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„Oj, Powiœ le, Powiœ le
Da, na Powiœ lu woda,
Oj, spodoba³a mi siê
Da, powiœ lañska uroda.”(...)
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Aneta (13,16.06.) - imiê ¿eñskie utworzone od francuskiego imienia 

Annette, które z kolei jest zdrobnieniem od imienia Anna. W Polsce jest 

zaliczone do imion nowszych i ostatnio bardzo popularnych. Nosz¹ca to imiê 

jest osob¹ towarzysk¹, mi³¹ ale w nauce przeciêtn¹. Lubi siê ³adnie ubieraæ. 

Wymarzony zawód dla niej to: aktorka, modelka, kelnerka itp. Zdrobnieniem 

tego imienia jest Anetka.

Wit (15.06.) - imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia, prawdopodobnie 

jego pierwotne pochodzenie ³¹czy siê z pospolitym ³aciñskim wyrazem vitus 

- chêtny, ochoczy. W Polskich œrodkach Ÿród³owych poœwiadczone od XIII w. 

jako Wit (1228) i Wito (1483). Imiê to choæ kiedyœ by³o znane w Polsce, dziœ 

nale¿y do rzadkich. Od œredniowiecza œw. Wit by³ uwa¿any za patrona wielu 

zawodów, miêdzy innymi: aptekarzy, karczmarzy, warzelników, artystów,

a tak¿e chorych na padaczkê zwan¹ te¿ tañcem œw. Wita lub chorob¹ œw. Wita. 

Œw. Wit ponadto opiekowa³ siê histerykami, uk¹szonymi przez wê¿e

i chorymi na oczy. Jest tak¿e patronem katedry w Pradze. Nosz¹cy to imiê jest 

pracowity, chêtnie pomaga innym nie oczekuj¹c nic w zamian. Jest zawsze 

pogodny i tê radoœæ przekazuje innym. Do¿ywa sêdziwego wieku, a to 

dlatego, ¿e wie co dobre dla cia³a jak i ducha. Imiê to nosi³ miêdzy innymi Wit 

Stwosz (ok. 1447- 1533), rzeŸbiarz, twórca o³tarza w koœciele Mariackim

w Krakowie.

Zdrobnienia: Witek, Wituœ, Wicio.

Od imienia tego pochodz¹ nazwy miejscowoœci takie jak: Witowice, 

Witowo, Witów, a od tych nazw bezpoœrednio - nazwisko Witowski.

Czerwiec siê czerwieni, bêdzie doœæ w kieszeni.

Na œw. Antoni (13.06.) pierwsza siê jagódka zap³oni.

Œwiêty Wit (15.06.) w muchy obfit.

Pogoda od Wita do Jana (24.06.) to nasza wygrana.

Przed œwiêtym Janem prosiæ o deszcz potrzeba, a po

œw. Janie i nieproszony pada.

CZERWCOWI SOLENIZANCI

Czerwcowa poezja

A kiedy bêdziesz moj¹ ¿on¹,

umi³owan¹, poœlubion¹,

wówczas siê ogród nam otworzy,

ogród œwietlisty, pe³en zorzy.

Rozwoni¹ nam siê kwietne sady,

pachn¹æ nam bêd¹ winogrady,

i ró¿e œliczne, i powoje

ca³owaæ bêd¹ w³osy twoje.

Pójdziemy cisi, zamyœleni,

wœród z³otych przymgleñ i promieni,

pójdziemy wolno alejami,

pomiêdzy drzewa, cisi, sami.

Ga³¹zki ku nam zwisaæ bêd¹,

narcyzy pi¹æ siê srebrn¹ grzêd¹

i padnie bia³y kwiat lipowy

na rozkochane nasze g³owy.

Ubiorê ciebie w b³êkit kwiatów,

niezapominek i b³awatów,

ustrojê ciebie w paproæ m³od¹

i œwiat rozœwietlê tw¹ urod¹.

Pójdziemy cisi, zamyœleni,

wœród z³otych przymgleñ i promieni,

pójdziemy w ogród pe³en zorzy,

kêdy drzwi mi³oœæ nam otworzy.

Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Dla rymu (III)

OG£OSZENIE
W Bibliotece Gminnego Oœrodka Kultury s¹ do 

nabycia widokówki Koñskowoli (w 9 wzorach),

w cenie 1 z³/szt.

OG£OSZENIE
Dla tych, którzy maj¹ mo¿liwoœæ i chc¹ przesy³aæ do 

„Echa” listy, czy artyku³y drog¹ elektroniczn¹, 

podajemy nasz adres: gok_konskowola@post.pl
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Integraln¹ czêœæ systemu kontroli zdrowotnoœci roœlin w UE (o którym 

pisaliœmy w numerze 5/2003) stanowi system paszportów roœlin. 

Pozytywne wyniki kontroli i badañ, wykonywanych u zarejestrowanych 

producentów w trakcie cyklu produkcyjnego, stanowi¹ podstawê do 

wydawania dla okreœlonych materia³ów roœlinnych specjalnych etykiet 

tzw. „paszportów roœlin”, na którym, w celu identyfikacji pochodzenia 

tego towaru, zamieszczany jest indywidualny numer rejestracyjny jego 

producenta lub importera.

Paszport roœlin jest w UE gwarancj¹, ¿e opatrzona nim partia towaru 

spe³nia okreœlone wymagania zdrowotne i jakoœciowe, jednolite dla 

wszystkich pañstw cz³onkowskich UE. Paszport potwierdza, ¿e materia³ 

roœlinny zosta³ wyprodukowany przez zarejestrowanego producenta, 

którego miejsce produkcji by³o regularnie kontrowane przez s³u¿bê 

ochrony roœlin i nasiennictwa, a dany materia³ roœlinny jest wolny od 

wszelkich organizmów kwarantannowych oraz by³ uprawiany w miejscu 

wolnym od tych organizmów; zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi 

standardami unijnym. Dziêki danym zawartym na paszporcie roœlin, 

mo¿liwa jest szybka identyfikacja miejsca pochodzenia znajduj¹cego siê 

na rynku materia³u roœlinnego oraz jego producenta lub dystrybutora,

a tym samym identyfikacja ewentualnych Ÿróde³ pora¿enia

i zapobieganie rozprzestrzenianiu siê organizmów szkodliwych. 

Paszport roœlin powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

1) oznaczenie „paszport roœlin EEC”,

2) kod pañstwa cz³onkowskiego UE 3) oznaczenie s³u¿by, która 

paszport roœlin wyda³a,

4) numer rejestracyjny producenta, dystrybutora lub importera,

5) indywidualny numer okreœlaj¹cy seriê lub partiê towaru,

6) nazwê botaniczn¹ roœliny,

7) iloœæ towaru,

8) oznaczenie ZP (zona protecta) oraz kod strefy chronionej UE, je¿eli 

miejsce przeznaczenia towaru znajduje siê w granicach strefy 

chronionej UE,

9) oznaczenie RP (replacement passport) oraz numer rejestracyjny 

oryginalnego producenta, importera lub dystrybutora z paszportu 

roœlin,

10) informacjê o kraju pochodzenia w przypadku towarów 

importowanych z spoza terytorium kraju cz³onkowskiego UE.

Informacje pkt. 8-10 mog¹ byæ umieszczane fakultatywnie,

w zale¿noœci od potrzeby.

W paszport roœlin zaopatrywana jest ka¿da partia lub przesy³ka 

materia³u roœlinnego, wyszczególnionego w za³¹czniku VA Dyrektywy 

Rady 2000/29/EC, wprowadzanego do obrotu. Sposób zaopatrzenia

w paszport roœlin (np.: pojedyncze roœliny, opakowanie zbiorcze, œrodek 

transportu itp.) zale¿y od przeznaczenia oraz formy dalszej dystrybucji 

materia³u roœlinnego. Gdy dana partia okreœlonych roœlin (np.: drzewka 

jab³oni jednego gatunku, odmiany, podk³adka itp.) przeznaczona jest do 

jednego odbiorcy, który zu¿ytkuje te roœliny do prowadzenia dalszej 

uprawy (np.: za³o¿enia sadu towarowego), wystarczaj¹ce jest 

zaopatrzenie tej partii tylko w jeden paszport roœlin. Natomiast, je¿eli 

odbiorc¹ tej samej partii roœlin by³oby centrum handlowe, prowadz¹ce 

sprzeda¿ detaliczn¹ pojedynczych roœlin, to ka¿da pojedyncza roœlina 

powinna byæ zaopatrzona w paszport roœlin. Wskazane jest za³¹czanie 

paszportu roœlin do najmniejszej iloœci towaru, która bêdzie przedmiotem 

dalszej sprzeda¿y (np.: pojedyncza roœlina, wi¹zka, opakowanie itp.),

w celu ograniczenia koniecznoœci uzyskiwania zastêpczych paszportów 

roœlin.

Paszport zastêpczy jest wydawany w przypadku zaistnienia potrzeby 

³¹czenia lub podzia³u partii towaru, opatrzonej paszportem roœlin. 

Paszporty zastêpcze wydawane s¹ dla przedsiêbiorcy dokonuj¹cego 

podzia³u lub ³¹czenia partii towaru. Inspektorzy w ka¿dym przypadku 

indywidualnie podejmuj¹ decyzjê czy potrzebne jest przeprowadzenie 

kontroli fitosanitarnej towaru przed wydaniem paszportów zastêpczych. 

Na paszporcie zastêpczym zamieszczane jest oznaczenie RP 

(Replacement Passport) oraz numer rejestracyjny producenta lub 

importera z pierwotnego paszportu roœlin.

W unijnym systemie paszportowania towarów roœlinnych funkcjonuj¹ 

równie¿ specjalne paszporty roœlin dla towarów przeznaczonych do 

wprowadzenia na obszar tzw. stref chronionych UE. Okreœlone towary 

roœlinne mog¹ byæ wprowadzone na teren danej strefy chronionej UE pod 

warunkiem posiadania w treœci paszportu roœlinnego oznaczenia ZP 

(Zona Protecta) oraz kodu tej strefy chronionej UE. Taki paszport 

gwarantuje, ¿e zaopatrzony nim towar spe³nia wymagania ustalone dla 

towarów wprowadzanych do danej strefy. Strefê chronion¹ stanowi 

obszar na terytorium jednego z Krajów Cz³onkowskich UE, gdzie na 

podstawie urzêdowych lustracji ustalono, ¿e okreœlony organizm 

kwarantannowy nie wystêpuje. W przypadku wprowadzania na teren 

stref chronionych okreœlonych materia³ów roœlinnych - bêd¹cych 

¿ywicielami takich organizmów kwarantannowych - niezbêdne jest 

spe³nienie specjalnych wymagañ fitosanitarnych, w celu zapobiegania 

wprowadzeniu na ten obszar, nie wystêpuj¹cych tam organizmów 

kwarantannowych. 

Informacje wymagane na paszporcie roœlin mog¹ byæ zawarte

w formie etykiety, na której pkt. 1-5, a pe³na informacja (pkt. 1-10) jest 

umieszczana wówczas na dokumencie towarzysz¹cym przesy³ce np. 

faktura, list przewozowy itp.

Przepisy dyrektyw unijnych nie okreœlaj¹ formy graficznej paszportu 

roœlin, a ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE mo¿e przyj¹æ w tym zakresie 

w³asne rozwi¹zania. Wyj¹tkiem jest paszport roœlin dla sadzeniaków 

ziemniaka, którego forma graficzna jest œciœle okreœlona przepisami 

Dyrektywy Komisji 2002/56/EC. W odniesieniu do materia³u 

kwalifikowanego roœlin sadowniczych informacje wymagane na 

paszporcie roœlin i etykiecie urzêdowej mog¹ byæ zamieszczane ³¹cznie.

Paszporty roœlin bêd¹ odp³atnie przygotowywane i drukowane przez 

wyznaczon¹ s³u¿bê tj. Inspekcjê Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. System 

paszportowania okreœlonego materia³u roœlinnego zostanie wdro¿ony 

przed przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.

Szczegó³owe informacje nt. procedury rejestracji i paszportowania 

roœlin mo¿na uzyskaæ w ka¿dej jednostce Inspekcji Ochrony Roœlin

i Nasiennictwa.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa

w Lublinie

System paszportów roœlin

Gmina Koñskowola
powiedzia³a „TAK”

Znamy ju¿ wyniki REFERENDUM w naszej gminie.

Z uprawnionych 7056 osób, do g³osowania przyst¹pi³o 3763, 

co stanowi 53,33%. Za wejœciem do Unii Europejskiej 

odda³o swój g³os 2051 g³osuj¹cych czyli 54,50 %. 

Przeciwko by³o 1675 czyli 44,5%. Pomimo podzielonych 

zdañ, wiêkszoœci¹ g³osów, mieszkañcy Gminy Koñskowola 

opowiedzieli siê za wejœciem do UE.
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Zapewne ma³o który doros³y zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e 
ka¿demu dziecku (czyli cz³owiekowi do 18 roku ¿ycia), przys³uguj¹ 
specjalnie ustanowione prawa. I choæ przys³owie mówi, ¿e „Dzieci
i ryby g³osu nie maj¹”, to fakt istnienia wspó³czeœnie praw dziecka 
nie podlega dyskusji. Problem zdaje siê le¿eæ w wiedzy
i œwiadomoœci spo³ecznej.

Przez d³ugie wieki panowa³o przekonanie (a i obecnie pogl¹d ten 
ma wielu zwolenników), ¿e dziecko jest „w³asnoœci¹” rodziców i nie 
mo¿e byæ podmiotem praw ze wzglêdu na niezdolnoœæ do czynnoœci 
prawnych. W czasach najdawniejszych dziecko by³o ca³kowicie 
uzale¿nione od rodziców - najpierw od matki, póŸniej od ojca-, 
którzy mieli wobec niego nieograniczon¹ w³adzê ³¹cznie z prawem 
karania œmierci¹. (Staro¿ytny Izrael, Fenicja, Kartagina, Grecja, 
Rzym).

Pierwszym prze³omowym wydarzeniem w historii praw dzieci by³ 
wydany w 365 r. edykt cesarza Walentyniana, odbieraj¹cy ojcu 
prawo bezkarnego decydowania o ¿yciu lub œmierci dziecka. Przez 
kolejnych 14 stuleci  dzieci nie zazna³y poprawy swojego po³o¿enia. 
Traktowane by³y przez rodziców jako bezp³atna si³a robocza, 
podlega³y zwykle zasadom prawa zwyczajowego, w myœl którego 
stanowi³y przedmiot w³asnoœci ojca.

Zasadniczy postêp w pogl¹dach doros³ych na prawa dzieci, 
pojawi³ siê w epoce oœwiecenia i tzw. rewolucji przemys³owej. 
Mechanizacja gospodarki, szczególnie w Europie Zachodniej

XVIII/XIX wieku, doprowadzi³a w krótkim czasie do 
katastrofalnej sytuacji rodzin robotniczych, a co za tym idzie 
¿yj¹cych w nich dzieci. Pogarszaj¹ce siê warunki pracy i bytowania, 
niehigieniczny tryb ¿ycia, patologie, demoralizacja, brak ochrony 
pracy, postêpuj¹ca nêdza i masowe bezrobocie  powodowa³y ruinê
i rozpad rodzin oraz zaniedbania dzieci w dziedzinie rozwoju 
umys³owego, intelektualnego, fizycznego i moralnego. Sytuacja ta 
spowodowa³a pewne poruszenie wœród ludzi dzia³aj¹cych
w organizacjach charytatywnych i filantropijnych, d¹¿¹cych do 
objêcia opiek¹ jak najwiêkszej liczby dzieci. To jednak nie 
wystarcza³o- potrzebne by³y przede wszystkim rozwi¹zania prawne 
ograniczaj¹ce wyzysk i nadu¿ycia wobec dzieci. Pierwsze tego typu 
postanowienia wprowadzono w ¿ycie w krajach Europy Zachodniej-
Wielka Brytania, Francja, Belgia - jednak celem zasadniczym by³o 
stworzenie systemu ochrony prawnej dzieci na ca³ym œwiecie.

Na pocz¹tku XX wieku podjêto starania  w celu powo³ania 
organizacji miêdzynarodowej zajmuj¹cej siê sprawami dzieci. Prace 
te przerwa³a jednak I wojna œwiatowa. Piêæ lat po jej zakoñczeniu,
w lutym 1923 r., wydany pierwszy dokument o zasiêgu 
miêdzynarodowym, traktuj¹cy o prawach dzieci - tzw. Deklaracja 
Praw Dziecka. Uznano w niej, ¿e ka¿demu dziecku nale¿¹ siê prawa 
do: normalnego rozwoju fizycznego i duchowego, opieki, pomocy, 
przygotowania do godziwego ¿ycia.

Kolejnym wa¿nym krokiem w kierunku rozwoju praw dzieci by³o 
powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (1945 r), która 
zajê³a siê problemami nieletnich poprzez dzia³alnoœæ jej specjalnych 
instytucji- UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Oœwiaty, Nauki i Kultury), UNICEF (Miêdzynarodowy 
Fundusz Dzieci Organizacji Narodów Zjednoczonych), WHO 
(Œwiatowa Organizacja Zdrowia), FAO (Organizacja Zdrowia do 
Spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa), ILO (Miêdzynarodowa 
Organizacja Pracy). Niemal równoczeœnie zaczê³y pojawiaæ siê 
dokumenty miêdzynarodowe zawieraj¹ce podstawowe przepisy na 
temat praw cz³owieka i prawa dziecka - Powszechna Deklaracja 
Praw Cz³owieka (1948 r.), Pakty Praw Cz³owieka, Pakt Polityczny, 
Pakt Ekonomiczny (1966 r.).

Nie tylko Dzieñ Dziecka...
W 1959 r. ONZ opracowa³a i przyjê³a Deklaracjê 

Praw Dziecka -podstawowy dokument okreœlaj¹cy 
prawa dzieci. Zgodnie z jej zapisami wszystkie 
dzieci, bez jakichkolwiek wyj¹tków maj¹ równe 

prawa - prawo do normalnego rozwoju fizycznego, umys³owego, 
moralnego, duchowego i spo³ecznego, prawo do nazwiska
i obywatelstwa, korzystania z opieki spo³ecznej, prawo do nauki, 
zabawy i rozrywki, prawo do pomocy i ochrony przed 
okrucieñstwem, wyzyskiem i zaniedbaniem, prawo do wychowania 
w duchu pokoju, mi³oœci, zrozumienia, tolerancji, braterstwa
i przyjaŸni. 30 lat póŸniej w 1989 r., ta sama organizacja - ONZ -
uchwali³a nowy, jak na razie najdok³adniejszy, akt prawny 
obejmuj¹cy problematykê sytuacji prawnej dzieci we wspó³czesnym 
œwiecie - Konwencjê o Prawach Dziecka, któr¹ podpisa³o ponad
120 pañstw (w tym w 1995 r. Polska). Zgodnie z Konwencj¹ dziecku 
przys³uguj¹ prawa:

a) osobiste:
- prawo do ¿ycia i rozwoju,
- prawo do to¿samoœci (nazwisko, imiê, wiedza o w³asnym 
pochodzeniu, prawo do godnoœci, wolnoœci osobistej, 
nietykalnoœci),

- prawo do swobody myœli, sumienia i wyznania,
- prawo do wyra¿ania w³asnych pogl¹dów,
- prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami 

przypadku roz³¹czenia z nimi,
- prawo do wolnoœci od przemocy fizycznej i psychicznej, 
wyzysku, nadu¿yæ seksualnych i wszelkiego okrucieñstwa,

- prawo nie rekrutowania do wojska poni¿ej 15 roku ¿ycia,
b) socjalne:
- prawo do odpowiedniego standardu ¿ycia,
- prawo do ochrony zdrowia,
- prawo do zabezpieczenia socjalnego,
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
c) kulturalne:
- prawo do nauki (bezp³atnej i obowi¹zkowej w zakresie nauczania 

podstawowego),
- prawo do korzystania z dóbr kultury,
- prawo do informacji,
- prawo do znajomoœci swoich praw,
d) polityczne:
- prawo stowarzyszania i zgromadzeñ w celach pokojowych.
Nie przyznaje siê dzieciom praw ekonomicznych, wychodz¹c 

za³o¿enia, ¿e dziecko powinno siê uczyæ, a nie pracowaæ.
Prawa zawarte w Konwencji nie s¹ jedynymi prawami jakie nale¿¹ 

siê dziecku - przys³uguj¹ mu bowiem wszystkie prawa i wolnoœci 
cz³owieka zawarte w ka¿dym dokumencie dotycz¹cym praw 
cz³owieka.

Oczywiœcie zawsze w parze z prawami id¹, przynajmniej iœæ 
powinny, obowi¹zki, bo cz³owiek (dziecko), które nie ma lub nie 
wype³nia  swoich obowi¹zków, nie bêdzie w stanie odpowiedzialnie 
korzystaæ ze swoich praw. Œwiadomy swoich praw i obowi¹zków 
cz³owiek jest podstaw¹  dobrze funkcjonuj¹cego spo³eczeñstwa
i pañstwa. Z kolei brak wystarczaj¹cej wiedzy o swoich prawach
i obowi¹zkach zarówno dzieci jak i doros³ych, prowadzi do 
wzajemnych animozji i pog³êbiaj¹cego siê kryzysu w relacjach 
miêdzy nimi. Coraz czêœciej dochodzi te¿ do drastycznych 
przypadków ³amania prawa jednych i drugich. Z tego powodu 
œwiadoma i celowa edukacja z zakresu praw cz³owieka powinna byæ 
organizowana ju¿ na najni¿szym etapie kszta³cenia dzieci
i sukcesywnie rozwijana w kolejnych latach nauki.

¯yjemy wprawdzie w XXI wieku i ludzkoœæ ma za sob¹ ogromny 
bilans doœwiadczeñ, ale ma³o kto w dalszym ci¹gu zdaje sobie 
sprawê, ¿e prawa cz³owieka zaczynaj¹ siê w³aœnie od praw dziecka.

Robert Polak
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Jednym z zadañ programu profilaktycznego, jaki postawi³a 
przed sob¹ Szko³a Podstawowa w Koñskowoli jest 
wspomaganie rodziców w rozwijaniu u swoich dzieci 
umiejêtnoœci psychologicznych i spo³ecznych, potrzebnych 
do radzenia sobie w ¿yciu bez siêgania po œrodki 
uzale¿niaj¹ce. S¹ to miêdzy innymi: umiejêtnoœæ radzenia 
sobie z presj¹ mediów i rówieœników, dobrego 
komunikowania siê, rozwi¹zywania konfliktów, radzenia 
sobie z emocjami i stresem.

W du¿ej mierze posiadanie ich mo¿e zapobiec 
zachowaniom dysfunkcyjnym  wœród dzieci i m³odzie¿y, czyli 
zachowaniom prowadz¹cym do negatywnych konsekwencji 
zarówno dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego, jak 
równie¿ dla otoczenia spo³ecznego.

Lista tych zachowañ jest doœæ d³uga: palenie tytoniu, 
u¿ywanie alkoholu, narkotyków i innych œrodków 
psychoaktywnych, zachowania agresywne, przestêpcze itp. 
Bywaj¹ one sposobem na za³atwienie problemów ¿yciowych, 
których m³odzi ludzie nie potrafi¹ rozwi¹zaæ.

Niektóre cechy m³odego cz³owieka i jego œrodowiska 
sprzyjaj¹ powstawaniu zachowañ dysfunkcyjnych, inne
z kolei chroni¹ go. Za najwa¿niejsze czynniki chroni¹ce 
przyjmuje siê: siln¹ wiêŸ emocjonaln¹ z rodzicami, regularne 
praktyki religijne, zainteresowanie nauk¹ szkoln¹
i osi¹gniêcia szkolne, poszanowanie norm i wartoœci, 
autorytetów, przynale¿noœæ do pozytywnej grupy 
rówieœniczej oraz wyznaczanie granic dla zachowania 
dziecka.

Oczywiœcie obecnoœæ tych czynników mo¿e zabezpieczaæ 
przed zachowaniami problemowymi, ale nie musi. Z drugiej 
strony oddzia³ywaj¹ na dziecko: agresywna reklama u¿ywek, 
³atwy do nich dostêp, presja ze strony rówieœników i mediów.

Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na dwa spoœród nich: 
wiêŸ w relacjach rodzice-dziecko oraz wyznaczanie granic dla 
zachowania dziecka.

Dziecko oczekuje od swoich rodziców zaspokojenia przede 
wszystkim potrzeby mi³oœci, która pozwala mu poznaæ
i doœwiadczyæ takich uczuæ jak: czu³oœæ, szczêœcie, 
zadowolenie, chêæ sprawiania przyjemnoœci drugiej osobie. 
Brak tej wiêzi i zaspokojenia potrzeby mi³oœci powoduje
u niego utratê poczucia bezpieczeñstwa, zagubienie, 
obni¿enie poczucia w³asnej wartoœci. Czêsto szuka wtedy 
zaspokojenia potrzeby mi³oœci i akceptacji gdzie indziej, 
najczêœciej w grupie rówieœniczej. Takie oddalenie siê od 
rodziny prowadzi czêsto do zgubnych konsekwencji.

Pozostaj¹c na chwilê przy etiologii zaburzeñ zachowania
i ich zwi¹zku z rodzin¹, warto podkreœliæ, ¿e wg. badañ 
psychologów Richarda i Shirley Jessor'ów religijnoœæ matki 
jest podstawowym czynnikiem zabezpieczaj¹cym przed 
patologi¹, natomiast jej tolerancja, ukrywanie zachowañ 
patologicznych dziecka przed ojcem sprzyja utrwalaniu siê 
takich zaburzeñ.

Drugi bardzo istotny czynnik chroni¹cy dziecko przed 
zachowaniami dewiacyjnymi to wyznaczanie granic dla jego 
zachowania. Dziecko musi mieæ jasne komunikaty co mu 
wolno robiæ i jakie s¹ konsekwencje z³ego zachowania. Liczne 
badania i obserwacje negatywnie oceniaj¹ bezstresowy model 
wychowania. Wynika z nich, ¿e dzieci, którym daje siê pe³n¹ 
swobodê, nie stawia ograniczeñ, nie ustala i nie egzekwuje 
przestrzegania regu³, nie s¹ ani szczêœliwsze, ani zdrowsze od 

Jak chroniæ dziecko przed zachowaniami dysfunkcjonalnymi?
pozosta³ych. Dziecko musi mieæ poczucie kontroli 
rodzicielskiej, która nastêpnie przek³ada siê na samokontrolê.

Rodzice przekazuj¹c dziecku w³asny system wartoœci, 
normy, pogl¹dy, szanuj¹c jednoczeœnie jego pogl¹dy, 
umo¿liwiaj¹ mu zbudowanie w³asnych niezbêdnych granic. 
Zachowanie dziecka pozbawionego granic jest odbierane 
jako: bezmyœlne, nietaktowne, bezczelne, a nawet chamskie
i agresywne. W konsekwencji utrudnia mu to kontakty 
spo³eczne. Chocia¿ z drugiej strony coraz czêœciej 
obserwujemy zjawisko os³abienia dezakceptacji spo³ecznej 
dla zachowañ dewiacyjnych. Jego zwolennicy podaj¹ 
zatrwa¿aj¹ce argumenty typu: m³ody cz³owiek musi siê 
wyszaleæ, bo jeœli nie teraz, to kiedy, teraz tak jest itd.

Nie zapominajmy tak¿e o kolejnym, istotnym zagadnieniu. 
Nieprawid³owe zachowania w rodzinie zwi¹zane
z u¿ywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, bezkrytycznym 
podejœciem do programów telewizyjnych i komputerowych 
bywaj¹ wzorcem zachowañ problemowych dla dzieci. M³odzi 
ludzie nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w rodzinie 
powinni dowiedzieæ siê, ¿e alkoholu nie mo¿na piæ: - za 
wczeœnie tzn. przed osi¹gniêciem pe³noletnoœci - za du¿o tzn. 
przy ka¿dej okazji i w du¿ych iloœciach - w nieodpowiednich 
okolicznoœciach tzn. siadaj¹c póŸniej za kierownic¹ pojazdu, 
w pracy, albo w trakcie przyjmowania leków itp. Powinni 
tak¿e dowiedzieæ siê, ¿e papierosów i narkotyków nie nale¿y 
u¿ywaæ w ogóle, bo szkodz¹ w ka¿dym wieku, a programy 
telewizyjne i komputerowe nale¿y oceniaæ pod wzglêdem ich 
wartoœci i dokonywaæ wyboru spoœród nich zgodnego
z naszymi pogl¹dami i potrzebami.

Szko³a,  w ramach konstruowanego programu 
profilaktycznego, ze swej strony podejmie dzia³ania, których 
celem bêdzie miêdzy innymi: wzbogacanie wiedzy rodziców 
na temat œrodków psychoaktywnych, w zakresie umiejêtnoœci 
komunikowania siê z dzieckiem. Postara siê tak¿e zwracaæ 
wiêksz¹ uwagê rodziców na znaczenie kontroli spêdzania 
czasu wolnego przez dziecko, znajomoœæ jego grupy 
rówieœniczej. W kontaktach z rodzicami zamierzamy 
poruszaæ równie¿ takie problemy jak: wspieranie dziecka
w radzeniu sobie z emocjami, odreagowanie napiêæ i stresu, 
budowanie poczucia w³asnej wartoœci, motywowanie go do 
odbywania regularnych praktyk religijnych. Dzia³ania te bêd¹ 
prowadzone przez pracowników szko³y oraz specjalistów 
zapraszanych na spotkania tematyczne z rodzicami, w czasie 
realizacji scenariuszy zajêæ, indywidualnych rozmów. Maj¹c 
œwiadomoœæ tego, ¿e szko³a nie jest instytucj¹, która mo¿e 
rozwi¹zaæ wszystkie problemy dziecka i rodziny, chcemy 
zaprezentowaæ rodzicom osoby i instytucje zajmuj¹ce siê 
œwiadczeniem pomocy dziecku i rodzinie w dziedzinie 
psychologii, pedagogiki, psychiatrii, uzale¿nieñ, pomocy 
socjalnej.

El¿bieta D³ugosz
Bibliografia:
Gaœ Z. B.(1993) Profilaktyka uzale¿nieñ. WSiP, Warszawa
Szymañska J. (2000) Programy profilaktyczne. Podstawy 

profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPP-P MEN, Warszawa
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W naszym Gimnazjum odby³a siê Pierwsza M³odzie¿owa Sesja 

Naukowa zwi¹zana z obchodzonym Dniem Ziemi. Has³o sesji brzmia³o: 

„Woda pe³na treœci”. Przygotowa³y j¹ klasy IIa i IIb razem

z wychowawczyniami: p. Ma³gorzat¹ Matraszek i p. Joann¹ Kopiñsk¹.

Literaturê zaczêliœmy zbieraæ ju¿ du¿o wczeœniej. Dwa tygodnie przed 

planowan¹ sesj¹, odby³a siê selekcja zgromadzonych materia³ów. Trwa³y 

próby i gor¹czkowe przygotowania. Wszyscy wk³adaliœmy w nasz¹ pracê 

du¿o serca i zapa³u poœwiêcaj¹c w³asny czas. Mieliœmy bardzo du¿o 

pomys³ów na to, jak powinna wygl¹daæ sesja.

„¯ycie- jak woda...” tak napisa³a w jednym ze swoich wierszy Maria 

Konopnicka. Woda jest symbolem ¿ycia, bez niej nie by³oby œwiata 

¿ywego. Na sesji rozmawialiœmy o tym, czym jest woda dla cz³owieka, co 

znajduje siê w wodzie, jaki jest jej obieg w przyrodzie. Mówiliœmy te¿

o jej w³aœciwoœciach i o tym, jak mo¿na zapobiegaæ zanieczyszczaniu 

naszych wód. Na koniec spotkania zaproponowaliœmy mini - konkurs. 

Uczniowie, którzy reprezentowali poszczególne klasy i byli s³uchaczami 

naszych wyst¹pieñ, starannie zapisywali zas³yszane informacje. Ich 

odpowiedzi by³y bardzo dobre i przemyœlane. Spisali siê œwietnie!

Moim zdaniem takie sesje s¹ potrzebne, s¹ okazj¹ do pog³êbienia 

wiedzy. W tym roku rozmawialiœmy o wodzie, za rok powiemy

o atmosferze, glebach lub o czymœ innym zwi¹zanym z przyrod¹. Byæ 

mo¿e w naszym przedsiêwziêciu by³y ma³e usterki, ale uwa¿am, ¿e liczy 

siê pomys³ i efekt pracy. Dopisywa³y nam œwietne humory, bardzo dobrze 

bawiliœmy siê...

Agnieszka Pêkala kl.IIb

Dzieñ Ziemi w Gimnazjum

W dniu 7.05.2003 r. w Szkole Podstawowej w Koñskowoli odby³ 
siê Konkurs Jêzyka Angielskiego z zakresu wiedzy gramatyczno-
leksykalnej oraz podstawowej wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA. 
Zosta³ on zorganizowany z inicjatywy nauczycielek jêzyka 
angielskiego: Anety Szmigiel i Jolanty Zawadzkiej. W konkursie 
wziê³o udzia³ 69 uczniów z 3 szkó³ podstawowych naszej gminy:
w Chrz¹chowie, w Po¿ogu i w Koñskowoli. Uczestnicy odpowiadali 
na pytania testowe, ró¿ne dla poszczególnych grup wiekowych. 
Najlepszymi znawcami jêzyka angielskiego oraz kultury angielskiej
i amerykañskiej okazali siê :

z klas VI -I miejsce (ex aequo) Gêbal Anna - Koñskowola
Pajurek £ukasz - Po¿óg
Wyroœlak Agnieszka - Koñskowola
II miejsce Sykut Katarzyna  - Koñskowola
Wyró¿nienie Szczêsny Mateusz - Chrz¹chów

z klas V - I miejsce Chañska Ewelina - Koñskowola
II miejsce Bernat Jan Koñskowola
III miejsce  Krzy¿anowski Piotr - Koñskowola
Wyró¿nienie Ochal Grzegorz - Chrz¹chów

z klas IV - I miejsce Zawadzki Bartosz - Koñskowola
II miejsce Czarnowska Izabela -Koñskowola
III miejsce  Kozak Mateusz -  Koñskowola
Wyró¿nienie Polak Karolina - Chrz¹chów

Wymienione wy¿ej osoby otrzyma³y cenne nagrody ksi¹¿kowe 
(s³owniki i readers-y) ufundowane przez Wójta Gminy Koñskowola 
pana Stanis³awa Go³êbiowskiego. Wszyscy pozostali uczestnicy 
zostali nagrodzeni d³ugopisami ufundowanymi przez Gminn¹ 
Komisjê Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Jolanta Zawadzka

Najlepsi znawcy
angielskiego

Od ponad dwudziestu lat najm³odsi recytatorzy województwa lubelskiego 
wraz ze swoimi nauczycielami, daj¹  œwiadectwo dba³oœci o piêkno mowy 
ojczystej i mi³oœci do poezji i prozy. Dzieje siê to za spraw¹ Ma³ego Konkursu 
Recytatorskiego, który w tym roku by³ organizowany po raz XXII i by³ 
kolejn¹ szans¹ odnalezienia najlepszej interpretacji dzie³ mistrzów pióra. 
Obserwacje czynione przez kilka ostatnich lat, pozwalaj¹ nam stwierdziæ, ¿e 
obcowanie z literatur¹ i jej œwiadome prze¿ywanie, rozwija w dzieciach
i m³odzie¿y w³asn¹ osobowoœæ oraz wra¿liwoœæ na to, co piêkne.

M³odzi ludzie ze szkó³ naszej gminy mieli mo¿liwoœæ twórczego 
obcowania z literatur¹ w trakcie Turnieju Gminnego Konkursu, który odby³ 
siê w Gminnym Oœrodku Kultury w Koñskowoli w dniach 13 i 15 maja. 
Wziêli w nim udzia³ wybrani uczniowie wszystkich szkó³ - ³¹cznie 64 
m³odych recytatorów. Cz³onkowie jury mieli niek³aman¹ przyjemnoœæ
w wys³uchaniu recytacji prawdziwych pere³ek i pere³  literatury dzieciêcej
(i nie tylko). Przyjemnoœci¹ by³o równie¿ nagrodzenie laureatów, którzy 
nastêpnie reprezentowali nasz¹ gminê na Turnieju Powiatowym, 27 maja
w pu³awskim „Domu Chemika”. Nasi laureaci to:

w kategorii I - III:
1. Katarzyna Butryn, kl.I  SP w Chrz¹chowie
2. Marcin Lis, kl. II SP w Po¿ogu
3. Olga Brzozowska, kl.II SP w Skowieszynie

w kategorii IV - VI:
1. Wojciech Ko³odziej, kl. VI SP w Chrz¹chowie
2. Monika Jêdrak, kl.VI SP w Skowieszynie
3. Piotr Dymek, kl.IV  SP w Koñskowoli 4. Klaudia Cholewa, kl. VI SP

w Koñskowoli

w  kategorii Gimnazjaliœci:
1. Adrian Gorczyca
2. Bart³omiej Szpyra
3. Monika Kuœmierz
Mi³o nam donieœæ, ¿e Adrian Gorczyca, za wspania³¹ recytacjê „Satyry na 

bo¿¹ krówkê” K. I. Ga³czyñskiego, na Turnieju Powiatowym otrzyma³ 
wyró¿nienie za osobowoœæ sceniczn¹. Gratulujemy.

Jednoczeœnie serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom, którzy od 
wielu lat pomagaj¹ nam w organizacji Konkursu i zachêcaj¹ m³odzie¿ do 
wytê¿onej, ale przynosz¹cej satysfakcjê, pracy.

Bo¿enna Furtak, El¿bieta Pytka

O piêkna mowo ojczysta

Laureaci kategorii: IV-VI Laureaci kategorii: I-III

Laureaci kategorii Gimnazjaliœci
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Tegoroczne DNI KOÑSKOWOLI obfitowa³y w rozliczne atrakcje, tym 

bardziej, ¿e ze wzglêdu na ogólnopolskie referendum, musia³y byæ 

zorganizowane tydzieñ wczeœniej, ni¿ nakazywa³aby wieloletnia tradycja. 

Tym samym zosta³y po³¹czone z Dniem Dziecka. Trwa³y te¿ o jeden dzieñ 

d³u¿ej ni¿ zazwyczaj. 29 maja (czwartek) odby³a siê uroczysta sesja Rady 

Gminy, otwieraj¹ca „koñskowolskie œwiêtowanie”. W programie sesji 

znalaz³y siê: referat dotycz¹cy historii Koñskowoli, wyg³oszony przez

p. Dorotê Chyl; monta¿ s³owno-muzyczny p.t. „Ocaliæ od zapomnienia”, 

poœwiêcony twórczoœci K. I. Ga³czyñskiego, zaprezentowany przez 

m³odzie¿ gimnazjaln¹; uroczyste otwarcie III Wystawy Twórczoœci 

Rodzimych Artystów (któr¹ mo¿na ogl¹daæ do koñca czerwca). Mi³oœnicy 

tê¿yzny fizycznej i aktywnego wypoczynku, od pi¹tku do niedzieli mogli 

znaleŸæ coœ dla siebie, bowiem w programie sportowym by³y liczne mecze 

pi³karskie i turnieje koszykówki oraz Zawody Sportowo Po¿arnicze. 

Równie¿ dzieci przez kolejne dwa dni (sobota i niedziela) mog³y wybieraæ 

i przebieraæ w widowiskach teatralnych, tanecznych i konkursach. 

Wszystkich natomiast po³¹czy³ na placu WODR-u festyn. Rozpocz¹³ siê, 

jak co roku, korowodem, na czele którego sz³a graj¹c orkiestra dêta, a tu¿ 

za ni¹ Wójt Stanis³aw Go³êbiowski i sam Onufry Zag³oba (postaæ 

symboliczna, wykreowana oczywiœcie przez Jasia Skorupskiego). Na 

nowej scenie, (i opodal - bo stoisk z napojami, kie³baskami na gor¹co, 

lodami, popkornem i tym podobnymi uciechami podniebienia - nie 

brakowa³o), ka¿dy bez wzglêdu na wiek, móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Kto 

nie by³, niech popatrzy na zdjêcia (str. 16) i ¿a³uje!

B.F i E.P

Dni Koñskowoli

Podczas tegorocznych dni miejscowoœci, 31 maja 2003 roku odby³ 
siê X ju¿ Konkurs Wiedzy o Koñskowoli. W tym roku nie by³ 
przeprowadzony w formie testu - trzeba by³o wpisaæ odpowiedŸ na 
zadane pytanie. Wybraliœmy kilka wypowiedzi, obrazuj¹cych, co 
mo¿na wymyœliæ jeœli nie zna siê odpowiedzi. Poœmiejmy siê wiêc 
razem. Najwiêcej k³opotu sprawi³o pytanie:

1. Z jakiego powodu ¿ydowscy drukarze lubelscy przenieœli siê do 
Koñskowoli? (prawid³owa odp. brzmia³a: z powodu epidemii 
panuj¹cej w Lublinie). A oto niektóre wypowiedzi:

- gdy¿ w niej mieli swoje prawa i byli komuœ potrzebni
- zwabi³y ich tu korzystne warunki i pieni¹dze z kasy zapomogowo-

po¿yczkowej
- z powodu mniejszej konkurencji
- Koñskowola by³a Ÿród³em informacji
- poniewa¿ mieszka³o tu wielu ̄ ydów
- wa¿ny szlak handlowy
- œwi¹tynia - koœció³ moj¿eszowy
- by³y tu puste domy - z powodu otrzymania darmowych ziem i nisko 

oprocentowanych po¿yczek
2. Jak wygl¹da flaga Koñskowoli?
- jak herb Koñskowoli
- bia³o niebieska
- bia³o czerwona
- nie ma
3. Gdzie znajduje siê sarkofag Zofii Lubomirskiej?
- w archiwach koœcio³a
- na tablicy przed koœcio³em
- w Urzêdzie Gminy
- w koœciele p.w. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego w Koñskowoli

w ciemnych i starych piwnicach
4. Gdzie mo¿na znaleŸæ pierwsze wzmianki o Koñskowoli?

- u ksiêdza i u pañ w Domu Kultury
- w dokumentach i spisach
- w Echu Koñskowoli i Dziejach Koñskowoli
5. Jak nazywa siê jedyna kobieta 

wœród powojennych w³odarzy gminy. 
Jej dzia³alnoœæ przypada na lata 1982 
-1988?

- Stanis³awa Sykut
- El¿bieta Polak
- Izabella Czartoryska
- Marlena Ditrich
- Zofia Lubamirska
- Aleksandra Kozak
6. W obrêbie jakiego Parku 

Krajobrazowego le¿y po³udniowa 
czêœæ Gminy?

- Park Krajobrazowy Roztoczañski
- Ojcowski Park Krajobrazowy
- Kampinowski park Narodowy
- Bia³owieski Park Narodowy
7. W jakim stylu zbudowany jest spichlerz obecnie magazyn 

Zak³adu Rolnego „Niwa”?
- wolnym romañskim
- faralnym
- gotyckim
- dla sk³adowania zbo¿a
8. Przez kogo zosta³ namalowany obraz w o³tarzu koœcio³a œw. 

Anny, przedstawiaj¹cy œw. Annê z Najœwiêtsz¹  Pann¹
i Dzieci¹tkiem Jezus?

- przez Wita Stwosza
- prawdopodobnie przez by³ego proboszcza
- .......z Gameren
9. Wymieñ przynajmniej trzy rody do których nale¿a³a 

Koñskowola
- s³owianie po³udniowi
- s³owianie zachodni

Je¿eli ktoœ ma w¹tpliwoœci, jak powinna brzmieæ prawid³owa 
odpowiedŸ - zapraszamy do Biblioteki w GOK w celu sprawdzenia.

Na szczêœcie jednak nie wszyscy uczniowie startuj¹cy w Konkursie 
(26 ze Szkó³ Podstawowych i 22 z Gimnazjum) mieli tak bujn¹ 
wyobraŸniê, przy jednoczesnym niedostatku wiedzy. Rzetelnymi 
wiadomoœciami na temat naszej gminy wykazali siê:

W kategorii uczniów szkó³ podstawowych:
Katarzyna Sykut kl VIc -I miejsce Piotr Krzy¿anowski kl.Va

II miejsce
Ex aequo Agnieszka Wyroœlak i £ukasz Kaczmarek  kl.VIc

III miejsce
W kategorii Gimnazjum:
Krzysztof Poœlednik kl Id    - I miejsce
Rafa³ Respondowski kl.Ib   - II miejsce
Bart³omiej Szpyra kl. IIIb    -III miejsce
 Zwyciêzcom nagrodzonym ksi¹¿kami ufundowanymi przez 

Bibliotekê - gratulujemy. Jednoczeœnie w imieniu wszystkich 
uczestników Konkursu, serdecznie dziêkujemy w³aœcicielowi sklepu 
„Jaœ 3” za ufundowane napoje i lody.

 Bo¿ena Rybaniec, Teresa Dymek

WIT STWOSZ i MARLENA DITRICH

w KOÑSKOWOLI

czyli ciekawostki z konkursu...

Laureaci konkursu w kat. Gimnazjum



Och, co to by³ za koncert! Pe³ny radoœci, tañców i przyœpiewek,
a jednoczeœnie wspomnieñ i refleksji. Mowa oczywiœcie o koncercie 
Zespo³u Pieœni i Tañca "Powiœle", zatytu³owanym „St¹d wyszliœmy”, 
który odby³ siê w Gminnym Oœrodku Kultury w Koñskowoli
i zainaugurowa³ jubileusz 50-lecia Zespo³u. 16 maja sala widowiskowa 
Oœrodka dos³ownie pêka³a w szwach. Publicznoœæ w przewa¿aj¹cej 
czêœci stanowili byli „Powiœlacy”, którzy przed 50 laty, a nastêpnie
w latach kolejnych, odpowiedzieli na has³o rzucone przez za³o¿ycielkê
i kierownika artystycznego Zespo³u, Pani¹ Kazimierê Walczak,
i z m³odzieñczym zapa³em œpiewali i tañczyli, rozs³awiaj¹c 
Koñskowolê. Atmosferê panuj¹c¹ na sali mo¿na okreœliæ jedynie jako 
serdeczn¹ i rodzinn¹, bo „Powiœlacy” to wielka rodzina, której 
cz³onkiem zostaje siê na zawsze. Wœród tej wielkiej rodziny zabrak³o 
tym razem „Mamci”, ale nie zapomniano o Niej - ¿ycz¹c Jej zdrowia 
odœpiewano gromkie „Sto lat”. Œpiew widowni towarzyszy³ ca³emu 
koncertowi, wszak repertuar Zespo³u jest znany. Prowadz¹cy koncert 
Pan W³adys³aw Chabros, by³y tancerz, snu³ wspomnienia przeplataj¹c 
je ludow¹ poezj¹. Zaproszona na scenê Pani Maria Próchniak, by³a 
solistka Zespo³u, z w³aœciwym sobie wdziêkiem zaœpiewa³a ludow¹ 
piosenkê „W zielonym gaju” (bez przygotowañ) zaskakuj¹c wci¹¿ 
trwaj¹c¹ form¹.  Nasza scena z ledwoœci¹ pomieœci³a wywijaj¹cych 
ho³ubce tancerzy. Wystêp trwa³ ponad dwie godziny, a zakoñczy³ siê 
oczywiœcie wielkimi brawami, wrêczeniem kwiatów i listów 
gratulacyjnych.

Po koncercie „starzy Powiœlacy” uczestniczyli w spotkaniu 
towarzyskim. To dla nich zosta³ przygotowany tort i lampka szampana - 
po to, by w luŸnej ju¿ atmosferze, mogli swobodnie wspominaæ czasy, 
kiedy to sami znajdowali siê po drugiej stronie kurtyny.

Historia „Powiœla” zapisana jest na wielu kartach. Czytamy w niej
o wielkich sukcesach, ale i o chwilach przykrych i trudnych, których 
niestety nie da siê wymazaæ. Bieg rozpoczyna siê na pocz¹tku lat 
piêædziesi¹tych, kiedy to Pani Kazimiera Walczak, wówczas 
mieszkanka Koñskowoli, z wielk¹ werw¹ i zapa³em przyst¹pi³a do 
poszukiwania tancerzy. Chêtnych nie brakowa³o. Pierwsza próba 
odby³a siê w kwietniu 1953 r. Nie straszne by³y im wtedy trudne 
warunki lokalowe - ciasna i zawilgocona œwietlica gminna wci¹¿ 
rozbrzmiewa³a skocznymi tañcami i przyœpiewkami. Na sukcesy nie 
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ju¿ po dwóch miesi¹cach prób Zespó³ 

„Koñskowola” (pierwotna nazwa) na eliminacjach powiatowych 
okaza³ siê najlepszy, miesi¹c póŸniej by³ drugi w województwie (po 
Kaniorowcach). Kolejne sukcesy i nagrody sypa³y siê niczym z rêkawa. 
By³ to efekt wytê¿onej pracy tancerzy i wielkiego talentu twórczego 
Pani Walczakowej, która z czasem zyska³a przydomek „Mamcia”. By³a 
to odpowiedŸ na Jej czu³oœæ i wielkie serce. Zespó³, jako jedyny 

reprezentant naszej gminy i regionu, wystêpowa³ na wielu 
ogólnokrajowych imprezach, w tym na do¿ynkach centralnych,
z czasem dosz³y wyjazdy zagraniczne. Cz³onkowie zadbali we 

w³asnym zakresie o stroje, czeœæ otrzymali w formie nagród. W celu 
poprawy warunków lokalowych wyszli z inicjatyw¹ budowy domu 
kultury w Koñskowoli, który dziêki zaanga¿owaniu samych cz³onków
i miejscowych w³adz sta³ siê faktem w 1969 roku. Miejscowa Gminna 
Spó³dzielnia „SCH” objê³a Zespó³ patronatem, trwa³ on do1973r. 
Nastêpnym patronem by³ Wojewódzki Zwi¹zek Spó³dzielczoœci Pracy. 
By³o piêknie i twórczo a¿ do roku 1978, kiedy to rozwi¹zano umowê
o pracê z Mamci¹. Wówczas zaczê³y siê mno¿yæ problemy. Znalaz³y 
one swoje odbicie w dzia³alnoœci. W 1983 roku Wojewódzki Zwi¹zek 
Spó³dzielczoœci Pracy zawiesi³ dzia³alnoœæ „Powiœla”. Zrozpaczona 
m³odzie¿ próbowa³a nie dopuœciæ do rozpadu Zespo³u. Liczba tancerzy 
wci¹¿ mala³a, ale Zespó³ otrzyma³ jednak szansê na odbudowê tego, co 
stracono.

A jak siê miewa sam Jubilat dziœ? Mimo szacownego wieku 
doskonale. Od 1985 roku trosk¹ i opiek¹ otacza go Pu³awski Oœrodek 
Kultury „Dom Chemika”. „Powiœle” liczy obecnie 5 grup, w których 
tañcz¹ 124 osoby. W swym repertuarze ma m.in. tañce: lubelskie, 
powiœlañskie, wielkopolskie, kaszubskie, krakowskie, œl¹skie, 
opoczyñskie, rzeszowskie. Zespo³owi przygrywaj¹ dwie kapele: 
„doros³a” i m³odzie¿owa. Od wielu ju¿ lat funkcjê kierownika 
artystycznego i instruktora jednoczeœnie sprawuje Pani Aleksandra 
Rolska. Przejê³a pa³eczkê od „Mamci” i godnie J¹ zastêpuje, z wielkim 
zaanga¿owaniem kieruj¹c prac¹ Zespo³u oraz tworz¹c w³asne uk³ady 
choreograficzne. Wiêkszoœæ obecnych cz³onków „Powiœla” to dzieci 
by³ych tancerzy, dziêki czemu tworzy siê wspomniana wielka rodzina. 
Wœród nich s¹ tak¿e mieszkañcy Koñskowoli i okolic, w tym Panowie 
Kazimierz i Pawe³ Pytlakowie (ojciec i syn) - cz³onkowie kapeli.
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Oj, Powiœle, Powiœle...

„Powiœle” w tañcach œl¹skich

p. Stanis³aw Stefanek dzieli jubileuszowy tort

Graj kapelo, graj



p. Marysia
- Staszek Rowiñski. Obecna wówczas p. Wanda Kaniorowa 

(za³o¿ycielka Zespo³u Pieœni i Tañca Ziemi Lubelskiej) poprosi³a go, 
¿eby powiedzia³ coœ do mikrofonu. On wtedy podszed³ i prosto
w mikrofon: „Mamciu, ale, cy toto nie cuje, ze ja jestem po ankoholu?” 
Tego œmiechu publicznoœci wówczas nie da siê opisaæ...

- Ale by³y te¿ sytuacje w których nieŸle najedliœmy siê strachu - 
najwiêkszy chyba prze¿y³am przez ciebie!

- ???
- By³aœ wtedy w pi¹tym miesi¹cu ci¹¿y, a okaza³o siê, ¿e nie zjawi³a 

siê jedna tancerka, któr¹ trzeba by³o zast¹piæ.
- Pamiêtam! Wbili mnie w kostium. Nic nie pasowa³o. Tu siê nie 

dopina³o, tam coœ by³o za ciasno...
- Mamcia w panice liczy³a, w której parze powinnaœ stan¹æ, ¿eby byæ 

gdzieœ z ty³u. Ustali³a w koñcu, zaczêliœcie tañczyæ i raptem widzimy
z Mamci¹, ¿e stoisz na samym froncie sceny w lewym rogu i robisz 
przewrót przez g³owê. Zamknê³yœmy oczy i zaczê³yœmy siê modliæ!

- By³yœcie blade jak œciana, ale ja w tym momencie nie myœla³am
o tym, ¿e jestem w ci¹¿y. To by³ odruch. Zreszt¹ podobna sytuacja by³a 
kilka, piêæ, albo szeœæ tygodni po porodzie. Wpad³am przy okazji 
pobytu w Pu³awach na odbywaj¹cy siê tam koncert „Powiœla” i znowu 
okaza³o siê, ¿e brakuje kogoœ do mazura. Zatañczy³am, chocia¿ 
mia³am przecie¿ d³ug¹ przerwê.

-  Ale najwiêcej wra¿eñ wynieœliœmy z Danii. To by³ zupe³nie inny 
œwiat. Pamiêtasz Halinkê Knudsen? - pyta³a p. Marysia

- Korespondowa³am z ni¹ przez wiele lat, podobnie jak i ty.
- Nigdy nie zapomnê jak przed wejœciem do namiotu, w którym 

mia³am siê przebraæ, na jakimœ stadionie w Danii, ktoœ rzuci³ siê na 
mnie od ty³u z p³aczem: „Jezus, Mario, czy ja siê spodziewa³am, ¿e 
jeszcze kiedyœ w ¿yciu us³yszê polsk¹ piosenkê?”

- Zaprosi³a nas do siebie do domu... - wspomina p. Halinka.
- A pamiêtasz tê konsternacjê wszystkich, kiedy jej m¹¿ nala³ do 

wystawnej kolacji po kieliszku, po czym schowa³ butelkê do barku?
- Zupe³nie nie by³o wiadomo co robiæ! Wypiæ to jednym haustem, 

czy s¹czyæ przez ca³y wieczór!
- Czekaliœmy jak zachowaj¹ siê gospodarze...
- Tak. Tego, co w zwi¹zku z Zespo³em prze¿yliœmy nie zapomnimy 

nigdy. I nikt nam tego nie odbierze. Szkoda tylko, ¿e to ju¿ nie wróci. 
Fakt. Czasu nie da siê cofn¹æ, ale przecie¿ „Powiœle” zarówno to 

dawne jak i dzisiejsze na zawsze zapisa³o siê w pamiêci i sercach nie 
tylko Koñskowolan.

PODZIÊKOWANIE
Gminny Oœrodek Kultury t¹ drog¹ sk³ada serdeczne podziêkowanie 

Pañstwu Bo¿enie i Krzysztofowi Groszkom oraz Pani Monice Misiarz 
za przekazanie artyku³ów spo¿ywczych  na spotkanie towarzyskie 
by³ych cz³onków „Powiœla”.

Bo¿enna Furtak, El¿bieta Pytka

Taka uroczystoœæ, jak ju¿ nadmienialiœmy, nie mog³a odbyæ siê bez 
wspomnieñ i refleksji. Poniewa¿ jednak ciê¿ko by³o zapamiêtaæ ci¹g 
dalszy ka¿dego „a pamiêtasz”, które pada³o w trakcie spotkania by³ych 
cz³onków „Powiœla” przy lampce szampana, redakcja Echa 
postanowi³a poprosiæ o garœæ wspomnieñ panie, które niew¹tpliwie 
przyczyni³y siê do pierwszych sukcesów Zespo³u. Panie Halinka 
Kreczkowska i Marysia Próchniak do dzisiaj zwi¹zane s¹ ze scen¹, 
chocia¿ w nieco inny sposób, nale¿¹ bowiem do zespo³u „Œpiewaj¹cych 
Seniorów”, który równie¿ zdobywa sobie uznanie licznych wielbicieli.

Wspomnienia potoczy³y siê wartko, przerywane œmiechem,
a czasami smutnym westchnieniem - bo nie wszyscy, którzy wspólnie
i pod kierunkiem nieocenionej pani Walczakowej tworzyli Zespó³, s¹ 
dzisiaj wœród nas.

- „Suita Powiœla” by³a pierwszym programem opracowanym
w ca³oœci przez p. Walczakow¹ - wspomina p. Halinka. -Za ni¹ w³aœnie 
zajêliœmy  I miejsce na eliminacjach centralnych w Olsztynie. Od niej  
rozpoczê³o siê pasmo sukcesów „Powiœla”.

- Równie piêkne by³y „Sobótki”, - dodaje p. Marysia - które 
wystawialiœmy wieczorem we Wroc³awiu nad ³ach¹. Szliœmy
z pochodniami, p³onê³y ogniska, straszliwie ciê³y komary. Ten spektakl 
kosztowa³ nas bardzo du¿o pracy, ale warto by³o. Podoba³ siê tak 
bardzo, ¿e by³ nakrêcony przez wroc³awsk¹ telewizjê. Wczeœniej 
poproszono mnie o zaœpiewanie w studio tego, co na scenie w plenerze 
œpiewaæ podczas tañca powinna Danka Polakowa.

- Marysia zawsze œpiewa³a. Czasem sama. Czasem w duecie
z  Krysi¹ Krukówn¹.

- To prawda. Ja nie tañczy³am. Moj¹ rol¹ by³o œpiewaæ w przerwach 
pomiêdzy tañcami, ¿eby tancerze mieli chwilê wytchnienia i zd¹¿yli 
przebraæ siê do kolejnego mazurka, czy oberka. Wtedy „Powiœle” mia³o 
tylko jedn¹ grupê taneczn¹.

-Ale za to byliœmy bardzo z¿yci. Nikt nigdzie nie chodzi³
w pojedynkê, czy trzymaj¹c siê za r¹czkê. Wszêdzie razem. 
Urz¹dzaliœmy wspólne ogniska, spotkania towarzyskie na andrzejki,
w karnawale, nie brakowa³o równie¿ Zespo³u na weselach swoich 
cz³onków...

-Robiliœmy koncerty specjalne dla ch³opców, którzy odchodzili do 
wojska. Razem jeŸdziliœmy na wczasy. Byliœmy kilkakrotnie na 

Mazurach, w Ustroniu Morskim. Towarzyszyli nam mê¿owie, dzieci. 
Jednym motorem byliœmy wo¿eni na jagody... Ch³opcy ³apali ryby...

-A my mia³yœmy patelniê i olej... A pamiêtasz Halinko, jak to by³o
w Wydminach? Mieszkaliœcie ze Zbyszkiem i kilkoma jeszcze osobami 
w innej chacie. Zrobiliœcie sobie koncert wieczorem. Pó³ Wydmin 
zlecia³o siê pod wasze okna, a nasza gospodyni zrobi³a mi prawie 
awanturê, ¿e oni mog¹ œpiewaæ, to i my mo¿emy. Te¿ musieliœmy zrobiæ 
koncert.

- To mi przypomina nasz pierwszy mikrofon! Czekaj, kiedy to by³o?
- To by³ koncert z okazji pod³o¿enia kamienia wêgielnego po budowê 

naszego domu kultury. To by³ Staszek Rowiñski - upewnia³a siê
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Eliminacje Centralne - III miejsce w Polsce - £ódŸ 1961 r.

Korowód ulicami Che³ma 1959 r.
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Dnia 6 czerwca 2003r. o godz. 17.00 J.E. Ks. bp Ryszard 

Karpiñski, udzieli³ sakramentu bierzmowania m³odzie¿y trzecich 

klas gimnazjalnych z parafii pw. „Znalezienia Krzy¿a œw.” Jest to 

bardzo wa¿ny sakrament, który stanowi fundament wiary i dziêki 

darom Ducha œw.  pozwala stawiaæ m³odemu pokoleniu w³aœciwe 

kroki w doros³ym ¿yciu.

Jak istotny to moment w ¿yciu m³odzie¿y œwiadcz¹ poni¿sze 

œwiadectwa.

Ks. W. Nowicki

Jestem uczennic¹ III klasy Gimnazjum i w tym roku wraz z moimi 

rówieœnikami przygotowywa³am siê do przyjêcia sakramentu 

bierzmowania. By³o to bardzo wa¿ne wydarzenie w naszym ¿yciu, 

gdy¿ odt¹d bêdziemy w szczególny sposób reprezentowaæ 

Chrystusa. Dlatego musimy byæ odpowiedzialni za wszystkie nasze 

s³owa i czyny oraz nie wstydziæ siê swych przekonañ. Bez ¿adnej 

pomocy by³oby nam trudniej spe³niaæ te postanowienia, dlatego

w tym¿e sakramencie otrzymaliœmy wsparcie Ducha Œwiêtego, które 

umocni nasz¹ wiarê i jeszcze bardziej pog³êbi wiêŸ z Koœcio³em.

Myœlê, ¿e z tak¹ pomoc¹ mamy równie¿ wiêksze szanse na 

przezwyciê¿enie pokus i wszelkiego innego z³a, które czeka nas na co 

dzieñ.

Dziêki bierzmowaniu mamy tak¿e mo¿liwoœæ pokazania, ¿e 

jesteœmy ju¿ doros³ymi i odpowiedzialnymi chrzeœcijanami, 

mog¹cymi prowadziæ samodzielne ¿ycie.

Jest wiele nadziei, które wi¹¿ê z przyjêciem sakramentu 

bierzmowania. Jednak najbardziej liczê na pomoc Ducha Œwiêtego

w napotkanych problemach. Mam nadziejê, ¿e z Jego wsparciem uda 

mi siê podejmowaæ poprawne i rozs¹dne decyzje, które pozwol¹ mi 

prowadziæ szczêœliwe i pe³ne mi³oœci ¿ycie.

Joanna Adamiec

Ten rok jest bardzo wa¿ny: zakoñczê moj¹ naukê w Gimnazjum,

a zarazem przyjê³am sakrament bierzmowania. To by³ dla mnie 

bardzo podnios³y dzieñ, do którego przygotowywa³am siê przez 

comiesiêczna spowiedŸ i poznawanie prawd swojej wiary. Podczas 

bierzmowania odnowi³am w³asne przyrzeczenia chrzcielne, ale tym 

razem wyzna³am  swoj¹ wiarê sama, bez poœrednictwa rodziców

i chrzestnych. W tym sakramencie Duch Œwiêty umocni³ mnie

w wierze, otrzymam Jego dary, co pomo¿e mi lepiej zrozumieæ Boga, 

jego przykazania, siebie.

Mam nadziejê, ¿e dziêki temu dobrze wybiorê swoj¹ drogê na 

przysz³oœæ, now¹ szko³ê, odnajdê swój cel w ¿yciu i zgodnie

z przykazaniami i wiar¹, unikaj¹c wszelkich zagro¿eñ, bêdê do niego 

d¹¿yæ.

Monika

W maju uczniowie klas trzecich pisali drugi w swoim ¿yciu 

egzamin; jednego dnia czêœæ humanistyczn¹, a drugiego czêœæ 

matematyczno-przyrodnicz¹ obejmuj¹c¹ przedmioty: matematyka, 

fizyka, chemia, biologia geografia.

Test matematyczno-przyrodniczy sk³ada³ siê z 25 zadañ 

zamkniêtych i 9 otwartych. Na egzaminie dominowa³y zadania

z matematyki i chemii. By³y wœród nich takie, które ³¹czy³y wiedzê

z ró¿nych przedmiotów. Stopieñ trudnoœci zadañ by³ zró¿nicowany, 

dziêki czemu zarówno uczeñ s³aby, jak i zdolny mia³ mo¿liwoœæ 

wykazania siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami.

W opinii nauczyciela zadania chemiczne by³y na poziomie 

dostosowanym do mo¿liwoœci przeciêtnego ucznia. Najtrudniejsze 

by³o to, które ilustrowa³o doœwiadczenie. Wiêcej problemów 

przysparza³y zadania z fizyki dotycz¹ce prawa odbicia œwiat³a

i podobieñstwa trójk¹tów. Zadania matematyczne nie by³y zbyt 

trudne, ale wymaga³y uwa¿nego czytania tekstu. Jedno pytanie

z biologii by³o zbyt szczegó³owe.

Do egzaminu uczniowie byli przygotowywani na lekcjach oraz 

zajêciach pozalekcyjnych. Ambitni "trenowali" samodzielnie 

rozwi¹zuj¹c testy dostêpne w czasopismach, konsultuj¹c

z nauczycielami trudniejsze zadania.

Przew. Zespo³u matematyczno-przyrodniczego

Zofia Stêpieñ

Test humanistyczny odwo³ywa³ siê do wiedzy uczniów z zakresu 

teatru greckiego i „Antygony” Sofoklesa. Trzeba by³o te¿ posiadaæ 

umiejêtnoœci ³¹czenia wiedzy z historii Polski i sztuki. Kontrowersje 

wœród historyków budzi³o polecenie, aby  uczeñ nazwa³ wydarzenia 

historyczne, do których odwo³uje siê poeta w wierszu. Wiadomo 

przecie¿, ¿e poezja nie musi byæ zgodna z prawd¹ historyczn¹. Test 

by³ dostosowany do mo¿liwoœci uczniów o œrednich zdolnoœciach, 

chocia¿ temat wypracowania sugerowa³ formê charakterystyki

i rozprawki. To spowodowa³o, ¿e niektórzy uczniowie byli 

zdezorientowani i nie wiedzieli na co siê zdecydowaæ.

Genowefa Flis

Naszym skromnym zdaniem test humanistyczny dla przeciêtnego 

ucznia nie by³ trudny. Wymaga³ korzystania z wiedzy zdobytej

w czasie nauki w gimnazjum, logicznego myœlenia oraz rozumienia 

tekstu. Nie k³ad³ nacisku na znajomoœæ regu³ek. Nie by³o te¿ 

problemów z wypracowaniem. Chocia¿ kilka osób napisa³o nie na 

temat. Podczas pisania odpowiedzi trzeba by³o uwa¿aæ, szczególnie 

przy czytaniu poleceñ, bo mo¿na by³o straciæ kilka punktów. 

Nale¿a³o te¿ unikaæ nadinterpretacji tekstu. Uwa¿amy, ¿e test 

matematyczno-przyrodniczy by³ ³atwiejszy od humanistycznego.

Uczniowie kl. IIIb



przyczynili siê do zorganizowania tego ogniska. Przede wszystkim
p. Marcie Kozak z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Koñskowoli, która 

wszystko „sklei³a” w ca³oœæ. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
p. Grzegorzowi Próchniakowi za pomoc w przygotowaniu zaproszeñ

i certyfikatów, a tak¿e za du¿y wk³ad pracy - p. D. Chyl
i p. M. Wójcikowi i oczywiœcie zespo³owi „EKG”.

Pragniemy wszyscy bardzo, aby takie zabawy odbywa³y siê 

czêœciej. S¹ to jedyne okazje abyœmy siê lepiej poznawali, bo 

przecie¿, jak œpiewa³ zespó³: „BO CA£A GMINA KOÑSKOWOLA 

TO JEDNA RODZINA”.

Piotr Bicki
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Lawina bieg od tego zmienia

Po jakich toczy siê kamieniach.
- powiedzia³ Czes³aw Mi³osz w jednym ze swoich utworów. Co 

natomiast zmienia cz³owieka? Co zmienia ufnego noworodka

w cz³owieka pe³nego podejrzliwoœci, zawiœci i pogardy dla innych? Sk¹d 

bierze siê brak zaufania do siebie, mê¿a, ¿ony, pracownika, do w³adz, 

lekarzy, prawników,...? Dlaczego ci¹gle walczymy ze sob¹ nie tylko

o drobiazgi? Dlaczego z¿era nas zawiœæ i zazdroœæ? Dlaczego ci¹gle jest 

tyle k³amstwa i nieprawoœci nawet na najwy¿szych szczeblach? Pytania 

oczywiœcie mo¿na mno¿yæ, 

podobnie jak i odpowiedzi.

Kiedyœ, przed laty by³am na 

szkoleniu, na którym prelegent 

z a m i a s t  p o d s u m o w a n i a  

wyk³adów, przeczyta³ nam pewn¹ 

bajkê. Nie pamiêtam, co to by³o za 

szkolenie, ani kto je prowadzi³, 

jednak¿e treœæ bajki utkwi³a mi

w pamiêci. Niestety, nie pamiêtam 

równie¿, kto by³ jej autorem, ale 

myœlê, ¿e w niej w³aœnie (chocia¿ 

nie dos³ownie!) nale¿a³oby szukaæ 

odpowiedz i  na  wszys tk i e  

postawione wczeœniej pytania.

Dawno, bardzo, bardzo dawno 

temu, zamieszkuj¹cy Ziemiê 

ludzie byli szczêœliwi. Ufali sobie 

bezgranicznie i pomagali we 

wszystkim. Byli zawsze uœmiechniêci i bardzo sobie ¿yczliwi (ba, nie 

by³o wówczas jeszcze wœród nich Fenicjan - którzy s¹ podobno 

odpowiedzialni za wynalezienie pieni¹dza!). Bra³o siê to st¹d, ¿e na 

ka¿dym kroku obdarowywali siebie ciep³ym i puchatym. Na ten ich 

Ciep³e i puchate

30.05.03r. w naszej gminie odby³o siê ognisko integracyjne dla 

dzieci niepe³nosprawnych z naszych okolic, a ja by³em jednym

z uczestników tej imprezy. Tego, co prze¿y³em, podobnie jak moje 

kole¿anki i koledzy - nie da siê opowiedzieæ s³owami. To trzeba 

zobaczyæ i zrozumieæ, jak my wszyscy niepe³nosprawni potrafimy 

siê bawiæ, cieszyæ ¿yciem i tym wszystkim co nas otacza.

Nas - niepe³nosprawnych, przyby³o na ognisko oko³o trzydziestki. 

Razem z nami by³y dzieci zdrowe i wszyscy  wspaniale siê 

bawiliœmy.

Zaszczycili nas równie¿ swoj¹ obecnoœci¹ dyrektor Szko³y 

Podstawowej - p. Beata Antolak, p. dr Marzanna Skwarek,

p. dr Anna Polak, za co jesteœmy im bardzo wdziêczni. Piekliœmy 

kie³baski przy ognisku, grillowaliœmy, a do tañca przygrywa³ nam 

(spo³ecznie) zespó³ „EKG”. By³y tak¿e niespodzianki: gry, zabawy

i konkursy. Na koniec wszyscy uczestnicy ogniska otrzymali 

certyfikaty od Rady Komitetu Obchodów Europejskiego Roku Osób 

Niepe³nosprawnych. By³o to pierwsze tego typu spotkanie. Myœlê 

jednak, ¿e nie ostatnie.

W imieniu wszystkich dzieci niepe³nosprawnych z ca³ej gminy 
Koñskowola, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy 

Bo ca³a gmina

to jedna rodzina...

szczêœliwy ¿ywot nie mog³a patrzeæ pewna bardzo z³a czarownica. 

Wymyœli³a sobie, ¿e musi sk³óciæ ludzi. Przebra³a siê za dobr¹ wró¿kê

i zaczê³a namawiaæ wszystkich, ¿eby przestali dzieliæ siê ciep³ym

i puchatym, bo dla nich samych zabraknie. Twierdzi³a, ¿e lepiej na tym 

wyjd¹, je¿eli bêd¹ obdarowywaæ siebie zimnym i kolczastym, którego 

ludziom nie sk¹pi³a. Ludzie, jak to ludzie, popatrzyli jeden na drugiego

i zaczêli chowaæ swoje ciep³e i puchate, które nie lubi³o ukrycia

i zanika³o. Uœmiech i szczêœcie bardzo szybko opuœci³y Ziemiê. Zimne

i kolczaste natomiast mo¿na by³o spotkaæ wszêdzie. Z³a wiedŸma 

chichota³a zacieraj¹c rêce i ci¹gle, ci¹gle podrzuca³a ludziom swoje 

zimne i kolczaste. Jednak po wielu latach, pewien ma³y ch³opiec znalaz³ 

w starej, stoj¹cej na  strychu skrzyni, niewielk¹ garstkê ciep³ego

i puchatego. Tak mu siê ono spodoba³o, ¿e zacz¹³ dzieliæ siê nim ze 

wszystkimi spotkanymi ludŸmi. 

Zauwa¿y³ przy tym jedn¹ 

szczególn¹ rzecz. Im wiêcej 

rozdawa³, tym wiêcej ciep³ego

i puchatego mu przybywa³o! 

Jedni je przyjmowali i skrzêtnie 

chowali przed wzrokiem innych, 

inni natomiast dzielili siê nim 

tylko z najbli¿szymi, jeszcze inni

(a takich by³o najmniej) - 

rozdawali je wszystkim. Od tego 

czasu ciep³ego i puchatego 

ci¹gle, acz powoli, przybywa  na 

Ziemi, a chocia¿ nadal jest bardzo 

du¿o zimnego i kolczastego, to 

jednak przegrywa ono z ciep³ym

i puchatym.

A  m y ?  C o  m a m y  d o  

zaoferowania najbli¿szym, 

znajomym, s¹siadom, ludziom spotkanym przypadkowo? Czego dajemy 

wiêcej?

El¿bieta Pytka
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¯ycie œw. Jana Chrzciciela znamy z Nowego Testamentu. By³ 
synem Zachariasza - kap³ana i El¿biety - krewnej Najœwiêtszej 
Maryi Panny. Oko³o trzydziestego roku ¿ycia, rozpocz¹³ 
publiczn¹ dzia³alnoœæ, do której Bóg go przeznaczy³. Nosi³ 
odzienie z sierœci wielb³¹da i pas skórzany na biodrach. ̄ ywi³ siê 
szarañcz¹ i miodem leœnym. Na pustyni g³osi³ chrzest pokuty na 
odpuszczenie grzechów. Spieszyli do niego mieszkañcy Judei
i Jerozolimy, wyznawali swoje grzechy i przyjmowali chrzest
w rzece Jordan. Wra¿enie, jakie wywiera³ by³o ogromne. Wielu 
Izraelitów myœla³o, ¿e to on jest zapowiadanym przez proroków 
Mesjaszem. Ale kiedy go o to zapytano, Jan odpowiedzia³ „Ja 
jestem g³osem wo³aj¹cego na pustyni: Prostuje drogê pañsk¹.... Ja 
chrzczê wod¹, a poœród was znajduje siê Ten, którego wy nie 
znacie. Przychodzi On do mnie, a ja nie jestem godzien nawet 
odwi¹zaæ rzemyka u jego sanda³ów..” Nazajutrz zobaczy³ Jan 
nadchodz¹cego ku niemu Jezusa i powiedzia³ „Oto Baranek 
Bo¿y, który g³adzi grzechy œwiata ...Ja nie zna³em Go przedtem, 
ale Ten, który mnie pos³a³, ¿ebym 
chrzci³ wod¹, powiedzia³ do mnie Ten, 
n a d  k t ó r y m  u j r z y s z  D u c h a  
zstêpuj¹cego i spoczywaj¹cego na nim 
- On jest Synem Bo¿ym (J 1, 9-14).
W tych s³owach spe³ni³a siê misja œw. 
Jana; przygotowa³ Chrystusowi œcie¿ki 
i da³ o Nim œwiadectwo. Œwiêty Jan nie 
dzia³a³ potem d³ugo. Uwiêziony zosta³ 
przez tetrarchê Heroda  Antypasa
w twierdzy Macheront nad Morzem 
Martwym, i stracony przez œciêcie 
mieczem na proœbê Salome, córki 
Herodiady, bratowej i konkubiny Heroda. Tak Ewangelia opisuje 
¿ycie œw. Jana Chrzciciela.  24 czerwca Koœció³ obchodzi 
uroczystoœæ jego narodzenia. Wybór daty œwiêta narodzenia
œw. Jana zosta³ oparty na s³owach anio³a Gabriela „..teraz jest ju¿
w szóstym miesi¹cu ta, któr¹ nazywaj¹ niep³odn¹..” Narodzenie 
œw. Jana musia³o wiêc wypadaæ w trzy miesi¹ce po Zwiastowaniu 
i w szeœæ miesiêcy przed Bo¿ym Narodzeniem. W kalendarzach 
koœcielnych uroczystoœæ tê zaczêto zaznaczaæ od koñca V wieku, 
a w koñcu wieku VI obchodzono j¹ w ca³ym chrzeœcijañskim 
œwiecie jako jedno z najpopularniejszych œwi¹t zarówno na 
Wschodzie jak i na Zachodzie. Wp³ynê³o to na zgodnoœæ 
terminów dnia narodzenia z pogañskimi ceremoniami solarnymi, 
miêdzy innymi naszymi Sobótkami.

Sobótki s¹ jednym z najbardziej zagadkowych obrzêdów. 
Rodowód siêga czasów pogañskich i jest œciœle powi¹zany
z letnim przesileniem s³onecznym. W 1562 roku, kanonik 
sandomierski Marcin z Urzêdowa, tak opisywa³ ten zwyczaj:
„U nas w williê œw. Jana niewiasty ognie pali³y, tañcowano
i œpiewano djab³u czeœæ i mod³y czyni¹c; tego zwyczaju 
pogañskiego do tych czasów w Polsce nie chc¹ opuszczaæ 
niewiasty, bo takie¿ to ofiarowanie tego ziela (bylicy) czyni¹c, 
wieszaj¹c, opasuj¹c siê nim. Œwiêta te¿ tej djablicy œwiêc¹, 
czyni¹c Sobótki, pal¹c ognie, krzesz¹c ognie deskami, aby by³a 

prawa œwiêtoœæ djabelsk¹; œpiewaj¹ djabelskie pieœni plugawe 
tañcuj¹c, a djabe³ te¿ skacze, raduj¹c siê, ¿e mu chrzeœcijanie 
czyni¹ modlitwy i chwa³ê, a o mi³ego Boga nie dbaj¹; albowiem
w dzieñ œw. Jana, wieœniaków przy chwale mi³ego Boga, ¿adnego 
nie bêdzie, a oko³o Sobótki bêd¹ wszyscy czyniæ rozmaite 
z³oœci..” Obawy, ¿e zabraknie czci nale¿nej œw. Janowi okaza³y 
siê niepotrzebne. Zwyczaje sobótkowe nie by³y pochwalane 
przez Koœció³, g³ównie ze wzglêdu na ich orgiastyczny charakter. 
Si³a tradycji by³a jednak wielka, pomimo surowych zakazów 
duchowieñstwa, przetrwa³a w niektórych miejscowoœciach a¿ do 
I wojny œwiatowej.

W niektórych okolicach istnia³ zwyczaj przeganiania kota lub 
psa. Przynoszono ze wsi w worku kota i w obecnoœci wszystkich 
mieszkañców wsi zgromadzonych przy sobótkowym stosie, 
wypuszczano go na wolnoœæ. Wrzask by³ przy tym ogromny. 
Parobcy gnali za zwierzêciem krzycz¹c w niebog³osy, ¿e „dusz 
leci”. Niekiedy przepêdzano demony z pól, obchodz¹c
z pochodniami granice, sypano iskry w m³ode zbo¿e, aby je 
„przyswoiæ do b³yskawic”, aby pioruny mu nie szkodzi³y, by 
piêknie dojrzewa³o przy sprzyjaj¹cej pogodzie.

Skoñczy³a siê œwiêtojañska noc. S³oñce by³o wysoko, dotyka³o 
promieniami czerwcowej zieleni, pi³o resztki rosy. Od strony wsi 
s³ychaæ by³o krzyki, nawo³ywania, œmiech. Stary zwyczaj 
nakazywa³, aby w dzieñ œw. Jana, so³tys z ca³¹ gromad¹ obszed³ 

g r a n i c z n e  k o p c e .  G r o m a d a  
zatrzymywa³a siê i przy ka¿dym 
powtarza³ siê ten sam rytua³. So³tys 
smaga³ rózg¹ parobków i nieraz 
przy³o¿y³ gospodarskiemu synowi 
krzycz¹c „...A masz, byœ zapamiêta³ , 
po wsze czasy, gdzie jest granica ³anu 
Józkowego”. Ch³opcy wrzeszcz¹c 
uskakiwali przed razami, ale wszystko 
odbywa³o siê na weso³o. Czasem ju¿ 
bez so³tysa chodzono i przy kopcach 
granicznych wrzeszczano ile si³, aby 
odstraszyæ z³e duchy i ¿eby s¹siadom 

by³o ku przestrodze, gdyby ktoœ chcia³ woraæ siê w nie swoje 
pole. Oj, Ÿle bywa³o, gdy w czasie obchodzenia zesz³y siê 
junackie grupy z ró¿nych wsi, a ¿adna nie chcia³a ust¹piæ z drogi. 
Najpierw burczeli na siebie, przygadywali, potem by³y 
wyzwiska, a nastêpnie zaciêta bójka. Niejedno rozstaje by³o 
œwiatkiem takiej bójki. Kiedy ch³opcy opadali z si³, to i z³oœæ im 
mija³a. Bo i czas by³ pracowity. Koniec czerwca - sianokosy
w pe³ni, najlepsza pora na zbiór rumianku. Do pilnych spraw 
gospodarskich w tym czasie nale¿a³o strzy¿enie owiec. Jest nawet 
takie powiedzenie - „po œwiêtym Janie nie bêdziesz chodzi³
w ko¿uchu, baranie. Pójd¹ twoje w³oski pannom na poñczoszki.”

Przedni gospodarze 24 czerwca najmowali s³u¿bê. W ci¹gu 
roku by³y trzy zwyczajowo ustalone terminy zawarcia tego dnia 
kontraktów; na wigiliê, na œw. Szczepana (26 grudnia)
i 24 czerwca. Parobcy podœpiewywali sobie „na œwiêtego Jana 
pozbêdê siê pana”, maj¹c nadzieje , ¿e nowy gospodarz oka¿e siê 
lepszy, a jedzenie bêdzie mniej pod³e.

Noc œwiêtojañska fascynowa³a ca³e pokolenia Polaków, nie 
tylko tych którzy spêdzali j¹ przy ognisku. Czarowi ulegali poeci, 
malarze, muzycy. Œwiêto Narodzenia œw. Jana Chrzciciela by³o 
ostatni¹ hucznie obchodzona uroczystoœci¹ przed przerw¹ letni¹ - 
czasem najciê¿szej pracy w polu - ¿niwami.

T.D.

C z e r w c o w e



w mistrzowski sposób odda³ nastrój Kupa³y - nastrój mo¿liwy tylko 
w takiej, a nie innej scenerii.

Zapach lasu, wody, lec¹ce w usiane gwiazdami niebo iskry
z ogniska, kumkanie ¿ab, pohukiwania sowy, mo¿e nawet œpiew 
s³owika, radosny œmiech przyjació³ i znajomych... Jak mo¿na 
zamieniæ tak bogat¹, piêkn¹  tradycjê dla zwarzonego lutowym 
mrozem Walentego, czczonego w Polsce kiedyœ jako patrona chorych 

na epilepsjê, d¿umê, podagrê, 
maj¹cego w swojej pieczy w³adzê nad 
c h o r o b a m i  n e r w o w y m i
i psychicznymi. Chcemy naœladowaæ 
Angliê i obchodz¹c „Walentynki” 
(które notabene s¹ du¿o, du¿o m³odsze 
od naszej nocy œwiêtojañskiej), 
obdarowywaæ siê serduszkami
i  d robnymi  upominkami ,  t o  
naœladujmy, ale nich to bêdzie tylko 
przedsmak tego, co mo¿e czekaæ nas 
w tê jedyn¹ w roku noc. Zorganizujmy 
dla tych, którzy obdarowali nas 

„Walentynk¹” spotkanie przy ognisku. Ze œpiewem, pieczon¹ 
kie³bas¹ - nawet tak¹ z grila  (chocia¿ to ju¿ nie ten smak), mo¿e 
nawet z szukaniem kwiatu paproci, bo odrobina romantyzmu w ¿yciu 
nigdy nie zaszkodzi.

Przekonajmy siê sami, ¿e nie wszystko co cudze, jest lepsze!
El¿bieta Pytka

sto³owego. By³oby ³atwiej dostaæ siê na ró¿ne zawody. Najbli¿szy 
tego typu klub znajduje siê w Lubartowie - trochê za daleko” - mówi 
pan Leszek. Faktycznie szkoda, bo w naszej gminie, w wielu wsiach, 
istniej¹ sto³y tenisowe i fanatycy tego sportu. Ju¿ teraz, zgodnym 
zdaniem ca³ej rodziny, Matraszkowie maj¹ siln¹ konkurencjê 
chocia¿by w postaci Adama i Piotra Adamczyków. Czy¿by to by³y 
kolejne gminne talenty? Klub pi³karski „Powiœlak” wstydu naszej 
gminie nie przynosi, mo¿e warto by³oby pomyœleæ równie¿ o fanach 
tenisa sto³owego? Bo jak twierdzi pan Leszek „Gra w tenisa to przede 
wszystkim wspania³y relaks”.

Z Ani¹, Emilem, Piotrem i p. Leszkiem, czyli z prawie ca³¹ rodzin¹ 
Matraszków, rozmawia³a:

El¿bieta Pytka
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Krótkie, przesycone zapachami maciejki, traw i tym wszystkim 
czym pachnie czerwiec, noce s¹ wprost stworzone dla zakochanych. 
W ciep³e, parne wieczory nie chce siê spaæ. Mimo woli wzrok leci ku 
rozgwie¿d¿onemu niebu, œledz¹c „spadaj¹ce gwiazdy”, by po 
cichutku wypowiedzieæ ¿yczenie. Taka 
czerwcowa noc ma coœ z najpiêkniejszej magii, 
sk³ania do marzeñ i pozwala odczuæ potêgê 
wszechœwiata i kruchoœæ w³asnego ¿ycia.

Nie na darmo nasi przodkowie najkrótsz¹ 
noc w roku (24 czerwca) uczynili noc¹ œwiêt¹. 
„Dzieñ Kupa³y najd³u¿szy w roku, noc Kupa³y 
najkrótsza, by³y jednym ci¹giem wesela 
œpiewów i obrzêdów. (...) Ze wszech stron 
widaæ by³o sun¹ce sznurami niewiasty w bieli, 
ca³e w wiankach i opaskach zielonych, 
ch³opaków w narzuconych na ramionach 
siermiêgach. Zewsz¹d po gajach i lesie 
brzmia³y przedœpiewy, zwiastuj¹ce nocn¹ uciechê (...). S³oñce 
zapadaæ mia³o, wszystkie oczy i twarze ku niemu by³y zwrócone. 
Czekano, gdy ostatni jego promieñ zniknie z drzew poz³oconych 
wierzcho³ków, aby ognie roznieciæ i pieœni, a korowody rozpocz¹æ” - 
to fragment „Starej baœni” Józefa Ignacego Kraszewskiego, który

Cudze chwalicie,
swojego nie znacie...

Echo z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ zamieszcza artyku³y o ludziach, 
którzy wyró¿niaj¹ siê czymœ pozytywnym na terenie naszej gminy. 
Do takich rodzin nale¿y niew¹tpliwie rodzina Matraszków. Tym 
wszystkim, którzy interesuj¹ siê sportem, tej rodziny nie muszê 
przedstawiaæ. Tata - p. Leszek  swoim zami³owaniem (jak siê okaza³o 
od zawsze) do tenisa sto³owego, zarazi³ swoje dzieci: Emila (16 lat), 
Aniê (14 lat) i Piotra (12 lat). Od czterech lat, to znaczy odk¹d 
posiadaj¹ w³asny stó³ tenisowy, zdobywaj¹ puchary i medale. 
Trenuj¹ tak czêsto, jak tylko pozwala im na to czas. Zim¹ i przed 
zawodami oczywiœcie czêœciej, ale nie wiêcej jak 1,5 do 2 godzin 
dziennie. Najczêœciej grywa Piotrek, z którym na przyk³ad Ani jest 
coraz trudniej wygraæ. „Gram s³abiej od moich braci, bo mniej od 
nich trenujê” - twierdzi Ania. Ale w grupie dziewcz¹t, w Koñskowoli 
jest najlepsza. Równie¿ w Pu³awach dwukrotnie zajê³a II miejsce w 
mistrzostwach powiatu. Do tej pory, podobnie jak Piotr zdoby³a
5 pucharów. Najwiêkszym sentymentem darzy jednak te, które 
wywalczy³a w swojej rodzinnej Koñskowoli. Oprócz tenisa 
sto³owego, lubi graæ w siatkówkê, jednak nie zamierza ca³kowicie 
poœwiêciæ siê sportom.

Najm³odszemu Piotrkowi zabrak³o jednego zwyciêstwa do
I miejsca na mistrzostwach powiatowych w Pu³awach. Musia³ 
zadowoliæ siê II. W rozgrywkach organizowanych w szkole
w Koñskowoli, trzykrotnie zaj¹³ I miejsce w swojej grupie wiekowej. 
Oprócz gry w tenisa pasjonuje siê koszykówk¹. Cieszy siê równie¿
z tego, ¿e swoimi umiejêtnoœciami dogania Emila, który jest na razie 
najlepszy. Na swoim koncie ma ju¿ wicemistrzostwo powiatu,
a w zawodach organizowanych w Pu³awach by³ kilkakrotnie
w pierwszej trójce. Zdoby³ równie¿ najwiêksz¹ liczbê pucharów -
12. „Lubiê te¿ pi³kê no¿n¹” - dodaje Emil, który chyba z ca³ej trójki 
jest najskromniejszy. Pan Leszek równie¿ nie przepuszcza ¿adnej 
okazji, ¿eby pograæ. „Szkoda, ¿e nie ma w Koñskowoli klubu tenisa Piotruœ, Ania i Emil ze swoimi trofeami
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Latem - l¿ej ubrani - jesteœmy bardziej nara¿eni na uk¹szenia i u¿¹dlenia 
owadów. Czêsto wokó³ niepozornego œladu uk³ucia powstaje wielki, 
czerwony placek, spuchniêty i bol¹cy. Warto wiedzieæ, jak siê chroniæ i jak 
zwalczaæ skutki uk¹szeñ.

W wielu przypadkach skutkiem uk¹szeñ s¹ jedynie podra¿nienia, ale 
niektóre wymagaj¹ specjalistycznej pomocy medycznej.

Komary staj¹ siê szczególnie dokuczliwe, gdy jest ciep³o i wilgotno; lubi¹ 
tereny niedaleko lasów lub jezior. W naszej strefie geograficznej uk¹szenia 
komarów i meszek wywo³uj¹ zwykle swêdzenie i niewielki obrzêk. Takie 
miejsce mo¿na posmarowaæ ¿elem przeciwuczuleniowym (np. Fenistilem), 
zdezynfekowaæ roztworem zwyk³ego wybielacza (np. bielinki: jedna czêœæ 
wybielacza na dziewiêæ czêœci wody) lub zrobiæ zimny ok³ad.

Mleczko Autan chroni przed uk¹szeniami i zawiera balsam pielêgnuj¹cy 
skórê  Krem lub fluid Off, dzia³a przez dwie godziny. Komary odstraszaj¹ 
równie¿ preparaty do opalania serii Pitz Buin oraz kremy i emulsje firmy 
Johnson. Kilkugodzinn¹ ochronê zapewniaj¹ plastry nas¹czone olejkiem 
cytrynowym - Cer-Plast (12 sztuk) . Warto równie¿ zaopatrzyæ siê w witaminê 
B complex. Podczas jej za¿ywania organizm zaczyna wydzielaæ 
odstraszaj¹cy zapach, niewyczuwalny dla cz³owieka.

Przed atakiem owadów mo¿na siê broniæ, stosuj¹c tzw. elektrofumigatory - 
specjalne wtyczki do kontaktu wype³nione odstraszaj¹cym p³ynem lub 
wymiennymi wk³adkami n.p. Raid  dzia³a przez miesi¹c.

Na œwie¿ym powietrzu przyda siê spirala odstraszaj¹ca komary lub 
specjalne œwiece. Dla pañ skuteczn¹ broni¹ mog¹ okazaæ siê rajstopy 
nas¹czone p³ynem odstraszaj¹cym komary. Skutki uk¹szenia ³agodz¹ np.: ¿el 
z serii No Komar, Fenistil ¿el, Akut  i Autan sztyft oraz mleczko. Ch³odz¹, 
³agodz¹ podra¿nienia i zmniejszaj¹ obrzêki. Osoby uczulone na uk¹szenia 
powinny szybko za¿yæ wapno lub zrobiæ ok³ad z sody.

Uk¹szenia mrówek nie s¹ groŸne. Podra¿nione przez insekty miejsce 
najlepiej posmarowaæ ¿elem ch³odz¹cym albo zrobiæ ok³ady z Altacetu. Na 
taki rodzaj uk¹szeñ mo¿e pomóc Aspivenin - odsysaj¹ca jad strzykawka
z pompk¹.

Uk¹szenie szerszenia mo¿e byæ bardzo niebezpieczne. Owad ten potrafi 
uk¹siæ nawet nieatakowany. Jego jad zawiera substancje atakuj¹ce krew
i miêœnie, rozk³adaj¹ce krwinki oraz uszkadzaj¹ce nerki. Po u¿¹dleniu 
pojawiaj¹ siê zaczerwienienia skóry, obrzêki, opuchlizna, gor¹czka, dreszcze, 
ból w klatce piersiowej, dusznoœci. Mo¿na zastosowaæ ok³ady z octu, ale tylko 
wtedy, gdy nie ma siê alergii.

W przypadku u¿¹dlenia przez pszczo³y lub osy lekarze radz¹ natychmiast 
wyj¹æ ¿¹d³o, odkaziæ ranê, a potem stosowaæ ok³ady z Altacetu i piæ wapno. 
Chyba, ¿e ktoœ jest na owadzi jad uczulony. Zapobiegawczo dzia³a witamina 
B, która odstrasza je tak samo jak komary.

Osy potrafi¹ uk³uæ wielokrotnie, opró¿niaj¹c wype³niony jadem 
pêcherzyk. Uk¹szone miejsce boli, szybko czerwienieje i puchnie, w centrum 
obrzêku pojawia siê b¹bel. Gdy dotkliwy ból minie, skóra mocno swêdzi. Jad 
zawiera substancje uczulaj¹ce, powoduj¹ce rozpad czerwonych krwinek
i dra¿ni¹ce zakoñczenia nerwów. Zamiast siê drapaæ, lepiej przyk³adaæ zimne, 
mokre kompresy. Mo¿na u¿yæ lodu albo zanurzyæ obola³¹ czêœæ cia³a
w zimnej wodzie. W opanowaniu uporczywego swêdzenia pomo¿e np. maœæ 
hydrokortyzonowa lub Oxycort w maœci lub aerozolu. Jeœli obrzêk jest du¿y, 
uk¹szone miejsce bardzo boli i trudno opanowaæ swêdzenie, a mamy w domu 
leki przeciwuczuleniowe zapisane przez lekarza, mo¿na je za¿yæ
w zaleconych wczeœniej dawkach.

Kleszcz znieczula miejsce, w którym przecina skórê, i ofiara czêsto nawet 
nie wie, ¿e zosta³a zaatakowana. Doœæ czêsto kleszcze odkrywa siê przez 
przypadek. Ich œlina zawiera substancje uœmierzaj¹ce ból, zauwa¿a siê je 
dopiero wtedy, gdy s¹ ju¿ wype³nione wyssan¹ krwi¹. Nie wchodz¹ pod skórê 
cz³owieka, tylko chwytaj¹ j¹ szczêkoczu³kami i odsysaj¹ krew. Po 
zgromadzeniu odpowiedniej iloœci po¿ywienia odpadaj¹ od skóry.

Po pobycie w lesie warto dok³adnie obejrzeæ ca³e cia³o. Je¿eli zauwa¿ymy 
uk¹szenie, trzeba natychmiast delikatnie usun¹æ kleszcza - ma³ego naj³atwiej 
jest uchwyciæ pêset¹ za g³ówkê. Miejsce uk³ucia nale¿y zdezynfekowaæ. Do 
lekarza trzeba zwróciæ siê wtedy, gdy podczas usuwania g³ówka pozosta³a
w skórze lub jeœli zauwa¿ymy niepokoj¹ce objawy, np. zaczerwienienie.

Przed kleszczami ochroniæ siê mo¿na, nosz¹c d³ugie spodnie, ubrania
z d³ugimi rêkawami oraz zakryte buty. Mo¿na siê tak¿e zaszczepiæ przeciw 
kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Szczepionka zaczyna dzia³aæ ju¿ 
po dwóch zastrzykach. Na szczepienie nale¿y zg³osiæ siê na kilka tygodni 
przed wyjazdem.

E.P.  na podst. wiad. z Internetu

Walka z owadami...

PETER  ABRAHAMS  -  „Fan” - Bobby Rayburn ma za ¿onê 

by³¹ cheerlderkê i dziewczynê w ka¿dym mieœcie, gdzie odbywaj¹ siê 

ligowe rozgrywki. Swoim kijem potrafi nadaæ kosmiczne wprost 

przyspieszenie. Bobby jest kimœ wiêcej ni¿ gwiazd¹ baseball - jest 

bogiem. Gila Renarda opuœci³a ¿ona. Jego konto bankowe œwieci 

pustkami, a to, co zdo³a zarobiæ, po¿eraj¹ niebotyczne raty za 

samochód. Ale Gil jest kimœ wiêcej ni¿ sfrustrowanym akwizytorem 

no¿y - jest fanem. I teraz, kiedy Bobby'ego dopada kryzys, Gil gotów 

jest na wszystko, by wyci¹gn¹æ z do³ka swojego idola. Tylko ¿e jego 

uwielbienie przeradza siê w szaleñstwo, nad którym trudno 

zapanowaæ. Dlatego w tej fanatycznej grze musi pojawiæ siê krew.

I ofiary......

Zawody Sportowo Po¿arnicze, a zw³aszcza przygotowania do nich 

zajmuj¹ istotne miejsce w systemie szkolenia stra¿aków. Ucz¹ bowiem 

pos³ugiwania siê najczêœciej stosowanym sprzêtem, wyrabiaj¹ wrêcz 

nawyki wykonywania niektórych technicznych czynnoœci, no

i oczywiœcie poprawiaj¹ sprawnoœæ oraz dyscyplinê stra¿aków. 

Æwiczenia  stanowi¹ dobry trening u³atwiaj¹cy skuteczn¹ walkê

z ogniem. Obok celów szkoleniowych odnajdujemy w zawodach cele, 

które mobilizuj¹ stra¿aków do aktywnego dzia³ania. Wiadomo: 

zwyciêstwo, dyplom, nagroda finansowa, to elementy, które nakrêcaj¹ 

spiralê aktywnoœci. Wzbogaca je dodatkowo radoœæ,  uœmiech druhów, 

relaks i gimnastyka na œwie¿ym powietrzu. Zawody organizujemy pod 

okiem Komisji Sêdziowskiej powo³anej przez Komendanta 

Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pu³awach. W tym roku 

(1.06.03.) do zawodów przyst¹pi³o 11 dru¿yn OSP  w tym 1 Kobieca 

Dru¿yna  Po¿arnicza z Rud. Po obowi¹zkowych szkoleniach  

teoretycznych i praktycznych, panie uzyska³y tak wysok¹ formê, ¿e 

mog³y wyst¹piæ i odnieœæ sukces zdobywaj¹c I miejsce w grupie „C” (150 

pkt). Zespó³ startowa³ pod komend¹ Anny Owczarz.

W klasyfikacji generalnej zawodów I miejsce zajê³a OSP M³ynki 

(114,0 pkt), II - OSP Witowice (127,5 pkt), III- OSP Chrz¹chówek (133,5 

pkt)

Komisja sêdziowska wysoko oceni³a poziom zawodów. Osi¹gniête 

wyniki w poszczególnych konkurencjach œwiadcz¹ o dobrym 

przygotowaniu zespo³ów. Dodatkowym dopingiem w zawodach by³a 

beczka piwa dla zwyciêzcy ufundowana przez p.Zbigniewa Cholewê.

Z uwagi, ¿e w zawodach I miejsce uzyska³y dwie jednostki: OSP 

M³ynki i Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza przy OSP Rudy, zawodnicy

z M³ynek post¹pili po d¿entelmeñsku i przekazali beczu³eczkê piwa 

piêknym zawodniczkom z Rud. Wszystkie startuj¹ce dru¿yny otrzyma³y 

dyplomy i nagrody finansowe. Dla zawodników  zosta³y tak¿e 

przygotowane porcje kie³basek na gor¹co.

Podsumowuj¹c tegoroczne zawody nale¿y stwierdziæ, ¿e walka by³a 

prowadzona czysto. Przecie¿ w zawodach nie chodzi tylko o nagrody

i trofea, ale przede wszystkim o doskonalenie umiejêtnoœci, dziêki 

którym mo¿na nieœæ pomoc ludziom.

K.G.

Siêgaj¹ po najwy¿sze laury
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

18.05.03 SPKS D¹browica - POWIŒLAK Koñskowola 1:1,

br.: Rafa³ Ciucias

25.05.03 POWIŒLAK Koñskowola - AMATOR Leopoldów 6:3, 

br.: Mariusz Miroñski, Krzysztof Romanowski (2), Jacek Banaœ, 

Rafa³ Ciucias, Tomasz Chabora

01.06.03 GARBARNIA Kurów - POWIŒLAK Koñskowola 2:0,

08.06.03  POWIŒLAK Koñskowola - HETMAN Go³¹b 1:2,

br. Rafa³ Ciucias

Sobich Zofia (80) Sielce
Bryga³a Tadeusz (46) Koñskowola
Warszawski Henryk (62) Koñskowola

TAEKWONDO (czyt. tek³ondo) - nazwa w wolnym t³umaczeniu 

znaczy „sposób walki rêk¹ i nog¹”. Jest  to „m³ody” styl walki, 

bowiem  powsta³ w latach powojennych w Korei. Jego twórc¹ by³ 

gen. Choi Hon Hi. Chcia³ aby Taekwodo by³o obce od wp³ywów 

innych styli. Gen. Choi w 1966 r. zak³ada w Seulu Taekwodo 

International Taekwon-do Federation (ITF), organizacjê, która ma na 

celu miêdzynarodowy rozwój tej koreañskiej sztuki walki, po 6 latach 

ITF przenosi siedzibê do Toronto w Kanadzie - aby lepiej 

propagowaæ na zachodzie. To nie spodoba³o siê komunistycznym 

w³adzom Korei, które zak³adaj¹ World Taekwon-do Federation 

(WTF), w celu zniszczenia Choia i jego ITF-u. To im siê nie uda³o, 

jednak efektem tej rywalizacji miêdzy ITF-em, a WTF-em jest m.in. 

to, ¿e WTF sta³o siê dyscyplin¹ olimpijsk¹.

Mimo, ¿e twórca Taekwodo gen. Choi chcia³, aby by³o ono tylko 

sztuk¹ walki, sta³o siê niestety zupe³nie odwrotnie. W wersji 

olimpijskiej, czyli WTF, ciosy rêk¹ nie s¹ punktowane - ale tylko 

nog¹. Efektem czego jest wypracowanie bardzo trudnych kopniêæ, 

przy doœæ ubogim wachlarzu technik rêcznych (dla np. boksera rzecz 

nie do pomyœlenia). Zawodnicy walcz¹ w ochraniaczach na tu³ów, 

zwanymi hogo oraz w specjalnych rêkawicach i ochraniaczach na 

stopy. Najbli¿szy klub WTF- u jest w Pu³awach, zaœ ITF- u

w Lublinie. Taekwodo ITF bardzo przypomina Tang Soo Do, bowiem 

w walce sportowej, punkty zdobywa siê zarówno za kopniêcia jak

i ciosy rêk¹. W ITF- ie zawodnicy wykonuj¹ tzw. uk³ady technik 

(hyung w TSD), techniki specjalne i testy si³y. I tak np. nale¿y rozbiæ 

deskê przeskakuj¹c nad 6 osobami. W chwili obecnej na œwiecie 

oprócz omówionych dwóch federacji Taekwodo, jest jeszcze oko³o 

20 innych, które mo¿e nie bardzo ró¿ni¹ siê pod wzglêdem 

technicznym (w zasadzie nie wiadomo, czym siê ró¿ni¹, a jak nie 

wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o ....!)

W nastêpnym numerze Judo i Krav Maga.

Marcin Kostyra

Od kilku lat organizowany jest  Ogólnopolski  Rajd  Pracowników 

Samorz¹dowych. Organizacji VI edycji podjê³a siê nasza gmina. 

Patronat nad Rajdem obj¹³ sam wójt Stanis³aw Go³êbiowski, zaœ 

funkcjê jego komandora wziê³a na siebie pani skarbnik Helena 

Wiktorko-Zaj¹c. W dniach 20-22 czerwca nasz¹ gminê odwiedzi 30-

osobowa grupa samorz¹dowców z terenu ca³ej Polski, w tym m.in.:

z Oœwiêcimia, Sandomierza, Pi³y, Bielsko-Bia³ej, Wandalina, 

Wrzelowca.

Celem Rajdu jest integracja œrodowiska samorz¹dowego, ale 

przede wszystkim promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych.

W programie zaplanowano: zwiedzanie Koñskowoli i zapoznanie siê 

z gospodarstwami szkó³karskimi, pieszy rajd do Janowca i przeprawê 

promem do Kazimierza, wyjazd do Na³êczowa. Obs³ug¹ turystyczn¹ 

zajmie siê przewodnik Dorota Chyl.

W zaproszeniu kierowanym do uczestników Raju, wójt Stanis³aw 

Go³êbiowski przestrzeg³ ich przed nieuleczaln¹ chorob¹ dotykaj¹c¹ 

tych, którzy odwiedz¹ nasz teren choæ raz w ¿yciu - powracaæ tu bêd¹ 

ju¿ zawsze.

Rajd samorz¹dowców

31.05.2003 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Koñskowoli odby³y siê dwa turnieje pi³ki koszykowej. 

Turniej mê¿czyzn o puchar dyrektora Gimnazjum rozpocz¹³ 

siê o godz. 9.00. Startowa³o w nim 6 zespo³ów. Wygra³ zespó³ 

„Agrobusy”, II miejsce zaj¹³ - zespó³ NN, III - Respekt. 

Turniej dziewcz¹t - o puchar dyrektora Gminnego Oœrodka 

Kultury rozpocz¹³ siê o godz. 13.00 - startowa³y trzy zespo³y. 

Zwyciêstwo przypad³o absolwentkom Gimnazjum, II i III 

miejsce zajê³y dziewczyny reprezentuj¹ce II i III klasy.

Zawody te zosta³y rozegrane w ramach obchodów „Dni 

Koñskowoli” Ponadto w maju zorganizowane zosta³y 

pi³karskie ligi szóstek dla upamiêtnienia p. dyr. S³awomira 

Skwarka. Patronat nad t¹ imprez¹ obj¹³ wójt gminy

p. Stanis³aw Go³êbiowski. Fina³y ligi gimnazjalnej i kategorii 

otwartej odby³y siê w trakcie obchodów „Dni Koñskowoli”.

W kategorii Gimnazjum wygrali: I miejsce Królewscy,

II - Testament, III - Samoobrona.

W kategorii otwartej: I miejsce - Slams Attak, II - Oldboje, 

III - Nauczyciele Gimnazjum.

Wspó³organizatorem tych zawodów by³ pi³karz 

„Powiœlaka” i pracownik Urzêdu Gminy w jednej osobie

- p. Arkadiusz Ga³¹zka. Zawody prowadzili i sêdziowali 

pracownicy Gimnazjum w sk³adzie: dyr. R. Polak,

A. Szymajda, W. Krasiñski, G. Kozak, T. Wiercigroch.

Wraz z nauczycielami wspó³pracowali zawodnicy innych 

dru¿yn, a szczególnie: M. Strojek i P. Su³ek

A. Szymajda, W. Krasiñski

Rozgrywki sportowe



Laureaci X Konkursu Wiedzy o Koñskowoli (w kategorii SP)
na tle fragmentu III Wystawy Rodzimych Artystów.

Trzema s³owami: dwa w jednym!

Postaraj siê pi³eczko jeszcze troszkê...
(walka o puchar dyrektora GOK)

Ot mi³o z rozumnym cz³owiekiem pogadaæ
- twierdzi Imæ  Zag³oba. (skromnoœ ci naszego Wójta

nic nie mo¿ na zarzuciæ !)

Konferansjer i aktor Marek Makuch wœ ród dzieci
i w swoim ¿ ywiole...

Pe³en fantazji Zespó³ „Fantazja” (z GOK - oczywiœ cie) Dyr. R. Polak i zwyciêzcy „Królewscy”

„Ta ostatnia niedziela dobija Z. Barankiewicza
(w towarzystwie A. Kowalskiej)

„Meldujê, ¿ e mój s³u¿ bowy rower uleg³ zaborowi przez grupê 
m³odocianych przestêpców, panie prezesie”

- sk³ada meldunek aspirant Chudy
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