
Fot. Seweryn Urbański
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Kalendarium
Lipiec

26 lipca - 6 sierpnia Wakacje z GOK – zajęcia wakacyjne dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli

Sierpień

8 sierpień Festyn sportowy z biesiadą i możliwością zaszczepienia się na Covid 19

15 sierpień
Dzień Wojska Polskiego
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny    
Rocznica Cudu nad Wisłą

29 sierpień Dożynki Powiatowe w Baranowie

Wrzesień

1 wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego

3-5 wrzesień 47. święto Róży Kutno 2021

4 września
godz. 10.00-12.00

Narodowe Czytanie z GOK w Końskowoli „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej 
na Rynku przy Ratuszu

6 września
godz. 17.000 Spotkanie grupy wsparcia dla osób po stracie bliskich

Obowiązek składania 
deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca 
budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) doty-
czącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można składać drogą elektroniczną na 
stronie: zone.gunb.gov.pl (poprzez profil zaufany lub 
podpis elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzę-
dzie Gminy Końskowola 

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy 
w przypadku budynków już istniejących. W przypadku 
nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji można uzyskać: 
• w Urzędzie Gminy Końskowola  

pod nr tel. 81 8816201 w.122 lub na stronie 

• GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna- 
ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq .
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Wiadomości z Pożowskiej
Lipcowe Sesje Rady Gminy Końskowola
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 
została zwołana 1 lipca 2021 
w trybie zdalnym.

Podczas Sesji radni zaakceptowali zmiany w budżecie 
gminy i wieloletniej prognozie finansowej, które powstały  
wskutek otrzymania z Urzędu Wojewódzkiego o możli-
wości podpisania umowy na realizację przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Wronów wraz z budową chod-
nika. 

XXXI Sesja Rady Gminy - 7 lipca 2021 r. 
Na początku, sesji wójt Gminy Stanisław Gołębiowski 

przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, w któ-
rym poinformował o inwestycjach, przetargach i postępo-
waniach ofertowych.   

W ramach inwestycji współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych:
• kontynuowana jest realizacja zadania „Budowa drogi 

gminnej w miejscowości Witowice”. Termin zakończe-
nia ogółu robót - 30.11.2021 r.;

• wybrano wykonawcę robót budowlanych zadania 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudy”. Ro-
boty budowlane wykona Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych z siedzibą w Zwoleniu, za kwotę 1.155.303,76 
zł. Termin realizacji robót - 02.12.2021 r.;

• przystąpiono do realizacji robót budowlanych w bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im.  
K. Walczak. Termin zakończenia ogółu robót zakończy 
się z dniem 31.12.2021 r.;
Postępowania ofertowe w okresie sprawozdawczym: 

• wybrano wykonawcę oceny technicznej zawierającej 
analizę jakości wykonania drogi w miejscowości Sta-
ra Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Najko-
rzystniejszą ofertę złożył wykonawca - Piotr Pacocha,  
który zobowiązał się do realizacji zadania za kwotę 
3.444,00 zł. ;

• przeprowadzono postępowanie związane z wyborem 
wykonawcy opracowania map podziału nieruchomo-
ści wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną na po-
trzeby realizacji zadania pn.: „Budowa dróg wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyjnych  
w m. Końskowola”. Najkorzystniejszą ofertę złożył wy-
konawca - Geodezja Marek Konarski, który zobowiązał 
się do realizacji zadania do dnia 31.08.2021 r. za kwotę 
11.800,00 zł.;

• uruchomiono postępowanie związane z wyborem 
wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa dróg wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na terenach inwestycyj-
nych w m. Końskowola. Postępowanie unieważniono  

z powodu przekroczenia kwoty zaplanowanej na realiza-
cję zadania. W dniu 01 lipca postępowanie ponowiono  
i trwało ono do dnia 08.07.2021 r.;

• przeprowadzono postępowanie związane z wyborem 
inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej 
nad robotami budowlanymi przebudowy drogi gminnej 
w miejscowości Rudy. Najkorzystniejszą ofertę złożył 
wykonawca - Marcin Gajewski, który zobowiązał się do 
realizacji zadania za kwotę 22.140,00 zł.;

• uruchomiono postępowanie związane z wyborem in-
spektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomuni-
kacyjnej nad robotami budowlanymi przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Rudy. Termin składania ofert 
zakończył się 07.07.2021 r.

***
W kolejnym punkcie Sesji przewodniczący Rady Gminy 

Radosław Barzenc zaprosił radnych do debaty nad rapor-
tem nad stanem Gminy Końskowola. 

Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy i pan 
Mecenas odpowiadali na pytania radnych, które dotyczyły 
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między innymi, kosztów utrzymania Ratusza oraz Dzien-
nego Domu Pobytu w Starej Wsi, źródeł finansowania tych 
budynków w przyszłości, budowy gminnej oczyszczalni 
ścieków, umorzonych podatków i wielu innych kwestii. 

Po zamknięciu debaty, odbyło się głosowanie nad 
udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Wszyscy z obec-
nych radnych byli za.  

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy Końskowola 
w roku 2020 i po zakończeniu debaty nad tym raportem 
Rada Gminy Końskowola udziela wotum zaufania wójtowi 
Gminy Końskowola.

Poruszyliśmy dzisiaj wiele tematów - myślę że trudnych, 
stojących przed nami - które trzeba będzie przepraco-
wać. Proszę pamiętać, że my radni również udzielamy się  
w spotkaniach. To nie są tylko pisma, które wysyłamy, po-
nieważ wiadomo, że „chemii” nie ma - to wiadomo nie od 

dziś. Wiadomo, ze sami ponosimy koszty obsługi prawnej 
- jako radni, ponieważ Pan się na to nie zgadza, ale niniej-
szym, wotum proszę potraktować jako kredyt zaufania...

Niech ta decyzja Rady, będzie wyciagnięciem ręki do 
wspólnej pracy - powiedział przewodniczący Rady Gminy, 
po głosowaniu. 

***
Przyznam się, że jestem zaszokowany decyzją Wysokiej 

Rady - skomentował wynik głosowania Wójt Gminy. - By-
łem przygotowany na inne stanowisko... I właśnie tak to 
traktuję jako wyciągnięcie ręki, którą ja już wielokrotnie 
wyciągałem. Myślę, że te merytoryczne dyskusje będzie-
my bardziej toczyć w komisjach, bo jednak tam jest miej-
sce na szczegóły... I oczywiście postaram się stanąć na wy-
sokości zadania. Dziękuję bardzo. 

Ten punkt obrad zakończył się oklaskami radnych. 
***

W dalszej części Sesji w punkcie dotyczącym rozpa-
trzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koń-
skowola za 2020 rok, pani skarbnik Joanna Przednowek 
zabrała głos omawiając dokument, który radni wcześniej 
już otrzymali. Pani Skarbnik przekazała radnym, że Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie 
zaopiniował roczne sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Końskowola za 2020 rok, przedłożone wraz z infor-
macją o stanie mienia komunalnego. 

Radni Gminy po zapoznaniu się z informacjami i pro-
cedurami wymaganymi przez prawo, podjęli uchwałę  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020. 

W kolejnym głosowaniu Rada udzieliła Wójtowi absolu-
torium za 2020 rok. 

***
Po przerwie radni pracowali nad punktem dotyczącym 

uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu. Zdalnie na sesji gościł pan 
Adam Mróz, który zapoznał zebranych ze szczegółami po-
wyższych działań. Przekazane informacje dotyczyły emisji 
3500 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł, łącznie na 
kwotę 3 500 000 zł. W głosowaniu radni podjęli decyzję o 
wyemitowaniu obligacji.  

Ponadto na ostatniej Sesji radni przyjęli zmiany w bu-
dżecie gmin, a w punkcie „Sprawy różne”, przekazali Wój-
towi wiele pytań, problemów, propozycji i pomysłów. Go-
spodarz Gminy tłumaczył, wyjaśniał i informował... Szukał 
rozwiązania dla każdej poruszanej sprawy.  

Na zakończenie Wójt Stanisław Gołębiowski jeszcze raz 
podziękował radnym i wyraził nadzieję na nowy rozdział 
współpracy. 

***
Po szczegóły zapraszamy na stronę internetową 

Urzędu Gminy, gdzie można obejrzeć retransmisję sesji.  
http://konskowola.info.pl/transmisja-z-sesji-rady-gminy-
konskowola/
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Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - część II
Sołectwo Sielce
W roku 2021 sołectwo Sielce główną część środków po-

chodzących z Funduszu Sołeckiego przeznaczyło na konty-
nuację zadania obejmującego wymianę instalacji central-
nego ogrzewania w Domu Ludowym Spotkań. W ostatnich 
tygodniach Urząd Gminy Końskowola przeprowadził proce-
durę związaną z wyborem wykonawcy robót budowlanych. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Technika Grzewcza  
i Sanitarna Roman Cholewa i Dawid Cholewa, która zobo-
wiązała się do wymiany instalacji za kwotę 18.497,98 zł. 
Roboty zrealizowane mają zostać do dnia 15.11.2021 r. Po-
zostałe środki z funduszu w wysokości 16.633,33 zł prze-
znaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do 
przebudowy łazienki w budynku Domu Ludowego Spotkań.  

Sołectwo Witowice 
Mieszkańcy sołectwa Witowice środki z Funduszu So-

łeckiego na rok 2021 postanowili przeznaczyć na realizację 
trzech zadań: opracowanie projektu oświetlenia odcin-
ka drogi pomiędzy Witowicami a Chrząchowem, budowę 
altany, montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw. 

Pierwsze z wymienionych zadań jest już realizowane. Urząd 
Gminy Końskowola przeprowadził procedurę związaną  
z wyborem projektanta oświetlenia. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożył Przemysław Capała Biuro Projektów Elektrycznych, 
który zobowiązał się do opracowania dokumentacji za kwo-
tę 8.610,00 zł. Dokumentacja opracowana ma zostać do 
dnia 31.08.2021 r. Realizacja pozostałych zadań uruchomio-
na zostanie w najbliższych tygodniach.

Sołectwo Chrząchówek
W przypadku sołectwa Chrząchów środki z Funduszu So-

łeckiego na rok 2020 jak i rok 2021 przeznaczone zostały 
na wymianę instalacji elektrycznej w budynku OSP. Zakres 
robót do wykonania w roku 2021 obejmuje m.in.: wymia-
nę opraw oświetleniowych w kuchni, zapleczu kuchennym, 
korytarzu i szatni, wykonanie nowej instalacji oświetlenia 
zaplecza kuchennego, wykonanie nowej instalacji gniazd 
wtykowych 230V i 400V. Urząd Gminy Końskowola wybrał 
już wykonawcę robót elektrycznych. Roboty wykona firma 
ELTOM Biuro Techniczne Tomasz Sulski, która złożyła najko-
rzystniejszą ofertę cenową w wysokości  8.610,00 zł. Robo-
ty zrealizowane mają zostać do dnia  18.08.2021 r.

Sołectwo Nowy Pożóg
Sołectwo Nowy Pożóg postawiło na realizację zadania 

obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wraz 
z odwodnieniem przy drodze gminnej nr 107940L w m. 
Nowy Pożóg”. Do dnia dzisiejszego nie udało się wyłonić 
wykonawcy zadania. W ramach postępowania ogłoszonego 
przez Urząd Gminy Końskowola złożono 4 oferty, tj.: ofertę 
nr 1 na kwotę 78.400,00 zł, ofertę nr 2 na kwotę 83.800,00 
zł, ofertę nr 3 na kwotę 130.000,00 zł, ofertę nr 4 na kwotę 
28.400,00 zł. Trzy pierwsze oferty przekroczyły kwotę prze-
widzianą na realizację zadania, czwartą ofertę odrzucono 
ze względu na rażąco niską cenę. Postępowanie unieważ-
niono. 

Sołectwo Pulki
Sołectwo Pulki w ramach Funduszu Sołeckiego dyspo-

nuje kwotą 14.794,79 zł. Wskazane środki postanowiono 
przeznaczyć na kontynuację robót związanych z ogrodze-
niem działki nr 81/3. Urząd gminy Końskowola zlecił opra-
cowanie niezbędnego kosztorysu inwestorskiego wraz  
z przedmiarem robót. Przedmiar objął budowę 84 mb ogro-
dzenia. Kosztorysowa wartość robót wyniosła 20.561,21 zł. 
W oparciu o ww. kosztorys przeprowadzono procedurę wy-
boru wykonawcy zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożył 
wykonawca - Przemysław Chałat, 96-130 Głuchów, który 
zobowiązał się do realizacji zadania za kwotę 11.000,00 zł. 
Termin realizacji zadania określono na dzień 30.09.2021 r. 

 
Karolina Rzedzicka 

Fot. A. Wiejak

Fot. I. Wiejak
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Złoty Jubileusz pożycia małżeńskiego

Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składam najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, 
pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia. Chociaż przebyliście długą podróż, wiele jeszcze przed Wami. 
Życie bowiem jest długie i ciekawe, gdy ma się je z kim dzielić…

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy 
do uroczystości, w której wszyscy uczestniczymy z wielkim 
wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się 
zatrzymać i spojrzeć wstecz na osiągnięcia wspólnego ży-
cia. 

Pół wieku temu 18 par z naszej gminy zdecydowało się 
na tworzenie niezwykłej więzi i wspólnej drogi. Trzyma-
jąc się mocno za ręce nigdy nie puścili tego małżeńskiego 
uścisku. Nie tylko pokochali się nawzajem, ale też umieli 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. 

W tym roku dotarli do dalekiej stacji o nazwie  
„Złote Gody”.

...Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy: 
od znalezienia właściwej osoby 

i od bycia właściwą osobą…

„Najczulsza miłość przemawia przez drobne gesty, 
promienny uśmiech, skrywane spojrzenia, 

ciche zamknięcie drzwi i podanie filiżanki ciepłej herbaty”
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Inicjatorami uroczystych obchodów niezwykłego Jubi-
leuszu w dniu 3 lipca 2021 r. byli Stanisław Gołębiowski 
– Wójt Gminy Końskowola oraz Danuta Sułek – Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego  w Końskowoli. 

W niedzielę Jubilaci wraz z rodzinami przybyli do ko-
ścioła parafialnego, gdzie uczestniczyli we mszy św. odpra-
wionej w ich intencji. Po uroczystościach w kościele wszy-
scy zostali zaproszeni do Ratusza, a tam zostali serdecznie 
powitani przez Wójta Gminy pana Stanisława Gołębiow-
skiego oraz prowadzącą uroczystość panią Danutę Sułek.

Jubilaci w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego odnowili przysięgę małżeńską. Niejeden głos zadrżał  
i niejedna łza popłynęła, gdy małżonkowie powtarzali sło-
wa przysięgi.

Następnie Wójt Gminy Końskowola – Stanisław Gołę-
biowski złożył małżonkom życzenia oraz gratulacje. Na ko-
niec części oficjalnej Jubilaci zostali udekorowani medala-
mi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dokonali: 
Wójt Gminy – Stanisław Gołębiowski oraz kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Danuta Sułek.  

Taka wyjątkowa uroczystość nie mogła się obyć bez 
części artystycznej i tortu. Swoimi występami uroczystość 
uświetniły dzieci z klasy 0 „B” Szkoły Podstawowej  w Koń-
skowoli, przygotowane przez Katarzynę Kufel, a oprawę 
muzyczną całej uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta 
Gminy Końskowola pod kierownictwem Pana Krzysztofa 
Dąbrowskiego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania mło-
dym artystom występującym podczas uroczystości i ich 
opiekunom oraz osobom, które włączyły się w organizację 
jubileuszu.

Redakcja
fot. W. Skorupski 

 „Ludzie, którzy się kochają z całego serca, 
nigdy się nie starzeją”
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Uroczystości z okazji 100. rocznicy powstania straży  
w Końskowoli odbyły się 26 czerwca 2021 r. na płycie Ryn-
ku w Końskowoli. Przy dźwiękach marsza granego przez 
Gminną Orkiestrę Dętą kompania honorowa prowadzona 
przez dh Grzegorza Kutę a utworzona ze świętujących dru-
hów OSP Końskowola oraz pocztów sztandarowych jedno-
stek OPSP z gminy Końskowola została wprowadzona na 
miejsce uroczystości. 

 Po przybyciu pocztów sztandarowych, rozpoczęła się 
polowa msza święta. Celebrowali ją kapelan Ochotniczej 
Straży Pożarnej naszej gminy ksiądz Emil Szurma wraz  
z  kapelanem Straży Pożarnych Powiatu Puławskiego Je-
rzym Węzką, który wygłosił homilię. Po zakończeniu mszy,  
w strugach deszczu Gminna Orkiestra odegrała hymn 
„Boże coś Polskę” i poczty sztandarowe opuściły płytę 
Rynku.

Po krótkiej przerwie kontynuowano uroczyste obchody 
100. rocznicy powstania OSP w Końskowoli. 

Na początku prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP Marian Starownik dokonał przeglądu 
pododdziałów, po czym został odegrany Hymn Polski. Na-
stępnie wójt Gminy Końskowola Stanisław Gołębiowski, 
zabrał głos:

Ochotnicza Straż Pożarna w Końskowoli jest jedną z 11 
jednostek działających na terenie Gminy Końskowola oraz 
jedną z trzech działających w ramach systemu ratowni-
czo-gaśniczego. Straż końskowolska posiada wyposażenie  
i sprzęt odpowiedni do prowadzenia działań w zakresie 
gaszenia pożaru i jak też ratownictwa technicznego a tak-
że z zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. Jednostka 
w swoich szeregach posiada druhów strażaków, którzy 
swoim wykształceniem, przygotowaniem i wyszkoleniem 

100 lecie Straży Pożarnej w Końskowoli

Wydarzenia, zaproszenia

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i gości jubileuszu 100 lecia OSP w Końskowoli.

Msza Święta polowa z okazji 100 lecia OSP w Końskowoli,  
na ołtarzu były obecna relikwie Św. Floriana, którymi zebrani zostali 

pobłogosławieni.

Rozpoczęcie oficjalnych uroczystości jubileuszowych.
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spełniają wszelkie standardy związane z pełnieniem tego 
typu obowiązków.

W dniu dzisiejszym spotykamy się na setnej rocznicy po-
wstania Straży Ochotniczej w Końskowoli. Na terenie gmi-
ny takich 100 latek mamy 3. Straż Pożarna w Sielcach, któ-
ra w 2017 obchodziła jubileusz stulecia 2. Straż Pożarna  
w Rudach, która w 2018 świętowała tę rocznicę i Końsko-
wola, która 100 lat osiągnęła w roku 2020, ale w związku 
z pandemią uroczystości zostały przeniesione na dzień dzi-
siejszy. W roku 2026 stuletni jubileusz będzie świętowała 
Straż Pożarna w Pożogu, następnie Witowice w 2027 i w 
2028 będzie ta święto w Skowieszynie. To są najstarsze 
straże, pozostałe są niewiele młodsze. A najmłodsza Straż 
- to jest OSP Opoka, która w przyszłym roku będzie miała 
40-lecie powstania. Straż  najmłodsza, ale druhowie stra-
żacy z Opoki stanowią trzon naszej dumy i chwały to jest 
Orkiestry Dętej. W społecznej i służbie drugiemu człowie-
kowi czas mija szybko. W okresie 100 lat swoją służbę koń-
skowolskiej Straży oddało kilka pokoleń strażaków. Ludzie, 
którzy tą straż zakładali w 1920 r. już dawno poszli na służ-
bę wieczną. Sama jednostka na trwałe wpisała się w histo-
rię i krajobraz kulturowy Gminy Końskowola. Przy tej oka-
zji w imieniu lokalnej społeczności i Samorządu Gminnego, 
którego przewodniczącym jest pan Radosław Barzenc oraz 
swoim własnym, na ręce druhen i druhów strażaków skła-
dam wyrazy uznania i gratulacje. Dziękuję za setki godzin 
poświęconych na pracę społeczną, za zaangażowanie, za 
niesienie dobrowolnej i bezinteresownej pomocy oraz za 
pełną poświęcenia służbę na rzecz ochrony mieszkańców 
przed różnego rodzaju nieszczęściami. Dziękuję również za 
ostatnio podjętą inicjatywę - bardzo szlachetną i cenną - 
to jest organizowanie planowanych akcji Krwiodawstwa, 
w której głównie uczestniczą strażacy z OSP Końskowola, 
ale są mile widziani wszyscy chętni. Szczerze życzę, aby 
trud poniesiony dla ratowania innych był dla Was źródłem 
satysfakcji i społecznego uznania. Święty Florian niech ma 
Was w swojej opiece, i życzę Wam żeby ilość wyjazdów 
była równa ilości powrotów. Kolejnych 100 lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Końskowoli.

Po tych słowach Pan Wójt powitał przybyłych gości, 
którzy swoją obecnością zaszczycili jubileusz OSP w Koń-
skowoli. Byli to między innymi: prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (ZOW ZOSP RP) Marian Starow-

nik, dyrektor ZOW ZOSP RP Grzegorz Szyszko, Krzysztof 
Szulowski – poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, staro-
sta Powiatu Puławskiego Danuta Smaga, zastępca komen-
danta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puła-
wach st. bryg. Andrzej Kapica, kapelan straży pożarnych 
Powiatu Puławskiego Jerzy Węzka, komendant gminnego 
ZOSP Zbigniew Zadura, zastępca wójta gminy Końskowo-
la Mariusz Majkutewicz, sekretarz Oddziału Gminnego 
Związku OSP Renata Kozak, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Monika Dudzińska, dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Końskowoli Beata Antolak, prezes Wspólnoty Wsi Koń-
skowola Ludwik Sykut, nestor produkcji szkółkarskie na 
terenie gminy Lucjan Kurowski.   

Doniosłym momentem sobotniej uroczystości było 
uhonorowanie przez Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP jednostki OSP w Końskowoli oraz jej poszczególnych 
członków odznaczeniami branżowymi: Jednostka OSP  
w Końskowoli została odznaczona Złotym Znakiem Związ-
ku OSP RP czego wyrazem była dekoracja sztandaru do-
konana przez prezesa ZOW ZOSP RP Mariana Starownika.

Następnie do uhonorowania medalami zostali wyczy-
tani:
• Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh. Piotr 

Usarek, dh. Paweł Sykut. 
• Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh. Do-

rota Zając, dh. Andrzej Misiarz, dh. Krzysztof Pajurek, 
dh. Piotr Namięta, dh. Marcin Gruza. 
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• Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh. 
Emil Kozak, dh. Sebastian Strojek, dh. Karol Lewtak, dh. 
Karol Usarek, dh. Emil Szurma. 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało Odznakę  Stra-
żak Wzorowy dla: dh. Adam Bociański, dh. Wojciech Ję-
drak, dh. Maciej Marcinkowski, dh. Marcin Jędrak, dh. 
Paweł Jędrak. 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Końskowoli nadało odzna-
kę Za Wysługę Lat:

  Za wysługę 10 lat: dh. Sebastian Strojek, dh. Emil Ko-
zak, dh. Maciej Marcinkowski, dh. Maciej Kostrzewa, dh. 
Jarosław Gębal, dh. Robert Gębal, dh. Marcin Jędrak.

Za wysługę 15 lat: dh. Dorota Zając, dh. Andrzej Mi-
siarz, dh. Paweł Sykut, dh. Piotr Namięta, dh. Krzysztof 
Pajurek.

Za wysługę 20 lat: dh. Grzegorz Kuta, dh. Karol Lewtak, 
dh. Karol Usarek, dh. Piotr Usarek, dh. Marcin Gruza, dh. 
Mariusz Szeląg.

Za wysługę 25 lat: dh. Grzegorz Kozak.
Za wysługę 35 lat: dh. Roman Cholewa.
Za wysługę 40 lat: dh. Zbigniew Namięta.
Za wysługę 50 lat: dh. Piotr Przygodzki.
Za wysługę 60 lat: dh. Andrzej Ambroziak.
Deus, Patria, Gloria et Honor – Bóg, Ojczyzna, Chwała 

i Honor to dewiza krzyża 100 lecia OSP w Końskowoli. Zo-
stało nim odznaczonych 38. druhów i druhen końskowol-
skiej jednostki. 

Za wspieranie działalności OSP w Końskowoli 25 osób 
zostało uhonorowanych medalem okolicznościowym na 
100-u lecie OSP: Tomasz Kołodziejski, Konrad Górko, Grze-
gorz Kurowski, Dawid Cholewa, Grzegorz Pietrzyk, Agata 
Pajurek, Monika Misiarz, Krzysztof Milczarczyk, Jan Sławo-
mir Czarnecki, Janina Cur, Tomasz Rodzik, Tomasz Tusiński, 
Michał Skwarek, Michał Chabora, Patryk Wróbel, Wiolet-
ta Sekuła, Zbigniew Bieleń, Barbara Stefanek-Nowacka,  
Hanna Kawka-Cencek, Jan Rusek, Dariusz Owczarz, Da-
riusz Pryszcz, Agnieszka Pietrasik, Małgorzata Gałaszkie-
wicz, Lech Paciorek. 

Jako dowód wdzięczności druhów z OSP w Końskowo-
li za wspieranie jednostki jubileuszowe medale otrzymali 
także: Grzegorz Szyszko dyr. ZOW ZOSP, Stanisław Gołę-
biowski prezes ZOG ZOSP, Zbigniew Zadura komendant 
ZOG ZOSP, ks. Jerzy Węzka kapelan powiatowy SP, Renata 
Kozak sekretarz ZOG ZOSP, Radosław Barzenc przewod-
niczący Rady Gminy, Monika Dudzińska dyr. Gminnego 
Ośrodka Kultury, Beata Antolak dyr. Szkoły Podstawowej 
w Końskowoli, Anna Próchniak dyr. Przedszkola Gminnego 
w Końskowoli oraz Witold Popiołek.

Podziękowania w postaci okolicznościowego wydania 
kroniki OSP w Końskowoli pokazującej 100 lat działalności 
tej organizacji otrzymali:

Lech Sprawka wojewoda lubelski, Marian Starownik 
prezes ZOW ZOSP, Małgorzata Sadurska członek zarządu 
PZU, Krzysztof Szulowski poseł na Sejm RP, Danuta Smaga 

prezes ZOP ZOSP, st. bryg. An-
drzej Kapica, ks. Konrad Piłat, 
Mariusz Majkutewicz wice wójt 
gminy Końskowola, Krzysztof 
Zawadzki prezes LBS, Teresa 
Jakubowska, Ludwik Sykut, 
Lucjan Kurowski, Irena Sikora, 
Wiesława Kawka, Teresa Nojek.

Redakcja
 

Cała uroczystość była transmitowana na profilu facebo-
okowym Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli, dzięki 
zaangażowaniu wolontariusza Michała Pytlaka. Zaprasza-
my do obejrzenia tego historycznego wydarzenia.

Fot. Michał Pytlak i Wojciech Skorupski  
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Historia OSP Końskowola
100 lat temu, w odradzającym się Kraju zaczęto bu-

dować nowe życie. Powstawały organizacje służebne, do 
których należała społeczna służba w straży ogniowej. Po-
trzeba powołania straży w Końskowoli istniała już znacz-
nie wcześniej, lecz ze względu na wielce patriotyczną po-
stawę mieszkańców w Końskowoli w przeszłości, zaborca 
nie zezwalał na jej powstanie. Słusznie domyślając się, że 
organizacja skupi najznakomitszych ludzi danego terenu. 

Rok 1918 zmienił bieg historii nie tylko naszej, ale i Eu-
ropy. Przy ścisłej współpracy społeczeństwa z kościołem 
i wcześniejszej konspiracji przeciw ceratowi realizowano 
wzniosłe plany. 26 lipca 1920 roku utworzono Straż Ognio-
wą w Końskowoli. Jej twórcami byli synowie powstańców 
styczniowych, legionistów, POW-iaków, szlachta, właści-
ciele ziemscy i inni. Wspomnieć należy tu pierwszy za-
rząd: ks. Antoni Ferenzewicz, Maciej Sikora, Ignacy Przy-
godzki, Fryderyk Welim Wolf, Andrzej Krasiński, Stanisław 
Leszczyński, Kazimiera Krzyczkowska, oraz 18-tu członków 
straży. To właśnie tacy ludzie swoją pozycją i postępowa-
niem tworzyli podstawy drużyny strażackiej, podrywając 
do działania kolejnych.

 Już w roku 1925 ufundowano sztandar jednostki by  
9. sierpnia dokonać jego uroczystego przekazania i po-
święcenia. Matką chrzestną tego sztandaru została przy-
szła teściowa pana Lucjana Kurowskiego – Ludwika Fur-
takówna.

 To, co zostało umieszczone na sztandarze - godło na-
rodowe oraz wizerunek świętego Floriana - miało wielkie 
znaczenie. Florian męczennik IV wieku nawiązywał do mę-
czeńskiej śmierci wielu Polaków z tamtego czasu, budo-
wał swoją postawą niezłomne charaktery.  Dopełnieniem 
był wizerunek białego orła z sentencją „W jedności siła”. 
Swoją postawą i przeszłością jaśniała też postać dziekana 
księdza Antoniego Feręzewicza. 

Wojna z bolszewizmem w roku 1920 pozostawiła wielki 
ślad w pamięci narodu i wzmocniła jedność.

Następny okres to II wojna światowa i kolejny atak  
17 września 1939 roku ze strony bolszewizmu. W konse-
kwencji zdrady sojuszników nasz kraj pozostał w osamot-
nieniu. Florian został zdjęty ze Sztandarów, a serca i dusze 
Polaków - ograbiano z najwyższych wartości.

Władze komunistyczne po krwawym rozprawieniu się  
z patriotami, starały się w kolejnych latach wymazać 
przeszłość z pamięci. Gloryfikowało się nowych sługusów  
z aparatu przymusu, raniąc ludzi polskich serc.

Powojenny postęp otwierał nowe możliwości. Uprze-
mysłowienie kraju poprawiło kondycję w naszej straży. 
Pod koniec lat pięćdziesiątych pojawiły się pojazdy pożar-
nicze. W roku 1958 straż otrzymała samochód pożarniczy 
z przydziału wojskowego, który został przyprowadzony  
z Zielonej Góry. Był to samochód bez wody - nazywany po 
latach „Dziadkiem”.

Na początku lat 60. zbudowano samochód z motopom-
pą na podwoziu autobusu. Mieścił on w swoim zbiorniku 

5,5 tys. litrów wody! Był dumą powiatu i województwa. 
W tym czasie prezes straży Józef Sikora dzięki swoim za-
sługom został włączony do Zarządu Głównego, w skład 
którego wchodziło 17. delegatów z całej Polski. 

Wydawać by się mogło, że były to sukcesy. Jednak straż 
przez ruchy i przeszłość dyktowaną ustami rządzących 
wiele traciła. Młodzież nie wstępowała już w jej szeregi. 
Pozostali w tej służbie jedynie najstarsi członkowie: POWi-
sacy, żołnierze wojny obronnej 1920 i 1939 r.

Przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe, budo-
wa przemysłu, powstawanie nowych miast spowodowały 
odpływ ludzi z naszego środowiska. Pomimo, że zastępy 
straży nie były zbyt liczne, to były silne duchem. W 1965 
r. jubileusz 45-lecia OSP poderwał jednostkę, jednak nie 
na długo. 

W roku 1973 po skasowaniu „Dziadka” przydzielono 
końskowolskiej straży nowy samochód GBAM 2.5. Tym 
samym w garażu remizy w Końskowoli stanął nowy żuk 
pożarniczy, a stary samochód o pojemności zbiorników 
5,5 tys. l wody przekazano do OSP Młynki. 

Lata 80 ubiegłego wieku były okresem wzrostu jedno-
ści straży i społeczeństwa. Naciski polityczne ze strony rzą-
dzących powodowały potrzebę manifestowania przywią-
zania do wiary, a straż od początku pozostawała wierna 
Bogu i ludziom.

Lata 90 i kolejne - to niedaleka przeszłość, której je-
steśmy świadkami. Unowocześnienie i wyposażenie jed-
nostki oraz prężna działalność zaowocowała w roku 2000 
włączeniem OSP w Końskowoli do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego (KSRG). 

Dziś stoją przed strażakami nowe wyzwania w postaci 
ratownictwa drogowego i medycznego, a pożary staty-
stycznie są mniej dokuczliwe. Jednak nigdy nie należy ba-
gatelizować tego zagrożenia.

100 lat temu podrywał do działania ks. Antoni Ferensz-
kiewicz, dziś jest z nami ksiądz Emil Szurma. 

Piotr Przygodzki,
Prezes OSP Końskowola
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Srebrny Krzyż Zasługi za upamiętnianie historii Polski

Przyszedł czas na zmiany - pożegnanie  
ks. Piotra Szymanka 

W ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej 1 lipca 2021 
r. w IV jednostce ratowniczo - gaśniczej w Lublinie na ul. 
Węglarza odbyła się uroczysta zbiórka. Wojewoda Lu-
belski odznaczył tam zasłużonych strażaków ochotników,  
a strażakom Państwowej Straży Pożarnej wręczono od-
znaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie 
oficerskie i podoficerskie. Wśród odznaczonych strażaków 
ochotników znalazł się Piotr Jan Przygodzki. Postanowie-
niem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Piotr otrzy-
mał Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w upamiętnianiu hi-
storii Polski. 

Na tej zbiórce również Pan Piotr Przygodzki jako prezes 
drużyny strażackiej w Końskowoli, wręczył Panu Genera-
łowi i Panu Wojewodzie odznaczenia pamiątkowe z okazji 
100 rocznicy powstania Straży w Końskowoli.

Swoim rytmem pulsuje życie codzienne Kościoła. Przychodzą zmiany, któ-
re jednych cieszą, innych smucą. Z początkiem wakacji ze wspólnotą parafial-
ną w Końskowoli po dziesięciu latach pracy duszpasterskiej pożegnał się ks. 
Piotr Szymanek. 

Katecheta z Pożoga, opiekun Oazy Dzieci Bożych, Liturgicznej Służby Ołta-
rza oraz Przyjaciół Oblubieńca został decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława 
Budzika przeniesiony do lubelskiej parafii Świętej Rodziny. Przed nim nowe 
wyzwania i nowe obszary pracy duszpasterskiej. Jako parafianie dziękujemy 
mu za dekadę troski o końskowolski Kościół i życzymy mu obfitości Bożych 
łask w nowym miejscu posługiwania.

Miejsce po księdzu Piotrze wypełni natomiast ks. Arkadiusz Kęcik, którego 
z Lubartowa Metropolita Lubelski przeniósł właśnie do nas. Obejmując obo-
wiązki wikariusza w Końskowoli będzie pracował na rzecz wspólnoty, dzieląc 
się swoim doświadczeniem duszpasterskim oraz szafując sakramentami dla 
duchowego dobra parafii. 

Księdzu Arkadiuszowi życzymy spokojnej pracy w naszej parafii i zapewnia-
my go o naszej modlitwie w jego intencji.

Parafianie
fot. A. Sikora

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/
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Zawody Wędkarskie w wędkar-
stwie spławikowym o puchar Wójta 
Gminy Końskowola rozpoczęły się 
o godz. 7.30 na Stawach w Starej 
Wsi. Wzięło w nich udział 16 wędka-
rzy. Podczas czterech godzin każdy 
z uczestników zbierał do siatki węd-
karskiej zanurzonej w wodzie swo-
je trofea. Około godziny 12.00 ilość 
złowionych przez każdego uczestnika 
ryb została zważona i w ten sposób 
zostali wyłonieni zwycięzcy: 

III. miejsce zajął Stępień Andrzej  
z wynikiem  4,815 kg, 

II. miejsce - Wydra Adam, z wyni-
kiem 5,353 kg  

I. miejsce Raniuszek Grzegorz -  
z wynikiem 5,620 kg. Pan Grzegorz 
otrzymał puchar w kształcie „złotej 
ryby”. Zwycięzcy otrzymali ponad-
to bony upominkowe ufundowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Końskowoli im. K. Walczak. 

Po zakończeniu zawodów wszyst-
kie złowione ryby ponownie trafiły 
do stawu.

Organizator zawodów - GOK  
w Końskowoli - zaprasza miłośników 
wędkarstwa na kolejną rywalizację  
w przyszłym roku. 

Fot. A. Pytlak

W XII Rajdzie Rowerowym Szlakiem Różanym wzięło 
udział około 80 osób. Trasa tradycyjnie przebiegała wśród 
różanych pól.  

W tym roku uczestnicy, na pierwszy odpoczynek za-
trzymali się w gospodarstwie pani Moniki i Zofii Komsty  
w Klementowicach. W gospodarstwie tym Panie produ-
kują drzewa alejowe. Pani Monika opowiedziała historię 
szkółki i oprowadziła po niej miłośników jazdy na rowerze. 
Na koniec zaprosiła całą grupę na słodki poczęstunek. 

Na kolejny postój w trasie uczestnicy rajdu zatrzyma-
li się przy sklepie na Zakieszkach, gdzie w upalną sobotę 
chętni mogli zjeść lody sponsorowane przez Urząd Gminy 
w Końskowoli. 

Zawody Wędkarskie w wędkarstwie spławikowym 

XII Rajd Rowerowy Szlakiem Różanym 

Sobotnie imprezy XXIV Święta Róż
Dzień przed otwarciem Święta Róż w Końskowoli odbywają się sportowe imprezy towarzyszące. Tradycyjnie są 

to Zawody Wędkarskie w wędkarstwie spławikowym na stawach w Starej Wsi o puchar Wójta Gminy Końskowo-
la, zwiedzanie zabytków Końskowoli i Rajdy Różane. W tym roku można było uczestniczyć w pieszym, rowerowym  
i w rajdzie Nordic Walking. Poniżej zamieszczamy relację z sobotnich imprez.

Redakcja
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XII Rajd Rowerowy Szlakiem Różanym zakończył się ok 
godz. 13.00 w Lesie Stockim „Pod wiatą”. Czekała tam 
na uczestników wszystkich trzech rajdów wspaniała gro-
chówka ugotowana przez panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
Gminy Końskowola „Róża”. Tradycyjnie już najmłodsi i naj-
starsi uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez 
Urząd Gminy. W rajdzie rowerowym wzięło udział dwana-
ścioro dzieci, a w pozostałych wydarzeniach sportowych 
Rajdzie Pieszym i Nordic Walking ośmioro.

 Najstarszy uczestnik rajdu rowerowego liczył sobie 76 
lat.

Redakcja 
Fot. Marcin Nowak

W sobotę o godzinie 11.00 ze Sko-
wieszyna po rozgrzewce na dwie trasy 
Różanego Rajdu Nordic Walking wy-
ruszyło 40-tu walkerów. Trasa krót-
sza, dla początkujących i Seniorów 
liczyła 4,5 km, a walkerzy zaawan-
sowani przeszli w sumie 18 km - 13 
km ze Skowieszyna do Lasu Stockiego  
i w drodze powrotnej ok. 5 km. Na 
obu trasach uczestnicy znajdowali 
się pod opieką licencjonowanych in-
struktorów Nordic Walking współpra-
cujących z Fundacją BezMiar.

Pogoda była idealna i mimo nocnej 
burzy przejście wąwozami nie stano-
wiło problemu. Uczestnicy mogli bez 
przeszkód podziwiać piękne widoki 
różanej Gminy. Rajd zakończył się  
w Lesie Stockim, a jego zwieńczeniem 
była przepyszna grochówka przygo-
towana jak co roku przez Panie ze 
Stowarzyszenia „Róża.” Organizacja 
rajdu i całej imprezy podsumowana 
została przez instruktorów i uczestni-
ków jednym słowem: „SUPER”.

Elżbieta Krawczyk
Fundacja BezMiar

Rajd Nordic Walking 
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X Pieszy Rajd Różany wyruszył nie-
bieskim szlakiem: 

od szkoły w Bochotnicy przez Zbę-
dowice, Parchatkę, Kolonię Zbędowi-
ce aż do Lasu Stockiego. 

51. uczestników przeszło trasę 12 
km w pogodnych nastrojach. Wśród 
nich było czworo dzieci, z których naj-
młodsze miało 6 lat. Rajd zakończył 
się tradycyjnie degustacją pysznej 
grochówki w Lesie Stockim.

Fot. M. Słyk

Z historycznymi miejscami naszej miejscowości w tym 
roku zapoznawała zebranych pani przewodnik Agnieszka 
Śliwińska. Zwiedzanie Końskowoli rozpoczęło się w sobo-
tę o godz. 18.00 przy Ratuszu, gdzie uczestnicy poznali 
historię Ratusza i zwiedzili wnętrze biblioteki w Ratuszu 
- oglądając zdjęcia starego budynku sprzed remontu. Na 
przestrzeni lat w Ratuszu mieściło się więzienie, karczma, 
świątynia ewangelicka, przychodnia, szkoła, poczta, skle-
py i remiza strażacka. 

W dalszej kolejności zwiedzający zapoznali się ze skar-
bami i historią kościoła parafialnego, gdzie zwiedzali kryp-
ty z unikatowym sarkofagiem „Venitas” - jedyną tego typu 
rzeźbą w Polsce i jedną z dwóch w Europie. Nagrobek ten 
jest hołdem złożonym przez męża zmarłej żonie – Zofii 
z Opalińskich Lubomirskiej, która dobra końskowolskie 
wniosła w wianie Herakliuszowi Lubomirskiemu. Klucz 
końskowolski składał się z 33 wiosek i kilku miasteczek był  
więc naprawdę dużym majątkiem. 

Dalsza trasa zwiedzania objęła kościółek św. Anny, 
cmentarz ewangelicki i kirkut. 

Mieszkańcy Gminy Końskowola zachęcani przez panią 
przewodnik Agnieszkę Śliwińską chętnie dzielili się swoimi 
wspomnieniami i anegdotami, które wiązały się z odwie-
dzanymi miejscami.

X Pieszy Rajd Różany

Zwiedzanie zabytków Końskowoli z przewodnikiem 

XXIV Święto Róż w Końskowoli
Końskowola i jej okolice słyną z uprawy róż. Tradycja ta 

sięga początków XIX w., kiedy to księżna Izabela z Flem-
mingów Czartoryska przy folwarku w pobliskim Pożogu 
założyła ogród, w którym wydzieliła część na szkółki ro-
ślinne. Obecnie  Końskowola nazywana jest zagłębiem ró-
żanym, mieszkańcy naszej gminy szczycą się tym mianem 
i od 1997 roku organizują Święto Róż. W tym roku obcho-
dziliśmy je 11 lipca.

Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą  
w kościele parafialnym w Końskowoli, którą ks. proboszcz 
Konrad Piłat odprawił w intencji producentów róż, szkół-
karzy, ogrodników i rolników. Po uroczystościach w koście-
le barwny korowód uczestników wyruszył w kierunku Ra-
tusza, gdzie na płycie Rynku rozegrały się kolejne, ważne 
w tym dniu wydarzenia. 

Na początku, pani Monika Dudzińska - dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Końskowoli, czuwająca nad ca-
łością imprezy poprosiła gospodarza naszej Gminy Pana 

Wójta Stanisława Gołębiowskiego o otwarcie XXIV Święta 
Róż. 

Pan Wójt powitał gości, którzy przybyli na nasze Święto, 
a byli to między innymi reprezentanci:
• Marszałka Województwa Lubelskiego: Ewa Szałachwiej 

- dyrektora departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim,

• Powiatu Puławskiego: Janusz Wawerski - przewodni-
czący Rady Powiatu wraz z małżonką,

Fot. P. Gembal
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• Prezydenta miasta Kutna: Radosław Rojewski - dyrek-
tor Kutnowskiego Domu Kultury, Magdalena Koniuszy 
- Królowa Róż, Kutnowskiego Święta Róż oraz  Kutnow-
ska Grupa Tańca Dawnego „La Danse”,

• Prezydenta miasta Łask - Stanisław Kołodziejski - za-
stępca przewodniczącego Rady Miasta,

• Polskiego Towarzystwa Różanego: prezes - prof. Bożena 
Matysiak, skarbnik PTR - Renata Krochmal, członek za-
rządu - Tadeusz Pałka, 

• Wójtów Gmin Powiatu Puławskiego, 
• Dyrektora LODR w Końskowoli: Waldemar Banaś - za-

stępca dyrektora LODR,
• Lubelskiego Banku Spółdzielczego w Końskowoli - Ry-

szard Mączka - zastępca prezesa LBS,
• Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - prof. Jerzy 

Hetman,
• Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

– prof. Andrzej Pacholczak. 
Powitani zostali także:
• Pan Lucjan Kurowski – nestor produkcji szkółkarskiej  

w naszej Gminie,
• Łukasz Rojewski hodowca róż z Konstantynowa Łódz-

kiego - właściciel róży, która podczas święta otrzymała 
swoje imię,

• przedstawiciele Samorządu Gminy Końskowola - na 
czele z przewodniczącym Rady Gminy Radosławem  
Barzencem,

• przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, kół gospo-
dyń wiejskich i jednostek samorządowych Gminy Koń-
skowola.
   Na ręce Wójta Stanisława Gołębiowskiego Gmina 

Końskowola otrzymała podziękowania od Kutna – miasta 
Róż za nieoceniony wkład w krzewienie tradycji różanej na 
arenie ogólnopolskiej, stwarzanie warunków do rozwoju 
hodowli róż oraz szczerą gościnność i otwartość na współ-
pracę.

A także Dyplom Uznania 
Polskiego Towarzystwa Róża-
nego za wybitne osiągnięcia  
i wkład w rozwój szkółkar-
stwa ozdobnego oraz pro-
dukcję krzewów róż w Pol-
sce. Następnie głos zabrała 
pani prezes Towarzystwa 
Ochrony Dziedzictwa Kultu-
rowego „Fara Końskowolska” 
Barbara Stefanek - Nowacka, 
która zapowiedziała oficjalne 
otwarcie Muzeum Tęczyńskich w Końskowoli:

Powstanie Muzeum Tęczyńskich to efekt współpracy 
Urzędu Gminy i „Fary Końskowolskiej” oraz parafii. Naj-
więcej dokumentów dotyczących historii Końskowoli znaj-
dujemy właśnie w parafialnych archiwach. Ojcami pomy-
słu był pan wójt Stanisław Gołębiowski i ówczesny prezes 
TODK „Fara Końskowolska” Przemysław Pytlak. I to dzięki 
nim mamy możliwość prezentowania naszej historii w ta-
kiej formie, pokazywania najstarszych zabytków znajdują-
cych się na terenie Końskowoli.

Łukasz Rojewski (z lewej) – hodowca róży „Księżna Izabela”  
z Tadeuszem Pałką członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Różanego
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Z okazji otwarcia Muzeum zostały 
wygłoszone dwa ciekawe referaty do-
tyczące kobiet, które swoim życiem 
wniosły duży wkład zarówno w hi-
storię naszego regionu jak i historię  
kraju. Postać Zofii z Opalińskich Lu-
bomirskiej przybliżyła zebranym  
Grażyna Bartnik - adiunkt działu me-
rytorycznego Muzeum Czartoryskich 
w Puławach, a dokonania jej córki, 
Elżbiety Sieniawskiej przedstawił  
dr Konrad Pyzel, historyk sztuki, so-
cjolog, kurator organizacyjny wystaw 
czasowych w Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. 

Otwarcie Muzeum Tęczyńskich

Jako słodki obraz samej siebie powracam –  
próba przybliżenia postaci księżnej Zofii  
z Opalińskich Lubomirskiej

Zofia z Opalińskich Lubomirska 
przyszła na świat w 1642 roku jako 
córka Izabeli z Tęczyńskich i mar-
szałka nadwornego koronnego Łuka-
sza Opalińskiego. Uchodziła za „na-
juczeńszą z Polek”. Swoje wykształce-
nie zawdzięczała nie tylko ojcu, mają-
cemu kontakty na dworze Wazów, ale 
również pobytowi na dworze Ludwiki 
Marii Gonzagi, które przyczyniły się 
do poznania kultury i języka francu-
skiego. Szczególnie zdolności Zofia 
wykazywała w dziedzinie matematyki 
(arytmetyki) i muzyki. Stała się tym 
samym jedną z niewielu wykształ-
conych kobiet w ówczesnej Polsce. 
Również jej bracia Jan i Stanisław Łu-
kasz odebrali gruntowne wykształce-
nie. Najprawdopodobniej na dworze 
Ludwiki Marii Gonzagi poznała przy-
szłego małżonka, marszałka wielkie-
go koronnego Stanisława Herakliusza 
Lubomirskiego. 

W 1668 roku księżna została wy-
dana za mąż za Lubomirskiego, wno-
sząc mu w wianie bogaty majątek –  
w tym klucz końskowolski. Rok póź-
niej urodziła się ich córka Elżbieta, 
która po matce odziedziczyła zdol-
ności matematyczne. Liczne proble-
my ze zdrowiem spowodowały, że 
księżna Lubomirska wymagała cią-
głej opieki. Badania wyjętych z grobu  
w 2012 roku szczątków Zofii pozwo-

liły na dostarczenie wielu informacji  
o jej stanie zdrowia.  Księżna była sza-
tynką o dość delikatnych rysach twa-
rzy i drobnej budowie ciała. Ze wzglę-
du na liczne  deformacje kręgosłupa, 
jej wzrost oscylował pomiędzy 140  
a 150 cm. Urodzona ze skoliozą idio-
patyczną przez całe życie borykała 
się z ciągłymi problemami zdrowot-
nymi, które doprowadziły do nieod-
wracalnych zmian w budowie ciała. 
Deformacje postawy powodowały 
problemy z układem kostnym i od-
dechowym. Skrzywiony kręgosłup  
i zrośnięte żebra przyczyniły się do 
powstania garba, który był masko-
wany odpowiednio dobranymi suk-
niami. Również poród przyspieszył 
problemy zdrowotne. Najprawdopo-
dobniej u kresu życia była przykuta 
do łóżka. Cierpiała też na niedowład 
dłoni i zanik mięśni. 

Ze względu na pogarszający się 
stan zdrowia Zofii Stanisław Herak-
liusz powziął zamiar budowy nowej 
rezydencji, w nieodległych od Koń-
skowoli Puławach. Do realizacji tego 
przedsięwzięcia Lubomirski zatrudnił 
czołowego architekta wojskowego, 
Tylmana z Gameren, który opraco-
wał projekt budowy pałacu. Była to 
budowla w stylu barokowej willi wło-
skiej, a tym samym pierwsze znane  
w Polsce dzieło Tylmana.  Rozpoczęta 

w 1671 roku budowa trwała do 1679. 

Zofia niestety nie doczekała się 
jej ukończenia. Zmarła bowiem 16 
sierpnia 1675 roku. Pochowana zo-
stała w krypcie pod kaplicą południo-
wą kościoła farnego. Po jej śmierci  
z inicjatywy Lubomirskiego powstało  
w południowej kaplicy mauzoleum jej 
poświęcone. Marszałek ufundował  
w tym celu Prebendę, z której do-
chody przeznaczano na duchownego, 
mającego odprawiać w tygodniu trzy 
msze w intencji zmarłej. W rocznicę 
śmierci odprawiano natomiast mszę 
śpiewaną. 

Projekt nagrobka księżnej wyko-
nał na polecenie owdowiałego Sta-
nisława Herakliusza wspomniany już 
Tylman z Gameren. Okoliczności jego 
powstania do dziś budzą wśród bada-
czy wiele kontrowersji. Marmurowy 
nagrobek przedstawia postać kobiety, 
która leży zanurzona jakby we śnie. 

Autorka referatu - Grażyna Bartnik
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W Gabinecie rycin Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego zachowały się 
rysunki związane z projektem. Są to 
m.in. studium dłoni, studium projek-
towe nagrobka oraz studium głowy. 
Nagrobek, któremu nadano formę 
tumby z pełnoplastycznym wizerun-
kiem zmarłej, wykonanym z ołowiu, 
pierwotnie był ustawiony pośrodku 
kaplicy. Niektórzy badacze stwierdza-
ją, że wybór techniki odlewu i rezy-
gnacja z tradycyjnej rzeźby z kamienia 
spowodowane były rychłym ślubem 
Lubomirskiego z Elżbietą Denhoff1. 
Uważają ponadto, że ołowiana figura 
mogła znajdować się w krypcie pod 
kaplicą, jednak w protokole wizyta-
cyjnym z 1721 roku pojawia się zapis 
o istnieniu nagrobka ustawionego 
pośrodku kaplicy. Być może figura 
zmarłej przeniesiona została z kryp-
ty przed rokiem 1721, albo nagrobek 
został wykonany ok. 1680 roku, kiedy 
Tylman przebywał w Puławach2. Nie 
znamy też warsztatu, gdzie wykona-
no wspomnianą figurę.  Badacze su-
gerują, że mogła powstać w jednym 
z warsztatów holenderskich3. Po-
wróćmy do tumby, u jej wezgłowia,  
w kartuszu umieszczono w formie epi-
tafium inskrypcję, której autorstwo 
przypisuje się Stanisławowi Herak-
liuszowi. Nawiązuje ona do uczucia, 
jakim darzył Lubomirski zmarłą żonę. 
Złożona religijnym dystychem4 stano-
wi liryczne wyznanie miłości. W kilku-
wersowym tekście przetłumaczonym 
z języka łacińskiego możemy odnaleźć 
przepiękne słowa obrazujące również 
ich wieloznaczność. Przytaczam tu 
tłumaczenie Mikołaja Szymańskiego: 
„Byłam Zofią Lubomirską, żoną mar-
szałka wielkiego. W sercu wyrzeźbiła 

mnie cnota, w marmurze miłość. Jako 
słodki obraz samej siebie powracam, 
znów kwitnę, wstaję na nowo wyrzeź-
biona, pogrzebana, kwitnąca na gro-
bie, w sercu, w Bogu”5.

Tu dygresja: badacze sugerują, że 
właśnie to dzięki Zofii Stanisław Lu-
bomirski przeszedł duchowy prze-
łom. Od 1670 roku podstawową lek-
turą poety stało się Pismo Święte6, 
które ukierunkowało go do dalszych 
działań politycznych i literackich. 
Marszałek, zwany „polskim Salomo-
nem” był jednym z najwspanialszych 
pisarzy i mecenasów doby staropol-
skiej. Interesował się również muzy-
ką, po śmierci Zofii, wraz z drugą żoną 
utrzymywał kapelę dworską.

W Bibliotece Książąt Czartoryskich 
w Krakowie zachowały się inwentarze 
i katalogi muzealne gromadzonych 
przez księżną Izabelę Czartoryską 
zbiorów w Świątyni Sybilli. Wśród 
drobnych pamiątek przechowywa-
nych w puławskim muzeum można 
odnaleźć rzeczy należące niegdyś do 
księżnej Zofii bądź Stanisława Herak-
liusza. W inwentarzach odnajdujemy 
zapisy: „po rodzicach pani Sieniaw-
skiej” i dalej: łyżka z kamienia w złoto 
oprawna, na której rubinów cztery  
i szmaragdów trzy, łyżka z kości sło-
niowej z trzonkiem w kształcie nogi 
bydlęcej składana, łyżka z perłowej 
macicy trzonek koralowy w srebro 
oprawna.7 Pojawiają się różnego 
rodzaju szkatułki i tabakierki ozdo-
bione napisem „Z Opalińskich Lu-
bomirskiej” – „szkatułka z drzewa 
orzechowego w srebro oprawna” 
czy „sztuczyk maleńki na piórku”  
z adnotacją: Obie te pamiątki po Zofii  

z Opalińskich Lubomirskiej8. Część  
tych pamiątek można obecnie podzi-
wiać w Muzeum Czartoryskich w Pu-
ławach.

Analiza inwentarzy muzealnych po-
zwala odnaleźć również inne pamiąt-
ki, którymi księżna Izabela uczciła 
postać Lubomirskiej – jest to opisana  
w katalogach „Balsamka koralowa  
z antykiem, w srebro oprawna, przy 
niej ręka koralowa w pięść złożo-
na i dwa medaliki stare metalowe, 
przy tej Balsamce maleńka srebrna 
obrączka pozłacana na łańcuszku”9. 
Przez balsamkę należy rozumieć po-
jemniczek z korala oraz zawieszone 
na łańcuszkach breloczki i medali-
ki. Razem z drobnymi pamiątkami  
w zbiorach przechowywano rów-
nież fragmenty tkanin wyjęte z gro-
bu Lubomirskiej opisane jako suknia 
z krzyżem czarnym wyjęta z grobu 
po Lubomirskiej10. Nie wiemy, kie-
dy obiekty wyjęte z grobu trafiły do 
kolekcji Świątyni Sybilli, niemniej 
jednak możemy przypuszczać, że 
stało się to przed rokiem 1815, 
gdyż z tego roku pochodzą zapisy  
w jednym z inwentarzy. Być może zna-
na ze swych sentymentalnych upodo-
bań księżna Izabela sama wyjęła  
z grobu fragmenty sukni Lubo-
mirskiej chcąc tym samym uczcić  
przodków.

W zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Krakowie/Muzeum XX. Czar-
toryskich do dziś zachowały się dwa 
fragmenty wspomnianych tkanin 
– przedniej, najbardziej dekorowa-
nej części spódnicy oraz kawałka 
materiału oddartego z prawej czę-
ści narzutki – jest to fragment sukni 

Łyżka XVII w., 
kość słoniowa.

Brelok, pojemniki i medaliki
(Balsamka z antykiem) srebro złoto, 

mosiądz złocony, koral
Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Tabakierka Polska, XVII w., drewno, srebro 
Według tradycji puławskiej należała
do Zofii z Opalińskich Lubomirskiej.

Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie/

Muzeum Książąt Czartoryskich.
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wierzchniej. Według hipotez Anny Lebet-Minakowskiej  
z Muzeum XX. Czartoryskich, suknię należy datować na 
lata 1674-1675, gdyż jej górna część, tzw. narzutka przy-
pomina krojem suknie francuskie noszone w drugiej poło-
wie lub końcu XVII wieku11. W tym miejscu należy zazna-
czyć, że wyjęta z grobu suknia Zofii nie jest w pełni kom-
pletna. O ile narzutka została prawidłowo zrekonstruowa-
na, o  tyle najbardziej dekoracyjny przód spódnicy został 
zrekonstruowany bez przedniej części. Jest to fragment 
materiału obszyty modną ówcześnie hiszpańską koronką 
stanowiącą połączenie haftu ze złotą koronką klockową. 
W opisach czytamy: Fragment przodu spódnicy, na kre-
mowym atłasie aplikowane węższe i szersze pasy koronki 
klockowej w formie litery L, wzór kwiatowy złożony z wici 
roślinnej i kwiatów irysa w zakolach, kwiaty częściowo  
z haftem barwną jedwabną przędzą12. Wyjęty fragment 
w XIX wieku został ponadto nałożony na pokład z płyty 
z naciągniętym lnianym płótnem i oprawiony w ramy za 
szkłem. 

Należy zaznaczyć, że nie tylko za czasów księżnej Izabeli 
Czartoryskiej pamięć o księżnej Lubomirskiej była kulty-
wowana. Współcześnie również pamięć o niej nie ginie.  

W 2012 roku uczczono jej postać właśnie tu w Końsko-
woli, organizując po 337 latach od jej śmierci uroczysty 
pochówek.

Grażyna Bartnik 
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Oficjalne otwarcie Muzeum Tęczyńskich to znakomita 
okazja do przypomnienia Elżbiety z Lubomirskich Sieniaw-
skiej, która przyszła na świat właśnie w Końskowoli około 
1669 roku. Za miejsce jej narodzin uważa się położony na 
niewielkim wzniesieniu dawny zamek Tęczyńskich, zacho-
wany – choć w znacząco zmienionym kształcie – do dziś. 
Elżbieta Sieniawska, mimo iż w Końskowoli bywała dość 
rzadko, to dbała o rozwój tutejszych dóbr, podjęła także 
prace remontowe przy znajdującym się w kościele farnym 
nagrobku swej matki, Zofii z Opalińskich. 

Znaczenie Sieniawskiej dla polskiej historii i kultury jest 
godne podkreślenia. Była to najbardziej wpływowa kobie-
ta w Rzeczypospolitej przełomu XVII i XVIII wieku, zwa-
na przez współczesnych królową bez korony. Aktywnie 
uczestniczyła w ówczesnym życiu politycznym, zarządzała 
licznymi majątkami ziemskimi, dbała o swoje rezydencje, 
prowadziła ożywioną działalność fundatorską na rzecz 
zakonów, podróżowała, pisała tysiące listów, analizowała 
otrzymywane informacje (korespondencję, raporty, ga-
zety), osobiście prowadziła swoje sprawy sądowe, sprze-
dawała jedne produkty i kupowała inne, ze wschodu i za-
chodu Europy. Wśród jej zasług trzeba wspomnieć także 
podźwignięcie z ruiny i rozbudowanie dawnej rezydencji 
króla Jana III w Wilanowie.

Co sprawiło, że Elżbieta Sieniawska odniosła sukces w 
tak wielu dziedzinach? Należy podkreślić oczywiście jej 
dobre urodzenie. Rodzice: Zofia z Opalińskich i Stanisław 
Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny, należeli 
nie tylko do politycznej, ale i intelektualnej elity kraju. Po 
ojcu (zmarłym w 1702 roku) i wuju Stanisławie Łukaszu 
Opalińskim (zmarłym w 1704 roku) Elżbieta odziedziczyła 

liczne majątki, które dały podstawę jej ekonomicznej po-
tęgi. Wpływy zapewniała jej także pozycja małżonka Ada-
ma Mikołaja Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronne-
go i kasztelana krakowskiego. To wszystko należy jednak 
uznać zaledwie za dobry punkt wyjścia, bo sukces nie 
byłby możliwy bez specyficznych cech osobowości i cha-

Własność: Muzeum Narodowego w Warszawie

Elżbieta Sieniawska. Królowa bez korony
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rakteru Elżbiety. Wymieńmy tu bystry umysł, hart ducha, 
znakomite zdolności zarządcze, umiejętność prowadzenia 
wielu spraw jednocześnie i pragmatyczne (czyli skutecz-
ne) podejście do rzeczywistości.

Być może jednak kluczowa była cecha, którą najlepiej 
widać na jednym z portretów Sieniawskiej. Popatrzmy na 
pozę, gesty, wyraz twarzy. Kogo zwykle tak przedstawiano? 
Otóż – mężczyzn: hetmanów, wysokich rangą urzędników, 
ale i zwykłych szlachciców. Gest prawej ręki – to pew-
ne podparcie się pod bokiem – do złudzenia przypomina 
portrety mężczyzn zaciskających dłonie na rękojeściach 
szabli, symbolu ich siły i statusu społecznego. Lewą rękę 
Sieniawska nonszalancko oparła na portyku jakiejś bu-
dowli, zapewne pałacu. On właśnie, jak również widoczny 
w tle park pokazują zasługi Elżbiety na polu architektury  
i zarządzania dobrami. Są tu odpowiednikiem buław, lasek 
marszałkowskich czy pieczęci kanclerskich w portretach 
męskich. Strój Elżbiety – bogaty i efektowny – jest przede 
wszystkim wygodny i praktyczny, w sam raz dla aktywnej,  
zapracowanej kobiety. To nie jest przecież nieludzko zwę-
żona w talii i wydekoltowana suknia, która ma eksponować 
powaby ciała. To nie jest portret pięknej i delikatnej nie-
wiasty, która potrzebuje opieki mężczyzny. To wizerunek 
kobiety, która świetnie sobie radzi w męskim świecie.

Taka właśnie była Sieniawska. Świadomie grała stereo-
typami związanymi z cechami przypisywanymi wówczas 

(ale czy tylko wówczas?) płciom. Gdy było to dla niej ko-
rzystne, zachowywała się zgodnie z powszechnymi wy-
obrażeniami o kobietach, wymawiając się od podjęcia 
trudnej decyzji niewiedzą czy nieznajomością spraw wiel-
kiego świata. Kiedy jednak chciała, by traktowano ją po-
ważnie i liczono się z jej zdaniem, przejawiała zachowania 
uważane za męskie. Działała odważnie i zdecydowanie, 
potrafiła celnie i dosadnie dobrać słowa, nie obawiała się 
konfrontacji w polityce czy na sali sądowej, była w sta-
nie ostro dyscyplinować ludzi. Gdy w listach napominała 
męża albo udzielała mu rad, zwracała się do niego „moja 
panno”. W ten sposób, pouczając mężczyznę, odwracała 
role tradycyjnie przypisywane wówczas płciom. Te cechy 
wzmacniała umiejętnościami posługiwania się bronią pal-
ną, władania szablą czy jazdy konnej na sposób męski. 
Ten portret, tak odległy od ówczesnych przedstawień ko-
biet, dobrze pokazuje jej możliwości i ambicje, ale przede 
wszystkim przekonanie, że takie przymioty jak hart ducha, 
odwaga, pewność siebie i zdecydowanie nie są wyłącznie 
męskie i mogą określać także kobietę.

W przywoływaniu postaci Elżbiety Sieniawskiej nie cho-
dzi bowiem o udowadnianie, że była to bohaterka bez 
skazy (bo nie była), ale o inspirację do aktywności i prze-
kraczania rozmaitych ograniczeń, narzucanych nam przez 
często niesprawiedliwe społeczne normy i wyobrażenia.

Konrad Pyzel

Podczas tegorocznego Święta Róż miała miejsce nie-
zwykła ceremonia - nadanie imienia nowej odmianie róży, 
która powstała w gospodarstwie pana Łukasza Rojewskie-
go hodowcy róż z Aleksandrowa Łódzkiego.

Rodzicami chrzestnymi róży byli: Pani prof. Bożena Ma-
tysiak prezes Polskiego Towarzystwa Różanego oraz Pan 
Lucjan Kurowski właściciel „Szkółki Kurowscy”, którzy 
wraz z producentem Panem Łukaszem Rojewskim, któ-
rego reprezentował Pan Tadeusz Pałka i wójtem Gminy 
Końskowola Panem Stanisławem Gołębiowskim dokonali 
ceremoniału. 

Gdy z przygotowanych kieliszków zaczął spływać na 
krzak róży szampan, matka chrzestna powiedziała: 

Nadaję ci imię Księżna Izabela! 
A następnie wyjaśniła, że w naszym kraju nadawanie 

imion roślinom staje się nową tradycją. W Polsce nadano 
imiona kilkunastu tulipanom i jedynie trzem różom. - po-
wiedziała Pani prezes PTR Bożena Matysiak - Noszą imiona: 

1. Tadeusz Kościuszko - ceremonia miała miejsce przy 
Kopcu Kościuszki w Krakowie, 

2. Królowa Warszawy - imię zostało nadane na Zamku 
Królewskim w Warszawie i na stałe będzie związane z tym 
miejscem.

3. Księżna Helena Radziwiłłowa - ochrzczona zaledwie 
tydzień temu w Nieborowie. Księżna była założycielką 

Arkadii - niezwykle pięknego parku w stylu angielskiego  
w duchu sentymentalnym i dziś mamy kolejny chrzest.

Nadanie róży imienia „Księżna Izabela” nawiązuje 
wprost do historycznej postaci Księżnej Izabeli Czartory-
skiej - mecenaski sztuki, kolekcjonerki pamiątek historycz-
nych, patriotki i założycielki ogrodu romantycznego w Pu-
ławach. Założenie rezydencjonalne w Puławach z począt-
ku XIX wieku należy do najwybitniejszych osiągnięć sztuki 
ogrodowej doby romantyzmu. Stworzenie pawilonów 
ogrodowych o charakterze muzealnym i patriotycznym, 

„Księżna Izabela” - imię nowej odmiany róży
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W tym roku kwiaty zaprezentowane na Wystawie Róż 
wzięły udział w trzech konkursach. Wybrana została: 

Najpiękniejsza Róża Wystawy 2021 oraz Złota, Srebrna  
i Brązowa Róża w Profesjonalnym Konkursie Różanym 
przeprowadzonym przez Polskie Towarzystwo Róża-
ne. Zwiedzający wystawę mieli możliwość wyrazić swoje 

uznanie i wybrać Miss Publiczności poprzez wrzucenie 
kartki do skrzyneczki z wybranym numerem bukietu róży. 

Na wystawę bukiety róż dostarczyli: Tadeusz Pałka, Ju-
styna Marek, Jolanta Mazurkiewicz, Andrzej Białek, Mał-
gorzata Kozak, Krzysztof Kozak, Bożena Zięba, Tomasz 
Krzyżanowski, Aneta i Łukasz Sułek, Marzena i Zbigniew 

Wystawcy XXIV Święta Róż 

było w owym czasie w Polsce bardzo nowatorskie. Księżna 
Czartoryska doskonale znała się na roślinach i ogrodnic-
twie, sama brała udział w sadzeniu drzew w Puławach, 
co sprawiała jej wielką frajdę. Potrafiła dokładnie opisać 
gatunki rosnące w Puławskim ogrodzie, znała również ich 
łacińskie nazwy. Miała dużą wiedzę, o tym jak pielęgno-
wać rośliny egzotyczne i bardzo często sama się tym zaj-
mowała, znikając na długie godziny w swoich oranżeriach.

Interesowała się historią ogrodów i najnowszymi tren-
dami  w ogrodnictwie, a temu wszystkiemu dała wyraz  
w swojej książce, którą wydała w 1805 roku pt.: „Myśli 
różne o sposobie zakładania ogrodów”.

W dziele tym, na jednej z rycin przedstawiła plan typo-
wego dla XIX wieku niewielkiego ogrodu, według które-
go założyła kilkuhektarowy ogród w Pożogu, który został 
wydzielony z folwarku Końskowola. I tak oto splata się hi-
storia wyjątkowej kobiety z wyjątkową różą i wyjątkowym 
miejscem, w którym się znajdujemy. W Końskowoli - sercu 
polskiego szkółkarstwa produkuje się setki tysięcy róż, któ-
re trafiają do ogrodów na całym świecie.

 Nowo nazwana róża - „Księżna Izabela” jest niezwy-
kłej urody: ma olbrzymie ciemno różowe kwiaty, pachnie,  
a oprócz tego jest odporna na niekorzystne warunki śro-
dowiska i na wymarzanie. Odporność na mróz odziedzi-
czyła od tej od której pochodzi - Róży pomarszczonej czyli 
Rosa Rugoza. Dzięki tym przymiotom Księżna Izabela ma 
szansę na stałe zagościć w ogrodach na całym świecie  
a Polskie Towarzystwo Różane, poprzez chrzest nowej  od-
miany róży i nadanie jej imienia Księżna Izabela - pragnie 
upamiętnić polską patriotkę i pionierkę polskiego ogrod-
nictwa. 

Pan Lucjan Kurowski - ojciec chrzestny róży - w swoim 
wystąpieniu przypomniał, że: gdy w wieku zaledwie 15 
lat wydano Izabelę za mąż za Adama Kazimierza Czarto-
ryskiego, nic nie zapowiadało tego kim się stanie. Ani tak 
dużego powodzenia Izabeli, ani posiadania przez nią tak 
wielu talentów. Decyzja o ślubie wynikała ze wspólnych 
interesów obu rodzin. Adam Kazimierz pochodził z potęż-
nego rodu i w wieku 27 lat był już starannie wykształco-
ny i obyty w dworskim życiu. Był niezwykle atrakcyjnym 
kawalerem. Młodziutka, nieładna i niewykształcona żona 
nie była dla niego początkowo atrakcyjną partnerką.  
Z czasem jednak liczne podróże, bywanie w towarzystwie  
i lektury pozwoliły księżnej zająć wobec męża bardziej 
równorzędne stanowisko. Niedługo po ślubie księżna stała 
się jedną z najbardziej wpływowych kobiet swojej epoki.

Księżna Izabela
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Sikora, Dorota i Tomasz Kowalczyk, Beata i Andrzej Kozak, 
Grzegorz Stypuła, Barbara Adamczyk, Renata Zdun, Gra-
żyna Komsta, Agnieszka Brzozowska, Anna i Tomasz Sy-
kutowie, Anna Wiejak, Anna Ceglarska, Sylwia Skwarek, 
Stanisław Skwarek, Janina Chodun.

Organizatorzy Święta Róż: Wójt Gminy Końskowola, 
Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak pra-
gną podziękować hodowcom i producentom róż za wzię-
cie udziału w tegorocznej wystawie. Pan wójt Stanisław 
Gołębiowski wraz z prezesem Zrzeszenia Producentów 
Róż, Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego 
Końskowola Krzysztofem Kozakiem podziękowali wszyst-
kim wystawcom róż, którzy wzięli udział w tegorocznej 
wystawie i wręczyli upominki ufundowane przez Urząd 
Gminy Końskowola i ZPRMSOiO Końskowola. 

 Fot . M. Pytlak

Podczas gdy w sali wystawowej w Ratuszu pracowały 
komisje konkursowe oceniające wystawione róże, Orkie-
stra Dęta Gminy Końskowola pod dyrekcją pana Krzyszto-
fa Dąbrowskiego zagrała piękny koncert. 

W konkursie Najpiękniejszą Różę Wystawy 2021, komi-
sja konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Jerzy Hetman -  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, prof. Andrzej Pachol-
czak - Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz Pan Lucjan Kurowski wy-
brała różę PIANO ze szkółki Tomasza Krzyżanowskiego 

Zwiedzający wystawę na Miss Publiczności również wy-
brali różę PIANO ze szkółki Tomasza Krzyżanowskiego.

Statuetkę „Najpiękniejsza Róża Wystawy” ufundowaną 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli wręczył zwy-
cięzcy wójt Gminy Stanisław Gołębiowski, a trofeum „Miss 
Publiczności” ufundowane przez Zrzeszenie Producentów 
Róż, Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego 
Końskowola wręczył prezes Zrzeszenia - Krzysztof Kozak.

W tym roku po raz pierwszy w Końskowoli odbył się 
Profesjonalny Konkurs Różany, zorganizowany przez 
Polskie Towarzystwo Różane i Gminny Ośrodek Kultury  
w Końskowoli. Oceną zgłoszonych róż zajęło się Jury, zło-
żone z członków PTR: Wioletta Pisarska – przewodnicząca, 
członkowie Jury: Bernadeta Piegat, Anna Szpakowska, Ju-
styna Gryz. Do konkursu zgłoszono 65 eksponatów. 

Jury ocenia eksponaty według oficjalnej skali punkta-
cji ogólnej, ustanowionej przez Polskie Towarzystwo Ró-
żane. Ponieważ do konkursu zgłaszane są róże hodowane  
w gruncie, jury w swojej ocenie bierze pod uwagę także 
panujące warunki klimatyczne i pogodowe. Za co róża 
otrzymuje punkty i ile może otrzymać maksymalnie?

Za Ogólne wrażenie – 25, Formę – 20, Kolor i wybar-
wienie – 15, Łodygę, liście i proporcja – 20, Substancję  
płatów –  10  i za Rozmiar – 10. Razem punktów: 100.

Rozmiar nie oznacza koniecznie największego kwiatu 
na wystawie. Chodzi o zaprezentowanie kwiatów opty-
malnie reprezentujących przedstawiciela w danej klasie/
odmianie. Najlepsze stadium do oceny kwiatów pełnych  
i półpełnych, jest wówczas, gdy są one rozwinięte od ½ do 

Zwycięzcy Konkursów Różanych w Końskowoli 

Róża Piano - ze szkółki Tomasza Krzyżanowskiego została
• uznana za Najpiękniejszą Różę Wystawy,
• otrzymała też najwięcej głosów Publiczności,
• a także uznanie Jury Profesjonalnego Konkursu Różanego Polskie-

go Towarzystwa Różanego, które przyznało jej Brązową Różę.
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¾ , łodyga powinna być wyprostowana nie dłuższa niż 50 cm, z odpowiednią 
ilością liści, które w sposób naturalny powinny podkreślać charakter odmiany. 
Sztuczne nabłyszczanie liści jest zabronione. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Komisja postanowiła przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

Złotą Różę otrzyma nr. 118 ‘Ibiza’ ze szkółki Rosarium Janina i Adam Cho-
dun, z 88 punktami.

Srebrną Różę; otrzyma nr 116 ‘Dominica’ również ze szkółki Rosarium Jani-
na i Adam Chodun z 87 punktami.

Brązową Różę; otrzyma nr 23 ‘Piano’ ze szkółki Tomasza Krzyżanowskiego 
z 86 punktami. 

Jury przyznano także 5 wyróżnień:
Nr 13 ‘Carcassone Castle’ –  
Andrzej Białek
Nr 14 ‘Look Good Feel Better – 
Andrzej Białek
Nr 18 ‘Piano’ – Bożena Zięba
Nr 123 ‘Mrs John Laing’ – szkółka 
Rosarium Janina i Adam Chodun 
Nr 122 ‘Sirius’ – szkółka Rosarium 
Janina i Adam Chodun.
Statuetki dla nagrodzonych 
ufundował Gminny Ośrodek 
Kultury w Końskowoli 

Srebrna Róża - DOMINICA
- szkółka Rosarium Janiny i Adama Chodun

Złota Róża - IBIZA
- szkółka Rosarium Janiny i Adama Chodun
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W tak wielkie Święto organizacje i stowarzyszenia na-
szej Gminy chciały się godnie prezentować. Więc wokół 
Ratusza rozstawione zostały namioty promocyjne i insta-
lacje kwiatowe. Oprócz talentów florystycznych można 
było podziwiać także talenty kulinarne naszych kobiet,  
a w fotorelacji przypominamy Państwu jak wyglądały:
1. dekoracje KGW Stok
2. stoisko Manufaktury Różanej z tradycyjnymi, różanymi 
produktami regionalnymi - Jolanty Mazurkiewicz
3. stoisko Stowarzyszenia Kobiet Gminy Końskowola 
„Róża” z ogromem różanych wianków.
4. namiot promocyjny KGW we Wronowie 
5. stoisko Środowiskowego Domu Samopomocy w Koń-
skowoli
6. namiot medyczny Ośrodka Zdrowia w Końskowoli
7. namiot promocyjny KGW Pożog i KGW Las Stocki
8. dekoracja KGW we Wronowie
9. punkt szczepień przeciw Covid 19
10. stoisko z rękodziełem artystycznym - kwiaty z drewna 
- Maria Tuźnik
11. stoisko Wyroby pszczelarskie - Cezary Kruk 
12. namiot promocyjny Kutna - Miasta Róż
13. dekoracja Stowarzyszenia ARKA Sielce 
14. dekoracje sceny i wnętrza Ratusza wykonała pani Bar-
bara Namięta. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Róż:

Prezesowi BS Końskowola - Panu Krzysztofowi Zawadz-
kiemu oraz Dyrekcji i pracownikom Lubelskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

 Za rośliny dostarczone do dekoracji wnętrz Ratusza  
i sceny pragniemy podziękować Panu Tadeuszowi Pałce  
i Szkółce Braci Dębskich. 

Święto Róż jest również okazją do złożenia podzięko-
wań szkółkarzom naszej Gminy , którzy dostarczyli drzewa 
i rośliny ozdobne do obsadzenia terenów zielonych przy 
płycie Rynku. Autorem projektu nasadzeń jest Pani Janina 
Kłopot a nazwiska wszystkich ofiarodawców umieszczono 
na ogromnym kamieniu przy wejściu od strony dzwonnicy:   
W podziękowaniu szkółkarzom i producentom:
Lucjanowi, Grzegorzowi i Jakubowi Kurowskim – Szkółki 
Kurowscy – rośliny ozdobne
Magdalenie i Markowi Majewskim – Szkółka Roślin Wrzo-
sowatych
Piotrowi Dębskiemu i Tomaszowi Dębskiemu – Szkółka 
Bracia Dębscy

Tadeuszowi Pałce – Szkółka Roślin Ozdobnych
Adamowi Królowi – Szkółka Drzew Alejowych i Krzewów 
Ozdobnych
Zofii i Monice Komście – Gospodarstwo Szkółkarskie KOMSTA
Anecie i Łukaszowi Sułkom – Studio A&Ł Sułek
Bogdanowi Królikowi Producent roślin cebulowych i kwia-
tów ciętych 
Joannie Kłopot

Fot. Michał Pytlak
Anna Sikora i Karolina Sikora

Namioty promocyjne i dekoracje XXIV Święta Róż 
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Tegoroczne Święto Róż swoimi koncertami uświetniły 
zespoły muzyczne:

Gminna Orkiestra Dęta w Końskowoli pod dyrekcją 
Krzysztofa Dąbrowskiego, chór „Śpiewający Seniorzy”  
z nowym repertuarem pod kierunkiem Tadeusza Sala-
mandry oraz „Duet Saksofonowy” Cezary Furtak i Tadeusz 
Salamandra.

Gościnnie wystąpiła Kutnowska Grupa Tańca Daw-
nego „La Danse”, która odtwarza tańce dworskie z XVII  
i XVIII wieku i działa przy Muzeum Regionalnym w Kutnie. 

Grupa przyjechała w składzie 8 osób i zachwycała prze-
pychem dworskich strojów. Przechadzające się po Ryn-
ku damy i panowie wprowadziły „klimat z epoki” podczas 
świątecznych uroczystości. Grupa „La Danse” nie tylko  
z wielkim wdziękiem zaprezentowała kilka dawnych, dostoj-
nych tańców, ale też podczas występu zaprosiła 8 osób do 
nauki kadryla. Mogliśmy na własne oczy przekonać się, że  
w przeszłości taniec również pozwalał poszaleć na parkiecie.

Oprawa artystyczna Święta Róż

fot. M. Pytlak, A. Sikora, K. Sikora
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W tegorocznym plenerze „Różanym”, który trwał od 18 do 20 czerwca wzię-
ło udział 8 osób. Uczestnicy to plastycy, malarze hobbiści, fotograficy z terenu 
naszej gminy oraz z Puław, Chełma i Warszawy, którzy są związani sentymen-
talnie z Końskowolą. Podczas pleneru powstawały nie tylko obrazy olejne, lecz 
rysunki, fotografie i makramy. Choć plener trwał krótko, to na wystawie zebra-
ło się około 20 prac.

Uwieczniono w pracach piękne zakątki Końskowoli i okolic. Obrazy i zdję-
cia można obejrzeć na wystawie poplenerowej w tymczasowej siedzibie GOK  
w Ratuszu.

XXI Wystawa Twórczości Rodzimych Artystów jest 
cykliczną kolejną wystawą przedstawiającą dorobek lu-
dzi pasjonatów sztuk pięknych i rękodzieła artystycznego  
z terenu Gminy Końskowola oraz sympatyków naszej miej-
scowości. Na obecnej wystawie, która potrwa do końca 
lipca zaprezentowanych jest około 100 prac w różnej tech-
nice, a także zdjęcia. Udział bierze 20 osób i są to: Anna 
Borucka, Irena Frejowska, Magdalena Gębal, Beata Gryka, 

Paweł Gryka, Anna Jóźwicka, Joanna Kłopot, Magdale-
na Kusiak, Aleksandra Lewtak-Borowiec, Agata Olsińska, 
Teresa Maria Przypis, Julia Rzechowska, Renata Sałęga,  
Anna Sikora, Emil Solis, Arkadiusz Stańczykowski, Maria 
Tuźnik, Elżbieta Urbanek, Jolanta Wawer, Beata Wiejak.

Do grona Rodzimych Artystów dołączyli: Anna Borucka 
(14 lat), Anna Jóźwicka (14 lat), Agata Olsińska, Anna Si-
kora, Emil Solis, Arkadiusz Stańczykowski.

Plener „Różany” 2021

XXI Wystawa Twórczości Rodzimych 
Artystów

Co w GOK-u piszczy

fot. M. Pytlak



30

Lista uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Chrząchowie  
otrzymujących jednorazowe stypendium naukowe za wysokie wyniki w nauce:

Świadectwa z wyróżnieniem w Zespole Placówek Oświatowych w Starym Pożogu otrzymali uczniowie:

Kl. IV
1. Grzechnik Bartosz
2. Kozak Zuzanna
3. Łuczywek Amelia

Kl. V
1. Ciotucha Nikola
2. Kuc Wiktor
3. Suszek Aleksandra
4. Wójciak Agata

Kl. VI
1. Mrozek Karolina
2. Kuta Zuzanna
3. Chabros Julita
4. Gąszczyk Kinga

Kl. VIII
1. Chołaj Wiktoria
2. Wojtowicz Aleksandra
3. Pękala Natalia
4. Skindzier Bartosz
5. Ochal Wiktoria

Najlepsze wyniki nauczania w poszczególnych klasach osiągnęli:

Wieści ze szkolnej ławy
SP w Chrząchowie 

SP w Końskowoli

ZPO w Pożogu Starym
Kl. IV
Dzięgiel Alicja – 5,18
Spasówka Szymon – 5,09
Zadura Mikołaj – 5,09
Król Lena – 4,91
Kołodyńska Julia – 4,82

Kl. V
Zadura Dominika – 5,0
Przepiórka Patryk – 4,75
Rzeszutko Maciej – 4,75

Kl. VI
Figiel Anna – 5,25
Nowak Jan – 5,17

Kl. VIIa
Konowałek Aleksandra – 5,0
Figiel Jakub – 4,93
Kołodyński Artur – 4,86
Chabros Katarzyna – 4,79
Komsta Szymon – 4,79

Kl. VII b 
Oleśkiewicz Zuzanna – 4,93
Dysput Bartosz – 4,86

Lp Imię i nazwisko Klasa Średnia 
ocen

KLASY VIII
1. Aleksandra Sykut B 5,50
2. Jan Taracha A 5,39
3. Aleksandra Popiołek B 5,28
4 Alicja Szlendak B 5,11
5. Filip Krakowiak A 4,94
6. Kajetan Taracha A 4,89
7. Bartłomiej Ciupa B 4,83
8. Weronka Ciupa A 4,83

KLASY VII
1. Mateusz Lewtak B 5,43
2. Anna Boucka B 5,29
3. Zofia Czarnowska D 5,21
4. Julia Gębal B 5,14
5. Michał Grzegorczyk D 5,14
6. Natalia Gorczyca A 5,00
7. Katarzyna Pacocha B 5,00
8. Szymon Noworolnik B 4,86
9. Karina Bojarszczuk D 4,79
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W czerwcu 2021 r. odbyła się IX edycja Międzyszkolne-
go Konkursu Wiedzy o Polsce pod hasłem „Sławni Polacy”. 
Można było wziąć udział w dwóch kategoriach – konkursie 
na wykonanie fotografii przedstawiającej siebie w styliza-
cji sławnej polskiej osobowości oraz teście wiedzy o sław-
nych Polakach. W kategorii fotograficznej zdecydowało 
się spróbować swoich sił dwoje uczniów naszej szkoły – 
Maja Paciejewska (klasa VI a), która swoją stylizacją na 
Olgę Tokarczuk wywalczyła sobie I miejsce oraz Damian 
Ciupa (również z VI a), który wcielił się w naszego patrona, 
Henryka Sienkiewicza, za co otrzymał wyróżnienie. Da-
mian wziął również udział w konkursie wiedzy o sławnych 
Polakach i tu także odniósł sukces – zdobył II miejsce.

Laureaci konkursu otrzymali bardzo atrakcyjne nagro-
dy, które organizatorzy dostarczyli do szkoły, by mogły 
trafić do adresatów w dzień zakończenia roku szkolnego.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję tego cie-
kawego konkursu.

Maja Paciejewska i Damian Ciupa 

Konkurs „Sławni Polacy”

KLASY VI
1. Damian Ciupa A 5,92
2. Piotr Baca C 5,92
3. Maja Paciejewska A 5,83
4. Dawid Jałocha C 5,75
5. Karolina Sykut A 5,67
6. Paweł Legieć C 5,42
7. Dawid Jałocha C 5,33
8. Agata Lewtak C 5,25
9. Maja Popiołek C 5,25

10. Wojciech Skruszeniec B 5,25
11. Natalia Rączka B 5,17
12. Antoni Owczarz B 5,08
13. Aleksandra Abramek D 5,00
14. Bartłomiej Kruk D 5,00
15. Maja Michaluk B 5,00
16. Bianka Pikuła C 5,00
17 Maja Pilarska C 5,00
18. Paulina Gębal B 4,92
19. Wiktoria Hankała B 4,92
20. Milena Karbowiak D 4,92
21. Ewa Krasucka C 4,92
22. Oliwia Suszek A 4,92
23. Amelia Borzęcka B 4,83
24. Milena Drzazga A 4,83
25 Klaudia Kruk C 4,83
26. Jakub Mizaga A 4,83
27. Aneta Wiejak B 4,83
28. Jakub Wojas A 4,83
29. Agnieszka Próchniak A 4,75
30. Hanna Szymańska D 4,75

KLASA V

1. Gabriela Ajtel A 5,42
2. Anastazja Tybora A 5,17
3. Krzysztof Borowiecki A 5,00
4. Gabriela Próchniak A 5,00
5. Zuzanna Smolak A 4,75

KLASY IV
 1. Zuzanna Wierak A 5,45
2. Krzysztof Legieć B 5,36
3. Aleksandra Próchniak B 5,36
4. Weronika Socha A 5,28
5. Julia Usarek A 5,09
6. Natalia Radomska B 5,00
7. Aleksandra Próchniak A 4,91
8. Rafał Rokita A 4,91
9. Wiktoria Stalęga B 4,91
10 Milena Usarek B 4,91
11. Michał Baranowski A 4,82
12. Daria Chabros A 4,82
13. Lena Krasińska A 4,82
14. Filip Polak B 4,82
15. Krzysztof Stefanek A 4,82
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Sport w gminie
Radosław Muszyński nowym trenerem  
Powiślaka Końskowola

Zarząd K.S. Powiślak Końskowola informuje, że dnia  
22 czerwca 2021 r. nowym szkoleniowcem pierwszej dru-
żyny naszego klubu został Radosław Muszyński.

Muszyński swoje pierwsze trenerskie kroki stawiał  
w III-ligowej wówczas Lubliniance, jako asystent trenera 
Marka Sadowskiego. Po spadku pierwszego zespołu do IV 
ligi w sezonie 2015/16 rozpoczął pracę w grupie młodzie-
żowej tego klubu. Następnie objął seniorów Orionu Nie-
drzwica, z którymi pracował łącznie trzy lata. W między-
czasie prowadził także juniorów BKS-u Lublin (gdzie warto 
wspomnieć występował Wiktor Łuczkowski), a także CLJ-
kę Motoru Lublin, którą utrzymał na szczeblu centralnym. 
Ostatnie dwa lata spędził we wspomnianym Orionie,  
z którym w minionym sezonie zajął drugie miejsce, tuż za 
rezerwami Motoru. Teraz trener Muszyński zdecydował 
się na pracę w Powiślaku.

Dostałem propozycję z wyższej ligi, co było dla mnie 
fundamentalnym wpływem na to, że zdecydowałem się 
zmienić mój dotychczasowy klub. Jest to dla mnie kolejny 
krok w przygodzie trenerskiej. Cieszę się, że otrzymałem 
tę propozycję właśnie od Powiślaka, gdyż jest to klub ze 
stosunkowo młodą kadrą, dobrze zorganizowany i z faj-
nym zapleczem. Tego, co znajduje się w tym klubie, ciężko 
było mi uzyskać na poziomie okręgówki. Jako młody tre-
ner szukam miejsca, w którym warunki do pracy będą na 
tyle sprzyjające, że będę mógł się rozwinąć. Mam nadzie-
ję, że stanę na wysokości zadania i przekuję te możliwo-
ści, które tutaj dostanę w fajny wynik. Powiślak kadrowo 
wygląda perspektywicznie. Nie ma w nim gwiazd IV-li-
gowych, lecz znajdują się tu młodzi i ambitni zawodnicy,  
z którymi myślę, że będzie się dobrze pracować. Moim 
osobistym celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku  
w mocnej w nowym sezonie IV lidze. Chciałbym by zauwa-
żono wpływ mojej osoby na ten zespół, by zawodnicy zro-

bili progres i mieli perspektywę rozwoju, co będzie mogło 
zaowocować zainteresowaniem klubów z wyższych lig. 
Cele co do miejsca w tabeli wyklarują się tak naprawdę 
przed ligą, po krótkim, lecz solidnym okresie przygoto-
wawczym. Niższe ligi rządzą się swoimi prawami, dlatego 
zobaczymy jak ostatecznie będzie wyglądała kadra Powi-
ślaka i wtedy obierzemy sobie cele na ten sezon. –  Rado-
sław Muszyński.

Trenerze witamy na pokładzie i życzymy samych sukce-
sów w reprezentowaniu żółto-niebieskich barw.

Statystyczne podsumowanie sezonu 2020/2021
Sezon 2020/2021 zakończył się 19 czerwca. W tym se-

zonie Powiślak Końskowola zgromadził 59 punktów, na 
które złożyło się 18 zwycięstw, 5 remisów oraz 11 porażek. 
Zdobycz punktowa pozwoliła nam na zajęcie 7. miejsca  
w tabeli grupy mistrzowskiej. 

Zawodnicy Powiślaka w 34 spotkaniach zdobyli 67 
bramek (średnio 2 bramki strzelone na mecz), a straci-
li 53 (średnio 1,6 bramki stracone na mecz). Dla porówna-
nia najwięcej goli w lidze strzeliła Tomasovia Tomaszów Lu-
belski - 135. Ta sama drużyna może pochwalić się również 
najlepszą defensywą, gdyż straciła zaledwie 11 bramek. 
W drużynie Roberta Chmury najwięcej minut na boisku 
spędził Sebastian Wrzesiński - 2916. Na drugim miejscu 
pod względem czasu gry znalazł się Dominik Ptaszyński 
(2831). Niewiele mniej zagrali Jakub Olszewski (2755), Ja-
kub Pryliński (2724) oraz Artur Sułek (2680). Pełny wymiar 
czasowy wynosi 3060 minut. Najwięcej bramek strzelili Ja-
rosław Milcz (17*), który po rundzie jesiennej przeszedł 
do Świdniczanki Świdnik oraz Jakub Pryliński (16). Naj-
większą ilością asyst mogą pochwalić się jednak Damian 
Bernat i Artur Sułek, którzy zanotowali ich kolejno 9 i 8. 
W trzydziestu czterech meczach sędziowie podyktowali 
na naszą korzyść 11 rzutów karnych, z których 8 zostało 
wykorzystanych. Z kolei przeciwko nam zostało odgwiz-
dane 8 jedenastek, z których 5 zostało wykorzystanych,  
a 3 zostały obronione przez naszych bramkarzy.
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Nabór uzupełniający  
do zespołu rezerw

Klub Sportowy Powiślak Końsko-
wola ogłasza nabór uzupełniający 
do zespołu rezerw, występującego  
w rozgrywkach klasy B.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
na otwarte zajęcia treningowe. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać u trenera Patryka Kędry pod nu-
merem telefonu:  518 639 345.

Podział na grupy  w Hummel 
IV lidze w sezonie 2021/22 

W rozgrywkach nowego sezonu 
weźmie udział 24 drużyny, na które 
składać się będzie 18 zespołów z IV 
ligi z sezonu 2020/2021 + mistrzo-
wie klas okręgowych (z wyłączeniem 
mistrza bialskiej klasy okręgowej),  
a także spadkowicze z III ligi: Stal 
Kraśnik oraz Hetman Zamość. Wciąż 
nie wiadomo czy do rozrywek przy-
stąpi Lewart Lubartów. W przypad-
ku nie otrzymania licencji, w IV lidze 
utrzyma się Bizon Jeleniec. Dzięki 
rezygnacji z gry mistrza, wicemistrza 
i trzeciej drużyny bialskiej klasy okrę-
gowej utrzymał się Start Krasnystaw,  
a przez rezygnację z gry Victorii 
Żmudź utrzymał się Grom Różaniec. 
Jako beniaminek zagra również wi-
cemistrz zamojskiej klasy okręgowej 
Igros Krasnobród przez rezygnację  
z awansu zespołu Tanew Majdan Stary. 
Rozgrywki będą prowadzone iden-
tycznie jak w zeszłym sezonie -  
w dwóch grupach po 12 drużyn syste-
mem mecz + rewanż. Następnie wg. 
zajętych miejsc w grupach utworzone 
zostaną grupy: Mistrzowska (z dwóch 
grup z miejsc 1-6) oraz Spadkowa  
(z dwóch grup z miejsc 7-12). Konty-
nuowanie rozgrywek w fazie finało-
wej również odbędzie się systemem 
mecz + rewanż. Zdobyte punkty, jak  
i bramki z pierwszej fazy rozgrywek zo-
staną przeniesione do fazy finałowej. 
W Hummel IV lidze lubelskiej w sezo-
nie 2021/2022 Powiślak Końskowola 
znalazła się w pierwszej  grupie ra-
zem z drużynami:       
1.Lutnia Piszczac 2.POM-Iskra Piotro-
wice 3.Górnik II Łęczna 4.Bizon Jele-
niec/Lewart Lubartów 5. Lublinianka 
Lublin 6.Huragan Międzyrzec Podla-
ski 7.Powiślak Końskowola 8.Sparta 

Rejowiec Fabryczny 9. Orlęta Łu-
ków 10. Opolanin Opole Lubelskie 
11.Włodawianka Włodawa 12.Motor 
II Lublin

W grupie drugiej zagrają:
1. Granit Bychawa 2. Stal Kraśnik  
3. Start 1944 Krasnystaw 4. Hetman 
Zamość 5. Świdniczanka Świdnik  
6. Kłos Chełm 7. Grom Różaniec  
8. Igros Krasnobród 9. Kryształ Werb-
kowice 10. Gryf Gmina Zamość  
11. Huczwa Tyszowce 12. Brat-Cu-
krownik Siennica Nadolna. 
Okres przygotowawczy przed sezo-
nem 2021/22 trwa, a co za tym idzie, 
pojawiają się również ruchy transfe-
rowe.

Paweł Kośka ponownie   
w żółto-niebieskich barwach

Pierwszym pozyskanym w letnim 
okienku transferowym zawodnikiem 
jest Paweł Kośka, który przez ostatni 
sezon reprezentował barwy Orionu 
Niedrzwica. W poprzednich latach był 
zawodnikiem Lublinianki Lublin oraz 
Lewartu Lubartów. Doświadczony 
pomocnik występował już w naszym 
klubie w sezonie 2014/2015.

Kiedy po raz pierwszy przyszedłem 
do Powiślaka zostałem przez wszyst-
kich bardzo miło przyjęty, do tego po-
ziom piłkarski jest w drużynie na wy-
sokim poziomie co skłoniło mnie do 
powrotu. Uważam, że właśnie tutaj, 
mimo mojego wieku można podnieść 
swoje umiejętności piłkarskie. Jeżeli 
chodzi o obecny cel to oczywiście za-
jąć jak najlepsze miejsce w lidze i do-
łożyć do tego swoją cegiełkę –  Paweł 
Kośka.

Witamy ponownie i życzymy po-
wodzenia w reprezentowaniu żółto-
niebieskich barw!

Adrian Dudkowski  
po ponad trzech latach  
opuszcza Powiślaka 

Pierwszym ubytkiem Powiślaka 
jest Adrian Dudkowski, który repre-
zentował żółto-niebieskie barwy 
przez 3,5 sezonu. „Dudi” trafił do 
Końskowoli z Wisły Puławy wiosną 
2018 roku. W trakcie swojego pobytu 
rozegrał zarówno w IV lidze, jak i Pu-

charze Polski 6148 minut, zdobywa-
jąc 11 bramek. Dziękujemy za lata gry 
dla Powiślaka i życzymy powodzenia 
w nowym klubie.

Dominik Ptaszyński przechodzi 
do Lublinianki

Informujemy również o odejściu 
Dominika Ptaszyńskiego, który przez 
ostatni sezon występował w barwach 

Powiślaka. „Ptako” rozegrał 2966 mi-
nut i jako środkowy obrońca zdobył 5 
bramek. Teraz wraca do swojego by-
łego klubu - Lublinianki. Dziękujemy 
i życzymy powodzenia w dalszej przy-
godzie z piłką.

 Patryk Suszek
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W tym roku mija 77. rocznica wyzwolenia Końskowoli z rąk okupanta niemieckiego. Coraz mniej wokół nas ludzi, 
którzy pamiętają straszne lata wojny i okupacji, najpierw niemieckiej a potem sowieckiej. Pamięć o tamtych wyda-
rzeniach oraz postaciach biorących w nich udział powoli umyka, a my zabiegani i żyjący chwilą obecną nie potrafimy 
już często przystanąć i zadumać się nad upływającym czasem.

Poniżej chciałbym przytoczyć przebieg akcji „Burza” na terenie Końskowoli, zorganizowanej i podjętej przez od-
działy OP 2/15 PP „Wilków”. Sama akcja „Burza” objęła swoim zasięgiem znaczny obszar okupowanego kraju. Miała 
na celu likwidację oddziałów niemieckich tuż przed wkroczeniem na te tereny Armii Czerwonej. Akcją odbicia Koń-
skowoli tamtego pamiętnego, ciepłego, lipcowego dnia dowodził por. Marian Sikora „Przepiórka” oraz ppor. Franci-
szek Jaskulski „Zagończyk”. 

W tekście utrzymany jest oryginalny zapis meldunku, wraz ze skrótami oraz pisownią. Zachęcam również do za-
poznania się z krótkimi biogramami obu dowódców. Jednocześnie serdecznie zapraszam do kontaktu osoby, które 
przechowują w pamięci wspomnienia tamtych wydarzeń, jak również te osoby, które były ich świadkami.

Wojciech Pikuła
TODK „Fara Końskowolska”, SGH 15. PP „Wilków”

zagon@protonmail.com
www.historia.pulawy.pl

Wyzwolenie Końskowoli

Lipiec 1944. Akcja „Burza” na terenie Końskowoli.

25 lipca1 OP 2/15 pp pod dowództwem por. Przepiórki  
i ppor. Zagończyka znajdował się we wsi Młynki. O godzi-
nie 9.10  przyszedł meldunek, że Niemcy w sile przeszło 
150 ludzi palą Końskowolę. Zagończyk wydał rozkaz, aby 
patrol w sile 12 ludzi z plut. Żukiem na czele wyruszył ce-
lem dokonania rozpoznania. Wkrótce wrócił łącznik z mel-
dunkiem, że patrol nawiązał styczność ogniową z nplem  
i prosi o pomoc. Wówczas Zagończyk zarządził zbiórkę 

oddziału, który liczył około 60 ludzi. Uzbrojenie stanowił  
1 ckm. 8 lkm i rkm, Bergmany, Steny, Pepecze, Schma-
ishery, kb, pistolety i granaty. Zagończyk kazał wystąpić 
„Starym” t.j. żołnierzom z dawnego OL, którzy posiadali 
lepsze wyszkolenie i zaprawę bojową od reszty nowo-
przyjętych. Było ich 52. Pozostali żołnierze pod d-twem 
st. sierżanta Błyska pozostali w Młynkach jako odwody  
i osłona taboru OP. Wyruszający oddział podzielony został 
na 3 grupy. Jedna w liczbie około 20 ludzi pod d-twem 
Przepiórki, poszła na pomoc patrolowi, przechodząc Ku-
rówkę po kładce obok wsi Rudy.2 Druga, w podobnej sile, 
uderzyła pod d-twem Zagończyka od strony drogi, wio-
dącej z Osin do Końskowoli. Wreszcie trzecia, dowodzo-
na przez Mściwoja, poszła w środku, mając za zadanie 
sforsowanie rzeczki i zwalczenie stanowisk ogniowych 
npla na jej południowym brzegu. Znajdowały się tam 2  
ckm-y z obsługą 10 Niemców, okopane na wysokim brzegu. 
Drużyna pod ich nieprzerwanym ogniem przebyła skokami 
łąkę nad Kurówką, zbliżyła się do rzeki i przeszła ją wbród. 
Żołnierze znaleźli się wtedy w martwym polu obstrzału. 
Pchor. Znicz podczołgał się pod skarpę na odległość 8 mtr. 
Od stanowisk ckm-ów i rzucił granat, którego wybuch za-
bił 7 Niemców, jednego ranił i uszkodził jeden ckm. /Był 
to angielski granat zrzutowy o grubej karbowanej sko-
rupie i wielkim ładunku wybuchowym – stąd tak wielkie 
zniszczenie spowodował jego wybuch. Zaraz po wybuchu 
Mściwoj wydał rozkaz „naprzód” i on sam, Znicz, Jacques 
i Dziadek wyskoczyli i wzięli resztę Niemców do niewoli. 
/Nawiasem dodajemy, że Z(?) Jacques był Francuzem, 

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie.
Z jednostki sygn. 35/1099/0/5/116

[Zarys historii akcji „Burza” na terenie Obwodu Puławy
sporządzony przez komórkę Biura Informacji i Propagandy

Obwodu Puławy]

1 Druga prawdopodobna data wyzwolenia Końskowoli na podstawie informacji zebranych od świadków tych wydarzeń (mieszkańców) przez 
Pana Aleksandra Lewtaka to 24 lipca.

2  Marian Sikora „Przepiórka” doskonale znał Rudy. W czasie pobierania nauki w Gimnazjum Państwowego im. ks. A. Czartoryskiego w Puławach 
mieszkał na Rudach. W czasie okupacji utrzymywał tam konspiracyjny punkt kontaktowy. We wspomnieniach śp. Pana Izydora Wiejaka oraz śp. 
Pana Stanisława Kowalika - mieszkańców Rud, zarówno on jak i „Zagończyk”  byli tam częstymi gośćmi (przypis autora opracowania)

Skróty: nplm, npla, npl – oznacza nieprzyjaciela; d-twem, d-two – oznacza dowództwo. 
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zbiegłym z niemieckiego obozu jeńców w Czechosłowacji 
i już od pewnego czasu przyjęty był przez Zagończyka do 
oddziału. Wyrobił sobie dobre imię jako odważny, wyszko-
lony i nadzwyczaj zacięty na Niemców żołnierz. W jednej 
z poprzednich walk w grupie wziętych przez Zagończyka 
jeńców znalazł się inny Francuz – Alzatczyk w niemieckim 
mundurze. Jacques, dogadawszy się z nim, wyprosił u d-cy 
oddziału, że i tamten zostanie przyjęty. Obaj spisywali się 
bardzo dobrze i zyskali sobie ogólną sympatię. W sierpniu 
obaj zostali aresztowani przez NKWD łącznie z paru inny-
mi żołnierzami przy wydobywaniu broni oddziału, ukrytej 
we wsi Borysów/.

W tym samym czasie most na drodze z Osin został sfor-
sowany przez grupę Zagończyka, przyczem odznaczył się 
strzelec Kruk, celowniczy lkm. Jednocześnie grupa Prze-
piórki wśród silnej wymiany ognia opanowała szosę, wio-
dącą z Puław do Końskowoli. Odznaczyli się strzelec Pio-
run i Jastrząb, obsługa lkm. Wówczas Przepiórka wysłał 
do Mściowoja rozkaz, aby ten prowadził dalej ze swą dru-
żyną natarcie, w głąb miasta w kierunku gminy i kościoła. 
Mściowoj podzielił drużynę na 2 sekcje, z jedną przeszedł 
na lewą stronę drogi Osińskiej i połączył się z Zagończy-
kiem, a Znicz na czele drugiej uderzył na gminę, którą opa-
nował po zlikwidowaniu oporu grupki Niemców. Reszta 
npla wycofała się w stronę Puław, natrafiła na żołnierzy 
Przepiórki i została przez nich doszczętnie zniesiona.

W tej fazie walki Niemcy mieli w swych rękach kościół, 
oraz południową i północno-wschodnią stronę miasta. 
Nasze oddziały rozpoczęły koncentryczne natarcie na ko-
ściół. Npl wykorzystując jako osłonę otaczający kościół 
wysoki mur ze strzelnicami, odpowiadał gwałtownym 
ogniem. Strzelec Szczepko trzymał kościół pod ogniem 
ckm-u, podczas gdy Znicz ze swoją sekcją z jednej strony,  
a Zagończyk i Groźny z drugiej zbliżyli się skokami i zarzuci-
li  ukrytego za nim npla granatami. Wybuchy ich spowodo-
wały panikę, ogień Niemców ustał. Nacierający wdrapali 
się na mur i stąd zaczęli ostrzeliwać npla. Niemcy ukryli się 
za kościołem i zza rogu odstrzeliwali się. Zagończyk pierw-
szy zeskoczył w obręb muru, za nim Mściwoj, Znicz, Groź-
ny i okrążając kościół, ostrzeliwali npla z pim-ów. W tym 
momencie odezwał się nagle milczący dotąd km ukryty na 
wieży kościelnej i począł razić swym ogniem naszych żoł-
nierzy. Kruk, siedzący wraz z innymi na murze, pociągnął 2 
długie serie ze swego lkm-u  po jego stanowisku, posypał 
się tynk i kurz i km zamilkł.

W tym samym czasie Przepiórka, posuwając się ze 
swym oddziałem wzdłuż szosy, dotarł również do kościoła  
(c. ranny został Jastrząb) jednak, mając z prawej strony 
silny ogień niemiecki, nie przeprawił się przez mur. Zagoń-
czyk w tym czasie wydał rozkaz otoczenia kościoła, sam  
z drużyną obszedł z lewej strony, Mściwój obszedł z pra-
wej, Znicz z dwoma żołnierzami wpadł do środka. 3 Niem-
ców znajdujących się w nawie kościelnej poddało się. 
Znicz słysząc szmery w zakrystii, kopnięciem wywalił drzwi 
i krzyknął „Hande hoch!”. Z wewnątrz odpowiedziano 
ogniem. Towarzyszący Zniczowi strz. Żbik zasypał zakrystię 

ogniem z pim-u. Strzały z wewnątrz ucichły. Znicz skoczył 
do środka i rozbroił ze Żbikiem 2 Niemców, żandarmów  
/jeden z nich był ranny w rękę/. Jednocześnie Zagończyk 
z Mściwojem zlikwidowali opór niemiecki koło kościoła, 
niedobitki, które uciekły przez mur padły od ognia grupy 
Przepiórki. Dalej poprowadzono natarcie na siły niemiec-
ki, znajdujące się między kościołem a cmentarzem, oraz 
na południe od szosy. Npl. wprowadził do akcji działka 
ppanc., otwierając z nich ogień na rejon kościoła i szosy. 
St. sierż. Feluś z grupą, złożoną ze Znicza, Kruka z lkm.  
/amunicyjny Żyrafa/ i Renia otrzymał rozkaz zaatakowania 
Niemców, z drugiej strony cmentarza. Grupa ta wśród sil-
nej wymiany ognia podsunęła się pod cmentarz i wyparła 
stamtąd npla. za szosę. Jednocześnie oddziały Zagończyka 
i Przepiórki nacierały w osi szosy w kierunku Kurowa, aby, 
połączywszy się z grupą Felusia, oczyścić całkowicie część 
miasta na północ od szosy. W tej walce Piorun z grupy Prze-
piórki zostaje ciężko ranny, przy zdobywaniu stanowiska 
ckm. Niemców wyparto zdobywając 2 ckm-y i dwa działka 
ppanc. Znicz, który po wykonaniu pierwotnego zadania 
wysłany został jako łącznik do Zagończyka, otrzymał roz-
kaz, aby grupa Felusia prowadziła natarcie wzdłuż szosy, 
naprzeciwko głównych sił OP, i w ten sposób dopomogła 

Kościół farny w Końskowoli.
Podczas prac remontowych kościoła farnego w Końskowoli  

w 2010 r. na wieży kościelnej, podczas remontu dachu, odnaleziono 
przestrzeliny po serii pocisków najprawdopodobniej pochodzących  

z lkm-u „Kruka” (przypis autora opracowania). Fot. O. Sułek.
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do oczyszczenia całej pólnocnej części miasta. Wracając  
z meldunkiem Znicz natknął się na pojedynczego żandar-
ma, który ostrzelał go z pim-u. Mimo bliskiej odległości kule 
chybiły, dziurawiąc tylko mundur Znicza, który wyrwaw-
szy Visa, paroma kulami położył Niemca trupem, zdoby-
wając pim. Grupa Felusia, wykonując nakazany manewr, 
przeszła szosę i otworzyła z ogień lkm i km na Niemców, 
w południowej części miasta. Został wtedy lekko ranny  
w nogę strz. Żyrafa. Nagle z tyłu zostali zaskoczeni ogniem. 
Okazało się, że w tym właśnie momencie wjechały do Koń-
skowoli czołgi sowieckie, które widząc żołnierzy OP w nie-
mieckich zdobytych uprzednio mundurach, wzięły ich za 
nieprzyjaciela. Wówczas Znicz zdjął biało-czerwoną opa-
skę z ramienia, wybiegł na szosę naprzeciwko czołgów  
i w odległości 20 mtr. machając opaską wezwał ich po 
rosyjsku do przerwania ognia. Czołgi wstrzymały ogień,  
z pierwszego wyskoczył podoficer. W krótkiej rozmowie 
wyjaśniono sytuację, podoficer ustosunkował się przy-
jaźnie do polskich partyzantów. Nasi żołnierze wyskoczyli  
i usunęli z przed czołgów barykadę z kozłów żelaznych, 
która zagradzała szosę, następnie siedli na czołgi, które 
ruszyły w głąb miasta, strzelając z dział. Nasi, siedząc na 
czołgach również nie przerwali ognia. Niemcy, widząc tak 
dla siebie niekorzystną zmianę sytuacji, rozpoczęli odwrót. 
Przepiórka, zorientowawszy się w sytuacji, przeciął im dro-
gę odwrotu, zachodząc od strony południowo-zachodniej. 
Wielu z pośród wycofujących się Niemców padło pod jego 
ogniem. Wyróżnił się strz. Kotwica, który, przejąwszy lkm 
od rannego Pioruna, wysunął się z nim daleko naprzód, 
na linię odwrotu npla. Dowód waleczności złożył również 
strz. Pacior, który, wykorzystując moment zaskoczenia, 
zdobył niemiecki lkm, przebijając bagnetem celownicze-
go. Niedobitki Niemców wycofały się na Pożóg.

Wszystkie trzy nasze grupy połączyły się, Przepiórka za-
rządził zbiórkę OP koło kościoła. Patrol złożony z 12 ludzi 
pod d-twem Mściwoja wysłany został celem dokonania 
rozpoznania w rejonie Pożoga. Reszta oddziału zajęła się 
ratowaniem miasta od wznieconych pożarów.

Patrol Mściwoja szedł tyralierą, ze Żbikiem na lewym,  
a Zniczem na prawym skrzydle. Nagle ludzie Żbika znaleź-
li się pod obstrzałem. Nieprzyjaciel, wyposażony w broń 
maszynową był ukryty w krzakach koło toru kolejowego. 
Mściwój dokonał manewru oskrzydlającego, uderzając 
ze środkową częścią drużyna z prawej strony, podczas 
gdy Znicz z prawym skrzydłem zbliżył się do npla od tyłu. 
Podszedłwszy niespodzianie na 30 mtr. do stanowiska nie-
mieckiego rkm-u, Znicz obrzucił je granatami. Ogień za-
skoczonych Niemców osłabł, wykorzystał to Mściwój i cel-
ną serią z lkm-u zlikwidował całą grupę. Zabitych zostało 
6 Niemców. W dalszym przebiegu rozpoznania, patrol nie 
stwierdził obecności npla. i powrócił do Końskowoli, skąd 
wkrótce cału OP powrócił do Młynek. Ranni zostali tam 
odwiezieni jeszcze uprzednio przez sanitariuszkę oddziału 
Oleńkę. Inne patrole badały jeszcze tego dnia pobliskie te-
reny. /Końskowola, Rudy/. Jeńców, w liczbie około 40-tu, 
przekazano oddziałom sowieckim.

Następnego dnia oddział przerzucony został do wsi 
Borysów. 27.7 przyjechał tam konno kapitan żandarme-
rii armii Berlinga z 2 innymi oficerami /w tym 1 Żyd/. Za 
przewodnika służył PPR-owiec z Baranowa, członek bandy 
Dąbrowskiego. Oficerowie ci odbyli rozmowę z Przepiórką 
i Zagończykiem, wypytując o stan ilościowy i uzbrojenie 
oddziału, stoczone walki itd. Oczywiście nasi dowódcy 
nie podali prawdziwego stanu rzeczy, zwłaszcza broni.   
W nocy z 27 na 28 dowództwo OP rozkazało ukryć broń. 
28-go przyjechał znów ten sam kapitan motocyklem, żąda-
jąc zdania broni i wcielenia wszystkich do wojska. Oznaj-
mił, że Przepiórkę i Zagończyka zbiorą osobno do sztabu. 
Ci, zorientowawszy się w sytuacji, wymogli na nim przy 
wódce 5 dniową zwłokę, celem dania ludziom urlopu wy-
poczynkowego. Przybyli mieli zjawić się znów w niedzielę, 
i wówczas miało być dokonane rozbrojenie. Przyjechali 
jednak już w sobotę 29.7 dwoma samochodami ciężaro-
wymi wraz z dwoma oficerami NKWD i z kilkunastu żołnie-
rzami armii Berlinga. Zabrali pozostawioną umyślnie przez 
naszych wybrakowaną broń i wzięli ze sobą Przepiórkę  
i Zagończyka. Informowali ich PPR-owcy od Dąbrowskie-
go. Obu naszym oficerom udało się pod jakimś pretekstem 
wydostać się z ich rąk i natychmiast nakazali pozostałym 
żołnierzom OP pojedynczo opuścić teren Borysowa. Ro-
zejście się ich miało podstawę w poprzedniej umowie  
o urlopie.

Choć tak długo przygotowywana – krótko trwała i szyb-
ko skończyła się akcja „Burzy”. O ile jednak jej początek był 
radosnym zrywem żołnierskich serc, długo oczekiwanym 
momentem, kiedy od zakonspirowanych akcji dywersyj-
nych można było wreszcie przejść do otwartej walki, o tyle 
zakończenie napełniło nas goryczą zawodu i palącą pasją, 
którą wywołuje zdrada.

Zdarzenia, które nadeszły, nie były zresztą dla wielu  
z nas niespodzianką. Pamiętaliśmy wypadki zdradzieckiej 
napaści partyzantki sowieckiej na oddziały AK w  naszych 
kresach północno-wschodnich. Prasa podziemna przyno-
siła nam wiadomości o utworzeniu w Rosji Związku Patrio-
tów Polskich, o lansowaniu przez Moskwę swych kreatur 
na pseudo- kierownicze stanowiska w naszej walce o wol-
ność. Zamiary Sowietów były aż nadto przejrzyste i nasza 
prasa przybrała wobec nich ton niemniej zdecydowany. 
Jednakże w owe dni lipcowe fakt, że posiadaliśmy wspól-
nego nienawistnego wroga, że byliśmy sprzymierzeńcami 
przesłonił nam te różnice. W nadciągających czerwonoar-
mistach chcieliśmy widzieć przedewszystkiem towarzyszy 
broni. Nie mogliśmy wyobrazić sobie, że nasza pozycja  
w obozie Sprzymierzonych, cały nasz dotychczasowy 
wkład wojenny, piękna postawa narodu pod okupacją,  
a wreszcie nasze prawa na własnych ziemiach miały być 
pominięte, czy pogwałcone.

Rzeczywistość miała inne oblicze. Coprawda pierwsze 
zetknięcie naszych oddziałów z kolumnami sowieckimi 
miały charakter wylewnej niekiedy serdeczności – tak 
było w Nałęczowie, Końskowoli, Puławach, Kurowie… 
Jednak w ślad za tym następowały zgrzyty, które natych-
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miast rozbudziły czujność i nieufność naszych oficerów. 
Przyszła wiadomość o rozbrojeniu 27 Dywizji, podobne 
wypadki zaczęły się powtarzać i mnożyć, zamiast zdaw-
na przygotowanych organów administracji cywilnej 
władzę objęli wszędzie komuniści. Występowali śmiało 
i pewnie, czując za sobą poparcie bagnetów rosyjskich  
i możnego protektora – NKWD. Wówczas już stało się 
dla nas jasne, że pod maską sprzymierzeńców ukrywa 
się wróg. O ile jednak Niemcy występowali wobec nas  
z brutalną otwartością, przy każdej okazji podkreślając, 
że przegrana z nimi wojna czyni nas narodem przez nich 
podbitym, nie posiadających żadnych praw i zdaje nas na 
ich jednostronne decyzje – to polityka sowiecka przybrała 
od początku inny charakter. Posługując się zakłamaniem  
i fałszem – które to metody wskutek masowego stosowa-
nia Związek Sowiecki doprowadził do perfekcji – usiłowano 
nam wmówić, że na gwałt stworzony PKWN jest właśnie 
tym, na co czekaliśmy, prawdziwą reprezentacją narodu. 
Jednocześnie rozpoczęto ostrą kampanię przeciw rządo-
wi w Londynie i, co za tym idzie, przeciwko AK. Miało to 
stanowić pretekst i podstawę do masowych aresztowań, 
które wkrótce nastąpiły, wyrywając z naszych szeregów 
wiele dzielnych i zasłużonych jednostek. Według panu-
jącej opinii, okupacja niemiecka była w porównaniu do 
tego okresu „złotą erą” pracy konspiracyjnej. Oczywiście 
NKWD miało znacznie łatwiejsze zadanie, niż poprzed-
nio Gestapo, ponieważ posiadało pomocniczy, doskonale  
w terenie zorientowany aparat PPR. Ponadto wielu człon-
ków AK zdekonspirowało się, występując w czasie „Burzy” 
otwarcie jako żołnierze.

 Tak więc ten przełomowy moment odegrał szczególną 
rolę: snop jaskrawego światła rzucony został  na mgliste 
dotąd i niejasne zamiary Moskwy. Poprzez wszystkie dzia-
łania 15 pp w okresie „Burzy” przewija się nić wspólna: 
spotkanie z oddziałami sowieckimi – demonstracyjne lecz 
podszyte fałszem powitanie z ich strony – demobiliza-
cja naszych oddziałów. Ile realizmu i dalekowzroczności 
ze strony naszych oficerów dowodziły te kroki, wykazały 
wkrótce potem następujące wypadki.

 Usiłując w zakończeniu dać szkicową syntezę działań 
„Burzy” nie sposób jednak poprzestać na powyższym. 
Nie (nieczytelne) wywołać wrażenia, że przypadła nam  
w udziale rola li – tylko królika doświadczalnego. Opiera-
jąc się na zestawionym wyżej materiale należy stwierdzić, 
że w granicach swych możliwości oficerowie i żołnierze  
dokonali wielu czynów bojowych, które sztandar 15 pułku 
okryły nową chwałą. Jeśli uprzytomnimy sobie,  że oddzia-
ły nasze miały do czynienia z bardzo groźnym przeciwni-
kiem, który, aczkolwiek w tym momencie znajdował się w 
niekorzystnej sytuacji gwałtownego odwrotu, to jednak 
nadal był jedną z pierwszych armii na świecie, nadal był 
żołnierzem, zaprawionym przez pięć lat w rzemiośle wo-
jennym; jeśli uprzytomnimy sobie, że nasze siły składały 
się z ludzi, szkolonych wśród wielkich trudności w warun-
kach konspiracji – to musimy tym wyżej ocenić walor osią-
gniętych sukcesów.

 Przy próbie zanalizowania i scharakteryzowania sylwet-
ki psychicznej naszego żołnierza, rzuca się w oczy jeden 
wspólny rys. Jest to owa podstawowa cnota żołnierska, 
którą można by nazwać „duchem walki zaczepnej”. W jed-
nym wypadku znalazł on oparcie w sprawnym oddziale  
i silnym uzbrojeniu – jak w akcji Przepiórki i Zagończyka 
– i wówczas doprowadził do zwycięskiego zakończenia.  
W innych -  wyładował się w brawurowych na miarę Kmi-
cica czynach jednostek, jak w wystąpieniu Karnego.

Biorąc rzecz sumarycznie akcję „Burzy” można trakto-
wać jako egzamin bojowy, przed którym postawiony zo-
stał żołnierz i oficer. Nie naszą jest rzeczą wyrokować, czy 
i jak dalece egzamin ten wypadł korzystnie. Zbytecznym 
jest również podkreślanie roli, jaką wówczas i później ode-
grał nasz sąsiad ze wschodu. Wszelkie wątpliwości są roz-
wiane.

Dziś gdy horyzont zewnętrzny zaciągnęły ciężkie chmu-
ry, gdy nawet najsilniejsi z pośród nas miewają chwile 
zwątpienia i depresji – z poczucia słuszności naszej spra-
wy, z głębokiego tej sprawy umiłowania, ze świadomości 
nieprzerwanej ciągłości walki o Polskę czerpiemy zawsze 
nowe siły. Choć przyszłość niewiadoma jest przed nami, 
nasza wiara jest spokojna i niezachwiana. Czy horyzont 
stopniowo się rozpogodzi, czy z nowych chmur wybuchnie 
nowa, stokroć potężniejsza Burza – nadejdzie dzień, gdy 
na błękitne niebo wypłynie znowu złote słońce Wolności. 

Listopad-grudzień 1944
Opracował: Huba.

* „Huba” to pseudonim Józefa Bispinga 

Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagończyk” 
Fot. domena publiczna
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Marian Sikora „Przepiórka”, ab-
solwent Gimnazjum Państwowego 
im. ks. A. Czartoryskiego w Puła-
wach w 1936 r., absolwent Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Artylerii przy  
2 Pułku Artylerii Ciężkiej w Cheł-
mie w 1937 r., student prawa KUL 
do 1939 r. Podczas kampanii wrze-
śniowej uczestnik obrony Lwowa. 
Jeden z organizatorów ZWZ i Związ-
ku Odwetu w pow. puławskim, za-
stępca Alfonsa Faściszewskiego 
„Konara”, następnie komendant 
Kedywu Inspektoratu Puławskiego 
AK. Twórca i przełożony OL Kedy-
wu Inspektoratu Puławskiego pod 
dowództwem „Zagończyka”, który  
w latach 1943-1944 wykonał oko-
ło 150 akcji dywersyjnych, likwida-
cyjnych i politycznych przeciwko 
okupantowi niemieckiemu, kolabo-
rantom niemieckim, komunistom, 
partyzantce sowieckiej, tzw. wła-
sowcom oraz pospolitym bandytom  
w rejonie Puław, Dęblina, Ryk, Bara-
nowa, Nałęczowa, Opola Lubelskiego.  
W tym około 50 akcji dywersyjnych 
na liniach i węzłach kolejowych. 

Był wciągnięty przez komunistów  
z Terenu Nr 6 na tzw. „Listę faszy-
stów” przeznaczonych do likwidacji, 

obok „Orlika”, „Zagończyka” i wielu 
innych oficerów i żołnierzy AK z Po-
dobwodów „A” i „B” Obwodu Puław-
skiego AK. 

Po rozwiązaniu Kedywu został wy-
znaczony na dowódcę OP 2/15 PP(d. 
OL Kedywu „Zagończyka”) , na cze-
le którego w akcji „Burza” odniósł 
zwycięstwo nad Niemcami w bitwie  
o Końskowolę. Po nieudanych rozmo-
wach z Sowietami w sprawie przystą-
pienia do armii Berlinga i nieudanym 
marszu na pomoc powstańczej War-
szawie, tropiony przez NKWD, wy-
jechał do Lublina. Tam we wrześniu 
1944 r. otrzymał rozkaz utworzenia 
grupy egzekucyjnej Komendy Okrę-
gu, której celem było przygotowanie 
zamachu na wysokich funkcjonariu-
szy PKWN.

 18 października został aresztowa-
ny. Przez blisko miesiąc był przesłuchi-
wany i torturowany przez „Smiersz”  
i NKWD. 

2 grudnia tego roku został skazany 
przez komunistyczny Sąd Wojskowy 
Garnizonu Lubelskiego na karę śmier-
ci, i po zatwierdzeniu wyroku przez 
Świerczewskiego w zastępstwie Ży-
mierskiego, zamordowany 12 grudnia 
1944 r. na Zamku Lubelskim.

Źródło:
m.in. na podstawie znajdują-
cych się w IPN akt śledczych  
i procesowych F. J. Jaskulskiego „Za-
gończyka”, akt śledczych i proceso-
wych H. Piątkowskiego „Kotliny”,  
B. J. Litwińskiego „Zawiei” i innych, 
dokumentów z zespołu WiN w APL 
oraz najnowszych publikacji nauko-
wych. Stowarzyszenie Grupa Histo-
ryczna 15. PP ”Wilków”  - www.histo-
ria.pulawy.pl

W dniu 3 kwietnia 2017 roku na 
wniosek Stowarzyszenia Grupa Hi-
storyczna 15. PP ”Wilków” w Puła-
wach decyzją prezydenta Andrzeja 
Dudy odznaczenia otrzymali:

Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski 
pośmiertnie:
- Piotr Ignacak „Sawa” - „Just”
- Stanisław Kowalski „Konrad”
- Marian Sikora „Przepiórka”
- Zygmunt Wilczyński „Żuk”

Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski
pośmiertnie:
- Witold Andrzejewski „Zawisza”
- Mieczysław Chabros „Polonus” - 

„Sława”
- Ksiądz Konstanty Chmiel
- Alfons Faściszewski „Konar”
- Ksiądz Jan Kowalski

-  Edward Przybysz „Nowina”
- Stanisław Szafran „Roch”
- Mieczysław Zieliński „Krych” - 

„Moczar”
Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski - pośmiertnie:
- Tadeusz Szafran „Lech”

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski
- Genowefa Michalina Baran 

„Grażyna”
oraz pośmiertnie:
- Halina Kudelska „Lila” - „Koń”

Marian Sikora „Przepiórka”

Marian Sikora „Przepiórka” 
Źródło: domena publiczna
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Założyciel i komendant Związ-
ku Zbrojnej Konspiracji. Przed woj-
ną podchorąży kawalerii rezerwy 
i podharcmistrz w Krotoszynie.  
W kampanii wrześniowej podoficer 
68 pp. Po ucieczce z niewoli niemiec-
kiej organizator i komendant podob-
wodu w Obwodzie Krotoszyńskim 
ZWZ-AK. Po dekonspiracji i wyjeździe 
w Lubelskie oficer oddziału ZO Maria-
na Sikory „Przepiórki”,

następnie dowódca tego oddziału 
jako OL Kedywu Inspektoratu Puław-
skiego. Oddział ten w l. 1943-1944 
wykonał ok. 150 akcji dywersyjnych, 
likwidacyjnych i politycznych prze-
ciwko Niemcom, tzw. własowcom, 
kolaborantom niemieckim, komuni-
stom, partyzantce sowieckiej i pospo-
litym bandytom na terenie Obwodu 
Puławskiego. W tym ok. 50 akcji dy-
wersyjnych na liniach i węzłach ko-
lejowych. Był na sporządzonej przez 
komunistów z Terenu Nr 6 „Liście 
faszystów” przeznaczonych do li-
kwidacji obok „Orlika”, „Przepiórki” 
i wielu innych oficerów i żołnierzy 
Podobwodów „A” i „B”. Uczestniczył 
w akcji „Burza” i marszu na pomoc 
powstańczej Warszawie. Do chwi-
li aresztowania 3 listopada 1944 r. 
dowodził resztką swego oddziału,  
a jednocześnie był zastępcą „Orlika” 
jako dowódcy OP Inspektoratu Pu-
ławskiego. 8 stycznia 1945 r. skazany 
w Lublinie na karę śmierci zamienio-
ną na 10 lat więzienia. Po ucieczce  
z Wronek we wrześniu 1945 r. powró-
cił na teren Inspektoratu Puławskie-
go i został mianowany komendantem 
dywersji Podobwodu „B”. 16 listopa-
da 1945 r. z rozkazu „Justa” lub „Orli-
ka” dowodził oddziałami Inspektora-
tu w ataku na NKWD i UB w Dęblinie. 
Tydzień później, po akcji likwidacyj-
nej funkcjonariuszy komunistycznych 
w Puławach, zgodnie z rozkazami „Ju-

sta” i „Orlika” przeniósł się ze swoim 
oddziałem za Wisłę, gdzie zbudował 
struktury WiN, a szczególnie pion dy-
wersji pod nazwą Związek Zbrojnej 
Konspiracji. Podjął też walkę zbrojną 
z okupantem, czego wyrazem była 
m.in. zwycięska bitwa z wojskiem 
sowieckim pod Podgórą, Zwoleniem 
i Jedlanką 15 czerwca 1946 r. pod-
czas marszu zgrupowania podległych 
mu oddziałów na „Katyń Kozienicki”. 
26 lipca 1946 r. został aresztowany 
wskutek zdrady. 17 stycznia 1947 r. 
skazany przez WSR w Kielcach na karę 
śmierci. 19 lutego 1947 r. zamordo-
wany w kieleckiej katowni.

Źródło: na podst. licznych akt „Zagoń-
czyka” znajdujących się w IPN i AAN, 
dok. z zespołu ZWZ-AK w APL, oraz 
najnowszych publikacji naukowych.

Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagończyk”

Franciszek Jerzy Jaskulski ok 1945 r.

„Zagończyk” po ucieczce z więzienia. Okolice Puław (stoi trzeci od lewej)

Stowarzyszenie Grupa Historyczna 15. pp „Wilków” 
  www.historia.pulawy.pl

Fotografie udostępnione przez Zdunowski Ośrodek Kultury 
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Znowu nowa sesja
dziś się rozpoczyna
i porę otwarcia
już zegar wybija.

Nie warto jej śledzić
to same horrory
lepiej się przewietrzyć
to nie będę chory.

Zrobiłem przejażdżkę 
w swe rodzinne strony 
i drogami w gminie 
jestem urzeczony.

Najpierw to wybrałem 
Witowskie-Zapłocie 
Kiedyś polna droga 
Co ginęła w błocie.

Dzisiaj piękna droga 
idealna na spacery
Samochodów tutaj mało 
Naliczyłem tylko cztery.

Nową drogą nikt nie chodzi 
Trudno znaleźć tu człowieka 
Tylko kilka nowych domów 
I z zagrody pies zaszczeka. 

Główna droga hałaśliwa
Samochodów co niemiara, 
Jadą, idą ludzie starsi 
I dzieciaków chmara.

Gdy jadą za szybko 
Może zrobić progi 
Zaraz będą we wsi 
Bezpieczniejsze drogi. 

Żegnamy sąsiadów 
Jedźmy do Opoki 
Na trasie do mostu 
Nasyp tu wysoki

Nie ma tu chodnika 
I latarnia też nie świeci 
A codziennie tu do E-mki 
Idą starsi- idą dzieci. 

Droga od Witowic 
Ta w stronę Chrząchówka
Nie jest drogą gminną 
To już powiatówka. 

Ruch tu jest nie mniejszy 
Niźli u sąsiada 
Ale o tym fakcie 
Nigdzie się nie gada. 

Mkną po niej auta 
z całej okolicy 
Jadą Ci do Puław 
Aż z Dęby, Wolicy.

Jadą te auta 
Stówą od Chrząchówka 
i często lądują 
Do Kasi ogródka. 

U naszej sołtyski 
Tuje połamali 
Zniszczyli też płotek 
Który był ze stali. 

Kapliczkę z betonu 
Znowu uszkodzili 
Z kraksy cało wyszli 
Szczęśliwie przeżyli. 

Na tej powiatówce 
Niema też chodnika 
Gdy jedzie samochód 
Każdy w rów umyka. 

Gdy powiat na drogi 
Coś grosza dostanie 
Gdzieby pierw zrobić chodnik 
Zróbmy losowanie. 

Wam i nam potrzebny 
Bo życie ratuje 
Odrzućmy niesnaski 
Bo zgoda buduje.

Jadę ja do miasta 
Do mej Końskowoli 
Albo znów do wioski 
Jak część Rady woli.

Na głównych ulicach 
Zakazy tu wszędzie 
Nie parkuj tu wozu 
Bo mandacik będzie. 

Tylko przy rynku 
trochę przestrzeni 
Jest tutaj parking, 
Trochę zieleni. 

Dziś do Końskowoli 
Pieszo nikt nie chodzi 
Było to już dawniej 
gdy byliśmy młodzi. 

Tu jest parking wnet potrzebny 
Miejsc postoju mało 
Ciasno wszędzie - w dzień
pogrzebu 
Także w Boże Ciało. 

Nasza Rada podzielona 
Lewa-prawa jest tu strona 
Nie ma obrad bez sensacji 
Tak jak było za sanacji. 

To od posłów zarażeni 
nienawiścią-są skłóceni 
i do zgody dojść nie mogą 
Każdy idzie swoją drogą. 

Budżet jest skromny 
Jak krótka pierzyna 
podołać wydatkom
Gmina nie wytrzyma. 

Nie szarpcie pierzyny 
Bo ją wnet porwiecie 
Szukajcie pieniędzy 
W pobliskim powiecie. 

Problem z parkowaniem 
w naszej Końskowoli 
Czas wracać do domu 
Bo już głowa boli. 

“Nam jest parking niepotrzebny” 
Hasło części Rady 
Tym donośnym głosem 
Zamknięto obrady.

***

Sesja zakończona 
Znów była burzliwa 
Bolą wszystkich gardła 
Czas się napić piwa. 

Drogi w gminie
Sułek Henryk 

Twórczość naszych czytelników
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Rozmowa z księżycem
Nadchodzi noc...
Ciemna i ponura...
Otacza nas swym płaszczem,
Rozsypuje gwiazdy na chmurach.
Księżyc wyszedł...
Otworzył najpierw jedno, potem drugie oko.
Rozejrzał się wkoło i...
Uśmiechnął się szeroko.
Zagląda w moje okno,
Stuka doń nieśmiało
I mruga do mnie słodko
I pyta” „Co dzisiaj się działo?”
Oj, działo się, działo,
Księżycu mój kochany...
Pracy było mnóstwo,
Ptaki cudnie śpiewały,
Deszcz majowy padał,
Potem tęcza była na niebie,
Kot głośno miauczał, pies szczekał,
Boczyły się zwierzęta na siebie...
A ja zmęczona, ale szczęśliwa,
Patrzyłam z zachwytem wkoło
I podziwiałam świat nasz cudny
I ciągle mi było mało...
Bo przecież piękny mamy
Świat nasz i życie całe
Tylko jesteśmy tu zbyt krótko,
Żeby docenić te cuda małe...

Wieczorny koncert
Siedzę w ogrodzie, na huśtawce,
Słońce już zaszło, nadchodzi noc.
Trochę tu chłodno, wietrzyk szumi,
Wtulam się w ulubiony koc.
Słucham słowika, jego treli,
Skrył się gdzieś w drzewie koło domu.
I zastanawiam się leniwie,
Po co tak pięknie śpiewa? Komu?
Do tego śpiewu słowiczego
Zaraz się dołączyły żaby
I z niedalekiego stawu
Ich rechot dobiega do mnie słaby.
Siedzę więc niczym w filharmonii,
Słucham koncertu tego pięknego
I chyba nie ma na tym świecie
Równie dla ucha nic miłego.
Noc coraz szerzej wkoło mnie 
Swe czarne skrzydła rozpościera,
A ja cieszę się ogromnie, 
Że jestem właśnie tu i teraz...

Tyle od Ciebie dostałam…
Tyle mi dałeś Mój Boże
W tym moim życiu poplątanym.
Na co spojrzę, co w rękę wezmę,
To przecież od Ciebie dane.
Ale najpiękniejsi w tym wszystkim
Są ludzie wkoło mnie
I choćby nie wiem, co się stało.
Oni nie oddalą ode mnie się.
Różnie bywało w tym życiu,
Były ogromne smutki i radości,
Euforia wielka i chwile rozpaczy,
Kiedy potrzebowałam wsparcia, a nie litości.
Ci ludzie byli zawsze, blisko, przy mnie,
Tak na wyciągnięcie dłoni.
I wiedziałam, że w każdej chwili
Mogę zawsze zwrócić się do nich.
Bo przecież prawdziwa przyjaźń
To nie tylko radosne chwile,
To także smutek, strata i rozpacz,
Których było przecież tak wiele.
To wtedy najbardziej nam trzeba
Tak obok, blisko, drugiego człowieka.
Wtedy chcemy po prostu wiedzieć,
Że gdzieś obok przyjaciel czeka.
Tak po prostu jest obok nas,
Mówić nie musi nic przecież,
Ale rozumie i kocha nas,
Mimo trudności na tym świecie.
Łatwo jest być przyjacielem,
Kiedy życie niesie same radości.
Ale prawdziwy przyjaciel to ten,
Który w smutku daje nam wiele miłości.
Dziękuję Ci Boże za mych przyjaciół,
Których dałeś mi tak wielu.
Nie wiedziałam, że w życiu moim
Będę miała przyjaciół aż tylu.

Beata Kowalik
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Opowieści końskowolskie
Odpust „na świętej Anny” i deficyt młodej kapusty

Każda parafia co roku obchodzi wielkie święto swojego 
patrona nazywane odpustem. Szczególnie duże uroczysto-
ści odbywają się w kościołach parafialnych. Kościół szpi-
talny p. w. Św. Anny i św. Marka obchodzi swoje święto 
od pokoleń zawsze w ostatnią niedziele lipca. Z tej okazji  
w rynku i na ulicy Zakładowej odbywał się wielki jarmark. 
Wszystko wyglądało jak w znanej piosence, gdzie można 
było kupić „motyle drewniane, zegarki blaszane i baloniki 
na druciku”. Rano mszę odpustową odprawiano w kościół-
ku św. Anny, a w południe uroczysta suma w kościele far-
nym. W czasie, gdy w kościele rozpoczynała się uroczysta 
suma wszystkie kramy przestawały handlować, a wielkie 
tłumy wiernych udawały się do kościoła. Na takie święto 
parafialne przyjeżdżało do Końskowoli bardzo dużo gości, 
nawet z dalszej rodziny i znajomi tutejszych mieszkańców. 
Najbardziej popularnym daniem na obiad dla tak licznych 
gości była młoda kapusta. Jednego roku w latach 60-tych 
ubiegłego wieku przed odpustem w Końskowoli wystąpiły 
braki tych zielonych główek.  

W kierunku Puław po lewej stronie przejazdu kolejo-
wego z zaporami, był skup owoców i warzyw. Skup ten 
należał do Spółdzielni Ogrodniczej z Nałęczowa. Jeden 
z plantatorów młodej kapusty z okolic Końskowoli wiózł 
wozem konnym do skupu zakontraktowaną kapustę. Za 
kościółkiem św. Anny podjechał pojazd konny z rzeźbio-
nymi smokami i zrównał się z wozem wiozącym kapustę. 
Jeden z intruzów wskoczył na wóz plantatora kapusty,  
a drugi powoził. Intruz przerzucił ponad połowę ładunku 
kapusty na pojazd z rzeźbionymi smokami, pomimo że 
plantator mocno zacinał batem. Po całej akcji intruzi odje-
chali spokojnie w kierunku miejscowości Rudy. Okradzio-
ny musiał wrócić do swojego gospodarstwa i uzupełnić 
ładunek młodej kapusty, którą miał dostarczyć na skup. 
Wydarzenie to spowodowało deficyt młodej kapusty dla 
mieszkańców Końskowoli z okazji odpustu. 

W czasie gdy kończyła się uroczysta suma schody przed 
kościołem parafialnym były zajęte po jednej i po dru-
giej stronie dziadami proszalnymi. Zostało tylko wąskie 
przejście dla wiernych wychodzących z kościoła. Dziady 
proszalne odmawiały modlitwy wyciągając ręce po datki 
pieniężne od wiernych wychodzących z kościoła. Byli to 
biedni inwalidzi, bez ręki, nogi i niewidomi. Później jedne-
go z takich niewidomych, ktoś rozpoznał w Lublinie, przy 
fontannie na Placu Litewskim, gdzie bardzo sprawnie czy-
tał gazetę.

W drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego wieku władza 
komunistyczna zakazała takich praktyk. W wyniku tego 
zarządzenia, była to ostatnia taka jałmużna dziadów pro-
szalnych z okazji odpustu. W ustroju szczęśliwości spo-
łecznej według władzy nie mogło być żebraków. Młodzież 
wcześniej musiała się finansowo przygotować do różne-
go rodzaju atrakcji, które odbywały się podczas jarmarku  

z okazji odpustu. W czasie wakacji część młodzieży praco-
wała w Zakładzie Doświadczalnym przy zbiorze owoców 
miękkich. Drugim miejscem gdzie można było zarobić był 
zbiór czereśni przy drodze biegnącej do Pożoga.

Od cmentarza do przejazdu kolejowego biegła droga 
brukowana a wzdłuż tej drogi po bokach rosły dorodne 
drzewa czereśni. Drzew tych nikt nie nawoził i nie pryskał 
chemicznie, a tak pięknie owocowały. Szczególnie bajecz-
ny widok można było zaobserwować w czasie kwitnienia. 
Na każdym drzewie setki pszczół i trzmieli zapylały kwiaty. 
Za cmentarzem na łące pasło się stado czerwonych krów, 
dalej rosło zboże i widać było ruiny bunkra z czasów woj-
ny. W ostatnią niedzielę lipca brukowaną drogą pośród 
drzew czereśni jechało w kierunku Końskowoli bardzo 
dużo wozów konnych. Na specjalnych siedzeniach jechały 
całe rodziny udając się na parafialne święto.

W północnej części rynku stała karuzela napędzana siłą 
ludzkich mięśni. Na górze karuzeli została zamontowana 
specjalna belka drewniana, którą opłaceni młodzi ludzie 
popychali, a za pomocą specjalnych przekładni poruszała 
się cała karuzela. W innym miejscu rynku ustawiony był 
gabinet krzywych luster. Po wykupieniu biletów całe ro-
dziny oglądały siebie w bardzo śmiesznych pozach. Na uli-
cy Zakładowej znajdowała się „Beczka Śmierci”. Schodami 
wchodziło się na górę tej beczki i obserwowano popisy 
motocyklistów. Po takich wrażeniach dla ochłody dużym 
powodzeniem cieszyły się różnego rodzaju lody i wata cu-
krowa.

Przy parkanie kościoła handlowano lodami na patyku 
o nazwie Pingwin. Sprzedający sypał jak z rękawa różne 
rymowanki, typu „Jedna babcia chorowała od Pingwina 

fot. O. Sułek
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Alicja Ciszewska 76  Rudy
Andrzej Skrok 66  Końskowola
Dariusz Stanisław Lenart 57  Chrząchów
Franciszek Baraban 93  Wronów
Helena Misztal 100  Stok
Leokadia Wojdaszka 84  Stok
Stanisław Siwiec 71  Skowieszyn
Krystyna Rodzik 83  Nowy Pożóg
Małgorzata Emilia Lenart 84  Las Stocki
Marianna Chabora 93  Stara Wieś
Renata Kuśmierz 53  Chrząchów
Zygmunt Przepiórka 86  Stary Pożóg

Z Żałobnej Karty

wyzdrowiała”. Na początku ulicy Zakładowej sprzedawa-
no lody tradycyjne z naturalnych surowców. Lody zamra-
żano w 30 litrowej bańce po mleku, którą wkładano do 
drewnianej beczki wypełnionej bryłami lodu. Sprzedaw-
ca zwykłą stołową łyżką nakładał zmrożone lody do kwa-
dratowych wafelków. Nigdy się nie zdarzyło aby ktoś po 
tych lodach zachorował. Między sprzedawcami lodów na 
ustawionych stolikach, można było zagrać w trzy kubki lub 

trzy karty, przeważnie przegrywając. W rynku stały kramy, 
a sprzedających nazywano kramarzami. Dla młodzieży  
w tamtym czasie modne stały się lusterka z fotografią ak-
torek francuskich w stroju bikini. Z polskich aktorek du-
żym powodzeniem cieszyły się lusterka ze zdjęciem Kaliny 
Jędrusik. Dziś tak dużych jarmarków z okazji odpustu już 
nie ma, można tylko wspominać tamte czasy.

Zygmunt Gogacz




