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Zyta (27.04.) – imiê ¿eñskie w³oskiego pochodzenia - citta, zitta, zita, 
znaczy dziewczyna, dziewczê (zitella – panienka). Uwa¿a siê te¿, ¿e jest ono 
skrócon¹ form¹ imienia Felicyta ³aciñskiego pochodzenia. W Polsce nale¿y 
do imion rzadkich, a obecnie nawet bardzo rzadkich. Œwiêta Zyta znana jest 
jako patronka chrzeœcijañskich stowarzyszeñ s³u¿¹cych, tzw. zytek. Urodzi³a 
siê w biednej, ale pobo¿nej rodzinie chrzeœcijañskiej. Jej siostra by³a
w zakonie cysterek, a wuj Graziano pustelnikiem uwa¿anym za œwiêtego. Œw. 
Zyta by³a bardzo pos³uszna, a polecenia matki traktowa³a jak wype³nienie 
woli Bo¿ej.

Od dwunastego roku ¿ycia pracowa³a jako s³u¿¹ca u zamo¿nego tkacza. 
Dla niej praca by³a czêœci¹ religii, dobrze wype³nia³a swoje obowi¹zki. Mia³a 
czas na codzienn¹ Mszê œw. i modlitwê, a tak¿e na odwiedzanie biednych, 
chorych i wiêŸniów. Nios³a pomoc i dobre s³owo. Sta³a siê zaufanym 
przyjacielem rodziny, u której s³u¿y³a. Zas³ynê³a z dobrych uczynków
i nadprzyrodzonych wizji. Odwiedzali j¹ ludzie zacni i na wysokich 
stanowiskach.

Po œmierci w 1278 r. og³oszono j¹ œwiêt¹. Obecnie znan¹ Polk¹ nosz¹c¹ to 
imiê jest pos³anka Zyta Gilowska.

Zdrobnienia: Zytka, Zynia, Zytusia.

Teofil (Teofan) (27.04.) – imiê pochodzenia greckiego, jego pierwszy 
cz³on Theo- (podobnie jak w imionach Teofan, Teodor, Teodozjusz) pochodzi 
od grec. theos – bóg, drugi zaœ philos – przyjaciel. Ca³oœæ mo¿emy t³umaczyæ 
jako przyjaciel boga, mi³y bogu, popieraj¹cy boga.

W Polsce nale¿y do imion rzadko spotykanych, poœwiadczone od XIII w., 
czêœciej by³o nadawane w XIX w. i na pocz¹tku XX w. Natomiast imiê Teofan 
jest prawie nieznane, nie notowane w kalendarzach, aczkolwiek nosi³ je 
œw.Teofan- grecki kronikarz, urodzony na Samotrace oko³o roku 759. 
Wp³ywowa i bogata rodzina zmusi³a go do ma³¿eñstwa, mimo ¿e by³ temu 
przeciwny. Dlatego za jego aprobat¹, ¿ona wst¹pi³a do zakonu, a on by³ 
wspó³za³o¿ycielem dwóch klasztorów. Nie chcia³ przyj¹æ godnoœci opata, 
gdy¿ poœwiêci³ siê badaniom naukowym i zacz¹³ pisaæ historiê œwiata. Jednak 
poszukiwania naukowe musia³ przerwaæ nakazem cesarza Leona 
Izauryjczyka. Próbowano oskar¿yæ go o obrazoburstwo, na dwa lata wtr¹cono 
do wiêzienia, a nastêpnie wygnano na wyspê Samotrakê, gdzie po 
siedemnastu dniach zmar³ na skutek wyczerpania. Mimo tych ciê¿kich prób, 
œw. Teofan nie utraci³ mi³oœci Boga. Imiê Teofil nosili: Teofil Antoni 
Kwiatkowski (1809-1891), malarz portrecista; Teofil Aleksander 
Lenartowicz (1822-1893), poeta; Teofil Trzciñski (1878-1952), re¿yser 
teatralny.

Zdrobnieniami tego imienia s¹: Teofilek, Teoœ, Fil, Filek, Tofcio.

« W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej.
« Kto w Wielki Pi¹tek sieje, ten siê w ¿niwa œmieje.
« W Wielki Pi¹tek dobry zasiewu pocz¹tek.
« W Wielk¹ Niedzielê pogoda – du¿a w polu uroda.
« Jak d³ugo ¿aby przed Markiem (25.IV.) krzecz¹, tak te¿ d³ugo 

potem milczeæ musz¹.

KWIETNIOWI SOLENIZANCI

Kwietniowa poezja

WIOSNA
To ja – wiosenna pani
wór cudów niosê ziemskiej krainie
by zimn¹ nagoœæ przykryæ znów nadziej¹
i ciep³em s³oñca ofiarowaæ ¿ycie.

To ja – wiosenna pani
zieleni¹ liœci okrywam ga³êzie
i biel¹ œniegu obsypujê sady
fio³kowe wonie rozsypuj¹c wszêdzie.

To ja – wiosenna pani
bukietem kwiatów strojê leœne ³¹ki
têczowy dywan rozk³adam na ziemi
i ciep³¹ deszczu strug¹ rozwijam ich p¹ki.

To ja – wiosenna pani
skrzyd³a bocianów posy³am ku niebu
znów szumem lotu rozdzwoni¹ powietrze
nios¹c radoœæ dziecku wpatrzonemu.

„Janka”

WIOSNA II
Wiatr duszê moj¹ nagi¹³ ku ziemskiej nizinie
i zapachem ¿yta przeszy³ moje cia³o
z szelestem zbo¿e pochylaj¹c w uk³onie. (...)
(...) Ciep³¹ strug¹ deszczu zatañczy³
wokó³ starej wierzby
i w warkoczy splot wpi¹³ polny mak,
garœæ rosy sypn¹³ w rozmarzon¹ twarz
promieniem s³oñca poca³owa³ nagoœæ
a kwiaty nachyli³ w serdecznej rozmowie
zapach maciejki podaj¹c mi³oœci szeptaniu
a moje cia³o otuli³ ch³odnym westchnieniem
zostawiaj¹c na twarzy ciemny poca³unku œlad
i ... odlecia³
ach – ten wiatr.
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Prys³y nadzieje na wspóln¹ kanalizacjê
Jak wynika z informacji przekazanych przez wójta Stanis³awa 

Go³êbiowskiego i wice wójta Grzegorza Nakoniecznego, 
realizacja przedsiêwziêcia dotycz¹cego kanalizacji sanitarnej, 
planowanego wspólnie z czterema gminami, niestety nie bêdzie 
mo¿liwa. MPWiK w Pu³awach (reprezentuj¹cy uczestników 
wspólnego przedsiêwziêcia) poinformowa³, ¿e  zrezygnowa³
z zabiegania o œrodki z Funduszu Spójnoœci. Decyzja ta jest 
podyktowana zbyt du¿ym ryzykiem. Przygotowanie wniosku
(w tym projektów) wi¹¿e siê z poniesieniem wysokich kosztów,
a nadzieja na zaakceptowanie go przez Uniê Europejsk¹ jest 
nik³a. Inwestycje tego typu na terenach wiejskich s¹ ma³o 
konkurencyjne w stosunku do terenów zurbanizowanych. 
Wynika to z tego, i¿ wskaŸnik bêd¹cy stosunkiem nak³adów 
inwestycyjnych do iloœci odprowadzanych œcieków jest 
niekorzystny. Analiza wstêpna wykaza³a, ¿e w interesuj¹cym nas 
wniosku wspomniany wskaŸnik jest z³y. Wycofanie wniosku 
przez MPWiK nie oznacza jednak rezygnacji z zamierzeñ 
inwestycyjnych w sferze kanalizacji na terenie naszej gminy. 
Koñskowolski samorz¹d bêdzie zabiega³ o œrodki z funduszy 
strukturalnych UE na inwestycje realizowane w mniejszym 
zakresie, tylko przez gminê. W tym jeszcze roku bêdzie 
przygotowywana kanalizacja ulicy Kurowskiej i Polnej
w Koñskowoli, a w dalszej kolejnoœci Skowieszyna i Po¿oga.

Najnowoczeœniejsza pracownia
Komputeryzacja szkó³ to znak wspó³czesnoœci. Ju¿ wkrótce 

wszystkie szko³y naszej gminy bêd¹ posiadaæ pracownie 
komputerowe. Ostatnio zosta³ z³o¿ony i pozytywnie 
zaopiniowany wniosek do Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, na 
wyposa¿enie pracowni internetowej w Zespole Placówek 
Oœwiatowych w Po¿ogu. Bêdzie to najnowoczeœniejsza 
pracownia, sfinansowana w ca³oœci przez Kuratorium.

Brak zainteresowania komasacj¹
Wójt gminy zaproponowa³ mieszkañcom wsi: Witowie, 

Chrz¹chów i Chrz¹chówek, przyst¹pienie do programu 
przebudowy wsi opartej na komasacji, czego nastêpstwem 
by³oby poprawienie struktury gospodarowania, a konkretnie 
budowa dróg i dojazdów oraz pozyskanie nowych terenów. 
Zorganizowano spotkania z mieszkañcami wymienionych wsi,
w których uczestniczyli przedstawiciele Urzêdu Wojewódzkiego, 
Starostwa Powiatowego i IUNG. Istnieje mo¿liwoœæ pozyskania 
pieniêdzy z Unii Europejskiej na ten cel, ale niestety, propozycja 
nie zainteresowa³a rolników.

Dar Wspólnoty
Zarz¹d Wspólnoty Gruntowej Wsi Koñskowola, w grudniu 

poprzedniego roku, podj¹³ uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y czêœci 
gruntów Wspólnoty (tzw. Pasternika) o powierzchni 9,11 ha na 
rzecz p. Grzegorza Kurowskiego. Wynegocjowana cena to 
35.000 z³/ha. W lutym tego roku zdecydowano o przekazaniu 
czêœci pozyskanych pieniêdzy na cele publiczne. S¹ to: budowa 
kolektora burzowego na ulicy Kurowskiej w Koñskowoli – 
50.000,00 z³, remont dachu na budynku Szko³y Podstawowej
w Koñskowoli – 50.000,00 z³. Wymienione zadania i kwoty 
darowizny zosta³y wprowadzone przez Radê Gminy do bud¿etu 
gminy na 2004 rok. Kolektor jest ju¿ w trakcie projektowania. 
Jego realizacja bêdzie uzale¿niona od wartoœci inwestycji.

Zmiany w bud¿ecie
W ramach wspó³pracy z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w roku 

obecnym zostan¹ wykonane remonty na kolejnych drogach 

powiatowych, przebiegaj¹cych przez teren gminy Koñskowola. 
Bêd¹ to remonty na odcinkach: Koñskowola – Witowie – Wygoda 
i Koñskowola – Wronów. Na ten cel Rada Gminy przeznaczy³a 
130.000 z³. Na konto gminy z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wp³ynie 70.000 z³
z przeznaczeniem  na kanalizacjê.

Po stronie dochodów gminy zapisano te¿ 50.000 z³ 
pochodz¹cych ze sprzeda¿y dzia³ki gminnej w Koñskowoli 
(naprzeciwko Oœrodka Zdrowia).

Po wprowadzonych zmianach dochody obecnego roku 
wynosz¹ 11.601.558 z³, zaœ wydatki 12.712.422 z³. Nie s¹ to 
ostateczne zmiany, bêd¹ one dokonywane systematycznie
w miarê potrzeb.

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Zgodnie z wczeœniejsz¹ decyzj¹ Rady, na sesji w dniu 19 

marca, zosta³a podjêta uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do 
opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego, obejmuj¹cego 
lata 2005-2009. Podstawowym celem takiego planu jest 
wykazanie potrzeb inwestycyjnych koniecznych do realizacji
w œwietle d³ugookresowego rozwoju gminy. Bêd¹ w nim 
okreœlone zadania priorytetowe, na które mo¿na pozyskaæ œrodki 
z zewn¹trz. Te zadania wska¿¹ m.in. radni w rozprowadzonych 
ankietach, które do 14 kwietnia maj¹ wp³yn¹æ do zespo³u 
koordynacyjnego. Wspomniany zespó³ zostanie powo³any
w drodze zarz¹dzenia przez wójta. W jego sk³ad wejd¹ radni, 
pracownicy Urzêdu Gminy, przedstawiciele WODR i organizacji 
spo³ecznych oraz lokalni przedsiêbiorcy. Wiadomo ju¿, ¿e Radê 
reprezentowaæ bêd¹ radni: Jan Ciotucha, Zbigniew Skwarek
i Józef Szymañski. Zespó³ bêdzie korzysta³ równie¿ z pomocy 
doœwiadczonych konsultantów. Do zadañ zespo³u 
koordynacyjnego nale¿eæ bêdzie zbieranie informacji
o potrzebach inwestycyjnych, usystematyzowanie ich
i wyznaczenie zadañ priorytetowych, okreœlenie harmonogramu 
realizacji ka¿dego zadania, okreœlenie Ÿróde³ finansowania oraz 
dostosowanie do zdolnoœci finansowych gminy. Zak³ada siê, ¿e 
prace zespo³u zostan¹ zakoñczone i przed³o¿one do 
zatwierdzenia w formie uchwa³y do 31 paŸdziernika tego roku.

Program wspó³pracy
Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U.96 z 2004 r., poz. 873) nak³ada na samorz¹dy terytorialne 
obowi¹zek uchwalania rocznego programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi, osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi koœcio³ów oraz zwi¹zków 
wyznaniowych. Program obejmuje zadania publiczne w sferze: - 
podtrzymywania tradycji narodowych, pielêgnowania polskoœci 
oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej; - dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój 
przedsiêbiorczoœci i spo³ecznoœci lokalnych; - nauki, oœwiaty, 
kultury, sztuki; - upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Wspó³praca, o której mowa w programie odbywa siê na zasadach: 
pomocniczoœci, suwerennoœci stron, partnerstwa, uczciwej 
konkurencji oraz jawnoœci. Realizacjê zadañ objêtych 
programem koordynuje wójt.

Kontrola posesji
Na wniosek radnego Zbigniewa Zadury, pe³ni¹cego 

jednoczeœnie funkcjê Komendanta OSP, w dniu 25 kwietnia we 
wszystkich wsiach na terenie gminy, bêdzie mia³a miejsce 
kontrola posesji. Zespo³y z³o¿one z cz³onków OSP zwróc¹ 
szczególn¹ uwagê na porz¹dki w obejœciach oraz zabezpieczenie 
przeciwpo¿arowe.

Bo¿enna Furtak
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Œwiatowy Dzieñ Inwalidy, który w Polsce obchodzony jest
w marcu, zosta³ ustalony w 1959 roku przez Miêdzynarodow¹ 
Federacjê Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych. 
Do wiod¹cej roli w organizowaniu obchodów tego Œwiêta, zosta³ 
upowa¿niony Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Warto przypomnieæ, ¿e w naszym kraju, licz¹cym oko³o 39 
milionów mieszkañców, ponad 14%  ogó³u stanowi¹ osoby œrednio 
lub ciê¿ko poszkodowane na zdrowiu, z naruszon¹ sprawnoœci¹ lub 
przewlekle chorzy, w tym 2 miliony to mieszkañcy wsi. Ich 
ograniczenie czy upoœledzenie fizyczne b¹dŸ psychofizyczne, nie 
mo¿e byæ przyczyn¹ braku udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, nie mo¿e 
byæ powodem dyskryminacji. Dlatego zadaniem „Dnia Inwalidy” 
jest miêdzy innymi  uœwiadomienie ludziom sprawnym, 
zrozumienia czym jest niepe³nosprawnoœæ.

¯ycie z niepe³nosprawnoœci¹ nie jest ³atwe. Podstawow¹ 
trudnoœci¹ jest poruszanie siê poza domem, za³atwianie spraw
w urzêdach oraz zaspakajanie potrzeb zwi¹zanych z rehabilitacj¹ 
medyczn¹. Nie mniej wa¿ne jest to, ¿e zbyt ma³o jest szkó³ 
integracyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, a wiele miejsc pracy jest 
nadal niedostêpnych dla osób niepe³nosprawnych. Przeszkod¹ s¹ 
zarówno ludzkie uprzedzenia, jak i polityka pañstwa. Pomys³y
i koncepcje dotycz¹ce równoœci i pe³nego udzia³u osób 
niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym s¹ tworzone i najczêœciej 
pozostaj¹ jedynie na papierze. Zbyt czêsto nie uœwiadamiamy 
sobie, ¿e u³omnoœæ fizyczna nie oznacza u³omnoœci psychicznej. 
Zbyt czêsto spotykamy siê z pogl¹dem, ¿e ludzie niepe³nosprawni 
s¹ bezradni. Nie uznajemy faktu, ¿e równie¿ s¹ zdolni do 

aktywnoœci twórczej i w³asnego sukcesu. ¯e mog¹ byæ i s¹ 
pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa. Nale¿y jedynie usun¹æ 
naros³e bariery spo³eczne i œrodowiskowe, bowiem pomimo 
osi¹gniêtego dotychczas postêpu, ci¹gle pozostaje wiele do 
zrobienia. Nale¿y prze³amaæ obojêtnoœæ, biernoœæ, egoizm, 
niewiedzê…

Jesteœmy przekonani, ¿e tegoroczne obchody, które odby³y siê 
pod has³em: „Pe³nosprawni i niepe³nosprawni razem – solidarne 
spo³eczeñstwo polskie”, przyczyni¹ siê do wzrostu solidarnoœci 
spo³ecznej, ¿e bêdzie im towarzyszyæ  respektowanie potrzeb i praw 
osób niepe³nosprawnych, nie tylko w „Dniu Inwalidy”.

Polski Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów obserwuje
z bliska problemy ludzi niepe³nosprawnych, docenia znaczenie 
w s p ó ³ p r a c y  p o m i ê d z y  i n s t y t u c j a m i  p a ñ s t w o w y m i
i samorz¹dowymi, natomiast nasze Ko³o dodatkowo organizuje co 
roku spotkania z okazji „Œwiatowego Dnia Inwalidy”. Chcemy 
przypomnieæ, ¿e i w naszym œrodowisku s¹ ludzie chorzy, 
poszkodowani przez los, którym najmniejsza nawet pomoc, 
zrozumienie i przyjazne s³owo, przynios¹ ulgê w cierpieniu
i osamotnieniu.  Spotkania te s¹ równie¿ okazj¹ do oderwania siê 
cz³onków naszego ko³a od codziennych trosk i spêdzenia krótkich 
chwil przy herbacie i domowym cieœcie wœród znajomych
i przyjació³.

W tym roku swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas przedstawiciele 
wojewódzkiego i powiatowego Zwi¹zku, a oprawê artystyczn¹, 
przygotowa³y jak zwykle zespo³y dzia³aj¹ce w Gminnym Oœrodku 
Kultury: „Œpiewaj¹cy Seniorzy” i kabaret „Onufry”.

Irena Stefanek

Pe³nosprawni i niepe³nosprawni razem

W pierwszym kwartale tego roku, podobnie jak w latach 
ubieg³ych, druhowie stra¿acy podczas walnych zebrañ, omawiali 
dotychczasowe osi¹gniêcia i zastanawiali siê nad planami dalszej 
dzia³alnoœci.

Miniony rok dla ochotniczego stra¿actwa nie by³ ³atwy. 
Brakowa³o œrodków finansowych na inwestycje (przeci¹gaj¹ siê 
prace wykoñczeniowe nowej stra¿nicy OSP Opoka i modernizacja 
budynku Ratusza – stra¿nicy OSP Koñskowola). Pomimo, ¿e na 
ochronê przeciwpo¿arow¹ nie mo¿na przeznaczyæ z bud¿etu 
gminy tyle, ile czasami potrzeba (n.p. na wymianê 
dekapitalizowanego urz¹dzenia lub pojazdu, jakich potrzebuj¹ 
druhowie), finansowe braki nie odbi³y siê na funkcjonowaniu
i gotowoœci bojowej jednostek. Niestety, zakup nowego 
samochodu bojowego, jest poza zasiêgiem mo¿liwoœci 
finansowych gminy. Przypomnijmy, ¿e na naszym terenie 

funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, z czego 9 
posiada samochody po¿arnicze. Dlatego te¿ druhowie stra¿acy 
zabiegaj¹ we w³asnym zakresie o wsparcie finansowe. I tak 
Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. przekaza³ 4 000 z³ dla OSP 
Opoka i OSP Sielce, a Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli przekaza³ 
kwotê 5 000 z³ dla 5 jednostek OSP.

Dyskusja, jaka wywi¹za³a siê na zebraniach, koncentrowa³a siê 
na zadaniach czekaj¹cych stra¿aków w najbli¿szych latach. A jest 
ich wiele. Przede wszystkim stra¿nice wybudowane w latach 70 – 
tych i 80 – tych, wymagaj¹ kapitalnych remontów. Wiele miejsca
w dyskusjach zajê³y wyst¹pienia zaproszonych goœci, w tym 
Prezesa Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP Wójta Gminy 
Stanis³awa Go³êbiowskiego, który podkreœli³ rolê jak¹ spe³niaj¹ 
stra¿acy w ¿yciu gminy i ich pomoc w realizacji zadañ stoj¹cych 
przed w³adzami. S¹dzi siê, ¿e poprawa sytuacji finansowej
w jednostkach OSP, mo¿e nast¹piæ z chwil¹ zmiany statutu OSP,
w zwi¹zku z dostosowaniem go do obowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy
o organizacjach u¿ytku publicznego i wolontariacie.

Krystyna Gembal

Czas podsumowañ

Du¿o uœmiechu w jesieni ¿ycia ¿ycz¹ i dostarczaj¹ „Œpiewaj¹cy Seniorzy” i kabaret „Onufry”
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pu³awach dzia³a na 
rzecz dzieci i m³odzie¿y Pu³aw i Powiatu Pu³awskiego. Udziela im 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej 
(dzieciom z wadami wymowy) oraz pomocy w wyborze kierunku 
kszta³cenia i zawodu. Wspiera równie¿ rodziny i nauczycieli
w dziedzinie wychowania i kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y. Placówka 
prowadzi tak¿e terapie indywidualne i rodzinne oraz dzia³alnoœæ 
profilaktyczn¹. Us³ugi œwiadczone przez pracowników PPP 
(psychologów, pedagogów, logopedów) s¹ bezp³atne i dobrowolne.

G³ówne zadania PPP to:
- diagnoza i terapia zaburzeñ rozwojowych dzieci i m³odzie¿y,
- diagnoza przyczyn niepowodzeñ w nauce, w tym zaburzeñ

o charakterze dyslektycznym,
- diagnoza i terapia logopedyczna,
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kszta³cenia,
- dzia³alnoœæ profilaktyczna.

Poradnia  wspó³pracuje  z  p lacówkami  oœwia towo-
wychowawczymi pozostaj¹cymi w rejonie jej dzia³ania.

Na pisemny wniosek rodzica wydaje opinie maj¹ce wp³yw na 
formy realizacji obowi¹zku szkolnego przez uczniów dotycz¹ce 
miêdzy innymi:
- wczeœniejszego przyjêcia dziecka do szko³y podstawowej oraz 

odroczenia rozpoczêcia spe³niania obowi¹zku szkolnego
- pozostawienia ucznia kl. I – III szko³y podstawowej na drugi rok

w tej samej klasie
- objêcia ucznia nauk¹ w klasie terapeutycznej
- dostosowanie wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne trudnoœci  w uczeniu siê,  
uniemo¿liwiaj¹ce sprostaniu tym wymaganiom

- zwolnienia ucznia z wad¹ s³uchu z nauki drugiego jêzyka obcego
- udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
- przyjêcia ucznia gimnazjum do oddzia³u przysposabiaj¹cego do 

pracy.
Uzyskane w Poradni opinie rodzice maja prawo dostarczyæ do 

placówki, do której uczêszcza dziecko i oczekiwaæ wskazanej formy 
pomocy.

Poradnia kwalifikuje tak¿e do kszta³cenia specjalnego –
w przypadku upoœledzenia umys³owego oraz do nauczania 
indywidualnego (domowego) w sytuacji, gdy dziecko jest chore,
a przewidywany okres jego nieobecnoœci wynosi co najmniej dwa 
miesi¹ce.

Rozpoczêcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego przez 
Poradniê nastêpuje po zg³oszeniu ucznia (osobiœcie lub 
telefonicznie) przez rodzica. Uczniowie szkó³ œrednich mog¹ 
samodzielnie zg³aszaæ siê do Poradni. W organizacji kontaktów
z Poradni¹ pomagaj¹ rodzicom pedagodzy szkolni i nauczyciele. 
Odbywa siê to zawsze za ich wiedz¹ i zgod¹.

Ka¿dy rodzic, który sam zaobserwowa³ lub otrzyma³ sygna³y od 
nauczycieli o problemach swojego dziecka zwi¹zanych
z: zaburzeniem rozwoju mowy, trudnoœciami w nauce, zaburzeniami 
emocjonalnymi, trudnoœciami wychowawczymi, wyborem kierunku 
dalszego kszta³cenia (dotyczy szczególnie dzieci maj¹cych problemy 
ze zdrowiem)  mo¿e zg³osiæ siê do Poradni i tam bezp³atnie otrzymaæ 
potrzebn¹ pomoc.

Adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: Pu³awy,
ul. Jaworowa 3; tel. 886 47 96

El¿bieta D³ugosz, El¿bieta Pytka

Nowo narodzone dziecko jest dla rodziców powodem dumy. Wi¹¿¹ oni z nim ogromne nadzieje, wyobra¿aj¹ sobie jego 
przysz³oœæ, wychowuj¹ je tak, aby wesz³o w doros³e ¿ycie jak najlepiej przygotowane. Czasami jednak w drodze do doros³oœci, 
dzieci napotykaj¹ najrozmaitsze, czêsto niezale¿ne od siebie problemy, których nie s¹ w stanie pokonaæ ani samodzielnie, ani 
nawet przy pomocy najbardziej troskliwych rodziców. Nadmierna nieœmia³oœæ lub nadpobudliwoœæ, k³opoty z akceptacj¹
w grupie, nag³e pogorszenie ocen, brak pewnoœci siebie, zachwiane poczucie bezpieczeñstwa, bezradnoœæ w wyborze szko³y czy 
zawodu…

Wszystkie, czasami nawet drobne z pozoru niepowodzenia dziecka, bez pomocy z zewn¹trz potrafi¹ urosn¹æ do ogromnych 
rozmiarów z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Co w takiej sytuacji robiæ? Jak przeciwdzia³aæ spiêtrzeniu siê 
problemów? Jak pomóc w³asnemu dziecku? Na te pytania potrafi¹ odpowiedzieæ specjaliœci z Poradni  Psychologiczno – 
Pedagogicznej.

PPP – formy pomocy

Wznawiamy cykl szczepieñ przeciwko ¿ó³taczce typu B
w ramach ¿ó³tego miesi¹ca. Gor¹co zachêcamy do wykonania 
trzeciej dawki szczepienia wszystkich, którzy rozpoczêli 
szczepienie w ubieg³ym roku. Ograniczenie siê do dwóch 
dawek szczepionki niweczy ca³y cykl szczepienia, powoduj¹c 
spadek odpornoœci po 12 miesi¹cach i nie uznanie dwóch 
dawek jako zabezpieczaj¹cych przed ¿ó³taczk¹.

W miesi¹cu kwietniu promocyjna cena szczepionki wynosi 
25 z³. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali 
siê na szczepienie do jak najszybszego odwiedzenia punktu 
szczepieñ i rozpoczêcia cyklu sk³adaj¹cego siê z 3 dawek.

Szczegó³owe informacje w Oœrodku Zdrowia.

Kierownik Oœrodka Zdrowia w Koñskowoli informuje:

BIA£A  SOBOTA
Organizujemy dla pacjentów zadeklarowanych do Oœrodka 

Zdrowia w Koñskowoli  badanie spirometryczne w dniu 
24.04.2004 r. (sobota), na które zapraszamy pacjentów
z dusznoœci¹, przewlek³ym kaszlem i pal¹cych papierosy oraz 
p³atne badanie densytometryczne (gêstoœci koœci) z koœci 
biodrowej i krzy¿owej w dniu 29.05. 2004 r. (sobota-cena 
35z³). Na powy¿sze badania konieczna jest wczeœniejsza 
rejestracja.

ZMIANY W DZIA£ALNOŒCI OŒRODKA ZDROWIA
W zwi¹zku ze zmianami, które nast¹pi³y w miejscach wykonywania œwiadczeñ medycznych informujemy, ¿e s¹ one wykonywane w:
1. Badania RTG – SPZOZ Pu³awy ul. Centralna oraz Pracownia Diagnostyczna Szpitala
2. Badania USG – „Internus” Al. Królewska (tel. 888-40-68) oraz ul. Wojska Polskiego (tel. 888-01-39)

Badania wykonywane s¹ na zlecenia lekarzy SPZOZ GOZ w Koñskowoli.
3. Opieka nocna ambulatoryjna– SPZOZ Pu³awy ul. Bema 1 (Izba Przyjêæ), tzn. pacjenci po godzinach pracy Oœrodka Zdrowia w nag³ych 

zachorowaniach, stanach pogorszenia zdrowia powinni siê zg³aszaæ do Izby Przyjêæ Szpitala Specjalistycznego w Pu³awach.
4. Opieka wyjazdowa - SPZOZ Pu³awy ul. Bema 1, tzn. w stanach zagro¿enia ¿ycia oraz porodu nale¿y wzywaæ karetkê pogotowia.
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„Bez krzy¿a –
Drogowskazy prowadz¹ donik¹d
z domowych ognisk wieje pustka,
szala dobra jest coraz l¿ejsza,
szala z³a coraz bardziej przygniata …”

(Sergiusz Riabinin)

Noc, ogród Gestmani i ogromne cierpienie Boga – 
Cz³owieka, kilka godzin przed mêk¹, strach i przera¿enie, bo 
któ¿ z nas nie boi siê cierpienia w jakiejkolwiek postaci 
mia³oby przyjœæ. Opuszczenie Mistrza przez uczniów, którzy 
nawet wtedy jednej godziny nie potrafili czuwaæ, a¿ wreszcie 
zdrada Judasza, ³apczywie zgarniaj¹cego trzydzieœci 
srebrników. Tak rozpoczyna siê przejmuj¹cy w swojej 
wymowie film Mela Gibsona pt. „Pasja”.

Z pewnoœci¹ nie nale¿y on do arcydzie³ sztuki filmowej. 
Uderza jednak autentyzmem. Nikt do tej pory nie pokaza³ 
cierpienia Jezusa z Nazaretu w sposób tak realistyczny.

Wychowani w kulturze chrzeœcijañskiej dobrze wiemy
o tym, co sta³o siê w Jerozolimie niemal dwa tysi¹ce lat temu. 
Ka¿dego roku uczestniczymy w nabo¿eñstwach pasyjnych
i rozwa¿amy tajemnice mêki i œmierci Bo¿ego Syna. Muszê 
jednak przyznaæ, ¿e jeszcze nigdy z tak¹ moc¹ nie odczu³am 
tego, co tak naprawdê dzia³o siê w Wielki Pi¹tek na placu 
przed pa³acem arcykap³ana, w domu Poncjusza Pi³ata,
a potem w ciasnych jerozolimskich uliczkach i na Golgocie, 
gdzie dokona³ siê najokrutniejszy wyrok w historii ludzkoœci
i na drzewie hañby powieszono najbardziej niewinnego
z niewinnych – Zbawiciela œwiata.

Oto przed oczyma widza przesuwaj¹ siê kolejno 
wstrz¹saj¹ce sceny bólu. S³yszê okrzyki przekupionego
i bezdusznego t³umu, zapada wyrok, a po nim nastêpuj¹ d³ugie 
chwile mêki, strugi krwi na kamiennej posadzce, okrutne 
twarze stra¿y pretoriañskiej upajaj¹cej siê zadawaniem 
cierpienia. Naturalistyczna wrêcz kreacja œwiata 
przedstawionego, nie pozostawia z³udzeñ. Zarówno kiedyœ 
jak i dziœ wa¿¹ siê wci¹¿ dwie potê¿ne si³y – dobro i z³o. 

Mi³oœæ i okrucieñstwo. Wspó³czucie i nienawiœæ.
Niezwykle wymowna w tym filmie jest wizja szatana. 

Widzimy go w ró¿nych momentach akcji. Przechadza siê za 
plecami t³umu. Towarzyszy Chrystusowi i Jego oprawcom, a¿ 
na Golgotê. W pewnym momencie niesie on na swych rêkach 
dziecko. Nie jest sam, bowiem z³o zawsze mia³o swoich 
zwolenników. Symbolem ciemnoœci s¹ tu równie¿ dzieci 
jerozolimskiej ulicy, które rozwrzeszczane biegn¹ za 
Judaszem, drêczonym wyrzutami sumienia.

Cierpi¹cemu Mistrzowi towarzysz¹ natomiast – jedyny, 
najm³odszy uczeñ Jan, nawrócona jawnogrzesznica Maria 
Magdalena i Maryja – Jego Matka – cicha i pokorna 
s³u¿ebnica. Wierna do koñca, prze¿ywa poni¿enie swego 
Syna. Kolejne razy i obelgi rani¹ Jej duszê do g³êbi. Przeciska 
siê wœród t³umu, aby byæ jak najbli¿ej Jezusa, aby dodaæ 
otuchy, aby wiedzia³, ¿e Ona – Matka – nigdy nie opuœci, 
choæby Jej dziecko og³oszono zbrodniarzem i postawiono na 
równi z ³otrami. Zawsze musi byæ blisko. Sporadycznie 
przecie¿ mo¿na spotkaæ na Drodze Krzy¿owej wspó³czucie 
Weroniki czy p³acz¹cych kobiet.

Obrazy szczególnego okrucieñstwa i spiêtrzenia emocji, 
które one wywo³uj¹, roz³adowuj¹ nieco pe³ne liryzmu sceny 
retrospektywne – powroty do obrazów z przesz³oœci. I tak na 
przyk³ad upadek Chrystusa pod krzy¿em, przywo³uje
w pamiêci wspó³cierpi¹cej Matki wspomnienie chwili, kiedy 
kilkuletni Jezus przewraca siê w czasie zabawy, a Ona – 
zatroskana, porzuca swe codzienne czynnoœci, by Go podnieœæ 
i utuliæ w matczynych ramionach.

Razem z Maryj¹ docieramy wreszcie za Jej Synem na 
Golgotê. Przera¿eni, widzimy wtedy na ekranie rêce samego 
re¿ysera, który w symbolicznym geœcie przybija gwoŸdzie do 
krzy¿a, pokazuj¹c w ten sposób niejako swój udzia³ w historii, 
która rozegra³a siê przed wiekami. Chocia¿ Chrystus kona – 
tylko pozornie tryumfuj¹ nad œwiatem moce ciemnoœci. 
Oprawcy uznaj¹ swój b³¹d i odchodz¹ z³amani.

Mimo, i¿ Szymon z Cyreny zdaje siê rozumieæ wagê swego 
udzia³u w prze³omowym momencie dziejów œwiata – wci¹¿ 
mamy za ma³o odwagi, by bezinteresownie podejmowaæ trud 
niesienia pomocy i dŸwigania krzy¿y naszych bliŸnich.

Agnieszka Franczak-Paæ

Mamy w Polsce piêkne zwyczaje, bogat¹ tradycjê, ciekawe uroczystoœci 
zwi¹zane nie tylko ze œwiêtami. Te tradycje pielêgnuj¹ miêdzy innymi jednostki 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z naszej gminy. Szczególnie jest to widoczne
w Wielkim Tygodniu, wówczas nie mo¿e zabrakn¹æ stra¿aków. Od dawien dawna 
bowiem, stra¿acy bior¹ udzia³ w Drodze Krzy¿owej w Wielki Pi¹tek oraz zaci¹gaj¹ 
wartê przy Grobie Pañskim w Wielk¹ Sobotê. Jest to wielkie, w dodatku zas³u¿one 
wyró¿nienie, bo podobnie jak Chrystus, stra¿acy potrafi¹ poœwiêciæ swoje ¿ycie dla 
ratowania bliŸnich, a obecnoœæ stra¿aków w galowych mundurach i b³yszcz¹cych 
he³mach przy Grobie Chrystusowym wprowadza podnios³¹, uroczyst¹ atmosferê. 
Jest to jedna z piêkniejszych koñskowolskich tradycji.

Równie zaszczytn¹ rolê pe³ni¹ stra¿acy podczas Mszy Rezurekcyjnej, id¹c obok 
kap³ana nios¹cego Monstrancjê. Czuwaj¹, aby Najœwiêtszy Sakrament bezpiecznie 
zosta³ doniesiony do o³tarza. Im te¿ czêsto powierza siê niesienie baldachimu. 
Widok umundurowanej braci stra¿ackiej, a szczególnie pocztów sztandarowych 
wszystkich jednostek OSP, zapada g³êboko w pamiêæ.

Krystyna Gembal Warta przy Grobie Pañskim - Wielkanoc 2003
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Ju¿ dziœ szerokie grono zainteresowanych zastanawia siê jakie 
perspektywy bêdzie mia³o polskie rolnictwo w Unii Europejskiej. 
W³aœciciele gospodarstw rolnych chcieliby jak najlepiej dla siebie, 
ale przede wszystkim dla swoich dzieci, które w przysz³oœci przejm¹ 
od nich gospodarstwa.

Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach, 
w trosce o dobro œrodowiska lokalnego, wychodzi naprzeciw tym 
obawom, proponuj¹c program nauczania dostosowany do warunków 
unijnych. Warto bowiem zadbaæ wczeœniej o gruntowne 
wykszta³cenie przysz³ych rolników. Nie jest tajemnic¹, ¿e szko³a od 
dawna wspó³pracuje z Wojewódzkim Oœrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Koñskowoli, Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a tak¿e organizuje rokrocznie szkolenia dla rolników. 
Ponadto od kilku lat zawiera szereg umów w sprawie 
kilkumiesiêcznych praktyk zagranicznych dla uczniów
i absolwentów. Aktualnie w Szwecji na 6-miesiêcznej praktyce 
przebywa dwóch absolwentów, a od 1 kwietnia na 4 miesi¹ce do 
Szwajcarii jad¹ cztery osoby. Od 1 lipca planowany jest wyjazd 
kolejnych uczniów.

Zespó³ Szkó³ ju¿ od dawna zabiega³ o kontakty ze szko³ami 
rolniczymi w krajach piêtnastki. Efektem tego sta³o siê podpisanie 
umowy z organizacj¹ Organic Farmer, która zapewnia absolwentom 
szko³y zdobycie dalszej wiedzy i doœwiadczenia w szkole w Danii. 
Nauka jest ca³kowicie bezp³atna, jednak¿e warunkiem jej odbywania 
jest ukoñczenie szko³y rolniczej. Cykl nauczania sk³ada siê z trzech 
etapów:
1. piêæ miesiêcy nauki i wyk³adów (w jêzyku angielskim)
2. rok praktyki u farmera duñskiego (pokrywa on koszty pobytu oraz 

p³aci uczniom pensje; w czasie praktyk uczniom przys³uguje
1 miesi¹c wakacji)

3. szeœæ miesiêcy nauki w szkole.
Nauka w szkole zakoñczona jest otrzymaniem przez ucznia 

certyfikatu unijnego. W tym roku szkolnym chêæ wyjazdu 
zadeklarowa³o ok. 20 absolwentów.

W roku szkolnym 2004/2005 proponowane profile kszta³cenia 
prezentuj¹ siê nastêpuj¹co:
- Gimnazjum
- 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce – o nachyleniu informatycznym 

z rozszerzonym angielskim
- 4-letnie Technikum Handlowe – specjalnoœæ: organizacja 

sprzeda¿y
- 4-letnie Technikum Ekonomiczne – specjalnoœæ: podatki
- 4-letnie Technikum Rachunkowoœci – specjalnoœæ: ksiêgowy
- 4-letnie Technikum Agrobiznesu – specjalnoœæ: produkcja rolnicza
- 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa – zawód: ogrodnik
- Szko³y Policealne dla m³odzie¿y

* technik agrobiznesu
* technik prac biurowych

- Szko³y zaoczne dla doros³ych
* Technikum uzupe³niaj¹ce dla doros³ych – zawód: technik rolnik
* Szko³a policealna – zawód:

 technik agrobiznesu
technik rachunkowoœci – specjalnoœæ: ksiêgowy

Agnieszka Aleksandrowicz-Garga³a

SZKO£A PRZYSTOSOWANA
DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ

„Piêkna jest Polska w zimowej bieli, w jasno zielon¹ kwiecist¹ 
wiosnê, w z³ocie lata, w owocn¹  jesieñ”

(Aleksander Janowski, 1919 r.)

W obecnym zabieganiu, „pêdzie ¿ycia”, biernym wypoczynku 
przed telewizorem, komputerem, warto poprzez turystykê, 
krajoznawstwo i obserwacjê przyrody przybli¿yæ siê nieco do natury. 
Moj¹ propozycj¹ i lekarstwem na stres, odreagowanie i zawi¹zanie 
wiêzi rodzinnych s¹ rodzinne wycieczki. I to niekoniecznie w dalekie 
egzotyczne kraje. Warto poznaæ równie¿ to, co jest blisko. Kultura 
narodu bêdzie istnia³a, je¿eli bêdzie przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Najskuteczniejszym sposobem zachowania jej oraz 
trwania, jest poznanie najbli¿szego otoczenia, w³asnego regionu. 
Poczucie zakorzenienia tj. identyfikacji z okreœlonym bliskim 
œrodowiskiem jest niezwykle istotne tak samo, jak wartoœci
w rodzinie.

Jedn¹ z wiêkszych atrakcji turystycznych w Pu³awach, jest 
bezsprzecznie rezydencja Czartoryskich z piêknie zachowanym 
Parkiem Pa³acowym. Atrakcyjnoœci temu obiektowi dodaj¹ 
wyj¹tkowe walory widokowe, szczególnie od strony mierzei 
wiœlanej. Park Pa³acowy od po³udnia ograniczony jest tarasowo 
opadaj¹c¹ w stronê mierzei skarp¹. Pod t¹ skarp¹, pomiêdzy pa³acem 
a Œwi¹tyni¹ Sybilli, po³o¿one s¹ zabytkowe wyrobiska podziemne. 
Przekazy historyczne wi¹¿¹ powstanie tych wyrobisk
z wydobywaniem kamienia wapiennego dla celów budowlanych.
W ukszta³towaniu ich formy oraz  przeznaczenia, mia³a du¿y udzia³ 
ksiê¿na Izabella Czartoryska. Zamiarem ksiê¿nej Izabelli by³o, aby 
park otaczaj¹cy pa³ac, wyró¿nia³ Pu³awy spoœród posiad³oœci 
magnackich. W tym celu ksiê¿na w³¹czy³a groty, obok Œwi¹tyni 
Sybilli, jako integralny element romantyczny do parku pa³acowego. 
Grotom nadano odpowiedni wystrój, a w najwiêkszej komorze 
urz¹dzono kaplicê z o³tarzem. Symboliczny napis „O Bo¿e w Tobie 
nadzieja” jest odniesieniem do Polski rozbiorowej. U wejœcia do grot 

ksiê¿na Czartoryska, dla wywo³ania nastroju grozy, poleci³a u³o¿yæ 
rzeŸbê œpi¹cej pantery z bia³ego marmuru karraryjskiego, 
sprowadzonej w tym celu specjalnie z W³och (dziœ mo¿na j¹ obejrzeæ 
w Domu Gotyckim). Od 3 lat Pu³awskie Groty udostêpnione s¹ do 
zwiedzania. S¹ one obiektem zabytkowym. Ciesz¹ siê wielkim 
uznaniem turystów, podobaj¹ siê szczególnie dzieciom. 
Wyj¹tkowego nastroju i uroku grotom dodaje fakt, ¿e zwiedzaj¹cy 
oœwietlaj¹ sobie 140 metrow¹ drogê œwiat³em latarek. Zim¹ groty  
stanowi¹ dom dla nietoperzy. Mieszkaj¹ tam nie tylko pospolite gacki 
i nocki, ale równie¿ rzadkie gatunki. Wielokrotnie przekona³am siê,  
ile emocji i radoœci sprawia turystom penetracja grot i „odkrywanie” 
odcisków amonitów, belemnitów i g¹bek.

Oprowadzi³am sporo grup, równie¿ z terenu Koñskowoli. Wiele 
dzieci przyznawa³o szczerze, ¿e na terenie zespo³u pa³acowo – 
parkowego w Pu³awach s¹ ... po raz pierwszy. Poni¿ej zamieszczone 
zdjêcie, przedstawiaj¹ce radosn¹ grupê (przed wejœciem do grot) 
mówi samo za siebie. Naprawdê warto! Wybierzcie siê Pañstwo ze 
swoimi pociechami w wolnej chwili do pobliskich Pu³aw!

Groty Pu³awskie (park) czynne s¹ w okresie 15.04 – 31.10, od 
wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 – 16.00.

Wstêp: bilet normalny 2 z³, ulgowy – 1,50 z³
Przewodnik turystyczny Dorota Chyl

Zapraszam
do Pu³awskich Grot
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Ojciec Hieronim Kreis z Tyñca, o którym pisaliœmy
w ubieg³orocznym, kwietniowym numerze „Echa”, goœci³ 24 marca 
po raz drugi w Koñskowoli, zaproszony przez Gminn¹ Bibliotekê 
Publiczn¹. Ubieg³oroczne spotkanie by³o spotkaniem
z wysublimowan¹ poezj¹ O. Hieronima. Poezj¹, której zwarta forma 
japoñskiego haiku i tanki pozwala autorowi odkryæ, zrozumieæ
i ukazaæ innym piêkno liturgii i natury. Jednak¿e nie tylko poezja 
s³u¿y O. Hieronimowi do wyra¿ania uczuæ, w równym bowiem 
stopniu jest zafascynowany sztuk¹ ikebany, której korzenie siêgaj¹ 
zamierzch³ej przesz³oœci cz³owieka.

Ikebana jest sztuk¹ uk³adania kwiatów i innych czêœci roœlin
w ró¿norodne kompozycje. Jej specyficzn¹ cech¹ jest jednorazowoœæ 
i niepowtarzalnoœæ, przy praktycznie nieograniczonej mo¿liwoœci 
improwizacji uk³adów formalnych i barwnych. Pocz¹tki japoñskiej 
ikebany siêgaj¹ VII w., a oko³o XI w. ukszta³towa³ siê ostatecznie 
istniej¹cy do dzisiaj styl rikka, w XV w. powsta³ uproszczony styl 
ikenobo wyró¿niaj¹cy trzy linie symbolizuj¹ce niebo, ziemiê
i cz³owieka. Bukiety w tym stylu ustawiano g³ównie na o³tarzach 
domowych. Najbardziej naturalne i swobodne formy ma styl nageire. 
Je¿eli Japoñczyk s³yszy, ¿e chodzi o ikebanê – mówi O. Hieronim – 
wówczas pyta: Jaka szko³a? Bowiem w samej Japonii jest ich oko³o 
3000. Szko³a, na której bazuje O. Hieronim uk³adaj¹c swoje bukiety, 
to songetsu – jest ona stosunkowo m³oda, bowiem ukszta³towa³a siê 
dopiero w 1927 roku. Charakteryzuje siê trzema podstawowymi 
liniami: SHIN – odchylonej od pionu 10-15°; SOE – odchylonej
o 45° i HIKAE odchylonej w bok o 75°. Shin, soe i hikae to szkielet 
ikebany tworz¹cy przestrzeñ. Dopiero dodane do niej kolejne 
elementy, buduj¹ trzeci wymiar kompozycji. Bardzo wa¿n¹ spraw¹

w ikebanie jest dobór odpowiedniego naczynia. Poniewa¿ stanowi 
ono integraln¹ czêœæ kompozycji musi byæ kolorem, kszta³tem
i rozmiarem dopasowane do u³o¿onych w nim form roœlinnych. - Na 
wynos s¹ tylko p¹czki i piwo – twierdzi O. Hieronim – ikebana jest na 
konkretne miejsce. Równie¿ dlatego, ¿e u³o¿ona wg szko³y songetsu, 
s³u¿y do ogl¹dania z jednej, œciœle okreœlonej strony.

Powsta³e na naszych oczach dwie kompozycje – jedna w naczyniu 
niskim, druga w wysokim, urzeka³y prostot¹, wdziêkiem i lekkoœci¹. 
Zasada ich budowania by³a podobna. Niestety, w naszych warunkach 
praktycznie niemo¿liwe jest zbudowanie kompozycji w niskim, 
szerokim naczyniu, poniewa¿ do tego celu niezbêdny jest kenzan – 
ciê¿ka, metalowa podstawka z kolcami s³u¿¹cymi do nabijania 
materia³u roœlinnego pod odpowiednim k¹tem. Tak¹ podstawkê 
mo¿na jak dot¹d kupiæ jedynie w Japonii. Natomiast do 
odpowiedniego u³o¿enia roœlin w wysokich wazonach, s³u¿y kilka 
pomocniczych konstrukcji, które mo¿na z powodzeniem wykonaæ 
samemu, przy pomocy patyczków, drutu i odrobinie cierpliwoœci.

Wra¿enia czysto wizualne nie by³y jedynymi, jakie czeka³y 
przyby³ych na spotkanie z O. Hieronimem, bowiem oprócz nich
i szeregu ciekawych wiadomoœci na temat ikebany, mieliœmy okazjê 
pos³uchaæ „gor¹cych” jeszcze, bo napisanych w drodze do Pu³aw 
haiku, a tak¿e us³yszeæ ciekawy komentarz do kolejnej ksi¹¿ki
O. Hieronima Kreis „Œwiêta rodzina z Nazaretu”, przybli¿aj¹cej 
czytelnikowi m.in. postaæ œw. Józefa i rolê jak¹ odegra³ w ¿yciu
i wychowaniu Jezusa. Ksi¹¿kê tê (w cenie 8 z³) mo¿na jeszcze kupiæ 
w GOK.

El¿bieta Pytka

shin – podwójny wymiar naczynia
           (czyli jego wysokoœæ + szerokoœæ),
           nachylenie 10 -15°od pionu
soe – 3/4 d³ugoœci linii shin, nachylenie 45°
hikae – 1/2 d³ugoœci linii soe, nachylenie 75°

Na wynos s¹ tylko p¹czki…

Obchodom Œwi¹t Wielkanocnych od wieków towarzysz¹ 
uroczyste procesje i zwyczaj œwiêcenia  palm, wprowadzony w XI 
wieku. Od tego czasu tradycj¹ jest, ¿e w Niedzielê Palmow¹,
w ka¿dym chrzeœcijañskim domu powinna znaleŸæ siê  przynajmniej 
jedna, poœwiêcona palma. Najczêœciej kupujemy j¹ gdzieœ na 
straganie, rzadziej w Cepelii, ale s¹ jeszcze wœród nas ludzie, którzy 
wykonuj¹ je sami. Do takich nale¿y p. Helena Przygodzka, która 
zgodzi³a siê odwiedziæ 30 marca Gminny Oœrodek Kultury

Koñskowolskie palmy wielkanocne w Koñskowoli i pomóc dzieciom i m³odzie¿y w samodzielnym 
wykonaniu palm i ozdób wielkanocnych. Nasza rodzima twórczyni 
ludowa, przynios³a kilka wykonanych przez siebie, prawdziwych  
dzie³ sztuki z zielonych lub zasuszonych roœlin i kwiatów. Podzieli³a 
siê w³asnym doœwiadczeniem dotycz¹cym wczeœniejszego 
przygotowania roœlin i sposobem ich uk³adania. Jedne z nich maj¹ na 
czubku ga³¹zkê wierzbow¹ z baziami, trzciny i zasuszone trawy, 
czasami umiejêtne podbarwionie, przechodz¹ce w misternie u³o¿one, 
pachn¹ce, zasuszone latem kwiaty dziurawca, krwawnika, wrotycza 
oraz zatrwianu. Innym, pani Helena dodaje „wiecznie zielone” 

Doniesienia

Schemat ikebany:



Jego seria dla m³odzie¿y „Porachunki z przygod¹” cieszy siê 
ogromna popularnoœci¹. Ksi¹¿ki p. Krzysztofa, pe³ne humoru
i zaskakuj¹cych zwrotów akcji, która rozgrywa siê w znanej, a co 
wa¿niejsze dostêpnej dla m³odego cz³owieka scenerii, dostarczaj¹ 
czytelnikowi wiele wra¿eñ, emocji i ciekawych wzorców do 
naœladowania. Zapraszamy.

„GOMBROWICZ WIELKIM POET¥ BY£”
– ROK 2004 – ROKIEM GOMBROWICZA

Tradycyjnie ju¿, Gminna Biblioteka Publiczna i Gimnazjum
w Koñskowoli, obchodz¹ rocznice literackie. Rok 2004 og³oszony 
zosta³ Rokiem Gombrowicza. W zwi¹zku z tym przygotowujemy 
inscenizacjê fragmentu powieœci Witolda Gombrowicza 
„Ferdydurke” w opracowaniu pañ: Genowefy Flis, Agnieszki 
Franczak-Paæ i Teresy Dymek i w wykonaniu uczniów Gimnazjum. 
Premiera odbêdzie siê 23 kwietnia, w Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki,
w GOK w Koñskowoli.

Witold Gombrowicz urodzi³ siê 4 sierpnia 1904 roku
w Ma³oszycach pod Opatowem. By³ synem ziemianina, wywodzi³ 
siê ze starej rodziny szlacheckiej osiad³ej od 1863 roku na ¯mudzi.
W roku 1911 zamieszka³ z rodzicami w Warszawie. Po ukoñczeniu 
studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim w 1927 roku 
wyjecha³ do Pary¿a, aby studiowaæ filozofiê i ekonomiê. Jednak¿e po 
krótkiej aplikacji w s¹dach warszawskich, poœwiêci³ siê wy³¹cznie 
literaturze. W sierpniu 1939 wyjecha³ do Argentyny. Ignorowany 
przez konserwatywne œrodowiska emigranckie, ¿y³ przez d³u¿szy 
czas w literackim osamotnieniu. W 1963 roku, dziêki rozg³osowi 
swych ksi¹¿ek, uzyska³ roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt 
w Berlinie Zachodnim. Stamt¹d przeniós³ siê w 1964 do Royaumont 
pod Pary¿em, a nastêpnie do Vence, w okolicy Nicei, gdzie zmar³ 25 
lipca 1969 roku. Twórczoœæ literack¹ rozpocz¹³ od pó³ 
fantastycznego zbioru opowiadañ – „Pamiêtnik z okresu 
dojrzewania” (1933). Powieœci¹ „Ferdydurke” (1937), w której 
sformu³owa³ g³ówne tematy swej twórczoœci, zwróci³ na siebie 
uwagê krytyki. Przed wybuchem wojny og³osi³ sztukê „Iwona, 
ksiê¿niczka Burgunda” oraz powieœæ sensacyjn¹ „Opêtani”. Po 
d³u¿szej przerwie napisa³ w Argentynie dramat „Œlub” i powieœæ 
„Trans – Atlantyk”. Ostatni¹ jego sztuk¹ jest parodystyczna groteska 
„Operetka”. Utwory Gombrowicza skupiaj¹ siê wokó³ wielkich 
tematów formy i niedojrza³oœci. Cz³owiek w jego ujêciu nie jest 
nigdy sob¹: poddany spojrzeniu bliŸnich ulega obyczajowym, 
intelektualnym i spo³ecznym formom  jakie wytwarzaj¹ siê miêdzy 
ludŸmi.

Bo¿ena Rybaniec
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kulturalne

ga³¹zki  borówki, bukszpanu, barwinka, cisu, tui, bagna – roœliny 
silnie aromatycznej odstraszaj¹cej mole, oraz ga³¹zki drzew

i krzewów iglastych. Palmy wykonane przez p. Przygodzk¹ bior¹  
udzia³ w licznych konkursach  (w tym og³aszanych przez GOK),
w których  zajmuj¹ czo³owe miejsca.

Dzieci (z kl. I B pod opiek¹ p. Anny Kordek) i m³odzie¿
(z Gimnazjum pod opiek¹ p. Urszuli Paluch), z powodzeniem 
próbowa³a w³asnych si³ w wykonaniu palm z materia³ów 
przyniesionych przez siebie. Rezultaty ich zaanga¿owania mo¿na 
ogl¹daæ na wspólnym zdjêciu. A w  sobotê tzn. 3 kwietnia dzieci
z grupy plastycznej GOK, jak co roku, wykona³y okaza³¹ palmê,
z któr¹ w Niedzielê Palmow¹ posz³y do koœcio³a. Przyda³y siê dobre 
rady p. Heleny, której nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania za 
zaanga¿owanie w krzewienie piêknej polskiej tradycji ludowej.

Wystawa haftu
Piêknie haftowane i wykonane szyde³kiem serwety oraz 

wyhaftowane obrazy mo¿emy podziwiaæ w GOK od 26.03 2004 r. do 
25 04.2004r.

Wystawiane rêkodzie³a wykona³y panie: Emilia Kiernicka, Maria 
Ciotucha, Jadwiga Szczypa, Ewa Je³awka i Zofia Je³awka. 
Zapraszamy.

El¿bieta Urbanek

Pani Helena (pierwsza z prawej), dzieci z palmami
i wystawa haftu

Na wniosek rz¹du Hiszpanii i Miêdzynarodowej Unii Wydawców, 
Konferencja Generalna UNESCO, og³osi³a 23 kwietnia Œwiatowym 
Dniem Ksi¹¿ki i Praw Autorskich.

W historii literatury œwiatowej, dzieñ 23 kwietnia, stanowi 
symboliczn¹ datê. Tego dnia urodzili siê, b¹dŸ odeszli z tego œwiata, 
wybitni pisarze tacy jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, 
L’Inca  Garcilaso de la Vega, Maurice Druon, islandzki noblista 
Halldrór Kiljan Laxness, Rosjanin Vladimir Nabokov, Kataloñczyk 
Josep Pla czy Kolumbijczyk Manuel Mejia Vallejo. Sam pomys³ 
oddania ho³du ksi¹¿ce i jej twórcom wywodzi siê z Katalonii, gdzie w 
dniu œw. Jerzego, patrona regionu, ksi¹¿ka i ró¿a stanowi¹ tradycyjny 
podarunek - wyraz sympatii do obdarowywanej osoby. Po raz 
pierwszy obchody Dnia Ksi¹¿ki mia³y miejsce w 1996 r. i zbieg³y siê 
z 25. Kongresem Miêdzynarodowej Unii Wydawców, który odby³ siê 
w Barcelonie, w setn¹ rocznicê powstania tego stowarzyszenia.

W Polsce, promowaniem œwiatowego œwiêta ksi¹¿ki i autora, 
zajê³a siê Polska Izba Ksi¹¿ki, która stara siê zaszczepiæ ten mi³y 
kataloñski zwyczaj w naszym kraju, gdy¿ stanowi on piêkn¹ formê 
promocji ksi¹¿ek i czytelnictwa oraz sposób okazywania uczuæ. To 
wyœmienita okazja, by zachêcaæ wszystkich, a zw³aszcza 
najm³odszych, do odkrywania przyjemnoœci czytania ksi¹¿ek
i kszta³towania w spo³eczeñstwie poszanowania dla wk³adu twórców 
w rozwój kultury narodowej.

Ten dzieñ jest równie¿ wspania³¹ okazj¹ do zaprezentowania 
naszej lokalnej spo³ecznoœci, twórczoœci m³odego polskiego pisarza - 
autora cyklu powieœci sensacyjno-przygodowych dla m³odzie¿y
i dziennikarza Krzysztofa Petka. Bêdzie on goœci³ w Koñskowoli,
w Gminnym Oœrodku Kultury 23 kwietnia o godz. 10.45.

Krzysztof Petek urodzi³ siê w 1970 roku
w Wadowicach. Od najm³odszych lat zwi¹zany 
by³ z harcerstwem, pocz¹tkowo uczestnicz¹c,
a nastêpnie prowadz¹c liczne obozy, rajdy, 
wyprawy i biwaki. W terenie spêdzi³ ³¹cznie 3 lata 
w ró¿nych porach roku! Bra³ udzia³ w szkoleniach 
antyterrorystycznych, przeszed³ dodatkowe (poza 
harcerstwem) szkolenia survivalu, walki wrêcz
i psychologii sytuacji krytycznych. Jest 
absolwentem studiów politologicznych ze 

specjalizacj¹ dziennikarsk¹ (dziennikarstwo nie jest mu obce od II 
klasy liceum) na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu 
Œl¹skiego w Katowicach. Pracowa³ równie¿ w radiu i Telewizji 
Katowice.

23 kwietnia
Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich
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W Gimnazjum zosta³a przeprowadzona ankieta pt. „Co 
k o j a r z y  c i  s i ê  n a j b a r d z i e j  z e  Œ w i ê t a m i  
Wielkanocnymi?”, która zosta³a wype³niona przez 
uczniów wszystkich klas. Ka¿dy uczeñ mia³ zakreœliæ piêæ
z szesnastu podanych pozycji, które kojarz¹ mu siê ze 
Œwiêtami Wielkanocnymi. Najwiêcej odpowiedzi dotyczy³o 
znanego i kultywowanego u nas od wieków obrzêdu „lania 
wody”. Œmigus – dyngus – long poniedzia³ek, to dla 
wiêkszoœci uczniów najbardziej popularny zwyczaj Œwi¹t 
Wielkanocnych. Na drugim miejscu wymieniono œwiêcenie 
pokarmów, kolejn¹ pozycjê zaj¹³ zwyczaj dzielenia siê 
jajkiem, czas odpoczynku, relaksu (dni wolne od nauki/pracy) 
oraz Niedziela Palmowa.

Samorz¹d Uczniowski

Matematycy – do dzie³a!
Ju¿ wkrótce uczniowie drugich klas bêd¹ mieli mo¿liwoœæ 

sprawdzenia swoich umiejêtnoœci matematycznych, pisz¹c 
próbny test kompetencji. Wyka¿e on wk³ad pracy
i mo¿liwoœci intelektualne gimnazjalistów, a nauczycielom da 
mo¿liwoœæ wychwycenia s³abych stron przygotowania 
uczniów i uzupe³nienia braków. Wszak do egzaminu 
w³aœciwego (pisanego w trzeciej klasie) pozosta³ jeszcze rok 
nauki. Zanim jednak uczniowie napisz¹ egzamin próbny, maj¹ 
mo¿liwoœæ doskonalenia swojej wiedzy i umiejêtnoœci
w ró¿nego rodzaju formach nabywania i utrwalania wiedzy. 
Aby wprowadziæ uczniów w powa¿ny nastrój egzaminu, 
nauczyciele matematyki klas drugich, panie Danuta Polska
i Marzena Bia³ota, przygotowuj¹ wewn¹trzszkolny konkurs 
matematyczny, który przeprowadzony bêdzie w kwietniu. 
Wezm¹ w nim udzia³ uczniowie maj¹cy oceny dobre i bardzo 
dobre z matematyki. M³odzie¿ czêsto ma du¿e mo¿liwoœci 
intelektualne, ale nie zawsze chce i potrafi je rozwijaæ. Mamy 
nadziejê, ¿e konkurs im w tym pomo¿e i doprowadzi do pe³nej 
mobilizacji uczniów przed testem próbnym, który bêd¹ pisaæ 
ju¿ nied³ugo, bo na pocz¹tku maja. Laureatów konkursu 
przedstawimy w kolejnym numerze „Echa”.

Danuta Polska

II M³odzie¿owa Sesja Naukowa
w Gimnazjum

Kolejna sesja naukowa przygotowana przez m³odzie¿ 
gimnazjum odbêdzie siê ju¿ wkrótce. Zwi¹zana jest ona
z Dniem Ziemi, który w tym roku obchodzony bêdzie 22 
kwietnia.

Has³o tegorocznej sesji brzmi: ̄ yjmy zdrowym powietrzem, 
a jej celem jest popularyzacja wiedzy o zagro¿eniach 
wynikaj¹cych z nadmiernej iloœci zanieczyszczeñ. Zdrowe 
powietrze jest bowiem jednym z g³ównych warunków 

Wszystkim mieszkañcom Gminy Koñskowola, ¿yczenia 

zdrowych, spokojnych oraz radosnych Œwi¹t 

Wielkanocnych sk³ada

Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum.

istnienia ¿ycia na Ziemi. Mimo to, obchodzimy siê z nim 
beztrosko i sami zanieczyszczamy je tak agresywnymi 
zwi¹zkami chemicznymi, jak np. dwutlenek siarki. 
Nastêpstwem tego jest znaczny wzrost zachorowañ na 
raka p³uc i choroby uk³adu oddechowego, degradacja 
œwiata zwierz¹t i roœlin oraz niszczenie dóbr kultury.

Uczestnikami sesji bêd¹ delegacje klas pierwszych, 
drugich i trzecich naszego gimnazjum. Przygotowuj¹ 
j¹: m³odzie¿ klas III a i III b, wychowawcy tych klas 

oraz zainteresowani nauczyciele. Uczestnicy sesji 
wezm¹ udzia³ w dyskusjach na temat zanieczyszczeñ 
powietrza, wykonaj¹ doœwiadczenia, omówi¹ wp³yw 
zanieczyszczeñ na cz³owieka i przyrodê. Korzystaj¹c
z wykonanych przez siebie plansz, przedstawi¹ w³aœciwoœci
i znaczenie dwutlenku wêgla w przyrodzie, a tak¿e zapoznaj¹ 
wszystkich z przyczynami i skutkami powstawania efektu 
cieplarnianego. Omówi¹ niekorzystne zjawiska zwi¹zane
z ubytkiem ozonu, co jest przyczyn¹ zwiêkszonego 
promieniowania UV. Wyjaœni¹ jak dosz³o do powstania 
zjawiska zwanego smogiem.

Mamy nadziejê, ¿e tegoroczna sesja bêdzie równie ciekawa 
jak ubieg³oroczna (has³o ubieg³orocznej brzmia³o: Woda 
pe³na treœci). S¹dzimy, ¿e podjête przez nas dzia³ania rozbudz¹ 
zainteresowania przyrodnicze, a tak¿e bêd¹ Ÿród³em nowej 
wiedzy, emocji podczas konkursów i humoru.

Z wynikami sesji zapoznamy Czytelników w nastêpnym 
numerze.

Nauczyciele odpowiedzialni za sesjê: Joanna Kopiñska 
nauczyciel biologii i Ma³gorzata Matraszek nauczyciel 
chemii.

Schemat rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ
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Czytelnicy pisz¹...

Czy zdaj¹ sobie Pañstwo sprawê, ¿e mo¿ecie zostaæ uznani 
za osoby kontrowersyjne? Przez kogo i na jakiej podstawie? 
To pytanie byæ mo¿e jest zasadne, choæ odpowiedŸ wcale nie 
oznacza usuniêcia w¹tpliwoœci natury etycznej i moralnej,
a g³êbiej czysto ludzkiej. Kto da³ prawo do oceniania
i „klasyfikowania” mojej osoby, kto wyznacza kryteria? Czy 
kontrowersyjna osoba ma prawo do obrony, a jeœli tak, to przed 
kim lub przed czym?  Wykluczenie spo³eczne, obstrukcja 
towarzyska, to tylko niektóre „kary” za nieprawomyœlne  
wspó³¿ycie  z ogólnie przyjêtymi normami i  pogl¹dami danej 
spo³ecznoœci. Kto ustala te normy? Oprócz ogólnie 
akceptowanych przez mieszkañców zachowañ i relacji 
miêdzyludzkich, obowi¹zuj¹ pewne dziwne, niepisane 
zwyczaje, które bardziej przypominaj¹ uk³ady z niejasnymi do 
koñca powi¹zaniami. To, co przed chwil¹ napisa³em to 
w³aœnie wed³ug niektórych kontrowersyjne pogl¹dy
i spiskowa teoria dziejów. Osoba, która g³oœno o tym mówi jest 
nara¿ona na œmiesznoœæ, bo nic takiego nigdy nie mia³o i nie 
ma miejsca!!! Szczególnie, jeœli dotyczy to tak zwanych  
szczytów w³adzy, w naszym przypadku powi¹zañ i uk³adów 
dyrektorsko – kierowniczo – urzêdniczo – gminnych! Ludzie
z tego krêgu, niczym sprawni moraliœci okreœlaj¹ i typuj¹, kto 
mo¿e, a kto nie mo¿e byæ dla nas partnerem, lub bardziej 
dosadnie: kto mo¿e wejœæ do „zaklêtego krêgu”, w którym 
obowi¹zuj¹ jasne i proste zasady (niepisane). Dosyæ ciekawe
i symptomatyczne jest to, ¿e polityczne preferencje  nie s¹ tu 
decyduj¹ce, co czyni ten uk³ad naczyñ po³¹czonych jeszcze 
bardziej klarownym. Nie ma tu czerwonych, zielonych, 
czarnych i niebieskich, s¹ za to kontrowersyjni
i niekontrowersyjni, przydatni lub nieprzydatni, grzeczni lub 
niegrzeczni, wdziêczni lub niewdziêczni itp. Ktoœ powie, ¿e to 
co piszê to istne g³upoty, wymyœlone w chorej wyobraŸni 
kontrowersyjnego cz³owieka. Nikogo nie przymuszam do 
przyznania mi racji, wyra¿am tylko swój stosunek do 
otaczaj¹cej mnie rzeczywistoœci. Zreszt¹ ju¿ siê 
przyzwyczai³em do „bycia pod pr¹d” i do tego, ¿e nie muszê 
byæ prawowierny i pos³uszny!!! Dlatego te¿ g³oszê 
kontrowersyjne pogl¹dy i jestem osob¹ kontrowersyjn¹, która 
w „grupie trzymaj¹cej w³adzê”  nie ma ¿adnych szans, chyba, 
¿e zmieni pogl¹dy. Raczej mi to nie grozi, choæ podobno tylko 
krowa nie zmienia pogl¹dów?!

Miar¹ jawnoœci i wolnoœci s³owa bêdzie ukazanie siê
w ca³oœci (co niniejszym czynimy - przypisek red.) tego byæ 
mo¿e „kontrowersyjnego” tekstu, który, ani z nazwy instytucji 
lub nazwiska i funkcji, nie obra¿a nikogo na ³amach „Echa 
Koñskowoli”.

Niech ¿yj¹ wszyscy kontrowersyjni w swoich pogl¹dach
i umys³ach!!! Dziêki Wam „normalsi” maj¹ o czym 
rozmawiaæ...

Mirek „kontrowersyjny” Król

Od redakcji:
Kontrowersja to wg „S³ownika wyrazów obcych” 

W³adys³awa Kopaliñskiego, ró¿nica zdañ, rozbie¿noœæ s¹dów, 
spór, dyskusja, polemika (z ³ac. controversia czyli 

Kontrowersyjne osoby

Droga Redakcjo
Zawsze kupowa³em Echo Koñskowoli ale coraz bardziej 

denerwuj¹ mnie wypowiedzi  na temat rzeczy, które niby to 
maj¹ wp³ywaæ na kulturê m³odzie¿y bo ona jest coraz bardziej 
rozwydrzona. A mo¿e panie pisz¹ce te „z³ote przepisy”, 
podobnie jak nasza policja nie widz¹, co siê dzieje naoko³o. 
Mnie starego ch³opa czasami a¿ mdli, kiedy widzê 
obœciskuj¹ce siê pary w miejscach u¿ytecznoœci publicznej i te 
dziewuchy wierc¹ce siê na kolanach ch³opaków. Nie napiszê, 
¿e za moich czasów tego nie by³o, bo to by³aby nieprawda, ale 
nie tak publicznie. Za to na pewno kiedyœ by³o wiêcej w³adzy 
mundurowej na ulicach. A ludzie mieli przed ni¹ respekt 
dlatego wszêdzie by³ spokój i porz¹dek. Ja zaczynam czytanie 
„Echa” od kroniki policyjnej. W³aœnie dlatego zdecydowa³em 
siê do Was napisaæ. Ona z numeru na numer jest coraz 
chudsza. Czy to znaczy, ¿e u nas nie ma przestêpczoœci?
A mo¿e m³odzie¿ jest tak zajêta obœciskiwaniem siê, ¿e na 
kradzie¿e, w³amania i rozboje, o których ci¹gle s³yszy siê pod 
sklepem nie ma czasu? A mo¿e policja nie mo¿e tego 
zobaczyæ, bo jej nie ma na miejscu! Albo jest ich za ma³o?
A przecie¿ mamy bezrobocie! Ja nie wiem, co oni robi¹ i gdzie 
je¿d¿¹, ale kiedy s¹ potrzebni to ich nie ma. Ja dzwoni³em, bo 
koniecznie chcia³em  wezwaæ policjê na miejsce awantury, ale 
nie mog³am siê dodzwoniæ. W s³uchawce by³o s³ychaæ taki 
modny sygna³ coœ jak œwiergotanie ptaka. Potem to ju¿ 
dzwoni³em celowo i ci¹gle to samo. Mo¿e zamiast samochodu 
wójt powinien im kupiæ  po parze porz¹dnych okularów
i nowy aparat telefoniczny? Mo¿e wtedy bêdê czu³ siê 
bezpieczniejszy na naszych ulicach. Policja jest potrzebna, i ja 
chêtnie bym sobie na nich popatrzy³, jak przynajmniej 
czasami patroluj¹ nasze ulice.

(Nazwisko do wiadomoœci redakcji)

Od redakcji:
Czekamy na reakcjê Czytelników i instytucji, do których 

adresowane s¹ poruszane w liœcie problemy. Chêtnie 
zamieœcimy ka¿d¹ wypowiedŸ podpisan¹ imieniem
i nazwiskiem (do wiadomoœci redakcji). Zapraszamy do 
dyskusji

w¹tpliwoœæ). Nie jest to wiêc okreœlenie 
pejoratywne. Cogito ergo sum – myœlê, wiêc jestem 
- mówi znane ³aciñskie przys³owie, a myœlenie nie 
polega przecie¿ na bezmyœlnym powielaniu cudzych 
przekonañ! Zatem cz³owiek kontrowersyjny to taki, 
który ma swoje w³asne zdanie. Fakt, mo¿e ono byæ 
niewygodne, mo¿e byæ nawet g³upie i krzywdz¹ce, 

ale do tego przecie¿ s³u¿y dyskusja, aby wszelkie w¹tpliwoœci 
powyjaœniaæ. Trudno jednak zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e 
nikt nie ma prawa oceniaæ ludzi. Czy chcemy, czy nie, robimy 
to ca³y czas, nie ¿yjemy bowiem na bezludnej wyspie. 
Oceniamy sprzedawcê w sklepie i pana Kowalskiego jako 
ojca. Wydajemy s¹d na temat ministra finansów, ksiêdza, 
nauczyciela matematyki, odtwórczyni g³ównej roli
w  popularnym tasiemcu telewizyjnym i s¹siadki, której pies 
daje nam siê we znaki swoim szczekaniem. Natomiast kwestia 
kryteriów oceny to zupe³nie inna sprawa. Ten sam cz³owiek 
mo¿e byæ uznany za totalnego fajt³apê ¿yciowego (na przyk³ad 
przez cz³onka m³odzie¿owego gangu) i za m¹drego, 
uczciwego, oddanego rodzinie cz³owieka (przez ogólnie 
szanowanego s¹siada).

Innymi s³owy jest to temat - rzeka i cieszylibyœmy siê, gdyby 
nasi Czytelnicy zechcieli wypowiedzieæ siê na ten temat.
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Kwietniowe 
Przed Wielkanoc¹ dawniej

Wielkanoc to dla chrzeœcijan najwa¿niejsze œwiêto w roku. 
Przekazuje ono ludziom przes³anie o zwyciêstwie Chrystusa 
nad œmierci¹ oraz nadziejê na przysz³e zmartwychwstanie, 
któr¹ nosz¹ w sercu wszyscy wierz¹cy. Symbolikê œwi¹t 
podkreœlaj¹ zwyczaje koœcielne i ludowe. Niektóre z nich 
zachowa³y siê do dziœ, my jednak wracamy do tych 
najstarszych, ju¿ ma³o znanych …

Wielkanocne rekolekcje by³y ju¿ zakoñczone, parafianie 
wyspowiadani, wiêc  ka¿dego dnia w Wielkim Tygodniu, 
mogli przystêpowaæ do Komunii Œwiêtej. W Wielk¹ Œrodê,
w czasie mszy porannej (jutrzni), koœció³ by³ wype³niony po 
brzegi. Ka¿dy chcia³ zobaczyæ jak proboszcz i wikary 
wychodz¹c z koœcio³a g³ówn¹ naw¹ (a nie jak codziennie 
przez zakrystiê), bêd¹ uderzaæ brewiarzami o ³awki. Tak 
nakazywa³a im czyniæ tradycja na pami¹tkê mêki Chrystusa. 
Kiedy tylko ksiê¿a opuœcili kruchtê, rozwydrzone 
ch³opaczyska z kijami w rêkach bezszelestnie przekradali siê 
przez zakrystiê. Zza o³tarza wychyla³y siê rozeœmiane buzie. 
Szybciutko przyklêkali przed tabernakulum, przekradali siê 
kocim krokiem do ³awek i trzaskali o nie kijami. Starsi ludzie 
przebywaj¹cy w koœciele, a¿ podskakiwali ze strachu. 
Podnosi³ siê gwar oburzonych g³osów na tych, co nie 
okazywali Bogu w Jego domu nale¿ytego szacunku. 
Wiadomo, ¿e zawsze byli to ci sami ch³opcy - „zaka³a 
okolicy”. A oni nic sobie z tego nie robili, tyko dalej uderzali 
kijami z ca³ej mocy, aby w koœciele uczyniæ ³omot jak 
najwiêkszy. Zawsze znalaz³o siê kilku energicznych parafian, 
którzy wyrzucali swawolników. Nie musieli siê przy tym 
bardzo trudziæ, bo ch³opcy osi¹gn¹wszy swój cel, sami 
wybiegali z koœcio³a, aby spsociæ coœ innego, jak ka¿dego 
roku w Wielk¹ Œrodê. Ze s³omy, sznurka i szmat robili wielk¹ 
kuk³ê (Judasza), któr¹ wnosili na koœcieln¹ wie¿ê i stamt¹d 
zrzucali. Ch³opcy, którzy zostali pod wie¿¹, rzucali siê na 
kuk ³ê  t ³ uk¹c  j ¹  k i j ami  i  k r zycze l i ,  a ¿  u szy  
puch³y....Judasz...Judasz. Pryska³a sieczka, a oni bili, dopóki 
nie zosta³a tylko garstka œmieci, któr¹ nastêpnie wrzucali do 
wody lub palili. Czasem w zastêpstwie Judasza, zrzucano 
czarnego kota. Mia³ on symbolizowaæ Chrystusowego 
zdrajcê, wzi¹æ na siebie jego winy.

Wielkanoc by³a ju¿ tu¿, tu¿. Gospodynie zajmowa³y siê 

porz¹dkowaniem domu i ca³ego obejœcia. Do niedzieli 
wszystko musia³o byæ oczyszczone: dusza, cia³o, chata. 
Bielono domy. Tam gdzie by³a panna na wydaniu, gospodarz 
nie malowa³ szczytowej œciany, tylko zostawia³ j¹ ochlapan¹ 
pêdzlem pe³nym farby. Utworzony w ten sposób wzór na tle 
zmursza³ych desek, by³ znakiem dla kawalerów. Po obejœciu 
uwija³y siê gospodynie z córkami. Wynosi³y poduchy, 
pierzyny, makaty, ko¿uchy, sukmany, kapoty, zapaski ... 
Sienniki wypychano nowym sianem, myto pod³ogi, sto³y, 
³awy. Nale¿a³o te¿ pamiêtaæ o zwierzêtach. Bielono chlewy, 
obory, k³adziono now¹ œció³kê. W tak przygotowanym 
obejœciu by³o widaæ, ¿e ju¿ blisko Wielkanoc.

Liturgia Wielkiego Czwartku jest niezwyk³a bo
i ustanowiona przez Koœció³ na pami¹tkê  niezwyk³ych 
wydarzeñ. W katedrach w tym dniu biskupi œwiêc¹ oleje, 
potrzebne przy udzielaniu sakramentów: chrztu, 
bierzmowania i sakramentu chorych.

Podczas uroczystej mszy wieczornej po raz ostatni bij¹ 
dzwony. W ich rytm ³omoc¹ serca tak bardzo, ¿e a¿ dech
w piersi zapiera. Jeszcze tylko kilka uderzeñ i... zamilkn¹, aby 
ponownie odezwaæ siê w Wielk¹ Sobotê. Umilkn¹ te¿ 
dzwonki przy o³tarzu - zostan¹ zast¹pione przez g³uche 
klaskanie ko³atek. Chrystus, wydany na mêkê na krzy¿u 
bardzo cierpia³, teraz ca³y Koœció³ pogr¹¿a siê w smutku
i ¿a³obie. Po mszy œw. ksi¹dz obna¿a o³tarz. Zdejmuje z niego 
wszystko -  nawet krzy¿e i lichtarze. To piêkny polski zwyczaj 
i przywodz¹cy na myœl te chwile, kiedy Jezus”...wsta³ od sto³u, 
z³o¿y³ swe szaty, wzi¹³ przeœcierad³o i przepasa³ siê nim. 
Potem nape³ni³ naczynie wod¹, zacz¹³ umywaæ uczniom nogi
i ocieraæ je przeœcierad³em, którym by³ przepasany...
(J 13, 4 – 5).

Modlili siê ludzie w wielkoczwartkowy wieczór, a potem 
wracali do domów, do codziennoœci, czêsto zapomniawszy
o czym tam sobie rozmyœlali patrz¹c na nagi o³tarz. Pobo¿ne 
rozwa¿ania nie absorbowa³y wszystkich. Dotyczy³o to 
przewa¿nie m³odzie¿y. Niektórzy z nich nie rozprawiwszy siê 

Wielki Czwartek

Wielka Œroda
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rozmaitoœci

W Wielk¹ Sobotê gospodynie mia³y bardzo du¿o pracy, 
gospodarze  te¿. Od œwitu  wszyscy siê krz¹tali. Gospodynie
z córkami piek³y baby – musia³y byæ ogromne, dobrze 
wyroœniête, pulchniutkie i polukrowane. W czasie gdy ciasto 
ros³o, dziewczêta krasi³y jajka. Na piecu w garnuszkach 
wa¿y³y siê: ³upiny cebuli, ¿yto, korzeñ farbiarski
o granatowym odcieniu, jeszcze w innym kora dêbowa. 
Dziewczêta zasiada³y przy oknie, stawia³y przed sob¹ czarkê 
roztopionego wosku i pokrywa³y powierzchniê jajka ró¿nymi 
wzorkami, których wczeœniej nauczy³y je babki i matki. Baby 
gotowe, pisanki te¿, jeszcze tylko trzeba by³o przygotowaæ 
„paskê” – wypiekano j¹ z m¹ki ¿ytniej, pszennej lub 
gryczanej. Pulchnoœæ nadawa³y dro¿d¿e. Smarowano j¹
z wierzchu s³onin¹ i ozdabiano krzy¿em z ciasta. Niekiedy 
paska przypomina³a ko³acz weselny, tak piêknie by³a 
przyozdobiona. By³a smaczniejsza, jeœli gospodyni doda³a do 
niej szafranu, imbiru lub liœci bobkowych.

Kiedy gospodynie zajête by³y szykowaniem œwi¹tecznego 
jedzenia, a gospodarze obrz¹dkiem, parobczaki dokazywali 
urz¹dzaj¹c pogrzeb ¿urowi. ¯ur – jadany  prawie codziennie 
przez ostatnie 40 dni, zd¹¿y³ zbrzydn¹æ wszystkim.

Wreszcie nadchodzi³a ta godzina, o której wychodzono
z pe³nym koszykiem jad³a do œwiêcenia. Jego iloœæ i rodzaj 
zale¿a³y od zamo¿noœci. Pod koœció³ przychodzili te¿ 
gospodarze. Wreszcie mogli zobaczyæ owoc trudu r¹k swoich 
¿on. Z koœcio³a wychodzi³ ksi¹dz z ministrantami. 
Odmawiano modlitwê, ksi¹dz œwiêci³ pokarm. Œwiêconkê 
odstawiano do jutra.

Dawniej, rano ksi¹dz œwiêci³ wodê, w po³udnie pokarmy,
a wieczorem ogieñ. We wszystkich cha³upach wszystko by³o 
œwiête i nowe – ogieñ, woda, pobielone œciany, jedzenie i serca 
ludzkie obmyte wielkopostn¹ pokut¹.

T.D.

Wielka Sobota

z Judaszem w Wielk¹ Œrodê, wlekli s³omian¹ kuk³ê ulicami 
miasta lub wsi. Wrzucali j¹ do rzeki i dopóki nie utonê³a, 
ciskali w ni¹ kamieniami i grudami b³ota. To ci dopiero by³a 
zabawa! Dziewczêta co innego mia³y na g³owie, ich myœli 
zaprz¹ta³y stroje. Ka¿da chcia³a siê przypodobaæ ch³opcom, 
wiêc dla poprawienia urody warto by³o w tym dniu wejœæ do 
lodowatej wody. Koniecznie musia³a byæ to woda bie¿¹ca - 
strumieñ lub rzeka. W Wielki Czwartek nabiera³a ona 
niezwyk³ej mocy – przysparza³a obliczom dziewcz¹t 
g³adkoœci. Choæby mia³o potem ³amaæ w koœciach, bieg³y 
dziewczêta do strugi, aby siê zanurzyæ w wodzie. Potem 
szybko do domu, do lustra, aby sprawdziæ czy znik³y z oblicza 
krosty i piegi, a cera sta³a siê alabastrowa. K¹pieli nale¿a³o 
dokonywaæ wieczorem, aby nikt  nie podejrza³. Dzieñ 
dobiega³ koñca, ludzie uk³adali siê do snu. Zasypiali jak 
Aposto³owie, choæ Jezus kaza³ im czuwaæ.

Jest to najsmutniejszy dzieñ w roku, Chrystus skona³
w mêkach – zatriumfowa³a œmieæ i z³o. Zamilk³y dzwony. 
Ka¿dy kto móg³, wstêpowa³ do koœcio³a, na chwilê, by
z nadziej¹ popatrzeæ na zas³oniêty krzy¿, by czuwaæ u grobu 
wraz ze stoj¹c¹ na bacznoœæ stra¿¹.

W ka¿dym koœciele siedzia³y damy i panienki z dobrych 
domów ze srebrnymi tacami, kwestuj¹c ja³mu¿nê (na rzecz 
koœcio³a) od przechodz¹cych. Nie prosi³y o ni¹ ustami, ale 
tr¹ca³y tac¹ o ³awkê, gdy przechodzi³ ktoœ znaczniejszy. 
Urodziwe kwestarki zazwyczaj zbiera³y wiêcej ni¿ te, które 
urody nie posiada³y.

Na wsi Wielki Pi¹tek by³ bardziej przejmuj¹cym groz¹ 
dniem ni¿ w mieœcie. Nale¿a³o uwa¿aæ, aby niechc¹cy nie 
wpuœciæ w obejœcie czarownicy. Strach pomyœleæ - gdyby taka 
spojrza³a na dzieciaka - choroba murowana. A ile szkód mo¿e 
uczyniæ w chlewie!

W tym dniu starsi ludzie nic nie jedli. Dzieciaki dostawa³y 
po pajdzie chleba. Poniewa¿ w Wielki Czwartek i Pi¹tek nie 
wolno by³o rozpalaæ ognia, niektóre gospodynie wczeœniej 
piek³y praliczki z m¹ki i wody – potrawê dobr¹ na post. Tak 
samo postne by³y plaskury – cienkie placki z m¹ki, wody
i szafranu – ale na nie pozwoliæ sobie mogli tylko bogacze. Na 
pami¹tkê Mêki Chrystusowej, nale¿a³o po kolei uderzyæ rózg¹ 
ka¿de dziecko – od najstarszego do najm³odszego, 
wypowiadaj¹c przy tym s³owa: „Któryœ za nas cierpia³ rany, 

Wielki Pi¹tek

Jezu Chryste, zmi³uj siê nad nami”. Symboliczn¹ ch³ostê 
odbierali te¿ czeladnicy z r¹k swoich mistrzów.

Kto nie by³ w koœciele rano, szed³ wieczorem. Pod murami 
siedzia³y ¿ebrz¹ce babki i œpiewa³y ¿a³oœnie. Nie mia³y si³ aby 
pracowaæ, wiêc zarabia³y modlitw¹. By³y m¹dre, prze¿y³y ju¿ 
swoje ¿ycie. Ludzie je szanowali i nie ¿a³owali im grosza.
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W dniu 01.04.2004r. odby³o siê 
Walne Zebranie Sprawozdawczo 
– Wyborcze Cz³onków Klubu 
S p o r t o w e g o  „ P o w i œ l a k ”
w Koñskowoli. G³ównym celem 
obrad  by ³o  sp rawozdan ie

z dzia³alnoœci Klubu i g³osowanie nad 
udzieleniem absolutorium ustêpuj¹cemu 
Zarz¹dowi za rok 2003, oraz wybory 

nowych w³adz.
W wyniku  przeprowadzonych 
wyborów na cz³onków Zarz¹du

w kadencji 2004-2005 zostali wybrani: Miros³aw Skwarek, 
Arkadiusz Ga³¹zka, Tomasz Próchniak, Krzysztof Duda
i Ryszard M¹czka. Cz³onkami Komisji Rewizyjnej zostali : 
Dorota Chyl, Edward Pytlak oraz Sebastian Œwi¹tek. 
Poszczególne organy ukonstytuuj¹ siê na swoich pierwszych 
posiedzeniach.

G³ówny cel dzia³añ, jaki postawiono przed nowym 
Zarz¹dem, to podjêcie starañ w kierunku budowy zaplecza 
socjalnego na stadionie przy ul. ¯yrzyñskiej oraz wspó³praca
z gminnymi placówkami oœwiatowo- kulturalnymi oraz 
innymi podmiotami prowadz¹cymi zajêcia z dzieæmi
i m³odzie¿¹. W tym te¿ celu Klub w ostatnich tygodniach 
nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z Dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³
w Koñskowoli oraz osobami prowadz¹cymi œwietlicê 
socjoterapeutyczn¹ przy ww. placówce. Dla realizacji tych 
za³o¿eñ w najbli¿szym czasie podjête zostan¹ starania
w kierunku uzyskaniu przez Klub statusu organizacji po¿ytku 
publicznego.

Jednoczeœnie serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych 
do wspó³pracy w realizacji za³o¿onych dzia³añ. Wszelkich 
informacji udzieli Pañstwu p. Arkadiusz Ga³¹zka w Urzêdzie 
Gminy Koñskowola.

Zarz¹d K.S. „Powiœlak” w Koñskowoli

Pi³karski Kalendarz Kibica
W dniach 3-4 kwietnia br. zainauguruj¹ rozgrywki pi³karze 

naszego „Powiœlaka”, zarówno dru¿yna seniorów, jak
i trampkarzy starszych.

Terminarz rozgrywek seniorów klasy „A” przedstawia siê 
nastêpuj¹co:
4 kwietnia godz. 11:00 POWIŒLAK – GARBARNIA
18 kwietnia godz. 15:00 AUTO MRÓZ Ryki – POWIŒLAK
25 kwietnia godz. 17:00 POWIŒLAK – ̄ YRZYNIAK
2 maja godz. 17:00 POWIŒLAK – AMATOR
9 maja godz. 17:00 MAZOWSZE Stê¿yca – POWIŒLAK
16 maja godz. 17:00 POWIŒLAK - SEROKOMLA Janowiec
22 lub 23 maja LKP MOTOR II Lublin – POWIŒLAK
30 maja godz. 17:00 POWIŒLAK – WAWEL W¹wolnica
5 lub 6 czerwca BKS Bogucin - POWIŒLAK
13 czerwca godz.16:00 POWIŒLAK – D¥BROWICA
20 czerwca godz. 16:00 HETMAN Go³¹b - POWIŒLAK

Nowy Zarz¹d „Powiœlaka”

Wœród licznych fanów i zawodników uprawiaj¹cych 
czynnie sport w naszym œrodowisku, mamy dru¿ynê pi³ki 
siatkowej, która nosi nazwê „Relaks”. Siatkarze trenuj¹cy pod 
kierunkiem panów: Waldemara Wiejaka i W³adys³awa 
Wiejaka, bior¹ udzia³ w licznych rozgrywkach pi³karskich na 
terenie powiatu pu³awskiego i nawet zdobyli przydomek 
„czarnego konia”. Jest to dowodem na to, ¿e drzemie w nich 
potencja³ sportowy i mo¿liwoœci osi¹gania sukcesów.
I osi¹gaj¹ te sukcesy. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w kwietniu 
2000 roku zajêli I miejsce w VIII Turnieju Pi³ki Siatkowej
o Puchar Spó³ki PROZAP w Pu³awach. Zdobyty wówczas 
puchar mo¿na do dziœ ogl¹daæ w sklepie spo¿ywczym pana 
Dariusza Pryszcza – przedstawiciela klubu (bo dru¿yna nie 
posiada w³asnej siedziby).

Wspó³pracuj¹ce ze sob¹, a jednoczeœnie rywalizuj¹ce, 
dru¿yny z terenu powiatu, organizuj¹ co roku turnieje. 
Tegoroczny Turniej Pi³ki Siatkowej mia³ miejsce 20 marca
w Koñskowoli na nowej sali gimnastycznej. Siatkarze  
walczyli o Puchar Wójta Gminy Koñskowola. Wziê³o w nim 
udzia³ 6 dru¿yn: „Awans” ¯yrzyn, „Kabanos” Pu³awy, 
„Chemik” Pu³awy, „Or³y” Kazimierz, PTS „Elita” Pu³awy
i „Relaks” Koñskowola. Najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna 
„Awans” ¯yrzyn. Puchar wrêczy³ osobiœcie jego fundator, 
czyli Wójt Gminy Koñskowola Stanis³aw Go³êbiowski.

Istniej¹ca w Koñskowoli pe³nowymiarowa sala 
gimnastyczna stwarza mo¿liwoœci i warunki do rozwoju 
ró¿nych dyscyplin sportowych, dlatego sympatycy pi³ki 
siatkowej wykorzystuj¹ je organizuj¹c systematyczne 
treningi. Treningi odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu: w œrody 
i soboty o godz. 17.00 (latem o godz. 19.00). „Relaks” 
serdecznie zaprasza chêtnych do wspó³pracy. Bli¿szych 
informacji udzielaj¹: trener Waldemar Wiejak – tel. 609 307 
657 i przedstawiciel klubu Dariusz Pryszcz – tel. 881 67 69.

B.F.

Organizatorzy Turnieju dziêkuj¹ t¹ drog¹ Wójtowi 
Stanis³awowi Go³êbiowskiemu za ufundowanie pucharu
i objêcie imprezy patronatem oraz Dyrekcji Zespo³u Szkó³
w Koñskowoli za udostêpnienie sali gimnastycznej.

Terminarz rozgrywek Lubelskiej Ligi Trampkarzy Starszych:
3 kwietnia godz. 11:00 OPOLANIN – POWIŒLAK
13 kwietnia ¯YRZYNIAK – POWIŒLAK
17 kwietnia godz. 11:00 POWIŒLAK – SYGNA£ Chodem
25 kwietnia godz. 11:30 BOBRY Karczmiska - POWIŒLAK
30 kwietnia-2 maja MAZOWSZE Stê¿yca – POWIŒLAK
8 maja godz. 11:00 POWIŒLAK – STAL Poniatowa
15 lub 16 maja OR£Y Kazimierz – POWIŒLAK
22 maja godz. 11:00 POWIŒLAK – UNIA Be³¿ce
29 lub 30 maja WAWEL W¹wolnica – POWIŒLAK
5 czerwca godz. 11:00 POWIŒLAK – ORION Niedrzwica
13 czerwca godz. 11:00 B£ÊKIT Cyców – POWIŒLAK

 Serdecznie zapraszamy!!!
  Zarz¹d K.S. „Powiœlak”

 w Koñskowoli
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Z notatnika POLICJANTA

JUDITH  GOULD – „Ta jedna chwila” – Valerie Rochelle 
pochodzi z bogatej rodziny, ale nie odpowiada jej ¿ycie
w nowojorskim snobistycznym œwiecie. Ukoñczy³a studia 
weterynaryjne i pracuje w lecznicy dla zwierz¹t. Ta na pozór 
niezale¿na, energiczna m³oda kobieta w rzeczywistoœci jest bardzo 
samotna i spragniona mi³oœci. Powinna wiêc z entuzjazmem przyj¹æ 
oœwiadczyny Teddy’ego de Mornaya, ulubieñca kobiet z ca³ej 
okolicy. Val jednak nie mo¿e zdecydowaæ siê na œlub. Pewnej nocy 
zostaje wezwana do chorego konia. Jego w³aœciciel, tajemniczy Wyn 
Conrad, stroni od s¹siadów i mieszka samotnie w dobrze strze¿onej 
rezydencji Sttonelair. Ju¿ od pierwszej chwili znajomoœci Valerie
i Wyn czuj¹, ¿e coœ miêdzy nimi zaiskrzy³o. Lecz nie mo¿na 
bezkarnie igraæ z ogniem. Zw³aszcza, ¿e oboje maj¹ bezwzglêdnych, 
zdecydowanych na wszystko wrogów.

MONIKA SZWAJA – „Romans na receptê” – to druga  - po 
bestsellerowej „Jestem nudziar¹” (2003) – powieœæ autorki. Jest to 
tzw. romans zaskakuj¹cy, czyli z nietypowym przebiegiem. G³ówna 
bohaterka, Eulalia, jest reporterk¹ telewizyjn¹ (jak zreszt¹ sama 
autorka), kocha góry i robienie filmów o nich. Ma pracê (zajmuj¹c¹), 
dom (pó³ bliŸniaka w³aœciwie), samochód (niez³y), dwoje dzieci 
(udanych), nawet przyjació³. W³aœciwie to Eulalia ma wszystko poza 
sta³ym mê¿czyzn¹ (kiedyœ mia³a, ale jego sta³oœæ okaza³a siê niezbyt 
sta³a). A ¿e mimo wyraŸnego postêpu w umniejszaniu mê¿czyzny, 
dzisiejsza kobieta wyzwolona, nie zawsze radzi sobie bez onego
i czasem nawet brakuje jej przyjemnoœci z nim zwi¹zanych, pani 
reporter zaczyna bystrzej spogl¹daæ na otaczaj¹cych j¹ panów. 
Okazuje siê, ¿e nie jest z nimi tak Ÿle..., ten i ów mo¿e by siê nawet do 
czegoœ nadawa³.

MONIKA  LUFT –  dziennikarka telewizyjna, przez osiem lat 
zwi¹zana z Telewizj¹ Polsk¹. Prowadzi³a programy na ¿ywo oraz 
by³a autork¹ wywiadów z gwiazdami œwiatowej kultury i show 
biznesu. PóŸniej na krótko trafi³a do jednej z prywatnych stacji tv. 
Jeszcze w czasie studiów na iberystyce rozpoczê³a wspó³pracê
z Telewizj¹ Hiszpañsk¹. Spêdzi³a te¿ pó³ roku w Meksyku.

„Œmiech iguany” jest jej debiutem powieœciowym. Pocz¹tek 
ksi¹¿ki wprowadza w œwiat telewizji: w dworskie uk³ady, zakulisowe 
gry, nieszczere relacje. Bohaterowie, zniechêceni brakiem 
perspektyw, wyruszaj¹ w podró¿, która ma byæ inspiracj¹, a staje siê 
pocz¹tkiem koszmaru. Egzotyczny kraj, Meksyk, zamiast 
obiecywanego raju ofiarowuje im tylko walkê o przetrwanie. S¹ tu 
fragmenty œciskaj¹ce za serce i wywo³uj¹ce uœmiech, pe³ne 
brutalnoœci i ³agodnie sentymentalne. Jest tu ca³e bogactwo ¿ycia.

Na terenie gminy w marcu mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia:
- 10.03.04 r. o godz. 19.00. na ul. Po¿owskiej samochód osobowy 

marki Fiat 126p potr¹ci³ pieszego, który dozna³ obra¿eñ cia³a. 
Kierowca zbieg³ z miejsca wypadku nie zatrzymuj¹c siê.
Prosimy œwiadków tego zdarzenia o kontakt z miejscowym 
Posterunkiem Policji.

- 10.03.04 r. w Gminnym Oœrodku Kultury dokonano kradzie¿y 
podgrzewacza wody z ³azienki na parterze budynku.

- 26-29. 03. 04 r. w Rynku w Koñskowoli skradziono s³uchawkê
z automatu telefonicznego.

W omawianym okresie zatrzymano trzech pijanych rowerzystów
i jednego nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem.

Samorek Waleria (92) Las Stocki
Rodzik Jan (84) Stary Po¿óg
Kêsik Eugeniusz (75) Chrz¹chów
Chabora Robert (33) Koñskowola
Chabora Edward (77) Stara Wieœ
Mroczkowska Genowefa (78) Rudy
Zió³ek Zbigniew (53) Koñskowola
Komsta Jerzy (50) Chrz¹chów
Kêpka Franciszek (80) Rudy
Adamczyk Czes³aw (73) Las Stocki
Antas Henryk Wac³aw (76) Skowieszyn
Komsta Irena (66) Stara Wieœ

W zwi¹zku z licznymi pytaniami Zarz¹d Zrzeszenia 
Producentów Ró¿ i Materia³u Szkó³karskiego informuje, ¿e 
zapisy i wp³aty wpisowego na poczet cz³onkostwa bêd¹ 
przyjmowane w lokalu Zrzeszenia przy ul. Lubelskiej w kolejne 
pi¹tki kwietnia, tj. 09.04.2004; 16.04.2004; 23.04.2004; 
30.04.2004 w godz. 18-19. 

Wp³at wpisowego mo¿na równie¿ dokonaæ u cz³onków 
Zarz¹du Zrzeszenia :

Janina Bernat – Stara Wieœ 38
Miros³aw Dziêgiel - Po¿óg Stary 55
Miros³aw Joñczyk – Po¿óg Nowy 70
Krzysztof  Kozak – Po¿óg Stary 50
Józef  Matras – Po¿óg Stary 39
Krzysztof  Zawadzki – Rudy 42 B

OG£OSZENIE

Czynne 7 dni w tygodniu!!!
Poniedzia³ek – sobota: 8.00 – 17.00
Niedziela: 10.00 – 14.00

• KWIATY CIÊTE I DONICZKOWE

• KWIATY SZTUCZNE

• BUKIETY OKOLICZNOŒCIOWE, 

ŒLUBNE, KOMUNIJNE

• DEKORACJA SAMOCHODÓW, SAL 

WESELNYCH, KOŒCIO£ÓW

• WIEÑCE I WI¥ZANKI ¯A£OBNE

• UPOMINKI, ARTYKU£Y 

DEKORACYJNE

Andrzej Kowalczyk
24-130 Koñskowola, ul. Po¿owska 2

tel. 0 509 405 629



* Drzewa i krzewy owocowe

* Roœ liny ozdobne
w formach: krzaczastej
i piennej –
w pojemnikach i z gruntu

* Szeroki asortyment 
œ rodków ochrony roœ lin
i nawozów

* Du¿ y wybór nasion

* Narzêdzia ogrodnicze

* Artyku³y do produkcji 
ogrodniczej
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