gestem modlitewnym, z róýañcem w ræku,
z odkrytà gùowà, u jego kolan znajduje siæ biret. Z tyùu figury 
umieszczony jest napis oraz herb „Przyjaciel”- czerwone serce 
przeszyte strzaùà, a pod nim szaflik, otoczony literami XSZPK 
(Ksiàdz z Zalesia Lisowicz Proboszcz Koñskowolski).
Z prawej strony obrazu w dolnym naroýniku znajduje siæ 
sygnatura malarza oraz data powstania zabytku: 
STANISLAUS SZCZERBIC PRINXIT SIEC…ANNO 
DOMINI 1618.

Úwiæta Maria Magdalena – przedstawiona w otoczeniu 
promieni. Úwiæta dotyka ziemi palcami stóp. Jedna para 
anioùów ujmuje ramiona úwiætej, a druga podtrzymuje jà za 

O³tarz w szczegó³ach
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nogi. Anioùowie przedstawieni sà w chwili unoszenia siæ,
o czym úwiadczà gesty i rozpostarte skrzydùa. Maria 
Magdalena jest okryta wùasnymi wùosami. Ten wizerunek ma 
przypominaã o jej grzesznym ýyciu. Wyraýa to ideæ 
odpuszczenia grzechów przeciwko czystoúci. W tle obrazu – 
urozmaicony krajobraz.

Bóg Ojciec
Caùoúã oùtarza wieñczy szczyt w ksztaùcie trójkàta. Na 

úrodku znajduje siæ obraz, w którym widnieje postaã Boga 
Ojca z gestem bùogosùawieñstwa. Postaã namalowana do 
poùowy, ubrana w niebieskà szatæ z dùugimi rækawami, lewà 
rækæ trzyma na kuli ziemskiej ze zùotym krzyýem.

Úwiæty Wojciech – przedstawiony w postawie stojàcej. 
Ubrany jest w haftowanà kapæ spiætà klamrà z paliuszem
w dalmatyce, z albà siægajàcà aý do ziemi. Spod kapy 
wyciàgniæte ræce, z których lewa spoczywa na piersi, w prawej 
trzyma krzyý. Twarz úwiætego Wojciecha podùuýna, z wàsami, 
okolona zarostem, prawie caùe czoùo nakrywa infuùa. Postaã 
úwiætego przedstawiona na tle górzystego krajobrazu
z architekturà miasta z niebem, na którym widniejà pasma 
obùoków. Z prawej strony postaci, w tle - scena mæczeñstwa
w chwili przebicia úw. Wojciecha wùócznià przez dwóch 
oprawców.

Úwiæty Jacek – obraz wyobraýa úwiætego Jacka na tle 
wnætrza koúcioùa, przed oùtarzem, na którym znajduje siæ 
krucyfiks. Postaã úwiætego Jacka w szatach dominikañskich 
przedstawiona w pozycji klæczàcej, skierowana ku oùtarzowi. 
Nad mensà na obùokach przedstawiona jest w póùpostaci MB
z Dzieciàtkiem na ræku. Pomiædzy gùowà úwiætego a Matkà 
Boskà, znajduje siæ filakteria z napisem- GAUDE FILI 
HYACYNTHE QUIA ORATIONES TUAE GRATAE SUNT 
FILIO MEO. U kolan úwiætego przed stopniami oùtarza  na 
gaùàzkach rozkwitùej lilii leýy otwarta ksiæga.  Na frontowej 
úcianie mensy umieszczony jest herb Odrowàýów – 
Ogoñczyk.

Úwiæty Stanisùaw – przedstawiony w postawie stojàcej
z pastoraùem w lewej dùoni, a prawà rækæ unosi w geúcie 
bùogosùawieñstwa. Ubrany w dùugà albæ, na szyi ma stuùæ 
skrzyýowanà na piersi, oblamowanà zùocistà taúmà, spiætà 
owalnà klamrà. Twarz bez zarostu, na gùowie nasadzona na 
caùe czoùo infuùa. Úwiæty jest lekko pochylony ku 
umieszczonej z prawej strony obrazu, przedstawionej do 
poùowy, postaci ubranego w biaùà szatæ, przepasanà sznurem - 
Piotrawina, który wychodzi z grobu. Z lewej strony úwiætego 
widnieje postaã chùopca w stroju przypominajàcym diakona, 
wyraýajàca stan przeraýenia. Poza grupà postaci przy lewej 
krawædzi obrazu znajduje siæ naroýnik budowli o dwóch 
kondygnacjach z portalem. Z prawej strony obrazu, za 
ogrodzeniem koúcioùa, rozciàga siæ pejzaý o ùagodnych 
górach, u stóp których widnieje sylwetka miasta oraz rzeka. 
Niebo jest czæúciowo przysùoniæte chmurami.

Úwiæty Florian – przedstawiony w wieñcu obùoków
w momencie gaszenia pùonàcego miasta, które znajduje siæ
w dolnej partii obrazu. Pùonàce budowle i mury miejskie, 
przypominajà niektóre budowle ówczesnego Lublina (m.in. 
bramæ krakowskà, koúcióù úw. Michaùa, zamek z donýonem, 

mury miejskie). Úwiæty przedstawiony jest w ruchu, ubrany
w strój wojownika rzymskiego, w prawej ræce trzyma 
pochylony ceber, z którego wylewajà siæ strumienie wody, 
gùowa odkryta a na ramionach rozwiana szata.

Mam nadziejæ, ýe podane informacje o oùtarzu zainteresujà
i zachæcà do oglàdania, podziwiania i kontemplacji. Uwaýam, 
ýe piækno tego dzieùa powinno byã chlubà kaýdego 
mieszkañca Koñskowoli, bowiem jest to prawdziwe 
úwiadectwo przeszùoúci  i tchnienie minionych wieków.

Patroni z oùtarza
Anna (26.VII) - matka Matki Boýej. Wedùug tradycji wraz

z mæýem Joachimem juý w podeszùym wieku wyjednaùa sobie 
modlitwà przyjúcie na úwiat dziecka – Najúwiætszej Maryi 
Panny. Jest patronkà miædzy innymi: matek chrzeúcijañskich, 
wychowujàcych dzieci, poùoýnic, powoêników, mùynarzy, 
piekarzy. Jest orædowniczkà w ubóstwie.

Maria Magdalena (22.VII) - Maria z Magdali, pokutujàca 
jawnogrzesznica, która towarzyszyùa Chrystusowi na Golgotæ 
i której jako pierwszej ukazaù siæ po zmartwychwstaniu. Jest 
patronkà m.in.: fryzjerów, perukarzy, grzebieniarzy, 
studentów.

Wojciech (23.IV) - biskup praski. Wyruszyù nawracaã 
pogan - do Polski w 997 roku, a nastæpnie do Prus. Zginàù 
przeszyty strzaùami. Jego gùowæ zatkniæto na pal. Ciaùo 
úwiætego wykupiù król Bolesùaw Chrobry i pochowaù
w Gnieênie. Jest patronem Polski. W tradycyjnej kulturze 
ludowej w Karpatach poczàwszy od dnia úwiætego Wojciecha 
wyruszano w góry ze stadami owiec.

Jacek (17.VIII) pochodziù z rodziny Odrowàýów, 
dominikanin. Ufundowaù Polsce klasztor tej reguùy przy 
koúciele w Krakowie. Patron Polski. W tradycyjnej kulturze 
ludowej dzieñ úw. Jacka byù úwiætem pasterskim. Pasterze na 
halach modlili siæ do úwiætego o szczæúliwy wypas, zielem 
úwiæconym w dniu Matki Boýej Zielnej okadzano zagrody
z owcami i szaùasy.

Stanisùaw (8.V) - biskup krakowski. Przeciwnik królewski, 
wykazaù siæ wielkà odwagà i zdecydowaniem, stajàc siæ 
obroñcà spoùeczeñstwa wobec silnej wùadzy monarchy. 
Ostatecznie zostaù zabity przez siepaczy Bolesùawa Úmiaùego 
w czasie mszy, którà odprawiaù na Skaùce w Krakowie. Patron 
Polski.

Florian (4.V) - byù  oficerem rzymskim, zginàù za wiaræ 
utopiony w rzece Enns. Patron Krakowa i m.in.: kominiarzy, 
straýaków. Jest orædownikiem w czasie powodzi, poýarów
i sztormów. W tradycyjnej kulturze ludowej deszcze w dniu 
úw. Floriana byùy zapowiedzià dobrych urodzajów.

Dorota Chyl

Opracowano na podstawie:
Dokumentacji historycznej Wzorek J. Koúcióù filialny

p.w. úw. Anny. Oùtarz gùówny. PKZ- m.pis. Lublin 1977
Janicka- Krzywda U.- Patron- Atrybut- Symbol. 

Pallottinum. Poznañ 1973
Zdjæcia do artykuùu na str. 20
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Pismo ukazujàce siæ w cyklu miesiæcznym (a takim jest 

Echo Koñskowoli) ma to do siebie, ýe nie relacjonuje na 

bieýàco wydarzeñ, a wraca do tych, które miaùy miejsce

w ciàgu ostatniego miesiàca. Stanowi w ten sposób swego 

rodzaju kronikæ. Dlatego dziú wracamy do Dni Koñskowoli, 

które miaùy miejsce 17 i 18 czerwca, kuszàc siæ o wyùapanie 

plusów i minusów tej imprezy.

Gminny Turniej Koszykówki

Do rozgrywanego tradycyjnie w te dni Turnieju, w tym roku 

zgùosiùy siæ 3 druýyny. Zaýarta, ale rozgrywana w iúcie 

sportowym stylu walka (na sali gimnastycznej), uplasowaùa 

nastæpujàcà kolejnoúã druýyn:

I miejsce Old Start – zdobywca pucharu ufundowanego 

przez dyrektora GOK,

II – Kaczki Janasa,

III – Reprezentacja Gimnazjum.

XIII Konkurs

Choã w nazwie byùa 13, to Konkurs Wiedzy o Koñskowoli 

nie okazaù siæ pechowy. Spoúród 28 uczestników bioràcych 

udziaù w I etapie, do finaùu zakwalifikowaùo siæ po 5 uczniów 

w dwóch kategoriach wiekowych. Pytania byùy jak zwykle 

trudne (to za sprawà pañ z Biblioteki Publicznej), a dotyczyùy 

zarówno historii osady jak i czasów wspóùczesnych. Jedno

z zadañ finaùowych polegaùo na rozpoznaniu i opisaniu 

przedstawionego na fotografii obiektu i ono wùaúnie nie 

sprawiaùo ýadnych trudnoúci uczestnikom. Iloúã zdobytych 

punktów odzwierciedliùa poziom wiedzy, a tym samym 

zdecydowaùa o zajæciu miejsc:

Kategoria – uczniowie szkoùy podstawowej

I miejsce ex aequo - Honorata Sadurska, Maùgorzata 

Malesza, Michaù Dæbek,

II miejsce - Nikola  Stæpieñ,

III miejsce - Ùukasz Ruùka.

Kategoria – gimnazjaliúci

I miejsce - Sumorek Joanna, II miejsce ex aequo - Katarzyna 

Wyroúlak, Katarzyna Kruk, Izabela Czarnowska,

III miejsce -  Mateusz Kozak.

Wszyscy finaliúci otrzymali wartoúciowe nagrody 

ksiàýkowe.

Úladami naszych przodków

Zapewne wiedza i sposób jej przekazywania przez panià 

przewodnik PTTK, Dorotæ Chyl sprawia, ýe z roku na rok 

wzrasta liczba uczestników przemierzajàcych Koñskowolæ 

úladami przodków. Jak siæ okazuje, najwiækszym 

zainteresowaniem cieszà siæ nasze koúcioùy, które ponownie 

(na ýyczenie uczestników) znalazùy siæ na trasie tegorocznego 

zwiedzania, choã zamiar organizatorów byù inny.

Twórczoúã Rodzimych Artystów

Juý po raz szósty, artyúci zwiàzani z Koñskowolà 

zaprezentowali swoje prace na wystawie, która miaùa swój 

wernisaý 17 czerwca w Gminnym Oúrodku Kultury. Wúród 

dzieù znajdujà siæ: obrazy (malowane róýnà technikà), rzeêby, 

fotografie i hafty. W tym roku swoje prace wystawia 21 

twórców: Otylia Polak (haft), Aleksandra Lewtak-Borowiec 

(malarstwo), Iwona Cur (malarstwo), Urszula Paluch (pastel), 

Jolanta Wawer (akwarela), Beata Gryka (pastel), Urszula 

Sykut (malarstwo), Elýbieta Urbanek (rysunek), Teresa 

Orùowska (fotografia), Janusz Ejtel (rzeêba), Ireneusz Zauski 

(malarstwo), Marcin „Yperyt” Przydatek (batik), Zbigniew 

Wiejak (rzeêba), Paweù Gryka (grafika i malarstwo), Dariusz 

Jasiocha (malarstwo), Piotr Komsta (malarstwo), Waldemar 

Kowalik (malarstwo), Robert Polak (fotografia), Andrzej 

Pacek (fotografia), Kamil Or³owski (fotografia), Tomasz 

Suùek (rzeêba). Wystawa czynna bædzie do koñca lipca

w dolnej sali GOK. Tych, którzy nie mieli jeszcze okazji jej 

obejrzeã, zachæcamy. Naprawdæ warto.

Uroczysta sesja

Tradycjà siæ staùo, ýe w trakcie Dni Koñskowoli obraduje 

Rada Gminy na uroczystej sesji. Liczni goúcie, wúród których 

obecni byli m.in.: poseù Maùgorzata Sadurska, reprezentant 

posùa Wùodzimierza Karpiñskiego, starosta Marian Ýaba, 

czùonek Zarzàdu Powiatu Witold Popioùek, kierownicy 

jednostek, soùtysi oraz liczni mieszkañcy gminy, mieli okazjæ 

zapoznaã siæ z ostatnimi dokonaniami samorzàdu oraz 

podejmowanymi tego dnia uchwaùami. Wúród wypowiedzi 

goúci przewaýaùy ýyczenia dotyczàce odzyskania praw 

miejskich przez Koñskowolæ. Sesjæ uúwietniù wystæp 

mùodzieýy gimnazjalnej, przedstawiajàcej widowisko oparte 

na „Qvo vadis”.

Promocja tomiku poezji

Doúã dùugo dojrzewaù pomysù wydania tomiku wierszy 

naszej rodzimej poetki Zuzanny Spasówki z Poýoga. Ten czas 

byù potrzebny na zyskanie zaufania pisarki. Staraniem

i zaangaýowaniem pracowników Gminnego Oúrodka Kultury, 

w czerwcu, tuý przed Dniami Koñskowoli, zostaù wydany 

tomik zatytuùowany „Jak Ciæ nie kochaã, Ziemio Ojczysta”. 

Jeszcze „ciepùy” zbiór wierszy zaprezentowano tuý po 

uroczystej sesji Rady Gminy w obecnoúci autorki, która ze 

wzruszeniem, ale z wielkà godnoúcià mówiùa o sobie i miùoúci 

do rodzinnej wsi, ziemi i Ojczyzny. Mùodzieý recytowaùa 

wybrane utwory z tego wùaúnie tomiku, którego wydanie 

wsparli finansowo: Drukarnia „Elko”, Gospodarstwo 

Szkóùkarskie Lucjan i Grzegorz Kurowscy, Bank 

Spóùdzielczy. Wolæ wsparcia wyraziù równieý wùaúciciel 

Gospodarstwa Ogrodniczo-Rolnego, Piotr Dæbski. W dowód 

uznania za sponsoring, dyrektor GOK nadaùa wymienionym 

firmom tytuù Mecenasa Rodzimej Kultury.

Tomik „Jak Ciæ nie kochaã, Ziemio Ojczysta” moýna nabyã 

w Bibliotece Publicznej.

ECHA DNI KOÑSKOWOLI'2006ECHA DNI KOÑSKOWOLI'2006



Zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, pracuj¹cy od kilku lat

w Gminnym Oœrodku Kultury, wci¹¿ podnosi swoj¹ formê. 

Sprawia to solidne zaanga¿owanie cz³onków, ale te¿ 

wymagaj¹cy instruktor, Tadeusz Salamandra. Do 

wczeœniejszych sukcesów, do³¹czy³ ten z ostatniego miesi¹ca. 

Na XII Wojewódzkim Przegl¹dzie Artystycznego Ruchu 

Seniorów „ARS 2006”, zespó³ i jego solistki, zosta³ bardzo 

wysoko oceniony przez profesjonalne jury. Pani Genowefa 

Pachocka zosta³a laureatk¹ w kategorii solistów i bêdzie nas 

we wrzeœniu (jako jedyna z województwa) reprezentowaæ na 

Przegl¹dzie Ogólnopolskim w Bydgoszczy. Druga solistka, 

pani Maria Próchniak, otrzyma³a pierwsze wyró¿nienie. 

Wyró¿niony te¿ zosta³ ca³y zespó³. Ten sukces doda³ skrzyde³ 

cz³onkom, œpiewaj¹ z jeszcze wiêksz¹ ochot¹ i chc¹ siê 

pokazywaæ jak najczêœciej. Ostatnio umilali uroczystoœæ 

jubileuszow¹ stra¿akom w Górze Pu³awskiej.

B.F.
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Festyn rodzinny

Festyn na placu wystawowym Oúrodka Doradztwa 

Rolniczego poprzedziù barwny korowód poprowadzony przez 

orkiestræ dætà i samego Onufrego Zagùobæ, w postaã którego

w tym roku wcieliù siæ czùonek kabaretu, Dariusz Gutowski. 

Jemu teý wójt przekazaù klucze od grodu i panowanie na czas 

festynu. Imã Onufry szybko siæ zawieruszyù (pewnie chciaù 

sprawdziã, czy poprawiùo siæ piwsko w Koñskowoli), co 

wcale nie przeszkadzaùo publicznoúci w dobrej zabawie. 

Dziæki temu, ýe nasza gmina doùàczyùa do grona 

organizatorów III Ogólnopolskiego Festiwalu Tañców 

Lubelskich „Godel’2006” (odbywajàcego siæ w Puùawach), na 

scenie przewaýaùy tañce ludowe. Po wystæpach 

konkursowych, trzy renomowane zespoùy zawitaùy do 

Koñskowoli. Byùa to rzec moýna „úmietanka” festiwalowa 

(laureaci poprzednich i tegorocznego festiwalu), czyli: Zespóù 

P i e ú n i  i  Ta ñ c a  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o  

„Warszawianka”, Zespóù Pieúni i Tañca „Wisùa” z Pùocka, 

Regionalny Zespól Pieúni i Tañca „Jodeùki” z Radziechów. 

Choã scena zostaùa uùoýona z wielkà pieczoùowitoúcià, to

w trakcie koncertu trzeba jà byùo „dociskaã”, bo ulegùa 

hoùubcom i innym skocznym figurom. Poza wymienionymi 

zespoùami w trakcie festynowego koncertu wystàpili: 

orkiestra dæta z solistkà, dzieci z przedszkola, zespóù tañca 

towarzyskiego, dzieciæcy zespóù wokalny, „Úpiewajàcy 

Seniorzy”, mùodzieý gimnazjalna z pokazem gimnastyki 

akrobatycznej (czegoý oni nie wyczyniali), rodzice 

przedszkolaków, kabaret „Onufry”. Tañczyli artyúci, tañczyùa 

teý publicznoúã, a do tañca przygrywaù zespóù EKG.

Koñskowolska publicznoúã dopisaùa (choã konkurencja

w postaci Mundialu daùa trochæ o sobie znaã) i zyskaùa wielkie 

uznanie w oczach zespoùów ludowych, które zadeklarowaùy 

chæã ponownego koncertowania w Koñskowoli.  

Organizatorzy „Godla” równieý wyrazili wolæ wspóùpracy

z nami przy kolejnych edycjach Festiwalu. Jeýeli tylko taka 

bædzie wola naszych rodaków, w przyszùym roku znów 

zabawimy siæ na ludowà nutæ.

Boýenna Furtak

Fotoreportaý z Dni Koñskowoli na str. 2 i 19.

Kolejny sukces Seniorów

Tegoroczne róýane úwiæto zaplanowano na dzieñ 16 lipca. 
Bædzie ono realizowane przy wsparciu Ministerstwa Kultury 
w ramach programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw 
lokalnych”. Zapraszajàc na tæ barwnà i pachnàcà imprezæ, 
organizatorzy proponujà nastæpujàcy program:

12.00 – Msza úw. w intencji ogrodników i rolników 
(koúcióù parafialny)

13.15 – Korowód ulicami Koñskowoli
13.45 – Oficjalne otwarcie Úwiæta Róý  (plac wystawowy 

przy ul. Poýowskiej)
•  otwarcie wystawy róý
•  wystàpienia gospodarzy i goúci

14.30 – Koncert ORKIESTRY DÆTEJ
15.00 – Wræczenie nagród i ogùoszenie wyników 

konkursów:
• „Najpiækniejsza Róýa Wystawy´2006”
• „Najùadniejsza Posesja Gminy

Koñskowola´2006”
• plastycznego „Królowa Kwiatów”
• fotograficznego „Róýane Impresje”
• literackiego „Róýa w poezji”

15.40 – Koncert zespoùu ÚPIEWAJÀCY SENIORZY
16.10 – „Moja rewelacja” - recital Natalii Cieloch
17.10 – „Zadbajmy o czùowieka” -  Kabaret ONUFRY
18.00 – Gwiazda dnia - Zespóù VOX
19.30 – AGATA WERNER i tancerze BREAK-DANCE
21.00 – Zespóù EKG – zabawa taneczna

Imprezie towarzyszà: wystawa kwiatów róý, pokonkursowa 
wystawa prac plastycznych i fotograficznych oraz malarskich, 
stoiska promocyjne i gastronomiczne, urzàdzenia dla dzieci, 
WESOÙE MIASTECZKO.

Patronat medialny: Telewizja Lublin S.A., Radio Lublin 
S.A., Dziennik Wschodni, Echo Koñskowoli.

ZAPRASZAMY

IX ŒWIÊTO RÓ¯
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Jeden z wielu kawaùów o szkole mówi
o tym, iý Jasio wracajàcy ze úwiadectwem 
szkolnym woùa radoúnie: Jeszcze tylko 
pasek od ojca i juý wakacje! Ten ýart nie 
ma oczywiúcie odniesienia do duýej grupy 
uczniów otrzymujàcych co prawda paski, 
ale czerwone, za dobre i bardzo dobre 
wyniki osiàgniæte w minionym roku 
szkolnym. Grono prymusów, i ich úrednie 
ocen po tegorocznej klasyfikacji, 
przedstawia siæ nastæpujàco:

SP Skowieszyn
Klasa IV: Beata Wiejak – 4,8
Katarzyna Szlendak – 4,8
Klasa V: Olga Brzozowska – 5,0
Klasa VI:  Aleksandra Mikos – 4,9
Ewelina Skwarek – 4,9

SP Chrzàchów
Klasa IV
Radosùaw Bieniek – 5,33
Emilia Raniuszek – 5,33
Katarzyna Butryn – 5,22
Anna Szczepañska – 5,11
Martyna Jóêwicka – 5,0
Rafaù Cho³aj – 5,0
Paulina Kuna – 4,88
Klasa V
Katarzyna Kruk – 5,2
Karol Bieniek – 5,1
Elýbieta Grabczak – 5,1
Katarzyna Suùek – 5,1
Sylwia Taracha  –5,1
Mariusz Suùek  – 5,0
Karolina Kozak – 4,8
Adrian Poniewozik – 4,8
Klasa VI
Karol Kozak – 5,38
Angelika Adamiec – 5,25
Sylwester Grabczak – 5,25
Kinga Kêsik – 5,25
Iwona Ogórek – 5,25
Magdalena Poniewozik – 5,25
Agnieszka Czarnecka – 5,13
Izabela Kozak – 5,0
Ewelina Susek – 5,0
Kinga Aleksandrowicz – 4,88
Tobiasz Kaniewski – 4,88
Magdalena Sumorek – 4,75

SP Poýóg
Klasa IV
Magdalena Ùukasik – 5,3
Karolina Oùdakowska – 5,2
Tomasz Chabora – 5,1
Teresa Furdal – 5,1
Paulina Reniuszek – 5,1
Barbara Samorek – 5,1
Iza Joñczyk – 5,0
Patryk Chmielak – 4,9
Justyna Dysput – 4,9
Tomasz Tarkowski – 4,9
Klasa V
Ùukasz Kozak – 5,2

Czerwone paski
Aleksandra Taracha – 5,2
Agnieszka Rodzik – 5,1
Agnieszka Kozak – 5,0
Anna Sadurska – 4,9
Klasa VI
Weronika Litwiñska – 5,5
Piotr Kowalik – 5,1
Milena Samorek – 5,1
Ewelina Wijaszka – 5,0
Ùukasz Czarnecki – 5,0
Monika Mrozek – 4,9
Magdalena Tarkowska – 4,9
Adrian Rodzik – 4,9

SP Koñskowola
Klasa IV a
Paweù Banaszkiewicz – 5,25
Aleksandra Dæbek – 5,25
Jarosùaw Sykut – 5,25
Justyna Góralska – 5,12
Mateusz Kopiñski – 5,12
Kamil Przepiórka – 4,87
Klasa IV b
Ýaneta Firlej – 5,38
Adrianna Szymañska – 5,38
Justyna Bochra – 5,25
Paweù Czarnowski – 5,25
Mikoùaj Suszek – 5,13
Adrian Misiarz – 5,0
Patrycja Staniak – 5,0
Agnieszka Krych – 4,75
Patrycja Szelàg – 4,75
Klasa IV c
Iwona Kozak – 5,0
Klaudia Pawùowska – 4,87
Paulina Bieniek – 4,75
Paulina Boruch – 4,75
Klasa V a
Ùukasz Ruùka – 5,20
Arkadiusz Kowalik – 5,1
Maùgorzata Usarek – 5,1
Anna Próchniak – 5,0
Lidia Kaczmarska – 4,88
Maùgorzata Jædrak – 4,8
Aleksandra Popioùek – 4,8
Beata Zawadzka – 4,8
Klasa V b
Honorata Sadurska – 5,3
Olga Ciupak – 5,0
Nikola Stæpieñ – 4,9
Aneta Zióùek – 4,8
Martyna Szlendak – 4,8
Klasa V c
Ùukasz Lewtak – 5,0
Ewa Gæbal – 4,9
Mateusz Furtas – 4,8
Klasa VI a
Michaù Dæbek – 5,2
Maùgorzata Malesza – 5,2
Urszula Próchniak – 5,1
Michaù Klempka – 5,0
Katarzyna Gùæbicka – 4,8
Milena Król – 4,8
Klasa VI b
Paweù Próchniak – 5,3

Olaf Tarùowski – 5,2
Ewelina Wiejak – 5,2
Katarzyna Jezusek – 5,0
Aleksandra Kufel – 5,0
Aleksandra Paciorek – 4,9
Izabela Zieliñska – 4,9
Paweù Góralski – 4,8
Mirosùaw Iwan – 4,8
Krzysztof Sykut – 4,8
Klasa VI c
Monika Aleksandrowicz – 5,2
Kacper Kozak – 5,2
Ilona Niewiadomska – 4,9

Gimnazjum
Klasy III
Katarzyna Sykut IIIB – 5,5
Maùgorzata Suszek IIIB – 5,5
Monika Staniak IIIB – 5,29
Katarzyna Gil IIIB – 5,29
Michaù Próchniak IIIA – 5,25
Karolina Pawelec IIIB – 5,21
Piotr Bicki IIIB – 5,2
Martyna Jarzyna IIIC – 5,14
Joanna Suùek IIIC – 5,14
Michaù Kuúmierz IIIC – 5,0
Ùukasz Pajurek IIIC – 4,86
Ewelina Aleksandrowicz IIID –4,85
Mateusz Szczæsny IIID – 4,85
Monika Szymañska IIIA – 4,83
Ùukasz Gàbka IIIC – 4,79
Edyta Kruk IIIC – 4,79
Karol Lewalski IIIB – 4,79
Wojciech Koùodziej IIID – 4,78
Olga Piaseczna IIIC – 4,78
Sùawomir Noworolnik IIID – 4,78

Klasy II
Leszek Sadurski IIE – 5,54
Aleksandra Król IIC – 5,3
Katarzyna Jædrak IIC – 5,2
Jan Bernat IIB – 5,15
Aleksandra Kopiñska IIC – 5,1
Justyna Sumorek IIB – 5,0
Marcin Ochal IID – 5,0
Szymon Mróz IIC – 4,9
Agnieszka Seroka IIE – 4,85
Piotr Krzyýanowski IIA – 4,8
Agnieszka Stæpieñ IIA – 4,8
Angelika Jóêwicka IIB – 4,75

Klasy I
Paulina Pawùowska IB – 5,36
Joanna Sumorek IC – 5,36
Katarzyna Kruk IC – 5,0
Monika Kozak IC – 5,0
Izabela Czarnowska ID – 5,0
Kamil Kobus IA – 5,0
Monika Kæsik IB – 4,93
Ùukasz Bartuzi IA – 4,93
Magdalena Kruk IB – 4,79
Mateusz Úmiaùowski IA – 4,79
Beata Staniak IC – 4,79
Karolina Próchniak ID – 4,79
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Gdy Kornelia po zajæciach wracaùa do pokoju napotkaùa Karena..
- Czeúã! Rano nie miaùam okazji ýeby ci podziækowaã, wiæc robiæ 

to teraz. Dziækujæ za tæ pobudkæ, gdybym przespaùa caùy dzieñ juý 
nawet speùniacz by nie pomógù.

- Nie ma za co dziækowaã, ja sam siæ spóêniùem, a tæ pobudkæ 
traktowaùem jak obowiàzek i przyjemnoúã.

- A dlaczego jak przyjemnoúã?
- Poniewaý mogùem poznaã ciebie. Tak úlicznà, a jednoczeúnie 

bardzo sympatycznà osobæ.
Na twarzy Cornelii pojawiù siæ duýy, czerwony jak buraczek, 

rumieniec. Nie byùa przyzwyczajona do komplementów. W szkole 
nie cieszyùa siæ zbyt duýym zainteresowaniem chùopców, niektórzy 
mówili na nià pàczek ze wzglædu na okràgùoúci sylwetki, inni 
pryszczak, z powodu tràdziku. Na szczæúcie jeden komplement 
starszego o dwa lata kolegi, zmieniù wszystko. Od tej pory 
dziewczyna przestaùa obawiaã siæ spotkañ z chùopcami. Wiedziaùa, 
ýe ma przyjaciela, na którym zawsze moýe polegaã.

- Moýe spotkalibyúmy siæ dzisiaj wieczorem? Podobno w barze 
pana Salamandry serwujà úwietne naleúniki.

Zapytaù chùopiec.
- Bardzo chætnie, ale moýe innym razem. Dzisiaj muszæ jeszcze 

coú waýnego zaùatwiã. Cornelia przypomniaùa sobie o wizycie
w „Pracowni Zùa”, jakà wczoraj obiecaùa Balbinelli.

- Nic siæ nie staùo. Moýemy spotkaã siæ, kiedy indziej. Poczekam. 
Na spotkanie umówimy siæ jutro. Rozeszli siæ do swoich pokojów. 
Nastaù ponury wieczór. Sùoñce zaszùo bardzo szybko za horyzont, 
pozostawiajàc po sobie tylko mrok i strach. Panna Collin pakowaùa 
rzeczy potrzebne do wyprawy. Balbinella siedziaùa gotowa na sofie, 
kurczowo úciskajàc w rækach lampion z biaùà, palàcà siæ úwiecà.

- Boisz siæ? Bo ja chyba tak. Moýe lepiej tam nie idêmy. A jak to 
coú, co tam mieszka, uwiæzi nas w którymú z okropnych, peùnych 
mysz i szczurów, oúlizgùym lochu? - wydukaùa peùna obaw
i czarnych myúli Balbinella.

- Ja siæ nie bojæ i radzæ ci teý siæ nie baã. Na lekcji rzucania 
uroków uczyliúmy siæ, jakim zaklæciem obroniã siæ przed osobà 
niepoýàdanà. To zaklæcie to chyba Twinkle Twinkle (czyt. Tùinkyl 
Tùinkyl).

Przyjacióùki zaùoýyùy na siebie ciepùe kurtki i obmyúlaùy plan 
wyjúcia ze szkoùy. W gùównym holu staùo dwóch straýników i lepiej 
byùoby z nimi nie zadzieraã. Gdy schowaùy siæ na schodach úledzàc 
poczynania obu straýników, Karen schodziù do kuchni po szklankæ 
zimnego mleka. Napotkawszy je, skùoniù siê i wyszeptaù:

- Pst…Cornelio nie powinnaú spaã?
Dziewczyna aý skoczyùa ze strachu.
- Przestraszyùeú mnie. Co ty tu robisz? Úledziùeú nas? - Co ty tutaj 

robisz? Ja wùaúnie schodziùem do kuchni po szklankæ zimnego 
mleka, zawsze to robiæ gdy nie mogæ spaã. - wytùumaczyù siæ.

- Chyba mogæ ci powiedzieã. Idziemy razem z Balbinà sprawdziã 
co mieszka w tym domu niedaleko szkolnego parku.

- A nie lepiej byùoby sprawdziã to w starych spisach w bibliotece? 
W tych antycznych ksiægach na pewno znajdziecie rozwiàzanie 
waszej zagadki. Ja z kolegami teý chciaùem sprawdziã, kto 
zamieszkuje tæ skromnà posiadùoúã, ale straý przyùapaùa nas na 
wychodzeniu ze szkoùy, a za karæ musieliúmy nosiã kolorowe 
kapelusze z dzwonkami i to wcale nie byùo úmieszne. 
Wyglàdaliúmy jak pajace.

- No dobra. Ale do biblioteki idziemy jeszcze dzisiaj.
Karen wróciù do swojego pokoju, ale wbrew pozorom nie poszedù 

spaã. Ubraù siæ i poszedù za dziewczynami, musiaù je chroniã przed 
jakàkolwiek wpadkà i wybawiaã z czekajàcych je opresji.

Dziewczæta zeszùy cichutko po schodach. Sprytnie wykorzystaùy 
to, ýe straýnicy smacznie spali. Powoli weszùy do gùównego 
korytarza, nastæpnie rozglàdaùy siæ za drzwiami z napisem 
„Biblioteka”. W dùugim korytarzu byùo ciemno i cicho.

- Mam. Tu jest biblioteka. Wchodzimy?- zapytaùa Cornelia.
- Skoro juý jesteúmy, to wejdêmy - odpowiedziaùa drýàcym 

gùosem panna Rotgerstern.
Wnuczka Brunhildy chwyciùa za klamkæ.
- Zamkniæte. Trzeba je otworzyã zaklæciem. Tylko jakim?
-Maxtro. To jest zaklæcie otwierajàce drzwi. Wprawdzie kazali 

nam go uýywaã na przykùad wtedy, gdy zatrzaúniemy siæ w toalecie, 
ale moim zdaniem moýna zrobiã maùy wyjàtek. Zaklæcie na 
zamkniæcie drzwi to Zaxtro. Cornelia chwyciùa róýdýkæ i zataczajàc 
nià koùo wypowiedziaùa zaklæcie. Drzwi otworzyùy siæ z lekkim 
piskiem. Dziewczyny udaùy siæ do póùki z mapami
i kierunkowskazami. - Ty poszukaj planu szkoùy. Ja spróbujæ 
znaleêã wytùumaczenie naszej zagadki. Spotkamy siæ w gùównym 
holu koùo kuchni. Ýyczæ szczæúcia - podjæùa decyzjæ Cornelia.

Biblioteka byùa wræcz przeraýajàca. Byùo w niej ciemno i cicho. 
Raz na jakiú czas coú zajæczaùo okropnym gùosem. Drobne 
dzwoneczki powieszone za bibliotecznym oknem nieustannie 
dzwoniùy. Póùki pod naciskiem ksiàýek zgrzytaùy, jak gdyby miaùy 
zaraz runàã. Cornelia w poszukiwaniu upragnionej mapy 
Witchestonu przewracaùa do góry nogami kaýdà ksiàýkæ. 
Zostawiaùa na wszystkich odcisk swojej ræki.

- Cornelio! - usùyszaùa. Piskliwy, cieniutki gùos dobiegaù zza puùki 
stojàcej tuý za nià. Odwróciùa siæ, ale za jej plecami nikogo nie byùo. 
Wiæc znów zabraùa siæ za poszukiwanie.

- Cornelio! - usùyszaùa ponownie. - Kim i gdzie jesteú? - zapytaùa 
nieznajomà, ukrywajàcà siæ postaã.

- Tu jestem! Przed tobà! Nie widzisz mnie bo jestem bardzo maùy 
i niski -odpowiedziaùo stworzonko.

Dziewczyna pochyliùa siæ i ujrzaùa maùego, przyjemnego 
potworka.

- Zaskoczona? Pewnie spodziewaùaú siæ jakiegoú duszka. Jeúli 
chcesz to mogæ sobie pójúã, ale moim zamiarem byùa pomoc, 
sùyszaùem, ýe za wszelkà cenæ pragniesz dowiedzieã siæ kto mieszka 
w tej ohydnej chacie koùo magicznego lasu.

- Naprawdæ moýesz mi pomóc? Wiesz coú na ten temat? I kim ty 
wùaúciwie jesteú?

- Och, przepraszam. Jestem kædziorzakiem, ale nie martw siæ nie 
mam najmniejszej ochoty ukraúã ci Feniksa. Mogæ opowiedzieã ci 
historiæ chaty, mogæ ciæ nawet tam zaprowadziã, ale w zamian za to 
musisz mi coú obiecaã.

- Dobrze, ale najpierw muszæ wiedzieã co takiego mam ci 
obiecaã. Nie podejmujæ ýadnej decyzji w ciemno -postawiùa 
warunek Cornelia.

- Musisz mi obiecaã, ýe pomoýesz mi powróciã do swojej dawnej 
postaci. Ksiàýka jakiej szukaùaú jest na trzeciej póùce po lewej 
stronie. Jeúli chcesz moýesz jà wziàã, ale sà w niej zapisane same 
bzdury i czyste kùamstwa. Weê mnie ze sobà, a poznasz caùà prawdæ 
o mrocznym Witchestonie. Cornelia zaczæùa wàtpiã w „úwiætoúã” 
szkoùy. Kædziorzak wspomniaù o pewnej, wielkiej tajemnicy. Byã 
moýe Witchestone to jeden wielki kocioù kùamstw, albo coú równie 
dziwnego.

- Mam jeszcze jednà maùà proúbæ. Czy mogùabyú mówiã na mnie 
Bodzio? Bardzo mi na tym zaleýy - poprosiù potworek.

- Aleý oczywiúcie! Jestem Cornelia i bardzo miùo jest mi ciæ 
poznaã Bodziu. Teraz juý chodêmy, straý moýe nas zauwaýyã.

Bodzio wszedù do plecaka Cornelii, zabierajàc ze sobà ksiàýkæ,
w której jak powiedziaù zapisane byùy same kùamstwa i bzdury. Szli 
przez dùugi korytarz. Tuý przy kuchni czekaùa na nich Balbinella.

- W koñcu jesteú! Myúlaùam, ýe korzenie zapuszczæ. Znalazùaú tæ 
ksiàýkæ? Ja mam w plecaku plan szkoùy. Zanim przyszùaú zdàýyùam 
go dokùadnie przeanalizowaã. W caùej szkole sà tysiàce wyjúã
i wejúã i prawie wszystkie sà strzeýone.

- Pewnie nie uda nam siæ dzisiaj odwiedziã tego domu. Szkoda. 
Miaùyúmy takà okazjæ! - zmartwiùa siæ Cornelia.

- Poczekaj, powiedziaùam prawie. W caùym budynku istnieje 
jedno niestrzeýone wejúcie, znajduje siæ w lochach. Tylko jest jeden 
problem: ýeby wyjúã, albo wejúã, naleýy odgadnàã jednà z zagadek 
Úwiatowida. Tuý przy drzwiach znajduje siæ posàg tego boga. 
Trzeba zapukaã trzy razy w jego czoùo, a on, w zaleýnoúci z jakà siùà 
to zrobisz, zada ci zagadkæ. Jeúli na nià odpowiesz to otworzy 
drzwi, a potem gdy bædziesz wracaã, to bez zadawania zagadki 
ponownie je otworzy i wpuúci ciæ do úrodka. Jest jeszcze jeden 
minus: zagadki Úwiatowida sà bardzo trudne i niewiarygodnie 
podchwytliwe - zapewniaùa peùna obaw Balbinella.

- Moim zdaniem warto zaryzykowaã, bo szczerze mówiàc, 
ksiàýka którà znalazùam, nie jest wiarygodna. Autor piszàc jà nie 
wzorowaù siæ na ýadnych, prawdziwych faktach. Dlatego uwaýam, 
ýe dla zwykùego zaspokojenia naszego ciekawstwa, musimy 
odwiedziã tà posiadùoúã.(c.d.n.)

Cornelia- ksiê¿niczka czarownic
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W lipcu obchodzi siê w Polsce œwiêto Matki Boskiej 
Jagodnej, a w sierpniu s¹ a¿ trzy wa¿ne uroczystoœci 
koœcielne, z którymi ³¹cz¹ siê interesuj¹ce tradycje ludowe
i obrzêdy wotywne. S¹ to œwiêta: Przemienienia Pañskiego, 
Trójcy Przenajœwiêtszej i œw. Rocha.

Œwiêto Matki Boskiej Jagodnej
Z obchodzonym 2 lipca w Koœciele œwiêtem Nawiedzenia 

Najœwiêtszej Maryi Panny, zwi¹zane s¹ ciekawe wierzenia
i legendy. Legenda uczyni³a Matkê Bosk¹ patronk¹ jagód 
leœnych i ogrodowych. Mo¿na je by³o zbieraæ i spo¿ywaæ bez 
uszczerbku dla zdrowia dopiero po œw. Janie, a najlepiej po
2 lipca. Ten drugi termin zwyczajowo obowi¹zywa³ wszystkie 
kobiety, zw³aszcza ciê¿arne lub te, którym w ostatnich latach 
zmar³o dziecko, tak¿e te, które czêsto roni³y ci¹¿ê lub rodzi³y 
martwe dzieci. Kobiety – matki dotkniête takimi 
nieszczêœciami, wierzy³y, ¿e Matka Boska widzi ich boleœæ
i jest gotowa wzi¹æ je w swoj¹ opiekê. Wierzy³y, ¿e jeœli do
2 lipca nie bêd¹ zbiera³y jagód leœnych, malin, poziomek, 
agrestu i polec¹ siê w modlitwie Matce Boskiej Jagodnej, to za 
jej przyczyn¹ odejdzie od nich z³y omen i bêd¹ mog³y wydaæ 
na œwiat zdrowe i silne potomstwo. Mo¿na jednak wysnuæ 
przypuszczenia, ¿e pocz¹tki tego œwiêta wywodz¹ siê
z wczeœniejszych od chrzeœcijañstwa kultowych uroczystoœci 
i ofiar z p³odów ziemi sk³adanych na pocz¹tku lata bóstwom 
urodzaju i p³odnoœci.

Œwiêto przemienienia Pañskiego
W dniu 6 sierpnia w kilku parafiach kurpiowskich 

praktykowane by³y ciekawe zwyczaje o bardzo starym (od 
XVI w.) rodowodzie i niezwyk³e, ludowe ceremonie 
wotywne. Mieszkañcy wsi szli do koœcio³a nios¹c ze sob¹ 
grube woskowe œwiece, rêcznie odlewane, oblepione na ca³ej 
d³ugoœci zwierz¹tkami z wosku – miniaturowymi krówkami, 
œwinkami, konikami, owcami. Œwiece te nazywano osiarami. 
Trzymaj¹c zapalone œwiece ofiarnicy modlili siê klêcz¹c przy 
balustradzie prezbiterium, prosz¹c Boga o ochronê byd³a 
przed chorobami i pomorem. Opiece Boskiej polecano te¿ 
pszczo³y, pszczelarzy i bartników. W ich intencji w ofierze 
wotywnej przynoszono do koœcio³a ma³e ulepione z wosku 
ule. W uroczystoœæ Przemienienia Pañskiego i intencji 
chorych zanoszono równie¿ wota innych kszta³tów – 
miniaturowe rêce, nogi, serca, a tak¿e figurki dzieci
w powijakach. Takie uroczystoœci praktykowane by³y jeszcze 
na pocz¹tku XX wieku. Do dziœ zachowa³y siê w Krypnie 
Koœcielnym na Kurpiach. Jeszcze dziœ wota zdrowotne, które 
znajduj¹ siê w zasobach koœcio³a w Krypnie Koœcielnym
i bêd¹ce jego w³asnoœci¹, mo¿na za niewielk¹ op³at¹ – ofiar¹, 
wypo¿yczyæ. Obnoszone s¹ one nastêpnie wokó³ o³tarza
z cudownym obrazem Matki Boskiej. Ceremonia ta odbywa 
siê w œwiêto Przemienienia Pañskiego oraz w dni parafialnych 
odpustów; 8 wrzeœnia i 25 listopada.

Œwiêto Trójcy Przenajœwiêtszej
I z tym wielkim œwiêtem koœcielnym ³¹cz¹ siê ludowe 

uroczystoœci wotywne z u¿yciem wykonanych rêcznie figurek 
zwierzêcych (z wosku lub ciasta) przynoszonych do koœcio³a 
razem ze œwiec¹ wotywn¹. Takie uroczystoœci od wieków 
towarzyszy³y obchodom koœcielnym Trójcy Przenajœwiêtszej, 
g³ównie w Prostyni na Kurpiach. Prostynia ws³awi³a siê 
wykonywanymi po dzieñ dzisiejszy wypiekami odpustowymi 

– kozami prostyñskimi. S¹ to figurki – g³ównie kozy, ale te¿ 
jelenie i sarny - formowane rêcznie z ciasta pszennego, 
gotowanego, a nastêpnie pieczone w piecu chlebowym. 
Czêsto figurki zdobione s¹ paseczkami i kropeczkami
z czerwonej farby. Kozy prostyñskie z jasnego obwarzanego 
ciasta, w typowe, czerwone paski, sprzedawane s¹ w czasie 
odpustu. Kupuje siê je jako miejscow¹, regionaln¹ pami¹tkê,
a przywi¹zane do tradycji osoby wnosz¹ je do koœcio³a
w proszalnej ofierze. Z kozami prostyñskimi wi¹¿e siê legenda 
o Matce Boskiej, Trójcy Œwiêtej lub bli¿ej nieokreœlonej 
niebiañskiej osobie, która do Prostyni przyjecha³a na kozie
w czasie wielkiej powodzi i uratowa³a od zatopienia 
miejscowy koœció³, a z nurtów rzeki wy³owi³a s³yn¹c¹ cudami 
koœcieln¹ figurê Trójcy Przenajœwiêtszej, któr¹ to porwa³a 
wzburzona woda.

Dzieñ œw. Rocha
Dzieñ 16 sierpnia poœwiêcony jest œw. Rochowi.. Roch 

znany by³ z hojnoœci, a tak¿e z wielkiego poœwiêcenia, z jakim 
pielêgnowa³ chorych na d¿umê w czasie epidemii, która 
wybuch³a w Rzymie. Œwiêty pos³uguj¹c chorym sam siê 
zarazi³, ale zosta³ cudownie uzdrowiony, co spowodowa³o, ¿e 
jego mi³osierne uczynki sta³y siê jeszcze gorliwsze.
W Polskiej tradycji œw. Roch jest patronem zwierz¹t, 
opiekunem byd³a i przyjacielem psów. Jest obroñc¹ ludzi 
przed chorobami epidemicznymi. W dniu œwiêta swojego 
patrona z koœcio³ów i kaplic wyrusza³y procesje, a id¹cy
w nich ludzie modlili siê polecaj¹c siebie i swoje trzody 
œwiêtemu. Dawniej w centralnej i pó³nocnej Polsce odbywa³y 
siê obchody pól, ³¹k, pastwisk i ugorów, na których rozpalano 
obrzêdowe ognie krzesz¹c iskrê kawa³kami drzewa lub 
kamieniami. Ogniska takie rozpalano te¿ na œcie¿ce wiod¹cej 
z obory na pastwisko, dodawano do niego poœwiêcone zio³a
i przepêdzano przez nie trzykrotnie byd³o, aby je uchroniæ 
przed zaraz¹. Na Kurpiach odbywa³y siê w tym dniu 
uroczystoœci wotywne z u¿yciem œwiec i figurek zwierzêcych 
z wosku.

Œwiêto prawos³awne œw. Spasa
Katolickim obchodom œwi¹t: Przemienienia Pañskiego, 

Trójcy Przenajœwiêtszej i œw. Rocha, odpowiadaj¹ wielkie 
uroczystoœci prawos³awne œw. Spasa – 18 i 19 sierpnia. 
Odbywaj¹ siê one w Grabarce na Podlasiu, w najwiêkszym
i najs³ynniejszym w Polsce prawos³awnym sanktuarium 
pielgrzymkowym. Sanktuarium to sk³ada siê z XVII-
wiecznego zespo³u cerkiewno-klasztornego i cmentarza. 
Grabarka wielokrotnie ulega³a po¿arom, ale dziêki ofiarnoœci 
wiernych przywracana by³a do stanu pierwotnego. 
Uroczystoœci œw. Spasa rozpoczynaj¹ siê w przeddzieñ 
wieczorem. Przez ca³¹ noc w sanktuarium trwaj¹ mod³y. 
Odprawiana jest ca³onocna panichida za zmar³ych, czuwanie 
oraz spowiedŸ. Niektórzy wierni modl¹c siê obchodz¹ cerkiew 
na kolanach, wszyscy sk³adaj¹ ofiary na potrzeby œwi¹tyni. 
Pielgrzymi id¹ na Œwiêt¹ Górê, obmywaj¹ siê w op³ywaj¹cym 
j¹ strumieniu i pij¹ z niego wodê, która ma cudowne 
w³aœciwoœci. Wielu pielgrzymuj¹cych niesie drewniane 
krzy¿e pokutne, ma³e i du¿e, które wkopuje siê w ziemiê na 
dziedziñcu przy starej cerkwi. St¹d druga nazwa Grabarki 
Góra Tysi¹ca Krzy¿y.

Na podst. Polskie obrzêdy i zwyczaje
oprac. T.D.

Œwiêta i uroczystoœci wotywne
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Pokaý mi swój ogród, a powiem Ci, kim jesteú (francuskie)

Mimo skwarnego lata, pragnæ przedstawiã Pañstwu kilka 
sposobów zabezpieczania roúlin na zimæ, która na pewno 
nadejdzie.

Zabezpieczanie na zimæ
Wiele gatunków i odmian, mniej odpornych na mróz, 

wymaga zabezpieczenia na zimæ. I tylko wtedy uprawa ich
u nas jest w peùni moýliwa. Sposobów zabezpieczenia jest 
wiele. Wybranie najodpowiedniejszego czæsto zaleýne jest od 
gatunku roúliny. Na przykùad: dla okrycia róý najlepsza
i najtañsza jest ziemia, zgarnywana w odpowiedniej 
odlegùoúci od krzewów, którà obsypujemy pædy, robiàc 
kopczyk 20-30 cm wysoki. Przy tym naleýy bacznie uwaýaã, 
aby nie odkryã i nie uszkodziã korzeni. Zalecane jest
w miejsce zgarniætej ziemi, naùoýyã dobrze rozùoýony obornik 
bydlæcy, który na wiosnæ przykrywamy ziemià z usuwanych 
kopczyków. Do wykonania kopczyków 
nie uýywaã obornika!!! Zabezpieczajàc 
na zimæ róýe pienne, naleýy zwiàzaã 
koronkæ i ostroýnie przygiàã jà do 
z i e m i ,  o d p o w i e d n i o  m o c u j à c  
(palikami), aby nie odchylaùa siæ. Tak 
przymocowanà koronkæ (najbardziej 
wraýliwa na mróz) moýna zasypaã 
ziemià, kompostem, korà, trocinami. 
Gruboúã okrywy pædów koronki winna 
wynosiã ok. 20 cm. Zabezpieczyã 
równieý okrycie (kopczyk) przed 
rozwiewaniem w czasie zimy. Dla 
peùnej gwarancji osùoniã równieý pieñ. 
Okrywanie piennych róý „na stojàco” 
papierem, folià, tkaninà cieniówkowà 
itp., absolutnie nie zabezpiecza ich 
przed przemarzniæciem w surowe zimy.

Roúliny wysoko wyrastajàce (np. magnolie), a mniej 
odporne, wymagajà okrycia, szczególnie w mùodym wieku. 
Okrycie caùych roúlin – powyýej 1m wysokoúci jest doúã 
kùopotliwe. Dlatego wskazane jest okrycie nasady krzewu, 
praktycznie do 30 cm wysokoúci. W wypadku przemarzniæcia 
w czasie surowej zimy górnej czæúci roúliny, z nasady, ze 
úpiàcych pàczków wybijà nowe pædy i szybko odbudujà 
krzew. Do tego celu nadajà siæ trociny, kora, ziemia, úcióùka 
(liúcie).

Zimozielone liúciaste, jak i wraýliwsze odmiany iglaste, 
wymagajà (zwùaszcza w mùodym wieku) zabezpieczenia na 
zimæ, przed najbardziej szkodliwymi, mroênymi, suchymi 
wiatrami, oraz sùoñcem (duýe róýnice temperatur miædzy 
dniem, a nocà) co czæsto wystæpuje w lutym – marcu. Do tego 
celu uýywamy gaùàzek drzew iglastych, tkaniny 
cieniówkowej, ewentualnie tektury falistej. Zabieg ten 
wykonujemy po nastaniu maùych mrozów. Przypada to na 
grudzieñ.

Zabezpieczamy roúliny na zimæ tuý przed zamarzniæciem 
ziemi.

Odkrycie usuwamy po rozmarzniæciu gleby i ustàpieniu 
silniejszych przymrozków.

Radzæ:
* Nie stosowaã ýadnych úrodków chemicznych, gdy

u iglastych opadajà 3-4-letnie igùy. Jest to naturalny proces 
fizjologiczny, a nie choroba. Nie przejmowaã siæ, gdy 
niektóre iglaste (tuje, jaùowce) po maùych mrozach 
zmieniajà barwæ (brunatniejà). Jest to normalne zjawisko, 
ustæpujàce na wiosnæ. * Nie stosowaã do okrywania na zimæ 
mokrych, gnijàcych liúci, obornika, folii.

* Nie przekopywaã ziemi wokóù roúlin pùytko korzeniàcych 
siæ – róýaneczniki, magnolie, azalie, wrzosy, wrzoúce itp.. 
Odchwaszczajàc bardzo ostroýnie uýywaã gracki.

* Nie ugniataã silnie bryùy korzeniowej u magnolii, 
tulipanowca (miækkie korzenie). Ùatwo je uszkodziã.

* Wiele gatunków i odmian powtarza kwitnienie (róýe, 
powojniki wielkokwiatowe, wiciokrzewy i inne). Usuniæcie 
przekwitùych kwiatów, przyspiesza ponowne kwitnienie.

* Osùoniã (siatkà lub „pùotkiem”) krzewy, zwùaszcza maùe 
iglaki i formy horyzontalne przed obsikiwaniem przez psy. 
Obsikane iglaki stajà siæ bràzowo-czarne. Najlepiej nie 
wpuszczaã psów do ogrodu – suczki moýna.

* Systematycznie usuwaã chwasty, 
kiedy sà maùe.

* Duýe rany po wyciæciu grubych 
gaùæzi zasmarowaã specjalnymi do 
tego pastami, lub farbà emulsyjnà
z dodatkiem Benlate albo Topsinu.

* Stosowaã ochronæ roúlin przed 
c h o r o b a m i  i  s z k o d n i k a m i  
wùaúciwymi úrodkami, w momencie, 
kiedy roúliny nie sà mocno 
opanowane.

* Zakupione roúliny i zaraz nie 
posadzone - z goùym korzeniem - 
naleýy natychmiast zadoùowaã
w wilgotnej ziemi, w miejscu 
zacienionym; w pojemnikach lub
z bryùà - systematycznie i obficie 
podlewaã. Zarówno w transporcie jak 
i w czasie przechowywania do chwili 

posadzenia, nie wolno dopuúciã do przesuszenia korzeni lub 
bryùy.

* Nabywaã roúliny zawsze pewne odmianowo i zdrowe,
w renomowanych szkóùkach lub centrach ogrodniczych, 
gdzie moýemy uzyskaã wyczerpujàce, fachowe informacje 
dotyczàce kupowanego materiaùu. Kupowanie materiaùu na 
targowiskach u przygodnych handlarzy, w miejscach do 
tego nie przystosowanych jest bardzo ryzykowne, czy 
otrzymamy materiaù peùnowartoúciowy, czy odmiana jest 
zgodna z deklarowanà. Czæsto niezgodnoúã moýna ustaliã 
dopiero po kilku miesiàcach lub latach. Sukces
i zadowolenie w uprawie zaleýy w duýym stopniu od jakoúci 
nabytego materiaùu szkóùkarskiego. Kiepski materiaù nie 
rekompensuje czæsto niýszej ceny. Roúliny pochodzàce
z importu, wyprodukowane w ùagodnej strefie klimatycznej, 
gorzej znoszà nasze surowe warunki, ùatwiej przemarzajà
i ginà. Szczególnie naleýy zwróciã uwagæ na tak zwane 
nowoúci, czæsto ùadnie wyglàdajàce, ale bardzo wraýliwe
w naszym klimacie.

Otaczanie siæ zielenià – to mniej stresów, lepsze i zdrowsze 
ýycie – czego goràco Pañstwu ýyczæ.

iný. Lucjan Kurowski

Aby ogród by³ piêkny 



16 ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI

Z odkurzonego rêkopisu AA (ci¹g dalszy)

Prawdziwe kùopoty z pamiæcià zaczàùem mieã… no 
wùaúnie, nawet nie wiem kiedy siæ to zaczæùo.  Wychodzàc
z domu czæsto wracaùem, bo nie byùem pewny czy zgasiùem 
úwiatùo, czy zakræciùem gaz. Pewnego razu gdy wracaùem
z pracy do domu zastaùem nie zamkniæte drzwi… Ale 
najbardziej zdziwiùo mnie to, ýe przez kilka godzin 
przypominaùem sobie, kto teý moýe mieszkaã naprzeciwko. 
Wiedziaùem jak ten czùowiek wyglàda, ale nagle zapomniaùem 
jak siæ nazywa. Caùe moje zapominanie zwalaùem na 
wydùuýony dzieñ pracy, albo na ciasnotæ w gùowie, której 
powodem byùo niekorzystne ciúnienie atmosferyczne, albo na 
przeróýne choroby, których bezskutecznie siæ u siebie 
doszukiwaùem, chodzàc po lekarzach i robiàc badania 
kontrolne. Obwiniaùem wszystko i nie zwracaùem uwagi, ýe 
coraz czæúciej zaglàdam do kieliszka, ýe coraz wiæcej wypijam 
mocnego alkoholu. W koñcu staùo siæ to najgorsze. Kiedy za 
pomocà sùów próbowaùem oddaã siùæ i piækno istniejàce
w naturze, opisaã w miaræ dokùadnie to, co widzæ, brakowaùo 
mi okreúleñ. Zachodziùem w gùowæ jak mam to zrobiã, jak 
odzwierciedliã caùe bogactwo úwiata. Mimo wszystko nie 
przejmowaùem siæ tym zbytnio i dalej piùem. Wystæpujàce luki 
pamiæciowe uwaýaùem za przejúciowe.

Pamiætam, jakby to byùo wczoraj. Nie piùem alkoholu 
prawie caùy tydzieñ. Postanowiùem napisaã list do 
najbliýszych. Jakieý byùo moje zdziwienie, gdy nie byùem
w stanie logicznie przekazaã tego, co zamierzaùem, a ta caùa 
moja pisanina, która kosztowaùa mnie niemaùo wysiùku, po 
przeczytaniu nie przedstawiaùa dosùownie ýadnej wartoúci. 
Wpadùem w popùoch, ýe staùem siæ analfabetà. Mój zasób sùów 
niebezpieczne zuboýaù, a mózg przestaù normalnie 
funkcjonowaã. Pamiæã wzrokowa i umiejætnoúã przyswajania 
wiedzy, którymi siæ wczeúniej chlubiùem, przestaùy istnieã. 
Moja mowa stawaùa siæ rozwlekùa. Powtarzaùem w koùo to 
samo, jak zacinajàca siæ pùyta. Ortografia, której mnie 
nauczono i do której nigdy nie miaùem zastrzeýeñ, gdzieú siæ 
po prostu ulotniùa. Moja pamiæã przypominaùa jedno wielkie 
dziurawe sito, które wymagaùo natychmiastowej naprawy.

Nieustannie zadawaùem sobie pytanie, w jaki sposób mam 
zahamowaã ten niszczycielski proces, którego dziaùanie coraz 
bardziej odczuwaùem. Targaùy mnà nieustannie wàtpliwoúci, 
czy kiedykolwiek bædzie to moýliwe, ýe mój umysù dojdzie do 
jakiej takiej równowagi, co w rezultacie polepszy obecny mój 
stan psychiczny, bædàcy pewnà gwarancjà powrotu do 
normalnego ýycia.

W koñcu nastàpiù bardzo trudny dla mnie okres w czasie, 
gdy piùem alkohol. Trudnoúci te byùy tak krañcowe, ýe wprost 
przerodziùy siæ w bezsilnoúã oderwania siæ od alkoholu. Byù to 
bardzo powaýny problem, którego sam nie byùem w stanie 
rozwiàzaã, poniewaý nie akceptowaùem tego namacalnego 
faktu i nie chciaùem skorzystaã z ýadnej pomocy z zewnàtrz. 
Zawsze przyjmowaùem metodæ walki w pojedynkæ, która za 
kaýdym razem koñczyùa siæ niepowodzeniem i moim wielkim 
rozczarowaniem. Metoda taka weszùa mi juý w nawyk
i powtarzaùa siæ nieskoñczenie wiele razy. Obserwujàc innych 
widziaùem, ýe zachowujà siæ i postæpujà tak samo jak ja, to 
znaczy: Pijæ, kiedy chcæ, a jak nie chcæ, to nie pijæ. W istocie 
rzeczy udawaùo mi siæ ýyã bez alkoholu jakiú czas, aby
z powrotem powróciã do dalszego picia. Pomimo, iý coraz 
bardziej popadaùem w rozpacz i widziaùem swój upadek, 
pomimo swej bezdomnoúci i tego, ýe alkohol nie dawaù mi 
tego wszystkiego, co dawaù na poczàtku, dalej piùem, wiedzàc 
o tym, ýe stawkà tego postæpowania jest nieodwracalne 
szaleñstwo lub úmierã. Po swojemu badaùem i budowaùem 
róýne wzorce mojego naùogowego zachowania, i gruncie 
rzeczy niczego màdrego nie stworzyùem. Nie widziaùem 
ýadnej motywacji do zaprzestania picia. Odczuwaùem tylko 

silnà jego potrzebæ w swoim organizmie, który nauczyù siæ
z nim ýyã. Jakby tego wszystkiego byùo maùo, nie byùem
w stanie poradziã sobie z zespoùem odstawienia alkoholu,
a przy tym z mechanizmami mojego uzaleýnionego myúlenia 
oraz mechanizmem naùogowej regulacji moich emocji i uczuã. 
Doszùo do tego, ýe nie mogùem utrzymaã siæ na wùasnych 
nogach. Caùymi dniami caùy siæ trzàsùem i czuùem, ýe mój 
organizm wyglàda tak, jak miasto po ciæýkim, dùugotrwaùym 
bombardowaniu lotniczym. Zmiany, jakie nastàpiùy w moim 
organizmie, uwidoczniùy siæ na zewnàtrz i bardzo szybko 
postæpowaùy. Wciàý chudùem, a ból stawów i resztek miæúni 
stawaù siæ nie do zniesienia. Prawie nie mogùem chodziã. 
Miaùem wraýenie, ýe wszystko odbywa siæ w zwolnionym 
tempie. Osùabùem do tego stopnia, ýe nie potrafiùem siæ
o wùasnych siùach przebraã. Ku mojej rozpaczy trudno mi byùo 
nawet jeúã, jeýeli miaùem co. Moje palce miaùy tendencje do 
przykurczu i aby je rozprostowaã pomagaùem sobie palcami 
drugiej dùoni. Ræce nie chciaùy siæ zginaã w nadgarstkach, 
które byùy opuchniæte. Równieý poùykanie pokarmu 
wymagaùo ode mnie coraz wiækszego wysiùku, bo mój przeùyk 
stopniowo traciù swojà elastycznoúã. Czuùem ciàgùy 
rozdzierajàcy ból, który juý tak siæ zadomowiù, ýe o zaúniæciu 
nie byùo mowy. Uznaùem, ýe nie mam juý wiele do stracenia
i jedynym dla mnie ratunkiem, jak wówczas myúlaùem, jest 
mocny alkohol. Zawsze taka ,,kuracja” uúmierzaùa 
dokuczliwy ból oraz powodowaùa chwilowà stabilizacjæ
w caùym organizmie. Mój wzrok do tego stopnia siæ pogorszyù, 
ýe nie mogùem odczytaã nawet tùustego druku. Opuchlizna, 
która pojawiùa siæ nie tylko na twarzy, oraz ýóùtawa cera, 
mówiùy same za siebie. Coraz czæúciej odczuwaùem bóle
w klatce piersiowej. Gdy chciaùem sprawdziã puls, to 
wielokrotnie nie mogùem siæ go doszukaã. Wszystko 
wyglàdaùo na zbliýajàcy siæ koniec. Mimo wszystko nie 
przestawaùem piã. Wiedziaùem teý, ýe byùem czùowiekiem – 
widmem, na sùuýbie alkoholu. Jednym sùowem nic mi siæ nie 
ukùadaùo i funkcjonowaùo nie tak, i nie w poræ. Nawet moje 
ýelazne niegdyú zdrowie, którego mi zazdroszczono, 
przestawaùo istnieã, a praca i zaangaýowanie, które dawniej 
byùy mojà mocnà stronà i dawaùy mi niezaleýnoúã
i zadowolenie, byùy nie do pomyúlenia. Te bardzo poýàdane 
cechy traktowaùem jako niepotrzebne przedmioty, które na 
dobre zaczæùy mi przeszkadzaã. Coraz bardziej traciùem 
nadziejæ. Czuùem jak w moim organizmie zachodzà nie znane 
mi dotàd zmiany. Doszùo do tego, ýe znalazùem siæ w szpitalu. 
A byùo to tak. Pewnego wieczora leýaùem bez ýycia, jak mi 
póêniej opowiadano na lodzie. Jakaú litoúciwa dusza wezwaùa 
pogotowie, które zaraz przyjechaùo i przewiozùo moje zwùoki 
do szpitala. Tam zrobiono mi badania i okazaùo siæ, ýe mam
w organizmie tylko jeden milion i szeúãset tysiæcy 
czerwonych krwinek, a oprócz tego jakiú zwiàzek chemiczny, 
który nazywa siæ aceton. Lekarze zùapali siæ za gùowy i dziwili 
siæ, ýe ja jeszcze ýyjæ. Gdy doszedùem do siebie, zamiast 
dziækowaã Bogu, czæsto przeklinaùem i pragnàùem, by 
rozstàpiùa siæ pode mnà ziemia, a ona jak na zùoúã nie chciaùa. 
Czuùem przeraýenie i widziaùem, jak wszyscy drwià ze mnie. 
Wydawaùo mi siæ, ýe padùem ofiarà diabelskich czarów. 
Ogarniaùa mnie jakaú psychoza, której podùoýa nie byùem
w stanie w ýaden sposób sprecyzowaã, a która dzieñ i noc 
zaprzàtaùa mi gùowæ i nie dawaùa mi upragnionego spokoju, 
którego pragnàù mój doszczætnie wyczerpany, umierajàcy 
organizm. Nie wspominam tutaj o celach ýyciowych
i wartoúciach osobistych, które juý dawno przestaùem 
realizowaã w zwiàzku z piciem alkoholu. Towarzyszyù mi 
bezsens ýycia i jedna wielka kompromitacja. Ýycie duchowe, 
oparte na wierze i religii - przestaùo istnieã. (c.d.n.)

AA
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Klub Centrum Tang Soo Do ostatecznie zakoñczyù sezon 
rozgrywek 11 czerwca udziaùem w Mistrzostwach Polski
w Taekwondo. Ale po kolei. 3 czerwca 2006r. w Puchaczowie 
k. Ùæcznej odbyùy siæ II Mistrzostwa Okrægu Lublin
w Taekwondo. Nasz klub wystawiù na te zawody, jak do tej 
pory najwiækszy skùad, 22 zawodników, w tym aý 10 osób
z sekcji w Koñskowoli. W zawodach w Puchaczowie wziæùo 
udziaù blisko 200 uczestników. Organizator, Lubelski Klub 
Sportów Walki „DAN”, przygotowaù bardzo miùà i opartà na 
zasadach koleýeñskich imprezæ. Uczestnicy mieli 
zapewniony bezpùatny posiùek i wodæ mineralnà. W tym roku 
w Puchaczowie po raz pierwszy startowaùa ekipa z Moùdawii, 
która znacznie podniosùa rangæ i poziom Mistrzostw. Medale 
zdobywano w nastæpujàcych konkurencjach: walki, ukùady, 
techniki specjalne (czyli kopniæcie jak najwyýej) oraz walki na 
miækkie kije – soft stick.

Oto wyniki naszych reprezentantów:
- Agnieszka Smolak - 2 miejsce ukùady i 2 techniki 

specjalne;
- Iga Piasecka -1 miejsce ukùady i 3 techniki specjalne;
- Izabela Kozak - 3 formy, 2 techniki specjalne;
- Damian Gæbal - 3 ukùady i 3 soft-stick (miækkie kije);
- Tomasz Skowronek - 3 soft-stick (miækkie kije) i 3 techniki 

specjalne;
- Sebastian Chudzik - 3 ukùady i 2 techniki specjalne.

Tydzieñ póêniej, juý w nieco mniejszym skùadzie, troje 
zawodników naszego Klubu: Damian Gæbal, Sebastian 
C h u d z i k  i  A g n i e s z k a  S m o l a k ,  w y s t a r t o w a ù o
w Miædzynarodowych Mistrzostwach Polski w Skawinie koùo 
Krakowa. Tu, mimo wielkiej i prestiýowej imprezy, nasi 
równieý nie zawiedli – Damian Gæbal wywalczyù zùoty medal, 
a Sebastian srebrny w technikach specjalnych, w tym 
przypadku kopniæcia na czas w ciàgu 10 sekund na zmianæ 
lewà i prawà nogà. Damian wykonaù 33, a Sebastian
30 kopniæã, sà to wyniki bliskie rekordu Polski w grupie 
kadetów. Równie dobrze wypadùa Agnieszka Smolak 
zdobywajàc wicemistrzostwo Polski w walkach i bràz
w ukùadach dowolnych kadetów. 

Czerwiec jest ostatnim miesiàcem, w którym odbywajà siæ 
treningi oraz zwody, bowiem okres wakacji to tzw. 
roztrenowanie, a mówiàc dosadnie, „naùadowanie 
akumulatorów” przed kolejnym sezonem, który rozpocznie 
siæ juý we wrzeúniu. Dlatego warto podsumowaã kilka 
miesiæcy wyczynów sportowych mùodzieýy z Gminy 
Koñskowola i wymieniã zdobyte medale:

- 29 paêdziernik 2005 – Otwarte Mistrzostwa Holandii
w Groningen, wywalczyliúmy: 4 zùote, 3 srebrne i 4 bràzowe;

- 17 grudnia 2005 - VII Miædzynarodowy Puchar Úwidnika 
w Taekwondo: 5 bràzowych i 1 zùoty;

- 4 marca 2006 - III Ogólnopolski Turniej Tang Soo Do 
Przysucha: 3 zùote, 6 srebrnych, 5 bràzowych;

- 1-2 kwietnia 2006 - I Miædzynarodowe Mistrzostwa 
Moùdawii Voievod: 1 zùoty i 3 bràzowe;

- 3 czerwca 2006-  II Mistrzostwa Okrægu Lublin
w Taekwondo Puchaczów 2006: 1 zùoty, 4 srebrne
i 7 bràzowych;

- 9-11 czerwca 2006- Mistrzostwa Polski PUT Skawina –
1 zùoty, 2 srebrne i 1 bràzowy.

W sumie razem: 11 zùotych, 18 srebrnych i 25 bràzowych 
kràýków. 

W ogólnopolskim rankingu Tang Soo Do dwóch 
zawodników z Koñskowoli jest w czoùówce – Damian Gæbal 
na II, a Sebastian Chudzik na III miejscu. To w naszej sekcji 
jedne z najwyýszych stopni w TSD. Wszystkie te sukcesy 
sprawiajà, ýe rosnà apetyty na przyszùy sezon, tym bardziej, ýe  
Gmina Koñskowola, w ramach zamówieñ publicznych 
dofinansowaùa nasz Klub. Dziæki temu koszty wyjazdów, np. 
na zawody, znacznie siæ zmniejszyùy. 

W planach na sezon 2006/2007 mamy wyjazdy zagraniczne, 
m.in. kolejny raz do Holandii oraz udziaù w Euro Cup
w Niemczech. Poza tym nasi zawodnicy bædà mieli teý okazjæ 
walczyã na zawodach w kick-boxingu. Jednoczeúnie od 
wrzeúnia bædziemy szukaã nowych talentów sportowych, by 
podtrzymaã tradycjæ w zdobywaniu kolejnych trofeów 
sportowych.

Marcin Kostyra

Ostateczne rozstrzygniæcie

Uczestnicy seminarium szkoleniowego taekwondo
z Piotrem Bernatem V dan .19 maja w Koñskowoli.

SPORT W GMINIE

Oúrodek Pomocy Spoùecznej w Koñskowoli 

informuje, ýe od dnia 10 lipca br. wydawane bædà 

wnioski o przyznanie úwiadczeñ rodzinnych.

Osoby zainteresowane mogà uzyskaã 

informacje w budynku Urzædu Gminy pok. nr 11, 

oraz pod nr tel. 0-81 88169 09.

OGÙOSZENIE

11.06.2006
SOKÓÙ Konopnica – POWIÚLAK Koñskowola 1 : 2, 
br. Ryszard Màczka (2)
18.06.2006
POWIÚLAK Koñskowola – CISY II Naùæczów  4 : 0, 
bramki: Michaù Tyniecki (2), Maciej Ogórek, Ryszard 
Màczka.
25.06.2006
SYGNAÙ Chodel – POWIÚLAK Koñskowola 6 : 2,
br. Ryszard Màczka, Jarosùaw Próchniak

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Nowicki Bogdan (74) Mùynki

Kozak Stanisùaw (72) Chrzàchówek

Podkówka Czesùaw (66) Wronów

Suùek Krystyna (49) Poýóg Nowy

Aleksandrowicz Henryk (80) Wronów



18 ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI

JULIAN NAVARRO –  urodziùa siæ w Madrycie w 1953 

roku. Z zawodu dziennikarka. Prowadziùa programy 

dyskusyjne w popularnych stacjach radiowych. Obecnie jest 

analitykiem politycznym w Agencji OTR/Europa Press. Jest 

autorkà kilku ksiàýek komentujàcych sytuacjæ politycznà. 

Interesuje siæ historià. W 2004 roku opublikowaùa swojà 

pierwszà powieúã, thriller historyczny Bractwo úwiætego 

caùunu, który staù siæ w Hiszpanii bestsellerem. Nawarro 

zaprzecza, aby do napisania ksiàýki zainspirowaù jà Kod 

Leonarda da Vinci. Pomimo to, krytycy nazywajà jà 

„hiszpañskim Danem Brownem”. W kwietniu 2005 roku 

ukazaùa siæ druga powieúã pisarki Gliniana Biblia.

Bractwo úwiætego caùunu – W poýarze, który wybucha

w sùynnej katedrze turyñskiej, ginie mæýczyzna pozbawiony 

jæzyka i linii papilarnych, prawdopodobnie rabuú. Podobne 

próby wùamania, a nawet poýary, miaùy wielokrotnie miejsce 

w przeszùoúci, na przestrzeni wieków. Sprawcy pozostawali 

zawsze anonimowi; nie udawaùo siæ ustaliã ich toýsamoúci. 

Sprawà zajmuje siæ policyjny wydziaù do spraw dzieù sztuki. 

Okazuje siæ, ýe rozwiàzania zagadki naleýy szukaã w historii. 

Úledztwo, które prowadzi komisarz Marco Valoni, historyk 

sztuki Sofia Galloni oraz dociekliwa dziennikarka Ana 

Jimenez ujawnia, ýe wùamywacze pochodzà z tego samego 

úrodowiska, wspólnoty chrzeúcijañskiej miasta Urfa, 

antycznej Edessy. Obiektem ich zainteresowania jest 

najcenniejsza relikwia chrzeúcijañstwa: Syndon; poúmiertna 

szata Chrystusa. Caùunem interesujà siæ teý potomkowie 

zakonu templariuszy, rycerzy úwiàtyni Salomona – jak 

podejrzewa Ana – prominentne figury wspóùczesnego úwiata 

polityki i biznesu. Sofia i Ana wpadajà na trop tajemnicy 

siægajàcej poczàtków chrzeúcijañstwa, upadku Bizancjum

i wojen krzyýowych; jej ujawnienie oznacza úmierã…

MIRELLE GUILIANO – urodziùa siæ i wychowaùa we 

Francji – wúród kucharzy i restauratorów, Jest absolwentkà 

Sorbony i prestiýowego Instytutu Doskonalenia Tùumaczy. Po 

studiach przeprowadziùa siæ do Nowego Jorku. Jest prezesem

i dyrektorem Domu Szampana Veuwe Clicquot – firmy 

naleýàcej do koncernu zajmujàcego siæ sprzedaýà dóbr 

luksusowych. Jest czæstym goúciem telewizyjnego talk-

shows, uznanym ekspertem od spraw gastronomii.

Francuzki nie tyjà – Choã Francuzki nie przestrzegajà 

wymyúlnych diet, napychajàc siæ potrawami zawierajàcymi 

wæglowodany w najróýniejszych postaciach i nie stroniàc od 

duýej iloúci wina, sà znacznie szczuplejsze i zdrowsze niý 

Amerykanki .  Gui l i an i  n ie  p roponuje  ýadnych  

systematycznych planów ani list produktów, które wolno, lub 

których nie wolno spoýywaã. Zamiast tego proponuje proste 

recepty, sprowadzajàce siæ do jedzenia úwieýych

i urozmaiconych produktów sezonowych, aktywnoúci 

fizycznej oraz odrzucenia myúlenia, ýe konsumpcja potraw 

dla przyjemnoúci musi wiàzaã siæ z poczuciem winy. Jej 

metody sà nie tylko skuteczniejsze, ale ùatwiejsze do 

stosowania; co wiæcej – nie wymagajà specjalnych 

wyrzeczeñ.
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LETNI SOLENIZANCI

lato

Anna (26.07) – imiæ pochodzenia hebrajskiego, hannah - 
oznaczajàce peùna wdziæku (ùaskawoúci). Uýywane w Polsce juý 
od XIII wieku. Zawsze naleýaùo do najbardziej popularnych. 
Nosiùo je wiele znanych Polek; úlàskie ksiæýniczki, cztery 
Jagiellonki teý otrzymaùy je na chrzcie, aktorki, poetki. Pisarze 
czæsto nadawali imiæ Anna swoim bohaterkom. Jeúli spojrzy siæ
w oczy Annie wiadomo od razu czym byùo spojrzenie naszej matki 
Ewy. Jest w niej namiætnoúã pierwszych poranków úwiata. Anna 
obserwuje i osàdza bardzo dokùadnie. Dorosùa sprawia wraýenie, 
jak gdyby posiadaùa tajemnà wiedzæ. Nie ulega wpùywom. Ma 
bardzo silnà wolæ, jest zachùanna i jeúli czegoú pragnie to juý w tej 
chwili, natychmiast. Anna nie przejmuje siæ niczym, jest dumna, 
niezbyt gwaùtowna. Jest bardzo zaborcza, bardzo kocha to, co do 
niej naleýy. Lubi medycynæ, a zwùaszcza para medycynæ. Moýe 
byã teý doskonaùym inýynierem. Umie rozkazywaã i wymuszaã 
posùuch. Goúci przyjmuje tylko takich, którzy siæ jej podobajà, 
innych potrafi wyrzuciã za drzwi. Najlepiej gdyby za mæýa 
wybraùa sobie flegmatyka. Zdrobnienia; Ania, Hania, Anusia, 
Anula.

Krzysztof (25.07) – imiæ pochodzenia greckiego, christophoros 
oznaczaùo pierwotnie przynoszàcy, rodzàcy Chrystusa. W Polsce 
znane od XIII wieku. Wedùug legendy úw. Krzysztof , osiadùszy 
nad rzekà przy brodzie, pomagaù pielgrzymom przy przeprawach. 
Zostaù wiæc patronem przewoêników, tragarzy, flisaków. To 
piækne imiæ nosiù poeta Krzysztof Kamil Baczyñski, który
w jednym ze swoich wierszy napisaù:

A otóý i macie wszystko, byùem jak lipy szelest,
na imiæ mi byùo Krzysztof,
i jeszcze ciaùo - to tak niewiele…
Krzysztof pasjonuje siæ wszystkim, co jest zwiàzane z ýyciem. 

Jest bardzo aktywny i dlatego trzeba mu daã moýliwoúã 
samorealizacji. Jest ekstrawagancki, otwarty na úwiat,
a jednoczeúnie zdolny do refleksji, jeúli trzeba. Potrzebuje 
zrozumienia i miùoúci. Z wielkim trudem przychodzi mu 
obiektywizm. Ma doskonaùà, syntetycznà pamiæã, która wszystko 
notuje i klasyfikuje. Jest bardzo zazdrosny. Zarówno miùoúã jak
i nienawiúã rodzà siæ w nim dùugo – ale juý na trwaùe. Posiada 
zdolnoúã panowania nad sobà i poczucie obowiàzku. Úwietnie 
dobiera przyjacióù i jest im wierny. Bardzo przeýywa 
niepowodzenie. Pociàga go zawód zwiàzany z medycynà. Potrafi 
byã úwietnym chirurgiem, ale teý odkrywcà, badaczem, 
nauczycielem. Osiàga sukces dziæki pracy i szczæúciu. Duýym 
problemem jest wybór zawodu, gdyý w razie niepowodzenia ma 
trudnoúci z przestawieniem siæ na inne tory.

Zdrobnienia: Krzych, Krzysiek, Krzysio, Krzyú. 

«Deszcz na úwiætego Jakuba (25 VII) – na pszeniczkæ 
zguba.

«Na Pañskie Przemienienie (6 VIII) lepsze gospodarza 
mienie (pilni gospodarze mieli juý zboýa w stodole).

«Na Bartùomieja Apostoùa bocian do drogi dzieci woùa 
(24 VIII).
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Wójt Stanis³aw Go³êbiowski i Onufry Zag³oba (Darek Gutowski)
bawili siebie i goœci

Do tej rumby trzeba wielu (zespó³ tañca towarzyskiego z GOK)

ZPiT „Warszawianka” i jej urocze tancerki i tancerze, te¿ uroczy

Ach ci gimnazjaliœci, czego oni nie potrafi¹

Na góralsk¹ nutê tañcz¹ „Jode³ki” z Radziechów

Która z córek bardziej pasuje na ¿onê? (rodzice przedszkolaków)

Ró¿norodnoœæ europejskich strojów i tañców - ZPiT „Wis³a” z P³ocka

O rety, rety, co siê dzieje – kabaret „Onufry”



Obraz „Samotrzeæ” autorstwa Stanis³awa Szczerbica

Bia³a ró¿a – symbol dogmatu Niepokalanego
Poczêcia NMP (fragment obrazu „Samotrzeæ”)

Herb „Przyjaciel”
Œw. Maria Magdalena,

w górze postaæ Boga Ojca
Œwiêty Jacek

Koœció³ek œw. Anny – O³tarz w szczegó³ach
Mam taki zakàtek przy koúcióùku úw. Anny w Koñskowoli,

gdzie mogæ pomarzyã, podumaã, w cichym poszumie wiatru

nasùuchaã siæ legend do woli.

Gdzie úwiæta Matka matek chrzeúcijañskich

patrzy z oùtarza tak ciepùo, tak czule,

na te, które u jej stóp zanoszà w modùach skargi,

proúby, cierpienia i bóle.

Gdy lipy czuwajàce przy koúcióùku

wypuszczà pachnàce miodem kwiaty pierwsze,

przy úwietle ksiæýyca Kniaênin recytuje swoje wiersze.

Zabùocki jako cieñ na pniu zamyúlony cicho siedzi,

nad nowà sztukà siæ biedzi.

Lekki powiew wiatru dochodzi od rzeki,

szumià olszyny jak górskie smreki.

Jak ciche kazania (kiedyú przed dawnymi laty

gùosiù ksiàdz Piramowicz,

dla nas to pierwszy minister oúwiaty)

pùynà psalmy sùowików wúród ksiæýycowej poúwiaty.

Sunà w pochodzie wierni,

ksiæýne odziane w dùugie, z mgieù utkane szaty,

za nimi magnaci i zwykli panowie,

hetmani, wojownicy i generaùowie.

Ile tu ich przebywaùo, kto zliczy, kto powie?

I juý polami szedù cicho úwit biaùy,

nad tym co siæ tu dziaùo – rosy zapùakaùy.

Tylko lipy rozbawione jeszcze

listkiem o listek biùy ciàgle brawa.

Odchodzàcym w przeszùoúã pokùoniùy siæ kwiaty, drzewa, 

trawa.

Zmæczeni ýyciem kamiennym snem zasnæli.

Jak pory roku, dnia i nocy,

byli tu, ýyli, przeminæli.

Zuzanna Spasówka
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