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Otworzyliśmy Gminną Halę Sportową

Mamy najnowocześniejszy obiekt sportowy w regionie

WYDARZENIA
Wyjazd do Teatru Muzycznego
3 marca mieliśmy przyjemność od trudnego repertuaru, gdyż opera
obejrzeć, w Teatrze Muzycznym
jest gatunkiem muzyczno-scenicznym
w Katowicach, Operę Komiczną niełatwym w odbiorze. “Cyrulik
Gioacchino Rossiniego pt.: „Cyrulik Sewilski” to najpopularniejsze dzieło
Gioacchino Rossiniego
z wątkiem
Sewilski”.
humorystycznym. Jest to również jedna
z najczęściej wystawianych oper.
Szczególnie znana jest uwertura,
często grana jako odrębny utwór
na
koncertach symfonicznych.
Kontynuację fabuły i rozwinięcie wątku
tej opery możemy odnaleźć w „Weselu
Figara” operze Wolfganga Amadeusza
Mozarta.

a
poznawanie
nowych sztuk,
obcowanie na żywo z aktorskim
kunsztem pozostawi niezapomniane
emocje i wrażenia. Kolejna oferta już
niedługo.
Mamy nadzieję, że kolejne wyprawy do
innych miast przyniosą Państwu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
Nasza przygoda, wędrówka po j e s z c z e w i ę c e j p r z y j e m n o ś c i
w Konopiskach
kulturalnej ofercie teatrów zaczęła się

Koncert w Jurajskiej

podczas
koncertu. Tematem
przewodnim występu była muzyka
filmowa m.in. z filmów: „Alladyn”,
„Flinstonowie”,
„Król Lew” oraz
18 marca, w częstochowskiej Galerii
„Shrek”.
Jurajskiej
mieliśmy okazję
uczestniczyć w kolejnym „Poranku Poza tym mogliśmy usłyszeć muzykę
Muzycznym” organizowanym przez klasyczną np.: „Jezioro Łabędzie”,
F i l h a r m o n i ę C z ę s t o c h o w s k ą . muzykę ludową, marsze oraz muzykę
Orkiestra z OSP w Konopiskach wraz rozrywkową.
z grupą Mażoretek „Szyk” pięknie Nasze mażoretki
zaprezentowały
prezentowała się w przemarszu oraz publiczności dwa układy taneczne do
utworu Michel Telo „ Ai se eu te pego”
i samby „Holiday in Rio”.Publiczność
nagrodziła artystów gromkimi
brawami.
"Poranek Muzyczny" w Galerii
Jurajskiej poprowadziła pani Magda
Mirowska, która wprowadzała
publiczność w świat muzyki.
Najmłodsi z publiczności odpowiadali
na pytania dotyczące nazw
instrumentów, elementów uniformu
orkiestry dętej i wykonywanych
utworów.
Dla Orkiestry Dętej i grupy Mażoretek
to początek pracowitego sezonu.
Mamy nadzieję, że wszystkie
koncerty - na które Państwa już teraz
serdecznie zapraszamy będą udane.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach
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WYDARZENIA
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych,
radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
a także odpoczynku
W rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

Marcin Poleszczuk

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Socha
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Warsztaty rękodzielnictwa ludowego
Mamy początek kalendarzowej
wiosny lecz za oknami królują
jeszcze szarości i odcienie
brązu. Nie możemy doczekać
się zielonych pąków na
drzewach i kolorowych kwiatów.
Aby udekorować mieszkania
zielonymi gałązkami, baziami,
kwiatami i
stworzyć sobie
namiastkę
wiosny
uczestniczyliśmy w warsztatach
organizowanych przez LGD

stopka redakcyjna
osikowych wyczarowałyśmy
piękne wiosenne bukiety. W trakcie
trwania warsztatów mogliśmy
posłuchać ludowej muzyki,
porozmawiać, ale przede
wszystkim nauczyć się czegoś
nowego. Czas minął nam bardzo
szybko w przyjemnej atmosferze,
a na pamiątkę tego spotkania
zostały nam wyjątkowe ozdoby
wielkanocnych stołów.

„Bractwo Kuźnic” oraz Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach.
Warsztaty odbyły się w siedzibie
GCKiR „Orlik” w dniu 27 marca
2012. Z barwionych wiór

Pozdrawiamy
Uczestniczki
„Warsztatów rękodzielnictwa
ludowego”.
Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Konopiskach

Wydawca:
Rada Gminy Konopiska,
ul. Lipowa 5,
42 - 274 Konopiska,
tel. (0 34) 32 82 057
fax. (0 34) 32 82 035
www.konopiska.pl
E - mail:
i.bazan@gckir.konopiska.pl
Redakcja: Irena Bazan
Skład: Irena Bazan

Numer zamknięto 30 marca 2012 r.,
Nakład 400 egz.

Druk: Drukarnia PAULA

Redakcja nie odpowiada za
autoryzowane teksty.
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TEMAT Z OKŁADKI

Wielkie otwarcie z mnóstwem gości
Doniosła, piękna, uroczysta,
przygotowana z dbałością o każdy
szczegół takie komentarze można
było usłyszeć po zakończeniu

widowiskowo - sportowej
w Konopiskach pozostała w pamięci
przybyłych na dług czas.

do powstania hali widowiskowo
sportowej należy wymienić:
architekta oraz projektant hali Jana
Jakubowskiego, senatora Andrzeja
Szewińskiego. Przybyli goście w tym: przedstawiciele
władz
samorządowych gmin powiatu
częstochowskiego oraz miasta

Częstochowa, przedstawiciele
władz powiatu kępińskiego oraz
kłobuckiego, przedstawiciele uczelni
wyższych w Częstochowie,
wielkiej gali otwarcia gminnej hali
sportowej, która odbyła się 23 marca
2012 roku w gminie Konopiska.
Do naszej gminy zjechało wielu

wspaniałych gości, którzy swą
obecnością podkreślili wielką wagę
tego wydarzenia.
Uroczystość składała się z dwóch
części: oficjalnej oraz artystycznej,
podczas których dołożono wszelkich
starań aby gala otwarcia hali
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Występy: Orkiestry Dętej OSP
Konopiska, Mażoretek „Szyk”
z Konopisk, dzieci i młodzieży z ZS
Konopiska, młodych adeptów szkółki
taekwondo,
Klubu
Tańca
Towarzyskiego „Zorba” z Mykanowa,
mecz piłki siatkowej pomiędzy SMS
PZPS Spała oraz młodą ligą Skry
Bełchatów to tylko niektóre z atrakcji
zaproponowanych przez gminę
Konopiska w celu uświetnienia
uroczystości.
Wójt Gminy Konopiska pan Jerzy
Socha witając przybyłych gości
podziękował zarówno tym, którzy brali
czynny udział w procesie tworzenia
samego pomysłu, a także tym osobom
dzięki zaangażowaniu i wsparciu
których - pomysł powstania gminnej
hali sportowej nabrał realnych
kształtów.
Spośród osób czynnie wspierających
dążenia
gminy
Konopiska

a także
niemiecka delegacja
z zaprzyjaźnionej gminy HansteinRustenberg również wyrazili swoją

aprobatę oraz głęboki podziw dla
najnowszej inwestycji sportowej
gminy Konopiska. W każdym
przemówieniu podkreślono wielką
wartość sportu, jako głównego
czynnika wpływającego na zdrowie
i aktywność fizyczną zarówno wśród
dzieci jak i osób starszych ale przede
wszystkim podkreślano wielką
dbałość gminy Konopiska w zakresie

TEMAT Z OKŁADKI
propagowania
i pogłębiania
wiedzy
oraz
stałego
zachęcenia mieszkańców
gminy do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Przemarsz
pocztów
sztandarowych,
poświęcenie hali, uroczyste
przecięcie wstęgi oraz
przekazanie kluczy dzieciom
oraz
młodzieży szkolnej,
gratulacje, podziękowania,
pamiątkowe zdjęcia na tle nowej
hali sportowej,
to wszystko
zapisze się na kartach historii
gminy Konopiska
jako czas

Dane ogólne obiektu:
Powierzchnia zabudowy 3574 m2
Powierzchnia użytkowa - 3477 m2

zaprezentowali uczestnicy zajęć
organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach w tym: szkółki
muzycznej, szkółki gry na
keyboardzie, zespołów tanecznych:
"Dropsy", "Skrzaty", "Afera" a także
"Konopielki".
W niedzielę 25 marca podczas dni
otwartych gminnej hali sportowej

Kubatura - 39,660 m3

w Konopiskach odbył się halowy
turniej piłki nożnej chłopców rocznika
2004 oraz młodszych. Głównym
celem zorganizowanego turnieju
była popularyzacja piłki nożnej wśród

Wymiary sali - długość 48 m;
szerokość 36,5 m; wysokość 11,7
m; pow. hali 1773 m2 z widownią na
280 miejsc.

pełen emocji, radości oraz
pozytywnych wrażeń. „Gminna
Hala Sportowa wraz zapleczem
socjalnym w Konopiskach” to projekt, na który uzyskano
wsparcie oraz dofinansowanie:
ze środków Europejskiego

Halę sportową zaprojektowano
w sposób zapewniający
osobom
niepełnosprawnym, w szczególności
niepełnosprawnym
poruszającym
się na wózkach inwalidzkich, warunki
do korzystania z całego obiektu.
Przy wejściu głównym do hali
sportowej zaprojektowano podjazd pochylnię, w budynku - WC dla osób
niepełnosprawnych, w całym
budynku - jeden poziom posadzek,
bez elementów progowych.

Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013
(Priorytet IX. Zdrowie i
rekreacja, działanie 9.3
Lokalna infrastruktura
sportowa) wartość
wnioskowana: 1 999 860,62zł;
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP 2 184 000,00zł;
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotacja
do Gruntowego Wymiennika
Ciepła w kwotach: dotacja
170 800,00zł,

promocję zdrowia i aktywnego trybu
życia.

pożyczka 312 200,00zł, a także
gminy Konopiska - z własnych
środków budżetowych. Łączna
kwota inwestycji wyniosła 9 122
297,45 złotych.

Dzień po oficjalnym otwarciu w hali
odbyły się pierwsze pokazy
artystyczne dzieci i młodzieży
szkolnej. Swoje umiejętności
muzyczne
oraz
taneczne

Gminna Hala Sportowa to obiekt
ogólnodostępny. Dzięki niej gmina
Konopiska będzie miała możliwość
organizowania ważnych imprez
kulturalnych i sportowych oraz

dzieci
i
młodzieży
oraz
propagowanie zdrowego stylu życia
i aktywnego spędzania wolnego
czasu w gminie Konopiska.
W rozgrywkach organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji wzięło udział siedem
drużyn:
GCKIR KONOPISKA I
„MŁODE ORŁY”, GCKIR
KONOPISKA II „MŁODE ORŁY”,
ZNICZ KŁOBUCK, CHEMIK
KĘDZIERZYN KOŹLE, HERKULES
KOCHANOWICE, APN
CZĘSTOCHOWA, ORLIK
BLACHOWNIA.
Mecze
poprzedzały
indywidualne
konkurencje techniczne oraz
sprawnościowe tj. tor przeszkód,
konkurs „celności”, podania
w „tunelu”, slalom z piłką, rzuty
karne.
GCKiR

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2007-2013
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WYDARZENIA

Wybraliśmy Kobietę Roku 2011
Ponad 1800 oddanych głosów,
ponad 50 dni przyjmowania
zgłoszeń, tak w statystykach
wygląda pierwszy w historii gminy

dziewięć pań, po trzy w każdej

Wręczył je wójt Jerzy Socha.

z trzech kategorii. Były to: w kategorii
pani domu: Monika Bator, Edwarda
Frania i Aleksandra Gola, w kategorii

Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców
oraz przyjaciół naszej gminy.
W drugim etapie głosowano drogą
telefoniczną i mailową. Głosy
napłynęły z samej gminy, a także z

całego kraju oraz z zagranicy: USA,
Norwegii i Rosji.
Emocji związanych z ogłoszeniem
wyników plebiscytu było wiele.
Laureatki nie kryły radości z powodu
zdobytego tytułu. Nie obyło się także
bez łez, ale tym razem były to łzy
Konopiska Konkurs „Kobieta Roku”
zorganizowany przez Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji
w Konopiskach. Rozstrzygnięcie
konkursu i uroczyste wręczenie
pamiątkowych statuetek miało

działalność społeczne: Joanna
Nalewajka, Jolanta Ptasińska oraz
Ola Szczepańska, a w kategorii
kobieta biznesu: Bożena Badora,
Zofia Krzyżanowska oraz Elżbieta
Mońka.
Kobietą Roku w kategorii „działalność
społeczna” została Ola Szczepańska,
w kategorii „pani domu” tytuł przypadł
w udziale Monice Bator, a w kategorii
„biznes” zwyciężyła Elżbieta Mońka.
radości. Tak emocjonalnie na
werdykt zareagowała Monika Bator.
Wszystkie laureatki zgodnie
przyznały, że zwycięstwo dało im
wiele radości i satysfakcji. Poczuły
się, jak mówią, spełnione

miejsce w trakcie gminnych
uroczystości z okazji Dnia Kobiet.
Po raz pierwszy mieszkańcy,
sympatycy oraz przyjaciele gminy
Konopiska mogli wybierać najlepszą
ich zdaniem panią domu, kobietę
biznesu, kobietę - działaczkę
społeczną. Rywalizacja odbyła się
w dwóch etapach. Do finału przeszło

6

Wszystkie panie finalistki konkursu
otrzymały bukiety kwiatów oraz
pamiątkowe dyplomy, a
Kobiety
Roku uhonorowano
dodatkowo
pamiątkowymi statuetkami.

i docenione. Przyjmując statuetki
dziękowały wszystkim, którzy oddali
na nie swój głos i wyrażały
wdzięczność za docenienie ich pracy
i osiągnięć.
- Dziękuję także mojemu kochanemu
mężowi, bez którego z pewnością
nie byłoby mnie tutaj - mówiła
Elżbieta Mońka, Kobieta Roku

WYDARZENIA
W kategorii biznes. - Wspólnie od
30 lat prowadzimy firmę. Staramy
się, aby nasza firma odnosiła
sukcesy, ale dbając o wyniki
ekonomiczne nie zapominamy o

“Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Sołtys Kopalni, współzałożycielka
zespołu Barbórki i przewodnicząca
KGW Ola Szczepańska Kobieta
Roku 2011 w kategorii działalność
społeczna, widzi w swoim
zwycięstwie nie tylko swój osobisty
sukces, ale także docenienie
starań jej koleżanek z koła i innych
osób, które razem z nią działają na
co człowiek robi.
Doceniona czuje się również ostatnia
z finalistek plebiscytu - Kobieta Roku
w kategorii pani domu Monika Bator.

sprawie
najważniejszej atmosferze w pracy. Myślę, że
nam się to udaje, skoro pracują

rzecz Kopalni.

u nas już kolejne pokolenia,
a nasz zakład zdobył tytuł

- Staramy się, aby nasza Kopalnia
była coraz piękniejsza - mówi Ola
Szczepańska. - Udaje nam się
robić coraz więcej ciekawych
rzeczy, to cieszy. Zdobycie tytułu
Kobiety Roku to dla mnie duże
wyróżnienie, za które dziękuję
wszystkim głosującym. Miło
wiedzieć, że inni doceniają to,

- Wzruszyłam się bardzo, gdy
ogłoszono wyniki powiedziała
przyjmując statuetkę. - Jest mi
niezmiernie miło, że doceniono to, co
robię. To niezwykle sympatyczne,
gdy się wie, że wokół są ludzie, którzy
dostrzegają to, co robię i głosując na
mnie, chcą mi okazać nie tylko
sympatię, ale i wsparcie.
Wszystkim paniom finalistkom oraz
laureatkom serdecznie gratulujemy,
a osobom,

które

wzięły

udział

w głosowaniu
dziękujemy,
zapraszając do drugiej edycji - już za
rok!
GCKiR

Prezentacja stołów wielkanocnych w Lelowie
25 marca 2012 roku przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich
reprezentowały gminę Konopiska na VII Regionalnej Prezentacji
Stołów Wielkanocnych w Lelowie. Na uroczystym spotkaniu w Lelowie
pojawili się także: wójt
gminy
Konopiska Jerzy Socha wraz z
małżonką oraz niemiecka delegacja
z zaprzyjaźnionej gminy HansteinRustenberg.
Stół, który przygotowały panie, kusił
zebranych wspaniałymi świątecznymi potrawami oraz tradycyjnym wystrojem.
Nie zabrakło na nim babek wielkanocnych, ciast, sałatek różnego rodzaju,
pasztetów, pasztecików, mięs, wędlin, oraz jajek podanych na różne sposoby.
Każdy mógł skosztować tych pyszności, a panie z radością częstowały
wszystkich chętnych. W trakcie trwania imprezy można było zakupić piękne,
ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne: palmy, jajka, stroiki i kwiaty z krepiny,
które już wkrótce staną się ozdobą niejednego wielkanocnego stołu.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
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WYDARZENIA
KOLARZE NAD PAJĄKIEM

Rywalizacja na dwóch kółkach
W niedzielę 18 marca, przy
wyjątkowo pięknej pogodzie odbyły
się w naszej gminie Przełajowe
Mistrzostwa Polski kategorii
Masters.
W pięciu kategoriach Masters oraz
kategorii Masters Kobiety Open
wystartowało
łącznie 80
zawodników i zawodniczek

zagoszczą w naszej gminie i staną się
bodźcem dla wszystkich mieszkańców
gminy Konopiska do aktywnego
spędzania wolnego czasu oraz
dbałości o zdrowie własne a także
zdrowie najbliższych.

Wyniki:
M30
1. Tomasik Grzegorz – Mayday Team
MKS TSART Lublin

2. Spławski Artur – Goleniów
3. Bartolewski Wojciech – CTC
Scout Częstochowa
M50b
1. Kwiecień Wojciech – Ziemia
Brzeska Brzeg
2. Banaś Waldemar – JBG
Warszawa
3. Kruczek Henryk – Frestyle Sport
Prudnik
M60a
1. Krzeszowiec Zbigniew – Dobre
Sklepy Rowerowe Warszawa
2. Fajkowski Grzegorz – Wrocław
3. Januszek Henryk – KTC Kielce

2. Kurowski Ernest – Józefów
3. Oględziński Dominik – Kraków

M60b

10. Kupczyk Grzegorz – BDC KolejarzJura Częstochowa

1. Grabowski Edmund – Naktofor
Gdańsk

14. Tomasz Helman – Częstochowa

2. Kundera Wiesław – KTC Kielce

w różnych przedziałach wiekowych
od 30 do 80 lat. Zwycięzca w każdej z przewidzianych
kategorii - otrzymywał koszulkę
Mistrza Polski Masters 2012,
puchar oraz pamiątkowy dyplom.
Wśród zaproszonych gości pojawili
się: Przewodniczący Komisji
Masters Jan Bestry, Senator RP
Andrzej Szewiński, Prezes Banku
Spółdzielczego w Konopiskach
Włodzimierz
Cichoń,
Przedstawiciel Firmy Eliko
Marzena Zasada, Wójt Gminy
Konopiska Jerzy Socha, Z-ca wójta
Magdalena Jarosz Wawrzyńczak
oraz Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Konopiskach
Adrian Staroniek.
Organizatorami imprezy były: ALREM Sport Częstochowa, CZKS
Kolejarz Częstochowa, Urząd
Gminy Konopiska, Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji

3. Bielski Zbigniew – Naktofor
Gdańsk
M70a
1. Samol Zdzisław – Stromal Leszno
2. Szemraj Jerzy – Piekary Śląskie

M70b
1. Łoś Włodziemierz – Remo
Głowno
2. Podgórski Jerzy – Łódź
M40a

3. Alendarczyk Jan – Skalnik Gracze

1. Bonecki Marek – Wirpool AZS
Politechnika Wrocław

M80

2. Pyzik Paweł – BDC Kolejarz-Jura
Częstochowa
3. Śledziona Andrzej – CTC Scout
Częstochowa
M40b
1. Frejowski Sławomir – Olimpijczyk
Szczekociny

w Konopiskach.

2. Gierczak Krzysztof – Przemyśl

Serdecznie dziękujemy wszystkim
przybyłym na imprezę. Dziękujemy
gościom, współorganizatorom oraz
sponsorom. Mamy nadzieję, że
wydarzenia tej rangi już na stałe

3. Paterak Jan – LKS Bryksjusz
Gościęcin
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M50a
1. Brzózka Jacek – Warszawa

1. Matyszewski Ireneusz – LegiaMasters Warszawa
2. Turek Marcin – Justynów
K30+
1. Szczurek Katarzyna – Smok
Kraków
2. Ejsmont Joanna – BDC KolejarzJura Częstochowa

GCKiR

WYDARZENIA
Zdolni uczniowie z Zespołu Szkół w Konopiskach
Kasia Marchewka
uczennica gimnazjum w Konopiskach, uzyskała tytuł tegorocznego laureata konkursu przedmiotowego z biologii.
Bez trudu pokonywała kolejne tematy. Z przyjemnością chłonęła i poszerzała wiedzę i wytrwale dążyła do celu.
Nagrodą za ciężką pracę stres i wysiłek będą różnorodne przywileje. Kasia już wie, że nie będzie musiała pisać
egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno przyrodniczej i otrzyma z niego maksymalną ilość punktów. Ma
pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i oczywiście będzie miała ocenę celującą z biologii na
koniec roku. Opiekunem naszej laureatki była nauczycielka biologii mgr Wioletta Warwas.

Arkadiusz Przybył
uczeń klasy III a w roku szkolnym 2011/2012 został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z
chemii.To wielki sukces ucznia naszego gimnazjum, który systematycznie i wytrwale pracował na to osiągnięcie.
Arek nie musi się już martwić o egzamin gimnazjalny z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Z tej części
egzaminu ma maksymalną liczbę punktów. Wysiłek się opłacił. Uzyska on też ocenę celującą na koniec roku
szkolnego z chemii.
Opiekunem naszego laureata była nauczycielka chemii mgr Ewa Zaporowska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
ZS Konopiska

Szanowni Państwo!
Zawalczmy razem o dobro i rozwój naszych
najmłodszych piłkarzy! Przypominamy
o CODZIENNYM ODDAWANIU GŁOSÓW na
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w projekcie pn.
„Szkółki Piłkarskie NIVEA”!
Dzięki Państwa głosom „Młode Orły” z GCKiR mają
niebywałą szansę na zdobycie sprzętu sportowego
oraz wygranie wyjazdu na letni obóz szkoleniowy
Akademii Ajax
Amsterdam!
Głosować należy CODZIENNIE! Wystarczy
zalogować się na stronie www.szkolkinivea.pl
i kliknąć w Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.
„Młode Orły” to najmłodsi mieszkańcy gminy
Państwa dzieci, wnuki, młodzi sąsiedzi, … a więc
zadbajmy o nich i WSPÓLNIE GŁOSUJMY!!
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach
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WYDARZENIA
Kalendarium
Maj
1 maja - Ogólnopolskie Święto
Kaszanki, Święto Pracy
2 maja Święto Polskiej Flagi
3 maja - Dzień Słońca, Dzień bez
komputera, Dzień Chorych na
Astmę i Alergię
4 maja - Dzień Strażaka, Hutnika,
Stolarza i Kominiarza
5 maja - Międzynarodowy Dzień
Położnika
7 maja - Dzień Szampana
Michaela z Biedronki
8 maja - Dzień Zwycięstwa, Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek
10 maja - Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej
12 maja - Światowy Dzień Ptaków
Wędrownych
13 maja - Światowy Dzień
Chorego
14 maja - Dzień Farmaceuty
15 maja - Międzynarodowy Dzień
Rodziny, Święto Polskiej Muzyki i
Plastyki, Dzień Niezapominajki,
Dzień bez Samochodu, Dzień Geja
16 maja - Dzień Straży Granicznej
17 maja - Międzynarodowy Dzień
Telekomunikacji
18 maja - Międzynarodowy Dzień
Muzeów
19 maja - Międzynarodowy Dzień
Mycia Brudnych Samochodów
20 maja - Międzynarodowy Dzień
Płynów do Mycia Naczyń
21 maja - Światowy Dzień
Rozwoju Kulturalnego, Dzień
Kosmosu
22 maja - Dzień Praw Zwierząt
23 maja - Dzień Spedytora
24 maja - Europejski Dzień
Parków Wodnych
25 maja - Dzień Stemplarza,
Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzień
Bezpiecznego Kierowcy
26 maja - Dzień Matki
27 maja - Dzień Samorządu
Terytorialnego
29 maja - Dzień Działacza Kultury
31 maja - Dzień Pracownika
Przemysłu Spożywczego, Dzień
Bociana Białego, Światowy Dzień
bez Tytoniu
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Od kankana do salsy
Zespół muzyczno-taneczny działający
przy kole emerytów w Konopiskach
obchodzi swoją drugą rocznicę
działalności. Grupa ma w swoim
dorobku tańce: kankana, salsę oraz
układy taneczne do muzyki „Scotta
J o p l i n a ” o r a z „ Tan i e c E l e n y ” .
Śpiewamy piosenki z lat 60., 70., 80. i 90.
Zespół może występować na różnych okolicznościowych uroczystościach,
zabawach, festynach, biesiadach i ogniskach. Piosenki śpiewamy przy
akompaniamencie keyboardu i akordeonu.
Bogusława Piwowarczuk

Rusz głową

WYDARZENIA
W sprawie „zamku Konopiska”
Kilka miesięcy temu nakładem
Częstochowskiego Wydawnictwa
Archidiecezjalnego ukazała się
interesująca książka Barbary
Herby pt. „Konopiska i okolice.
Panorama dziejów”, Częstochowa
2011. Jest to już druga praca
Autorki poświęcona Konopiskom,
poprzednia ukazała się w roku
2004 („Dzieje Konopisk i okolic”,
Konopiska 2004). W obu tych
pracach spragniony wiedzy
o przeszłości swojej „małej
ojczyzny” Czytelnik znajdzie
szereg interesujących informacji
o Konopiskach, dowiadując się
o losach
wsi od okresu
średniowiecza (pierwsza
wzmianka o Konopiskach pochodzi
wszak
z roku 1383)
aż po czasy
współczesne. Niewątpliwie jedną
z najmocniejszych stron obu
omawianych prac jest najmłodsza
historia miejscowości, okraszona
cennymi danymi zebranymi
podczas wywiadów ze starszymi
mieszkańcami wsi. Krótko mówiąc
- obie prace Autorki bez wątpienia
wypełniły dotkliwą lukę i należy
mieć tylko nadzieję, że Jej dorobek
przyczyni się do lepszego
poznania korzeni u mieszkańców
Konopisk.
Trudno mi podjąć się recenzji prac
Barbary Herby, bowiem nie zajmuję
się profesjonalnie historią, a
jedynie archeologią okresu
średniowiecza. W moim
przekonaniu konieczne jest jednak
sprostowanie pewnych informacji,
które znaleźć można
w obu pracach
Autorki.
Zarówno
w pierwszej, jak i w drugiej książce
badaczki
znajdzie bowiem
Czytelnik sporo „danych” na temat

funkcjonującego
w średniowiecznym krajobrazie wsi
„zamku Konopiska”, rzekomo
obleganego przez wojska czeskiego
monarchy, Jerzego
z Podiebradu. Jak dowiadujemy się
z prac Autorki, zamek Konopiska
oblegany miał być przezeń w roku
1467, zaś oswobodzenie warowni
spod
władzy czeskiej było
przedmiotem
zabiegów
dyplomatycznych, przedsiębranych
między innymi przez Kazimierza
Jagiellończyka. Barbara Herba
podejrzewa jednocześnie, iż
definitywne odzyskanie „zamku
Konopiska” mogło nastąpić dopiero po
śmierci czeskiego króla, czyli
w roku 1471.
Niestety, wszystkim miłośnikom
średniowiecznych warowni (do
których sam się zaliczam) należy się
tutaj wyjaśnienie. Ani w Konopiskach,
ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie
zamku nigdy nie było (najbliższa
warownia, niestety niezachowana do
naszych czasów znajdowała się
w Boronowie, trudno jednak nazwać ją
„zamkiem” w potocznym rozumieniu).
Jak zatem doszło do tego, iż na
kartach prac poświęconych
interesującej nas miejscowości
pojawiły się informacje na temat
oblężenia rzekomego zamku

w Konopiskach? Przyczyną zaistniałej
omyłki jest zapewne XIX-wieczna
edycja „Roczników czyli Kronik
sławnego Królestwa Polskiego”
epokowego dzieła najwybitniejszego
polskiego kronikarza, Jana Długosza.
W wydaniu z roku 1870, z którego jak
można wnosić z przypisów korzystała
Barbara Herba, pod rokiem 1467
istotnie znaleźć można wzmiankę
o „zamku Konopiska”, obleganym
przez husyckiego króla. Nazwa
miejscowości, w której miało miejsce
oblężenie została jednak w wydaniu
z 1870 roku zniekształcona.
W rzeczywistości wydarzenia z roku
1467 (i późniejsze) odnoszą się do
innego zamku, położonego na teren
ie Czech w okolicach Benešova. To
właśnie ten zamek, nazywający się
Konopiště, oblegany był przez wojsk
a Jerzego z Podiebradu.
Szkoda, że Autorka prac poświęconych
Konopiskom nie zdecydowała się na
skorzystanie z nowszych edycji dzieła
Jana Długosza,
gdzie nazwa
miejscowości
(wraz z krótkim
komentarzem edytorskim) zapisana
została poprawnie właśnie jako
Konopiště. Pozwoliłoby to uniknąć
drobnego nieporozumienia, które
nawiasem mówiąc
nie umniejsza
wartości cennych prac Barbary Herby.

Dr Michał Wojenka
Uniwersytet Jagielloński
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