
PISMO SPO£ECZNO - KULTURALNE

ISSN 1426-0042

NR 10(106) PA�DZIERNIK 2003 ROK CENA 1,50 z³

Ka¿ dy z nas jest winoroœ l¹
we wspania³ej winnicy mi³oœ ci.
Ale nie ka¿ da winoroœ l wyda dobry owoc,
nie ka¿ dy owoc bêdzie smakowaæ  jak wiara.

„Winnica ludzkich serc” Agnieszka Boratyñska
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PA•DZIERNIKOWI  SOLENIZANCI

PaŸdziernikowa poezja

Pelagia (8.X.) - imiê ¿eñskie greckiego pochodzenia, powsta³e od imienia 
Pelagiusz. Pelagios z greckiego znaczy morski. W mitologii greckiej Afrodyta 
nosi³a przydomek Pelagia.

W Polsce jest imieniem rzadkim, czêœciej by³o nadawane w XIX w. Dziœ 
uchodzi za imiê staroœwieckie. Nosz¹ca to imiê jest osob¹ pracowit¹, czasami 
przesadnie oszczêdn¹. Lubi poezjê i sztuki teatralne, ma zdolnoœci aktorskie, 
ale traktuje je jako hobby. Stara siê dominowaæ i przewodziæ aby zbieraæ 
pochwa³y i oklaski. Z postaci literackich znana jest Pelasia z „Na 
czworakach” Tadeusza Ró¿ewicza.

Zdrobnienia: Pelasia, Pelunia, Pela.

Igor (1 i 5. X.) - rosyjskie imiê mêskie, ale prawdopodobnie wywodz¹ce siê 
ze skandynawskiego - Ingvarr o niewyjaœnionym w pe³ni znaczeniu. Jego 
pierwsza czêœæ Ing- (jak w imieniu Ingbert) nawi¹zuje do imienia jednego
z bogów germañskich Ingi, Ingwio, czêœæ druga -war- wynika  ze starego 
wys³owienia niemieckiego wart - stró¿, pasterz.

Igor to imiê wielkiego ksiêcia kijowskiego (X w.).  Do znanych postaci
o tym imieniu nale¿¹:  pisarz Igor Neverly (1903 - 1988) i Igor Strawiñski 
(1882-1972), amerykañski kompozytor rosyjskiego pochodzenia.

Nosz¹cy to imiê jest przyjacielski, obroñczy i sprawiedliwy. Posiada 
wrodzon¹ inteligencjê. Od dzieciñstwa wytycza sobie cel w ¿yciu. Jest bardzo 
aktywny w szkole i œrodowisku.

Zdrobnienia: Igorek, Iguœ.

« Jak ¿ó³te liœcie na brzozie, maj¹ byæ ziemniaki w komorze.

« Ciep³y paŸdziernik, zimny luty.

« Na Emila (11.X.) babskie lato siê przesila.

« Na Szymona i Judy (28.X.) gdy deszczu nie ma, to nieraz

    do Cecylii (22.XI) bez deszczu wytrzyma.

O jesieni, jesieni...

Niech siê wszystko odnowi, odmieni!...

O jesieni, jesieni, jesieni...

Niech siê noc¹, do g³êbi przezrocz¹,

nowe gwiazdy urodz¹ czy stocz¹,

niech siê spe³ni, co siê nie odstanie,

choæby krzywda, choæby ból bez miary,

nies³ychane dla serca ofiary,

gniew czy mi³oœæ, ¿ycie czy skonanie,

niech siê tylko coœ prêdko odmieni!!

O, jesieni... jesieni!... jesieni.

Ja chcê burzy, ¿eby we mnie z si³¹

znowu serce gorza³o i bi³o,

¿eby ¿ycie unios³o mnie ca³¹

i jak trzcinê w objêciu ³ama³o!

Nie trzymajcie, nie wchodŸcie mi w drogê,

ju¿ siê tyle rozprys³o wêdzide³...

Ja chcê szczêœcia i bólu, i skrzyde³

i tak d³u¿ej nie mogê, nie mogê!!

Niech siê wszystko odnowi, odmieni!...

O jesieni... jesieni... jesieni.

Liœcie

Grabimy liœcie w ogrodzie,

by trawie ich ciê¿ar nie szkodzi³.

Suwaj¹ siê grabie... grabie

mocniej... mocniej, s³abiej... s³abiej.

Posuwiœcie szeleœcimy...

...Jeszcze daleko do zimy.

Jesieñ

Wypatrzyliœmy oczy za jaskó³k¹ odlatuj¹c¹.

Latem sta³o po drogach tak upalne, tak upalne gor¹co,

od  ksiê¿yca nad dachem by³o a¿ do g³êbi serca srebrzyœcie!...

Teraz serce rozsypane po drogach le¿y jak liœcie... jak liœcie...

Kazimiera I³³akowiczówna



Ostatnie lata swego ¿ycia Ludwik Pañczyk spêdzi³
w £añcucie. Zmar³ 15.03.1993 roku. Spocz¹³ na cmentarzu
w Rzeszowie, obok swojej ¿ony i córki.

Ludwik Pañczyk wychowywany i przyzwyczajony do pracy na 
roli, przejawia³ ogromn¹ pasjê do rolnictwa. Uprawia³ dzia³kê, 
hodowa³ zwierzêta oraz prowadzi³ du¿¹ pasiekê, któr¹ pamiêta 
wielu amatorów miodu. By³ równie¿ mi³oœnikiem przyrody
i czêsto wspó³pracowa³ z leœnikami, a tak¿e organizowa³ 
wycieczki turystyczne. Sam czêsto jeŸdzi³ na szkolenia i kursy 
podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe. Mia³ trzy pasje: nauczyciela, 
przyrodnika i spo³ecznika. Mimo, ¿e uczy³ 30 godzin tygodniowo 
(bez wolnych sobót), zawsze znajdowa³ czas na pracê poza szko³¹. 
Pe³ni³ wiele funkcji spo³ecznych: by³ instruktorem ds. zwalczania 
analfabetyzmu, p³atnikiem rejonowym, opiekunem spo³ecznym, 
kuratorem S¹du Powiatowego w Pu³awach ds. m³odocianych, 
wchodzi³ w sk³ad w³adz ZNP w Chrz¹chowie, a póŸniej
w £añcucie w sk³ad Zwi¹zku Emerytów, by³ radnym, cz³onkiem 
Rady Nadzorczej GS Kurów. Czynnie uczestniczy³ w pracach 
Zwi¹zku Pszczelarskiego. Za³o¿y³ i prowadzi³ Spó³dzielniê 
Uczniowsk¹ w latach 1962 - 76. Pe³ni³ tak¿e szereg funkcji
w komisjach wyborczych. Za swoj¹ pracê spo³eczn¹ otrzymywa³ 
liczne odznaczenia, nagrody i podziêkowania.

Magdalena Pioœ

W dowód pamiêci i wdziêcznoœci za serce i pracê w³o¿on¹

w kszta³cenie ca³ych pokoleñ mieszkañców Chrz¹chowa i okolic, 

uczniowie, wychowankowie, spo³eczeñstwo, kole¿anki i koledzy, 

ufundowali tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ pamiêci tego 
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Szko³a Podstawowa w Chrz¹chowie, 
istnieje ju¿ od ponad 70 lat, obecnie od
9 lat w nowym budynku. Gdyby œciany 
s t a r e j  s z k o ³ y  u m i a ³ y  m ó w i æ ,  
us³yszelibyœmy wiele ciekawych historii 
dotycz¹cych uczniów, nauczycieli
i pracowników. Jedn¹ z nich by³aby 
niew¹tpliwie opowieœæ o Ludwiku 
Pañczyku, mieszkañcu Chrz¹chowa, 
nauczycielu i kierowniku Szko³y 
P o d s t a w o w e j  o r a z  S z k o ³ y  
P r z y s p o s o b i e n i a  R o l n i c z e g o .  

Przypomnijmy w przededniu œwiêta Dnia Edukacji Narodowej 
postaæ L. Pañczyka.

Ludwik Pañczyk urodzi³ siê 23.XII.1912 roku na 
przedmieœciach Rzeszowa - Staromieœciu, w zaborze austriackim. 
Do szko³y uczêszcza³ ju¿ w wolnej Polsce. Mia³ dwóch braci oraz 
siostrê. Imiê otrzyma³ po swoim dziadku, równie¿ nauczycielu. Po 
ukoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku,
w poszukiwaniu zatrudnienia, trafi³ do powiatu pu³awskiego: 
najpierw do ̄ yrzyna, nastêpnie na pó³ roku do szko³y w Stoku, by 
wreszcie obj¹æ etat w Chrz¹chowie po pani Litwiñcowej. By³ to 
1.IX.937 rok. Kierownikiem szko³y by³ wówczas p. Wincenty 
Plata - równie¿ wywodz¹cy siê z Galicji. L. Pañczyk posiada³ 
wszechstronne przygotowanie zawodowe: uczy³ œpiewu - graj¹c 
na skrzypcach, prowadzi³ zajêcia praktyczne - g³ównie stolarskie, 
uczy³ przyrody, religii i wychowania fizycznego. We wrzeœniu 
1952 r. obj¹³ stanowisko kierownika szko³y. Kiedy zosta³ 
zwolniony z tej funkcji, nie chcia³ przenieœæ siê do innej szko³y na 
stanowisko dyrektora, wola³ pozostaæ nauczycielem
w Chrz¹chowie.

W 1966 obj¹³ swoje ostatnie wychowawstwo klasy I i mimo 
przejœcia na emeryturê w 1972 r., doprowadzi³ j¹ do klasy VIII
w czerwcu 1974 r. W tym roku równie¿ po¿egna³ siê z prac¹
w szkole. Przez 37 lat pracy w zawodzie nauczyciela, da³ siê 
poznaæ jako cz³owiek dyspozycyjny, energiczny i uœmiechniêty, 
mo¿e czasem surowy, przez co zyska³ sobie ogromny szacunek 
spo³eczeñstwa. By³ zawsze zdyscyplinowany i wymaga³ tego od 
swoich podw³adnych. Nie wyobra¿a³ sobie spóŸniania na lekcjê 
czy pozostawienia uczniów bez opieki.

W tym œrodowisku spêdzi³ 39 lat. Zamieszka³ w budynku 
szkolnym, najpierw w kawalerce, póŸniej w mieszkaniu 
rodzinnym, aby w koñcu zaj¹æ mieszkanie kierownika szko³y.
W 1938 roku poj¹³ za ¿onê Zofiê Buczek, która by³a jego 
towarzyszk¹ ¿ycia ponad 48 lat i da³a mu dwie córki, Marysiê
i Jadwigê. Ich dom, dziêki ¿yczliwoœci i pe³nej ciep³a
p. Zosi Pañczyk, stanowi³ ostojê dla kolegów oraz bardzo wielu 
prostych ludzi. Nikt nie wyszed³ z Ich domu bez poczêstunku 
herbat¹ i s³ynn¹ kanapk¹ z sardynk¹ i serem, a czêsto na co dzieñ 
smacznym ciastem.

Nikt nie prowadzi³ statystyki, ale wydaje siê bardzo 
prawdopodobne, ¿e podczas Jego pracy pedagogicznej, 
œwiadectwa ukoñczenia szko³y otrzyma³o ok. 1000 uczniów, 
zarówno klasy szóstej, siódmej i ósmej, jak i absolwentów 
uzupe³nienia wieczorowego w zakresie szko³y podstawowej. Byli 
to uczniowie z: Chrz¹chowa, Chrz¹chówka, Wygody, Wólki 
Nowodworskiej, Kolonii Nowy Dwór, Posio³ek, Dêby, 
Paluchowa, Brzozowej Gaci, Szumowa i Podborza.

wspomnienie o Ludwiku Pañczyku, nauczycielu i kierowniku Szko³y Podstawowej w Chrz¹chowie, 

widziane oczami uczniów, wychowanków, wspó³pracowników i wspó³mieszkañców.
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Kontrowersyjna sprawa œcieków odprowadzanych z osiedli 
w Koñskowoli do oczyszczalni zarz¹dzanej przez 
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ zaczyna siê klarowaæ. Niedawno 
zosta³o zawarte trójporozumienie miêdzy Gmin¹ 
Koñskowola, Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych Skarbu 
Pañstwa i Spó³dzielni¹. Na jego podstawie og³oszono przetarg 
na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej, ³¹cz¹cego 
oczyszczalniê z kolektorem gminnym. W ci¹gu najbli¿szego 
miesi¹ca œcieki pop³yn¹ do Pu³aw. Koszty tego 
przedsiêwziêcia pokryje, zgodnie z uzgodnieniem, Agencja. 
Bêd¹ one opomiarowane, a spraw¹ rozliczenia
z mieszkañcami zajmowaæ siê bêdzie w dalszym ci¹gu 
Spó³dzielnia. Zostaje jeszcze do rozwi¹zania jeden problem, a 
mianowicie wody opadowe, które obecnie s¹ odprowadzane 
do sieci kanalizacyjnej, a tym samym zawy¿aj¹ objêtoœæ 
œcieków i odp³atnoœæ za nie. Ta kwestia zostaje do rozwi¹zania 
na przysz³y rok.

B.F.

Wielkiego Pedagoga. Tablica niesie ze sob¹ przes³anie dla 

m³odzie¿y i ma przypominaæ, ¿e warto ¿yæ z pasj¹, kochaæ ludzi

i zawsze im s³u¿yæ.

Tablicê wmurowano w holu Szko³y Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Chrz¹chowie. Jej uroczystego ods³oniêcia 
dokonano 11 paŸdziernika 2003 roku. Akt ods³oniêcia poprzedzi³a 
Msza œw. w miejscowej kaplicy, koncelebrowana przez ksiê¿y: 
proboszcza Piotra Trelê oraz dwóch wychowanków - Tadeusza 
Pajurka, dyrektora ekonomicznego Kurii Lubelskiej i ojca 
Mieczys³awa Polaka z zakonu Paulinów na Jasnej Górze. 
Honorowymi goœæmi uroczystoœci byli cz³onkowie rodziny
L. Pañczyka: córka Jadwiga, ziêæ, dwie wnuczki z mê¿ami
i prawnuk. Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: w³adze 
gminy z przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Ma³gorzat¹ Szpyr¹, 
wójtem Stanis³awem Go³êbiowskim i wice wójtem Grzegorzem 
Nakoniecznym oraz liczni wychowankowie szko³y, 
wspó³pracownicy Pañczyka i spo³eczeñstwo. Uczniowie na tê 
okolicznoœæ przygotowali stosown¹ czêœæ artystyczn¹.

B.F.

11 wrzeœnia br. o godz. 9.40 w Szkole Podstawowej
w Koñskowoli, w wyniku podpalenia przez osoby nieletnie, 
wybuch³ po¿ar w sali lekcyjnej i na korytarzu na I piêtrze. Po¿ar  
zauwa¿ony zosta³ przez pracownika szko³y, który o tym fakcie 
powiadomi³ dyrektora. Po stwierdzeniu du¿ego zadymienia
w budynku, dyrektor podj¹³ decyzjê o ewakuacji uczniów
i pracowników, oraz drog¹ telefoniczn¹ powiadomi³ o po¿arze 
stanowisko kierowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Pu³awach. O zdarzeniu poinformowany zosta³ tak¿e dyrektor 
G i m n a z j u m ,  k t ó r y  r ó w n i e ¿  p o d j ¹ ³  d e c y z j ê
o ewakuacji. Na miejsce po¿aru przyjecha³y jednostki OSP
z Sielc i Chrz¹chówka, które po wstêpnym rozeznaniu sytuacji, 
podjê³y dzia³ania gaœnicze wewn¹trz budynku na
I kondygnacji, oraz zorganizowa³y zaopatrzenie w wodê do 
celów gaœniczych. Na miejsce zdarzenia przyjecha³ te¿ dowódca 
jednostki ratowniczo-gaœniczej z Pu³aw, obejmuj¹c dowodzenie. 
P r z y b y ³ e  n a  m i e j s c e  p o ¿ a r u  j e d n o s t k i  O S P
z Koñskowoli i JRG z Pu³aw, otrzyma³y polecenie podania  
pr¹du wody z drabiny przenoœnej do wnêtrza budynku. Okaza³o 
siê, ¿e w jednej z sal na I piêtrze pozosta³ uczeñ. Stra¿acy 
zmontowali skokochron i bezpiecznie ewakuowali ucznia. Po¿ar 
zosta³ ugaszony.

Opisane zdarzenie i akcja z nim zwi¹zana, to na szczêœcie tylko 
praktyczne æwiczenia taktyczno - bojowe. Po¿aru faktycznie nie 
by³o, a cel tych æwiczeñ to:

- rozpoznanie Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli pod k¹tem 
prowadzenia dzia³añ ratowniczo - gaœniczych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na uk³ad pomieszczeñ, dróg ewakuacyjnych, 
wystêpuj¹ce zagro¿enia, zaopatrzenie w wodê itp.,
- zapoznanie pracowników szko³y oraz dzieci i m³odzie¿y

z zasadami bezpiecznej ewakuacji i obowi¹zkami ci¹¿¹cymi 
na poszczególnych osobach,

- zapoznanie cz³onków OSP ze specyfik¹ dzia³añ w tego typu 
obiektach,

- praktyczne przeæwiczenie zasad wspó³pracy pomiêdzy 
s³u¿bami oraz pracownikami szko³y podczas dzia³añ 
ratowniczo - gaœniczych.

Organizatorem æwiczeñ by³a Komenda Powiatowa 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pu³awach we wspó³pracy
z pracownikami Urzêdu Gminy w Koñskowoli oraz 
Komendantem Gminnym OSP. Æwiczenia wykaza³y dobre 
przygotowanie personelu szko³y do podjêcia dzia³añ w chwili 
wyst¹pienia sytuacji kryzysowej, jak¹ jest po¿ar. Pracownicy 
szko³y doskonale poradzili sobie z wyprowadzeniem uczniów 
poza strefê zagro¿enia, prezentuj¹c przy tym zdecydowan¹

i stanowcz¹ postawê. Trzeba 
mieæ tylko nadziejê, ¿e 
z d o b y t a  w i e d z a
i umiejêtnoœci pozostan¹
w sferze teoretycznej, ¿e nie 
b ê d z i e  k o n i e c z n o œ c i  
w ykorzys tyw an ia  i ch
w praktyce.

Komenda
Powiatowa

PSP



Szanownym Jubilatom serdeczne ¿yczenia zdrowia i szczêœcia na dalsze 
lata po¿ycia ma³¿eñskiego oraz wielu dowodów ludzkiej ¿yczliwoœci

sk³ada redakcja
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„¯ono, mê¿u, dziêkujê Ci, ¿e nasze 
ma³¿eñstwo by³o zgodne, szczêœliwe
i trwa³e”

Zacytowane s³owa wypowiadali jubilaci - 
ma³¿onkowie z ponad 50 letnim sta¿em, na 
uroczystoœci ,  która mia³a miejsce
w Urzêdzie Gminy w Koñskowoli w dniu
4 paŸdziernika 2003 roku. Refleksje
ze spotkania z jubilatami przekazuje pani 
El¿bieta Polak - kierownik Urzêdu Stanu 
Cywilnego, organizatorka uroczystoœci.

Ka¿da uroczystoœæ zwi¹zana z nadaniem 
medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, 
wymaga czysto technicznych zabiegów. 
Polegaj¹ one na wybraniu z ksi¹g stanu 
cywilnego, bêd¹cych w naszym posiadaniu, 
ma³¿eñstw, które prze¿y³y w zwi¹zku co 
najmniej 50 lat. Takich par uda³o nam siê 
wybraæ oko³o dwudziestu, ale tylko szeœæ 
wyrazi³o zgodê na wyst¹pienie z wnioskiem 
do Prezydenta RP o nadanie medali. Zgoda 
jest wymagana w zwi¹zku z zawartymi we 
wniosku danymi osobowymi. Niektórzy 
wol¹ prze¿ywaæ tê uroczystoœæ kameralnie, 
w gronie rodzinnym. Skompletowane 
wnioski, podpisane przez wójta, wys³aliœmy 
jeszcze w marcu do kancelarii wojewody. 
Decyzj¹ prezydenta,  medalami za 
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie odznaczeni 
zostali: Zofia i Stanis³aw Furtakowie
z Witowic (sta¿ ma³¿eñski 52 lata), 
Kazimiera i Bronis³aw Pêkalowie
ze Starej Wsi (50 lat), Zofia i Aleksander 
Rodzikowie z Opoki (52 lata), Zofia
i Boles³aw Wiejakowie z Koñskowoli
(50 lat), Maria i Tadeusz Wróblowie
z Sielc (50 lat), Janina i Zygmunt 
Muratowie z Koñskowoli (53 lata). Wraz
z postanowieniem o nadaniu medali jubilaci 
otrzymali od prezydenta listy gratulacyjne. 
Urz¹d Gminy wystosowa³ zaproszenia do 
szeœciu par na spotkanie w dniu
4 paŸdziernika, przyby³o cztery pary.
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ wójt Stanis³aw 
Go³êbiowski, który z ramienia prezydenta 
dokona³ wrêczenia medali jubilatom. 
Spotkanie mia³o bardzo uroczysty charakter, 
choæ urzêdowe, to zorganizowane z sercem. 
Przed odznaczeniem, ma³¿onkowie 
trzymaj¹c siê za rêce wypowiadali s³owa: 
¯ono, Mê¿u, dziêkujê Ci, ¿e nasze 
ma³¿eñstwo by³o zgodne, szczêœliwe
i trwa³e. Te s³owa pochodz¹ z tekstu 
przysiêgi sk³adanej przed wielu laty przy 
œlubie, a obecnie przybra³y formê 
wzajemnego podziêkowania. Jubilaci  
otrzymali piêkne kwiaty, a wszyscy obecni, 
w tym cz³onkowie rodzin, wznieœli toast za 
ich zdrowie i szczêœcie na dalsze lata oraz 
odœpiewali gromkie „sto lat”. Na tê 
okolicznoœæ przygotowano tort, owoce
i s³odycze. By³o weso³o i biesiadnie, jubilaci 
œpiewali i tañczyli. Oprawê muzyczn¹ 
zapewni³ instruktor Tadeusz Salamandra. 

Zachêceni przez wójta jubilaci mówili
o swym dorobku, dzieciach, wnukach
i prawnukach, które s¹ ich chlub¹. 
Wspominali sw¹ m³odoœæ.

P r z y  o rg a n i z a c j i  t e g o  r o d z a j u  
uroczystoœci nasuwa mi siê refleksja, ¿e 
cennych wartoœci takich jak mi³oœæ, 

wiernoœæ i szacunek, nie pokonuj¹ 
przeciwnoœci  losu ani  sam czas .  
Uœwiadamiamy sobie wtedy, ¿e rodzina to 
ostoja, a prze¿ywane radoœci i smutki 
cementuj¹, ¿e warto byæ cierpliwym i do¿yæ 
takich chwil.

Zofia i Stanis³aw
Furtakowie

Zofia i Aleksander
Rodzikowie

Zofia i Boles³aw
Wiejakowie

Maria i Tadeusz
Wróblowie



i dyrekcji  Domu Kultury w Kocku, którzy przez trzy dni goœcili 
oko³o 100 osób z ca³ego województwa. Zadbali o sferê duchow¹ 
i bytow¹ uczestników. Podziêkowaæ te¿ nale¿y dyrektorowi 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, który ciep³ymi 
s³owami wspiera³ organizatorów.

Uczestnicz¹c w obradach uczyliœmy siê, a zdobyt¹ wiedz¹ 
podzielimy siê z osobami, które chc¹ tworzyæ i rozwijaæ 
Koñskowolskie Towarzystwo Regionalne. Refleksjami 
osobistymi podzielimy siê w nastêpnych numerach „Echa”.

Marianna Krystyna Bartuzi
Stanis³awa Frycz
Teresa Or³owska
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- s³owa Aleksandra Patkowskiego, pioniera polskiego ruchu 
regionalistycznego, s¹ has³em towarzystw regionalnych, których 
w Polsce jest oko³o 1300. W województwie lubelskim jest ich 105, 
skupiaj¹ przesz³o 16 tysiêcy cz³onków. Czêœæ z nich, niestety, 
istnieje tylko na papierze. Ten spo³eczno-kulturalny ruch opiera 
siê na zainteresowaniu odrêbnoœci¹ kultury poszczególnych 
regionów kraju, d¹¿y do pog³êbienia i prezentacji wiedzy o tej 
kulturze. W szczególnoœci towarzystwa zajmuj¹ siê miêdzy 
innymi: poznawaniem i dokumentowaniem historii miejscowoœci, 
podtrzymywaniem i rozwojem tradycji, integrowaniem 
spo³ecznoœci, zak³adaniem izb regionalnych, dzia³alnoœci¹ 
wydawnicz¹, ekologi¹ i ochron¹ œrodowiska, kultywowaniem
i rozwijaniem patriotyzmu. Przy realizacji tych zadañ 
wspó³pracuj¹ z samorz¹dami, bibliotekami, szko³ami, parafiami
i innymi placówkami. W dniach 12,13 i 14 wrzeœnia, w Kocku 
obradowa³ IX Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny,
w którym wziêli udzia³ równie¿ cz³onkowie Koñskowolskiego 
Towarzystwa Regionalnego. W czasie trzydniowych obrad 
uczestnicy Zjazdu podsumowali trzyletni¹ kadencjê 
Wojewódzkiej Rady TR, zatwierdzili nowy statut, zapewniaj¹cy 
osobowoœæ prawn¹. Odby³y siê te¿ wybory nowego zarz¹du. 
Przewodnicz¹cym WRTR zosta³ ponownie prof. dr hab. S³awomir 
Partycki. Zas³u¿onym regionalistom wrêczono nagrody
im. dr Zygmunta Klukowskiego. Na uwagê zas³ugiwa³ wyk³ad 
ksiêdza prof. dr hab. Leona Dyczewskiego na temat „Potrzeba 
tradycji w nowoczesnoœci”. Uczestnicy mieli okazjê poznaæ 
zaprezentowan¹ dzia³alnoœæ towarzystw z: Kocka, Lubartowa, 
Michowa, Goœcieradowa, Wojciechowa, £ukowa i Krzczonowa.

W tym miejscu nale¿¹ siê podziêkowania Towarzystwu 
Przyjació³ Kocka, na czele z jego prezesem, burmistrzowi Kocka

Pamiêæ o tych, którzy polegli w czasie II wojny œwiatowej 

jest wci¹¿ ¿ywa. Zachowuj¹ j¹ te¿ dzieci ze Szko³y 

Podstawowej w Chrz¹chowie. W dniach 17 i 23 wrzeœnia, jak 

co roku, uczniowie klas III-VI tej szko³y wziêli udzia³

w rajdzie do wsi Bar³ogi. Jego celem by³o uprz¹tniêcie 

pomnika ku czci poleg³ych podczas bombardowania Kurowa, 

po³¹czone ze wspomnieniami o nich.

M.P.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - to powiedzenie,
w sposób jak najbardziej adekwatny, oddaje stosunek 
wiêkszoœci mieszkañców naszej miejscowoœci do spraw 
zwi¹zanych z nasz¹ histori¹. Koñskowola przez wiele wieków 
pe³ni³a wa¿n¹ funkcjê w tzw. „kluczu Czartoryskich”, bêd¹c 
oœrodkiem handlu i przemys³u. Prawie 500 lat historii 
zobowi¹zuje nas, obecnych jej mieszkañców, do szacunku
i powagi dla spraw, które s¹ zapisane w ksiêgach i dokumentach, 
jak równie¿ w murach œwi¹tyñ, cmentarzy i innych zabytków
z minionych epok.

„Historia to nauczycielka ¿ycia” - w ten sposób ktoœ m¹dry 
uj¹³ sens naszego istnienia na tym œwiecie, œwiecie pe³nym 
wci¹¿ na nowo odkrywanej historii. To od nas zale¿y, czy nasze 
dzieci i wnuki bêd¹ pamiêtaæ, ¿e historia swojej miejscowoœci to 
historia Polski. Œladów przesz³oœci wokó³ nas jest bardzo wiele. 
Aby siê o tym przekonaæ wystarczy w drodze do szko³y czy 
pracy, podczas mszy czy spaceru, rozejrzeæ siê. Wgniecenia
w  p³ytkach marmurowych w kruchcie koœcio³a parafialnego 
przypominaj¹ naszych klêcz¹cych i modl¹cych siê przodków. 
Ilu ich by³o przez minione stulecia? Ja bêd¹c w koœciele 
przymykam oczy i widzê obok mnie t³umy szlachty, mieszczan, 
rzemieœlników i zwyk³ych ludzi. Czujê wokó³ siebie historiê, 
s³yszê jej zgrzyt podczas zamykania drzwi koœcio³a, a duch 
Izabelli Czartoryskiej zaprasza mnie w otch³añ czasów 
œwietnoœci mojego miasta ...

Czy s³yszysz to co ja!?
M. Król

Uczestnicy Zjazdu przed Pa³acem Ksiê¿nej
Anny z Sapiehów Jab³onowskiej w Kocku
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Ksiê¿a wikariusze pe³ni¹cy pos³ugê kap³añsk¹ w parafii
Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego w Koñskowoli.

Na pytanie kiedy i gdzie siê urodzi³, 
ksi¹dz Wies³aw odpowiedzia³: dawno 
temu na Podlasiu. Do Seminarium 
Duchownego w Lublinie wst¹pi³ w 1986 r., 
œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1992 r. 
Dotychczas pracowa³ w: Poniatowej -
2 lata, Lublinie - 7 lat. Od 2001 roku sw¹ 
pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni w Koñskowoli. 
Pozytywnie ocenia integracjê  naszej 
lokalnej spo³ecznoœci przy organizacji 
uroczystoœci i imprez oraz dbanie
o tradycje, jak równie¿  zaanga¿owanie 
osób doros³ych w liturgiê. Uczy katechezy 
w klasach gimnazjalnych. Opiekuje siê 
starsz¹ grup¹ ministrantów oraz organizuje 
zajêcia sportowe dla m³odzie¿y. Do zadañ 
ksiêdza Nowickiego nale¿eæ bêdzie opieka 
duchowa nad klubem AA i uczestnikami 
Œrodowiskowego Domu Samopomocy. 
Hobby ksiêdza Wies³awa to pi³ka no¿na. 
Przed laty gra³ w klubie sportowym, 
obecnie gra w meczach: ksiê¿a kontra 
ró¿ne grupy spo³eczne, np. policja, artyœci, 
w których zdobywa bramki. Lubi jeŸdziæ 
na rowerze i  zamierza stworzyæ 
m³odzie¿ow¹ grupê rowerzystów. Chêtnie 
gra w tenisa sto³owego, szachy i warcaby. 
Kocha polskie morze i w miarê mo¿liwoœci 
p³ywa w nim. Przeszed³ wiele szlaków 
górskich, w tym szlaki papieskich 
wêdrówek. Najwy¿szy szczyt, który 
zdoby³ to Œwinica (2301 m) i tatrzañska 
prze³êcz Zawrat (2158 m).

Urodzi³ siê w 1970 roku w Lublinie, tam 
te¿ spêdzi³ m³odoœæ pobieraj¹c naukê. W 
1990 r.  wst¹pi ³  do Lubelskiego 
Seminarium Duchownego. W 1997 r. 
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i zosta³ 
skierowany na pierwsz¹ placówkê, te¿
w Lublinie, w parafii Œw. Jadwigi 
Królowej, gdzie pracowa³ 5 lat. Od 2002 r. 
pracuje w Koñskowoli. W naszej parafii 
prowadzi Legion Maryi, sprawuje opiekê 
nad m³odszymi ministrantami, uczy 
katechezy w klasach 0-III w Koñskowoli
i Sielcach i z tej racji przygotowuje w tym 
roku dzieci do I Komunii Œw. Jest równie¿ 
odpowiedzialny za prowadzenie kancelarii 
parafialnej. Zmianê placówki, z du¿ego 
miasta na nasze œrodowisko, ocenia bardzo 
pozytywnie, odnosi wra¿enie, ¿e jest tu 
spokojniej a ¿ycie p³ynie wolniej. Relacje
z parafianami okreœla jako mi³e.

Podstawowym hobby ksiêdza Piotra s¹ 
komputery, zarówno praca na nich jak i ich 
budowa. Na co dzieñ wykorzystuje je
w pracy duszpasterskiej, szczególnie do 
pracy kancelaryjnej i przygotowywania 
pomocy katechetycznych dla uczniów.
Z gier zainstalowanych w swoim 
komputerze ma tylko bryd¿a, w którego 
czasami grywa. Nie znajduje czasu na 
uprawianie sportu, ale lubi go ogl¹daæ
w telewizji. Chêtnie dosiada roweru. Ze 
œmiechem dodaje, ¿e ze sportu najbardziej 
fascynuje Go jazda samochodem.

U r o d z i ³  s i ê  w  1 9 7 1  r o k u
w Hrubieszowie, gdzie ukoñczy³ szko³ê 
podstawow¹ i œredni¹. W 1990 roku 
wst¹pi³ do Lubelskiego Seminarium 
Duchownego, a w 1996 otrzyma³ 
œwiêcenia kap³añskie. Jako duszpasterz 
pracowa³ w parafiach: 2 lata w Podgórzu 
ko³o Che³ma, 5 lat w Krasnymstawie, od 
lipca 2003r. w Koñskowoli.

Mieszkañców obecnej parafii okreœla 
jako sympatycznych i ¿yczliwych. 
Prowadzi lekcje katechezy z m³odzie¿¹ 
klas III i II w Gimnazjum. W naszej parafii 
poprowadzi te¿ Katolickie Stowarzyszenie 
M³odzie¿y dla uczniów szkó³ œrednich
i gimnazjalistów. Jest w trakcie organizacji 
stowarzyszenia ludzi œwieckich - Akcja 
Katolicka, w którym bêdzie pe³ni³ rolê 
asystenta grupy. Akcja Katolicka ma 
bardzo d³ug¹, jeszcze przedwojenn¹, 
tradycjê, jako jedyne stowarzyszenie 
koœcielne posiada osobowoœæ prawn¹, co 
daje jej mo¿liwoœæ pozyskiwania funduszy 
z zewn¹trz na szeroki wachlarz dzia³añ.
Z powstaniem Akcji w Koñskowoli ksi¹dz 
Piotr wi¹¿e du¿e nadzieje. Zdecydowanie 
woli pracowaæ w starych koœcio³ach.

H o b b y  k s i ê d z a  H a w r y l u k a  t o  
wêdkarstwo. Jak sam mówi, pochodzi znad 
Buga, gdzie ca³e ¿ycie ³owi³ ryby, obecnie 
chcia³by wêdkowaæ na Wiœle. Najwiêkszy 
sukces w tej dziedzinie to sum o wadze
10 kg.

Na podstawie wypowiedzi ksiê¿y
Bo¿enna Furtak

Ksi¹dz Wies³aw Nowicki Ksi¹dz Piotr Siwko Ksi¹dz Piotr Hawryluk
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S³owo „papie¿” jest zlatynizowan¹ form¹ greckiego „papa” 
- ojciec. Tym s³owem od zarania chrzeœcijañstwa wierni 
pozdrawiali swoich duchowych przywódców. Papie¿, jako 
powszechnie u¿ywany tytu³  biskupa Rzymu, w dokumentach 
koœcielnych pojawia siê od wczesnego œredniowiecza. 
Oficjalna nomenklatura stosowana w ³aciñskim prawie 
koœcielnym nie pos³uguje siê wyrazem „papa”, zastêpuje go 
zwrot Romanus Pontifex - rzymski pontyfik czyli arcykap³an. 
Wyra¿enie to ³¹czy w sobie dwie podstawowe funkcje 
papie¿a: jest on biskupem Rzymu i jednoczeœnie pontyfikiem 
czyli g³ow¹ ca³ego Koœcio³a katolickiego.

Ilu by³o papie¿y? Nie ma zgodnej odpowiedzi wœród 
historyków. Przyczyni³y siê do tego pomy³ki pope³niane przez 
kronikarzy w ustalaniu dat, b³êdy w pisowni, brak 
konsekwencji w stosowaniu numeracji papie¿y nosz¹cych to 
samo imiê. Przyjêto, zgodnie z Annuario Pontificio, liczbê 262 
prawdziwych biskupów rzymskich od Œwiêtego Piotra, 
pierwszego Aposto³a Chrystusa i pierwszego papie¿a do Jana 
Paw³a II, który w paŸdzierniku 1978 r., w wieku 58 lat,
w drugim dniu konklawe, zosta³ przez kolegium kardynalskie 
wybrany na biskupa Rzymu. Pierwszy od ponad 400 lat 
papie¿, który nie jest W³ochem! W ci¹gu 25 lat swojego 
pontyfikatu, ten zwierzchnik Koœcio³a Powszechnego, do 
którego nale¿y blisko miliard mieszkañców naszego globu,
i g³ówna postaæ na scenie œwiatowej dyplomacji, nigdy nie 
przesta³ byæ Polakiem i jak ¿aden inny Polak, pozyska³ sobie 
miliony serc, nie tylko w naszym kraju. Jego tchn¹ca dobroci¹ 
twarz, pe³na niezwyk³ej ³agodnoœci, jest znana na ca³ej kuli 
ziemskiej, a przemówienia i homilie wyg³aszane lub 
odczytywane w dziesi¹tkach jêzyków podczas licznych 
pielgrzymek zjednuj¹ Mu kolejne serca. Obdarzony 
niespo¿ytymi si³ami ¿yciowymi, odnosz¹cy siê z niebywa³¹ 
czu³oœci¹ do m³odzie¿y, schorowany, a tak bardzo pe³en ciep³a 

i cz³owieczeñstwa, wywiera na wszystkich niezatarte piêtno. 
Spokój emanuj¹cy z ca³ej Jego postaci pozwala wierzyæ, ¿e 
tylko ¿ycie w zgodzie z samym sob¹, z Bogiem i œwiatem ma 
g³êboki sens.

Totus tuus (ca³y Twój), oficjalne motto Ojca Œwiêtego, które 
znajduje siê zawsze w prawym górnym rogu, w ka¿dym liœcie 
i traktacie wychodz¹cym spod Jego rêki (wziête z pism Louisa 
Marie Grignon de Montforta, bretoñskiego œwiêtego,
w którego „Traktacie”, znalaz³ religijn¹ inspiracjê), doskonale 
odzwierciedla oddanie Jana Paw³a II sprawom wszystkich 
ludzi. Ojciec Œwiêty sta³ siê rzeczywistym duchowym
i moralnym przywódc¹ ludzkoœci. Rozmawia z dygnitarzami
i prostymi ludŸmi, z chrzeœcijaninami i wyznawcami innych 
religii, nios¹c wszystkim pokój i nadziejê na lepsze jutro. Za 
Jego pontyfikatu podwoi³a siê liczba pañstw utrzymuj¹cych 
stosunki dyplomatyczne z Watykanem -  jest ich 174 na 194 
pañstwa. W swoich pielgrzymkach (by³o ich 102)  odwiedzi³ 
132 z nich, bêd¹c w 870 miejscowoœciach. W samych tylko 
W³oszech odby³ 142 pielgrzymki, a duszpasterskie 
pielgrzymowanie do Polski zajê³o Mu 67 dni pontyfikatu 
(odwiedzi³ ponad 60 miejscowoœci). Odwiedzaj¹c najbardziej 
oddalone zak¹tki œwiata i g³osz¹c wszêdzie mi³oœæ, 
pojednanie, modl¹c siê o pokój, podkreœlaj¹c godnoœæ
i wartoœæ cz³owieka, dokonuj¹c beatyfikacji - 1314
i kanonizacji - 470, (uczestniczy³ osobiœcie w 138 
beatyfikacjach i 49 kanonizacjach) otwiera najbardziej 
zatwardzia³e serca. Podczas swojego 25 letniego pontyfikatu 
prze³ama³ wiele obowi¹zuj¹cych dot¹d w Watykanie tabu. 
Poprzez swoje liczne podró¿e, spotkania z ludŸmi, m³odzie¿¹, 
któr¹ doskonale potrafi zrozumieæ, sta³ siê jednym z nas, 
cz³owiekiem, z którym mo¿na porozmawiaæ, po¿artowaæ, 
który jednak doskonale rozumie wszystkie bol¹czki œwiata
i ca³y czas d¹¿y do zjednoczenia podzielonych koœcio³ów 
chrzeœcijañskich i niechrzeœcijañskich, widz¹c w tym d¹¿eniu 
sposób na uzyskanie pokoju i pojednanie wszystkich ludzi. 
Dla nas, Polaków, jest równie¿ wielk¹ dum¹. Dzieñ, w którym 
kardyna³ Karol Wojty³a, arcybiskup Krakowa zosta³ wybrany 
papie¿em - 16 paŸdziernika 1978 r., by³ dniem radoœci
i p³yn¹cych z oczu ³ez. Cieszyli siê wszyscy, pomimo i¿ 
cenzurowana wówczas prasa, opisywa³a te zdarzenia 
wyj¹tkowo wstrzemiêŸliwie. Dziœ, po 25 latach, z równym 
wzruszeniem s³uchamy i podziwiamy Ojca Œwiêtego za Jego 
pracowitoœæ, oddanie dla innych, umi³owanie Boga
w cz³owieku. Chyba nikt tak bardzo jak my - Polacy, nie ¿yczy 
Mu powrotu do zdrowia i dalszej owocnej pracy na tej 
najtrudniejszej niwie jak¹ jest niesienie S³owa Bo¿ego do 
ka¿dego zak¹tka kuli ziemskiej i do serca ka¿dego cz³owieka 
bez wzglêdu na jego wyznanie, kolor skóry i przekonania 
polityczne. Najmilszym chyba dla Jana Paw³a II podarunkiem 
z okazji 25 lat Jego pontyfikatu by³oby postêpowanie nas, 
wszystkich ludzi, wed³ug jego s³ów: „Z³o dobrem zwyciê¿aj”. 
Z³ó¿my ten podarek u nóg Ojca Œwiêtego w dowód naszego 
dla Niego uznania.

Redakcja

„Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,

ale z³o dobrem zwyciê¿aj”.

(Homilia podczas Mszy œw.

w Niepokalanowie 18.VI.1983r.)

Insygniami, czyli oznakami 
w³adzy i godnoœci papieskiej 
jest zbiór znaków (jak na 
rysunku), sk³adaj¹cy siê
z: potrójnej srebrno-z³otej 
korony w sto¿kowym kszta³cie, 
u góry zaokr¹glonej, zwanej 
tiar¹ (dzisiejsza forma tiary 
obowi¹zuje od XIV w.) oraz 
dwóch skrzy¿owanych kluczy 
œw. Piotra srebrnego i z³otego.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II 
jako pierwszy w dziejach 
papie¿, nigdy nie za³o¿y³ tiary.
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***

Nie do wiary

¿e jesteœ jednym z nas

Ty który

zawróci³eœ powiew Ducha Œwiêtego

aby niemo¿liwe

sta³o siê naszym udzia³em

Splot przedziwnych zdarzeñ

zaskoczy³ niemy œwiat

Odesz³y w niepamiêæ

karykatury minionych systemów

Podnios³eœ nasze pochylone g³owy

rozbudzi³eœ pragnienia

wskrzesi³eœ iskrê odwagi

Nawet oczy œlepych

dostrzeg³y inne wymiary

Œwiat bez ducha

przesta³ istnieæ

Lecz Twoja nauka

by wymagaæ od siebie

zbyt trudna

I wolnoœæ nas przeros³a

Za du¿o dla nas

Za du¿o dla tych

w których ma³o wiary

Jadwiga O¿óg

- to tytu³ albumu, wydanego na 25 lecie pontyfikatu Jana 

Paw³a II, który jest zbiorem wierszy i prac plastycznych 

autorstwa dzieci i m³odzie¿y. Wydanie albumu poprzedzone 

by³o konkursem, w którym wziêli udzia³ równie¿ uczniowie 

ze szkó³ z naszej gminy, prezentuj¹c swoje wzruszenia 

zwi¹zane z osob¹ Ojca Œwiêtego. Prezentowany rysunek 

(pochodzi z albumu) wyszed³ spod o³ówka Dariusza 

Szachtsznajdera z Po¿oga Nowego.

We wrzeœniu tego roku, ksiê¿a
i katecheci og³osili Konkurs Ró¿añcowy 
adresowany do uczniów wszystkich 
szkó³ w parafii. Okazj¹ do tego jest 
jubileusz pontyfikatu Jana Paw³a II oraz 
dobiegaj¹cy koñca Rok Ró¿añcowy. 
Kategorie  konkursu:  l i teracka,  
plastyczna i wiedza o ró¿añcu.
W I etapie (ju¿ zakoñczonym) 
wy³oniono po 3 osoby z ka¿dej klasy, 
które bêd¹ je reprezentowaæ na forum 
szko³y w II etapie. Efektem konkursu
w kategorii plastycznej wœród uczniów 
szkó³ podstawowych s¹ ró¿añce
i rysunki, które mo¿na ogl¹daæ na 
wystawie w szkole. Fina³ konkursu 
odbêdzie siê 20 paŸdziernika i bêdzie 
mia³ formê odpowiedzi na pytania. 
Autorzy najlepszych prac plastycznych 
oraz uczniowie wykazuj¹cy siê 
najwiêksz¹ wiedz¹ otrzymaj¹ nagrody 
ufundowane przez ksiêdza proboszcza. 
Nagrodzone ró¿añce bêd¹ wystawione 
równie¿ w koœciele.

B.F.
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Mia³am sen, piêkny sen.
Pamiêtam zielone drzewa
wysokie na 20 metrów,
ró¿nokolorowe kwiaty mieni¹ce siê
w œwietle z³ocistego s³oñca.
Wszyscy ludzie byli szczêœliwi.
Ale sen, jak to sen,
zawsze siê koñczy.
Obudzi³am siê z b³og¹ radoœci¹
i spojrza³am na zewn¹trz.
Rzeczywistoœæ by³a inna:
szaroœæ ulic i wszechobecne œmieci
wprawi³y mnie w z³y nastrój.
Wtedy postanowi³am:
zrobiê wszystko
by rzeczywistoœæ sta³a siê koszmarem
a sen rzeczywistoœci¹,
by wszyscy ludzie byli szczêœliwi.

Anna Piech kl. IIa

Odpady - co z nimi robiæ?
Wraz z rozwojem urbanizacji i wzrostem standardu ¿ycia, 

roœnie iloœæ œmieci. Powstaj¹ce wysypiska szybko przepe³niaj¹ 
siê, a czasami s¹ daleko. By dowieŸæ tam œmieci, trzeba do³o¿yæ 
starañ, ludzie wybieraj¹ wiêc prostszy sposób pozbycia siê ich. 
Jaki? Wystarczy przejœæ przez las, wzd³u¿ brzegu rzeki, rowu, 
by przekonaæ siê, ¿e na dzikich wysypiskach jest wszystko,
a o segregacji œmieci nie ma mowy. W Polsce na jednego 
mieszkañca rocznie przypada ok. 300 kg œmieci, w USA 700-
800 kg, w Niemczech - 374 kg, w Holandii - 500 kg, w Norwegii 
- 538 kg. Œmieci mo¿na spotkaæ wszêdzie, a wynikaj¹ce st¹d 
niebezpieczeñstwo dla œrodowiska jest ogromne. Bardzo 
niebezpieczne s¹ ¿u¿le, popio³y, kwasy, zasady, metale ciê¿kie, 
odpady radioaktywne, lakiernicze, garbarskie, petrochemiczne, 
osady z oczyszczalni œcieków, odpady sanitarne ze szpitali. 
Wiele z nich nie roz³o¿y siê w ci¹gu kilkudziesiêciu lat i stan¹ siê 
przykrym wspomnieniem po nas. Byæ mo¿e zbyt ma³o jest
w Polsce spalarni i zak³adów utylizowania œmieci, a przecie¿ 
ka¿de ma³e gospodarstwo jest w stanie podj¹æ takie dzia³ania, by 
na w³asnym podwórku ograniczyæ iloœæ odpadów. Jednak
w œwiadomoœci wielu ludzi brak jest wra¿liwoœci na stan 
najbli¿szego otoczenia. Mo¿e niektórzy czekaj¹, a¿ inni 
posprz¹taj¹ za nich, np. m³odzie¿ szkolna w akcji Sprz¹tanie 
Œwiata. W Polsce ju¿ od 1994 r. corocznie we wrzeœniu odbywa 
siê taka akcja. Bior¹ w niej udzia³ oprócz m³odzie¿y osoby 
doros³e, pracownicy ró¿nych instytucji i firm. Akcji udzielaj¹ 
poparcia w³adze samorz¹dowe, œrodki masowego przekazu oraz 
organizacje proœrodowiskowe. M³odzie¿ i nauczyciele naszego 
Gimnazjum, jak co roku, równie¿ wziêli udzia³ w tegorocznym 
Sprz¹taniu Œwiata. 227 uczniów zebra³o 53 worki œmieci! 
Sprz¹taliœmy ulice: Lubelsk¹, Starowiejsk¹, Po¿owsk¹, 
Zak³adow¹, rynek, stadion, okolice cmentarza, drogi 

prowadz¹ce w kierunku Sielc i M³ynek. Wœród zebranych 
przedmiotów bardzo du¿o by³o butelek po alkoholu, opakowañ 
po s³odyczach, rzeczy zepsutych pochodz¹cych z gospodarstw 
domowych. Szczególne przera¿enie budz¹ stosy butelek po 
alkoholu, które nasi uczniowie musieli zbieraæ. Dlaczego 
niektórzy tak bezmyœlnie postêpuj¹ nie patrz¹c gdzie wyl¹duj¹ 
rzucone przez nich odpady? Brak koszy na œmieci tylko 
czêœciowo usprawiedliwia tak¹ bezmyœlnoœæ. Trzeba czuæ siê 
wspó³gospodarzem, by szanowaæ wspólne œrodowisko. 
Stawiam pytanie - czy we w³asnym domu lub wokó³ niego, 
w³aœciciel zostawia górê œmieci?

W szko³ach sprawa dba³oœci o otoczenie zawsze by³a i jest 
bardzo wa¿na. Wielokrotnie zwraca siê uwagê na postawê 
odpowiedzialnoœci za siebie, innych, œrodowisko. Jeœli jednak 
szko³a pozostaje samotna w wo³aniu o czystoœæ œrodowiska, to 
nadal w lasach, rowach, przy drogach, bêdziemy natykaæ siê na 
tego typu smutne wizytówki. A mo¿e gdy zostanie nam zu¿yty 
bilet autobusowy, papier po chipsach, puszka po napoju, nie 
rzucajmy tego wszystkiego w miejscu gdzie stoimy. Zgnieciony 
papier mo¿na schowaæ do kieszeni, puszkê te¿ da siê zgnieœæ
i wyrzuciæ do kosza. Kulturalny cz³owiek wie, co w takich 
sytuacjach nale¿y zrobiæ. Jedna z uczennic klasy III gimnazjum 
na zakoñczenie akcji sprz¹tania przyrzek³a, ¿e ju¿ nigdy nie 
wyrzuci œmieci na trawê. Szkoda, ¿e tylko jedna...

Tydzieñ po akcji Sprz¹tanie Œwiata, ulica Lubelska na trasie
z Pu³aw do Koñskowoli znów by³a taka jak dawniej. Owszem, 
worki ze œmieciami zabrano, ale nie wiadomo sk¹d znalaz³o siê 
znów pe³no papierów i torebek plastikowych. Sk¹d wiatr je 
przywia³? Mo¿e z wysypiska œmieci w K³odzie? Myœlê, ¿e 
jesteœmy w stanie wp³yn¹æ na nasze i innych zachowania  wobec 
tego problemu. B¹dŸmy odpowiedzialni za siebie i œrodowisko. 
Starajmy siê ¿yæ tak, aby nam z innymi by³o dobrze i innym
z nami.

Joanna Kopiñska
Gimnazjum w Koñskowoli

Moja opinia nt. „Sprz¹tania Œwiata”
Ta akcja wywo³uje u mnie mieszane uczucia. Znajdujê wiele 

argumentów za i przeciw. "Sprz¹tanie Œwiata" jest potrzebne, 
ale nie na tak¹ wielk¹ skalê. Obecnie nie uzyskujemy wiêkszych 
rezultatów naszej pracy. Co nam to daje, je¿eli jednego dnia 
posprz¹tamy rozleg³y teren zbieraj¹c masê œmieci, a nastêpnego 
dnia znów w tym miejscu widzimy nieporz¹dek? Tylko 
sprz¹taj¹cy maj¹ z tego krótk¹ chwilê satysfakcji. Najpierw 
trzeba nauczyæ siê szanowaæ przyrodê i zdaæ sobie sprawê
z tego, jak wa¿n¹ rolê pe³ni ona w ¿yciu ka¿dego z nas. Nale¿y 
wpajaæ ju¿ ma³emu dziecko, ¿e papierek wrzuca siê do kosza lub 
wk³ada do kieszeni.

Znajdujê równie¿ argumenty za, a mianowicie takie, ¿e bardzo 
lubiê gdy otaczaj¹ce mnie œrodowisko jest czyste i zadbane. 
Podoba mi siê równie¿ zatrudnianie ludzi bezrobotnych do 
sprz¹tania. Dla nich jest to mo¿liwoœæ zarobku, a dla nas ¿ycia
w ³adnym otoczeniu.

Agnieszka Pêkala kl. IIIb
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gatunków objêtych 
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zosta³a opublikowana w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 
27 lutego 2002 roku w sprawie zezwoleñ na przewo¿enie przez 
granicê pañstwa okreœlonych roœlin i zwierz¹t (Dz. U. nr 39, poz. 
357). Osoby, które wesz³y w posiadanie chronionych okazów przed 
wejœciem w ¿ycie ustawy o ochronie przyrody tj. przed styczniem 
2001 roku, maj¹ czas na rejestracjê do koñca paŸdziernika 2003 
roku. W celu zarejestrowania chronionego okazu nale¿y zg³osiæ siê 
do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
w Starostwie Powiatowym, wype³niæ wniosek (druk na miejscu) 
zawieraj¹cy dane wnioskodawcy, nazwy gatunkowe rejestrowanych 
zwierz¹t i ich iloœæ w sztukach, podaæ miejsce i krótki opis miejsca 
przetrzymywania (hodowli) zwierz¹t, oraz cel ich posiadania. Do 
wniosku nale¿y za³¹czyæ dokumenty (lub ich kopie) poœwiadczaj¹ce 
pochodzenie zwierzêcia - zezwolenie na wwóz do kraju (lub 
zezwolenie na pozyskanie zwierzêcia z natury) - tzw. dokument 
CITES wydany przez Ministerstwo Œrodowiska (¿ó³ta kopia), lub 
dokument wydany przez urzêdowego lekarza weterynarii 
potwierdzaj¹cy urodzenie zwierzêcia w Polsce, w niewoli. Jeœli 
zakupu zwierzêcia dokonaliœmy w kraju, nale¿y za³¹czyæ wypis
z rejestru otrzymany od poprzedniego w³aœciciela. Jeœli przy kupnie 
nie otrzymaliœmy potrzebnych dokumentów, oznacza to, ¿e 
zwierzê sprzedano nam nielegalnie. Za rejestracjê zwierz¹t 
pobierana jest op³ata skarbowa: 5 z³otych za z³o¿enie wniosku i 50 
groszy za ka¿dy za³¹cznik, a za wydanie zaœwiadczenia o wypisie
z rejestru - 11 z³otych. W przypadku zmiany miejsca 
przetrzymywania zwierz¹t lub zmiany danych w rejestrze (np. 
zmiana iloœci zwierz¹t), nale¿y powiadomiæ o tym urz¹d w ci¹gu 14 
dni.

Obowi¹zek rejestracji spoczywa tak¿e na pojedynczych osobach 
fizycznych posiadaj¹cych chronione zwierzêta w celach 
niekomercyjnych. Kupuj¹c nawet jednego ¿ó³wia czy papugê
w sklepie zoologicznym, w ci¹gu 2 tygodni od zakupu nale¿y zg³osiæ 
siê w urzêdzie celem rejestracji.

Ma³gorzata Wenerska

Na ca³ym œwiecie, 
k a ¿ d e g o  r o k u ,
w wyniku dzia³alnoœci 
c z ³ o w i e k a  
bezpowrotn ie  g in¹  
t y s i ¹ c e  g a t u n k ó w  
zwie rz¹ t  i  r o œ l i n .  
Wa¿nym czynnikiem 

powoduj¹cym zagro¿enie 
dla rzadkich gatunków jest 

niekontrolowany handel. Nie 
wszystkie gatunki rozmna¿aj¹ siê w niewoli, dlatego te¿, aby 
zaspokoiæ wymagania konsumentów od³awia siê coraz to nowe 
osobniki. Przewo¿one w fatalnych warunkach gin¹ masowo - na 10 
zwierz¹t prze¿ywa tylko jedno. Te, które ocalej¹, do koñca swoich dni 
skazane s¹ na wiêzienie w klatce lub akwarium.

W celu ograniczenia handlu zwierzêtami zagro¿onymi 
wyginiêciem, wiêkszoœæ krajów (w tym Polska) podpisa³o tzw. 
Konwencjê Waszyngtoñsk¹. Postanowienia Konwencji da³y 
podstawê do stworzenia rozwi¹zañ prawnych obowi¹zuj¹cych w tym 
zakresie w Polsce. Nak³adaj¹ one na ka¿d¹ osobê posiadaj¹c¹ roœlinê 
lub zwierzê - nale¿¹ce do gatunków gin¹cych i zagro¿onych 
wyginiêciem - obowi¹zek ich rejestracji. Najczêœciej wystêpuj¹cymi 
w amatorskich hodowlach zwierzêtami chronionymi, wymagaj¹cymi 
rejestrowania, s¹: ¿ó³w stepowy, ¿ó³w iberyjski i grecki; waran 
stepowy, legwan zielony, wszystkie kameleony; papugi - wszystkie 
ary, amazonki, rozelle, ¿ako, kakadu (z wyj¹tkiem papu¿ek falistych, 
nimf i aleksandretty obro¿nej); wszystkie gatunki soko³ów i jastrzêbi; 
wê¿e - boa dusiciel, pyton królewski, pyton tygrysi; skorpiony 
cesarskie oraz wszystkie paj¹ki ptaszniki. Ochronie (a wiêc
i obowi¹zkowi rejestracji) podlegaj¹ nie tylko ¿ywe zwierzêta, ale 
tak¿e okazy martwe lub przedmioty z nich wykonane.

Obowi¹zek rejestracji wynika z art. 27e ustawy z dnia 16 
paŸdziernika 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, 

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 11

Encyklopedie i s³owniki definiuj¹ ekologiê jako dziedzinê 
biologii badaj¹c¹ stosunki pomiêdzy organizmami oraz 
zespo³ami organizmów a ich ¿ywym i naturalnym 
œrodowiskiem. Po raz pierwszy terminu „ekologia” u¿y³
w 1866 roku niemiecki biolog, filozof i podró¿nik Ernest 
Haeckel, w nawi¹zaniu do greckiego s³owa „oikos”, które 
oznacza „dom” lub „siedlisko”.

W Polsce pocz¹tki ekologii jako nauki przypadaj¹ 
wprawdzie na koniec XIX oraz pocz¹tek XX wieku, ale 
historia ochrony przyrody siêga znacznie odleglejszych 
czasów, bo a¿ okresu panowania Boles³awa Chrobrego, który 
wyda³ prawo chroni¹ce bobry! W XII wieku Boles³aw 
Kêdzierzawy, ksi¹¿ê mazowiecki, ograniczy³ polowania na 
tury, a król W³adys³aw Jagie³³o w wydanych w 1423 roku
w Warce prawach, powa¿nie uszczupli³ zakres polowañ na 
dzikie konie, tury, ¿ubry i ³osie. Za jego panowania zosta³y 
tak¿e objête ochron¹ cisy oraz uprawy rolne.

W roku 1529 król Zygmunt Stary w statutach litewskich 
potwierdzi³ i rozszerzy³ ochronê bobrów, a ponadto ustanowi³ 
ochronê soko³ów i ³abêdzi. Na czas jego rz¹dów usta³y 
polowania w Puszczy Bia³owieskiej. Pod koniec XVI wieku 
król Zygmunt III Waza wyda³ ca³kowity zakaz polowania na 
tury (by³o ich wtedy ju¿ tylko 24 sztuki) ustanawiaj¹c zarazem 
specjalnych stra¿ników, którzy mieli je liczyæ, ochraniaæ
i dokarmiaæ.

Œwiat³e prawo nie pomog³o i tury wyginê³y przed laty 
bezpowrotnie. Niestety i wspó³czeœnie gin¹ co roku dziesi¹tki 
gatunków zwierz¹t. A przecie¿ - jak mówi amerykañski 
myœliciel Henry Dawid Thorean: „Jesteœmy czêœci¹ tej Ziemi, 
a ona jest czêœci¹ nas. Co spotka Ziemiê - spotka te¿ synów tej 
Ziemi...”

Czyste œrodowisko oraz cz³owiek przyjazny naturze
i drugiemu cz³owiekowi - to g³ówne przes³anie akcji 
„Sprz¹tanie œwiata”. Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Koñskowoli obchodzili j¹ w sposób w³aœciwy dla tradycji. 
Prowadzili selektywn¹ zbiórkê odpadów, brali udzia³
w projekcie edukacji ekologicznej: „Œmieci - mniej - Ziemi 
l¿ej” (kl.VI b) oraz przygotowali wystawê prac w pracowni 
przyrodniczej, która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. 
Obejrzeliœmy tak¿e apel pt. „Sprz¹tamy œwiat ju¿ 10 lat” 
przygotowany przez uczniów kl.VIa, podczas którego 
ekolodzy dyskutowali na temat przysz³oœci naszej Ziemi. 
Uroczystoœciom towarzyszy³y piosenki, w których uczniowie 
wyra¿ali swe przywi¹zanie do przyrody.

Kulminacyjnym punktem jubileuszowej akcji bêdzie 
w³¹czenie siê uczniów naszej szko³y w specjalny program 
„10-ogrodów na 10-lecie”. Zamierzamy za³o¿yæ zieleniec
w szkolnym parku, obsadzaj¹c go krzewami ozdobnymi, które 
przeka¿e nam p. Piotr Dêbski.

Zachêcam do propagowania ekologicznego stylu ¿ycia. 
Wspólnie twórzmy zielony œwiat.

Katarzyna Suszek



XIX wieku figuruje jako a la Polonaise. Podawanie szparagów, 
karczochów, porów z topionym mas³em i bu³k¹ tart¹, przyjêto jako 
polski sposób ich doprawiania.

Królowa Bona sprowadzi³a zasiê
W³oszczyznê, któr¹ szlachta ogieñ wódki gasi.
Na wety przeto daj¹ w wesela i chrzciny
Salsefiê, kalafiory, insze leguminy.
Czas wojen z Turkami, i oczywiœcie zwi¹zane z tym ³upy, 

wprowadzi³ do polskiej kuchni wschodnie korzenie i ostre 
przyprawy. By³y one zarazem  œwiadectwem odwagi gospodarza 
(który je niejednokrotnie sam zdobywa³ na wrogu), jak te¿ 
œwiadectwem bogactwa (bo kupcy czêsto sprzedawali je na wagê 
z³ota). St¹d siê wziê³o zbytnie „szafowanie”, a¿ do przesady, 
pieprzem i przyprawami, co w smaku próbowano ³agodziæ cukrem 
(który te¿ by³ bardzo drogi).

Z przyborów sto³owych najstarszym jest nó¿ - jako krzemienne 
narzêdzie towarzyszy³ cz³owiekowi od czasów najdawniejszych. 
Drugi to ³y¿ka, której kszta³t rozwin¹³ siê z pradawnego czerpaka. 
Nó¿ noszono przewa¿nie przy sobie za pasem, ³y¿kê bardzo czêsto za 
cholew¹. Przedstawiciele ciemnej masy szlacheckiej, ugaszczani 
t³umnie przez naszych magnatów, nosili j¹ zawsze przy sobie - 

gotowi w ka¿dej chwili do zajêcia 
miejsca przy stole. Z tego okresu 
pochodzi powiedzenie „Za króla Sasa, 
jedz, pij i popuszczaj pasa” Na sto³ach 
dominowa³a wówczas œwinina
z kapust¹ i grochem, któr¹ zapijano 
ciê¿kim, wêgierskim winem lub 
krajow¹, nie mniej ciê¿k¹ wódk¹, 
podœpiewuj¹c przy tym:

M³odzik i starka - niedobrana 
parka,

Co innego wódka - nasza polska 
starka.

U¿ywaæ jej winni i m³odzi, i starzy,
Bo wnêtrznoœci ch³odzi, chocia¿ 

gêbê parzy.
Inne przys³owie „za króla Sasa - 

³y¿k¹ kie³basa” odnosi³o siê do potrawy zwanej 
„wereszczak¹” (od nazwiska Wereszczaki, 
kuchmistrza dworu saskiego). By³y to plastry 
kie³basy w gêstym cebulowym sosie - potrawa 
jakby stworzona do spo¿ywania ³y¿k¹ (t¹ 
wyci¹gniêt¹ zza cholewy). Widelec jest 

najpóŸniejszym z prastarych przyrz¹dów sto³u. Wynalezienie jego,
a raczej przystosowanie do sto³u wielkich wide³, jakimi dawniej 
wyci¹gano miêso z kot³ów, przypisuje siê Henrykowi Walezemu (do 
dziœ nie wiadomo czy s³usznie), st¹d nastêpuj¹ca satyra:

Król Walezy siê nie trapi³ polityczn¹ gr¹.
Pasjami lubi³ swe filets mignons,
Kwiczo³y tudzie¿, ³owi³ mu je strzelec,
A on je na z Polski przywieziony nadziewa³ widelec.

 Inna wersja g³osi, ¿e widelec przyszed³ do Polski ze Wschodu. Pod 
wp³ywem Wschodu pozosta³a te¿ nasza kuchnia. W XIX wiecznych 
polskich ksi¹¿kach kucharskich drukowanych w Kijowie, znaleŸæ 
mo¿na nastêpuj¹c¹ radê.: „Indyka przed zabiciem karmi siê przez 
szereg tygodni tylko orzechami w³oskimi, aby miêso nabra³o 
odpowiedniego smaku”.

O tym, ¿e nie tylko Polacy przywi¹zywali wielk¹ wagê do 
przyrz¹dzanych potraw, mo¿e œwiadczyæ ³aciñskie powiedzenie 
„ptaka poznaje siê po jego œpiewie, a artystê po jego dziele”. Mo¿na je 
te¿ odnieœæ do wspó³czesnych mistrzów kuchni, których mamy 
wielu, choæ czasem ukrytych w prywatnych królestwach, czyli 
kuchniach.

T.D.
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Pa Ÿ d z i e r n i k o w e

Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e pierwsz¹ sztuk¹ œwiata by³a - sztuka 
miêsa. Nie chodzi tu oczywiœcie o œwie¿y i jeszcze ociekaj¹cy 
kawa³ek miêsa, ale odpowiednio przyrz¹dzony, by sta³ siê 
smakowitym kêskiem. Sposób przyrz¹dzania potraw to sztuka 
kulinarna, bez w¹tpienia najwa¿niejsza ze sztuk, do której od zarania 
dziejów przywi¹zywali wagê smakosze. Brillant-Savarin (francuski 
rewolucjonista i znawca sztuki kulinarnej) uj¹³ jej znaczenie
w s³owach: odkrycie nowej potrawy przynosi wiêcej szczêœcia 
rodzajowi ludzkiemu ni¿ odkrycie nowej gwiazdy. Zdobycze tej 
sztuki, przekazywane przez wieki z matek na córki, s¹ œwiadectwem 
kultury danego kraju. Niektórzy znawcy gastronomii twierdz¹, ¿e 
w³aœciwie istniej¹ tylko dwie kuchnie: chiñska i francuska. Jest to 
zbyt ogólnikowe i krzywdz¹ce dla nas, bo przecie¿ polskie 
tradycyjne potrawy znane s¹ na ca³ym œwiecie, chocia¿by bigos czy 
polska szynka.

A jak to z polsk¹ kuchni¹ by³o? Polska mia³a wyj¹tkowe warunki 
do wytworzenia swoistej kuchni i wytworzy³a j¹. Sprzyja³y temu: 
bogaty kraj rolniczy, bory pe³ne zwierz¹t, pe³ne ryb rzeki
i stawy (te ostatnie zak³adane przy klasztorach, aby 
zapewniæ na w³asne potrzeby urozmaicone 
postne jedzenie). Do pe³ni szczêœcia 
brakowa³o nam tylko owoców morza - 
ale to z tej racji, ¿e transport w g³¹b 
kraju w owym czasie by³ zbyt trudny
i powolny. Dowodem na to jest 
f r a g m e n t  l i s t u  ( z  c z a s ó w  
Sobieskiego), w którym to jeden
z podczaszych warszawskich napisa³
z  Krakowa do swego teœc ia
w Gdañsku, ¿e: ostrygi ostatnio 
p r z y s ³ a n e  p r z y s z ³ y  c a ³ k i e m  
rozklekotane. Przez wieki wielk¹ 
popularnoœci¹ cieszy³y siê potrawy
z dziczyzny. Jeszcze w XVIII wiecznych 
podrêcznikach przepisy zaczyna³y siê od s³ów: 
„WeŸ ¿ubra œwie¿ego, a jak nie masz to 
³osia...”. Podstawowymi produktami kuchni 
polskiej by³y produkty rolne. Chleb i m¹ka 
stanowi³y, i nadal stanowi¹, bazê wielu potraw, 
zarówno ludowych jak i bardziej wyrafinowanych. Za spraw¹ 
Stanis³awa Leszczyñskiego polska baba wielkanocna wesz³a na sta³e 
do kuchni francuskiej.

Rodzina chlebem razowym siê raczy.
By dla wszystkich starczy³o, matka pilnie baczy.
Szlachta na chleb ów krzywi³a siê zrazu,
A dziœ go do zup cebulowych daje i do zrazów.
Nasza pradawna kuchnia, mocno przeci¹¿ona dziczyzn¹

w zawiesistych sosach, zalewaj¹cych ró¿ne rodzaje kasz, bardzo 
wczeœnie zetknê³a siê z kuchni¹ francusk¹, która zosta³a przeniesiona 
do Polski we wczesnym œredniowieczu przez francuskich 
zakonników i Francuski, które zasiada³y na naszych królewskich 
tronach, oraz Polaków wracaj¹cych z Francji. W XIII w., profesor 
medycyny Miko³aj po powrocie na dwór Leszka Czarnego 
wprowadzi³ na jego stó³ potrawy z ¿ab i œlimaków, co podobno 
pocz¹tkowo „odstrêcza³o” naród od ksiêcia. Jednak œlimaki 
zagoœci³y w naszej kuchni, o czym œwiadcz¹ przepisy zawarte
w podrêcznikach z XVII i XVIII w.

W³oskie elementy do polskiej kuchni wnios³a królowa Bona, która 
wprowadzi³a do naszego jad³ospisu warzywa (w³oszczyznê). Sposób 
podawania warzyw w europejskich ksi¹¿kach kucharskich do koñca 

Dobry król Leszczyñski jad³ zawsze za dwoje,
Tak ¿e z trudem siê mieœci³ w królewskie pokoje.
Sam przyrz¹dza³ dania: zupê cebulow¹,
Dodawa³ do niej rosó³, czarny chleb razowy,
Ga³kê muszkato³ow¹ i mas³a funt ca³y:
Jako ¿e margaryny biedaki nie zna³y.



£atwo siê domyœleæ, rzecz bêdzie o ocenianiu. Czy rzeczywiœcie 
dramat zwany stawianiem stopni zw³aszcza za d³u¿sze okresy pracy 
ucznia (pó³ roku, rok) koniecznie musi odbywaæ siê przy drzwiach 
zamkniêtych? Z pewnoœci¹ nie. Sk³aniam siê ku refleksji, ¿e chêtniej 
piszemy o œwietlanej przysz³oœci, natomiast znacznie mniej
o uroczych zau³kach naszej pracy, gdzie na ka¿dym kroku czai siê 
niebezpieczeñstwo konfliktu. Œwiadoma tego, ¿e góra lodowa - bez 
wzglêdu na rozmiar - zawsze jest œliska, podejmujê próbê krótkiej 
analizy tzw. oceniania. Bêd¹ to uwagi wynikaj¹ce z trzyletniej 
(tylko? ju¿? a¿?) praktyki w zawodzie nauczyciela.

Ocenianie - by by³o efektywne, musz¹ istnieæ wymagania 
opracowane na bazie mo¿liwie œcis³ych kryteriów i norm. Kryteria 
ocen to nic innego jak ustalenie podstawy oceniania (co, czy te¿ za co 
oceniamy?) a normy pozwalaj¹ na sklasyfikowanie (i zró¿nicowanie) 
osi¹gniêæ uczniów. Ponadto ka¿dej z ocen przyporz¹dkowany jest 
zwykle pewien zbiór cech szczególnych: jasnoœæ, sprawiedliwoœæ
i motywacja, czyli autostrada dla domniemañ i podejrzeñ
o malwersacje. System oceniania opiera siê na cz³owieku, na 
nauczycielu, na mnie. A ja jestem zawodna. Podlegam nastrojom. Tak 
dochodzimy do postaw, które towarzysz¹ ocenianiu.

Nauczanie i wychowanie jest w gruncie rzeczy gr¹. Gr¹ 
specyficzn¹: uczeñ - kontra przeciwnik - nauczyciel. A stopnie - 
aktualny rezultat na tablicy wyników - nie zawsze przes¹dzaj¹
o ostatecznym rezultacie tej rozgrywki, choæ kszta³tuj¹ intensywnoœæ 
(widowiskowoœæ) zmagañ.

Jawnoœæ, obiektywizm i dobre umotywowanie oznaczaj¹, ¿e uczeñ 
powinien znaæ swoje (nasze) oceny, wiedzieæ, za co je otrzyma³, 
dlaczego akurat takie. Powiedzieæ, za co stawiamy stopieñ- ¿aden 
problem. Gorzej ze sprawiedliwoœci¹. Zw³aszcza przy ocenianiu 
semestralnym. Zawy¿yæ, zani¿yæ, uœredniæ? Wstrz¹sn¹æ czy 
przytuliæ?

Ma³o tego, z jednej strony mamy kryteria ocen, z drugiej - wo³anie 
o indywidualizacjê w ocenianiu, czyli albo opracowanie norm dla 
ka¿dego dziecka (mam tygodniowo ok. 100 uczniów!), albo 
intuicyjne naci¹ganie - stosownie do okolicznoœci. „Osio³kowi
w ¿³obie dano”.

Warto tu jeszcze wspomnieæ o modnej empatii, czyli wczuwaniu 
siê w postaæ ucznia. Oceniaj go, jakbyœ siebie ocenia³, jakbyœ chcia³ 
zostaæ oceniony itp.

Wspó³czesna dydaktyka wci¹¿ poszukuje bardziej optymalnych 
dróg przekazu informacji, nie dysponuje niezawodnymi metodami
i zasadami postêpowania. Nie ma ich nawet w zanadrzu. Gdyby by³o 
inaczej, ju¿ dawno byœmy je stosowali. Czy istniej¹ce metody 
pedagogiczne oddzia³ywania s¹ kiepskie (wspania³e), a nauczyciele 
wprost odwrotnie? Nie. Po prostu nauka - nauk¹, cz³owiek - 
cz³owiekiem, a jak przychodzi do konfrontacji, to ¿ycie i tak nas 
zaskakuje. Je¿eli chodzi o mnie, jestem gotowa doskonaliæ siê 
zawodowo. Mam doœæ ci¹g³ych zarzutów (bo nauczyciel:...i tu 
litania; a powinien:...-lista ¿yczeñ).

Uwa¿am zatem, ¿e ocen nie nale¿y (w odró¿nieniu od oceniania!) 
traktowaæ zbyt serio.

I có¿ z tego, ¿e czasem Ÿle posz³o? Kto winien: ja, uczeñ, normy,
a mo¿e ca³y system? System jako twór sztuczny nie mo¿e byæ winien, 
normy daj¹ siê modyfikowaæ; nie mogê mieæ do ucznia ¿alu, ¿e nie 
podo³a³ kryteriom (te¿ sztucznym), pozostajê ja!

Zatem w edukowaniu nie wolno zrezygnowaæ z oceniania 
uczniów, poniewa¿ systematycznie powtarzany ten proces pozwala 
na wychwycenie w³asnych s³aboœci.

W³aœnie ocenianie pozwala mi obserwowaæ siebie. Wnioski nie 
zawsze s¹ mi³e, ale warto siê by³o nad tym zastanowiæ.

Katarzyna Suszek
nauczyciel przyrody SP w Koñskowoli
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r o z m a i t o œ c i

Wszystkim pracownikom oœwiaty,

z okazji Ich œwiêta, serdeczne ¿yczenia 

pomyœlnoœci i owocnych wyników

w pracy zawodowej

sk³ada redakcja

„Bodajœ czyjeœ dzieci uczy³” - od dawna funkcjonuj¹ce 
powiedzenie nabiera w miarê up³ywu czasu g³êbszego znaczenia. 
Wcale nie zawiera z³orzeczenia, jak w pierwszym momencie 
wydawaæ by siê mog³o, ale jest form¹ uznania za ciê¿k¹ pracê. 
Dopatrywaæ by siê w nim mo¿na by³o równie¿ odrobiny wspó³czucia. 
Trudno siê temu dziwiæ, wszak zalewaj¹ nas informacje o co najmniej 
dziwnych zachowaniach „czyichœ” dzieci w szko³ach. Po takich 
informacjach grupa ludzi, których k³uj¹ w oczy wakacje i ferie jako 
luksus dla nauczycieli, zaczyna doceniaæ pracê pedagogów. Na 
szczêœcie jest to mniejszoœæ w naszym spo³eczeñstwie. Nauczyciele
i pracownicy oœwiaty w naszym œrodowisku ciesz¹ siê uznaniem

i dobr¹ opini¹, o czym mo¿e œwiadczyæ m.in. fakt docenienia Ich 
przez w³adze gminy. Z okazji tegorocznego œwiêta Edukacji 
Narodowej, z inicjatywy wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego, 
zorganizowano spotkanie, na którym te wyrazy uznania zosta³y 
przekazane. Nauczycielom z³o¿ono ¿yczenia oraz wrêczono 
nagrody. D³ugoletnia nauczycielka Szko³y Podstawowej we 
Wronowie p. Seweryna Próchniak (obecnie emerytka) zosta³a 
odznaczona z³ot¹ odznak¹ ZNP. Spotkanie umili³y wystêpy 
dzieciêcego zespo³u tañca nowoczesnego „Fantazja” oraz 
„Œpiewaj¹cych Seniorów”.

B.F.
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O f i c j a l n y m  d o k u m e n t e m  
potwierdzaj¹cym to¿samoœæ ka¿dego 
doros³ego obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dowód osobisty. Do koñca 
poprzedniego stulecia obowi¹zywa³y nas 

dowody osobiste w formie zielonych ksi¹¿eczek.
Od 1 stycznia 2001 roku obowi¹zuje nowy wzór dowodu, 
który jest elastyczn¹ plastikow¹ kart¹, posiadaj¹c¹ 
kilkadziesi¹t zabezpieczeñ przed sfa³szowaniem na 
najwy¿szym œwiatowym poziomie i odporn¹ na uszkodzenia 
(jest nie³amliwy, wodoodporny i niepalny). Widniej¹ na niej 
podstawowe informacje identyfikuj¹ce jej posiadacza oraz 
zdjêcie i podpis. Nowy dokument nie zawiera ju¿ informacji 
dotycz¹cych stanu rodziny i miejsca zatrudnienia. Ustawa 
nak³ada na obywateli obowi¹zek wymiany wszystkich 
dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 roku. 
Ogólnopolski program wymiany dowodów osobistych 
przebiega zgodnie z nastêpuj¹cym harmonogramem:
- do koñca 2003 wymianie podlegaj¹ wszystkie dowody 

wydane przed 1 stycznia 1973 r.,
- do koñca 2004 roku wydane w latach 1973 - 1980
- do koñca 2005 roku wydane w latach 1981 - 1991
- do koñca 2006 roku wydane w latach 1992 - 1995
- do koñca 2007 roku wydane w latach 1996 - 2000.

W celu wymiany dokumentu nale¿y z³o¿yæ w urzêdzie 
gminy wype³niony wniosek, dwie aktualne fotografie
(z odkrytym lewym uchem bez nakrycia g³owy) oraz dowód 
op³aty za wydanie dowodu osobistego w wysokoœci 30,00 z³. 
Wniosek winien byæ z³o¿ony osobiœcie i podpisany
w obecnoœci urzêdnika. Ten podpis zostanie potem 
przeniesiony na awers dowodu osobistego. Nowy dowód 
to¿samoœci zachowuje wa¿noœæ przez 10 lat od daty jego 
wydania (jeœli nie zostanie w tym czasie uszkodzony). Nie 
ulegaj¹ te¿ zmianie dane w nim zawarte. Osoby, które w chwili 
sk³adania wniosku ukoñczy³y 65 lat, mog¹ wyst¹piæ z proœb¹ o 
wydanie dowodu wa¿nego na czas nieoznaczony.

Bli¿szych informacji na omawiany temat udziela Urz¹d 
Stanu Cywilnego Urzêdu Gminy w Koñskowoli,
tel. 881 62 01.

Osoby, które ze wzglêdu na stan zdrowia nie s¹ w stanie 
same udaæ siê do zak³adu fotograficznego celem zrobienia 
zdjêcia, mog¹ kontaktowaæ siê telefonicznie z p. Teres¹ 
Or³owsk¹ - tel. 881 62 08, która wyœwiadczy us³ugê w domu 
osoby zainteresowanej.

Prawo jazdy te¿ nale¿y zmieniæ
Ogólnopolsk¹ akcj¹ wymiany zosta³y objête równie¿ prawa 

jazdy. Posiadacze tych dokumentów, wydanych w latach 
01.01.1984 - 31.12.1993 r. musz¹ je wymieniæ do koñca
2004 roku. Prawa jazdy wydane po roku 1994 podlegaj¹ 
wymianie do 30.06.2006 roku.

Celem wymiany wspomnianego dokumentu, nale¿y zg³osiæ 
siê osobiœcie do Wydzia³u Komunikacji i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Pu³awach i z³o¿yæ obecne prawo jazdy
w oryginale i kserokopii, zdjêcie (jak do dowodu osobistego) 
oraz uiœciæ op³atê w wysokoœci 75,50 z³.

Seniorzy na przegl¹dzie
Prezentacja dorobku artystycznego seniorów oraz wy³onienie 

najciekawszych prezentacji - to cel Jesiennego Przegl¹du Twórczoœci 
Artystycznej Seniorów, organizowanego przez Wojewódzki Dom 
Kultury. Eliminacje czwartej ju¿ edycji Przegl¹du mia³y miejsce
12 paŸdziernika w Dêblinie. Swój dorobek prezentowa³o
18 zespo³ów i 6 solistów z powiatów: Bia³a Podlaska, Kraœnik, 
Lubartów, Lublin, £uków, Opole Lubelskie, Pu³awy, Parczew, 
Radzyñ Podlaski i Ryki. Wœród nich byli tak¿e nasi reprezentanci: 
zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy” i solistka pani Maria Próchniak, 
pracuj¹cy w GOK pod kierunkiem instruktora Tadeusza Salamandry. 
Fina³ Przegl¹du odbêdzie siê 23 listopada. Konkurencja wówczas 
bêdzie wiêksza, bo do³¹cz¹ zespo³y z pozosta³ej czêœci 
województwa, startuj¹ce w eliminacjach w Hrubieszowie.

Ukraiñski folklor
Przebywaj¹cy w Polsce, na festiwalu w Be³¿ycach, ukraiñski 

zespó³ muzyki ludowej odwiedzi³ w dniu 21 wrzeœnia Koñskowolê. 
Koncertu w wykonaniu profesjonalnych artystów (5 osób z wy¿szym 
wykszta³ceniem muzycznym) wys³uchali uczniowie Gimnazjum. 
Poziom reprezentowany przez zespó³ jest rzeczywiœcie bardzo 
wysoki, a jednoczeœnie odzwierciedla bardzo ¿ywio³owy charakter 
ukraiñskiego folkloru. W repertuarze znalaz³y siê równie¿ utwory
w jêzyku polskim („Soko³y”, „Sz³a dzieweczka do laseczka”), co 
zachêci³o m³odzie¿ do wspólnego œpiewania.

Zapraszamy na zajêcia
Gminny Oœrodek Kultury zaprasza serdecznie na nastêpuj¹ce 

zajêcia merytoryczne:
- nauka gry na instrumentach: klawiszowych, gitarze, saksofonie. 

Zajêcia prowadzi instruktor Tadeusz Salamandra w poniedzia³ki, 
wtorki i œrody. Indywidualne godziny zajêæ do ustalenia.

- kó³ko plastyczne, instruktor El¿bieta Urbanek. Dni zajêæ: 
czwartek, pi¹tek, sobota w godz. 14-16.

- taniec nowoczesny, instruktor Olga Olchowik Mroczek. Dni zajêæ: 
wtorek i czwartek w godz. 14.30 - 16.30.

- chór dla osób doros³ych, instruktor Tadeusz Salamandra. Chór jest 
w trakcie tworzenia, bardzo prosimy chêtne osoby o kontakt
z Oœrodkiem Kultury.

- kabaret „Onufry”, instruktorzy: El¿bieta Pytka i Tadeusz 
Salamandra. Dni zajêæ: wtorki i œrody w godz. 19-21. Tych, którzy 
maj¹ poczucie humoru i ochotê wesprzeæ nim kabaret, serdecznie 
zapraszamy.

- Zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, instruktor Tadeusz Salamandra, 
dni zajêæ: poniedzia³ki i wtorki w godz. 17-19. W tym zespole 
szczególnie mile widzielibyœmy panów.

Warto obejrzeæ
W dniach 11.10.-11.11.2003 w Gminnym Oœrodku Kultury (sala 

na dole) czynna jest wystawa obrazów olejnych Waldemara 
Kowalika, twórcy amatora z Koñskowoli.
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Z notatnika POLICJANTA

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Tegoroczn¹ literack¹ Nagrodê Nobla otrzyma³ urodzony w 1940 
roku po³udniowoafrykañski pisarz (tworz¹cy w jêzyku angielskim) 
JOHN MAXWELL COETZE - za ksi¹¿kê pt. „HAÑBA”. Pisarz
w swej twórczoœci skupia siê na problemach kulturowej
i jednostkowej odmiennoœci swoich bohaterów oraz na poczuciu 
zagro¿enia, izolacji i postawie samoobrony, które ta odmiennoœæ 
rodzi. Bohaterem nagrodzonej powieœci jest 52-letni profesor David 
Lurie, wyrzucony z uczelni za uwiedzenie studentki. Zniechêcony do 
wszystkiego wyje¿d¿a do swej córki Lucy, która prowadzi farmê na 
g³êbokiej prowincji. Tam staje siê bezsilnym œwiadkiem zbiorowego 
gwa³tu na córce, David i Lucy s¹ biali, a gwa³ciciele czarni. Ale 
równie dobrze mog³oby byæ na odwrót. Pisarz nie usprawiedliwia 
postêpowania Murzynów apartheidem. Dowodzi jedynie, ¿e 
segregacja rasowa tak bardzo niszcz¹co wp³ynê³a na ¿ycie 
mieszkañców RPA, ¿e teraz wszyscy s¹ zhañbieni - 
skompromitowany wyk³adowca, jego zgwa³cona córka, gwa³ciciele. 
Przes³anie pisarza jest jasne (choæ nie mówi tego wprost): rasizm jest 
z³em, wiêc trzeba siê uczyæ tolerancji. Pisarz w 1987 roku otrzyma³ 
tradycyjn¹ Nagrodê Miasta Jerozolimy „O wolnoœæ jednostki
w spo³eczeñstwie”. Biblioteka nasza nie jest niestety w posiadaniu 
nagrodzonej powieœci - jeœli bêdzie dostêpna na rynku - zostanie 
zakupiona. Polecamy natomiast inn¹ powieœæ pisarza

„CZEKAJ¥C NA BARBARZYÑCÓW”. Akcja jej rozgrywa siê 
na pograniczu nie nazwanego Imperium. Narratorem jest starzej¹cy 
siê urzêdnik pañstwowy, sprawuj¹cy najwy¿sz¹ w³adzê w forcie. 
Reprezentuj¹c wartoœci humanistyczne, pada ofiar¹ bezdusznego 
systemu policyjno-militarnego.

IZABELA SOWA - HERBATNIKI Z JAGODAMI - to nowa 
powieœæ zamykaj¹ca owocow¹ trylogiê („Smak œwie¿ych malin”, 
„Cierpkoœæ wiœni”). Nie jest - mimo smakowitego tytu³u - zbiorem 
przepisów na letnie desery. Nie jest te¿ dramatyczn¹ opowieœci¹ 
zbudowan¹ wokó³ diety zagubionych w szwedzkich lasach zbieraczy 
borówek z Polski. Jest ciep³¹ i dowcipn¹ - jak zawsze u Sowy - 
opowieœci¹ o czymœ, co na ogó³ jest traktowane jako dopust bo¿y
i katastrofa: o ¿yciowym prze³omie. A przecie¿ trzeba czasami zacz¹æ 
wszystko od nowa. Kiedy wygodna stabilizacja oka¿e siê 
z³udzeniem, sukces - pomy³k¹, kariera - pu³apk¹, wygrana - 
przegran¹... Dobrze jest wtedy, zw³aszcza jeœli przyjdzie p³yn¹æ pod 
pr¹d, mieæ przy sobie grupkê przyjació³. A niechby i herbatnika. 
Choæby jednego.

MARIO PUZO - G£UPCY UMIERAJ¥ - najwybitniejsza obok 
„Ojca chrzestnego”, powieœæ zmar³ego kilka lat temu 
amerykañskiego prozaika i scenarzysty. Barwna saga obyczajowa, 
która mówi wiele o mi³oœci i seksie, o relacjach miêdzy kobiet¹
a  mê¿czyzn¹, a tak¿e ciemnych stronach ludzkiej duszy - korupcji, 
zdradzie, ¿¹dzy w³adzy, bogactwa i s³awy. Z pasj¹ Puzo portretuje 
œrodowiska zawodowych graczy, pisarzy, wydawców, a tak¿e 
najlepiej mu znane - hollywoodzkich filmowców: aktorów, 
re¿yserów i producentów. Akcja ksi¹¿ki przenosi siê nieustannie 
pomiêdzy Las Vegas, Nowym Jorkiem a s³oneczn¹ Kaliforni¹. 
„Tylko g³upcy umieraj¹” - stwierdza w epilogu John Merlyn, bohater 
narrator, na³ogowy gracz, pisarz, scenarzysta filmowy, wierny m¹¿, 
który bez poczucia winy kocha tak¿e inn¹ kobietê, alter ego samego 
Maria Puzo. To wyznanie cz³owieka, który zrozumia³, ¿e ¿ycie jest 
najwiêksza wartoœci¹, a œmieræ przyjació³ i bliskich epizodem, nad 
którym mo¿na przejœæ do porz¹dku dziennego. Na kartach powieœci 
spotykamy tak barwne postacie, jak Osano - pe³en uroku osobistego 
s³awny pisarz, uwielbiaj¹cy zarazem kochaæ i obra¿aæ kobiety, 
cwaniak Cully Cross - zaufany cz³owiek cynicznego szefa kasyna 
Xanadu, Gronevelta, oraz Janelle Lambert - piêkna biseksualna 
aktorka, która próbuje zrobiæ karierê w Hollywood.

W miesi¹cu wrzeœniu na terenie gminy mia³y miejsce  zdarzenia:

• Na przestrzeni miesi¹ca zatrzymano czterech nietrzeŸwych 

kieruj¹cych samochodami osobowymi i dwóch rowerzystów.

• W okresie miêdzy 7.08.03 r. - 6.09.03 r. w Rudach nieznani 

sprawcy uszkodzili dwa s³upy oœwietleniowe, a nastêpnie 

skradli lampy z tych s³upów.

• W okresie bli¿ej nie ustalonym - do 9.09. w Po¿ogu Starym 

sprawcy dokonali kradzie¿y 7 szt. s³upów betonowych na 

szkodê Zak³adu Energetycznego LUBZEL Pu³awy.

• Od 4-11.09. w Koñskowoli zosta³o skradzionych 35 szt. zas³on 

œnie¿nych.

• 13.09. o godz. 11.00 w Koñskowoli na ul. Lubelskiej z pod 

sklepu skradziono rower górski.

• W nocy z 13/14.09. ok. godz. 1.40 w barze przy ul. Po¿owskiej 

zosta³ pobity m³ody mê¿czyzna.

• W okresie od 16.09.- 25.09. w M³ynkach dokonano kradzie¿y 

dwóch glebogryzarek o ³¹cznej wartoœci 3 tyœ. z³otych.

• W nocy 17/18.09. w Lesie Stockim skradziono akumulator

i 15 l paliwa.

• W nocy 20/21.09. w Koñskowoli z posesji przy ul. Lubelskiej 

zosta³y skradzione dwa rowery.

• 24.09. na drodze Koñskowola-Sielce mia³ miejsce wypadek 

drogowy - samochód osobowy Seat Ibiza uderzy³ w przydro¿ne 

drzewo.

• 29.09. w Po¿ogu Starym dokonano kradzie¿y telefonu 

komórkowego.

Œwiadków powy¿szych zdarzeñ prosimy o kontakt

z miejscowym Posterunkiem Policji.

21.09.2003

AMATOR Leopoldów - POWIŒLAK Koñskowola 3 : 3,

br.: Rafa³ Ciucias (2), Sebastian Krawczyk

28.09.2003

POWIŒLAK Koñskowola - MAZOWSZE Stê¿yca 0 : 2

05.10.2003

SEROKOMLA Janowiec - POWIŒLAK Koñskowola 0 : 0

12.10.2003

POWIŒLAK Koñskowola - MOTOR Lublin 2 : 2,

br. Jacek Banaœ, Miros³aw Miroñski

Koza Stanis³awa (83) Skowieszyn

Bieniek Marianna (69) Witowice

Œcibior Józef (65) Chrz¹chów

Pajurek Anna (85) Sielce

Sikora Marianna (79) Chrz¹chów

Ziêba Teodora (82) Chrz¹chów

Jêdrak Aniela (91) Rudy

Skwarek Stefania (80) Stara Wieœ

Wiadro Jan (76) Koñskowola



BANK  SPÓ£DZIELCZY
w KOÑSKOWOLI

Murowana dzwonnica z trzema dzwonami przy koœciele
pw. Znalezienia Krzy¿a Œw., wybudowana w 1778 r. z fundacji ksiêcia 

Adama Czartoryskiego. W 1915 r. spalona, w 1921 odbudowana.

Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli
24-130 Koñskowola, ul. Lubelska 91 a

tel. (081) 881 62 19
e-mail: bs@koñskowola.pl.www.bankbps.pl

„SZKOLNY”

„SUSZOWY”

- udzielany w okresie od 1 wrzeœnia do 30 listopada

ka¿dego roku

- wysokoœæ kredytu od 500 do 5000z³

- okres sp³aty do 12 miesiêcy

- sta³a stopa procentowa w wysokoœci 12,5%

- udzielany w okresie od 1 wrzeœnia do 31 grudnia 2003

- przedmiotem kredytowania s¹ œrodki do produkcji rolnej

- okres sp³aty do 12 miesiêcy

- sta³a stopa procentowa 8%

- wysokoœæ kredytu - 400 z³. na 1 ha u¿ytków rolnych

- obowi¹zek rozliczenia minimum 505 kwoty kredytu.

Zau³ek miêdzy murem koœcielnym a dawn¹ piekarni¹
(od ulicy Kurowskiej).
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