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1 cz NOWY ROK   Mieczys³awa, Mieszka

4 n Eugeniusza, Anieli

11 n  Honoraty, Matyldy

18 n Ma³gorzaty, Piotra

25 n Paw³a, Mi³osza

2 pt Izydora, Makarego
3 so Danuty, Genowefy

5 pn Edwarda, Szymona
6 wt TRZECH KRÓLI   Kacpra, Melchiora, Baltazara
7 œr Lucjana, Juliana
8 cz Seweryna, Mœcis³awa
9 pt Marcjanny, Marceliny
10 so Wilhelma, Dobros³awa

12 pn Arkadiusza, Benedykta
13 wt Bogumi³a, Weroniki
14 œr Feliksa, Hilarego
15 cz Paw³a, Makarego
16 pt W³odzimierza, Marcelego
17 so Antoniego Roœcis³awa

19 pn Henryka, Mariusza
20 wt Fabiana, Sebastiana
21 œr DZIEÑ BABCI   Agnieszki, Jaros³awa
22 cz DZIEÑ DZIADKA   Wincentego, Anastazji
23 pt Mariki, Rajmunda
24 so Felicji, Rafa³a

26 pn Pauli, Tytusa
27 wt Przybys³awa, Anieli
28 œr Radomira, Walerego
29 cz Franciszka, Zdzis³awa
30 pt Macieja, Martyny
31 so Jana, Ludwiki

WOŒP 

1 n Brygidy, Ignacego

8 n Sebastiana, ¯akliny

15 n Jowity, Faustyna

22 n Marty, Ma³gorzaty

29 n Romana, Lutos³awa

2 pn Marii, Miros³awa
3 wt B³a¿eja, Oskara
4 œr Andrzeja, Weroniki
5 cz Agaty, Adelajdy
6 pt Doroty, Bohdana
7 so Ryszarda, Romualda

9 pn Apolonii, Cyryla
10 wt Elwiry, Jacka
11 œr Marii, Olgierda
12 cz Nory, Modesta
13 pt Grzegorza, Katarzyny
14 so WALENTYNKI   Liliany, Walentego

16 pn Danuty, Julianny
17 wt Zbigniewa, £ukasza
18 œr Szymona, Konstancji
19 cz T£USTY CZWARTEK   Arnolda, Konrada
20 pt Leona, Ludmi³y
21 so Eleonory, Roberta

23 pn Izabeli, Damiana
24 wt OSTATKI   Macieja, Bogusza
25 œr POPIELEC   Wiktora, Cezarego
26 cz Aleksandra, Miros³awa
27 pt Gabriela, Anastazji
28 so Romana, Ludomira

1 pn Albina, Antoniego
2 wt Heleny, Paw³a
3 œr Maryny, Kingi
4 cz Kazimierza, £ucji
5 pt Adriana, Fryderyka
6 so Ró¿y, Wiktora

8 pn DZIEÑ KOBIET   Beaty, Wincentego
9 wt Katarzyny, Franciszki
10 œr Cypriana, Aleksandra
11 cz Konstantego, Benedykta
12 pt Bernarda, Grzegorza
13 so Bo¿eny, Krystyny

15 pn Klemensa, Ludwiki
16 wt Izabeli, Hilarego
17 œr Zbigniewa, Patryka
18 cz Edwarda, Cyryla
19 pt Józefa, Bogdana
20 so Klaudii, Maurycego
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22 pn Katarzyny, Bogus³awa
23 wt Pelagii, Feliksa
24 œr Marka, Gabriela
25 cz Marioli Wieñczys³awa
26 pt Teodora, Emanuela
27 so Lidii, Ernesta

29 pn Eustachego, Wiktoryny
30 wt Amelii, Leonarda
31 œr Balbiny, Beniamina

7 n Paw³a, Tomasza

14 n Leona, Matyldy

21 n    Lubomira, Benedykta

28 n Anieli, Jana

1 cz PRIMA APRILIS  Gra¿yny, Ireny
2 pt W³adys³awa Franciszka
3 so Ryszarda, Pankracego

5 pn Ireny, Wincentego
6 wt Celestyny, Wilhelma
7 œr Donata, Rufina
8 cz Cezaryny, Dionizego
9 pt Mai, Dymitra
10 so Micha³a, Ma³gorzaty

13 wt Przemys³awa, Idy
14 œr Waleriana, Justyny
15 cz Wac³awa, Anastazji
16 pt Julii, Bernadetty
17 so Rudolfa, Roberta

19 pn Konrada, Leona
20 wt Czes³awa, Agnieszki
21 œr Anzelma, Bartosza
22 cz £ukasza, Leona
23 pt Jerzego, Wojciecha
24 so Grzegorza, Aleksandra

26 pn Marzeny, Klaudiusza
27 wt Zyty, Teofila
28 œr Paw³a, Walerii
29 cz Piotra, Roberta
30 pt Mariana, Katarzyny

4 n NIEDZIELA PALMOWA Wac³awa, Izydora

11 n WIELKANOC  Filipa, Leona
12 pn PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY   Juliusza, Wiktora

18 n Bogus³awy, Alicji

25 n Marka, Jaros³awa
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Ciche œwiat³o lampek zaczaruje œwierkowe drzewo, odrodzi wspomnienia dawnych wigilii, wyciœnie 
niejedn¹ ³zê, zaszeleszcz¹ papiery z kolorowymi ornamentami. Wybuchnie z nowym entuzjazmem 
radoœæ dzieci otwieraj¹cych prezenty.

Bo¿e Narodzenie - najpiêkniejszy czas w roku, wyj¹tkowy i niepowtarzalny. Nie ma chyba domu,
w którym w wigilijny wieczór nie zapalono by lampek na choince, czy nie przygotowano by 
smakowitych potraw. Nawet ci, którzy w pogoni za s³aw¹, pieniêdzmi i awansem zapomnieli o Panu 
Bogu, wezm¹ tego dnia do r¹k œnie¿nobia³y op³atek i podziel¹ siê nim z najbli¿szymi
i mo¿e z nut¹ wzruszenia zaœpiewaj¹ któr¹œ z przepiêknych polskich kolêd. Dla jednych z nas to 
g³êbokie prze¿ycie Tajemnicy Bo¿ego Narodzenia, dla innych tylko pielêgnowanie rodzinnych 
zwyczajów. A jakie by³y pocz¹tki tej bo¿onarodzeniowej tradycji?

Ewangelia œw. Mateusza mówi, ¿e „Jezus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za panowania króla 
Heroda” (Mt 2,1). Nie ma tu ¿adnej wzmianki na temat dnia, miesi¹ca, a nawet roku narodzin 
Zbawiciela. Fakt narodzenia Jezusa ustali³ w VI w. rzymski chronograf - mnich Dionizy Ma³y, 
przyjmuj¹c tym samym pocz¹tek nowej ery w dziejach ludzkoœci. Jako, ¿e niegdyœ poganie obchodzili 
od 17 grudnia Saturnalia, których szczytem by³  dzieñ 25 grudnia - Œwiêto Narodzin Niezwyciê¿onego 
Boga S³oñca, chrzeœcijanie nadali tym obrzêdom nowe oblicze. Przeciwstawiono w ten sposób 
Niezwyciê¿onemu S³oñcu - Jezusa Chrystusa - Œwiat³o, które przychodzi na œwiat dla naszego 
zbawienia. I tak, jak kiedyœ poganie obchodzili 6 stycznia œwiêto Epifamii - objawienia siê swojego 
boga, tak w chrzeœcijañstwie wprowadzono konsekwentnie uroczystoœci objawienia siê Zbawiciela 
poganom, czyli œwiêto Trzech Króli. Kiedy œwiat chrzeœcijañski obchodzi³ swoje Bo¿e Narodzenie, 
nasi przodkowie S³owianie, sprawowali œwiêto ku czci zmar³ych przodków zwane Dziadami. 
Obchodzono je cztery razy w roku - w czasie przesileñ i równonocy. W naszej obrzêdowoœci wigilijnej 
do dziœ widaæ œlady tych obrzêdów. Nasi przodkowie wierzyli w obecnoœæ zmar³ych przybieraj¹cych 
postaæ wêdrowców. St¹d bierze swój pocz¹tek tradycja zostawiania jednego wolnego miejsca przy 
stole. Dziœ zwyczaj ten ma ju¿ chrzeœcijañski charakter - tym wêdrowcem mo¿e byæ Chrystus, 
przychodz¹cy do nas  w drugim cz³owieku.

W wigilijny wieczór wa¿na rolê odgrywa³ ogieñ. Wed³ug wierzeñ S³owian, mia³ on ogrzaæ zziêbniête 
dusze, które tego dnia szuka³y schronienia w ludzkich domach. Obecnie jest on znakiem Chrystusa - 
Œwiat³oœci œwiata.

W pogañsk¹ noc Dziadów, szczególn¹ opiek¹ otaczano tak¿e zwierzêta, które mia³y u¿yczaæ swoich 
cia³ zmar³ym. Wiara ta przeniknê³a równie¿ do naszej obyczajowoœci. Gospodarze dziel¹ op³atek ze 
zwierzêtami i karmi¹ je tym, co przygotowano na wigilijn¹ wieczerzê.

To oczywiœcie nie wszystkie elementy bo¿onarodzeniowych obrzêdów, ale ju¿ na tych przyk³adach 
widaæ, ¿e dzisiejsze œwiêta Bo¿ego Narodzenia, ze swoj¹ przebogat¹ obyczajowoœci¹, s¹ wynikiem 
nak³adania siê wyznañ i kultur, którym ostateczn¹ treœæ nada³o chrzeœcijañstwo. Tajemnica wcielenia 
Bo¿ego syna wydarza siê wci¹¿ , chocia¿ coraz trudniej j¹ us³yszeæ w jazgocie reklam, po³yskliwego 
œwi¹tecznego œmiecia, wœród kulinarnych hymnów i refrenów. W ten szczególny i wyj¹tkowy czas, 
kiedy niebo ³¹czy siê z ziemi¹, nie poprzestawajmy na tym, co zewnêtrzne - siêgnijmy do istoty tych 
œwi¹t - kontempluj¹c w Ma³ej Dziecinie - Boga, który w swojej mi³oœci „ogo³oci³ samego siebie, 
stawszy siê Cz³owiekiem”.

Agnieszka Franczak-Paæ

Wigilia

Œwiêta Noc
pe³na tajemnic,
radoœci
przeplatanej
ze wzruszeniem.
Noc, kiedy
wszystko
nabiera
g³êbszych sensów.
Noc czu³ych
gestów
ciep³ych ¿yczeñ.
Niech trwa...

Wszystkim Mieszkañcom Naszej Gminy ¿yczymy, aby okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, taki 
pogodny, podnios³y i ciep³y, wype³ni³ nasz¹ codziennoœæ ¿yczliwoœci¹ i mi³oœci¹, a  Nowy 2004 Rok 
obfitowa³ w  same pomyœlne zdarzenia, radosne i serdeczne doznania,  nadziejê, zadowolenie
i szczêœcie.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Koñskowola Wójt Gminy Koñskowola
Ma³gorzata Szpyra Stanis³aw Go³êbiowski

Bo¿e Narodzenie to szczególny czas. Serce ka¿dego cz³owieka wype³nia mi³oœæ, pokój, wiara, 
nadzieja. Radosne przyjœcie Syna Bo¿ego  otwiera nas na drugiego cz³owieka.

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2004 Roku, sk³adamy serdeczne 
¿yczenia zdrowia, radoœci i wszelkiej pomyœlnoœci.

Kierownik i pracownicy
SP ZOZ GOZ w Koñskowoli

Radosnych, spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêœcia  w Nowym 2004 Roku Cz³onkom
i Klientom Banku ¿ycz¹:

Rada Nadzorcza, Zarz¹d i Pracownicy Banku Spó³dzielczego
w Koñskowoli
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Debata gospodarcza

Listopadowa sesja Rady Gminy Koñskowola, po raz 
pierwszy  trwa³a dwa dni. Rozpoczê³a siê 21 listopada (od 
godz. 12 do 17), a kontynuowana by³a 28 listopada (10-16). 
Powodem tego by³ bardzo obszerny porz¹dek, w którym 
miêdzy innymi przewidziano debatê na tematy gospodarcze.

W pierwszej czêœci sesji, wójt Stanis³aw Go³êbiowski, 
sta³ym zwyczajem, z³o¿y³ sprawozdanie z ostatnich prac. 
Wynika z niego, ¿e do kolektora œciekowego przy ulicy 
Lubelskiej zosta³o ju¿ pod³¹czone odprowadzenie œcieków
z osiedla. Mieszkañcy wspomnianego osiedla wyrazili wolê, 
aby gmina przejê³a do eksploatacji obszar obs³ugiwany przez 
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. W tej sprawie zachodzi 
koniecznoœæ konsultacji z w³aœcicielem maj¹tku, czyli 
Agencj¹.

W ostatnim okresie wykonano wiele prac na drogach 
gminnych, m.in. w Po¿ogu, na ulicy Pó³nocnej w Koñskowoli 
i w Starej Wsi. W budynku szko³y w Po¿ogu zosta³y ju¿ 
wymienione okna, natomiast w szkole w Koñskowoli 
aktualnie trwa wymiana. Jeszcze w grudniu tego roku zostan¹ 
wymienione okna w budynku Urzêdu Gminy. Wykonawcy 
wszystkich prac remontowych zostali wy³onieni w drodze 
przetargów.

Radni podjêli uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y dzia³ki w trybie 
nieograniczonego przetargu ustnego, bêd¹cej w³asnoœci¹ 
gminy. Dzia³ka przeznaczona do sprzeda¿y jest oznaczona 
numerem 221/2, jej powierzchnia wynosi 1493 m kw.,
a zlokalizowana jest przy ul. Lubelskiej (naprzeciwko 
Oœrodka Zdrowia). Decyzj¹ Rady, Gmina Koñskowola 
przyst¹pi³a do wspólnego przedsiêwziêcia inwestycyjnego 
pn. „Integracja gminnych istniej¹cych i projektowanych 
systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ œcieków
w Pu³awach”, którego wykonanie planuje siê w latach 2004-
2007. Zadanie przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej na 
terenie naszej gminy i ca³ego powiatu. Do podpisania 
porozumienia miêdzy gminami a MPWiK „Wodoci¹gi 
Pu³awskie”, upowa¿niono wójta.

Goœæmi sesji byli: Zastêpca Komendanta Powiatowego 
Policji m³. podinsp. Krzysztof Franczyk i Kierownik 
Posterunku Policji w Koñskowoli aspirant Leszek Sulêta. 
Podziêkowali oni za przekazanie dotacji celowej na 
dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku

w Koñskowoli oraz za troskê o stan bezpieczeñstwa. Wójt 
poprosi³ o wsparcie w staraniach o zamontowanie œwiate³ 
przyciskowych na skrzy¿owaniu w Koñskowoli.

Propozycja zorganizowania sesji z debat¹ gospodarcz¹ 
wyp³ynê³a na jednej z poprzednich sesji od radnego Jana 
Ciotuchy. Radni zostali poproszeni o podanie tematów, które 
mia³yby byæ przedmiotem dyskusji. Takie propozycje z³o¿y³o 
szeœciu radnych, zosta³y one zgrupowane w 11 blokach 
tematycznych. S¹ to: - sprawy Unii Europejskiej (m.in. 
informacja na temat wype³niania formularzy o dop³aty 
bezpoœrednie, perspektywa ma³ych gospodarstw rolnych po 
wst¹pieniu do UE, dostêpnoœæ informacji o UE i punkty 
biblioteczne   we wsiach), - wodoci¹gi i kanalizacja na terenie 
gminy (stan obecny, koncepcja rozwoju infrastruktury, 
kalkulacja kosztów wody i œcieków na poszczególnych 
ujêciach wodnych), - gospodarka odpadami, w tym poprawa 
czystoœci w gminie, - budowa i remonty dróg (informacja
o wyremontowanych drogach i planach na przysz³oœæ), - 
oœwietlenie uliczne (koszt konserwacji i energii), - targowisko 
w Koñskowoli (rozwa¿enie mo¿liwoœci usytuowania), - 
œci¹galnoœæ podatków, - opinia na temat funkcjonalnoœci 
budynku gimnazjum i sali gimnastycznej, - zalew na Kurówce 
w Witowicach, - aktywizacja Koñskowoli i miejsc centralnych 
we wsiach, - informacja o telefonizacji.

Jak widaæ z przedstawionych tematów zaproponowanych 
do dyskusji, w wiêkszej czêœci dotyczy³y one ju¿ 
zrealizowanych zadañ lub tych, które s¹ ujête w planach 
rozwoju. Wójt w ci¹gu dwóch dni obrad przedstawi³ bardzo 
wyczerpuj¹ce sprawozdanie, poparte wielokrotnie 
wyliczeniami.

Na ¿yczenie radnych, na sesjê zaproszono przedstawiciela 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jana 
Szpyrê, który zapozna³ Radê z terminarzem spotkañ
z rolnikami na terenie naszej gminy oraz omówi³ sposób 
wype³niania wniosków. Poinformowa³ równie¿ o rodzajach 
dop³at i terminach sk³adania wniosków.

B.F.

OG£OSZENIE

Wójt Gminy Koñskowola informuje, ¿e na tablicy 
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy jest wywieszony wykaz 
nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y. 

Akcja „Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê” 
trwa od 11 lat. Prowadzona jest z myœl¹
o dzieciach z rodzin wielodzietnych, 

niepe³nych, bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej, 
dzieciach niepe³nosprawnych. Jej celem jest zbiórka 
odzie¿y, ¿ywnoœci, zabawek itp.

Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Chrz¹chowie, 
równie¿ nie jest obojêtna na niedolê innych. W ramach tej 
akcji, 30 paŸdziernika 2003 r., zosta³a zorganizowana 
zabawa dochodowa, w której wziêli udzia³ uczniowie. 

Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê
Pieni¹dze pozyskane ze sprzeda¿y s³odyczy i ciasta zosta³y 
przeznaczone na zakup niezbêdnej wierzchniej odzie¿y na 
zimê - czapek, szalików i rêkawiczek. Akcj¹ zosta³o objêtych 
oœmioro najbiedniejszych dzieci z SP w Chrz¹chowie.

Organizatorzy akcji maj¹ nadziejê, ¿e ten skromny prezent, 
przynajmniej w minimalnym stopniu, umili dzieciom drogê 
do szko³y w mroŸne, zimowe dni.

Anna Su³ek i Monika Miazek



Bia³e, szpitalne ³ó¿ko. Krz¹taj¹ce siê pielêgniarki. Cisza. Po 
chwili, drzwiami od strony widowni, wprowadzany jest 
wyrywaj¹cy siê, krzycz¹cy cz³owiek. I wszystko jest jasne. 
Mamy wgl¹d do szpitala psychiatrycznego. „Nienormalny”, 
mówi siê czêsto o tego typu pacjentach. „Pacjent” zostaje 
u³o¿ony na ³ó¿ku, naszprycowany lekami, nêkaj¹ go wizje, 
podczas których ci¹gle s³yszy s³owa: „Jesteœ nienormalny!”
W widowisku, o którym mowa, w rolê pacjenta wciela siê na 
w³asnym dy¿urze lekarz, chc¹c zrozumieæ psychikê swoich 
podopiecznych. Wiêcej. Nastêpuje odwrócenie ról. To 
pacjenci s¹ pielêgniarzami i lekarzami. LudŸmi uznanymi 
powszechnie za normalnych. Widz natomiast ma za zadanie 
odpowiedzieæ sobie na pytanie, co to takiego jest normalnoœæ! 
Czy mo¿na uwa¿aæ, za nienormalnego m³odego cz³owieka, 
który nie chce wraz z koleg¹ wybijaæ szyb, czy podgl¹daæ 
dziewcz¹t przebieraj¹cych siê po lekcjach wychowania 
fizycznego? Czy nienormalnym jest ktoœ, kto woli po pracy 
wróciæ do domu zamiast pójœæ z kumplami na wódkê? Co 
w³aœciwie jest normalne? Czy innoœæ powinna degradowaæ 
cz³owieka? Czy empatia w stosunku do osób sprawnych 
inaczej, to coœ wstydliwego?

Te wszystkie pytania nasuwaj¹ siê po obejrzeniu spektaklu 
wg scenariusza i re¿yserii Marka Makucha (równie¿ 
g³ównego aktora), przygotowanego wraz z podopiecznymi 
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Koñskowoli. 
Spektakl z g³êbokim przes³aniem moralnym, perfekcyjnie 
przygotowany, przeznaczony by³ raczej dla ... (chcia³oby siê 
u¿yæ w tym momencie s³owa „normalnych” ludzi) 
spo³eczeñstwa, które nie dostrzega, lub nie chce dostrzec 
potrzeb, aspiracji, pragnieñ niepe³nosprawnych. Zosta³ on 
przygotowany specjalnie dla uczczenia Dnia Pracownika 
Socjalnego (21 .11), obchodzonego uroczyœcie w GOK-u 20 
listopada.

Œrodowiskowe Domy Samopomocy s¹ oœrodkami wsparcia 
dla osób, które z ró¿nych przyczyn maj¹ problemy
w prawid³owym funkcjonowaniu w œrodowisku. Gmina 
Koñskowola jest jedyn¹ gmin¹ wiejsk¹ w  powiecie 
pu³awskim, która posiada tego rodzaju instytucjê. 
Funkcjonuje ona od stycznia 2002 r. jako komórka Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Zosta³a powo³ana na bazie 
specjalistycznych us³ug opiekuñczych, które by³y 
prowadzone od paŸdziernika 1999 r. Pod opiek¹ Oœrodka jest 
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w tej chwili 20 osób, skierowanych do niego decyzj¹ 
administracyjn¹. Wiek uczestników, z którymi prowadzone s¹ 
zajêcia i terapia wynosi od 18 do 50 lat.

Uczestnikami zajêæ mog¹ zostaæ ci, którzy chc¹ korzystaæ
z oferowanej przez Oœrodek pomocy i spe³niaj¹ okreœlone 
kryteria. Poniewa¿ ta forma pomocy jest bardzo szczególna
i zindywidualizowana, zainteresowani lub ich rodziny 
powinni sami zg³aszaæ siê bezpoœrednio do pracowników 
œrodowiskowego domu, albo do pracowników socjalnych 
GOPS. Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ osobiœcie lub 
telefonicznie (nr tel. 881 69 09). Korzystanie z Oœrodka wi¹¿e 
siê z symboliczn¹ odp³atnoœci¹, uzale¿nion¹ od dochodów 
rodziny. Osoby pochodz¹ce z rodzin o niskich dochodach, 
korzystaj¹ z pobytu w Oœrodku bezp³atnie.

Nadrzêdnym celem dzia³alnoœci Œrodowiskowego Domu 
Samopomocy jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz 
kompensowanie skutków niepe³nosprawnoœci, co ma pomóc 
w przystosowaniu ich do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Oœrodek 
umo¿liwia ponadto uczestnikom odkrywanie w sobie 
talentów i dobrych stron, których do tej pory ani oni sami, ani 
nikt w nich nie dostrzega³. Przyczynia siê do polepszenia 
jakoœci ich ¿ycia.

Metody pracy w Œrodowiskowym Domu Samopomocy 
obejmuj¹ treningi umiejêtnoœci spo³ecznych, terapiê 
zajêciow¹, a tak¿e inne dzia³ania wspieraj¹co - integracyjne. 
Zajêcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci 
uczestników prowadz¹: pedagodzy, plastyk, teatrolog
i muzykoterapeuta.

Zajêcia kulinarne to jedna z form pracy,  które wdra¿aj¹ 
uczestników do samodzielnego dokonywania zakupów oraz 
przyrz¹dzania potraw. W ramach terapii zajêciowej odbywaj¹ 
siê te¿ zajêcia plastyczne, rêkodzielnictwo, teatralne, 
muzyczne, porz¹dkowe i inne.

Zajêcia plastyczne prowadzone s¹ indywidualnie lub 
grupowo. Prace plastyczne prezentowane s¹ na kiermaszach, 
wystawach w oœrodkach kultury, na przegl¹dach twórczoœci 
domów samopomocy.

Rêkodzie³o obejmuje robótki  rêczne t j .  haf t
i szyde³kowanie. Wykonywane na zajêciach prace ciesz¹ siê 
du¿ym zainteresowaniem na wystawach i kiermaszach.

Zajêcia teatralne rozpoczê³y siê od prostych form 
t ea t r a lnych ,  po  obecn i e  ba rdz i e j  r ozw in i ê t e ,
z wykorzystaniem elementów pantomimy. Przedstawienia 
prezentowane by³y na przegl¹dach twórczoœci w Che³mie
i Radzyniu Podlaskim.

Muzykoterapia prowadzona jest raz w tygodniu 
indywidualnie i grupowo. Zajêcia w grupie polegaj¹ na 
wspólnym œpiewaniu ulubionych piosenek. Podczas 
wspomnianego wy¿ej Dnia Pracownika Socjalnego, mieliœmy 
okazjê pos³uchaæ w wykonaniu Ani Martraszek -podopiecznej 
Œrodowiskowego Domu Samopomocy Spo³ecznej, piosenki 
p.t. „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Indywidualnie 
prowadzone s¹ próby gry na instrumencie klawiszowym.

Zajêcia porz¹dkowe wykonywane w ramach ergoterapii 
maj¹ na celu kszta³towanie oraz utrwalanie nawyku 
utrzymania czystoœci otoczenia.

Z wypowiedzi uczestników Œrodowiskowego Domu 
Samopomocy wynika, ¿e panuje tu mi³a atmosfera, daj¹ca im 
poczucie bezpieczeñstwa, akceptacji. Podkreœlaj¹, ¿e ceni¹ 
sobie udzia³ w zajêciach nie tylko w swojej sali, ale tak¿e 
wyjazdy do kina, wycieczki, imprezy sportowo-integracyjne.

El¿bieta D³ugosz, El¿bieta Pytka

Bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina...
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Kto jest kim w Koñskowoli

Pani dyrektor czy odnalaz³a siê ju¿ pani na stanowisku 

dyrektora?

Mo¿e jeszcze nie do koñca, bo jest to trudne zadanie. Przez 

wiele lat by³am i nadal jestem pedagogiem, mam w tej 

dziedzinie osi¹gniêcia. Kocham dzieci i uwa¿am, ¿e 

pedagogiem trzeba siê urodziæ, ja chyba siê nim urodzi³am. 

Przed dyrektorem natomiast stawiane s¹ ró¿ne wymagania, 

dyrektor musi byæ osob¹, która wys³ucha, doradzi, 

zorganizuje. Obecnie mam podwójne zadanie i muszê 

sprostaæ tym obowi¹zkom. Powinnam pokazaæ, ¿e zas³u¿y³am 

na wyró¿nienie, bo jest to poniek¹d wyró¿nienie, za które 

dziêkujê pani Beacie Antolak.

Pani wizja Szko³y Podstawowej w Koñskowoli.

Moja wizja szko³y opiera siê na jej funkcjonowaniu jako 

placówki przyjaznej dziecku, otwartej na inicjatywy 

nauczycieli, uczniów i rodziców, atrakcyjnej programowo, 

stale dbaj¹cej o jakoœæ swej pracy. Szko³a powinna 

wspomagaæ rozwój osobowy ucznia we wszystkich 

wymiarach: intelektualnym, psychicznym, spo³ecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym. Uœwiadamiaæ 

uczniom cel nauki szkolnej, sens ich wysi³ku, który ma s³u¿yæ 

lepszemu przygotowaniu do podjêcia dalszej nauki, a potem 

pracy zawodowej. Rozwijaæ dociekliwoœæ poznawcz¹ 

ukierunkowan¹ na poszukiwanie prawdy, dobra i piêkna

w œwiecie. Kszta³towaæ postawy patriotyczne w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego. Kszta³ciæ i wychowywaæ 

obywateli Europy XXI wieku.

Jakimi metodami szko³a realizuje te zadania?

Zgodnie z najnowszymi tendencjami chcia³abym, ¿eby 

nasza szko³a by³a szko³¹ wychowuj¹c¹, któr¹ tworz¹ 

nauczyciele, uczniowie i rodzice. Ka¿demu dziecku 

zapewniamy warunki rozwoju umiejêtnoœci i postaw, które s¹ 

niezbêdne w dalszym etapie nauki i kszta³tuj¹ wra¿liwoœæ na 

potrzeby drugiego cz³owieka i œrodowiska. Dobrze 

wykszta³cona kadra pedagogiczna, pe³na energii i inicjatywy, 

oddana szkole sprawia, ¿e z roku na rok szko³a wzbogaca

i uatrakcyjnia swoj¹ ofertê oœwiatow¹. Podejmowane przez 

szko³ê dzia³ania umo¿liwiaj¹ uczniom odkrywanie œwiata

i ich miejsca w œwiecie w sposób niekonwencjonalny, 

wieloaspektowy i twórczy, tworz¹c zintegrowany obraz 

rzeczywistoœci. Realizacjê tego zapewnia indywidualne 

podejœcie do ka¿dego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta 

na wzajemnej akceptacji.

Pragnê nadmieniæ, i¿ osi¹gane sukcesy w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej s¹ wynikiem zaanga¿owania 

wysoko wykwalifikowanej, doœwiadczonej i kompetentnej 

kadry pedagogicznej, œwiadomie realizowanej misji otwartej 

na potrzeby ucznia. Wspó³dzia³a ona ze œrodowiskiem 

rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i ró¿nych sfer 

rozwoju, podejmuj¹c inicjatywy integruj¹ce œrodowisko 

lokalne i wspó³pracuj¹ce z instytucjami i organizacjami.

Pani sposób na podnoszenie efektów pracy 

dydaktycznej?

Nadrzêdnym celem pracy edukacyjnej szko³y jest d¹¿enie

do wszechstronnego rozwoju ucznia, rozumianego jako 

zdobywanie wiedzy oraz kszta³cenie umiejêtnoœci jej 

wykorzystania tak, by jak najlepiej przygotowaæ go do pracy 

w warunkach wspó³czesnego œwiata. Bêdê d¹¿y³a do 

osi¹gniêcia tego celu poprzez zorganizowanie wszelkich 

dzia³añ szko³y wokó³ wszechstronnego rozwoju ucznia

z uwzglêdnieniem zró¿nicowanych potrzeb, oczekiwañ

i mo¿liwoœci uczniów oraz ich rodziców. Zabiegaæ bêdê

o osi¹ganie wysokiego poziomu pracy i wspieraæ dzia³alnoœæ 

innowacyjn¹. Moim osobistym wyzwaniem jest efektywny 

nadzór nad przygotowaniem uczniów do egzaminów 

zewnêtrznych, tzn. sprawdzianu OKE w klasach szóstych. 

Chcia³abym tak¿e wspieraæ rozwój uczniów zdolnych poprzez 

dostosowanie oferty zajêæ pozalekcyjnych do ich potrzeb, 

zachêcaæ do udzia³u w konkursach i zawodach.

Demokratyzacja zarz¹dzania oraz otwarcie placówek 

na œrodowisko lokalne to wymóg obecnych czasów. Jaki 

jest Pani punkt widzenia w tej kwestii?

Anna Saj
zastêpca dyrektora Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli ds. Szko³y Podstawowej

Magister pedagogiki, absolwentka Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej

w Warszawie. Zawód wykonywany - nauczycielka nauczania 

zintegrowanego z 18 letnim sta¿em. Od 15 lat pracuje

w szkole w Koñskowoli. Z dniem 1 wrzeœnia 2003 roku objê³a funkcjê 

zastêpcy dyrektora Zespo³u Szkó³. Jest rodowit¹ Pu³awiank¹.
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Zdajê sobie sprawê jak wa¿ne jest budowanie klimatu 

sprzyjaj¹cego realizacji podstawowych zadañ szko³y oraz 

osi¹ganie przez szko³ê pozycji w œrodowisku lokalnym. Nie 

mniej wa¿ne jest zapewnienie twórczej atmosfery pracy 

poprzez przyk³ad pracy w³asnej - dyrekcji szko³y. Pragnê 

tworzyæ i promowaæ atmosferê wzajemnego zaufania

i szacunku tak, by wszyscy pracownicy czuli siê docenieni

i wspierani. Zadbam o przestrzeganie przez pracowników 

szko³y i uczniów postanowieñ zawartych w dokumentach 

stanowi¹cych o prawach dziecka i cz³owieka. Podejmê 

dzia³ania promuj¹ce szko³ê w œrodowisku, kontynuuj¹c 

tradycjê imprez œrodowiskowych propagowanych przez pani¹ 

dyrektor Beatê Antolak.

Czy po trzech miesi¹cach pracy na tym stanowisku 

pokusi siê Pani o refleksje na temat roli dyrektora szko³y?

Dla mnie to przede wszystkim ogromna odpowiedzialnoœæ

i otwarcie na potrzeby, w¹tpliwoœci i obawy uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli. Osobê dyrektora widzê jako 

organizatora warunków umo¿liwiaj¹cych dobr¹ pracê, tak 

nauczycielom jak i uczniom. W dobrej, tzn. efektywnej, 

przyjaznej szkole, nauczyciele wierz¹ w ucznia, anga¿uj¹ siê 

w jego sprawy, stawiaj¹ wymagania, ale tak¿e stwarzaj¹ 

ka¿demu uczniowi mo¿liwoœci osi¹gania sukcesu. Zaœ 

zadaniem dyrektora jest ustawiczne staranie, by wszystkie 

podmioty szko³y - uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni 

pracownicy - tworzyli sprawnie funkcjonuj¹cy system, taki 

którego wszystkie elementy bêd¹ przyczynia³y siê do 

powodzenia ca³oœci.

Pani ¿yciowe motto?

Moim mottem s¹ s³owa „¯yæ to nie znaczy iœæ przez ró¿e,

siêgaæ po laury i zbieraæ oklaski.

¯yæ to znaczy przetrwaæ wszelkie burze

I d¹¿yæ tam gdzie œwiec¹ idea³ów blaski”

Pani marzenia zawodowe?

Marzy mi siê, aby presti¿ zawodu nauczycielskiego

i wartoœæ kszta³cenia zyska³y wreszcie nale¿ne im spo³eczne 

uznanie.

¯ycz¹c spe³nienia marzeñ dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

Wywiad autoryzowany

Narzekanie na dzieci i m³odzie¿ generalnie, a na oœwiatê
w szczególnoœci, spotyka siê niemal na ka¿dym kroku. 
„Echo Koñskowoli” jednak zdecydowanie woli 
przekazywaæ swoim czytelnikom dobre nowiny.
Z prawdziw¹ zatem przyjemnoœci¹ donosimy, ¿e Szko³a 
Podstawowa w Koñskowoli w roku szkolnym 2002/2003
z powodzeniem wziê³a udzia³ w akcji „Szko³a z klas¹” 
o r g a n i z o w a n e j  p o d  p a t ro n a t e m  P re z y d e n t a  
Rzeczypospolitej przez „Gazetê Wyborcz¹” i Fundacjê 
Centrum Edukacji Europejskiej. Gratulujemy!

Redakcja Echa
Inicjatorem akcji, dziêki której SP 10 paŸdziernika 2003 r., 

otrzyma³a tytu³ „SZKO£A Z KLAS¥” by³a p. dyrektor Beata 
Antolak. Praca nad wyznaczonymi zadaniami nie by³a ³atwa. 
Wymaga³a du¿ego wysi³ku i zaanga¿owania nie tylko ze 
strony nauczycieli. Realizacja powierzonych zadañ zosta³a 
przedstawiona opinii publicznej w artyku³ach „Gazety 
wyborczej” i w portalu www.gazeta.pl. Tytu³ „Szko³a z klas¹” 
otrzymuje szko³a, która dba aby wszyscy uczniowie osi¹gali 
coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje
i zainteresowania. Uczy twórczego i krytycznego myœlenia,
a wiedza i umiejêtnoœci w niej zdobyte, pomagaj¹ zrozumieæ 
to, co dzieje siê w Polsce i na œwiecie. W szkole panuje 
¿yczliwa i pe³na zrozumienia atmosfera. Uczniowie ucz¹ siê 
wspó³dzia³ania w zespole, anga¿uj¹ siê w prace na rzecz 
innych ludzi oraz dzia³aj¹ dla dobra swojej ma³ej i du¿ej 
Ojczyzny oraz ca³ego œwiata.

Anna Saj

Szko³a z klas¹
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Grudniowe 
Œwi¹teczne roœliny

Jemio³a

Jemio³a, roœlina o zielonych, skórzastych, zimotrwa³ych 
listkach i bia³ych, lepkich owocach, znana jest powszechnie 
jako paso¿yt. Roœnie na liœciastych i iglastych drzewach, 
czerpi¹c z nich wodê i sole mineralne. Ale przypisuje siê jej te¿ 
w³aœciwoœci magiczne i lecznicze.

Stara celtycka legenda g³osi, ¿e najstarszemu z kap³anów
w czasie snu zosta³a przekazana tajemnica sporz¹dzania leku
z rosn¹cej na dêbie jemio³y, któr¹ trzeba by³o œci¹æ z³otym 
mieczem. Ten lek uratowa³ plemiê zagro¿one straszn¹ 
chorob¹. Jemio³ê czczono w wielu krajach ró¿ni¹cych siê od 
siebie kultur¹ i obyczajami. Jej zbieraniu towarzyszy³ zawsze 
rytua³, a czas zbioru uzale¿niano od pogody, pory dnia i fazy 
ksiê¿yca. Nie mniej wa¿ne by³o miejsce, w którym ros³a. 
Zwolenników pogl¹du, ¿e paso¿yt, który zabiera drzewom 
¿yciodajne soki nie mo¿e byæ u¿yteczny, ripostowano
w nastêpuj¹cy sposób: to ziele czerpie si³y witalne od innych, 
ale nie zatrzymuje ich dla siebie, lecz przekazuje je
w magiczny sposób ludziom. Te magiczne w³aœciwoœci 
jemio³y to: przepêdzanie chorób i demonów, ochrona przed 
utrat¹ ¿yciowej energii, przynoszenie radoœci i szczêœcia.

Czy jemio³a rzeczywiœcie przynosi szczêœcie, czy jest to 
tylko wiara w jej magiczn¹ moc, trudno stwierdziæ. Nie mniej 
jednak do dziœ w wielu krajach, w tym w Polsce, w œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia zawiesza siê u sufitu lub nad 
wejœciowymi drzwiami zielone ga³¹zki jemio³y, ¿eby 
zapewni³y powodzenie i przyci¹ga³y dobre duchy, a nad 
³ó¿kiem chorego, aby przekazywa³y mu swoje si³y witalne. 
Sw¹ niezwyk³¹ moc jemio³a traci 6 stycznia, wtedy nale¿y j¹ 
usun¹æ z domu. Jemiole przypisywano równie¿ moc 
przekazywania wzajemnej ¿yczliwoœci i serdecznoœci, 
dlatego stary zwyczaj nakazuje poca³owanie ukochanej osoby 
stoj¹cej pod ni¹. W legendach zwi¹zanych z jemio³¹ 
wystêpuje z³ote narzêdzie do œcinania, st¹d chyba wzi¹³ siê 
zwyczaj jej z³ocenia u Czechów. Czesi s¹ zdania, ¿e poz³ocone 
listki oprócz szczêœcia przynosz¹ dobrobyt i przez ca³y rok 
nosz¹ w portfelach poz³ocone ga³¹zki, które wymieniaj¹

w Wigiliê, podobnie jak my ³uski z wigilijnego karpia.
W zio³olecznictwie wykorzystywane s¹ tylko m³ode, 

niezdrewnia³e ga³¹zki z liœæmi, które zbiera siê od grudnia do 
marca i suszy w temperaturze 25 stopni C. Jagody jemio³y s¹ 
truj¹ce! Zarówno wodne, jak i alkoholowe wyci¹gi z ziela 
jemio³y, po podaniu doustnym, obni¿aj¹ ciœnienie krwi. 
Niekiedy zalecane jest ich stosowanie przy krwawieniach. 
Jemio³a ma tak¿e zastosowanie w przemyœle kosmetycznym. 
Wyci¹g z jej ziela w po³¹czeniu z wyci¹gami innych roœlin 
wystêpuje w kremach i emulsjach ³agodz¹cych podra¿nion¹, 
wra¿liw¹ skórê. Poza dzia³aniem zmiêkczaj¹cym, preparaty te 
maj¹ dzia³anie dezynfekuj¹ce, przeciwzapalne i œci¹gaj¹ce. 
Zamykaj¹ rozszerzone pory, zatrzymuj¹ nadmierne 
wydzielanie ³oju i wyg³adzaj¹ skórê. Jemio³a ma te¿ 
zastosowanie w szamponach przeciw ³upie¿owych.

Poinsecja
Zwana popularnie gwiazd¹ betlejemsk¹, swoj¹ nazwê 

zawdziêcza boskiej mocy. Jak legenda g³osi, uboga 
meksykañska dziewczynka o imieniu Petia w dzieñ Wigilii 
sk³ada³a w kaplicy bukiet polnych chwastów. Wówczas sta³ 
siê cud, liœcie chwastów sta³y siê czerwone i piêkne niczym 
najpiêkniejsze kwiaty. By³y to liœcie poinsecji, od tego czasu 
nazywane kwiatami œwiêtej nocy. Nazwa i urok tej roœliny 
sprawi³y, ¿e coraz czêœciej jest ona ozdob¹ wigilijnego
i œwi¹tecznego sto³u. Gwiazda betlejemska przywêdrowa³a do 
Europy z Meksyku w 1834 roku, a jej popularnoœæ wci¹¿ 
zachêca hodowców do szukania nowych odmian. Na rynku 
jest dostêpna w wielu odcieniach barw: szkar³atnej, 
³ososioworó¿owej lub kremowobia³ej. Kolorow¹ rozetê 
tworz¹ liœcie, które otaczaj¹ skromne, zielonkawobia³e 
kwiatuszki. Poinsecja jest roœlin¹ krótkiego dnia, bo wtedy 
nastêpuje wybarwienie przylistków. Niczym piêkna kobieta 
jest kapryœna i wymagaj¹ca. Lubi wysok¹ temperaturê i obfite 
podlewanie, ale nie znosi bezpoœredniego nas³onecznienia, 
przesuszenia i zasolenia pod³o¿a. Po kwitnieniu przechodzi 
okres spoczynku, wtedy nale¿y j¹ œci¹æ na wysokoœæ 15 cm
i ograniczyæ podlewanie. Od maja rozpoczyna siê intensywny 
rozwój roœliny, by w grudniu znów zdobiæ œwi¹teczny stó³.

Bia³y sok wyp³ywaj¹cy z prze³amanych ga³¹zek jest bardzo 
truj¹cy! Jego wydzielanie mo¿na zatamowaæ, przypalaj¹c 
zapa³k¹ lub œwiec¹.

R.
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rozmaitoœci
Opowiadanie

Wigilijny poca³unek
Olej na patelni zaskwiercza³, kiedy wpad³a do niego s³ona 

kropla. Aga odrzuci³a trzymany w rêku widelec, który g³ucho 
odbi³ siê od œciany i z g³oœnym brzêkiem upad³ na stoj¹cy
w zlewozmywaku talerz. £zy pociek³y obficiej. Siêgnê³a na 
oœlep po kawa³ek papierowego rêcznika, usiad³a na taborecie
i starannie wytar³a twarz. -To bez sensu - myœla³a ugniataj¹c
w d³oni papierow¹ kulkê, która po chwili podzieli³a los 
widelca. - Po co to wszystko? Ta przywleczona do domu
i z trudem obsadzona w stojaku choinka.

Spojrza³a przez otwarte drzwi do pokoju. Pyszni siê teraz 
strojna w girlandy ³añcuchów, obwieszona bombkami, 
iskrz¹ca anielskim w³osem w œwietle pal¹cych siê lampek. 
Pod ni¹ bieleje prezent. Starannie zapakowana ksi¹¿ka. Nic 
specjalnego. Zwyczajny krymina³ z krzykliw¹ ok³adk¹, 
kupiony rano w przyp³ywie wisielczego humoru. 
Uœwiadomi³a sobie, ¿e nawet nie pamiêta autora. Jakiœ znany... 
Tytu³? Chyba coœ z b³¹dzeniem...

- Idiotko! Kogo ty chcesz oszukaæ? 
Sam¹ siebie?! Ten bigos, œledzie
w œmietanie, kompot z suszonych jab³ek!!

Przycisnê³a d³onie do uszu, jakby 
chcia³a odci¹æ siê od natrêtnego g³osu, 
który przecie¿ tkwi³ w niej samej. W tej 
chwili nienawidzi³a œwi¹t. Poci¹gnê³a raz 
i drugi nosem, jakimœ fragmentem 
œwiadomoœci rejestruj¹c podejrzan¹ woñ. 
- Nie! Jeszcze i to! Zerwa³a siê
i przewróci³a na drug¹ stronê solidnie 
przypalone dzwonka karpia.

Zacisnê³a zêby i postanowi³a nie 
poddawaæ siê ogarniaj¹cej j¹ chandrze.
W koñcu nie pierwszy raz spêdzi wigiliê 
sama. Ma w tym ju¿ wprawê! Odk¹d 
r o d z i c e  z g i n ê l i  w  w y p a d k u  
samochodowym, zerwa³a siê i tak ju¿ 
cienka wiêŸ z jedyn¹ ¿yj¹c¹ krewn¹ -  
siostr¹ matki, od lat mieszkaj¹c¹
w Australii. Zapewne obawia³a siê by 
siostrzenica nie za¿¹da³a od niej 
zaproszenia i nie zechcia³a przyjechaæ na sta³e... Samotnych 
staruszek mieszkaj¹cych w pobli¿u nie by³o. Aga wy³o¿y³a 
usma¿onego karpia na talerz, zanios³a do pokoju i ustawi³a na 
stole wœród innych wigilijnych przysmaków. W³¹czy³a 
magnetofon. Z ulg¹ stwierdzi³a, ¿e ciche dŸwiêki kolêd 
³agodz¹ jej nastrój. W nieco lepszym humorze przemy³a twarz 
i oczy zimn¹ wod¹, poprawi³a makija¿, fryzurê, zmieni³a 
sukienkê. Uwa¿nie popatrzy³a na swoje odbicie
w ³azienkowym lustrze, leciutko uœmiechnê³a siê, jakby 
chcia³a dodaæ sobie odwagi i zdecydowanym krokiem 
przesz³a do pokoju.. Dzwonek do drzwi zadŸwiêcza³
w momencie, kiedy dr¿¹c¹ nieco rêk¹, ze œwiadomoœci¹, ¿e 
robi coœ g³upiego, siêga³a po op³atek. Dzwonek zadŸwiêcza³ 
ponownie. Ostro i natarczywie. W otwartych drzwiach sta³a 
zap³akana s¹siadka z II piêtra.

- Pani Agnieszko, ja ... Proszê mi pomóc!! Nie znam tu 
nikogo...

- Co siê sta³o? Mo¿e pani wejdzie?

- Nie, nie. Mama ma jakiœ atak, tak ciê¿ko oddycha. Nie 
mogê siê dodzwoniæ do pogotowia. Wezwê taksówkê, ale ktoœ 
musi zostaæ z Adasiem. On ma przecie¿ dopiero trzy miesi¹ce! 
M¹¿ w rejsie!!! Pomyœla³am, ¿e mo¿e pani...

Aga siêgnê³a po wisz¹ce na wieszaku klucze od mieszkania. 
- Nie ma sprawy. Oczywiœcie, ¿e posiedzê przy ma³ym. Niech 
pani dzwoni po taksówkê...

- Nie potrzeba. Ja pani¹ zawiozê - na pó³piêtrze ukaza³ siê 
mê¿czyzna w okularach mieszkaj¹cy piêtro wy¿ej. - Ju¿ 
schodzê. Wezmê tylko kluczyki.

- O Bo¿e. Nie wiem jak mam dziêkowaæ!
- No ju¿. Niech pani nie p³acze. Wszystko bêdzie dobrze.
Aga przesiedzia³a w bujanym fotelu  prawie dwie godziny 

wpatrzona w œpi¹cego spokojnie Adasia, od czasu do czasu 
œmiesznie posapuj¹cego przez sen. W koñcu drzwi otworzy³y 
siê i do pokoju wesz³a uœmiechniêta s¹siadka.

- Wszystko dobrze - zaszepta³a od progu. - Ale postanowili 
zatrzymaæ mamê na obserwacji do jutra. Zaraz zrobiê kawy.

-No widzi pani? To doskona³a wiadomoœæ. Ale kawê 
wypijemy kiedy indziej. Teraz powinna 
pani odpocz¹æ. Proszê siê po³o¿yæ
i wszystkiego najlepszego z okazji œwi¹t. 
-No w³aœnie. Jest wigilia. Nie wypuszczê 
pani, dopóki nie podzielimy siê 
op³atkiem!

By³o po osiemnastej, kiedy Aga
z oci¹ganiem wsta³a od sto³u. Prawdê 
mówi¹c chêtnie posiedzia³aby nieco 
d³u¿ej. Znana jej zaledwie z widzenia 
pani Ala, opowiada³a bardzo ciekawe 
rzeczy o interesuj¹cym j¹ od jakiegoœ 
cza s u  n i e œ mia ³y m mê¿czy Ÿn i e
w okularach. Wiedzia³a, ¿e ma na imiê 
Rafa³ i czasami mia³a wra¿enie, ¿e j¹ 
obserwuje. Pani Ala jednak¿e coraz 
czêœciej zaczê³a zerkaæ na zegarek...

Na klatce schodowej by³o ciemno. Aga 
p r z e s u w a ³ a  r ê k ¹  p o  œ c i a n i e
w poszukiwaniu wy³¹cznika i omal nie 
krzyknê³a natrafiaj¹c na czyj¹œ d³oñ. Na 
szczêœcie œwiat³o zap³onê³o i niemal
w tej samej chwili znalaz³a siê

w ramionach Rafa³a. Odruchowo zaczê³a odpychaæ go od 
siebie.

- Nie broñ siê. Mia³em prawo ciê poca³owaæ.
- Bez mojej zgody? - zapyta³a nieco st³umionym g³osem. 

Serce zaczê³o jej mocno biæ.
- Spójrz w górê...
Uczepiona do lampy, na czymœ, co wygl¹da³o jak 

sznurowad³o, kiwa³a siê zielona jemio³a.
- Powiesi³eœ j¹ specjalnie dla mnie?
- To pani Ala podda³a mi ten pomys³. Mo¿emy powiesiæ j¹

u mnie! Tylko ¿e nie zd¹¿y³em przygotowaæ kolacji...
- Ja zd¹¿y³am. Je¿eli lubisz przypalonego karpia...
- Pomogê ci go odgrzaæ, pójdê tylko po prezent dla ciebie. 

W³aœciwie dwa, bo jeden czeka ju¿ od zesz³ego roku...
-Ja te¿ mam dla ciebie prezent - powiedzia³a Aga 

przypomniawszy sobie le¿¹c¹ pod choink¹ ksi¹¿kê Joe Alexa 
„Zm¹cony spokój pani labiryntu”.

Jagoda



Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
- to dla mojej rodziny szczególny czas. Ju¿ kilka tygodni przed œwiêtami zaczynaj¹ siê przygotowania. Im bli¿ej œwiat, tym atmosfera robi 

siê coraz bardziej nerwowa. Sprz¹tanie, gotowanie, pieczenie. Wielkie zakupy, których nikt nie lubi. Ka¿dy pragnie, ¿eby i te œwiêta by³y 
wyj¹tkowe i niepowtarzalne. Kto mo¿e, pomaga. Mieszkanie wype³nia siê zapachem siana, igliwia i potraw. Ubrana choinka po³yskuje mi³o
i ciekawie, jakby chcia³a powiedzieæ coœ w tajemnicy. Nerwowe odliczanie minut. Kiedy wreszcie przychodzi wigilijny wieczór, t³um goœci
w domu - zje¿d¿a siê ca³a rodzina. Ka¿dy czeka na kolacjê, po ca³ym dniu postu. Gdzie ta pierwsza gwiazda? Pismo Œwiête rozpoczyna 
czytanie najm³odszy w rodzinie.  PóŸniej op³atek, ¿yczenia i uœciski. Babcia zaczyna œpiewaæ kolêdy, wszyscy siê przy³¹czaj¹ (...).

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas, kiedy jesteœmy wszyscy razem. Zapominamy wtedy o problemach i k³opotach codziennoœci. Jesteœmy 
szczêœliwi. Kocham Bo¿e Narodzenie. To moje ulubione œwiêta!

Paulina Jarzyna kl. IIIE
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W tym roku szkolnym w Gimnazjum

w Koñskowoli, p. El¿bieta Owczarz

i p. Barbara Œwitka - Pomorska za³o¿y³y 

„Klub Ma³ego Ksiêcia”. Celem dzia³alnoœci 

Klubu jest rozszerzenie zainteresowañ 

uczniów oraz uaktywnienie m³odzie¿y 

poprzez ró¿norodn¹ pracê na rzecz szko³y

i œrodowiska. G³ównym zadaniem cz³onków 

klubu jest wydawanie szkolnej gazetki

„Gim - Kurier”. Ukaza³y siê ju¿ trzy 

numery, w których poruszyliœmy ró¿ne 

problemy szko³y i œrodowiska. Ponadto

w gazecie znajduje siê k¹cik matematyczny 

(opieka - p. H. Mrozek), strona „Nasza 

twórczoœæ”, humory i rozrywka.

R a z  w  m i e s i ¹ c u  o rg a n i z u j e m y  

czwartkowe spotkania, na które zapraszamy 

ciekawych ludzi. W paŸdzierniku goœciliœmy 

dziennikarza z Telewizji Pu³awskiej -

p. S³awomira Seredyna, który opowiada³ 

nam o swoich „pierwszych krokach” przed 

kamer¹. Dowiedzieliœmy siê wielu cennych 

rzeczy o zawodzie dziennikarza, o plusach

i minusach tej pracy. Takie spotkania 

wzbogacaj¹ nasz¹ wiedzê i rozwijaj¹ 

zainteresowania.

W listopadzie odby³ siê wieczór wró¿b 

andrzejkowych. Nasz Klub wspó³pracuje 

tak¿e z przedszkolem. Dziewczêta z klasy Ib, 

IIIc, IId  w ka¿dy pi¹tek odwiedzaj¹ 

przedszkolaków, aby poczytaæ im bajki. Na 

„Miko³aja” przygotowaliœmy naszym 

m³odszym kole¿ankom i  kolegom 

inscenizacjê „Królewna Œnie¿ka”, któr¹ 

wystawiliœmy dwukrotnie na deskach sceny 

w  G m i n n y m  O œ r o d k u  K u l t u r y

w dniu 9 grudnia. Obejrza³y j¹ dzieci

z przedszkoli z Koñskowoli, Skowieszyna, 

Po¿oga i Chrz¹chowa oraz uczniowie 

pierwszych klas wszystkich szkó³ z terenu 

gminy.

Katarzyna Sykut kl. Ib

Gwiazdka,
Pierwsza na niebie
Szczêœcia westchnienie
I czekanie
Na co?
Na kogo?
Miko³aj nie przyjdzie
Jesteœ ju¿ za du¿a
Mo¿e pod choinkê
Mama po³o¿y jakiœ drobiazg...

Na stole op³atek
Niewinna kruszynka chleba
¯yczenia
Niecodzienne brzmienie s³ów, kolêda
£za, ukradkiem otarta
I wieczerza
Mo¿e skromna i prosta
Ale jedyna
Niepowtarzalna
Jeszcze jedno nakrycie
Nie zapomnij!
Zaczekajmy chwilê
Na goœcia niespodziewanego
Mo¿e przyjdzie
Usi¹dzie dope³ni tradycji

Magiczna pora
Narodzenia cud
Czy zmieni nas?
Czy zmieniæ zdo³a?

Magdalena Kozak IIId

Betlejemska noc
Przysz³a...
Oz³oci³a szare mury,
Dobroci¹ wzesz³a nad œwiatem
Przynios³a radoœæ i pokój
Na sianku po³o¿y³a
Bieluœki jak mleko
Op³atek - Dobr¹ Nowinê
Utuli³a wszystkie ¿ale
Nadziejê wla³a w serce
Rzek³a mi cicho:
B¹dŸ dobrym cz³owiekiem.

S. Jêdrak kl.IIIc

W r a m a c h  r e a l i z a c j i  p r o g r a m u  
profilaktycznego w naszym gimnazjum 
odby³ siê konkurs miêdzyprzedmiotowy 
"ABC zdrowia i profilaktyki", którego celem 
b y ³ o  r o z w i j a n i e  z a i n t e r e s o w a ñ :  
b i o l o g i c z n y c h ,  p r z y r o d n i c z y c h
i chemicznych, a tak¿e integracja ró¿nych 
dziedzin nauki oraz kszta³towanie postaw 
prozdrowotnych.  Konkurs przebiega³
w trzech etapach.  W I etapie (18.11.2003 ) 63 
uczn iów rozwi¹zywa ³o  20  zadañ  
tekstowych. 18 uczniów, które uzyska³y 80% 
poprawnych odpowiedzi przesz³o do
II etapu, w którym pracowali w grupach. 
Ka¿da grupa otrzyma³a zestaw szeœciu 
problemowych pytañ. Najlepsze 3 grupy 
przesz³y do III etapu (25.11.2003), w którym 
rozwi¹zywali przez 15 minut krzy¿ówkê
z  h a s ³ e m .  L a u r e a t a m i  z o s t a l i :
I miejsce Katarzyna Kowalska kl. IIIA,
II - Paulina Jêdrak kl. IIIE, III - Agnieszka 
Wyroœlak kl. IB

Konkurs przygotowa³y:
Joanna Kopiñska,

Ma³gorzata Matraszek,
Izabela Czerwonka



mleczkiem z piersi wykarmi³a,
piosenki œpiewa³a.
Teraz jesteœ dzieckiem m¹drym
- tak nale¿y s¹dziæ
czego nie wiesz - mamy pytaj
KTO PYTA NIE B£¥DZI!
Jeœli rodzice nie zrobi¹ tego sami - nie wyjaœni¹ dziecku 

problemu w przystêpny sposób - istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e 
kolega opowie historyjkê o nasionku p³ywaj¹cym
w herbacie. „Mama wypi³a taka herbatkê i w jej brzuszku pojawi³ 
siê dzidziuœ”.

Nie bójmy siê u¿ywaæ fachowych s³ów, nazywaj¹c intymne 
czêœci cia³a. Znacznie gorzej bêdzie, jeœli rodzice zignoruj¹ fakt 
istnienia tych s³ów. Wtedy malec pozna je (czasem z ma³o 
wyszukanym komentarzem na temat ich przeznaczenia) lub ich 
wulgarne odpowiedniki od starszych kolegów.

Szeœciolatek zaczyna pytaæ, sk¹d bierze siê nasionko i jak tatuœ 
przekazuje nasionko mamusi, skoro dawniej us³ysza³: „tatuœ da³ 
mi nasionko, z tego nasionka ros³eœ w moim brzuszku przez
9 miesiêcy. Potem przez specjalny otwór wyszed³eœ na 
zewn¹trz”. Kiedy bêdziemy mówili o roli ojca w przekazywaniu 
nasionka, nie zapomnijmy powiedzieæ o uczuciach ³¹cz¹cych 
matkê i ojca, potrzebie rodzinnej wiêzi. Dziecko ma zrozumieæ, 
dlaczego akurat tej osobie ojciec przekazuje nasionko i ¿e 
pocz¹tkiem powstania rodziny, a potem jej powiêkszenia jest 
mi³oœæ, szacunek i chêæ bycia razem.

Zatem czas mo¿e przestaæ opowiadaæ „bajki” dzieciom - 
œmia³o! Nie istnieje dzieciêcy seksualizm: dziecko uczy siê 

kojarzenia i staje siê istot¹ seksualn¹ w okresie 
dorastania.

Wszystko to s¹ dziwne bajki,
opowiastki takie.

Dzieci rodz¹ siê zwyczajnie,
nie rosn¹ pod krzaczkiem.
Rozmowy takie nie musz¹ byæ 

trudne, pod warunkiem, ¿e 
przygotujemy siê do nich
i pozbêdziemy niepotrzebnego 
za¿enowania.

Katarzyna Suszek
nauczyciel wychowania do 

¿ycia
w rodzinie

To odwieczne jest pytanie, które trapi dzieci.
Sk¹d siê wzi¹³em? Co siê sta³o, ¿e jestem na œwiecie?
Doœæ d³ugo, bo niemal do po³owy drugiego roku ¿ycia, dziecko 

nie zauwa¿a, ¿e nie wszyscy ludzie s¹ tak samo zbudowani. 
Przychodzi jednak czas, ¿e chce siê dowiedzieæ, jaka jest ró¿nica 
miêdzy cia³em dziewczynki i ch³opca. T³umaczenia rodziców 
czêsto nie wystarczaj¹, gdy¿ dzieci chc¹ zobaczyæ to, o co pytaj¹. 
Warto wiêc poszukaæ w ksiêgarni prostej, ilustrowanej ksi¹¿ki
o budowie ludzkiego cia³a, gdzie na obrazkach pokazano ró¿nice 
miêdzy ch³opcem, a dziewczynk¹, kobiet¹, a mê¿czyzn¹. 
Pomo¿e ona unaoczniæ dziecku ten problem i zaspokoi jego 
naturaln¹ ciekawoœæ. Kiedy z wasz¹ pomoc¹ uzyska odpowiedŸ 
na wszystkie pytania dotycz¹ce ludzkiego cia³a, zainteresuje siê 
innym tematem. Dochodzi jeszcze do tego bardzo wa¿na sprawa, 
jakim jêzykiem operowaæ, by dziecko zrozumia³o nasze 
odpowiedzi. „Sk¹d siê wzi¹³em?” interesuje ju¿ czterolatka. Nie 
oczekuje  j ednak  zby t  szczegó³owej  odpowiedz i
i ca³kowicie zadawala go stwierdzenie: „z brzuszka mamy”.

Mama ziarnko twego ¿ycia pod sercem nosi³a,
a ty ¿y³eœ w brzuszku mamy
zwiniêty jak œlimak.
Dopiero piêciolatek bêdzie docieka³: „ale jak tam wszed³em

i którêdy wyszed³em?” Z tymi pytaniami nie odsy³ajmy dziecka 
do babci i taty, nie odraczajmy odpowiedzi w nieskoñczonoœæ
i nie próbujmy przekonywaæ dziecka, ¿e powiemy mu wszystko, 
jak bêdzie starsze. Ju¿ teraz odpowiedzmy na pytania w prosty 
sposób nie wchodz¹c w zawi³oœci anatomiczne. Mo¿emy 
porównaæ rozwój cz³owieka do roœliny, która rozwija siê
z nasionka. Swoimi wypowiedziami nie wychodŸmy zbyt daleko 
poza obszar zainteresowañ dziecka.

Tak miesiêcy przesz³o dziewiêæ,
a ty ros³eœ przecie¿,
a¿ zrobi³o ci siê ciasno
chcia³eœ byæ na œwiecie.
Mama czu³a, jak siê ruszasz
- niecierpliwy by³eœ.
Posz³a mama do szpitala,
tam siê urodzi³eœ.
By³eœ taki œmieszny, ma³y
jak lalka - nagusek.
Na pami¹tkê ¿ycia w mamie
jeszcze masz pêpuszek.
Potem mama ciê tuli³a
do snu ko³ysa³a
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Przekroczenie po raz pierwszy w ¿yciu progów przedszkola jest 
dla ka¿dego dziecka du¿ym prze¿yciem. Zarówno te bardziej œmia³e, 
jak i te pe³ne lêku, bo zostawione po raz pierwszy wœród pañ i dzieci 
zupe³nie sobie nie znanych, powinny od pierwszej chwili w tym 
nowym dla siebie œrodowisku poczuæ siê dobrze. „Przedszkole nie 
jest przechowalni¹ dzieci” mówi doœwiadczony ju¿, od wielu lat ten 
sam zespó³  nauczycieli po¿owskiego przedszkola tj. panie: Anna 
Kaliszczuk, Krystyna Kuœmierz, Jolanta Karaœ i Barbara Pytlak 
pracuj¹ce pod kierunkiem dyrektorki p. Krystyny Sadurskiej. Co 
wiêcej s³owa te od dawna ju¿ odzwierciedlaj¹ dzia³alnoœæ kadry 
pedagogicznej przedszkola w Po¿ogu, która nie tylko stwarza 
dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki, ale jest otwarta 
na potrzeby œrodowiska i rodziców, oraz ma wypracowane w³asne 
tradycje i zwyczaje. Oczywiœcie rodzice i dziadkowie przychodz¹c 
na ró¿ne liczne uroczystoœci  maj¹ wgl¹d w pracê nauczycielek ze 
swoimi pociechami, ale to nie wszystko. Panie pracuj¹ce w ZPO
w Po¿ogu postara³y siê, aby nie tylko dziecko, ale i ca³a jego rodzina 

Ca³a rodzina „chodzi” do przedszkola „chodzi³a do przedszkola”. W jaki sposób? Otó¿ wydaj¹ w³asn¹ 
gazetkê „Moje Przedszkole w Po¿ogu” -  czasopismo dla dzieci
i rodziców, opracowane w ten sposób, aby dzieci wspólnie
z rodzicami przegl¹da³y je, uzupe³nia³y i czyta³y. Oprócz wielu 
ciekawych zadañ dla dzieci takich jak  kolorowanki, rebusy, proste 
matematyczne zadania, s¹ w nim rozliczne porady dla rodziców 
pomagaj¹ce w prawid³owym wychowywaniu w³asnych pociech,
a tak¿e wszelkie og³oszenia przedszkolne. Czasopismo wychodz¹ce 
raz na kwarta³ i opracowane zgodnie z por¹ roku, zawiera równie¿ 
ciekaw¹ rubrykê pt. „Co ju¿ umiemy” pozwalaj¹c¹ na utrwalenie
w domu poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek. Przedszkole 
w Po¿ogu dba równie¿ o to, aby rodzice nie czuli siê osamotnieni ze 
swoimi problemami wychowawczymi. Chêtnie udostêpnia artyku³y 
i opracowania oparte na literaturze pedagogicznej. Prowadzone
w ten sposób formy wspó³pracy z rodzicami, jak twierdz¹ panie 
nauczycielki ZPO w Po¿ogu, zacieœni³y wiêzi emocjonalne dzieci
z najbli¿szymi osobami.

El¿bieta Pytka
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Powiatowy Dzieñ Kultury
Tegoroczny Powiatowy Dzieñ Kultury (21 listopada) 

obchodzony by³ równie uroczyœcie jak w latach ubieg³ych.  
Mniej by³o równie¿ gmin, które na przygotowanych w Domu 
Chemika stoiskach prezentowa³y w³asn¹ twórczoœæ. Czym
w tym roku chwali³a siê Gmina Koñskowola? Ozdob¹ 
naszego stoiska by³y piêknie haftowane serwetki, serwety
i obrusy - dzie³a pañ: E. Tusiñskiej, B. Filipowskiej, Z. Siwiec
i H. Kozak. Oko zwiedzaj¹cych przyci¹ga³y równie¿ obrazy - 
p U. Sykut i M. Paneckiej, numery „Echa” i koñskowolskie 
widokówki. Na szczególne s³owa uznania zas³uguje gmina 
¯yrzyn, której stoisko zachwyca³o kolorowymi, tkanymi 
rêcznie chodnikami, ciekawymi ikebanami, pomys³ow¹ 
dekoracj¹ i ... talerzami pe³nymi ró¿norodnych, pachn¹cych 
ciast. Równie smacznych jak œwie¿y chleb z domowym 
smalcem serwowany przez Gminê W¹wolnica. Po wrêczeniu 
nagród i dyplomów zas³u¿onym w dziedzinie kultury 
twórcom przysz³a kolej na czêœæ artystyczn¹. Wœród 
wykonawców nie zabrak³o kabaretu „Onufry” z Koñskowoli. 
Jego spektakl p.t. „Pech” zosta³ przez widzów przyjêty
z du¿ym aplauzem.

Dzieñ Starszego Cz³owieka
Tradycyjnie ju¿ Dzieñ Starszego Cz³owieka (23 listopada) 

w Koñskowoli obchodzony by³ bardzo uroczyœcie. W tym 
dniu Gminny Oœrodek Kultury goœci³ seniorów i seniorki
z ca³ej gminy, którzy po uroczystej mszy w koœciele 
parafialnym zawitali w jego progi. Œwiêtuj¹cych zaszczycili 
swoj¹ obecnoœci¹: przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata 
Szpyra, kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Marta Kozak 
oraz przedstawiciele powiatowej organizacji Zwi¹zku 
Emerytów i Rencistów ze sztandarem. Zaproszeni goœcie 
skierowali pod adresem ludzi starszych  wiele ciep³ych s³ów, 
po³¹czonych z ¿yczeniami. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³a czêœæ 
artystyczna, podczas której z ciekawym programem s³owno - 
muzycznym (nie zabrak³o dedykacji skierowanych pod 
adresem konkretnych osób) wyst¹pi³ zespó³ „Œpiewaj¹cy 
Seniorzy”. Równie¿ jak co roku, kabaret „Onufry” uœwietni³ 
uroczystoœæ specjalnie w tym celu przygotowanym 
premierowym spektaklem. Tym razem by³y to wiersze 
Leopolda Staffa przeplatane znanymi i lubianymi piosenkami 

o jesieni. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wspóln¹ herbatk¹
i ciastem upieczonym przez cz³onkinie ko³a Zwi¹zku 
Emerytów i Rencistów, przy której wszyscy uczestnicy 
spotkania mogli swobodnie porozmawiaæ i powspominaæ 
dawne czasy. Nad ca³oœci¹  imprezy z powodzeniem czuwa³a 
w tym roku p. Halina Murat.

Miko³aj w Koñskowoli
6 grudnia w Gminnym Oœrodku Kultury nie mog³o 

zabrakn¹æ œw. Miko³aja. Co prawda nie przyjecha³ saniami 
zaprzê¿onymi w renifery, bo zima jeszcze nie nadesz³a, ale 
worka z rozlicznymi niespodziankami i „s³odkoœciami” nie 
zapomnia³. G³ówn¹ atrakcj¹ w tym dniu by³o widowisko 
muzyczne „Bal z Miko³ajem”, przygotowane przez aktorów 
„Sceny Juno”. I jak na prawdziwy bal przysta³o, bawili siê 
wszyscy - zarówno aktorzy, jak i zapraszane do wspólnych 
wystêpów dzieci. Chwilami na scenie by³o bardzo t³oczno, 
kiedy na przyk³ad „wjecha³” na ni¹ ¿ywy poci¹g, którego 
wagony stanowi³y prawie wszystkie dzieci z widowni. 
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ szczudlarz. Jego d³ugie nogi  
stanowi³y wspania³y tunel dla poci¹gu. Ogromne brawa 
otrzyma³ równie¿ brawurowy taniec diab³a. Jak by³o? Weso³o, 
kolorowo i œwi¹tecznie. Wystarczy popatrzeæ na zachwycone
i rozeœmiane buŸki naszych milusiñskich. Œwiêty Miko³aj
w Koñskowoli jest zawsze mile widziany. Szkoda, ¿e pokazuje 
siê tylko raz do roku...

E.P.

Stoisko Gminy Koñskowola

„Œpiewaj¹cy Seniorzy” - Seniorom



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 1313

SUE  TOWNSEND (ur. 1946) jest autork¹ znanej na ca³ym œwiecie 
serii opowieœci o Adrianie Mole'u, rozpoczêtej jego „Sekretnym 
Dziennikiem” .  Wyznania zakompleksionego nastolatka
o wygórowanych ambicjach by³y bestsellerami w latach 
osiemdziesi¹tych i doczeka³y siê przek³adów na 34 jêzyki. £¹czny 
nak³ad wszystkich czêœci Dziennika wyniós³ 8 milionów 
egzemplarzy, na ich kanwie powsta³ serial telewizyjny i radiowy,
a tak¿e sztuka teatralna.
„Adrian Mole: czas cappuccino” - w³adzê w Wielkiej Brytanii 
przejmuje Partia Pracy, natomiast Adrian Mole odkrywa
z przera¿eniem, ¿e zaczynaj¹ wypadaæ mu w³osy. Skoñczy³ 
trzydzieœci lat, jest samotnym ojcem oraz szefem kuchni
w podupadaj¹cej restauracji. Wci¹¿ nie mo¿e siê uporaæ ze swoj¹ 
zwariowan¹ rodzin¹, a w dodatku nieustannie drêcz¹ go zasadnicze 
pytania: Czy potrafi byæ dobrym ojcem? Czy viagra to oszustwo? 
Dlaczego BBC nie chce zrealizowaæ jego serialu komediowego
o seryjnym mordercy? Jednym s³owem Adrian Mole jest w swoim 
¿ywiole!

MAJGULL  AXELSSON (ur. 1947) jest autork¹ powieœci 

„Kwietniowa czarownica”, œwiatowego bestsellera, nagrodzonego 
najwa¿niejszym szwedzkim wyró¿nieniem literackim Augustpriset. 
W Szwecji Axelsson znana jest równie¿ ze swych tekstów 
publicystycznych.
„Daleko od Niflheimu” - za tê powieœæ otrzyma³a presti¿ow¹ 
nagrodê Moi Martinson. Niflheim to mitologiczne skandynawskie 
piek³o. Filipiny, gdzie w szwedzkiej ambasadzie pracuje 
czterdziestokilkuletnia Cecylia, wydaj¹ siê bardzo od niego odleg³e. 
Jednak pewnego dnia wybucha miejscowy wulkan Pinatubo; Cecylia 
niemal cudem uchodzi z ¿yciem, wraz z ni¹ kierowca z ambasady, 
eskortowany do szpitala szwedzki wiêzieñ, ma³a dziewczynka
i filipiñski rebeliant, ziej¹cy nienawiœci¹ do bia³ych. Szwecja, do 
której bohaterka wraca, aby towarzyszyæ umieraj¹cej matce, wydaje 
siê po tych prze¿yciach istnym rajem. Lecz pojêcia raju i piek³a s¹ 
wzglêdne; powrót do domu to dla Cecylii zejœcie do Niflheimu -
w g³¹b prywatnego piek³a wyrzutów sumienia i bolesnych 
wspomnieñ m³odoœci.

EWA  NOWAK jest pedagogiem-terapeut¹. Jej felietony, 
opowiadania i odpowiedzi na listy mo¿na czytaæ m.in.
w pismach: „Cogito” „Victor”, „Junior”.
„Krzywe 10” to trzecia powieœæ Ewy Nowak. Tym razem autorka 
zabiera nas na Mazury, gdzie grupa nastolatków spêdza wakacje. Ta 
m¹dra i pogodna ksi¹¿ka pozwala nam podpatrzeæ, jak wspó³czesna 
m³odzie¿ radzi sobie z mi³oœci¹, prawd¹, przyjació³mi oraz w³asnymi 
rodzicami. Wkrótce nak³adem wydawnictwa Egmont uka¿e siê 
kolejna, tak¿e wakacyjna powieœæ pt. „Lawenda w chodakach”. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Koñskowoli goœci³a
w swoich progach (12 listopada br.) dyrektorów miejsko-
gminnych i gminnych bibliotek oraz kierowników filii 
bibliotecznych z terenu powiatu pu³awskiego, na seminarium 
szkoleniowym zorganizowanym przez Powiatow¹ Bibliotekê 
Publiczn¹ w Pu³awach. My, jako gospodarze szkolenia, 
staraliœmy siê zapoznaæ nasze kole¿anki z prac¹ biblioteki
i Gminnego Oœrodka Kultury oraz pokazaæ formy pracy jakie 
tu realizujemy. Spotkanie prowadzi³a pani dyrektor PBP 
Teresa Usarek, wspomaga³a j¹ instruktor WBP w Lublinie 
Ma³gorzata Pieczykolan. Dyrektor GOK - Bo¿enna Furtak, 
wyra¿aj¹c zadowolenie z obecnoœci goœci, bardzo 
szczegó³owo zaprezentowa³a formy pracy naszego Oœrodka 
Kultury oraz wspó³pracê z bibliotek¹, w³¹czon¹ w struktury 
GOK-u. Nastêpnie przywita³a i przedstawi³a zebranym 
bibliotekarzom mieszkañca naszej Koñskowoli, p. Jana 
Bia³ow¹sa, wspó³pracuj¹cego z redakcj¹ „Echa Koñskowoli”. 
Biblioteka zaprosi³a p. Jana Bia³ow¹sa na spotkanie autorskie, 
dotycz¹ce wojennych wspomnieñ, a promuj¹ce Jego now¹ 
ksi¹¿kê - „Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 
roku”, wydan¹ sumptem autora w bie¿¹cym roku. 
Bibliotekarze mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê
z wojennymi prze¿yciami autora na Kresach i kupienia 
ksi¹¿ki do zbiorów swoich bibliotek.

W trakcie spotkania zaprezentowaliœmy naszym 
goœciom monta¿ s³owno-muzyczny „Ocaliæ od 
zapomnienia” dot. 50 rocznicy œmierci K.I. 
Ga³czyñskiego, w wykonaniu uczniów z Gimnazjum
w Koñskowoli. Monta¿ przygotowa³y panie: Genowefa 
Flis, nauczycielka jêzyka polskiego z Gimnazjum
i Teresa Dymek, bibliotekarka z naszej biblioteki. Na 
scenie wyst¹pi³a te¿ dzieciêca grupa taneczna 

Goœcili u nas „Fantazja”, pracuj¹ca przy GOK pod kierunkiem p. Olgi 
Olchowik-Mroczek.

Uczestnicy szkolenia obejrzeli bibliotekê, która po 
przebytym niedawno remoncie, budzi, wydaje nam siê, mi³e 
odczucia. Wymienione okna, pomalowane œwie¿o œciany, 
b³êkitne wertikale i nowe oœwietlenie sprawiaj¹ estetyczne 
wra¿enie.

Wœród napiêtego programu szkolenia nie zabrak³o te¿, jak¿e 
wa¿nych dla bibliotekarzy, fachowych porad i wymiany 
doœwiadczeñ dotycz¹cych pracy w bibliotece. Mieliœmy tak¿e 
mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z nowoœciami wydawniczymi na 
rynku ksiêgarskim, przygotowanymi przez pracownika 
Dzia³u Dystrybucji i Zakupu Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Lublinie. Omawialiœmy bie¿¹ce sprawy 
bibliotek, zwi¹zane miêdzy innymi z reklasyfikacj¹ zbiorów, 
p l a n o w a n i e m  p r a c y  b i b l i o t e k  n a  r o k  2 0 0 4 ,  
wspó³zawodnictwem bibliotek na najaktywniejsz¹ bibliotekê 
publiczn¹ województwa lubelskiego (2003-2004), 
komputeryzacj¹ bibliotek i dostêpem ich do internetu.

Bo¿ena Rybaniec - kierownik GBP

Pan Jan Bia³ow¹s wspomina wojenne prze¿ycia
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BANK  SPÓ£DZIELCZY
w KOÑSKOWOLI

*   „SUSZOWY”
- udzielany w okresie od 1 wrzeœnia do 31 grudnia 

2003
- przedmiotem kredytowania s¹ œrodki do produkcji 

rolnej
- okres sp³aty do 12 miesiêcy
- sta³a stopa procentowa 8%
- wysokoœæ kredytu - 400 z³. na 1 ha u¿ytków 

rolnych
- obowi¹zek rozliczenia minimum 50% kwoty 

kredytu.

«Kto siê zaleca w adwenta, ten bêdzie mia³ ¿onê na œwiêta.

«W œwiêto Barbarki (4.12.) najlepsze tarki.

«Œwiêta £ucja (13.12.) dnia przykróca.

«Wigilia piêkna a jutrznia jasna - bêdzie stodo³a ciasna.

«Zielone Gody - bia³a Wielkanoc, a bia³e Gody - zielona 

Wielkanoc

«W dzieñ œw. Szczepana rzucaj¹ owsem w kap³ana.

GRUDNIOWI  SOLENIZANCI

WYDAWCA: GMINNY OŒRODEK KULTURY

Redakcja:

Bo¿enna Furtak (redaktor naczelny),

Teresa Dymek, El¿bieta Pytka,

Rysunki: El¿bieta Urbanek

Zdjêcia: Teresa Or³owska

Stali wspó³pracownicy: Genowefa Flis, Ma³gorzata Szpyra,

Jan Bia³ow¹s

Adres redakcji: Gminny Oœrodek Kultury, 24-130 Koñskowola,

ul. Lubelska 93, tel. 88-162-69, e-mail: gok_konskowola@post.pl

Sk³ad i druk: Drukarnia ELKO w Koñskowoli

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, adiustacji 

materia³ów i zmiany tytu³ów.

Dagmara (20.12.) - imiê ¿eñskie skandynawskiego pochodzenia 
(duñskiego).

Jego pierwsze znaczenie z celtyckiego - dago - znaczy dobry oraz ze 
starego wys³owienia niemieckiego - mari - s³awny. Przypuszcza siê te¿, i¿ 
imiê to jest skandynawskim odpowiednikiem s³owiañskiego imienia 
Dragomir(a), co znaczy Drag- drogi oraz  - mir - pokój, które przesz³o w XIII 
w. z Czech do Danii.

Przez literaturê skandynawsk¹ imiê Dagmara zosta³o spopularyzowane
w Niemczech pod koniec XIX w. W Polsce nale¿y do nowszych imion i
w ostatnich kilkudziesiêciu latach bywa nadawane. Zdrobnienia: Dagmarka, 
Dagusia.

Tomis³aw (21.12.) - s³owiañskie imiê mêskie z³o¿one z dwóch cz³onów, 
Tomi - drêczyæ oraz s³aw - s³awa. W Polsce odnotowane od XII w.(1198 r.), 
póŸniej rzadko spotykane. Pojawia siê czêœciej w XIX w., kiedy to nast¹pi³ 
nawrót do starych imion s³owiañskich. Dziœ bardzo rzadko nadawane ale siê 
spotyka np.; Tomis³aw Tajner - skoczek narciarski, syn trenera Adama 
Ma³ysza. Zdrobnienia: Tomi, Tomiœ.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Na terenie naszej gminy mia³y miejsce zdarzenia:

• W nocy 10/11.10.2003 r. w Stoku sprawca dokona³ 

kradzie¿y 200 sztuk drzewek wiœni.

• W okresie 4 - 5.11.2003 r. w Po¿ogu Nowym mia³a miejsce 

kradzie¿ 400 sztuk sadzonek krzewów  czerwonej porzeczki.

• W dniu 7.11.03 r. o godz.22.30 w barze „Zag³oba”

w Koñskowoli przy ul. Po¿owskiej zosta³ skradziony telefon 

komórkowy marki Samsung.

• Miêdzy 8 - 12.11.2003 r. w Koñskowoli na ul. Rynek 

dokonano kradzie¿y znaku drogowego nr B 36 wraz ze 

s³upkiem.

• W nocy 19/20.11.03 r. we Wronowie sprawcy w³amali siê 

do sklepu spo¿ywczo-przemys³owego i skradli alkohol oraz 

papierosy.

• W nocy 22/23.11.03 r. w Koñskowoli na ul. Lubelskiej 

zosta³a dokonana kradzie¿ z w³amaniem do kiosku, sk¹d 

zosta³y skradzione s³odycze.

• Ponadto zaistnia³y przestêpstwa drogowe podczas których 

zatrzymano trzech nietrzeŸwych rowerzystów.

Posterunek Policji prosi ewentualnych œwiadków o pomoc

w sprawie ustalenia sprawców przestêpstw.

Próchniak Karolina 91 Wronów
Murat Stanis³aw 85 M³ynki
Polak Henryk 85 Wronów
Sykut Zygmunt 86 Koñskowola
Wiejak Stanis³aw 56 Chrz¹chówek

Z notatnika POLICJANTA

Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli
24-130 Koñskowola, ul. Lubelska 91 a
tel. (081) 881 62 19
e-mail: bs@koñskowola.pl.www.bankbps.pl

*   „ŒWI¥TECZNY”
- udzielany w okresie od  1 GRUDNIA

do 31 STYCZNIA ka¿dego roku
- wysokoœæ kredytu od 500 do 5 000 z³
- okres sp³aty do 12 miesiêcy
- sta³a stopa procentowa w wysokoœci 10,5%
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1 so ŒWIÊTO PRACY   Józefa, Jeremiego
2 n Zygmunta, Anatola
3 pn KONSTYTUCJI 3 MAJA   Marii, Antoniny

9 n Grzegorza, Bo¿ydara

16 n Szymona, Andrzeja

23 n Iwony, Dezyderiusza

30 n ZIELONE ŒWI¥TKI   Feliksa, Ferdynanda

4 wt Moniki, Floriana
5 œr Ireny, Waldemara
6 cz Filipa, Jakuba
7 pt Benedykta, Ludmi³y
8 so Stanis³awa, Lizy

10 pn Izydora, Antoniny
11 wt Igi, Miry
12 œr Pankracego, Dominika
13 cz Serwacego, Roberta
14 pt Bonifacego, Macieja
15 so Zofii, Nadziei

17 pn S³awomira, Weroniki
18 wt Eryka, Aleksandry
19 œr Miko³aja, Piotra
20 cz WNIEBOWST¥PIENIE   Bernarda, Aleksandra
21 pt Wiktora, Tymoteusza
22 so Heleny, Wies³awy

24 pn Joanny, Zuzanny
25 wt Grzegorza, Urbana
26 œr DZIEÑ MATKI Filipa, Pauliny
27 cz Jana, Juliusza
28 pt Justyny, Jaromira
29 so Magdaleny, Teodozjii

31 pn Anieli, Kamili

1 wt DZIEÑ DZIECKA  Jakuba, Konrada
2 œr Erazma, Marianny
3 cz Leszka, Klotyldy
4 pt Franciszka, Karola
5 so Walerii, Bonifacego

7 pn Roberta, Wies³awa
8 wt Medarda, Maksyma
9 œr Pelagii, Felicjana

11 pt Barnaby, Feliksa
12 so Jana, Onufrego

14 pn Elizy, Bazylego
15 wt Jolanty, Wita
16 œr Aliny, Justyny
17 cz Laury, Alberta
18 pt Marka, El¿biety
19 so Gerwazego, Protazego

21 pn Alicji, Marty
22 wt Paulina, Tomasza
23 œr DZIEÑ OJCA   Wandy, Zenona
24 cz Jana, Danuty
25 pt Wilhelma, £ucji
26 so Paw³a, Jana

28 pn Leona, Ireneusza
29 wt Piotra, Paw³a
30 œr Emilii, Lucyny

6 n Norberta, Pauliny

10 cz BO¯E CIA£O   Bogumi³a, Ma³gorzaty

13 n    Antoniego, Lucjana

20 n Bogny, Florentyny

27 n    Maryli, W³adys³awa

DNI KOÑSKOWOLI   
DNI KOÑSKOWOLI   
DNI KOÑSKOWOLI

DOD w WODR

1 cz Haliny, Mariana
2 pt Jagody, Urbana
3 so Anatola, Jacka

5 pn Karoliny, Antoniego
6 wt Dominiki, £ucji
7 œr Cyryla, Metodego
8 cz El¿biety, Edgarda
9 pt Weroniki, Zenona
10 so Amelii, Filipa

12 pn Jana, Brunona
13 wt Andrzeja, Kingi
14 œr Kamila, Stelli
15 cz Henryka, W³odzimierza
16 pt Mariki, Benity
17 so Anety, Bogdana

19 pn Wincentego, Marcina
20 wt Czes³awa, Hieronima
21 œr Daniela, Diany
22 cz Marii, Magdaleny
23 pt Brygidy, Apolinarego
24 so Kingi, Krystyny

26 pn Anny, Miros³awy
27 wt Julii, Natalii
28 œr Wiktora, Innocentego
29 cz Olafa, Marty
30 pt Julity, Ludmi³y
31 so Heleny, Ignacego

4 n Teodora, Malwiny

11 n Benedykta, Olgi

18 n    Karoliny, Szymona

25 n Krzysztofa, Jakuba

ŒWIÊTO RÓ¯

LIPIECLIPIECLIPIEC
1 n Nadziei, Justyna

8 n Cypriana, Emiliana

15 n WNIEBOWZIÊCIE NMP Marii, Daniela

22 n Cezarego Marii

29 n Jana, Sabiny

2 pn Kariny, Gustawa
3 wt Lidii, Nikodema
4 œr Dominika, Protazego
5 cz Oswalda, Stanis³awy
6 pt Jakuba, S³awy
7 so Doroty, Kajetana

9 pn Romana, Romualda
10 wt Borysa, Wawrzyñca
11 œr Ligii, Zuzanny
12 cz Klary, Lecha
13 pt Diany, Hipolita
14 so Alfreda, Maksymiliana

16 pn Rocha, Joachima
17 wt Jacka, Anity
18 œr Ilony, Heleny
19 cz Boles³awa, Juliana
20 pt Bernarda, Sobies³awa
21 so Joanny, Kazimiery

23 pn Ró¿y, Apolinarego
24 wt Jerzego, Bart³omieja
25 œr Luizy, Ludwika
26 cz Marii, Teresy
27 pt Moniki, Józefa
28 so Patrycji, Augustyna

30 pn Ró¿y, Szczêsnego
31 wt Rajmunda, Bohdana

200420042004
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1 œr Bronis³awy, Idziego
2 cz Juliana, Stefana
3 pt Izabeli, Szymona
4 so Lilianny, Rozalii

6 pn Beaty, Eugeniusza
7 wt Reginy, Melchiora
8 œr Marii, Rados³awa
9 cz Piotra, Sergiusza
10 pt £ukasza, Miko³aja
11 so Jacka, Dagny

13 pn Eugenii, Aureliusza
14 wt Roksany, Bernarda
15 œr Albina, Nikodema
16 cz Edyty, Kornela
17 pt Franciszka, Justyny
18 so Irmy, Ireny

20 pn Filipiny, Eustachego
21 wt Mateusza, Jonasza
22 œr Tomasza, Maurycego
23 cz Tekli, Bogus³awa
24 pt Gerarda, Teodora
25 so Aurelii, W³adys³awa

27 pn Damiana, Kosmy
28 wt Wac³awa, Marka
29 œr Micha³a, Michaliny
30 cz Hieronima, Zofii

5 n Doroty, Wawrzyñca

12 n Marii, Gwidona

19 n Januarego, Konstancji

26 n Justyny, Cypriana

1 pt Danuty, Remigiusza
2 so Teofila, Dionizego

4 pn Franciszka, Rozalii
5 wt Apolinarego, Igora
6 œr Artura, Brunona
7 cz Marii, Marka
8 pt Pelagii, Brygidy
9 so Arnolda, Dionizego

11 pn Emila, Aldony
12 wt Eustachego, Maksymiliana
13 œr Edwarda, Teofila
14 cz DZIEÑ NAUCZYCIELA Bernarda, Liwii
15 pt Teresy, Jadwigi
16 so Florentyny, Gaw³a

18 pn Juliana, £ukasza
19 wt Piotra, Ziemowita
20 œr Ireny, Kleopatry
21 cz Urszuli, Hilarego
22 pt Filipa, Przybys³awy
23 so Marleny, Seweryna

25 pn Darii, Kryspina
26 wt Lucjana, Ewarysta
27 œr Iwony, Sabiny
28 cz Tadeusza, Szymona
29 pt Felicjana, Wioletty
30 so Zenobii, Przemys³awa

3 n Teresy,  Gerarda

10 n Pauliny, Daniela

17 n Wiktora, Ma³gorzaty

24 n Marcina, Rafa³a

31 n Urbana, Krzysztofa

1 pn WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH   Seweryna, Wiktoryny

7 n Antoniego, Kariny

11 cz ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI  Marcina, Niny

14 n Emila, Serafina

21 n Janusza, Konrada

28 n 1 NIEDZIELA ADWENTU   Zdzis³awa, Stefana

2 wt ZADUSZKI   Bohdana, Bo¿ydara
3 œr Sylwii, Huberta
4 cz Karola, Olgierda
5 pt El¿biety, S³awomira
6 so Feliksa, Leonarda

8 pn Seweryna, Bogdana
9 wt Ursyna, Teodora
10 œr Leny, Ludomira

12 pt Renaty, Witolda
13 so Stanis³awa, Miko³aja

15 pn Alberta, Leopolda
16 wt Gertrudy, Edmunda
17 œr Grzegorza, Salomei
18 cz Romana, Karoliny
19 pt El¿biety, Seweryna
20 so Anatola, Sêdzimira

22 pn Marka, Cecylii
23 wt Adeli, Klemensa
24 œr  Flory, Emmy
25 cz Erazma, Katarzyny
26 pt Konrada, Sylwestra
27 so Waleriana, Wirgiliusza

29 pn B³a¿eja Saturnina
30 wt Andrzeja, Justyny

LISTOPADLISTOPADLISTOPAD
1 œr Natalii, Blanki
2 cz Balbiny, Pauliny
3 pt Franciszka, Ksawerego
4 so Barbary, Krystiana

6 pn MIKO£AJKI   Miko³aja, Jaremy
7 wt Ambro¿ego, Marcina
8 œr Marii, Delfiny
9 cz Wies³awa, Leokadii
10 pt Julii, Daniela
11 so Damazego, Waldemara

13 pn £ucji, Otylii
14 wt Alfreda, Izydora
15 œr Celiny, Niny
16 cz Zdzis³awy, Albiny
17 pt £ukasza, Olimpii
18 so Bogus³awa, Gracjana

20 pn Dominika, Bogumi³y
21 wt Tomasza, Piotra
22 œr Zenona, Honoraty
23 cz S³awomiry, Wiktorii
24 pt WIGILIA   Adama, Ewy

27 pn Jana, ¯anety
28 wt Teofili, Cezarego
29 œr Dominika, Tomasza
30 cz Eugeniusza, Seweryna
31 pt Sylwestra, Melanii

5 n Sabiny, Krystyny

12 n Joanny, Aleksandra

19 n Dariusza, Gabrieli

25 so BO¯E NARODZENIE   Eugenii, Piotra
26 n Dionizego, Szczepana
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