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Rumiany jak ch³opskie oblicze
Wysklepiony miodem i mlekiem
(Forma jego okr¹g³a najdoskonalsza)
Do którego usi¹œæ mo¿emy wszyscy

I nie bêdzie pierwszych ni ostatnich
A ka¿dy otrzyma cz¹stkê promienn¹
Jednakiej miary
Z drobin¹ mego (rolniczego) trudu

Zygmunt Bukowski

Do¿ynkowy bochen

Oby chleba nikomu nie zabrak³o -
gospodarze do¿ynek: (od lewej)
pose³ Józef Jerzy Szymañski,
przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra
i wójt Stanis³aw Go³êbiowski
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Do¿ynkowe uroczystoœciDo¿ynkowe uroczystoœci

Tegoroczny trud rolników, zwi¹zany ze zbiorem zbó¿, 
dobieg³ koñca, a wiêc nasta³a pora œwiêtowania, czyli 
do¿ynek. Organizowane s¹ one na ró¿nych szczeblach, od 
krajowego po gminny. W naszej gminie tradycj¹ ostatnich lat 
jest organizacja do¿ynek gminno-parafialnych, tak te¿ by³o
w tym roku. 29 sierpnia, w trakcie uroczystej mszy œw., 
delegacja w osobach: pose³ na Sejm RP Zygmunt Jerzy 
Szymañski, przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra 
i wójt Stanis³aw Go³êbiowski, wnieœli do koœcio³a bochny 
chleba z tegorocznych zbiorów. W trakcie ofiarowania, 
rolnicy z³o¿yli na o³tarzu: wieñce do¿ynkowe, chleb, ziarno
i owoce. W przygotowanie darów w³¹czyli siê miêdzy innymi 
mieszkañcy Woli Osiñskiej - wij¹c piêkny wieniec oraz pani 
Czes³awa Su³ek z M³ynek, która tradycyjnie od kilku lat 
w³asnorêcznie piecze chleb na tê uroczystoœæ. Wójt Stanis³aw 
Go³êbiowski skierowa³ ciep³e s³owa podziêkowania do 
wszystkich rolników za ich ¿niwny trud oraz ¿yczenia 
owocnej pracy przy zbiorach jesiennych. Podziêkowa³ 
równie¿ pos³owi Jerzemu Szymañskiemu i cz³onkom Zarz¹du 
Powiatu za dobr¹ wspó³pracê. Bochen chleba porówna³ do 
bud¿etu gminnego, który tak trzeba dzieliæ, aby starczy³o dla 
wszystkich. Chleba, którym podzielili siê uczestnicy 
uroczystoœci, dla wszystkich starczy³o, trzeba mieæ wobec 
tego nadziejê, ¿e bud¿et te¿ zaspokoi najpilniejsze potrzeby 
mieszkañców.

Uroczystoœci do¿ynkowe tego samego dnia odby³y siê 
równie¿ w Skowieszynie i mia³y charakter parafialny. 
Przygotowali je sami mieszkañcy Skowieszyna pod 
kierunkiem ksiêdza z W³ostowic. Uroczystej mszy 
towarzyszy³ œpiew miejscowego chóru i dzieciêcej scholi. 
Starostowie do¿ynek przygotowali olbrzymi bochen chleba,
a miejscowe panie piêkny wieniec i prawdziwie do¿ynkow¹ 
dekoracjê, zarówno koœcio³a jak i jego otoczenia. Snopy zbó¿
i stragany z darami ziemi, przeplatane kolorowymi kwiatami, 
podkreœla³y charakter imprezy. Swojsk¹ atmosferê uzupe³ni³y 
ludowe przyœpiewki na zewn¹trz koœcio³a oraz degustacja 
ciast, upieczonych przez skowieszynianki.

B.F.

Dary o³tarza

Dziêkczynienie za plony

Oby nam chleba nie zabrak³o

Mieszkañcy Woli Osiñskiej
z piêknym wieñcem do¿ynkowym
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Obrady po wakacyjnej przerwie
31 sierpnia, Rada Gminy, po blisko dwumiesiêcznej 

przerwie, obradowa³a na XXI sesji, podejmuj¹c wiele 
wa¿nych decyzji. Osob¹ zabieraj¹c¹ najczêœciej g³os
w sprawach merytorycznych by³ wójt Stanis³aw Go³êbiowski. 
Wójt z³o¿y³  sprawozdanie z bie¿¹cej dzia³alnoœci, objaœnia³ 
zmiany bud¿etowe oraz potrzebê podjêcia uchwa³. Drug¹, 
bardzo aktywn¹ osob¹ na sesji by³ radny Jan Ciotucha, 
poddaj¹c pod w¹tpliwoœæ wiele spraw.

Bie¿¹ca dzia³alnoœæ
Okres letni sprzyja³ realizacji zaplanowanych inwestycji.

W tym czasie trwa³a kontynuacja budowy (prace rozpoczêto
w listopadzie ubieg³ego roku) kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodoci¹gowej w Koñskowoli na ulicach: M³yñskiej, 
¯yrzyñskiej i Brzezinki oraz w M³ynkach (czêœci). Choæ 
umowny termin realizacji tego zadania min¹³ 30 czerwca, to 
do dnia sesji wykonawca nie zg³osi³ gotowoœci do odbioru. 
Przekroczenie terminu wi¹¿e siê z naliczeniem kar 
umownych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmowa³ 
w y k o n a n i e :  4 . 2 9 5  m b  s i e c i  k a n a l i z a c y j n e j
z przepompowniami, 1.280 mb przy³¹czy kanalizacyjnych (86 
szt.), 2.427 mb sieci wodoci¹gowej, 2.918 mb przy³¹czy 
wodoci¹gowych (89 szt.). W bud¿ecie gminy na tê inwestycjê 
zaplanowano 700 tys. z³. Pozosta³e œrodki pochodzi³y
z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska (130 tys. z³) 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska.

W ostatnim okresie wykonano remonty dróg powiatowych 
w M³ynkach i Chrz¹chowie z jednoczesn¹ popraw¹ 
odwodnienia ulic. Realizacja zadania przebieg³a bardzo 
sprawnie i zgodnie z planem. Koszt wymienionych remontów 
dróg wyniós³ 260 tys. z³ i zosta³ pokryty po po³owie
z bud¿etów gminy i Powiatowego Zarz¹du Dróg.

We wspó³pracy z Zarz¹dem Krajowych Dróg i Autostrad,
w Rudach wykonano zatokê przystankow¹ i chodnik przy 
ulicy Lubelskiej. W tym wypadku gmina pokry³a tylko koszty 
dokumentacji, pozosta³e koszty stanowi³y wydatek ZDKiA.

W ostatniej dekadzie sierpnia nasza gmina uzyska³a 
zapewnienie z SAPARD-u o dofinansowaniu budowy dróg
w Po¿ogu Nowym i Stoku. Otrzymane œrodki pokryj¹ po³owê 
kosztów, pozosta³a czêœæ bêdzie pochodziæ z kredytu 
zaci¹gniêtego przez gminê. Wy³oniony w drodze przetargu 
wykonawca – Pu³awskie Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg, 
przyst¹pi³o ju¿ do robót, które maj¹ byæ zakoñczone we 
wrzeœniu.

Gmina pozyska³a tak¿e œrodki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokoœci 20 tys. z³ na remont drogi 
dojazdowej do pól w Po¿ogu Nowym, któr¹ wykonano
w technologii t³uczniowej.

Pracownicy Urzêdu Gminy czyni¹ przygotowania do 
pozyskania œrodków z funduszy strukturalnych (którymi 
mo¿na pokryæ 75% kosztów inwestycji). W tym celu 
opracowywane s¹ wnioski na zadania: budowa kanalizacji na 
ul. Kurowskiej i Polnej w Koñskowoli, budowa wodoci¹gu
w Sielcach, budowa ulicy G³êbokiej, po³o¿enie nawierzchni 
na ulicach ko³o cmentarza. Pod k¹tem pozyskania œrodków

z funduszy strukturalnych zlecono te¿ (firmie PROZAP
z Pu³aw) opracowanie dokumentacji na kanalizacjê Po¿oga
i Skowieszyna.

Podjête uchwa³y
Prawo ochrony œrodowiska zobowi¹zuje Radê Gminy do 

przyjêcia Programu Ochrony Œrodowiska oraz Planu 
Gospodarki Œciekami. Zarówno program jak i plan zosta³y 
opracowane. Dostarczaj¹ one narzêdzi daj¹cych mo¿liwoœæ 
realizacji polityki ekologicznej pañstwa na terenie naszej 
gminy. Program ukierunkowany jest w szczególnoœci na 
realizacjê celu, jakim jest poprawa warunków i jakoœci ¿ycia 
mieszkañców. Plan obejmuje okres 2004 – 2007
z perspektyw¹ do roku 2013. Obydwa dokumenty zosta³y 
pozytywnie zaopiniowane przez komisje Rady Gminy
i przyjête w drodze uchwa³y do realizacji.

Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego, w zwi¹zku
z likwidacj¹ filii szkolnej, w Sielcach powsta³a Niepubliczna 
Szko³a Podstawowa o uprawnieniach szko³y publicznej, 
prowadzona przez pani¹ Dorotê Gaik. Szko³a swym 
programem obejmuje klasy 0-III, uczy siê w niej 27 dzieci. 
Obecna na sesji p. Gaik, zapewni³a o swoim doœwiadczeniu
w prowadzeniu szko³y tego typu i nauczaniu na wysokim 
poziomie. Szko³a ta bêdzie otrzymywa³a dotacjê z bud¿etu 
gminy (pochodz¹c¹ z subwencji oœwiatowej) na ka¿dego 
ucznia (równie¿ klasy 0) w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota 
przewidziana na ucznia w pozosta³ych szko³ach 
podstawowych. Dotacja bêdzie przekazywana na podstawie 
z³o¿onego wniosku. Po ka¿dym zakoñczeniu roku 
prowadz¹cy szko³ê bêd¹ mieli obowi¹zek rozliczenia siê
z dotacji. Radni na omawianej sesji ustalili dok³adne zasady 
udzielania dotacji tej szkole.

W ostatnim czasie odnotowano ju¿ kilka przypadków 
przekazywania gruntów gminie w drodze darowizny. Na 
omawianej sesji radni równie¿ mieli sposobnoœæ zag³osowaæ 
za przyjêciem kolejnych darowizn. Tym razem s¹ to grunty od 
nastêpuj¹cych darczyñców: -Agencja Nieruchomoœci 
Rolnych przekaza³a dzia³ki o powierzchni 0,15 ha i 0,26 ha, 
po³o¿one w Koñskowoli, w celu przeprowadzenia 
modernizacji ulicy Zak³adowej;

- Gustaw Bartuzi i Maria Anna Mrozek, zamieszkali
w Po¿ogu Nowym, przekazali darowiznê w postaci 
posiadanych przez nich udzia³ów po 1/6 czêœci
w nieruchomoœciach gruntowych po³o¿onych w Lesie 
Stockim o powierzchni 0,06 ha i 0,47 ha.

W zwi¹zku z rozwijaj¹c¹ siê zabudow¹ mieszkaln¹
w Koñskowoli i Starej Wsi powstaj¹ nowe ulice. Jedna z nich 
biegnie wzd³u¿ granic administracyjnych Starej Wsi (w prawo 
od ulicy Ró¿anej). Na wniosek mieszkañców powstaj¹cego 
tam osiedla, radni nadali tej ulicy nazwê – Kwiatowa, zgodnie 
z sugesti¹ samych zainteresowanych.

Wœród wielu dróg powiatowych, biegn¹cych przez teren 
naszej gminy, s¹ drogi: Stok – Klementowice oraz Po¿óg Stary 
– Klementowice. Obydwie drogi przebiegaj¹ przez tereny 
gmin Koñskowola i Kurów. Odcinki na naszym terenie 
posiadaj¹ nawierzchniê asfaltow¹, zaœ na terenie gminy 
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Kurów s¹ drogami gruntowymi. W zwi¹zku z tym, i¿ powiat 
nie jest zainteresowany utwardzeniem dróg, a z takim 
zamiarem nosi siê gmina Kurów, obydwie gminy wyst¹pi³y do 
powiatu z wnioskiem o zmianê kategorii z dróg powiatowych 
na gminne. Treœæ takiego wniosku, skierowanego do Rady 
Powiatu, radni zaopiniowali pozytywnie. Zmiana kategorii 
dróg poci¹gnie za sob¹ obowi¹zek odœnie¿ania ich, ale jak 
twierdzi wójt i tak do tej pory by³o to czynione. Bior¹c pod 
uwagê fakt, ¿e zostanie tam wybudowana (przez Kurów) 
twarda droga, u³atwi to przejazd równie¿ naszym 
mieszkañcom.

Ostatnie dwie uchwa³y podjête na omawianej sesji, 
dotyczy³y zaci¹gniêcia d³ugoterminowych kredytów na 
modernizacjê dróg w Po¿ogu Nowym (300 tys. z³) i Stoku 
(260 tys. z³). Kredyty bêd¹ zaci¹gniête ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a udzieli ich 
Bank Ochrony Œrodowiska S.A. w Lublinie. Zobowi¹zania 
bêd¹ sp³acone w latach 2005-2007 z dochodów w³asnych 
gminy. Sp³ata zostanie zabezpieczona wekslem w³asnym in 
blanco.

Bo¿enna Furtak

Jak wynika z relacji dyrektorów szkó³, z³o¿onych wójtowi na 
spotkaniu w ostatnich dniach sierpnia, szko³y zosta³y 
w³aœciwie przygotowane do nowego roku szkolnego. Okres 
wakacyjny wykorzystano na poprawê warunków
w placówkach. W ka¿dej z nich, w mniejszym lub wiêkszym 
stopniu, wykonywano remonty. W niektórych wystarczy³o 
odœwie¿yæ œciany, w innych trzeba by³o zaanga¿owaæ 
powa¿niejsze si³y i œrodki.

Przed budynkiem gimnazjum poprawiono schody 
wejœciowe (w ramach gwarancji) oraz ustawiono bardzo 
efektowne ogrodzenie w postaci kaskad donic z roœlinami 
ozdobnymi. Ta forma ogrodzenia ma s³u¿yæ nie tylko poprawie 
estetyki otoczenia szko³y, ale przede wszystkim zabezpieczaæ 
przed bezpoœrednim wyjœciem na ulicê. Na skwerku szkolnym 
w Koñskowoli zosta³o zainstalowane oœwietlenie, które ma 
formê wysokich s³upów ze szklanymi, du¿ymi kulami. 
Podobno próby czynione przez wandali, zmierzaj¹ce do zbicia 
lamp, nie powiod³y siê. Najpowa¿niejszym i najbardziej 
finansoch³onnym remontem jest wymiana poszycia 
dachowego na budynku szko³y podstawowej w Koñskowoli. 
Prace jeszcze nie zosta³y zakoñczone z powodu opóŸnienia 
wp³ywu œrodków finansowych z zewn¹trz. Koszt remontu 
wyniesie 270 tys. z³, z czego 78 tys. z³ wp³ynê³o z ministerstwa, 
104 tys. z³ z Funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 
Gmina stara³a siê równie¿ o œrodki z innych Ÿróde³, ale na dzieñ 
dzisiejszy nie ma pewnoœci czy zostan¹ one przydzielone. 
Nowe pokrycie dachowe to blacha, zgodnie z wymogami 
konserwatora zabytków. W budynku tej szko³y dokoñczono 
równie¿, rozpoczêt¹ jesieni¹, wymianê okien.

W Po¿ogu zosta³o rozdzielone ogrzewanie czêœci szkolnej

i mieszkalnej. 
W p ³ y n i e  t o  
niew¹tpliwie na 
o b n i ¿ e n i e  k o s z t ó w  
u t r z y m a n i a  s z k o ³ y .  
Przeprowadzono te¿ generalny remont jednej z pracowni, 
przeznaczaj¹c j¹ na salê dla najliczniejszej klasy. Zosta³a 
równie¿ przygotowana, przy udziale rodziców, pracownia 
komputerowa i czytelnia internetowa. W tej szkole pojawi³a siê 
mo¿liwoœæ powiêkszenia powierzchni funkcjonuj¹cego tam 
przedszkola, z racji zwolnienia mieszkania s³u¿bowego przez 
nauczyciela. Bêdzie to przedmiotem rozwa¿añ.

W zwi¹zku z tym, ¿e do przedszkola w Koñskowoli 
zg³aszanych jest coraz wiêcej dzieci, co rodzi problemy z ich 
pomieszczeniem, od nowego roku szkolnego jeden oddzia³ 
szeœciolatków, zosta³ przeniesiony do szko³y. S¹ to dzieci, 
które w ramach 5-cio godzinnego pobytu, wype³nia³y na³o¿ony 
na nich obowi¹zek nauki w tzw. klasie 0. Pani dyrektor 
przedszkola z przykroœci¹ musia³a odmówiæ przyjêcia kilkorga 
dzieci. Jak siê okazuje, nowe przedszkole jest za ma³e.

Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego nast¹pi³y zmiany 
na stanowiskach dyrektorów dwóch szkó³ podstawowych. 
Odchodz¹cych na emerytury dyrektorów: Krystynê Sadursk¹
z Po¿oga i Grzegorza Piosia z Chrz¹chowa, zast¹pi³y panie, 
które z przyjemnoœci¹ prezentujemy naszym czytelnikom na 
³amach tego wydania Echa (str. 6 i 7).

Jak z powy¿szych relacji wynika, pierwszy dzwonek nie 
zaskoczy³ nikogo, ani w³adz gminy, ani dyrektorów szkó³. 
Dzieci powróci³y z wakacji do czystych, dobrze 
przygotowanych szkó³ i z zapa³em przyst¹pi³y ju¿ do nauki.

B.F.

Na dobry pocz¹tek b³ogos³awieñstwo od ksiê¿y Wypoczêci – prosto do szko³y



Z dniem 1 lipca bie¿¹cego 
roku z naszej parafii odszed³ 
ksi¹dz Wies³aw Nowicki, 
obejmuj¹c jednoczeœnie 
obowi¹zki wikarego w parafii 
„pod lasem” w Pu³awach. 
Tego samego dnia, pracê 
duszpastersk¹ w Koñskowoli 
podj¹³

Ksi¹dz Miros³aw 
Boñczoszek

Ksi¹dz Miros³aw ma 36 lat, 
p o c h o d z i  z  K r a œ n i k a  
F a b r y c z n e g o .  J e s t  
absolwentem Seminarium 
Duchownego na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³
w 1993 roku. Dotychczas pracowa³ w parafiach: Œwiêtego 
Ducha w Che³mie, Bychawie, Na³êczowie oraz w Parafii 
Garnizonowej w Lublinie.

Z koœcio³em by³ zwi¹zany od najm³odszych lat, od 9 roku 
¿ycia by³ ministrantem. Decyzja o wyborze drogi kap³añskiej 
dojrzewa³a stopniowo, ostatecznie zapad³a w szkole œredniej, 
a du¿y wp³yw na to mieli ksiê¿a z rodzinnej parafii.

W naszej parafii opiekuje siê lektorami, oaz¹ oraz 
m³odzie¿owym ruchem „Œwiat³o ¯ycie”. Ma nadziejê, ¿e uda 
Mu siê stworzyæ Kr¹g Domowego Koœcio³a i Rodziny. Jest to 
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ga³¹Ÿ ruchu „Œwiat³o ̄ ycie” za³o¿ona przez o. Blachnickiego, 
skierowana do rodzin.

Prowadzi lekcje katechezy dla m³odzie¿y I i II klas 
gimnazjum.

Pierwszy raz jest na parafii gdzie jest tyle kaplic. Uwa¿a to 
za wyraz pragnienia bycia przy Panu Bogu. Zdaniem ksiêdza 
ludzie s¹ tu ¿yczliwi. Choæ jest tu krótko, to wcale nie czuje siê 
anonimowy. Mia³ dwa razy bezpoœredni kontakt z Ojcem 
Œwiêtym, móg³ wówczas uœcisn¹æ d³oñ Papie¿a. By³o to tak 
wielkie prze¿ycie, które porównuje z oszo³omieniem.

Z racji przynale¿noœci do oazy od 7 lat  nale¿y równie¿ do 
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka, która zobowi¹zuje do 
abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich u¿ywek.
W lipcu tego roku podpisa³ zobowi¹zanie na ca³e ¿ycie.

Zainteresowania ksiêdza Miros³awa s¹ bardzo 
wszechstronne, od komputerów, przez nowe technologie 
zwi¹zane z technik¹ cyfrow¹, fotografiê, sport po turystykê 
górsk¹. Szczególnie ulubione dyscypliny sportowe ksiêdza, 
którym tylko kibicuje, to pi³ka no¿na, pi³ka rêczna
i koszykówka. Jak mówi „nie ma jednej rzeczy, która mnie 
poch³ania ca³kowicie”. Urlopy zazwyczaj spêdza na oazach
z m³odzie¿¹, najczêœciej w Beskidzie Œl¹skim i ¯ywieckim, 
które uwa¿a za najpiêkniejsz¹ krainê. Zdoby³ ju¿ wszystkie 
szczyty w tych górach. W Tatrach bywa rzadziej, bo nie lubi 
t³oku. Bardzo lubi kwiaty doniczkowe, o czym œwiadczy ich 
iloœæ w mieszkaniu ksiêdza. Ubolewa nad tym, ¿e w kolejnych 
parafiach otrzymuje coraz mniejsze mieszkania, bo musi siê 
rozstawaæ z czêœci¹ swych ulubionych roœlin.

Na podstawie rozmowy z ksiêdzem Miros³awem
Bo¿enna Furtak

15 sierpnia, w 84 rocznicê zwyciêskiej Bitwy Warszawskiej, 
która do historii przesz³a jako „Cud nad Wis³¹”, miejscowa 
spo³ecznoœæ odda³a ho³d uczestnikom patriotycznego zrywu.
W polsko – bolszewickiej wojnie 1920 roku, nazwanej tak¿e 
„Osiemnast¹ decyduj¹c¹ bitw¹ w dziejach œwiata”, dowodzonej 
przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, polegli mieszkañcy 
Koñskowoli. Ich pamiêci poœwiêcona jest tablica - wmurowana
w koœciele parafialnym. Pod t¹ w³aœnie tablic¹, po uroczystej mszy 
œw., delegacja samorz¹dowców w sk³adzie: przewodnicz¹ca Rady 
Gminy Ma³gorzata Szpyra, sekretarz Stanis³awa Noworolnik, 
wice wójt Grzegorz Nakonieczny oraz radni, w asyœcie ksiêdza 
proboszcza Piotra Treli i pocztów sztandarowych OSP, z³o¿y³a 
bia³o-czerwony wieniec. Towarzyszy³o temu wyst¹pienie radnego 
Henryka Bartuziego, który powiedzia³ miêdzy innymi:

„84 lata temu Polska nie zd¹¿y³a dokoñczyæ œpiewaæ 
Magnifikat. Polacy zatrzymali siê na s³owach: Na ca³y œwiat 
okaza³ moc swych ramion œwiêtych, rozproszy³ dumnie myœli g³ów 
pych¹ nadêtych a wywy¿szy³ pokornych. By³o to u wrót Warszawy, 
to polskie Verdun i „Cud nad Wis³¹”. Naczelny Wódz Józef 
Pi³sudski mia³ powiedzieæ: Ja sam nie wiem jak myœmy tê wojnê 
wygrali. Polska, Europa i œwiat ocala³y. Ocala³y wprawdzie na 
krótko, bo do wrzeœnia 1939 roku, ale o tamtych dniach, my i nasze 
nastêpne pokolenia winniœmy pamiêtaæ.

Poleg³ym niech Bóg bêdzie nagrod¹, bo „szli na œmieræ po kolei 
jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec (J. S³owacki) i zginêli 
z ran¹ w sercu i ja nie wiem „czy to by³ strza³ ostatni, czy tylko 
serce pêk³o” (K. Baczyñski).

Z nad grobów ¿o³nierzy z Radzymina wo³ajmy modlitw¹
J. Tuwima:

Daj nam uprz¹tn¹æ dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin œwiêtych
Jak z grzechów naszych, win przeklêtych:
Niech bêdzie biedny, ale czysty,
Nasz dom z cmentarza podŸwigniêty.
Daj rz¹dy m¹drych, dobrych ludzi.
G³upcom odejmij dar marzenia,
A sny szlachetnych ucieleœnij.

Osta³ nasz naród i jest wolny, bo ocali³ wiarê, a na niej wszystko 
inne odbudowane byæ mo¿e (H. Sienkiewicz). Polsko, Ojczyzno 
nasza, tyle razy we krwi sk¹pana (K. D¹browski) mêstwem swych 
synów i cór obroni³aœ siê sama. Nigdy nie by³aœ bia³a i nigdy nie 
by³aœ czerwona, zosta³aœ bia³o-czerwona, jak wielka zorza 
szalona,  najukochañsza,  najmilsza bia³o-czerwona
(K.I. Ga³czyñski)”.

Wieœci z parafii
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Zawód wykonywany przez  Pani¹ jest  tym 
wymarzonym?

Nie (œmiech)… o tym zrz¹dzi³ przypadek. Zdawa³am na 
stomatologiê, nie dosta³am siê. Ale nie ¿a³ujê, lubiê swój 
zawód i bardzo lubiê dzieci, szczególnie ma³e. Ta praca daje 
mi wiele satysfakcji i radoœci, szczególnie jeœli po latach 
wychowankowie poznaj¹ mnie.

Co wp³ynê³o na decyzjê o przyst¹pieniu do konkursu na 
dyrektora?

Wywodzê siê z Po¿oga, by³am uczennic¹ tej szko³y, od 
wielu lat tu pracujê, dobrze znam tê szko³ê, wiêc pomyœla³am, 
¿e mo¿e uda mi siê zrobiæ coœ dobrego i zostawiæ dobre 
w s p o m n i e n i e .  B y ³ a  t o  t e ¿  s u g e s t i a  i n n y c h ,  
wspó³pracowników. Jestem zadowolona, ¿e zosta³am 
wybrana jednog³oœnie, ale to zobowi¹zuje. Czy sprostam 
oczekiwaniom, to siê oka¿e. 

Czy planuje Pani zmiany, jeœli tak to jakiego rodzaju?
Chcia³abym du¿o zrobiæ. Na razie jestem w ciê¿kim stresie. 

W sprawach dydaktycznych planujê wprowadziæ od 
przysz³ego roku szkolnego naukê drugiego jêzyka obcego, 
prawdopodobnie niemieckiego. W tym roku nie jest to ju¿ 
mo¿liwe ze wzglêdu na to, ¿e grafik zosta³ sporz¹dzony ju¿ 
wczeœniej.

Chcia³abym stworzyæ naszym dzieciom warunki takie jak
w mieœcie, bo one nie maj¹ szans doje¿d¿aæ na inne zajêcia. 
Dlatego chcê, aby w ramach zajêæ pozalekcyjnych dzieci 
uczy³y siê tañczyæ. W tym roku zaczyna ju¿ dzia³aæ kó³ko 
teatralne, które prowadziæ bêdzie nasza siostra Angelika. Baza 
materialna te¿ pozostawia wiele do ¿yczenia, nasz budynek 
wymaga wielu remontów, miêdzy innymi wymiany pod³óg
i wyposa¿enia w lepsze sprzêty.  Niektóre meble stanowi¹ce 
wyposa¿enie pochodz¹ jeszcze z czasów kiedy ja chodzi³am 
do tej szko³y, choæ s¹ nadal ³adne, bo odœwie¿amy je przez 
malowanie. Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ bêdziemy robiæ, to plac 
zabaw dla przedszkolaków na dotychczasowych dzia³kach 
pracowniczych, z których pracownicy porezygnowali. Myœlê, 
¿e z pomoc¹ rodziców uda siê to zrobiæ. W tym roku rodzice 
dali dowód, ¿e mo¿na na nich liczyæ, sfinansowali zakup 
biurek do pracowni komputerowej.

Mgr Bo¿ena Chabros
– dyrektor Zespo³u Placówek Oœwiatowych

im. Jana Kochanowskiego Po¿ogu

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie, kierunek – 
nauczanie pocz¹tkowe. Ukoñczy³a równie¿ studia podyplomowe na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim – zarz¹dzanie oœwiat¹, które s¹ nieodzowne do 
podjêcia pracy na stanowisku dyrektora. Nauczycielka z 22-letnim sta¿em. 
Pracê zawodow¹ w 1981 roku rozpoczyna³a w przedszkolu w Po¿ogu, jako 
wychowawczyni 5- i 6-latków. Od 1986 roku, nieprzerwanie uczy najm³odsze 
dzieci, te¿ w szkole w Po¿ogu.

Hobby pani Bo¿eny to pielêgnacja ogrodu przy domu rodziców w Po¿ogu, 
szczególnie roœlin ozdobnych. Obecnie jest mieszkank¹ Pu³aw.

Choæ nie jest to moj¹ zas³ug¹, muszê siê pochwaliæ, ¿e od 
nowego roku szkolnego zosta³y uruchomione dwie nowe 
pracownie: komputerowa i internetowa. Na nowoczesn¹ 
pracowniê komputerow¹ szko³a dosta³a grant z ministerstwa, 
sprzêt otrzymamy w paŸdzierniku. Celem umo¿liwienia 
szerokiego dostêpu do pracowni, zostali przeszkoleni 
nauczyciele. Pracownia internetowa przy bibliotece jest ju¿ 
wyposa¿ona w komputery, bêd¹ mogli z niej korzystaæ nie 
tylko uczniowie, ale i mieszkañcy, bo bêdzie czynna do godz. 
17.00.

Od nowego roku szko³a w Po¿ogu zosta³a po³¹czona
z fili¹ w Stoku. Jak wp³ynê³o to na liczebnoœæ klas?

Liczebnoœæ klas wynosi obecnie od 24 do 31 dzieci. Do 
dwóch klas m³odszych do³¹czy³o po 10 osób, do jednej 6. Do 
tej pory mieliœmy œrednio w klasach m³odszych po 15 uczniów 
i by³y to bardzo dobre klasy, zarówno do nauczania jak
i utrzymania dyscypliny. Szczególnie liczna jest obecnie klasa 
IV, uczy siê w niej 31 dzieci. To wi¹za³o siê z zamian¹ 
pracowni na wiêksz¹, aby dzieci mia³y dobre warunki do 
nauki. Ale to nie wynika z po³¹czenia, bo dzieci od IV klasy 
kontynuowa³y naukê w naszej szkole zawsze.

Czy poczyni³a Pani zmiany w kadrze pedagogicznej?
Kadrê mam wykwalifikowan¹, wszyscy posiadaj¹ wy¿sze 

wykszta³cenie i uprawnienia pedagogiczne, wiêc nie ma 
potrzeby wprowadzania zmian. Zmiana dotyczy³a tylko 
mojego miejsca. Zatrudniliœmy jedn¹ pani¹ pracuj¹c¹ 
dotychczas w Stoku. Ja jako dyrektor bêdê prowadziæ 
nauczanie indywidualne.

Trzeba podkreœliæ, ¿e nauczyciele pracuj¹cy dotychczas
w Stoku zostali zatrudnieni w naszej gminie, jedna pani jak ju¿ 
wspomnia³am u nas, druga w Koñskowoli.

Czy w pracy na stanowisku dyrektora bêdzie Pani 
wzorowaæ siê na poprzednikach?

Bêdê czêœciowo korzystaæ z doœwiadczeñ, ale mam te¿ 
swoje marzenia.  Czas poka¿e, czy uda mi siê je zrealizowaæ.

Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczê realizacji tych marzeñ.
Rozmawia³a Bo¿enna Furtak
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Co zdecydowa³o o wyborze zawodu nauczyciela?
Od ma³ego dziecka uwielbia³am byæ nauczycielk¹, 

sprawdza³am swoje zeszyty po kilkanaœcie razy. Zapisa³am 
babcin¹ szafê kred¹. Uczy³am lalki, kury na podwórku. To 
by³o moje najwiêksze marzenie, cieszê siê, ¿e uda³o mi siê go 
zrealizowaæ. Nie wyobra¿am sobie siebie w innym zawodzie.

Jakie nadzieje wi¹¿e Pani ze stanowiskiem dyrektora?
Ja ju¿ by³am dyrektorem. W tym œrodowisku pracujê prawie 

dwadzieœcia lat, pozna³am jego oczekiwania, potrzeby
i mo¿liwoœci. Uwa¿am wiêc, ¿e ta znajomoœæ umo¿liwi mi 
zaanga¿owanie wszystkich si³ spo³ecznych do wspó³pracy nad 
rozwojem i promowaniem naszej szko³y.

Jakie nowe elementy zawiera Pani koncepcja 
kierowania szko³¹?

Przede wszystkim chcia³abym, aby funkcjonowanie naszej 
szko³y by³o oparte na wspó³pracy uczniów, nauczycieli
i rodziców. Mam œwiadomoœæ, ¿e musi to byæ wspólnie 
wypracowany plan, który zaspokoi ich oczekiwania, pozwoli 
na pe³n¹ realizacjê zamierzeñ oraz wzbudzi poczucie 
dowartoœciowania. Na pierwszym miejscu stawiam ucznia, 
dlatego zamierzam wprowadziæ w³aœciw¹ organizacjê procesu 
dydaktycznego i zapewniæ mo¿liwoœæ korzystania
z najnowszych pomocy dydaktycznych. Chcê, aby zdolni 
uczniowie zaspakajali swoje potrzeby w ramach kó³ek 
zainteresowañ – matematycznego, informatycznego
i europejskiego,  a s³absi mieli mo¿liwoœæ korzystania z zajêæ 
wyrównawczych i korekcyjnych. Te zajêcia pozalekcyjne ju¿ 
zosta³y wprowadzone. W sferze gospodarczej chcia³abym 
doprowadziæ do nale¿ytego wygl¹du teren wokó³ szko³y.
W tym kierunku poczyni³am ju¿ starania, nawi¹za³am 
wspó³pracê z pani¹ z WODR, a teraz jesteœmy na etapie 
pozyskiwania krzewów. Wraz z pocz¹tkiem roku 
wyposa¿yliœmy ogródek przedszkolny w sprzêt z certyfikatem 
jakoœci. Nowoœci¹ w tym roku szkolnym jest informatyka 
wprowadzona w klasach I – VI. Moj¹ zas³ug¹ te¿ jest 
uruchomienie œwietlicy szkolnej dla dzieci doje¿d¿aj¹cych
z Chrz¹chówka. Recept¹ na sukces ucznia, a wiêc i szko³y, jest 
dobry nauczyciel, który chce i potrafi dostrzec w ka¿dym 
uczniu zdolnoœci, talenty i umie pokierowaæ jego rozwojem. 

Przedstawi³am ju¿ nauczycielom moje oczekiwania
i wymagania, mam nadziejê, ¿e znajd¹ one odzwierciedlenie 
w planach rozwoju zawodowego. Na dzieñ dzisiejszy faktem 
jest, ¿e kó³ka: europejskie i informatyczne, s¹ prowadzone 
spo³ecznie. Zasugerowa³am te¿  wprowadzenie zajêæ 
plastycznych i teatralnych.

W pracy szko³y stawiam na kontynuacjê wspó³pracy
z rodzicami, bo ona przynosi szkole korzyœci. Chcê aby ta 
wspó³praca dotyczy³a wypracowania wspólnego i jednolitego 
systemu, zarówno wychowawczego jak i dydaktycznego, 
zgodnego z oczekiwaniami i aspiracjami rodziców. To siê 
bêdzie przejawiaæ miêdzy innymi przez organizacjê „Dni 
Otwar tych” ,  wspó lnych  wyjazdów czy  udz ia ³
w uroczystoœciach. Chcia³abym, aby placówka postrzegana 
dotychczas jako szko³a zaczê³a byæ centrum kulturowym
i oœwiatowym. W tym celu te¿ zamierzam opracowaæ
i wdro¿yæ plan zagospodarowania czasu dzieci w okresie 
wakacji i ferii zimowych, coœ na wzór pó³kolonii, na które 
mo¿e uda³oby siê pozyskaæ pieni¹dze z organizacji 
pozarz¹dowych.

Odnoszê wra¿enie, ¿e o naszej szkole mówi siê bardzo ma³o, 
dlatego stawiam sobie za cel wypromowanie jej w lokalnym 
œrodowisku, bo dziejê siê tu bardzo du¿o.

Ile dzieci uczy siê w szkole?
Uczniów mamy 122 plus 40 przedszkolaków w dwóch 

oddzia³ach 5-cio godzinnych.. Liczebnoœæ klas wynosi od 18 
do 25 uczniów. Zatrudniamy 16 nauczycieli, ³¹cznie
z niepe³nymi etatami. Ja mam przewidziane zajêcia
w oddzia³ach przedszkolnych.

Jakim dyrektorem bêdzie Pani?
Chcia³abym byæ dobrym, to znaczy otwartym

i poszukuj¹cym, doceniaj¹cym i wyró¿niaj¹cym. Zamierzam 
byæ inicjatork¹ i wzorem podczas wdra¿ania zmian, a tak¿e 
wspó³twórczyni¹ innowacji, a nie biern¹ obserwatork¹. Rolê 
dobrego dyrektora bêdê realizowaæ poprzez organizacjê 
pracy, aby uczniowie czuli siê tu dobrze, rodzice byli 
usatysfakcjonowani, a nauczyciele spe³nili siê zawodowo. 

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê realizacji wszystkich planów.
Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

Mgr Miros³awa Baca
– dyrektor Szko³y Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Chrz¹chowie

Absolwentka: Studium Wychowania Przedszkolnego w Lublinie (1985), Wy¿szej 
Szko³y Pedagogicznej w Kielcach (1990), Studium Metodycznego w zakresie 
wychowania przedszkolnego (1993), Studium Socjoterapii Centrum Dydaktyczno-
Psychologicznego w £odzi (2001). W 2004 roku ukoñczy³a równie¿ kurs z zakresu 
organizacji i zarz¹dzania oœwiat¹. Od 1984 roku do chwili obecnej pracowa³a jako 
nauczyciel w przedszkolu, pocz¹tkowo w Skowieszynie, nastêpnie w Chrz¹chowie,
a w latach 1991-1995 pe³ni³a funkcjê dyrektora przedszkola. Wychowa³a siê na 
Witowicach. Do szko³y podstawowej uczêszcza³a w Koñskowoli. Z wielk¹ sympati¹ 
wspomina swoich wychowawców, panie: Jadwigê Stefanek i Krystynê Bartuzi. 
Podkreœla, ¿e pani Krystyna do dziœ jest Jej autorytetem w zakresie edukacji. Od 7 lat 
mieszka przy szkole w Chrz¹chowie. Kocha dzieci i im poœwiêci³a pracê zawodow¹. 
G³ówne zainteresowanie to czytanie polskiej literatury, na które ma coraz mniej 
czasu. Od niedawna uwielbia zbieraæ grzyby.



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI8

Takie pytanie drêczy wielu z nas od 14.08.2004 r., czyli 
od dnia , w którym zmar³ „ksi¹¿ê poetów”, „papie¿ polskiej 
literatury” – Czes³aw Mi³osz,.

Poeta urodzi³ siê 30.06.1911 r. w Szetejniach na Litwie w 
rodzinie z wielkimi ziemiañskimi tradycjami. Mówi³ 
póŸniej, ¿e tylko tam by³ szczêœliwy. M³odoœæ spêdzi³
w Wilnie, gdzie studiowa³ prawo na Uniwersytecie Stefana 
Batorego. Trzy lata póŸniej, ju¿ jako mieszkaniec 
Warszawy, zadebiutowa³ „Poematem o czasie zastyg³ym”. 
By³ za³o¿ycielem grupy poetyckiej ¯agary. Podczas 
okupacji bra³ udzia³ w konspiracyjnym ¿yciu kulturalnym. 
W 1945 r. ukaza³o siê „Ocalenie” – jeden z jego 
najs³ynniejszych zbiorów poetyckich. Po wojnie Mi³osz 
zwi¹za³ siê ze s³u¿b¹ dyplomatyczn¹. Uzyskawszy od 
francuskich w³adz azyl polityczny, w 1951 r. zamieszka³
w podparyskiej siedzibie Instytutu Literackiego, z którym 
rozpocz¹³ sta³¹ i wieloletni¹ wspó³pracê. W 1953 r. zosta³ 
opublikowany „Zniewolony umys³”, który zapewni³ 
poecie miêdzynarodow¹ s³awê. W 1960 r. Mi³osz wyjecha³ 
do Berkeley w USA i pracowa³ jako profesor literatur 
s³owiañskich na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zdoby³ 
tam uznanie zarówno wœród poetów, jak i studentów. By³ 
te¿ wielkim propagatorem poezji polskiej w Ameryce. 
Stworzy³ „Antologiê powojennej polskiej poezji”, która 
sta³a siê wa¿n¹ ksi¹¿k¹ dla Amerykanów. T³umaczy³ 
Herberta, Wata, Œwirszczyñsk¹. Publikowa³ te¿ w³asn¹ 
poezjê i eseje. Czes³aw Mi³osz zosta³ laureatem wielu 
nagród miêdzynarodowych, a w tym najwa¿niejszej – 
Nagrody Nobla w 1980 r. Rok póŸniej odwiedzi³ Polskê,
z któr¹ odt¹d utrzymywa³ sta³e kontakty. Na pocz¹tku lat 
dziewiêædziesi¹tych na sta³e osiad³ w Krakowie. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Jagielloñski nada³y 
Mu tytu³y doktora honoris causa, a Litwa  honorowe 
obywatelstwo. W 1998 r. otrzyma³ Literack¹ Nagrodê 
„Nike” za „Pieska przydro¿nego”. Mi³osz do koñca 
pozosta³ intelektualnie czynny, choæ narzeka³ na 

pogarszaj¹cy siê s³uch i wzrok. Zmar³ w swoim 
mieszkaniu, a spocz¹³ obok wybitnych twórców
(J. D³ugosz, S. Wyspiañski, K. Szymanowski) w Krypcie 
Zas³u¿onych na Ska³ce w Krakowie, czego domagali siê
m.in. Wojciech Kilar, Wis³awa Szymborska, Andrzej 
Wajda, Lech Wa³êsa.

Czes³aw Mi³osz zostawi³ nam bogaty zbiór swojej 
twórczoœci ( wiersze, np. „Trzy zimy”, „Traktat poetycki”, 
„Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada”, „Hymn o perle”, 
„Dalsze okolice”; powieœci, np. „Dolina Issy”; eseje,
np. „Zniewolony umys³”, „Historia literatury polskiej”, 
„Prywatne obowi¹zki”; wspomnienia, np. „Rok 
myœliwego”, „Alfabet wspomnieñ”, a tak¿e liczne 
przek³ady i antologie poetyckie). W³aœnie ta twórczoœæ 
sprawia, ¿e nie wszystek umar³, gdy¿ ¿yæ bêdzie w ka¿dym 
wierszu, eseju, w ka¿dym s³owie przez siebie napisanym.

Opr. El¿bieta Owczarz

Tak ma³o powiedzia³em.
Krótkie dni.

Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.

Tak ma³o powiedzia³em,
Nie zd¹¿y³em.

Serce moje zmêczy³o siê
Zachwytem,
Rozpacz¹,
Gorliwoœci¹
Nadziej¹.

Paszcza lewiatana
Zamyka³a siê na mnie.

Nagi le¿a³em na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwa³ mnie w otch³añ ze sob¹
Bia³y wieloryb œwiata.

I teraz nie wiem
Co by³o prawdziwe.

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
W KOÑSKOWOLI

Organizuje:

Szkolenia:
I. Podstawy obs³ugi komputera i internetu.
II. Obs³uga kas fiskalnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do GCI.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy do koñca wrzeœnia.

Bli¿sze informacje udzielane s¹ pod numerem 889 22 87.

Nie przegap szansy – podnieœ swoje kwalifikacje!

Koñskowola, ul. Lubelska 93
Tel./ fax (081) 889 22 87



Do poruszenia tematu ̄ ydów w Koñskowoli sk³oni³o mnie 
„znalezisko” w postaci fragmentu dobrze zachowanej 
macewy, czyli nagrobnej p³yty ¿ydowskiej. Macewa 
przykrywa³a... otwór szamba na posesji u Miros³awa Króla 
na ul. Kurowskiej w Koñskowoli.

Prawdopodobnie pochodzi ona z tutejszego, któregoœ
z dwóch ¿ydowskich  cmentarzy. Jeden znajdowa³ siê wokó³ 
dawnej synagogi zwanej popularnie bo¿nic¹, drugi zaœ
w pobli¿u cmentarza ewangelickiego. Na macewie poza 
napisami w jêzyku hebrajskim znajduje siê rzeŸbiony motyw 
menory z dopalaj¹cymi siê œwiecami. W ¿ydowskim 
obrzêdzie religijnym kobieta zawsze zapala³a œwiece. 
Wynika st¹d, ¿e ta macewa zosta³a poœwiêcona kobiecie, 
która do¿y³a sêdziwych lat. W mojej interpretacji jej ¿ycie 
dopali³o siê, tak jak œwiece. Na p³ycie s¹ równie¿ widoczne 
resztki kolorowej polichromii.(zdjêcie).

Co sta³o siê z licznymi p³ytami nagrobnymi
z koñskowolskich kirkutów? Z tego co wiem, podzieli³y one 
los narodu ¿ydowskiego, który uleg³ eksterminacji podczas  
II wojny œwiatowej. Macewy by³y t³uczone i brukowano nimi 
chodniki i drogi.

Dla przypomnienia  podam kilka faktów z tragedii narodu 
¿ydowskiego, który stanowi³ przed wojn¹ prawie po³owê 
mieszkañców Koñskowoli. Jak wszyscy wiemy, zacz¹tkiem 
represji niemieckiego okupanta by³o utworzenie w 1939 r. 
getta na ul. Kurowskiej. Liczba ¯ydów w tym czasie stale 
ros³a, co spowodowane by³o nap³ywem uciekinierów
z innych rejonów Polski oraz przewo¿eniem do Koñskowoli 
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¯ydów s³owackich. Ostatecznie  z getta w Koñskowoli  
¯ydzi zostali przewiezieni  do obozu zag³ady w Sobiborze, 
gdzie zostali wymordowani.

Zainteresowanych ¿ydowskimi macewami odsy³am na 
Czerniawy za Kazimierzem Dolnym, przy drodze do Opola 
Lubelskiego. Tam, na terenie drugiego w Kazimierzu 
kirkuta, zosta³ postawiony pomnik zaprojektowany przez 
in¿. Tadeusza Augustynka.

Odnalezione macewy (mo¿e równie¿ z koñskowolskiego 
kirkuta?) zosta³y w 1984 r. obustronnie wy³o¿one na tym 
pomniku. Pomnik ma formê zbli¿on¹ do jerozolimskiej 
Œciany P³aczu, jakby ra¿onej b³yskawic¹ hitlerowskiej 
nienawiœci, co symbolizuje zygzakowate, pionowe pêkniêcie 
dziel¹ce œcianê na dwie równe czêœci. Macewy po lewej 
stronie pêkniêcia nale¿¹ w wiêkszoœci do kobiet, z prawej zaœ 
do mê¿czyzn.

T³em dla pomnika jest las bukowy porastaj¹cy zbocze, na 
którego przedpolu zosta³y luŸno postawione najpiêkniejsze
z zachowanych macew, o wybitnych walorach 
artystycznych, bardzo dobrej ornamentyce i symbolice. 
Macewy s¹ zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem formy 
architektonicznej, ikonograficznej, jak i epitafijnej. Maj¹ 
najczêœciej zaokr¹glone czêœci górne, sporadycznie 
wystêpuj¹ niewielkie boczne wciêcia, gzymsiki. Po bokach 
macew czêsto pojawiaj¹ siê kolumny podobne do 
korynckich, rzadziej spotyka siê p³yty prostok¹tne. Czêstym 
motywem rzeŸbionym na grobach jest menora ze z³amanymi 
œwiecami, rozsuniêta zas³ona, motywy winnej latoroœli i inne 
elementy florystyczne. ( zdjêcie)

Zachêcam po przeczytaniu artyku³u do poruszenia 
wspomnieñ lokalnych o narodzie ¿ydowskim, tak aby 
wywo³any przeze mnie temat by³ pocz¹tkiem do dyskusji. 
Zwracam siê do mieszkañców Koñskowoli, pamiêtaj¹cych 
okres II wojny i okupacji, z proœb¹ o dzielenie siê 
wiadomoœciami i ciekawostkami o ¿yciu ¯ydów w Polsce, 
tak aby nie by³ to temat tabu.

Dorota Chyl
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W ramach rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, jakiego 
dozna³am z powodu przemêczenia psychicznego pod koniec 
roku szkolnego, rodzice wys³ali mnie na obóz m³odzie¿owy 
do Gronia. Jest to ma³a wioska w pobli¿u Bia³ki Tatrzañskiej.

Pierwszego dnia wybraliœmy siê do pobliskiej bacówki, 
gdzie górale, zgodnie z tradycyjn¹ receptur¹, wyrabiaj¹ 
oscypki, które oczywiœcie próbowaliœmy.

Mia³am okazjê po raz pierwszy spróbowaæ swoich si³
w górskiej wspinaczce na skalnej œcianie, posz³o mi ca³kiem 
nieŸle. Rozczarowa³am siê w trakcie wypadu na Turbacz, góra 
wydawa³a siê ma³a, a zdobywaliœmy j¹ a¿ 7 godzin. Gêsty las 
n a  t r a s i e  n i e  p o z w o l i ³  p o d z i w i a æ  w i d o k ó w.  
Zadoœæuczynieniem za to by³a podró¿ na Guba³ówkê, z której 
mog³am podziwiaæ piêkno Tatr. W Pieniñskim Parku 
Narodowym, gdzie te¿ byliœmy, zwiedziliœmy Niedzicê z jej 
zamkiem, w którym ponoæ do dziœ straszy Bia³a Dama. 
Ogromnymi atrakcjami by³y mi.in: wypad do Rabkolandu – 
parku rozrywki w Rabce, wyjazd do Bukowiny Tatrzañskiej
i Zakopanego. W górach spêdzi³am cudowne dwa tygodnie,
a teraz pe³na optymizmu, energii i zapa³u wróci³am do szko³y.

Anna Piech kl. III a

Tegoroczne wakacje minê³y mi bardzo szybko, a spêdzi³am 
je na wêdrówkach po naszym piêknym Roztoczu. Dziewicze 
tereny, rzeka Tanew oraz bukowe lasy wprawi³y mnie
w zachwyt. W miejscowoœci Be³¿ec na ZamojszczyŸnie 
zwiedzi³am muzeum – oœrodek zag³ady ¯ydów. Obóz 
zorganizowany by³ w lesie i zajmowa³ obszar 6 ha.  
Znajdowa³y siê tam komory gazowe, w których zginê³o pó³ 
miliona ludzi. Wiosn¹ 1943 roku obóz zlikwidowano, ca³y 
obszar wyrównano i zalesiono. Na miejscu tej tragedii dziœ 
stoi pomnik oraz muzeum.

Lipiec tegorocznych wakacji zostanie mi na d³ugo
w pamiêci, a to za spraw¹ kolonii w Sudetach. Z licznych 
wycieczek najbardziej podoba³a mi siê ta na Œnie¿nik – górê 
le¿¹c¹ po polskiej i czeskiej stronie o wysokoœci 1425 m 
n.p.m. Z Czernej Góry, na któr¹ wyjechaliœmy kolejk¹ linow¹, 
rozpoczê³a siê trzygodzinna wêdrówka na szczyt. Nie mog³am 
uwierzyæ, ¿e pokona³am tak d³ug¹ trasê. Na Œnie¿niku czu³am 
siê jak na szczycie œwiata. W dole wszystko wydawa³o siê 
takie ma³e. Dooko³a roztacza³y siê piêkne krajobrazy,
a wysoko, nade mn¹, œwieci³o s³oñce. Zrozumia³am, ¿e 
polskie góry, bo tylko te do tej pory zwiedzi³am, s¹ piêknym 
miejscem. Tam siê mo¿na naprawdê odprê¿yæ, zapomnieæ
o codziennych problemach, nabraæ si³ do pracy w nowym roku 
szkolnym.

Ola Sykut kl. III a

W czasie wakacji zwiedzi³am piêkny zak¹tek Polski – 
Roztocze. W Zwierzyñcu podziwia³am koœció³ek na wodzie, 
staw Echo z ma³¹ wysp¹ na œrodku, otoczony gêstymi lasami. 
Wesz³am na bukow¹ górê, która znajduje siê w rezerwacie 

œcis³ym. Do jej szczytu prowadz¹ d³ugie schody. Znajduje siê 
tam tak¿e ostoja konika polskiego. Podziwia³am te przepiêkne 
zwierzêta, ¿yj¹ce w naturalnym œrodowisku. Obejrza³am 
szumy na Tanwi, wodospad na rzece Jelonek, Czartowe Pole,
a w nim ruiny paperni. Zaciekawi³ mnie rezerwat o nazwie 
Piekie³ko – wszêdzie pola, a na œrodku niewielki lasek,
w którym znajduj¹ siê wielkie g³azy. Wed³ug legendy, dawniej 
by³o tam miejsce kultu. Na roztocze wrócê chêtnie w nastêpne 
wakacje.

Katarzyna Matraszek kl. III a

60-ta rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie by³o zrywem narodowo-
wyzwoleñczym ludnoœci stolicy. Decyzja o jego wybuchu 
zosta³a podjêta 26 lipca 1944 roku przez dowódcê AK
gen. T. Komorowskiego „Bora”. Plan zak³ada³ szybkie 
opanowanie Warszawy i jej utrzymanie do nadejœcia Armii 
Czerwonej. 1 sierpnia 1944 r., dok³adnie o godz. 17.00 
(godzina W) we wszystkich dzielnicach Warszawy rozpoczêto 
walki zbrojne. Dowódc¹ powstania zosta³ p³k Chruœciel 
„Monter”. Do walk szybko w³¹czy³y siê si³y: AL, Korpusu 
Bezpieczeñstwa i Narodowych Si³ Zbrojnych i ludnoœæ 
cywilna. Niestety, nie uda³o siê opanowaæ ca³ego miasta. 
Tworzono komitety blokowe, kuchnie obywatelskie oraz 
szpitale. Zorganizowano harcersk¹ pocztê i radiostacjê 
„B³yskawica”. Mimo to sytuacja pogarsza³a siê z ka¿dym 
dniem, brakowa³o broni, amunicji i lekarstw. Armia radziecka 
zaprzesta³a ofensywy i stanê³a na linii Wis³y, pomoc aliancka 
skutecznie blokowana przez Stalina, nie wystarczy³a. 11 
sierpnia pad³y Ochota i Wola, 2 wrzeœnia Sadyba i Stare 
Miasto, 6 wrzeœnia Powiœle. Kana³y sta³y siê drog¹ 
transportow¹. Dzieci z nara¿eniem ¿ycia przenosi³y meldunki 
i walczy³y jak prawdziwi ¿o³nierze. Upada³y kolejne 
przyczó³ki, 27 IX Mokotów, 30 IX ¯oliborz. Ostatecznie, po 
63 dniach bohaterskiej walki, z góry skazanej na klêskê,
2 paŸdziernika o godz. 21.00, przedstawiciele AK podpisali 
akt kapitulacji. Bilans walk to: 18 tys. zabitych, 25 tys. 
rannych, 150 -200 tys. ofiar wœród ludnoœci cywilnej, 85% 
miasta w gruzach.

Piotr Leszczyñski Kl. III b

Mój przyjacielu, mój nieznany kolego,
Z krwawego Powstania Warszawskiego,
By³eœ taki niewinny,
Póki bomba nie trafi³a w twój dom rodzinny.
Grad pocisków, strumieñ krwi,
A wœród nich by³eœ Ty.
Z karabinem w rêku, z granatem w d³oni
I gestapo Ciê ju¿ goni.
Uciekasz, dok¹d? – nie masz gdzie
Ciemnoœæ otacza Ciê.
Upadasz na mokr¹ ulicê Warszawy
I giniesz bohatersko, jak ¿o³nierz prawy.

Uczniowie klasy III a
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Nadszed³ wrzesieñ i nowa grupa dzieci znowu stanê³a 
w obliczu problemu adaptacji, w takiej sytuacji rodzi siê 
pytanie: jak pomóc tym wszystkim , których on dotyka. 
Pierwsze dni w przedszkolu s¹  prze³omowym okresem 
dla dziecka i jego rodziców. To czy start w przedszkolu 
bêdzie przebiega³ bez problemów zale¿y od nastawienia 
rodziców i ich uczuæ. Przedszkole jest instytucj¹, która 
uzupe³nia rodzinê, ma ono pomóc dzieciom w tym, by 
poradzi³y sobie w ¿yciu poza ramami rodziny, by po raz 
pierwszy otworzy³y siê na innych, nie doœwiadczaj¹c 
przy tym uszczerbku na pierwotnym poczuciu 
bezpieczeñstwa w rodzinie. Jeœli pocz¹tkowy okres
w przedszkolu jest zwi¹zany z przyjemnymi 
prze¿yciami, wtedy dziecko jest pozytywnie 
nastawione, ufne i nie reaguje lêkiem na podobne 
sytuacje. Dlatego wczeœniej trzeba przygotowaæ dziecko 
do nowej sytuacji, aby nie wywo³aæ u niego uczucia 
n iepewnoœc i  i  l êku .  Dz iêk i  odpowiednim 
przygotowaniom mo¿na w istotny sposób u³atwiæ 
dziecku przyzwyczajenie do przedszkola. Ka¿dy 
pocz¹tek jest trudny. Dla wielu dzieci niezwykle 
pomocne jest, gdy jeden z rodziców przez kilka 
pierwszych dni przychodzi razem z nim do przedszkola
i pozostaje w grupie. Dziecko mo¿e wtedy odpowiednio 
do swoich potrzeb pozostawaæ jeszcze w pobli¿u mamy 
lub taty, poznawaæ nowe otoczenie. Metoda 
stopniowego w³¹czania dziecka do grupy wymaga doœæ 
du¿ego nak³adu czasu, kilku dni, a nawet tygodni,
z drugiej strony umo¿liwia powolne wrastanie krok po 
kroku w nowy przebieg dnia. Dziecko, które ma 
trudnoœci z rozstaniem nie powinno spêdzaæ ca³ego dnia 
w przedszkolu. Korzystniej jest raczej przed³u¿aæ fazy 

roz³¹ki aby powoli przyzwyczaiæ dziecko. Dla dzieci, 
które nie potrafi¹ daæ sobie rady z d³ugimi roz³¹kami, 
bardzo pomocne mo¿e byæ wczeœniejsze odbieranie
z przedszkola. D³ugie sceny po¿egnalne sprawiaj¹ ból 
nie tylko dzieciom ale równie¿ ich rodzicom, nie 
pomagaj¹ œwie¿o upieczonym przedszkolakom lecz 
tylko prowadz¹ do niepewnoœci, dziecko czuje, ¿e 
rodzice obawiaj¹ siê i rozstanie jest dla nich bardzo 
trudne. W takich sytuacjach rodzicom rzadko kiedy 
udaje siê uspokoiæ dziecko. Prawie zawsze 
wychowawczyni mo¿e o wiele ³atwiej i szybciej 
odwróciæ sytuacjê, kiedy rodzice zaczynaj¹ opuszczaæ 
ju¿ przedszkole, które tworzy przyjazny klimat, dba
o zaspakajanie podstawowych potrzeb dziecka w tym 
potrzeby: bezpieczeñstwa, akceptacji, szacunku, otacza 
swoich wychowanków fachow¹ i troskliw¹ opiek¹. Jeœli 
dzieci wczeœniej kurczowo trzyma³y siê rodziców i dla 
wychowawczyni by³y niedostêpne, to póŸniej skoro 
rodzice znikaj¹ z pola widzenia, w³¹czaj¹ siê do zabawy
i czuj¹ siê coraz lepiej. Inna mo¿liwoœæ u³atwienia obu 
stronom po¿egnania polega na tym, by dziecko 
przyprowadza³a do przedszkola inna osoba. Ma to tê 
zaletê, ¿e to nie matka opuszcza dziecko pozostawiaj¹c 
je w przedszkolu, lecz dziecko opuszcza matkê w domu.

Decyduj¹ce znaczenie ma to, by dzieci mog³y rozwijaæ 
pierwotne zaufanie do rodziców.  Musz¹ doœwiadczyæ, 
¿e ich rodzice s¹ niezawodni, wszelkie obietnice musz¹ 
zostaæ spe³nione, ustalenia dotrzymywane. Dzieci, które 
musz¹ bez uprzedzenia czekaæ na rodziców cierpi¹
z powodu ich spóŸnienia.

Opracowa³a: mgr Hanna Tustanowska
Nauczycielka  Gminnego Przedszkola w Koñskowoli.



Ordynka, serpentyna, karabela, batorówka, zygmuntówka, 
czeczuga, demeszka, pa³asz, kord - to przedstawiciele rodu 
szabli, który ¿yj¹c u nas przez wieki mia³ liczne odroœla
i koligacje oraz przydomki. Najs³ynniejszy z tych 
przydomków to oczywiœcie Rózeczka z Zaœcianka 
Dobrzyñskiego. Przydomek ³adny, pieszczotliwy, 
dziewczêcy, ale po lekturze „Pana Tadeusza” wszyscy wiemy, 
¿e to stare karabelisko Maækowe d¹¿y³o do zwady nie lêkaj¹c 
siê ani strzelb, ani bagnetów, a podczas zmagañ w Soplicowie 
omal nie uciê³o trzech g³ów na raz.

Kochano w Polsce szablê. Przyby³a do Europy przez Turcjê 
od Asyryjczyków, Persów, Japoñczyków i Hindusów.
W Polsce zadomowi³a siê za króla Stefana Batorego, 
przymilaj¹c siê do bitnych Polonusów, którzy 
zachwycali siê jej siecznymi talentami. 
Wprawdzie nasi p³atnerzy nie przeniknêli 
wszelkich tajemnic stali damasceñskiej
i nie potrafili wykonaæ tak mocnych 
szabel jak mistrzowie kuj¹cy je 
d l a  S a m u r a j ó w  ( c a c k a  
j a p o ñ s k i e :  h a r t o w a n e ,  
niekiedy przez dziesiêæ lat 
mo¿na by³o waliæ w ¿elazo,
a  n a s t ê p n i e  s p o k o j n i e  
przyst¹piæ do golenia brody), ale
i nasze wyroby by³y doskona³e. 
Szabla u nas, bardziej ni¿ gdzie 
i n d z i e j ,  s p o t k a ³ a  s i ê  z e  
s z c z e g ó l n y m  p r z y j ê c i e m
i wkrótce sta³a siê swojaczk¹, 
„polsk¹ szabl¹”, z któr¹ zaczêto 
³¹czyæ militaria, obyczaje
i  c h a r a k t e r y  n a s z y c h  
szlachetnie urodzonych,
a póŸniej wszystkich bez 
wyj¹tku. Polacy nie bronili siê 
przed tym, patrzyli z dum¹, jak 
szabla zmienia siê w symbol 
polskich cnót bitewnych, 
naszego bohaterstwa i poœwiêcenia dla Ojczyzny. Polacy 
powtarzali przez wieki staro¿ytn¹ maksymê dulce et decorum 
est pro patria mori, mówi¹c¹, ¿e s³odko i zaszczytnie jest 
umieraæ za Ojczyznê, a kiedy próbowano szarpaæ i pustoszyæ 
nasze ziemie, w³aœnie w szabli widzieliœmy ratunek. Na szabli 
noszonej przez Chodkiewicza widnia³ wymowny napis: 
„Chocimskie traktaty - zawar³am przed laty”. Innego
z naszych wodzów wzywaliœmy pieœni¹:

       Powstañ Czarnecki i dobywaj szabli,
       A wnet minie bieda,
       Heretyka Szweda
       Wezm¹ wszyscy diabli!
Szablê umieœciliœmy w naszym hymnie narodowym, aby 

pod komend¹ genera³a D¹browskiego, broniæ siê przed 
niewol¹ i gwa³tem: Co nam obca przemoc wziê³a szabl¹ 
odbierzemy. 

Historia ci¹gle 
¿¹da³a od nas 
stawania do boju. 
C z ê s t o  
d o z n a w a l i œ m y  
chwa³y zwyciêstwa. Wtedy pod nogi hetmanów, prastarym 
zwyczajem, pada³y jeden po drugim zdobyczne sztandary. 
Legendy uwznioœla³y chwile walk, zw³aszcza, ¿e by³y to 
chwile wielkiego trudu, krwi i poœwiêcenia. Rzeczywistoœæ 
wola³a zwyklejsze sceny, choæ mog³y to byæ sceny bardzo 
podnios³e. Bogurodzica Dziewica, Bogiem s³awiena Maryja… 

tak œpiewa³o rycerstwo przed bitw¹ 
grunwaldzk¹ i tak te¿ czyni³o zawsze, 
k i e d y  m i a ³ o  s i ê  z m i e r z y æ

z nieprzyjacielem. Falowa³y 
proporce i œwieci³y zbroje, 

odprawiano msze. Królowie (tak 
czyni³ Boles³aw Krzywousty) s³ali do 

oblê¿onych twierdz tarcze do wyboru: 
bia³¹ - oznaczaj¹c¹ poddanie siê, 
czerwon¹ - jeœli twierdze chcia³y siê 
broniæ. Otrzymywali od przeciwników 

miecze (W³adys³aw Jagie³³o od wielkiego 
k o m t u r a ) ,  a  c z ê s t o  u j m o w a l i
w d³oñ w³asny, kiedy zaczyna³a siê walka. 

Rzemios³o wojenne nie nale¿a³o jednak 
do królów, ale do szlachty, która 

dawniej co roku zje¿d¿a³a siê na 
odprawy w swoich „ko³ach 

chor¹gwianych” .  A gdy  
wynik³a potrzeba, to w³aœnie 

szlachta siada³a na koñ nie 
rozstaj¹c siê z rynsztunkiem 

bojowym i wojaczk¹ nieraz przez 
wiele d³ugich lat. Rynsztunek 

b o j o w y  s k ³ a d a ³  s i ê
z nieod³¹cznej towarzyszki szabli, 

pos t ronka  do  wi¹zan ia  j eñców,
w sakwie znajdowa³a siê ³y¿ka, niæ, szyd³o, 

brzuch szlachcica obwi¹zany by³ czêsto pergaminowym 
pasem, na którym wypisane by³y modlitwy i magiczne znaki 
maj¹ce uchroniæ przed œmierci¹. Jednak widzia³o siê nie tylko 
to. Ksi¹dz Kitowicz pisze „ ...¿aden monarcha na œwiecie nie 
mia³ nic tak okaza³ego, jak chor¹giew polska usarska. Koñ pod 
komenderuj¹cym (...) wart by³ najmniej sto, a czasem
i dwieœcie  czerwonych z³otych. Rz¹d na koniu turecki suty, 
srebrny, poz³ocisty, kamieniami nasadzany, kulbaka tak¿e; 
przy prawym uchu konia buñczuk z ga³k¹ poz³acan¹ 
kameryzowan¹ zawieszony (...); nad czo³em konia kita ze 
strusich piór albo z szklanego w³osia rozmaitego koloru 
misternie zrobionych; z egretk¹, czyli naszelnikiem, 
dyjamentami i  kamieniami drogimi wysadzan¹, 
srebrnopoz³ocista, do rzêdu przypiêta...”.

Za pañskimi chor¹gwiami pod¹¿a³a s³u¿ba, ch³opkowie, 
handlarze a tak¿e nienajcnotliwsze markietanki.  Przed bitw¹ 
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Wr z e œ n i o w e

„...Szabl¹ odbierzemy...”
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rozmaitoœci

JUAN  ARIAS  rozmowy z Paulem Coelho  „Zwierzenia 
pielgrzyma” – Paulo Coelho odkrywa na  stronach ksi¹¿ki 
tajemnice swojego bujnego ¿ycia, których nie znali nawet 
jego najbli¿si. W wywiadzie przeprowadzonym  w 1998 roku 
przez hiszpañskiego dziennikarza Juana Ariasa rysuje siê 
droga pielgrzyma Coelho, który przemierza œwiat materii
i ducha w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Opowiada
o swoich kobietach, o latach hippisowskich i m³odzieñczym 
buncie, o pobycie w szpitalu psychiatrycznym, o torturach
w wiêzieniu za czasów dyktatury w Brazylii, o spotkaniu
z czarna magi¹, o muzyce rockowej, oraz o swoich 
czytelnikach i podró¿ach po œwiecie. Wyznaje, ¿e wszyscy 
bohaterowie jego powieœci to on sam. Za wyj¹tkiem 
Alchemika, bo Alchemik wie ju¿ wszystko, a Paulo Coelho 
jest ci¹gle w drodze...

REGINA  DACHÓWNA jest absolwentk¹ polonistyki 
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jest uznan¹ dziennikark¹, 
wspó³pracuje z redakcjami wielu czasopism. Od pocz¹tku 
pracy zawodowej zajmuje siê literatur¹ faktu. Za reporta¿e 
publikowane w prasie otrzyma³a presti¿owe wyró¿nienia
i nagrody. „Tango z motylem” spe³nia wszystkie warunki 
stawiane przez czytelnika interesuj¹cej i wartoœciowej 
ksi¹¿ce. Relacjonuje fakty, jest barwna, ¿ywa, wzruszaj¹ca, 

porywaj¹ca. Ju¿ po kilku zdaniach czytelnik uto¿samia siê
z bohaterk¹, solidaryzuje z ni¹ w zmaganiach
z przeciwnoœciami losu, buntuje przeciwko nieczu³oœci 
otoczenia. Jednoczeœnie pokazuje, ile mo¿e cz³owiek 
pokrzywdzony przez ¿ycie. Ile zale¿y od jego hartu ducha, ile 
od solidarnoœci ludzi dobrej woli. Pozwolê sobie przytoczyæ 
fragment powieœci „...Zdrowi ludzie pewnie nawet nie 
przypuszczaj¹, jak wielki ciê¿ar psychiczny, jak wielk¹ 
rozpacz jest w stanie udŸwign¹æ cz³owiek i ile jest zdolny 
wytrzymaæ. Zdrowi ludzie pewnie te¿ nie wiedz¹, jak 
wielkiej radoœci mo¿e cz³owiek doœwiadczyæ. Gdy 
zobaczy³a brodê po kolejnej rekonstrukcji, myœla³a, ¿e 
pêknie jej serce. Rozleci siê na strzêpy jak nadmuchany 
balonik. Wydawa³o jej siê, ¿e serce ma ograniczon¹ 
pojemnoœæ i chyba nie jest zdolne pomieœciæ tyle radoœci, tyle 
szczêœcia, uniesienia i euforii, której nie sposób opisaæ, ani 
wyraziæ....”

JAYE  CARROLL – m³oda i utalentowana autorka 
k o m i c z n y c h  p o w i e œ c i  o  w s p ó ³ c z e s n y c h  
dwudziestoparolatkach i ich typowo kobiecym punkcie 
widzenia – na mê¿czyzn, ma³¿eñstwo, swoje kompleksy, 
swoje pora¿ki...i swoje odwety. „Smak zemsty”, to komiczna 
powieœæ o trzydziestolatce, której œwiat zaczyna siê chwiaæ
w najmniej oczekiwany sposób i która postanawia, ¿e ci, 
którzy go „rozbujali”, drogo za to zap³ac¹. Zemsta. Tylko to 
jej pozosta³o. Wstrêtny drañ, któremu da³a siê nabraæ, musi 
ponieœæ karê. Wstrêtna ma³pa, która wygryz³a j¹ z pracy, nie 
nacieszy siê d³ugo wzglêdami prezesa. June Hogan dyszy 
¿¹dz¹ odwetu. Ale czy zemsta jest rzeczywiœcie najs³odszym 
uczuciem...?

zdawa³o siê, ¿e niebo jest pokryte wizerunkami œwiêtych, 
przemienia³o siê w kolorowy herbarz. To unosi³y siê 
sztandary. A potem by³ odg³os tr¹bek, ³omot bêbnów, krzy¿ 
czyniony na piersiach i z hucznym „Jezus Maryja” ruszano do 
boju, aby dope³niæ obowi¹zku walki, opromieniæ swój ród 
jakimœ wielkopomnym czynem, a w przypadku zwyciêstwa 
skorzystaæ z nale¿nych ³upów. Dooko³a bucha³a krew: ludzka, 
koñska, pomieszana, anonimowa krew wojenna. Bitwa 
przestawa³a byæ malowank¹, tchnê³a groz¹, niezale¿nie od 
tego, z jakim ceremonia³em poprzedzano j¹ w ró¿nych 
epokach. Ceremonia³y te, jeszcze z turniejów rycerskich, 
ustêpowa³y szybko lub zmienia³y swój ³agodny tok  w obliczu 
coraz to brutalniejszych wymogów taktyki i techniki 
wojskowej. Przeminê³y czasy, kiedy to id¹c do niewoli mo¿na 
by³o gr¹ na kobzie koiæ serca skutych i powi¹zanych arkanami 
towarzyszy. Tylko pieœñ ¿o³nierska zmienia³a siê z wolna
i potrafi³a s³u¿yæ swoimi pociechami, a jeszcze czêœciej 
¿alami, wielu pokoleniom.

Szabla wci¹¿ podzwania³a w tych pieœniach. Szabla zwyk³a , 
o prostej rêkojeœci i czarnej, skórzanej pochewce. Rzadziej 
wystawna karabela, która œwiec¹c per³ami, ametystami, 
rubinami, srebrem i z³otem, by³a sposobna raczej na sejm, 
zjazd konfederacki, elekcjê, paradê, czy mszê, na której
w czasie podniesienia nale¿a³o wedle zwyczaju chwyciæ za 
rêkojeœæ i wpó³ wysun¹æ broñ z pochwy.

Szabla, trac¹c znaczenie, d³ugo nie chcia³a zostaæ 
symbolem i odejœæ w krainê abstraktu – tak jak przed wiekami 
uczyni³ to miecz. Dobra „polska szabla”, bezgranicznie ufna
w swoje walory, wci¹¿ chcia³a pozostaæ w s³u¿bie czynnej. 
Nie przera¿a³a siê przez dziesi¹tki lat wrzaskliwym pochodem 
broni palnej. Jako orê¿ sieczny, opromieniony chwa³¹, 
dotrwa³a a¿ do naszych czasów i ze swym wiernym druhem - 
koniem, zamierza³a sprostaæ epoce czo³gów i samolotów. Nie 
chcia³a byæ tylko eleganck¹ bia³¹ broni¹ z kodeksu 
Boziewicza, nie chcia³a tak¿e wy³¹cznie pochylaæ siê nad 
oficerami wracaj¹cymi od œlubu, jak to by³o w zwyczaju. 
Dzielna, us³u¿na, liczy³a nadal, ¿e w stosownej chwili 
znajdzie zatrudnienie w walce i ¿e doœwiadczenia jakie 
zebra³a w kurzawach czasu, przemog¹ jej niektóre 
niedoskona³oœci.  Niestety, szabla nie mog³a ju¿ sprostaæ 
przysz³ym sytuacjom. Podczas ostatniej wojny nie zda³a, nie 
mog³a, biedna, zdaæ egzaminu skutecznoœci. W tamt¹ jesieñ, 
krwaw¹ i gorzk¹, ostatecznie musia³a rozstaæ siê ze swoim 
¿o³nierskim zawodem. Jeszcze wprawdzie zdarza³o jej siê 
wyst¹piæ tu i ówdzie, jeszcze wœród wierzb wstrz¹sanych 
eksplozjami zdobywa³a Krzy¿e Walecznych, lecz ju¿ 
bezpowrotnie przeistacza³a siê w rekwizyt z obrazów 
Kossaków.

T.D.



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI14

SPORT W GMINIE

WRZEŒNIOWI SOLENIZANCI

WYDAWCA: GMINNY OŒRODEK KULTURY
Redakcja:

Bo¿enna Furtak (redaktor naczelny),
Teresa Dymek

Rysunki: El¿bieta Urbanek
Zdjêcia: Teresa Or³owska

Stali wspó³pracownicy: Genowefa Flis, Ma³gorzata Szpyra,
Jan Bia³ow¹s

Adres redakcji: Gminny Oœrodek Kultury, 24-130 Koñskowola,
ul. Lubelska 93, tel. 88-162-69, e-mail: gok_konskowola@post.pl

Sk³ad i druk: Drukarnia ELKO w Koñskowoli
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, adiustacji 

materia³ów i zmiany tytu³ów.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Irmina (Irma) (14.09) - imiê ¿eñskie niemieckiego pochodzenia. 
Jest to skrócona forma imion, które w pierwszej czêœci maj¹ element 
Irm(en), np.: Irmegard, Irmenburg(a), Irmentraud. Irmin w starym  
wys³owieniu niemieckim znaczy – ziemia, œwiat, obejmuj¹cy 
wszystko. Imiê to ma te¿ odmienn¹ postaæ Irma.

Nosz¹ca to imiê jest osob¹ kulturaln¹ i dobrze u³o¿on¹. To dobra 
organizatorka. Posiada umys³ bystry, trudno j¹ oszukaæ, jest 
spostrzegawcza. W szkole perfekcjonistka. Umie dobieraæ przyjaŸnie. 
W mi³oœci sta³a. Niezale¿na, ale lubi s³uchaæ rad innych. Bywa dusz¹ 
towarzystwa. Posiada du¿o pomys³ów.

Imiê to w Polsce jest rzadko nadawane, ale obecnie coraz czêœciej 
spotykane.

Zdrobnienia: Irminka, Ira.
Bronis³aw (1.09) – s³owiañskie imiê mêskie z³o¿one z dwóch 

cz³onów: Broni – broniæ oraz -s³aw -s³awa. W Polsce poœwiadczone od 
XIII w. jako Bronis³aw (1232), Barnis³aw (1223), Brons³aw (1308), 
Brunis³aw (1313) i Bronisz ju¿ w XII w. (1173). Popularne staje siê 
w XIX w., dziœ rzadziej nadawane.

Nosili je m. in. Bronis³aw Chlebowski (1846-1918), historyk 
literatury; Bronis³aw Gr¹bczewski (1855-1926), polski podró¿nik, 
badacz Azji Œrodkowej; Bronis³aw Gubrynowicz (1870-1933), 
historyk literatury, redaktor „Pamiêtnika literackiego”; Bronis³aw 
Gembarzewski (1872-1941), muzykolog, historyk wojskowoœci; 
Bronis³aw Malinowski (1884- 1942), etnolog, socjolog; Bronis³aw 
Linke (1906- 1962), malarz i rysownik; Bronis³aw Czech (1909- 
1944), narciarz, dzia³acz ruchu oporu zamordowany przez Niemców; 
Bronis³aw Pietraszkiewicz (zm. w 1944) – dowodzi³ zamachem na 
Kutscherê, zgin¹³ w czasie akcji; Bronis³aw Malinowski (1951-1981), 
sportowiec – biegacz na 3 tys. m z przeszkodami, rekordzista œwiata.

Zdrobnieniami tego imienia s¹: Broneczek, Bronek, Bronuœ.

Po przerwie urlopowej Gminny Oœrodek Kultury otwiera nowy 
rok kulturalny. Zapraszamy do udzia³u we wszystkich zajêciach 
grup amatorskiego ruchu artystycznego. A pracuj¹ u nas: zespó³ 
„Œpiewaj¹cy Seniorzy”, kabaret „Onufry”, m³odzie¿owy zespó³ 
wokalny, zespó³ taneczny (od paŸdziernika) oraz grupa m³odych 
plastyków. Proponujemy równie¿ indywidualn¹ naukê gry na 
instrumentach klawiszowych i saksofonie. W zanadrzu mamy 
niespodziankê w ofercie, ale o tym nieco póŸniej.

Wszystkie sekcje s¹ otwarte na przyjêcie nowych, chêtnych do 
twórczej pracy cz³onków.

Mi³oœników literatury zapraszamy do rega³ów z ksi¹¿kami
w Bibliotece Publicznej, która wzbogaci³a siê w ostatnim okresie
w pokaŸn¹ liczbê nowoœci wydawniczych. Nie zapominajmy 
równie¿, ¿e w GOK mieœci siê Gminne Centrum Informacji – 
kopalnia wiedzy z dostêpem do Internetu.

Dyrektor GOK Bo¿enna Furtak

29.08.2004
CISY Na³êczów – POWIŒLAK Koñskowola  0 : 1,
br. Ryszard M¹czka

04.09.2004
        POWIŒLAK Koñskowola – RUCH Ryki 3 : 1,

     br. R. M¹czka, M. Tynecki, L. Bodak

Chrust Kazimierz 73 Koñskowola
Cybula Eugeniusz 67 Witowice
Chamó³ko Adela 81 Koñskowola
Sadurski Józef 70 Chrz¹chówek
Cieœlak Marian 71 Chrz¹chówek
Stadejek Julianna 88 Chrz¹chówek
Ochal Boles³aw 82 Stary Po¿óg
Boruch Czes³aw 59 Sielce
Sykut Janina 86 Sielce

Chyba nie wszyscy uczniowie z ochot¹ ¿egnali wakacje, bo 
choæ w naszym œrodowisku mamy ich wielu, to na festyn 
¿egnaj¹cy wakacje przysz³a tylko czêœæ. Nieobecni niech ¿a³uj¹! 
Stracili bowiem okazjê uczestnictwa w weso³ej zabawie, któr¹ 5 
wrzeœnia na szkolnym boisku zorganizowa³ Œrodowiskowy Dom 
Samopomocy. Obecni zaœ aktywnie uczestniczyli w konkursach 
sprawnoœciowych z nagrodami, prowadzonych przez p. Dorotê 
Chyl,  rozgrywkach sportowych, pod kierunkiem Arkadiusza 
Ga³¹zki, oraz w zabawie, któr¹ umila³y wystêpy artystyczne. 
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ festynu by³ spektakl teatralny na motywach 
wiersza Jana Brzechwy „Pch³a szachrajka”, w którym tytu³ow¹ 
rolê zagra³ Marek Makuch, znany ze swych aktorskich 
umiejêtnoœci. Oprawê muzyczn¹ spektaklu ( i nie tylko, bo 
równie¿ taneczn¹)  zapewni³ Mariusz Oleœkiewicz. Inne, równie 
porywaj¹ce do zabawy punkty programu to: koncert zespo³u 
Black and White, solowy wystêp Basi Kêsik i wokalisty Angelo z 
romskim repertuarem, piosenki ¿ydowskie oraz taniec break-
dance.

R.
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Tegoroczne ró¿ane œwiêto by³o równie¿ okazj¹ do 
przedstawienia ró¿y w formie plastycznej. Tê wizjê 
artystyczn¹ zaprezentowa³y dzieci i m³odzie¿ w ramach 
konkursu pt. „Ró¿a – Królowa Kwiatów”, og³oszonego przez 
miejscowy Gminny Oœrodek Kultury. Na konkurs nap³ynê³o 
101 prac z 11 oœrodków z regionu lubelskiego. M³odzi artyœci 
plastycy wykazali siê znajomoœci¹ ro¿nych technik przy 
tworzeniu prac, stosuj¹c: pastele, kredki, farby plakatowe, 
akwarele, wyklejanki i techniki mieszane.

Nad przebiegiem i ocen¹ konkursu czuwa³o Jury
w sk³adzie: Andrzej Pacek, El¿bieta Urbanek, Teresa 
Or³owska i Dariusz Jasiocha. Ocenie podlega³y wartoœci 
artystyczne i plastyczne prac oraz zwi¹zek z tematem. 
Zdaniem Jury, którego cz³onkowie na co dzieñ paraj¹ siê 
sztuk¹, konkursowe prace tworz¹ niezwyk³e, pe³ne fantazji 
obrazy.

Prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych, 
przyznano 18 nagród, zaœ za najlepsze uznano obrazy 
nastêpuj¹cych autorów:

Kategoria – do 6 lat: Angelika Chmielak – Przedszkole
w Po¿ogu,

Kategoria – 7-10 lat: Alicja Dudziak – GOK Piotrków,
Kategoria – 11-13 lat: Olga Kozak – SP Chrz¹chów,
Kategoria – 14-16 lat: El¿bieta Sadurska – Gimnazjum

w Koñskowoli.
Prace by³y przedmiotem wystawy podczas festynu

z okazji Œwiêta Ró¿ w dniu 18 lipca, na którym wrêczono 
równie¿ nagrody laureatom. Mo¿na je jeszcze obejrzeæ na 
wystawie w Gminnym Oœrodku Kultury w Koñskowoli, która 
bêdzie czynna do koñca wrzeœnia. Zapraszamy.

B.F.



Mimo up³ywu 65 lat, 1 wrzeœnia kojarzy siê przede 
wszystkim z wybuchem II wojny œwiatowej, z dniem, 
którego rankiem, Polska zosta³a zasypana gradem bomb. 
Niemcy bez wypowiedzenia wojny uderzy³y na Polskê. 
Rozpocz¹³ siê najbardziej krwawy konflikt zbrojny
w dziejach ludzkoœci. Uczestniczy³y w nim 72 pañstwa.  
Dzia³ania militarne toczy³y siê w Europie, Afryce, Azji
i Oceanii oraz na wszystkich oceanach œwiata. Nasta³ 
najstraszliwszy dla narodu polskiego i innych narodów czas 
pogardy, okrutnych zbrodni i zniewolenia. Nie ma s³ów, 
którymi mo¿na by by³o wyraziæ bohaterstwo, mêstwo
i poœwiêcenie naszych dziadów, ojców i braci. 
Œwiadectwem pamiêci o nich s¹ pomniki obroñców 
Westerplatte, Helu, ¿o³nierzy spod Kocka, Powstañców 
Warszawy …

Takie pomniki istniej¹ równie¿ na terenie gminy 
Koñskowola, upamiêtniaj¹ wk³ad naszych rodaków
w obronê Ojczyzny, a jednoczeœnie s¹ dowodem pamiêci
o nich i ich zas³ugach.

[A lato by³o piêkne tego roku.]
…
[A na ziemi tego roku by³o tyle wrzosu na bukiety.]
…
I œpiew s³yszano taki: - By
s³oneczny czas wyzyskaæ,
bêdziemy grzaæ siê w ciep³e dni
na rajskich wrzosowiskach.

(frag. „Pieœni o ¿o³nierzach z Westerplatte”
K. I. Ga³czyñskiego) Obelisk na rynku w Koñskowoli

„Czeœæ bojownikom poleg³ym za Ojczyznê
K.M.W. „Wici” w Sielcach”

„Poleg³ym i pomordowanym mieszkañcom wsi Po¿óg
w latach 1939-45 Spo³eczeñstwo Po¿oga”
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