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1 so NOWY ROK Mieczys³awa, Mieszka
2 n Izydora, Makarego

9 n Marcjanny, Marceliny

16 n W³odzimierza, Marcela

23 n Rajmunda, Ildefonsa

30 n Macieja, Martyny

     

3 pn Danuty, Genowefy
4 wt Eugeniusza, Tytusa
5 œr Edwarda, Szymona
6 cz TRZECH KRÓLI   Kacpra, Melchiora, Baltazara
7 pt Lucjana, Juliana
8 so Seweryna, Mœcis³awa

  
10 pn Wilhelma, Dobros³awa
11 wt Honoraty, Matyldy
12 œr Arkadiusza, Benedykta
13 cz Bogumi³y, Weroniki
14 pt Feliksa, Hilarego
15 so Paw³a, Izydora

 
17 pn Antoniego, Roœcis³awa
18 wt Ma³gorzaty, Piotra
19 œr Henryka, Mariusza
20 cz Fabiana, Sebastiana
21 pt  DZIEÑ BABCI   Agnieszki, Jaros³awa
22 so  DZIEÑ DZIADKA   Wincentego, Anastazego

    
24 pn  Felicji, Tymoteusza
25 wt  Paw³a, Mi³osza
26 œr  Pauliny, Polikarpa
27 cz  Angeliki, Przybys³awa
28 pt  Radomira, Walerego
29 so  Franciszka, Zdzis³awa

   
31 pn Marcela, Ludwika

WOŒP

1 wt Brygidy, Ignacego
2 œr Marii, Miros³awa
3 cz B³a¿eja, Oskara
4 pt Andrzeja, Weroniki
5 so Agaty, Adelajdy

 
7 pn Ryszarda, Romualda
8 wt OSTATKI Jana, Piotra
9 œr POPIELEC Apolonii, Cyryla
10 cz Jacka, Scholastyki
11 pt Marii, Olgierda
12 so Eulalii, Aleksego

 
14 pn WALENTYNKI   Walentego, Zenona
15 wt Jowity, Faustyna
16 œr Danuty, Julianny
17 cz Marianny, Donata
18 pt Konstancji, Alberta
19 so Arnolda, Konrada

 
21 pn Eleonory, Kiejstuta
22 wt Marty, Ma³gorzaty
23 œr Damiana, Romany
24 cz Macieja, Bogusza
25 pt Wiktora, Cezarego
26 so Aleksandra, Miros³awa

 
28 pn Makarego, Romana

6 n Doroty, Bohdana

13 n Katarzyny, Grzegorza

20 n Leona, Ludmi³y

27 n Gabriela, Anastazji

1 wt Albina, Antoniego
2 œr Heleny, Paw³a
3 cz Maryny, Kingi
4 pt Kazimierza, £ucji
5 so Adriana, Fryderyka

 
7 pn Paw³a, Tomasza
8 wt DZIEÑ KOBIET   Beaty, Wincentego
9 œr Katarzyny, Franciszki
10 cz Cypriana, Aleksandra
11 pt Konstantego, Benedykta
12 so Bernarda, Grzegorza

 
14 pn Leona, Matyldy
15 wt Klemensa, Ludwiki
16 œr Izabeli, Hilarego
17 cz Zbigniewa, Patryka
18 pt Edwarda, Cyryla
19 so Józefa, Bogdana

 
21 pn Lubomira, Benedykta
22 wt Katarzyny, Bogus³awa
23 œr Pelagii, Feliksa
24 cz Marka, Gabriela
25 pt Marioli Wieñczys³awa
26 so Teodora, Emanuela

  

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

6 n Ró¿y, Wiktora

13 n Bo¿eny, Krystyny

20 n Klaudii, Maurycego

27 n WIELKANOC Lidii, Ernesta
28 pn PN. WIELKANOCNY  Anieli, Jana

1 pt PRIMA APRILLIS  Gra¿yny, Ireny
2 so W³adys³awa Franciszka

 
4 pn Wac³awa, Izydora
5 wt Ireny, Wincentego
6 œr Celestyny, Wilhelma
7 cz Donata, Rufina
8 pt Cezaryny, Dionizego
9 so Mai, Dymitra

 
11 pn Filipa, Leona
12 wt Juliusza, Wiktora
13 œr Przemys³awa, Idy
14 cz Waleriana, Justyny
15 pt Wac³awa, Anastazji
16 so Julii, Bernadetty

 
18 pn Bogus³awy, Alicji
19 wt Konrada, Leona
20 œr Czes³awa, Agnieszki
21 cz Anzelma, Bartosza
22 pt £ukasza, Leona
23 so Jerzego, Wojciecha

 
25 pn Marka, Jaros³awa
26 wt Marzeny, Klaudiusza
27 œr Zyty, Teofila
28 cz Paw³a, Walerii
29 pt Piotra, Roberta
30 so Mariana, Katarzyny

3 n Ryszarda, Pankracego

10 n Micha³a, Ma³gorzaty

17 n Rudolfa, Roberta

24 n Grzegorza, Aleksandra
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Tu¿ przed Miko³ajem, bo 3 grudnia, Rada Gminy zajmowa³a siê 
ustaleniem stawek podatkowych, obowi¹zuj¹cych mieszkañców od
1 stycznia 2005 r. Od wysokoœci tych stawek zale¿y wysokoœæ 
dochodów gminy, a tym samym rozmiar realizowanych zadañ 
inwestycyjnych. Decyzje Rady w tych kwestiach s¹ nastêpuj¹ce:

Œrednia cena skupu ¿yta ustalona odgórnie na kwotê 37,67 z³/q, 
zosta³a obni¿ona. W naszej gminie cena ¿yta, przyjmowana do 
obliczenia podatku rolnego, od nowego roku bêdzie wynosiæ 34,00 
z³/q (w 2004 r. obowi¹zywa³a cena 32,00 z³).

Roczne stawki podatku od nieruchomoœci zosta³y przyjête
w nastêpuj¹cych wysokoœciach:

1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez 

wzglêdu na sposób zakwalifikowanych w ewidencji gruntów
2i budynków – 0,60 z³ od 1 m  powierzchni (2004 – 0,55 z³),

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 3,52 z³ od 1 ha powierzchni
(2004 – 3,41 z³),

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 

2po¿ytku publicznego – 0,10 z³ od 1 m  powierzchni
(2004 – 0,07 z³),

2) od budynków lub ich czêœci:
2a) mieszkalnych – 0,40 z³ od 1 m  powierzchni u¿ytkowej

(2004 – 0,35 z³),
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 
2prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 15,50 z³ od 1 m  

powierzchni u¿ytkowej (2004 – 15,00 z³),
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 

2obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – 8,37 z³ od 1 m  
powierzchni u¿ytkowej (2004 – 8,11 z³),

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
2udzielania œwiadczeñ zdrowotnych – 3,61 z³ od 1 m  

powierzchni u¿ytkowej (2004 – 3,49 z³),
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
2po¿ytku publicznego - 3 z³ od 1 m  powierzchni u¿ytkowej 

(2004 – 2,50 z³),
3) od budowli – 2 % ich wartoœci (na poziomie roku 2004).
Z podatku od nieruchomoœci zosta³y zwolnione:
1) budynki lub ich czêœci oraz grunty zajête wy³¹cznie na potrzeby 

statutowej dzia³alnoœci ochotniczych stra¿y po¿arnych,
2) budynki lub ich czêœci oraz grunty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 

gospodarcz¹ w zakresie us³ug kowalskich, szewskich, 
krawieckich i szklarskich,

3) budynki lub ich czêœci zajête na prowadzenie statutowej 
dzia³alnoœci przez instytucje kultury i œwietlice wiejskie.

Drodzy Mieszkañcy Gminy Koñskowola
W przepiêkny i serdeczny czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia bêdziemy 

obdarowywaæ siebie ¿yczeniami, które maj¹ szczególn¹ moc spe³nienia dziêki 
³askawoœci Bo¿ej Dzieciny. Na ten czas prosimy przyj¹æ ¿yczenia spe³nienia 
marzeñ, ³askawoœci losu i obecnoœci przyjaznych ludzi. M¹droœci ¿yciowej
i zdrowia, które pozwol¹ przetrwaæ z³e chwile.

Niech nadchodz¹ce Œwiêta i Nowy Rok bêd¹ dla wszystkich pe³ne szczêœcia
i mi³oœci.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Koñskowola
Ma³gorzata Szpyra

Miko³ajkowy prezent od radnych
W drodze uchwa³y wprowadzono zwolnienia z podatku od 

posiadania psów:
1) utrzymywanych w celu pilnowania posesji zamkniêtych –

w iloœci po dwa psy na ka¿d¹ posesjê,
2) utrzymywanych w gospodarstwach domowych – w iloœci 

jednego psa na ka¿de gospodarstwo, z wyj¹tkiem psów 
utrzymywanych w gospodarstwach rolnych, których 
zwolnienie wynika z ustawy.

Wysokoœæ op³at za œwiadczenia przedszkoli publicznych 
zosta³a ustalona nastêpuj¹co:
- nale¿noœæ za wy¿ywienie dziecka w przedszkolu wynosiæ bêdzie 

100 % kosztów zakupu produktów ¿ywnoœciowych,
- wysokoœæ dziennej stawki ¿ywieniowej ustala dyrektor 

przedszkola w porozumieniu z  rodzicami dzieci uczêszczaj¹cych 
do przedszkola.
Oprócz kosztów produktów ¿ywnoœciowych, rodzice lub 

opiekunowie dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola ponios¹ sta³¹ 
op³atê w wysokoœci:
a) 80,00 z³ za pierwsze i 70,00 z³  za drugie i ka¿de nastêpne dziecko, 

uczêszczaj¹ce do przedszkola w Koñskowoli.
b)70,00 z³ za pierwsze i 60,00 z³  za drugie i ka¿de nastêpne dziecko, 

uczêszczaj¹ce do przedszkola w Po¿ogu,
Ustalona op³ata pokrywa w niezbêdnej czêœci koszty utrzymania 

dziecka w przedszkolu .
Stawki podatku od œrodków transportowych wynosz¹ rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej 

pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie     – 410 z³,
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie – 520 z³,
- powy¿ej 9 ton do mniej ni¿ 12 ton   – 600 z³,
2)  od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do 

u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 
– 800 z³,

3) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem 
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku 
rolnego – 460 z³,

4)  od autobusu, w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej ni¿ 30 miejsc – 1200 z³,
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc – 1500 z³.

5) Stawki podatku od samochodów ciê¿arowych, ci¹gników oraz 
przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej 
lub wy¿szej ni¿ 12 ton, wzrastaj¹ o 20-30 z³.

Wszystkie wymienione stawki maj¹ zastosowanie do podatków 
nale¿nych od 2005 r.

B. F.

Wójt Gminy Koñskowola
Stanis³aw Go³êbiowski



Kazimiera Ambro¿kiewicz

Nauczycielka jêzyka polskiego, 
bibliotekarka, dzia³acz spo³eczny. 
Wykszta³cenie wy¿sze zawodowe, 
4 0 - l e t n i  s t a ¿  w  z a w o d z i e  
nauczycielskim. Ponad 50 lat pracy 
spo³ecznej. Przebieg zatrudnienia: 
8 lat w SP w Wytycznie, pow. 
W ³ o d a w a ,  1  r o k  w  S P
w Bucha³owicach i Sielcach, pow. 
Pu³awy, 31 lat w SP w Koñskowoli.

Pracê w swoim wymarzonym zawodzie rozpoczê³am
w 1948 r. na terenach Wschodniej Polski w Wytycznie
w trudnych i niebezpiecznych warunkach powojennych. 
Dawa³y bowiem jeszcze o sobie znaæ resztki ró¿nych 
ugrupowañ podziemia, w tym bandy ukraiñskie. Nie 
zdawa³am sobie wówczas sprawy z zagro¿enia do czasu, a¿ 
pewnego wieczoru wtargnê³o do mojego mieszkania dwóch 
uzbrojonych mê¿czyzn z okrzykiem „rêce do góry”. Nie wiem 
kto to by³, kogo i czego szukali. Wyszli bez s³owa. Wkrótce 
potem zastrzelony zosta³ (omy³kowo) nasz m³ody kolega
z s¹siedniej szko³y. Ginêli niewinni ludzie, zdarza³y siê 
po¿ary.

Stopniowo jednak normalizowa³o siê ¿ycie. By³o ogromne 
zapotrzebowanie na wiedzê i ¿ycie kulturalne wœród 
m³odzie¿y i doros³ych. Porwa³ mnie wir pracy zawodowej
i spo³ecznej w tamtym œrodowisku. Czu³am siê bardzo 
potrzebna. Uczy³am w tamtejszej szkole 36 godzin 
tygodniowo, 2 razy w tygodniu w godzinach popo³udniowych 
doje¿d¿a³am furmankami do Wólki Wytyckiej oddalonej
3 km, gdzie prowadzi³am kurs analfabetów i ró¿ne formy 
rozrywki dla m³odzie¿y. Wszystko to przy lampach 
naftowych. Nocami przy lampie sprawdza³am zeszyty, 
przygotowywa³am konspekty na ka¿d¹ lekcjê, uczy³am siê te¿ 
sama w ramach uzupe³nienia wymaganych kwalifikacji.
W miarê up³ywu czasu wzrasta³a jeszcze w œrodowisku 
potrzeba na pomoc ze strony nauczycieli. Zosta³am radn¹. 
Powsta³ amatorski teatr OSP, re¿yserowa³am sztuki i za 
poœwiadczeniem Kuratorium Oœwiaty sprowadza³am 
odpowiednie stroje z Teatru Osterwy w Lublinie. 
Prowadzi³am szkolny chór i wyje¿d¿a³am z nim na eliminacje. 
Ju¿ wtedy nale¿a³am do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, 
bra³am aktywny udzia³ w pracach tego zwi¹zku. Pierwszy 
dyplom ZNP wrêczono mi na Konferencji Powiatowej we 
W³odawie. Pamiêtam ten moment, kiedy z trudem wesz³am na 
scenê po odbiór tego dyplomu. Tak by³am stremowana, ¿e 
zamiast siê cieszyæ, psioczy³am.

Okres tamtych lat – spontanicznej i niezmordowanej pracy – 
wspominam dziœ jak piêkny sen. By³a w nim radoœæ ¿ycia
i nadzieja na lepsze „jutro”. By³y kole¿eñskie przyjaŸnie, 
kochane dzieci i ¿yczliwi rodzice, by³y wyrazy szacunku 
ca³ego spo³eczeñstwa dla wszystkich nauczycieli. Tu 
chcia³oby siê przytoczyæ s³owa piosenki „…co nam zosta³o
z tamtych lat…”?

Drugi i najwa¿niejszy etap w mojej pracy zawodowej to 
d³ugoletnia praca w Szkole Podstawowej z Koñskowoli
(w rodzinnym powiecie), g³ównie pod kierownictwem pana 
Bronis³awa Falskiego. Tu zdoby³am najwiêksze 
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doœwiadczenie zawodowe i spo³eczne. Ustawicznie 
podnosi³am swoje kwalifikacje zgodnie z wymogami 
Ministerstwa Oœwiaty. Bra³am udzia³ w Eksperymencie 
Lubelskim. Organizowa³am w nowej szkole i prowadzi³am 
wiele lat bibliotekê szkoln¹. „Praca mojej biblioteki i jej 
znaczenie w realizacji procesu nauczania i wychowania”- to 
moja publikacja zamieszczona w Biuletynie Pu³awskim.
W latach 1958-1980 Szko³a Podstawowa w Koñskowoli 
têtni³a ¿yciem, a jednoczeœnie s³ynê³a z niezwyk³ej dyscypliny 
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Widoczna by³a praca oraz 
osi¹gniêcia uczniów i nauczycieli w realizowaniu procesu 
nauczania i wychowania w œcis³ej wspó³pracy z rodzicami
i zak³adami pracy. Szko³a by³a te¿ oœrodkiem kultury, zawsze 
otwarta dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Tu odbywa³y siê 
zebrania, spotkania, kursy, turnieje wiedzy, zabawy. Ogromn¹ 
pomoc szkole w zdobywaniu œrodków, na ci¹gle wzrastaj¹ce 
potrzeby, œwiadczyli rodzice – Komitety Rodzicielskie. 
Przyk³adem by³y piêkne Noworoczne Bale. Pracy w tej szkole 
z ka¿dym rokiem przybywa³o. Wzrasta³y wymagania, nie by³o 
odpoczynku w ci¹gu ca³ego roku szkolnego, a nawet
w wakacje. W latach 1961-63 uczy³am jêzyka polskiego
w szkole wieczorowej dla pracuj¹cych i kursie rolniczym.
W Dniach Oœwiaty Ksi¹¿ki i Prasy organizowa³am wystawy, 
kiermasze i loterie ksi¹¿kowe, turnieje wiedzy z nagrodami 
dla uczniów starszych klas. Opracowywa³am inscenizacje 
lektur szkolnych, np. „Latarnika” H. Sienkiewicza, 
wielokrotnie wystawianego w szko³ach i w œrodowisku. Na 
1000-lecie Pañstwa Polskiego zorganizowa³am wspania³y 
pochód postaci literackich ulicami Koñskowoli. W czasie 
wakacji kilkakrotnie prowadzi³am kolonie dla dzieci
i m³odzie¿y. Równie¿ w czasie wakacji uzupe³nia³am swoj¹ 
wiedzê w studium Nauczycielskim i Instytucie Kszta³cenia 
Nauczycieli i Badañ Oœwiatowych, b¹dŸ te¿ na kursach. 
Uczy³am jêzyka polskiego w klasach V-VIII. Piêkno tego 
jêzyka nie ma równych sobie.

Du¿o czasu poœwiêci³am w Koñskowoli pracy spo³ecznej. 
Na prze³omie lat 70. i 80. by³am radn¹. Od 1967 do 1980 
pe³ni³am funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Ko³a Ligi 
Kobiet i przewodnicz¹cej Gminnej Rady Kobiet
w Koñskowoli.

Ponad wszystko ceniê sobie jednak d³ugoletni¹ (56 lat) 
przynale¿noœæ do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i pracê 
w tej organizacji na rzecz szkó³ i œrodowiska 
nauczycielskiego. Po przejœciu na emeryturê - na zas³u¿ony 
odpoczynek- za wszelk¹ cenê d¹¿y³am do stworzenia grupy 
Emerytów i Rencistów by³ych pracowników oœwiaty, gminy 
Koñskowola. W 1996r. przy pomocy Zarz¹du Oddzia³u ZNP 
w Koñskowoli uda³o siê zorganizowaæ Sekcjê Emerytów
i Rencistów dzia³aj¹c¹ z du¿ym powodzeniem do dziœ. Mam 
zaszczyt pe³niæ funkcjê przewodnicz¹cej Zarz¹du tej Sekcji od 
pocz¹tku jej istnienia do tej pory.

Na podstawie kilkuletniego doœwiadczenia i obserwacji 
stwierdzam wielk¹ potrzebê wiêzi ludzi jednej bran¿y 
bêd¹cych na emeryturze. Wielk¹ rolê odgrywaj¹ tu spotkania 
okolicznoœciowe, na których wszyscy czuj¹ siê jak w rodzinie. 
Stosujemy ró¿ne inne atrakcyjne formy rozrywki: wyjazdy na 
wycieczki, do teatru i kina, grillowanie, odwiedziny 
kole¿eñskie chorych, pomoc w za³atwieniu ró¿nych spraw, 
udzielanie informacji - jako zapomnienie o swoich 
dolegliwoœciach.

Ogarniaj¹c ca³okszta³t swojej pracy zawodowej i spo³ecznej 
mogê powiedzieæ krótko: czasu nie zmarnowa³am.

Kazimiera Ambro¿kiewicz

Sylwetki zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP



Miejscem aktywnej pracy spo³ecznej i politycznej patriotów
w zniewolonym kraju. Stworzono tutaj kuŸniê myœli 
niepodleg³oœciowej i ruchu narodowowyzwoleñczego. Wœród 
goœci Na³êczowa szczególne miejsce przypad³o ludziom 
pracy twórczej - s³awnym polskim pisarzom, artystom, 
uczonym oraz dzia³aczom spo³ecznym i niepodleg³oœciowym. 
W takim miejscu nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ Sienkiewicza, 

który piórem walczy³ o polskoœæ.
Bywaj¹c u na³êczowskich wód  Henryk 

Sienkiewicz mieszka³ w piêknej wilii 
Podgórze. W tym czasie rozpocz¹³ pracê 
nad ksi¹¿k¹ „Krzy¿acy”. Inspiracj¹ do 
sceny, kiedy Danuœka ratuje Zbyszka 
zarzucaj¹c mu bia³¹ na³êczkê ze s³owami – 
„Mój ci jest! mój ci jest!”, by³ herb 
Ma³achowskich, w³aœcicieli Na³êczowa. 
Herb Na³êcz - chusta tworz¹ca ko³o, 
zwi¹zana u do³u, z koñcami opadaj¹cymi
w dó³. To stary polski i s³owiañski obyczaj, 
gdy prowadzono skazanego na œmieræ, 
zarzucona na jego g³owê chusta mia³a byæ 
wyzwoleniem od kary.

Kolejnym sienkiewiczowskim œladem na 
LubelszczyŸnie, jakie stworzy³a Trylogia, jest Rynek we 
W³odawie. Po dziœ dzieñ mieszkañcy tego miasteczka 
p o k a z u j ¹  g o  j a k o  t e r e n  p o j e d y n k u  K m i c i c a
z „ma³ym rycerzem”, Wo³odyjowskim. Anegdota wplot³a siê 
w historiê, staj¹c siê nieodzown¹ cz¹stk¹ miejscowej tradycji.

Dorota Chyl
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Henryk Sienkiewicz jako pisarz, dziennikarz i podró¿nik, 
przemierzy³ rozleg³e obszary na obydwu pó³kulach globu. 
Wêdrowa³ przez amerykañskie stepy i czarny l¹d Afryki. 
Najbli¿sze jego sercu by³o jednak zawsze Podlasie. Z tej ziemi 
wyniós³ znajomoœæ wsi, ludu, jego jêzyka i obyczajów.

Inspiracjê do ksi¹¿ek „ku pokrzepieniu serc” Sienkiewicz 
czerpa³ równie¿ z ziemi lubelskiej. Do dziejów Koñskowoli 
wprowadzi³ autor Trylogii epizod poprzez 
pamiêtne s³owa imiæ pana Zag³oby: 
„Kiepskie jakieœ piwsko w tej Koñskowoli 
w a r z ¹ ” .  Ta  l e k c e w a ¿ ¹ c a  o p i n i a
o koñskowolskim piwie, wyra¿ona przez 
pisarza tak poczytnego jak Sienkiewicz 
ustami Zag³oby, jest oczywiœcie literack¹ 
fikcj¹. Byæ mo¿e jednak to w³aœnie ona 
podwa¿y³a reputacjê koñskowolskich 
browarów i warzonego w nich piwa. Mog³o 
byæ w tym ziarnko prawdy. Faktem jest, ¿e 
niegdyœ bardzo rozwiniêty przemys³,  
posiadaj¹cy d³ug¹ tradycjê zwi¹zan¹
z królewskim przywilejem pêdzenia 
gorza³ki i warzenia piwa, upad³. Mówiono, 
¿e albo Zag³oba mia³ racjê, albo literatura 
jest w Polsce potêg¹. Opisana wy¿ej historia jest powszechnie 
znana  ka¿demu mieszkañcowi Koñskowoli. Pragnê 
upowszechniæ inny sienkiewiczowski element zwi¹zany
z nasz¹ okolic¹.

Na prze³omie XIX i XX wieku Na³êczów sta³ siê wa¿nym 
oœrodkiem kultury umys³owej w Królestwie Polskim. 

Za³o¿enie i rozwój Koñskowoli ³¹cz¹ siê z rodem 
Koniñskich herbu Rawicz. Uwaga badaczy historii 
miejscowoœci przez lata skupiona by³a na Annie z Koniñskiej 
Woli, która odziedziczone od ojca dobra wnios³a w 1489 roku 
w posagu swojemu mê¿owi, Gabrielowi Têczyñskiemu, 
przedstawicielowi jednego z najmo¿niejszych rodów 
Królestwa Polskiego. Uwaga ta wi¹¿e siê równie¿ i z tym, ¿e to 
w³aœnie syn Gabriela i Anny, Andrzej Têczyñski, uzyska³ dla 
Koñskowoli nadanie praw miejskich.

Tymczasem pomijana jest osoba Barbary z Koniñskiej Woli, 
siostry rodzonej lub stryjecznej Anny, która prawdopodobnie 
ju¿ w po³owie lat szeœædziesi¹tych XV wieku wysz³a za Jana 
Rabsztyñskiego z Rabsztyna i Têczyna, dworzanina 
królewskiego, kasztelana wiœlickiego. �ród³a wymieniaj¹ j¹ 
wœród dwórek Królowej El¿biety Rakuszanki, ¿ony 
Kazimierza Jagielloñczyka. Nazywana jest ona „Matk¹ 
Królów” z racji tego, i¿ czterech jej synów zosta³o królami 
(Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt Stary rz¹dzili w Polsce, 
W³adys³aw – na Wêgrzech), a poprzez ma³¿eñstwa córek 
Jagiellonowie spokrewnili siê niemal ze wszystkimi rodami 
panuj¹cymi w Europie. Kolejny jej syn – Kazimierz – zosta³ 

kanonizowany i jest patronem Litwy.
Ukoronowaniem kariery dworskiej Barbary z Koniñskiej 

Woli – tak podpisywa³a siê ona do chwili œmierci na 
wszystkich zachowanych dokumentach – by³o sprawowanie 
na prze³omie 1505 i 1506 roku funkcji ochmistrzyni dworu 
królewny El¿biety.

Po œmierci (oko³o 1509 roku) przynale¿ne jej dobra 
kraœnickie oraz ksi¹skie (miasto Ksi¹¿ Wielki i skupione 
wokó³ niego wsie) przesz³y na w³asnoœæ Anny z Koniñskiej 
Woli, która przekaza³a je swoim synom.

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e Barbara i Anna z Koniñskiej Woli 
wywar³y olbrzymi wp³yw zarówno na losy Koñskowoli, jak
i rodu Têczyñskich, który w XVI wieku osi¹gn¹³ apogeum 
potêgi i znaczenia.

Przemys³aw Pytlak

Przy opracowywaniu artyku³u korzysta³em z informacji 
zawartych w ksi¹¿ce Janusza Kurytyki „Têczyñscy. Studium
z dziejów mo¿now³adztwa ma³opolskiego w œredniowieczu 
(koniec XIII - 3. æwieræ XV w.)”.

Zwi¹zki Sienkiewicza z Lubelszczyzn¹

Barbara z Koniñskiej Woli
– dwórka Królowej El¿biety, Matki Królów



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI66

Dzia³anie to ma na celu zapewnienie przejœciowego wsparcia 
dochodu, s³u¿¹cego poprawie dochodów gospodarstw.
Beneficjentem tego programu mo¿e byæ:
• Producent rolny (osoba fizyczna), który prowadzi na w³asny 

rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym, bêd¹cym 
jego w³asnoœci¹ lub jego ma³¿onka, przez okres co najmniej 3 lat 
przed z³o¿eniem wniosku o pomoc.

• Producent rolny, który zosta³ w³aœcicielem gospodarstwa
w drodze dziedziczenia ustawowego lub jako nastêpca w ramach 
renty strukturalnej.

Gospodarstwo musi odpowiadaæ definicji gospodarstwa 
niskotowarowego, czyli gospodarstwa rolnego o wielkoœci 
ekonomicznej wynosz¹cej, co najmniej 2 ESU i nie wiêcej ni¿ 4 ESU.

W celu u³atwienia wype³nienia wniosku o pomoc, na stronie 
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
dostêpny jest w formie elektronicznej „kalkulator” pozwalaj¹cy 
przeliczyæ powierzchniê upraw i liczbê zwierz¹t gospodarskich na 
jednostki ESU.

Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych w postaci premii
w wysokoœci 5 878 PLN / na gospodarstwo/ na rok wyp³acana 
bêdzie przez okres 3 do 5 lat.

Warunkiem wyp³aty pomocy w 4 i 5 roku bêdzie osi¹gniêcie celów 
cz¹stkowych planu rozwoju gospodarstwa.

W czwartym roku beneficjent musi przes³aæ wniosek o p³atnoœæ 
wraz z za³¹cznikiem potwierdzaj¹cym osi¹gniêcie celu poœredniego 
– cz¹stkowego (np. certyfikaty, dyplomy ukoñczenia szkoleñ, itp.).

W przypadku niemo¿liwoœci spe³nienia ww. celów, konieczne jest 
przedstawienie stosownego uzasadnienia takiej sytuacji. Ostatnia 
pi¹ta wyp³ata premii bêdzie mia³a miejsce po 5 latach od dnia 
otrzymania pierwszej p³atnoœci.
Wymaganymi za³¹cznikami do wniosku s¹:
• dowód prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej (zaœwiadczenie

z urzêdu gminy o nie zaleganiu z podatkiem rolnym, nakaz 
p³atniczy),

• dokument potwierdzaj¹cy okres prowadzenia gospodarstwa 
rolnego,

• plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan),
• pe³nomocnictwo (jeœli dotyczy).
Plan rozwoju gospodarstwa powinien zawieraæ:
• cel restrukturyzacji,
• informacje nt. gospodarstwa, jego struktury, wyposa¿enia, 

osobach zatrudnionych w gospodarstwie,
• wielkoœæ ekonomiczn¹ gospodarstwa,

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

• wykazanie osi¹gniêcia przez gospodarstwo przysz³ej ¿ywotnoœci 
ekonomicznej,

• opis planowanych inwestycji oraz przedsiêwziêæ,
• okreœlenie celów poœrednich (cz¹stkowych) realizacji planu,
• harmonogram realizacji restrukturyzacji, w tym osi¹gniêcia 

celów cz¹stkowych.
Pomoc finansowa w ramach tego Dzia³ania mo¿e wspieraæ

w gospodarstwach rolnych przedsiêwziêcia zwi¹zane zarówno
z sektorem rolnym, jak i dywersyfikacj¹ dzia³alnoœci na obszarach 
wiejskich.

Celami poœrednimi (cz¹stkowymi) mog¹ byæ, stosownie do 
zamierzeñ w³aœciciela gospodarstwa (przyk³ady):
• uzyskanie certyfikatu produkcji ekologicznej lub formalne 

wejœcie w okres przestawiania poprzedzaj¹cy jego uzyskanie,
• przyst¹pienie do grupy lub organizacji producentów,
• zakup lub dzier¿awa gruntu,
• ukoñczenie szkoleñ w zakresie: dobrej praktyki rolniczej lub 

ekonomiki gospodarstwa (np. w ramach Dzia³ania SPO 
„Szkolenia zawodowe”) – odpowiednia liczba godzin

• zakup zwierz¹t,
• udzia³ w programie rolnoœrodowiskowym,
• przejœcie na system opodatkowania VAT na zasadach ogólnych,
• przejœcie na system opodatkowania produkcji w dzia³ach 

specjalnych na zasadach ogólnych,
• podpisanie umowy na realizacjê planowanych inwestycji lub ich 

czêœci w ramach dzia³añ SOP ”Inwestycje w gospodarstwach 
rolnych” lub „Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej”,

• otrzymanie finansowej pomocy publicznej na cele okreœlone
w za³o¿eniach planu rozwoju gospodarstwa,

• osi¹gniêcie w okresie pobierania premii, udokumentowanej 
rocznej wartoœci sprzeda¿y produktów rolnych z gospodarstwa na 
poziomie, co najmniej 20 000 PLN,

• zakoñczenie(zaawansowanie) inwestycji zaplanowanej w planie 
rozwoju gospodarstwa.

Cele poœrednie (cz¹stkowe), przedstawione powy¿ej, stanowi¹ 
tylko przyk³ady, które mog¹ byæ zaproponowane przez rolnika,
w zale¿noœci od planowanego przez niego przedsiêwziêcia.

Rolnik mo¿e te¿ zaproponowaæ inne cele, nie wymienione 
powy¿ej, jeœli s¹ one zgodne z celem g³ównym i s¹ mierzalne.

Wnioski mog¹ byæ sk³adane przez ca³y rok w Biurach 
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pracownicy WODR pomagaj¹ w sporz¹dzeniu planu projektu
i wype³nieniu wniosku.

Jest ju¿ zima. Wczeœnie zapada zmrok. Dzieciom  wracaj¹cym ze 
szko³y do domów grozi wiêksze niebezpieczeñstwo. Jawi siê wiêc 
pilna potrzeba rozmów z uczniami i organizowania ró¿nych form 
zajêæ z ich udzia³em pod k¹tem bezpieczeñstwa na drodze.

Tym krótkim artyku³em chcê zaapelowaæ do wszystkich dzieci, 
nauczycieli i rodziców, aby problem bezpieczeñstwa sta³ siê dla nich 
problemem bardzo wa¿nym.

Jednoczeœnie pragnê przedstawiæ propozycje form pracy z dzieæmi 
w tym zakresie, które zosta³y ju¿ zrealizowane w szkole
w Chrz¹chowie. Oto one:

- wystawa rysunków pt. „Uwaga! To ja idê! ”,
- uk³adanie hase³ propaguj¹cych postawê wzorowego pieszego

i rowerzysty,
- przygotowanie humorystycznych scenek,
- samodzielne wykonanie znaków drogowych,
- konkurs w klasie na wierszyk, piosenkê, skecz,
- przygotowanie apelu z udzia³em policjanta.
Na apelu zaprezentowano wystawê rysunków, plansze z has³ami, 

wykonane przez uczniów znaki drogowe. Dzieci, przystrojone
w odblaskowe znaczki, recytowa³y wiersze i skecze oraz œpiewa³y 
piosenki. Przedstawi³y równie¿ scenkê obrazuj¹c¹ przykre skutki nie 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego, np. gips na nodze, 
zabanda¿owana g³owa. Wiedzê na ten temat uzupe³ni³a prelekcja 
policjanta oraz konkurs pod has³em „Znam przepisy ruchu 
drogowego”. Apel podsumowa³ pracê prowadzon¹ z dzieæmi
w ramach programu profilaktycznego. By³ prze¿yciem, radoœci¹, 
satysfakcj¹, ale przede wszystkim wielk¹ lekcj¹ bezpieczeñstwa na 
drodze.

Oto jeden z wierszyków uk³adanych
przez dzieci:

„Dzisiaj œwiat zawojowa³a moda
na komórki, auta, fata³aszki,
dla niektórych wa¿na jest uroda,
a dla dzieci - odblaskowe znaczki’’.

Anna Su³ek

Uwaga! To ja idê!



Okazuje siê, ¿e dramat „Antygona” Sofoklesa, którego tekst 
od zawsze sprawia³ trudnoœæ m³odzie¿y w zrozumieniu 
wynikaj¹cego z niego przes³ania, mo¿e byæ zrozumia³y. 
Najnowsze t³umaczenie utworu, które jest dzie³em Stanis³awa 
Hebanowskiego, nie zawiera archaizmów jêzykowych, co 
czyni treœæ ³atwo przyswajaln¹ dla gimnazjalistów. 
„Antygona” bowiem jest lektur¹ uczniów trzecich klas 
gimnazjalnych.  Doczeka³o siê ono równie¿ inscenizacji,
a podjêli siê jej aktorzy Teatru Starego z Krakowa. Sztuka
w re¿yserii Jana Korwina Kochanowskiego, w wykonaniu 
krakowskich aktorów, zosta³a wystawiona na deskach sali 
widowiskowej miejscowego Oœrodka Kultury, a obejrza³o j¹ 
bardzo liczne grono m³odzie¿y. Zwa¿ywszy na to, ¿e 
prezentacja teatralna przypad³a na czas omawiania lektury, na 
pewno ponadczasowe przes³anie tragedii utkwi w pamiêci.
O recenzjê sztuki poprosiliœmy doœwiadczon¹ polonistkê
p. Genowefê Flis:

„Wspó³kochaæ przysz³am, nie wspó³nienawidzieæ”
Te s³owa wypowiedziane przez Antygonê uzna³am za motto 

ca³ego spektaklu tragedii Sofoklesa w wykonaniu aktorów 
Teatru Starego w Krakowie. Tytu³owa bohaterka w niezwykle 
ekspresyjny sposób stara³a siê oddaæ uczucia, które ni¹ targa³y 
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Ponadczasowa tragedia
po œmierci braci. Za najwy¿sz¹ wartoœæ uzna³a wiernoœæ 
bogom i bratersk¹ mi³oœæ. Dlatego z³ama³a rozkaz Kreona, 
który zakaza³ grzebaæ Polinejkesa, uznaj¹c go za zdrajcê. 
Zaskoczy³ mnie m³odzieñczy wygl¹d aktora, który gra³ rolê 
Kreona. By³am pewna, ¿e na scen¹ wkroczy³ Hajmon – syn 
w³adcy Teb. Jednak s³ynny dialog ojca z synem zosta³ 
pominiêty (myœlê, ¿e ze szkod¹ dla ca³ej sztuki). Kreon,
w swym eleganckim bia³ym garniturze by³ rzeczywiœcie 
zimny i nieprzystêpny. Gra³ króla, dla którego autorytet 
w³adcy by³ najwa¿niejszy. Nad prawami boskimi stawia³ 
prawa ustanowione przez cz³owieka. G³uchy na argumenty 
Antygony skazuje j¹ na œmieræ. W¹tpliwoœci co do s³usznoœci 
swojej decyzji zasiewa w nim œlepy wró¿bita – Tejrezjasz. 
Bohater ten w tradycyjnym greckim stroju, by³ postaci¹ 
najbardziej wyrazist¹ w tym przedstawieniu. Uœwiadomi³ 
Kreonowi, ¿e nikt nie mo¿e stawiaæ siê ponad prawa boskie. 
Ale on by³ g³uchy na wszelkie argumenty. Spektakl zachowa³ 
zasadê trzech jednoœci obowi¹zuj¹c¹ w tragedii greckiej: 
jednoœæ miejsca, czasu i akcji. W czasach Sofoklesa dialogi 
aktorów toczy³y siê przed budynkiem zamku, aktorzy mieli 
maski i wystêpowali na koturnach. My obejrzeliœmy 
przedstawienie bez scenografii, jego si³a tkwi³a g³ównie
w s³owie. Towarzyszy³a mu muzyka i nagrane kwestie, które 
wyg³asza chór. Nie zawsze by³o je wyraŸnie s³ychaæ, ze 
szkod¹ dla samego spektaklu.

„Antygona” niesie ze sob¹ przes³anie, ¿e przeznaczenie 
cz³owieka, fatum, musi siê spe³niæ i ¿adne jego dzia³ania tego 
nie zmieni¹. Ale Sofokles podkreœla nie tyko tragizm 
ludzkiego losu, tak¿e potêgê rozumu cz³owieka:

„Si³a jest dziwów, lecz nad wszystkie siêga
Dziwy cz³owieka potêga.
(...)
Wynalaz³ mowê i myœli da³ skrzyd³a,
I ¿ycie uj¹³ w porz¹dku prawid³a”.

W XV Ogólnopolskim Ulicznym Biegu Niepodleg³oœci, 
który odby³ siê w Pu³awach, uczestniczyli uczniowie z 24 
szkó³ podstawowych (m.in. z:  Pu³aw, Kraœnika, Dêblina, 
Lubartowa). Wœród nich byli równie¿ uczniowie ze szko³y
w Po¿ogu. Spisali siê bardzo dobrze, zwyciê¿aj¹c
w punktacji dru¿ynowej dziewcz¹t. Ch³opcy zajêli 6 miejsce.  
Indywidualnie najlepiej pobieg³y: Izabela Jakóbczyk
(10 miejsce), Aleksandra Taracha (11), Agnieszka Rodzik 
(12), a tak¿e £ukasz Wojdaszka (11) i Sebastian Nowak (12).

Punktacja dru¿ynowa najlepszych dru¿yn wygl¹da 
nastêpuj¹co:

Dziewczêta - 1. Po¿óg - 101 pkt., 2. ¯yrzyn - 96 pkt.,
3. Urszulin - 92 pkt.

Ch³opcy: 1. Pu³awy SP nr 1 - 142 pkt., 2. Nowodwór - 108 
pkt., 3. ̄ yrzyn - 107 pkt., (…) 6. Po¿óg - 70 pkt.

Rywalizacja by³a bardzo du¿a, bo o laur zwyciêzcy ubiega³o 
siê: wœród dziewcz¹t m³odszych 112 uczestniczek, wœród 
dziewcz¹t starszych 126, a wœród ch³opców odpowiednio 136 
i 149.  Zadowoleni zwyciêzcy

wraz z nauczycielem w-f Arkadiuszem Burkiem

Zwyciê¿czynie przywioz³y puchar, który powiêkszy³ liczne 
trofea szkolne.

M.G.



Ko³ysani przez zwierzêta jak przez sny (…)
Powracali, poœpieszali z wysokoœci,
Trzej królowie nauczeni mi³oœci.

Pragnienia dziecka, a mo¿e i wielu z nas, 
znajduj¹ swe odzwierciedlenie w literackiej 
modlitwie ksiêdza Jana Twardowskiego. Poeta 
kieruje j¹ do ka¿dego z trzech króli:

Wiersz do pierwszego króla
Królu, coœ przywióz³ z³oto dla Jezusa

i Najœwiêtszej Matki,
gdy mojej mamusi zabraknie na wydatki,
o Betlejemski Królu mój,
z pieni¹dzem przy nas zawsze stój (…)
Wiersz do drugiego króla
Królu ¿ywic¹ pachn¹cy
przed Bogiem plackiem le¿¹cy
niech p³onê œwiêty, gor¹cy (…)
Teraz wiersz do trzeciego króla
Królu, który przywioz³eœ mirrê, lecznicze

drogie zio³a,
spraw, ¿eby nie by³o anginy, grypy, kaszlu,

chrypki.
¯eby tatuœ by³ mocny jak wieloryb, my

z mamusi¹ jak zdrowe rybki.
Strze¿ gard³a, ucha, brzucha mojego,
broñ od lekarstwa paskudnego,

bez termometru przy mnie stój,
chcê biec na ³y¿wy, Królu mój (…)

Modlitwa to nie tylko wyraz naszych 
pragnieñ, ale czêsto owoc g³êbokiego, 
duchowego prze¿ycia. Wiele tekstów 
literackich wykorzystuj¹cych motyw Bo¿ego 
N a r o d z e n i a  m a  w ³ a œ n i e  c h a r a k t e r  
spontanicznej modlitwy – proœby i porusza 
tematy zwi¹zane z tym, co w naszym ¿yciu 
skomplikowane i trudne. Wspomniany tu Jan 
Twardowski w swoich pe³nych prostoty i uroku 
wierszach, niejednokrotnie zachêca nas do 
g³êbszego prze¿ywania biblijnych tajemnic. 
Takiej refleksji potrzeba nam w³aœnie teraz –
w niepowtarzalny i wyj¹tkowy czas 
Betlejemskiej Gwiazdy:

Pomódlmy siê w Noc betlejemsk¹
w Noc Szczêœliwego Rozwi¹zania,
by wszystko nam siê rozpl¹ta³o,
wêzy, konflikty, powik³ania.
Oby siê wszystkie trudne sprawy
porozkrêca³y jak supe³ki,
w³asne ambicje i urazy
zaczê³y œmieszyæ jak kukie³ki.
I by w nas z³oœliwe jêdze
pozamienia³y siê w owieczki,
a w oczach m¹dre ³zy stanê³y
jak na choince barwnej œwieczki. (…)
Aby w¹tpi¹cy siê rozp³aka³
na cud czekaj¹c w swej kolejce,
a Matka Boska – cichych, ufnych –
jak ciep³y pled wziê³a na rêce.

¯e jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orêdzie, Z pierwsz¹ na

 niebie gwiazd¹
Bóg w waszym domu zasiêdzie…

Wigilijny stó³ gromadzi razem ka¿d¹ 
rodzinê. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to w³aœnie 
œwiêta rodzinne. Biblijny Emmanuel 
przychodzi na œwiat w rodzinie, ma troskliw¹ 
Matkê i dzielnego opiekuna – œw. Józefa. Ten 
rodzinny charakter tajemnicy Wcielenia 
odzwierciedla wiersz Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej pt. „Samotnik”:

Bóg w Trójcy swej rodzinny, sprzyja ludzkim 
gniazdom

Raczej ni¿ o narodach, mówi o Rodzinie –
Szatan jej nienawidzi – zdeptaæ chcia³by 

ka¿d¹.
- Posêpny, jak z³y poeta,
O „wielkoœci” rozprawia z ciemn¹ swoj¹ 

gwiazd¹…

Wigilijny wieczór wieñczy pasterka. 
W s z e l k i e  s t w o r z e n i e  o d d a j e  h o ³ d  
nowonarodzonemu Dzieci¹tku. W „Pasterce” 
Jerzego Lieberta palestyñskie Betlejem 
„rozszerza” swe granice i siêga a¿ do brzegów 
Wis³y, na znak tego, ¿e Bóg mo¿e rodziæ siê
w ka¿dym miejscu i w ka¿dym sercu. 
Wydarzenie sprzed dwóch tysiêcy lat powraca 
w œwi¹tecznej symbolice co roku, bo tak jak 
ziemia równie¿ cz³owiek potrzebuje 
odrodzenia. W wierszu Lieberta zaskakuj¹ce 
jest wszak¿e to, i¿ do stajenki nie przychodz¹ 
ludzie, ale zwierzêta typowe dla naszej strefy 
klimatycznej – ptaki, smutne sarny, wiewiórki 
itp. W polskim Betlejem brakuje cz³owieka:

Jerzy Liebert
Pasterka
Ptaki niby dzwoneczkami ciesz¹ siê kolêd¹ –
Chrystus siê nam narodzi³ i nowe dni bêd¹.
Do stajni Betlejemskiej, a¿ do brzegów Wis³y
Z ptakami smutne sarny dziwowaæ siê

 przysz³y.
Wiewiórka zêby szczerzy i w niebo siê patrzy
Jak dwa go³êbie p³yn¹ po niebieskiej tarczy.
I kwiaty choæ to zima, czas mroŸny i cichy,
Nios¹ mirrê, kadzid³o i z³ote kielichy. (…)
A ma³y Chrystus smutny w dzieñ patrzy

i czeka,
Aby wœród witaj¹cych zobaczyæ cz³owieka.

Wêdrówka do ¿³óbka to motyw przewodni 
„Ballady o trzech królach” Krzysztofa 
Kamila Baczyñskiego. Jej przes³aniem jest 
bardzo znamienna myœl – otó¿ wêdruj¹c do 
¿³óbka jesteœmy w stanie nauczyæ siê chyba 
najtrudniejszej sztuki ¿ycia – mi³oœci. Oto 
koñcowe fragmenty utworu:

A tak œpiesznie biegli, ¿e w poœpiechu
wziêli tylko myœli pe³ne grzechu.
Wiêc uklêkli trzej królowie zdziwieni,
jak trzy s³upy z³ocistego py³u,
niewidz¹cy, ¿e siê serca trzy po ziemi
wlok³y z nimi jak psy smutne z ty³u.
I spojrzeli nagle wszyscy trzej,
gdzie dzieci¹tko, jak kropla œwiat³a,
i ujrzeli jak w pêkniêtych zwierciad³ach,
w sobie – czarny, hucz¹cy lej.
I poczuli nagle serca trzy,
Co jak piêœci stê¿a³e od ¿alu.
Wiêc ju¿ w wielkim pokoju wracali

Bo¿e Narodzenie znajduje szeroki oddŸwiêk 
w polskiej poezji. Na przestrzeni naszych 
dziejów powsta³y ju¿ setki, a mo¿e nawet 
tysi¹ce utworów wykorzystuj¹cych motyw 
przyjœcia na œwiat Chrystusa. Obok znanych 
nam wszystkim kolêd Franciszka Karpiñskiego 
– „Bóg siê rodzi”, Teofila Lenartowicza – 
„Mizerna cicha” czy przypisywanej Piotrowi 
Skardze „W ¿³obie le¿y”, antologie poezji 
polskiej odnotowuj¹ liczne teksty kolêd, 
poematów kolêdowych, a tak¿e wierszy.

Utwory te ukazuj¹ w jaki sposób tajemnica 
Wcielenia inspiruje artystów zarówno 
myœlowo jak i duchowo. Ich dzie³a 
odzwierciedlaj¹ przede wszystkim religijny 
charakter Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz 
radoœæ przybycia na œwiat tak oczekiwanego i 
dostojnego goœcia:

Józef Baran
„Wigilia”
jacy jesteœmy w tym dniu
do siebie podobni
jeden niesie karpia
drzewko i ¿yczenia
za nim setny i milionowy
kolejne ca³ki tego samego cz³owieka
który rozprysn¹³ siê ongiœ na Ziemi
w u³amki têskni¹ce za Jednoœci¹
a kiedy ju¿ jesteœmy
upodobnieni wigilijnie
przychylamy sobie op³atek nieba
z pierwsz¹ gwiazd¹
która choæ raz w roku
wschodzi wszystkim w oko jednoczeœnie
i ³amiemy siê S³owem
Które By³o Na Pocz¹tku Wszystkiego.

Doskonale chyba czujemy atmosferê tego 
tekstu. Znamy j¹ przecie¿ z autopsji – 
przedœwi¹teczna bieganina, zakupy, prezenty, 
przyrz¹dzanie potraw. Przygotowania do œwi¹t 
przebiegaj¹ w wiêkszoœci domów podobnie: 
„jeden niesie karpia, drzewko i ¿yczenia”, drugi 
pakuje prezenty, ubiera drzewko. Ale nie jest to 
jednak wiersz o tego typu przygotowaniach,
a raczej o nasze duchowej gotowoœci do œwi¹t. 
Poeta kieruje do nas pytanie o to, jacy jesteœmy 
w wigiliê, o to, czy atmosfera tego dnia sk³ania 
nas do pewnego skupienia i refleksji. 
OdpowiedŸ poety jest pe³na optymizmu – w ten 
wyj¹tkowy czas jesteœmy inni ni¿ zwykle, 
„choæ raz w roku” potrafimy wykrzesaæ z siebie 
dobro, ciep³o i serdecznoœæ.

Wyrazem wiary w Bo¿¹ obecnoœæ wœród 
ludzi jest wiersz Jana Kasprowicza „Przy 
wigilijnym stole”:

Przy wigilijnym stole
£ami¹c op³atek œwiêty,
Pomnijcie, ¿e dzieñ ten radosny
W mi³oœci jest poczêty:
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Okruchy nieba, czyli œwi¹teczne spotkanie z poezj¹
Agnieszka Franczak-Paæ



Od czterech lat Katarzyna mieszka³a w Poznaniu. 
Wyprowadzi³a siê z rodzinnego Kazimierza rok po œmierci matki. 
By³ to dla niej trudny czas. Nawet Piotr, którego bardzo kocha³a, 
zosta³ oddelegowany na kontrakt do Niemiec. – Có¿ taka praca. 
Wróci – t³umaczy³a sobie, gdy bardzo doskwiera³a jej samotnoœæ. 
Czu³a jak bardzo brakuje jej bliskoœci dwóch osób, matki i Piotra. 
Brakowa³o jej wspólnych spacerów promenad¹ Wis³y wœród 
soczyœcie zielonej przyrody, rozmów, œmiechu. Teraz chodzi³a 
tam sama, ale to nie to samo. Czu³a jedynie bliskoœæ ch³odnego 
wiatru znad rzeki tañcz¹cego w jej w³osach. Zawsze lubi³a siadaæ 
nad wod¹ i wpatrywaæ siê w czerwon¹ kulê zachodz¹cego s³oñca 
odbijaj¹cego siê w lustrze rzeki, w beztrosko p³yn¹c¹ wodê
i ws³uchiwaæ siê w tak koj¹cy jej szum. Teraz sama tu czêsto 
siadywa³a i czyta³a, nieraz po kilka razy, listy przysy³ane od 
Piotra. Ich treœæ zna³a ju¿ prawie na pamiêæ. Na ka¿dy z nich 
czeka³a z niecierpliwoœci¹, codziennie zagl¹daj¹c do skrzynki
i wyczekuj¹c kolejnego. Od dwóch miesiêcy jednak listy zaczê³y 
przychodziæ coraz rzadziej, a w ci¹gu ostatnich dwóch 
tygodni nie przyszed³ ¿aden. Telefon równie¿ milcza³. 
Zaniepokojona próbowa³a skontaktowaæ siê
z Piotrem, lecz bezskutecznie. Zbli¿a³y siê 
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. – Pewnie Piotr 
chce mi zrobiæ jak¹œ niespodziankê, 
dlatego siê nie odzywa – t³umaczy³a sobie 
Kasia. – Muszê mu koniecznie kupiæ 
prezent pod choinkê, ale musi to byæ coœ 
uroczego i oryginalnego, ¿eby spodoba³o 
siê Piotrowi – postanowi³a w myœlach. Od 
tej pory wêdrówki po sklepach i galeriach, 
w poszukiwaniu upragnionego zakupu, 
wype³ni³y ca³y jej wolny czas. Wreszcie 
znalaz³a. – To jest to! O to w³aœnie mi 
chodzi³o i na pewno mu siê spodoba – 
uradowana powiedzia³a do sprzedawcy ogl¹daj¹c 
malutk¹ srebrn¹ pozytywkê z dwoma tañcz¹cymi go³¹bkami. – 
Na pewno mu siê spodoba – powtórzy³a – i bêdzie mu mnie 
przypominaæ. Piêknie zapakowany prezent w srebrno-czerwony 
papier, z cudnie przewi¹zan¹ kokard¹, zabra³a Kasia do domu. 
Czu³a, ¿e ¿ycie znów nabra³o kolorów. Szybkimi krokami 
nadchodzi³ dzieñ wigilijny. Jak co roku wszystko by³o piêknie 
przyszykowane, stó³ nakryty i przystrojona choinka. – Na pewno 
przyjedzie, dzisiaj na pewno wróci, nie zrobi mi tego. Na granicy 
s¹ kolejki i dlatego siê spóŸnia – pociesza³a siê coraz bardziej 
zdenerwowana Kasia, choæ w g³êbi duszy chyba ju¿ sama w to tak 
naprawdê nie wierzy³a. Piotr nie przyjecha³ na wigiliê i na œwiêta. 
Po raz pierwszy spêdzi³a je sama. Pod choink¹ nadal le¿a³ piêknie 
zapakowany prezent dla goœcia, który siê nie zjawi³. Patrzy³a na 
niego i ³zy jej cisnê³y siê do oczu. Zaraz po œwiêtach id¹c do domu 
po pracy zajrza³a mimowolnie do skrzynki pocztowej. Wœród 
kilku ulotek dostrzeg³a list. By³ to list od Piotra. Poœpiesznie 
otworzy³a go i nie mog¹c oderwaæ od niego wzroku czyta³a. Te 
kilka zdañ od ukochanego mê¿czyzny sprawi³y, ¿e z wra¿enia a¿ 
usiad³a na lodowatych schodach. Pisa³, ¿eby, jeœli to mo¿liwe, 
wybaczy³a mu, zapomnia³a o jego istnieniu i u³o¿y³a sobie ¿ycie
z kimœ innym, bo on nie jest w stanie zapewniæ jej ¿ycia takiego, 
na jakie zas³uguje. Teraz dopiero poczu³a jak ¿ycie bywa okrutne. 
– Dlaczego on mi to zrobi³ – pomyœla³a. Dzwoni³a do niego, ale 
telefon milcza³. Nie wiedzia³a co siê sta³o, ale nie mia³a ju¿ si³y 
d³u¿ej szukaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce j¹ pytania. Podjê³a decyzjê 
o wyjeŸdzie z rodzinnego miasteczka. Wyjazd do Poznania 
zmieni³ jej dotychczasowe spokojne ¿ycie, jakie wiod³a
w Kazimierzu. Teraz czas p³yn¹³ jej o wiele szybciej. Praca
i wspinaczka po szczeblach kariery zawodowej wype³ni³y 

wiêkszoœæ jej czasu. Zosta³a wspó³w³aœcicielk¹ dobrze 
prosperuj¹cej firmy reklamowej. Praca, bankiety, wyjazdy, 
konferencje, targi i znów praca – tak mija³y jej miesi¹ce, lata,
i nadal by up³ywa³y, gdyby nie grudniowa konferencja
w Poznaniu. Potwierdzaj¹c rezerwacjê dowiedzia³a siê, ¿e wœród 
zaproszonych goœci znalaz³o siê równie¿ nazwisko Piotra. 
Poczu³a, ¿e serce zabi³o jej szybciej. Niemniej jednak zaraz 
ogarn¹³ j¹ strach na myœl o spotkaniu z ukochanym cz³owiekiem, 
bo nadal mimo wszystko nie przesta³a go kochaæ. Waha³a siê czy 
powinna pojechaæ, nawet wstrzyma³a rezerwacjê. Jednak po 
d³ugich przemyœleniach ostatecznie podjê³a decyzjê, ¿e znajdzie 
si³y i spojrzy Piotrowi prosto w oczy, nawet po tym wszystkim, 
nie bêdzie uciekaæ. Zbli¿a³ siê dzieñ konferencji. Od samego rana 
g³owê Kasi zaprz¹ta³a jedna myœl: Piotr. Jad¹c samochodem nie 
potrafi³a o niczym innym myœleæ, jak o tym wyj¹tkowym 
spotkaniu po latach.      Bardzo ³atwo zalaz³a salê konferencyjn¹, 
gdy¿ czêsto tu bywa³a. Id¹c wielkim holem, mija³a ludzi,

z którymi siê wita³a i rozmawia³a, jednak¿e jej oczy 
wêdrowa³y po twarzach znajomych i nieznajomych 

szukaj¹c tej jednej – Piotra. Niestety nigdzie nie 
mog³a dostrzec tego upragnionego widoku. – 

Nie przyjecha³ – pomyœla³a – a ja g³upia 
liczy³am, ¿e wszystko mi wyjaœni
i rozwieje moje w¹tpliwoœci. Dlaczego go 
nie ma...? Myœli te przerwa³o poruszenie 
znajduj¹cych siê na holu osób. Uczestnicy 
weszli na salê i drzwi zamkniêto. – Nie ma 
go – pomyœla³a. – No có¿... – nie zd¹¿y³a 
dokoñczyæ w myœlach zdania, gdy 
otworzy³y siê drzwi, w których  pojawi³ siê 
Piotr. – O Bo¿e! – krzyknê³a Kasia na jego 
widok. Wsta³a z miejsca.  Kartki, które 

trzyma³a na kolanach, rozsypa³y siê na 
pod³odze. Szybko podbieg³a do niego. Na nic siê zda³y 

uk³adane wczeœniej w myœlach zdania. Teraz mia³a pustkê
w g³owie.

Widok mê¿czyzny tak j¹ poruszy³, ¿e nie mog³a przez chwilê 
wykrztusiæ ¿adnego s³owa. Patrzy³a na niego i czu³a jak ³zy 
p³ynê³y po jej policzkach. Dopiero teraz zrozumia³a sens s³ów 
sprzed czterech lat „u³ó¿ sobie ¿ycie z kimœ innym, bo nie jestem 
w stanie zapewniæ ci ¿ycia takiego, na jakie zas³ugujesz”. Widok 
ukochanego mê¿czyzny na wózku inwalidzkim by³ odpowiedzi¹ 
na wiele jej pytañ. Postanowili, ¿e po konferencji spotkaj¹ siê
w kawiarni i wyjaœni¹ sobie wszystkie sprawy. Na spotkaniu Piotr 
wyjaœni³ Kasi, ¿e mia³ w Niemczech wypadek. Dozna³ 
powa¿nego uszkodzenia krêgos³upa i lekarze nie dawali mu 
¿adnych szans na chodzenie. Zosta³ skazany na wózek 
inwalidzki. Nie chc¹c marnowaæ ¿ycia ukochanej osobie, 
postanowi³ odejœæ. Otrzyma³ ogromne odszkodowanie i za³o¿y³ 
firmê doradcz¹. W pewnym momencie w trakcie wyjaœnieñ 
Piotra, Kasia wyjê³a prezent zapakowany w srebrno-czerwony 
papier i piêknie przewi¹zany kokard¹. – Wszystkiego 
najlepszego z okazji œwi¹t. Czeka³ na Ciebie a¿ cztery d³ugie lata 
– powiedzia³a Kasia. W tej samej chwili Piotr wyj¹³ z kieszeni 
marynarki malutki prezencik i da³ jej mówi¹c: – Wszystkiego 
najlepszego, Kasiu. Ten prezent czeka³ na ciebie równie¿ cztery 
lata. Kasia poœpiesznie otworzy³a niespodziankê i z wra¿enia 
otworzy³a szeroko oczy. – Czy zechcesz zostaæ moj¹ ¿on¹, mimo 
mego kalectwa? – niespodziewanie zapyta³ Piotr. – Oczywiœcie, 
to nie ma znaczenia – odpowiedzia³a bez chwili zastanowienia 
Kasia. – Jak mog³eœ myœleæ, ¿e mi to bêdzie przeszkadzaæ, 
g³uptasku.

Ma³gorzata Stalêga
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Opowiadanie

Spotkanie po latach
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„A S³owo sta³o siê Cia³em
i zamieszka³o wœród nas (…)”
                                      (J 1,14)
Jezus Chrystus – odwieczny Bóg i Syn Ojca wiekuistego, chc¹c 

uœwiêciæ œwiat swoim Przyjœciem, po poczêciu z Ducha Œwiêtego, 
narodzi³ siê w Betlejem z Maryi Dziewicy – BÓG STA£ SIÊ 
CZ£OWIEKIEM.

Œw. Augustyn treœæ obchodzonej dziœ Tajemnicy okreœla 
nastêpuj¹cymi s³owami: „Bóg sta³ siê cz³owiekiem, aby cz³owiek sta³ 
siê Bogiem”. Jezus przychodzi jako zapowiedziany przez proroków 
Mesjasz, aby wyzwoliæ ludzi z niewoli grzechu i otworzyæ im bramy 
zbawienia. Bóg zbawiaj¹c, czyni nas uczestnikami swej boskiej 
natury i w ten sposób odnawia w ka¿dym swój obraz. Uœwiadomienie 
sobie tej Tajemnicy ma nas pobudziæ nie tylko do obchodzenia Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia, ale przede wszystkim do g³êbokiego prze¿ycia 
tych œwi¹t.

Na lekcjach religii zwracam uczniom uwagê na to, by najpierw 
prze¿ywali je w sobie, tzn. uœwiadomili sobie, ¿e Bóg przyszed³ na 
œwiat dla nich i do nich. Jak to zrozumieæ? OdpowiedŸ jest prosta: 
dobrze prze¿yæ okres przygotowania do œwi¹t – adwent. Adwent to 
czas ³aski i mi³osierdzia Bo¿ego, w którym szczególnie jesteœmy 
wezwani do modlitwy oraz uczynków mi³osierdzia. Przebaczaj¹cy 
Bóg „czeka” w konfesjonale, aby w sercu ka¿dego mog³a zagoœciæ na 
sta³e narodzona Bo¿a Dziecina. To Jej moc sprawia, ¿e zasiadamy 
przy wigilijnym stole z³¹czeni w jednoœæ i mi³oœæ ze wszystkimi 
ludŸmi, a zagniewani i zwaœnieni bêd¹ mogli przebaczyæ sobie 
wyrz¹dzone krzywdy i z³o. Ta przedœwi¹teczna atmosfera 
wzajemnego przebaczenia udziela siê wszystkim na katechezie. Na 
ostatni¹ lekcjê przed przerw¹ œwi¹teczn¹ przynoszê op³atek – chleb 
symbolicznie przypominaj¹cy Chrystusa i dzielê siê nim z moimi 
uczniami. Sk³adamy sobie ¿yczenia, stajemy siê w tym dniu 
autentycznymi œwiadkami wiary w Jezusa, a nowe doœwiadczenia 
sprawiaj¹, ¿e wiara uczniów i moja ci¹gle wzrasta.

Ma³gorzata Woch – katechetka

Odkrywamy prawdziwy sens œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – 
wypowiedzi uczniów:

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla mnie bardzo wa¿ne, bo wtedy 
spotykamy siê w rodzinnym gronie. W ten dzieñ wszyscy sobie 
przebaczaj¹ krzywdy, które w przesz³oœci wyrz¹dzili. Czas ten 
sprawia, ¿e w ka¿dym sercu, nawet zimnym i nieczu³ym, zapala siê 
œwiate³ko mi³oœci. Ludzie, którzy nie maj¹ domu, zapewne têskni¹ za 
spotkaniami w gronie rodzinnym, bo gdyby mieli dom i kochaj¹c¹ 
rodzinê, na pewno chcieliby spêdzaæ z nimi wigiliê i œwiêta.

Gdybym mog³a wybraæ czy œwiêta powinny byæ raz, czy kilka razy 
w roku, na pewno wybra³abym kilka razy. Wówczas wœród ludzi 
czêœciej goœci³aby ¿yczliwoœæ. Ale czy to jest mo¿liwe?

Beata kl. Ib

Moim zdaniem najwa¿niejsze w Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia jest 
spotkanie z najbli¿sz¹ rodzin¹. Sk³adamy sobie ¿yczenia, staramy siê 
spêdziæ mi³o czas. Podczas kolacji wigilijnej panuje mi³a atmosfera. 
Nikt siê nie k³óci, nie przezywa. W ten wieczór przebaczamy naszym 
wrogom wszystkie krzywdy, które nam wyrz¹dzili. Wszyscy staraj¹ 
siê, aby ta wieczerza by³a wyj¹tkowa, odœwiêtna. Ca³a rodzina 
wypatruje pierwszej gwiazdki, by móc z³o¿yæ sobie ¿yczenia, 
podzieliæ siê op³atkiem. Po kolacji siadamy wokó³ choinki, pod któr¹ 
znajduje siê szopka, œpiewamy kolêdy i wyobra¿amy sobie, jak 
wygl¹da³ ten wieczór kiedy narodzi³ siê Jezus. Po krótkich 
rozwa¿aniach, mo¿emy otworzyæ prezenty, ale to jest najmniej 
wa¿ne w  tym dniu. W moim domu zawsze na stole stoi wolne 
nakrycie. Czekamy na zb³¹kanego, zmarzniêtego i g³odnego 
przybysza. Jest to jedyny dzieñ w roku, w którym na ca³ym œwiecie 
panuje pokój we wszystkich domach. Wszyscy obdarzaj¹ siê 
mi³oœci¹. Chcia³abym, aby taka atmosfera panowa³a ka¿dego dnia.
W moim sercu jest radoœæ, mi³oœæ. Dziêki Jezusowi w tym dniu ludzie 
obdarzaj¹ siê szacunkiem, zrozumieniem i mi³oœci¹. Bóg narodzi³ siê 
w naszych sercach.

Angelika kl. Ib

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla mnie dniem szczególnym. 
Wtedy Jezus rodzi siê w moim sercu. Niestety, nie dla wszystkich jest 
to dzieñ niezwyk³y. Dla niektórych to tylko prezenty. Nie 
zapominajmy o zrobieniu miejsca dla Jezusa w naszych sercach, by 
nie urodzi³ siê w stajence. W ten dzieñ powinno siê byæ ¿yczliwym dla 
ka¿dego, nie tylko dla rodziny, ale te¿ dla osób, których nie znamy. 
Nale¿y pomóc najubo¿szym, aby i oni mogli prze¿yæ ten dzieñ
w cieple i bez zmartwieñ. W ten dzieñ ca³a moja rodzina spotyka siê 
przy jednym stole, dzielimy siê op³atkiem, ale przedtem idziemy do 
spowiedzi i na rekolekcje. Do tych œwi¹t przygotowujê siê d³ugo.
W czasie adwentu chodzê do koœcio³a na roraty. Staram siê przeprosiæ 
osoby, które w jakiœ sposób skrzywdzi³am. Wtedy mam ju¿ serce 
przeznaczone dla Pana Jezusa.

Paulina kl. I d
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Jeden z mieszkañców Koñskowoli powiedzia³ mi kiedyœ, ¿e 

nie bêdzie bywa³ na spotkaniach z okazji Dnia Starszego 

Cz³owieka, bo nazwa tego œwiêta obra¿a go. Doda³, ¿e mimo 

„kopy” lat  czuje siê m³odo. I bardzo dobrze, takie nastawienie 

do ¿ycia, to powód do radoœci. Miano temu œwiêtu nadano 

odgórnie, a organizatorzy imprez z tej okazji nie maj¹ prawa 

go zmieniaæ, bo przecie¿ jesieñ ¿ycia te¿ mo¿e byæ piêkna. 

Liczba uczestników corocznych imprez jest bardzo du¿a,

a wœród nich jest wielu takich, którzy doskonale siê czuj¹ i ten 

stan w³aœnie pozwala im na spotkania towarzyskie. Podobnie 

by³o w tym roku, mimo ostrego ataku zimy. W szerokich 

krêgach mówi siê, ¿e ko³o Zwi¹zku Emerytów i Rencistów

w Koñskowoli jest najlepiej zorganizowanym ko³em w okrêgu

i takiej opinii trudno siê dziwiæ, bo zaanga¿owanie Zarz¹du 

jest naprawdê du¿e. W tej sytuacji trudno siê równie¿ dziwiæ 

temu, ¿e zaproszenie na imprezê w dniu 21 listopada przyj¹³ 

pose³ na Sejm RP Zygmunt Jerzy Szymañski. Poza 

serdecznymi s³owami uznania i ¿yczeniami, pose³ z³o¿y³ 

obietnicê pomocy w postaci wêgla dla 10 rodzin. Wœród 

zacnych goœci u seniorów byli równie¿: wójt Stanis³aw 

Go³êbiowski, proboszcz Piotr Trela, przewodnicz¹ca 

Okrêgowego Zarz¹du ZERiI w Lublinie Alicja Gucma, 

przewodnicz¹cy Rejonowego Zarz¹du w Pu³awach Jan 

Podsiad³owski oraz kierowniczka Oœrodka Pomocy 

Spo³ecznej Marta Kozak. Przypieczêtowaniem dobrej opinii 

jest fakt uhonorowania z³otymi odznaczeniami zas³u¿onych 

cz³onków. Decyzj¹ Zarz¹du G³ównego ZERiI odznaczenia 

otrzymali: Celina Kowalik, Aleksander Lewak, Czes³aw 

Próchniak i Aleksander Przew³oka. Wszystkim seniorom 

Oœrodek Kultury zadedykowa³ koncert w wykonaniu 

„Œpiewaj¹cych Seniorów”, kabaretu „Onufry” oraz 

instruktorów.

B.F.

DONIESIENIA KULTURALNE

Jesieñ ¿ycia
te¿ mo¿e byæ piêkna

Odznaczeni (od lewej): Czes³aw Próchniak, Celina Kowalik i Aleksander Przew³oka
wrêczaj¹cy: J. Podsiad³owski i I. Stefanek

Tak wo³a³y dzieci, a ich wo³anie us³ysza³ Miko³aj, który nieco
z wyprzedzeniem, bo 4 grudnia, zawita³ do Koñskowoli
i rozgoœci³ siê w progach Oœrodka Kultury. Poza workiem 
cukierków przywióz³ prezenty dla ducha, czyli widowisko 
muzyczne oparte na motywach baœni o Królowej Œniegu. 
Dzieciaczki, zarówno te malutkie jak i nieco wiêksze, a by³o ich 
bardzo du¿o, aktywnie uczestniczy³y w przebiegu programu, 
tañcz¹c i skacz¹c wspólnie z aktorami z Agencji Artystycznej
z Lublina. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³o to, ¿e role g³ównych 
bohaterów, czyli Gerdy i Kaja, odgrywa³y nasze dzieci, 
wy³onione w drodze konkursów. Lidka Kaczmarska i Kamil 
Siedliski, najpierw wykazali siê najlepsz¹ znajomoœci¹ treœci 
prezentowanej bajki, a potem z fantastycznym wrêcz rezultatem 
wcielili siê w postacie bohaterów. Kto nie by³ niech ¿a³uje, bo 
nastêpny Miko³aj dopiero za rok!

B.F.

Szczêœliwa 13-tka
9 stycznia 2005r. w ca³ym kraju zagra Wielka Orkiestra 

Œwi¹tecznej Pomocy. Bêdzie to ju¿ 13-ty Fina³. Mamy nadziejê, 
¿e 13-tka uczyni ten dzieñ szczególnie serdecznym i otwartym na 
potrzeby niemowl¹t i dzieci m³odszych, bowiem zebrane 
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na zakup sprzêtu medycznego
i ratowania ¿ycia najm³odszych, w tym tych jeszcze 
nienarodzonych. Nasze spo³eczeñstwo da³o ju¿ wiele razy wyraz 
swej hojnoœci i wielkiego serca, przekonani o ci¹g³oœci takiego 
nastawienia, pracownicy Oœrodka Kultury organizuj¹ koncert,
z którego dochód bêdzie przekazany na konto Fundacji WOŒP. 
Koncert odbêdzie siê 9 stycznia o godz.. 15.00 na sali 
widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury w Koñskowoli. 
Serdecznie zapraszamy !

Zimowe Nastroje
13-tka te¿ zwi¹zana jest z Przegl¹dem Artystycznym „Zimowe 

Nastroje”, ale nie z kolejn¹ edycj¹, bo bêdzie ona XI, ale z dat¹. 12 
i 13 stycznia na scenie GOK wyst¹pi¹ zespo³y teatralne i wokalne 
z placówek oœwiatowych, prezentuj¹ce widowiska i piosenki
o tematyce bo¿onarodzeniowej i zimowej. Przegl¹dowi bêdzie 
towarzyszyæ pokonkursowa wystawa prac plastycznych
i prezentacja najlepszych  prac literackich. Doœwiadczenia 
poprzednich lat pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e jest to impreza godna 
polecenia. Wystêpuj¹ce dzieci czuj¹ siê dowartoœciowane, jeœli 
widownia jest wype³niona po brzegi. Zapraszamy.

B.F.

Anonsujemy
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G r u d n i o w e

Chocia¿ dni s¹ coraz krótsze, a noce wyd³u¿aj¹ siê, to nastrój 
grudnia w porównaniu do innych miesiêcy roku jest 
„uroczyœcie odmienny”. Przyczyniaj¹ siê do tego zbli¿aj¹ce 
œwiêta Bo¿ego Narodzenia i œnieg. Czar œniegu polega na tym, 
¿e jest cichy i bia³y. Cisza jest bardzo dostojna. W tej ciszy 
przymuszani jesteœmy do zadumy i skupienia. Wielkie rzeczy, 
aby siê narodziæ potrzebuj¹ ciszy. Biel œniegu to czystoœæ
i niewinnoœæ, wiêc œwiat oczekuj¹cy na przyjœcie Zbawiciela 
obleka siê w biel. W oczekiwaniu na œwiêta œnie¿y siê ziemia, 
bia³e p³atki œniegu wiruj¹ w powietrzu. Ludzie dalecy od 
czystoœci œniegu œpiesz¹ o œwicie na roraty – mszê œwiêt¹ 
odprawian¹ ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny, jako 
przygotowanie do œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Czeka ca³y 
œwiat, czeka wszelkie stworzenie na przyjœcie Zbawiciela.

„...Wyszed³ edykt od cesarza Augusta, aby spisaæ wszystek 
œwiat...”. Dzieci¹tko siê nam narodzi³o, Syn Bo¿y jest nam 
dany. Spe³ni³o siê. Od chwili gdy chór anio³ów zabrzmia³ nad 
Stajenk¹ zmieni³o siê wszystko.

Polska prze¿ywa g³êboko radoœæ nocy betlejemskiej, ³¹cz¹c 
po swojemu stare wierzenia z nowymi. Wigilia – wieczerza
o charakterze sakralnym, jest tak mocno zwi¹zana z nami 
uczuciowo, ¿e w oczach wielu Polaków przes³ania w³aœciwe 
œwiêto. Staje siê treœci¹ œwiêta, zamiast wstêpem. Potrawy 
spo¿ywane w czasie wigilii, ich sposób przyrz¹dzania, ich 
kolejnoœæ s¹ tradycyjne, symboliczne, niezmienne.

Do sto³u zasiadano wed³ug starszeñstwa (aby i w tej 
kolejnoœci odchodziæ ze œwiata). W jednych regionach 
uwa¿ano, ¿e szczêœliw¹ liczb¹ jest parzysta liczba 
biesiadników, w innych ¿e nieparzysta. Œwiate³, zw³aszcza 
dotyczy³o to œwiec, nie mog³o byæ trzy. Jedno miejsce wolne, 
nie zajête przez nikogo. Ktokolwiek zapuka³ do polskiego 
domu w œwiêty wigilijny wieczór zajmowa³ to miejsce i by³ 
przyjmowany jak brat. Podczas wigilii panowa³ podnios³y 
nastrój. Nie rozmawiano o b³ahostkach. Najczêœciej rozmowy 
dotyczy³y spraw rodzinnych, wspominano krewnych, którzy 
nie uczestniczyli w spotkaniu albo ju¿ zmarli. Charakter 
wigilii by³ trochê zaduszkowy. W sk³ad potraw wigilijnych 
wchodzi³y produkty, które goœci³y kiedyœ na uroczystoœciach 
¿a³obnych albo by³y znoszone w ofierze na groby zmar³ych: 
mak, groch, fasola, bób, jab³ka, miód. Z pradawnych czasów 
wywodzi siê kutia – pszenica obt³ukiwana na ¿arnach, 
znamionuj¹ca sytoœæ, zmieszana z mlekiem i miodem. Mak – 
to spokojny sen, 
miód – s³odycz. 
Zachodnia Polska 
w p r o w a d z i ³ a
w miejsce kutii – 
³ a m a ñ c e
z makiem, lecz 
w s z y s t k i e  
s k ³ a d n i k i  
pozosta³y te same. 
Kulminacyjnym 
m o m e n t e m  
wieczerzy by³o
(i tak jest do dziœ) 

dzielenie siê op³atkiem, zbli¿aj¹ce oddalonych, ³¹cz¹ce 
¿ywych z tymi co odeszli. Wyci¹gniêta d³oñ z okruchem 
chleba siêga poza rzeczywistoœæ.

Jak obrz¹dek ka¿e dzienny
Snop wnosi sam gumienny;
Bo trza chleba do wesela –
I sam siankiem stó³ zaœciela,
W pamiêæ ¿³obu Zbawiciela, -
I po k¹tach snopy stawi

       I coœ z cicha b³ogos³awi.
       Plastry miodu w wielkiej krobi
       Stary bartnik sam sposobi;
       Zadudni³o coœ po moœcie:
       Ktoœ przed gankiem z bata pali –
       Wiêc drzwi w oœcie¿ – goœcie! goœcie!
       Coraz pe³niej w wielkiej sali. –
       Prze³amali siê pospo³u –
       I stanêli ko³o sto³u –
       A trzy krzes³a polskim strojem
       Ko³o sto³u stoj¹ pró¿ne;
       I z op³atkiem ka¿dy swoim
       Idzie do nich sp³acaæ d³u¿ne:
       I pok³ada na talerzu
       Anielskiego chleba kruchy:
       Bo w tych krzes³ach siedz¹ duchy...

(Wincenty Pol „Pieœñ o domu naszym”)

Dzisiaj po wieczerzy wigilijnej rozdaje siê prezenty. 
Dawniej zwyczaj ten nie by³ powszechny, znali go bogaci 
wielmo¿e i lepiej sytuowana szlachta. Pod ch³opskimi 
strzechami zagoœci³ dopiero na prze³omie XIX i XX wieku. 
By³ to raczej symboliczny gest, który ogranicza³ siê do 
uszczêœliwienia dzieci; jab³kami, piernikiem czy te¿ innym 
³akociem.

Po posi³ku œpiewano kolêdy i pastora³ki. Zanim wybi³a 
pó³noc gospodarze udawali siê na pasterkê. Ka¿dy siê 
œpieszy³. Poganiano konie; gna³y rozpêdzone sanie, 
podskakiwa³y bryczki. To wszystko po to aby zapewniæ sobie 
pomyœlnoœæ w przysz³ym roku. Kto pierwszy przekroczy³ 
próg œwi¹tyni ten w nadchodz¹cym roku przodowa³ we 
wszystkich przedsiêwziêciach gospodarskich i zbiera³ 

najlepsze i najobfitsze plony.
Du¿o z  obrzêdowoœci  
bo¿onarodzeniowej odesz³o 

w zapomnienie. Pewnych 
z w y c z a j ó w  j u ¿  n i e  

prak tykujemy.  Nie  
zmieni³  siê tylko 

podnios³y charakter 
B o ¿ e g o  
Narodzenia. W tym 
czasie staramy siê 
zbli¿yæ do rodziny, 
p a m i ê t a æ
o bliskich, nawet 
jeœli nie mo¿emy 
siê z nimi spotkaæ.

T.D.



Pod³o¿e powinno byæ mieszank¹ wyja³owionej gliny, torfu i piasku 
lub ziemi liœciastej, darniowej i piasku. Araukarii nie nale¿y zbyt 
czêsto przesadzaæ (nie czêœciej ni¿ co 3 lata). Bardzo wa¿ne jest, by 
nie robiæ tego, tak jak w przypadku wiêkszoœci roœlin, na wiosnê, ale 
w sierpniu, po zakoñczonym okresie wzrostu roœliny. Przesadzaj¹c 
nale¿y uwa¿aæ, by pieñ nie by³ wsadzony g³êbiej ni¿ dotychczas. Gdy 
osi¹gnie ona wysokoœæ powy¿ej 1m, trzeba j¹ pozostawiæ w tej samej 
donicy, a zmieniæ tylko wierzchni¹ warstwê ziemi. Przycinanie 

„drzewka” jest wykluczone, mo¿na jedynie 
wycinaæ ogo³ocone z igie³, martwe ga³¹zki. 
Rozmna¿anie z nasion na jesieni lub na wiosnê, 
albo stosowanie sadzonek, teoretycznie wydaje siê 
proste. W praktyce, w warunkach domowych, 
rzadko daje ono dobre wyniki, dlatego lepiej jest 
kupowaæ doros³e, gotowe ju¿ egzemplarze. 
Najlepiej roœnie ona sama. Jednak starsze okazy, 
które utraci³y ju¿ dolne ga³¹zki, prezentuj¹ siê lepiej 
uprawiane razem z m³odszymi roœlinami tego 
gatunku. Z uwagi na ³atwoœæ uprawy, przy 
w³aœciwym pielêgnowaniu i niezbyt wysokiej 
temperaturze w zimie, polecana jest dla wszystkich. 
Dla ciekawostki warto dodaæ, ¿e araukaria nazwê 

sw¹ zawdziêcza prowincji Arauco w Chile, a odkryta zosta³a przez 
kapitana Cooka na wyspie Norfolk na Pacyfiku.

A oto kilka krótkich porad, gdy z roœlin¹ jest coœ nie tak:
1.Gdy powoli roœnie i ma blade zabarwienie – wówczas wymaga 

dokarmienia nawozem.
2.Gdy pojawiaj¹ siê bia³e, we³niste plamki na ig³ach i na ³odygach  

– to znak, ¿e pojawi³y siê we³nowce. Nale¿y usun¹æ plamki 
tamponem nawil¿onym w denaturacie lub opryskaæ œrodkiem 
chemicznym przeciw we³nowcom dostêpnym w sklepach 
ogrodniczych.

3.Gdy ig³y usychaj¹ i ¿ó³kn¹ – œwiadczy to o nieodpowiednim 
klimacie w pomieszczeniu z roœlin¹. Jest zbyt gor¹co i sucho, s³abo 
przewietrzone pomieszczenie. Nale¿y podlaæ i przenieœæ j¹ w 
ch³odniejsze, bardziej przewiewne miejsce.

Ma³gorzata Stalêga
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rozmaitoœci
Moje hobby w doniczce

Araukaria wynios³a (³ac. Araucaria excelsa, Araucaria 
heterophylla)

Araukaria nale¿y do tej samej klasy iglaków co œwierk, sosna czy 
jod³a. Jest to roœlina wiecznie zielona o liœciach igie³kowatych. Jako 
jedna z niewielu tego typu drzewek mo¿e byæ 
uprawiana w pomieszczeniach. Jest to naprawdê 
piêkna, „arystokratyczna” roœlina, która w domu 
dorasta do 150 cm. Jej boczne ga³êzie 
rozmieszczone s¹ na g³ównym pêdzie i rosn¹ 
poziomo, w regularnych okó³kach. Bardzo dobrze 
nadaje siê na „sto³ow¹ choinkê” na Bo¿e 
Narodzenie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, by nie 
wieszaæ na niej lampek elektrycznych, które 
mog³yby j¹ uszkodziæ. Gatunek ten jest coraz 
popularniejszy w naszych domach. 

Araukaria jest roœlin¹ rosn¹c¹ powoli, co roku 
zwiêksza sw¹ wysokoœæ o jeden okó³ek.
W przeciwieñstwie do innych iglaków nie 
wydziela ¿adnego zapachu. Dobrze siê czuje na 
po³udniowym oknie, jednak w lecie trzeba j¹ chroniæ przed 
bezpoœrednim nas³onecznieniem. Najlepszym stanowiskiem by³oby 
dla niej pó³cieniste, ch³odne, ale nie zimne, miejsce. W porze letniej 
wymaga obfitego podlewania (2 razy na tydzieñ), zim¹ zaœ nale¿y je 
ograniczyæ  (raz na tydzieñ). Od maja do wrzeœnia potrzebuje 
dokarmiania p³ynnym nawozem w dawce zmniejszonej o po³owê 
zalecanej na opakowaniu. Bardzo dobrze sprawdza siê od¿ywka dla 
rododendronów. Araukaria bardzo lubi zraszanie miêkk¹ wod¹, które 
w zupe³noœci zastêpuje czyszczenie roœliny. Nale¿y pamiêtaæ, by 
nigdy nie u¿ywaæ preparatów nab³yszczaj¹cych, które mog³yby 
zniszczyæ delikatne ig³y. Do zalet uprawy mo¿na zaliczyæ du¿¹ 
odpornoœæ na wystêpowanie szkodników oraz wytrzyma³oœæ, 
bowiem z wyj¹tkiem lodowatych przeci¹gów oraz niedostatecznego 
wietrzenia jest w stanie znieœæ prawie ka¿de warunki atmosferyczne. 

S p e ³ n i a j ¹ c  ¿ y c z e n i e  n a s z y c h  
Czytelniczek, zamieszczamy sprawdzone 
przez redakcjê przepisy na ciasto. Mo¿e nie 
wi¹¿¹ siê one z tradycyjnymi wypiekami 
œwi¹tecznymi, ale maj¹ doskona³¹ zaletê – 
zawsze siê udaj¹ i wyœmienicie smakuj¹.

A N I O £ E K
Ciasto
2 jajka, 0,5 szklanki œmietany i 0,5 szklanki 
cukru roztrzepaæ i po³¹czyæ z:
1 ³y¿k¹ m¹ki ziemniaczanej, 1/2 kg m¹ki,
1/2 kostki rozpuszczonej margaryny,
1 ³y¿k¹ amoniaku
Wyrobiæ ciasto i upiec 4 placki.

Masa
3 szklanki mleka, 1 szklanka cukru, 1 mas³o -
wymienione sk³adniki razem zagotowaæ. Do 
gotuj¹cego siê mleka wlaæ nastêpuj¹ce 
roztrzepane sk³adniki:
3 jajka, 3 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej lub
2 budynie œmietankowe, 1 szklanka kwaœnej 
œmietany, 2 cukry waniliowe, ci¹gle 
mieszaj¹c zagotowaæ.
Upieczone placki przek³adaæ gor¹c¹ mas¹, 
posypaæ wiórkami kokosowymi.

Coœ dla podniebienia
SERNIK Z ROS¥
Masa serowa
1 kg t³ustego sera przekrêconego 2 razy,
0,5 szklanki oleju, 2 ca³e jajka, 4 ¿ó³tka,
1 szklanka cukru, cukier waniliowy
Wymienione sk³adniki zmiksowaæ, dodaæ
3 szklanki mleka oraz 2 torebki budyniu 
œmietankowego, zmiksowaæ ponownie.
Ciasto na spód
20 dkg m¹ki, 7 dag cukru pudru, 2 ¿ó³tka,
1 p³aska ³y¿ka smalcu, 7 dag margaryny,
1 czubata ³y¿ka proszku do pieczenia.
Ciasto zagnieœæ, rozwa³kowaæ i wy³o¿yæ na 
blachê. Na surowy spód wlaæ ser i piec
1 godz. w temp. 170 stopni. Po godzinie na 
gor¹cy sernik wylaæ ubite ze szklank¹ cukru 
(niepe³n¹ i aromatem œmietankowym do 
smaku) bia³ka z 6 jaj. Porobiæ zygzaki
i wstawiæ do piekarnika na 20 min. Zapiec na 
z³oty kolor. W rowkach zygzaków w trakcie 
stygniêcia uka¿¹ siê krople rosy.

CAPUCCINO
Ciasto:
5 jajek; 1 szklanka m¹ki; 1 szklanka cukru,
2 budynie czekoladowe; 2 ³y¿eczki proszku 
do pieczenia
Bia³ka z cukrem ubiæ na sztywn¹ pianê, 

dodawaæ po jednym ¿ó³tku – ubijaæ. M¹kê 
wymieszaæ z proszkiem do pieczenia
i budyniami, a nastêpnie wymieszaæ z mas¹ 
jajeczn¹. Piec w du¿ej formie – 30 min.,
w temp. 180°C.
Ciasto kokosowe:
6 bia³ek, 1 szklanka cukru, 20 dkg wiórków 
kokosowych
Bia³ka z cukrem ubiæ na sztywn¹ pianê. 
Delikatnie wymieszaæ z wiórkami. Piec na 
jasny z³oty kolor w formie jw. – 20 min., 
temp. 180°C.
Krem:
6 ¿ó³tek, 2 ³y¿ki m¹ki pszennej, 2 ³y¿ki m¹ki 
ziemniaczanej, 1,5 torebki (du¿ej) kawy 
cappuccino o smaku czekoladowym, 0,5 litra 
mleka, 1,5 kostki mas³a
Obie m¹ki i ¿ó³tka roztrzepaæ w 1 szklance 
mleka. Resztê mleka zagotowaæ, wlaæ 
roztrzepane ¿ó³tka z m¹k¹, ugotowaæ budyñ. 
Wsypaæ kawê, wymieszaæ. Mas³o utrzeæ na 
puszyst¹ masê, dodawaæ stopniowo 
wystudzony budyñ.
Wykonanie:
Biszkopt przekroiæ na pó³. Uk³adaæ
w nastêpuj¹cej kolejnoœci: biszkopt, masa, 
ciasto kokosowe, masa, biszkopt, masa 
posypana wiórkami.
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„Sztuka walki to sposób na ¿ycie” – to domena Marcina 
Kostyry, instruktora koreañskiej sztuki walki, Tang Soo Do, 
który od kilku lat prowadzi w Koñskowoli treningi dla dzieci 
i m³odzie¿y. Ich celem jest nie tylko opanowanie technik 

walki, ale równie¿ wpojenie nastêpuj¹cych zasad: prawoœci, 
koncentracji, wytrwa³oœci, szacunku, pokory, samokontroli. Pewnie 
wszyscy uczestnicy treningów marz¹ o tym, aby w przysz³oœci zdobyæ 
formê, któr¹ prezentuje mistrz Chuck Norris (odtwórca g³ównej roli
w znanym serialu telewizyjnym), a póki co bior¹ udzia³ w zawodach 
na ró¿nym szczeblu, osi¹gaj¹c dobre wyniki (o tym ni¿ej). Ten sposób 
walki jest te¿ bardzo widowiskowy, o czym bêd¹ mogli przekonaæ siê 
mieszkañcy Koñskowoli w trakcie I Oficjalnego Turnieju Tang Soo 
Do, który zostanie rozegrany 18 grudnia (sobota) na sali 
gimnastycznej miejscowego Zespo³u Szkó³. Organizatorem Turnieju, 
nad którym patronat obj¹³ wójt gminy Stanis³aw Go³êbiowski, jest 
Marcin Kostyra. Wœród uczestników bêdzie mo¿na zobaczyæ 
zawodników z sekcji w Koñskowoli oraz z: Pu³aw, Pionek, Policznej, 
Przysuchy, Wierzbicy, Œwidnika, Lublina, £êcznej i Piask. Kategorie 
wiekowe obejmuj¹ zarówno dzieci, m³odzie¿ jak i doros³ych.
W naszym œrodowisku znaleŸli siê tak¿e sponsorzy nagród,
o przyznaniu których zadecyduj¹ sêdziowie. Nagrody publicznoœci 
nie przewidziano, ale jest ona bardzo mile widziana i niniejszym 
zapraszana.

B.F.

„Waleczne Damy” z Koñskowoli
5.12.2004 w hali Oœrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Avia”

w Œwidniku, odby³ siê VI Turniej Taekwondo Tradycyjnego, na 
którym zadebiutowa³a skromna, bo dwuosobowa obsada Tang Soo Do 
z Koñskowoli: Aneta Szarawarska i Ma³gorzata Sykut. By³o to ich 
pierwszy start na tak powa¿nych zawodach. W Turnieju uczestniczy³o 
150 zawodników z 4 krajów: Rosji, Mo³dawii, Udmurcji (republika 
spod Uralu) i oczywiœcie z Polski. Organizator zawodów, Piotr 
Bernat, stwierdzi³, ¿e poziom Turnieju by³ bardzo wysoki, a to za 
spraw¹ silnej ekipy z Rosji. Mimo, ¿e taekwondecy ze Œwidnika to 
jedna z lepszych grup w Polsce, nasze zawodniczki nie ugiê³y siê pod 
presj¹ utytu³owanych zawodniczek i nawi¹za³y wspania³¹, odwa¿n¹ 
walkê, o czym œwiadcz¹ wyniki:

- Aneta Szarawarska - II miejsce w uk³adach (forma walki bez 
przeciwnika) i III miejsce w walkach,

- Ma³gorzata Sykut - III w walkach i V w uk³adach.
Sukces jest tym wiêkszy, ¿e zawody odbywa³y siê na innych 

zasadach ni¿ te obowi¹zuj¹ce w Tang Soo Do, a na przygotowania 
mieliœmy zaledwie tydzieñ. To dopiero pocz¹tek kariery naszych 
„Walecznych Dam”. Aneta wychodz¹c z hali rzuci³a: „Ja tu jeszcze 
wrócê…!”.

Nastêpna próba zaspokojenia woli zwyciêstwa, ju¿ w sobotê
18 grudnia na naszym turnieju w Koñskowoli.

Tang Soo!
Marcin Kostyra

Patronat medialny

Trener Marcin Kostyra i zdobywczynie medali:
Ma³gosia (z lewej) i Aneta

IRENA  MATUSZKIEWICZ autorka „Agencji Z³amanych 
serc”, „Gier nie tylko mi³osnych”, „Dziewcz¹t do wynajêcia”
i „Kochaj mnie”, mówi o sobie: „Na proste pytanie, kiedy siê 
urodzi³am, od pewnego czasu odpowiadam, ¿e o wiele za wczeœnie. 
Zdecydowanie wola³abym wci¹¿ byæ m³oda i piêkna, a nie 
pracowicie odejmowaæ sobie lata za dobre sprawowanie. Kiedyœ 
po³yka³am ksi¹¿ki, teraz tylko czytam. No i piszê. Przyjació³ mam 
niewielu, ale ci, którzy s¹, to ju¿ s¹”.

„Salonowe ¿ycie”- Pocz¹tkowo niewiele ³¹czy g³ównych 
bohaterów „Salonowego ¿ycia”; Dorotê, w³aœcicielkê gabinetu 
kosmetycznego, Gabrielê, zakompleksion¹ matkê i ¿onê, oraz 
Leona, genialnego chemika i badacza perzu. Dorota ma wielu 
przyjació³ i znajomych, ale têskni za w³asn¹ rodzin¹, Gabriela – 
odwrotnie. Maj¹ swoje plany i cele, ale ¿yj¹ w miarê spokojnie. 
Dopiero wynalazek Leona, oddany w rêce Doroty, narobi sporo 
zamieszania i zapocz¹tkuje serie wydarzeñ rodem z horroru. Horror 
w salonie kosmetycznym? Czemu nie, je¿eli potraktowany
z ciep³ym humorem i nie pozbawiony wnikliwej obserwacji 
salonowych bywalców – i nie tylko.

LOIS  LOWRY amerykañska pisarka, autorka wielokrotnie 
nagradzanego „Dawcy”. „Egzamin dojrza³oœci” – Natalie 
Armstrong ma wszystko, o czym dziewczyna mo¿e marzyæ: urodê
i inteligencjê, kochaj¹c¹ rodzinê i wspania³ego ch³opaka. Przed ni¹ 
wymarzone studia medyczne. A jednak czegoœ jej brakuje,
a mianowicie odpowiedzi na bardzo wa¿ne pytanie: „Kim jest jej 
matka?” Aby siê tego dowiedzieæ, siedemnastoletnia Natalie 
wyrusza w podró¿, która byæ mo¿e doprowadzi j¹ do odkrycia 
to¿samoœci jej biologicznej matki. A jeœli rzeczywiœcie j¹ 
odnajdzie? Co siê stanie, gdy spotkaj¹ siê twarz¹ w twarz?

KATARZYNA  SZELOCH jest poetk¹, dziennikarka, 
publicystk¹ i krytykiem literackim. Autorka czterech ksi¹¿ek: 
„Wiersze (1992), „Niespe³nienia (1998), „Sztambuch erotyczny” 
(2000), „Portrety rzeczy ulotnych” (2001). Wspó³pracowa³a z pras¹ 
lubelsk¹ i ogólnopolsk¹, by³a korespondentk¹ Radia BBC Polska. 
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.

„B³êkitny jednoro¿ec” to niezwyk³a ksi¹¿ka, pe³na magii 
przemieszanej z realizmem, zachêca do wspólnego szukania 
odpowiedzi na pytanie, co sprawia, ¿e w ogrodzie kosmosu jedynie 
w œwiecie jednoro¿ców, symbolizuj¹cych sublimacjê si³
w cz³owieku najsilniejszych i najbardziej pierwotnych, do którego 
droga prowadzi przez medytacjê i sztukê, mo¿e g³êboko zwi¹zaæ 
swój los dwoje ludzi.
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1 n ŒWIÊTO PRACY Józefa, Jeremiego

3 wt KONSTYTUCJI 3 MAJA Marii, Antoniny

8 n Stanis³awa, Lizy

15 n ZIELONE ŒWI¥TKI Zofii, Nadziei

22 n Heleny, Wies³awy

26 cz BO¯E CIA£O DZIEÑ MATKI Filipa, Pauliny

29 n Magdaleny, Teodozji

    
2 pn Zygmunta, Anatola

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

 
9 pn Grzegorza, Bo¿ydara
10 wt Izydora, Antoniny
11 œr Igi, Miry
12 cz Pankracego, Dominika
13 pt Serwacego, Roberta
14 so Bonifacego, Macieja

   
16 pn Szymona, Andrzeja
17 wt S³awomira, Weroniki
18 œr Eryka, Aleksandry
19 cz Miko³aja, Piotra
20 pt Bernarda, Aleksandra
21 so Wiktora, Tymoteusza

 
23 pn Iwony, Dezyderiusza
24 wt Joanny, Zuzanny
25 œr Grzegorza, Urbana

27 pt Jana, Juliusza
28 so Justyny, Jaromira

 
30 pn Feliksa, Ferdynanda
31 wt Anieli, Kamili

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

 
6 pn Norberta, Pauliny
7 wt Roberta, Wies³awa
8 œr Medarda, Maksyma
9 cz Pelagii, Felicjana
10 pt   Bogumi³a, Ma³gorzaty
11 so    Barnaby, Feliksa

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

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

   
27 pn Maryli, W³adys³awa
28 wt Leona, Ireneusza
29 œr Piotra, Paw³a
30 cz Emilii, Lucyny

5 n Walerii, Bonifacego

12 n DNI KOÑSKOWOLI Jana, Onufrego

19 n Gerwazego, Protazego

26 n Paw³a, Jana

DNI KOÑSKOWOLI

DNI KOÑSKOWOLI

DOD w WODR

1 pt Haliny, Mariana
2 so Jagody, Urbana

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

 
11 pn Benedykta, Olgi
12 wt Jana, Brunona
13 œr Andrzeja, Kingi
14 cz Kamila, Stelli
15 pt Henryka, W³odzimierza
16 so Mariki, Benity

  
18 pn Karoliny, Szymona
19 wt Wincentego, Marcina
20 œr Czes³awa, Hieronima
21 cz Daniela, Diany
22 pt Marii, Magdaleny
23 so Brygidy, Apolinarego

 
25 pn Krzysztofa, Jakuba
26 wt Anny, Miros³awy
27 œr Julii, Natalii
28 cz Wiktora, Innocentego
29 pt Olafa, Marty
30 so Julity, Ludmi³y

 

3 n Anatola, Jacka

10 n Amelii, Filipa

17 n Anety, Bogdana

24 n Kingi, Krystyny

31 n Heleny, Ignacego

ŒWIÊTO RÓ¯

1 pn Nadziei, Justyna
2 wt Kariny, Gustawa
3 œr Lidii, Nikodema
4 cz Dominika, Protazego
5 pt Oswalda, Stanis³awy
6 so Jakuba, S³awy

 
8 pn Cypriana, Emiliana
9 wt Romana, Romualda
10 œr Borysa, Wawrzyñca
11 cz Ligii, Zuzanny
12 pt Klary, Lecha
13 so Diany, Hipolita

 

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

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

 
29 pn Jana, Sabiny
30 wt Ró¿y, Szczêsnego
31 œr Rajmunda, Bohdana

7 n Doroty, Kajetana

14 n Alfreda, Maksymiliana
15 pn WNIEBOWZIÊCIE NMP Marii, Daniela

21 n Joanny, Kazimiery

28 n Patrycji, Augustyna
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1 cz Natalii, Blanki
2 pt Balbiny, Pauliny
3 so Franciszka, Ksawerego

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

 
12 pn Joanny, Aleksandra
13 wt £ucji, Otylii
14 œr Alfreda, Izydora
15 cz Celiny, Niny
16 pt Zdzis³awy, Albiny
17 so £ukasza, Olimpii

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

    
 

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

4 n Barbary, Krystiana

11 n Damazego, Waldemara

18 n Bogus³awa, Gracjana

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

1 wt WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH Seweryna, Wiktoryny

6 n Feliksa, Leonarda

11 pt ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI Marcina, Niny

13 n Stanis³awa, Miko³aja

20 n Anatola, Sêdzimira

27 n Waleriana, Wirgiliusza

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

 
7  pn Antoniego, Kariny
8 wt Seweryna, Bogdana
9 œr Ursyna, Teodora
10 cz Leny, Ludomira

    
12 so Renaty, Witolda

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

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

 
28 pn Zdzis³awa, Stefana
29 wt B³a¿eja Saturnina
30 œr Andrzeja, Justyny

1 so Danuty, Remigiusza
 

3 pn Teresy,  Gerarda
4  wt Franciszka, Rozalii
5 œr Apolinarego, Igora
6 cz Artura, Brunona
7 pt Marii, Marka
8 so Pelagii, Brygidy

 
10 pn Pauliny, Daniela
11 wt Emila, Aldony
12 œr Eustachego, Maksymiliana
13 cz Edwarda, Teofila
14 pt DZIEÑ EDUK. NAROD. Bernarda, Liwii
15 so Teresy, Jadwigi

 
17 pn Wiktora, Ma³gorzaty
18 wt Juliana, £ukasza
19 œr Piotra, Ziemowita
20 cz Ireny, Kleopatry
21 pt Urszuli, Hilarego
22 so Filipa, Przybys³awy

 
24 pn Marcina, Rafa³a
25 wt Darii, Kryspina
26 œr Lucjana, Ewarysta
27 cz Iwony, Sabiny
28 pt Tadeusza, Szymona
29 so Felicjana, Wioletty

 
31 pn Urbana, Krzysztofa

2 n Teofila, Dionizego

9 n Arnolda, Dionizego

16 n Florentyny, Gaw³a

23 n Marleny, Seweryna

30 n Zenobii, Przemys³awa

1 cz Bronis³awy, Idziego
2 pt Juliana, Stefana
3 so Izabeli, Szymona

 
5 pn Doroty, Wawrzyñca
6 wt Beaty, Eugeniusza
7 œr Reginy, Melchiora
8 cz Marii, Rados³awa
9 pt Piotra, Sergiusza
10 so £ukasza, Miko³aja

 
12 pn Marii, Gwidona
13 wt Eugenii, Aureliusza
14 œr Roksany, Bernarda
15 cz Albina, Nikodema
16 pt Edyty, Kornela
17 so Franciszka, Justyny

 
19 pn Januarego, Konstancji
20 wt Filipiny, Eustachego
21 œr Mateusza, Jonasza
22 cz Tomasza, Maurycego
23 pt Tekli, Bogus³awa
24 so Gerarda, Teodora

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

4 n Lilianny, Rozalii

11 n Jacka, Dagny

18 n Irmy, Ireny

25 n Aurelii, W³adys³awa
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