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Pójdziemy bracia, w drogæ z wieczora,
wstàpimy najprzód do tego dwora.
Bædziemy úpiewali wszædzie o tak wesoùej 
kolædzie.
Hej kolæda, kolæda!

Moýe kolædæ dziú dostaniemy;
Jak nam nie dadzà, to odejdziemy.
I bædziemy rozgùaszali,
ýe tu skàpcy, nic nie dali.
Hej kolæda, kolæda!
     Sùowa pastoraùki z XIX w.
     „Pójdziemy bracia” 
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Rajmunda (Ramona) (7, 23. 01) – imiæ ýeñskie powstaùe od 
imienia Rajmund, zaú Ramona jest hiszpañskà formà imienia 
Rajmunda. Imiona te w Polsce sà bardzo rzadko nadawane. Rajmunda 
(Ramona) to osoba umiejàca pokonaã wszelkie przeszkody, doúã 
inteligentna, kierujàca siæ zdrowym rozsàdkiem. Wyraýanie 
osobistych uczuã sprawia jej trudnoúã. Jednak gdy kocha wykazuje 
wielkie przywiàzanie i oddanie. Zdrobnienie tego imienia to: 
Rajmundzia, Ramundzia, Mundzia, Mundka, Ramonka.

Rajmund (7,23.01) – imiæ mæskie germañskiego pochodzenia, 
które wedùug dawnego wysùowienia niemieckiego oznaczaùo: ragina 
– rada, zebranie oraz munt – opieka ochrona. W Polsce znane juý od 
1245 r. jako Remund, Rejmund, Rajmund. Imiæ rzadkie, choã czæúciej 
spotykane na Úlàsku. Koúcióù  katolicki  wspomina dn. 7 stycznia  úw. 
Rajmunda z Penafort. Pochodziù on ze szlacheckiej rodziny 
kataloñskiej spokrewnionej z królem Aragonii, a urodziù siæ w 1173 r.
Byù filozofem i doktorem prawa kanonicznego i cywilnego. Jako 
dwudziestoletni mùodzieniec wykùadaù filozofiæ w Barcelonie. 
Wstàpiù do zakonu dominikanów. Pracowaù nad nawróceniem 
Maurów i Ýydów, jak teý opracowaù dzieùo zawierajàce wskazówki 
dla spowiedników. Papieý Grzegorz IX mianowaù go kapelanem 
paùacu apostolskiego i swoim osobistym spowiednikiem. W tym 
czasie w Rzymie napisaù „Piæã dekretów” z prawa kanonicznego. Po 
powrocie do ojczyzny zostaù wybrany generaùem zakonu 
dominikanów, ale po opracowaniu na nowo konstytucji zakonnych 
zrezygnowaù z funkcji i poúwiæciù siæ apostolatowi. Umarù
w Barcelonie majàc sto lat.

Znanymi Polakami noszàcymi to imiæ sà m. in. Rajmund Korsak 
(1768-1817), dramaturg, poeta, tùumacz; Rajmund Rembieliñski 
(1775 –1841), marszaùek sejmu w Królestwie Polskim; Rajmund 
Kolbe - (ur. 8 stycznia 1894 r., zginàù úmiercià mæczeñskà oddajàc 
ýycie za wspóùwiæênia w Oúwiæcimiu w 1941 r.), doktor nauk 
filozoficznych i teologicznych, wybitnie zdolny fizyk i matematyk 
interesujàcy siæ problemami lotów kosmicznych. W roku 1918 
otrzymaù úwiæcenia kapùañskie, zaùoýyù dzieùo swego ýycia – 
Rycerstwo Niepokalanej, od stycznia 1922 r. zaczàù ukazywaã siæ 
„Rycerz Niepokalanej”, którego byù gùównym redaktorem. Przybraù 
imiæ zakonne Maksymilian Maria . 10 paêdziernika 1982 r. Jan Paweù 
II zaliczyù go w poczet úwiætych.

Gùównà cechà charakteru noszàcego to imiæ jest moralnoúã, 
cierpliwoúã, oszczædnoúã, uczuciowoúã oraz flegmatycznoúã. Osoba 
ta kieruje siæ zasadami, czasem dziaùa skrycie, ale dochodzi do celu. 
Posiada dobre zdrowie, wiæc nie oszczædza siebie i pracuje jak wóù.

Zdrobnienia: Rajmundek, Mundek, Mundzio.

« Nowy Rok jaki, caùy rok taki.

« Úwiæta Jagna (21.01) taje bagna.

« Na Nawrócenie Pawùa (25.01) pogoda, bædzie na zboýe uroda; 

na Nawrócenie Pawùa únieg i deszcz, to drogoúci  pewny 

wieszcz.

« Zima nie przynosi poýytku, ale bez niej nic nie zbierze 

sierpieñ.

Spojrzaùem w okno – i piæknie i smutno –

Únieg okryù pola, wzgórza i doliny,

Niby na blechu rozesùane pùótno –

Zawiane wszystkie drogi i droýyny;

Nikt nie przechodzi – tylko tam, daleko,

Stoi dàb stary – jak olbrzym w poúcieli –

I jemioùowà spoglàda powiekà,

Azali prædko ziemia siæ wybieli?...

Przebrzmiaùy pieúni ýniwiarzy radosne

I úpiewy ptaszàt przebrzmiaùy po gajach –

Bo te wædrowne úpiewaki miùosne

Juý po cieplejszych rozbiegùy siæ krajach…

U nas kruk tylko na rozdroýnym krzyýu

Klekoce w echa piosnkæ jednotonnà –

Jakby na starym przeznaczeñ psaùterzu

Czytaù nad nami modlitwæ pozgonnà!

Jan Prusinowski

Nadchodzàce ferie zimowe znów wypeùni wiele atrakcji 
kulturalnych. Oprócz gier, konkursów i prezentacji 
artystycznych, proponujemy mùodzieýy, w dniach 2 i 3 lutego, 
warsztaty rzeêbiarskie, które poprowadzi p. Zbigniew Kozak 
– rzeêbiarz ludowy. Chætnych do udziaùu prosimy
o przygotowanie suchych kawaùków lipowego drewna
i dùutek.

Oczywiúcie udziaù we wszystkich formach jest bezpùatny! 
Bliýsze informacje na plakatach.

Harmonia zimy

Anonse kulturalne
W najbliýszym czasie Gminny Oúrodek Kultury 

zaprasza na imprezy:

Choinka Seniorów

Na 22 stycznia zaplanowano noworoczne spotkanie 
Zwiàzku Emerytów i Rencistów, w programie którego znajdà 
siæ: sprawozdanie z dziaùalnoúci za rok poprzedni, 
informacyjne nowinki, wystæpy artystyczne oraz sùodki 
poczæstunek. Poczàtek spotkania o godz. 10.30.

Zimowe Nastroje

W dniach 24 i 25 stycznia odbædzie siæ juý XII edycja 
Przeglàdu Artystycznego „Zimowe Nastroje” rozgrywanego 
w 4 kategoriach (teatralnej, plastycznej, wokalnej, literackiej). 
Przez dwa dni (od godz. 10.00) na scenie GOK bædà siæ 
prezentowaã mùodzi aktorzy ze szkóù i przedszkoli
w widowiskach teatralnych oraz wokaliúci z piosenkami
o treúci zimowej. Natomiast wszystkie hole wypeùnià 
róýnorodne prace plastyczne. 

Ferie
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Ostatnie tragiczne wypadki drogowe na ulicy Lubelskiej
w Koñskowoli skùoniùy radnych do dyskusji nad stanem 
bezpieczeñstwa. Z wnioskiem o wprowadzenie tego tematu pod 
obrady grudniowej sesji (16.12) wystàpiùa Komisja Oúwiaty, 
Kultury, Zdrowia i Pomocy Spoùecznej. Skupiono siæ przede 
wszystkim na lokalizacji zatoki przystankowej. Temu tematowi 
poúwiæcono juý w tej kadencji sporo miejsca, a sprawa wciàý nie 
jest rozwiàzana. Utrudnia jà przede wszystkim wùaúciciel dziaùki, 
która jest niewàtpliwie najlepszym miejscem na lokalizacjæ 
przystanku. Podejmowane wczeúniej decyzje (o zmianie 
lokalizacji) nie zostaùy zrealizowane, napotykaùy trudnoúci lub 
sprzeciw przewoêników. Tym razem radni zdecydowanie 
opowiedzieli siæ za przeniesieniem przystanku w Rynek, a swoje 
zdanie wyrazili w jednomyúlnym gùosowaniu. Druga propozycja 
dotyczyùa ustawienia przed wjazdem do Koñskowoli fotoradaru. 
Obydwie sugestie uzyskaùy akceptacjæ wójta Stanisùawa 
Goùæbiowskiego. W budýecie na 2006 rok zostanie zaplanowana 
kwota 20 tys. zù na montaý fotoradaru (bo bædzie to koszt gminy), 
natomiast 5 stycznia zebra³a siæ komisja, która zdecydowa³a 
ostatecznie o przeniesieniu przystanku. W miejscu obecnego 
przystanku zostanie ustawiony zakaz zatrzymywania siæ.

Radni zadecydowali takýe o sprzedaýy dziaùki o powierzchni 
0,54 ha na rzecz drukarni Elko przy ulicy Kurowskiej za cenæ
116 tys. zù. Parcela jest wùasnoúcià gminy, a do tej pory 
uýytkowana byùa przez drukarniæ za rocznà opùatæ 239 zù.

W drodze uchwaù: - przyjæto Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok,
- przedùuýono umowæ najmu pomieszczeñ po byùej kaflarni 
prywatnemu uýytkownikowi, - dokonano zmian w budýecie.

Úwiàteczna sesja
Dobrà tradycjà w pracach radnych staùo siæ podsumowywanie 

koñczàcego siæ roku. 30 grudnia na sali widowiskowej Gminnego 
Oúrodka Kultury, peùniàca rolæ gospodarza Rada Gminy 
Koñskowola, uroczyúcie powitaùa wójta Stanisùawa 
Goùæbiowskiego, zastæpcæ Grzegorza Nakoniecznego, skarbnika 
Helenæ Wiktorko-Zajàc oraz zaproszonych goúci, wúród których 
obecni byli: posùowie na Sejm RP – Maùgorzata Sadurska
i Jarosùaw Ýaczek (obydwoje z PiS), byùy poseù Zygmunt Jerzy 
Szymañski, dyrektor LODR Alfons Koska, czùonek Zarzàdu 
Powiatu Witold Popioùek, Komendant Powiatowej Komendy 
Policji Zygmunt Sitarski, ksiàdz proboszcz Piotr Trela, prezes 
Banku Spóùdzielczego Kazimierz Butryn, kierownik Posterunku 
Policji Leszek Sulæta, dyrektor Gminnego Oúrodka Zdrowia 

Marzanna Skwarek, dyrektorzy placówek oúwiatowych oraz 
soùtysi.

Úwiàteczna sesja byùa poúwiæcona gùównie podsumowaniu 
rocznych dokonañ, które w swoim wystàpieniu przedstawiù wójt 
jako organ wykonawczy samorzàdu. Przedstawiajàc 
sprawozdanie z wykonania inwestycji wójt podkreúliù bardzo 
dobrà wspóùpracæ z Generalnà Dyrekcjà Dróg Krajowych

i Autostrad oraz Zarzàdem Powiatu przy budowie i remontach 
dróg. Pod adresem tych instytucji padaùy sùowa uznania
i podziækowania. W ciepùych sùowach zostaùy równieý docenione 
osiàgniæcia wszystkich instytucji gminnych oraz Banku 
Spóùdzielczego i Lubelskiego Oúrodka Doradztwa Rolniczego.
O tym, ýe wspóùpraca z naszà gminà jest przyjemnoúcià, moýna siæ 
byùo przekonaã sùuchajàc wypowiedzi goúci. Nie szczædzili oni 
sùów uznania i pochwaù, przede wszystkim pod adresem wójta 
Stanisùawa Goùæbiowskiego. Obecni na sesji posùowie 
deklarowali, ýe jako reprezentanci narodu bædà wspieraã 
poczynania samorzàdu.

Úwiàteczny nastrój uzupeùniù wystæp zespoùu wokalnego z GOK 
z bogatym repertuarem kolæd i poezji úwiàtecznej oraz wspólny 
opùatek, poprzedzony sùowem boýym wygùoszonym przez ksiædza 
Piotra Trelæ. Trzeba mieã nadziejæ, ýe sùowa serdecznych ýyczeñ, 
wypowiedziane przy tej okazji, speùnià siæ.

Boýenna Furtak

Bezpieczeñstwo ludzi nade wszystko

Wójt Gminy Koñskowola informuje, ýe na tablicy 
ogùoszeñ w Urzædzie Gminy wisi wykaz nieruchomoúci 
przeznaczonej do sprzedaýy oraz najmu.

O G £ O S Z E N I E

Zaproszeni goœcie (od lewej): L. Sulêta, Z. Sitarski, Z. Szymañski,
A. Koska, W. Popio³ek, M. Sadurska, J. ¯aczek, G. Nakonieczny.

Pomyœlnoœci w Nowym Roku ¿yczy Przew. RG M. Szpyra

Do Siego Roku!
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… dla Gminy Koñskowola

Stanisùaw Goùæbiowski
– Wójt Gminy

Miniony rok oceniam jako úredni, 
przeciætny, poniewaý nie zostaùy 
z r e a l i z o w a n e  s z l a g i e r o w e  
inwestycje, na które ubiegaliúmy siæ 
o dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych. W zwiàzku z tym nie 
wykonaliúmy planu maksimum. Nie 
m n i e j  j e d n a k  z o s t a ù o  
zrealizowanych wiele mniejszych 

inwestycji, które w znaczàcy sposób poprawià warunki ýycia 
naszego spoùeczeñstwa. Do nich naleýà prace na drogach, 
czyli: wykonanie nawierzchni ulic i ciàgów pieszo-jezdnych 
w Koñskowoli na kwotæ 165.208,38 zù; remont ul. Zakùadowej 
(71.667,92) oraz ulic: Kwiatowej, Dàbrowskiego, Spokojnej, 
Cmentarnej (213.898,45); modernizacja drogi Stary Poýóg-
Nowy Poýóg (74.733) przy udziale úrodków FOGR w kwocie 
30 tys. zù oraz utwardzenie kostkà parkingu przy budynku 
Urzædu Gminy (49.587,63 zù). Trwa budowa, ostatnia faza, 
sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej w Koñskowoli 
(474.731,69). Termin zakoñczenia tej inwestycji wyznaczony 
jest na koniec czerwca 2006 roku, ale z zawansowania robót 
wynika, ýe bædzie ukoñczona wczeúniej. Zostaùa usuniæta 
awaria sieci wodociàgowej na ul. Koúcielnej (24.607,92 zù) 
oraz wykonano odwiert otworu studziennego wraz
z badaniami hydrogeologicznymi dla potrzeb wodociàgu 
grupowego zasilajàcego w przyszùoúci póùnocnà czæúã gminy 
(65.880 zù).

W planach mamy kompleksowe wodociàgowanie gminy, 
dlatego teý w minionym roku zostaùa opracowana 
dokumentacja na budowæ ujæcia wody wraz ze stacjà 
uzda tn ian ia  o raz  budowæ s iec i  wodoc iàgowej
w miejscowoúciach: Koñskowola, Pulki, Opoka, Witowice, 
Chrzàchów, Chrzàchówek, Mùynki (225.700 zù). Te 
inwestycje to wydatek rzædu kilku milionów, w miaræ 
moýl iwoúci  bædà  przygotowywane wnioski  na  
dofinansowanie. Opracowano takýe dokumentacjæ na budowæ 
kanalizacji sanitarnej w Skowieszynie (75.640) i wykonanie 
punktu zlewnego w Koñskowoli (7.150). Usprawni to proces 
usuwania nieczystoúci pùynnych, bez koniecznoúci wywozu 
ich do Puùaw. Poza wymienionymi zadaniami dokonano wielu 
remontów bieýàcych dróg i wjazdów oraz remontów 
budynków. W minionym roku zostaù takýe zakupiony 
samochód bojowy dla OSP Koñskowola za kwotæ 465 tys.,
z czego 150 tys. pochodziùo z Zarzàdu Gùównego OSP, zaú
315 tys. z poýyczki zaciàgniætej w WFOÚiGW, która po 
speùnieniu warunków moýe byã w 40% umorzona. W 2005 
roku skùadaliúmy piæã wniosków o dofinansowanie 
inwestycji. Tylko jeden, tzn. na modernizacjæ stadionu, zostaù 
zakwalifikowany do realizacji. Mamy zapewnienie, ýe
w 2006 r. otrzymamy pieniàdze. Realizowaliúmy równieý 
inwestycje we wspóùpracy z  GDDKiA, tzn. chodnik
w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej i chodnik miædzy 
Chrzàchowem i Chrzàchówkiem. Ta ostatnia inwestycja 
zostaùa zrealizowana dziæki wsparciu posùa Zygmunta 
Szymañskiego. Natomiast na drogach powiatowych 
przebiegajàcych przez gminæ, przy naszym wsparciu, 
wykonany zostaù remont na odcinkach: Koñskowola-

Jaki by³ rok 2005?

Chrzàchów – 1 km wraz z dwoma zatokami przystankowymi
i Koñskowola-Celejów - 1,5 km. Nie udaùo siæ niestety 
wybudowaã kolektora deszczowego i zatoki przystankowej
w Koñskowoli. Te zadania przechodzà na 2006 rok. W trakcie 
realizacji sà natomiast programy: „Róýa produkt regionalny” 
oraz „Lider+”, w ramach którego istnieje moýliwoúã 
uporzàdkowania stawów w Starej Wsi oraz budowa bulwaru 
spacerowego.

Planujemy teý remont budynku SAPO, rozbudowæ Oúrodka 
Zdrowia ,  modern izac j æ  o úwie t l en ia  u l i cznego
i termomodernizacjæ kilku budynków. Na te zadania 
przygotowana jest juý dokumentacja.

… dla sùuýby zdrowia

Marzanna Skwarek
– dyrektor Gminnego Oúrodka

Zdrowia

Rok 2005 moýna uznaã za dobry. 
N i c  s z c z e g ó l n e g o  s i æ  n i e  
wydarzyùo, pracy mieliúmy jak 
zwykle duýo. Przyjæliúmy ogóùem 
22.967 pacjentów, w tym 432 
wizyty domowych. Wykonano 
3 . 1 2 4  z a b i e g ó w.  O p i e k à  
obejmowaliúmy równieý dzieci 
szkolne, wykonujàc badania 
bilansowe, badania profilaktyczne

i szczepienia. W minionym roku zaszczepiono 902 dzieci oraz 
219 osób przeciwko ýóùtaczce. Przez caùy rok prowadziliúmy 
konsultacje ze specjalistami, odbywaùy siæ tzw. biaùe 
popo ùudn ia ,  by ùy  to  konsu l t ac je  u ro log iczne ,  
pulmonologiczne, kardiologiczne. W ubiegùym roku mieliúmy 
równieý podpisanà umowæ z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na program profilaktyczny choroby obturacyjnej 
pùuc, dotyczàcy pacjentów palàcych papierosy w wieku 40-65 
lat, i program wczesnego wykrywania chorób ukùadu kràýenia 
u osób w przedziale wiekowym 30-55 lat. Nasi pacjenci 
mówiàc szczerze nie koniecznie chcà wiedzieã czy sà zdrowi 
czy chorzy. Ýadnej epidemii w ubiegùym roku nie 
zaobserwowano. Jesienià zwiækszyùa siæ zachorowalnoúã, 
gùównie dzieci, na ospæ i szkarlatynæ. Wúród dorosùych 
dominujà pacjenci z nadciúnieniem, obturacyjnà chorobà pùuc, 
cukrzycà, otyùoúcià i chorobà wieñcowà. Sà to przede 
wszystkim pacjenci przewlekle chorzy, wymagajàcy naszej 
staùej opieki. Razem z panem wójtem podjæliúmy kroki
w kierunku rozbudowy Oúrodka Zdrowia. Wykonane sà juý 
plany modernizacji, rozbudowy i adaptacji piætra, zgodnie
z wymogami unijnymi. Bædziemy starali siæ o dofinansowanie 
z funduszy strukturalnych. W ubiegùym roku zwróciliúmy siæ
z proúbà do Wspólnoty Wiejskiej w Koñskowoli
o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, gdyý nasza 
karetka jest w stanie opùakanym. Otrzymaliúmy 15 tys. zù (sà 
na koncie gminy). Obecnie jest ogùoszony przetarg i myúlæ, ýe 
w przeciàgu miesiàca zakupimy samochód, by pielægniarki 
úrodowiskowe mogùy dojechaã do pacjentów. Jesteúmy 
Oúrodkiem rozwojowym, doktor Iwona Giza jest w trakcie 
specjalizacji z medycyny rodzinnej, a dwie nasze pracownice 
urodziùy dzieci, doktor Anna Polak córeczkæ Gabrysiæ
i pielægniarka úrodowiskowa Agata Tomala - synka Ùukasza.



… dla oúwiaty

Beata Antolak
– dyrektor Zespoùu Szkóù

w Koñskowoli

Byù  bardzo  zróýnicowany
i pracowity. Duýo byùo sukcesów
i od nich zacznæ. Dumni jesteúmy
z nadania imienia szkole i bardzo 
dobrych wyników naszych uczniów 
na egzaminie gimnazjalnym, którzy 
zajæli drugie miejsce w powiecie. 

Cieszymy siæ z bardzo dobrych wyników na zawodach 
sportowych i w konkursach. Wspomnæ tylko, ýe jeden
z naszych uczniów zdobyù mistrzostwo województwa
w lekkiej atletyce. Naszym sukcesem jest równieý to, ýe 
szkoùa jest stosunkowo bezpieczna dla ucznia. Nie notujemy 
wiækszych wybryków. Z mojego punktu widzenia radzimy 
sobie z problemami. Jestem zadowolona, ýe ten rok byù rokiem 
bardzo owocnej wspóùpracy, zarówno z Urzædem Gminy, jak
i ze wszystkimi instytucjami.

Byùo kilka wydarzeñ, które wstrzàsnæùy nami i o nich teý 
trzeba powiedzieã. Jak wszystkimi tak i naszà szkoùa 
wstrzàsnæùa wiadomoúã o úmieci Ojca Úwiætego. Na koniec 
roku mieliúmy tragiczne wydarzenie, úmierã naszego ucznia, 
Kamila Usarka. Na co dzieñ borykamy siæ z problemami. Rok 
2005 nie byù inny pod tym wzglædem. Zamiary na obecny rok 
– przygotowujemy siæ do wewnætrznego mierzenia jakoúci 
pracy szkoùy, które odbædzie siæ w roku szkolnym 2007/2008. 
Obecnie jesteúmy nastawieni na pracæ nad dokumentacjà 
szkolnà i wzmacnianiem bezpieczeñstwa. Liczymy równieý, 
ýe wyniki egzaminów gimnazjalnych bædà dobre. Mam 
nadziejæ, ýe bædziemy w dalszym ciàgu miùo wspóùpracowaã
z podmiotami na terenie gminy.

… dla parafii

Ksiàdz proboszcz
Piotr Trela

Wszyscy pytamy – czy miniony 
rok byù szczæúliwy, dobry? 
Odpowiedê jaka wypùywa z naszej 
w ia ry  j e s t  j edna  –  TAK.
W wymiarze chrzeúcijañstwa nie 
ma miejsca na nieszczæúcie „jeúli 
Bóg jest z nami”. Nawet jeúli 
przeýywamy w naszym ýyciu 

chwile gorsze, napeùnione bólem i cierpieniem, to nie jest 
nieszczæúcie i tragedia - bo z Boýà pomocà i ból i cierpienie 
przemieniajà siæ w RADOÚÃ - „dla Boga nie ma rzeczy 
niemoýliwych”. A 2005 rok  obfitowaù w wiele wydarzeñ 
naznaczonych i bólem, i radoúcià. Najpierw te wielkie 
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Jaki by³ rok 2005?

narodowe rekolekcje kiedy trwaliúmy przy Ojcu úw. Janie 
Pawle II, który odchodziù do Pana, z jednej strony ból
i smutek, z drugiej radoúã wypùywajàca z przejúcia do Domu 
Ojca. Jakýe z tej úmierci wielu narodziùo siæ do ýycia wiary, 
nadziei i miùoúci.

Miesiàc maj obfitowaù w wielkie wydarzenie Nawiedzenia 
naszej parafii przez kopiæ Cudownego obrazu Pani 
Jasnogórskiej - to wydarzenie równieý wzmocniùo naszà wiaræ 
i wiæê z Koúcioùem. Moýna powiedzieã dwa najwiæksze 
wydarzenia minionego roku. A z innych - w styczniu spotkanie 
opùatkowe z naszym Pasterzem Abp Józefem Ýyciñskim, 
uroczystoúci odpustowe w lipcu ku czci úw. Anny, we 
wrzeúniu   Pielgrzymka na uroczystoúci odpustowe do 
Wàwolnicy by uczciã Panià Kæbelskà. Poýegnaliúmy ks. 
Ryszarda Ciostka, który otrzymaù nominacjæ na proboszcza do 
Ksiæýomierzy, powitaliúmy nowego ksiædza Grzegorza 
Majkuta. W listopadzie ks. Abp  zatwierdziù dziaùalnoúã Akcji 
Katolickiej w naszej parafii, 9 czùonków zùoýyùo uroczyste 
úlubowanie. W Poýogu i Woli Osiñskiej rozpoczàù swojà 
dziaùalnoúã Legion Maryi. Katechezà objedliúmy 897 
uczniów. Ks. Mirosùaw, ks. Piotr, ks. Grzegorz s. Angelika, 
oraz p. Anna Kaczmarska, Maùgorzata Woch, Anna Cioùek, 
Aldona Piùat  starajà siæ przekazaã dzieciom i mùodzieýy 
wiedzæ, oraz umacniaã wiaræ. Ochrzciliúmy 79 dzieci, 
sakrament maùýeñstwa zawarùo 28 par, 106 naszych parafian 
odeszùo do wiecznoúci. Przy parafii dziaùajà: Koùo Misyjne, 
ministranci, lektorzy, oaza, schola dzieciæca, zespóù 
mùodzieýowy, szkolne koùo Caritas, podwórkowe kóùka 
róýañcowe, Legion Maryi, kóùka róýañcowe, zespóù 
liturgiczny, akcja katolicka.

Z materialnych dokonañ – dziæki ofiarnoúci naszych 
parafian i przy udziale 120 wolontariuszy (którzy zbierajà 
skùadki) udaùo siæ w budowie nowego domu parafialnego 
wyjúã do punktu zerowego (Tu muszæ zdementowaã niektóre 
plotki, a mianowicie: ýadnych basenów, czy saun, czy jakiú 
tuneli podziemnych nie bædzie. Nie bædzie to równieý, jak 
niektórzy twierdzà, paùac dla ksiæýy, ale wielofunkcyjny 
budynek na uýytek parafii, z normalnymi standardowymi 
mieszkaniami dla ksiæýy, by w normalnych warunkach mogli 
prowadziã duszpasterstwo.) Jest juý w wiækszoúci zakupiony 
materiaù budowlany, na dalszà czæúã budynku. Dziæki 
wsparciu Wspólnoty Gruntowej z Koñskowoli zakoñczyliúmy 
remont frontonu elewacji koúcioùa, oraz figury Matki Boýej 
Niepokalanego Poczæcia wraz z oknami iluzjonistycznymi. 
Trwa katalogowanie grobów, skatalogowano juý  ponad 1400 
grobów (przypomnæ, ýe kaýdy kto posiada grób na cmentarzu 
w Koñskowoli powinien zgùosiã siæ do kancelarii parafialnej 
w godz. 9.00-11.00, 16.00-17.30 w celu zarejestrowania 
grobu.) W ubiegùym roku zostaùa zainstalowana pompa przy 
studni na cmentarzu (w zimie jest demontowana) oraz 
zrobiona czæúã chodnika. W tym roku prace bædà 
kontynuowane.

Przy tej okazji pragnæ zùoýyã wszystkim jak 
najserdeczniejsze ýyczenia, by Ùaska boýa zawsze z wami  
byùa.

Szczæúã Boýe w 2006 roku.
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… dla opieki spoùecznej

Marta Kozak
– kierownik Gminnego

Oúrodka Pomocy Spoùecznej

Myúlæ, ýe ten rok byù dla 
wszystkich rokiem szczególnym ze 
wzglædu na úmierã Papieýa. To 
wydarzenie zdominowaùo wszystkie. 
Miniony rok moýna oceniaã w wielu 
pùaszczyznach. Jeúli chodzi o sprawy 
zawodowe, to byù bardzo pracowity, 
aczkolwiek uwaýam go za udany. 

Pracowity, bo przejæliúmy kolejne nowe zadania dotyczàce 
úwiadczeñ rodzinnych. To byùa ogromna praca. Z tych 
úwiadczeñ korzysta obecnie prawie 25% ludnoúci. Za sukces 
uwaýam to, ýe udaùo siæ nam uporaã z tym zadaniem bez 
wiækszych problemów, wszyscy otrzymali je w ustawowych 
terminach, oraz ýe mieliúmy wystarczajàce úrodki na to i bez 
zobowiàzañ weszliúmy w nowy rok. Robiliúmy to w oparciu
o swoich pracowników, bez zwiækszania kadry, przy 
niewielkim wykorzystaniu staýystki. Drugim waýnym 
wydarzeniem, z którego siæ bardzo cieszæ, byùo uruchomienie 
punktu doýywiania w Koñskowoli. Potrzeba zorganizowania 
takiego punktu istniaùa od dawna. Udaùo siæ to w minionym 
roku dziæki temu, ýe zostaù uruchomiony program rzàdowy 
„Posiùek dla potrzebujàcych” i dostaliúmy stosunkowo duýà 
dotacjæ. Z doýywiania korzysta 100 osób miesiæcznie. Moim 
najwiækszym osobistym przeýyciem byùy úwiæcenia 
diakonalne syna, a potem obùóczyny drugiego kleryka z naszej 
parafii. Jakie nadzieje wiàýæ z nowym rokiem? Nie potrafiæ 
powiedzieã. Jestem peùna obaw z uwagi na dokonujàce siæ 
zmiany, wiem ýe czekajà nas kolejne zadania.

… dla bankowoúci

Kazimierz Butryn
– Prezes Banku Spóùdzielczego

w Koñskowoli

Myúlæ, ýe dobry. Nastàpiùo dosyã 
wyraêne wzmocnienie sytuacji 
kapitaùowej. Cieszymy siæ, ýe na 
koniec 2005 roku osiàgnæliúmy 
drugi próg kapitaùowy, tj. 500 tys. 
euro. Jest to ustawowy próg, który 
musiaù osiàgnàã kaýdy Bank 
Spóùdzielczy, jeúli chce dalej 
s a m o d z i e l n i e  p r a c o w a ã .

Z satysfakcjà muszæ powiedzieã, ýe zostaù wykonany plan 
finansowy okreúlony przez Radæ Nadzorczà, z którego 
rozlicza nas Zarzàd. Nie sposób pominàã tak waýnego 
momentu jak wysoka dyscyplina pùatnicza naszych klientów. 
Mamy wspaniaùych klientów, którzy podpisujà z nami umowy 
kredytowe i wywiàzujà siæ z nich w sposób znakomity, a to 
oczywiúcie przekùada siæ na wyniki ekonomiczne banku. 
Cieszymy siæ, ýe moýemy wprowadzaã, robimy to co roku, 
nowe, nowoczesne produkty bankowe. Myúlæ, ýe klienci 

dostrzegajà fakt, ýe bank siæ rozwija, bo to widaã goùym 
okiem. Jesteúmy w Europie, staramy siæ wiæc nadàýyã za 
bankami komercyjnymi z kapitaùem obcym, aýeby nie gorzej, 
a nawet w wielu przypadkach lepiej, obsùuýyã naszych 
klientów. Waýnym momentem w ubiegùym roku byùa 
inspekcja Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego. Jest 
to bardzo powaýna kontrola. Uzyskaliúmy bardzo dobrà ocenæ 
jak równieý stwierdzenie, ýe Bank Spóùdzielczy
w Koñskowoli jest bankiem bezpiecznym. Jest to znakomita 
informacja i sygnaù dla osób skùadajàcych depozyty w banku, 
ýe ich pieniàdze sà bezpieczne. Rok zakoñczyliúmy sporym 
zyskiem, niespeùna 400 tys. zù. Podziaù zysku jest juý znany.
W caùoúci przeznaczony jest na fundusze niepodzielne, to 
znaczy, ýe bank znowu wzmocni swoje kapitaùy. Rok byù 
spokojny a praca przebiegaùa sprawnie, bez zakùóceñ. W nowy 
rok wchodzimy z pewnym niepokojem z dwóch powodów. 
Pierwszy powód to fakt, ýe z rolnictwem dzieje siæ coú zùego,
a wiækszoúã naszych klientów to rolnicy. Drugi, ýe zmieniùa 
siæ wùadza. Przy kaýdej zmianie sà obawy, czy nowa wùadza 
bædzie sprzyjaã spóùdzielczoúci. Jeúli bædà korzystne 
tendencje i warunki do rozwoju spóùdzielczoúci, to i my 
bædziemy siæ rozwijaã. W sejmie jest zùoýony, jeszcze przez 
poprzedniego prezydenta, projekt ustawy nowe prawo 
spóùdzielcze. Od ksztaùtu tego prawa bædzie zaleýaùa nasza 
przyszùoúã.

… dla przedszkolaków

Anna Próchniak
– dyrektor Gminnego

Przedszkola

Ogólnie byù w miaræ spokojny. 
Wspólnie z solidnà kadrà maùymi 
kroczkami staraliúmy siæ realizowaã 
zadania. Jestem zadowolona, ýe 
udaùo mi siæ speùniã marzenie, za 
którym juý od kilku lat pædziùam - 
p o z y s k a l i ú m y  s p o n s o r a
i poùoýyliúmy maty amortyzacyjne 
pod huútawkà na placu zabaw. To 

úwiadczy o tym, ýe przedszkole ma wielu staùych i wiernych 
przyjacióù, którzy wspomagajà nasze przedsiæwziæcia
i dziaùania. Liczba dzieci jest na tym samym poziomie co
w ubiegùym roku, tzn. 109. Wszystkie zostaùy przyjæte, a wiæc 
zostaùy speùnione oczekiwania mieszkañców. Mamy bardzo 
liczne grupy, od 25 do 30 dzieci. Oferujemy dzieciom doúã 
szeroki zakres zajæã dodatkowych. Mamy pedagoga, 
l o g o p e d æ ,  g i m n a s t y k æ  k o r e k c y j n à  d l a  d z i e c i  
zakwalifikowanych przez lekarza, rytmikæ i jæzyk angielski 
prowadzony metodà zabawowà. Te dwie ostatnie formy sà 
odpùatne.

Rodzice dzieci sà otwarci na wspóùpracæ z nami, mocno 
angaýujà siæ w dziaùania. Mamy z nimi dobry kontakt. 
Úwiadczà o tym chociaýby teatrzyki, które juý od 6 lat 
wystawiamy i mam nadziejæ, ýe w tym roku równieý 
wystawimy. Na obecny rok mam takie postanowienie, ýeby 
poszerzyã plac zabaw. Zostaùo juý zamówione ogrodzenie. 

Jaki by³ rok 2005?



… dla doradztwa rolniczego

Alfons Koska
– dyrektor Lubelskiego

Oúrodka Doradztwa
Rolniczego

Rok 2005 to przede wszystkim 
zmiana struktury organizacyjnej 
Oúrodka, zmiana wynikajàca
z ustawy o jednostkach doradztwa 
rolniczego z 22.10.2004r., a zatem  
od 1 stycznia 2005 nie jesteúmy juý 

jednostkà budýetowà, jak do tej pory, tylko jesteúmy 
pañstwowà jednostkà organizacyjnà. Z tym wiàýà siæ 
okreúlone wymogi. Zmieniliúmy caùà strukturæ organizacyjnà, 
wprowadziliúmy nowy regulamin  funkcjonowania,
a wojewoda nadaù statut. W zwiàzku z tym rok 2005 to 
pierwszy rok, gdzie jednostka doradztwa rolniczego
w Koñskowoli  równieý zarabiaùa na swoje utrzymanie. To 
polega na tym, iý wprowadzony zostaù, decyzjà wojewody, 
cennik usùug. Ten cennik zostaù wprowadzony po to, by firma 
mogùa funkcjonowaã nie tylko ze úrodków budýetowych. 
Oczywiúcie nie odbyùo siæ to kosztem rolnika, poniewaý 
usùugi nasze sà w dalszym ciàgu bezpùatne. Natomiast mamy 
moýliwoúã korzystania z funduszy unijnych. Z jednej strony
z funduszy unijnych doksztaùcamy ponad 200 osób 
zatrudnionych w firmie po to, aby doradcy nasi mogli 
zdobywaã okreúlone certyfikaty w poszczególnych polach 
dziaùania, a z drugiej strony korzystamy ze úrodków unijnych, 
aýeby wprowadziã doradztwo dla beneficjentów, czyli 
naszych rolników. Rok 2005 to równieý rok dalszego rozwoju 
jednostki, poniewaý wykonaliúmy niezbædne prace 
remontowe,  dokonaliúmy okreúlonych zakupów 
inwestycyjnych, w szczególnoúci sprzæt, który sùuýy do 
doradztwa, mam na myúli komputery, drukarki, 
kserokopiarki, to wszystko, co sùuýy do uùatwienia 
korzystania z naszej pomocy rolnikom. Rok 2005 to równieý 
rok innego spojrzenia na  dziaùalnoúã Oúrodka, dostosowania 
róýnych kierunków dziaùalnoúci do tego, aby przyczyniaùy siæ 
one do zwiækszenia dochodów. Mam na myúli przede 
wszystkim sad wdroýeniowy, 3 pasieki (Koñskowola, 
Grabanów, Sitno), oúrodki szkoleniowo-hotelowo-
stoùówkowe czy inne dziaùy, które powinny przynosiã 
okreúlone fundusze dla jednostki. Po prostu musimy 
podejmowaã takie dziaùania, aby byùy dochodowe.

W 2005 roku sporzàdziliúmy dla rolników indywidualnych 
okoùo 100 tys. wniosków o ubieganie siæ w poszczególnych 
rodzajach pùatnoúci o fundusze unijne. Mam tu na myúli: 
mùodego rolnika, finansowanie inwestycji rolniczych, 
wnioski o pùatnoúci inwestycyjne i bezpoúrednie, renty 
strukturalne, gospodarstwa niskotowarowe, biznesplany i tak 
dalej.

Wypowiedzi zebraùa Boýenna Furtak
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Powitanie

Po¿egnanie

… dla kultury

Boýenna Furtak
– dyrektor Gminnego Oúrodka

Kultury

Nigdy nie jest tak dobrze, aby nie 
mogùo byã lepiej – to powiedzenie 
moýna odnieúã równieý do 
dziaùalnoúci naszego Oúrodka. 
Wszystkie zaplanowane dziaùania 
wykonaliúmy z nawiàzkà, ale mnie 
ciàgle marzy siæ bogatsza, jeszcze 

ambitniejsza oferta dla odbiorców. Jednak ta wiàzaùa by siæ
z organizacjà odpùatnych koncertów, które niestety, jak 
pokazaùy wczeúniejsze doúwiadczenia, w naszym úrodowisku 
nie cieszà siæ zainteresowaniem. Dlatego, przy organizacji 
letnich imprez plenerowych w 2005 roku, zaprosiliúmy 
artystów z „górnej póùki”, aby choã w czæúci zaspokoiã 
zapotrzebowanie na kulturæ przez duýe „K”. Natomiast
w ciàgu caùego roku nastawialiúmy siæ przede wszystkim na 
pracæ z amatorskim ruchem artystycznym, który w naszym 
úrodowisku cieszy siæ ogromnym powodzeniem. W tej 
dziedzinie rekordy pobili uczestnicy zespoùu tañca 
towarzyskiego, w zwiàzku z czym musieliúmy stworzyã 
cztery grupy w miejsce dwóch istniejàcych wczeúniej. Ku 
zadowoleniu miùoúników orkiestry dætej, od paêdziernika 
wprowadziliúmy jeszcze jednà formæ pracy – naukæ gry na 
instrumentach dætych w Koñskowoli i Poýogu z myúlà
o wsparciu istniejàcej orkiestry. Warto dodaã, ýe udziaù
w zajæciach, za wyjàtkiem indywidualnej nauki gry na 
instrumentach klawiszowych, jest bezpùatny. Dziæki 
zaangaýowaniu artystów amatorów i instruktorów moýliwe 
byùo zorganizowanie w minionym roku wielu, moim zdaniem 
bardzo udanych, imprez. Wystarczy przypomnieã koncert 
jubileuszowy kabaretu „Onufry”, koncert poezji Jana Pawùa II 
w rocznicæ Jego ziemskich urodzin, obfitujàce w rozliczne 
atrakcje „Dni Koñskowoli” i „Úwiæto Róý”, róýnorodne 
konkursy i wystawy, w tym V Wystawa Twórczoúci 
Rodzimych Artystów, wystawiane na scenie widowiska 
teatralne czy spotkania autorskie. W tym momencie z dumà 
podkreúlam wspaniaùà wspóùpracæ ze wszystkimi placówkami 
oúwiatowymi. Dziæki temu oferta kulturalna staùa siæ 
bogatsza. Nasza dziaùalnoúã prezentowana byùa równieý na 
zewnàtrz, w licznych konkursach i przeglàdach oraz na 
Powiatowym Dniu Kultury, gdzie zdobyliúmy 2 nagrody, dla 
redakcji „Echa Koñskowoli” i za uznane za kulturalne 
wydarzenie roku „Úwiæto Róý 2005”. Biblioteka, dziaùajàca
w strukturach GOK, pozyskaùa wielu nowych czytelników, 
którzy majà z czego wybieraã, poniewaý ksiægozbiór
w ostatnim roku zostaù bardzo wzbogacony. Moýliwe to byùo 
równieý dziæki celowej dotacji z Ministerstwa Kultury. Oferta 
kulturalna na nowy rok na pewno nie bædzie skromniejsza, ale 
na razie nie chcæ jej zdradzaã.

Jaki by³ rok 2005?
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W okresie Úwiàt Boýego Narodzenia szczególnie 
moýemy doúwiadczyã prawdziwoúci sùów psalmisty. 
Zgoda i pokój, przebaczenie i wzajemna ýyczliwoúã
w  g r o n i e  r o d z i n y ,  w ú r ó d  s à s i a d ó w ,  
wspóùpracowników, dodajà nam skrzydeù. Chce siæ 
ýyã, dziaùaã. Jesteúmy radoúni, peùni energii, nie ma 
paraliýujàcych i zniechæcajàcych læków, obaw, 
podejrzeñ. Wszyscy tæsknimy za takim stanem. 
Rzeczywistoúã sprawia, ýe jednak zastanawiamy siæ, 
czy to moýliwe, czy teý sà to nierealne ideaùy. Wszak 
na porzàdku dziennym sà „wojny” domowe, 
sàsiedzkie, intrygi, oskarýenia. Równieý dzieci nie 
potrafià ýyã w zgodzie. Media donoszà o aktach 
przemocy i terroru w Polsce i na úwiecie. Docierajà do 
nas informacje o straszliwych zbrodniach 
dokonywanych w rodzinach oraz wobec dzieci, a takýe przez 
mùodzieý. Pamiætamy lipcowe wydarzenia w Londynie. Nawet 
najmùodsi odczuwajà læk przed atakami terrorystycznymi.

Jak budowaã jednoúã i pokój?
Wskazówki daje nam swoim ýyciem i nauczaniem Jan Paweù II 

nazywany Apostoùem Jednoúci i Pokoju. Co roku przygotowywaù On 
orædzie na Úwiatowy Dzieñ Pokoju, który jest obchodzony w Nowy 
Rok. W styczniu przeýywamy równieý Tydzieñ Powszechnej 
Modlitwy o Jednoúã Chrzeúcijan (18-25.I). Od 9 lat poprzedza go 
Dzieñ Judaizmu, zaú 26.I obchodziã bædziemy juý VI Dzieñ Islamu
w Koúciele Katolickim w Polsce.

Cztery lata temu –24.I.2002 r., Ojciec úw. zaprosiù do miasta úw. 
Franciszka – Asyýu -  przedstawicieli Koúcioùów i wspólnot 
chrzeúcijañskich oraz innych religii z caùego úwiata na wspólnà 
modlitwæ w intencji pokoju. Wydarzenia, które miaùy miejsce
w Nowym Jorku zainspirowaùy Papieýa do zorganizowania juý po raz 
drugi takiego spotkania. Pierwsze miaùo miejsce 27.X.1986 r. (20 lat 
temu!).

Do zgromadzonych Jan Paweù II mówiù: „Ludzkoúã zawsze 
potrzebuje pokoju. Ale teraz potrzebuje go jeszcze bardziej niý 
zwykle, bo tragiczne wydarzenia podwaýyùy zaufanie, a niegasnàce 
zarzewia konfliktów trzymajà caùy úwiat w niepewnoúci
i læku”(2002). Dlatego „albo nauczymy siæ iúã razem w pokoju
i harmonii, albo nasze drogi rozejdà siæ i zniszczymy siebie 
samych i innych”.

Papieý wzywaù kaýdego z nas, abyúmy siæ stali prorokami
i budowniczymi pokoju. „Za pokój sà odpowiedzialni wszyscy: 
osiàga siæ go poprzez tysiàc drobnych aktów w codziennym ýyciu. 
Poprzez swoje codzienne ýycie z innymi, ludzie dokonujà wyboru: na 
rzecz pokoju albo przeciw niemu. Wyciàgnijmy ræce do naszych 
braci i sióstr, zachæãmy ich do budowania pokoju na czterech 
kolumnach: prawdy, sprawiedliwoúci, miùoúci i wolnoúci”(1986). 
Ponadto konieczne jest przebaczenie, bo tylko ono „moýe uzdrowiã 
zranione serca i doprowadziã do odbudowania gùæbokiej wiæzi 
wszædzie  tam,  gdz ie  dosz ùo  do  zaburzenia  re lac j i  
miædzyludzkich”(2002).

Modlitewne spotkanie byùo wyrazem wspólnego przekonania, ýe 
pokój zaleýy przede wszystkim od Mocy nazywanej Bogiem. „Nie 
zaprzeczajàc, ýe dla utrzymania i umocnienia pokoju konieczne sà 
liczne ludzkie úrodki, jesteúmy tu dlatego iý mamy pewnoúã, ýe 
oprócz nich potrzeba goràcej, pokornej i ufnej modlitwy”(1986), 
która oznacza „otwarcie, sùuchanie, dialog i zjednoczenie
z Bogiem – pierwotnym êródùem prawdziwego pokoju” – mówiù 
Ojciec úw.

„Tradycje religijne majà wystarczajàce úrodki, aby przezwyciæýaã 
podziaùy oraz przyczyniaã siæ do budowania przyjaêni i wzajemnego 
poszanowania miædzy narodami”. Niestety w przeszùoúci dochodziùo 
do konfliktów na tle religijnym, ale wynikaùy one z niesùusznego 
utoýsamiania interesów nacjonalistycznych, ekonomicznych, 
politycznych z religià. Jan Paweù II z mocà podkreúlaù: „Zgromadzeni 
w tym miejscu raz jeszcze stwierdzamy, ýe ten, kto posùuguje siæ 
religià, by szerzyã przemoc, przeczy jej najgùæbszym

JAN PAWE£ II  - APOSTO£ JEDNOŒCI I POKOJU

i najbardziej autentycznym inspiracjom. Nie ma 
takiego celu religijnego, który mógùby usprawiedliwiã 
stosowanie przemocy wobec drugiego czùowieka. 
Zniewaga czùowieka w rzeczywistoúci jest zniewagà 
samego Boga!”(2002). Tymczasem to wùaúnie 
„autentyczne uczucia religijne sà êródùem 
wzajemnego poszanowania i harmonii, co wiæcej sà  
gùównym úrodkiem zaradczym przeciwko przemocy
i konfliktom”

Podczas Úwiatowych Dni Modlitw o Pokój w Asyýu 
przedstawiciele róýnych wyznañ i religii poúcili
i modlili siæ kaýdy na swój wùasny sposób,
w oddzielnych miejscach. Pomimo tego czuli siæ,
i po prostu byli, w jednoúci. Jan Paweù II uczyù 
bowiem, ýe jednoúã nie oznacza unifikacji i zatarcia 

róýnic. Chociaý nam czæsto wydaje siæ, ýe trzeba, aby drugi myúlaù 
tak jak my. Tymczasem dla budowania jednoúci potrzeba wiernoúci 
wùasnemu sumieniu. Papieý mówiù: „To spotkanie nie jest 
ustæpstwem na rzecz relatywizmu religijnego, bo kaýda istota ludzka 
powinna kierowaã siæ szczeroúcià i gùosem sumienia w poszukiwaniu 
prawdy i w zgodnym z nim postæpowaniu”, a do mùodzieýy 
muzuùmañskiej (w 1985 r.): „Pragniemy, by wszyscy doszli do peùni 
prawdy Boýej, ale kaýdy moýe to zrobiã tylko poprzez wolnà decyzjæ 
wùasnego sumienia bez zewnætrznych przymusów”.

Ojciec úw., zachæcajàc do dziaùañ na rzecz jednoúci, ostrzegaù 
przed minimalizowaniem rozbieýnoúci. Zawsze potrafiù doceniã to, 
co w innych wyznaniach i religiach wartoúciowe. Zachæcaù do 
ciàgùego pogùæbiania wiedzy o sobie nawzajem, poniewaý przez 
wzrost wzajemnego zrozumienia wiedzie droga do jednoúci.
O Koúcioùach Wschodnich mówiù, ýe sà one jakby drugim pùucem.
W Liúcie „Orientale lumen” z 1995 r. napisaù „Rozmyúlajàc nad 
skarbem tradycji Wschodnich dostrzegam w nich elementy 
niezwykle istotne dla peùniejszego i bardziej caùoúciowego 
zrozumienia doúwiadczenia chrzeúcijañskiego, a zatem dla 
uzyskania bardziej wyczerpujàcej odpowiedzi na oczekiwania 
dzisiejszego czùowieka”. Wschodnie tradycje modlitwy 
kontemplacyjnej i medytacji sùowa Boýego sà  wskazówkà jak dojúã 
do poznania siebie. Wielkà wartoúã ma równieý milczenie, 
wyraýajàce postawæ adoracji i pokornej akceptacji ograniczeñ 
czùowieka wobec Boga. Dziú „tego milczenia potrzebuje czùowiek 
ogùuszony haùasem, który czæsto nie umie milczeã, bo boi siæ spotkaã 
samego siebie, doúwiadczyã pustki”.

Wyznawców judaizmu Papieý nazywaù starszymi braãmi
w wierze. Podkreúlaù, ýe mamy wspólne dziedzictwo. Wielkà 
radoúcià napawaùa go moýliwoúã odwiedzenia synagogi. Modliù siæ 
teý pod úcianà pùaczu w Jerozolimie. Jan Paweù II spotykaù siæ takýe
z muzuùmanami. Podczas pielgrzymki do Ziemi Úwiætej, kiedy 
muezin wezwaù wyznawców islamu do modlitwy, Papieý przerwaù 
liturgiæ i zapadùa wymowna cisza. Do mùodzieýy muzuùmañskiej
w Maroko (1985r.) mówiù zaú: „Koúcióù patrzy z szacunkiem i uznaje 
wartoúã waszego postæpowania religijnego, uznaje bogactwo waszej 
duchowej tradycji. Powinniúmy z radoúcià uznaã te wartoúci 
religijne, które sà nam wspólne i dziækowaã Bogu za nie. Jedni
i drudzy wierzymy w Boga Jedynego, który jest wszelkà 
Sprawiedliwoúcià i Miùosierdziem, wierzymy w waýnoúã modlitwy, 
postu i jaùmuýny, pokuty i przebaczenia; wierzymy, ýe na koñcu 
czasów Bóg bædzie dla nas miùosiernym Sædzià. Uczciwoúã wymaga, 
byúmy uznali i uszanowali to, co nas róýni.”

Wsùuchani w nauczanie Papieýa, powtarzajmy franciszkañskà 
modlitwæ, którà zakoñczyù spotkanie w Asyýu w1986: Uczyñ mnie, 
Panie, narzædziem Twojego pokoju, bym tam, gdzie jest nienawiúã 
zakorzeniaù miùoúã, tam, gdzie obraza-wnosiù przebaczenie, tam, 
gdzie jest zwàtpienie, ýebym krzewiù wiaræ, tam, gdzie jest rozpacz, 
bym budziù nadziejæ, tam, gdzie sà ciemnoúci, bym zapalaù úwiatùo,
a tam, gdzie smutek, ýebym wnosiù radoúã.

Anna Kaczmarska

O jak dobrze, ile radoúci, kiedy bracia ýyjà razem (Ps 133)



licytacjæ byùy teý te podarowane przez osoby prywatne. Pan 
Stanisùaw Stefanek przekazaù drewnianà walizkæ, bukùak i figurkæ 
hajduczka, p. Bolesùaw Matraszek stoùeczek a pañstwo Beata
i Paweù Grykowie obrazy. Niestety nie wszystkie przedmioty 
znalazùy nabywców.

Od kilku lat mamy wiernych orædowników orkiestrowania – 
Úrodowiskowy Dom Samopomocy, który wzorem lat ubiegùych 
przeznaczyù do sprzedaýy przedmioty artystyczne wykonane przez 
podopiecznych. Grali równieý z nami mieszkañcy  Chrzàchowa, 
juý po raz drugi. Podczas wystæpów artystycznych w tamtejszej 
szkole zebrali 162 zù. Po raz pierwszy natomiast do akcji wùàczyùa 
siæ wolontariuszka z Koñskowoli, Natalia Guzowska. W czasie 
kwesty pod koúcioùem w Koñskowoli i Poýogu zebraùa 714,80 zù. 
W zbiórce towarzyszyli jej: Kasia Przepiórka i Bartek Próchniak.

Na zakoñczenie pozwolæ sobie na osobistà refleksjæ. Kiedy latem 
ubiegùego roku, odbieraùam mojà nowonarodzonà wnusiæ
z oddziaùu noworodkowego, wræczono nam ksiàýeczkæ 
potwierdzajàcà przebadanie jej sùuchu na sprzæcie zakupionym ze 
úrodków Wielkiej Orkiestry Úwiàtecznej Pomocy. Wtedy poczuùam 
ciepùo koùo serca. Czyý moýna mieã lepszy dowód na sùusznoúã tej 
akcji?

Boýenna Furtak

Wúród nocnej ciszy, koñskowolskiej ciszy

Zasùoniæta kurtyna. Na widowni zasiadajà najbliýsi mùodych 
artystów – rodzice, rodzeñstwo, dziadkowie, krewni … i wielu 
innych mieszkañców Koñskowoli, chætnych do wùàczenia siæ we 
wspólne kolædowanie. Jest czwartek 29 grudnia 2005r. Wybija 
godzina 17.00. Na tle dêwiæcznie rozbrzmiewajàcej kolædy „Wúród 
nocnej ciszy” odsùania siæ kurtyna. Oczom widzów ukazujà siæ 
úwiàtecznie przystrojona scena i… cudne anioùki, które witajà 
zebranych úpiewem. Zapach gaùàzek choinkowych, zapalonych 
úwieczek oraz widok pùatów úniegu i „grajàcych” na tràbach 
anioùów, wprowadzajà tajemniczy i rodzinny nastrój. Anielskie
i ciepùe gùosy dzieci z zespoùów „Uúmiech” i „Tchnienie” 
sprawiajà, ýe z widowni sùychaã gromkie brawa. Pùynàce ze sceny 
kolædy przeplatane boýonarodzeniowà poezjà w wykonaniu p. 
Mariana Rokity powodujà, ýe kolædowanie udziela siæ i widowni. 
Peùne radoúci kolædy w wykonaniu dzieci i mùodzieýy wypeùniajà 
caùà salæ, przyczyniajàc siæ jednoczeúnie do utrzymania piæknego 
polskiego zwyczaju kolædowania w okresie Boýego Narodzenia. 
Mamy nadziejæ, ýe ten wieczór wywarù na widzach miùe wraýenia, 
zapisujàc w ich sercach ciepùe wspomnienie.

Maùgorzata Stalæga

Wiara w ludzi i úwiadomoúã, ýe choã w maleñkim stopniu 
bædziemy mogli pomóc chorym dzieciom, zachæciùa nas do 
wùàczenia siæ po raz kolejny do finaùu „serduszkowej” orkiestry. 
Jak zwykle nie zawiedliúmy siæ, nasi krajanie sà wciàý otwarci na 
pomoc potrzebujàcym. W tym, XIV juý finale, zbierane byùy 
pieniàdze na zakup sprzætu ratujàcego ýycie dzieci 
poszkodowanych w wypadkach oraz na naukæ udzielania pierwszej 
pomocy. Temu celowi juý dwa razy byùo poúwiæcone orkiestrowe 
granie i wspomogùo oddziaùy dzieciæcej chirurgii urazowej.

A jakie efekty przyniosùo ostatnie, 13 granie? Wbrew 
przes¹dowi, ýe trzynastka przynosi pecha, byù to sukces, zebrano 
29.100.650,40 zù (na koncercie w GOK i szkole w Chrzàchowie 
1.822,26 zù). Z tych úrodków kupiono juý: 460 pomp insulinowych 
(4 mln. zù); 70 aparatów Infant Flow, które pracujà na oddziaùach 
noworodków (4 mln. zù);  lasery diodowe do operacji oczu
u noworodków dla trzynastu oúrodków oraz 30 oftamoskopów do 
diagnostyki retinopatii u wczeúniaków (2 mln. zù); sprzæt medyczny 
do 10 dzieciæcych hospicjów domowych (600 tys. zù); nowoczesne 
urzàdzenia do testów oddechowych dla wiodàcych klinik (400 tys. 
zù); sprzæt ratowniczy dla ponad 80 jednostek OSP (550 tys. zù); 100 
defibrylatorów do udzielania pierwszej pomocy (515 tys. zù); 
medyczne zakupy interwencyjne (2 mln. zù). 738.143,73 zù 
przeznaczono na pomoc ofiarom tsunami na Sri Lance, z czego 
zakupiono i przekazano sprzæt dla 3 szpitali i 1 domu dziecka. 
Wymieniona pomoc opiewa na sumæ 17.803.147,73 zù. Za 
pozostaùe pieniàdze Fundacja chce kupiã jeszcze: inkubatory, 
aparaty USG i kardiotografy.

A jak graliúmy my podczas XIV Finaùu? (Mówiàc my mam na 
myúli wszystkich uczestników koncertu w GOK.) Oczywiúcie 
gùoúno i radoúnie. W kilkugodzinnym koncercie, przy wypeùnionej 
do granic moýliwoúci sali, wystàpili: orkiestra dæta, równieý ta 
mùodzieýowa, mùodzieý gimnazjalna z widowiskiem teatralnym
i pokazem gimnastyki akrobatycznej, zespoùy wokalne, kabaret 
„Onufry”, karatecy oraz bluesmani, czyli „Zùy Sen”. Nie 
skorzystaùy niestety z naszego zaproszenia zespoùy muzyczne, 
których mamy na terenie gminy kilka. No cóý, tu siæ gra gratisowo, 
z serca, nie dla pieniædzy. Efektem naszego grania sà namacalne 
pieniàdze, czyli 1703.61 zù, które juý wpùynæùy na konto Fundacji. 
W tym roku Fundacja byùa bardzo skàpa w stosunku do nas jeúli 
chodzi o orkiestrowe gadýety (chyba to byù efekt zapracowania)
i przekazaùa nam tylko plakaty, które oczywiúcie znalazùy 
nabywców na aukcji. Wúród przedmiotów wystawionych na 
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8 stycznia w ca³ym kraju ruszy³a fina³owa machina

Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

My te¿ graliœmy!

Ma³gorzata Stalêga
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Wszystkim dedykujemy sùowa poety Jana Twardowskiego:

by wszystko siæ nam rozplàtaùo,
wæzùy, konflikty, powikùania

Oby siæ wszystkie trudne sprawy
porozkræcaùy jak supeùki
wùasne ambicje i urazy
zaczæùy úmieszyã jak kukieùki.

I oby w nas zùoúliwe jædze
pozamieniaùy siæ w owieczki,
a w oczach màdre ùzy stanæùy
jak na choince barwnej úwieczki,

By anioù podarù kaýdy dramat,
aý do rozdziaùu ostatniego
kùadàc na serce pogmatwane
jak na osioùka kompres úniegu.

                      ( ... )
Aby wàtpiàcy siæ rozpùakaù
na cud czekajàc w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych
Jak ciepùy pled wziæùa na ræce.

Sport w naszej szkole
W dniu 4.01.2006r. odbyùy siæ Mistrzostwa Powiatu w piùce 

halowej chùopców, które rozgrywano na sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkóù im. H. Sienkiewicza w Koñskowoli.
O mistrzostwo walczyùy 4 druýyny: Gimnazjum
z Koñskowoli, Gimn. Nr 2 z Puùaw, Gimn. Nr 4 z Puùaw
i z Gimn. z Baranowa. Pierwszy mecz rozegraùy druýyny
z Baranowa i Puùaw. Zakoñczyù siæ wynikiem 0:3 dla 
puùawskiej czwórki. W drugim meczu rywalizowaùy ze sobà 
Gimnazjum w Koñskowoli i dwójka z Puùaw. Regulaminowy 
czas nie wyùoniù zwyciæzcy. O wygranej miaùy zadecydowaã 
rzuty karne, w których lepsze okazaùo siæ Gimnazjum
w Koñskowoli. W ten sposób zostaùy wyùonione druýyny, 
które zagrajà o I i II miejsce. O III miejsce zagraùy druýyny
z Baranowa i Gimnazjum Nr 2 z Puùaw. Lepsza okazaùa siæ 
druýyna puùawska. O I miejsce zagrali uczniowie
z Koñskowoli i szkoùa nr 4 z Puùaw. Po bardzo wyrównanej
i zaciætej walce zwyciæstwo odniosùa druýyna goúci, 
wygrywajàc tym samym caùy turniej. Bædzie ona 
reprezentowaùa nasz powiat na zawodach rejonowych, które 
odbædà siæ w Lubartowie. Naszà szkolnà druýynæ przygotowaù 
pan Andrzej Szymajda.

Ola Kopiñska, Szymon Mróz

To siæ naprawæ dzieje…!
Zaplanowane przedsiæwziæcie w ramach realizacji 

programów profilaktycznego i wychowawczego w naszym 
gimnazjum jest w trakcie! Wùaúciwie zbliýamy siæ ku 
koñcowi. W listopadzie 2005 roku podzieliliúmy siæ
z wychowawcami klas informacjà dotyczàcà tegoý zadania. 
Spotkaùo siæ to z pozytywnà opinià, akceptacjà i chæcià 
wspóùdziaùania. W efekcie we wszystkich klasach zostaùy 
zrea l izowane za jæc ia  prof i laktyczne dotyczàce  
przeciwdziaùania zjawiskom agresji i przemocy w úrodowisku 
szkolnym. Na kolejnym etapie chætni uczniowie
z poszczególnych klas (ùàcznie 39 osób) wziæli udziaù
w konkursie wiedzy o substancjach uzaleýniajàcych, 
przeciwdziaùaniu uzaleýnieniom oraz profilaktyce HIV, AIDS.

Problem HIV, AIDS nie jest obojætny w naszym úrodowisku. 
Co roku w ramach Úwiatowego Dnia HIV, AIDS (1 grudnia) 
sygnalizujemy i przeciwdziaùamy poprzez organizowanie 
konkursów wiedzy i HIV i AIDS, informowanie, 
uúwiadamianie, przygotowanie gazetek! A mùodzi po prostu
z tego korzystajà i traktujà sprawæ caùkiem serio.

W bieýàcym roku profilaktykæ HIV, AIDS wprzægliúmy
w caùe przedsiæwziæcie. Aktualnie po etapie konkursu 
pozostaùo 11 zaangaýowanych i wspóùpracujàcych z nami 
uczniów. Dla nich przygotowaliúmy zadanie bojowe
i finaùowe zarazem – opracowanie Gimnazjalnego 
Elementarza Profilaktycznego. Dadzà radæ! Wspieramy ich. 
Majà motywacjæ – nagrody, dyplomy i satysfakcjæ ze swojej 
aktywnej i pozytywnej postawy.

Dodam, ýe caùe przedsiæwziæcie odbyùo siæ dziæki aprobacie 
i wsparciu finansowym Urzædu Gminy – p. wójta
S. Goùæbiowskiego, przewodniczàcej Gminnej Komisji 
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych p. M. Kozak
i inspektora ds. inicjatyw gospodarczych p. M. Zióùek.

Organizatorzy: Izabela Czerwonka, Joanna Kopiñska, 
Halina Mrozek, Zofia Stæpieñ

Spoùecznoúã szkolna Gimnazjum przy Zespole 

Szkóù im. Henryka Sienkiewicza w Koñskowoli 

ýyczy wszystkim Mieszkañcom naszej Gminy 

duýo zdrowia, radoúci, szczæúcia i pomyúlnoúci

w Nowym  2006 Roku .

Samorzàd Uczniowski
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Na Sesji Noworocznej w dniu 30.12.2005 r. przedstawiùam 
sytuacjæ w podstawowej opiece zdrowotnej na przeùomie roku 
2005/2006, o której gùoúno byùo w mediach. Serdecznie 
dziækujæ Panu Wójtowi za ýyczliwà, peùnà zrozumienia 
postawæ przy podejmowaniu trudnych decyzji dotyczàcych 
funkcjonowania naszego Oúrodka Zdrowia oraz Pañstwu 
Radnym za zrozumienie i wsparcie. Dziæki protestowi 
Porozumienia Zielonogórskiego, do którego doùàczyliúmy 
ponad rok temu, udaùo siæ uzyskaã wzrost nakùadów na 
podstawowà opiekæ zdrowotnà, ale równieý, co jest bardzo 
istotne, moýliwoúã wspóùtworzenia wraz z Ministrem 
Zdrowia projektów ustaw, rozporzàdzeñ, a wiæc prawa 
obowiàzujàcego nas w codziennej pracy.

Korzystajàc z okazji pragnæ w imieniu swoim i wszystkich 
pracowników Oúrodka Zdrowia zùoýyã naszym Pacjentom
i mieszkañcom  gminy Koñskowola najlepsze ýyczenia 
Noworoczne.

SPZOZ GOZ sprawuje opiekæ nad  pacjentami w liczbie 6031 
osób, w tym:

- osoby po 65 roku ýycia – 990 osób
- dzieci i mùodzieý do 18 r. ý. – 1289 osób
- osoby w wieku 19 – 65 r. ý. – 3752 osoby

Oúrodek Zdrowia pracuje od poniedziaùku do piàtku
w godzinach 7.30 – 18.00. W soboty, niedziele, dni úwiàteczne 
w godz. 8.00 – 18.00 pacjentów przyjmuje  Przychodnia Nr 1 
w Puùawach ul. Partyzantów 17. Codziennie w godz. 18.00 – 
8.00 pacjenci przyjmowani sà w Izbie Przyjæã Szpitala 
Miejskiego w Puùawach ul. Bema 1  

Úwiadczenia, które oferujemy naszym podopiecznym 
obejmujà:

- opiekæ lekarza rodzinnego
- opiekæ pediatrycznà
- opiekæ pielægniarki úrodowiskowo-rodzinnej
- opiekæ poùoýnej úrodowiskowo-rodzinnej
- opiekæ pielægniarki w úrodowisku szkolnym
Zakres zadañ lekarza, pielægniarki i poùoýnej úrodowiskowo 

– rodzinnej oraz pielægniarki w úrodowisku szkolnym okreúla 
Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach udzielania 
úwiadczeñ.

W dalszym ciàgu obowiàzujà skierowania wystawiane 
przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do poradni 
specjalistycznych , które podpisaùy umowæ na úwiadczenia 
zdrowotne z NFZ i obowiàzujà na terenie caùego kraju. Nie 
wymagane sà skierowania do Poradni: Okulistycznej, 
Psychiatrycznej, Dermatologicznej, Leczenia Uzaleýnieñ.

Wielu Pacjentów korzysta równieý z leczenia 
sanatoryjnego. Jest ono uzupeùnieniem procesu leczenia przez 
lekarza rodzinnego. Pacjenci leczeni u specjalisty powinni 
ubiegaã siæ o takie skierowania u tego lekarza, który prowadzi 
leczenie. Badania wstæpne do pracy oraz na niektóre kierunki 
studiów przeprowadzane sà przez Zakùad Medycyny Pracy.

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarzy naszego 

Oúrodka sà wykonywane nieodpùatnie w Prywatnym 
Laboratorium Analiz Medycznych w Puùawach ul. Wojska 
Polskiego, z którym mamy podpisanà umowæ.

Materiaùy do badañ sà pobierane w gabinecie zabiegowym 
w Oúrodku Zdrowia w poniedziaùki, úrody i piàtki w godz. 
7.30 – 9.30 lub codziennie w Prywatnym Laboratorium Analiz 
Medycznych w Puùawach ul. Wojska Polskiego w godz. 7.30 – 
11.00. Materiaùy do badañ zleconych przez lekarzy 
specjalistów SPZOZ Puùawy pobierane sà we wtorki w godz. 
7.30 – 9.30 w gabinecie zabiegowym Oúrodka Zdrowia.

Badania RTG – wykonuje Przychodnia Specjalistyczna, 
Puùawy ul. Centralna 16 (tel. 0-81 886-42-71) – na podstawie 
skierowañ od lekarzy Oúrodka Zdrowia w Koñskowoli.

Badania USG – wykonywane sà równieý na podstawie 
skierowañ od naszych lekarzy – Przychodnia „INTERNUS”, 
Puùawy Al. Królewska 19 – konieczna wczeúniejsza 
rejestracja telefoniczna (tel. 0-81 888-17-13)

Przypominam, ýe pacjent ma prawo dwukrotnie w roku 
kalendarzowym zmieniã lekarza POZ, natomiast zùoýenie 
deklaracji po raz trzeci wiàýe siæ z koniecznoúcià wniesienia 
opùaty ustalanej przez NFZ.

Rejestracja na wizytæ do lekarzy odbywa siæ osobiúcie lub 
przez innà osobæ w dniu przyjæcia i na dzieñ nastæpny w godz. 
7.30 – 17.30 od poniedziaùku do piàtku. Moýliwoúã rejestracji 
telefonicznej od godz. 8.00 (tel. 0-81 889-20-30)

Planowe wizyty domowe realizowane sà po uzgodnieniu
z lekarzem osobiúcie lub telefonicznie.

Marzanna Skwarek

Informacja Dyrektora SPZOZ Gminnego Oúrodka Zdrowia
w Koñskowoli

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

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

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

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

OGÙOSZENIE
Oúrodek Pomocy Spoùecznej w Koñskowoli informuje, ýe 

w zwiàzku ze zmianà ustawy o úwiadczeniach rodzinnych, 
osoby pobierajàce úwiadczenia rodzinne nie sà zobowiàzane 
do skùadania do 15 marca br. oúwiadczeñ o dochodach za
2005 r.

Wspomó¿ nic nie trac¹c



W niektórych regionach Polski, jeszcze przed Pasterkà, od 
domu do domu chodzili kolædnicy. Na Pomorzu byli to 
przebierañcy zwani „gwiózdkami” i „gwiýdýami”.
W Wielkopolsce - „gwiazdorzy”, na Úlàsku - „pastuszkowie”.
W Lubelskim kolædowaniem trudniùy siæ dzieci „niedorosùe” 
uboýszych gospodarzy i komorników, (wedùug Kolberga). 
Przychodzili teý uczniowie z szopkami, niosàc oúwietlonà 
gwiazdæ z papieru. Do dziú jeszcze gdzieniegdzie ten zwyczaj 
przetrwaù.

Kolædowanie w dawnej Polsce zwiàzane byùo zwùaszcza
z okresem karnawaùu. W Lubelskim kolædowanie odbywaùo siæ 
kaýdego dnia, a szczególniej w úwiæta aý do dnia N. Panny 
Gromnicznej”, tj. 2 lutego (wedùug Kolberga). Kolædowanie 
odbywaùo siæ w zabawowym nastroju - mùodzi kolædnicy 
„odbywajà zabawki, jako to: utaczanie baùwanów ze úniegu, 
bicie siæ takimiý lepionymi piguùkami itp. (tak byùo w Lubelskim 
wg danych Kolberga). Tu teý po odúpiewaniu kolendy, 
mieszkañcy chaty wynoszà 
úpiewajàcym paræ groszy, 
pierogi albo inne datki, które 
oni zebrawszy, pomiædzy 
siebie rozdzielajà, ucztujà
w karczmie.

W Polsce wyróýniano 
p o n a d t o  k o l æ d o w a n i e  
úwieckie i religijne na 
poczàtku karnawaùu i tuý 
przed wielkim postem.

Kolædowanie úwieckie
Kaýda grupa kolædnicza 

miaùa swego przewodnika
i nauczyciela. We wsiach byli 
t o  p r z e w a ý n i e  s t a r s i ,  
doúwiadczeni gospodarze. Nigdy nie braùy w tym udziaùu 
kobiety ani dziewczæta. Wyuczeni kolæd i wierszowanych 
powinszowañ, mùodzi kolædnicy rozpoczynali odwiedziny
w okresie miædzy Nowym Rokiem a úwiætami Trzech Króli. 
Przy czym najchætniej odwiedzano domy panien na wydaniu.
W wiækszoúci regionów jednak obchodzono wszystkie zagrody, 
poczynajàc od plebani.

Do odwiedzin kolædników gospodyni powinna starannie siæ 
przygotowaã. Wybieraùa z popielnika popióù, chowaùa przed 
przebierañcami ýywnoúã. W przeciwnym razie kominiarz - 
nieodùàczny towarzysz grupy kolædniczej - wygarniaù popióù na 
podùogæ i jeszcze ýàdaù zapùaty za usùugæ. Zaú bocian dùugim 
dziobem wyciàgnàã mógù z garnka kaýdy lepszy kàsek. Wúród 
kolædników byù teý wesoùy diabeù, úmierã, baba, strach, Cygan 
lub Ýyd, koniecznie muzykant. Takýe kozioù, niedêwiedê,
a czasem i inne zwierzæta. Miaùy one przynieúã szczæúcie, siùæ
i urodzaj, a bocian uwaýany za szczególnie przyjaznego 
ludziom, miaù chroniã obejúcia od piorunów i gradobicia.

Kolejne przyúpiewki miaùy pozdrawiaã gospodarzy,
a gospodynie zachæciã do szykowania darów za kolædæ. 
Rozpoczynaùy siæ teý ýarty i przyúpiewki skierowane do 
poszczególnych domowników. Najczæúciej kolædnicy starali siæ 
powiedzieã kaýdemu coú miùego. Oczywiúcie zachowujàc 
hierarchiæ, jako pierwszà odúpiewywali kolædæ dla gospodarza.

W niektórych regionach z grupami kolædniczymi wiele 
oczekiwañ wiàzaùy gùównie dzieci. Na Pomorzu, gdzie chodziù 
„Gwiýdý”, dzieci oczekiwaùy na sùodkie podarunki, zamawiane 
wczeúniej przez rodziców. Przy czym niektórzy rodzice szeptali 
mu na ucho, które dziecko naleýaùo nieco skarciã, a które 

pochwaliã. Postaã „Gwiózdka" czy „Gwiýdýa”, tam gdzie 
przetrwaùa, przynosi radoúã, obdarowuje prezentami,
a jednoczeúnie ma w sobie coú niezwykùego, magicznego, 
podobnie jak Úwiæty Mikoùaj.

Postaã „Gwiózdka” ubrana byùa najczæúciej w koýuch 
odwrócony na lewà stronæ, przepasany sùomà, w baranià czapkæ, 
w maskæ w postaci przyczepionej do koýucha plecionki ze 
sùomy.

W niektórych regionach, po wizycie przebierañców, 
gospodarz udaje siæ do sadu i obory. Starym zwyczajem 
uderzajàc w drzewka siekierà budzi je, aby dobrze obrodziùy. 
Kto miaù pszczoùy stukaù do uli, aby poinformowaã je
o narodzinach Jezusa. Inne zwierzæta kropi siæ teý wodà 
úwiæconà.

Na obszarze caùej Sùowiañszczyzny powszechne byùo 
kolædowanie religijne, tzw. chodzenie z turoniem. Odbywaùo siæ 
zawsze miædzy 24 grudnia a 6 stycznia. Mùodzi chùopcy chodzili 
z wùasnoræcznie zrobionymi maszkarami: kozà (tzw. turoniem), 

niedêwiedziem, ýurawiem, 
bocianem, koniem, kogutem.

Wystæpowanie tych zwierzàt 
miaùo znaczenie symboliczne: 
rogi kozy to symbol pùodnoúci; 
odwrócony koýuch, z którego 
chùopcy robili niedêwiedzia to 
symbol dostatku. Symboliczne 
b y ù o  t e ý  z n a c z e n i e  
przedstawionych scen. Scena,
w której tañczàca „koza” 
trzymana na sznurku przez 
„dz iada”  ( „Ýyda” )  pada  
martwa, po czym pod wpùywem 
czarów tegoý „dziada” wstaje - 
miaùa gùæboki magiczny sens. 
Úmierã i zmartwychwstanie 
maszkary miaùo tu przedstawiaã 

zamieranie przyrody na zimæ i powracanie jej do ýycia wiosnà.

Kolædowanie religijne - Herody
Przez caùy karnawaù do 2 lutego (úwiæta Matki Boskiej 

Gromnicznej) powszechnie wystawiano „Herody”. Tu takýe 
wszystkie role obsadzali mæýczyêni.

Akcja opiewaùa biblijnà historiæ narodzin Chrystusa, mówiùa 
o okrutnym Herodzie, który nakazaù zabiã wszystkie dzieci
w Betlejem. Historia koñczy siæ úmiercià zùego króla, o którego 
duszæ kùócà siæ Úmierã z Diabùem.

O ile „Herody” zostaùy uznane przez Koúcióù jako religijne 
kolædowanie, o tyle „chodzenie z maszkarami” jeszcze
w úredniowieczu uwaýane byùo za zwyczaj pogañski.

„Zwierzæce maszkary” jednak nie zaginæùy. Przetrwaùy dziæki 
bezimiennym, wiejskim artystom. Ulegùy przeobraýeniom, 
zacieraùy siæ znaczenia niektórych postaci. Z czasem doùàczono 
takýe úwieckie scenki, np. z ýoùnierzami, karczmarzem, dziadem 
i babà.

Jaseùka
Nieco odmienny charakter miaùo kolædowanie w miastach. 

Juý od XIII wieku urzàdzano tam jaseùka. Poczàtkowo takie 
przedstawienia odbywaùy siæ w klasztorach. Przykùadem takich 
jaseùek czyli wystawiania scenek biblijnych przy pomocy 
ruchomych figurek w szopce, moýe byã szopka krakowska.

Halina Solecka
etnograf
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Zwyczaje boýonarodzeniowe

Kolêdnicy



Weronika Kruk – Jak moja babcia 
Krysia chce ¿ebym jej pomog³a upiec 
placek to biegnê do kuchni i jej pomagam 
i jeszcze jak dziadek Romek idzie karmiæ 
kaczki to mówi ¿ebym mu pomog³a, 
kaczki kwacz¹, bo lubi¹ takie jedzenie. 
Dziadek jest stary i babcia te¿ jest stara, ja 
ich kocham. Babcia lubi siê ze mn¹ 
bawiæ.

Misia Thiede – Kocham swoj¹ babciê 
za to, ¿e pomaga mi i kupuje bluzki, 
maskotki. Na przyk³ad gramy w jakieœ 
gry, czasem tañczymy, prawie do ka¿dej 
muzyki. Dziadek pracuje, odœnie¿a, ja 
mu czasem pomagam. Jest fajny i tak
w ogóle.

Mateusz Nowacki – Moja babcia siê 
nazywa Irenka i jest przewodniczk¹
w niektórych wycieczkach, a mój 
dziadziuœ siê nazywa Stasio i jeŸdzi 
oplem cors¹. Ja czasami dziadziusiowi 
pomagam kosiæ trawê a babci jak coœ tam 
robi,  jakieœ ciasto. I mam jeszcze
w Pu³awach babciê Zosiê i dziadziusia 
Józia. Tam siê z nimi bawiê, czasami 
ogl¹damy telewizjê, jemy przysmaki.
Z dziadziusiem chodzê na angielski, 
znaczy w Pu³awach.

Ola Pomyka³a – Moja babcia, która 
mieszka w Pu³awach, na W³ostowicach, 
jest dobra i mi³a, no bo mnie czasem, jak 
by³am w maluchach, to odbiera³a. 
Dziadek mnie zawozi czasem, jak jestem 
chora, do lekarza no i czasem jak jestem 
chora to babcia z dziadkiem ze mn¹ 
zostaj¹ i jeszcze babcia mi czasem 
przywozi s³odycze. Je¿d¿ê z babci¹
i dziadkiem do Na³êczowa. (z dzieciêc¹ 
nieœmia³oœci¹ dodaje czule – dopisek 
red.) Kocham ich.
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Œwiêto Babci i Dziadka
Ola Plewka – Moja babcia siê nazywa 

babcia Basia a dziadek Stasiek. Dziadka 
bardzo kocham no bo zawsze ma szafkê 
ca³¹ cukierków. Babcia ma dla mnie 
s³odycze.

Maciuœ Skwarek – Mój dziadek siê 
nazywa Janusz, moja babcia Helenka, 
lubiê ich no bo babcia mi zawsze coœ 
kupuje, odbiera mnie z przedszkola 
prawie zawsze, za to j¹ bardzo kocham, 
no i jak chcê mleka od krowy jak babcia 
idzie doiæ to mi przynosi. No i w ogóle 
jest fajna, babcia ma 52 lata, no i po 
prostu j¹ kocham. Mój dziadek ma 60 
ileœ lat. Mam trzy babcie i trzy dziadki. 
Mówi³em o babci z któr¹ mieszkam no
i o dziadku z którym mieszkam.

Iza Wrza³ek – Moja babcia ma na 
imiê Stasia, mój dziadek ma na imiê 
Kazio. Dziadek mi zawsze przynosi 
jakieœ s³odkoœci a w lecie mi przynosi 
jakieœ lody. A z babci¹ najlepiej lubiê 
malowaæ, bawiæ siê, babcia jest lalk¹ a ja 
jestem jej dzieckiem. Babcia to mi 
kiedyœ przynios³a z pracy karteczki
z kwiatuszkami, taki notesik. Moja 
babcia ma 50 lat, a mój dziadek ju¿ 
zapomnia³am ile ma lat. I to tyle.

Mariusz Wiœniewski – Moja babcia 
m i e s z k a  w  L u b l i n i e ,  p r a c u j e
w skansenie, jest przewodnikiem, ci¹gle 
ma coœ dla mnie. Dziadzio jest chory.

Wypowiedzi dzieci zanotowa³a
Bo¿enna Furtak

Wszystkim Babciom i Dziadziusiom

z okazji Ich œwiêta 

¿yczymy wszystkiego najlepszego,

zdrowia, radoœci i mi³oœci wnuków.

Redakcja

Ciep³y szal, bujany fotel, a w nim starsza pani w koku lub 
pan z fajk¹ i siwymi pasemkami w³osów na skroniach, to obraz 
jaki staje przed oczami na dŸwiêk s³ów BABCIA – 
DZIADEK. Ten obrazek nieco siê rozmywa w odniesieniu do 
wspó³czesnych babæ i dziadków, którzy przyjemnoœæ bycia 
ulubieñcami wnuków ³¹cz¹ z zabieganiem zawodowym. Ale 
zarówno dziadkowie „retro” jak ci wspó³czeœni, wielk¹
i gor¹c¹ mi³oœci¹ darz¹ wnuków. Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e 
„dziadkowie s¹ po to, aby rozpieszczaæ wnuki”.
I rzeczywiœcie, robi¹ to namiêtnie i wci¹¿, czêsto wbrew woli 
rodziców dzieci. Rodzice krzycz¹ – doœæ tych zabawek, bo
w domu nie ma ju¿ miejsca; doœæ tych czekoladek, bo nie zje 
obiadu – a oni, dziadkowie, wraz przy ka¿dej okazji taszcz¹ 
nowe maskotki, zza pazuchy ukradkiem wyjmuj¹ czekoladki.

A jakie zdanie o swoich babciach i dziadkach maj¹ 
przedszkolaki z Przedszkola w Koñskowoli? Pos³uchajmy:



etap Twojej drogi. Dùugo nie rozpaczaj, bo po smutku i ùzach przychodzi 
czas na sùoñce i radoúã. Wiæcej sùuchaj niý mów, naprawdæ to siæ opùaca.
A moýe masz ochotæ na coú bardziej szalonego, np. hodowlæ kaktusów?

RAK (23.06-22.07)
Pamiætaj, ýe „co siæ odwlecze, to nie uciecze”, dlatego 

musisz uzbroiã siæ w cierpliwoúã. Zrealizujesz 
wiækszoúã swoich planów, choã nie od razu, ale warto 
poczekaã. Niewskazane sà nerwy, bo nabawisz siæ przy 
nich jedynie wrzodów ýoùàdka. Wiosnà wydarzy siæ coú 
bardzo waýnego, co bædzie miaùo ogromny wpùyw na 

Twoje ýycie, za to latem – bùogie leniuchowanie. Wolne Raki mogà siæ 
zakochaã, ale nie rezygnuj z wùasnych zamierzeñ, przecieý moýna 
pogodziã i jedno, i drugie. Zacznij stosowaã relaksujàce kàpiele
z olejkami.

LEW (23.07-23.08)
Poczàtek roku zapowiada siæ dobrze, moýliwa 

stabilizacja materialna i psychiczna. Przezwyciæýysz 
trudnoúci i niedostatek, osiàgniesz sukces i uùoýysz sobie 
ýycie. Jednak nie zawsze trwa dobra passa, dlatego 
przygotuj siæ na chybione strzaùy. Unikaj stresu i… 
kiszonych ogórków, oboje mogà zaszkodziã. Poczujesz 

nieodpartà chæã otwarcia wùasnej firmy lub dziaùalnoúci, ale nie szastaj na 
lewo i prawo pieniædzmi. W ýyciu uczuciowym bædzie jak w sùowach 
„motylem byùem, ale utyùem i trochæ siæ obniýyùem”. Dlatego motylku 
„nie objadaj siæ nektarkiem”. Przerzuã siæ na saùatkæ.

PANNA (24.08-23.09)
Umocnisz pozycjæ w pracy, dziaùaj aktywnie, chociaý 

nie wszystko pójdzie po Twojej myúli. Nie dostaniesz ani 
awansu, ani podwyýki – tu bez zmian. Ale w sferze 
uczuciowej – odwagi i… do dzieùa. Warto zaryzykowaã
i zrobiã pierwszy krok, kto wie, moýe wygrasz szczæúcie. 
W koñcu poskromisz w sobie skùonnoúã do 

wycofywania siæ. Nie jesteú mæczennikiem, dlatego nie bierz na siebie 
win caùego úwiata. Koniecznie noú przy sobie coú ýóùtego. Nie zapomnij 
teý o stomatologu, bo bædziesz jak niemowlak.

WAGA (24.09-23.10)
W tym roku zlikwidujesz przeszkody i zrobisz 

wraýenie na otoczeniu, ale latem moýesz mieã urwanie 
gùowy i bædziesz utrapieniem dla innych. Nadmiar 
obowiàzków, to przecieý ból gùowy. Strzeý siæ Baranów, 
bo te mocno bodà. Czeka Ciæ podróý i wcale nie musi byã 

to wyjazd do kuzynki. Nawiàzana znajomoúã ma szanse przerodziã siæ
w namiætny zwiàzek lub nawet dopasowane maùýeñstwo. Na úwiat 
bædziesz patrzeã przez róýowe okulary. Koniecznie jedz orzechy.

SKORPION (24.10-22.11)
Nadchodzàcy rok poúwiæcisz sobie i swoim 

najbliýszym. Juý w pierwszych miesiàcach przeýyjesz 
wydarzenie, które czæúciowo zmieni Twój sposób 
patrzenia na úwiat. Nie obawiaj siæ – na pewno bædzie 
korzystniejsze. Bardziej otwórz siæ na ludzi, bo „jak Ciæ 

widzà, tak Ciæ piszà”. Po wakacyjnym leniuchowaniu, zaangaýujesz siæ 
w coú zupeùnie nowego – obyú tego nie ýaùowaù! Odmùodniejesz. W 
rodzinnym domu – sielanka. Uwaýaj na infekcje, dlatego juý dziú 
zgromadê odpowiedni zapas nalewki i soków malinowych.

STRZELEC (23.11-21.12)
Dobry czas dla pasjonujàcej pracy, która przyczyni siæ 

do powiækszenia konta. Silnie teý wzrosnà Twoje 
moýliwoúci umysùowe. Nie szarýuj jednak, bo kabelki 
mogà siæ przegrzaã. W tym roku nikomu nie narzucaj 
swojego zdania. Bædziesz tak stanowczy, ýe moýe 

moýesz tylko wywoùaã niepotrzebny konflikt. Moýe lepiej spojrzeã
w gùàb siebie – tam dopiero zobaczysz skarby. Otrzymasz dobrà 
wiadomoúã, moýe awans lub podwyýka. Przekonasz siæ, ýe masz 
wspaniaùego ýyciowego partnera, ale poúwiæã mu wiæcej czasu, 
naprawdæ warto. Koniecznie uwaýaj na serce, dlatego pij zióùka i noú przy 
sobie bursztyn. Szczæúliwy dzieñ – niedziela.

Wróýyùa M.S.

KOZIORO¯EC (22.12-20.01)
To dobry rok na kontakty z ludêmi, którzy Ciæ 

rozumiejà. Szykuje siæ wzrost ýycia towarzyskiego, 
które posùuýy Ci do realizacji Twoich pragnieñ. Poznasz 
wiele tajemniczych osób. Odkryjesz odpowiadajàcy 
Twojemu temperamentowi sposób zarabiania pieniædzy, 
ale pamiætaj – co dobre, szybko moýe siæ skoñczyã.

W drugiej poùowie roku moýe pojedziesz do Wùoch. Moýe teý w koñcu 
doczekasz siæ upragnionego potomka. „Stara miùoúã nie rdzewieje”, wiæc 
kto wie. Na wiosnæ koniecznie zapisz siæ na aerobik, musisz zrzuciã paræ 
zbædnych kilogramów.

WODNIK (21.01-18.02)
Rok zapowiada siæ pieniæýnie, ale zacznij oszczædzaã, 

a nie szastasz na lewo i prawo ciæýko zarobionymi 
pieniædzmi. W pracy moýliwy jakiú awansie albo 
podwyýka. Moýliwy teý jakiú spadek lub wygrana
w totolotka czy na wyúcigach, dlatego naleýy graã i braã. 

Czego siæ nie dotkniesz, tam bædzie murowany sukces i powodzenie. Juý 
dziú zaplanuj egzotycznà podróý albo wczasy na ùonie natury i pozwól 
sobie pobyã leniwym leniwcem. Zjedz gotowane jajko i pobycz siæ na 
trawie. Szykuje siæ teý duýo niespodzianek, które poprawià Twojà 
pozycjæ. Czeka Ciæ spora odmiana w ýyciu osobistym. Koniec
z samotnymi wieczorami i krokodylimi ùzami wylewanymi do poduszki. 
Wodniki, miùosne podwoje stojà przed Wami otworem!

RYBY (19.02-20.03)
W tym roku pokonywanie przeciwnoúci bædzie dla 

Ciebie jak rozgryzienie landrynki. Uwaýaj, bo moýna 
poùamaã zæby, dlatego lepiej jà ssaã! Wytrwaùoúã siæ 
opùaca, bo moýesz odnieúã sukces. Moýe to byã 
zwyciæstwo w rywalizacji, a nawet czasem sùodka 
zemsta nad rywalem bàdê rywalkà. Dobry czas na 

rzucenie palenia, ale nie zamieniaj ich na sùodycze, bo zamienisz siæ
w hipopotama. Nareszcie poznasz tæ wymarzonà i wyúnionà miùoúã, 
jednak najpierw sprawdê, czy warto dla niej úciàgaã z nieba gwiazdkæ. 
Nie szastaj pieniædzmi, bo rok ma aý 12 miesiæcy.

BARAN (21.03-20.04)
Szykuje siæ szansa na otrzymanie nowej, dobrej 

pracy. Ale nie pal wszystkich mostów za sobà. 
Znajomoúci siæ przecieý przydajà. Koniecznie musisz 
przeanalizowaã swoje wydatki, bo obecnie Twoje 
wypùywy przewyýszajà wpùywy. Jeúli spotkasz jakieú 

drobne przeszkody, usuniesz je z ùatwoúcià jak piasek z chodnika. 
Poczujesz, ýe masz dobrà i wiernà partnerkæ ýyciowà lub poznana 
niedawno przyjacióùka zostanie z Tobà na caùe ýycie. Niewykluczone 
zawarcie maùýeñstwa. Szczæúliwy dzieñ – sobota.

BYK (21.04-21.05)
To rok wielu zmian. Niewykluczone, ýe w koñcu 

kupisz upragnione M lub nowy dom, a moýe
i samochód. Na brak gotówki teý nie bædziesz mógù 
narzekaã, ale nie bàdê zbyt rozrzutny. Nareszcie 
znajdziesz w sobie szczæúcie, które pomoýe Ci

w osiàgniæciu sukcesu i speùnieniu marzeñ, tych materialnych i tych 
uczuciowych. Pomyúl o drobnym datku na dom dziecka lub schronisko 
dla zwierzàt. Jeúli nie masz prawa jazdy, zrób je koniecznie, na pewno 
zdasz bez poprawe i ùapówek. Pamiætaj o zdrowym odýywianiu siæ
i regularnych ãwiczeniach, a nie wylegiwaniu siæ na kanapie i oglàdaniu 
telewizji. Moýliwe podróýe, z których koniecznie przywieê dla 
znajomych muszelki.

BLI�NIÊTA (22.05-22.06)
Zejdê z drogi, którà idziesz, bo moýe w przyszùoúci 

przysporzyã Ci wielu kùopotów. Niektóre Bliêniæta 
zmienià miejsce zamieszkania, wyjadà do nowych 
miejsc i tam rozpocznà ýycie, ale czy bædà to sùuszne 
decyzje, pokaýe przyszùoúã. Poczujesz potrzebæ 
pomnaýania swojej wiedzy, moýe wiæc warto rozpoczàã 

studia, kursy… Wzroúnie teý siùa Twojej namiætnoúci, którà ugasiã bædzie 
mogùa tylko Straý Poýarna. Niestety boleúnie moýe zakoñczyã siæ pewien 
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WARIS DIRIE, znana modelka, przedstawicielka ONZ – 
owskiej organizacji zwalczajàcej potwornà praktykæ 
obrzezania dziewczàt, w 2002 roku zaùoýyùa fundacjæ, która 
dziaùa na caùym úwiecie, zajmujàc siæ uúwiadamianiem, 
ochronà zagroýonych dziewczàt i pomocà ofiarom okrutnego 
rytuaùu.  Po dwóch bestsellerach: Kwiat Pustyni i Córka 
Nomadów ukazaùa siæ kolejna ksiàýka - Przeùamaã tabu. Jest to 
ksiàýka bardzo osobista i poruszajàca. Jej autorka jako 
pierwsza kobieta zaczæùa mówiã o okrutnym rytuale 
obrzezania dziewczàt. Tej torturze, bardzo czæsto zagraýajàcej 
ýyciu, poddawane sà nadal dziewczæta nie tylko w Afryce i na 
Wschodzie, ale równieý w Europie. I wùaúnie o wydarzeniach, 
z jakimi zetknæùa siæ w Europie, o spotkaniach z ofiarami
i katami opowiada w swojej najnowszej ksiàýce.

JEFFERY DEAVER – autor Kolekcjonera koúci – jeden
z najpoczytniejszych autorów thrillerów w USA. Lekcja jej 
úmierci - New Lebanon to miasteczko uniwersyteckie. Tylko 
jak dùugo jeszcze? Skoro juý druga studentka zostaùa 
bestialsko zamordowana. Miejscowi ýyjà w strachu, bo 
podobno chodzi o zbrodnie rytualne, a Ksiæýycowy Zabójca 
jest ciàgle na wolnoúci. By go osaczyã, Bill Conde musi mieã 
czas, fundusze i ludzi. Tyle, ýe szeryfowi Ribbonowi 
potrzebny jest teraz szybki sukces, a nie drobiazgowe, 
dùugotrwaùe úledztwo, bo nowe wybory wkrótce. A przy takim 
postæpowaniu kolejne tragedie sà nieuchronne. I ofiary. Bo 
morderca lubi dawaã lekcje – policjantom nawet bardzo. 
Zwùaszcza gdy majà córki sprawiajàce problemy…

DAVID ZURDO, ANGEL GUTIERREZ sà autorami 
ponad dwudziestu ksiàýek i licznych artykuùów. Ich pasja 
literacka i historyczna zaowocowaùa ksiàýkà Ostatnia 
Tajemnica Leonarda da Vinci, uhonorowanà prestiýowà 
nagrodà Hermetica dla najlepszej powieúci odsùaniajàcej 
tajemnice historii. Fascynujàca powieúã tropi tajemnicze losy 
Caùunu Turyñskiego, bùyskotliwie splatajàc sensacyjna 
intrygæ z napiæciem thrillera, prawdæ historycznà z fikcjà 
literackà. Tajny dziennik Leonarda da Vinci to poùàczenie 
akcji, tajemnicy i intrygi historycznej, osnutej – jak
w powieúci Dana Browna – wokóù jednej z najwiækszych 
zagadek chrzeúcijañstwa: losów potomków Jezusa i Marii 
Magdaleny. Jest rok 1503. Santo Botticelli przybywa
z rozpaczliw¹ proúbà do Leonarda da Vinci. Tylko mistrz moýe 
ocaliã potomków úwiætego rodu, uwiæzionych przez 
okrutnego Borgiæ. I Leonardo obmyúla genialny plan…Trzy 
wieki póêniej Królestwo Terroru Robespierre’a staje siæ 
miejscem nowych przeúladowañ. Ginà ostatni, którzy strzegli 
tajemnicy…Lecz w czasie II wojny úwiatowej pewien 
archeolog natrafia w podziemnej kaplicy na zagubiony úlad.
A w naszych czasach jego wnuczka wkracza na niebezpiecznà 
úcieýkæ wiodàca tropem najwiækszej w dziejach tajemnicy – 
która zaczæùa siæ 2000 lat temu i jeszcze siæ nie skoñczyùa…

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Komsta Regina (64) Koñskowola
Próchniak Roman (45) Skowieszyn
Socha Adam (54) Sielce
Ratus Józef (92) Chrzàchówek
Próchniak Zenon (76) Chrzàchów
Kozak Bronisùaw (72) Chrzàchów
Wójtowicz Adolf (75) Koñskowola
Kowalik Bolesùaw (91) Koñskowola

Tel. (0-81) 881-65-39
kom. (0) 888-502-861

Szybko i solidnie
duýe doúwiadczenie

• Fachowe i terminowe szycie na miaræ
• Wszelkie przeróbki, skracanie, zwæýanie
• Dekoracyjne szycie firan, zasùon, narzut
• Kreacje úlubne i wieczorowe
• Wymiana zamków (równieý w skórach)
• Pasmanteria i dodatki krawieckie
Oferuje nowootwarty zakùad

Usùugi Krawieckie Teresa Sykut
Mùynki 8a

Zapraszam
od poniedziaùku do piàtku 9.00 – 17.00

WYPO¯YCZALNIA SPRZÊTU SPORTOWEGO

EXSPORT
Wronów 44a (w budynku sklepu)

24-130 Koñskowola

OFERUJE
Bardzo duýy wybór kompletów narciarskich dla:

dzieci • mùodzieýy • dorosùych

Z A P R A S Z A M Y !

Komplet narciarski: buty + narty + kijki = 15 zù za dobæ

Specjalnie dla rodzin bagaýnik dachowy na narty GRATIS
na okres wypoýyczenia (oferta ograniczona).



Tak graliœmy w Koñskowoli

Natalia, Kasia i ciê¿ka puszka

Debiut m³odzie¿owej orkiestry

„Ksiê¿niczka na ziarnku grochu” - ale to nie ta

Orkiestrowe anio³y Bogata oferta plastyczna – Jasio K³opot i prace ŒDS

„Masz synu, zapal” - Kabaret „Onufry”

Kto nas przeskoczy – akrobaci z Gimnazjum

M³odzi karatecy – z nimi nie zaczynaj
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