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Na Nowy Rok ýyczymy Wam
u niskich chat, u miejskich bram
i Wam w salonach wesoùych, jasnych,
i Wam w izdebkach wilgotnych, 
ciasnych

Radosnych Úwiàt Boýego Narodzenia spædzonych w atmosferze tradycji ojców
oraz wszelkiej pomyúlnoúci w Nowym 2006 Roku ýyczy Redakcja

i Wam co w trudzie pædzicie ýycie,
Wam, co za krajem ciàgle tæsknicie – 
Wszystkim Wam úlemy szczere ýyczenia
niech Bóg Wam smutki w radoúã 
przemienia

(Pastoraùka z rep. Zespoùu Úpiewaczego z Niedrzwicy Koúcielnej)
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GRUDNIOWI  SOLENIZANCI

Przys³owia na grudzieñ
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Roksana (13. XII) – imiæ ýeñskie perskiego pochodzenia. Z perskiego 
raohúana znaczy jaúniejàca, promieniujàca lub jutrzenka. Imiæ to 
rozpowszechnione byùo przez poúrednictwo greckie. Roksana byùa ýonà 
Aleksandra Wielkiego.

W Polsce dawniej nie poúwiadczone, naleýy do imion nowszych
i rzadkich. Spotyka siæ równieý angielskà formæ tego imienia zapisywanà 
jako Roxana lub Roxanna. Zdrobnieñ raczej siæ nie uýywa, chyba ýe 
Rokusia  lub skrót Roka.

Szczepan (26.XII) – imiæ mæskie o bardzo spolszczonej formie od 
ùaciñskiego imienia Stephanus (Stefan). Na gruncie polskim powstaùy 
dwie formy; Stefan, przejæta bezpoúrednio z ùaciny, oraz Szczepan, 
przejæta z jæzyka czeskiego (Útepan). Obie formy staùy siæ z czasem 

oddzielnymi imionami, z tym ýe Szczepan pojawiaù siæ czæúciej wúród 
ludu. Dawniej imiæ to zapisywano równieý w formach zdrobniaùych; 
Szczepanek, Szczepanko (1400), Szczepaniec (1477).

Úw. Szczepan, byù to mùodzieniec „peùen ùaski i mocy”, o pùomiennej 
wierze, ubogacony darami cudów. Gdy pociàgniæty przed sanhedryn,
w natchnionych sùowach wyrzucaù starszym ich zatwardziaùoúã i wyznaù 
swà wiaræ w Jezusa – Zbawiciela, skazali go jako bluêniercæ na 
ukamienowanie. Pod gradem kamieni modliù siæ do ostatniej chwili za 
swoich morderców. Dzieje Apostolskie poúród siedmiu diakonów, którym 
apostoùowie zlecili pieczæ charytatywnà w Koúciele, na pierwszym 
miejscu wymieniajà Szczepana.

Kto, kiedy i gdzie?
Na powyýsze pytanie, zadane w listopadowym numerze „Echa” 

(dotyczàce prezentowanego wówczas zdjæcia), znamy juý czæúciowà 
odpowiedê. Pewne jest to, ýe zdjæcie zostaùo wykonane w Koñskowoli, 
na tle dzwonnicy koúcielnej, podczas uroczystoúci poúwiæcenia 
sztandaru Ogniowej Straýy Ochotniczej w dniu 9 sierpnia 1925 roku. 
Aktu poúwiæcenia dokonaù ksiàdz dziekan Antoni Ferenzewicz 
(którego postaã jest widoczna na zdjæciu). Przy okazji tej uroczystoúci 
dokonano wyboru rodziców chrzestnych Straýy, którymi zostali: 
Stanisùawa Kazimiera Krzaczkowska, Ludwika z Furtaków 
Rybczyñska, Marian Zygmuntowski i Antoni Matraszek.

Rozpoznanà postacià na zdjæciu jest Ludwika Rybczyñska, babcia 
Magdaleny Majewskiej (pierwsza pani z lewej strony). Naleýy 
domniemywaã, iý drugà panià jest Stanisùawa Kazimiera 

Krzaczkowska. Zdaniem czùonków redakcji wúród uczestników 
uroczystoúci jest równieý ówczesny wójt gminy Ludwik Gembal 
(siedzi miædzy St. Krzaczkowskà a ksiædzem).

Straý Ogniowa w Koñskowoli powstaùa w 1920 r. z inicjatywy Józefa 
Muchy – pierwszego naczelnika. Sztandar przetrwaù do dziú, a po 
renowacji w 1990 roku z honorem prezentowany jest na wszystkich 
uroczystoúciach.

Pani Magdalena Majewska jest w posiadaniu zdjæcia (które dziú 
publikujemy), pochodzàcego równieý z tej uroczystoúci, 
przedstawiajàcego sztandar i rodziców chrzestnych Straýy. Ludwika 
Rybczyñska stoi pierwsza z lewej (zmarùa w 1969 roku i jest pochowana 
na cmentarzu w Koñskowoli). Wnuczka Magdalena wspomina pogrzeb 
babci i szarfæ do wieñca z napisem „Matce Chrzestnej Straýy”.

Zachæcamy do dalszego rozpoznawania osób na zdjæciu. Pozyskane 
informacje bædziemy publikowaã.

« Gdy siæ Chrystus przed peùnià rodzi, w nastæpny rok urodzaj 

dogodzi.

« Na Boýe Narodzenie weseli siæ wszystko stworzenie.

« Na úwiæty Szczepan (26.XII) kaýdy sobie pan.

« Jak Apostoù (27.XII.- Jana Apostoùa) oúnieýony, úwiæty Józef 

(19.III) juý zielony.

« Na úwiæty Sylwester mroêno, zapowiedê na zimæ groênà. 

Pe³nych radoœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz nadziei i optymizmu

w Nowym 2006 Roku

wszystkim Mieszkañcom Gminy Koñskowola ¿yczy

Witold Popio³ek

Radny Rady Powiatu Pu³awskiego
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Dobiegajàcy do mety Stary Rok dla kaýdego jest okresem podsumowañ i refleksji. Zastanawiamy 

siæ, co udaùo siæ nam osiàgnàã, ile ýyczeñ siæ speùniùo, jak wielu ludzi uszczæúliwiliúmy i co na pewno nie 

powinno siæ zdarzyã.

Pragniemy ýyczyã wszystkim Mieszkañcom Gminy Koñskowola Szczæúliwego Nowego 2006 

Roku. Aby jego úcieýki byùy bezpieczne i proste, a ludzie okazywali sobie wyrozumiaùoúã i dobroã.

Niech rodzàcy siæ Jezus Chrystus odrodzi w nas najlepsze uczucia, byúmy u schyùku roku nie myúleli 

o sobie ze wstydem i czuli w sercach spokój.

Drodzy Mieszkañcy Gminy Koñskowola

Przewodniczàca Rady Gminy

Maùgorzata Szpyra

Wójt Gminy

Stanisùaw Goùæbiowski

Z ùaw parlamentarnych …
„To sesja historyczna, zapisze siæ w pamiæci, bowiem nie 

zdarzaùo siæ, aby Rada Gminy Koñskowola na roboczo goúciùa 
dwóch posùów” – te sùowa wypowiedziaù radny Henryk 
Bartuzi na sesji w dniu 22 listopada br.

Uzasadnieniem do wypowiedzianych sùów jest fakt, iý na 
spotkanie z radnymi przyjæli zaproszenie posùowie na Sejm 
RP: Maùgorzata Sadurska (PiS) z Koñskowoli i Wùodzimierz 
Karpiñski (PO) z Puùaw. Na podkreúlenie zasùuguje fakt, ýe 
nasza Rada jako pierwsza wystosowaùa takie zaproszenie.

W swoich wystàpieniach posùowie powiedzieli m.in.:
Maùgorzata Sadurska – „Jestem zadowolona z faktu, ýe 

wygraùam te wybory, ýe moje ugrupowanie jest partià 
rzàdzàcà. Myúlæ, ýe moja osoba jest nobilitacjà dla 
Koñskowoli. Jestem przydzielona do pracy w Komisji 
Europejskiej i chcæ pracowaã w podkomisji ds. funduszy 
strukturalnych. Bædæ na kaýde zawoùanie i do dyspozycji 
wyborców.”

Wùodzimierz Karpiñski – „Cieszæ siæ radoúcià pani poseù 
Sadurskiej, ja bædæ siæ cieszyù za 4 lata. Nasz powiat ma szanse 
oýywiã efektywne samorzàdzenie. Najbardziej udane ustawy 
– o samorzàdzie terytorialnym i dziaùalnoúci gospodarczej, sà 
psute. Mam nadziejæ, ýe ta kadencja to odwróci. Oúwiadczam, 
ýe z woli ludu i dla woli ludu bædæ wypeùniaã ten mandat. 
Jestem do Pañstwa dyspozycji. Deklarujæ wspóùpracæ z panià 
Sadurskà, sùuýenie dla dobra tej ziemi jest naszym 
obowiàzkiem.”

Korzystajàc z niebywaùej okazji, radni zadawali pytania. 
Jedno z nich, zadane przez radnego H. Bartuziego, dotyczyùo 
sprawy przyszùorocznych, przyspieszonych wyborów 
samorzàdowych. Obydwoje posùowie oznajmili, ýe nic im na 
ten temat nie wiadomo, ýe kluby poselskie nie prowadziùy na 
ten temat rozmów i ýe jest to informacja od mediów. Sesja 

miaùa miejsce we wtorek, a juý w piàtek w telewizji podano 
wiadomoúã, ýe premier Marcinkiewicz rozmawiaù
z wojewodami, m.in. z lubelskim, o czerwcowym terminie 
wyborów. Jak to rozumieã?

Wójt Stanisùaw Goùæbiowski poprosiù posùów o interwencjæ 
w sprawie procedur przyznawania úrodków unijnych. Obecnie 
bywa i tak, ýe o przyznaniu úrodków decyduje kolor 
dùugopisu, co bez ogródek moýna nazwaã paranojà. 
Kierownik Oúrodka Pomocy Spoùecznej, Marta Kozak, 
uczuliùa na potrzebæ otwarcia w powiecie puùawskim domu 
pomocy spoùecznej .  I s tn ienie  takiego oúrodka 
wyeliminowaùoby odbywanie dalekich podróýy w celu 
przewozu podopiecznych.

Z ostatniej chwili
Niestety, obowiàzki nie pozwoliùy na dùugie poselskie 

debaty i Rada musiaùa powróciã do lokalnych spraw. Duýà 
czæúã obrad stanowiùo sprawozdanie wójta z ostatnich prac. 
Wynikaùo z niego, ýe mimo póênej jesieni trwajà ciàgle prace 
inwestycyjne. W ostatnim okresie wykonano zaplanowane 
asfaltowanie ulic gminnych (oprócz ujætej w planie ulicy koùo 
cmentarza). Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa 
wodociàgu i kanalizacji na ulicach: Polnej, Póùnocnej
i Kurowskiej w Koñskowoli. Planowane zakoñczenie tej 
inwestycji przypada na czerwiec przyszùego roku, ale 
wykonawca zapowiada wczeúniejsze wywiàzanie siæ
z umowy. Przy wspóùpracy z powiatem zostaùy poùoýone nowe 
nawierzchnie asfaltowe (m.in. na odcinku ulicy Kurowskiej), 
zaú efektem wspóùpracy z DDK jest nowy chodnik przy ul. 
Lubelskiej (w stronæ Kurowa) oraz chodnik ùàczàcy 
Chrzàchówek z Chrzàchowem, co znacznie poprawi 
bezpieczeñstwo pieszych, szczególnie dzieci szkolnych. 
Ostatnio zakupiono 4 zestawy pojemników do selektywnej 
zbiórki úmieci, które postawiono w miejscowoúciach: Poýóg, 
Rudy, Chrzàchów oraz w Oúrodku Doradztwa Rolniczego.
W wyniku starañ o úrodki z Funduszu Odnowy Wsi, nasza 
gmina otrzymaùa 450 tys. zù na modernizacjæ stadionu
w Koñskowoli, który bædzie niewàtpliwie wizytówkà - bædzie 
to stadion z trybunami. Uzasadnieniem tego przedsiæwziæcia 
(do którego gmina doùoýy 50 tys. zù) jest wzmoýone 
zainteresowanie mùodzieýy sportem, co objawia siæ 
nowopowstajàcymi klubami. W stadium opracowania 
znajdujà siæ dokumenty na kanalizacjæ Skowieszyna i Poýoga 
oraz na remont obecnej siedziby SAPO. W przyszùoúci planuje 
siæ zmianæ przeznaczenia tego budynku - na siedzibæ 
Úrodowiskowego Domu Samopomocy. Natomiast lokalizacja 
przystanku autobusowego w Koñskowoli jest ciàgle nie 
rozstrzygniæta, bowiem wùaúciciele gruntów (na którym ma 
byã przystanek) stawiajà wciàý nowe warunki.

Wœród prezydium zasiadaj¹ pos³owie
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Uchwaùy
W trakcie omawianej sesji Rada podjæùa uchwaùy 

porzàdkujàce statuty Oúrodka Zdrowia i Gminy Koñskowola 
oraz nadaùa statut dla Úrodowiskowego Domu Samopomocy 
w Koñskowoli, który wraz z nowym rokiem stanie siæ 
samodzielnà jednostkà budýetowà (do tej pory mieúci siæ
w strukturach Oúrodka Pomocy Spoùecznej). Ta ostatnia 
uchwaùa zostaùa poprzedzona odwiedzinami podopiecznych, 
którzy na tæ okolicznoúã zaprezentowali fragment „Zemsty” 
A. Fredry. Siedziba ÚDS mieúci siæ obecnie w piwnicach 
Urzædu Gminy (jak juý wspomniano, w przyszùoúci nastàpi 
zmiana lokalu). Na tæ dziaùalnoúã (dla 23 osób) przeznaczone 
sà 4 pomieszczenia, gdzie mieszczà siæ pracownie: stolarska, 
rehabilitacyjna, teatralno-plastyczna oraz kuchnia
z zapleczem.

W zwiàzku z  p lanowanà przebudowà mostu
w Chrzàchówku (przy drodze krajowej), Rada nieodpùatnie 
przekazaùa na rzecz Skarbu Pañstwa dziaùki, bædàce drogami, 
o powierzchni ok. 1 ara.

W drodze uchwaùy przyjæto równieý darowiznæ na rzecz 
gminy w postaci kilkunastu niewielkich dziaùek (od 127 do 
3745 m kw.) od Agencji Nieruchomoúci Rolnych w Lublinie. 
W przewaýajàcej czæúci sà to drogi gruntowe.

Kto sieje ferment?
Bædà pozwy o zwrot naliczonej wpùaty – oznajmiùa na sesji 

soùtys Poýoga, Janina Szachtsznajder. Jaki jest powód 
wzburzenia mieszkañców Poýoga? A no taki, ýe do 
planowanej budowy kanalizacji majà dopùacaã 1.800 zù od 
gospodarstwa i pytajà – z czego to wynika? Wójt Stanisùaw 
Goùæbiowski, nie ukrywajàc wzburzenia wyjaúniù, ýe 
mieszkañcy Rud, gdzie budowano kanalizacjæ kilka lat temu, 
wpùacali takà wùaúnie kwotæ. Wówczas wynikaùa ona
z wymaganego wkùadu wùasnego mieszkañców (10% 
inwestycji). Wpùatæ w tej samej wysokoúci zastosowano
w stosunku do mieszkañców Starej Wsi. Wobec tego jest 
moralnie uzasadnione, aby wszystkich mierzyã tà samà miarà.

Mecenas, Jan Ùucjan wyjaúniù, ýe udziaù mieszkañców
w kosztach budowy urzàdzeñ infrastruktury technicznej
(a takà jest kanalizacja) jest uregulowany w ustawie
o gospodarce nieruchomoúciami. Z art. 141 wspomnianej 
ustawy wynika, ýe mieszkañcy wnoszà na rzecz gminy opùaty 
adiacenckie. Taka opùata wynosi 50% róýnicy wartoúci dziaùki 
przed i po wybudowaniu gùównej sieci (bez przyùàczy). Gdyby 
ktoú chciaù siæ pokusiã o wyliczenie wysokoúci opùaty to 
wynosi ona 50% z iloczynu: powierzchnia dziaùki w metrach 
kw. x 2,20 zù. Bioràc pod uwagæ duýe posesje Poýoga to na 
pewno wynosiùaby ona wiæcej.

Gmina odstæpuje od pobierania opùat adiacenckich na rzecz 
dobrowolnych wpùat. Ten system jest oszczædniejszy dla obu 
stron, zarówno dla gminy jak i mieszkañców. Unika siæ w ten 
sposób kosztów zwiàzanych z wycenà dziaùek przez 
rzeczoznawców (korzyúã dla gminy) oraz opracowaniem 
dokumentacji i budowà przyùàczy na wùasny koszt (korzyúã 
dla mieszkañców). Poza tym kolektor prowadzony jest jednà 
stronà drogi, a wiæc budujàc przyùàcza na wùasnà rækæ, trzeba 
by byùo przeprowadziã je pod jezdnià (dodatkowy koszt 
mieszkañców).

Na zadane w tytule pytanie zostaùa udzielona odpowiedê, 
ale ze wzglædu na brak pewnoúci, nie przytaczam jej.

Dyskusjæ zakoñczono stanowczym stwierdzeniem: na siùæ 
nie musimy nikogo uszczæúliwiaã. Ta argumentacja dotyczy 
równieý inwestycji planowanych na innych wsiach.

Lokalne podatki
Na kolejnej sesji, w dniu 2 grudnia, Rada Gminy ustaliùa 

stawki podatków obowiàzujàcych na terenie gminy
w przyszùym roku. Miùà wiadomoúcià dla rolników jest na 

pewno fakt, ýe podatek rolny zostaù obniýony. Cena skupu 
ýyta przyjmowana do obliczenia podatku rolnego od nowego 
roku bædzie wynosiã 27,88 zù/q (w 2005r. obowiàzywaùa cena 
34,00 zù), co w przeliczeniu stanowi kwotæ 69,70 zù/ha ( w 
2005 r. – 85 zù/ha).

Podatek od uýytków rolnych, nie wchodzàcych w skùad 
gospodarstwa rolnego, wynosiã bædzie 139,40 zù/ha, tj. 5 q 
ýyta x 27,88 zù/q (w 2005 r. – 170 zù/ha).

Podatek leúny ustalono  w wysokoúci 28,897 zù/ha (w 2005 
r. – 26,488 zù/ha)

Roczne stawki podatku od nieruchomoúci zostaùy 
przyjæte w nastæpujàcych wysokoúciach:
1) od gruntów:
a) zwiàzanych z prowadzeniem dziaùalnoúci gospodarczej – 

2
0,65 zù od 1 m  powierzchni (2005 – 0,60 zù),

b) pod jeziorami – 3,61 zù od 1 ha powierzchni (2005 – 3,52 
zù),

c) pozostaùych, w tym zajætych na prowadzenie odpùatnej 
statutowej dziaùalnoúci poýytku publicznego przez 

2 
organizacje poýytku publicznego – 0,15 zù od 1 m
powierzchni (2005 – 0,10 zù),

2) od budynków lub ich czæúci:
2a) mieszkalnych – 0,40 zù od 1 m  powierzchni uýytkowej 

(2005 – 0,40 zù),
b) zwiàzanych z prowadzeniem dziaùalnoúci gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czæúci zajætych na 
2prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej – 16,00 zù od 1 m  

powierzchni uýytkowej (2005 – 15,50 zù),
c) zajætych na prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaùem siewnym – 
28,58 zù od 1 m  powierzchni uýytkowej (2005 – 8,37 zù),

d) zajætych na prowadzenie dziaùalnoúci gospodarczej
w zakresie udzielania úwiadczeñ zdrowotnych – 3,71 zù od 

21 m  powierzchni uýytkowej (2005 – 3,61 zù),
e) pozostaùych, w tym zajætych na prowadzenie odpùatnej 

statutowej dziaùalnoúci poýytku publicznego przez 
2 organizacje poýytku publicznego – 3,10 zù od 1 m

powierzchni uýytkowej (2005 – 3,00 zù),
3) od budowli – 2 % ich wartoúci (na poziomie roku 2005).

Rodzice dzieci uczæszczajàcych do przedszkoli gminnych
w przyszùym roku zapùacà stawkæ ýywieniowà w kwocie 3,10 
zù od jednego dziecka oraz opùatæ pokrywajàcà czæúã kosztów 
utrzymania w wysokoúci:

- 80 zù za pierwsze i 70 zù za kaýde nastæpne dziecko 
uczæszczajàce do przedszkola w Koñskowoli,

- 70 zù za pierwsze i 60 zù za kaýde nastæpne dziecko 
uczæszczajàce do przedszkola w Poýogu.

W uchwale w sprawie rocznych stawek úrodków 
transportowych, przyjæto: podwyýszenie stawek odnoúcie 
pojazdów do 12 ton o stopieñ inflacji, zaú powyýej 12 ton – na 
poziomie roku 2005.

Wraz z nastaniem nowego roku wszyscy mieszkañcy gminy 
zobowiàzani sà do skùadania informacji i deklaracji 
podatkowych na nowych drukach, które zostaùy ustalone przez 
Radæ.

Boýenna Furtak

Wójt Gminy Koñskowola informuje, ýe na 

tablicy ogùoszeñ w Urzædzie Gminy jest 

wywieszony wykaz nieruchomoúci 

przeznaczonych do wydzierýawienia i najmu.

OGÙOSZENIE
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Zarówno treúã úwiàt Boýego 
N a r o d z e n i a ,  j a k
i atmosfera, w której je przeýywamy, 
kierujà naszà uwagæ na rodzinæ. Jedni 
radujà siæ obecnoúcià najbliýszych, gdy 
zasiadajà przy wigilijnym stole
i ùamià siæ opùatkiem. Inni marzà i 
p r a g n à  s p o t k a n i a
z tymi, którzy sà gdzieú DALEKO. I 
wiækszym smutkiem niý dystans 
fizyczny, napawa odlegùoúã duchowa, 
psychiczna.

W tych radosnych, úwiàtecznych 
dniach gùæbiej odkrywamy, czym dla 
czùowieka i kaýdego z nas osobiúcie jest 
rodzina. Uúwiadamiamy sobie jej 
wielkà wartoúã i niezastàpionà rolæ. 
„Boska tajemnica wcielenia Sùowa 
p o z o s t a j e
w úcisùym zwiàzku z ludzkà rodzinà” napisaù Jan Paweù II.

O j c i e c  ú w .  u c z y n i ù  r o d z i n æ  j e d n y m
z  k l u c z o w y c h  t e m a t ó w  s w o j e g o  n a u c z a n i a
i poúwiæciù jej wiele dokumentów. Na szczególnà uwagæ, 
zasùuguje napisany w Roku Rodziny „List do Rodzin” 
(2.02.1994).

Papieý zwraca siæ w nim osobiúcie do kaýdego z nas: „Drogie 
Rodziny, (mam) dogodnà okazjæ, aby zapukaã do drzwi Waszych 
domów, pragnæ bowiem z Wami wszystkimi siæ spotkaã
i przekazaã Wam szczególne pozdrowienie.(...) Niniejszy list 
pragnæ skierowaã do konkretnych rodzin na caùym globie.”

Czytajàc te sùowa i caùy list odczuwam wzruszenie. Co roku 
bowiem, po wieczerzy wigilijnej i Pasterce szczególnym 
momentem byùa dla nas transmisja z Watykanu w Uroczystoúã 
Boýego Narodzenia. Ojciec úw. wygùaszaù w samo poùudnie 
u roczys te  o rædz ie  boýonarodzen iowe  i  udz ie la ù  
bùogosùawieñstwa „Urbi et orbi” (miastu i úwiatu). Nastæpnie 
pozdrawiaù w kilkudziesiæciu jæzykach mieszkañców caùej 
ziemi. W tym roku z pewnoúcià teý chce do nas przemówiã...
z Domu Ojca... sùowami, które juý kiedyú wypowiedziaù, ale 
których moýe jeszcze nie dosùyszeliúmy...

Papieý na poczàtku Listu podkreúla znaczenie rodziny: 
„Rodzina jest pierwszà i z wielu wzglædów najwaýniejszà drogà, 
którà kroczy czùowiek. Jest drogà powszechnà, pozostajàc za 
kaýdym razem drogà szczególnà, jedynà i niepowtarzalnà. 
Wszak normalnie kaýdy z nas w rodzinie przychodzi na úwiat, 
moýna wiæc powiedzieã, ýe rodzinie zawdziæcza sam fakt bycia 
czùowiekiem”. Wcielenie Jezusa i fakt, ýe wiækszà czæúã swojego 
ýycia spædziù w rodzinie, bædàc posùusznym Matce i Józefowi, 
potwierdza wartoúã rodziny.

Zdaniem Jana Pawùa II, specyfikà rodziny jest  komunia osób. 
Maùýonkowie wzajemnie siæ sobie oddajà, przyjmujà
i dopeùniajà. Prawzorem zaú jest relacja miùoúci Osób Trójcy úw. 
Miùoúã jest bowiem podstawà i zwornikiem rodziny, musi byã 
jednak wùaúciwie rozumiana. „Miùoúã jest darowaniem
i przyjmowaniem daru. Nie moýna jej kupowaã, ani 
sprzedawaã”. Niestety dziú bùædne jej rozumienie (np. wolna 
miùoúã oparta na tzw. „prawdziwym” uczuciu, utylitaryzm, 
poszukiwanie maksymalnego szczæúcia i doraênych 
przyjemnoúci) przynosi wiele cierpieñ. Natomiast prawdziwa 
miùoúã jest nie tylko cierpliwa, ùaskawa, ale i z pewnoúcià 
wymagajàca. „Tylko czùowiek, który umie wymagaã od siebie
w imiæ miùoúci, moýe takýe wymagaã miùoúci od drugiego”. 
Rozumienie miùoúci jako wzajemnego, z istoty trwaùego
i nieodwoùalnego daru osoby dla osoby, czyni naukæ Koúcioùa
o nierozerwalnoúci maùýeñstwa oczywistà. „Nierozerwalnoúã 
maùýeñstwa wynika nade wszystko z samej istoty tego daru. Taki 
dar zobowiàzuje o wiele mocniej i gùæbiej niý to co moýe byã 
nabyte”. Przecieý darów siæ nie odbiera, a podarunki, ze wzglædu 

na ofiarodawcæ, wyjàtkowo szanuje.
Potwierdzeniem i zwieñczeniem miùoúci 

maùýeñskiej jest rodzicielstwo. Ma ono 
szczególnà godnoúã, bowiem „maùýonkowie 
jako rodzice sà wspóùpracownikami Boga 
Stwórcy”. Uczestniczà w przekazywaniu 
„obrazu Boýego”, a poczæty czùowiek 
otrzymuje od Boga powoùanie przekraczajàce 
granice doczesnoúci. Wielka to tajemnica...

Papieý doskonale rozumie rozterki, które 
przeýywajà wspóùczeúni: „Z pewnoúcià 
dziecko oznacza dla rodziców nowy trud, nowy 
zasób potrzeb i kosztów. Stàd teý pokusa, aýeby 
go nie byùo. Czy tylko przychodzi zabieraã, nie 
dawaã? Te pytania -to myúli natrætne, od 
których z trudem wyzwala siæ wspóùczesny 
czùowiek.” Jednak z mocà powtarza 
kilkakrotnie, ýe dziecko jest prawdziwym 
drogocennym darem. „Dziecko obdarowuje 

s o b à  r o d z i n æ .  J e s t  d a r e m  d l a  r o d z e ñ s t w a
i rodziców. Dar ýycia staje siæ równoczeúnie darem dla samych 
d a w c ó w ” .  R a d o ú ã
z narodzin nowego czùowieka jest dla Jana Pawùa II podstawowà 
cechà cywilizacji miùoúci, która niestety jest czæsto zagroýona 
przez mentalnoúã konsumpcyjnà, antynatalistycznà czy teý 
niewùaúciwe rozumienie odpowiedzialnego rodzicielstwa.

„Zrodzenie, co do ciaùa, oznacza poczàtek dalszego rodzenia, 
s topniowego, wielostronnego poprzez caùy okres 
wychowywania”. Wychowanie Papieý definiuje jako 
„obdarzanie czùowieczeñstwem” – „obdarzanie dwustronne”. 
„Rodzice obdarzajà swym dojrzaùym czùowieczeñstwem nowo 
narodzonego czùowieka, a ten z kolei obdarza ich caùà nowoúcià
i úwieýoúcià czùowieczeñstwa, które z sobà przynosi na úwiat. 
Nie przestaje to byã równieý aktualne w przypadku dzieci 
uùomnych, niedorozwiniætych fizycznie i psychicznie”. Sùowa 
Papieýa potwierdza rosnàca liczba maùýeñstw gotowych 
adoptowaã dzieci niepeùnosprawne, nawet w znacznym stopniu.

Rodzice wychowujà, ale i sà wychowywani w pewien sposób 
przez dzieci. Stàd teý czwarte przykazanie odnosi siæ nie tylko do 
dzieci. Ojciec úw. przypomina dzieciom, aby okazywaùy czeúã -
szacunek i posùuszeñstwo - rodzicom, gdyý oni sà „zastæpcami 
Pana Boga, tymi, którzy dali ýycie oraz sà pierwszymi, po Bogu, 
dobroczyñcami”. A rodziców zachæca: „Czcijcie Wasze dzieci, 
synów i córki tak, jak one na to zasùugujà. Zasùugujà zaú dlatego 
ýe sà i dlatego, ýe sà tym, kim sà. Rodzice –zdaje siæ 
przypominaã przykazanie Boýe- postæpujcie tak, aby zasùuýyã na 
czeúã i miùoúã ze strony waszych dzieci! Nie pozostawiajcie 
Boýego wymagania czci dla Was w >moralnej próýni<!”

„Poprzez rodzinæ toczà siæ dzieje czùowieka, dzieje zbawienia 
ludzkoúci”. Kaýdy z nas jest powoùany do úwiætoúci, a „Úwiæta 
Rodzina jest poczàtkiem tylu innych úwiætych rodzin”. Dlatego 
Jan Paweù II apeluje: „Drogie rodziny, musicie byã odwaýne. 
Musicie byã zawsze gotowe do tego, aby dawaã úwiadectwo 
owej nadziei, która jest w Was. Nie lækajcie siæ ýadnych 
zagroýeñ! Boýe moce sà niepomiernie wiæksze od Waszych 
trudnoúci”. Tym, co spaja duchowo rodzinæ i czyni jà Bogiem 
silnà, jest modlitwa. Êródùem siù sà sakramenty, szczególnie 
Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. Chrystus czeka u drzwi
i koùacze, jak do betlejemskich gospód, gdyý pragnie, aby 
rodziny zbliýaùy siæ do stoùu eucharystycznego. Komunia úw. jest 
takýe êródùem mocy wychowawczej. Papieý podkreúla: „Nie ma 
innej mocy przez którà moglibyúcie równieý i wy drodzy rodzice 
wychowywaã wasze dzieci albo (...) samych siebie”.

Jan Paweù II koñczy List ýyczeniami: „Niechaj Úwiæta 
Rodzina pomoýe postæpowaã w duchu Nazaretu, niech pomoýe 
kaýdej rodzinie pogùæbiã úwiadomoúã wùasnego posùannictwa
w spoùeczeñstwie i Koúciele przez sùuchanie Sùowa Boýego, 
modlitwæ i braterskie wspóùýycie! Niech Maryja, Matka piæknej 

Œwi¹teczne ¿yczenia dla Rodzin od Jana Paw³a II
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Koúcióùek úw. Anny, co do którego do niedawna 
powszechnie sàdzono, ýe powstaù w 1613 r. staraniem ksiædza 
Stanisùawa z Zalesia Lisowicza, ma w rzeczywistoúci duýo 
starszà metrykæ. Pierwszym znanym – dziæki opisowi parafii 
autorstwa ksiædza Lisowicza – proboszczem szpitalnym byù 
Andrzej Jermanowski, który byù… osobà úwieckà!

Ów Jermanowski byù kuchmistrzem Tæczyñskich i ich 
starym sùugà, który zdecydowaù siæ przyjàã úwiæcenia 
kapùañskie. Chcàc go wynagrodziã, prawdopodobnie Andrzej 
Tæczyñski wojewoda krakowski, syn zaùoýyciela miasta, 
nadaù mu grunty przynaleýne koúcioùowi i szpitalowi úw. 
Anny. Ciekawostkà jest fakt, ýe ostatecznie Jermanowski 
ksiædzem nie zostaù, co nie przeszkadzaùo mu przez 
kilkanaúcie lat „panowaã” na gruntach koúcielnych, 
sprzedajàc je i rozdajàc wedle uznania. Po jego úmierci 
proboszczem szpitalnym zostaù ksiàdz Mikoùaj Beùýycki. 
Poniewaý dokument fundacji koúcioùa i szpitala úw. Anny 
zaginàù juý za Jermanowskiego, a grunty koúcielne
w wiækszoúci rozdano lub wùàczyli je z powrotem do swoich 
wùoúci Tæczyñscy, zarówno ksiàdz Beùýycki, jak i ubodzy, 
którymi siæ opiekowaù, ýyli na ùasce wùaúcicieli miasta. 
Lisowicz pisze, ýe Andrzej Tæczyñski, wojewoda krakowski, 
obiecywaù ksiædzu Beùýyckiemu wyznaczyã na nowo 
wùasnoúã koúcielnà mawiajàc czæsto „Wyjadæ ja ksiæýe 
Mikoùaju w pole za szpital y poko nogi konia mego zakopià 
[siæ], poty Twoy grunt bædzie”. Jednak do tego szczególnego 
nadania nie doszùo na skutek úmierci – najpierw Tæczyñskiego 
(1588 r.), a kilka lat póêniej takýe proboszcza Beùýyckiego. 
Jego nastæpcà zostaù – prawdopodobnie w ostatnich latach 
XVI wieku - Stanisùaw z Zalesia Lisowicz.

Tak opisaù stan swojej parafii: „A mnie zaú pustki po nim 
dano. Koúcióùek drewniany na poùy rozwalony y Dom zgniùy 
obdarty. A grunty koúcielne rozmaicie rozszaftowane, rozdane 
mieszczanom i chùopom wiejskim (…) Pan ostatek zagarnàù: 
ledwo sadek siedlisku a ogród na gruncie dla ubogich 
zostawiono”.

Stanisùaw Lisowicz byù mieszczaninem i prawdopodobnie 
czùowiekiem bliskim dworowi Tæczyñskich. Moýe úwiadczyã 
o tym fakt, ýe jego brat Melchior Lisowicz zwany teý 
Trzaskowskim byù krawcem Tæczyñskich i z nadania jednego 
z wùaúcicieli miasta staù siæ posiadaczem czæúci dawnego 
gruntu szpitalnego. Lisowicz poúwiæciù wiele czasu i energii 
na przywrócenie parafii szpitalnej stanu, jaki miaùa 
pierwotnie. Najwiækszym zadaniem, jakie jest mu 
przypisywane, stanowi budowa murowanego koúcioùa úw. 
Anny. Dokumenty, jakie pozostawiù po sobie Lisowicz nie 
stanowià tego wprost, ale koszty wystawienia tej úwiàtyni 
ponieúli raczej wùaúciciele miasta (jak przyznaje
w sporzàdzonym inwentarzu, zawiadywanie i budowa 
budynków koúcielnych pierwotnie naleýaùa do wyùàcznych 

prerogatyw wùaúcicieli miasta). Co wiæcej – koúcióù ten 
zbudowano na gruncie, który nadano: Piotrowi Szali 
kucharzowi, Stanisùawowi úlusarzowi i zegarmistrzowi oraz 
Wojciechowi Ýurawskiemu sùugom „Panów hrabiów
z Tæczyna”. Lisowicz przez wiele lat wczeúniej staraù siæ
o przywrócenie tej dziaùki koúcioùowi, ale jak pisze „ani 
proêbà, ani Prawem groêbà, ani podarunkami urzædnikom 
Lenckowskiemu, Mùodeckiemu, Michaùowskiemu, choã 
wziæli plus minus do 40 [czerwonych zùotych]” nie udaùo siæ 
pozyskaã jej wùasnoúci.

Wyszùo to na jaw dopiero wtedy, kiedy przybyù do 
Koñskowoli – celem poúwiæcenia úwiàtyni – biskup 
kamieniecki Jan Jædrzej Próchnicki. Dowiedziawszy siæ
o stanie wùasnoúci gruntów, na których zostaùa ona 
wystawiona,  odmówiù  w pierwszym momencie  
konsekrowania koúcioùa. Kryzys zaýegnaùa dopiero 
interwencja Mikoùaja Karsickiego, ówczesnego dzierýawcy 
miasta, który choã byù ewangelikiem, natychmiast w imieniu 
Gabriela Tæczyñskiego zapewniù, ýe grunty te zostanà nadane 
parafii. Lisowicz wychwala Karsickiego, który nie doúã, ýe nie 
chciaù przyjàã w zamian podarunku, to przez dwa dni wùasnym 
kosztem goúciù biskupa i jego orszak.

W kolejnych latach ksiàdz Lisowicz podjàù siæ zadania 
wykupu ogrodów i ùàk, poùoýonych na póùnoc od koúcioùa úw. 
Anny miædzy Rudami a Koñskowolà, które niegdyú miaùy 
stanowiã wùasnoúã parafii, rozdanych sùugom (np. kowalowi 
Ùubce, wùodarzowi zamkowemu Wojciechowi Tatarczakowi 
czy krawcowi Trzaskowskiemu) oraz mieszczanom 
koñskowolskim. Ksiàdz Stanisùaw nie ograniczaù siæ do 
odzyskiwania gruntów naleýàcych niegdyú do parafii; 
kupowaù takýe inne grunty, miædzy innymi na „szpital 
biaùogùowski” – a wiæc zapewne miejsce schronienia dla 
wdów oraz kobiet nie posiadajàcych rodzin.

Naleýy przyznaã, ýe proboszcz Lisowicz aktywnie staraù siæ 
u kolejnych wùaúcicieli miasta o zapewnienie stabilnego bytu 
ubogim przebywajàcym w szpitalu úw. Anny. Pierwotnie 
Tæczyñscy nie oznaczyli zapewne precyzyjnie, co ich 
urzædnicy powinni przekazywaã szpitalowi. Byùo to byã moýe 
niepotrzebne w zwiàzku z tym, ýe ubogich i chorych 
utrzymywano z dochodu z gruntów parafialnych. Te jednak – 
jak widzimy – szybko zostaùy zagrabione. Dlatego zarówno 
Pan Kierùùo, jak i Pan Karsicki – kolejni dzierýawcy miasta – 
przekazywali szpitalowi ýywnoúã dla jego podopiecznych. 
Lepiej wiodùo siæ im w dniach, kiedy do Koñskowoli zjeýdýali 
wùaúciciele. Lisowicz pisze bowiem: „Wiem y Poúwiadczæ 
Panem Bogiem, ýe nieboszczyk ksiàdz Mikoùaj miaù obok 
chleba, piwa, ryb, y kiedy Ich Moúcie mieszkali miaù sztukæ 
miæsa y Wina kwartæ na dwa dni zawsze z Zamku: inaczej 
kiedy nie mieszkali”. Przyznaje przy tym, ýe kolejni 
wùaúciciele miasta nie szczædzili úrodków na dotacje dla 
ubogich podajàc, ýe Barbara ksiæýna Zbaraska, ýona Gabriela 
Tæczyñskiego, nie tylko ofiarowywaùa szpitalowi to, co zwykù 
ofiarowywaã jej màý i wczeúniej jego ojciec, ale i fundowaùa 
obiady dla biedaków w nim zamieszkaùych. Podobnie czyniù 
Krzysztof ksiàýæ Zbaraski, dzierýàcy miasto w latach 1617-
1627; nie tylko nakazywaù on dostarczaã szpitalowi produkty 
ýywnoúciowe, ale i przekazywaù na jego potrzeby rocznie 200 
zùotych polskich.

W 1613 r. Gabriel Tæczyñski na nowo potwierdziù zasady 
funkcjonowania szpitala, nadajàc mu grunt poùoýony za 
koúcioùem úw. Anny oraz dziesiæciny z Osin. W zamian za 
donacjæ w úwiàtyni tej miaùy byã odprawiane msze za 
ýyjàcych i zmarùych Tæczyñskich, w których obowiàzani byli 
uczestniczyã chorzy i ubodzy ze szpitala. Tym ostatnim 
dokument Gabriela Tæczyñskiego wyznaczyù, ile i jakie 
modlitwy powinni ofiarowywaã w tej intencji.

Koœció³ œw. Anny na prze³omie XVI i XVII w.

Koœció³ i plebania z lotu ptaka
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Powitanie

Po¿egnanie

Wreszcie 14 lipca 1629 r. Jan Tæczyñski, wojewoda 
krakowski, staraniem Lisowicza okreúliù, jakie produkty 
powinny byã przekazywane z miasta na rzecz szpitala: obok 
màki ýytniej i pszennej, jæczmienia, krup tatarczanych, 
grochu, masùa, sera, sùoniny i soli, pisarz prowentowy 
koñskowolski miaù obowiàzek raz na kwartaù kupowaã takýe
i beczkæ piwa.

Sam koúcióù úw. Anny byù dosyã bogato wyposaýony. 
Wedùug inwentarza sporzàdzonego przez ksiædza Lisowicza 
znajdowaùy siæ w nim m.in.:

Krzyý srebrny z krysztaùami fundacji Petera Kowacza 
Wægrzyna, starego sùugi skarbowego ksiàýàt Zbaraskich, 
wykonany w 1618 r.; krzyý srebrny maùy, ufundowany przez 
samego Lisowicza oraz niejakà Barkowskà w 1615 r.; obrus
z listwà zùoto-srebrnà ufundowany przez ýonæ dzierýawcy 
Kierùùy oraz obrus ufundowany przez ýonæ kolejnego 
dzierýawcy – Karsickiego; alba darowana w 1629 
prawdopodobnie przez Agnieszkæ z Tæczyñskich Firlejowà; 
Birit (?) kupiony w Rzymie oraz vella na kielichy zakupione
w Krakowie; dwa ornaty „z domu Panów z Tæczyna”; 
wreszcie pozytyw (organy) o 4 gùosach zakupiony
w Kazimierzu. Dumà koúcioùa byù oùtarz, wykonany kosztem 
260 zùotych polskich przez Stanisùawa Szczerbica; u jego 
stopni leýaùa tkanina czerwona, kupiona przez Lisowicza za
3 zùote polskie w 1604 r. Koúcióù posiadaù dwa mszaùy: jeden 
stary i maùy wydany w Antwerpii, drugi – wydany w Wenecji – 
kupiù w Krakowie sam Lisowicz w 1603 r.

Zarzàd Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
„Fara Koñskowolska” uprzejmie informuje, iý na podstawie 
art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaùalnoúci 
poýytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) 
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych moýe 
przekazaã 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie 
organizacji poýytku publicznego a takà organizacjà jest „Fara 
Koñskowolska”.

Przypomina siæ, iý moýliwoúã taka dotyczy równieý 
podatników rozliczajàcych siæ na zasadach ryczaùtowych – 
których termin rozliczeñ upùywa z dniem 31 stycznia 2006 r.

Zarzàd zwraca siæ z proúbà o wsparcie finansowe 
dziaùalnoúci statutowej naszego Stowarzyszenia.

Druki przelewów z numerem konta znajdujà siæ w Banku 
Spóùdzielczym Koñskowola.

Powstanie Solidarnoúci to niezwykle waýne wydarzenie, 
które przeszùo do historii. W rocznicæ wprowadzenia stanu 
wojennego, 13 grudnia, uczniowie Gimnazjum w Koñskowoli 
wystawili uroczysty spektakl poúwiæcony drodze do Sierpnia 
1980, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli 
humanistów. Przypomniane zostaùy najwaýniejsze 
wydarzenia poprzedzajàce powstanie Solidarnoúci. Naleýà do 
nich: Poznañski Czerwiec 1956, Studencki Marzec 1968, 
Grudzieñ na Wybrzeýu 1970, Czerwiec 1976 – podwyýki cen 
ýywnoúci, Paêdziernik 1978 –Wybór Papieýa Polaka.

„Lecz kto by siæ staù powodem upadku jednego z tych 
maùych, którzy wierzà we mnie, takiemu lepiej byùoby kamieñ 
mùyñski zawiesiã u szyi i utopiã siæ w otchùani morskiej”
(z Ewangelii wg,. Úw. Mateusza).

W obronie upokorzonych i pokrzywdzonych wystàpiù 
wielki poeta Czesùaw Miùosz:

Który skrzywdziùeú czùowieka prostego,
Úmiechem nad krzywdà jego wybuchajàc,
Gromadæ bùaznów koùo siebie majàc,
Na pomieszanie dobrego i zùego, (...)

W niedzielæ 31 sierpnia o godz. 17.00 zostaje podpisane 
p o r o z u m i e n i e  m i æ d z y  K o m i s j à  R z à d o w à
a Miædzyzakùadowym Komitetem Strajkowym. Waùæsa 
ogùasza zakoñczenie strajku. Owocem porozumienia jest
21 postulatów, które uczniowie przypomnieli w oryginale. 
Odúpiewana zostaùa sùynna pieúñ Jacka Kaczmarskiego – 
„Mury”. Uroczystoúã zakoñczyùo przepiækne przesùanie 
Zbigniewa Herberta:

czuwaj – kiedy úwiatùo na górach daje
znak – wstañ i idê
dopóki krew obraca w piersi twojà
ciemnà gwiazdæ
powtarzaj stare zaklæcie ludzkoúci
bajki i legendy
bo tak zdobædziesz dobro którego
nie zdobædziesz
…
Bàdê wierny Idê
              (Przesùanie Pana Cogito)

Wszystkie wspomniane wydarzenia stanowià dziú piæknà 
kartæ naszej narodowej historii.

Genowefa Flis

Wspomóý nic nie tracàc

„¯eby Polska by³a Polsk¹”

Inwentarz sporzàdzony w 1629 r. przez ksiædza Lisowicza to 
dla nas wspaniaùe êródùo wiedzy o Koñskowoli przeùomu XVI 
i XVII w. Analiza jego treúci przyniesie jeszcze wiele 
niezwykùych informacji, które – mam nadziejæ – wyjaúnià 
wiele zagadek przeszùoúci naszej parafii.

Przemysùaw Pytlak



Ciæýkie to byùy czasy niepospolicie,
bo cóý to, proszæ was za ýycie
 na Úwiæta bez choinki,
czyste kpinki ...

Nie wszyscy teý wiemy, ýe úwiàteczna choinka nie zawsze 
miaùa postawæ stojàcà. Wczeúniej bowiem, byùa zawieszana 
pod puùapem – byùa wówczas nazywana „podùaêniczkà”. 
Zawieszano jà szczytem na dóù u gùównej belki zwanej 
tragarzem (w Maùopolsce) lub „soúræbem” (na Podhalu). 
Najczæúciej wisiaùa bezpoúrednio nad stoùem wigilijnym.
W Krakowskim, nazywano jà teý „podùaýnikiem” lub 
„sadem”, a w Jarosùawskiem „wiechà”. Wedùug Adama 
Fischera (patrz: Etnografia sùowiañska”,  Lwów – Warszawa, 
1934, s.13), nazwæ „podùaênika” nadawano teý temu, kto

w Wigiliæ chodziù po domach, skùadajàc ýyczenia 
szczæúcia, a zwùaszcza urodzaju.

Taki teý cel miaùo mieã zielone drzewko – 
zapewnienie urodzaju w przyszùym roku. 

„Podùaêniczkæ” zawieszano teý blisko úwiætych 
obrazów, w rogu izby. Wczeúniej, bez 

wzglædu na miejsce zawieszenia, byùa 
dekorowana tradycyjnymi ozdobami, jak: 

jabùka, orzechy, czy zapomniane 
ozdoby wykonane z opùatka. Choinkæ 

z a ú ,  j a k o  g ù ó w n à  o z d o b æ  
úwiàtecznej izby, ubiera siæ od 

rana ,  w wigi l iæ  Boýego 
Narodzenia, by byùa gotowa
w momencie, gdy za oknem 
d o m o w n i c y  d o s t r z e g à  
pierwszà gwiazdkæ. Wtedy to, 
zasiadajàc do stoùu, zapala siæ 
na choince úwieczki.

Zawieszone na choince 
tradycyjne, wymienione tu 

ozdoby, miaùy oczywiúcie znaczenie magiczne. Chciaùabym 
wspomnieã zwùaszcza o ozdobach wykonywanych z opùatka. 
Miaùy one bowiem szeroki zasiæg wystæpowania juý
w I poùowie  XIX w., a obecnie majà charakter unikatowy.

Znane byùy niegdyú na terenie caùej prawie Polski,
z wyjàtkiem terenów póùnocnych i poùudniowo-zachodnich. 
Opùatkowe dekoracje w postaci pùaskich gwiazd
i przestrzennych, kulistych „úwiatów”, wystæpowaùy do 
pierwszych dziesiæcioleci XX-ego wieku i byùy 
charakterystycznym przystrojem wnætrz w okresie Boýego 
Narodzenia (patrz: Barbara Ogrodowska: Opùatki i ozdoby
z opùatka w tradycji polskiej. W: P.Sz.L., 1988, ss.84-85). 
Stosowano je takýe jako samodzielnà ozdobæ i wówczas 
wieszano bezpoúrednio na belkach stropowych, zwykle
w pobliýu oùtarzyka domowego, przy obrazach z wizerunkami 
úwiætych i nad stoùem, przy którym spoýywano wieczerzæ 
wigilijnà (patrz: B.Ogrodowska, op.cit.). Ozdoby z opùatków 
(takýe barwionych), zawieszano równieý na choinkach 
stojàcych, gdy te w XX w. pojawiùy siæ na wsiach.

By wzmocniã dziaùanie pozytywne tak udekorowanego juý 
drzewka, „podùaêniczki”- gospodarz obsypywaù je zboýem 
lub sùomà. Jest to przykùad magii naúladowczej, majàcej 
zapewniã obfitoúã, sprowadziã dostatek, bogactwo i urodzaj. 
Górale mówià w trakcie tej czynnoúci formuùkæ: „aby tyle kop 
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Jak kwiaty sà ozdobà roúlin i Ziemi,
tak zwyczaje doroczne sà krasà 

domowego  ýycia ludów
                               Zygmunt Gloger

Úwiæta Boýego Narodzenia, to 
najbardziej rodzinne ze wszystkich úwiàt, spædzane 
najchætniej w gronie bliskich. W úwiàteczne dni powolnieje 
nasze dotychczasowe tempo ýycia, skùaniajàc nas do refleksji. 
Spotykamy siæ, wspominamy, a wspomnieniom tym 
towarzyszy nieodùàczny element úwiàt - choinka.

To jà najlepiej pamiætamy ze úwiàt naszego dzieciñstwa. 
Wniesione do izby zielone drzewko pomaga w budowaniu 
úwiàtecznego nastroju i nawet nie zastanawiamy siæ, od kiedy 
choinka towarzyszyùa ludziom w te úwiæta.

Smukùe, zielone, iglaste drzewa rosnà w Europie, 
Azj i  i  Ameryce.  Sà to  gatunki  bardzo 
rozpowszechnione i popularne w úrednich 
szerokoúciach  póùnocnych. Sosny, úwierki
i jodùy, rozsiewajà  swój czar, zapach igliwia
i ýywicy. Dwa razy do roku, te zawsze zielone 
drzewa, peùnia rolæ okolicznoúciowej  
dekoracji. W Úwiæto Zmarùych i Dzieñ 
Zaduszny gaùàzki úwierku lub jodùy 
uformowane w wieñce i wiàzanki 
otulajà groby naszych zmarùych.

Natomiast zupeùnie innà rolæ 
peùni choinka w koñcu roku 
kalendarzowego. W dniu 
astronomicznej zimy w oknach 
naszych domów widniejà 
p i æ k n i e  r o z ú w i e t l o n e  
choinkowe drzewka. W Polsce 
choinkæ stanowi zawsze 
drzewko iglaste, najczæúciej 
wymieniane juý: úwierk, jodùa
i sosna . Wybór tych gatunków nie jest przypadkowy. Ludowa 
wiedza na temat úwiata przyrody zawsze wysoko ceniùa te 
gatunki, podkreúlajàc ich pozytywny wpùyw na czùowieka. Ze 
úwierka, np. w Wigiliæ górale wróýà pogodæ na caùy rok. 
Úwierk teý ma wysokà pozycjæ w wierzeniach niemieckich, 
gdzie upatruje siæ w nim schronienia duchów.

Wiele mocy przypisuje siæ teý jodle. Germanie
i Skandynawowie przypisujà jej takie moce, jak dæbom. 
Uwaýa siæ, ýe drzewa te byùy siedliskiem bóstw. Z jodùy miaù 
byã zrobiony krzyý niesiony przez Chrystusa na Golgotæ. 
Wedùug podañ ludowych, wiecznà zieleñ jodùa zawdziæcza 
wùaúnie krwi Jezusa, która po niej spùynæùa .

Zwyczaj ustawiania choinki na tle wielowiekowych 
z w y c z a j ó w  ú w i à t e c z n y c h ,  m a j à c y c h  r o d o w ó d  
wczesnochrzeúcijañski, jest stosunkowo mùody. Pierwsze 
choinki dotarùy do polskich domów  z Niemiec i to dopiero
w poùowie XIX wieku. Przy czym, na wsiach zwyczaj 
ustawiania w úwiæta zielonego drzewka, pojawiù siæ w okresie 
miædzywojennym.

„Kto wymyúliù choinki ...” zastanawiaù siæ w swym wierszu 
takýe poeta, Konstanty Ildefons Gaùczyñski:

Moje kochane dzieci,
byù taki czas na úwiecie,
 Ýe wcale nie byùo choinek ...

Image œwi¹tecznej choinki
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daù Pan Bóg zboýa w przyszùym roku, ile tych ziarnek na 
ziemiæ upadùo.”

„Podùaêniczka” wisiaùa pod soúræbem najczæúciej do 
Nowego Roku lub Trzech Króli. Tak dùugo teý obecnie stoi 
choinka w naszych domach. Zùà przyszùoúã wróýyùo bowiem 
przedwczesne uschniæcie  drzewka.  Po zdjæciu  
„podùaêniczki”, sùuýyùa ona do celów magicznych. Skruszone 
gaùàzki byùy lekarstwem na uroki, okadzano nimi chorych. 
Sama uschniæta juý choinka, zatkniæta w lecie w zboýu lub 
lnie, odwracaùa urok zùych oczu.

 Wspomnieã teý naleýy, ýe zanim choinka wzorem miejskim 
pojawiùa siæ na wsi, stawiano tam w izbie snop zboýa, zwany 
„dziadem” lub „kolædà”. Najdùuýej zwyczaj ten przetrwaù na 
terenach pùn.- wsch. Biaùostocczyzny, gdzie jeszcze w latach 
70-tych stawiano snop, a sùomà z niego przewiàzywano 
nastæpnie drzewa owocowe (patrz: Joanna Maciejowska-
Pavkoviã: Zdobnictwo obrzædowe wsi biaùostockiej.
W: PSz.L., 1966, s. 120.)

Jednak w polskiej kulturze 
ludowej utrwaliù siæ bardziej 
symbol  z ie lonego  mùodego 
drzewka, czy nawet zielonej gaùæzi 
– bowiem symbol ten wiàýe siæ
z budzàcym i rozwijajàcym siæ 
ýyciem. Odnosi siæ to zarówno do 
úwiata roúlin i zwierzàt, jak i do 
ludzkiego losu. Stàd do XX w., 
drzewo ýycia w postaci niemal 
dosùownej przetrwaùo w wielu 
rekwizytach obrzædowych. Mimo, 
ýe znaczenie tego symbolu zatarùo 
siæ znacznie w naszej úwiadomoúci, 
to motyw gaùàzki, czy drzewka, 
c z æ s t o  p o j a w i a j à  s i æ
w ornamentyce.

Takim symbolem jest przecieý
i  n a s z e  d z i s i e j s z e  
boýonarodzeniowe drzewko. 
Ustawiamy je w pokoju goúcinnym 
w najbardziej eksponowanym, 
„honorowym” miejscu i ubieramy 
ze szczególnà pieczoùowitoúcià. Dekorujemy je w przeróýne 
ùañcuchy, úwiecideùka, zabawki – czæsto wùasnej roboty. Jeúli 
nie mamy wykonanych wùasnoræcznie ozdób, zawieszamy 
przeróýne bombki produkcji przemysùowej. Caùoúã 
uzupeùniajà „anielskie wùosy” czy cukierki – „sopelki”
w bùyszczàcych wielobarwnych pozùotkach.

Zresztà image wspóùczesnej choinki stale ulega zmianom. 
Lamety i wùosy anielskie, zùote i czerwone bombki – to 
wszystko juý byùo. Ostatnià innowacjà w produkcji dekoracji 
przemysùowych, sà bombki niekonwencjonalne, czæsto 
dowcipne. Wyobraýajà np. barokowe anioùki i zwierzæta, 
úwiætego Mikoùaja, gwiazdki, grzybki czy bombki o szeroko 
uúmiechniætych ustach.

Po takiej eksplozji pomysùów na dekoracjæ úwiàtecznego 
drzewka, zawsze jednak powracamy do wystroju choinki
w konwencji tradycyjnej. I tu takýe wyróýniã moýna kilka 
stylów dekoracyjnych. Na przykùad – choinka „na ludowo” ma 
dekoracje wykonane ze sùomy: anioùki, gwiazdki, ùañcuchy;
z bibuùki i papieru: ptaszki, jeýyki, laleczki, pajacyki.

W zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Puùawach, 
znajdujà siæ jeszcze inne, tradycyjne równieý zabawki. 

Wykonane zostaùy za Oceanem, gdzie na emigracji 
powojennej zamieszkaùa rodzina Romualda Bielskiego 
(cichociemnego).

Rodzina puùkownika Bielskiego zwiàzana byùa przed II 
wojnà z jednostkà wojskowà Saperów Kaniowskich
w Puùawach. Eugenia Bielska, matka Romualda, wykonaùa
w latach 60-tych seriæ zabawek choinkowych z  wydmuszek
i kolorowego papieru. Wzorem byùy dla niej zapamiætane 
jeszcze z dzieciñstwa, zabawki widziane na wschodnich 
kresach Polski, jeszcze przed wojnà. Zabawki wraz
z makietami znanych zabytków architektonicznych miast 
europejskich, a wykonanymi przez syna Jerzego, przekazaùa 
do zbiorów Muzeum puùawskiego Ewa Budek-Bielski (ýona 
Jerzego).

Szczególnie piæknie wúród dùugich, zielonych igieùek 
prezentujà siæ wydmuszkowe cacka, które nienaruszone
i pieczoùowicie przechowywane, trafiùy do nas w paczce 

przesùanej zza Oceanu. Sà wúród 
nich koguciki, papuýki, smoki i 
w æ ý e ,  d z b a n y,  p a j a c y k i ,
a nawet uúmiechniæta gùówka 
Chiñczyka. Pod choinkà natomiast 
ustawiamy, tak jak czyniù to ich 
a u t o r,  t e k t u r o w e  m a k i e t y  
zabytków. Caùoúã ozdobiona jest 
choinkowymi úwiatùami, które 
rozúwietlajà okna zabytkowych 
kamieniczek i ratuszy. W rodzinie 
Bielskich, makiety te jako wyraz 
tæsknoty za starym kontynentem, 
nazywano szopkà emigracyjnà.

Wielokrotnie dekoracjæ naszej 
choinki uzupeùniamy podobnymi 
w stylu (równieý tradycyjnymi, 
wykonywanymi wùasnoræcznie) 
zabawkami autorstwa puùawskich 
twórców ludowych. Sà to gùównie 
zabawki ze sùomy, papieru
i koralików, a takýe  dùugie 
ùañcuchy ùàczàce wszystkie te 
surowce. Szczyt choinki wieñczà 

drewniane, kolorowe anioùki – rzeêby rodzimych twórców. 
Pod choinkà ustawiamy wówczas szopki wykonane przez 
dzieci z okolicznych szkóù – owoc konkursów na szopkæ 
úwiàtecznà, organizowanych przez nasze Muzeum.

Ta niepowtarzalna choinka oglàdana jest corocznie przez 
mùodzieý szkolnà, uczestniczàcà w wykùadach na temat 
tradycyjnej obrzædowoúci boýonarodzeniowej, czy bioràcej 
udziaù w zajæciach prowadzonych w Muzeum, w trakcie ferii 
zimowych.

Ýyczæ wszystkim Czytelnikom
i  S y m p a t y k o m  E c h a  
K o ñ s k o w o l i  w i e l u  
radosnych chwil przy 
úwià t ecznym s to l e
w blasku choinki.

Halina Solecka
etnograf
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5 grudnia 2005 r. w naszym gimnazjum 
odbyù siæ czwarty turniej charytatywny 
pod hasùem „I Ty moýesz zostaã Úwiætym 
Mikoùajem”. Byù to czas sportowych 
rozgrywek a przede wszystkim okazja do 
wsparcia dzieci z puùawskich oúrodków 
o p i e k u ñ c z o - w y c h o w a w c z y c h .  
Uczniowie naszej szkoùy ofiarowali 

róýnorodne dary: artykuùy papiernicze, sanitarne, spoýywcze, 
maskotki. Organizatorami byli: Joanna Kopiñska - opiekunka 
SK PCK, nauczyciele wychowania fizycznego – Andrzej 
Szymajda i Wojciech Krasiñski, Maùgorzata Matraszek – 
opiekunka SU oraz Danuta Polska.

Na turniej przybyli goúcie: pani dyrektor GOK Boýenna 
Furtak, która przyniosùa „dar serca”, pani Teresa Orùowska 
oraz redaktorzy „Tygodnika Powiúla”.

Do tegorocznej akcji przyùàczyùy siæ dwie placówki 
oúwiatowe: Szkoùa Podstawowa w Koñskowoli i Szkoùa 
Podstawowa w Chrzàchowie. Oprócz rozgrywek sportowych 
nasi gimnazjaliúci zaprezentowali siæ w ãwiczeniach 
gimnastyki artystycznej i akrobatycznej pod kierunkiem 
Andrzeja Szymajdy i w tañcu nowoczesnym pod kierunkiem 
Wojciecha Krasiñskiego.

W rozgrywkach sportowych – w piùkæ siatkowà, wziæùy 
udziaù trzy druýyny: uczniowie gimnazjum, absolwenci i 
nauczyciele. Kibice mieli okazjæ oglàdaã zaciæte walki 
sportowe. Po goràcych zmaganiach I miejsce uzyskaùa grupa 
chùopców z gimnazjum, II nauczyciele, III absolwenci naszej 
szkoùy. Najwiæcej punktów w druýynie gimnazjalistów zdobyù 
Michaù Kuúmierz kl.IIIc, w grupie absolwentów Kamil 

Skowyra, wúród nauczycieli wyróýniù siæ Andrzej Szymajda. 
Byliúmy wzruszeni niezùomnà postawà dyrektora gimnazjum 
Roberta Polaka, który mimo choroby trwaù dzielnie na 
parkiecie walczàc o kolejne punkty.

Wyraýamy podziækowanie  pani dyrektor Beacie Antolak za 
pomoc i wsparcie oraz  tym nauczycielom i wychowawcom, 
którzy wùàczyli siæ aktywnie w przygotowanie i przebieg 
imprezy.

Zebrane dary zostanà przekazane do: Oúrodka 
Wychowawczego im. Siostry Klary Staszczak OSB, Domu 
Dziecka i Ogniska Wychowawczego w Puùawach.

Dziækujemy za udziaù. Zapraszamy za rok!
Organizatorzy

Dziú w mieúcie Dawida narodziù 
siæ Wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz Pan.  Ùk, 2,11

Úwiæta Narodzenia Pañskiego to 
szczególny czas. Tæsknimy do nich 
niemal caùy rok. Tæsknimy do tej 

prawdziwej atmosfery miùoúci, jaka 
ùàczy nas we wspólnym przeýywaniu 

wydarzeñ tak wielkich, jak Narodziny Boýego Syna i tak 
bliskich, jak zwykùa bliskoúã caùej rodziny, która bardzo 
czæsto zbiera siæ caùa tylko w ten czas. Nasze úwiætowanie 
rozpoczyna wspólna wigilia. To sùowo wywodzi siæ z ùaciny
i oznacza czuwanie, czuwanie przed waýnym wydarzeniem. 
Koúcióù obchodzi dziú trzy uroczyste wigilie: Wigiliæ 
Paschalnà, wigiliæ Zesùania Ducha Úwiætego i Wigiliæ 
Narodzenia Pañskiego. O ile czuwanie rozpoczynajàce úwiæta 
paschalne lub Piæãdziesiàtnicæ liturgicznie obchodzimy
w koúciele, o tyle obchód Wigilii Boýego Narodzenia 
przeniesiony jest do koúcioùa domowego, czyli do naszych 
rodzinnych domów. Trzeba sobie wiæc zdawaã sprawæ z tego, 
ýe nie jest to tylko uroczysta kolacja, ale wydarzenie 
waýniejsze, bo poùàczone z domowà liturgià, dlatego teý 
mówimy o Wieczerzy Wigilijnej.

Nasza Wigilia rozpoczyna siæ przy domowym oùtarzu, czyli 
stole nakrytym biaùym obrusem, na którym stoi úwieca (dziú 
úwieca Wigilijnego Dzieùa Pomocy Dzieciom), obok niej 
spoczywa ksiæga Ewangelii i opùatek. Rozpoczynamy od 
uroczystego zapalenia úwiecy. Nastæpnie úpiewamy kolædæ
i ktoú z domowników odczytuje fragment z Ewangelii 
mówiàcy o wydarzeniach zwiàzanych z Narodzeniem 
Chrystusa, np. z 2 rozdziaùu Ewangelii wg úw. Ùukasza (Ùk 2, 
1-14). Potem wspólnie odmawiamy modlitwæ, którà 
obejmujemy wszystkie waýne momenty naszego ýycia 
rodzinnego jakie wydarzyùy siæ w ostatnim roku. Po modlitwie 
gùowa domu bierze do ræki opùatek i dzieli siæ z domownikami 
zaczynajàc od najstarszych i najgodniejszych a koñczàc na 
dzieciach. Przy tej okazji skùadamy sobie szczere ýyczenia na 
czas úwiat.

Po tej uroczystej modlitwie zasiadamy do úwiàtecznie 
nakrytego stoùu, na którym tradycyjnie znajdujà siæ postne 
potrawy. Przy stole jest jedno wolne nakrycie dla 
niezapowiedzianego goúcia. Spoýywajàc tæ wieczerzæ 
úpiewamy kolædy, a wigiliæ koñczy wspólne wyjúcie do 
koúcioùa na Pasterkæ.

Wigilia Narodzenia Pañskiego to cudowne przeýycie 
jednoúci caùej rodziny. Niech jej czar napeùni nas miùoúcià, 
której uosobieniem jest Jezus Chrystus.

Ks. Mirosùaw Boñczoszek

Úwiæta Boýego Narodzenia sà dla mnie szczególnym 
czasem, na który czekam z niecierpliwoúcià. Lubiæ je ze 
wzglædu na miùà i ciepùà atmosferæ wúród czùonków rodziny. 
Wszyscy sà dla siebie mili i ýyczliwi. W Wigiliæ zasiadamy 
wszyscy przy stole i spoýywamy wspólnà wieczerzæ. 
Dzielimy siæ opùatkiem i skùadamy sobie ýyczenia. Wedùug 
mnie to najszczæúliwszy czas w ciàgu roku.

Karol Lewalski, kl. III b

Moja rodzina Wigiliæ obchodzi u babci. Panuje wtedy 
úwiàteczny nastrój, ubieramy choinkæ i przygotowujemy 
úwiàteczne potrawy. Przy kolacji, gdy dzielimy siæ opùatkiem, 
moja babcia zawsze pùacze. Modlimy siæ za tych, których nie 
ma juý z nami, o to, by Pan Bóg przyjàù ich do swojego 
królestwa.

Anna Bonecka, kl. III d
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Adepci akrobacji

I Ty mo¿esz zostaæ
Œwiêtym Miko³ajem
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Funkcjæ Prezesa Oddziaùu ZNP od 23 
marca 1994 r. peùni kol. Danuta 
Sadurska, kierujàc pracami Zarzàdu 
kolejnych kadencji.

Dla Zwiàzku to byù okres szczególnie 
trudny i pracowity. W tym okresie 
zachodziùo wiele zmian istotnych dla 
oúwiaty, gùównie niekorzystnych, do 

nich naleýy przekazanie finansowania oúwiaty samorzàdom 
lokalnym i zmiana nadzoru pedagogicznego oraz wdraýanie 
niechcianej przez nauczycieli reformy edukacyjnej.

Utrudniaùy i utrudniajà ýycie ciàgùe zmiany w prawach 
oúwiatowych, przykùadem nieustannego „przetargu” jest Karta 
Nauczyciela, ustawa o systemie oúwiaty, Kodeks Pracy. 
Pojawiùo siæ wiele problemów, w rozwiàzywaniu których 
Zwiàzek uczestniczyù i uczestniczy. Pracodawcami zostali 
dyrektorzy szkóù, uprawnienia ich znacznie wzrosùy. Zwiàzek 
nasz speùnia wielkà rolæ w obronie praw i interesów 
pracowniczych, zapobiega naruszaniu przez pracodawców 
uprawnieñ pracowniczych. Inicjuje, koordynuje i podejmuje 
wiele dziaùañ zwiàzanych z doskonaleniem wspóùpracy
z wùadzami samorzàdowymi,  oúwiatowymi oraz 
pracodawcami.

ZNP stara siæ byã partnerem w rozwiàzywaniu zwùaszcza 
trudnych spraw. Swojà postawà i twórczym dziaùaniem 
wypracowuje najlepsze rozwiàzania w funkcjonowaniu 
gminnej oúwiaty. Wychodzi naprzeciw potrzebom 
pracowników oúwiaty, emerytom i rencistom. Ciàgle walczy
o wysokà rangæ zawodu nauczycielskiego i broni miejsc pracy, 
walczy o godne pùace w oúwiacie, przygotowuje wiele debat
i zebrañ otwartych z udziaùem wùadz samorzàdowych
i oúwiatowych, z posùami do Sejmu RP, wùadzami 
zwiàzkowymi. Debatowano nad „Koncepcjà Reformy 
Edukacyjnej”, nad „Paktem dla Edukacji”. Uwagi czùonków 
Zwiàzku przesyùano do Zarzàdu Gùównego ZNP, który 
przestrzegaù przed wdraýaniem reformy bez pieniædzy. I tak siæ 
staùo. Koszty reformy rzàd i MEN przerzuciùy na samorzàdy
i rodziców. Zaniýona zostaùa subwencja, brak úrodków na 
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oúwiaty. Dlatego ZNP 
protestowaù w 1999 r., 2002 i 2003 r. przeciwko projektowi 
niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela oraz 
lekcewaýeniu potrzeb emerytów. Z ramienia Oddziaùu ZNP
w akcji protestacyjnej w Manifestacji Ogólnopolskiej
w Warszawie, organizowanej przez Zarzàd Gùówny ZNP, braùa 
czynny udziaù Prezes ZO ZNP Danuta Sadurska. Oflagowano 
budynki oúwiatowe flagami zwiàzkowymi. Zarzàd Oddziaùu 
ZNP wystæpowaù do rzàdu, Sejmu, Senatu, Prezydenta 
Pañstwa, Ministra Finansów i Ministra Edukacji przeciw 
narastajàcej nædzy w oúwiacie, zùej polityce finansowej
w stosunku do oúwiaty i jej pracowników oraz emerytów
i rencistów, arogancji wùadzy i próby likwidacji Karty 
Nauczyciela.

Zarzàd Oddziaùu ZNP organizowaù otwarte spotkania
z wójtem Gminy, przewodniczàcym Rady Gminy, 
przewodniczàcym Komisji Oúwiaty przy Radzie Gminy, 
dyrektorem SAPO, celem prawidùowego wdraýania przepisów 
prawa oúwiatowego przez wùadze oúwiatowe i administracjæ 
samorzàdowà. Tu na podkreúlenie zasùuguje dobra organizacja 
spotkañ oraz doskonaùa znajomoúã przepisów prawnych przez 
kol. Danutæ Sadurskà. W latach 1998-2002 byùa ona czùonkiem 
Zarzàdu Okrægu, byùa teý czùonkiem Komisji Oúwiaty Rady 
Gminy.

Na spotkaniu z mùodymi nauczycielami omawiano „Awans 
zawodowy nauczyciela”. 20.11.2001 r. na zebraniu otwartym 
temat ten referowaùa Prezes Zarzàdu Okrægu ZNP kol. Celina 
Stasiak. Rozwaýano propozycjæ powstania Klubu „Mùodego 
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Nauczyciela”. Spotkano siæ teý z pracownikami administracji
i obsùugi w róýnych nurtujàcych ich sprawach. Na jednym
z zebrañ ZO ZNP proponowaù powoùanie Sekcji Administracji
i Obsùugi, omawiano status prawny pracowników 
niepedagogicznych i przedstawiono regulamin ich 
wynagrodzeñ.

Prawo administracyjne i oúwiatowe ciàgle zmieniaùo siæ, 
dlatego Zarzàd wychodziù naprzeciw i udzielaù pomocy 
zwiàzkowcom organizujàc spotkania z ekspertami na temat 
awansów. Zgromadziù i udostæpniù z tego tematu literaturæ
i przepisy prawne. ZNP reprezentowaù czùonków zwiàzku
w komisjach do spraw awansu zawodowego na szczeblu 
Gminy, Kuratorium, w komisjach konkursowych na 
dyrektorów szkóù.

Zarzàd Oddziaùu przywiàzywaù wielkà wagæ do udzielania 
pomocy prawnej czùonkom swego zwiàzku, dlatego odbywaùy 
siæ robocze spotkania z radcà prawnym p. Stanisùawem 
Nowackim. Udzielano indywidualnych porad czùonkom 
zwiàzku. Korzystano z porad prawnych z Kalendarza 
Nauczycielskiego, Gùosu Nauczycielskiego i przepisów 
prawnych zgromadzonych przez zwiàzek. Przepùyw informacji 
zwiàzkowych do czùonków zwiàzku byù i jest prowadzony na 
bieýàco. Zwiàzek nasz nadal sprawuje kontrolæ nad 
przestrzeganiem pracowniczego prawa pracy oraz uczestniczy 
w nadzorze przestrzegania przepisów oraz zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, dokonujàc ocen warunków 
pracy, sprawuje nadzór nad ochronà zdrowia pracowników. 
Zadania te zwiàzek wykonuje poprzez kierowanie 
dziaùalnoúcià Spoùecznej Inspekcji Pracy (SSP). W kaýdej 
szkole dziaùa przeszkolony Spoùeczny Inspektor Pracy.

Dziaùalnoúã Zwiàzku byùa i jest nierozerwalnie zwiàzana ze 
sprawami socjalno-bytowymi. Úwiadczenia usùug socjalnych 
wiàýe siæ bezpoúrednio z odpowiedzialnym zadaniem 
gospodarowania úrodkami zakùadowych funduszy – socjalnego 
i mieszkaniowego. ZNP wspóùpracuje przy opracowaniu 
regulaminów: funduszu socjalnego, funduszu mieszkalnego, 
funduszu nagród; regulaminu wynagrodzeñ nauczycieli
w gminie.

Prezes Zarzàdu Oddziaùu ZNP kol. Danuta Sadurska 
zabiegaùa o powstanie Sekcji Emerytów i Rencistów. 
30.01.1996 r., w spotkaniu z byùymi pracownikami oúwiaty 
uczestniczyù Przewodniczàcy Sekcji EiR przy Zarzàdzie 
Okrægu w Lublinie kol. Józef Socha. Obecni na zebraniu 
jednomyúlnie wstàpili do Sekcji (22 osoby). Obecnie Sekcja 
liczy 44 czùonków i prowadzi aktywnà oraz twórczà 
dziaùalnoúã. Funkcjæ Przew. sprawuje kol. Kazimiera 
Ambroýkiewicz.

Co roku Zarzàd Oddziaùu ZNP ýegna odchodzàcych na 
emeryturæ pracowników oúwiaty, przygotowujàc poczæstunek
i upominki dla nich. Zwiàzek nasz bardzo uroczyúcie obchodziù 
90-lecie powstania ZNP. Z tej okazji odbyùo siæ uroczyste 
spotkanie z udziaùem historyka zwiàzkowego – kol. 
Kazimierza Kaznowskiego, kol. Marii Tylus — sekretarza 
Zarzàdu Okrægu ZNP w Lublinie i pani wizytator E. Tusiñskiej. 
W dowód uznania wyróýniono 13 osób dyplomami. 
Uroczystoúã zakoñczyùa siæ miùym akcentem - piosenkami
z dawnych lat w wykonaniu zespoùu muzycznego pod kier. kol. 
Kazimierza Pytlaka.

Uroczyúcie teý obchodzono 95-lecie ZNP. Wræczono Zùote 
Odznaki ZNP i dyplomy. Wysùuchano przemówieñ 
okolicznoúciowych goúci i zwiàzkowców. Wysoko oceniono 
pracæ naszego Zwiàzku. Czæúã artystycznà wykonaùy dzieci 
szkoùy w Koñskowoli. Przy herbatce byùy wspomnienia byùych 
prezesów Oddziaùu ZNP.

W paêdzierniku 2004 r. odbyùa siæ inauguracja obchodów 
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100-lecia ZNP. Prezes ZO ZNP kol. Danuta Sadurska 
przedstawiùa najwaýniejsze osiàgniæcia ZNP dla oúwiaty, 
nauczycieli i wszystkich niepedagogicznych pracowników 
oúwiaty. Byùa czæúã towarzyska z poczæstunkiem. Graù zespóù 
muzyczny „Powiúle” pod kier. kol. Kazimierza Pytlaka.

Jubileusze ukazywaùy historyczne znaczenie i dorobek 
Zwiàzku, sprzyjaùy wewnætrznej integracji i umacnianiu jego 
spoùecznej roli.

Zarzàd przywiàzuje duýà uwagæ do tradycji i historii zwiàzku 
– dlatego organizowane byùy spotkania z róýnych okazji: Dzieñ 
Nauczyciela, spotkanie noworoczno-opùatkowe, Dzieñ Kobiet, 
jajeczko wielkanocne, spotkania rodzinne w plenerze 
(grilowanie). Te spotkania umilaù nieraz kabaret „Onufry”, 
teatrzyk dzieciæcy „Siedmiokropek”, wystæp dzieci
z przedszkola, jaseùka w wykonaniu dzieci Szkoùy 
Podstawowej w Koñskowoli oraz zespóù muzyczny „Powiúle”.

Z okazji waýniejszych úwiàt wszyscy zwiàzkowcy 
otrzymywali skromne upominki. Tradycyjnie teý wysyùano 
ýyczenia úwiàteczne pracownikom oúwiaty, wùadzom 
zwiàzkowym i wùadzom miejscowej administracji.

Zwiàzek Nauczycielstwa Polskiego odegraù waýnà rolæ
w rozwijaniu dziaùalnoúci kulturalnej. Organizowaù wyjazdy 
do teatru Muzycznego w Lublinie na spektakle, miædzy 
innymi: „Skrzypek na dachu”, „Hrabina Marica”, na koncert
„W úwiecie operetki i musicali”.

Od dùuýszego juý czasu nasz Zwiàzek wspóùpracuje
z lokalnym pismem „Echo Koñskowoli”, ma tam swojà szpaltæ 
i zamieszcza w niej artykuùy, ostatnio przedstawiù szereg 

sylwetek zasùuýonych nauczycieli dla oúwiaty i ZNP.
Rok 2005 jest wyjàtkowo pracochùonny dla zwiàzkowców, 

bowiem zbiegaùy siæ dwa waýne wydarzenia w historii ZNP, to 
wùaúnie prace zwiàzane o obchodami 100-lecia i zmianami
w strukturze organizacyjnej na szczeblu podstawowym
i powiatowym.

Duýo czasu poúwiæcono tematom tworzenia i ùàczenia ogniw 
zwiàzkowych w Oddziaùy Powiatowe. W dniu 22.03.2005 r. na 
zebraniu ZNP w Puùawach powoùano nowy Oddziaù 
Powiatowy. W gminach, w miejsce Oddziaùów, powstaùy 
Ogniska Gminne. Kol. Danuta Sadurska zostaùa wiceprezesem 
Zarzàdu Powiatowego w Puùawach, jednoczeúnie peùni funkcjæ 
prezesa Ogniska ZNP w Koñskowoli.

Obecnie w dalszym ciàgu naszym podstawowym zadaniem 
jest obrona godnoúci i rangi zawodu nauczycielskiego oraz 
interesów zawodowych i socjalnych wszystkich pracowników 
oúwiaty.

W opracowanej monografii Zarzàd chciaù pokazaã 
dokonania Zwiàzku, oddaã hoùd naszym poprzednikom, którzy 
budowali organizacjæ, tworzyli jej dorobek oraz uhonorowaã 
zasùugi wspóùczesnych dziaùaczy, którzy w minionych latach 
brali na siebie ciæýar codziennej pracy zwiàzkowej
i odpowiedzialnoúã za jego przyszùoúã. Dziækujemy im za to. 
Dziækujemy wszystkim, którzy wspóùpracowali i wspierali 
Zwiàzek w codziennej pracy.

Opracowaù Zarzàd Oddziaùu ZNP w Koñskowoli
pod kier. Danuty Sadurskiej i Kazimiery Ambroýkiewicz

Któý z nas nie pamiæta najpiækniejszych baúni 
wyczarowanych przez Hansa Christiana Andersena. 
Wychowaliúmy siæ na nich my, nasi rodzice i dziadkowie. 
Pobudzajà do wyobraêni, uczà i bawià, a czasem nawet trochæ 
straszà. Jednym sùowem – sà wciàý nieúmiertelne i wciàý 
zajmujà pierwszoplanowà pozycjæ wúród wybieranych przez 

dzieci lektur. Która z baúni jest najpiækniejsza? „Królowa 
úniegu”, „Dziewczynka z zapaùkami”, „Calineczka”, 
„Brzydkie kaczàtko”, … ? Wszystkie sà piækne, ale nasz 
wybór padù na „Ksiæýniczkæ na ziarnku grochu”, bajkæ 
utrzymanà w konwencji humoru. Tæ wùaúnie opowieúã
o bardzo wraýliwej ksiæýniczce Pirlipatce, wystawiùa 
mùodzieý z Koùa Teatralnego pracujàcego przy Gimnazjum
w Koñskowoli we wspóùpracy z Oúrodkiem Kultury. 
Reýyseria sztuki jest dzieùem opiekunek Koùa p.p. Agnieszki 
Franczak – Paã i Iwony Stefanek, scenografiæ przygotowaùa 
instruktor Elýbieta Urbanek, zaú muzykæ opracowaùa
i wykonaùa instruktor Maùgorzata Stalæga wraz z zespoùem 
„Tchnienie”. Ta wesoùa bajeczka byùa prezentem 
mikoùajkowym dla wszystkich dzieci. W czterech odsùonach 
(8 i 9 grudnia) obejrzaùo jà mnóstwo dzieci i mùodzieýy,
z przedszkola, Szkoùy Podstawowej i Gimnazjum
w Koñskowoli. Bajkowa sceneria, barwne stroje i wspaniaùa 
gra mùodych aktorów sprawiùa, ýe widownia wciàý wybuchaùa 
úmiechem. Czyý moýna wymyúliã lepszy prezent?

Wybór autora sztuki nie byù przypadkowy, bowiem 
dobiegajàcy koñca rok zostaù ogùoszony Rokiem Hansa 
Christiana Andersena. Jego dzieùa, a byùo ich ponad 160, 
zostaùy przetùumaczone na wiele jæzyków, sprawiajàc radoúã 
dzieciom na caùym úwiecie, równieý tym z Koñskowoli.

Boýenna Furtak

Miko³ajki
z Andersenem
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Noc
Noc zlana srebrem
to szczæúliwa noc
dla kochanków
bo przy ksiæýycu tylko
wyznaje siæ miùoúã
noc zlana srebrem
to noc natchniona
dla poetów
bo w takà noc
dusza artysty westchnieniem swym
spaã nie daje
jak lunatyk
wyciàgnàwszy dùonie

bùàdzi bezwiednie
potràca struny uúpione
noc zlana srebrem
dla kochanków tylko
i poetów
bo w takà noc
jednakowo nieprzytomni.
                     21.05.2005 r.

Wùaúnie tak, wierszem i dùutem, opiewa 
p iækno  ku l tu ry  ludowej  twórca  
wywodzàcy siæ z naszej gminy – Zbigniew 
Kozak. Namiastkæ tej twórczoúci 
mieliúmy okazjæ poznaã w trakcie 
tegorocznych Dni Koñskowoli, teraz 
przyszùa pora na bliýszy kontakt z poetà

i rzeêbiarzem. 2 grudnia, na spotkaniu 
autorskim w Gminnym Oúrodku Kultury, 
pan Zbigniew czytaù swojà poezjæ
i prezentowaù ostatnie prace w drewnie 
lipowym. Okazjà do spotkania byùa 
promocja pierwszego tomiku wierszy 
„Moje powroty”, wydanego przez 
Akademiæ Umiejætnoúci „Tradycja” przy 
w s p a r c i u  m . i n .  W ó j t a  G m i n y  
Koñskowola.  Tomik, adekwatnie do 
tytuùu, zawiera wiersze opiewajàce piækno 
rodzinnej wsi z lat dzieciæcych. Mùodzieý 
gimnazjalna, bo to ona byùa gùównym 
odbiorcà, z wielkà zadumà i powagà 
sùuchaùa poezji, czym mile zaskoczyùa 
poetæ. Równie wielkim zainteresowaniem 
cieszyùy siæ rzeêby i sposób ich 
wykonania. To wùaúnie zrodziùo pomysù 
zorganizowania warsztatów rzeêbiarskich 
dla  mùodzieýy.  Odbædà s iæ  one 
miejscowym Oúrodku Kultury w czasie 
ferii zimowych (2 i 3 lutego). Juý dziú 
zapraszamy. Zachæcamy równieý do 
kupienia promowanego tomiku wierszy, 
który jest do nabycia w Bibliotece 
Publicznej w cenie 15 zù.

B.F.

Wierszem i dlutem

Mecenas kultury – wójt St. Go³êbiowski i poeta Z. Kozak

Pani Jola – ciep³o i obrazy

Szczæúliwi ci, którzy widzà piækno
w miejscach zwykùych, tam gdzie inni
niczego nie widzà! Wszystko jest piækne,
wystarczy tylko umieã dobrze spojrzeã”
                                                  Pissarro

Ùany zbóý i koñskowolskich róý, bieszczadzka sosna, 
walàcy siæ drewniany pùotek, stara chùopska chata …, we 
wszystkich tych, i nie tylko, miejscach, dostrzega piækno
i przelewa je na papier w postaci obrazów – Jolanta Wawer, 
absolwentka Pañstwowej Wyýszej Szkoùy Sztuk Plastycznych 
w Ùodzi. Panià Jolæ fascynujà przede wszystkim krajobrazy, 
ogrody i martwa natura. Z jej akwarelowych pejzaýy bije 
ciepùo i spokój. Oglàdajàc obrazy odnosi siæ wraýenie, ýe 
przebywa siæ wùaúnie tam, wúród ùàk, pól i ogrodów i tylko nie 
sùychaã tupotu zajæcy, które czasami sùyszy w plenerze sama 
malarka.

Praca kaýdego artysty jest odzwierciedleniem jego duszy
i nastawienia do otaczajàcego úwiata. Wspomniane ciepùo 
obrazów bije równieý od pani Joli, która na co dzieñ pracuje
z dzieãmi w Gminnym Przedszkolu w Koñskowoli. W naszym 
úrodowisku do tej pory daùa siæ poznaã jako czuùa 
nauczycielka, ale ostatnio ujawniùa równieý  talent malarski, 
prezentujàc swój doúã bogaty dorobek na wystawie
w Gminnym Oúrodku Kultury. Wernisaý wystawy miaù 
miejsce 1 grudnia, a czynna bædzie do koñca miesiàca. 
Zapraszamy do obejrzenia (i ewentualnego kupna). Naprawdæ 
warto.

XIV Finaù Wielkiej Orkiestry Úwiàtecznej Pomocy tuý, tuý. 8 
stycznia w caùej Polsce bædzie rozbrzmiewaã muzyka radoúci, 
pùynàca z serc tych, którzy chcà nieúã pomoc chorym dzieciom. 
Pieniàdze, zbierane tego dnia, zostanà przeznaczone dla 
ratowania ýycia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym 
na naukæ udzielania pierwszej pomocy. Koncert w naszym 
Oúrodku Kultury rozpocznie siæ o godz. 15.00. Wystàpià
w nim: Koùo Teatralne z Gimnazjum, orkiestra dæta, 
Úpiewajàcy Seniorzy, kabaret „Onufry”, dzieciæce zespoùy - 
tañca towarzyskiego i wokalny, zespóù poezji úpiewanej, 
mùodzieý gimnazjalna z pokazem gimnastyki akrobatycznej, 
mùodzi adepci karate oraz … No wùaúnie, lista uczestników jest 
otwarta. Zachæcamy zespoùy muzyczne z naszego terenu, 
których jest kilka, do udziaùu w koncercie, a tym samym do gry 
wielkich serc. Koncertowi towarzyszyã bædzie aukcja oraz 
kiermasz prac plastycznych. Zapraszamy.

Znów bŒ dziemy graæ

Dusza w akwarelach
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- Nareszcie koniec – cicho westchnæùa do siebie Kasia 
skùadajàc dokumenty, nad którymi pracowaùa od tygodnia. Po 
chwili do jej gabinetu wszedù szef, który zapytaù: - Skoñczyùaú 
juý to sprawozdanie? – Tak, wùaúnie skoñczyùam. Proszæ to 
jest to, o co pan prosiù – powiedziaùa podajàc kilka kartek 
komputerowego wydruku. – Kasiu, skoro juý skoñczyùaú, 
moýesz iúã do domu –  wychodzàc dodaù - ýyczæ miùego dnia.

Dziewczyna wolnym krokiem wracaùa do domu. Zawsze 
lubiùa oglàdaã przystrojone úwiàtecznymi girlandami witryny 
sklepów. Kolorowe ozdoby, mnóstwo migajàcych úwiateùek, 
piækne choinki - wszystko to sprawiaùo, ýe coraz wyraêniej 
czuùa zbliýajàce siæ wielkimi krokami Úwiæta Boýego 
Narodzenia. Przechodzàc koùo sklepów zastanawiaùa siæ nad 
prezentami. – Muszæ tym razem wymyúliã coú oryginalnego – 
pomyúlaùa odwiedzajàc kolejne sklepy. Lubiùa robiã 
najbliýszym niespodzianki i kupowaã maùe drobiazgi 
gwiazdkowe, które sprawiaùy wiele radoúci. – Mam tak maùo 
czasu, a tu jeszcze tyle zakupów mnie czeka – pomyúlaùa 
patrzàc na póùkæ sklepowà, na której niestety nie znalazùa nic 
odpowiedniego.

Wùaúnie dochodziùa do bloku,
w którym mieszkaùa, gdy nagle do 
jej nóg podbiegùo, ùaszàc siæ, 
jakieú zwierzàtko. – Skàd siæ 
tu wziàùeú? – zapytaùa 
p o d n o s z à c  d o  g ó r y  
malutkiego, chudziutkiego 
kotka, który bardzo drýaù
z zimna. Zwierzàtko od 
razu wtuliùo siæ w ciepùe 
futerko Kasi. – Pewnie nie 
masz domu i jesteú gùodny – 
ponownie zwróciùa siæ do niego, 
choã wiedziaùa, ýe i tak nie 
uzyska odpowiedzi. Rozejrzaùa 
siæ, czy nikt go nie szuka. – 
S k o r o  n i e  m a s z  d o m u
i  n ik t  c iæ  n ie  szuka ,  to  
zamieszkasz ze mnà. Bædziesz moim 
mikoùajkowym prezentem – przytuliùa 
kociaka, który w odpowiedzi zamruczaù.

Dni mijaùy, a úwiæta byùy tuý, tuý. – Dziú jest 
Wigilia,  dlatego zapraszam wszystkich  
pracowników naszej firmy na wigilijnego úledzika – oznajmiù 
dyrektor zaglàdajàc do gabinetu Kasi. – Dobrze. Dziækujæ 
bardzo – uúmiechnæùa siæ dziewczyna. – To za godzinæ w sali 
konferencyjnej – dodaù zamykajàc drzwi. Na spotkaniu byùo 
bardzo miùo i przyjemnie. Blask úwiateùek na choince wraz z 
zapachem drzewka wypeùniaù salæ dajàc niepowtarzalny 
úwiàteczny nastrój, który siæ wszystkim udzieliù. – Ciekawa 
jestem jakie w tym roku niespodzianki przygotowaù dla nas 
szef – szepnæùa siedzàca obok Kasi, koleýanka. – Nie martw 
siæ, na pewno bædzie to miùe – odrzekùa Kasia. – Drodzy 
pañstwo, mam bardzo miùà niespodziankæ – nagle powiedziaù 
do zebranych dyrektor. W jednej chwili ucichùy rozmowy, 
szmery i úmiechy. – Poniewaý nasza firma miaùa dobry rok, 
wiæc – kontynuowaù, ale nie dokoñczyù zdania, bo jego myúl 
przerwaù upadek jednej z pracownic. To Kasia straciwszy 
przytomnoúã, spadùa z krzesùa, na którym siedziaùa. – Szybko 
wezwijcie pogotowie – ktoú krzyknàù. – Juý jadà – 
odpowiedziaù ktoú inny.

Pogotowie zabraùo dziewczynæ do szpitala, gdzie pozostaùa 
przez kilka dni. – Aleý w tym roku mam udane úwiæta – 

pomyúlaùa – jest Boýe Narodzenie, a ja muszæ tkwiã
w szpitalu. Nagle w drzwiach sali pojawili siæ rodzice i siostra. 
– Czeúã, siostrzyczko – figlarnie przywitaùa jà Dorota, jej 
mùodsza siostra. – Jak siæ cieszæ, ýe was widzæ – rozradowaùa 
siæ Kasia – bardzo mi was brakowaùo. – Jak siæ czujesz, moje 
dziecko? – troskliwie zapytaùa mama. Na co dziewczyna 
szybko odpowiedziaùa: - Dobrze, teraz juý dobrze. Marzæ
o tym, ýeby jak najszybciej znaleêã siæ w domu. – 
Rozmawialiúmy z lekarzem, musisz jeszcze przez kilka dni 
zostaã w szpitali– dodaù ojciec. Czas odwiedzin szybko 
upùynàù. –Teraz sobie odpocznij  kochanie – powiedziaùa 
mama na poýegnanie. – Trzymaj siæ, jutro przyjdziemy – 
dodaùa siostra. – Pa, pa.

Kasia leýaùa na sali ze starszà kobietà, pozostali pacjenci 
wyszli na przepustki do domów. – Nikt pani nie odwiedziù? – 
zagadnæùa dziewczyna – Przecieý jest Boýe Narodzenie. 
Zapanowaùa cisza, a po policzkach staruszki popùynæùy ùzy - 
Pani jest mùoda i nic nie rozumie. – Ale co siæ staùo? – 
kontynuowaùa dziewczyna. – Nie ma pani rodziny? – 
Rodziny? – powtórzyùa starsza kobieta, popatrzyùa w okno
i zapùakaùa. – Moje dziecko, mam rodzinæ... – powiedziaùa 
wycierajàc ùzy. – Skoro tak, to dlaczego ich dziú tu przy pani 

nie ma. – Bo my, to znaczy ja i moja córka – 
westchnæùa kobieta – od wielu lat nie 

utrzymujemy ze sobà ýadnych 
kontaktów. – Ale dziú jest 

B o ý e  N a r o d z e n i e
i  powinno siæ sobie 
wszystko przebaczyã, 
wszelkie urazy, krzywdy – 
dodaùa dziewczyna. – Tak 
wiem, ale nieraz tak trudno 
w y c i à g n à ã  r æ k æ  n a  
pojednanie, szczególnie, 
gdy upùynæùo juý tyle lat – 
odpowiedziaùa staruszka. 
D z i e w c z y n a  c h w i l æ  
pomyúlaùa, wyszùa z sali,
a za kilkanaúcie minut 

w r ó c i ù a  z  p o w r o t e m .
W d ù o n i  t r z y m a ù a  k a r t æ  

telefonicznà. Stojàc w drzwiach 
krótko zapytaùa: - Zna pani telefon 

do córki? – Czy znam telefon do 
córki? – powtórzyùa starsza kobieta – 

Oczywiúcie, odkàd Halinka wyjechaùa 
po tej strasznej awanturze, kilka razy próbowaùam dzwoniã do 
niej, bo bardzo tæskniùam, ale zaraz odkùadaùam sùuchawkæ. 
Brakowaùo mi odwagi. Kasia wysùuchaùa zwierzeñ kobiety
i zapytaùa: - Czy chciaùaby pani ofiarowaã mi jakiú prezent 
gwiazdkowy? W odpowiedzi usùyszaùa: - Ale ja nic nie mam – 
zasmuciùa siæ kobieta. – Proszæ wiæc zadzwoniã do córki
i pogodziã siæ z nià, to bædzie dla mnie najwspanialszy prezent 
boýonarodzeniowy – rzekùa dziewczyna. Spojrzaùa na twarz 
staruszki, na której malowaù siæ strach. – Niech pani chociaý 
spróbuje, na dole jest automat, a tu jest karta.

Staruszka wahaùa siæ, ale Kasia nie dajàc za wygranà, 
wymusiùa telefon. Czekaùa w sali na powrót kobiety. Gdy 
staruszka pojawiùa siæ w drzwiach, na jej policzkach widaã 
byùo úlady od ùez. Kasia zapytaùa: - I jak przebiegùa rozmowa? 
– Jutro przyjeýdýajà. Jutro tu bædà córka z mæýem i wnukami – 
krzyknæùa z radoúci starsza kobieta – Jakaý jestem szczæúliwa. 
– Ja równieý bardzo siæ cieszæ – uúmiechnæùa siæ dziewczyna – 
Wesoùych Úwiàt pani Stefanio.

Maùgorzata Stalæga

Niezapomniany prezent
Opowiadanie
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W miesiàcu listopadzie b.r. Gminna Biblioteka Publiczna
w Koñskowoli, otrzymaùa dotacjæ celowà od Ministra Kultury
w  r a m a c h  P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  P R O M O C J A 
CZYTELNICTWA Priorytet I „Rozwój bibliotek oraz poprawa 
jakoúci  i  dostæpnoúci  zbiorów” na zakup ksiàýek
w wysokoúci 6.300,- zù. Za wymienionà kwotæ zakupiono do 
ksiægozbioru biblioteki 223 woluminy ksiàýek. Wzbogacono 
zarówno ksiægozbiór podræczny biblioteki jak teý literaturæ piæknà 
dla dorosùych, dla dzieci i mùodzieýy a takýe literaturæ popularno-
naukowà z róýnych dziedzin wiedzy. Proponowane do 
przeczytania ksiàýki zakupione byùy wùaúnie z tej dotacji.

LINDA HOWARD – Polowanie na sobowtóra – to peùen 
humoru namiætny romans z elementami sensacji. Ksiàýka jest 
peùna dialogów i sytuacji bædàcych wyrazem walki pùci, 
przyciàgania i odpychania. Trzydziestolatka Blair Mallory po 
rozwodzie zakùada wùasny klub fitness. Lubi swojà pracæ i ludzi, 
którzy przychodzà do klubu. Wszystko ukùada siæ do czasu, kiedy 
jedna z klientek, Nicole, zaczyna jà niepokojàco naúladowaã. 
Upodabnia siæ do niej fryzurà i ubiorem. Blair odmawia 
sobowtórce odnowienia karnetu. W tym samym dniu ktoú próbuje 
zabiã obie dziewczyny. Policja rozpoczyna úledztwo, do którego 
przydziela czarujàcego porucznika Watta Bloodswortha, 
ekschùopaka Blair. Teraz bædzie jà chroniù…

DAVID CAMUS – Rycerze królestwa – to osadzona w realiach 
úredniowiecza sensacyjna powieúã, nawiàzujàca klimatem
i stylem do Imienia róýy Umberto Eco, a takýe klasycznych juý 
filmów, takich jak Indiana Jones czy Wùadca pierúcieni. 
Zachowujàc dbaùoúã o szczegóùy i autentycznoúã kontekstów 
historycznych, autor snuje pasjonujàcà opowieúã o poszukiwaniu 
Úwiætego Krzyýa, na którym zostaù ukrzyýowany Chrystus i który 
zawsze towarzyszyù chrzeúcijanom na polu bitwy. Relikwia ta, 
zagubiona podczas decydujàcej bitwy miædzy muzuùmanami a 
krzyýowcami, staje siæ celem dla kilku konkurujàcych ze sobà 
grup. Sà wúród nich m.in. rycerze maltañscy i templariusze 

wysùani przez papieýa, dawny szpitalnik Morgennes, ýydowski 
handlarz relikwiami oraz tajemnicza, piækna kobieta z sokoùem. 
Zagroýeniem dla wszystkich jest przywódca úwiata 
muzuùmañskiego, Saladyn, który zdobywajàc Krzyý, chce odnieúã 
duchowe zwyciæstwo nad chrzeúcijanami. Opowiadajàc
o perypetiach gùównych bohaterów dramatu, autor porusza wiele 
ponadczasowych tematów, jak chociaýby metafizyczna walka 
pomiædzy wiarà i zdradà, dobrem i okrucieñstwem, poczuciem 
misji a zwykùymi ludzkimi sùaboúciami. Niezwykle subtelnie 
dotyka tych bardzo aktualnych takýe i dzisiaj kwestii, nadajàc im 
historycznà oprawæ, wzbogaconà o elementy fantastyczne
i mistyczne.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Æwik³a Marian 71 Stara Wieœ
Kluczyñska Krystyna 86 Koñskowola
Matraszek Andrzej 53 Sielce
Soleniec Helena 84 Stara Wieœ
Lipnicka Marianna 78 Wronów
Sadurski Marian 68 Nowy Po¿óg
Szczepañski Stanis³aw 89 Wronów
Ochal Stanis³awa 88 Chrz¹chów
Bartuzi Stanis³awa 89 Stok

Kompleksowe Us³ugi Pogrzebowe
Poleca PP NEKROPOL Anna Wnuk

Koñskowola, ul. Starowiejska 5,
tel. 081 88 16 404, 081 88 16 282

Przy najniýszych cenach polecamy najwyýszej jakoúci usùugi:
• sprzedaý trumien dæbowych (najnowsze i tradycyjne

wzory),
• wieñce, wiàzanki, úwiece, katafalk, znicze – róýne wzory,
• profesjonalna chùodnia, akcesoria pogrzebowe, ksiàýeczki,
• transport karawanem oraz autokar dla uczestników

pogrzebu,
• drukowane nekrologi, które rozwieszamy we wskazanych

miejscach,
• pomoc przy zaùatwianiu wszelkich spraw zwiàzanych

Usùugi realizujemy w ciàgu caùej doby

W trudnych chwilach jesteœmy z Tob¹
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