fot. M. Pytlak

Kalendarium
Styczeń - Luty 2021
Styczeń
21 styczeń

Dzień Babci

22 styczeń

Dzień Dziadka
Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Luty
2 luty

Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej

11 luty

Tłusty czwartek

13 luty

Ostatnia sobota Karnawału

14 luty

Walentynki – Dzień Zakochanych

16 luty

Ostatki

17 luty

Popielec

21 luty

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak
i Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli
w tymczasowej siedzibie w Ratuszu, będą otwarte
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

aktualny numer telefonu do GOK 578 298 733

Stacjonarny numer telefonu przez czas remontu nie będzie funkcjonował
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Wiadomości z Pożowskiej
XXIII Sesja Rady Gminy
Ostatnie posiedzenie Rady Gminy
Końskowola w 2020 roku, odbyło się
16 grudnia.

łowe wyniki konsultacji społecznych
w sprawie nadania praw miejskich dla
Końskowoli.

Na początku sesji wójt gminy Stanisław Gołębiowski omówił między
innymi przedsięwzięcia finansowane
z funduszu sołeckiego, sprawy związane z budową cmentarza i zakładami
mięsnymi PINI. Wójt przedstawił także
wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw nowym ulicom
w gminie Końskowola.

Radni w grudniu zdecydowali
o nadaniu nazw nowym ulicom.
W Skowieszynie przyjęto nazwę „ul.
Graniczna”, w Witowicach - „ul. Pogodna”, w Rudach utrzymano zwyczajową nazwę tej drogi - „ul. Pompy”.

W dalszej części posiedzenia zastępca wójta - Mariusz Majkutewicz,
przedstawił Radzie Gminy szczegó-

Trwają negocjacje z Urzędem Miasta Puławy w sprawie tegorocznych
kosztów obsługi linii MZK na terenie
naszej gminy.
http://konskowola.info.pl/transmisja-z-sesji-rady-gminy-konskowola/

W kolejnym punkcie obrad Zastępca Wójta poruszył kwestię transportu MZK w naszej gminie. Przedstawił
radnym szczegóły związane z kosztami
utrzymania każdej z tras i ich wykorzystania.

Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Końskowoli im. K. Walczak
W roku 2021 przeprowadzony zostanie gruntowny remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu
pozyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach „Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty
lokalne”.
Zakres robót objętych inwestycją, obejmuje:
roboty branży architektonicznej - usunięcie boazerii ze
ścian, ułożenie terakoty na posadzkach, usunięcie krat przy
drzwiach ewakuacyjnych z sali widowiskowej i przy zejściu
na poziom 1, wymianę obudowy sufitu w sali widowiskowej, szafki hydrantowej, armatury, glazury i terakoty w toaletach dla kobiet i mężczyzn oraz wymianę przeszklenia
pomiędzy toaletami. Zmianie ulegnie sposób użytkowania
pomieszczenia technicznego, które stanie się toaletą dla
niepełnosprawnych. Przeprowadzony zostanie tam montaż
armatury i ułożenie glazury. Ponadto wykonana zostanie
wymiana balustrad przy schodach, drzwi wewnętrznych
i 2 szt. drzwi zewnętrznych - ewakuacyjnych, a także wymiana podestu i foteli na sali widowiskowej, wykładziny
przy wejściu do sali widowiskowej, ekranu i kurtyny scenicznej na sali widowiskowej. Wykończenie ścian obejmuje
tynkowanie, malowanie, wykonanie i montaż maskownicy
grzejnika, gablot na dyplomy i puchary w wiatrołapie, holu
i komunikacji;
roboty branży sanitarnej - wykonanie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej do projektowanego pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych. Montaż podumywalkowych
podgrzewaczy elektrycznych dla pozostałych pomieszczeń

WC, przebudowa instalacji wentylacji w pomieszczeniach
WC, wymiana grzejników rurowych ożebrowanych na płytowe, wymiana hydrantu p.poż, wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej
i widowiskowej wraz z instalacją odprowadzającą skropliny
do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej;
roboty branży elektrycznej - obejmuje remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie zasilania elektrycznego dla urządzeń klimatyzacji.
Całkowita wartość inwestycji wynosi: 850.065,47 zł.
Dofinansowanie wynosi: 642.960,68 zł.
3

Wydarzenia, zaproszenia
Szopki betlejemskie 2020 r.
W 313 r. n.e. edykt mediolański ustanowił wolność wyznania wiary w Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijaństwo mogło być wyznawane bez przeszkód, a dzień
25 grudnia - czas przesilenia zimowego (swoiste zwycięstwo światła nad ciemnością) stał się świętem kościelnym.
Początek tworzenia szopek bożonarodzeniowych datuje się na lata 30. IV w., kiedy cesarzowa Helena, fundatorka Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, nakazała
w betlejemskiej grocie zbudowanie marmurowego żłóbka
– symbolu upamiętniającego narodziny Dzieciątka. Kilkadziesiąt lat później z inicjatywy św. Hieronima, który ok.
386 r. osiadł w Betlejem, dodano figury św. Rodziny i pasterzy. Pomysł ten bardzo szybko dotarł do Rzymu.
Pierwszą w historii żywą szopkę bożonarodzeniową
wystawił w wigilię 1223 r. św. Franciszek z Asyżu. Chcąc
przybliżyć prostemu ludowi tajemnicę narodzin Chrystusa, w miasteczku Greccio, gdzie mieścił się zakon franciszkanów, zaangażował do jej budowy okolicznych mieszkańców. Wcielili się oni w postacie św. Rodziny, pasterzy
oraz Trzech Króli. Do wypełnionej sianem stajni, czy też
groty, wprowadzono również żywe zwierzęta – woła i osła.

Kaplica w Skowieszynie

Kościół Parafialny w Końskowoli

Kaplica w Chrząchowie

Kaplica w Sielcach
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Kaplica w Pożogu

Kaplica w Woli Osińskiej

Po śmierci św. Franciszka w 1225 r. tradycja budowania
szopek była kontynuowana i trafiając na podatny grunt,
rozpowszechniła się wkrótce na całą Europę, a potem
resztę świata.
Agnieszka Pytlak

Informacja a podstawie artykułu
Joanna Kurbiel, adiunkt w Dziale Sztuki
Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu
https://mnwr.pl/intrygujace-tradycja-budowania-szopek-bozonarodzeniowych/
fot. A. Pytlak i A. Sikora

Nowa rzeczywistość w Środowiskowym
Domu Samopomocy
Miniony 2020 r. początkowo zapowiadał się normalnie,
więc plan pracy w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy zakładał wielość działań. Działań, których rok
rocznie przybywało w celu zwiększania oferty pomocy dla
naszych uczestników, ich rodzin i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu ,,Radość”. Wydawało się, że zrobimy więcej
niż w roku poprzednim. Niestety jak wszyscy już wiemy
początek marca przyniósł nam wyłączenie z pracy z uwagi
na koronawirusa. W związku z ogłoszoną pandemią każdy z nas doświadczył niepewności oraz strachu przed niewiadomym. Ludzie jak sparaliżowani bali się wychodzić
z domów żeby zrobić zakupy, przemieścić się do pracy czy
do urzędu. Atmosfera niepewnego jutra dotknęła również
nasz ŚDS. Stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami.
Trzeba było przeorganizować pracę, przemyśleć jak
wykorzystać czas, żeby pomóc wszystkim osobom, które ze względu na restrykcje musiały pozostać w domach.
Pojawiło się wiele pytań w kwestii „jak pomagać, aby
nie dochodziło do regresu w przypadku osób z różnymi
niepełnosprawnościami i jak pomagać bezpiecznie”?
Nie było żadnych podpowiedzi, każdy kierownik na swój
sposób organizował pracę w swoim ośrodku. Rozmowy
telefonicznie z koleżankami z zaprzyjaźnionych ośrodków
pozwalały dzielić się pomysłami i wykorzystywać dobre
praktyki. To był czas kreatywnych i konstruktywnych rozmów i działań, który mimo trudności przyniósł wymierne
efekty. Trzeba było przygotować pomieszczenia do pracy
w odpowiednim reżimie sanitarnym, wykonać drobne
remonty, zakupić urządzenia do dezynfekcji itp. Odkryć
i dobrze wykorzystać nieznane wcześniej możliwości i predyspozycje kadry. Chęci do działań było widać, niezależnie
od czynności, które trzeba było wykonać. Dzięki zaangażowaniu kadry posprzątano strych, magazynki, wykonano

prace porządkowe wokół budynku i nasadzono nowe rośliny w ogrodzie. Uszyto maseczki ochronne dla uczestników i opiekunów. Poza tym przygotowano materiały do
pracy w domach, przeprowadzano wspierające rozmowy
telefoniczne, uczestniczono w załatwianiu spraw urzędowych zakupie leków oraz uzgadniano wizyty lekarskie.
Staraliśmy się znaleźć złoty środek między zadbaniem
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o bezpieczeństwo i komfort psychiczny uczestników,
a podtrzymaniem wartości jaką jest przynależność do
grupy.
Po wznowieniu działalności od 1 czerwca przyszedł czas
na naukę codziennego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Zaczęła obowiązywać procedura opracowana na
podstawie rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Uczestnicy musieli zapoznać się z nowymi zasadami działania Ośrodka. Początkowo podopieczni zostali podzieleni na dwie 20-osobowe
zmiany, które co drugi dzień spotykały się w Placówce
w 5. małych grupach pod okiem przypisanych na miesiąc
terapeutów.
Wszyscy uczestnicy z ochotą wrócili na zajęcia i dostosowali się do pracy w reżimie sanitarnym - by wreszcie
spędzać czas we wspólnym gronie.
W okresie od połowy lipca do końca
września stopniowo zwiększano grupy.
Osoby bardziej potrzebujące włączano
do zajęć codziennie. Udało nam się też
zorganizować parę spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu: „Piknik w Dworku Różanym
w Zażuku” i „Piknik powitanie jesieni”. Zwiedziliśmy także
bliskie, ale jakże ciekawe miejsca: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i Magiczne Ogrody w Trzciankach. Wyjazdy odbyły się przy zachowaniu wszelkich procedur sanitarnych. Trudnym wyzwaniem była organizacja
dwudniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie, jednakże
nacisk rodzin i członków Stowarzyszenia „Radość” przeważył nad pojawiającymi się wątpliwościami. 50-osobowa grupa osób niepełnosprawnych i opiekunów zwiedziła
piękne i urokliwe miejsca okolic: Szydłowa, Kurozwęków,
Świętego Krzyża i Kraina. Wyjazd ten mimo obowiązujących wymogów sanitarnych przypomniał osobom uczestniczącym, o normalnym życiu i dodał energii na długi czas.
Powtórne wyłączenie ośrodka 19 października w związku
z pogarszającą się sytuacją epidemiczną spowodowało po6

wstawanie ze zdwojoną siłą różnorodnych pomysłów. Tym
razem pomoc była organizowana bardziej sprawnie. Osoby
samodzielne były aktywnie włączane do codziennego życia
poprzez indywidualnie opracowane programy. Przepracowane zasady sanitarne (dystans, dezynfekcja, maseczka)
dawały większe bezpieczeństwo. Niektóre osoby nauczono jak korzystać z materiałów umieszczonych na stronie
internetowej w formie pracy zdalnej. Osoby z większymi
trudnościami otrzymały materiały w wersji papierowej
i innej do domów. Część osób najbardziej potrzebujących, samotnych, bezradnych, czy tych, u których wystąpiła choroba objęto dostarczaniem gorącego posiłku przygotowanego przez terapeutów w Ośrodku.
Prowadzono rozmowy wspierające, psychologiczne, terapeutyczne
i socjalne nie tylko telefoniczne, ale też
indywidualne z zachowaniem dystansu. Uszyto następną partię maseczek,
żeby po włączeniu móc bezpiecznie
wspólnie pracować w grupach.
Z dniem 1 grudnia rozpoczęliśmy
pracę stacjonarną - na razie co drugi dzień z ustalonymi wcześniej grupami. Przygotowanie
bezpiecznej pracy - zgodne z obowiązującą procedurą
- jest najważniejszym elementem każdego dnia. Wiemy
też, że bezpośrednia praca z uczestnikiem daje najlepsze
efekty, a Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem,
w którym uczestnicy mają możliwość rozwoju osobistego
poprzez naukę nowych umiejętności lub podtrzymywania
umiejętności zdobytych wcześniej w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
Bezpieczeństwo i komfort psychiczny uczestników, to
dwie składowe, które staramy się zapewniać w nowej
rzeczywistości w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Końskowoli.
Iwona Stochmal
fot. z archiwum ŚDS

We Wronowie powstało Koło Gospodyń Wiejskich
Obecny styl życia nie sprzyja zacieśnianiu więzi - poruszamy się samochodami, mamy coraz więcej obowiązków
i coraz mniej czasu, i okazji żeby porozmawiać choćby
z sąsiadem. Podczas oficjalnych i tych prywatnych spotkań
mieszkańcy zaczęli otwarcie mówić o tym, jak chcieliby
żeby wyglądała świetlica i jej otoczenie, plac zabaw czy
boisko. Okazało się, że mamy grono osób, które chciałyby móc spotykać się częściej niż na corocznym święceniu
pokarmów. Zaczęły pojawiać się nieśmiałe propozycje
i otwierać nowe możliwości w jaki sposób zintegrować
mieszkańców i efektywnie spędzić wspólnie czas. Powstały plany organizacji warsztatów, zajęć sportowych czy imprez okolicznościowych. Spontaniczne spotkanie mieszkańców przyniosło niespodziewane owoce.
Z końcem września trzynastu mieszkańców Wronowa
założyło Koło Gospodyń Wiejskich we Wronowie. W ten
sposób stworzyliśmy realne możliwości wprowadzenia
porządanych zmian w naszej wspólnej, sołeckiej przestrzeni.
Podziękowania za pomoc i wsparcie należą się Sołtysowi i jednocześnie Radnemu Panu Bolesławowi Matraszkowi, Radzie Sołeckiej oraz Członkom Założycielom
za błyskawiczne poparcie inicjatywy utworzenia Koła. Od
ręki wypełniliśmy wszystkie wymagane dokumenty i zebraliśmy wymaganą przepisami liczbę członków założycieli. Wśród członków naszego Koła znaleźli się także mężczyźni, bo zgodnie z ustawą „członkiem koła gospodyń
wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18
i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem
działalności koła”.
Do Zarządu Koła wybrane zostały: Agnieszka Chudzik,
Beata Kowalik-Chłopaś i Katarzyna Lipnicka. Błyskawicznie, bo w dwa dni Zarząd dopełnił wszystkich formalności
związanych z rejestracją Koła, a trzeciego dnia złożył do
ARMiR wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
W listopadzie Koło Gospodyń
Wiejskich we Wronowie podjęło
swoje pierwsze działania - skorzystało z możliwości oferowanej przez
ARMiR i wspierając producentów
chryzantem z Witowic odebrało 30
szt. kwiatów. Udekorowane zostały
nimi kapliczka z 1930 r. w centrum
Wronowa oraz 5 krzyży stojących na
krańcach miejscowości.
Sytuacja epidemiczna powoduje
ograniczenie możliwości organizowania spotkań jednak ten czas postanowiliśmy wykorzystać niezwykle
efektywnie. Obecnie wraz z Radą
Sołecką remontujemy świetlicę. Prace remontowe objęły odnowienie
wnętrza sali świetlicy i wyposażenie
łazienki. Według planów remont po-

winien zakończyć się wiosną. Mamy nadzieję, że już wtedy będziemy mogli spotykać się w odnowionej, przytulnej
i funkcjonalnej świetlicy. KGW Wronów ma mnóstwo planów na przyszłość, a wśród nich zajęcia sportowe i warsztaty edukacyjne dla osób z każdej grupy wiekowej.
Ze środków Koła zostały zakupione meble do wyposażenia świetlicy oraz oświetlenie choinki, która stanowi
świąteczny akcent terenu przed świetlicą.
Z niecierpliwością wyczekujemy poprawy sytuacji epidemicznej. Spisujemy plany i analizujemy pomysły na kolejne miesiące. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby każde
spotkanie integrowało naszych mieszkańców. Doceniając
dotychczasowy wkład poszczególnych osób w to co już
udało się zrobić, szukamy kolejnych pomysłów na to jak
zadbać o plac zabaw, boisko i świetlicę, by mieszkańcy licznie i chętnie
spędzali w niej czas. Aktywnie poszukujemy także możliwości pozyskania środków zewnętrznych na naszą działalność, ponieważ jesteśmy
świadomi, że to my sami tworzymy
naszą wspólną przestrzeń.
Wszystkim mieszkańcom Gminy
Końskowola życzymy szczęśliwego,
zdrowego i pomyślnego nowego
roku 2021, a mieszkańców Wronowa
zapraszamy do włączenia się w działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie
u nas coś dla siebie.  
Zarząd KGW
we Wronowie
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OSP Końskowola promuje honorowe krwiodawstwo
Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego tak ważna jest ofiarność ludzi
o dobrym sercu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Końskowoli we współpracy z RCKiK oddziałem w Puławach, od ponad roku regularnie organizuje akcje poboru krwi dla osób potrzebujących. Na organizowanych przez nas zbiórkach, jak dotąd
zarejestrowano 192 osoby, a dzięki nim udało się zebrać
156 jednostek krwi. Wielu dawców, którzy zgłosili się na
nasz alarm, oddawało krew po raz pierwszy! Do tej pory
podczas pięciu akcji, udało nam się zebrać łącznie ponad
70 litrów krwi. W ocenie Dyrekcji Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ilość ta jest
bardzo dobrym osiągnięciem - uzyskanym dzięki wszystkim uczestnikom w dotychczasowych akcjach.
Za ofiarowanie tego bezcennego daru
bardzo dziękujemy.

W ciągu minionego roku wielokrotnie i na różne sposoby informowaliśmy o możliwości oddania krwi w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskowoli. W nowym
2021 roku chcemy promować stałe akcje poboru krwi.
W imieniu Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie – lek. med. Małgorzaty
Orzeł druhowie OSP Końskowola zwracają się z uprzejmą
prośbą o wstępowanie w szeregi honorowych dawców
krwi. Niezwykła postawa tych osób pozwala na codzienne
ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.
Oddawanie krwi jest źródłem ogromnej satysfakcji
z tego, iż można uratować zdrowie i życie drugiemu człowiekowi. Przyjmuje się, że dzięki jednej donacji można
ocalić nawet 3 osoby! Zasłużeni krwiodawcy podkreślają
również, że najważniejsza dla nich jest świadomość bezinteresownej pomocy drugiej osobie, gdyż człowiek jest jedynym źródłem leku, którego w żaden sposób nie można
wyprodukować.

Jak wygląda przebieg rejestracji
i poboru krwi?
Od kiedy ogłoszono pandemię koronawirusa dodatkowo wprowadzono tzw. kwalifikację wstępną, czyli:
• przed wejściem odbywa się pomiar temperatury, dezynfekcja rąk oraz
• wypełnienie formularza dotyczącego zagrożenia COVID-19.
Następnie odbywa się standardowa procedura, czyli:
• rejestracja dawcy w systemie i wypełnienie ankiety
dawcy – tutaj wymagane jest, aby posiadać dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem;
• po zarejestrowaniu przechodzimy na hematologię – czyli sprawdzenie poziomu hemoglobiny we krwi. Jeżeli jej
poziom jest prawidłowy, to przechodzimy dalej na badanie i konsultację lekarską podczas, której odbywa się

pomiar ciśnienia. Jeżeli do tego etapu nie pojawiły się,
żadne przeciwwskazania to zostaniemy dopuszczeni
do oddania krwi;
• sam proces pobierania trwa około 5 minut.

Personel RCKiK i druhowie OSP
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Każdy kto oddawał krew przy naszej remizie, poza słodką wyprawką otrzymywał koszulkę lub drobny upominek
ufundowany przez Urząd Gminy Końskowola. Chcielibyśmy zapewnić, że podczas kolejnych zbiórek, niespodzianek również nie zabraknie!
Na chwilę obecną zapotrzebowanie na krew jest bardzo
duże. Nieśmy pomoc, bo mamy ją we krwi.
Na oddawanie krwi nigdy nie przychodzimy na czczo.
Zaleca się, aby przed donacją spożywać posiłki lekkostrawne i bogate w żelazo. Do takich możemy zaliczyć np.:
płatki, pieczywo, powidła, miód, twaróg, chudy biały ser,
makaron, ryż, kasze, owoce i warzywa oraz chude mięsa
i wędliny (najlepiej gotowane). Do picia - już dzień wcześniej poleca się niegazowaną wodę mineralną oraz soki
owocowe i warzywne.

W dzisiejszych czasach,
jest potrzebna każda grupa krwi.
Społeczeństwo ciągle podróżuje i przemieszcza się,
w związku z czym codziennie dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Zatem krew jest bardzo potrzebna:
• ofiarom wypadków komunikacyjnych, ale nie tylko,
również:
• walczącym z chorobami nowotworowymi (w trakcie
i po chemioterapii),
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
• podczas operacji, transplantacji i zabiegów kardiochirurgicznych,
• po poparzeniach,
• pacjentom z brakiem krwi lub jej składników,
• po ciężkich urazach.
W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić i zaprosić wszystkich, aby zaangażowali się w ten szczególny
sposób niesienia pomocy innym i zgłaszali się do punktów krwiodawstwa oraz na terenowe akcje organizowane
w Końskowoli. Podczas dotychczasowych zbiórek, słyszeliśmy komentarze od dawców, które brzmiały „Jak dobrze,
że w Końskowoli są organizowane takie akcje” ponieważ
jest to duże udogodnienie dla tych, którzy musieliby specjalnie dojeżdżać do oddziałów krwiodawstwa.
W roku 2021 zaplanowaliśmy 4 terenowe akcje poboru

Tabela pokazuje jak często można oddawać krew

krwi, podczas których rejestracja dawców będzie się odbywała w godzinach 830 - 1230.
Zbiórki odbędą się w dniach:
28 luty – niedziela (pobór krwi w ambulansie)
30 maj – niedziela (pobór krwi stacjonarnie w budynku
remizy OSP)
29 sierpień – niedziela (pobór krwi w ambulansie)
28 listopad – niedziela (pobór krwi w ambulansie)
Zachęcamy także do polubienia i obserwowania naszej
strony na mediach społecznościowych, gdzie promujemy honorowe krwiodawstwo i na bieżąco informujemy
o nadchodzących zbiórkach oraz akcjach, w których bierzemy udział.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak bardzo
potrzebne jest honorowe krwiodawstwo. Krwi nie da się
wyprodukować w laboratorium – jedynym źródłem, które może ją stworzyć jest organizm ludzki. W każdej chwili
ktoś potrzebuje krwi, a nie wiemy czy to właśnie nam, lub
naszym najbliższym nie będzie ona potrzebna. Każdy z nas
może pomóc oddając krew i zostać Honorowym Dawcą,
dlatego gorąco liczymy na wspólne promowanie honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do oddawania krwi.
Koordynator akcji poboru krwi
dh OSP Końskowola
Adam Bociański
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Co w GOK-u piszczy
Z początkiem stycznia okazały budynek odnowionego
Ratusza stał się tymczasową siedzibą Gminnego Ośrodka
Kultury w Końskowoli im. K. Walczak oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Instytucje przeniosły się do Ratusza na
czas planowanego remontu GOK.
Gminny Ośrodek Kultury zajął sale na piętrze, gdzie
znajdują się biura i jak tylko zostaną zniesione obostrzenia
sanitarne w sali spotkań będą odbywać się zajęcia.
Biblioteka teraz mieści się
w sali wystawowej na parterze,
gdzie doskonałe warunki pozwalają na godną prezentację
księgozbioru. Wygodnie można
też korzystać z nowych zasobów
sprzętowych zakupionych przez
bibliotekę w ramach projektu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.
Dużą zaletą obecnej siedziby jest przestrzeń i dostęp
do księgozbioru bez potrzeby wchodzenia po schodach.
Do Ratusza zostały przeniesione tylko te książki, które cieszą się największym zainteresowaniem. Pozostała część
nadal znajduje się w budynku GOK. W miarę możliwości,
dopóki nie rozpoczną się prace remontowe, potrzebne
książki będą dostarczane na życzenie czytelników.
***
W związku z wymianą wyposażenia sali widowiskowej,
GOK ogłasza wyprzedaż starych foteli kinowych w cenie
10 zł za sztukę. Fotele są połączone w panele po 5 sztuk
i tylko w takich kompletach bę-

dzie można je nabyć.
W sprawie zakupu prosimy dzwonić na numer telefonu
Redakcji „Echa Końskowoli” 578 298 733.
Redakcja
fot. M. Pytlak
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Biblioteka proponuje
Delia Owens – Gdzie śpiewają raki

Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży
Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej Dziewczyną z Bagien.
Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać wiele lat
na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni szukała u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych
mężczyzn z miasteczka, Kya otwiera się na nowe doznania — i dzieją się rzeczy niewyobrażalne.
Gdzie śpiewają raki to wysmakowana oda do świata przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu
i zaskakująca relacja z procesu. Owens przypomina, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie
i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz nieokiełznanym sekretnym siłom natury.

Kristin Hannah – Odległe brzegi

Elisabeth i Jack mają za sobą dwadzieścia lat małżeństwa. Kiedy ich córki wyprowadzają się
z domu, dociera do nich, że ich związek się wypalił - stał się konwencjonalny i pozbawiony miłości.
Rozmyślania o niewykorzystanych szansach doprowadzają do separacja, która jednak nie przynosi im szczęścia.
Choć każde z nich odnosi sukcesy zawodowe, to oboje odkrywają, że bez siebie nie będą mogli
być szczęśliwi. Czy uda się na nowo rozpalić namiętność i poczuć miłość?
Kristin Hannah, przypomina nam o najcenniejszych darach, jakie dostajemy od życia: przyjaciołach, rodzinie, a także sile potrzebnej do dokonywania potrzebnych zmian... i odwadze do przebaczania.

Karolina Prewęcka – Stanisława Celińska. Niejedno przeszłam

Stanisława Celińska ze swadą opowiada o aktorstwie i codzienności, o sukcesach i problemach,
o autorytetach i szukaniu spokoju. Książka jest złożona z dwóch głównych warstw: pierwszej pełnej faktów, oraz drugiej - refleksyjnej, z osobistym przesłaniem. Równolegle barwny portret
Stanisławy Celińskiej tworzą jej przyjaciele i znajomi, m.in. Andrzej Wajda, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Maciej Stuhr…
Stanisława Celińska jest jedna i nigdzie nie ma osoby podobnej do niej - i w talencie, i w człowieczeństwie. W życiu jest heroiczna, w uzdolnieniach nie do ogarnięcia. Ma energię silnika odrzutowego, głos niebotyczny, muzykalność kompletną i odwagę zawodową jak mało kto. Po prostu
- Stasia jest wspaniałą aktorką i niezwykłą osobą.

Halina Kowalczuk – Wilcza polana

Ula jest stereotypową bibliotekarką: w wielkich okularach, niezbyt atrakcyjna, z nosem w książce.
Jest też jednak osobą nieprzeciętną, niesamowicie oczytaną, zajmuje się ochroną przyrody i przyjaźni się z wilkami. Od lat mieszka w podhalańskiej Sosnówce, gdzie oprócz wspaniałej przyrody
ludzi otacza magia dawnych czasów i legend. A nikt nie potrafi opowiadać ich tak jak Ula.
Kiedy w jej życiu niespodziewanie pojawia się przystojny Marcin, nie zawaha się skorzystać z okazji
na szczęście. Niewinne spacery po okolicy wkrótce
przerodzą się w gorące uczucie.
Czy ich romans zakończy się równie szybko, jak się
rozpoczął?
Jak poradzą sobie z przeciwnościami?
Czy Uli uda się uratować jej leśnych przyjaciół?

BIBLIOTEKA
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Wieści ze szkolnej ławy
SP w Końskowoli - Kącik sienkiewiczowski
Egzaminy ósmych klas w 2021 roku
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Końskowoli,
podobnie jak w wiele innych na terenie całego kraju, przeprowadziła na początku grudnia 2020 roku zaplanowane
próbne egzaminy ósmoklasistów. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne zostały one zorganizowane w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Mianowicie
uczniowie /lub ich opiekunowie/ jednorazowo odbierali
w szkole wszystkie /3/ arkusze egzaminacyjne, z którymi
mieli pracować w trzech kolejnych dniach. Po zakończeniu ostatniego egzaminu należało dostarczyć do szkoły
w określonych godzinach wypełnione arkusze egzaminacyjne.
Niedługo później władze oświatowe naszego kraju
podjęły decyzje o zmianie wymagań do tegorocznych egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku tegorocznych klas ósmych zmiany w zakresie języka polskiego dotyczą :
• zmienionej listy lektur obowiązującej na egzaminie
(„wypadły” z niej Pieśni J. Kochanowskiego, Syzyfowe
prace S. Żeromskiego oraz Sonety krymskie A. Mickiewicza, Żona modna I. Krasickiego, Artysta S. Mrożka
oraz fragmenty Ziele na kraterze M. Wańkowicza)
• zmniejszonej liczbie zadań, ale utrzymanej długości
trwania egzaminu tj. 120 minut
• pomniejszonej maksymalnej liczby punktów za egzamin (z 50 na 45)
• pracy pisemnej /za 20 pkt/, która ma mieć formę
rozprawki albo wypracowania z odniesieniem się do
wybranej lektury obowiązkowej związanej z tematem
pracy.
Zmiany w egzaminie z matematyki dotyczą:
• ograniczenia zakresu wymagań z obowiązującej podstawy programowej - szczegóły w Aneksie 2021 na
stronie http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/
index.php?page=20201229093111545
• zmniejszenia liczby zadań otwartych w stosunku do
ubiegłego roku (z 6 na 4)
• pomniejszenia liczby punktów za cały egzamin (z 30
na 25) przy pozostawieniu 100 minut na wykonanie
wszystkich zadań.
Na egzaminie z języka angielskiego uczniowie mogą
spodziewać się:
• ograniczonego zakresu z wymagań z podstawy programowej oraz ograniczonego zakresu środków gramatycznych - szczegóły w Aneksie 2021 na stronie
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.
php?page=20201229093111545
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• ograniczenia liczby zadań otwartych sprawdzających:
umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych
• pomniejszenia ogólnej liczby punktów za cały egzamin (z 60 na 55) przy zachowaniu czasu z ubiegłorocznego egzaminu tj. 90 minut.
Tegorocznych maturzystów, absolwentów nie tylko
naszego gimnazjum zachęcam do samodzielnego zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty
Póki co wszystko wskazuje na to, że tegoroczni ósmoklasiści, a także maturzyści będą musieli zmierzyć się nie tylko z trudnościami w zadaniach egzaminacyjnych, ale także
ze stresem wynikającym ze zmienionej formy organizacji
samych egzaminów. Będą one zapewne przygotowane na
wzór ubiegłorocznych egzaminów przesuniętych z kwietnia i maja na czerwiec. Może jednak do czasu tegorocznych testów uda się opanować na tyle sytuację epidemiczną, że uczniowie najwyższych klas napiszą egzaminy
w swoich szkołach, w normalnych warunkach …
Robert Polak

Jak rozmawiać z uczniami o trudnych tematach?
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Końskowoli przystąpiła do programu Solidarność. Podaj dalej! Projekt jest prowadzony przez Fundację Szkoła z Klasą
i realizowany równolegle międzynarodowo we Francji,
Chorwacji, Hiszpanii i Polsce od 2016 roku. Opiera się na
prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości
w butelce”. Co roku, 21 marca, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie
wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.
Każda kartka niesie podwójny przekaz: z jednej strony
poprzez same zdjęcia, wybrane we współpracy z wybitnymi fotografami ze wszystkich krajów programu, a z drugiej
- dzięki osobistej wiadomości napisanej przez dzieci.
„Solidarność. Podaj dalej!” daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych form
dyskryminacji. Uczy analizowania obrazów, budzi ciekawość, zainteresowanie innymi, rozwija krytyczne myślenie
i wyobraźnię. Uczy także wypowiadać się otwarcie, dzielić
się przemyśleniami, analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło.
Przed napisaniem kartek młodzi ludzie wraz z nauczycielami poruszają tematy związane z dyskryminacją, migracją, ubóstwem, rosnąca nietolerancją i różnymi formami wykluczenia. Uczą się analizować i interpretować
współczesne fotografie, odkrywać różnorodne znaczenia,
które za nimi stoją. Nie znając miejsca, przyczyn powstania zdjęć, bohaterów zdjęć i opowieści fotografów dokonują interpretacji, tworzą własne historie osób przedstawionych na zdjęciach. Uczą się wyrażać myśli i formułować

tekst, biorąc udział w warsztatach pisarskich.
Działania uczniów w ramach projektu wpisują się
w szkolny program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
W celu przybliżenia zadań, jakie stoją przed uczniami
zachęcam Państwa do analizy jednego z przedstawionych
na gazetce zdjęć, refleksji na temat przekazu płynącego

z fotografii i próby napisania kartki. Po wykonaniu zadania
zapraszam do wysłuchania wypowiedzi jednej z autorek
zdjęcia – Marty Rybickiej, który znajduje się na YouTube
„Podcast rozmowa z fotografką Martą Rybicką o zdjęciu
do programu Solidarność.podajdalej!”
Organizator szkolnego projektu
Katarzyna Suszek

Sport Szkolny w czasie pandemii 2020 -„Brąz” naszych szachistów
Obecna sytuacja nie sprzyja rywalizacji sportowej
i o ile sport klubowy-profesjonalny utrzymuje ciągłość, tak
sport szkolny, a szczególnie rywalizacja na terenie gmin,
powiatów i województwa przechodzi trudne chwile.
Cieszy więc fakt, że reprezentacja naszej Szkoły dostała
szansę na spełnienie ambicji sportowych i wzięła udział
w Finałach Wojewódzkich w Szachach drużynowych, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, które to
odbyły się 9 XII ub roku w Zamościu.
„Wzięła udział” to mało powiedziane gdyż nasi Uczniowie wywalczyli cenne III miejsce w Województwie co
oznacza, że do trofeów z poprzednich lat np. w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt, lekkiej atletyce, piłce nożnej,
siatkówce, koszykówce i tenisie stołowym dołożyliśmy
niezwykle cenne brązowe medale i okazały puchar w kategorii Szachy Drużynowe.
Skład naszych medalistów to Pola Kozak, Jan Taracha,
Mateusz Szczepański i Kajetan Taracha – wszyscy uczęszczają do klasy VIII w SP im. H. Sienkiewicza w Końskowoli.
Składamy gratulacje Naszym Uczniom i Ich Rodzicom,
a także Panu Zdzisławowi Machniewskiemu, który propa-

guje ten piękny sport i przygotowywał zawodników do
rywalizacji.
Opiekun szkolny Henryk Arciuch
fot. z archiwum szkoły
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ZPO w Starym Pożogu
Wariacje kubistyczne

Amelia Król kl. VII a

Alicja Zakrzewska kl. VII a

Patryk Goluch kl VII a

Martyna Pruchniak kl VII a

Pomimo panującej epidemii wywołanej przez koronawirusa uczniowie ZPO w Starym Pożogu pilnie uczą się
przedmiotów wiodących, ale nie zaniedbują pozostałych, w tym takich jak plastyka.
Kto lubi matematykę polubi i kubizm. Ale czym właściwie jest kubizm? Jest to kierunek w sztuce, który powstał we Francji na początku XX wieku. Zapoczątkował
go genialny artysta Pablo Picasso z Georgem Braque. Nazwa „kubizm” nawiązuje do łacińskiego słowa „cubus”,
co oznacza sześcian.
Ten styl w malarstwie polega na tworzeniu obrazów,
rysunków złożonych z figur geometrycznych. Obrazy kubistyczne wyglądają tak, jakby ktoś pociął je na kawałki,
a potem złożył na nowo. Czasem przypominają roztrzaskane na drobne kawałki lustro.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy portretów stylizowanych na kubistyczne (i nie tylko), nad którymi uczniowie klas 7a i 7b rozpoczęli pracę podczas lekcji zdalnej
plastyki.
Wariacje plastyczne ostatecznie zostały wykonane
w domach, a zdjęcia przesłane do nauczyciela plastyki.
Efekty okazały się jednak wspaniałe, dlatego prezentujemy najciekawsze z nich.
Elżbieta Polak

Piotr Ciejka kl. VII b

Mateusz Sykut kl. VII a
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Kacper Gajewski kl VII b

Klaudia Mizak kl VII a

Jakub Jakubczyk kl VII b

Gabriela Wiejak kl. VII b

Oliwia Kwiatkowska kl. VII b

Mateusz Skwarek kl. VIIa

Literacka namiastka szkolnej wigilii w ZPO im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu
W 2020 roku w żadnej szkole w Polsce nie było możliwości zorganizowania tzw. wigilii klasowych. By dzieci choć
trochę poczuły magię świąt, a także rozwijały umiejętności literackie wychowawcy ZPO w Starym Pożogu zorganizowali Szkolny konkurs literacki – historie wigilijne 2020.
Tematyka prac dotyczyła refleksji o wartościach chrześcijańskich i uniwersalnych (tj. rodziny, poczucia wspólnoty,
solidarności społecznej), a także kultywowania tradycji
i obrzędowości Bożego Narodzenia oraz całego okresu
świąteczno-noworocznego. Prace zostały ocenione w kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i uczniowie klas
IV-VIII.

wicz kl. II, Tymoteusz Skrzęta kl. II. W drugiej kategorii
wiekowej najlepsze prace napisały Klaudia Pękala kl. VI,
Zuzanna Oleśkiewicz kl. VIIb, II miejsce zajął Kacper
Szczęsny kl. VI, a III Maja Król kl. VI i Klaudia Mizak kl. VIIa.
Na wyróżnienie zasłużyły: Zofia Wijaszka kl.VI, Aleksandra
Konowałek kl.VIIa, Oliwia Kwiatkowska kl.VIIb.
Wszystkie prace są dostępne na szkolnym facebooku.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Mamy nadzieję, że
przeczytane historie skłonią Państwa do rodzinnych wspomnień związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

20 grudnia 2020 roku wyłoniono laureatów konkursu.
W pierwszej kategorii I miejsce zajęli: Natalia Oleśkie-

Natalia Trochim, Aneta Wijaszka,
Katarzyna Wolska

Święta, święta i po świętach!
Czy podczas pandemii musi być
nudno? Wcale nie! Czy można ta sytuacje wykorzystać, by odbudować
więzi rodzinne? Spędzić ze sobą więcej czasu, niż dotychczas? Więcej ze
sobą rozmawiać? Dostrzec i docenić
ważność rodziny, przyjaciół i znajomych? Zrobić coś wspólnie, jak choćby zaangażować się przed świętami
w przygotowania bardziej, niż w innych latach?

wać kilka zdjęć, ale to tylko kropelka
w morzu tego, co dostałam od moich
cudownych uczniów i ich wspaniałych rodziców.
Pragnę złożyć wszystkim
czytelnikom Echa Końskowoli
najserdeczniejsze życzenia
noworoczne DUŻO ZDROWIA, SZCZĘŚCIA
I UPRAGNIONEGO PRZEZ NAS
WSZYSTKICH SPOKOJU. OBY TEN
NOWY ROK JAK NAJSZYBCIEJ
PRZYNIÓSŁ NAM KONIEC PANDEMII
I POWRÓT DO NORMALNEGO ŻYCIA.

Tak właśnie było w rodzinach
uczniów klasy II. w ZPO w Starym
Pożogu. Sprzyjały temu tematy zajęć
szkolnych, ale nic by się nie wydarzyło
bez zaangażowania dzieci i rodziców,

Beata Kowalik
ZPO w Starym Pożogu
a czasami starszego rodzeństwa, babci i dziadka. Efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Powstały przepiękne ozdoby świąteczne i pierniki
bożonarodzeniowe. Dzieci wykonywały własnoręcznie kartki świąteczne, pisały życzenia i swoje marzenia
na nowy rok. Przy okazji dowiedziałam się, że najważniejsi dla nich są
rodzice i rodzina, a nie góra drogich
prezentów. Pragnieniem wielu dzieci
było - tak po prostu - aby rodzice nie
mieli kłopotów i byli szczęśliwi przez
całe życie.
Myślę, że wszyscy mieli przy tym
dużo dobrej zabawy, ale najważniejszy był czas spędzony wspólnie z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem
oraz mądre przemyślenia i refleksje,
które na pewno pojawiały się w wielu
domach. Pozwolę sobie zaprezento15

Hej kolęda, kolęda.
Święta Bożego Narodzenia są corocznie najbardziej wyczekiwanymi świętami przez dzieci. W naszym przedszkolu towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera.
Dzieci wspólnie z paniami ubierają choinkę, dekorują salę.
Na gazetce pojawia się Święta Rodzina z dzieciątkiem Jezus. Przedszkolaki uczą się śpiewać znane kolędy i pastorałki. Przygotowują stroje i rekwizyty, aby podczas uroczystości wspólnego kolędowania - na którą zawsze licznie
przybywali rodzice i dziadkowie - wypaść jak najlepiej.
W bieżącym roku szkolnym chcąc zachować tradycje
śpiewania kolęd pomimo pandemii, każda grupa przygotowała krótki występ, który został nagrany. Przygotowane
filmy zostały umieszczone na stronie internetowej naszej
placówki. Maluszki, średniaki i starszaki śpiewały i grały
małemu Jezuskowi jak potrafiły najlepiej. Tego dnia nie
zabrakło znanych i lubianych kolęd: „Pójdźmy wszyscy do

stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”, Lulajże, Jezuniu”. Łamiąc
się opłatkiem życzyliśmy sobie wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Nauczycielki
fot. z archiwum szkoły

Gminne Przedszkole w Końskowoli
Na pewno każdy z Was w swoim życiu zrobił niejedną plamę, która nie tylko była „dziełem” plastycznym, ale również i udręką dla mamy, która musiała
wybawiać ją z bluzki czy spodni.
W tym miejscu możemy zadać sobie pytanie: Czy
wszystkie plamy są takie same? Oczywiście, że nie!
Ich rodzaj zależy od wykorzystanych narzędzi i materiałów plastycznych. Mogą być stemplowane, rozlewane, nakładane gąbką lub szpachelką.
Okazuje się, że plama żyje własnym życiem. Może
stać się gałązką, płatkiem śniegu, zimową zamiecią.
Za pomocą dwóch barw i plam przedszkolaki na zajęciach kółka plastycznego, wyczarowały zimowy las.
Jolanta Wawer
fot. z archiwum przedszkola

Sekrety feretronu
„Fara Końskowolska” obecnie finalizuje projekt konserwacji feretronu z XVIII/XIX w. z dwoma obrazami: Matka Boska z Dzieciątkiem
i Przemienienie Pańskie, finansowane z dotacji fundacji PZU.
Kiedy wybieraliśmy z księdzem
proboszczem obrazy najbardziej
zniszczone, wymagające szybkiej pomocy konserwatorskiej naszą uwagę
obok Matki Boskiej Czytającej zwrócił
wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zdemontowany z feretronu.
Nie wiemy od jak dawna malowidło przedstawiające Maryję było
przechowywane oddzielnie. Miało
duży ubytek płótna przy dolnej kra16

Stan obrazu przed renowacją

wędzi, mocno zabrudzoną i pociemniałą powierzchnię, a warstwę malarską
spękaną i uszkodzoną przez szkodniki.
Rama feretronu i jej podstawa nosiła
ślady kilku przemalowań oraz żerujących w drewnie owadów. Brakowało w
niej też niektórych elementów snycerskich. W ramie znajdował się pozostawiony, drugi obraz „Przemienienie Pańskie”. Projekt prac konserwatorskich
zaproponowany przez p. Magdalenę
Gawłowską miał na celu przywrócenie dawnej świetności feretronu,
z zachowaniem oryginalnych zdobień
i złoceń elementów drewnianych oraz
oczyszczenie z brudu i zanieczyszczeń
obu obrazów wraz z uzupełnieniem

Zdjęcie rentgenowskie obrazu „Przemienienie Pańskie”

ubytków warstwy malarskiej.
Prace przy ramie i obrazach przebiegały równolegle.
W trakcie demontażu feretronu pojawiły się pierwsze niespodzianki. Okazało się, że schowane pod ramą fragmenty malowidła ,,Przemienienie Pańskie” znacznie różnią się
kolorystycznie od całości. Wykonane zdjęcia rentgenowskie potwierdziły przypuszczenie, że obraz został przemalowany. Poprzedni obraz także przedstawiał scenę przemienienia Jezusa na górze Tabor, ale został namalowany
w zupełnie innym, bardziej barokowym stylu. Postaci Jezusa, apostołów i proroków są większe, bardziej zamaszyste
i pełne ekspresji, sugerując tym samym powstanie obrazu w XVII w. Biorąc pod uwagę stan zewnętrznej warstwy
malarskiej, po konsultacjach z urzędem konserwatorskim
w Lublinie, została podjęta decyzja o pozostawieniu przemalowania pochodzącego z XIX w. jako wersji ostatecznej.

Rama, po stronie, gdzie znajdował się wizerunek Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, także skrywała sekret. Był to pasek tkaniny, pokryty farbą, szerokości kilku centymetrów.
W pierwszym etapie prac stanowił zagadkę, bowiem nie
pasował do przechowywanego osobno malowidła. Po
oczyszczeniu powierzchni obrazu z brudu, kurzu i starych
warstw werniksu, pobrano próbki warstwy malarskiej do
badań stratygraficznych i fizykochemicznych. Okazało się,
że obraz był dwukrotnie przemalowany. Po raz pierwszy
w XVIII w., o czym świadczyła obecność barwnika-błękit
pruski. Drugi raz w XIX w., co potwierdził barwnik - błękit
kobaltowy. Przemalowanie pochodzące z XIX w. jest zgodne z datowaniem całego feretronu. W pierwotnej warstwie obrazu były użyte dwa barwniki, których zastosowanie może przesuwać datę powstania nawet na XVI w.,
są to smalta-barwnik niebieski, będący w powszechnym

Feretron i jego elementy snycerskie - stan przed renowacją
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Obraz z widocznymi śladami odcięcia klucentymetrowego
paska malowidła

użyciu do końca XVIII w. i zieleń miedziowa- syntetyzowana laboratoryjnie i stosowana od XVI w.
Po zdjęciu dość grubej (ok 2 mm) warstwy przemalowań można było spojrzeć na przepiękny wizerunek Matki
Boskiej Śnieżnej - Zwycięskiej - Różańcowej. Pojawiło się
też rozwiązanie wcześniejszej zagadki. Obraz Matki Boskiej
Śnieżnej musiał wcześniej funkcjonować jako osobny wizerunek, czczony przez wiernych, który z nieznanych przyczyn został zmniejszony, przez obcięcie kilkucentymetrowego paska malowidła i umieszczony w ramie feretronu.
Dawniej wierni spoglądali w subtelne, uduchowione
twarze Matki i Dzieciątka. Przenikliwe, wyraziste oczy
obojga. Podziwiali odwzorowane z najdrobniejszymi szczegółami włosy, czy detale stroju. Maryję miękkimi fałdami
otula błękitnoszary płaszcz (charakterystyczny odcień dla
lekko wyblakłej smalty), którego brzegi ozdobiono złotą
lamówką. Na welonie nad czołem widnieje złoty krzyż, zaś
na prawym ramieniu uwagę skupia ośmioramienna gwiazda. Karminowa suknia załamuje i odbija refleksy światła,
podkreślając biel chusteczki trzymanej w dłoni. Mały Jezus
ubrany jest w miniaturę starożytnego patrycjuszowskiego,
senatorskiego stroju w przepięknym złotawym odcieniu.
Na stópkach ma sandałki, a w dłoni trzyma Pismo Święte spięte klamrami. W tle widnieje rozświetlone blaskiem
słońca otwarte niebo. Patrząc na przedstawione postacie
można podziwiać niezwykły warsztat twórcy i walory artystyczne obrazu.
W płótnie, na wysokości skroni obu postaci widoczne
były ślady mocowania koron. W inwentarzu dóbr kościel18

nych z 1722 roku, przygotowanym na wizytację biskupią,
znalazł się zapis o obrazie Błogosławionej Dziewicy Maryi
Różańcowej z koronami z blachy srebrnej, złoconej, wieńcem z rubinów i 12 gwiazd srebrnych przyozdobionych,
w całości sumptem obecnego prepozyta fundowanych.
W tym czasie funkcję końskowolskiego proboszcza pełnił
Andrzej Stanisław Tucci, kanonik inflancki, później kanonik katedralny kamieniecki. Obraz posiadający takie wota
musiał mieć ogromne znaczenie zarówno dla kultu Maryi,
jak i wiernych. W tym samym inwentarzu opisany jest inny
wizerunek Matki Boskiej - Częstochowskiej - znajdujący się
w kaplicy Lubomirskich, z podaną dokładną liczbą i rodzajem kamieni oraz pereł zdobiących obraz.
***
Czym różnią się te przedstawienia NMP? Jakie niosły
przesłanie? O jakiej historii opowiadają?
Średniowieczna legenda wiąże wizerunek NMP z papieżem Liberiuszem i patrycjuszem Janem. W poł IV w.,
w początkach chrześcijaństwa papież i patrycjusz mieli
podobny sen, w którym Jan otrzymuje polecenie budowy bazyliki poświęconej Matce Boskiej w miejscu, gdzie
spadnie śnieg. Następnego dnia całe wzgórze Eskwilinu
pokrył świeży śnieg, mimo iż był to 5 sierpnia i w Rzymie
panowały wielkie upały. Natychmiast ruszyła budowa
rozplanowanej przez papieża świątyni, a zamieszczony
w bazylice wizerunek Maryi, otoczony kultem, na pamiątkę tego wydarzenia nazywano obrazem Matki Boskiej
Śnieżnej.
Złoty krzyż umieszczony nad czołem NMP oznacza, że

Obraz przygotowany do przemalowania i naprawy

jest Matką Zbawiciela. Gwiazda na ramieniu przypomina
o Jej dziewiczym poczęciu i tym, że prawdziwy Bóg i Człowiek narodził się z najczystszej Dziewicy. Maryja trzyma
Dzieciątko na lewym ramieniu, podtrzymując jego nogi
złączonymi dłońmi. Dwa palce prawej dłoni wyprostowane, skierowane do dołu podkreślają unię dwóch natur
Jezusa Chrystusa – Boga i człowieka, pozostałe trzy połączone ze sobą, wskazują na trzy Osoby Trójcy Świętej.
Gest ten powtarza Dzieciątko, jedną ręką trzymając biblię,
a drugą błogosławiąc i jednocześnie wskazując na ramię
Matki. W lewej dłoni Maryi widzimy białą chustę - starożytny symbol władzy cesarskiej. W rzymskim pierwowzorze widoczny jest także pierścień senatorski na palcu MNP,
znak dostojeństwa. Te ziemskie atrybuty najwyższej władzy miały podkreślać duchowe dostojeństwo Matki Boga,
a chustę w następnych wiekach odczytywano również
jako wyraz matczynej troski o ludzi.
Tradycja podaje, że podczas straszliwej epidemii dżumy
w Rzymie w 590 roku, papież Grzegorz Wielki nosił ten obraz w procesji błagalnej, prosząc Boga o ocalenie Miasta.
Po tym wydarzeniu zaraza ustąpiła i rozwinął się szczególny kult Matki Bożej czczonej w tym wizerunku.
Kolejnym wydarzeniem mającym wpływ na rozprzestrzenianie wizerunku i kultu Matki Boskiej Śnieżnej była
zwycięska bitwa z Imperium Osmańskim pod Lepanto 7
października 1571 roku i decyzja papieża Piusa V pozwalająca na wykonywanie kopii obrazu. Przed bitwą papież
zmobilizował Europę do modlitwy różańcowej. Sam nosił
otoczony kultem wizerunek w procesjach pokutnych uli-

cami Rzymu. Od tego czasu obok nazwy Śnieżna pojawia
się zamiennie Zwycięska i Różańcowa i w jednym przedstawieniu je łączy.
Generał zakonu jezuitów Franciszek Borgiasz pragnął,
by cudowny obraz był znany w całym chrześcijańskim
świecie. Za sprawą zakonu jezuitów takie przedstawienie
NMP dotarło na ziemie polskie, a zwycięska bitwa pod
Chocimiem 9 października 1621 roku, uznana za triumf
chrześcijaństwa nad islamem spopularyzowała kult Matki Boskiej Zwycięskiej. Święto ustanowione przez papieża
Grzegorza XV na 10 października połączyło chwałę Zwycięstwa i Różańca w jednym wspomnieniu, a obraz Matki
Boskiej Śnieżnej, obok wizerunku jasnogórskiego stał się
najczęściej spotykanym na ziemiach polskich.
Nie wiemy kiedy ,,nasza” Matka Boska zawitała do Końskowoli i prawdopodobnie nie da się tego jednoznacznie ustalić. Inwentarze sporządzane przy okazji wizytacji
biskupich rzadko dokładnie opisywały istniejące obrazy,
raczej podawały ogólną ich liczbę i rozmieszczenie w ołtarzach. Nie wiemy także, gdzie dokładnie powstał i kiedy. Najprawdopodobniej był to przełom XVI i XVII w. lub
pierwsza połowa XVII w.
Biorąc pod uwagę ówczesnych właścicieli i proboszczów można wiązać pojawienie się wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z wieloma postaciami. Począwszy od synów
Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego i jego
wnuków, poprzez Łukasza Opalińskiego, marszałka nadwornego koronnego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, na Adamie Mikołaju
19

nie innym kościele, a dopiero po gruntownym remoncie
końskowolskiej fary został do niej ofiarowany - już za czasów fundatora koron Andrzeja Stanisława Tucci.
Przeprowadzona konserwacja i renowacja XIX-wiecznego feretronu pozwoliła odkryć kolejne niezwykle cenne
zabytki Końskowoli mające wartość artystyczną i historyczną. Obrazom, które w przeszłości były obiektem kultu, przywrócone zostało należne im miejsce. Ocalone od
nieodwracalnego zniszczenia, wzbogaciły naszą wiedzę
o dziejach fary i pozwoliły na nowo docenić działania podejmowane przez pokolenia właścicieli i proboszczów.
Projekt ten wymagał środków, stało się to możliwe dzięki dotacji z Fundacji PZU, o którą wystąpiło Towarzystwo
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego ,,Fara Końskowolska”
i środków własnych. Całość prac przy obrazach wykonała
p. Magdalena Gawłowska, nadzorując prace w drewnie
i złocenia. Jak wiele starań, czasu i wysiłku wymagał feretron oraz obrazy, najlepiej oddają zdjęcia.
Barbara Stefanek-Nowacka
Prezes Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
„FARA KOŃSKOWOLSKA”
fot. Barbara Stefanek-Nowacka i Magdalena Gawłowska

Feretron z odnowionym obrazem „Przemienienie Pańskie”

Sieniawskim, hetmanie wielkim koronnym kończąc. Włodarze ci podróżowali do Włoch i Rzymu, tam mogli zobaczyć obraz, zapoznać się z kultem i zlecić namalowanie
kopii.
Przełom XVI i XVII wieku, to czas, kiedy proboszczem
końskowolskim został kilkukrotny rektor Akademii Krakowskiej Andrzej Schoeneus. W Krakowie pod koniec XVI
w. była już czczona Matka Boska Zwycięska. Z rodziną Tęczyńskich związany był Piotr Skarga, jako wychowawca synów Andrzeja, wojewody krakowskiego, późniejszy kaznodzieja i jezuita. Jeśli podtrzymywał kontakty z następnym
pokoleniem, to należąc do zakonu, który popularyzował
takie przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, mógł
mieć wpływ na pojawienie się obrazu. Prawdopodobne
jest także, iż wizerunek pierwotnie znajdował się w zupeł-

źródło:
Michał Tomasz Gronowski OSB
- Matka Boża Śnieżna (Sancta Maria Maior/Salus Populi Romani)
w Polsce. Prolegomena do badań nad rozwojem kultu i wizerunku.
w: „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” wyd. KUL Jana Pawła II 2018
- Tyniecki „zaginiony” obraz Matki Bożej Śnieżnej w: Portal o duchowości momastycznej.
- Inwentarze kościelne
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Kobiety Końskowoli
Elżbieta Millerówna - cicha bohaterka,
powstańcza kurierka
Powstanie styczniowe to pierwsza polska insurekcja gionie były Puławy, gdzie funkcjonował Instytut Politechnarodowa, w której istotna rola przypadła kobietom. niczny i Rolniczo-Leśny, ale ogniskami tej działalności były
Kobiety ze wszystkich stanów, przystąpiły do powstania również pobliskie miejscowości: Kazimierz, Końskowola,
i z ogromnym zaangażowaniem pełniły funkcje łączniczek, Kurów, Opole, Pożóg, Wąwolnica i Włostowice. Łącznizwiadowczyń, adiutantek i sanitariuszek. To one najczę- kiem między patriotycznymi kółkami wśród młodzieży na
ściej przechowywały broń, ukrywały
Lubelszczyźnie był 20-letni przywódca
rannych powstańców, a walczących
organizacji spiskowej Leon Frankowzaopatrywały w mundury i żywność.
ski. Człowiek ambitny, bezgranicznie
Zakładały szpitale, w których otaczano
oddany sprawie powstańczej, ale bez
opieką wszystkich rannych, bez względoświadczenia wojskiego. Doskonale
du na stronę po której walczyli. Wiele
charakteryzuje go wielokrotnie cytokobiet angażowało się w pracę organiwany później fragment wygłoszonezacji charytatywnych, które wspierały
go przez niego przemówienia: „Na co
rodziny poległych i zesłanych na Sybir
wam broń? Kijami zdobędziecie na
oraz rannych w bitwach weteranów.
Rosjanach karabiny, z karabinami arPolki wielokrotnie udowodniły, że
maty, a z tymi Modlin i Warszawę”.
w wielu sytuacjach radzą sobie nie goKolejną ważną osobą, która oderzej niż mężczyźni. W warunkach eksgrała ważną rolę w życiu Elżbiety Miltremalnych, kiedy zagrożone były warlerówny był 23-letni porucznik, Polak
tości narodowe, w obronie ojczyzny
- Feliks Oktawian Szukiewicz herbu
zdolne były poświęcić swoje mienie,
Odrowąż. Był on oficerem artylerii,
zdrowie, a nawet życie. Kobiety niew jednostce rosyjskiej. Kwaterował
jednokrotnie uczestniczyły w bitwach
w zajeździe w Końskowoli od 1862
i potyczkach ramię w ramię z mężczyroku prowadząc nudne, „psie życie”.
znami, wykazując się wielkim hartem
Skracał sobie wlokący się czas rozRyngraf z herbem powstania
ducha, odwagą i patriotyzmem. To
myślaniami nad kwestią broni dla
styczniowego:
kobiety pod nieobecność walczących
przyszłego powstania. Jeszcze w PeHerb Korony (Biały Orzeł), Litwy (Pogoń)
i poległych mężczyzn były gwarantersburgu porucznik należał do rewoi Rusi (Michał Archanioł)
tem ciągłości tradycji, przekazywania
/pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
lucyjnego związku wojskowych i był
historii oraz kultywowania pamięci
w kontakcie z Zygmuntem Padlewo bohaterach narodowych. I to one, co równie ważne, go- skim. Można poznać bliżej jego poglądy poprzez przyspodarowały w majątkach – jeśli ich car nie odebrał – któ- toczenie zapisków z notatnika prowadzonego wówczas
re utrzymywały rodziny i pozwalały kształcić dzieci.
przez niego: Znając ogromną przewagę sił tej strony wojuMożna by było przytoczyć długą listę kobiet, które są jącej, która rozporządza artylerią, a widząc, że przyszłym
potwierdzeniem wymienionych działań. Jedną z takich hufcom narodowym będzie jej właśnie najbardziej brakocichych bohaterek powstania styczniowego była Elżbieta wać, zacząłem projektować konstrukcję drewnianą, obitą
Miller (Muller, Mueller, Müller).
żelaznymi obręczami armatki, z której w lasach, na bliską
W książce pt. „ O kobietach - żołnierzach w powstaniu metę dałoby się choć parę razy sypnąć kartaczami. Szukiestyczniowym” Marii Złotorzyckiej jest wzmianka o Elż- wicz pokrywał rysunkami i obrachowaniami całe arkusze,
biecie: Elżbieta Mullerówna nosiła nazwisko niemieckie, aż wreszcie udało mu się „zaprojektować coś pośredniego
ojciec jej był z pochodzenia Niemcem, z rodziny osiadłej pomiędzy armatą a moździerzem, coś mogącego według
w Końskowoli w Lubelskiem. Matka była Polką. Elżbieta teorii wytrzymać kilka strzałów”. W zapiskach zawarty
czuła się również Polką i każda wieść ze stolicy w okresie jest też sposób transportowania projektowanej armaty.
przedpowstaniowym wywoływała w jej sercu pragnienie Doszedł on do przekonania, że najlepszym rozwiązaniem
poświęcenia się dla sprawy narodowej. Mieszkała w domu będzie umieszczenie jej z przodu chłopskiego wozu.
swojego dziadka - jedynej bliskiej osoby - który prowadził
W książce Marii Złotorzyckiej jest mowa o relacjach
niewielki zajazd. Pomagała mu w pracy.
przyjaźni między młodym oficerem a Elżbietą Millerówną:
Młoda, osiemnastoletnia Elżbieta współpracowała On mówił jej o bliskiej walce z caratem, ona słuchała rozz organizacją spiskową jeszcze przed wybuchem powsta- promieniona.(...) Pewnego razu Elżbieta szepnęła Szukienia. Głównym ośrodkiem konspiracyjnym w naszym re- wiczowi, że i ona wybiera się do powstania. Pochwalił ją
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i powiedział, że będzie dużo roboty z przygotowaniem
szarpi* i opatrunków oraz w szpitalach. Odpowiedziała mu na te pochwałę - „Skubanie szarpii pozostawmy
osobom starszym i słabym. W razie potrzeby utrzymam
w ręku karabin jak każdy mężczyzna. Chcę być tam, gdzie
trzeba odwagi i poświęcenia... Jestem gotowa pójść
w ogień.” Stała się cicha, zamknięta i skupiona spokojem
powziętego postanowienia.
Młodość i umiłowanie ojczyzny ponad wszystko, to cechy łączące Elżbietę Miller, Feliksa Szukiewicza oraz Leona
Frankowskiego.
***
Jak wyglądał wybuch powstania styczniowego w naszym
regionie? W dniu 22 stycznia 1863 roku prawie wszyscy
słuchacze Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego,
zgromadzili się pod Świątynią Sybilli w puławskim parku

Adam Chmielowski - student - fot.
ok. 1862 r. W roku przeniesienia Instytutu
Politechnicznego Rolniczo-Leśnego
z Warszawskiego Marymontu do Puław.
Zdjęcie udostępnione przez Archiwum
Zgromadzenia Albertynek Posługujących
Ubogim w Krakowie.

Zdjęcie powstańców styczniowych. Adam Chmielowski przyszły brat Albert - stoi w górnym
rzędzie, drugi od prawej.
Zdj. domena publicza

i zaprzysięgli sobie braterstwo oraz walkę na śmierć i życie. Wśród studentów, którzy stanowili „kwiat młodzieży
polskiej” byli między innymi: Adam Chmielowski - późniejszy święty, Brat Albert oraz Maksymilian Gierymski wybitny artysta – malarz. W jego przyszłej twórczości pojawiała
się często tematyka powstańcza.
Zebrani w liczbie około 600 osób, głównie studentów
i zaprzysiężonych chłopów z okolicznych wiosek przystąpili do powstania. Oddział stu włościan na plac zborny
przyprowadził z Włostowic proboszcz w komży i z krzyżem
w ręku. Powstańcy byli słabo uzbrojeni: w kosy, kije, siekiery, trzy dubeltówki, jeden pałasz i dwa pistolety. Pełni
nadziei i wiary w zwycięstwo, na czele z Leonem Frankowskim mieli za zadanie uderzyć na Końskowolę. Rozbić tam
stacjonującą, świetnie uzbrojoną rosyjską jednostkę pod
dowództwem pułkownika Burego „carskiego służbisty
* szarpie - materiał opatrunkowy do opatrywania skaleczeń i ran
stosowany przed wynalezieniem gazy. Przygotowywano je z płótna
rwanego w pasy. Szarpiąc nitki tkaniny powodowano rozluźnienie
splotu przez co tkanina lepiej wchłaniała wydzieliny z ran. (wikipedia)
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i bezmyślnego okrutnika”. Dowódca garnizonu, miał swoich informatorów w Puławach i został ostrzeżony o planowanej akcji, dlatego rozkazał wytoczyć działa na drogę,
którą obsadził kompanią wojska, a wszystkich podejrzanych kazał aresztować. Tak przygotowany czekał na gości
z Puław. Nietrudno przewidzieć jaki byłby finał tej eskapady, gdyby nie poświęcenie młodej Końskowolanki Elżbiety Millerówny. Feliks Szukiewicz podzielił się z nią swoimi
obawami o niechybnej rzezi. Elżbieta dowiedziawszy się
o zdradzie i gotowości bojowej Rosjan, nie bacząc na przenikliwe zimno i rzęsiście padający deszcz, blada z przerażenia wybiegła z domu, w tym w czym stała. Pędem udała
się, by powiadomić powstańców o niebezpieczeństwie.
W książce M. Złotorzyckiej czytamy: Wróciła późną nocą
przemoczona do suchej nitki, w poszarpanej odzieży i wykoślawionych butach. Biegła bowiem w tę zimną, dżdży-

stą noc przez pola i lasy, na przełaj, byle prędzej. Dotarła
wreszcie do oddziału Puławian.(...) Z początku nie chciano
dać wiary tym informacjom, poznał ją jednak Władysław
G. uwierzył i zarządził marsz w innym kierunku.

Tablica znajdująca się na ścianie przy głównym wejściu do Pałacu
Czartoryskich w Puławach, po lewej stronie.

Zaniechano ataku na Końskowolę
i w ten sposób oddział tego dnia został ocalony od klęski. W skutek przeziębienia Elżbieta Miller zachorowała
na zapalenie płuc. Maria Złotorzycka
pisze: W malignie będąc szeptała tylko o grożącym oddziałowi powstańczemu niebezpieczeństwie.
Daremną okazała się opieka dziadka i pomoc lekarza. Swój czyn przypłaciła ciężką chorobą, a w konsekwencji śmiercią.
Ta bohaterska kobieta była pierwszą ofiarą powstania styczniowego
w naszym regionie.
Inna wersja wydarzeń mówi, że powstańcy zaalarmowani racami świetlnymi błyskającymi nad Końskowolą,
zawrócili z drogi. Po paru dniach zebrał się w Kazimierzu na nowo, powiększony oddział o grupę młodzieży
i kleryków z Lublina oraz trupę teatralną Okońskiego. Ze zgromadzonych
powstańców utworzono „Oddział Lubelski”. Leon Frankowski mianował
na jego dowódcę Antoniego Zdanowicza z Markuszowa, byłego oficera. Oddział ten został rozgromiony

Pomnik ufundowany w hołdzie
Powstańcom Styczniowym oraz św. Bratu
Albertowi przez Społeczeństwo Ziemi
Puławskiej przy parafii pw. Św. Brata
Alberta w Puławach.

w dniu 8 lutego 1863 roku pod Słupczą. Walczył tam siedemnastoletni
Adam Chmielowski, któremu udało
się uratować z rzezi. Usiłował przedostać się za granicę, ale pochwycony
przez Austriaków, został zamknięty
w twierdzy w Ołomuńcu. Uciekł stamtąd i ponownie przystąpił do powstania. W kolejnej potyczce pod Mełchowem, ciężko ranny dostał się do
niewoli rosyjskiej, gdzie amputowano mu strzaskaną nogę, a następnie
na polecenie generał-gubernatora
Berga zwolniono, a właściwie zaniechano aresztu. Adam Chmielowski,
został świętym - wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II - 23 czerwca
w 1983 roku.
Natomiast Feliks Oktawian Szukiewicz, po wybuchu powstania porzucił
służbę w wojsku rosyjskim i udał się w
augustowskie, gdzie pierwsze miesiące spędził w oddziale Józefa Ramontowskiego, a następnie uformował
szósty oddział powstańczy, którego
został dowódcą. Po klęsce powstania
styczniowego, wraz z żona Bronisławą
(która też brała udział w powstaniu)
i córką Antoniną wyemigrował do
Szwecji, gdzie z rodziną zamieszkał w
Sztokholmie. O Elżbiecie Millerównie
możemy przeczytać w jego pamiętniku z tamtych dni.
***
Po upadku powstania, na mocy dekretu cara Aleksandra II, w 1870 roku,
za liczny udział mieszkańców w tym
zrywie narodowo - wyzwoleńczym,
w ramach represji odebrano Końskowoli prawa miejskie. Powstanie powstrzymało procesy wynarodawiania
i pozwoliło Polakom zachować własną tożsamość aż do czasów odzyskania niepodległości. Pamięć o nim
była pielęgnowana przez długie lata.
W domach uczono patriotycznych pieśni, odwiedzano mogiły i pola bitew.
Obecne rozpoczęte starania władz
Gminy Końskowola i zgoda większości
mieszkańców na działania w kierunku odzyskania praw miasta przywracające sprawiedliwość dziejową doprowadzą do tego, że ukaz carski po
przeszło 150 latach przestanie wreszcie obowiązywać.
Dorota Chyl
fot. Michał Pytlak (4)

Grupa studentów z Instytutu
Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego pod
przewodnictwem Leona Frankowskiego,
z grupą włościan uzbrojonych
w kosy (razem w liczbie około 800
powstańców) zebrała się w na drodze
do Mięćmierza. 1-go lutego 1863 roku
opuszczając Kazimierz Dolny spotkali
się w tym miejscu pod drewnianym
krzyżem, aby stąd wyruszyć w dalszą
drogę. Po odmówieniu modlitwy pod
przewodnictwem kapelana zgrupowania
kazimierskiego jedna z grup powstańców
udała się do przeprawy przez Wisłę
w pobliskim Mięćmierzu, a druga grupa
ruszyła pieszo w górę Wisły przeprawiając
się na drugi brzeg dopiero w Piotrawinie,
by potem, już pod Sandomierzem, stoczyć
bitwę z wojskiem carskim koło wsi Dwikozy
i Słupczy 8 lutego 1963 roku.
(http://www.wkazimierzudolnym.pl/
Tadeusz Strzępek)

W artykule korzystałam z książki:
„O kobietach – w powstaniu
styczniowym” Maria Złotorzycka,
wyd. w 1972 r. PZWS w Łodzi
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Twórczość naszych czytelników
Światło

Klara Skwarek
Najpierw w mojej głowie było światło, podglądane
ze skrzypiących starych schodów na strych. Światło,
które prześwitywało pomiędzy deskami ścian i dachu
strychu starego domu. Tego samego strychu, na który
miałam absolutny zakaz wchodzenia. Zakaz, od babci
Marysi oczywiście, której przyszło strzec swojej pierwszej i ciekawej świata wnuczki.
Skradałam się więc przez cały korytarz kamienicy
czynszowej, aż do tych schodów. Potem po tych schodach, na drżących nogach podglądałam śpiącego na
strychu kota babki Dąbrowskiej i oczywiście te świetliste pręgi światła, w których najpiękniej na świecie
wirował kurz. To była pierwsza zabawa z dzieciństwa
i pierwsze zamyślenia mojego życia.
Nasz dom zamieszkiwało 3 rodziny - nasza, rodzina
Gozdków i babka Dąbrowska. Mieszkanie babki mieściło się na końcu drewnianego korytarza, które właścicielka zajmowała razem z kotem oraz całą plejadą gwiazd
lat siedemdziesiątych. Gwiazdy polskiego kina i polskiej
sceny muzycznej marszczyły się z pofalowanych gazetowych zdjęć poprzyklejanych do drewnianych ścian, pokoju babki. Tak ją właśnie wszyscy nazywali. Pamiętam,
że to zakradanie się na strych było okraszone lękiem nie
tylko przed przyłapaniem przez moją babcię, ale także
przed tą zdziwaczałą staruchą, jej rozdartym kotem
i łypiącymi na mnie ze ścian Karelami Gotami i takim innymi. Wszyscy oni w brudnym pokoiku ze złachmaniałą
firanką, wyglądali jak groźne portrety przodków.
Nasz dom mieścił się przy ulicy Rynek 34 i od tej
strony moim zdaniem był to najładniejszy dom przy
całej ulicy. Zbudowany z ciemnego impregnowanego
drewna, miał stożkowaty dach i szpiczastą werandę, na
którą wchodziło się po potężnych, szerokich i kamiennych schodach. Mimo że były wysokie i w niektórych
miejscach trochę wytarte od ludzkich stóp, to chodziło
się po nich bezpiecznie. Często gapiłam się na te ślady
po chodzących i próbowałam kamieniem sfalsyfikować
jakiś nowy „wychodzony” ślad. Pomimo długiego tarcia
stopnia, nic się nie udawało. Wtedy chyba jakoś pierwszy raz zdałam sobie sprawę z istnienia czasu...
Weranda była piękna i przestronna. Miała ławkę i barierkę z grubych drewnianych bali. Pod werandą było
zejście do suteren, w których mieliśmy piwnicę, komórkę i pralnię. Podobno przed moim przyjściem na świat
tam także się mieszkało - zwłaszcza w czasie upałów. Ja
jednak pamiętam w tym miejscu tylko pralnię - czyli coś
co pewnie kiedyś było pokojem, tyle że z twardą ziemią
zamiast podłogi. Stały tam meble dla rodziców, na jakąś dziwną i niezrozumiałą przyszłość... Jakiś regalik „na
wysoki połysk”, który wszyscy oglądali z zachwytem,
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a mnie podobały się wyłącznie rozsypane w nim szklane kulki, które podobno połykały wilgoć... i lustra…
Bardzo lubiłam ten jakiś sobotnio-niedzielny nastrój
w suterenowej izbie. Może tam właśnie kąpaliśmy się
w sobotnie wieczory… A może przypominał mi ten miły
zapach prania i pianę unosząca się znad pralki (Frani oczywiście)… zapach gotującej się w kotle pościeli
w mydlanych płatkach...
W suterenie były chyba jeszcze dwa pomieszczenia.
W jednym kiedyś biegał zabijany, przez babcię indyk
bez głowy. Trochę mnie to śmieszyło, ale tylko do czasu.
Kiedy po kilku dniach zobaczyłam ślady krwi na piasku
w piwnicznej izbie, wtedy obudził się we mnie lęk. Zupełnie jakby ślady po śmierci mogły być straszniejsze od
niej samej... W innym z pomieszczeń trzymaliśmy węgiel, drewno, kartofle… i może rower...
Na werandzie powyżej było bezpiecznie i pięknie.
Można było stamtąd obserwować duże samochody ciężarowe (to była nie lada atrakcja) i ludzi idących z pracy
lub do pracy - głównie na Gofabet. Także sąsiadów i pana
Graczykowskiego sprzedającego brzoskwinie. A czasem
w sobotę jakiś ślub - bo niedaleko był kościół. Zdarzały
się także pogrzeby, no bo na wprost nas zaczynała się
ulica Cmentarna... Albo pochody pierwszomajowe…
Ale najpiękniej na świecie było siedzieć na werandzie, jeść kanapkę i patrzeć na świat... Oprócz mnie
chętnie tę rozrywkę podzielała babka Dąbrowska i mój
stryj Józek, zwany w gronie swych licznych kolegów
Bambułą – z powodu mocy swego głosu... Gdy padał
deszcz, to na werandzie było bezpiecznie i sucho… Choć
babcia Marysia chyba bała się zostawiać mnie samej
w tym miejscu w burzę. Zresztą zawsze mówiła, że woli
mnie mieć na oku, bo ten Szkudnik (czyli ja) zaraz coś
wyszkudzi...
Z tyłu naszego domu było długie i wąskie podwórko.
Nasz dom miał dwa wejścia - jedno od ulicy, to z kamiennymi schodami, a drugie od podwórka, przy schodach na zakazany strych i przy „siedzibie” babki Dąbrowskiej. To drugie wejście było mniejsze i prowadziło
jakby do innego świata. Tamten świat pociągał mnie
na równi z tym od ulicy... Zresztą ciekawość świata to
był mój kolejny przymiot. Ciągle gdzieś mnie pchało
i ciągnęło. Musiałam zawsze iść gdzieś sobie… Oglądać
różne rzeczy. Była to przyczyna wielu nieporozumień
i kłótni w domu rodzinnym. Jak wtedy kiedy miałam
lat kilkanaście… I jak dwadzieścia, gdy zaznałam smaku autostopu i tego co można zobaczyć trochę dalej niż
w Gorzkowicach...
Wracając jednak do spraw podwórkowych, to wzdłuż
podwórza ciągnęła się kamienica, gdzie mieszkały dwie

rodziny państwa Graczykowskich. Jedna z pań Graczykowskich była chuda, wysoka i nigdy się nie uśmiechała... Jej czarne, kręcone i drobne loczki, przysłaniały nieco za duże cygańskie kolczyki. Druga pani Graczykowska
była pulchna i zawsze potrafiła zaczepnie zagaić. Miała
jasne loki i chyba ją lubiłam bardziej. Podejrzewam, że
to ona nauczyła mnie wierszyka o zalotach pająka...
W ogrodzie na gruszce zakochał się pająk w muszce
-Muszko! Ja cię kocham szalenie! Ja się z tobą ożenię!
-Cooo?! Ja, taka piękna muszka miałabym wyjść za
żółtobrzuszka...? Nigdy na to nie pozwolę! Starą panną zostać wolę!! ( i tu następowało tupnięcie nóżką
paroletniej Kasi, która podobnie jak muszka nie chciała
wyjść za żółtobrzuszka).
W ogóle pani Graczykowska od wierszyka kojarzy mi
się z zapachem lata i owoców... Może to dlatego, że jej
mąż przed naszym domem, na ulicy sprzedawał zawsze
ze skrzynek jabłka, gruszki i brzoskwinie z piękną, kosmatą, miękką skórką. Te owoce, które były przez mnie
codziennie, od nowa, skrycie pożądane. Dzięki panu
Graczykowskiemu poznałam też sekrety obsługiwania
wagi. Urządzenie to oczarowało mnie, tak bardzo, że
uważałam je za należące do świata czarów.
W moim dzieciństwie było całe mnóstwo ciepłego rozkosznego lata. Może to tak już jest, że jak ktoś
przychodzi na świat latem, to i lato mocniej pamięta.
A może dlatego, że tamte lata były dla mnie najbardziej
wyjątkowe. Nawet w świetle słońca było wtedy więcej
światła przytulności i jakiegoś, jakby złota… Być może
to był czar dzieciństwa, a może naprawdę światło teraz
jest jakieś inne...
Kamienica dwóch rodzin Graczykowskich była długa,
piętrowa i wysoka. Cała z czerwonej cegły wyglądała
prawie jak angielska willa z filmu „Zaczarowany ogród”.
Miała w sobie jakąś dostojność i tajemniczość, może
dlatego, że widywałam ją raczej z zewnątrz, a wnętrza
mogłam sobie tylko wyobrażać. Chociaż nie... Kiedyś
pani Graczykowska zawołała mnie po coś do siebie i pamiętam, że bardzo mi się u niej podobało. Musiała mieć
jakoś tak ładnie… Jak przez mgłę pamiętam jakiś obraz,
lampę nocną, duże fotele, kanapy i kapy. Wszystko było
ciepłe i przytulne, tak jak sama pani Graczykowska.
Naprzeciw kamienicy Graczykowskich stał rząd drewnianych komórek, w których ktoś czasem majsterkował
lub czegoś szukał... Dalej po dwóch stronach uprawiano
maleńkie ogródki, w których podglądałam jak rośnie
fasola i marchewka. Dziwiło mnie bardzo ogrodzenie
ich siatką na terenie podwórza, ale chyba tam wszyscy
wszystkim nie dowierzali. Dalej po lewo był bardzo wysoki płot i nie wiem co było za nim, przynajmniej na
tym etapie historii. Po prawo jakieś drzewka, krzaki,
a za nimi mieścił się nasz drewniany ustęp. Dalej na
wprost naszego domu zamykała podwórko ogromna
stodoła i wielkie drzewo przed nią. Tam już nie docierał smród z wychodka, więc można było bawić się bez
przeszkód... To było chyba moje ulubione miejsce, bo
stamtąd łatwo można się było wymknąć dalej w świat…

Bez lęku, że babcia będzie się niepokoić. Dlaczego? Bo
gdy namierzyła mnie tam bawiącą się ze dwa razy z rzędu, to uznawała, że jestem bezpieczna. Wracała wtedy
do swoich zajęć, a ja mogłam iść na drogę „za stodołami”, gdzie stały nowsze domy, od tych w starej części
Gorzkowic. No i przede wszystkim był... Kierat! Moja
ukochana zabawa, moja najmilsza karuzela.
Wystarczyło tylko przewiesić się przez pół, jak na
trzepaku podczas wykonywania fikołków, potem odpychać się stopami i maszerować. Najpierw nie za szybko,
z pochyloną w dół głową, zwierzając swoje sekrety mleczom i stokrotkom, czarując i zaklinając jakieś, sobie
tylko znane, sprawki. W miarę zakręcania, wymyślane
wierszowanki stawały się coraz to bardziej rytmiczne
i powoli przychodziła melodia. Nieskomplikowana, tak
jak pierwszy zachwyt nad podniesioną nagle głową, kiedy spod sandałków uciekały znajome podwórka, ogródki, ścieżki, drzewa i dalej wieża kościoła... I dalej chmury i ptaki... A im dalej, tym głośniej niosła się piosenka
stwarzana z potrzeby chwili. Na koniec wrzeszczałam
już jak piosenkarka z Opola w ostatniej frazie tuż przed
oklaskami i ostatnim walnięciem w perkusję...
Ciąg dalszy w następnym numerze Echa Końskowoli.
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Wspomnienie o panu Andrzeju Dębskim
W maju, kilka miesięcy temu odszedł z naszej społeczności pan Andrzej Dębski. Podczas Mszy pogrzebowej
żegnało go bardzo wiele osób – rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, pracownicy, sąsiedzi… Aby upamiętnić życie pana Andrzeja, Redakcja Echa Końskowoli
poprosiła najbliższych o chwilę wspomnień. Po rodzinnej
naradzie, o tacie zgodziły się opowiedzieć dzieci pana Andrzeja - Klaudia, Ania i Tomek. Dzięki nim możemy poznać
pana Andrzeja nie tylko jako przedsiębiorcę, ale przede
wszystkim jako ojca, męża i przyjaciela.
Tata był osobą, która dzięki uporowi i pracowitości
osiągała swoje cele. Miał swoje zasady, którymi kierował się w życiu, były
nimi: doświadczenie, intuicja i dobro
rodziny. Był człowiekiem konkretnym,
ambitnym i wrażliwym na krzywdę
innych osób. Do ważnych życiowych
tematów podchodził ostrożnie i nigdy
nie ekscytował na zapas. Działał rozważnie.
Lubił ład i porządek zarówno wewnętrzny, jak i ten wokół siebie. Choć,
jak każdy człowiek popełniał błędy, to
jednak później zawsze starał się je naprawić.
Prawdziwą pasją Taty było szkółkarstwo. Dzięki temu wierzył w nieustanny rozwój firmy i to z nią wiązał
najwięcej planów. Odwagę do rozwoju swojej działalności
czerpał z doświadczenia. Analizował zaistniałe sytuacje
i starał się wyciągać wnioski na przyszłość. Był typem wizjonera, którego inspirowali zarówno otaczający ludzie
jak i sytuacje. Wierzył w swoje siły i ufał intuicji. Nie bał
się podejmować decyzji, a każdy kolejny krok napędzał
go do podejmowania nowych działań. Jeżeli zdarzyło się,

że podjął złą decyzję, to traktował tę sytuację jako naukę,
a nie jako porażkę.
Pasjonująca praca Taty, sprawiała, że nawet w dni wolne potrafił odpoczywać w szkółce. Niemal każdego dnia
zabierał swojego ulubionego psa o imieniu MECENAS choć
na spacer do firmy. Zawsze mówił, że firma jest bardzo
ważna, ale najważniejsi w niej są ludzie, którzy ją tworzą.
Był wymagający, ale wiemy, że bardzo szanował swoich
pracowników. W relacjach z ludźmi ważne dla niego były
szczerość, szacunek i pracowitość. Doceniał także ludzi
lojalnych. Praca była dla Niego nie tylko pasją, ale także
drogą do realizacji marzeń i celów.
Tata uwielbiał zwiedzać świat.
Szczególnie lubił zimowe wyjazdy
do ciepłych krajów, na które zabierał
całą rodzinę i to on nam pokazał dalekie zakątki. Uwielbiał także oglądać
spektakle teatralne oraz kabaretowe.
Na te atrakcje również często zabierał
całą rodzinę. Wizyty w teatrze zwykle
poprzedzały wspólne obiady w restauracji.
Rodzina była dla Taty bardzo ważna.
Bardzo troszczył się o to, aby cała nasza wielka rodzina trzymała się razem,
dlatego nasze święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy zawsze spędzaliśmy
w gronie ok. 30 osób. Obchodziliśmy
też inne tradycyjne uroczystości. Na każdy tłusty czwartek Tata razem z mamą miał zwyczaj robić pyszne pączki
i faworki. Częstował nas potem nimi, nie ukrywając swojej
wielkiej satysfakcji.
Tata lubił odpoczywać w lesie - kochał zbierać grzyby.
W tych spacerach zawsze towarzyszyła mu mama, która
potem te leśne dary czyściła i marynowała.
Poza tym lubił relaksować się
przy łowieniu ryb, a wieczorami
oglądać programy historyczne.
Interesował się sportem, m. in.
skokami narciarskimi i piłką nożną.
Zawsze był na bieżąco ze sprawami
politycznymi oraz z sytuacją w kraju i na świecie.
Tata był osobą otwartą na nowe
znajomości i lubił rozmawiać. Zawsze cenił przyjaźń i mocno ją pielęgnował, dlatego miał przyjaciół
jeszcze z czasów szkoły średniej,
z którymi dość często się spotykał,
a także często spędzał z nimi wakacje. Potrafił nawiązać silne relacje i
przyjaźnie nawet z osobami o odmiennych przekonaniach polityczPamiątkowe zdjęcie rodzinne z podróży do Wenezueli
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nych, ceniąc tych ludzi za ich szczerość i osobowość.
Kochał rodzinę, cenił przyjaciół i na różne sposoby pomagał innym ludziom - bo wspierał nie tylko najbliższych.
W miarę możliwości udzielał się także charytatywnie.
W zasadzie nie pamiętamy, aby komukolwiek odmówił
pomocy. Nie chodzi tu tylko o sferę materialną. Tata zawsze potrafił znaleźć czas - mimo że sam miał go niewiele dla tych, którzy obdarzyli go zaufaniem i dzielili się swoimi
troskami. Posiadał rzadką umiejętność słuchania innych

ludzi i często swoją mądrą radą pomagał znaleźć pozytywnie rozwiązanie.
Spośród wielu niematerialnych darów Tata pozostawił po sobie całe mnóstwo wspomnień i motywację do
działania dla innych. Jego życie pokazuje, że nie należy
się poddawać przeciwnościom losu, a upór, pracowitość
i trzymanie się własnych zasad zaprowadzi do realizacji
celów i marzeń.
Klaudia, Ania i Tomek
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