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Na zabawæ i malowanki
Baùwana ulepiã muszæ
Takiego co ma swojà duszæ
Igloo olbrzymie zbudowaã
Tak aby moýna siæ tam schowaã
Tyle pracy dziú mam
Ýe nie wiem czy sam sobie radæ dam

Fot. T. Or³owska

Namalujæ zimowy obrazek
I wierszyk uùoýæ króciutki
Wszak nie wiem czy o tym wiecie
Jestem jeszcze taki malutki
Czas muszæ mieã na sanki
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Przys³owia na luty

Jan Twardowski - ksiàdz i poeta

«
Gdy wiatr ostry w lutym wieje, to gbur dobrà ma nadziejæ.
«
Na Gromnicznà Pan Bóg daje czasem mróz, czasem roztaje.
«
Úwiæty Walenty(14.II), gdy odmrozi piæty, na wyýywienie
sprzedawaj sprzæty.
«
Gdy Maciej úwiæty (24.II) cokolwiek lodu nie stopi, bædà dùugo
chuchali w zimne ræce chùopi.

LUTOWI SOLENIZANCI
Konstancja (18.II) – imiæ ýeñskie ùaciñskiego pochodzenia,
wywodzàce siæ od imienia Konstanty, Konstancjusz. W Polsce
znane juý od XIII w. jako Konstancyja (1252), byùo imieniem
ksiæýniczek w rodzie Piastów. Nosiùy je m.in.: Konstancja, córka
Henryka II Poboýnego; Konstancja (1588-1631), druga ýona
Zygmunta III Wazy; Konstancja Bonisùawska (1747-1806),
poetka; Konstancja Gùadkowska (1810-1889), úpiewaczka,
mùodzieñcza miùoúã Fryderyka Chopina.
Imiæ to byùo czæste na dworach panujàcych w Europie. Dziú
rzadko nadawane, chociaý osoba noszàca to imiæ charakteryzuje
siæ cechami pasujàcymi do wspóùczesnoúci. To typ choleryczny
o szybkich reakcjach. Nie moýe usiedzieã w miejscu, dziaùa pod
wpùywem nagùych impulsów. Nie jest ùatwa w poýyciu i chætnie
gra na uczuciach aby manipulowaã otoczeniem. Ma
zadziwiajàcà intuicjæ i dobre zdrowie. Wybiera zawody
wymagajàce ruchliwoúci i ýywotnoúci, np.: stewardesa,
dziennikarka, przedstawicielka handlowa. Trudno siæ nudziã
w jej towarzystwie. Jest peùna wdziæku, energii i siùy.
Zdrobnienia tego imienia to: Kostka, Kostusia, Konstantynka.
Walenty (14.II) – imiæ mæskie ùaciñskiego pochodzenia – co
w tùumaczeniu z ùaciñskiego valens znaczy mocny, potæýny,
zdrowy. Polska forma imienia Walenty (dawniej Walentyn)
pochodzi bezpoúrednio od imienia ùaciñskiego Valentinus.
W XVI w. byùo imieniem popularnym, a w XIX w. uchodziùo za
typowe imiæ wiejskie. Dziú naleýy do imion rzadko nadawanych.
Úw. Walenty uwaýany jest za patrona chorych na padaczkæ
i …zakochanych. Dzieñ úw. Walentego np. w Niemczech,
uchodziù za feralny, zaú wedùug tradycji angielskiej w tym dniu
mùodzi wybierajà sobie przyjaciela lub przyjacióùkæ na caùy rok.
Walentego cechuje: pobudliwoúã, uczuciowoúã i intuicja. Jego
ýycie opiera siæ na dwóch úwiatach. Wewnætrzny úwiat jest dla
niego waýniejszy niý to co dzieje siæ na zewnàtrz. Bywa
nerwowy i zarazem sentymentalny. Wszystko spostrzega z duýà
ostroúcià, pasjonujàc siæ drobiazgami, a pomijajàc rzeczy
wielkie. Czæsto jest niezdecydowany, ale w koñcu wybiera
najdogodniejsze rozwiàzanie.
Imiæ to nosili m.in.: Walenty Roêdzieñski (ok. 1560-1622),
poeta; Walenty Gurski (zm. 1832), pisarz; Walenty Wañkowicz
(1799- 1842), malarz portrecista. Zdrobnienia: Walek, Waluú,
Walentynek.

Zamiast úmierci, racz z uúmiechem
przyjàã Panie, pod Twe stopy
ýycie moje jak róýaniec
Sùowami tego wiersza poýegnaù siæ z ýyciem ksiàdz Jan
Twardowski. Urodziù siæ 1 kwietnia 1915 roku w Warszawie.
Wojna nie daùa mu skoñczyã studiów polonistycznych na
Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1943 rozpoczàù naukæ
na tajnym kursie Seminarium Duchownego w Warszawie. Byù
ýoùnierzem AK, uczestnikiem powstania warszawskiego.
W 1947 roku ukoñczyù studia a w rok póêniej przyjàù
úwiæcenia kapùañskie. W roku 1959 zostaù rektorem koúcioùa
sióstr Wizytek w Warszawie. Jako poeta zadebiutowaù
w 1935 r. Uznanie zdobywaù powoli, najpierw u czytelników
„Tygodnika Powszechnego” i w úrodowisku pisarzy
katolickich, póêniej w coraz szerszych krægach czytelniczych.
Wspóùczeúnie naleýaù do najpoczytniejszych i najwyýej
cenionych poetów polskich.
Liryka ks. Jana Twardowskiego ujmowana zazwyczaj
w formie osobistego zwierzenia, rozmowy, modlitwy, jest
poetyckim przekazem wiary, wyrastajàcym z doúwiadczeñ
kapùañskich autora. Wyczulona na paradoksy psychiki
wspóùczesnego czùowieka, rozmijajàcego siæ z wiarà,
a zarazem odczuwajàcego instynktownie jego potrzebæ,
wyraýa postawæ otwartà, ufnà, charakterystycznà dla
dzieciæcego widzenia úwiata, solidarnà z kaýdym cierpieniem
i uùomnoúcià, urzeczona peùnià i rozmaitoúcià ýycia. Liryzm
ùàczy siæ w niej z tonacja ýartobliwà, niekiedy autoironicznà.
Zmarù 18 stycznia 2006 roku w wieku 91 lat. Metropolita
lubelski abp Józef Ýyciñski w trakcie Mszy ýaùobnej
powiedziaù: „Ýyù dla Boga, sùawiàc Go swojà poezjà. Umieraù
dla Boga, ufajàc mu jak dziecko”. Ksiàdz Twardowski zostaù
pochowany jako pierwszy w krypcie dla zasùuýonych Polaków
w úwiàtyni Opatrznoúci Boýej wznoszonej na Polach
Wilanowskich w Warszawie. Na tablicy nagrobnej
umieszczono jedno z jego powiedzeñ „Moýna odejúã na
zawsze, by stale byã blisko”.

Rachunek dla dorosùego
jak daleko odszedùeú
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stolika ze zwykùà ceratà
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nad úwiatem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska
od tajemnicy nie wykùadanej na talerz
od matki która patrzyùa w oczy ýebyú nie kùamaù
od pacierza
od Polski z ranà
ty stary koniu
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Zapomni o mnie ten kto wiersze czyta
zapomni ksiæýyc tajniak
fiskus i kobieta
pies co mà gùowæ poúwiæconà lizaù
i ten co daù mi liúã jeden
oderwany z krzyýa
zapomni lipiec sierpieñ
pamiæã niezawodna
mewa úmieszka i kokoszka wodna
kaýdemu roúnie
nareszcie szczæúliwa
niezapominajka która zapomina

ECHO KONSKOWOLI

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ wójta
W nawiàzaniu do decyzji z poprzedniej sesji, dotyczàcej
organizacji ruchu drogowego i lokalizacji przystanku
autobusowego, wójt Stanisùaw Goùæbiowski na sesji Rady
Gminy w dniu 20 stycznia poinformowaù, ýe wnioski
postawione przez Radæ sà realizowane. Juý wkrótce zostanie
zamontowany fotoradar w rejonie Rozdzielni Gazu, zaú
przystanek bædzie przeniesiony w Rynek. Przewoênicy nie
wnoszà w tym wzglædzie zastrzeýeñ. W tym celu
wykorzystany bædzie istniejàcy parking, przez co zrodzi siæ na
pewno problem z miejscem do parkowania prywatnych
samochodów, szczególnie w niedzielæ.
Z licznych wniosków o dofinansowanie inwestycji
gminnych zakwalifikowany zostaù ten na modernizacjæ
stadionu (o czym juý pisaliúmy). Wstæpnà akceptacjæ uzyskaù
równieý wniosek na kanalizacjæ Skowieszyna. Juý wkrótce
zostanie ogùoszony przetarg na budowæ kolektora burzowego
wzdùuý ulicy Lubelskiej w Koñskowoli, zaú wiosnà rozpocznà
siæ prace majàce na celu uporzàdkowanie stawów w Starej
Wsi. Pojawiùa siæ moýliwoúã sprzedaýy budynku szkoùy
w Stoku. Mieszkañcy wyraýajà na to zgodæ, a chætny do
nabycia obiecuje stworzenie kilku miejsc pracy. Ostateczna
decyzja nie zostaùa jeszcze podjæta.
Wczeúniejsza koncepcja budowy punktu zlewnego
nieczystoúci pùynnych, na którà jest juý opracowana
dokumentacja, stoi pod znakiem zapytania, bowiem obecne
przepisy nie dopuszczajà do takich punktów beczek
asenizacyjnych rolników. Wymagane jest posiadanie koncesji.
Budowa punktu zlewnego miaùaby sens w przypadku, gdyby
gmina miaùa wùasny zakùad komunalny. Taki wniosek zostaù
juý zgùoszony przez radnych.
Wójt zwróciù siæ do radnych, a za ich poúrednictwem do
mieszkañców gminy, z apelem o przekazywanie informacji
o ludziach potrzebujàcych pomocy w okresie silnych mrozów.
Dotyczy to szczególnie osób bezdomnych i potrzebujàcych
opaùu. Reakcja wùadz w takich sytuacjach jest
natychmiastowa.
Projekt budýetu gminy na rok 2006 jest juý gotowy.
Uchwaùa w tej sprawie zosta³a podjêta na sesji w dniu
14 lutego. Szczegóùy zamieúcimy w marcowym wydaniu
Echa.

i nieczystoúci ciekùych. Ustawa o utrzymaniu czystoúci
i porzàdku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)
nakùada na jednostki samorzàdu terytorialnego obowiàzek
ewidencjonowania szamb i przydomowych oczyszczalni,
zawieranych umów na wywóz úmieci oraz kontrolowania ich
realizacji z odpowiednià czæstotliwoúcià. W przypadku nie
wywiàzywania siæ wùaúciciela posesji z naùoýonych zadañ,
obowiàzek zlecenia usuwania úmieci ma wójt gminy,
oczywiúcie na koszt wùaúciciela posesji.
Kolejna uchwaùa dotyczyùa przyjæcia programu wspóùpracy
Gminy Koñskowola z organizacjami pozarzàdowymi oraz
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi koúcioùów.
Program obejmuje zadania publiczne i okreúla zakres, zasady
i cele wspóùpracy wymienionych podmiotów w sferze:
podtrzymywania tradycji narodowych, pielægnowania
polskoúci, oúwiaty i wychowania, rozwoju
przedsiæbiorczoúci, upowszechniania kultury i sportu.
Realizacjæ wymienionych zadañ koordynuje wójt, a wysokoúã
úrodków okreúla plan budýetowy.
Na wniosek wójta wszczæto negocjacje z mieszkañcami
w sprawie uregulowania ul. Polnej. Ich efektem jest odpùatne
przekazanie niewielkiej powierzchni dziaùki na rzecz gminy
przez Stanisùawæ Zióùek i Elýbietæ Tusiñskà w celu
poszerzenia wspomnianej ulicy. Radni przyjæli uchwaùæ,
a wójt wyraziù bardzo pozytywnà opiniæ o wymienionych
paniach i ich podejúciu do sprawy.
Radni wyrazili zgodæ na nabycie na rzecz gminy trzech
nieruchomoúci w drodze darowizny: drogi wzdùuý linii
kolejowej od Agencji Nieruchomoúci Rolnych; drogi
dojazdowej do pól wzdùuý torów kolejowych od Zakùadu
Rolnego „Niwa”; dziaùki od Kóùka Rolniczego w Sielcach.

Skromni radni
Radni jednogùoúnie orzekli, ýe nie podwyýszà sobie diet na
ostatni rok obecnej kadencji. Uznali, iý bycie radnym jest
spoùecznà sùuýbà, a nie êródùem dochodów.
W odniesieniu do wynagrodzenia wójta radni teý wykazali
siæ skromnoúcià, podwyýszajàc obecne wynagrodzenie
wùodarza tylko o 3%. Ta decyzja nie przeszkodziùa w wydaniu
pozytywnej oceny o pracy wójta.

Humoreski radnych

Podjæte uchwaùy
W drodze uchwaùy zostaù przyjæty regulamin utrzymania
porzàdku i czystoúci na terenie gminy, który jest nieco
rozszerzonà wersjà regulaminu uchwalonego w 2003 roku.
Wedùug ustalonych przepisów wùaúciciele nieruchomoúci sà
nadal obowiàzani do utrzymywania na terenie swoich posesji
i przylegùego do nich chodnika porzàdku oraz naleýytego
stanu sanitarno-higienicznego. Rozszerzenie dotyczy
wprowadzenia zapisu o przyjætych normatywnych iloúciach
staùych odpadów komunalnych i o maksymalnym poziomie
odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji.
Przykùadowo, jedna osoba w gospodarstwie domowym
„produkuje” w ciàgu tygodnia 10 litrów úmieci, pracownik
biurowy i uczeñ w szkole po 5 litrów, zaú przedszkolak – 2.
Tym wyliczeniom powinna odpowiadaã pojemnoúã
pojemnika na odpady. Iloúã nieczystoúci pùynnych wyliczana
jest wedùug zasad okreúlonych w rozporzàdzeniu ministra.
Kaýdy wùaúciciel ma obowiàzek zawierania umów na odbiór
odpadów i nieczystoúci ciekùych oraz przechowywania przez
okres 3 lat i ewentualnego okazywania kontrolerom dowodów
(rachunków) usuwania ustalonej iloúci odpadów

Naszym radnym dopisuje dobry nastrój i humor. Taki
wniosek wypùywa z obserwacji styczniowej sesji, w trakcie
której podejmowaniu decyzji towarzyszyù úmiech
spowodowany ýartobliwymi uwagami. W tym wzglædzie
niewàtpliwie najlepszy jest radny Jan Ciotucha. Jest to na
pewno lepsze od politycznych przepychanek, które
obserwujemy na „górze”. Moýe warto notowaã, a potem
publikowaã ýarty z tego forum? Co czytelnicy na to?
W trakcie dyskusji nad regulaminem utrzymania czystoúci:
J.C. – Ludzie wywoýà úcieki na pole, na wsiach úmierdzi, tu
úmierdzi, tam úmierdzi.
Z.Z. – Bo okna otwierajà.
W trakcie interpelacji:
J.C. – Wójcie, kiedy pan siedzi to jeszcze jedno pytanie.
Podczas ustalania planu pracy Komisji Rewizyjnej,
w odniesieniu do jednostki, która ma byã kontrolowana:
H.B. – Na kogo wypadnie, na tego bæc.
Boýenna Furtak
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Prosto z Wiejskiej…
Po kilku tygodniach zamætu
politycznego, nadszedù w koñcu czas
odpræýenia i wyciszenia. Sprawiùo to
podpisanie „Umowy stabilizacyjnej”
przez szefów trzech partii – Prawa
i Sprawiedliwoúci, Samoobrony i
Ligi Polskich Rodzin. Moýna siæ
zastanawiaã, czy miaùo to jakiú sens,
czy byùo potrzebne, czy nie byùo
innego wyjúcia?
Obserwujàc na wùasne oczy polskà
scenæ politycznà, mogæ z caùà
úwiadomoúcià powiedzieã, ýe byùa to
jedna z dwóch moýliwoúci. Politycy
stanæli przed wyborem – albo pakt
stabilizacyjny, albo marcowe wybory. Myúlæ, ýe dobrze siæ staùo,
ýe udaùo siæ dojúã do konsensusu parlamentarnego, gdyý polskie
spoùeczeñstwo nie chciaùo po raz kolejny, i to jeszcze tak szybko,
iúã do urn. Wszyscy chcieli spokoju i stabilizacji. I ta
parlamentarna umowa miædzypartyjna na razie to gwarantuje.
Zastanawiamy siæ wszyscy – na jak dùugo? Czy ten pakt nie
rozpadnie siæ szybciej niý zostaù powoùany? To sà pytania, na
które otrzymamy odpowiedê w niedalekiej przyszùoúci. Ale mam
nadziejæ, ýe dobro Polski, chæã wdroýenia reform, chæã zmiany
jakoúci ýycia politycznego sprawià, ýe politycy dotrzymajà
danego sùowa i przynajmniej na razie zrezygnujà ze swoich
indywidualnych dàýeñ. Pewnego rodzaju zabezpieczeniem jest
to, ýe umowa byùa negocjowana i póêniej podpisywana na oczach
caùej Polski.
Ale oprócz tego, ýe przez ostatnie tygodnie odbywaùy siæ
negocjacje, rozmowy ostatniej szansy, próby tworzenia koalicji,
to takýe byù to czas ciæýkiej pracy. 24 stycznia odbyùo siæ trzecie
czytanie nad projektem budýetu i w konsekwencji Sejm przyjàù
ustawæ. Gùosowanych byùo ponad 150 poprawek zgùoszonych
przez róýne partie. Najwiæcej poprawek (bo ok. 120) zgùosiùa
Platforma Obywatelska, jednakýe jej propozycje, w razie
przyjæcia, doprowadziùyby do caùkowitego paraliýu pañstwa.

Otwarte dla ka¿dego
Wigiliæ swoich imienin, czyli dzieñ 17 stycznia, poseù
Maùgorzata Sadurska wybraùa na otwarcie biura poselskiego,
które mieúci siæ w Puùawach przy ul. Skowieszyñskej 32. Biuro
w zasadzie dziaùa juý od listopada, ale pewnie „zawierucha” na

Przewaýajàca wiækszoúã poprawek zostaùa przez Sejm
odrzucona.
Bardzo siæ cieszæ, ýe praktycznie wszyscy posùowie ze
wszystkich klubów parlamentarnych zagùosowali za poprawkà
PiS-u dotyczàcà zagwarantowania úrodków na rozbudowæ
i modernizacjæ lotniska w Úwidniku. Inwestycja ta jest bardzo
waýna i konieczna dla naszego regionu, gdyý jej brak powoduje,
ýe potencjalni inwestorzy omijajà Lubelszczyznæ i lokujà swoje
firmy tam, gdzie sà lotniska, czyli w Rzeszowie, Ùodzi,
Katowicach czy we Wrocùawiu.

2 lutego odbyùa siæ, tak jak co roku, pielgrzymka
parlamentarzystów na Jasnà Góræ. Byùo to juý XVII spotkanie
parlamentarzystów u Pani Jasnogórskiej. Wziæùo w niej udziaù ok.
200 posùów i senatorów. Po wygùoszonej konferencji na temat
znaczenia miùoúci w ýyciu spoùeczno – politycznym,
parlamentarzyúci wziæli udziaù we Mszy Úwiætej, która
odprawiana byùa w Kaplicy Matki Boýej w intencji Ojczyzny
i parlamentarzystów.
Praca w Sejmie jak na razie daje mi wiele satysfakcji. Ja nie
odczuwam tak, jak inni posùowie, ýe nie robiæ nic poýytecznego.
A wræcz przeciwnie, widzæ, ýe jako poseù mogæ pomagaã wielu
ludziom.
W miesiàcu styczniu zùoýyùam 5 interpelacji – w sprawie
Zakùadów Azotowych, Miejskiego Przedsiæbiorstwa Wodno –
Kanalizacyjnego, Ýelatyny, tùumaczy przysiægùych i rynku mleka.
Jedna z kwestii przeze mnie poruszanych juý zakoñczyùa siæ
sukcesem. Pytaùam Premiera, jako ministra skarbu, dlaczego jak
dotàd nie sprzedaje jednej akcji Serii A, co umoýliwiùoby
nieodpùatne nabycie przez pracowników Z.A. „Puùawy”
przysùugujàcych im akcji. Po mojej interwencji w dniu 27
stycznia 2006r. zostaùa sprzedana jedna akcja. I to uúwiadomiùo
mi, ýe dziaùalnoúcià poselskà moýna wiele zdziaùaã. Dlatego
uwaýam, ýe warto byã posùem zawodowym i znajdowaã siæ blisko
ludzi i ich problemów. Praca w innej firmie i wykonywanie tak
jakby „przy okazji” funkcji posùa jest caùkowità
niedorzecznoúcià.
Poseù Maùgorzata Sadurska
Zarzàdu Powiatu i Miasta Puùawy oraz niemal wszystkich wójtów
gmin z powiatu puùawskiego, ksiàdz dziekan Ryszard Goùda
w asyúcie ksiæýy z Koñskowoli, dokonaù poúwiæcenia biura.
Zauwaýyù przy tym, iý po raz pierwszy w swej historii poúwiæca
biuro poselskie. Komentarz ksiædza dziekana do tego faktu byù
nastæpujàcy: „Jest to czytelny znak, ýe posùowie wreszcie zaczæli
dostrzegaã, ýe robienie porz¹dku w ojczyênie naleýy rozpoczàã
od czùowieka, od przywrócenia wartoúci chrzeúcijañskich”.
W spotkaniu nie mogùo zabraknàã rodziców pani Maùgorzaty,
Zofii i Tadeusza Sadurskich, którzy nie ukrywali dumy z córki.
Biurem kieruje asystent Przemysùaw Pytlak z Koñskowoli,
otwarte jest dla kaýdego od pon. do czwartku w godz. 12-16.
Telefon do biura: 081 888-25-48 i do asystenta – 0 512-383-184.
B.F.

Pose³ Ma³gorzata Sadurska w towarzystwie (od lewej): P. Kowalczyka,
wice wojewody J. Zdrojkowskiego i pos³a S. Zawiœlaka.

górze powstrzymywaùa oficjalne otwarcie. To jednak, jak
powiedziaùa pani poseù, nie przeszkadzaùo w przyjmowaniu
zainteresowanych oraz skùadaniu interpelacji na forum Sejmu
dotyczàcych naszego regionu. W obecnoúci licznych goúci,
w tym: posùa Zamojszczyzny, przedstawiciela wojewody,
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Pani pose³ i dumni rodzice, Zofia i Tadeusz Sadurscy
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Z³oci Jubilaci
Marsz Mendelssohna, podniosùa atmosfera, panowie
wprowadzajàcy ýony, kwiaty i gratulacje, toast za zdrowie
wzniesiony lampkà szampana, wreszcie „gorzka wódka”
i czuùe pocaùunki - to staùe elementy zaúlubin. Tym razem
towarzyszyùy one uroczystoúci z okazji Zùotych Godów, która
miaùa miejsce w Urzædzie Gminy w sobotnie przedpoùudnie
21 stycznia. Na tæ uroczystoúã zaproszono 8 par, które
przeýyùy w zwiàzku maùýeñskim co najmniej 50 lat, i które
wyraziùy zgodæ na wystàpienie z wnioskiem do Prezydenta RP
o nadanie pamiàtkowych medali. Decyzjà prezydenta
Aleksandra Kwaúniewskiego, medalami za dùugoletnie
poýycie maùýeñskie w tym roku odznaczeni zostali:
Marianna i Eugeniusz Czarnobilowie z Poýoga,
Kazimiera i Stanisùaw Gadzinowie z Koñskowoli,
Zofia i Mieczysùaw Koterowie z Rud,
Krystyna i Jan Wiejakowie z Rud,
Henryka i Jan Paùkowie z Chrzàchowa,
Jadwiga i Józef Rybiccy z Koñskowoli,
Marianna i Jan Skwarkowie z Koñskowoli,
Zofia i Zdzisùaw Wiejakowie z Rud.
Prezydent skierowaù równieý do jubilatów listy
gratulacyjne.

Rady Gminy, Maùgorzata Szpyra, znana z umiejætnoúci
wypowiadania ciepùych sùów, co równieý uczyniùa po adresem
jubilatów W tak miùej chwili nie mogùo zabraknàã czùonków
najbliýszych rodzin oraz goràcych ýyczeñ. Byùa równieý
muzyka, przeboje z dawnych lat i pierwszy taniec, a potem
wesoùa zabawa. O taki wùaúnie przebieg uroczystoúci zadbaùa
pani Elýbieta Polak, kierowniczka Urzædu Stanu Cywilnego.
Jubilaci nie kryli wzruszenia i wdziæcznoúci kierowanej pod
adresem wùadz gminy. Jedna z pañ na zakoñczenie
powiedziaùa: Dziækujemy za zorganizowanie tej piæknej,
wzruszajàcej uroczystoúci, która pozwoliùa nam wróciã
pamiæcià do tego dnia, w którym przed Bogiem
powiedzieliúmy sobie „tak” na dobre i na zùe.
Miùo nam, ýe wùadze gminy pamiætajà o ludziach starszych.
No i ýyczymy Pañstwu teý doczekania Zùotych Godów.
Boýenna Furtak

Wójt St. Go³êbiowski w imieniu prezydenta RP odznacza p. Czarnobil.

Jubilaci w towarzystwie w³adz. Od lewej (¿ony siedz¹ vis-a-vis mê¿ów):
El¿bieta Polak – kierownik USC, Marianna i Eugeniusz Czarnobilowie,
Kazimiera i Stanis³aw Gadzinowie,
Stanis³aw Go³êbiowski – wójt gminy, Henryka i Jan Pa³kowie,
Marianna i Jan Skwarkowie, Ma³gorzata Szpyra – przew. RG.

Na zaproszenie do udziaùu w uroczystoúci odpowiedziaùy
cztery pary. Ci pañstwo dostàpili zaszczytu otrzymania medali
w podniosùej atmosferze z ràk wùodarza gminy, wójta
Stanisùawa Goùæbiowskiego. Nieobecnych jubilatów pan wójt
odwiedziù osobiúcie, przekazujàc medale, listy gratulacyjne
i kwiaty, nie szczædzàc przy tym miùych sùów.
Jaka jest recepta na dùugie i szczæúliwe poýycie maùýeñskie?
Kaýda z par obchodzàcych zùote gody, mówi o wzajemnym
zaufaniu, miùoúci, wiernoúci, wiæzi rodzinnej. Pani Marianna
Czarnobil powiedziaùa tak:
Dzieñ 18 kwietnia 1954 roku nosimy w naszych sercach
i pamiæcià wracamy do tej daty. To waúnie wtedy Pan Bóg
poùàczyù nasze serca. Zaufaliúmy Panu Bogu i naszej miùoúci,
uwierzyliúmy, ýe jesteúmy dla siebie stworzeni. Razem
przeýyliúmy juý 50 lat i zawsze darzymy siæ wielkà miùoúcià,
zaufaniem, wzajemnym zrozumieniem i szacunkiem.
Fundamentem naszego maùýeñstwa jest gùæboka wiara
katolicka, to wùaúnie ona pomaga pokonaã wszelkie trudnoúci
i umacnia w przekonaniu, ýe bædzie lepiej. Pan Bóg obdarzyù
nas rodzicielstwem, mamy dwoje dzieci, które majà juý swoje
rodziny. Naszà radoúcià sà wnuki, umilajà nam naszà staroúã
i pamiætajà zawsze o babci i dziadku. Pokazujemy im wszystko
to co najlepsze, ale przed zùem ostrzegamy.
Uroczystoúã zaszczyciùa swojà obecnoúcià przewodniczàca
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A za chwilê gorzko, gorzko...

Nastrój niczym 50 lat temu.
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Dwór Têczyñskich czy Koniñskich?
Od czasu publikacji w „Echu Koñskowoli” artykuùu
prezentujàcego dokonane przez dra Adama Soãko odkrycie,
ýe budynek obecnej plebanii stanowiù pierwotnie warownà
siedzibæ wùaúcicieli miasta, pozyskano szereg informacji,
które ten fakt potwierdzajà.
Moýna powiedzieã, ýe dziú kwestià jest nie tyle to, czy
rzeczywiúcie w Koñskowoli znajduje siæ dwór obronny, ale to
– kiedy powstaù. We wskazanym wyýej artykule, jak równieý
w publikacji, która ukazaùa siæ w miesiæczniku „Spotkania
z Zabytkami” wyraziliúmy zdanie, ýe dwór-fortalicja
powstaùy w XVI wieku z fundacji zaùoýyciela miasta –
Andrzeja Tæczyñskiego, wojewody lubelskiego (zm. 1561).
Tymczasem wiele wskazuje na to, ýe budynek obecnej
plebanii zostaù wystawiony na terenie, na którym wczeúniej
istniaù dwór pierwszych wùaúcicieli Koñskowoli – rodziny
Koniñskich.
W czasie prowadzenia nadzoru archeologicznego,
zleconego przez TP S.A. w zwiàzku z ukùadaniem kabla
telefonicznego przy ulicy Lubelskiej, tuý przy budynku
plebanii, archeolodzy T. Dzieñkowski i S. Goùub, odnaleêli
dwie jamy: jedna wypeùniona byùa ceramikà; druga zawieraùa
4 fragmenty cegùy palcówki oraz dwa detale architektoniczne
o gruboúci 8-9,5 cm, przypuszczalnie pochodzàcych z partii
kolumnowych, przy czym rozmiary cegieù wskazywaùy na ich
úredniowieczne pochodzenie. Zaskakuje ocena czasu
powstania fragmentów ceramiki, odkrytych w pierwszym
wykopie. Zdaniem prowadzàcych nadzór archeologów:
2 fragmenty pochodziùy z XIII-XIV w., jeden z XIV-XV w.,
5 z XV-XVI w. i 17 z XV-XVII w. Dodatkowo w jednej z jam
znaleziono bràzowà sprzàczkæ od pasa, datowanà na wczesne
úredniowiecze. Znaleziska te zostaùy przez wzmiankowanych
archeologów powiàzane z – ich zdaniem zaginionym –
zamkiem Tæczyñskich.
Na wczeúniejsze niý w XVI w. powstanie dworu
w Koñskowoli wskazuje analiza zdjæcia lotniczego terenu
plebanii: zarys drzew rosnàcych w okràg sugeruje istnienie
dawnego, zapewne drewniano-ziemnego obwodu
warownego. Taki ukùad charakterystyczny jest dla zaùoýeñ
obronnych powstaùych przed XVI wiekiem, kiedy to –
w zwiàzku z upowszechnianiem siæ broni palnej – nastàpiùo
odejúcie od budowania zaùoýeñ obronnych na planie koùa.
Niewàtpliwie jednak odpowiedê na pytanie, kiedy powstaù
dwór obronny w Koñskowoli wymaga kolejnych, tym razem
pogùæbionych, badañ archeologicznych.
W pierwszym artykule dotyczàcym zamku w Koñskowoli
dr Adam Soãko postawiù hipotezæ, ýe kamienica Tæczyñskich
przeszùa na wùasnoúã parafii ok. 1675 r. Wydaje siæ, ýe
uzyskaliúmy dowody, które w 100% potwierdzajà jej trafnoúã.
Oto w opisie wizytacji parafii z 1678 r. czytamy, ýe
naprzeciwko koúcioùa úw. Anny, tuý za drogà publicznà,
znajduje siæ murowana rezydencja, którà ówczesny proboszcz
– Gaspar Szulc – odbudowaù z bliýej nieokreúlonych
zniszczeñ. Treúã dokumentu wskazuje, ýe wskazany budynek
zostaù nowo nabyty przez ksiædza Szulca – dalej nastæpuje
bowiem opis drugiego murowanego budynku, wystawionego
od fundamentów przez ksiædza Lisowicza (peùniàcego funkcjæ
proboszcza od koñca XVI w. do ok. 1633 r.), a który równieý
wùasnym kosztem wyremontowaù ksiàdz Gaspar. Autor opisu
wizytacji, porównujàc te dwa budynki, nie kryje zachwytu nad
okazaùoúcià nowo nabytej kamienicy. Podkreúla „obszernoúã
miejsca”, jak równieý fakt, ýe znajdujà siæ tam pokoje dla
rodziny, stajnia, spichlerz i ýe teren otoczony jest drzewami.
Ponadto zaznacza, ýe na zachód od tego budynku znajdowaù
siæ grunt „od niepamiætnych czasów nadany Koúcioùowi”.
Najwaýniejsze jednak jest to, ýe kamienica objæta
wùadaniem przez ksiædza Szulca, a która musi byã

identyfikowana z obecnym budynkiem plebanii, posiadaùa
trzy kondygnacje! Autor opisu wizytacji podkreúla, ýe na
drugim i trzecim piætrze tej rezydencji znajdowaùy siæ pokoje
prepozyta. Informacja o trzech kondygnacjach kamienicy jest
o tyle waýna, ýe tak skonstruowany budynek w peùni
odpowiada pojæciu sùupa-wieýy, o którym mowa w êródùach
w odniesieniu do koñskowolskiej rezydencji Tæczyñskich. Nie
ma równieý wàtpliwoúci, ýe taki budynek zbliýa siæ formà do
królewskiej rezydencji w Piotrkowie Trybunalskim, na której
– jak siæ wydaje – wzorowaù siæ Andrzej Tæczyñski budujàc
zamek w Koñskowoli.
W owym czasie kamienica Tæczyñskich poùàczona byùa
z miastem dùugà ulicà, wychodzàcà wprost na koúcióù
parafialny. Przy tej ulicy, miædzy koúcioùem „murowanym”
a „ulicà ciàgnàcà siæ ku zamkowi”, Gabriel hrabia Tæczyñski
nadaù w 1604 r. dom swojemu sùudze, Jerzemu
Skarzyñskiemu; dom ten w 1610 r. odkupiù ksiàdz Lisowicz.
Ulica ta jest jeszcze widoczna na planie folwarku
koñskowolskiego z 1827 r.
Wiemy teý z pewnoúcià, ýe wùaúciciele miasta nie
przebywali stale w swojej siedzibie – zaúwiadcza o tym
„Inwentarz Apparatów”, sporzàdzony w 1629 r. przez ksiædza
Lisowicza, który pisze, ýe kiedy Tæczyñscy zjeýdýali do
Koñskowoli, proboszczowie otrzymywali z zamku miæso
i kwartæ wina. W czasie nieobecnoúci wùaúcicieli, dworem
zajmowali siæ ich urzædnicy. Znamy juý z imienia jednego
wùodarza zamkowego – Wojciecha Tatarczaka, sùuýàcego
Andrzejowi Tæczyñskiemu wojewodzie krakowskiemu
(zm. 1588) i jego synowi Gabrielowi.
Dziæki êródùom pisanym wiemy coraz wiæcej i o zamkudworze Tæczyñskich i o kolejnych jego mieszkañcach.
Niewàtpliwie jednak peùne wyjaúnienie historii tego miejsca
wymaga szeroko zakrojonych prac archeologicznych.
Przemysùaw Pytlak

Czy tak mog³a wygl¹daæ trójkondygnacyjna
kamienica Têczyñskich w koñcu XVII w.?
Widok od strony koœcio³a œw. Anny - próba rekonstrukcji.

Plebania z lotu ptaka
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11.02 – Œwiatowy Dzieñ Chorego
Jan Pawe³ II i Ewangelia cierpienia
Cierpienie to nieodùàczny towarzysz
ýycia kaýdego czùowieka, w kaýdej
„dùugoúci i szerokoúci geograficznej”.
Jak zauwaýa Ojciec úw., towarzyszy
ono czùowiekowi juý od chwili
poczæcia, która jest naznaczona
grzechem pierworodnym. Ma ono
wymiar nie tylko fizyczny, ale
równieý psychiczny i duchowy.
Czæsto jest ono zùàczone z sytuacjà
choroby. Takýe niektóre etapy ýycia
czùowieka sà szczególniej
przenikniæte cierpieniem – dotyczy to gùównie okresu
nazywanego jesienià ýycia.
Jan Paweù II byù czùowiekiem, któremu cierpienie towarzyszyùo
od wczesnych lat dzieciñstwa. Dziæki ùasce Boýej poznaù równieý
smak staroúci. W podejmowanych inicjatywach i w nauczaniu
pamiætaù o „swoich braciach i siostrach – ludziach w podeszùym
wieku” (tak zatytuùowaù jeden ze swoich listów-1999r.) oraz o
chorych.
Dnia 13.V.1992r. Jan Paweù II ogùosiù, ýe ustanawia Úwiatowy
Dzieñ Chorego. Jako coroczny dzieñ obchodów wybraù 11 lutego,
kiedy Koúcióù oddaje czeúã Najúwiætszej Maryi Pannie z Lourdes,
która objawiùa siæ 11.02.1858r. Bernadetcie Soubirous w grocie
w Massabielle i za poúrednictwem której rzesze ludzi dostæpujà
licznych ùask zdrowia fizycznego oraz duchowego umocnienia,
otuchy i nadziei. Maryja jest teý tà, która najlepiej zna ludzkie
cierpienia, gdyý w swoim ýyciu wiele go doúwiadczyùa od
zwiastowania, przez trudy zwiàzane z narodzeniem, ucieczkà do
Egiptu aý po uczestnictwo w mæce i úmierci Syna. Ona teý uczy
wùaúciwej postawy wobec cierpienia, kiedy w cichoúci i pokorze
przyjmuje Boýy zamysù, aby mógù siæ urzeczywistniã plan
zbawienia wobec ludzi.
Papieý co roku przygotowywaù specjalne orædzie na Dzieñ
Chorego. Kaýdego roku podejmowaù inny aspekt zwiàzany
z chorobà, cierpieniem. Znacznie wczeúniej, niespeùna trzy lata
po przeýytym zamachu, opublikowaù, wùaúnie 11 lutego 1984 r.,
List „Salvifici doloris” o chrzeúcijañskim sensie ludzkiego
cierpienia.
Kaýdy z nas ma swoje wùasne cierpienia fizyczne czy teý
psychiczne, duchowe. Dotykajà nas choroby nasze czy teý
bliskich, te tzw. powaýne, niekiedy zagraýajàce ýyciu, ale i drobne
przeziæbienie bywa nie mniej dokuczliwe. Wszyscy
zjednoczyliúmy siæ w bólu i cierpieniu.... po tragedii
w Katowicach... Nawet w mediach stawiano pytanie o sens
cierpienia, dlaczego tyle ofiar, jak sobie poradziã z bólem po
stracie najbliýszych, z cierpieniem zwiàzanym z kalectwem
wùasnym czy kogoú z rodziny.
Do nas wszystkich, zjednoczonych trudnym doúwiadczeniem
cierpienia Papieý mówi: „Do chorych w kaýdym wieku i stanie,
do cierpiàcych na wszelkiego rodzaju dolegliwoúci, a takýe do
ofiar katastrof i tragicznych wypadków kierujæ wezwanie, by
Powitanie siæ ojcowskim ramionom Boga. Wiemy, ýe ýycie
powierzyli
zostaùo nam ofiarowane przez Ojca w darze jako najwyýszy
wyraz Jego miùoúci, i ýe w kaýdych okolicznoúciach pozostaje
ono Jego darem.”
Zachæca teý do wiary, ýe za kaýdym najtrudniejszym
doúwiadczeniem stoi kochajàcy Ojciec. Rozumie jednoczeúnie,
ze niektórym jest trudno, ýe zaùamujà siæ, spierajà z Bogiem,
a niekiedy nawet tracà wiaræ. Zapewnia, ýe Bóg czeka na nasze
pytania, sùucha ich i chce udzieliã nam odpowiedzi. W Orædziu
z 1996r. napisaù: „Drodzy bracia i siostry, cierpiàcy na duszy
i ciele! Nie ulegajcie pokusie przeýywania cierpienia wyùàcznie
jako doúwiadczenia negatywnego, które kaýe wam wræcz wàtpiã
w dobroã Boga. W cierpiàcym Chrystusie kaýdy chory znajduje
sens swoich bolesnych doúwiadczeñ. Cierpienie i choroba naleýà
do kondycji czùowieka – istoty kruchej i ograniczonej. Jednakýe
w Chrystusie, który umarù i zmartwychwstaù, ludzkoúã odkrywa
nowy wymiar cierpienia: postrzega je juý nie jako klæskæ, ale jako

sposobnoúã do dawania úwiadectwa wiary i miùoúci. Drodzy
chorzy, uczcie siæ odkrywaã w miùoúci zbawczy sens wùasnego
cierpienia i wùaúciwà odpowiedê na wszystkie swoje pytania”.
Bùædem jest wiæc myúlenie o cierpieniu w kategoriach winy
i kary. Juý Stary Testament opisujàc historiæ Hioba wskazywaù, ýe
równieý niewinni cierpià. Jest to tajemnica, którà trudno
przeniknàã rozumem. Jak napisaù Ojciec úw. „czùowiek cierpi
z powodu zùa, które jest jakimú brakiem, ograniczeniem lub
wypaczeniem dobra. Czùowiek cierpi z racji dobra, które nie jest
jego udziaùem, od którego zostaù niejako odciæty, lub którego sam
siæ pozbawiù.” Naleýy je traktowaã jako czas próby, jako úrodek
wychowawczy dajàcy moýliwoúã odbudowania w sobie dobra
i nawrócenia siæ do Boga.
W Liúcie poúwiæconym cierpieniu Papieý podkreúliù, ýe
najwiækszym, ostatecznym cierpieniem jest utrata ýycia
wiecznego, potæpienie, ale Jezus usunàù je przynoszàc
odpuszczenie grzechów i dajàc ýycie wieczne. Dlatego dla
chrzeúcijanina „úmierã ciaùa staje siæ nieuniknionym etapem
drogi ku peùni nieúmiertelnego ýycia”. Nie zaprzecza temu fakt,
ýe czùowiek odczuwa pewien læk, gdyý nawet sam Chrystus
w Ogrójcu odczuwaù læk przed úmiercià.
W perspektywie chrzeúcijañskiej cierpienie ma zbawczy
wymiar. Bóg daù swego niewinnego Syna, aby cierpiaù. My
równieý mamy moýliwoúã mieã udziaù w dziele Chrystusa,
a przez to równieý mamy obietnicæ uczestnictwa w Jego chwale.
Úw. Paweù mówiù: „w swoim ciele dopeùniam udræki Chrystusa”.
Jezus wzywaù uczniów, aby wziæli swoje krzyýe, aby cierpieli
„dla i z powodu Chrystusa”. Tylko niosàc z pokorà krzyý wùasnej
codziennoúci moýemy byã Jego uczniami, moýemy w peùni Go
naúladowaã. W ten sposób stajemy siæ teý do Niego podobni. Jeúli
czùowiek w swoim cierpieniu zjednoczy siæ z Chrystusem,
odkryje jego sens. Jak zapewnia Papieý moc Pana „przeobrazi
przygnæbiajàce poczucie nieuýytecznoúci cierpienia, bycia
ciæýarem dla innych” w poczucie, ýe sùuýy siæ braciom, ýe siæ
duchowo dojrzewa do Królestwa. „Moc w sùaboúci siæ doskonali”
– szczególnie ksztaùtuje siæ cnota wytrwaùoúci.
Zarówno czas choroby jak i czas staroúci sà wiæc czasem
realizacji specjalnej misji: „Kaýdy wiek ma swoje zalety
i zadania. Bóg kaýdego wzywa, aby oddaù mu swoje talenty.
W sùuýbie Ewangelii wiek (ani stan zdrowia) nie ma znaczenia”
napisaù Jan Paweù II. Starsi mogà sùuýyã caùej spoùecznoúci jako
„straýnicy pamiæci zbiorowej” wyraýajàcy wspólne ideaùy
i wartoúci stanowiàce podstawæ ýycia zbiorowego. Oni uczà jak
màdrzej patrzeã na ziemskie wydarzenia, bo przez lata zyskali
wiedzæ i dojrzaùoúã. Mogà udzielaã mùodym cennych rad
i pouczeñ. „Umiejà dodaã otuchy ýyczliwà radà, milczàca
modlitwà, úwiadectwem cierpienia znoszonego z wytrwaùà
ufnoúcià”. „W wielu rodzinach wnuki poznajà podstawy wiary
dziæki dziadkom.”
Cierpienie i staroúã sà potrzebne w úwiecie, aby wyzwalaã
miùoúã, bezinteresowny dar z siebie dla drugiego, bo co uczynimy
jednemu z najmniejszych, czynimy to samemu Panu. Papieý
przypomina, ýe musimy uczyã siæ od Miùosiernego
Samarytanina, aby nie mijaã nikogo obojætnie. Przy kaýdym
cierpiàcym naleýy siæ zatrzymaã ze wzruszeniem serca,
wspóùczuciem i nadto podjàã dziaùanie - w miaræ moýliwoúci jak
najbardziej skuteczne.
Kiedy dotyka nas cierpienie moýemy siæ modliã jak
Jan Paweù II: Pozwól, o Panie ýycia, abyúmy to sobie wyraênie
uúwiadomili i umieli cieszyã siæ kaýdym etapem naszego ýycia
jako darem niosàcym bogate obietnice na przyszùoúã. Spraw,
byúmy z miùoúcià przyjmowali Twojà wolæ, zawierzajàc siæ
kaýdego dnia Twoim miùosiernym dùoniom. Gdy zaú nadejdzie
chwila ostatecznego «przejúcia», pozwól, abyúmy umieli jà
powitaã z pokojem w sercu, nie ýaùujàc niczego, co przyjdzie nam
porzuciã. Kiedy bowiem po dùugim poszukiwaniu spotkamy
Ciebie, odnajdziemy teý wszystkie prawdziwe wartoúci,
jakich
Po¿egnanie
zaznaliúmy na ziemi, a takýe tych, którzy poprzedzili nas w znaku
wiary i nadziei.
Anna Kaczmarska
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XII Przeglad Artystyczny „Zimowe Nastroje”
Zimowy nastrój zapanowaù do tego stopnia, za sprawà wyýu
atmosferycznego, ýe organizatorzy Przeglàdu, w trosce
o zdrowie dzieci, przesunæli zaplanowany termin (24 i 25
stycznia) na póêniejszy, tzn. 16 i 17 lutego. Zmiana terminu
dotyczy kategorii teatralnej i wokalnej, czyli tych
prezentowanych na scenie Gminnego Oúrodka Kultury. Nie
mniej jednak w wymaganym terminie napùynæùy na konkurs
prace literackie i plastyczne. I choã dzieci tworzyùy je jeszcze
przed nadejúciem fali wielkich mrozów, to doskonale oddaùy
uroki prawdziwej zimy, co úwiadczy niewàtpliwie o ich
wielkich talentach.
Celem Przeglàdu jest kultywowanie tradycji zwiàzanych
z okresem Úwiàt Boýego Narodzenia i zimy. No cóý, sroga
zima sprawiùa, ýe nieco póêniej niý zwykle, i na dodatek juý po
okresie úwiàtecznym, bædziemy prezentowaã m.in. Jaseùka,
ale przecieý dobro dzieci, a przede wszystkim ich zdrowie, jest
najwaýniejsze.
Kategoria plastyczna z roku na rok cieszy siæ coraz
wiækszym zainteresowaniem. Liczba zgùoszonych prac
ustanowiùa kolejny rekord – 171. Na nagrody zdaniem jury

zasùuýyùo 21 autorów. Najwyýszà ocenæ, a tym samym
I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych,
uzyskali: Jaú Reniuszek (przedszkole w Poýogu), Marcin
Listopadzki (kl. III, SP Koñskowola), Weronika Litwiñska
(kl. VI, SP Poýóg), Sylwia Bartuzi (Gim. Koñskowola),
Gabriela Wiejak (kl. III, SP Skowieszyn).
Nagrodzone prace plastyczne prezentujemy na str. 16.
Na Przeglàd w kategorii literackiej napùynæùo ùàcznie 57
prac (opowiadañ i wierszy). Z poúród tak duýej liczby
twórczych dzieù, które w myúl zaùoýeñ regulaminu sà pracami
autorskimi, powoùane jury nagrodziùo 13. Pierwsze nagrody
otrzymali: Joanna Suùek (kl. IIId Gimnazjum) za opowiadanie
„Z dziennika únieýynki”, Anna Gæbal (kl. IIIb SP
Koñskowola) za opowiadanie „Spotkanie ze úw. Mikoùajem”,
Marcin Listopadzki (kl. III SP Koñskowola) za wiersz
„Zimowe nastroje”, Agnieszka Wiejak (kl. VIc SP
Koñskowola) za wiersz „Únieýne baùwany”, Iwona Maj
(kl. IIb Gimnazjum) za wiersz „Lubiæ …”.
Niektóre nagrodzone prace publikujemy na dowód
wczeúniejszego stwierdzenia o talentach.

Z dziennika œnie¿ynki

Œnie¿ne ba³wany

Lubiê …

– Joanna Su³ek

– Agnieszka Wiejak

– Iwona Maj

20.12.2005 – Atmosfera
Dzisiaj kropelki pary wodnej unosiùy siæ
wysoko i zaczæùy zamarzaã. Powoli
zmieniaùy ksztaùt, ukùadajàc siæ
w krystalicznà caùoúã. Stawaùam siæ coraz
piækniejsza.
21.12.2005 – Atmosfera
Mam juý nóýki i ràczki, jestem biaùa
i bardzo lekka. Zauwaýyùam, ýe obok
mnie sà moje siostrzyczki, równie úliczne
jak ja. Jedna z nich powiedziaùa mi, ýe jak
bædzie nas bardzo duýo, to mamy szansæ
zobaczyã Ziemiæ.
22.12.2005 – Atmosfera
Jest nas bardzo duýo. Tyle, ýe nie
moýemy siæ juý pomieúciã. Wiatr –
psotnik, spycha nas coraz dalej, bojæ siæ,
bo gdy trafimy w gorætszy klimat,
wszystkie siæ rozpuúcimy i juý nie
zobaczæ Ziemi.
23.12.2005 – Ziemia
Wùaúnie speùniùo siæ moje marzenie!
Wraz z rodzinà spadliúmy na Ziemiæ.
Leýæ na gaùæziach ogromnego drzewa,
a wszystko dookoùa mnie zapiera dech
w piersiach.
24.12.2005 – Ziemia
Dziú zobaczyùam czùowieka. Trzymaù
w ræku roúlinæ podobnà do tej, na którà
spadùam. Róýniùa siæ tym, iý miaùa
zielone kolce i byùa troszkæ niýsza. Nagle
poczuùam silny wiatr. Okazaùo siæ, ýe
pewien mæýczyzna úcina nasz domek! To
straszne! Po chwili znalazùam siæ
o kilkanaúcie metrów niýej. Leýaùam na
oblodzonym chodniku i byùam juý
caùkiem sama.
25.12.2005 – Ziemia
Zrobiùo siæ ciepùo. Czuùam jak siæ
rozpùywam. Po chwili przeobraziùam siæ
w kropelkæ wody. Tak zakoñczyùa siæ
moja przygoda na Ziemi. Jest mi przykro,
ale wiem, ýe taka jest kolej rzeczy.
W koñcu kwiaty teý kiedyú chcà
wyrosnàã.

Stojà przy domu únieýne baùwany,
Jeden powaýny, a drugi rozeúmiany.
W dzieñ stojà cicho, pokornie,
skromnie,
A w nocy, gdy ludzie usypiajà,
Najdziksze harce zaczynajà:
Z górki na saniach pædzà,
Na nartach jeýdýà,
Skaczà i grajà,
Úniegiem rzucajà
I sto pomysùów na minutæ majà.
A gdy dzieñ znowu nastanie,
Wokoùo domu znajdziesz
Porozrzucane sanie.
I narty na úniegu leýà,
I buty co únieg mierzà,
A kulek ze úniegu ze sto
I niewiadomo jeszcze co.
A baùwany jak staùy, tak stojà.
I miotùæ trzymajà swojà.
I nikt nie pomyúlaùby wcale,
Ýe one to porozrzucaùy tak niedbale.
Lecz, gdy przyszùa w koñcu wiosna
I sùoñce zaczæùo mocniej grzaã,
Baùwanom zachciaùo siæ spaã.
Zaczæùy siæ pociã i sapaã,
Krople z nich zaczæùy kapaã,
Tak mocno siæ spociùy,
Aý caùkiem siæ rozpuúciùy.
A przed domem, gdzie baùwany staùy,
Miotùy i garnki po nich zostaùy.
Lecz nie smuãmy siæ wcale,
Bo, gdy zimà spadnie únieg,
Zobaczymy, ýe radosny i zdrów
Kaýdy baùwan obok domu znów.

Minuta za minutà, dzieñ coraz krótszy.
Noc juý przewaýa.
Zima siæ zbliýa, na nic nie zwaýa.
Nadchodzi wielkimi krokami,
Únieýy biaùymi pùatkami.
Czasem zamiecie, czasem zawieje
Przez cztery miesiàce tak wùaúnie siæ
dzieje.
Gdy mróz úciúnie wszystkie kaùuýe,
A úniegiem zasypie caùe podwórze,
Wtedy podróýni koùnierze stawiajà
I na zimæ narzekajà.
Bardzo lubiæ samotne ranki,
Gdy pada únieg idziemy na sanki,
Lepimy baùwana, rzucamy únieýki
A pomagajà nam w tym koleýki.
Kocham tæ zimæ, te wszystkie biaùoúci
Co zasypujà pola w caùoúci.
Przykrywajà úwiat ciepùà pierzynà,
Szkoda, ýe te zimowe dni tak szybko
minà.
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Zakwit³y na p³ótnach i fotografii
Oczywiúcie mowa o kwiatach – róýach, tulipanach, irysach,
i dùugo by jeszcze wyliczaã – które najpierw urzekùy autorki,
a potem widzów na wystawie pod tym wùaúnie tytuùem. Tym
razem ubarwiùy one Bibliotekæ Miejskà w Puùawach, której
wernisaý miaù miejsce 14 stycznia. Zwykle rzadko piszemy
o imprezach w innych oúrodkach, ale tym razem jest to
wyjàtkowa okolicznoúã, bowiem na wystawie prezentowaùy
swoje prace panie zwiàzane z Koñskowolà: Teresa Orùowska –

fotograf z Gminnego Oúrodka Kultury i Urszula Paluch –
malarka, nauczycielka plastyki w Gimnazjum w Koñskowoli.
Obrazy wystawiaùa równieý Anna Borkowska, nauczycielka
z Góry Puùawskiej. Wernisaý, na który przybyli tùumnie
przyjaciele artystek, uúwietniù swym wystàpieniem Kazimierz
Kotliñski – poeta i malarz, nawiàzujàc do ksiæýnej Izabeli
Czartoryskiej i jej umiùowania przyrody.
Piækne kwiaty z barwnych fotografii i obrazów wypeùniùy dwa
pomieszczenia biblioteki, miaùy tylko jednà wadæ, nie
pachniaùy.

Wernisa¿ wystawy. Od lewej: A. Borkowska, U. Paluch, T. Or³owska,
K. Kotliñski i reporterka Radia Pu³awy.

Pani Tereska wœród przyjació³ na tle swojej wystawy.

RzeŸbiæ ka¿dy mo¿e
Chcieã to móc – to màdre przysùowie znów siæ sprawdziùo. A
udowodniùa je grupka mùodzieýy (i nie tylko), która w czasie
ferii zimowych, pod okiem rzeêbiarza ludowego Zbigniewa
Kozaka, uczestniczyùa w dwudniowych warsztatach
rzeêbiarskich. Poszùy w ruch dùutka, ostre scyzoryki i mùotki,
spod których wyszùy na poczàtek drewniane pióra i ptaszki.

Odwaýniejsza, a moýe silniejsza czæúã uczestników, czyli
mæýczyêni, pokusili siæ nawet o rzeêbienie w duýych kawaùkach
lipowego drewna. Efekty, jak na pierwszy raz byùy znakomite –
figura króla, zafrasowany chùop i twarz Chrystusa. Nie szkodzi,
ýe przy tej okazji uruchomiono zapasy apteczki Oúrodka
Kultury (trzeba byùo opatrywaã pokaleczone palce), liczyù siæ
ostateczny efekt, z którego usatysfakcjonowany byù równieý
pan Zbigniew. Mamy nadziejæ, ýe bakcyl rzeêbiarski zostaù
zaszczepiony.

Gdzie rzeŸbi¹, tam wióry lec¹. Drugi z prawej (w kapeluszu) Zbigniew Kozak.

Na efekt trzeba d³ugo pracowaæ.

Królowa wœród dzieci
Tak, tak, królowa wspólnie z dzieãmi bawiùa siæ w Oúrodku
Kultury. To byùa ta niedobra królowa, która zamieniùa serce
Kaja w sopel lodu. Na szczæúcie rozbawiona gromadka dzieci
i goràcy pocaùunek Gerdy odmieniùy je (serce) i wszystko
zakoñczyùo siæ dobrze. Oczywiúcie mowa o bajce Andersena
„Królowa úniegu”, z którà na scenie GOK wystàpili mùodzi
aktorzy z Krakowa w trakcie ferii.
B.F.
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Wywiad z pani¹ Urszul¹ Paluch
Joanna Suùek: Pani prace
przedstawiajà gùównie naturæ,
pejzaýe Kazimierza Dolnego
i innych miast europejskich.
Dlaczego wùaúnie taki wybór?
Urszula Paluch: Kazimierz jest
piæknym miastem poùoýonym
niedaleko Puùaw, ma mnóstwo
re n e s a n s o w y c h z a b y t k ó w
i chciaùam pokazaã piækno
i malowniczoúã tego zakàtka.
Pozostaùe namalowane przeze
mnie miasta nie sà mi obce,
poniewaý odwiedzaùam je wiele
razy i mam nadziejæ, ýe jeszcze tam powrócæ.
J.S. Jakà technikà wykonywaùa pani obrazy?
U.P. Malowaùam na pozór trudnà technikà – suchym
pastelem.
J.S. Co panià inspiruje do dalszego dziaùania?
U.P. Sà trzy gùówne rzeczy inspirujàce mnie: doskonalenie
warsztatu twórczego, poszukiwanie nowych rozwiàzañ
plastycznych i dàýenie do wypracowania wùasnego stylu.
J.S. Czy w swojej karierze miaùa juý pani inne wystawy
wùasnych prac?
U.P. Miaùam trzy indywidualne wystawy, z czego siæ
najbardziej cieszæ, i okoùo dziesiæciu zbiorowych.
J.S. Jaka dziedzina plastyki najbardziej pani odpowiada?
U.P. Zdecydowanie malarstwo, gùównie kredkami
pastelowymi i farbami akwarelowymi.
J.S. Czy tworzy pani zgodnie z tematem, czy teý woli pani
przelewaã na papier swoje emocje i pomysùy?
U.P. Na razie przeksztaùcam úwiat realistyczny, nie jestem
zbyt dojrzaùà malarkà ýeby móc przetworzyã wùasne emocje,
ale dàýæ w tym kierunku.
J.S. Uczy pani plastyki w Gimnazjum przy Zespole Szkóù im.
Henryka Sienkiewicza w Koñskowoli. Czy spoúród uczniów
wyùaniajà siæ talenty plastyczne?
U.P. Jest kilka osób rzeczywiúcie uzdolnionych plastycznie,

które w wieku 13-15 lat majà po kilkanaúcie nagród
z konkursów miædzynarodowych i ogólnopolskich. Mam
nadziejæ, ýe swojà przyszùoúã wiàýà wùaúnie z tym kierunkiem.
J.S. Jakie cechy powinien posiadaã artysta?
U.P. Artysta powinien byã uparty w dàýeniu do celu,
wraýliwy na piækno, ambitny, kreatywny, zdeterminowany
i pomysùowy.
J.S. Co chciaùaby pani przekazaã w swoich dzieùach?
U.P. Chciaùabym przekazaã przede wszystkim piækno
kwiatów widziane oczami wyobraêni i urok zabytkowych
miejsc w bajkowej scenerii.
J.S. Czego moýna pani ýyczyã w dalszej pracy artystycznej
i pedagogicznej?
U.P. Wytrwaùoúci, cierpliwoúci, weny twórczej, mnóstwa
pomysùów i sukcesów.
J.S. Ýyczæ speùnienia tego i dziækujæ za rozmowæ.
Rozmawiaùa Joanna Suùek, ucz, kl. III d

Konkursy
W paêdzierniku 2005 r. Gimnazjum w Koñskowoli przystàpiùo
do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe w Polsce”. Celem konkursu byùo zdobywanie
i pogùæbienie wiedzy dotyczàcej Kazimierskiego PK, poszerzenie
wiadomoúci z zakresu ekologii, ochrony przyrody i úrodowiska.
I etap odbyù siæ 15 listopada 2005 r. Do kolejnego etapu, tzw.
parkowego, zakwalifikowaùa siæ 4-osobowa druýyna skùadajàca
siæ z uczniów klasy III c w skùadzie: Agnieszka Kolek, Ùukasz
Pazurek, Piotr Litwiñski i Emil Kapelko.
Odbyù siæ on 12.01.2006 r. w Zespole Szkóù w Kazimierzu
Dolnym. Zestaw pytañ do II etapu przygotowaù Zarzàd
Kazimierskiego PK. Test skùadaù siæ z 25 pytañ, z których 15 to
tzw. pytania ogólne (identyczne we wszystkich województwach),
dotyczàce wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Pozostaùe
10 pytañ dotyczyùo Kazimierskiego PK. W II etapie rywalizowaùo
7 gimnazjów, reprezentantów poszczególnych gmin z regionu
puùawskiego. Tegoroczne pytania przysporzyùy trochæ kùopotu
naszym gimnazjalistom. Mamy nadziejæ, ýe za rok bædzie lepiej.
Joanna Kopiñska, Henryka Zubrzycka

Dzielimy siê Dobr¹ Nowin¹
Jak co roku, uczniowie Szkoùy Podstawowej w Koñskowoli
pielægnowali piæknà polskà tradycjæ kolædowania. Wspólnie
przygotowaliúmy przedstawienie jaseùkowe „Gdy na úwiat
przychodzi”. Radosna Nowina o Narodzeniu Syna Boýego róýnie
byùa przyjæta. I dziú sà pewnie tacy, którzy nie cieszà siæ
z przyjúcia Zbawiciela. Sà teý moýe ospali pasterze lub anioùy,
które gdzieú siæ gubià „flirtujàc” ze zùem? Jednak w gùæbi
czùowieka drzemie pragnienie dobra, potrzeba szukania Boga, bo
jak mówiù úw. Augustyn „niespokojne serce moje, póki nie
spocznie w Bogu”.
Dobrà Nowinà dzieliliúmy siæ nie tylko z uczniami naszej
szkoùy i z przedszkolakami zaproszonymi na przedstawienie.
Uczniowie kl. IV b oraz szkolny zespóù muzyczny pod
kierunkiem p. Anny Kaczmarskiej oraz p. M. Dudek
i p. P. Pytlaka zaprezentowali siæ równieý w koúciele parafialnym
(15.01).
Wspólnie ze Szkolnym Koùem Caritas udaliúmy siæ takýe do
Úrodowiskowego Domu Pomocy dziaùajàcego przy GOPS
(20.01). Byùa to juý druga taka wizyta. Jaseùka zostaùy bardzo
ciepùo przyjæte. Czùonkowie SKC obdarowali natomiast widzów
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samodzielnie wykonanymi kartami z ýyczeniami úwiàtecznonoworocznymi.
Kolejnym miejscem kolædowania byù Dom Dziecka
w Puùawach (teraz: Zespóù Placówek OpiekuñczoWychowawczych). Oprócz zaprezentowania przedstawienia
jaseùkowego, przekazaliúmy dary zebrane przez SKC wúród
uczniów oraz zakupione za pieniàdze zgromadzone podczas
kiermaszu kartek úwiàtecznych, który odbyù siæ przed Úwiætami
w szkole.
Anna Kaczmarska, zdj. Mariusz Oleúkiewicz
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TANIEC
Dawna sùowiañska nazwa tañca - „plàs”, pochodzi od
okreúlenia „klaskanie w dùonie” - plesat. Moýna siæ domyúleã,
ýe obie te czynnoúci byùy w jakiú sposób ze sobà zespolone.
Klaskaniem podkreúlano rytm tañca. Zbiorowe plàsy polegaùy
na tworzeniu korowodu poruszajàcego siæ w rytm muzyki,
úpiewu i klaskania.
Taniec od dawna stanowiù powszechnà rozrywkæ. Tañczono
gdzie siæ tylko daùo; w karczmach, w czasie biesiad, podczas
uroczystoúci rodzinnych, zabaw mùodzieýy oraz odprawiania
tradycyjnych dorocznych obrzædów. Szczególnym czasem na
zabawy byù okres nastæpujàcy po Godach i Nowym Roku –
zapusty, a zwùaszcza ostatki. Bawili siæ wszyscy, i starzy
i mùodzi. Zabawy nie kræpowaùy zajæcia gospodarskie,
bowiem byù to okres wolny od prac polowych. Taniec stanowiù
pewnego rodzaju symbol odrodzenia i przebudzenia do
ýycia po dùugiej zimie, w czasie której wszystko
pozostawaùo w uúpieniu. Charakterystyczne dla
zabaw zapustnych byùo przebieranie siæ
w k o s t i u m y. C z æ s t o m æ ý c z y ê n i
przywdziewali kostiumy kobiece,
a kobiety mæskie. Przebieranie siæ
i urzàdzanie widowisk
karnawaùowych byùo obyczajem
doúã powszechnym w Europie.
Opis takich zabaw moýna
znaleêã nawet w koúcielnych
statutach. Biskup sambijski
Michaù w 1444r. napisaù:
…dowiecie siæ o wielorakim
zgorszeniu… które siæ bierze
z zabaw z maskami
i nieprzyzwoitych widowisk
urzàdzanych w czasie
karnawaùu. Niejeden bowiem
w infule z pastoraùem i w szatach
pontyfikalnych bùogosùawi na ulicach jak
biskup, inni przebrani za królów lub ksiàýæta,
inni z ýartami z maskarad, inni wyprawiajàc
tañce i plàsy kobiet i mæýczyzn wciàgajà ludzi do
zabawy.
Koúcióù zwalczaù taniec nie jako sposób na rozrywkæ, ale
jako przejaw obecnoúci rytuaùów pogañskich. Taniec jako
zabieg magiczny wymieniony zostaù w XIII wiecznym
katalogu magii. Jego element wystæpowaù teý w sakralnym
obrzàdku chrzeúcijañskim. A przecieý z zachowanych opisów
przebija bardziej motyw nieskræpowanej zabawy niý
zabiegów magicznych. U schyùku úredniowiecza elementy
magii obrzædowej praktycznie nie byùy juý obecne.
Wprowadzenie wraz z chrzeúcijañstwem úciúle
przestrzeganego obyczaju postów oraz úwiadomoúã majàcych
nadejúã wyrzeczeñ (tañca, muzyki, jedzenia), powodowaùo
spontanicznoúã zabaw zapustnych.
Od XIII wieku nie tylko w polskim ustawodawstwie
koúcielnym powtarza siæ zakaz o tañcach w koúciele, na
przykoúcielnym cmentarzu, podczas wigilii úwiàt oraz
w czasie procesji. Papieý Klemens V, na Soborze
Vienneñskim, wprowadzajàc zakaz stwierdziù: …wielu tak
duchownych, jak i úwieckich zwùaszcza w wigilie niektórych
úwiàt, gdy powinni oddawaã siæ modlitwie, nie wzdryga siæ
tañczyã rozwiàêle nawet na przykoúcielnych cmentarzach,
úpiewaã pieúni i dopuszczaã wielu wybryków. Za tem idzie
bezczeszczenie koúcioùa i cmentarza oraz rozmaite
niegodziwe przestæpstwa. Zakùóca to liturgiæ przez obrazæ
majestatu i zgorszenie obecnego tam ludu.
W okresie wieków úrednich moýna byùo wyróýniã dwa

rodzaje tañców: dworski i ludowy. Dworski byù tañcem
wyuczonym. Skùadaù siæ z okreúlonych figur tañczonych
parami w takt towarzyszàcej muzyki i wymagaù nauki. Taniec
ludowy, zarówno obrzædowy jak i ten czysto rozrywkowy, byù
bardziej spontaniczny,
nieokieùznany. Wùaúnie dlatego
stanowiù diabelskie narzædzie w oczach koúcioùa. Bo przecieý
tancerze skakali, tupali, wykonywali „nieobyczajne” gesty,
spoufalali siæ ze sobà poprzez… trzymanie siæ za ræce. Na
koniec zmæczeni i spoceni padali na ziemiæ.
W czasach nowoýytnych taniec nadal byù ulubionà
rozrywkà. A koúcioùy chrzeúcijañskie nadal go potæpiaùy.
Uwaýano, ýe taniec i muzykæ wynalazù diabeù aby kusiã
i popychaã czùowieka do grzechu. Andrzej Frycz Modrzewski
(jak siæ okazuje bardzo surowy moralista) napisaù: Tañcujà,
skaczà, obracajà w koùo niewiasty i kràg
nimi zawijajà; nie sromajà siæ ùydek
obnaýaã, w uúciski biorà, caùujà,
szczypià, sproúnie dotykajà.
Sobór trydencki wydaù surowy zakaz
tañca duchowieñstwu. Jeszcze ostrzej
wystæpowali przeciwko tañcowi
protestanci. W 1570 roku synod
poznañski, zwoùany w celu potwierdzenia
ugody sandomierskiej (zawartej miedzy
luteranami, kalwinami i braãmi czeskimi
w Polsce), groýàc powaýnymi karami,
caùkowicie zabroniù wiernym tañca. Mimo
poparcia wùadz zakazy te nie odnosiùy
wiækszego skutku. W mieúcie Toruniu
zdominowanym przez luteran, Rada
Miejska wymagaùa aby zabawy taneczne
odbywaùy siæ za specjalnym zezwoleniem
burmistrza. Przebieg tañca teý byù
obwarowany przepisami.
Stworzono nawet przepis
nakùadajàcy grzywnæ na tego, kto
pozwoliù partnerce staã w czasie
tañca.
Znano wiele tañców - ale
n a j p o w a ý n i e j s z y m
i najdostojniejszym byù polonez, zwany
w t a m t y c h c z a s a c h „ p o l s k i m ” . Tr a d y c y j n i e
(i tak jest do dnia dzisiejszego) zaczynano nim bale i zabawy.
Tañczyã poloneza mógù kaýdy, i stary, i mùody. Wielkim
powodzeniem cieszyùy siæ tañce skoczne i wesoùe. Wymieniã
tu moýna rodzimego gonionego, ale teý i pochodzàcego
z zagranicy cenara i firleja, oraz galardæ. Podczas panowania
w Polsce Henryka Walezego, mieszkañcy naszego kraju
zapoznali siæ z popularnà w XVII wieku woltà, która
wywoùywaùa wielkie zgorszenie. A byùo tak dlatego, ýe
w czasie tañca obok innych úmiaùych figur tancerz aý cztery
razy podrzucaù partnerkæ do góry. Powodowaùo to gwaùtowne
uniesienie spódnicy i obnaýenie nie tylko nóg ale i innych
czæúci ciaùa, poniewaý majtki nie byùy w tym czasie
w powszechnym uýytku. W XVIII wieku pojawiùy siæ nowe,
przewaýne francuskie tañce; menuet, gawot, kadryl, ale nie
znalazùy uznania w naszym spoùeczeñstwie. Chùopi,
mieszczanie i wiækszoúã szlachty wolaùa tradycyjne tañce. Na
wsi najwiækszà popularnoúcià cieszyùy siæ tañce szybkie
i skoczne, oczywiúcie polskie; oberek, troszkæ wolniejszy
mazur i najspokojniejszy z nich kujawiak. Swoje wùasne
tañce, bardzo róýne od naszych, miaùy narody zamieszkujàce
Rzeczypospolità, a niektóre nacje, jak np. Ýydzi, nie tañczyli
w parach i mieli osobne tañce dla kobiet i mæýczyzn.
Na podst. Ksiàýki „Obyczaje w Polsce” oprac. T.D.
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Jan Bia³ow¹s

Banderowska wizja historii

Mijaj¹cy rok obfitowa³ w wa¿ne wydarzenia w stosunkach
polsko–ukraiñskich. Do najwa¿niejszych nale¿a³o otwarcie
Cmentarza Obroñców Lwowa oraz ods³oniêcie pomnika ku
czci Polaków zamordowanych w Hucie Pieniackiej
w dawnym województwie tarnopolskim. Wydarzenia te,
a zw³aszcza drugie z nich, sta³o siê podstaw¹ do wysuwania
kuriozalnych ¿¹dañ pod adresem strony polskiej, aby - niejako
w rewan¿u - uhonorowa³a zbrodniarzy z Ukraiñskiej
Powstañczej Armii jako rzekomych uczestników koalicji
antyhitlerowskiej. Otwarciu Cmentarza Obroñców Lwowa
24 czerwca ub., prasa, radio i TVP poœwiêci³y wiele miejsca
i czasu antenowego. Odby³a siê bezpoœrednia transmisja
radiowa i telewizyjna z tej podnios³ej, bardzo patriotycznej
i niezwykle udanej uroczystoœci z udzia³em obu prezydentów:
Ukrainy – Wiktora Juszczenki i Polski – Aleksandra
Kwaœniewskiego, Kompanii Honorowej WP oraz licznej
rzeszy Lwowiaków i Kresowiaków przyby³ych z ca³ego
œwiata.
Uroczystoœci, które odby³y siê 21 paŸdziernika 2005 r. na
polach po zmiecionej z powierzchni ziemi polskiej wsi Hucie
Pieniackiej, nie zosta³y, moim zdaniem, dostatecznie
nag³oœnione, a przecie¿ chodzi³o o upamiêtnienie ok. 1100
ofiar barbarzyñskiej zbrodni. Dobrze, ¿e szersze relacje z tego
wydarzenia ukaza³y siê przynajmniej na ³amach m.in.
Rzeczpospolitej i Naszego Dziennika.
Tymczasem po szeœciu dniach od uroczystoœci w Hucie
Pieniackiej w Gazecie Wyborczej ukaza³ siê kuriozalny
artyku³ pt. „Upamiêtnijmy Ukraiñców”, nawi¹zuj¹cy do tej
uroczystoœci. Myli³by siê ten, kto by s¹dzi³, ¿e jego autorowi
chodzi³o o zbudowanie pomnika czy ufundowanie tablicy
pami¹tkowej lub inne uczczenie Ukraiñców zas³u¿onych dla
Polski i Polaków. By³o przecie¿ wielu takich dzielnych
Ukraiñców, którzy z nara¿eniem w³asnego ¿ycia ratowali
Polaków przed banderowskim toporem. Wielu z tych, którzy
przyp³acili ¿yciem, swoim i bliskich, za takie bohaterstwo
niew¹tpliwie zas³uguje na upamiêtnienie.
Jednak autor Gazety Wyborczej kieruj¹c siê zgo³a inn¹,
niekoniecznie polsk¹ racj¹, zaapelowa³ z niebywa³ym
tupetem o poparcie Polaków "dla starañ Galicjan o uznanie
uprawnieñ kombatanckich ¿o³nierzy UPA. By³aby to wielka
oznaka szacunku wobec by³ych przeciwników, którzy dziœ
¿yj¹ w nêdzy”- s¹dzi jedna z najpoczytniejszych
polskojêzycznych gazet.
Nasuwa siê pytanie, za co niby Polacy maj¹ okazaæ swoim
katom tak wspania³omyœlny gest. Przecie¿ nawet parlament
ukraiñski, w obliczu ogromu zbrodni UPA i faktu kolaboracji
z Niemcami, odrzuca starania tamtejszych œrodowisk
nacjonalistycznych o nadanie wojakom UPA uprawnieñ
kombatanckich. Okazuje siê, ¿e zdaniem Gazety Wyborczej,
ze strony Polski powinien to byæ rewan¿ za ... zezwolenie
w³adz ukraiñskich na oficjalne otwarcie Cmentarza
Obroñców Lwowa i ods³oniêcie Pomnika – Krzy¿a ku czci
ponad 1000 Polaków zamordowanych 28 lutego 1944 r.
w Hucie Pieniackiej.
Wielka mistyfikacja
Dziêki skutecznej propagandzie uprawianej w Polsce od
wielu lat przez apologetów OUN-UPA, wokó³ rzezi ludnoœci
Polskiej na Wo³yniu i w województwie tarnopolskim, uda³o
siê stworzyæ atmosferê nie s³u¿¹c¹ ods³anianiu prawdy. Na
szczêœcie wytworzony na potrzeby propagandowe niezgodny
z rzeczywistoœci¹ obraz tego, co sta³o siê na polskich Kresach
przed 60 laty, nie zdo³a³ ca³kowicie przes³oniæ prawdy. Po
prostu nie da siê na d³u¿sz¹ metê zafa³szowaæ dziejów
¿adnego narodu. W Polsce skutecznie uczulone na k³amstwa
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i relatywizacjê tej zbrodni jest pokolenie Kresowiaków
pamiêtaj¹cych grozê czerwonych nocy.
Jedn¹ z metod fa³szowania historii czystek etnicznych na
Kresach jest œwiadome pomijanie rozmiaru i skali
dokonanego tam ludobójstwa. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
przyk³ad uroczystoœci w Hucie Pieniackiej, dla których, za
rad¹ Gazety Wyborczej, powinniœmy zapomnieæ o wyczynach
wojaków UPA, dotyczy upamiêtnienia dopiero jednej
miejscowoœci w woj. tarnopolskim, gdzie staraniem Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w miejscu zg³adzonej
wioski stoi teraz krzy¿. Ale takich miejscowoœci w tym
województwie – jak podaje historyk tarnopolski Czes³aw
Blicharski – jest przesz³o 1300, oczywiœcie o zró¿nicowanym
stopniu pope³nionej zbrodni. Dlaczego nie ma krzy¿y ani
upamiêtnieñ w ponad tysi¹cu innych miejscach? Zamiast
zastanowiæ siê nad tym problemem, redaktor £. Adamski
ca³kowicie go pomija i w przywo³ywanym artykule G.W.,
pisze w kontekœcie wydarzeñ w Hucie Pieniackiej o zag³adzie
polskiej wsi na Wo³yniu. Czy¿by dziennikarz ten nie wiedzia³,
¿e przecie¿ wieœ ta nale¿a³a nie do województwa wo³yñskiego
lecz do tarnopolskiego, czyli do Ma³opolski Wschodniej.
Czy¿by chcia³ w ten sposób celowo zawêziæ zbrodnie UPA
tylko do Wo³ynia?
Podobnie czysto propagandowe, niezgodne z prawd¹, jest
twierdzenie postawione w artykule w odniesieniu do UPA, ¿e
„czêœæ jej oddzia³ów by³a zaœlepiona szowinizmem
i polonofobi¹, ale nie dotyczy³o to ca³ej UPA”. Od
kilkudziesiêciu lat interesujê siê histori¹ tych wydarzeñ - sam
by³em ich mimowolnym uczestnikiem - i nie znalaz³em
w literaturze pamiêtnikarskiej tak Polaków jak i Ukraiñców –
by³ych upowców – wiarygodnej relacji, ¿eby w UPA by³o
tolerowane posiadanie w³asnego zdania czy sprzeciw wobec
wydawanych rozkazów. Za to grozi³a po prostu œmieræ. Tak
by³o w przypadku potwornego rozkazu (czy zalecenia)
mordowania Polek i Polaków w rodzinach mieszanych, gdy
mê¿om Ukraiñcom kazano mordowaæ w³asnymi rêkami ¿ony
Polki, a Ukrainkom - mê¿ów Polaków. Jeœli siê nie godzili,
mordowano oboje z dzieæmi. Nie znam przypadku, aby jakiœ
upowiec zaprotestowa³ przeciwko takim zbrodniom. Zreszt¹
w UPA dzia³a³a „S³u¿ba Bezpeky”, która sta³a na stra¿y
przestrzegania Dekalogu OUN opracowanego przez Stepana
£enkawœkoho, do którego motto napisa³ sam Dmytro Dancow
– g³ówny ideolog OUN.
Kolejn¹ manipulacj¹ w tekœcie „Upamiêtnijmy Ukraiñców”
jest zawê¿enie sprawców zbrodni w Hucie Pieniackiej do
oddzia³ów ukraiñskiej dywizji SS „Galizien” oraz Ukraiñców
z pobliskich wiosek. Autor artyku³u prawdopodobnie celowo
przemilcza³ udzia³ w zbrodni wojaków UPA. Czy¿ nie jest to
fa³szowanie historii i wybielanie zbrodniarzy, którzy dzisiaj
upominaj¹ siê o prawa kombatanckie? Czy¿by UPA nie bra³a
udzia³u w paleniu ludzi w stodo³ach? Zapewne podawanie, ¿e
napadu na Polaków w Hucie Pieniackiej dokonali ukraiñscy
ch³opi ma sugerowaæ, ¿e by³ to akt ich odwetu za
wielowiekowy ucisk, co ma ³agodziæ przera¿aj¹c¹ wymowê
tej zbrodni. Rzeczywiœcie Ukraiñcy z pobliskich wiosek
zjechali siê po rabunek mienia, a przy okazji wyszukiwali
ukrywaj¹cych siê w pl¹drowanych obejœciach Polaków, ale
czynili to ramiê w ramiê, a nawet pod rozkazami niedosz³ych
„kombatantów” UPA.
To przecie¿ UPA by³a g³ównym inicjatorem napadu na Hutê
Pieniack¹. Nie s¹dzê, aby red. Z. Adamski nie wiedzia³, ¿e
UPA kilkakrotnie próbowa³a zniszczyæ Hutê Pieniack¹.
Jednak dobrze zorganizowana samoobrona 8 kompanii 52
pu³ku piechoty AK, któr¹ dowodzi³ st. sier¿. Marcin Sieroszuk
ps. „¯bik” oraz 60 osobowy oddzia³ Kedywu AK dowodzony
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przez in¿. Kazimierza
Wojciechowskiego, skutecznie
odpierali napastników. Poniewa¿ bojówki UON-UPA
obawia³y siê powtórzenia przebiegu walk o Przebra¿,
Rafa³ówkê, Hutê Stepañsk¹ i inne skupiska Polaków
prowadz¹ce skuteczn¹ obronê, pos³u¿y³y siê frontowym
wojskiem w sile trzech batalionów (oko³o 1500 ¿o³nierzy),
wyposa¿onych w ciê¿k¹ broñ maszynow¹, moŸdzierze
i artyleriê, które otoczy³o kordonem Hutê Pieniack¹.
Wieœ zosta³a bezbronna, gdy¿ tak du¿a liczba frontowego
wojska SS i zaskoczenie nie dawa³o ¿adnej mo¿liwoœci
obrony, wiêc na wiadomoœæ o zbli¿aj¹cym siê wojsku jeszcze
pod os³on¹ nocy wyprowadzono do lasu polskich partyzantów
i mê¿czyzn z samoobrony. Mia³o to uchroniæ wieœ przed
najgorszym. Jednak sta³o siê inaczej. Huta Pieniacka zosta³a
zrabowana i spalona. Zamordowano oko³o 1100 Polaków.
Sposób mordowania i liczba ofiar przerastaj¹ wydarzenia
w czeskiej miejscowoœci Lidice i we francuskim Oradur, tak
mocno nag³oœnione w œwiatowych mediach.
Rzeczywiœcie trzeba mieæ nie lada tupet i bezczelnoœæ, aby jak dziennikarz Gazety Wyborczej - wmawiaæ nam Polakom
i opinii œwiatowej, ¿e UPA walczy³a z Niemcami. A k³amstwo
to w miarê up³ywu lat powtarzanie jest coraz czêœciej.
Prze¿y³em sowieck¹ i niemieck¹ okupacjê w woj.
tarnopolskim i o walce UPA z Niemcami dowiedzia³em siê
40 lat po zakoñczonej wojnie.
Przecie¿ incydentalne, czêsto pomy³kowe potyczki, czy
zdobywanie broni, amunicji lub innego potrzebnego sprzêtu
nie by³o wojn¹ z okupantem. Ta mistyfikacja jest obecnie
potrzebna do uchwalenia zmian Konstytucji Ukrainy, co ma
zagwarantowaæ zrównanie praw kombatanckich by³ym
bojownikom OUN – UPA z Weteranami Wielkiej Wojny
OjczyŸnianej. Tymczasem Rada Organizacji Weteranów
Wojny w Kijowie stanowczo siê na to nie godzi. Przeciwnie
domaga siê, ¿eby Ukraina na szczeblu pañstwowym uzna³a
organizacje OUN – UPA za zbrodnicze. Polacy, a szczególnie
Kresowiacy, którzy uszli z ¿yciem spod banderowskiego
topora, s¹ usatysfakcjonowani tymi dzia³aniami Rady
Weteranów. Jest to zrozumia³e szczególnie dla tych, którzy
staraj¹ siê od lat upamiêtniæ swoich najbli¿szych
zamordowanych przez UPA i napotykaj¹ na olbrzymie
trudnoœci.
Daleka droga do europejskich standardów
Nag³oœnienie dwóch spektakularnych uroczystoœci we
Lwowie i Hucie Pieniackiej nie zmienia faktu, ¿e w³adze
Ukrainy generalnie zabraniaj¹ upamiêtnienia mogi³ Polaków,
którzy zginêli z r¹k wojaków 14 dywizji SS „Galizien”, UPA,
ukraiñskich ch³opów z organizacji Samoobronnych
Kuszczowych Oddzia³ów (SKW), czy S³u¿by Bezpeky na
Wo³yniu i Ma³opolski Wschodniej. Zapewne zakaz stawiania
krzy¿y na zbiorowych mogi³ach Polaków nie przybli¿a
Ukrainy do struktur europejskich, gdy¿ stoi w jaskrawej
sprzecznoœci ze standardami poszanowania praw ludzkich,

Nic nie stracisz, a wspomo¿esz
W zwiàzku ze zbliýajàcym siæ czasem skùadania rocznych
zeznañ podatkowych za 2005 rok, Towarzystwo Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego „Fara Koñskowolska” pragnie
przypomnieã, ýe kaýda osoba fizyczna moýe przekazaã 1%
swego podatku dochodowego na rzecz organizacji poýytku
publicznego, a takà jest nasze Towarzystwo. W tym celu
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 36 lub PIT 37 od kwoty
wyliczonego podatku naleýy odjàã 1% i wpisaã tæ kwotæ
w pozycji 179 w PIT 36 lub w pozycji 111 w PIT 37.
O wyliczonà kwotæ naleýy pomniejszyã uprzednio wyliczony
podatek. Kwotæ odliczonà naleýy wpùaciã na nasze konto
w Banku Spóùdzielczym w Koñskowoli najpóêniej do dnia

obowi¹zuj¹cymi w cywilizowanym œwiecie.
Polsko–ukraiñska tragiczna przesz³oœæ musi zostaæ
oczyszczona z k³amstwa. O prawdê apelowa³ przecie¿ wielki
Papie¿ Polak, Jan Pawe³ II, autorytet tak¿e dla Ukraiñców,
podkreœlaj¹c podczas swojej pielgrzymki do Lwowa, ¿e
„prawda was wyzwoli”. W³aœnie tej prawdy domagamy siê
przez ostatnie lata.
Zauwa¿yæ tak¿e wypada, ¿e ci¹gle s³yszymy apele
o koniecznoœci pojednania miêdzy bratnimi narodami polskim i ukraiñskim, co jest zabiegiem z gruntu fa³szywym,
gdy¿ nie istnieje ani koniecznoœæ ani potrzeba takiego
pojednania. Dlaczego mamy ca³y 60 mln. naród ukraiñski
obarczaæ odpowiedzialnoœci¹ za jedn¹ zbrodnicz¹
organizacjê, która na domiar z³ego wed³ug wiarygodnych
ustaleñ np. dr. hab. Wiktora Poliszczuka, ukraiñskiego
historyka zamieszka³ego w Kanadzie, odpowiada za
wymordowanie ok. 40 tys. Ukraiñców. Tezê o potrzebie
takiego „pojednania” g³osz¹ od lat œrodowiska postupowskie,
szczególnie w Polsce. W ten sposób pragn¹ przekonaæ
Polaków i Ukraiñców, ¿e to oni reprezentuj¹ ca³y ukraiñski
naród, co jest zwyk³¹ uzurpacj¹! Celem tej manipulacji jest
wyciszenie dyskusji o zbrodniach OUN – UPA na Polakach
i wzmocnienie banderowskiej wizji historii. Przez swoj¹
natarczywoœæ i zastanawiaj¹ce poparcie czêœci
polskojêzycznych mediów przynosi to efekty. Po prostu
postupowcy staraj¹ siê zakazaæ nam mówienia o swoich
zbrodniach i czêœciowo im siê to udaje. Przecie¿ teraz ka¿da
konferencja na tematy polsko–ukraiñskie, dotycz¹ce ostatniej
wojny (nawet naukowa), bywa oprotestowana nie tylko przez
Zwi¹zek Ukraiñców w Polsce, ale nawet przez Ambasadora
Ukrainy. Tak by³o np. z konferencj¹ naukow¹ w Przemyœlu
w dniu 4 czerwca 2005 roku na temat: „Ludobójstwo
i deportacja ludnoœci polskiej na kresach wschodnich RP
1939 – 1947 r.” zorganizowan¹ przez Stowarzyszenie
Kombatantów i Rodzin Kresowych.
Niestety z niepokojem nale¿y stwierdziæ, ¿e od czasu, kiedy
Ukraina 15 lat temu uzyska³a niepodleg³oœæ - a Polska jako
pierwsze pañstwo na œwiecie j¹ uzna³o - stopniowo nasila siê
tam propaganda utrwalaj¹ca pozytywne, choæ niezgodne
z prawd¹ historyczn¹, oceny zbrodniarzy OUN-UPA, którzy
ulegli fascynacji ideologi¹ nazistowsk¹ i w jej duchu
utworzyli organizacje terrorystyczne. Byli oni, i s¹ nadal,
przedstawiani spo³eczeñstwu ukraiñskiemu w aureoli
fa³szywej chwa³y. Ciekawe, ¿e nasilaj¹cej siê propagandzie
nazistowskiej na Ukrainie, zdaj¹ siê wtórowaæ niektóre
polskojêzyczne media.
Nie mo¿emy obojêtnie na to patrzeæ. Polakom nie wolno
wobec tych tendencji i fa³szowania historii milczeæ. Apel ten
odnosi siê szczególnie do nas, Kresowiaków, którzy
prze¿yliœmy i pamiêtamy piek³o czerwonych nocy. Jak
wskazuje choæby historia Jugos³awii, one mog¹ siê
powtórzyæ. W samym centrum Europy.
30 kwietnia 2006 r. Blankiety wpùat sà dostêpne w Banku
Spóùdzielczym, Kancelarii Parafialnej oraz na stoliku z prasà
w Koúciele Parafialnym.
Wpùaty na rzecz naszej organizacji dokonywane w Banku
Spóùdzielczym w Koñskowoli sà zwolnione z prowizji
bankowej. Poprzez ýyczliwe odniesienie siæ do powyýszej
informacji dopomoýemy, nic nie tracàc, w realizacji gùównego
celu, jakim jest ochrona i odnowa zabytkowego zespoùu
Koúcioùa Parafialnego i innych zabytków, które stanowià
integralny element dziedzictwa kulturowego w Koñskowoli.
Wiæcej informacji mogà Pañstwo uzyskaã w siedzibie
Towarzystwa w Koñskowoli, ul. Lubelska 97, tel. 889 20 00
od wtorku do soboty w godzinach 900-1000 i 1630-1730.
Zarz¹d
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Nasi dzielnicowi

A mo¿e tak do muzeum…

Meldujæ wykonanie zadania – taki meldunek zùoýyù
Powiatowy Komendant Policji, Zygmunt Sitarski, w trakcie
úwiàtecznej sesji naszej Rady Gminy. Dotyczyùo to
zwiækszonej obsady personalnej Posterunku Policji
w Koñskowoli. Starania o zwiækszenie obsady trwaùy juý od
dawna i wreszcie staùo siæ to faktem. Obecnie (od listopada)
w gminnym posterunku pracuje 5 policjantów, w tym dwóch
dzielnicowych (których przedstawiamy) patrolujàcych teren
gminy podzielony na dwa rejony.

Zimowa aura nie sprzyja dùugim wycieczkom. Proponujæ
Pañstwu bliskà, najlepiej rodzinnà wyprawæ do Muzeum
Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym. Jako przewodnik
turystyczny szczególnie chætnie oprowadzam po tym
obiekcie. Z prawdziwà przyjemnoúcià obserwujæ jak bardzo
podobajà siæ zgromadzone tam eksponaty i jakie wzbudzajà
emocje. Do zwiedzania Muzeum zachæciùam przeróýne grupy
wiekowe i zawodowe: mùodzieý szkolnà, pracowników
banku, grupæ straýaków, wycieczkæ emerytów i rencistów,
chór koúcielny itd. Cytujàc zwiedzajàcych: „Warto byùo tu
przyjúã i zobaczyã…”. Wszyscy pochlebnie oceniali poziom
i temat wystaw. Podoba siæ zarówno atmosfera jak
i poszczególne eksponaty. Siedzibà Muzeum jest renesansowy
spichlerz zboýowy z koñca XVI wieku oraz przeniesiony
z Modliborzyc drewniany dom wójtowski z drugiej poùowy
XIX wieku. Muzeum gromadzi zbiory z dziedziny geologii,
paleontologii, botaniki i zoologii, pochodzàce gùównie
z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Ùàcznie
liczà one ponad 11000 eksponatów. W zwiàzku z niegasnàcà
modà na Kazimierz Muzeum Przyrodnicze odwiedza okoùo
25.000 zwiedzajàcych, z których ponad poùowæ stanowià
dzieci. Dostarczajàc wiedzy i pobudzajàc do refleksji Muzeum
stara siæ wpùywaã na ksztaùtowanie przyrodniczej
úwiadomoúci. Sùuýà temu róýnorodne staùe i czasowe
ekspozycje oraz towarzyszàce im wydawnictwa i zajæcia
oúwiatowe. W swej ofercie wystawienniczej Muzeum posiada
cztery ekspozycje staùe: W przeùomowej dolinie úrodkowej
Wisùy, Tajemnice wymarùego úwiata, W krainie wàwozów,
Nasze drzewa i krzewy. Najnowsza wystawa jest wprost
fascynujàca: Przemoc w úwiecie roúlin. Prezentowane sà
roúliny owadoýerne, zniewalajàce zwierzæta, roúliny jako
pasoýyty i póùpasoýyty, roúliny dusiciele oraz prowadzàce
nieuczciwà konkurencjæ. Moýna podziwiaã z bliska drapieýnà
rosiczkæ, obuwnika, a nawet podstæpne storczyki. „W úwiecie
roúlin moýna spotkaã przypadki bezwzglædnego polowania na
ofiary, perfidnych oszustw, chùodnego wyzysku, czarnej
niewdziæcznoúci, bezwzglædnej eksterminacji
i dzieciobójstwa. Trudno jednak oceniaã zjawiska
przyrodnicze w kategoriach moralnoúci czùowieka.” - czy
moýna je potæpiã? - pytajà retorycznie organizatorzy wystawy.
Muzeum jest
czynne codziennie z wyjàtkiem
poniedziaùków i dni poúwiàtecznych w godzinach od 10- 15.
Bilet wstæpu kosztuje nie wiæcej niý paczka chipsów.
W soboty wstæp wolny. Myúlæ, ýe nie trzeba juý dùuýej
Pañstwa przekonywaã do odwiedzenia Muzeum
Przyrodniczego…
Dorota Chyl

Starszy sierýant Zbigniew Kostka, jako dzielnicowy
rejonu 1 patroluje miejscowoúci: Koñskowola, Stara Wieú,
Skowieszyn, Rudy, Mùynki, Wronów.

Starszy posterunkowy Jacek Ùysiak, obsùuguje rejon 2,
tzn. miejscowoúci: Sielce, Pulki, Opoka, Chrzàchówek,
Chrzàchów, Witowice, Poýóg Stary, Poýóg Nowy, Las Stocki
i Stok.
Dzielnicowi peùnià dyýury telefoniczne w godz. 7.00 – 9.00
i 14.00 – 16.00 pod numerem 0-81 881 62 77.
W przypadku nieobecnoúci, co moýe byã spowodowane
wykonywaniem innych czynnoúci sùuýbowych, naleýy
kontaktowaã siæ z oficerem dyýurnym, tel. 997.

Zapraszamy na wernisaý
Gminny Oúrodek Kultury zaprasza na otwarcie wystawy
obrazów Przemysùawa Wierzbickiego – malarza, którego
pasjà jest miædzy innymi kopiowanie obrazów znanych
mistrzów. Pan Przemysùaw jest mieszkañcem Kurowa,
absolwentem Liceum Plastycznego.
Na wystawie
zaprezentuje portrety, pejzaýe i martwà naturæ, malowane
olejem i akwarelà. Wernisaý – 8 marca (úroda), godz. 17.00.
Zapraszamy
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Mucho³ówka amerykañska – chwytanie zdobyczy
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OGÙOSZENIE

IRWING WALLACE – Zaginiona Ewangelia. Wùoski
archeolog dokonuje sensacyjnego odkrycia w Ostia Antica
pod Rzymem. Wewnàtrz odkopanego dzbana odnajduje
papirus z armeñskim rækopisem zawierajàcym relacje z ýycia
Jezusa, spisanà przez jego brata Jakuba Sprawiedliwego okoùo
60 roku n.e. Jest teý pergamin opisujàcy proces
i ukrzyýowanie. Oba dokumenty, rzucajà zupeùnie nowe
úwiatùo na postaã Jezusa, majà zostaã doùàczone do nowej
wersji Ewangelii, przygotowywanej w wielkiej tajemnicy
przez syndykat wydawców, biblioznawców i teologów zwany
Drugim Zmartwychwstaniem. Inicjatorzy projektu liczà na to,
ýe poprawiona Biblia tchnie nowego ducha w religie
chrzeúcijañskà, odnowi wiaræ w Koúcióù. Steven Randall,
wùaúciciel agencji reklamowej w Nowym Jorku, zostaje
wynajæty do przeprowadzenia kampanii reklamowej. Wkrótce
jednak zaczyna mieã wàtpliwoúci co do autentycznoúci
znalezionych dokumentów. Osoby, które mogà jà potwierdziã
– tajemniczo ginà.
MOSES ISEGAWA – Gniazdo wæýy. Nowa powieúã autora
gùoúnych Kronik abisyñskich ponownie przenosi czytelnika
do Ugandy lat 60, pod rzàdami despotycznego marszaùka Idi
Amina. Isegawa ukazuje obraz najbliýszego otoczenia
dyktatora i krægów wùadzy, tytuùowych wæýy, wúród których
brak ludzi o czystych rækach. Bohater, mùody Ugandyjczyk
Bat Katanga, powraca do kraju po ukoñczeniu studiów
ekonomicznych w Cambridge. Bùyskotliwie robi karieræ
rzàdowà. Jego osiàgniæcia budzà wiele uznania, ale i zawiúci.
Gardzàcy intelektualistami generaù Samson Bazooka pragnie
przeksztaùciã go w posùuszne narzædzie. Nasyùa na niego swà
byùà kochankæ, piæknà Victoriæ. Nieoczekiwanie Victoria
zakochuje siæ w Bacie, czym krzyýuje plany generaùa. A Bat
nie zazna spokoju – jego wrogowie czekajà tylko na jego
najmniejsze potkniæcie…
STEPHEN VIZINCZEY – W hoùdzie dojrzaùym kobietom.
Autorem tej przeuroczej powieúci – na poùy autobiografii, na
poùy fantastycznej podróýy w úwiat wraýeñ i doznañ mùodego
mæýczyzny – jest Stephen Vizinczey, urodzony na Wægrzech
poeta i powieúciopisarz, alter ego narratora ksiàýki Andreasa
Vajdy. Opowiada w niej o swoich pierwszych i póêniejszych
kontaktach erotycznych z mùodymi, acz starszymi od niego
kobietami. Tùem przygód mùodego Casanovy jest schyùek
II wojny úwiatowej, komunistyczne rzàdy i tragedia
wægierskiej rewolucji 1956 roku, wùoska „sielanka” po
ucieczce na Zachód i panorama Ameryki lat 60. Krytykujàc
komunistów Vizinczey daleki jest od baùwochwalczych
pochwaù pod adresem Zachodu. Wræcz przeciwnie – na nowà
rzeczywistoúã spoglàda co najmniej z przymruýeniem oka,
dostrzegajàc jej úmiesznostki i wady. Z równie wielkà
swobodà traktuje sprawy seksu, mówiàc o nich w otwarty, lecz
niezaprzeczalnie uroczy i inteligentny sposób.

Zarzàd Zrzeszenia Producentów Róý i Materiaùu
Szkóùkarskiego „KOÑSKOWOLA” zaprasza na zebranie
otwarte wszystkich producentów róý i materiaùu
szkóùkarskiego owocowego, które odbædzie siæ dnia 20
lutego 2006 (poniedziaùek) o godzinie 1000 w GOK
Koñskowola. Gùównym celem spotkania jest zapoznanie
obecnych z perspektywami uprawy i sprzedaýy materiaùu
szkóùkarskiego w najbliýszych latach.
Do wziæcia udziaùu w zebraniu zostali zaproszeni
parlamentarzyúci oraz wùadze naszej gminy i powiatu.
Z powaýaniem:
Prezes Zrzeszenia
Krzysztof Zawadzki

OGÙOSZENIE
Oúrodek Pomocy Spoùecznej w Koñskowoli informuje,
ýe w zwiàzku ze zmianà ustawy o úwiadczeniach
rodzinnych, osoby pobierajàce úwiadczenia rodzinne nie sà
zobowiàzane do skùadania do 15 marca br. oúwiadczeñ
o dochodach za 2005 r.

SPORT W GMINIE
W dnia 27 i 28 stycznia br. na boisku w Koñskowoli
rozegrany zostaù VII turniej piùki noýnej o Puchar Starosty
Powiatu Puùawskiego. Organizatorami turnieju byli:
Starostwo Powiatowe w Puùawach, Urzàd Gminy
Koñskowola, Urzàd Miasta w Kazimierzu Dolnym, KS
„Powiúlak” Koñskowola i KS „Orùy” Kazimierz. W turnieju
wziæùo udziaù dziesiæã druýyn z terenu powiatu puùawskiego,
co byùo liczbà rekordowà w historii dotychczasowych
zmagañ. Kolejnoúã koñcowa turnieju :
1. „Wisùa” Puùawy
2. „Orùy” Kazimierz
3. „Hetman” Goùàb
4. „Powiúlak” Koñskowola
5. „Ýyrzyniak” Ýyrzyn
6. „Wisùa” II Puùawy
7. „Garbarnia” Kurów
8. Góra Puùawska
9. Wola Czoùnowska
10. „Wawel” Wàwolnica.
Nasz „Powiúlak” wystàpiù po raz pierwszy pod wodzà
nowego trenera – Arkadiusza Gaùàzki, który oceniù wystæp
druýyny jako bardzo udany, zwùaszcza bioràc pod uwagæ
postawæ najmùodszych zawodników, debiutujàcych
w druýynie seniorów.
Zarówno dziaùacze jak i zawodnicy uczestniczàcy
w turnieju zgodnie uznali imprezæ za szczególnie udanà,
przede wszystkim bardzo dobrze przygotowanà
organizacyjnie.
A.G.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Chabros Feliksa
Stæpieñ Tadeusz
Sykut Henryk
Koziñska Bronisùawa
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(81)
(69)
(79)
(82)

Sielce
Koñskowola
Koñskowola
Koñskowola
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XII Przegl¹d Artystyczny „ZIMOWE NASTROJE”
Nagrodzone prace - kategoria plastyczna

I miejsce – Weronika Litwiñska, l.12, SP Po¿óg

I miejsce – Sylwia Bartuzi, Gimnazjum

III miejsce – Kamila Suszek, Przedszkole w Po¿ogu

II miejsce – Patrycja Koza, kl. I, SP Skowieszyn

I miejsce –
Jaœ Reniuszek, Przedszkole w Po¿ogu

II miejsce –
Ola Ka³dunek, Przedszkole w Po¿ogu

II miejsce –
Beata Wiejak, kl. IV, SP Skowieszyn

