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Alfreda (15, 23.II) - imiê ¿eñskie od imienia Alfred, angielskiego 
pochodzenia , jego pierwotne znaczenie ³¹czy siê z alf- elf oraz rad- rada.
W Polsce rzadko nadawane, dziœ mo¿na je spotkaæ u kobiet starszego 
pokolenia. Nosz¹ca to imiê jest osob¹ dostojn¹ , ale te¿ weso³¹ i towarzysk¹. 
Lubi konkrety, nie znosi bujania w ob³okach. Jej zami³owania to sport
i wycieczki, szczególnie rowerowe.

Zdrobnienia: Freda, Fredka, Fredzia.

Olgierd (11.II) - imiê mêskie litewskiego pochodzenia, w jêzyku 
rosyjskim wystêpuje w postaci Olgird, Olgierd, Algierd. W tradycji polskiej 
utrwali³a siê ruska postaæ Olgierd, ale dopiero w XIX w. jako imiê chrzestne. 
Wp³yw na jego rozpowszechnienie mia³a zapewne zapomniana ju¿ powieœæ 
historyczna A. Bronikowskiego „Olgierd i Olga” (1829). Dziœ nale¿y do 
imion rzadkich. Nosz¹cy to imiê posiada ¿yciow¹ m¹droœæ, jest pracowity , 
choæ ³asy na pochwa³y. Czasami bywa powolny i lubi intrygi. Czêsto pomaga 
s³abszym. Lubi siê uczyæ, czym zdobywa uznanie otoczenia. Nie cieszy siê 
wielkim powodzeniem u dziewcz¹t, mo¿e ze wzglêdu na sw¹ tajemniczoœæ , 
która jest tylko pozorna. Zapobiegliwy, przewiduj¹cy i dobry organizator. 
Imiê to nosili: na  Litwie ksi¹¿ê Olgierd (od 1345 r.), ojciec W³adys³awa 
Jagie³³y, w Polsce; Olgierd Górka (1887- 1955), historyk; Olgierd Terlecki 
(1922- 1986), pisarz, dziennikarz i publicysta, redaktor „¯ycia  
Literackiego”.

Zdrobnieniami tego imienia s¹: Olgierdek, Olgierdzik, Olguœ.

Wiersz nagrodzony na IX Przegl¹dzie Artystycznym 

„Zimowe Nastroje"

I ja tam by³em

Na niebie wielkim jak morza odmêty

Tysi¹ce gwiazd b³yszczy piêknie jak diamenty

A miêdzy nimi komety siê krêc¹

Widowiskiem tym cudnym ludzkie oczy nêc¹.

A miêdzy wszystkie dziwy tej jedynej nocy

Których dzielny Horacy opisaæ siê nie odwa¿y³

Jam marzy³... ca³e ¿ycie, by ujrzeæ narodziny Pana.

I spostrzeg³szy gwiazdê z wieczora, ju¿ z rana

Ruszy³em w drogê razem z kompanami

Kacprem i Melchiorem, ze wschodu mêdrcami

Przemierzaj¹c bezkres judejskiej krainy

Po trudach doszliœmy do Jerozolimy

Powita³ nas tu Herod, król okrutny i srogi

Jego wiêc pytaliœmy o nastêpne drogi:

Chcieliœmy odnaleŸæ Betlejem, miasto liche

Bo mia³o siê narodziæ wielkie dzieciê, choæ ciche.

Z dziewicy Maryi tej nocy zrodzone

A nam przez proroków w pismach og³oszone.

Herod udziela wskazañ, ¿yczy powodzenia

I ¿¹da powtórnego z nami znów widzenia.

I tak radzi, ¿e Pana dzisiaj obaczymy

Z darami za gwiazd¹ pokornie kroczymy.

Nagle kometa staje i lœni z ca³ej si³y.

Lecz, co to? Nêdzna szopa? Tak siê nie rodzi³y

G³owy tego œwiata! O nie – monarchowie

Maj¹ swe pa³ace. A wiêc czemu Ono nawet nie zap³acze?

Patrz¹c na Dziecinê, ból serce zaciska

£za siê kreci w oku. Nie ma tu ogniska

Co by Nowonarodzonemu swoje ciep³o da³o

Nie ma w stajni koca, a siana tak ma³o.

Tym chêtniej i œmielej oddajemy dary

Bo ubóstwo tutaj nie ma ¿adnej miary.

Znu¿eni podró¿¹, nim w drogê ruszymy

Snu tu za¿yjemy, potem og³osimy

Coœmy obaczyli Herodowi w³adcy

Wszak mieliœmy zostaæ dziœ jego pos³añcy.

On te¿ ujrzeæ Dzieciê pragnie ca³e ¿ycie

Lecz anio³ w œnie powiada, i¿ król w sekrecie

Boi siê o w³adzê, chce uœmierciæ Pana

Tote¿ inn¹ drog¹ wyruszymy z rana.

Radosn¹ nowinê bêdziem og³aszali

¯e Bóg jest na Ziemi, od œmierci ocali.

Czemu wiêc wci¹¿ tkwimy w ¿mudnej poniewierce?

Dzieciê s³odko kwili otwórzmy swe serce.

¯yczymy, by siê wszystkim trochê lepiej ¿y³o

Bo Ono -choæ malutkie- ju¿ b³ogos³awi³o.

« Skoro przyjdzie luty, obuj dobre buty.

« Kiedy Gromniczna (2.II) zimê traci, to œwiêty Maciej j¹ zbogaci.

« Je¿eli ciep³o w dzieñ œwiêtego Piotra (22.II), to zima do 

Wielkiejnocy potrwa.

« Jeœli œwiêty Maciej (24.II) lód zd³awi, to go i postawi.
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Czwarta sesja obecnej Rady Gminy Koñskowola, która 
mia³a miejsce 31 stycznia przy obecnoœci 14 radnych, 
poœwiêcona by³a w g³ównej mierze uchwaleniu bud¿etu na 
obecny rok. W porz¹dku sesji znalaz³o siê równie¿ wiele 
innych bardzo istotnych spraw. Na wstêpie Wójt Gminy 
Stanis³aw Go³êbiowski poinformowa³ radnych o bie¿¹cej 
dzia³alnoœci. Z informacji wynika, ¿e gospodarz naszej gminy 
bra³ udzia³ w kilku spotkaniach na wysokim szczeblu. Ich 
celem miêdzy innymi jest pozyskiwanie œrodków unijnych na 
rozwój infrastruktury. 17 stycznia zosta³ rozstrzygniêty 
przetarg na budowê drogi w Lesie Stockim. Bêdzie ona 
budowana za kwotê 350 tys. z³. 70% wymienionych œrodków 
pochodzi z Funduszu PHARE, pozosta³e 30% ze œrodków 
gminy. Kosztorys ofertowy opiewa³ na wy¿sz¹ kwotê,
w zwi¹zku z czym powstan¹ wolne œrodki, które mog¹ byæ 
przeznaczone na budowê innych dróg na naszym terenie. Wójt 
proponuje, aby by³a to droga w Po¿ogu (Bimbrówka) i droga 
³¹cz¹ca ul. Po¿owsk¹ ze Star¹ Wsi¹. W tym kwartale we 
wszystkich wsiach odbêd¹ siê wybory so³tysów. Wyborów 
dokonali ju¿ mieszkañcy Po¿oga i Skowieszyna. Odbywaj¹ 
siê równie¿ zebrania sprawozdawcze OSP. We wszystkich 
wiejskich spotkaniach uczestniczy wójt i pracownicy 
samorz¹dowi. Przy Urzêdzie Gminy zosta³ powo³any zespó³ 
ds. wspó³pracy z Programem Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich, w sk³ad którego weszli pracownicy Urzêdu i radni. 
Wype³niaj¹c swoje has³o wyborcze (przypomnijmy, ¿e 
brzmia³o ono: „Nie straæmy tempa rozwoju”) wójt widzi 
potrzebê dalszej rozbudowy infrastruktury. Zaproponowa³ 
wiêc Radzie: dalsze kanalizowanie Koñskowoli (ulic: 
¯yrzyñskiej, M³yñskiej, Kurowskiej, Polnej), opracowanie 
projektu budowy wodoci¹gu, budowê kana³u burzowego na 
ulicy Kurowskiej oraz budowê wspomnianych wczeœniej dróg 
(w Po¿ogu i Koñskowoli).

W zwi¹zku z tym, ¿e zachodzi koniecznoœæ og³oszenia 
konkursu na dyrektora Gimnazjum, wójt zaproponowa³, aby 
Szko³ê Podstawow¹ w Koñskowoli i Gimnazjum po³¹czyæ
w Zespó³ Szkó³ z jednym dyrektorem naczelnym i zastêpcami 
ds. poszczególnych, po³¹czonych placówek. Takie 
rozwi¹zanie przynios³oby oszczêdnoœæ jednego etatu 
dyrektorskiego (obecnie w ka¿dej placówce jest dyrektor
i zastêpca). Decyzja o zamiarze reorganizacji musi byæ podjêta 
do koñca lutego (wynika to z przepisów oœwiatowych). 
Dyskusja na omawiany temat i ewentualne podjêcie uchwa³y 
w tej sprawie, bêdzie mia³a miejsce na lutowej sesji. Wójt 
zdementowa³ kr¹¿¹c¹ plotkê o likwidacji jeszcze w tym roku 
szko³y w Sielcach. Fakt, ¿e szko³a ta generuje du¿e koszty, 
szczególnie ogrzewania (które wynosz¹ tyle ile ogrzewanie 
szko³y w Skowieszynie, a budynek jest o wiele mniejszy), 
spowoduje na pewno powrót do dyskusji. Przypomnijmy, ¿e 
Rada poprzedniej kadencji rozwa¿a³a ju¿ tak¹ ewentualnoœæ
i wówczas zdecydowano, ¿e do tematu bêdzie mo¿na wróciæ 
dopiero po oddaniu do u¿ytku budynku dydaktycznego 
gimnazjum.

Mniej ulg i kursów
Kolejnym punktem obrad by³o wyra¿enie opinii na 

temat korzystania z us³ug Miejskiego Zak³adu Komunikacji
w Pu³awach. Na poprzedniej sesji przedstawiciel MZK 
stwierdzi³, ¿e w zamian za œwiadczenie us³ug na obszarze 

naszej gminy na obecnym poziomie, zak³ad oczekuje dotacji 
w wysokoœci 55 tys. z³. Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska postawi³a wniosek, aby 
kwotê dotacji dla MZK utrzymaæ na poziomie roku 
poprzedniego, tzn. 40 tys. z³, wprowadzaj¹c jednoczeœnie 
nastêpuj¹ce zmiany:
- likwidacjê bezp³atnych przejazdów „emkami” dla osób 

powy¿ej 75 lat, zastêpuj¹c je przejazdami ulgowymi – 50% 
ulgi ,

- likwidacjê nierentownych kursów w niedziele, soboty
i œwiêta w godzinach porannych i wieczorowych.
Problem by³ gor¹co dyskutowany, mia³ zwolenników

i przeciwników. Ostatecznie, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 
transport zbiorowy jest zadaniem w³asnym gminy, Rada 
Gminy w g³osowaniu (10 g³osów za, 4 przeciw) przyjê³a 
wniosek Komisji w formie opinii Rady.

Gdyby odst¹piono od dotowania MZK, na terenie gminy 
pozosta³yby tylko kursy rentowne.

Naprzeciw problemom alkoholowym
Rada uchwali³a jednog³oœnie Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Przed 
podjêciem tej uchwa³y, przewodnicz¹ca Komisji Marta Kozak 
przedstawi³a radnym zadania stoj¹ce przed Komisj¹ oraz 
sposób ich realizacji. W planie na obecny rok ujêto zadania:
- zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej dla osób 

uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin (m.in. 
kontynuowanie dzia³alnoœci „Punktu konsultacyjnego, 
szkolenie cz³onków komisji),

- udzielanie pomocy rodzinom, w których wystêpuj¹ 
problemy alkoholowe (kierowanie osób uzale¿nionych
i ofiar przemocy do odpowiednich instytucji, prowadzenie 
interwencji domowych, udzielanie pomocy materialnej 
uzale¿nionym podejmuj¹cym leczenie, finansowanie 
udzia³u w zlotach i spotkaniach terapeutycznych, 
finansowanie udzia³u dzieci w koloniach),

- prowadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej i edukacyjnej 
(m.in. realizacja programów profilaktycznych w szko³ach, 
prowadzenie œwietlic œrodowiskowych w szko³ach, 
organizowanie M³odzie¿owych Grup Abstynenckich na 
wsiach, wspó³organizowanie imprez z elementami 
profilaktyki przeciwalkoholowej),

- podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia 
dostêpnoœci spo¿ycia alkoholu (m.in. kontrolowanie miejsc 
sprzeda¿y i spo¿ywania alkoholu, opiniowanie wydawania 
zezwoleñ).

Bud¿et 2003
Do przed³o¿onego projektu bud¿etu na 2003 rok, który 

zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê 
Obrachunkow¹ w Lublinie, wójt z³o¿y³ uzasadnienie, 
przedstawiaj¹c jednoczeœnie radnym obecn¹ sytuacjê gminy
w porównaniu do roku poprzedniego. Z tego porównania 
wynika, ¿e planowane dochody obecnego roku s¹ ni¿sze od 
ubieg³orocznych (stanowi¹ 95% dochodów roku 2002), zaœ 
wydatki wy¿sze (101,8%). Ró¿nica miêdzy wydatkami
a dochodami stanowi¹ca niedobór, wynosz¹ca 1.546.992 z³, 
zostanie pokryta kredytem na budowê gimnazjum
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(921.808 z³) oraz wolnymi œrodkami obrotowymi
(625.184 z³). Przed³o¿ony bud¿et Rada przyjê³a 13 g³osami za, 
przy 1 wstrzymuj¹cym siê.

Szczegó³owo bud¿et Gminy Koñskowola na rok 2003 
przedstawia siê nastêpuj¹co:
Dochody – 11.143.095 z³, w tym m.in.:
- odp³atnoœæ mieszkañców za pobór wody – 161.200 z³,
- wp³ywy z gospodarki mieszkaniowej (dzier¿awa dzia³ek

i placów oraz wynajem lokali u¿ytkowych i mieszkalnych) – 
76.680 z³,

- wp³ywy z podatków od osób prawnych i fizycznych – 
3.594.761 z³,

- subwencja oœwiatowa – 4.123.809 z³,
- subwencja wyrównawcza do œredniej krajowej dochodów

w gminie na mieszkañca – 1.045.982 z³,
- subwencja rekompensuj¹ca podatek drogowy – 427.626 z³,
- dotacja na budowê sali gimnastycznej z MENiS – 320.00 z³;
- odp³atnoœæ za miejscówkê w przedszkolach – 68.000 z³,
- odp³atnoœæ za odbiór œcieków – 140.000 z³,
- dotacja na zadania zlecone (USC, obrona cywilna, zasi³ki, 

utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, oœwietlenie dróg) 
– 1.083.387 z³.

Wydatki – 12.690.087 z³, w tym m.in.:
- wytwarzanie i zaopatrzenie w wodê – 295.740 z³,
- budowa drogi w Lesie Stockim (udzia³ gminy) – 250.000 z³,
- administracja publiczna (utrzymanie Urzêdu Gminy, diety 

radnych, prowizje so³tysów, zadania zlecone) – 1.333.687 z³,
- utrzymanie jednostek OSP – 81.800 z³,
- obs³uga d³ugu publicznego (sp³ata odsetek od kredytów na 

budowê sali gimnastycznej i gimnazjum z oprocentowaniem 
5% oraz po¿yczki na kanalizacjê z oprocentowaniem 6%) – 
100.000 z³,

- wydatki na oœwiatê (wynagrodzenia i pochodne, wydatki 
rzeczowe, bie¿¹ce remonty, dowo¿enie uczniów do szkó³, 
SAPO) – 5.207.300 z³,

- kontynuacja budowy gimnazjum - 2.000.000 z³,
- przeciwdzia³anie alkoholizmowi – 65.000 z³,
- realizacja zadañ z zakresu opieki spo³ecznej – 1.237.998 z³, 

(w tym zadania w³asne gminy – 275.998 z³)
- przedszkola i œwietlice szkolne (zadanie finansowane

w ca³oœci ze œrodków gminy) – 830.600 z³,
- gospodarka œciekowa (koszt odprowadzania œcieków, 

podatek od sieci kanalizacyjnej, energia do przepompowni) 
– 205.772 z³,

- oœwietlenie ulic i dróg na terenie gminy – 232.000 z³,
- dotacja dla Gminnego Oœrodka Kultury i Biblioteki 

Publicznej (w tym remonty) – 426.670 z³,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Powiœlak” – 35.000 z³.

Gmina posiada prawo w³asnoœci do nastêpuj¹cego mienia 
komunalnego: grunty – 136 29 ha, budynki – 47, wodoci¹gi – 
58,7 km, sieæ kanalizacyjna ogó³em – 22.181,44 mb, œrodki 
transportowe – 10 szt., drogi gminne – 96,20 km (w tym 26,10 
km dróg utwardzonych i 70,10 km dróg gruntowych).

Plan pracy Rady
W planie pracy na rok 2003 Rada Gminy ujê³a nastêpuj¹ce 

tematy: rozpatrzenie mo¿liwoœci utworzenia Zespo³u Szkó³
w Koñskowoli i sprawozdanie z pracy Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej (luty), informacja na temat zebrañ wiejskich
i za³o¿eñ integracji z Uni¹ Europejsk¹ (marzec), rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2002 i udzielenie 
absolutorium (kwiecieñ), sprawozdania z pracy gminnych 
jednostek – Oœrodek Zdrowia i GOK (maj), uroczysta sesja 

inauguruj¹ca Dni Koñskowoli i Œwiêto Ró¿ (czerwiec lub 
lipiec), sprawozdanie za I pó³rocze i informacja nt. oœwiaty
w gminie (sierpieñ), inf. o stanie bezpieczeñstwa i ochrony 
przeciwpo¿arowej (wrzesieñ), inf. o stanie bezpieczeñstwa 
publicznego (paŸdziernik), sprawozdanie z realizacji 
inwestycji gminnych (listopad), podjêcie uchwa³ oko³o 
bud¿etowych (grudzieñ). Poza ramowym programem radni 
bêd¹ na ka¿dej sesji zajmowaæ siê aktualnymi sprawami
i podejmowaniem uchwa³ wynikaj¹cych z bie¿¹cej 
dzia³alnoœci gminy.

Interpelacje
W ramach tego punktu programu sesji, radni zg³aszaj¹ 

uwagi w imieniu swoich wyborców. Dotycz¹ one aktualnych 
problemów gospodarczych. Tym razem by³y to nastêpuj¹ce 
interpelacje i zapytania:
- Radna Zofia Skindzier - na ile prawdziwa jest sprawa 

segregacji œmieci (o czym poinformowa³ „Dziennik 
Lubelski”), kto posprz¹ta strasz¹c¹ brudem i ba³aganem 
posesjê na rogu ulic Lubelskiej i Krótkiej w Koñskowoli, 
czy mo¿liwe jest przed³u¿enie autobusu linii nr 10 do koñca 
Chrz¹chowa.

- Radny Henryk Bartuzi – zaproponowa³ opracowanie 
strategii rozwoju gminy i zatrudnienie osoby specjalizuj¹cej 
siê w pozyskiwaniu œrodków finansowych z zewn¹trz.

- Radny Zbigniew Zadura – prosi³ o „nacisk” na Powiatowy 
Zarz¹d Dróg, który nie zawsze utrzymuje w odpowiednim 
stanie drogê powiatow¹ Po¿óg- Celejów, co szczególnie 
przy trudnych warunkach pogodowych uniemo¿liwia 
przejazd t¹ drog¹.

- Radny Jan Szymañski – pyta³ o mo¿liwoœæ budowy 
kanalizacji w Skowieszynie.

Odpowiedzi na interpelacje
Odpowiadaj¹c na interpelacje radnych, wójt Stanis³aw 

Go³êbiowski poinformowa³: Zak³ad Us³ug Komunalnych
w Pu³awach zaproponowa³ zbiórkê selekcjonowanych œmieci 
(szk³o, plastik, makulatura) do worków, które musia³aby 
zakupiæ gmina. Jednoczeœnie zak³ad „Komunalnik” 
zaproponowa³ zbiórkê takich œmieci (bez dodatkowych 
kosztów worków) za 8,50 z³ miesiêcznie od jednego 
gospodarstwa. Sprawa ta bêdzie omawiana z mieszkañcami na 
zebraniach wiejskich. W przypadku wyboru drugiego 
wariantu, mieszkañcy poszczególnych miejscowoœci 
(wszyscy mieszkañcy danej wsi) musieliby wypowiedzieæ 
umowy podpisane z Zak³adem Us³ug Komunalnych. 
W³aœciciel brudnej posesji mieszka poza Koñskowol¹, Urz¹d 
Gminy wezwie go do uporz¹dkowania. Przed³u¿enie kursu 
autobusu linii nr 10 by³oby mo¿liwe tylko przy zwiêkszonej 
dotacji dla MZK.

Opracowanie strategii rozwoju gminy wi¹za³oby siê
z nak³adami finansowymi, dlatego do tej pory nie zosta³a 
podjêta taka decyzja. Nasze cele s¹ zawarte w strategii 
wojewódzkiej i s¹ one realizowane. Obecnie w Urzêdzie 
Gminy jest ju¿ zatrudniony pracownik, absolwent prawa, 
zajmuj¹cy siê spraw¹ pozyskiwania œrodków.

Wójt zaproponowa³ zaproszenie na sesjê przedstawiciela 
Powiatowego Zarz¹du Dróg, celem omówienia trudnych 
warunków na drogach powiatowych, przebiegaj¹cych przez 
gminê. Jednoczeœnie poinformowa³, ¿e Wojewódzki Zarz¹d 
Dróg wykona w tym roku na pewno zatoki i chodniki przy 
przystankach we Wronowie.

We wniosku o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu 
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Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, 
wœród trzech umieszczonych przez poprzedni Zarz¹d zadañ, 
znalaz³a siê równie¿ kanalizacja Skowieszyna. Jednak zbyt 
ma³a liczba mieszkañców wyrazi³a zgodê na budowê 
kanalizacji, dlatego przyznane œrodki z PFOŒiGW (póki co 
tylko w planie), wójt proponuje wykorzystaæ na realizacjê 
mniejszego zadania – kanalizacji Koñskowoli. Nie przekreœla 
to mo¿liwoœci kanalizacji Skowieszyna, jeœli zbierze siê du¿a 
liczba chêtnych, w tym roku mo¿e byæ opracowany projekt.

Mimo póŸnej pory rozpoczêcia obrad (godz. 14.00)
i podjêcia wielu wa¿nych decyzji, sesja przebieg³a bardzo 
sprawnie i zakoñczy³a siê oko³o godz. 19.00. Momentami 
przybiera³a nawet humorystyczny wydŸwiêk, co by³o 
niew¹tpliwie przerywnikiem na odprê¿enie. Sprawnoœæ obrad 
to zas³uga pani Przewodnicz¹cej Rady Ma³gorzaty Szpyry, 
która doskonale panowa³a nad atmosfer¹ i przebiegiem 
dyskusji. Prawd¹ jest, ¿e nie tylko muzyka, ale i obecnoœæ 
kobiet ³agodzi obyczaje.

Bo¿enna Furtak

13 grudnia 2002 r. szefowie pañstw wchodz¹cych w sk³ad Unii 

Europejskiej podjêli w Kopenhadze decyzjê o przyjêciu Polski do 

Unii. Ostatecznie sformu³owany Traktat Akcesyjny ma byæ 

podpisany 16 kwietnia br. W referendum (prawdopodobnie

8 czerwca) Polacy wypowiedz¹ siê na temat swojej woli 

przynale¿noœci do UE. Z dnia na dzieñ rozrasta siê akcja 

informacyjna, która ma na celu przybli¿enie zagadnieñ integracji 

europejskiej oraz udzielenie odpowiedzi na nurtuj¹ce spo³eczeñstwo 

pytania, w¹tpliwoœci i obawy. W ramach tej akcji, w naszej gminie 

organizowane jest spotkanie z osobami, które mia³y swój udzia³

w negocjowaniu polskiego stanowiska akcesyjnego. Tematy 

zaproponowane na spotkanie przez w³adze gminy to m.in.: dop³aty 

bezpoœrednie, sprawa emerytur rolniczych w Unii, mo¿liwoœci pracy 

Polaków w krajach unijnych, ¿¹danie zlokalizowania na terenie 

gminy Koñskowola zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego min. 500 osób.
Spotkanie odbêdzie siê w Gminnym Oœrodku Kultury 23 lutego 

(niedziela) o godz.10.30. Zapraszamy.

Tegoroczne spotkanie op³atkowe cz³onków Ko³a Gminnego 

Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, w dniu 26 stycznia, zosta³o 

po³¹czone z Walnym Zebraniem, w trakcie którego z³o¿ono 

sprawozdanie z dzia³alnoœci i dokonano wyboru nowego 

Zarz¹du. Na wstêpie, jako ¿e by³o to pierwsze spotkanie w tym 

roku, pop³ynê³y gor¹ce ¿yczenia noworoczne od goœci 

zaproszonych, wœród których nie zabrak³o wójta Stanis³awa 

Go³êbiowskiego.
Ustêpuj¹cy Zarz¹d kierowa³ prac¹ Ko³a od stycznia 1997 

roku. W sk³ad prezydium Zarz¹du wchodzi³y panie: Irena 

Stefanek- przewodnicz¹ca, W³adys³awa Gutowska – sekretarz 

i Eugenia Sykut – skarbnik. Ko³o na dzieñ 31 grudnia 2002 

roku liczy³o 382 cz³onków, z czego 106 uczestniczy³o

w Walnym Zebraniu. Zwi¹zek prowadzi bardzo szerok¹ 

dzia³alnoœæ w oparciu o fundusze pochodz¹ce z op³at 

cz³onkowskich. Jednym z podstawowych celów Zwi¹zku jest 

analizowanie sytuacji socjalno-bytowej cz³onków

i przychodzenie im, w miarê mo¿liwoœci, z pomoc¹ 

materialn¹. Z racji szczup³oœci œrodków s¹ to niewielkie 

zapomogi (70 z³) w wypadkach losowych. Drugie zadanie, 

czyli organizowanie ¿ycia kulturalnego, realizowane jest

z wielkim powodzeniem. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w okresie 

sprawozdawczym zorganizowano 18 wycieczek 

krajoznawczych, w których wziê³o udzia³ 739 osób, oraz wiele 

imprez kulturalnych z udzia³em miejscowych artystów 

pracuj¹cych w GOK. Sprawozdanie zosta³o przyjête

z aplauzem. Jednog³oœnie udzielono ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi 

absolutorium, które by³o wyrazem uznania za owocn¹

i rzeteln¹ pracê.
Walne Zebranie wybra³o nowy, tylko w czêœci zmieniony 

Zarz¹d. Na rzecz emerytów i rencistów w nowej kadencji 

pracowaæ bêd¹ same panie, w nastêpuj¹cym sk³adzie: 

przewodnicz¹ca – Irena Stefanek, sekretarz – W³adys³awa 

Gutowska, skarbnik – Halina Murat oraz cz³onkowie: Zofia 

Stêpieñ, Janina Sanecka, Czes³awa Namiêta, Irena Æwik³a, 

Halina Kraczkowska, Dominika Gêbal, Alina Panecka

i Cecylia Kowalik.
Przy okazji spotkania cz³onkom przekazano wa¿ne 

informacje, które my równie¿ przekazujemy, nieobecnym na 

zebraniu.
Osoby wstêpuj¹ce do Zwi¹zku p³ac¹ wpisowe w kwocie 2 z³ 

oraz op³acaj¹ wydanie legitymacji – 2 z³, miesiêczna sk³adka 

cz³onkowska wynosi 1,25 z³. Do ulgowych przejazdów kolej¹ 

uprawnieni s¹:
- emeryci, renciœci oraz ich wspó³ma³¿onkowie (na których 

pobierane s¹ dodatki rodzinne) - do 2 ulgowych przejazdów

w roku,
- opiekunowie towarzysz¹cy inwalidom I grupy 

wymagaj¹cym opieki – 95% ulgi,
- inwalidzi I grupy: w II klasie poci¹gów osobowych – 49% 

ulgi, w poci¹gach pospiesznych, ekspresowych i intersiti – 

37% ulgi. Do ulgowych przejazdów autobusami PKS 

uprawnieni s¹:
- opiekunowie inwalidów I grupy wymagaj¹cych opieki – 

95% ulgi,
- inwalidzi I grupy – 49% ulgi.

Z op³at  za u¿ywanie odbiorników radiowych

i telewizyjnych zwolnieni s¹ inwalidzi I grupy pobieraj¹cy 

rentê lub emeryturê oraz osoby, które ukoñczy³y 75 lat ¿ycia.

Zwieñczeniem Walnego Zebrania by³y nastrojowe wystêpy 

artystyczne. Wyst¹pili stali ulubieñcy emerytów – 

„Œpiewaj¹cy Seniorzy" i kabaret „Onufry”, a tak¿e solistka ze 

starymi i nieznanymi kolêdami – pani Helena Przygodzka.
Spotkanie op³atkowe by³o okazj¹ do ¿yczeñ, wspólnego 

œpiewu kolêd (i nie tylko) jak równie¿ konsumpcji 

wspania³ych ciast, upieczonych przez cz³onkinie Ko³a. 

Panuj¹ce j  t am a tmosfery  oraz  zaanga¿owania

w przygotowania, mo¿na tylko pozazdroœciæ.
Bo¿enna Furtak



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI6

W wielowiekowej tradycji Koœcio³a bardzo szczególny 
akcent k³adziono na tajemnicê obchodzonej 2 lutego 
Uroczystoœci Ofiarowania Pañskiego. Rytm ten znany
i obowi¹zuj¹cy w kulturze ludzi Starego Testamentu ma dla nas 
ogromne znaczenie. Bowiem misterium ofiarowania 
pierworodnego dla chwa³y Boga, znajduje sw¹ kontynuacjê na 
s³u¿bê Bogu, ka¿dej osoby zakonnej. Nic wiêc dziwnego, ¿e 
papie¿ Jan Pawe³ II ten w³aœnie dzieñ ustanowi³ dniem 
patronalnym wszystkich osób konsekrowanych, to znaczy 
poœwiêconych Bogu, ofiarowanych na wy³¹czn¹ s³u¿bê dla 
Niego.

Radosny klimat tego œwiêta, jak te¿ dziêkczynienie za dar 
¿ycia konsekrowanego daj¹ mi okazjê, aby zatrzymaæ siê nad 
darem Bo¿ego powo³ania i zaprezentowaæ pokrótce na ³amach 
„Echa” Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które 
przez swój 58 – letni pobyt wœród Was, wpisa³o siê ju¿ jakby na 
sta³e w koñskowolski pejza¿.

¯ycie zakonne nie jest wytworem samej ludzkiej myœli czy 
pragnieñ. Zainicjowane przez Ducha Œwiêtego, stanowi od 
pocz¹tku istnienia Koœcio³a jego zasadniczy trzon i – mo¿na by 
powiedzieæ – stanowi o jego jakoœci. To sam Chrystus da³ 
przyk³ad ¿ycia w doskona³ej czystoœci, ubóstwie
i pos³uszeñstwie Ojcu. To On – Mistrz z Nazaretu powiedzia³ do 
Piotra, Andrzeja, Mateusza i wielu innych „PójdŸ za mn¹”, a oni 
opuœcili wszystko i poszli za Nim.

Historia uczy, ¿e na przestrzeni wieków „Duch, który wieje 
kêdy chce” powo³a³ do ¿ycia wiele wspólnot zakonnych – 
mêskich i ¿eñskich – które we w³aœciwy sobie sposób 
realizowa³y idea³ naœladowania Chrystusa. Byli odwa¿ni ludzie, 
którzy opuszczali swoje rodziny, œrodowiska – œwiadomie 
rezygnowali z drogi ¿ycia ma³¿eñskiego i poœwiêcali ca³ych 

Od wielu, wielu lat, codziennie na ulicach Koñskowoli, w koœciele,

w szkole, spotykamy Siostry Zakonne, które s¹ uosobieniem dobroci, 

ludzkiej ¿yczliwoœci, spokoju i skromnoœci. Co pewien czas Ich twarze 

siê zmieniaj¹, bo do naszej parafii kierowane s¹ nowe Siostrzyczki. 

Jednak wymienione na wstêpie cechy towarzysz¹ Im wszystkim. 

Posiadaj¹ dar jednoczenia ludzi, potrafi¹ porozmawiaæ z ka¿dym, nie 

szczêdz¹c przy tym uœmiechu. Posiadaj¹ te¿ ukryte zdolnoœci, które 

ujawniaj¹ siê przy bli¿szym poznaniu. Jedn¹ z Sióstr, przebywaj¹c¹ od 

wakacji 2001 roku w Koñskowoli, jest Siostra Angelika Zofia 

Szymañska, która poza swoimi obowi¹zkami wynikaj¹cymi

z powo³ania, pracuje jako katechetka z dzieæmi w Po¿ogu. Jej energia

i poczucie piêkna owocuj¹ w formach artystycznych, wypracowanych 

wspólnie z dzieæmi. Pantomima, bo to jest w³aœnie ta forma, 

wystawiana przy okazji spotkañ noworocznych w szkole i na 

Przegl¹dach Artystycznych w GOK, wycisnê³a nie jedn¹ ³zê wzruszenia 

wœród widzów. Z racji przypadaj¹cego w lutym dnia osób 

konsekrowanych, poprosiliœmy Siostrê Angelikê o kilka s³ów refleksji

i historii.

siebie – swój czas i energiê, aby s³u¿yæ ludziom swoich czasów 
w ich konkretnych ¿yciowych potrzebach, aby modliæ siê, 
cierpieæ nieraz za innych. Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II
w przemówieniu na Jasnej Górze powiedzia³, ¿e: „Bez 
zgromadzeñ zakonnych, bez ¿ycia poœwiêconego Bogu poprzez 
œluby czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa, Koœció³ nie by³by
w pe³ni sob¹”. I wylicza Ojciec Œwiêty zadania apostolskie jakie 
pe³ni¹ siostry zakonne  - czêsto pos³uguj¹ ludziom chorym, 
starszym, kalekim, upoœledzonym. Otaczaj¹ opiek¹ dzieci 
nieuleczalnie chore, niechciane, porzucone. Z poœwiêceniem 
s³u¿¹ tym, do których nikt inny pójœæ nie chce. Nade wszystko 
jednak- stwierdza Papie¿ – zgromadzenia zakonne maj¹ byæ 
przez po³¹czenie pracy z modlitw¹, zbiornikami 
nadprzyrodzonej energii, któr¹ w niewidzialny sposób bêd¹ 
promieniowaæ na œwiat.

Tê w³aœnie prawdê doskonale rozumia³ Ojciec wielkiej 
rodziny zakonnej œw. Benedykt z Nursji, który przyj¹³ jako 
program ca³ego dnia w ¿yciu zakonników wielbienie Boga przez 
modlitwê i pracê – ora et labora.

Do wielu Zgromadzeñ zakonnych ciesz¹cych siê 
przynale¿noœci¹ do wielkiej rodziny benedyktyñskiej, nale¿y  
tak¿e Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, którego 
ja i moje wspó³siostry  pracuj¹ce w parafii Znalezienia Krzy¿a 
Œwiêtego w Koñskowoli, jesteœmy przedstawicielkami.

Zgromadzenie nasze zosta³o za³o¿one w 1917 roku na teranie 
Podola przez Siostrê Jadwigê Kulesza, w celu niesienia pomocy 
opuszczonym dzieciom i sierotom na ziemiach polskich
w trudnym okresie I wojny œwiatowej. Szczególnym 
charyzmatem Zgromadzenia wynikaj¹cym z potrzeby czasu, 
sta³a siê praca opiekuñczo – wychowawcza. W £ucku i Kowlu 
powsta³y dwa du¿e sierociñce.
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Nowy uk³ad granic po II wojnie œwiatowej zmusi³ Siostry do 
przeniesienia siê wraz z dzieæmi na tereny obecnej Polski. Jedn¹ 
z pierwszych placówek, które przejê³y Siostry by³a w³aœnie 
Koñskowola. I oto ju¿ ponad pó³ wieku, odk¹d dziêki otwartoœci 
ludzkich serc i ogromnej ¿yczliwoœci, nasze Zgromadzenie 
mo¿e pe³niæ s³u¿bê Bogu i ludziom na tym terenie.
Z biegiem lat Zgromadzenie zwiêkszy³o swój udzia³ w pracy 
apostolskiej pos³ug¹ katechetyczn¹ i parafialn¹. Obok 
powsta³ego po II wojnie œwiatowej domu w USA, 
zorganizowano placówki misyjne w Libii, Brazylii, Ekwadorze
i na Ukrainie. Obecnie Zgromadzenie liczy 305 Sióstr, posiada 
22 domy w kraju i 11 za granic¹. Dom generalny mieœci siê
w Otwocku ko³o Warszawy. Obok dwóch du¿ych domów opieki 
dla dzieci – w E³ku i Pu³awach, oraz przedszkoli – w Otwocku, 
Gdañsku i Borkowicach – istnieje kilkanaœcie placówek,
w których Siostry podejmuj¹ pracê katechetyczn¹ i parafialn¹.

Za³o¿ycielka naszego Zgromadzenia opieraj¹c ¿ycie na 
Regule œw. Benedykta pragnê³a, aby Chrystus by³ wzorem 
cichej pracy, ofiarnego poœwiêcenia i pokornej s³u¿by Bogu
i ludziom. „Modlitwa i praca”, to jakby dwa ramiona 
Benedyktynki Misjonarki, wznoszone do Boga w hymnie 
uwielbienia.

„Przechowujemy nasz skarb w naczyniach glinianych”
/2 Kor 4,7/. Rzeczywiœcie jest w ¿yciu tak, ¿e garncarz 
wykonuj¹c z gliny przeró¿ne przedmioty, chce im daæ konkretny 
kszta³t, by jak najlepiej spe³nia³y swe zadania. W sposób 
szczególny – przez analogiê – dzie³o to odnosi siê do naszego 
¿ycia, za które jesteœmy odpowiedzialni. Tym kszta³towaniem 
glinianych naczyñ naszego ¿ycia jest w klasztorze czas formacji. 
Stawia sobie ona za cel przygotowanie do ¿ycia zakonnego
i ca³kowitego oddania siê Bogu i Koœcio³owi, tak by skarb, który 
nosi w sobie ka¿da Siostra, nigdy odt¹d nie uleg³ zniszczeniu.
W tym czasie Siostra przygotowuje siê do nieodwracalnego 
oddania siê Bogu przez z³o¿enie œlubów czystoœci, ubóstwa
i pos³uszeñstwa ju¿ na zawsze. Œlubowaæ czystoœæ, ubóstwo
i pos³uszeñstwo - to jest to samo – co by mo¿na zmieœciæ
w jednym s³owie – œlubowaæ mi³oœæ Bogu. A œlubowaæ mi³oœæ 
Bogu, to poœlubiæ równie¿ Boga w ka¿dym jednym cz³owieku. 
To oddaæ Mu to , co siê ma najdro¿szego, to znaczy – siebie, 
swoj¹ gotowoœæ.

To prawda, czasem podziwiamy to, ¿e m³oda dziewczyna jest 
zdolna opuœciæ wszystko, najbli¿szych i iœæ do zakonu. Historia 
ka¿dego Bo¿ego wezwania ma coœ w sobie z chwili 
Zwiastowania. Oto dzisiejszy Nazaret – m³oda dziewczyna za 
biurkiem sekretarki, za lad¹ sklepow¹, czy te¿ wyrwana prosto

z klasy szkolnej. Ale tylko Maryja z Nazaretu zosta³a wezwana 
w tak niezwyk³y sposób. Ani do mnie, ani do moich Sióstr nie 
przyszed³ Anio³. Bóg przemówi³ w bardzo zwyk³y sposób. 
Czasem by³ to g³os kap³ana, czasem spotkanie z Siostr¹ 
zakonn¹, a czasem, co jest wiêkszym cudem ni¿ przybycie 
Anio³a – Bóg nie pos³u¿y³ siê ¿adnym poœrednictwem. Sam,
w sobie tylko wiadomy sposób, zaszczepi³ w serce cz³owieka 
nieopisan¹ i nieugaszon¹ têsknotê, która w koñcu przywiod³a go 
do furty klasztornej, choæby nie wiem jak cz³owiek broni³ siê 
zawziêcie. 

To nie takie proste, rozpoznaæ g³os Pana i przyj¹æ Jego 
propozycjê. Nawet Maryja mia³a swoje w¹tpliwoœci. Ale 
zwyciê¿y³a w Niej ufnoœæ i wiara w to, ¿e u Boga nie ma nic 
niemo¿liwego. Tak, nie ma nic niemo¿liwego -  bo oto strojna 
dziewczyna potrafi zostawiæ szafê pe³n¹ sukienek, inna 
przerwie studia, jeszcze inna odejdzie w samym œrodku 
karnawa³u. Trudno poj¹æ, dlaczego w³aœnie ja. Ani lepsza, ani 
pobo¿niejsza, ani zdolniejsza od moich kole¿anek. Chrystus 
jednak wie, jestem Mu potrzebna. On pragnie mojego serca nie 
dzielonego z inn¹ osob¹, mojego czasu, moich r¹k.

Koœció³ uczy, ¿e ¿ycie zakonne jest wynikiem dzia³ania 
Ducha Bo¿ego w œwiecie, jest darem Boga dla Koœcio³a i z tego 
daru korzystaj¹ wszyscy ludzie. Dlatego te¿ wszyscy s¹ 
odpowiedzialni za to ile i jakie bêd¹ powo³ania kap³añskie, 
zakonne. Ta troska o powo³ania jest miernikiem religijnoœci 
danego narodu.

Równie¿ i dzisiaj staje Chrystus i zaprasza do wy³¹cznej 
s³u¿by Jemu. Czy zawsze znajdzie pozytywn¹ odpowiedŸ? Czy 
znajd¹ siê ludzie gotowi przyjœæ z pomoc¹ w realizacji tego 
powo³ania?

Ojciec œw. Jan Pawe³ II wzywa- nie bójcie siê powiedzieæ – 
tak. Nie lêkajcie siê zaufaæ mi³oœci, pos³uchajcie Chrystusa, gdy 
wo³a – pójdŸ za mn¹. 

Chcia³abym zakoñczyæ tê moj¹ wypowiedŸ ¿yczeniem, aby 
wszyscy wezwani docenili wartoœæ daru z³o¿onego w ich rêce 
przez Chrystusa, i aby nie t³umili w sobie g³osu powo³ania
i poszli za nim.

¯yczê równie¿, aby wynikiem tej odwa¿nej zgody, by³a 
radoœæ i szczêœcie p³yn¹ce z Chrystusowego wybrania. Niech 
Jezus nigdy nie posk¹pi mocy i zapa³u w opowiadaniu 
Ewangelii i nieustaj¹cej s³u¿bie Bogu i bliŸnim. Niech nie 
posk¹pi swej mocy tym wszystkim, do których tak jak  i do mnie 
ju¿ powiedzia³, albo mo¿e dopiero powie – pójdŸ za mn¹!

Siostra Angelika Zofia Szymañska OSB

Pod koniec 2002 roku, wœród nowoœci wydawniczych ukaza³a siê 
ksi¹¿ka pt. „Rozpoznaæ sektê”, której autorem jest Marcin Pytlak – 
m³ody cz³owiek rodem z Koñskowoli. Ksi¹¿kê wydano za zgod¹ Kurii 
Metropolitarnej w Lublinie. Praca ta usi³uje ukazaæ prawdê o tych 
ludziach, którzy przeszli przez koszmar manipulacji i terroru, ci¹g³ego 
strachu oraz irracjonalnych lêków, ludzi, którym w koñcu uda³o siê 
wyrwaæ ze wspó³czesnych obozów pracy. W przedmowie, napisanej 
przez o. dr Ireneusza S³awomira Ledwonia  OFM, czytamy:

„Autor ksi¹¿ki ukoñczy³ w 2002r. studia teologiczne na Wydziale 
Teologii KUL. Trzeba przyznaæ, ¿e Pan Marcin Pytlak podj¹³ siê 
ambitnego i nie³atwego dzie³a napisania pracy o charakterze 
interdyscyplinarnym, tworz¹c syntezê ca³ej, mo¿na powiedzieæ, 
wspó³czesnej polskojêzycznej wiedzy na temat sekt. Daje to 
wielop³aszczyznowy i wielowymiarowy obraz zjawiska okreœlanego 
mianem „sekty” (obraz pe³ny chyba d³ugo jeszcze nie bêdzie mo¿liwy ze 
wzglêdu na powstaj¹ce wci¹¿ nowe sekty, coraz bardziej zró¿nicowane 

zarówno w swej strukturze, jak i sposobach dzia³ania), wszechstronnie 
opisanego i zilustrowanego – co jest niezwykle wa¿ne i ukonkretnia 
treœæ pracy – wieloma przyk³adami sekt dzia³aj¹cych na terenie Polski, 
metod ich dzia³ania, werbowania adeptów, destrukcyjnego wp³ywu 
cz³onków itd. Jestem przekonany, ¿e mimo doœæ du¿ej liczby opracowañ 
dotycz¹cych konkretnych sekt, ma³o jest takich, które podejmuj¹ siê 
w³aœnie wieloaspektowego w sensie naukowym ujêcia zjawiska; praca 
Pana Pytlaka niew¹tpliwie takie kryteria spe³nia. W zwi¹zku z nie tylko 
ustaj¹cym, ale wci¹¿ wzrastaj¹cym zagro¿eniem ze strony sekt, 
kompetentnej literatury nigdy nie doœæ na pó³kach ksiêgarskich, 
dlatego te¿ s¹dzê, ¿e niniejsza publikacja mo¿e byæ zarówno 
interesuj¹ca, jak i po¿yteczna oraz przydatna – tak¿e dla dzia³alnoœci 
Koœcio³a na tym polu. Gratuluj¹c autorowi tego osi¹gniêcia wypada 
mu ¿yczyæ nieustawania w wysi³kach pog³êbiania zdobytej wiedzy
i aktywnej dzia³alnoœci na rzecz ochrony wierz¹cych przed 
niebezpieczeñstwem niesionym przez sekty.

Ireneusz S. Ledwoñ OFM

Ksi¹¿kê „Rozpoznaæ sektê” mo¿na ju¿ wypo¿yczyæ w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Koñskowoli. Mo¿na j¹ te¿ kupiæ, równie¿
w Bibliotece. Kosztuje 16,50 z³.



Ma³gosiê. Dziewczynka zmiesza³a siê trochê, jednak 
odpowiedzia³a. Mam na imiê Ma³gorzata, ale mów mi Gosia.
I tak zapoznali siê ze sob¹. Zostali przyjació³mi w tej dziwnie 
spokojnej krainie.

Ma³gosiê ca³y czas nurtowa³y niezliczone pytania. No bo 
sk¹d niby mia³a wiedzieæ co siê takiego sta³o, ¿e nagle zmieni³y 
siê pory roku, jej odzie¿, otoczenie? Nie wiedzia³a. Mo¿e to 
czary – myœla³a sobie dziewczynka. Jednak nie zawraca³a 
sobie tym g³owy.

Pewnego dnia, gdy szli jedn¹ z ³¹k razem z Mixi, Ma³gosia 
ujrza³a swoje stare, zniszczone sanki. Pobieg³a zaraz do nich, 
przytuli³a je. - Mixi, jednak nie wszystko siê zmieni³o. 
Widzisz? To s¹ moje sanki, na których zje¿d¿a³am z górki, 
tylko... gdzie górka? Popatrzy³a na kotka, który jakby siê 

zmiesza³. Mixi – czy ty 
kochasz swoich rodziców? 
zapyta³a. A czy ty swoich 
kochasz? odpowiedzia³ jej 
pytaniem kiciuœ.  Jego 
ogonek porusza³ siê to
w jedn¹, to w drug¹ stronê. 
Ma³gosia popatrzy³a na 
niebo. Myœla³a o tym jak 
codziennie sama szykowa³a 
siê do szko³y, przychodzi³a 
do pustego domu, jak 
p r z y s ³ u c h i w a ³ a  s i ê  
k o l e ¿ a n k o m ,  k t ó r e  
opowiada ³y  o  swoich  
rodzicach, a ona hamowa³a 
³ zy  smutku .  P ragnê ³a  
us³yszeæ choæ jedno czu³e 
s³owo, powiedzia³a zupe³nie 
co innego – oni mnie nie 
kochaj¹ - wypowiedzia³a 

szorstko przez zaciœniête zêby, oni, oni nigdy nie maj¹ dla mnie 
czasu, wci¹¿ tylko praca i praca. Nawet  gdybym by³a chora nie 
przejêli by siê zbytnio. Ja, ja prosi³am Boga o to, by mnie 
dostrzegli, ale widocznie mnie nie wys³ucha³. Przy tych 
ostatnich s³owach rozp³aka³a siê. Ja ich kocham, kocham jak 
potrafiê, tylko nie umiem im tego okazaæ. Jej oczy spojrza³y 
uwa¿nie na Mixiego. Siedzia³ na murawie, a zêby szczerzy³
w uœmiechu. No S³onko – odezwa³ siê wreszcie – nie czas na 
smutki, twoi rodzice czekaj¹ na ciebie. ChodŸ! poci¹gn¹³ 
Ma³gosiê za rêkê i razem z ni¹ pobieg³ w t¹ stronê lasu, w której 
dziewczynka nigdy nie by³a. Po d³ugiej wêdrówce doszli do 
wielkiego ¿ywop³otu. Mixi wyj¹³ coœ z dziwnej, ma³ej 
szkatu³ki z kolorowymi kuleczkami na wieczku. Szkatu³ka 
sta³a na ma³ym pagórku. Tê rzecz ze szkatu³ki poda³ Ma³gosi. 
Gosiu – powiedzia³ – to jest talizman szczêœcia, najmocniej 
dzia³a zim¹, otula serca ludzi ciep³¹ ko³dr¹ uczuæ, aby nie czuli 
siê samotni oraz nie kochani. Noœ go zawsze na szyi – i za³o¿y³ 
jej talizman na szyjê. By³ to ma³y kryszta³ek w kszta³cie 
gwiazdki, a w œrodku niej pada³ œnieg. Ma³gosia nie mog³a 
oderwaæ od niej oczu, jednak jakaœ nieopisana si³a ci¹gnê³a j¹ 
do ¿ywop³otu. Spojrza³a na niego, wygl¹da³ ca³kiem 
zwyczajnie, ale kry³ w sobie jak¹œ tajemnicê.
- Czy mogê tam podejœæ? Zapyta³a i wskaza³a palcem na 
¿ywop³ot. Us³ysza³a – bardzo ciê proszê, tak mo¿esz, tylko 
pamiêtaj, s¹ tam drzwi, wejdŸ do nich. Mixi wypowiada³ te 
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Choinka by³a ju¿ wystrojona. D³ugie, z³ociste ³añcuchy 
otula³y zielone ga³¹zki, na których wisia³y ró¿nokolorowe 
bombki i cukierki. Na samym szczycie wisia³a gwiazda,
w kolorze z³otym.

Ma³gosia patrzy³a na ni¹ z zachwytem, nie mog¹c oderwaæ 
od niej oczu.

By³a jedynaczk¹. Mama i tata pracowali w ci¹gu dnia
i w domu musia³a radziæ sobie sama. Na œwiêta mama bra³a 
trochê wolnego, aby przygotowaæ wieczerzê. Jednak to 
Ma³gosia ubra³a choinkê i zrobi³a stroik. Teraz kiedy ju¿ 
skoñczy³a, mog³a pójœæ na sanki.

W jej maleñkiej wsi by³a 
tylko jedna du¿a górka. 
Ka¿dy nazywa³ j¹ Diabelsk¹ 
Gór¹, gdy¿ by³o tam sporo 
zakrêtów i wyskoków. 
Ma³gorzata ubra³a siê ciep³o 
i  z a m k n ¹ w s z y  d r z w i  
wybieg³a na dwór. Jej sanki 
sta³y przy magazynku. By³ to 
ju¿ stary i zu¿yty pojazd, ale 
dziewczynka bardzo je 
l u b i ³ a .  K o l o r  m i a ³ y  
jasno¿ó³ty, a trzyma³o siê je 
za gruby, bia³y sznurek, na 
tyle d³ugi, aby dziewczynka 
mia³a od sanek spory odstêp.

By³ to akurat dzieñ Wigilii 
i Ma³gosia nie chcia³a siê 
spóŸniæ na posi³ek. Posz³a 
w¹sk¹ dró¿k¹, prowadz¹c¹ 
na strom¹ Diabelsk¹ Górê. Kiedy znalaz³a siê na wierzcho³ku, 
usiad³a na saneczki, odepchnê³a siê nó¿kami i zjecha³a. Œwiat 
wirowa³ wokó³ niej, drzewa wydawa³y siê tañczyæ, a œnieg 
odsuwaæ. Nagle poczu³a ból i wszystko zrobi³o siê czarne. Gdy 
siê obudzi³a, zda³a sobie sprawê, ¿e le¿y na gêstej murawie, 
wœród wspania³ej woni kwiatów, szumu drzew i paproci. Nie 
mia³a te¿ na sobie ko¿uszka, ani kozaczków i ciep³ej czapki. 
W³osy jej targa³ wiatr. Na sobie mia³a krótk¹, ró¿ow¹ sukniê na 
rami¹czkach, a nó¿ki by³y bose. Wsta³a i zaczê³a rozgl¹daæ siê 
woko³o. Panowa³ tu mi³y spokój. S³ychaæ by³o tylko szum 
drzew i szemranie strumyka. Pod stopami czu³o siê miêkk¹ 
trawê, a w powietrzu woñ kwiatów i owoców. I nagle poczu³a 
czyjeœ dotkniêcie. Odwróci³a siê i spojrza³a w dó³. Obok niej 
sta³ ma³y, bia³y kotek, z tak samo ma³ym ogonkiem, tyle ¿e
z czarn¹ ³atk¹. Kotek ten najnormalniej w œwiecie tupa³ ³apk¹
i pogwizdywa³.
- Jaki mi³y kotek – powiedzia³a Ma³gosia, takiego to jeszcze nie 

widzia³am.
- Jestem zwyk³ym, tutejszym kotem, odpowiedzia³ kot, ale ty 

nie jesteœ tutejsza, widaæ to po tobie.
Ma³gosia zdziwi³a siê jeszcze bardziej. Kot, który mówi – 
pomyœla³a, ale zaraz potem zapyta³a – jak masz na imiê kiciu? 
Kotek popatrzy³ na ni¹, przesta³ tupaæ ³apk¹ i pogwizdywaæ. 
Przez chwilê milcza³. Mam na imiê Mixitixi, ale mo¿esz do 
mnie mówiæ Mixi. A ty jak masz na imiê? – tu popatrzy³ na 



i zapewne szkodliwe dla cery miejsce?
- Œwiêta, a w zasadzie ich brak.
- Wiêc zosta³a pani zwolniona z posady drzewka 

bo¿onarodzeniowego?
- Mo¿na to tak nazwaæ.
- Czy nie zechcia³aby pani zwierzyæ siê ca³kiem przypadkowej 

osobie z trapi¹cych j¹ problemów? Wed³ug najwiêkszych 
autorytetów w dziedzinie psychologii to pomaga odzyskaæ 
pogodê ducha i wiarê we w³asne mo¿liwoœci – zaproponowa³ 
kot z min¹ tak dostojn¹, jakby to on by³ jednym
z nich.

- W zasadzie nie powinnam...
- Bêdê zaszczycony.
- No dobrze. Wiêc pos³uchaj – wci¹gnê³a powietrze i zaczê³a 

opowieœæ:
Wykie³kowa³am w niewielkim lesie pod Warszaw¹. Mia³am 

szczêœliwe dzieciñstwo wraz z kilkoma tysi¹cami moich sióstr 
i braci. ¯y³o nam siê dobrze. Ziemia by³a ca³kiem znoœna, 
robactwa te¿ nie za wiele. Jednym s³owem: wszystko to, czego 
mog³a oczekiwaæ od ¿ycia zdrowa na ciele i umyœle jod³a. 
Jednak nie by³o mi dane spokojne ¿ycie. Po kilku latach 
zawita³a w te strony rodzina zawziêcie poszukuj¹ca 
odpowiadaj¹cego ich gustowi drzewka. Los chcia³, ¿e pad³o 
w³aœnie na mnie. Trochê bola³o, jak mnie œcinali. Trafi³am do 
ich mieszkania. Normalne M-3. ¯adne luksusy. Wstawiono 
mnie do wiadra z wod¹ i postawiono w k¹cie. Powyw³óczyli 
jakieœ szklane bañki i plastikowe ³añcuchy. Wygl¹da³am jak 
pajac, ale to jeszcze nic. Narzucili na mnie œwiate³ka. Ale na 
pewno ruskie, bo nie raz i dwa porz¹dnie mn¹ telepnê³o. 
Koszmar zacz¹³ siê, jak rodzice wyszli z pokoju. Te przeklête 
bachory chcia³y koniecznie sprawdziæ moj¹ wytrzyma³oœæ 
termiczn¹. Dobrze, ¿e nie spali³y domu. W Wigiliê pani domu 
po³o¿y³a pode mn¹ prezenty dla swoich pociech. Po kolacji 

wszyscy sk³adali sobie 
¿yczenia. Piêkny to by³ 
obrazek. A¿ ³za siê w oku 
kreci. Ale jak mieæ pecha to 
pe³n¹ gêb¹. Sta³am blisko 
kaloryfera. Jakoœ specjalnie 
gor¹cy to on nie by³, ale 
swoje zrobi³. Podesch³am 
ociupinkê, a domownikom to 
ju¿ siê nie spodoba³o. Nie 
nazywali mnie ju¿ „piêknym 
d r z e w k i e m ”  t y l k o  
„obeschniêtym koœlawcem”. 
O  u p i ê k s z a n i u  d o m u  
podczas œwi¹t nie pamiêta³ 
ju¿ nikt. I tak znalaz³am siê 
tutaj.
- To smutne – przytakn¹³ kot. 
– To naprawdê bardzo 
smutna historia.

Zapad³a grobowa, nie 
p r z e r y w a n a  ¿ a d n y m  

dŸwiêkiem cisza. Koj¹ce nicniemówienie przerwa³ warkot. 
Nieopodal zatrzyma³a siê œmieciarka. Dwóch ZUK-owców 
przepêdzi³o kota i zabra³o siê za wynoszenie œmieci.

- Muszê poszukaæ innego œmietnika. Tu raczej nic nie znajdê.
A to gadanie, aby zaostrzy³o mi apetyt – mrukn¹³ do siebie.
I poszed³ powoli, aczkolwiek dystyngowanie, jak to potrafi¹ 
tylko koty.

Grzegorz Fajbuœ kl. IIIb Gimnazjum w Koñskowoli
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s³owa merdaj¹c ogonem i pogwizduj¹c tak jak kiedyœ. 
Ma³gorzata podesz³a do ¿ywop³otu i zobaczy³a cztery pary 
drzwi. Jedne by³y niebieskie, drugie czerwone, trzecie zielone, 
a czwarte bia³e. Ta nieludzka si³a ci¹gnê³a j¹ do drzwi 
zielonych. Nacisnê³a klamkê i wesz³a do œrodka. By³o tak 
jasno, ¿e musia³a zamkn¹æ oczy. Kiedy je otworzy³a, ukaza³y 
jej siê bia³e, nagie œciany. S³ychaæ by³o ci¹gle pik – pik, pik – 
pik, nagle us³ysza³a swoj¹ matkê. – Panie doktorze obudzi³a 
siê!, jak na zawo³anie przy ³ó¿ku znalaz³ siê i pan doktor
i mamusia. Kiedy siê ju¿ wszystko wyjaœni³o Ma³gosia 
dowiedzia³a siê, ¿e zje¿d¿aj¹c z górki zawadzi³a o korzeñ
i wjecha³a na drzewo. Przewieziono j¹ do szpitala. Teraz 
siedzia³a na ³ó¿ku i rozmyœla³a. A wiêc to tylko mi siê œni³o – 
pomyœla³a. Jednak zrobiwszy jeden ruch us³ysza³a cichy 
dŸwiêk. Nie! Nie! To nie by³ sen. Mia³a na szyi podarunek 
Mixiego. Mój talizman – wyszepta³a – mam go na szyi. A wiêc 
to nie by³ sen. To nie by³ sen!

Nazajutrz mog³a ju¿ wyjœæ do domu. By³y to jej 
najpiêkniejsze Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Ka¿dy j¹ tuli³, 
pieœci³. Nareszcie mia³a to, czego pragnê³a najbardziej – 
prawdziwy dom. Rok póŸniej na œwiat przyszed³ braciszek 
Ma³gosi, którego nazwano Karol.

Gosia czêsto myœla³a o swojej bardzo dziwnej przygodzie.
I wiecie, do jakiego dosz³a wniosku? Niestety wam nie 
powiem, musielibyœcie siê o to zapytaæ sam¹ Ma³gosiê.

Anna  Sz lendak ,  l a t  12 ,  Szko ³a  Pods tawowa
w Skowieszynie

Choinka
W brudnym miejskim œmietniku le¿a³a choinka. Nie za 

wysoka, nie za niska, taka w sam raz. Ig³y z niej ca³kiem ju¿ 
opad³y, tylko gdzieniegdzie wystawa³a kêpka po¿ó³k³ych 
szpilek. Nie wygl¹da³a na zbyt zadowolon¹ ze swojego 
po³o¿enia. Przechadza³ siê 
tam równie¿ kocur. By³ zbyt 
leniwy, aby zapolowaæ na 
przeds tawic ie la  rzêdu  
gryzoni, jednak jego kocia 
duma nie pozwala³a mu siê 
do tego przyznaæ. Miêkkim 
krokiem przechadza³ siê 
miêdzy kub³ami i z min¹ 
wybitnego degustatora 
zagl¹da³ do ka¿dego z nich. 
Podczas tego absorbuj¹cego 
ca³¹ koci¹ uwagê zajêcia 
nawet nie zauwa¿y³, kiedy 
jego uroczy pyszczek 
wyl¹dowa³ w kêpce igie³.
- Jasny gwint! Kto tu 

wywali³ te przeklête kolki? 
O o .  P a r d ¹ s i k ,  n i e  
z a u w a ¿ y ³ e m  p a n i .  
Przepraszam za maniery, 
ale nieczêsto zdarza mi siê, 
¿e siê tak wyra¿ê pakowaæ nosa w nie swoje sprawy.

- Nic nie szkodzi – odpar³a choinka. To raczej moja wina, 
niestety nic na to nie poradzê.

- Ale gdzie¿ siê podzia³o moje dobre wychowanie. Nazywam 
siê Chester. A pani godnoœæ?

- Choinka. Po prostu Choinka.
- A wiêc, pani Choinko. Jakie¿ to sprawy sprowadzaj¹ tak 

zacn¹ osobê w to jak¿e nieodpowiednie dla pani urody
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Ostatni tydzieñ i pierwsze dni lutego up³ynê³y uczniom 
wszystkich typów szkó³ naszego województwa w atmosferze 
relaksu i wypoczynku. Nadesz³y bowiem upragnione ferie. 
Szkoda tylko, ¿e mimo zimowej pory nie dopisa³a pogoda
i amatorzy sportów zimowych musieli korzystaæ raczej
z wirtualnych i komputerowych skoczni i stoków ni¿
z naturalnych.

Wychodz¹c naprzeciw sytuacji, Gimnazjum w Koñskowoli, tak 
jak ka¿dego roku, przygotowa³o dla swoich uczniów bogat¹ ofertê 
zajêæ na czas zimowej przerwy. Ka¿dego dnia w szkole odbywa³y 
siê zajêcia prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum – zarówno 
sportowe, informatyczne jak i edukacyjne, w których mogli braæ 
udzia³ uczniowie naszego Gimnazjum i nie tylko. Tegoroczna 
oferta edukacyjna skierowana zosta³a przede wszystkim do 
uczniów klas III, których czekaj¹ w najbli¿szej przysz³oœci
(19 i 20 lutego) próbne egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy na 
zakoñczenie nauki w gimnazjum w maju br. Wobec powy¿szego 
uczniowie klas III mieli mo¿liwoœæ uzupe³niæ wiedzê rozwi¹zuj¹c 
pod okiem swoich nauczycieli testy gimnazjalne z przedmiotów 
humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. Szkoda, ¿e 
tylko skromna grupa uczniów chcia³a skorzystaæ z tej szansy.

Uczniowie z m³odszych klas Gimnazjum odwiedzali szko³ê 
g³ównie z powodu zainteresowania pracami nad udzia³em
w kolejnej edycji „Turnieju wiedzy, umiejêtnoœci i sprawnoœci”, 
znanego powszechnie pod nazw¹, „Gimnazjady”, która odby³a siê 
w Piotrowicach. W naszej szkole wielki wk³ad w przygotowania 
tej akcji mieli : Urszula Paluch, Joanna Kopiñska, Henryka 
Zubrzycka, Genowefa Flis, Halina Mrozek, Iwona Stefanek, 
Izabela Czerwonka, Ma³gorzata Matraszek, El¿bieta Owczarz, 
Grzegorz Próchniak, Pawe³ Pytlak,  Wojciech Krasiñski, Andrzej 
Szymajda, Tomasz Wiercigroch, Grzegorz Kozak i pisz¹cy te 
s³owa. Obok gospodarza imprezy w Gimnazjadzie 2003 udzia³ 
wziê³y gimnazja z Koñskowoli, Markuszowa, Sadurek i ̄ yrzyna. 
Dru¿yny z wymienionych szkól rywalizowa³y  ze sob¹
w konkurencjach wiedzowych, umiejêtnoœciowych i sportowych, 
zgodnie z g³ównym has³em imprezy. Mimo tego, ¿e do 
Gimnazjady przygotowywaliœmy siê oko³o 12 dni, to ca³y nasz 
wysi³ek stan¹³ pod znakiem zapytania 6 lutego rano, kiedy to 
okaza³o siê , ¿e wobec nag³ego ataku zimy mo¿emy mieæ k³opoty
z dotarciem do Piotrowic. Na szczêœcie dla nas  skoñczy³o siê 
tylko na strachu i bez wiêkszych problemów zjawiliœmy siê
w Piotrowicach na godzinê przed czasem. Motywem przewodnim 

tegorocznego turnieju by³a integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹, 
wobec czego i wiêkszoœæ zadañ tzw. wiedzowych, nawi¹zywa³a 
do tego tematu. Dyktando o tematyce integracji z UE, analiza 
tekstu dotycz¹cego historii Unii, znajomoœæ literackich nagród 
Nobla z krajów unijnych, rozpoznawanie najwa¿niejszych 
budowli europejskich i ³¹czenie w grupy symboli pañstw Unii 
(flaga, miasto, rzeka, marka samochodu) - to zadania, z którymi 
nasza dru¿yna w sk³adzie : Monika Kuœmierz, Joanna Adamiec, 
Monika Su³ek, Katarzyna Szpyra, £ukasz Piech i Bartek Szpyra, 
poradzi³a sobie bezb³êdnie. Nieco gorzej tego dnia wiod³o siê 
naszym sportowcom (konkurencje: rzuty do kosza, krêgle, 
przeci¹ganie liny, odbijanie pi³ki siatkowej desk¹, odbijanie pi³ki 
no¿nej g³ow¹ w parach i hoola hop) , ale tu na wielkie wyró¿nienie 
zas³u¿yli Kamil Namiêta (rzuty do kosza) i Aneta Tarkowska 
(krêcenie hoola hop). Brawurowo odtañczone tango przez Monikê 
Kuœmierz i Bartka Szpyrê, efektownie wykonana pieœñ biesiadna 
(„Hej Soko³y”) przez Katarzynê Matraszek przy pomocy 
wszystkich osób z naszej ekipy i najlepiej prezentuj¹ca siê grupa 
naszych kibiców (nie tylko wizualnie ale i g³osowo) by³y 
dope³nieniem naszych osi¹gniêæ w tegorocznej edycji 
Gimnazjady. Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami 
organizatorów zrezygnowano z oficjalnego punktowania 
poszczególnych konkurencji celem wywo³ania zwyciêzcy
(wg naszych obliczeñ zajêliœmy II miejsce ustêpuj¹c tylko 
Piotrowicom) - zdecydowano siê za to na przyznawanie nagród za 
poszczególne konkurencje najlepszym dru¿ynom oraz jednakowe 
nagrody dla wszystkich szkó³ uczestnicz¹cych w zawodach 
(programy multimedialne z j. angielskiego, obs³ugi komputera
i ró¿nych dziedzin wiedzy na poziomie gimnazjum, mapki 
geograficzne/. Ponadto dru¿yny otrzyma³y koszulki sportowe, 
d³ugopisy i przybory sportowe. Po wrêczeniu nagród nasze 
dru¿yny i kibice (podobnie jak pozostali) udali siê na obiad 
sponsorowany przez Radê Rodziców Gimnazjum. Potem 
rozpoczê³a siê dyskoteka, na której planowaliœmy zostaæ do
godz. 19, ale ze wzglêdu na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê pogodow¹ 
opuœciliœmy Piotrowice 1,5 godziny wczeœniej. Gimnazjada
w Piotrowicach po raz kolejny (dla naszego gimnazjum po raz 3) 
pokaza³a jak bardzo potrzebne s¹ tego typu akcje, wyzwalaj¹ce 
wœród uczniów, rodziców i nauczycieli ogromne masy energii, 
pozwalaj¹ce na coraz lepsz¹ wspó³pracê w œrodowiskach 
szkolnych i miêdzyszkolnych, pomagaj¹ce w lepszym poznaniu 
siê i rozumieniu ludzi zaanga¿owanych w ich przygotowanie
i realizacjê.

Robert Polak



Zimowe Nastroje
Przegl¹d Artystyczny „Zimowe Nastroje”, organizowany ju¿ po 

raz IX przez Gminny Oœrodek Kultury, pozostawi³ po sobie wiele 
mi³ych wra¿eñ. Cieszy³ siê du¿ym powodzeniem wœród 
konkursowych uczestników. W kategorii teatralnej zaprezentowa³o 
siê 11 grup szkolnych i przedszkolnych. Wszystkie zespo³y 
prezentowa³y mniej wiêcej ten sam poziom. Obserwacja przejêtych 
m³odych artystów (bardzo podoba³y siê przedszkolaki), stanowi³a 
sam¹ przyjemnoœæ. A na szczególne wyró¿nienie zas³ugiwa³a 
przygotowana profesjonalnie przez siostrê Angelikê Zofiê 
Szymañsk¹ pantomima p.t. „Jezus – dar dla œwiata”, w wykonaniu 
uczniów ze szko³y z Po¿oga.

Na konkurs w kategorii plastycznej wp³ynê³o 129 prac. Zdaniem 
jury, w poszczególnych kategoriach wiekowych, najlepsze prace 
wykonali:

przedszkolaki: Cezary Kozak - SP Sielce, Jacek Szymañski
i Justyna Kowalska – Gminne Przedszkole w Koñskowoli;

w kategorii kl. I – III: Karolina Kozak  – SP Chrz¹chów, Katarzyna 
Maj – SP Sielce, Izabela Szymañska  – SP Skowieszyn;

w kategorii kl. IV – VI: Mateusz Chabros – SP Chrz¹chów, £ukasz 
Bartuzi – SP Po¿óg, Krzysztof Rodzik – SP Po¿óg;

w kategorii Gimnazjum: Katarzyna Harmasz, Ma³gorzata Sykut, 
Jagoda Oroñ, Agata Szachsznajder, Magdalena Kozak.

W szranki konkursu wokalnego stanê³o piêæ wokalistek, 
prezentuj¹cych w przewa¿aj¹cej czêœci kolêdy. Za najlepiej 
œpiewaj¹c¹ uznana zosta³a uczennica szko³y w Skowieszynie – 
Monika Jêdrak.

Du¿¹ przyjemnoœæ sprawi³o ocenianie prac literackich, zarówno 
wierszy jak i opowiadañ. Nale¿y podkreœliæ, ¿e m³odzi ludzie maj¹ 
prawdziwe zadatki na twórców literatury. Najwy¿ej oceniono 
(przyznaj¹c I nagrody): opowiadania – „Choinka” Grzegorza 
Fajbusia z Gimnazjum i „Tajemnicza przygoda” Anny Szlendak ze 
Skowieszyna; wiersze – „I ja tam by³em” £ukasza Mrozka
z Gimnazjum i „Zim¹” Moniki Jêdrak ze Skowieszyna.

Najlepsze prace literackie i plastyczne prezentujemy na ³amach 
tego numeru „Echa”, ¿ycz¹c Czytelnikom mi³ych wra¿eñ 
artystycznych.

Bo¿enna Furtak

Monika Jêdrak SP Skowieszyn
Wiersz nagrodzony na IX Przegl¹dzie Artystycznym „Zimowe 
Nastroje”

Zim¹
Ca³¹ noc pada³ œnieg,
Cichy, cichuteñki.
Przyszed³ œwit,
a tu œwiat ca³y bielusieñki.
Jakby ktoœ œwiata skroñ
g³adzi³ srebrn¹ rêk¹
i powiedzia³ szeptem doñ
okryj siê ko³derk¹ sw¹.

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 11

W s³oñce patrz, skrzy siê œnieg,
szron na drzewach jak koronki.
Otwórz oczy, zbudŸ siê znów,
niech ciê szara myœl nie trapi.
Bo ju¿ dziœ, bo ju¿ dziœ
w ka¿dej gwiazdce œniegu lœni
œwiat mi³oœci¹ przepe³niony,
niby sen spe³niony.

Ferie z kultur¹
Ferie, równie¿ te GOK-owskie pod has³em „Baw siê razem z nami” 

dobieg³y koñca. Zima w pierwszym tygodniu ferii sp³ata³a nam 
niez³ego figla, bo zamiast s¹¿nistego mrozu i puszystego œniegu 
zafundowa³a nam skis³¹, byle jak¹ pogodê. Na szczêœcie pogoda 
zrehabilitowa³a siê pod koniec ferii, ale mimo wszystko przynios³a ze 
sob¹ wirusy grypy. Zapewne by³y one równie¿ przyczyn¹ mniejszej 
ni¿ w poprzednich latach frekwencji w zajêciach organizowanych 
przez Gminny Oœrodek Kultury. A szkoda, bo by³y tak pomyœlane, 
aby zapewniæ przyjemne spêdzenie czasu i tym najm³odszym i tym 
nieco starszym dzieciom. Oprócz ró¿norodnych gier i zabaw 
ruchowych, by³y konkursy, w których mo¿na by³o sprawdziæ swoj¹ 
wiedzê z ró¿nych dziedzin, mo¿na by³o rysowaæ, robiæ zabawki 
metod¹ makramy, œpiewaæ, tañczyæ, bawiæ siê w teatr. Do 
niezaprzeczalnych atrakcji nale¿a³y przedstawienia w wykonaniu 

profesjonalnych aktorów z Krakowa („Legenda o Warsie i Sawie”)
i Bia³egostoku („Ali Baba i 4 rozbójników”). GOK w³¹czy³ siê 
równie¿ w akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom". Na tym spotkaniu 
p.Marek Makuch, znany z piêknej dykcji, czyta³ ku uciesze m³odych 
(co nie znaczy tylko ma³ych) s³uchaczy przepiêkne bajki. Na 
zakoñczenie ferii, jak co roku, zorganizowano wielki bal maskowy
(z planowanym wyborem króla i królowej balu oczywiœcie), ale có¿, 
wielkie zaspy œniegowe nie pozwoli³y dotrzeæ tancerzom na bal.

E.P.

Kolejny sukces kabaretu
18 stycznia w Domu Kultury w Na³êczowie odby³ siê 

Miêdzypowiatowy Przegl¹d Teatrów Wiejskich. Mia³ on charakter 
konkursu, w którym jury ocenia³o wartoœci artystyczne i poznawcze 
prezentowanych spektakli oraz widowisk, a tak¿e wytypowa³o 
zespo³y na Miêdzywojewódzkie Sejmiki Wiejskich Zespo³ów 
Teatralnych w Tarnogrodzie i Stoczku £ukowskim. Mi³o donieœæ 
kabaretowym sympatykom, ¿e Województwo Lubelskie bêdzie 
reprezentowaæ (wraz z jeszcze jednym zespo³em) nasz „Onufry”. Na 
Sejmik do Stoczka £ukowskiego pojedziemy co prawda dopiero
w czerwcu, ale ju¿ teraz staramy siê ostrzyæ dowcip.

E.P.

Laureatka I nagrody Monika Jêdrak

Alibaba i rozbójnicy
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U prz¹œniczki siedz¹ jak anio³ dzieweczki,
przêd¹ sobie przêd¹ jedwabne niteczki,
krêæ siê krêæ wrzeciono wiæ siê tobie wiæ
ta pamiêta lepiej, czyja d³u¿sza niæ...

Koniec zimy coraz bli¿szy. Dawniej w lutym gospodynie 
koñczy³y poœpiesznie prace zimowe, na które póŸniej nie by³o 
czasu. Schodzi³y siê wieczorami do jednej izby, aby
w gromadzie prz¹œæ lub drzeæ pierze. Prz¹œniczki kojarz¹ siê 
przede wszystkim z pieœni¹ Moniuszki albo bajk¹ o œpi¹cej 
królewnie. Myli siê ludziom wrzeciono z ko³owrotkiem –
a przecie¿ ró¿nica miêdzy tymi przedmiotami jest ogromna. 
Ko³owrotek - to postêp, mechanizacja, a prz¹œlica
z wrzecionem stanowi³y narzêdzie u¿ywane przez ludzkoœæ 
ju¿ tysi¹ce lat temu. W wielu rejonach Polski przêdzenie 
wrzecionem stanowi wci¹¿ jeszcze obowi¹zuj¹c¹ umiejêtnoœæ 
wiejskiej kobiety. W Beskidzie Zachodnim do niedawna 
narzeczony  o f ia rowywa³  
p r zysz ³ e j  ¿on i e  p i êkn ie  
rzeŸbion¹ prz¹œlicê. Prz¹œlica 
ma prosty kszta³t – deska
z wprawionym u jednego koñca 
s³upkiem wysokim na pó³tora 
³okcia. Wokó³ s³upka prz¹dka 
umieszcza³a pêk lnu, czyli 
k¹dziel ,  przywi¹zuj¹c j¹  
wysuszona skór¹ wê¿a lub 
wêgorza. Nic nie zast¹pi³o 
skóry gada – mocnej i giêtkiej
(a próbowano przywi¹zywaæ 
c e r a t ¹  l u b  w o s k o w y m  
papierem). W³ókno wysuwa³o 
siê lekko i pos³usznie. Prz¹œlica 
s ta ³a  na  ³awie ,  prz¹dka  
przysiada³a deskê, lew¹ rêk¹ 
skuba³a k¹dziel, pobiera³a, podawa³a, puszcza³a w dó³, gdzie 
furcza³o wrzeciono obracane praw¹ d³oni¹. Zawieszone na 
nici miga³o, wirowa³o coraz szybszymi obrotami, nawijaj¹c 
na sobie cienk¹, równ¹ nitkê. Umiejêtnoœæ piêknego 
przêdzenia to by³ powód do dumy – ka¿de spotkanie stanowi³o 
ciche zawody. Furczeniu wrzecion towarzyszy³y pieœni. Do tej 
pracy pasowa³ œpiew, nie opowiadanie bajek – bo czasem, gdy 
bajka by³a ciekawa, palce nieruchomia³y, wrzeciono stawa³o
i niæ siê rwa³a. Bajki opowiada³o siê przy „skubaczce” czyli 
darciu pierza. Przy tej pracy œpiewaæ nie by³o mo¿na, bo 
oddech unosi³ pierze w powietrze. Starsza gospodyni – 
specjalistka od bajania – opowiada³a o: wê¿owym królu, 
utopcach wabi¹cych w nocy ludzi na g³êbiê, o pannach 
wodnych, leœnym dziadzie.... Zas³uchane kobiety nawet siê 
nie spostrzeg³y, jak do izby wkradali siê ch³opcy, by 
równoczeœnie dmuchaæ z kilku stron w pierze. Baœñ 
przerwana, chmura pierzy (jak œnie¿na zawieja) ko³owa³a a¿ 
pod pu³apem. Siedz¹ca najbli¿ej drzwi kobieta porywa³a za 
miot³ê, aby wygrzmociæ szkodników – ale ich ju¿ nie by³o, 
uciekli, krztusz¹c siê ze œmiechu.

Minê³y baœnie, prz¹dki, „skubaczki”, dawny obyczaj. 
Minê³y jak srogie „lute" mrozy, którym ten krótki miesi¹c 
zawdziêcza sw¹ nazwê. Bo luty bywa³ „luty”.

Ratunek przed wilkami
Obok mrozów plagê stanowi³y wilki – bardzo agresywne, bo 

w tym czasie zaczyna³ siê okres ich rui. Biada temu, kto musia³ 
wyjœæ z domu po zmierzchu. Ca³e stada wpada³y do wsi, 
podkopywa³y siê pod chlewy i obory. Strach. Bezradni wobec 
ci¹g³ych szkód ludzie zwracali siê po ratunek do Matki 
Boskiej Gromnicznej. Stare legendy ukazuj¹ Pani¹ 
Niebieskiego Dworu z zapalon¹ gromnic¹ w d³oni – strzeg¹c¹ 
chat przed wilkami poœród mroŸnej zawieruchy. Dawne s¹ te 
historie z wilkami, ale w zasadzie i nie dawne. W okresie 
pierwszej wojny œwiatowej pewien gazda (¿yj¹cy opodal 
Skoczowa) pojecha³ z synem w wigiliê Gromnicznej do lasu 
po drzewo. Zesz³o im siê a¿ do zmroku i nim wyjechali z lasu 

zwêszy³y ich wilki – ca³e stado. 
Œcigani – ledwo zdo³ali wpaœæ 
do chaty pasterskiej otwartej
z jednej strony. Rozpalili
w wejœciu ogieñ – bo wilki siê 
ognia boj¹. Zdjêci strachem na 
przemian ojciec i syn przez ca³¹ 
noc dok³adali drewna – modl¹c 
siê do Najœwiêtszej Panienki.
A wilki czeka³y – a nu¿ 
oblê¿onym zabraknie paliwa.
A z paliwem za dobrze nie by³o 
– spalili wszystko co w dzieñ 
nar¹bali, potem deski z sañ, 
potem p³ozy, a potem nasta³ œwit 
i ......wilki odesz³y. Dzieñ nie 
jest ich por¹. Gazda z ch³opcem 
wsiedli na konia i wrócili do 
domu. W chacie nie by³o 

nikogo, bo gaŸdzina posz³a na mszê œwiêt¹. Oni – namodlili siê 
przez ca³¹ noc jak nigdy dot¹d – do koœcio³a ju¿ nie szli, 
pragn¹c tylko najeœæ siê i wyspaæ. W piecu znaleŸli kiszki 
kaszane z podgardlem, podjedli sobie i poszli spaæ do alkierza. 
Ze snu wyrwa³ ich babski lament. Gospodyni chodzi³a po 
chacie i zawodzi³a – „O ja nieszczêœliwa, o ja sierota! Wczoraj 
mi wilki ch³opa i syna ze¿ar³y, a dziœ jakaœ cholera przysz³a
i kiszki wyjad³a”. Takie to historie opowiadano.

Œwiêta Agata chroni od ognia
5 lutego obchodzony jest dzieñ œwiêtej Agaty. M¹dra

i mê¿na by³a Sycylijka Agata. Ponios³a œmieræ mêczeñsk¹
w 251 r. w mieœcie Catania na Sycylii. Tradycja podaje, ¿e 
Agata by³a ³adn¹ i posa¿n¹ dziewczyn¹. O jej rêkê stara³ siê 
konsul rzymski Kwincjan. Stanowczo mu odmówi³a, a on 
wówczas postawi³ jej zarzut, ¿e jest chrzeœcijank¹. Próbuj¹c 
wymusiæ zgodê na ma³¿eñstwo, kaza³ zamkn¹æ j¹ w lochu, 
gdzie by³a bita, drêczona, torturowana. Na pró¿no, Agata nie 
zapar³a siê swojej wiary. W lochu odwiedzi³ j¹ œwiêty Piotr, 
umacniaj¹c w niej wiarê. Próba przypalania cia³a Agaty 



Jasn¹ jest rzecz¹, ¿e artysta o tak bogatej i skomplikowanej 
osobowoœci nie tworzy³  jeleni na rykowisku, subtelnych irysów
w kryszta³owych wazonach, czy pastelowych,  martwych natur, 
pasuj¹cych kolorytem do istniej¹cego wnêtrza. W jego pracach 
trudno dopatrzyæ siê piêkna w potocznym tego s³owa znaczeniu. Jest 
w nich natomiast si³a i to coœ, co sprawia, ¿e nie mo¿na obok nich 
przejœæ obojêtnie. Intryguj¹, zaskakuj¹, zmuszaj¹ do myœlenia, a tym 
samym tworz¹ z nas w jakimœ sensie wspó³twórcê i kontynuatora 
myœli wielkiego artysty. „Przemiany, których ucieleœnieniem by³ 
artysta i prêdkoœæ zmian w sposobie tworzenia, sta³a ewolucja formy 
przy odwiecznych niezmiennych ideés fixes – sta³y siê czêœci¹ 
œwiadomoœci wykszta³conego Europejczyka.”  Picasso by³ 
niezaprzeczalnie najwiêkszym wspó³czesnym,  wszechstronnym 
artyst¹, którego dzie³a s¹ synonimem sztuki wspó³czesnej.

De gustibus non disputandum est –mawiali staro¿ytni Rzymianie, 
nie wypada jednak mieæ 
niepochlebnego zdania
o czymœ, czego na dobr¹ 
sprawê siê nie zna. Obrazy
i szkice Picassa powróci³y 
ju¿ co prawda do rodzimych 
galerii, ale i tak warto od 
czasu do czasu odwiedziæ 
jakieœ muzeum. Obcowanie 
z wytworami r¹k ludzkich
i myœli ludzkiej, z czymœ co 
ci¹gle jeszcze istnieje, 
podczas gdy twórcy ju¿ 
dawno nie ma wœród nas, 
j e s t  z a w s z e  
n i e z a p o m n i a n y m  
prze¿yciem.

El¿bieta Pytka
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zakoñczy³a siê trzêsieniem ziemi. Uznano to za znak Si³y 
Wy¿szej. Po tym wydarzeniu, odprowadzona do lochu, 
wkrótce zmar³a. Odwróci³a siê od tego co ziemskie, 
przemijaj¹ce.

Szczególnego wstawiennictwa do Boga doznali ci, którzy 
zamieszkiwali u stóp Etny na 
Sycylii. W rok po mêczeñskiej 
œmierci Agaty nast¹pi³ wybuch 
w u l k a n u .  P o p ³ y n ê ³ a  l a w a ,  
zagra¿aj¹c ¿yciu i dobytkowi ludzi. 
Wtedy ludzie pobiegli do grobu 
Agaty, wziêli znajduj¹cy siê tam 
welon i zas³onili nim Cataniê przed 
ogniem i law¹. Sta³ siê cud – ogieñ 
przygas³, lawa rozdzieli³a siê na dwa 
strumienie, ominê³a miasto. Dzia³o 
siê to 5.02.252 roku. Odt¹d czci siê 
œw. Agatê jako chroni¹c¹ od ognia. 
Na œwiêt¹ Agatê by³ te¿ zwyczaj 
œwiêcenia soli. Mia³a ona cudowne 
w³aœciwoœci chroni¹ce przed 
ogniem. „Sól œwiêtej Agaty chroni 
od ognia chaty”. Sól – symbol m¹droœci. Sól od 
najdawniejszych czasów otoczona jest szacunkiem. Brak 
poszanowania mœci siê niezgod¹ w rodzinie. Przez wieki sól 
by³a rzecz¹ bardzo drog¹ i choæby przez to cenn¹. Jest 
minera³em, esencj¹ tego wszystkiego, co tworzy ziemiê – 
poœwiêcenie soli obejmowa³o wiêc i inne minera³y, a w koñcu 

wszystko, po czym st¹pamy, z czego budujemy domy, mosty, 
drogi. W ka¿dej chacie, w domu szlacheckim czy 
mieszczañskim, musia³a znajdowaæ siê sól œw. Agaty. By³a 
niezast¹pionym œrodkiem nie tylko na wypadek po¿aru, ale
i zabezpiecza³a od piorunów. W tym dniu œwiêcono tak¿e 

chleb. Chleb œwiêtej  Agaty 
znajdowa³ podobne zastosowanie 
jak sól. Wrzucano wiec go w ogieñ, 
aby siê nie rozprzestrzenia³. Chleb 
jedzono na ból gard³a. Kawa³ek 
wk³adano do zbo¿a siewnego jako 
œrodek chroni¹cy przed myszami. 
Chleba i soli œwiêtej Agaty u¿ywano 
do leczenia bezp³odnoœci zarówno
u ludzi, jak i byd³a. Podawano je do 
zjedzenia lub u¿ywano jako 
kadzid³a. W podobny sposób 
u³atwiano te¿ przebieg porodu. 
Dzieñ œw. Agaty przypada³
w okresie, gdy zima by³a jeszcze
w pe³ni, ale ju¿ myœlano o wioœnie. 
Jest nawet powiedzenie: „œw. Agata 

wyrzuca jaskó³kê z b³ota”. Wierzono, ¿e jaskó³ki jesieni¹ 
chowaj¹ siê w b³oto i zapadaj¹ w sen zimowy, a na
œw. Agatê budz¹ siê i  wylatuj¹ aby rozpocz¹æ nowe ¿ycie.

T.D.

Od 22 listopada 2002 r. do 7 lutego 2003 r. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie mo¿na by³o obejrzeæ prace Pabla Picassa (1881 – 1973) 
tworzone od 1905 roku do koñca ¿ycia. By³y wœród nich obrazy, 
rysunki, ceramika, grafika, plakaty stanowi¹ce w³asnoœæ 
Staatsgalerie w Stuttgarcie, Muzeum Picassa w Pary¿u i Muzeum 
Narodowego w Warszawie – razem 320 dzie³.  Jest to niewiele, 
zwa¿ywszy niebywa³¹ p³odnoœæ artysty, niespecjalnie cenionego 
przez zwyk³ych zjadaczy chleba. Po powrocie z Warszawy 
us³ysza³am, ¿e wystarczy popatrzeæ przez popêkane szk³a okularów, 
aby mieæ dok³adny obraz tego, co ów artysta tworzy. Byæ mo¿e takie 
wra¿enie mo¿na odebraæ ogl¹daj¹c jedynie nie najlepszej jakoœci 
reprodukcje. Ja odebra³am przede wszystkim niesamowity g³ód
i pasjê ¿ycia, ogromn¹ ekspresjê, które tkwi¹ nawet w robionych od 
niechcenia szkicach. W folderze wydanym przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie czytamy: „Picasso uosabia³ to wszystko, co innym 
udawa³o siê jedynie fragmentarycznie: by³ niezale¿ny, a jednoczeœnie 
otwarty, wywodzi³ siê z kultury œródziemnomorskiej, ale 
intelektualnie przyjmowa³ prymitywizm i powab Afryki, skupienie 
Dalekiego i bogactwo Bliskiego Wschodu. By³ kontynuatorem 
Wielkich Mistrzów i ich godnym w swej to¿samoœci uczniem. Bywa³ 
perfekcjonist¹ i szaleñcem formy. Tworzy³ materiê lub 
wykorzystywa³ ju¿ istniej¹c¹. Bywa³ œmiertelnie powa¿ny, a zarazem 
przewrotnie dowcipny, autoironiczny i pe³en dumy. Odwa¿ny
i sparali¿owany lêkiem. Mi³oœæ i seks istnia³y dlañ na równi
z kontemplacj¹ i filozoficznym dystansem. Tworzy³ i niszczy³, si³y 
konstrukcji i destrukcji by³y na przemian „reaktorem" jego mocy. 
Przewêdrowa³ wiele dróg sztuki w XX wieku, od œmiertelnej 
dekadencji niebieskich obrazów, koñcz¹cej miniona epokê, poprzez 
naukow¹ analizê czasoprzestrzeni kubizmu, poetycki surrealizm, a¿ 
dotar³ do czystej postaci indywidualnoœci, gdzie ¿ycie zmienia siê
w sztukê, by zniweczyæ wszelkie krytyczne formu³y”
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Pocz¹wszy od bie¿¹cego numeru na ³amach „Echa” 
bêdziemy publikowaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce naszych 
Czytelników pytania prawne. Odpowiedzi udzielaj¹: 
Przemys³aw Pytlak - doktorant w Zak³adzie Prawa Rolnego
i Gospodarowania Gruntami i Pawe³ Sieniuta - magistrant
w Zak³adzie Prawa Wspólnot Europejskich, redaktor naczelny 
Prawniczych Serwisów Informacyjnych „Justitia”. Na 
Pañstwa pytania (które prosimy kierowaæ na adres redakcji) 
bêdziemy starali siê odpowiadaæ jêzykiem prostym
i zrozumia³ym. Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielane 
odpowiedzi na pytania prawne nie s¹ i nie mog¹ byæ 
traktowane jako porady prawne. Osoby udzielaj¹ce 
o d p o w i e d z i  i  R e d a k c j a  „ E c h a ”  n i e  p o n o s z ¹  
odpowiedzialnoœci za skutki wynik³e z zastosowania siê do 
opublikowanych w tym dziale treœci, a udzielane tu 
odpowiedzi maj¹ na celu jedynie przybli¿enie Czytelnikom 
niektórych rozwi¹zañ prawnych. A oto pierwsze zadane nam 
pytania i odpowiedzi na nie:

Chcê wyci¹æ kilka drzew na mojej posesji. Do kogo muszê 
siê zwróciæ z proœb¹ o wyra¿enie zgody na taki zabieg? 
Dodam, ¿e posesja jest po³o¿ona w obrêbie Gminy 
Koñskowola.

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 16 paŸdziernika 1991 
r. o ochronie przyrody (Dz.U.01.99.1079 z pó¿ñ zm.) Na 
podstawie w art. 47e ust 2. wskazanej ustawy usuniêcie drzew 
lub krzewów z terenu nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ za 
zezwoleniem wójta,  z tym ¿e wójt mo¿e uzale¿niæ udzielenie 
zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane 
przez siebie miejsce, albo zast¹pienia drzew lub krzewów 
przewidzianych do usuniêcia, innymi drzewami lub 
krzewami. Pozwolenie takie nie jest wymagane  w przypadku 
usuniêcia:
1) drzew i krzewów owocowych, z wy³¹czeniem 

nieruchomoœci wpisanych do rejestru zabytków,
2) drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
3) drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat,
4) drzew i krzewów stanowi¹cych przeszkody lotnicze.

Mój m¹¿ od kilku miesiêcy nie p³aci alimentów. 
Przypuszcza³am, ¿e na koncie w banku ma jakieœ pieni¹dze. 

Chcia³am to sprawdziæ, ale w banku odmówili mi udzielenia 
takiej informacji. Czy s³usznie? 

Pracownicy banku zachowali siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
ich przepisami. Stan rachunku bankowego, podobnie jak 
wszystkie operacje na rachunku, objêty jest tajemnic¹ 
bankow¹ i dostêpny jedynie dla posiadacza rachunku i osób 
przez niego wskazanych, jak i podmiotów wymienionych
w ustawie. W tej sytuacji nale¿y zwróciæ siê do komornika
z proœb¹ o wszczêcie egzekucji, przedstawiaj¹c mu orzeczenie 
s¹du zas¹dzaj¹ce alimenty.

Po œmierci babci dziadek powtórnie siê o¿eni³. Jego 
ma³¿eñstwo nie trwa³o jednak d³ugo, gdy¿ po 2 latach tego 
zwi¹zku dziadek zmar³. W tym czasie razem z drug¹ ¿on¹ 
wykupi³ dawne s³u¿bowe mieszkanie na w³asnoœæ. Uwa¿amy, 
¿e ta kobieta wysz³a za dziadka tylko po to, aby zaw³adn¹æ po 
œmierci jego maj¹tkiem. Istotnym faktem jest, ¿e by³a od 
dziadka kilkanaœcie lat m³odsza. Czy mo¿na w jakiœ sposób 
wy³¹czyæ drug¹ ¿onê dziadka od dziedziczenia? A mo¿e mo¿na 
j¹ wydziedziczyæ?

¯ona, bez wzglêdu na to, któr¹ jest z kolei, wchodzi w sk³ad 
spadkobierców ustawowych (art. 931 kodeksu cywilnego). 
Nie jest istotne ile trwa³ zwi¹zek ma³¿eñski, czy wspólne 
po¿ycie uk³ada³o siê dobrze, nie maj¹ równie¿ znaczenia 
motywacje ma³¿onków, ani ró¿nica wieku. Od dziedziczenia 
spadkobierca mo¿e zostaæ wy³¹czony, jeœli s¹d uzna go za 
niegodnego dziedziczenia. Z ¿¹daniem takim mo¿e wyst¹piæ 
do s¹du ka¿dy, kto ma w tym interes prawny i mo¿e to uczyniæ 
w ci¹gu roku od dnia, w którym dowiedzia³ siê o przyczynie 
niegodnoœci dziedziczenia, nie póŸniej jednak ni¿ przed 
up³ywem lat trzech od chwili otwarcia spadku. Spadkobierca 
mo¿e byæ uznany przez s¹d za niegodnego, je¿eli:
1) dopuœci³ siê umyœlnie ciê¿kiego przestêpstwa przeciwko 

spadkodawcy;
2) podstêpem lub groŸb¹ nak³oni³ spadkodawcê do 

sporz¹dzenia lub odwo³ania testamentu albo w taki sam 
sposób przeszkodzi³ mu w dokonaniu jednej z tych 
czynnoœci;

3) umyœlnie ukry³ lub zniszczy³ testament spadkodawcy, 
podrobi³ lub przerobi³ jego testament, albo œwiadomie 
skorzysta³ z testamentu przez inn¹ osobê podrobionego lub 
przerobionego.

PS. PP.

W miesi¹cu styczniu na terenie gminy mia³y miejsce 
zdarzenia:

- Na przestrzeni miesi¹ca zatrzymano czterech nietrzeŸwych 
kieruj¹cych pojazdami, dwóch rowerzystów i dwóch 
kierowców samochodów osobowych.

- 28.01. o godz. 17.00 w miejscowoœci Chrz¹chówek, na trasie 

Warszawa – Lublin, dosz³o do potr¹cenia pieszego przez 

samochód osobowy Tico. Pieszy poniós³ œmieræ na miejscu. 

Do chwili wydania tego numeru pisma, nie zosta³y ustalone 

dane personalne denata. Jego opis: wiek z wygl¹du oko³o 50 

lat, wzrost 160 cm, szczup³a budowa cia³a, w³osy krótkie, 

ciemne, czesane do góry, czo³o wysokie, twarz poci¹g³a, nos 

du¿y, oczy zielone, w¹sy, ca³kowity brak uzêbienia. By³ 

ubrany w: spodnie d¿insowe koloru br¹zowego, kurtkê 

materia³ow¹ w kolorze grafitowym, br¹zowy kapelusz.

- 26/27.01. w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej mia³o miejsce 

w³amanie do sklepu GS, z którego skradziono piwo

i s³odycze. Sprawcy zostali schwytani na gor¹cym uczynku. 

Okazali siê nimi m³odzi ludzie w wieku 18-20 lat. Byli wœród 

nich mieszkañcy naszej gminy.

- 24.01. w Chrz¹chówku ujawniono kradzie¿ energii 

elektrycznej.

- W dniach 17, 21.01. zosta³y uszkodzone trzy aparaty 

telefoniczne w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej na szkodê

TP S.A. W jednym przypadku sprawca zosta³ wykryty.

- 25/26.01. w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej zosta³a wybita 

szyba w kiosku.
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BIBLIOTEKA

PROPONUJE
JULIAN BARNES – napisa³ siedem powieœci 

obyczajowych oraz jedn¹ dokumentaln¹. Jego ksi¹¿ki 
przet³umaczono na ponad dwadzieœcia jêzyków. Ksi¹¿ki 
Barnesa nalez¹ do tego typu, ¿e nie mo¿na siê od nich oderwaæ 
o drugiej nad ranem, chc¹c przeczytaæ jeszcze tylko jeden 
rozdzia³...Niewielu czytelników zdo³a siê oprzeæ jego 
ujmuj¹cemu poczuciu humoru.

„Pomówmy szczerze” – na pozór banalny trójk¹t mi³osny – 
on, ona i ten trzeci. Ludziom zdarza siê przecie¿ odkochaæ, 
nawet w miesi¹c po œlubie, a rozwody s¹ na porz¹dku 
dziennym. Jednak z relacji trojga zainteresowanych, którzy 
przedstawiaj¹ ca³¹ historiê (ka¿da z w³asnego punktu 
widzenia), przebija, prócz prawdziwego cierpienia i œmiechu 
przez ³zy, odrobina ob³êdu i niezwyk³y komizm. Opowieœæ
o losach trojga niezupe³nie konwencjonalnych Anglików 
wci¹ga, bawi, wzrusza i zaskakuje. No a puenta – ta jest koron¹ 
dzie³a.

MAREK LUBAŒ-HARNY – urodzi³ siê w 1946 r.
w Zabrzu; dzieciñstwo spêdzi³ w Nowym S¹czu. Ukoñczy³ 
dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1989 r. 
mieszka w Krakowie, pracuje w „Gazecie Krakowskiej”. 
Debiutowa³ w 1975 roku tomem opowiadañ „Unieœ mnie, 
wielki ptaku” (nagroda literacka im. Stanis³awa Piêtaka).
W PRL-u wyda³ te¿ powieœæ „Kraina naszej têsknoty” i tom 
opowiadañ „Góry s¹ w nas”.

„Urodzony z wiatru”(w innej wersji) mia³ ukazaæ siê pod 
koniec lat 80. Po perypetiach z cenzur¹ i redaktorami by³ ju¿ 
gotowy sk³ad, autorowi wyp³acono honorarium, jednak
w ostatniej chwili wydawca zrejterowa³. Historia powtórzy³a 
siê w 1995 roku. Powieœæ zosta³a zapowiedziana na targach 
Ksi¹¿ki w Warszawie, ale i tym razem edytor – kolejny – siê 
wycofa³. Powodów mo¿na siê tylko domyœleæ. Sam autor 
mówi o swojej ksi¹¿ce tak: „Musia³em opowiedzieæ historiê 
urodzonego z wiatru. Choæ powtarzano mi, ¿ebym odpuœci³, 
przecie¿ jest tyle mniej ryzykownych tematów. By³em to 
winien przede wszystkim sobie, ale tak¿e jemu. I naszej 
m³odoœci. Kto Ÿle siê urodzi³, kto nie wiedzia³, sk¹d siê wzi¹³, 
kto w dzieciñstwie budzi³ siê przera¿ony, ¿e jego ojciec jest 
morderc¹, temu coœ zosta³o zabrane bezpowrotnie. Nie móg³ 
odnaleŸæ spokoju nawet w ramionach kochanek. Pomyœla³em, 
¿e nale¿y mu siê przynajmniej ta opowieœæ”.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Koñskowoli informuje, 
¿e w dniach: 03.03. – 31.03.2003 r. bêd¹ wydawane Karty 
Przyjêæ Dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2003/2004.
Zainteresowanych Rodziców prosimy o zg³aszanie siê
w/w terminie do Pani intendent.

Z powa¿aniem
Anna Próchniak

W dniu 27 lutego o godz. 10.00, w sali konferencyjnej 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli, odbêdzie siê 
pierwsze spotkanie producentów ró¿ i materia³u 
szkó³karskiego. Celem zebrania jest powo³anie 
Koñskowolskiego Zrzeszenia Producentów Ró¿ i Materia³u 
Szkó³karskiego. Wszystkich producentów serdecznie 
zapraszamy.

Komitet Organizacyjny

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Skwarek Stanis³aw (75) Starawieœ

Olszewski Ryszard (50) Koñskowola

Sumorek Kazimiera (79) Witowice

Profesjonalne serwisy SMS dla przedsiêbiorców!

KADRY NA SMS

Subskrybent serwisu KADRY otrzymuje miesiêcznie 2 SMSy

z najciekawszymi i najwa¿niejszymi informacjami dotycz¹cymi 

prawa pracy, ubezpieczeñ spo³ecznych, a tak¿e przypomnienie 

wa¿nych dla kadrowców terminów. Jest to rewelacyjny serwis dla 

kadrowców, ksiêgowych, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ 

gospodarcz¹ oraz wszystkich, zainteresowanych prawem pracy, 

sprawami kadrowo-p³acowymi, a tak¿e ubezpieczeniami 

spo³ecznymi

Prenumerata Serwisu KADRY NA SMS odbywa sie 

poprzez wys³anie SMS na numer 7916 o treœci DG KADRY
Jednorazowy koszt dla wszystkich sieci komórkowych 9 PLN + VAT ( za pó³ roku) doliczane do 

rachunku telefonicznego

PODATKI NA SMS

Subskrybent serwisu PODATKI bêdzie otrzymywa³ 2 razy

w miesi¹cu, przez 6 miesiêcy od chwili subskrypcji, najwa¿niejsze 

informacje dotycz¹ce podatków, zmian w prawie podatkowym

a tak¿e przypomnienia o terminach p³atnoœci i wskazanie 

kontrowersyjnych uregulowañ prawa podatkowego.

Prenumerata Serwisu PODATKI NA SMS odbywa siê 

poprzez wys³anie SMS na numer 7916 o tresci

DG PODATEK
Jednorazowy koszt dla wszystkich sieci komórkowych 9 PLN + VAT ( za pó³ roku) doliczane do 

rachunku telefonicznego

Serwis Informacyjny o Unii Europejskiej

UNIA EUROPEJSKA NA SMS

Subskrybent serwisu UE NA SMS bêdzie otrzymywa³ 2 smsy 

miesiêcznie przez 6 miesiêcy, dotycz¹ce integracji Polski z Uni¹ 

Europejsk¹. UE na SMS jest serwisem maj¹cym na celu 

przybli¿enie Subskrybentowi problematyki integracji, a tak¿e 

przedstawienie ro¿nych aspektów ¿ycia w Unii Europejskiej.

Prenumerata Serwisu UE NA SMS odbywa siê poprzez 

wys³anie SMS na numer 7916 o treœci DG UE
Jednorazowy koszt dla wszystkich sieci komórkowych 9 PLN + VAT ( za pó³ roku) doliczane do 

rachunku telefonicznego

ZAMÓW!



• szeroki asortyment œrodków

ochrony roœlin i nawozów

ogrodniczych

• du¿y wybór nasion kwiatów,

warzyw, zió³ i traw ogrodowych

• folie ogrodnicze, torf, korê,

ziemiê kwiatow¹ i warzywn¹

• donice ozdobne i produkcyjne

• opryskiwacze, kosiarki,

glebogryzarki

• meble ogrodowe

• narzêdzia i artyku³y

do produkcji ogrodniczej

24-130 Koñskowola, ul. Po¿owska 2
tel./fax 081 881-61-11

„Jezus – dar dla œwiata”
– pantomima w wykonaniu uczniów z Po¿oga

„Maleñka Dziecina wœród bajkowych postaci”
– dzieci z Sielc

„Zimowa szata” – Jagoda Oroñ,
II nagroda w konkursie plastycznym

„Park zim¹” – Ma³gorzata Sykut,
II nagroda w konkursie plastycznym
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