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Ró¿a odmiany Kronenburg
z plantacji p. Danuty Kowalczyk
uznana za Najpiêkniejsz¹ Ró¿ê Wystawy '2004,
nagrodzona pucharem
ufundowanym przez Pocztê Polsk¹.

Ró¿a

Przypatruj¹c siê jej kszta³tom,
Barwie, p³atkom, p¹czkom, listkom
Nawet cierniom – myœlê: gwa³tu!
Jakie¿ to przeœliczne wszystko!

Jakie¿ to bez skazy wszystko!
Jaka w niej perfekcja sroga,
Ró¿o, ró¿o, formalistko!
Ró¿o, ró¿o, bój siê boga!

Julian Tuwim
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Choæ lato tego roku sk¹pi s³oñca, którego pragn¹ nie tylko 
ludzie ale i roœliny, to koñskowolskie ró¿e udowodni³y, ¿e 
pomimo tego s¹ niezmiennie piêkne i s³usznie zas³uguj¹ na 
miano królowych. I królowa³y po raz kolejny na VII ju¿ edycji 
Œwiêta Ró¿. Wystawcy przekazuj¹c kwiaty na wystawê 
pokazali nie tylko ich urok i piêkno, ale równie¿ mnogoœæ 
barw, zapachów i odmian w liczbie 99 bukietów. Ró¿e 
wystawi³o ³¹cznie 16  plantatorów. Wzorem lat ubieg³ych 
rozstrzygniêto konkurs na Najpiêkniejsz¹ Ró¿ê 
Wystawy'2004, w tym roku ten zaszczytny tytu³ i puchar 
ufundowany przez Pocztê Polsk¹, nadano ró¿y o nazwie 
Kronenburg z plantacji p. Danuty Kowalczyk ze Stoku.

Tegoroczne ró¿ane œwiêtowanie przypad³o w roku 
obchodów 200-lecia szkó³karstwa na terenie gminy 
Koñskowola. 200 lat szkó³karstwa to chluba dla naszego 
œrodowiska, dla tych wszystkich, którzy paraj¹ siê upraw¹ 
roœlin, zarówno ozdobnych jak i owocowych. Podkreœla³ to 
nasz w³odarz wójt Stanis³aw Go³êbiowski, jak równie¿ 
zaproszeni goœcie. Swoj¹ obecnoœci¹, szkó³karzy i ca³e 
œrodowisko, zaszczycili m.in.: Pose³ na Sejm RP Zygmunt 
Jerzy Szymañski, Wice Wojewoda Lubelski Barbara Sikora, 
przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Piotr Sawicki, 
Starosta Pu³awski Marian ¯aba, Komendant Powiatowej 
Policji Zygmunt Sitarski i wiele innych znamienitych 
osobistoœci i goœci.

Adekwatnie do okazji, przebieg Œwiêta Ró¿ mia³ bardzo 
uroczysty charakter. Rozpocz¹³ siê wyk³adem p. Stanis³awa 
Sieniuty z Oœrodka Doradztwa Rolniczego na temat 
„Mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy strukturalnych”.
Z inicjatywy ksiêdza proboszcza Piotra Treli w koœciele 
parafialnym zosta³a odprawiona msza œw. w intencji 
plantatorów, ogrodników i rolników. Po oficjalnym otwarciu
i wyst¹pieniach goœci, wrêczono nagrody wszystkim 
wystawcom ró¿ i laureatom konkursów. (O konkursie na 
posesjê piszemy na str. 3, o szczegó³ach konkursu 
plastycznego w nastêpnym numerze „Echa”). W bogatej 
czêœci artystycznej zaprezentowa³y siê rodzime i zaproszone 
zespo³y, czyli: orkiestra dêta, zespó³ tañca ludowego z Belgii, 
Kapela Wojciechowska, „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, góralski 
zespó³ „Trebunie Tutki”, kabaret „Onufry”, Agata Werner
z £odzi z zespo³em tancerzy oraz zespó³ wokalny.

Nowym elementem imprezy by³ konkurs dla publicznoœci, 
która swoj¹ nagrodê  przyzna³a ró¿y Ingrid Bergman
z plantacji Miros³awa Gêbala z M³ynek, ufundowan¹ przez 
Zrzeszenie Producentów Ró¿ i Materia³u Szkó³karskiego. 

Atrakcji nie brakowa³o, bawili siê wszyscy, doroœli i dzieci, 
przy dŸwiêkach muzyki, na urz¹dzeniach dmuchanych, 
maluj¹c sobie w³osy i przybijaj¹c okolicznoœciowy stempel 
wydany przez Pocztê Polsk¹. Patronatem medialnym  imprezê 
objêli: Telewizja Lublin, Radio Lublin, „Dziennik 
Wschodni”. Nie planowanym punktem programu by³ 
godzinny brak pr¹du, ale na szczêœcie problem uda³o siê 
za¿egnaæ i zabawa trwa³a dalej.

B.F.

Dary o³tarza

Msza œw. w intencji ogrodników i plantatorów

Wójt Stanis³aw Go³êbiowski i Pose³ Jerzy Szymañski dokonuj¹ otwarcia wystawy
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Po kilkuletniej przerwie, Wójt Gminy Koñskowola 
przywo³a³ chlubn¹ tradycjê i w maju tego roku og³osi³ 
konkurs pod has³em „Naj³adniejsza posesja Gminy 
Koñskowola '2004”. G³ównym celem konkursu jest 
podniesienie estetyki terenu gminy i w³¹czenie 
wszystkich mieszkañców do prac porz¹dkowych
i upiêkszaj¹cych na w³asnych posesjach. Tegoroczny 
konkurs zosta³ og³oszony w czterech kategoriach: 
balkony, ogrody przydomowe, posesje gospodarstw 
rolnych i posesje specjalistycznych gospodarstw 
ogrodniczo-szkó³karskich. £¹cznie zg³oszono
17 gospodarstw, w tym 7 gospodarstw rolnych, 9 
ogrodów przydomowych i jedno gospodarstwo 
specjalistyczne, które nie mog³o byæ ocenione ze 
wzglêdu na brak konkurencji. Komisja, powo³ana 
zarz¹dzeniem wójta, w sk³adzie: Barbara Œcibior – 
LWODR, Stanis³awa Noworolnik – Urz¹d Gminy, 
Bo¿enna Furtak – GOK i Teresa Or³owska – GOK, po 
obejrzeniu posesji uzna³a, ¿e w tym roku na nagrody
i wyró¿nienia zas³u¿yli w³aœciciele nastêpuj¹cych 
gospodarstw i ogrodów:

Kategoria gospodarstwo rolne:
I miejsce: Jadwiga i Józef Polakowie, Wronów
II miejsce: Jadwiga i Zygmunt Krukowie, Witowice.

W tej kategorii zosta³o zg³oszone równie¿ gospodarstwo 

agroturystyczne pañstwa Danuty i Jana Kowalczyków 
ze Stoku. Charakter gospodarstwa nie jest w pe³ni 
porównywalny z gospodarstwami rolnymi, w zwi¹zku
z tym komisja postanowi³a go wyró¿niæ.

Kategoria ogród przydomowy:
Dwa I miejsca: Beata i Dariusz Popio³kowie, Wronów 

Janina i Leszek Wróblowie, Koñskowola, ul. Kopernika 
Dwa II miejsca: Barbara i Tomasz Matraszkowie, 
M³ynki Micha³ i Jadwiga Kopiñscy, Po¿óg Nowy.

Nagrodzone posesje mog¹ niew¹tpliwie pos³u¿yæ za 
wzór. We wszystkich panuje ³ad i porz¹dek,
a ró¿norodnoœæ roœlin i sposób ich posadzenia nadaje 
indywidualnego charakteru ka¿demu z ogrodów. Mo¿na 
tam te¿ wypocz¹æ w specjalnie do tego przeznaczonych 
k¹cikach. Nie s¹ to oczywiœcie wszystkie zas³uguj¹ce na 
wyró¿nienie posesje, bo spaceruj¹c czy jad¹c ulicami 
miejscowoœci naszej gminy wszyscy widzimy, ¿e 
wyró¿niaj¹cych siê jest wiele, ale ich w³aœciciele, b¹dŸ 
ze skromnoœci, b¹dŸ z niedoinformowania nie zg³osili 
siê do tej edycji konkursu.

Tegorocznym laureatom nagrody w postaci sprzêtu 
ogrodniczego wrêczy³ sam wójt Stanis³aw Go³êbiowski 
w trakcie festynu z okazji Œwiêta Ró¿. Fragmenty 
nagrodzonych posesji przedstawiaj¹ zdjêcia na str. 16.

B.F.

Piêkna nasza gmina ca³a

Po wejœciu naszego kraju do Unii Europejskiej
o pomoc finansow¹ mog¹ ubiegaæ siê równie¿ rolnicy, 
zarówno w³aœciciele wielkich,  towarowych 
gospodarstw, jak równie¿ ci, którzy produkuj¹ na w³asne 
potrzeby, a ich gospodarstwa s¹ niewielkie. To w³aœnie 
do tych ostatnich skierowany jest program „Wsparcie 
dla gospodarstw niskotowarowych”, utworzony
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc 
w ramach tego programu nie wymaga wk³adu w³asnych 
œrodków finansowych, dlatego mo¿e z niego korzystaæ 
tak¿e rolnik, który nie posiada ¿adnych oszczêdnoœci.

Wsparcie to polega na wyp³acaniu corocznej 
bezzwrotnej premii w wysokoœci 1250 euro/rok (oko³o 
5-6 tys. z³) na gospodarstwo, przez 5 lat. Przy czym
w czwartym i pi¹tym roku pomoc zostanie wyp³acona 
pod warunkiem, ¿e zostanie spe³niony co najmniej jeden 
cel poœredni, który rolnik wyznaczy³ sobie w 
biznesplanie. Jeœli jednak oka¿e siê, ¿e rolnik nie 
zrealizuje planu, który zak³ada³, wtedy wprawdzie nie 
bêdzie zwracaæ wziêtych pieniêdzy, ale nie otrzyma 
dop³aty przez nastêpne dwa lata.

Program ten zas³uguje na szczególn¹ uwagê chocia¿by 
z tego powodu, ¿e warunki jakie musi spe³niæ rolnik aby 
otrzymaæ pomoc, nie s¹ wygórowane. Na przyk³ad 
wystarczy, ¿e w okresie pierwszych trzech lat pobierania 
premii przyst¹pi do grupy producenckiej b¹dŸ ukoñczy 
szkolenia z zakresu dobrej praktyki rolniczej, podpisze 
umowê na inwestycje w gospodarstwie w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego lub uzyska 
certyfikat produkcji ekologicznej (b¹dŸ formalnie 
wejdzie w okres przejœciowy do uzyskania tego 
certyfikatu), wówczas otrzyma premiê przez kolejne
2 lata.

Aby otrzymaæ pieni¹dze rolnik musi wykazaæ, ¿e jego 
gospodarstwo jest niskotowarowe. Pomoc¹ w tej kwestii 
s³u¿¹ Oœrodki Doradztwa Rolniczego, one te¿ pomagaj¹ 
w napisaniu prostego biznesplanu, w którym trzeba 
przedstawiæ sposób przekszta³cenia gospodarstwa
w dochodowe. Jednym z kryteriów, które musi byæ 
równie¿ spe³nione, jest prowadzenie gospodarstwa 
przez wnioskodawcê przez okres 3 lat poprzedzaj¹cych 
z³o¿enie wniosku.

Wniosek wraz z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Biurze 
Powiatowym ARiMR. Pierwsze komplety dokumentów 
bêd¹ przyjmowane na prze³omie sierpnia i wrzeœnia. 
Wymaganymi za³¹cznikami do wniosku bêd¹ 
prawdopodobnie:
• dowód prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej 

(zaœwiadczenie urzêdu gminy o nie zaleganiu
z podatkiem rolnym, nakaz p³atniczy);

• dokument potwierdzaj¹cy okres prowadzenia 
gospodarstwa rolnego;

• plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan);
Wnioski bêd¹ rozpatrywane wed³ug kolejnoœci ich 

z³o¿enia. Decyzja o przyznaniu p³atnoœci zostanie 
wydana po z³o¿eniu kompletnego wniosku.

GCI

Braæ pieni¹dze, jeœli daj¹
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Nikt nie jest w stanie w chwili obecnej ustaliæ 
dok³adnej daty powstania pierwszej szkó³ki na naszym 
terenie, ale mo¿na domniemywaæ na podstawie ksi¹¿ki 
Izabeli Czartoryskiej (o której piszemy na str. 5), ¿e 
mia³o to miejsce w 1804 roku. Ówczesna szkó³ka 
dostarcza³a roœlin do ogrodu w³aœcicieli Koñskowoli - 
Czartoryskich, którego powierzchnia wynosi³a 9 ha. 
Nale¿y przypuszczaæ, i¿ pracuj¹cy tam ogrodnicy, 
zdobyte doœwiadczenia, przenosili na w³asne szkó³ki
i ogrody.

W 1831 roku dobra Czartoryskich, w tym 
koñskowolskie, zosta³y skonfiskowane i przesz³y pod 
administracjê rosyjsk¹. W 1869 roku ogród po¿owski 
przekazano Instytutowi Gospodarstwa Wiejskiego
w Pu³awach. Podczas I Wojny Œwiatowej, w 1916 roku 
Austriacy zdewastowali szkó³ki.

W 1918 roku, po odzyskaniu niepodleg³oœci,
w Pu³awach zorganizowano Pañstwowy Instytut Nauk 
Gospodarstwa Wiejskiego. Podlega³ mu utworzony
w Po¿ogu (wydzielony z maj¹tku Koñskowola), na 
terenach dawnego ogrodu Czartoryskiej, Zak³ad 
Hodowli Drzew i Krzewów Owocowych i Wierzby 
Koszykarskiej.

W 1920 roku szkó³ki drzew owocowych zajmowa³y 
ok. 4 ha, drzew ozdobnych - 2 ha. Poza tym na 1 hektarze 
uprawiano ró¿e oraz krzewy ozdobne. Zak³ad Hodowli 
Drzew mia³ za zadanie tak¿e praktyczne szkolenie 
przysz³ych ogrodników. Dlatego powsta³ nowoczesny 
internat, mog¹cy pomieœciæ 40 praktykantów – byli 
wœród nich zarówno absolwenci szkó³ rolniczych 
(g³ównie z Kijan), jak równie¿ osoby bez przygotowania 
teoretycznego.

Wybudowano tak¿e pakowniê drzewek z magazynem, 
„pracowniê” do szczepieñ zimowych, a w 1935 - 
szklarniê.

W przybli¿eniu produkcja ZHD w Po¿ogu wynosi³a 
250 tysiêcy drzewek owocowych i 50 tysiêcy drzew
i  krzewów ozdobnych rocznie .  W okresie  
miêdzywojennym Zak³ad uzyska³ wiele nagród na 
ogólnopolskich wystawach ogrodniczych – we Lwowie 
(1923), Poznaniu (1926, 1929) czy Toruniu (1928). 
Docenieniem  pracy ZHD, by³a propozycja utworzenia
w Po¿ogu centralnego zak³adu do prowadzenia badañ
w sadownictwie i szkó³karstwie.

Sukcesy Zak³adu nie by³yby mo¿liwe bez jego 
wspania³ych pracowników, wœród których nale¿y 
wymieniæ: in¿. Stanis³awa Ró¿yczko, Bronis³awa 
Szmigla, Tadeusza Marca – odpowiedzialnego za dzia³ 
sadowniczy, Franciszka Gryniewicza, W³adys³awa i Jana 
Su³ków, czy pracuj¹cego ju¿ po II wojnie Bronis³awa 
Kowalika.

II wojna œwiatowa os³abi³a gospodarstwo w Po¿ogu.
W czasie wojny nie by³o popytu na produkty 
szkó³karstwa, w zwi¹zku z tym wyzwolenie zasta³o 
szkó³ki z materia³em starym, trudnym do sprzedania.

W 1948 ustalono dla Po¿oga zakres czynnoœci, 
obejmuj¹cy doœwiadczalnictwo szkó³karskie i prace 
produkcyjne. W 1951 roku ZHD w Po¿ogu zosta³ 
przejêty przez Instytut Sadownictwa. Zmieni³ siê profil 
dzia³alnoœci gospodarstwa – zamiast drzew owocowych
i ozdobnych, zaczêto zak³adaæ szkó³ki roœlin jagodowych 
- w praktyce g³ównie porzeczek. Ponadto utrzymywano 
tam wiele ró¿norodnych drzew i krzewów, oraz kolekcjê 
kilkuset odmian dalii.

Kolejna reorganizacja (maj 1956 roku) przekaza³a 
gospodarstwo w Po¿ogu  do Rolniczego Rejonowego 
Zak³adu Doœwiadczalnego w Koñskowoli. Dziêki temu, 
obok dalszego rozwoju nasadzeñ krzewów jagodowych, 
roœnie znowu liczba produkowanych drzewek 
owocowych. Wkrótce powstaj¹ pierwsze, nieliczne, 
gospodarstwa produkuj¹ce uprawy ogrodnicze, których 
nauczono siê pracuj¹c w Zak³adzie. Gmina Koñskowola 
stawa³a siê powoli zag³êbiem produkcji szkó³karskiej.

W latach 60-tych nastêpuje w Polsce dynamiczny 
rozwój szkó³karstwa ró¿. Do najlepszych firm, g³ównie
z okolic Kutna i Warszawy, do³¹cza pan Lucjan Kurowski 
z Koñskowoli, wieloletni wiceprzewodnicz¹cy 
Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Ró¿, Przewodnicz¹cy 
Sekcji Producentów Ró¿ przy PTMR. W tym czasie,
w okolicach Koñskowoli, powstaj¹ kolejne liczne 
szkó³ki ró¿, których materia³ (rosa multiflora), odmienny 
od produkowanego gdzie indziej w Polsce, pochodzi³
z po¿owskiego gospodarstwa RRZD Koñskowola. 
Zmienia³y siê tak¿e metody i technologia produkcji, 
g³ównie dziêki pomys³owoœci producentów. Najbardziej 
znane innowacje by³y autorstwa B. Wituszyñskiego oraz 
Lucjana Kurowskiego. Pod koniec lat 70-tych rozpoczê³a 
siê w Polsce towarowa produkcja materia³u 
szkó³karskiego w pojemnikach.

W 1975 roku przy CNOS w O¿arowie Mazowieckim 
powsta³a Sekcja Producentów Szkó³karskiego Materia³u 
Ozdobnego. Tu równie¿ zaznaczy³ siê rejon Koñskowoli 
jako zag³êbie takiego szkó³karstwa – przewodnicz¹cym 
zosta³ pan Lucjan Kurowski, zaœ do najbardziej 
aktywnych cz³onków nale¿a³ pan Mieczys³aw Dêbski
z M³ynek, który po odejœciu z pracy w Zak³adzie
w Po¿ogu, za³o¿y³ w³asne gospodarstwo.

W latach 80-tych wraz ze spadkiem op³acalnoœci 
produkcji ró¿, wielu szkó³karzy zmieni³o profil 
produkcji, ale Koñskowola ci¹gle jest zag³êbiem szkó³ek 
tych kwiatów – szacunkowo produkuje siê oko³o
4,5 miliona sadzonek ró¿ na terenie gminy.

Szkó³karstwo w Koñskowoli to nie tylko bogata 
historia – to przede wszystkim doskona³a jakoœæ i bogaty 
asortyment wytwarzanych produktów. Na terenie gminy 
znajduje siê wiele gospodarstw, nale¿¹cych do 
wiod¹cych w kraju, produkuj¹cych nie tylko na rynek 
polski, ale i eksportuj¹cych materia³ szkó³karski tak na 
wschód, jak i do krajów Unii Europejskiej

Przemys³aw Pytlak
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Rok 1731 – to pocz¹tek z³otego wieku dla 
Koñskowoli, wi¹¿¹cy siê z potê¿nym rodem ksi¹¿¹t 
Czartoryskich.

Czartoryscy herbu Pogoñ - ród stary, wywodz¹cy siê 
od Giedymina, mia³ olbrzymie ambicje. Dziêki 
korzystnym ma³¿eñstwom Augusta Aleksandra i jego 
syna, Adama Kazimierza, sta³ siê potêg¹ finansow¹
i polityczn¹ tworz¹c¹ ugrupowanie zwane Famili¹, 
bior¹ce czynny udzia³ w politycznym i kulturalnym 
¿yciu pañstwa.

W³aœnie w 1731 roku ksi¹¿ê August Czartoryski 
poœlubi³ Mariê Zofiê Sieniawsk¹, córkê w³aœciciela 
Koñskowoli – Adama Sieniawskiego, staj¹c siê 
jednoczeœnie w³aœcicielem dóbr koñskowolskich. 
Po³¹czono wówczas ogromne dobra Lubomirskich, 
Sieniawskich i  Denhoffów, które stworzy³y podstawê 
materialn¹ dla o¿ywionej dzia³alnoœci Czartoryskich. 
Nowy w³aœciciel, kontynuuj¹c politykê El¿biety 
Sieniawskiej, zabra³ siê z zapa³em do porz¹dkowania 
¿ycia wewnêtrznego i gospodarczego oraz odbudowy 
Koñskowoli. W tym dziele aktywnie uczestniczy³ potem 
równie¿ syn Augusta – Adam Kazimierz. W 1761 Adam 
Kazimierz poœlubi³ Izabelê z Flemingów. Ksiê¿na 
Izabela by³a aktywn¹ uczestniczk¹ ¿ycia politycznego
i kulturalnego, za³o¿ycielk¹ rezydencji Pow¹zki
i organizatork¹ oœrodka w Pu³awach. W swych 
poczynaniach nie pominê³a równie¿ Koñskowoli, 
czyni¹c szczególne starania o wygl¹d przyzamkowego 
ogrodu. Kres pozytywnej dzia³alnoœci ksiê¿nej i ca³ego 
rodu, po³o¿y³y wojska rosyjskie w 1794 roku, niszcz¹c
i pl¹druj¹c Koñskowolê i okoliczne wsie w odwecie za 
poparc ie  przez  Czar torysk ich   Powstania  
Koœciuszkowskiego.

Cokolwiek zamyœlisz sadziæ, lub budowaæ, czyli 
znaszaæ Kolumny, czy sklepienia; wzdety kszta³ciæ Teras, 
albo Grotê kowaæ: nigdy z oka nie spuszczay Natury. 
ObchódŸ siê z t¹ Bogini¹, iak z skromn¹ Dziewic¹: ani i¹ 
stróy zbytecznie, ani nadto obna¿ay.

POPE

Przytoczony cytat stanowi motto do ksi¹¿ki „Myœli 
ró¿ne o sposobie zak³adania ogrodów przez Izabelê 
Czartorysk¹”. Autork¹ ksi¹¿ki jest sama ksiê¿na Izabela, 
a zosta³a ona wydana w 1805 roku we Wroc³awiu, 
drukiem Wilhelma Bogumi³a Korna. Nie wiemy w jakim 
nak³adzie siê ona wówczas ukaza³a, ale wiadomo, ¿e
w 1979 roku zosta³a przedrukowana technik¹ 
fotoofsetow¹ z pierwodruku (znajduj¹cego siê
w Bibliotece Narodowej w Warszawie) i wydana
w nak³adzie 1000 numerowanych egzemplarzy. Mo¿na 

s¹dziæ, ¿e ksiê¿na napisa³a tê ksi¹¿kê z myœl¹ o 
dworskich ogrodach, ale zawarte w niej myœli s¹ 
aktualne do dziœ, chocia¿by taka rada: „Ze wszystkich 
rzeczy, które nas otaczai¹, nie masz ¿adnei, któraby 
bardziey zastanawia³a i mocnieysze na Imaginacyi 
czyni³a wra¿enie, iak widok Natury. Powa¿na zadziwia, 
okropna trwo¿y, wdziêczna i mi³a przywi¹zuie, czasem 
nawet i rozrzewnia. W niezliczonych swoich odmianach 
bogata, nigdy siê nie powtarza... Rêka ludzka robot¹ 
swoi¹ nie potrafi nic doskona³ego uczyniæ, ie¿eli siê 
odsunie od prawide³, które ona daie. Iedynie powinna, 
œledz¹c i¹, wykonywaæ i wzmacniaæ iey pocz¹tkowe 
rysy”.

Ksiê¿na zastrzega siê, ¿e jej odwaga pisania w tej 
materii nie wynika ze zbytniej znajomoœci rzeczy
i doœwiadczenia, ale jak sama pisze „ca³kiem iest 
skutkiem przywi¹zania do moiego kraiu, chêci 
pomno¿enia w nim gustu do Ogrodów takich, któreby nie 
przeszkadzai¹c Gospodarstwu, by³y rozrywk¹,
i zabaw¹; ¿eby rozweselaj¹c Wieyskie Mieszkania, przez 
to samo nie by³y oboiêtnemi dla uszczêœliwienia 
naszego.”

Kolejna myœl zawarta w ksi¹¿ce brzmi: „Kto posiada 
kawa³ek Ziemi, kto lubi Wieœ i mieszka w niey, kto 
nakoniec chce zak³adaæ Ogród, ustroiæ mieysce,
w którym ma ¿ycie swoie pêdziæ; powinien na to mieysce 
patrzeæ, iak na przyiaciela: naypierwey go poznaæ
w naydrobnieyszych szczegó³ach, przywi¹zaæ siê do 
niego, umieœciæ w nim sposoby u¿ywania go w ka¿dey 
porze, w ka¿dym wieku, ukrywaæ wady, ukazywaæ 
przymioty, nigdy go nie opuszczaæ, zawsze mu pomagaæ, 
a nakoniec iœæ za gustem nayprostszym, to iest 
naybli¿szym Natury.”

Zapewne wszystkim mieszkañcom Po¿oga, 
Koñskowoli i okolic wiadomo, ¿e w Po¿ogu ksiê¿na 
Izabela za³o¿y³a wspania³y i s³ynny ogród, po którym 
niestety ju¿ œlad zagin¹³, ale zosta³ opis na kartach 
„Myœli ró¿nych ...”

„Ka¿dy, co w nim by³ kiedy, przyzna: ¿e nie mo¿e bydŸ 
mnieyszy Ogrodek i mniey mieæ pomocy z mieyscowoœci 
iak Po¿ogoski; przecie¿ nikt go nie widzia³, ¿eby mu siê 
nie podoba³. Przy³¹cza siê tu Planta iego, w którey 
widzieæ mo¿na, ¿e Klómby s¹ tak sadzone, i¿ z pomiêdzy 
iednych wychodz¹c, inne siê ukazui¹, i ¿e ca³a ozdoba, 
ca³y wdziêk tego Ogrodu, na tem tylko siê zasadza. Dla 
zachêcenia tych, co siê zastanawiaj¹ nad przeci¹giem 
czasu, którego mniemai¹, ¿e wiele trzeba, ¿eby siê 
doczekaæ samym go zasadzaj¹c, dodam tu ieszcze, ¿e 
Ogród Po¿ogoski, w kilku leciach dokoñczony, powoli 
robiony, sta³ siê mi³ym i u¿ytecznym. W tem¿e samem 
mieyscu, za³o¿enie Szkó³ek rozmaitych dowodzi, ¿e 
starannoœæ ci¹g³a skraca czas: bo W³aœcicielka 
doczeka³a siê we dwóch latach niezliczonych drzewek, 
krzewów i roœlin.”

Orygina³ ksi¹¿ki znajduje siê w Domku Gotyckim
w pu³awskim parku.

Opr. B.F.

Z³oty wiek Koñskowoli

Ogrody Ksiê¿nej IzabeliOgrody Ksiê¿nej Izabeli



W dniu 17-06-2004 r. obradowa³o Zebranie 
Przedstawicieli Banku Spó³dzielczego w Koñskowoli. 
Jako najwy¿szy organ spó³dzielni Zebranie przyjê³o 
sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarz¹du Banku za 
2003 r., udzieli³o absolutorium wszystkim cz³onkom 
Zarz¹du oraz podzieli³o czysty zysk  osi¹gniêty za rok 
ubieg³y, który zamkn¹³ siê kwot¹ 220.000 z³.
Powy¿sza kwota zosta³a przeznaczona na fundusz 

zasobowy spó³dzielni i oprocentowanie udzia³ów 
cz³onkowskich. O kondycji finansowej Banku 
najlepiej œwiadcz¹ liczby:

* fundusze w³asne Banku, stanowi¹ce kryterium 
wyposa¿enia w kapita³  za³o¿ycielski, wynios³y 2.055 
tys. z³ i w porównaniu do 2002 r wzros³y nominalnie
o 11%,

• wspó³czynnik wyp³acalnoœci wyniós³ 17,09%, co 
œwiadczy, ¿e Bank jest bezpieczny i w pe³ni 
wyp³acalny,

• stopa zwrotu z aktywów (ROA)- 1,30% - informuje ile 
zysku przynosi ka¿da  zainwestowana z³otówka 
aktywów,

• stopa zwrotu z kapita³u – 11,72%, w porównaniu ze 
skal¹ inflacji wskazuje na realne odtwarzanie kapita³u 
w Banku,

• suma bilansowa wynios³a 17.000 tys. z³ i w stosunku 
do grudnia 2002 r. by³a wy¿sza o 3%,

• wielkoœæ funduszu udzia³owego, zgromadzonego 
przez 875 cz³onków to kwota 375 tys. z³.
W sprawozdaniach i dyskusji podkreœlono rolê Banku 

jako integratora spo³ecznoœci lokalnej.
Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli wspomaga³ 

finansowo inicjatywy organizacji spo³ecznych - g³ównie 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Dzia³alnoœæ  na rzecz 
œrodowiska  zapisana jest nie tylko w misji Banku, ale 
przede wszystkim w œwiadomoœci jego cz³onków, którzy 
pochodz¹ z tego œrodowiska, w nim mieszkaj¹ i pracuj¹, 
korzystaj¹ na co dzieñ z bankowego wsparcia. To 
przekonanie o potrzebie s³u¿enia swojemu œrodowisku 
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ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

w BANKU SPÓ£DZIELCZYM w KOÑSKOWOLI

jest tak¿e si³¹ napêdow¹, która pozwala bankowi 
spó³dzielczemu stale siê rozwijaæ, unowoczeœniaæ
i coraz  lepiej s³u¿yæ miejscowej spo³ecznoœci.

Zebranie Przedstawicieli stanowi³o doskona³¹ okazjê 
do odbycia gospodarczej dyskusji na bie¿¹ce problemy 
Banku. Odby³o siê przy du¿ej frekwencji  wynosz¹cej 
90% .

Nasz Bank ma trwa³e podstawy dalszego rozwoju, 
mo¿e dlatego, ¿e jest to polski bank z miejscowym 
kapita³em, zrodzony z wysi³ku i pracy ludzi tu 
mieszkaj¹cych, œwiadcz¹cy ¿yczliwie i profesjonalnie 
us³ugi wszystkim mieszkañcom gminy i okolic. Œrodki 
ulokowane w tym banku pozostaj¹ w gminie i pracuj¹ dla 
rozwoju tego terenu.

Korzystaj¹c z okazji Zarz¹d Banku pragnie 
podziêkowaæ wszystkim cz³onkom- wspó³w³aœcicielom  
Banku, za zaufanie i zapewniæ, i¿ w roku bie¿¹cym 
zrobimy wszystko a¿eby nasze decyzje przyczyni³y siê 
do dalszego rozwoju Banku.

Zarz¹d BS

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
W KOÑSKOWOLI

Organizuje:

Szkolenia:
I. Podstawy obs³ugi komputera i internetu.
II. Obs³uga kas fiskalnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do GCI.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy do koñca lipca.

Bli¿sze informacje udzielane s¹ pod numerem 889 22 87.

Nie przegap szansy – podnieœ swoje kwalifikacje!

Koñskowola, ul. Lubelska 93
Tel./ fax (081) 889 22 87
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Fot. Dorota Chyl

„Gdzie jeszcze znajdziesz taki wdziêk,
Có¿ lepiej mo¿e byæ przyjête,
Jak zwyk³y œwie¿y kwiecia pêk,
Byleby m¹drze by³ upiêty,
Tak by harmonia jego barw
Wi¹zance nadawa³a czar...”
              (Berthold Heinrich Brockers)

Kwiatami obdarowujemy siê we wszystkich najwa¿niejszych 
chwilach ¿ycia, witamy siê i ¿egnamy, towarzysz¹ nam one przy 
narodzinach i œmierci. Mówimy o jêzyku kwiatów, o tym co 
poszczególne roœliny, oddzielnie lub po³¹czone razem, 
wyra¿aj¹. Aby wymowa kwiatów by³a bardziej wyrazista, a one 
same prezentowa³y siê piêkniej, zaczêto uk³adaæ je
w kompozycje o okreœlonym przeznaczeniu. Tak powsta³y 
bukiety, wi¹zanki, kosze, wieñce, stroiki i inne przeró¿ne 
dekoracje okolicznoœciowe.

Kompozycj¹ nazywamy zespó³ w³aœciwie dobranych
i celowo uporz¹dkowanych elementów, którymi s¹: linie (linie 
³odyg, liœci),, p³aszczyzny p³atków i liœci, bry³y np. kwiat 
piwonii, barwy p³atków, liœci oraz wazonów. Elementami 
kompozycji s¹ te¿ œwiat³o i cieñ a tak¿e struktura powierzchni 
(faktura). Wra¿enie, jakie wywiera na nas kompozycja 
kwiatowa uwarunkowane jest tymi elementami. Zrêczne 
zastosowanie form i barw pozwala œwiadomie wp³ywaæ na 
nastrój, a nawet emocje, jakie wywo³uje gotowa kompozycja. 
Kompozycje uk³adamy tak, ¿eby wszystkie elementy tworzy³y 
jednoœæ.

Bardzo wa¿ne znaczenie ma dobór naczynia. Bukiet
z naczyniem powinien tworzyæ piêkn¹ ca³oœæ, w której uwydatni 
siê uroda kwiatów. Aby unikn¹æ b³êdów, trzeba przestrzegaæ 
regu³y: 1/3 wysokoœci kompozycji stanowi wazon, 2/3 – bukiet. 
Wa¿ny jest rodzaj tworzywa z którego wykonane jest naczynie. 
Przebiœnieg, storczyk, ciemiernik, cyklamen i lilia maj¹ 
strukturê porcelanopodobn¹ i dla nich stosujemy szk³a, 
porcelany. Strukturê szklan¹ ma ró¿a i frezja, kwiaty te najlepiej 
wygl¹daj¹ w naczyniach szklanych. W naczyniach metalowych 

i porcelanowych dobrze prezentuj¹ siê kwiaty o strukturze 
metalicznej – anturium i kamelia. Cynia i kalceolaria maj¹ 
strukturê brokatu i dla nich najlepsze s¹ naczynia cynowe
i mosiê¿ne. Strukturê rustykaln¹, chropowat¹ ma s³onecznik, 
kompozycje z tych kwiatów nale¿y umieszczaæ w pojemnikach 
z nie polewanej ceramiki, drewna lub wikliny. Barwa naczyñ, 
ich kszta³t, materia³ z którego s¹ wykonane oraz faktura musz¹ 
byæ zharmonizowane z ca³oœci¹ kompozycji lub neutralne.

W lipcu ró¿a, nazywana przez wielu „królow¹ kwiatów” ma
w Koñskowoli swoje œwiêto. W tym okresie najpiêkniej
i najobficiej kwitnie. Bogata paleta barw poszczególnych 
odmian, piêkno tych kwiatów jest zachêt¹ do tworzenia 
kompozycji. Efektownie wygl¹daj¹ zarówno bukieciki
z miniaturek jak równie¿ du¿e kompozycje z ró¿ 
wielkokwiatowych. ¯eby cieszyæ siê jak najd³u¿ej ró¿ami we 
flakonie, nale¿y do wody w której umieœcimy kompozycjê 
dodaæ odrobinê kwasku cytrynowego i cukru. Namawiam 
Pañstwa do upiêkszania otoczenia kwiatami, bo oprócz doznañ 
estetycznych, pomagaj¹ osi¹gn¹æ wewnêtrzny ³ad i harmoniê 
oraz zachowaæ dobr¹ kondycjê psychiczn¹.

Na koniec krótki kodeks obdarzania kwiatami. Na oficjaln¹ 
wizytê nale¿y zawsze iœæ z kwiatami. Zanim zadzwonimy do 
drzwi trzeba z wi¹zanki usun¹æ papier, nie chowaj¹c go do 
kieszeni. Zabierze go dyskretnie pan domu. Wi¹zankê trzyma 
siê zawsze w lewej rêce, a po przywitaniu wrêcza praw¹. 
Obdarowuj¹cy i obdarzony trzymaj¹ kwiaty ³odygami w dó³. 
Zastanówmy siê przed wyborem kwiatów, aby unikn¹æ 
nieporozumieñ, nie wrêcza siê czerwonych ró¿ ¿onie 
zazdrosnego przyjaciela. Jeœli okazja jest skromna, to wrêcza siê 
skromn¹ wi¹zankê, a nie pêk kwiatów. O ofiarodawcy dobrze 
œwiadczy gustowny wybór kwiatów, nie zaœ cena. Jeœli 
obdarowany kwiatami nie zatroszczy siê o nie zaraz i nie wstawi 
do wazonu, to jego „bardzo dziêkujê” bêdzie brzmia³o 
nieprzekonuj¹co. Umieszczenie kwiatów w pokoju, w którym 
przyjmujemy goœci, jest mi³ym gestem i oznak¹ radoœci.

Ma³gorzata Spasówka

Kompozycje kwiatowe

W zwi¹zku z dobiegaj¹cymi koñca pracami nad Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2009, Gmina 
Koñskowola przyst¹pi³a do tworzenia Planu Rozwoju 
Lokalnego na lata 2004 – 2013.

Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest wymogiem 
formalnym przy ubieganiu siê o œrodki unijne w niektórych 
obszarach.

Koordynacj¹ prac nad Planem Rozwoju Lokalnego bêdzie 
zajmowa³ siê ten sam Zespó³, powo³any Zarz¹dzeniem Wójta 
Gminy Koñskowola, który przygotowuje projekt WPI.

Zwracamy siê z proœb¹ do przedsiêbiorców, podmiotów 
gospodarczych, inwestorów, podmiotów wykonuj¹cych us³ugi 
publiczne na zlecenie jednostek samorz¹du terytorialnego, 
zwi¹zków, porozumieñ i stowarzyszeñ, jednostek samorz¹du 
terytorialnego, organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych non-
profit, w tym: fundacji, stowarzyszeñ, Koœcio³ów i  zwi¹zków 
wyznaniowych oraz innych instytucji publicznych, 
zamierzaj¹cych w latach 2004-2006, 2007-2013, rozpocz¹æ 
inwestycje na terenie Gminy Koñskowola, o zg³oszenie 
propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego do Sekretariatu 

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013
Urzêdu Gminy w Koñskowoli ul.  Po¿owska 3A lub e-mail: 
ugkoskowola@post.pl. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e 
umieszczenie inwestycji w Planie Rozwoju Lokalnego jest 
warunkiem koniecznym przy ubieganiu siê o œrodki unijne
w niektórych obszarach. Szczegó³y na podanej ni¿ej stronie 
internetowej.

Bardzo prosimy o wype³nienie karty projektu, któr¹ mo¿na 
pobraæ ze strony http://konskowola.bip.e-zeto.com , w terminie 
2  tygodni od ukazania siê informacji w „Echu Koñskowoli”, 
gdy¿ jest to warunkiem umieszczenia w Planie Rozwoju 
Lokalnego Gminy Koñskowola na lata 2004-2013. 
Niezbêdnym jest okreœlenie: charakteru inwestycji
i harmonogramu dzia³añ we wskazanym okresie czasowym, 
oczekiwanych rezultatów, nak³adów do poniesienia, Ÿróde³ 
finansowania oraz instytucji i podmiotów uczestnicz¹cych we 
wdro¿eniu.

Ide¹ przygotowania programów rozwoju jest w³¹czenie 
lokalnych spo³ecznoœci w proces wyznaczania celów rozwoju 
spo³eczno-gospodarczego.

U.G.
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Tajemnice i ciekawostki
Koñskowoli

Co oznaczaj¹ te literki na krzy¿u, na kapliczce? Takie 
pytanie zada³ mi w tym roku ciekawy wszystkiego 5-latek, 
uczêszczaj¹cy do Gminnego Przedszkola w Koñskowoli, 
podczas jednego ze spacerów pod „koœció³kiem”. Tak 
zdrobniale i pieszczotliwie nazywany jest  koœció³ œw. 
Anny i œw. Marka Ewangelisty w Koñskowoli. Obieca³am, 
¿e siê dowiem.

Kapliczka jest œwiadkiem wydarzeñ sprzed 112 lat, kiedy 
to, w  Królestwie Polskim wybuch³a straszliwa epidemia 
cholery, na któr¹ nie by³o skutecznego lekarstwa. Wielka 
zaraza wybuch³a po raz pierwszy w 1852 r. i ponownie
w 1892 r. Ludzie masowo umierali.

Doktor medycyny W. N. Skadiczewskij, lubelski 
inspektor medyczny, w wydanej w 1893r. ksi¹¿eczce 
Cholernaja epidemija 1892 goda w Ljublinskoj Gubernii 
podaje, ¿e cholera grasowa³a na LubelszczyŸnie 156 dni, od 
sierpnia do grudnia, z najwiêkszym nasileniem we 
wrzeœniu. ¯niwo œmierci w roku 1892 by³o znacznie 
mniejsze ni¿ przed 40 laty.

Kapliczka w Koñskowoli pochodzi z 1892 r. i jest wotum 
dziêkczynnym za ust¹pienie zarazy morowej.

Krzy¿ umieszczony na kapliczce zwany jest karawak¹. 
Jest to krzy¿ o dwóch równoleg³ych belkach poprzecznych, 
dolnej d³u¿szej, górnej krótszej. Wykute na nim litery, 
rozdzielone s¹ ma³ymi krzy¿ykami. Litery te w liczbie 18
i 7 krzy¿yków daj¹ w sumie liczbê 25 znaków. Zdaj¹ siê one 
byæ tajemniczym przes³aniem z odleg³ego czasu. Ta forma 
krzy¿a, jak i znajduj¹ce siê na nim znaki, cieszy³y siê od 
XVI wieku powszechn¹ popularnoœci¹ dewocyjn¹
i funkcjonowa³y w pobo¿noœci wiernych. Litery 
rozpoczyna³y ca³e modlitewne zdania, a krzy¿yki 
wezwania odnosz¹ce siê do magicznej mocy krzy¿a, 
broni¹cej przed z³ymi duchami, klêskami, chorobami. 

+  = CRUX (krzy¿): 
Krzy¿u Chrystusów 
zbaw miê
Z  =  Z E L U S    
¯arliwoœæ domu Twego 
niech miê uwolni
+ = CRUX (krzy¿): 
Krzy¿ zwyciê¿a, krzy¿ 
p a n u j e ,  k r z y ¿  
rozkazuje.
 Przez znak krzy¿a 
œwiêtego,
 Niech miê uwolni Pan 
od powietrza tego. 
(itd.)
K r z y ¿  k a r a w a k a
z  m o d l i t e w n y m i  
i n i c j a ³ a m i  m i a ³  
stanowiæ podwójn¹ 
obronê przeciwko 
zarazie.
Potwierdzeniem moich 
wywodów jest napis na 
tabliczce w dolnej 
czêœci kapliczki, który 
mówi o zaraŸliwej 
chorobie panuj¹cej
w  K o ñ s k o w o l i
w 1892 r.

Koœció³ œw. Anny i œw. Marka jest pere³k¹ lubelskiego 
renesansu. Wzorcem dla niego jest koœció³ parafialny
w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹. Szczyty koœcio³a 
dekoruje 11 sterczyn, czyli- ma³ych, pionowych obelisków. 
Pe³ni¹ tu nie tylko funkcjê ozdobn¹, ale tak¿e symboliczn¹.

Przypominaj¹ o przemijaniu czasu, naszej œmiertelnoœci, 
g³osz¹c maksymê „Memento mori”. Ich popularnoœæ 
wywodzi siê z Watykanu, gdzie na placu, przed bazylik¹ 



œ w .  P i o t r a  
u s t a w i o n o  
o r y g i n a l n y ,  
antyczny obelisk 
w XVI wieku. 
Mia³ on oznaczaæ 
s y m b o l i c z n e  
z³o¿enie ho³du 
C h r y s t u s o w i
w imieniu ca³ej 
s t a r o ¿ y t n o œ c i  
p o g a ñ s k i e j .  
N a j c h ê t n i e j  
wykorzystywany 
by³ w okresie 
kontrreformacji. 
C i e k a w o s t k ¹
j e s t  t o ,  ¿ e
w kazimierskim 
koœciele sterczyn 
jest 10. A ich 

liczba nawi¹zuje do Dekalogu. Dlaczego w Koñskowoli 
jest ich o jedn¹ wiêcej? Pozostaje zagadk¹. Niektórzy 
podaj¹, ¿e jest to zwi¹zane z liczb¹ aposto³ów,
z pominiêciem Judasza. Bo trudno dopatrzyæ siê innego 
symbolicznego wyt³umaczenia tej liczby. A mo¿e 
budowniczy siê pomyli³?...
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Podczas mszy odpustowej 26 VII spójrzmy do góry, na 
s k l e p i e n i e  k o œ c i o ³ a .  Wa r t o  p r z y j r z e æ  s i ê  
charakterystycznym dekoracjom dla architektury 
renesansu lubelskiego. Ozdobne motywy geometryczne 
wykonane s¹ w stiuku. (Dla wyjaœnienia stiuk- materia³ 
zdobniczy, w sk³ad którego wchodzi: wapno, piasek 
marmurowy, gips, klej i barwniki.) Jest to skromna,
i niemal¿e jedyna ozdoba tego  wnêtrza,  poza tryptykiem.

Wystarczy odwiedziæ choæ jeden obiekt w Koñskowoli , 
aby odkryæ ciekaw¹, ale wielk¹ historiê dawnego miasta.

Niech tych kilka ciekawostek zachêci nas do dalszego 
odkrywania i wchodzenia w szczegó³y poznawania naszej 
Ma³ej Ojczyzny.

Dorota Chyl

Proboszcz parafii pw. Znalezienia Krzy¿a 

Œwiêtego, ksi¹dz kanonik Piotr Trela poczyni³ ju¿ 

daleko id¹ce starania w sprawie budowy nowej 

plebani.  Za³¹czone zdjêcia komputerowe 

przedstawiaj¹ kszta³t nowego budynku, który bêdzie 

zlokalizowany przy ulicy Kurowskiej (na miejscu 

starej piekarni). 

Wieœci z parafii

Widok ogólny...

... i od strony ul. Kurowskiej
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W tomiku z aforyzmami „Bodajbyœ 
cudze dzieci uczy³ …”, wybranymi przez 
Jana Kropiwnickiego, znajdujemy 
nastêpuj¹c¹ myœl: „Wiedza jest wielkim 
skarbem, który siê nie wyczerpuje; 
m¹droœæ jest nowym ubraniem, które siê 
nie zu¿ywa”. Optymistyczne jest to, ¿e 
m¹droœæ wynikaj¹ca z tej myœli nie jest 
obca du¿ej grupie dzieci i m³odzie¿y, 
pobieraj¹cej naukê w naszych placówkach 
szkolnych. Dobre i bardzo dobre oceny, jak 
siê okazuje, w niektórych szko³ach, np.
w gimnazjum, otrzyma³o ponad 20% 
uczniów.

Ci, którzy na zakoñczenie roku 
szkolnego uzyskali œredni¹ ocen 4,75
i  wy¿sz¹ ,  o t rzymal i  œwiadectwa
z czerwonymi paskami i nagrody 
ksi¹¿kowe.  Dyrekcja  Gimnazjum 
rodzicom tych uczniów wrêczy³a listy 
g r a t u l a c y j n e .  Z  p r z y j e m n o œ c i ¹  
przedstawiamy listê najlepszych uczniów 
naszej gminy i ich œredni¹ ocen:

Szko³a Podstawowa w Chrz¹chowie
Klasa IV
Kozak Karol 5,12
Kaniewski Tobiasz 5,00
Ogórek Iwona 5,00
Poniewozik Magdalena 5,00
Susek Ewelina 5,00
Grabczak Sylwester 4,75
Klasa V
Kozak Olga 5,11
Kruk Magdalena 5,11
Ogórek Magda 5,11
Polak Karolina 5,11
Grabczak Agnieszka 5,00
Pêkala Paulina 5,00
Kêsik Monika 4,88
Pajurek £ukasz 4,88
Furtak Ma³gorzata 4,88
Wiœniewska Justyna 4,77
Klasa VI
Kozak Pawe³ 5,10
Ogórek Monika 5,10
Pardyka Ewelina 5,10
Ochal Grzegorz 5,10
Czarnecka Karolina 5,00
Grobel Piotr 5,00
Kêsik Dawid 5,00
Ochal Marcin 5,00
Szko³a Podstawowa w Koñskowoli
Klasa IV a
Malesza Ma³gorzata 5,33
Dêbek Micha³ 5,22
Klempka Micha³ 5,11
Próchniak Urszula 5,0
Górecki Rafa³ 4,88
G³êbicka Katarzyna 4,77
Klasa IV b
Próchniak Pawe³ 5,33
Tarnowski Olaf 5,22
Zieliñska Izabela 5,22
Iwan Miros³aw 5,0

Czerwone paski Jezusek Katarzyna 5,0
Sykut Krzysztof 5,0
Wiejak Ewelina 5,0
Góralski Pawe³ 4,77
Kufel Aleksandra 4,77
Murat Ewelina 4,77
Paciorek Aleksandra 4,77
Klasa IV c
Aleksandrowicz Monika 5,11
Kozak Kacper 5,11
Niewiadomska Ilona 5,11
Ciotucha Ma³gorzata 4,77
Kruk Ilona 4,77
Klasa V a
Czarnowska Izabela 5,4
Kozak Mateusz 5,3
Zawadzki Bartosz 5,2
Próchniak Karolina 5,1
Gryka Barbara 5,0
Klasa V b
Kruk Katarzyna 5,4
Sumorek Justyna 5,2
Góralski Piotr 5,0
Krasucka Magdalena 5,0
Kozak Monika 4,8
Wyroœlak Katarzyna 4,8
Klasa V c
Bia³ek Agnieszka 5,1
Staniak Beata 5,1
Sych Paulina 5,0
Zieliñski £ukasz 4,9
Klasa VI a
Stêpieñ Agnieszka 5,30
Krzy¿anowski Piotr 5,22
Michalewska Aleksandra 5,20
Szczygielska Aleksandra 5,20
Próchniak Marzena 4,90
Owczarz Tomasz 4,80
Kufel Kinga 4,80
Klasa VI b
Mróz Szymon 5,50
Król Aleksandra 5,30
Borzêcka Alicja 5,30
Bernat Jan 5,20
Kopiñska Aleksandra 5,20
Sumorek Justyna 5,20
JóŸwicka Angelika 5,10
Karpiñska Agnieszka 4,90
Wróbel Iwona 4,90
Dziêgiel Micha³ 4,80
Klasa VI c
Jêdrak Katarzyna 5,4
Matraszek Konrad 5,1
Guzowska Natalia 5,1
Chañska Ewelina 5,0
Wojtaszka Edyta 4,8

Szko³a Podstawowa w Po¿ogu:
Klasa IV
Litwiñska Weronika 5,4
Kowalik Piotr 4,8
Czarnecki £ukasz 4,8
Mrozek Monika 4,8
Tarkowska Magdalena 4,8
Wijaszka Ewelina 4,8
Klasa V
Rodzik Igor 5,6
Bartuzi £ukasz 5,1

Œmia³owski Mateusz 5,1
Kozak Sylwia 5,0
Zadura Agnieszka 4,9
Kobus Kamil 4,8
Klasa VI
Sadurski Leszek 5,4

Szko³a Podstawowa w Skowieszynie
Klasa V
Paw³owska Paulina 5,22
Klasa VI
Seroka Agnieszka 5,0

Gimnazjum
Klasy III
Szpyra Katarzyna III B 5,60
Kozak Magdalena III D 5,50
Kowalewska Izabela III C 5,35
Pêkala Agnieszka III C 5,21
Piech Agnieszka III B 5,20
Banaszkiewicz Ewelina III C 5,14
Sykut Ma³gorzata III B 5,07
Mrozek Ewelina III C 5,07
Go³¹b Magdalena III C 5,07
Jarzyna Paulina III E 5,00
Próchniak Marcin III D 4,93
Kosmala Beata III B 4,90
Skowronek Mateusz III A 4,86
Szczepañska Aleksandra III C 4,85
Ciuba Patrycja III C 4,85
Ambryszewski £ukasz III E 4,85
Kowalska Katarzyna III A 4,84
Kopiñska Agata III E 4,78
Klasy II
Poœlednik Krzysztof II D 5,70
Kozak Katarzyna II D 5,46
Sykut Olga II A 5,54
Budziñska Aleksandra II B 5,38
Piech Anna II A 5,23
Matraszek Katarzyna II A 5,23
Leszczyñski Piotr II B 5,07
Sumorek Emilia II B 5,07
Zaborowska Sylwia II D 5,00
Pajurek Agnieszka II D 5,00
£yszcz Monika II D 4,84
Respondowski Rafa³ II B 4,84
Magdalena Pêkala II C 4,79
Wiejak Martyna II B 4,76
Kozak Arkadiusz II C 4,76
Kruk Marzena II A 4,76
Klasy I
Sykut Katarzyna IB 5,64
Próchniak Micha³ IA 5,42
Suszek Ma³gorzata IB 5,35
Gil Katarzyna IB 5,21
Staniak Monika IB 5,21
Jarzyna Martyna IC 5,14
Pawelec Karolina IB 5,07
Bicki Piotr IB 5,00
Kolek Agnieszka IC 4,93
Aleksandrowicz Ewelina ID 4,92
Ko³odziej Wojciech ID 4,92
Kuœmierz Micha³ IC 4,86
Su³ek Joanna ID 4,85
Szczêsny Mateusz ID 4,85
Prymusom serdecznie gratulujemy

i  ¿ yc zymy  udanego  wypoczynku  
wakacyjnego.
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W Szkole Podstawowej w Koñskowoli odby³ siê II 
Gminny Konkurs z Jêzyka Angielskiego. Konkurs 
zorganizowa³y nauczycielki j. angielskiego Aneta 
Szmigiel i Jolanta Zawadzka. Podobnie jak w roku 
ubieg³ym uczniowie musieli wykazaæ siê nie tylko 
znajomoœci¹ s³ownictwa i zasad gramatycznych, ale 
równie¿ wiadomoœciami o kulturze i geografii Wielkiej 
Brytanii i USA.

W konkursie wziê³o udzia³ 68 uczniów klas IV-VI ze 
Szkó³ Podstawowych w Chrz¹chowie, Po¿ogu oraz
w Koñskowoli.

Na podstawie zdobytych punktów komisja 
konkursowa wy³oni³a listê laureatów tego konkursu 
(nazwiska uczniów bez podania szko³y, oznaczaj¹ 
laureatów ze szko³y w Koñskowoli).
W kategorii klas IV-tych:
I miejsce: Aleksandrowicz Monika i Próchniak Urszula

II miejsce: Kozak Karol (S.P. Chrz¹chów) i Próchniak 
Pawe³
II miejsce: Tar³owski Olaf
W kategorii klas V-tych:
I miejsce: Czarnowska Izabela i Zawadzki Bartosz
II miejsce: Oleksiak Klaudia
III miejsce: Bia³ek Agnieszka, Kozak Mateusz i Rodzik 
Igor (S.P. Po¿óg)
W kategorii klas VI-tych:
I miejsce: Sumorek Justyna
II miejsce: Bernat Jan
III miejsce: Borzêcka Alicja i Jêdrak Katarzyna

Laureaci konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody: 
multimedialne programy do nauki j. angielskiego, 
s³owniki oraz ksi¹¿ki. Bardzo dziêkujê sponsorom tych 
nagród: pani mgr Beacie Antolak dyrektorowi Zespo³u 
Szkól w Koñskowoli, redakcji magazynu ‘The Teacher’ 
oraz panu Andrzejowi Bogucie przedstawicielowi 
wydawnictwa ‘Longman’.

Jolanta Zawadzka

Angliœ ci na start!

Pocz¹tek wakacji to dobry czas do integracyjnego, 
gminnego spotkania. Dzieci wraz z opiekunami z Ko³a 
Przyjació³ „Tacy Sami” oraz ze Œwietlicy Œrodowiskowej
w Koñskowoli odby³y parogodzinny rejs po Wiœle statkiem 
¿eglugi pu³awskiej z Pu³aw w kierunku Kazimierza.

By³a to prawdziwa uczta duchowa ze wzglêdu na 
malownicze widoki tego fragmentu Ma³opolskiego Prze³omu 
Wis³y. Soczysta zieleñ, b³êkit nieba i rzeki cieszy³y oczy 
pasa¿erów na tym pok³adzie .  Z  rozczuleniem 
zaobserwowaliœmy brodz¹ce stadko czapli siwych u nabrze¿a 
Parchatki.

Ca³oœci uatrakcyjnia³a oprawa muzyczno-wokalna zespo³u 
EKG oraz smaczny poczêstunek z grilla. Dla dodania szczypty 
humoru mali pasa¿erowie przywdziali w³asnorêcznie 
wykonane pióropusze a ich twarze pokry³y siê indiañskimi 
barwami wojennymi.

Galeriê wielu zdjêæ z rejsu mo¿na ogl¹daæ na stronie 
http:/sp.konskowola.w.interia.pl

Atmosferê tych chwil i radoœæ ze wspólnego spotkania 
wyra¿aj¹ zamieszczone wypowiedzi dzieci i ich mam.

Dorota Chyl i Anna Krawczyk

„Jestem zadowolony z wycieczki, bo jest fajnie” Hubert 6 lat
„Warto organizowaæ takie spotkania, bo dzieci poznaj¹ siê

i integruj¹” p. Jolanta- mama Mateusza i Martynki
„Jest sympatycznie i weso³o. Dobrze siê spêdza czas

z dzieæmi podobnymi do mnie.” Pawe³ 12 lat
„Jesteœmy pierwszy raz na takim spotkaniu. Mo¿na siê 

poznaæ z innymi maj¹cymi podobne problemy i podzieliæ 

Nasz rejs
doœwiadczeniami” p. Janina- mama Karola i Micha³ka

„Marzê o wyjeŸdzie nad morze, a ten rejs po Wiœle jest tak¹ 
namiastk¹ morza” Karolina 17 lat

„Czujemy siê dobrze na takich spotkaniach i s¹ one 
atrakcyjne” p. Anna- mama Micha³ka

„W pióropuszu na statku czujê siê jak wódz indiañski” 
Micha³ek 7 lat

„Podoba mi siê pok³ad statku. I to, ¿e pozna³em Kubê” 
Karol 11 lat

„Bardzo podoba mi siê ten wyjazd, bo jest du¿o dzieci i jest 
weso³o” Kuba 10 lat

„Chcia³bym, ¿eby jeszcze kiedyœ by³y takie wycieczki” 
£ukasz 9 lat
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L e t n i e

Minê³o kilka lat od œlubu króla W³adys³awa Hermana a na 
œwiecie nie pojawia³ siê nastêpca. Nie pomaga³y ja³mu¿ny ani 
p o s t y,  k t ó r e  k r ó l  r a z e m  z  m a ³ ¿ o n k ¹  J u d y t ¹
w tej intencji czynili. Zadrêcza³ siê nasz monarcha zaistnia³¹ 
s y t u a c j ¹ .  W  k o ñ c u  z a  n a m o w ¹  j e d n e g o
z biskupów wys³a³ poselstwo do prowansalskiego klasztoru 
St. Gilles, œwiêtego Idziego, prosz¹c by tamtejsi braciszkowie 
wsparli go mod³ami. Pos³owie nie pojechali do Francji
z pustymi rêkami – zawieŸli  mnóstwo darów.
A ¿e œwiêty Idzi nie odmawia³ pomocy nikomu, to i nad 
naszym królem W³adys³awem siê ulitowa³. Jeszcze pos³owie 
nie opuœcili klasztoru, a ju¿ by³o wiadomo, ¿e królowa poczê³a 
syna – znanego póŸniej jako Boles³aw Krzywousty.

£adna jest ta œredniowieczna 
opowieœæ. Opisuj¹c j¹ Gall Anonim 
podaje w pewnym miejscu, ¿e 
pos³owie polscy jechali „przez kraje 
których nie znali”. Co to mog³o 
oznaczaæ? Dlaczego wœród pos³ów 
nie znalaz³ siê nikt doœwiadczony? 
C z y ¿ b y  P o l a c y  t a k  m a ³ o  
podró¿owali, ¿e dopiero ta wyprawa 
do Francji wprowadzi³a ich na trakty 
Europy Zachodniej? Nie by³o chyba 
a¿ tak Ÿle, bo przecie¿ ju¿ pod koniec 
X wieku przebywa³ w eremie 
w³oskim pod Rawenn¹ jeden
z synów Mieszka I, Lambert. Jednak 
nieznajomoœæ geografii, strach 
przed rabusiami i podró¿¹ przez 
ówczesne  bo ry  powodowa³  
sytuacjê, ¿e woleliœmy nie wychylaæ 
nosa poza swoje op³otki. Minê³o kilka wieków
i sytuacja odwróci³a siê. Zaczêto mówiæ, ¿e Polacy jeœli nie 
woja¿uj¹  po zagranicach, to przynajmniej ustawicznie kr¹¿¹
z jednego koñca Rzeczypospolitej na drugi. Niemcy 
podrwiwali nawet, ¿e Polacy spêdzaj¹ ¿ycie na deklamacji, 
hulance i podró¿ach, natomiast Francuzi uwa¿ali nas za 
najwiêkszych podró¿ników Europy.

Przed ka¿d¹ wiêksz¹ podró¿¹ zamawiano msze,
w czasie których ksiê¿a wyg³aszali okolicznoœciowe kazania, 
polecali podró¿nych œw. Krzysztofowi (ich patronowi), 
dawali do poca³owania krzy¿ – by s³u¿y³a im droga, nie 
zapominali wiary, sprawowali siê dobrze na obczyŸnie, aby 
przemóc têsknotê za w³asnym krajem. Najwczeœniej w szeroki 
œwiat je¿d¿ono by studiowaæ na s³awnych uniwersytetach 
w³oskich – wracano do kraju z gotow¹ ksi¹¿k¹ lub choæby 
tylko innymi pogl¹dami, od których krajanom krêci³o siê
w g³owie. Podró¿e kszta³ci³y. Bywa³o, ¿e ocieraj¹c siê
o uczone Padwy, Ferrary, czy te¿ o Wieczne Miasto (Rzym) 
pokpiwano z poznawanych tam obyczajów, wybrzydzano na 
kuchniê za to, ¿e proponowano „trawê” czyli sa³atê zamiast 
miêsiwa. Oprócz podró¿y edukacyjnych (które póŸniej 
odbywano te¿ do Francji czy Niemiec), jechano w œwiat ze 
wzglêdów dyplomatycznych. Szukano ¿on królewiczom,
a czêsto i samym królom, zawierano traktaty. Urz¹dzano 
wielkie paradne „wjazdy” do obcych stolic. Kiedy w 1646 

Szeroki œwiat
roku delegacja polska przyby³a  do Pary¿a aby zabraæ stamt¹d 
ksiê¿niczkê Mariê Luizê Gonzagê (jako, ¿e mia³a staæ siê 
nasz¹ królow¹) rumak wojewody poznañskiego nosi³ 
podkowy z prawdziwego z³ota, z których jedn¹ tak 
przytwierdzono, by mog³a odpaœæ, sprawiaj¹c podarunek 
gawiedzi francuskiej. W dal jechano te¿ w celu pobo¿nych 
doskonaleñ, odprawiaj¹c pielgrzymkê do Stolicy Piotrowej 
lub do Ziemi Œwiêtej, gdzie Turek kosym okiem patrzy³ na 
pielgrzymów, wyzywa³ siê na zakazach i ograniczeniach,
a czêsto poniektórych bra³ w jasyr. Pielgrzymów ³atwo by³o 
odró¿niæ po ubiorze: habit z sukna, g³owy nakryte s³omianymi 
kapeluszami, w rêku kostur z powieszonymi na nim tykwami. 
Najs³ynniejszy Polak, który zdo³a³ dotrzeæ do Ziemi Œwiêtej to 

Miko³aj Krzysztof Radziwi³³ zwany Sierotk¹: 
p¹tnik a zarazem turysta na egzotycznym szlaku. 

Legenda g³osi, ¿e by³a to podró¿ pokutna. Otó¿ 
Sierotka polowa³ kiedyœ w Wielki Pi¹tek, a ¿e 

nie zbywa³o mu wówczas na pobo¿noœci 
poleci³ upiec kilka upolowanych 

ptaszków i nie bacz¹c na post podaæ na 
stó³. ZnaleŸli siê œmia³kowie, którzy 
w y t k n ê l i  k s i ê c i u  g r z e s z n e  
poczynanie. Ten machn¹³ rêk¹
i powiedzia³ „Jeœli s³usznie dziœ Bóg 
post nakazuje przeto niechaj oka¿e 
potestas swoj¹ i uczyni, by in 
promptu kap³on pieczony ten tu 
wzlecia³”.  I  . . .kap³on (choæ 
oskubany) wzlecia³, a nawet zapia³. 
Wtedy Radziwi³³ ledwo ¿yw
z wra¿enia, pad³ na ziemiê, nied³ugo 
zaœ przedsiêwzi¹³ wyprawê. A ¿e 
mia³ za co podró¿owaæ, to napatrzy³ 

siê w obcych krajach na ró¿noœci. Podró¿ obfitowa³a w wiele 
niezwyk³ych prze¿yæ, wiêc wyda³ dzie³ko pod tytu³em 
„Podró¿ do Ziemi Œwiêtej, Syrii i Egiptu”. Czytamy tam nie 
tylko o sprawach pobo¿nych, ale i turystycznych 
„oglêdowaniach” bystrego autora.

D³ugo, bo a¿ do Oœwiecenia, traktowano zwiedzane kraje
z rezerw¹, zbyt sobie ceni¹c rodzime nawyki, obyczaje, 
wygody. Sarmatyzm gardzi³ tym, co siê dzia³o gdzie indziej
i w ka¿dej odmiennoœci widzia³ groŸny zamach na porz¹dek 
natury, którego stra¿nikiem niejako sam siê mianowa³. 
Andrzej Frycz Modrzewski w dziele „O naprawie 
Rzeczypospolitej” pisze, jak to hetman Tarnowski pod¹¿aj¹c 
do W³och zanocowa³ w bawarskiej wsi. Miejscowy szlachcic 
nie mog¹c mu udzieliæ schronienia pod w³asnym dachem 
(gdy¿ ¿ona jego rodzi³a i dom by³ pe³en kobiet), uda³ siê
z hetmanem do jednego z tamtejszych kmieci, pok³oni³ siê 
zdejmuj¹c czapkê i poprosi³, by ten przenocowa³ panów
z Polski. Kmieæ siê zgodzi³, ale panowie owi bardzo sarkali na 
ogl¹dan¹ scenê, „powiadaj¹c to byæ rzecz nies³uszn¹, aby 
kmieæ tak mia³ byæ u pana w uczciwoœci mian albo proszon, 
który by raczej mia³ byæ z domu wyrzucon, jeœliby czego panu, 
gdyby mu rozkazowa³, odmówi³”.

Bywali te¿ czasem u nas podró¿nicy zbyt zafascynowani 
tym, co ujrzeli po drodze i wci¹¿ chêtni gromadzenia w swoich 
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rozmaitoœci

KRYSTYNA BOGLAR ukoñczy³a filologiê orientaln¹ na 
Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Interesuje siê 
histori¹ sztuki islamu i archeologi¹ œródziemnomorsk¹. 
Pracowa³a w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie, w Biurze 
Wspó³pracy z Zagranic¹ Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
„Uœmiech czarnej wdowy” – akcja powieœci rozgrywa siê
w roku 1998, kiedy to nikomu nie œni³o siê jeszcze o polskiej 
strefie w Iraku ani te¿ o ataku na Word Trade Center. W tym¿e 
roku do Francji przyje¿d¿a polskie ma³¿eñstwo, Dorota
i Ryszard. To dla nich podró¿ sentymentalna: chc¹ odwiedziæ 
Szampaniê, gdzie przed dwudziestoma laty wielokrotnie 
pracowali przy zbiorach winogron, a tak¿e zobaczyæ siê
z przyjació³mi – rodakami, którzy ongiœ „wybrali wolnoœæ”. 
Jednak ju¿ w gospodarstwie Poterelów, dawnych 
pracodawców, okazuje siê, ¿e nie dany im bêdzie spokojny 
wypoczynek. Z winnicy wyje¿d¿aj¹ z tajemniczym pakunkiem, 
w Pary¿u nie zastaj¹ swojego przyjaciela Augusta, ktoœ kradnie 
im wypo¿yczony samochód i robi rewizjê w baga¿ach.
A w hotelu zastaje ich wiadomoœæ od tajemniczego „Mynheera 
Peeperkona”. Pocz¹tkowo s¹ rozbawieni sytuacj¹ „niczym
z komiksu”, lecz po jakimœ czasie Ryszard znika bez œladu....

PIOTR ZARÊBA, publicysta, ukoñczy³ historiê na 
Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 roku publikuje m.in.
w „¯yciu Warszawy”, „Nowym Pañstwie”, „Gazecie 
Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, obecnie jest dziennikarzem 
„Newsweka”. Wyk³ada w szko³ach dziennikarskich, jest tez 
wspó³autorem kilku programów telewizyjnych. Wyda³ ksi¹¿kê 
„M³odopolacy – historia ruchu M³odej Polski”. „Plama na 
suficie”, ponura willa na starym Grochowie skrywa tajemnice 
podwójnego morderstwa sprzed ponad pó³ wieku. Do tego 
domu trafia Wanda, szukaj¹c pracy w Warszawie. Niebawem w 
okolicy znika bez œladu m³ody mê¿czyzna, potem gin¹ kolejni 
ludzie. Co ³¹czy te wypadki? Jaki zwi¹zek ze spraw¹ maj¹ 
dziwaczni staruszkowie, mieszkañcy willi? Mroczna 
atmosfera, groteskowe postacie, labirynty blokowisk i starych 
uliczek prawobrze¿nej Warszawy, które staj¹ siê widowni¹ 
wydarzeñ przera¿aj¹cych i trudnych do pojêcia...

DIANA PALMER – „Desperado” – Cord Romero ka¿dego 
dnia stacza pojedynek ze œmierci¹. Ten by³y policjant, agent 
FBI, ¿o³nierz i najemnik, wykonawca wielu tajnych rz¹dowych 
misji, jest niezrównany w swoim fachu. Kiedy cudem uchodzi z 
¿yciem z zamachu, postanawia stan¹æ twarz w twarz z 
przeœladowc¹, bezwzglêdnym morderc¹ i szefem gangu 
zajmuj¹cego siê rekrutacj¹ dzieci do niewolniczej pracy. W tej 
niebezpiecznej pracy wspiera go Maggie Barton, przybrana 
siostra Corda i jego przyjació³ka z dziecinnych lat. Teraz Cord 
odkrywa w niej kobietê – inteligentn¹, niezale¿n¹ i ...niezwykle 
poci¹gaj¹c¹. Maggie chowa jednak w sercu mroczny sekret, 
który móg³by, jej zdaniem, uniemo¿liwiæ ich zwi¹zek. 
Przeœladowca bowiem tak¿e zna jej tajemnicê i z pewnoœci¹ nie 
zawaha siê przed szanta¿em, a to przekreœli³oby ca³a przysz³oœæ 
Magiie. Oszo³omieni nag³ym uczuciem, Cord i Maggie musz¹ 
zaufaæ sobie nawzajem i razem stan¹æ do walki, w której stawk¹ 
jest ¿ycie i ...mi³oœæ.

kufrach widzianych niezwyk³oœci. W³osi powiadali o nas 
kiedyœ: „far viaggio alla polacca”, podró¿owaæ po polsku, co 
oznacza³o wêdrówki po sklepach i bazarach za sukienkami, 
kapelusikami i puzderkami. Nie mo¿emy krzywiæ siê na to 
okreœlenie, gdy¿ niektórzy nasi wycieczkowicze maj¹ do dziœ 
tak omsza³e tradycje.

Jeœli chcia³o siê podró¿owaæ, nale¿a³o mieæ œrodki,
a jeœli by³o siê ma³¿onk¹ albo nieletnim, nale¿a³o uzyskaæ 
pozwolenie od g³owy rodziny, co nie zawsze by³o ³atwe. 
G³owa bywa³a czêsto podejrzliwa, sk¹pa b¹dŸ z³oœliwa, 
czasem ³¹cz¹c te mi³e przymioty w swoim charakterku. 
Zachowa³a siê interesuj¹ca korespondencja miêdzy 

Stanis³awem Augustem a jego szwagrem, wojewod¹ Janem 
Zamojskim. Król, ub³agany przez siostrê napisa³: „Uprzejmie 
n a m  m i ³ y  M o œ c i  P a n i e  Wo j e w o d o  P o d o l s k i
i Kochany Bracie! Siostra nasza a ¿ona Wasza ¿yczy sobie 
wyjechaæ za granicê na woja¿; wzywamy uprzejmoœci Waszej 
o zezwolenie i u³atwienie jej tej podró¿y”. Wojewoda , który
z siostr¹ królewsk¹ ¿y³ w separacji, a za królem nie przepada³, 
odpisa³ nastêpuj¹co: „Najjaœniejszy Mi³oœciwy Królu
i Kochany Bracie! Siostra Wasza a ¿ona nasza niech jedzie za 
granicê na woja¿, lecz pieniêdzy nie damy, bo nie mamy”.

T.D.

„¯y³ i umar³ dla innych” – to tytu³ kolejnej ksi¹¿ki 
autorstwa koñskowolanina Jana Bia³ow¹sa. Praca jest 
uzupe³nieniem ksi¹¿ki pt. „Krwawa Podolska Wigilia
w Ihrowicy w 1944 roku” wydanej przez autora w 2003 r. Temat 
wiod¹cy tego wydania to wspomnienia o zamordowanym ks. 
Stanis³awie Szczepankiewiczu, proboszczu Ihrowicy.

Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do ks. Szczepankiewicza 
przyjecha³ ks. Jan M¹drzak proboszcz z Berezowscy Ma³ej, 
który w lutym 1944 roku uciek³ wraz z ocalonymi z rzezi 
parafianami do Tarnopola. Spieszy³ siê z powodu krótkiego 
grudniowego dnia, gdy¿ w planie mia³ dalsz¹ podró¿. Na 
plebanii nie by³o jeszcze przygotowanego posi³ku, wiêc obiad 
zaproponowa³a ksiê¿om Jadwiga Bia³ow¹s „Buñ”. W czasie 
posi³ku ks. M¹drzak ostrzega³ i prosi³ ks. Szczepankiewicza
o natychmiastowy wyjazd z Ihrowicy.
- Stasiu, ja ciê bardzo proszê, wyjedŸ do Polski, bo tutaj 

wszys tk im  Po lakom i  tob ie  groz i  œmier te lne  
niebezpieczeñstwo – mówi³ ks. M¹drzak.

- Tego, co siê sta³o w Berezowscy Ma³ej, ja siê nie spodziewam 
od naszych ihrowickich Ukraiñców – mia³ na to 
odpowiedzieæ ks. Stanis³aw. – Zreszt¹, ja i tak zostanê ze 
swoimi parafianami – doda³ z przekonaniem.
Przytoczony cytat obrazuje tylko po czêœci postawê ksiêdza, 

który by³ nie tylko s³ug¹ bo¿ym ale równie¿ wielkim patriot¹
i spo³ecznikiem. Warto poznaæ jego losy.

Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w Bibliotece Publicznej
w Koñskowoli. Cena 15,00 z³.

POLECAMY
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Klaudia (7.VII) – imiê ¿eñskie pochodzenia ³aciñskiego, 
powsta³o od imienia Klaudiusz, wywodz¹cego siê od nazwy 
rzymskiego rodu Claudia. Nazwa rodu wi¹¿e siê z nazw¹ 
miasta Clausus, sk¹d ród ten bierze pocz¹tek. Niektórzy 
pierwotne znaczenie rodu Claudia ³¹cz¹ z ³aciñskim 
apelatywem – kulawy, chromy. W Polsce pojawi³o siê XVIII
i XIX wieku, a wiêc jest imieniem nowym, ale obecnie czêsto 
nadawanym.

Emilian (8.VIII) – imiê mêskie z ³aciñskiego, pierwotnie 
znaczy³o – nale¿¹cy do rodu Emilia. W Polsce pojawi³o siê 
dopiero w XIX wieku. Imiê to nosi³ jeden z cesarzy rzymskich 
(III w.), zaœ ze  znanych Polaków - Emilian Czyrmañski – 
chemik, a obecnie aktor Emilian Kamiñski.

Polak Stanis³aw 81 Sielce
Chabora Stanis³aw 73 M³ynki
Rodzik Aleksandra 80 Stok
Polak Krzysztof 50 Stara Wieœ
Skwarek Stanis³aw 62 Stara Wieœ
Skwarek Mieczys³aw 94 Koñskowola
Kozak Marian 66 Chrz¹chówek
Bia³ota Helena 92 Nowy Po¿óg
Capa³a Helena 82 Las Stocki

20.06.2004
HETMAN Go³¹b – POWIŒLAK Koñskowola 0:1
br. Jacek Banaœ

Internetowy Katalog Firm
Gminy Koñskowola

www.firmy.konskowola.com

Dopisz swoj¹ firmê,
a dowie siê o niej ca³y œwiat.

POKA¯ SIÊ Z DOBREJ
STRONY

- . wykonamy internetow¹ wizytówkê 

Twojej firmy;

- . mo¿esz mieæ e-mail w domenie 

konskowola.com np.:

twojafirma@konskowola.com

Strona www.firmy.konskowola.com

bêdzie szeroko reklamowana na ca³ym 

œwiecie, nie tylko poprzez Internet.

Chcesz dopisaæ swoj¹ firmê?

Zadzwoñ jeszcze dziœ! Aby zapewniæ 

przejrzystoœæ portalu, liczba wizytówek 

firm zosta³a ograniczona.

Nie czekaj a¿ wyprzedzi Ciê Twój s¹siad!

Zadzwoñ: tel. kom. 0 505 166 112
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Fragment wystawy ró¿ '2004

Plantatorzy – wystawcy kwiatów ró¿

Pani Danuta Kowalczyk odbiera puchar z r¹k p. Dariusza G³adysza, przedstawiciela Poczty Polskiej

 Laureaci nagród w konkursie na najpiêkniejszy ogród

Kapela Wojciechowska urzek³a publicznoœæ

Dzieciêcy zespó³ „Vlijtigh ende Boos” z Belgii

„Trebunie Tutki” i góralskie nutki

Aaaagata Werner z £odzi i jej skoczny zespó³



Konkurs: „Naj³adniejsza posesja Gminy Koñskowola 2004”
Kategoria: Posesja gospodarstwa rolnego

 Nagroda I – Jadwiga i Józef Polakowie, Wronów

Nagroda II – Jadwiga i Zygmunt Krukowie, Witowice

Kategoria: Ogród przydomowy

Nagroda I – Janina i Leszek Wróblowie – Koñskowola

Nagroda I – Beata i Dariusz Popio³kowie, Wronów 

Nagroda II – Barbara i Tomasz Matraszkowie – M³ynki

Nagroda II – Jadwiga i Micha³ Kopiñscy – Nowy Po¿óg 

Wyró¿nienie - Gospodarstwo agroturystyczne
– Danuta i Jan Kowalczykowie, Stok Za¿uk 
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