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Wy, w których rosnê ogrodzie
Dziwi¹c siê mojej urodzie,
Œpiewajcie wko³o i czeladŸ ca³a:
„Ró¿a siê nasza uda³a”.
                Franciszek Karpiñski



IÊTW OŒ  R I ÓII ¯V IÊTW OŒ  R I ÓII ¯V IÊTW OŒ  R I ÓII ¯V IÊTW OŒ  R I ÓII ¯V IÊTW OŒ  R I ÓII ¯V
Czar królowej kwiatów sprawi³, ¿e 17 lipca do Koñskowoli 

przyby³y niezliczone rzesze sympatyków tych kwiatów. Rosn¹ce 
ambicje organizatorów, poparte staraniami, sprawiaj¹, ¿e 
impreza z roku na rok zyskuje wiêksz¹ rangê. Œwiadcz¹ o tym 
równie¿ zacni goœcie ro¿nych szczebli administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej.

Tradycj¹ tego Œwiêta sta³o siê og³aszanie konkursu na 
Najpiêkniejsz¹ Ró¿ê Wystawy. W tym roku, decyzj¹ powo³anej 
kapitu³y, ten zaszczytny tytu³ i okaza³y puchar przypad³ ró¿y 
odmiany CHOPIN z plantacji p. Teresy Lalak. Puchar wrêczy³ 
osobiœcie jego fundator – pose³ na Sejm RP Zygmunt Jerzy 
Szymañski. Szansê wyboru Miss Wystawy mia³a równie¿ 
publicznoœæ, i wybra³a – zosta³a ni¹ ró¿a odmiany HOKUS 
POKUS z plantacji p. Krystyny Czarnobil. Puchar w imieniu 
publicznoœci ufundowa³o Zrzeszenie Producentów Ró¿
i Materia³u Szkó³karskiego.

Wspomniane wybory nie by³y rzecz¹ ³atw¹, jako ¿e na 
wystawie zaprezentowano 78 odmian ró¿. Wystawi³o je
17 plantatorów, którzy w dowód uznania zostali uhonorowani 
zestawami kosmetyków, sponsorowanymi przez Miros³awa 
Skwarka, w³aœciciela firmy Pulanna.

Ró¿e zachwycaj¹ równie¿ dzieci, które swoje artystyczne 
skojarzenia z tym kwiatem przela³y na kartony w ramach 
konkursu plastycznego „Z ró¿¹ w tle”. Nagrody dla m³odych 
artystów ufundowa³ mecenas kultury – Janusz Palikot. „Ró¿ane 
impresje” w fotografii Teresy Or³owskiej,  urzeka³y w równym 
stopniu jak kwiaty ¿ywe.

Królowa zas³uguje na odpowiedni¹ oprawê, któr¹ na festynie 
stworzyli artyœci, zarówno miejscowi jak i zaproszeni, a przede 
wszystkim gwiazda dnia, czyli Don Wasyl & Roma. Barwne 
stroje romskich tancerzy, ¿ywa muzyka i œpiew, pasowa³y jak ula³ 
do ró¿anej scenografii. (Zdjêcia na str. 16)

Bo¿enna Furtak

Krwista czerwieñ z odcieniem 
czerni, koral po³¹czony z ¿ó³ci¹, 
krem przechodz¹cy w oran¿,
a  n a w e t  l e k k i  s e l e d y n
i intensywny fiolet – to barwy 
ró¿ z rodzimych pól, które 
k r ó l o w a ³ y  n a  w y s t a w i e  
towarzysz¹cej VIII edycji 
Œwiêta Ró¿. Kwiaty zachêca³y 
nie tylko kolorami, ale i swym 
k s z t a ³ t e m  o r a z  l i œ æ m i .  
Czarowa ³y  t e ¿  nazwami  
odmian: Kleopatra, Sesille, 
Bonanza, Winona, Czarna 
Magia, Hokus Pokus, Corweta, 
Dame de Couer, Solo …

Parafrazuj¹c tekst znanej piosenki, tak w³aœnie mo¿na 
powiedzieæ o gminie Koñskowola. Przejawem tego piêkna s¹ 
miêdzy innymi liczne, zadbane i z gustem urz¹dzone posesje. 
Dostrzega to w³adza samorz¹dowa, zachêcaj¹c jednoczeœnie 
mieszkañców do systematycznego podnoszenia estetyki 
poprzez coroczne og³aszanie konkursu na Naj³adniejsz¹ 
Posesjê Gminy. Do tegorocznej edycji konkursu swój akces 
zg³osi³o 17 w³aœcicieli. Komisja oceniaj¹ca, powo³ana przez 
wójta gminy, po obejrzeniu zg³oszonych zagród przyzna³a 
nastêpuj¹ce miejsca:

kat. ZAGRODA WIEJSKA ROLNICZA
I miejsce – Krystyna i S³awomir Kozak, Wronów
II miejsce – Henryka i Grzegorz Gadzina, Stara Wieœ
III miejsce – Maria i Józef Gêbal, Skowieszyn

kat. ZAGRODA WIEJSKA NIEROLNICZA
I miejsce –Jadwiga i Marian Wojciechowicz, Nowy Po¿óg
I miejsce – Anna i Piotr Skwarek, Nowy Po¿óg
II miejsce – Barbara i Mariusz Matraszek, M³ynki
III miejsce – Marzanna i Tadeusz  Kolek, Nowy Po¿óg
Wyró¿nienia: Wies³awa Kawka (Koñskowola) oraz Jadwiga 

i Józef Stefanek (Koñskowola)
Og³oszenie wyników konkursu mia³o miejsce w trakcie 

festynu z okazji Œwiêta Ró¿. Nagrody dla laureatów, w postaci 
bonów towarowych na roœliny ozdobne, ufundowa³o 
Gospodarstwo Ogrodnicze Braci Dêbskich z M³ynek oraz 
firma „FlorWschód” – ozdobne donice.

Wymienione posesje zosta³y zaprezentowane na wystawie 
fotograficznej. Mo¿na je ogl¹daæ jeszcze w Urzêdzie Gminy 
oraz na str. 15 tego numeru Echa.

Bo¿enna Furtak

Piêkna nasza gmina ca³a

Kat. zagroda wiejska rolnicza -
I miejsce, Krystyna i S³awomir Kozak, Wronów

S³awomir Kozak przyjmuje gratulacje od przew. Komisji Tamary Sieciñskiej
i nagrodê od Gospodarstwa Braci Dêbskich.

Miss Publicznoœci
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Przez samorz¹d nale¿y rozumieæ ustalony prawem zakres 
kompetencji do samodzielnego i niezale¿nego zawiadywania 
w³asnymi sprawami w zakresie administracji pañstwowej 
(publicznej) oraz samodzielne wykonywanie pewnych funkcji 
pañstwowych o charakterze administracyjnym.

Samorz¹d jest pojêciem ogólnym, okreœlaj¹cym pewn¹ sferê 
ludzkiej dzia³alnoœci. Blisko z nim zwi¹zane jest równie¿ pojêcie 
samorz¹dnoœci, która okreœla kompetencjê umo¿liwiaj¹c¹ 
niezale¿ne kierowanie w³asnymi sprawami, bêd¹c równoczeœnie 
wyra¿eniem bliskoznacznym do: rz¹dz¹cego siê sam, 
niezale¿nego.

Artyku³ 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym mówi, i¿ mieszkañcy 
gminy tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹, natomiast 
gmina jest to wspólnota samorz¹dowa oraz odpowiednie 
terytorium.

Warto przypomnieæ, ¿e dawny samorz¹d lokalny (i tak¿e jeszcze 
ten dawniejszy, œredniowieczny), dzia³a³ zazwyczaj w izolacji od 
reszty œwiata. To naturalne, bo niegdyœ nie by³o kolei, telefonów, 
ogólnopañstwowego systemu oœwiaty, pañstwowej s³u¿by zdrowia 
itd. Ka¿da spo³ecznoœæ musia³a sama dawaæ sobie radê w ró¿nych 
sprawach - ile mia³a dochodów, tyle mia³a instytucji i s³u¿b 
publicznych. Dopiero w XX wieku pañstwa zaczê³y pe³niæ funkcjê 
redystrybucyjn¹, by wyrównaæ szanse i mo¿liwoœci ró¿nych 
obszarów. Z drugiej strony, wraz z konstrukcj¹ pañstwa prawnego, 
musia³y znikn¹æ pradawne wolnoœci komunalne. Stare uprawnienia 
miast czy gmin wiejskich pochodz¹ce z nadania w³aœcicieli oraz 
w³adców, dawniejszy jeszcze samodzielny status pañstw
i pañstewek stanowych, wolnoœci sejmików powiatowych itp., 
musia³y ulec nowym mechanizmom stanowienia prawa.

Z czasem okaza³o siê, ¿e coraz mniej zadañ publicznych mo¿na 
realizowaæ tylko lokalnie. W XIX i XX wieku pañstwa zaczê³y 
przejmowaæ coraz wiêcej zadañ komunalnych. Do wielu potrzebne 
by³o g³êbokie zaanga¿owanie systemu pañstwowego – 
przynajmniej regulacyjne. Wiele dawniejszych zadañ 
komunalnych zosta³o wprost przypisanych do w³adzy pañstwowej 
(pojawi³a siê kategoria zadañ zleconych). Powsta³y 
ogólnopañstwowe systemy policji, oœwiaty, ochrony zdrowia,
w których placówki, komórki w miastach czy w gminach, by³y 
koñcówkami. Dosz³y do tego: rozwój techniki i systemów 
zarz¹dzania oraz standardy us³ug publicznych, pojawi³y siê wiêzi 
techniczne, których przedtem nie by³o w skali ogólnopañstwowej.

Radykalne upañstwowienie funkcji komunalnych nast¹pi³o, gdy 
przyszed³ komunizm (czy jak kto woli- ustrój demokracji ludowej). 
Pañstwo przejê³o ca³y maj¹tek samorz¹dowy i wszystkie instytucje.

Zmiany polityczne w Polsce po II wojnie œwiatowej ca³kowicie 
doprowadzi³y do zaniku tej formy dzia³alnoœci lokalnej, co znalaz³o 
odzwierc ied len ie  w us tawie  z  20  marca  1950  r.
o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej.

Odnowienie w³aœciwej formy sprawowania w³adzy poprzez 
samorz¹dy terytorialne nast¹pi³o dopiero w 1990 r. Po wyborach 
przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r., rozpoczê³y dzia³alnoœæ 
gminne samorz¹dy terytorialne. Stan taki utrzymywa³ siê do chwili 
wprowadzenia przez ustawodawcê, ustaw¹ z 24 lipca 1998 r., 
trójstopniowego podzia³u administracyjnego pañstwa. Wówczas 
powo³ano równie¿ samorz¹dy powiatowe i wojewódzkie. 
Ostatecznie stan ten zosta³ potwierdzony w reformie podzia³u 
terytorialnego pañstwa. Na pocz¹tku 1999 r. w Polsce by³o:
16 województw, 308 powiatów ziemskich, 64 powiaty grodzkie, 
2489 gmin. Samorz¹dy terytorialne: gminne, powiatowe (powiat 
ziemski, powiat grodzki) i wojewódzkie, maj¹ prawnie 
zagwarantowane Ÿród³a finansowania, realizuj¹c swoje ustawowo 
zastrze¿one zadania we w³asnym imieniu i na w³asn¹ 
odpowiedzialnoœæ. Ogó³ mieszkañców nale¿¹cych do wspólnoty 
samorz¹dowej mo¿e decydowaæ o sprawach publicznych poprzez: - 
referendum - zarz¹dzane przez odpowiedni¹ radê czy te¿ 

wymagan¹ liczbê mieszkañców (jedyna procedura podejmowania 
decyzji o samoopodatkowaniu siê mieszkañców na cele publiczne),

- g³osowanie na swoich przedstawicieli w powszechnych 
wyborach do organów lokalnych. Wybrani w wyborach 
przedstawiciele, na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa i w zakresie 
jego obowi¹zywania, wykonuj¹ zadania dla dobra spo³ecznoœci 
lokalnej. W³aœnie ci radni, znaj¹c potrzeby i oczekiwania 
mieszkañców swego terenu, maj¹ tak kierowaæ przyznanymi im 
œrodkami prawnymi i finansowymi (w szerokim znaczeniu), by 
danej spo³ecznoœci lokalnej ¿y³o siê coraz lepiej.

Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia bezpoœrednio lub 
przez wy³onione przez siebie organy. Konstytucja, jak i ustawa 
samorz¹dowa z 1990 r. wskazuj¹, i¿ samorz¹d wykonuje „zadania 
publiczne”, a zatem nale¿¹ce do administracji publicznej. 
Akcentuje siê tu samodzielny charakter gminy, wskazuj¹c 
jednoczeœnie, ¿e owa samodzielnoœæ podlega ochronie s¹dowej. 
Jednoczeœnie Konstytucja i ustawa samorz¹dowa stoj¹ na 
stanowisku, ¿e gmina wykonuje zadania publiczne w „imieniu 
w³asnym”, a nie pañstwa, choæ dopuszcza mo¿liwoœæ zlecenia 
gminie zadañ administracji rz¹dowej.

Choæ w 1990 r. uda³o siê odtworzyæ klasyczny samorz¹d lokalny, 
to przecie¿ nie ma powrotu do dawnego izolacjonizmu 
komunalnego, bo dziœ prawie nie ma ju¿ zadañ, które samorz¹dy 
mog¹ wykonywaæ „same”, czyli bez wspó³udzia³u innych szczebli, 
segmentów w³adzy publicznej. Dlatego tworzy siê mechanizmy 
administracji kooperatywnej, wspó³pracuj¹cej. Przyk³adem tego 
mo¿e byæ system oœwiaty: szko³y prowadzone s¹ przez gminy
i powiaty, a tak¿e przez samorz¹dy regionalne. Ramy programu 
szkolnego ustala ministerstwo, dyrektora szko³y, na podstawie prac 
komisji konkursowej, powo³uje wójt (lub odpowiednio starosta, 
burmistrz, prezydent miasta), zaœ nadzór merytoryczny sprawuje 
kurator (pañstwowa administracja oœwiatowa).

Warto przypomnieæ, ¿e w Polsce do II wojny œwiatowej do cia³ 
stanowi¹cych powiatu nie by³o bezpoœrednich wyborów. W ich 
sk³ad wchodzili delegaci gmin, m.in. dlatego zwi¹zki miêdzy 
powiatem a gminami by³y bardzo œcis³e. By³o to oczywiste, 
bowiem i gmina, i powiat, s³u¿y³y tej samej spo³ecznoœci lokalnej. 
Dziœ równie¿ istnieje taka potrzeba, a mechanizmy wspó³dzia³ania 
powinny pojawiæ siê w ustawach. W radzie powiatu powinni 
zasi¹œæ wszyscy wójtowie i burmistrzowie, obecnie pochodz¹cy 
przecie¿ z wyborów bezpoœrednich, by wspó³pracowaæ dla dobra 
miejscowej spo³ecznoœci. 

W czasie tych 15 lat nasza gmina bardzo zmieni³a swój wygl¹d. 
Dziêki dobrej wspó³pracy miêdzy Rad¹ Gminy – organem 
uchwa³odawczym, a w³adz¹ wykonawcz¹ – pocz¹tkowo Zarz¹dem 
Gminy, a obecnie  Wójtem Gminy, mo¿emy  œmia³o powiedzieæ, ¿e 
czas ten  nie zosta³ zmarnowany. Potwierdzeniem tego jest 
zestawienie inwestycji zrealizowanych w ci¹gu 15 lat:

Oœwiata
1999-2003 Budowa gimnazjum i sali gimnastycznej

w Koñskowoli oraz zakup wyposa¿enia (budynek dydaktyczny –
9 sal lekcyjnych; sala gimnastyczna – wym. 36 x 18m)

1990-1996 Budowa szko³y podstawowej w Chrz¹chowie
1994-1997 Adaptacja pomieszczeñ sklepowo – magazynowych 

na przedszkole w Koñskowoli
1990-2004 Remonty szkó³ w: Koñskowoli, Po¿ogu, 

Skowieszynie, Chrz¹chowie (wymiana stolarki okiennej
i pokrycia dachu, instalacji c.o., adaptacja pomieszczeñ 
s³u¿bowych na sale lekcyjne itp.)

Wodoci¹gi
1991 - Skowieszyn (9,2 km)
1998-99 - Stok – Zakierzki (7,0 km)
1993 - Rudy (6,3 km)
1994 - Stara Wieœ (4,3 km)

15 lat samorzadu gminnego
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1993 - Wronów (8,0 km)
1990-2004 - Koñskowola (10,1 km)
Budowa sieci kanalizacyjnej z przy³¹czami
1995 - Rudy - Pu³awy (4,0 km)
1995-96 - Koñskowola - Rudy (7,3 km)
1999 - Stara Wieœ (3,6 km)
1998-2000 - Koñskowola (14,4 km)
Drogi, chodniki, ulice
1998-2004 Budowa drogi w m. Las Stocki (2,7 km)
2001-2004 Budowa drogi w m. Nowy Po¿óg („Bimbrówka”) 
(1,4 km)
2004 Modernizacja drogi w m. Stok (0,5 km)
1999-2005 Budowa ulic na osiedlu przy cmentarzu (0,6 km)
2003 Budowa ul. Wschodniej w Koñskowoli (0,1 km)
1993-94 Budowa drogi w m. Pulki (1,0 km)
Budowa drogi w Starym Po¿ogu („Garbusówka”) (1,0 km)
1995-96 Budowa drogi Stok – Za¿uk (0,98 km)
1998-99 Budowa ul. Ró¿anej w Starej Wsi (1,0 km)
1990- 2004 Nawierzchnie dróg w miejscowoœciach: Sielce, 
Wronów, Chrz¹chówek, Rudy, Koñskowola, Skowieszyn, Stara 
Wieœ
Chodniki w miejscowoœciach: Stary Po¿óg (dofinansowanie), 
Koñskowola (ul. Po¿owska, ¯yrzyñska i Lubelska – 
dofinansowanie)
Budowa stra¿nic OSP
1991-98 w M³ynkach, 1992-2004 w Opoce, 1990-93
w Chrz¹chówku
1994-95 Remont stra¿nicy OSP Witowice
Zakup samochodów stra¿ackich :
1998 i 2002  „Lublin” i „Mercedes” dla OSP Po¿óg
1998  „STAR” dla OSP Witowice
Gazyfikacja 1993-95 Chrz¹chówek 1994-96 Stok - Za¿uk

Telefonizacja
1994-95 Rudy, Koñskowola, Stara Wieœ, M³ynki, Opoka, Sielce, 

Wronów
Inne
1993 -2003 Rozbudowa budynku Urzêdu Gminy i wymiana 
stolarki okiennej
Modernizacja i remonty budynku GOK w Koñskowoli
Remonty, modernizacje GOZ w Koñskowoli oraz zakupy 
wyposa¿enia
2000 Oœwietlenie uliczne w Chrz¹chówku
Zakupy inwestycyjne:
- traktor z osprzêtem (odœnie¿ark¹, zamiatark¹)
- kosiarka samojezdna
- autoklaw dla GOZ SP ZOZ
- pojemniki na odpady komunalne

Nie wszystko jednak mo¿na oceniaæ pozytywnie. Okres ostatnich 
3-4 lat to okres zwiêkszania zadañ dla gmin bez pe³nego 
zabezpieczania œrodków finansowych. W samym 2005 roku 
otrzymaliœmy dwa nowe zadania: pomoc materialna (stypendia) dla 
uczniów oraz postêpowanie wobec d³u¿ników alimentacyjnych
i wyp³acanie zaliczek alimentacyjnych, na które nie zabezpieczono 
ca³oœci nale¿nych kwot.

Rozbudzono równie¿ nasz¹ nadziejê na uzyskanie 
dofinansowania ze œrodków UE. Kwota, na jak¹ zosta³y z³o¿one 
wnioski w samym województwie lubelskim, wielokrotnie,
a w niektórych dzia³aniach 25 - krotnie, przekracza dostêpne œrodki 
finansowe. Gmina Koñskowola z³o¿y³a wnioski na nastêpuj¹ce 
zadania: budowa kanalizacji i wodoci¹gu w Koñskowoli (ul. 
Kurowska i Polna), budowa wodoci¹gu w Sielcach, budowa ulicy 
G³êbokiej oraz dwa wnioski na remont szkó³ (w Po¿ogu
i Koñskowoli). Urz¹d czeka na wyniki kwalifikacji, co opóŸnia 
przyst¹pienie do wykonywania inwestycji. Mamy nadziejê, ¿e 
chocia¿ na  dwa wnioski dostaniemy dotacjê.

Stanis³awa Noworolnik
Sekretarz Gminy

Samorz¹dnoœæ gminna to nie tylko przepisy prawne, ale przede 
wszystkim ludzie, którzy przez ostatnie 15 lat wdra¿ali je w ¿ycie 
oraz zabiegali o to, aby wizerunek gminy i standard ¿ycia jej 
mieszkañców ci¹gle ulega³ zmianie na lepsze. Grono tych osób jest 
bardzo du¿e, jako ¿e obecnie trwa  ju¿ czwarta kadencja. Nie 
sposób wymieniæ wszystkich, ale o tych najbardziej zas³u¿onych 
warto wspomnieæ.

Pierwsze wybory, bêd¹ce w pe³ni demokratyczn¹ manifestacj¹ 
spo³ecznego odrodzenia, sta³y siê momentem prze³omowym, 
pocz¹tkiem nowej ery, ery pe³nej oczekiwañ i nadziei. W dniu 27 
maja 1990 roku, wy³oni³y 20-osobow¹ Radê Gminy, z³o¿on¹
z ludzi, którzy w swoich œrodowiskach cieszyli siê zaufaniem
i spo³ecznym autorytetem. Byli to przedstawiciele wszystkich wsi 
z terenu gminy. Miejscowoœci o wiêkszej liczbie mieszkañców 
mia³y tym samym wiêcej reprezentantów, i tak: Koñskowola mia³a 
4 radnych, Chrz¹chów i Skowieszyn po dwóch, pozosta³e wsie po 
jednym. Na pierwszej sesji w dniu 8 czerwca (historyczny dzieñ, 
bo 8 czerwca 1532 roku, król Zygmunt Stary nada³ Koñskowoli 
prawa miejskie) dokonano wyboru przewodnicz¹cego Rady, 
którym zosta³ radny Marian Gêbal, oraz dwóch vice 
przewodnicz¹cych: Tadeusza Gryglickiego i Jerzego Wnuka. 
Wówczas wybrano równie¿ delegata do Lubelskiego Sejmiku 
Samorz¹dowego – Stanis³awa Stefanka. Na kolejnej sesji, w dniu 
21 czerwca, wybrano 6-osobowy Zarz¹d i Wójta Gminy. 
Pierwszym wójtem nowego okresu samorz¹dnoœci zosta³ 
Zbigniew Szpetko (dotychczasowy Naczelnik Gminy), który
z mocy prawa zosta³ równie¿ przewodnicz¹cym Zarz¹du. 
Obowi¹zki wójta sprawowa³ do 27 marca 1992 roku. W tym te¿ 
dniu, Rada ze swego grona, dokona³a wyboru nowego wójta, 

którym zosta³ Stanis³aw Go³êbiowski. Fachowoœæ i znajomoœæ 
lokalnych problemów oraz zadawalaj¹cy sposób ich 
rozwi¹zywania, zyska³y akceptacjê Rad kolejnych kadencji
i Stanis³aw Go³êbiowski sprawuje tê funkcjê do dnia dzisiejszego. 
Na zakoñczenie I kadencji, przewodnicz¹cy Marian Gêbal 
powiedzia³: „Zakoñczyliœmy tê kadencjê z poczuciem, ¿e by³a to 
wielka sprawa dla wprowadzenia samorz¹dnoœci w gminie”.

19 czerwca 1994 r. i 11 paŸdziernika 1998 r., spo³ecznoœæ gminy 
wybra³a radnych kolejnych kadencji, II i III, w liczbie, równie¿ po 
20 osób. Przewodnicz¹cym tych  gremiów przez dwie kadencje by³ 
radny Witold Popio³ek, zaœ zastêpcami: w II kadencji - Ma³gorzata 
Szpyra i Stanis³aw Su³ek, w III kadencji – Jadwiga Dêbska – 
Próchniak i Józef Szymañski. Zarz¹d liczy³ w dalszym ci¹gu 6 osób 
plus przewodnicz¹cy, czyli wójt Stanis³aw Go³êbiowski.

Rok 2002 wniós³ zmiany do ordynacji wyborczej. I tak
27 paŸdziernika wybieraliœmy 15 radnych oraz, po raz pierwszy
w wyborach bezpoœrednich, wójta. Wy³oniona w tych wyborach 
piêtnastka radnych (spoœród 76 kandydatów) owocnie pracuje do 
chwili obecnej pod kierunkiem przewodnicz¹cej Ma³gorzaty 
Szpyry oraz vice przew.: Zbigniewa Skwarka i Józefa 
Szymañskiego. ¯aden z piêciu kandydatów na wójta w pierwszej 
turze wyborów nie uzyska³ wiêcej ni¿ po³owy wa¿nie oddanych 
g³osów, dlatego 10 listopada g³osowaliœmy ponownie. Osobê 
dotychczasowego wójta,  Stanis³awa Go³êbiowskiego, i has³o „Nie 
straæmy tempa rozwoju”, zaakceptowa³o wówczas 1632 
wyborców. Nowoœci¹ tej kadencji jest fakt, ¿e wójt jednoosobowo 
pe³ni rolê w³adzy wykonawczej.

Kolejne wybory w³adz gminnych ju¿ za rok. Miejmy nadziejê, ¿e 
wybrani wtedy ludzie równie mocno zaanga¿uj¹ siê w sprawy 
spo³ecznoœci lokalnej.

Bo¿enna Furtak

Nasi samorz¹dowcy
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Powitanie

Po¿egnanie

Nie tylko w œwiecie, czy w Polsce, ale równie¿ w naszym 
lokalnym œrodowisku dostrzegamy istnienie jakby dwóch 
przeciwstawnych œwiatów: œwiata bogactwa, dobrobytu, 
czêsto zbytkownego przepychu i œwiata wielorakiego 
ubóstwa, nêdzy, cierpienia.

Ojciec œwiêty Jan Pawe³ II wielokrotnie zachêca³ do 
praktykowania  „preferencyjnej  opcj i  na  rzecz  
potrzebuj¹cych”. Mia³ na myœli nie tylko ubogich materialnie, 
ale równie¿ duchowo, wszystkich chorych cierpi¹cych, 
osamotnionych, niepe³nosprawnych, bezrobotnych, 
niezaradnych ¿yciowo... W naszym œrodowisku jest wielu 
ludzi „wielkiego serca”, którzy w³¹czaj¹ siê w organizowane 
akcje m.in. przez parafiê. Wa¿ne jest jednak, aby wra¿liwoœci 
na potrzeby drugich uczyæ siê od najm³odszych lat.

W minionym roku szkolnym w Szkole Podstawowej
w Koñskowoli rozpoczê³o dzia³alnoœæ Szkolne Ko³o Caritas. 
Jego zadaniem jest kszta³cenie i wychowywanie m³odego 
pokolenia w duchu humanizmu, sprawiedliwoœci spo³ecznej, 
zaszczepianie wra¿liwoœci na potrzeby innych ludzi
i kszta³cenie ducha czynnej i ofiarnej mi³oœci bliŸniego.

Zwieñczeniem rocznej dzia³alnoœci by³a uroczysta 
inauguracja Szkolnego Ko³a Caritas, która odby³a siê
8 czerwca 2005. Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
ks. A. G³os, dyrektorzy szko³y panie B. Antolak i A. Saj oraz w 
imieniu Proboszcza Parafii, ks. P. Hawryluk, uroczyœcie 
podpisali regulamin SKC. Odt¹d Ko³o formalnie rozpoczê³o 
swoj¹ dzia³alnoœæ i znajduje siê w strukturach Caritas. Podczas 
spotkania uczniowie pracuj¹cy w SKC oraz nowi chêtni 
podpisali deklaracje przyst¹pienia do Ko³a, które obecnie 
liczy 16 cz³onków z klas IV i V.

W uroczystoœci uczestniczyli wychowawcy oraz rodzice. 
Jan Pawe³ II uczy³ bowiem, ¿e rodzina jest pierwsz¹ 
najwa¿niejsz¹ i niezast¹pion¹ szko³¹ mi³oœci i wra¿liwoœci na 
potrzeby innych. S³owami wierszy i piosenek uczniowie 
podziêkowali za mi³oœæ i troskê, któr¹ ich otaczaj¹ najbli¿si.

 W przysz³ym roku szkolnym bêdziemy kontynuowaæ nasz¹ 
dzia³alnoœæ. W tym miejscu chcemy podziêkowaæ tym, którzy 
w bie¿¹cym roku hojnie wspierali nasze akcje – kiermasze, 
przedstawienia charytatywne.

Opiekun SKC
Anna Kaczmarska

Ks. A. G³os z radoœci¹ pieczêtuje regulamin

Caritas znaczy mi³oœæ

27 czerwca dzieci z Ko³a Przyjació³ „Tacy Sami”
w Koñskowoli z okazji Dnia Dziecka uczestniczy³y we 
wspania³ej wycieczce kolejk¹ w¹skotorow¹.

By³em jednym z uczestników tego wyjazdu. Wyruszyliœmy 
rano autokarem z Koñskowoli do Karczmisk. Tam, na stacji 
czeka³a na nas zabytkowa ciuchcia z trzema wagonikami,
w tym jeden by³ odkryty. Zajêliœmy miejsca i ruszyliœmy
w drogê do Opola. Miejsca by³o du¿o, wiêc dzieci na wózkach 
inwalidzkich te¿ mog³y spokojnie ogl¹daæ wspania³e widoki. 
Podziwialiœmy krajobrazy, mijaliœmy pola, machaliœmy do 
ludzi tam pracuj¹cych, ogl¹daliœmy bociany krocz¹ce po 
³¹kach, a tak¿e zabytkowy d¹b. Przez ca³¹ drogê jeden
z panów nale¿¹cych do za³ogi poci¹gu, informowa³ nas przez 

jakie miejscowoœci jedziemy, nad jak¹ rzek¹ siê znajdujemy
i co mijamy. Droga tam i z powrotem zajê³a nam ponad 
godzinê. Po powrocie do Karczmisk, pojechaliœmy jeszcze 
kolejk¹ nieopodal na wielk¹ polanê, aby tam urz¹dziæ piknik. 
Piekliœmy przy ognisku kie³baski, bawiliœmy siê w ró¿ne gry
i zabawy. Œpiewaliœmy piosenki, by³y nagrody. Po 
pó³toragodzinnej zabawie, wróciliœmy kolejk¹ do stacji 
Karczmiska, a stamt¹d autokarem do Koñskowoli.

Niew¹tpliwie by³ to dzieñ pe³en wra¿eñ i na pewno na d³ugo 
pozostanie w naszej pamiêci. My, dzieci niepe³nosprawne, 
rzadko korzystamy z takich uciech. Mamy ograniczone 
mo¿liwoœci, jednak okaza³o siê, ju¿ po raz kolejny zreszt¹, ¿e 
tak¿e mo¿emy „u¿ywaæ ¿ycia”. By³y wœród nas dzieci 
niewidome, niedos³ysz¹ce, niepe³nosprawne ruchowo, tak jak 
ja, i inni koledzy.

Chcia³bym w imieniu naszego ko³a „Tacy Sami” z ca³ego 
serca podziêkowaæ za pomoc w zorganizowaniu tej 
wycieczki: Panu Stanis³awowi Go³êbiowskiemu – Wójtowi 
Gminy Koñskowola i Pani Kierownik Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej Marcie Kozak – za pomoc finansow¹, Panu 
Leszkowi Maci¹gowi – Prezesowi GS za pyszny chleb, 
Pañstwu Annie i Dariuszowi Pryszczom za s³odycze, a tak¿e 
wszystkim, którzy przyczynili siê do tej wyprawy.

Przyczyniliœcie siê Pañstwo do tego, ¿e w naszym, czêsto 
smutnym i pustym kalekim ¿yciu, w tym dniu zaœwieci³o 
s³oñce, a w naszych sercach zagoœci³a radoœæ i szczêœcie.

Piotr Bicki

W nas te¿ zagoœci³a radoœæ



Badaj¹c Ÿród³a historyczne dotycz¹ce koœcio³a parafialnego
w Koñskowoli natrafiliœmy na informacjê, pochodz¹c¹ z opisu 
parafii dokonanego w 1595 r., ¿e po pó³nocnej stronie naszej 
œwi¹tyni istnia³a kaplica Têczyñskich, w której mieli byæ 
pochowani „dziedzice miasta”. Czy w niej spoczywa³ za³o¿yciel 
miasta Andrzej Têczyñski, wojewoda lubelski, kasztelan 
krakowski, hrabia Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego, zm. w 1561 r., o którym wiadomo, ¿e pochowany 
zosta³ w koœciele parafialnym? Tego wci¹¿ nie wiadomo.

Pierwotna kaplica pó³nocna, rodowa Têczyñskich, nie zachowa³a 
siê, a najprawdopodobniej na jej miejscu w I po³owie XVII w. 
wystawiono obecn¹ kaplicê, zwan¹ „Czarn¹” lub „Suchodolskich”.

Krypta, która znajduje siê pod ni¹, jest zamkniêta od XVIII/XIX w. 
a wiedzieliœmy o niej tyle, ¿e obecnie  znajduje siê w niej grobowiec 
wraz z pomnikiem symbolizuj¹cym Vanitas – Marnoœæ ¯ycia, 
opatrzony herbem rodu Opaliñskich – £odzia. Celem eksploracji 
krypty, jakiej dokonano 10 czerwca b.r., by³o potwierdzenie, ¿e
w grobowcu tym pochowano £ukasza z Bnina Opaliñskiego, 
marsza³ka nadwornego koronnego, zm. w 1662 r., jednego
z najwybitniejszych poetów i dyplomatów polskich XVII w. oraz 
jego ¿onê, Izabelê z Têczyñskich, ostatni¹ przedstawicielkê tego 

potê¿nego rodu. Badanie krypty mia³o równie¿ na celu odpowiedŸ 
na pytanie, kiedy powsta³a i czy jest to¿sama z krypt¹ rodu 
Têczyñskich.

W zwi¹zku z tym, ¿e nie by³o mo¿liwe precyzyjne okreœlenie 
wejœcia do niej z wnêtrza koœcio³a, zmuszeni byliœmy rozbiæ pod 
kratami œcianê zewnêtrzn¹ kaplicy pó³nocnej. W eksploracji brali 
udzia³: dr Adam Soæko – historyk sztuki, Dyrektor Naukowy 
Muzeum Narodowego w Poznaniu; Rafa³ NiedŸwiadek – 
archeolog, oraz pisz¹cy ten artyku³. Przez ca³y czas naszych prac 
towarzyszy³ nam i pomaga³ z zewn¹trz ksi¹dz proboszcz; na teren 
prac przyby³ równie¿ Pan Wójt Stanis³aw Go³êbiowski oraz Pani 
Ma³gorzata Sadurska – cz³onek Zarz¹du Powiatu i cz³onek zarz¹du 
stowarzyszenia „Fara Koñskowolska”.

Zdjêcia, jakie zrobi³ kilkanaœcie lat temu Pan Wojciech Santarek 
nie pozwoli³y nam wyrobiæ sobie w³aœciwego pojêcia o krypcie 
pó³nocnej – ogl¹daj¹c je mieliœmy wra¿enie, ¿e wielkoœci¹ zbli¿ona 
jest ona do krypty Lubomirskiej. Tymczasem po wejœciu do niej 
zdaliœmy sobie sprawê, ¿e jest ona w istocie g³ówn¹ sal¹ –
o wymiarach 10 × 5 metrów – systemu krypt rozci¹gaj¹cych siê pod 
pó³nocn¹ czêœci¹ koœcio³a parafialnego.

Pomnik symbolizuj¹cy Vanitas, umieszczony zosta³ centralnie na 
p³ycie sarkofagu stoj¹cego poœrodku sali. W sarkofagu – otwartym 
byæ mo¿e jeszcze w XVIII w. (mo¿e na polecenie Grzegorza 
Piramowicza, który przetopi³ m.in. „fragmenty tablicy srebrnej

Eksploracja krypty pó³nocnej koœcio³a parafialnego – 10 czerwca 2005 r.

z trumny Opaliñskich”, jak zanotowano w dokumentach parafii?) 
znaleŸliœmy co najmniej dwa pochówki: stan zachowania 
szcz¹ tków un iemo¿l iwia  –  bez  uprzedn ich  badañ  
antropologicznych – stanowcze wypowiedzenie siê co do ich liczby. 
Sarkofag i spoczywaj¹cy na nim Vanitas umieszczone zosta³y 
naprzeciwko schodów prowadz¹cych do wnêtrza koœcio³a. Wyjœcie, 
obecnie za³o¿one deskami oraz p³ytami kamiennymi, znajduje siê 
tu¿ przy pierwszym filarze po prawej (patrz¹c od o³tarza g³ównego) 
stronie koœcio³a.

Oglêdziny Vanitasa przynios³y nam równie wiele odpowiedzi, co 
i pytañ. Nie wiadomo wci¹¿, kiedy i gdzie zosta³ wykonany ten 
pomnik. Zdaniem dr Krzysztofa Jureckiego, historyka sztuki
z Akademii Sztuk Piêknych w £odzi, na terenie Polski nie jest znane 
inne tego typu przedstawienie zmar³ego. Dr Adam Soæko znalaz³ 
podobny w formie do „naszego” Vanitasa pomnik… we Francji. 
Mo¿liwa jest hipoteza, ¿e ten niezwyk³y nagrobek zosta³ wykonany 
dla jednego z przedstawicieli rodu Opaliñskich we Francji lub 
Holandii, mo¿e nawet na prze³omie XVI i XVII w., a dopiero 
póŸniej wykorzysta³a go Izabela z Têczyñskich Opaliñska 
przygotowuj¹c w Koñskowoli grobowiec dla swojego mê¿a
i siebie. Byæ mo¿e dalsze badania pozwol¹ nam w pe³ni wyjaœniæ tê 
zagadkê.

Kaplica pó³nocna nosi obecnie miano „Suchodolskich” – 
rodziny, która ufundowa³a szpital przy koœciele parafialnym,
a przedstawiciele której spoczêli – zgodnie z informacjami 
zawartymi w dokumentach parafii – w krypcie pod ni¹. Byæ mo¿e 
spoczywaj¹ oni w jednej z bocznych krypt? Z sali tej wychodz¹ 
bowiem cztery wyjœcia do kolejnych krypt lub korytarzy, z których 
trzy zosta³y zamurowane prawdopodobnie jeszcze w XVI i XVII w. 
W jedynym dostêpnym bocznym korytarzu, zlokalizowanym pod 
naw¹ pó³nocn¹ i koñcz¹cym siê pod o³tarzem z obrazem
Œw. Stanis³awa, odnaleziony zosta³ pochówek opatrzony napisem 
„A+D 1647”. Byæ mo¿e zagadkê tego grobu – osoby zapewne 
znacznej, bo pochowanej w trumnie pomalowanej na niebieski 
kolor – uda siê wyjaœniæ, poniewa¿ wszystko wskazuje na to, ¿e 
zachowa³o siê jego pierwotne wyposa¿enie.

Zaskakuj¹cym odkryciem by³o odnalezienie kilku kompletnych 
pochówków szlacheckich z XVIII wieku (datowanie nie jest pewne, 
na jednej z trumien odczytaliœmy datê 1760, pozosta³e trumny 
wydaj¹ siê pochodziæ z tego samego okresu). Przejmuj¹cym 
œwiadectwem doczesnego bogactwa pochowanych w krypcie osób 
s¹ doskonale zachowane stroje.

W chwili obecnej nie mo¿na zbyt wiele powiedzieæ o tym, kiedy 
powsta³y krypty pod pó³nocn¹ czêœci¹ koœcio³a. Jest 
prawdopodobne, ¿e pierwotnie koœció³ ufundowany przez 
za³o¿yciela miasta Andrzeja Têczyñskiego nie mia³ kaplicy,

Trumna z 1760 r.

Zamurowany korytarz lub krypta pod naw¹ pó³nocn¹
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Zachowany czepek i fragmenty damskich butów ze srebrnym haftem Vanitas - w trakcie eksploracji

Kombatant Wac³aw Sikora odznaczany przez wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego

23 czerwca, cz³onkowie Gminnego Ko³a Zwi¹zku 
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych 
uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym za 
okres 2001 - 2005. Decyzj¹ zebranych w sk³ad w³adz Ko³a na 
nastêpn¹ kadencjê weszli:

Jan Bia³ow¹s – prezes, Jan Sanecki – vice prezes, Stanis³aw 
Kolek – sekretarz, Helena Kêsik – skarbnik, czyli osoby, które 
pracowa³y na rzecz Zwi¹zku w ostatniej kadencji.

W trakcie zebrania kombatanci: Franciszek Cho³aj, Józef 
Murat i Wac³aw Sikora, otrzymali odznaczenia 60-lecia 
Zwyciêstwa nad Faszyzmem, przyznane przez Radê 
Najwy¿sz¹ Rosji. Dekoracji odznaczeniami dokonali: Wójt 
Stanis³aw Go³êbiowski i Prezes Zarz¹du Okrêgowego 
ZKRPiBWP w Lublinie – p³k w st. spocz. Jerzy Górecki.

Jan Bia³ow¹s

Nowe, choæ te same w³adze

Podwoje Lubelskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Koñskowoli znów zosta³y otwarte na oœcie¿. Nieprzebrane 
t³umy zwiedzaj¹cych i ¿¹dnych wiedzy rolników, i nie tylko,
w ostatni¹ niedzielê czerwca (26) mia³y niepowtarzaln¹ 
okazjê zapoznania siê z osi¹gniêciami techniki oraz 
nowoœciami w produkcji rolnej. Jak zwykle ciekawoœæ 
zwiedzaj¹cych zosta³a skierowana przede wszystkim na 
wystawiane zwierzêta, których w tym roku by³o niestety mniej 
ni¿ zwykle. Zadziwia³a natomiast oferta  maszyn rolniczych
o ogromnych gabarytach. Przy tej okazji pokazano te¿ 
wzorowych gospodarzy staj¹cych w szranki konkursu 
„Agroliga 2005”. Tegorocznymi laureatami zostali znani 
producenci kwiatów szklarniowych – M. i J. Ptaszkowie ze 
Stê¿ycy. Wœród tych w³aœcicieli gospodarstw, którzy 
zapewniaj¹ dobre i bezpieczne warunki do pracy znaleŸli siê 
Lucjan i Grzegorz Kurowscy z Koñskowoli, zajmuj¹c
w krajowym konkursie czwarte miejsce. Nagroda wrêczona
w trakcie uroczystego otwarcia, czyli radiomagnetofon, 
dodatkowo umili jeszcze pracê.

Kadencyjnoœæ stanowiska dyrektora naczelnego sprawi³a, 
¿e dotychczasowy dyrektor LODR, Andrzej Ryl, wraz
z koñcem czerwca zakoñczy³ pracê w Koñskowoli. Otwarte 
Drzwi Oœrodka by³o wiêc okazj¹ do po¿egnania siê z szerokim 
gronem wspó³pracowników i instytucjami. Obecnie funkcjê 
dyrektora sprawuje Alfons Koska.

Co roku mówi siê, ¿e liczba odwiedzaj¹cych tê imprezê by³a 
rekordowa, w tym roku rekord znów zosta³ pobity.

B.F.

Znów otwarto drzwi
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a krypta rodowa zosta³a wykuta pod naw¹ pó³nocn¹: obecnie 
wejœcie do korytarza lub krypty tak w³aœnie zlokalizowanej jest 
zamurowane. PóŸniej wykuto kryptê, w której obecnie znajduje siê 
pochówek opatrzony dat¹ „1647”, a dopiero nastêpnie dobudowano 
kaplicê pó³nocn¹ oraz powiêkszono salê g³ówn¹ systemu krypt do 
dzisiejszych rozmiarów. Na razie skazani jesteœmy na domys³y, bo 
murowany koœció³ parafialny powsta³ przed 1545 r., a najstarszy 
jego opis sporz¹dzony zosta³ piêædziesi¹t lat póŸniej. Pewne 
przes³anki mog¹ œwiadczyæ o tym, ¿e rzeczywiœcie kaplica 
pó³nocna, o której mówi opis z 1595 r., wybudowana zosta³a 
dopiero przez syna za³o¿yciela miasta, Andrzeja Têczyñskiego – 

wojewodê be³skiego, po ucieczce z Polski Henryka Walezego 
kandydata obozu szlacheckiego do tronu królewskiego, zmar³ego w 
1588 r.

W œwietle informacji, które zebraliœmy w toku eksploracji krypty, 
wci¹¿ istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e w jednej z zamurowanych 
sal istotnie spoczywa za³o¿yciel miasta oraz byæ mo¿e jego syn.

Ju¿ samo odnalezienie pochówków £ukasza i Izabeli Opaliñskich 
oraz szlachty z XVIII w. stanowi olbrzymi¹ sensacjê naukow¹. 
Dalsza eksploracja g³ównej sali oraz kolejnych krypt mo¿e 
przynieœæ nastêpne niezwyk³e i niesamowite odkrycia.

Przemys³aw Pytlak



„Miloœæ mi wszystko wyjaœni³a, Mi³oœæ wszystko rozwi¹za³a, – 
dlatego uwielbiam tê Mi³oœæ, gdziekolwiek by przebywa³a”

                                        (K. Wojty³a „Pieœñ o bogu ukrytym”)

Kiedy powoli pogodziliœmy siê ju¿ z odejœciem do Domu Ojca 
– naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a II, przychodzi czas na 
kolejne z Nim spotkanie. Film w re¿yserii Giacomo Battiato, 
który mamy okazjê ogl¹daæ na ekranach naszych kin od 17 
czerwca br., zapewnia nam kolejn¹ dawkê wzruszeñ i refleksji 
zwi¹zanych z tak drogim milionom Polaków – cz³owiekiem.

Ocena tego typu przedsiêwziêcia wydaje siê szczególnie 
trudna, gdy¿ przywo³ane w filmie obrazy 
odbiera siê przede wszystkim sercem.

Bardzo poruszaj¹ widza, a czasem nawet 
wstrz¹saj¹ sceny z czasów wojny i okupacji, 
jak i oko³o trzydziestu lat ¿ycia kap³ana
w okresie PRL-u, a¿ do wyboru na Stolicê 
Piotrow¹.

Oto przed naszymi oczyma jawi siê postaæ 
cz³owiek uwik³anego w historiê, która nie 
szczêdzi nikomu ³ez i osobistych dramatów. 
M³ody Wojty³a – utalentowany student 
polonistyki na Uniwersytecie Jagielloñskim, 
aktor i dobrze zapowiadaj¹cy siê poeta
i dramaturg, w obliczu panosz¹cego siê 
wokó³ z³a – podejmuje ¿yciow¹ decyzjê. 
Rezygnuje ze œwieckich studiów, by wzorem 
swego ulubionego bohatera czasów 
m³odoœci – Brata Alberta Chmielowskiego – 
oddaæ siê pe³niejszej s³u¿bie Bogu i zak³ada 
sutannê.

Film Battiato tak naprawdê niewiele wnosi 
w nasz¹ wiedzê o Ojcu Œwiêtym - Janie Pawle II. Ogl¹daj¹c go, 
mia³am wra¿enie, i¿ jego twórcy zbyt powierzchownie 
potraktowali niektóre wydarzenia z ¿ycia Karola Wojty³y. 
Ukazali go jako cz³owieka pe³nego emocji i wzruszeñ, niemal 
ca³kowicie odarli ze sk³onnoœci do kontemplacji i wielkiego 
umi³owania modlitwy.

Autor scenariusza pozwoli³ sobie równie¿ na wprowadzenie 
do filmu bohaterów fikcyjnych. Jak¿e dalekie od historycznej 
prawdy s¹ w¹tki Hani – przyjació³ki Karola z lat m³odzieñczych, 
ksiêdza Tomasza Zalewskiego, czy wspó³czesnego Judasza – 
szpiega i donosiciela Adama. Cz³owieka, który w kolejnych 
scenach nawraca siê i sw¹ ostateczn¹ s³u¿bê Prawdzie 
udowadnia przechodz¹c m.in. „radomskie œcie¿ki zdrowia”. 
Postacie te wprowadzaj¹ do œwiadomoœci widza nieco chaosu. 
Wspaniale jednak komponuj¹ siê w ca³oœci i wydaj¹ siê byæ 
swoistymi symbolami – znakami osób nieistniej¹cych, ale 
mo¿liwych i prawdopodobnych.

Dzie³o w³oskiego re¿ysera jest swoist¹ prób¹ pokazania 
spojrzenia nie tylko na osobê Karola Wojty³y, ale i na ca³y nasz 
kraj – oczyma ludzi Zachodu i byæ mo¿e w³aœnie dla nich zosta³o 
ono pomyœlane.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje moim zdaniem t³o historyczne 
filmu. £atwiej, bowiem zrozumieæ ca³y pontyfikat Jana Paw³a II, 
gdy zrozumie siê historiê Polski, a wra¿liwoœæ na przestrzeganie 
praw ka¿dego cz³owieka najpe³niej t³umaczy doœwiadczenie 
nazizmu i komunizmu.

Film powinni obejrzeæ przede wszystkim ludzie m³odzi, 
których wiedza o papie¿u – Polaku, mrocznych czasach II wojny 
œwiatowej czy historii zwi¹zanej z formowaniem siê powojennej 
Polski jest jeszcze znikoma. Bowiem z niezwyk³¹ wyrazistoœci¹ 
dzie³o Battiato pokazuje nie tylko okrucieñstwo wojny, ale
i klêskê osoby ludzkiej skazywanej z zimn¹ krwi¹ na œmieræ
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w gettach czy obozach zag³ady.
Dla mnie film „Karol – cz³owiek, który zosta³ Papie¿em” jest 

wo³aniem o mi³oœæ w dzisiejszym œwiecie, o mi³oœæ, która mo¿e 
uczyniæ lepszym zarówno ¿ycie jednostek, jak i ca³ych 
spo³eczeñstw.

Agnieszka Franczak-Paæ

„Mi³oœæ wszystko zwyciê¿y”
Przed obejrzeniem filmu „Karol – cz³owiek, który zosta³ 

papie¿em” przeczyta³am recenzjê Ma³gorzaty Sadowskiej w 26 
numerze Przekroju. Przyznajê, ¿e pocz¹tkowo zniechêci³a mnie 

do odwiedzenia kina. Jednak pokusa 
sprawdzenia w³asnych reakcji na dzie³o
o losach wielkiego Polaka by³a silniejsza. 
Rzadko p³aczê podczas ogl¹dania filmów, ale 
tym razem ³zy p³ynê³y strumieniami po mojej 
twarzy (i nie tylko mojej), kiedy patrzy³am na 
tragediê mojej ojczyzny i moich rodaków, 
którzy ¿yli w czasie II wojny œwiatowej
i bezpoœrednio po niej. Karol Wojty³a grany 
przez Piotra Adamczyka to „zwyk³y” m³ody 
ch³opiec poszukuj¹cy swego miejsca
w œwiecie pogardy dla cz³owieka i jego 
godnoœci. Jednak jego dramatyczna decyzja
o pozostaniu w swoim mieœcie (podczas gdy 
najbli¿si szli na front) wywo³a³a niema³e 
zdziwienie wœród przyjació³. By³ inny ni¿ 
wszyscy, uwa¿a³, ¿e oprócz walki z broni¹
w rêku wa¿na jest ochrona kultury
i to¿samoœci narodowej. Z niecierpliwoœci¹ 
oczekiwa³am na to, jak re¿yser poka¿e drogê 
do kap³añstwa Karola Wojty³y, ale ten w¹tek 

by³ sp³ycony. Decyzja podjêta zosta³a bez wewnêtrznej walki, 
jakby bohater ju¿ urodzi³ siê „ksiêdzem”, a teraz chcia³ to 
zrealizowaæ. P³aka³am razem z Hank¹, dla której Karol by³ kimœ 
bardzo bliskim, ale nie czu³am ¿alu, ¿e to siê dla niej tak 
skoñczy³o, bo wiedzia³a, ¿e Bóg zaplanowa³ dla Wojty³y inn¹ 
misjê, o wiele wa¿niejsz¹. Odt¹d mia³ byæ wiernym s³ug¹ 
Koœcio³a. By³am pod wielkim wra¿eniem „ciep³ego” g³osu 
Piotra Adamczyka, kiedy pociesza³ znajomych prze¿ywaj¹cych 
osobiste tragedie. Patrzy³am na ekran i widzia³am twarz Jana 
Paw³a II, na której wypisana by³a wielka mi³oœæ, wspó³czucie dla 
drugiego cz³owieka i wiara, ¿e nasz Pan mo¿e sprawiæ cud. 
Myœlê, ¿e Piotr Adamczyk pokaza³ wielk¹ klasê, a mia³ nie³atwe 
zadanie: zagraæ cz³owieka, który natychmiast po swojej œmierci 
zosta³ uznany za œwiêtego.

Film pokazuje, ¿e przemoc i nienawiœæ mo¿e byæ zwyciê¿ona 
przez mi³oœæ, a by³a to najwiêksza broñ Karola Wojty³y.

Opowieœæ Giacomo Battiato uczy trudnej sztuki wybaczania 
wrogom, ale tak¿e przyjacio³om, którzy nas zdradzili. Tego nas 
uczy³ Jan Pawe³ II i takie wzruszaj¹ce sceny widzimy na filmie. 
W tym sensie obraz w³oskiego re¿ysera ma moc oczyszczaj¹c¹ 
(przynajmniej dla mnie). Piotr Adamczyk œwietnie zagra³ sceny, 
w których cieszy³ siê ca³ym sercem ze szczêœcia innych ludzi. 
£zy wdziêcznoœci do Boga p³yn¹ce po jego twarzy s¹ tak 
autentyczne, ¿e z pokor¹ chylê g³owê przed si³¹ wiary we 
wszechmoc Boga. Ostatnie sceny podczas wyboru nowego 
papie¿a, kiedy z ust licz¹cego g³osy kardyna³ów s³yszymy ci¹gle 
to samo nazwisko: Wojty³a, Wojty³a, Wojty³a …, s¹ jak 
najpiêkniejsza niebiañska muzyka. Wzruszona do g³êbi dziêkujê 
mojemu Panu, ¿e mia³am to szczêœcie ¿yæ w czasach pontyfikatu 
Jana Paw³a II. Film o „naszym” papie¿u jeszcze raz mi to 
udowodni³. Pokaza³ prawdê o cz³owieku, w którym spotyka siê 
„wznios³y szczyt” i „ludzkie dno”.

Genowefa Flis

„Karol - czlowiek, który zostal Papiezem”
Nasza recenzja
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Rok 2005 zosta³ og³oszony Rokiem Hansa Christiana 
Andersena, znanego wszystkim ludziom na œwiecie 
bajkopisarza. W tym roku przypadaj¹ trzy rocznice zwi¹zane
z twórc¹ najpiêkniejszych bajek – 200 rocznica narodzin,
170 rocznica wydania pierwszych baœni, 130 rocznica œmierci.

Cofnijmy siê na chwilê o 200 lat: 2 kwietnia 1805 roku
w miasteczku Odense w Danii przychodzi na œwiat Hans 
Christian Andersen. Ma³y Andersen dorasta w biedzie, ale 
otoczony mi³oœci¹ swoich rodziców oraz babki. Szczególnie 
ojciec (szewc), którego nie staæ na spe³nienie swoich 
¿yciowych pragnieñ – a marzy o  ksi¹¿kach i nauce, poœwiêca 
du¿o czasu swojemu synowi. On te¿ ma najwiêkszy wp³yw na 
Jana Christiana. Matka ma³ego Jana, Anna Maria, jest bardzo 
zapracowan¹ kobiet¹ (praczk¹), niewiele czasu poœwiêca 
synowi. Ojciec Andersena po powrocie z wojny, a jest to okres 
wojen napoleoñskich, wkrótce umiera. Od tego czasu smutek
i nêdza jeszcze bardziej zagl¹daj¹ do ich rodzinnej izdebki. 
Ma³y Christian spêdza teraz wiêcej czasu ze swoja babk¹, 
która jest dla niego jak dobra wró¿ka. Wkracza w œwiat legend, 
baœni ludowych i dramatów. Rozwija siê w nim wyobraŸnia
i wra¿liwoœæ na wszystko, co go otacza. Tworzy w³asny œwiat 
fantazji, marzy o teatrze i o s³awie. We wrzeœniu 1819 roku
14 letni Andersen wyrusza dyli¿ansem z Odense do 
Kopenhagi. Za ca³y maj¹tek ma 10 talarów oraz 
przepowiedniê dan¹ ojcu Andersena przez wró¿kê: „Twój syn 
zostanie wielkim cz³owiekiem, a na jego czeœæ w Odense 
rozb³ysn¹ kiedyœ œwiat³a”. W Kopenhadze prze¿ywa wiele 
pora¿ek i upokorzeñ. Poznaje tam rodzinê Collinsów - 
Henriettê i Jonasa, którzy staj¹ siê jego  przyjació³mi
i protektorami. Uzyskuje mo¿liwoœæ korzystania ze 
stypendium z funduszy królewskich. W roku 1828, z matur¹
w kieszeni, zdaje egzamin na studia filozoficzne.

W roku 1830 rozpoczyna podró¿; z pocz¹tku po w³asnym 
kraju, nastêpnie po krajach skandynawskich, póŸniej s¹ to: 
Niemcy, W³ochy, Francja, Grecja, Hiszpania. Jest to okres 
zawierania znajomoœci i nawi¹zywania przyjaŸni z takimi 
osobistoœciami œwiata kultury jak: pisarze - Karol Dickens, 
Bracia Grimm; kompozytorzy: Franciszek Liszt, Robert 
Szuman oraz duñski rzeŸbiarz Bartel Thorvaldsen, twórca 
pomników Miko³aja Kopernika i ksiêcia Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie.

Po ukazaniu siê  pierwszego zbiorku baœni (1835) Baœnie 
opowiedziane dzieciom, autor wspomina: „Kilkoro moich 
przyjació³ …poprosi³o mnie o porzucenie pisania bajek, gdy¿ 
jest to coœ, do czego nie mam talentu….Chêtnie porzuci³bym 
pisanie , ale one same siê pisa³y”. Kolejne tomiki ukazuj¹ siê 
co roku pod choinkê przez kilkanaœcie lat: Brzydkie kacz¹tko, 
Czerwone trzewiczki, Królowa œniegu, Piêæ ziarenek grochu, 
Ma³a syrenka, Dzikie ³abêdzie, Calineczka, S³owik, Nowe 
szaty cesarza.

Tworzenie coraz to nowych baœni staje siê dla Andersena 
najwa¿niejsze i to nadaje jego ¿yciu prawdziwy sens. Baœnie 
wype³niaj¹ pustkê niespe³nionej mi³oœci do kobiet, a tak¿e 
brak najbli¿szej rodziny. Teraz zostaje synem œwiata, 
kochanym przez miliony czytelników na wszystkich 
kontynentach. Baœnie Andersena (napisa³ ich na pewno ponad 
160), przet³umaczone na niemal wszystkie jêzyki œwiata, s¹ po 
Biblii, najczêœciej wydawan¹ ksi¹¿k¹ na œwiecie.

Andersen staje siê ukochanym bohaterem i dum¹ 
wszystkich Duñczyków. Odense nadaje mu tytu³ honorowego 
obywatela miasta. Podczas wielkiej uroczystoœci, 
zorganizowanej na jego czeœæ w grudniu 1867 roku, jak 
niegdyœ przepowiedzia³a wró¿ka, ca³e miasto jest oœwietlone 
tysi¹cem œwiate³. Na swoje 70 urodziny otrzymuje piêkny 
prezent – egzemplarz przet³umaczonej na 15 jêzyków swojej 
Opowieœci o matce.

Odchodzi 4 sierpnia 1875 roku, otoczony mi³oœci¹,
z poczuciem spe³nienia i sukcesu. Ca³¹ Daniê okrywa ¿a³oba. 
Poœród niezliczonych telegramów, wieñców i kwiatów od 
dworu królewskiego, od mieszkañców Danii i przyjació³ 
zagranicznych, od dzieci ca³ego œwiata – widnieje jeden 
skromny napis, który w kilku s³owach przekazuje najg³êbsz¹ 
prawdê o wielkim baœniopisarzu:

Ty ¿yjesz, choæ martwe masz powieki,
Bo w sercach dzieci trwaæ bêdziesz na wieki.
Gminna Biblioteka w Koñskowoli przy³¹czy³a siê do 

obchodów Roku Andersena. Przed drzwiami biblioteki 
znajduje siê wystawa poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci pisarza, 
oraz przepiêkne ilustracje do bajek wykonane przez Marcina 
Szancera – ilustratora, który najbardziej potrafi oddaæ klimat 
baœni. W dniach 13-15 czerwca Biblioteka goœci³a wystawê 
objazdow¹ poœwiêcon¹ ¿yciu i twórczoœci pisarza 
zatytu³owan¹ W krainie ¿ycia i Baœni Hansa Christiana 
Andersena. Wystawê przygotowali instruktorzy z WBP im.
H. £opaciñskiego w Lublinie. Wystawa mia³a na celu 
przybli¿enie postaci Hansa Christiana Andersena: podanie 
najwa¿niejszych faktów z jego ¿ycia i twórczoœci, ukazanie 
odbicia osobistych prze¿yæ Andersena w jego baœniach, próbê 
okreœlenia i ukazania ukrytych w baœniach g³êbszych, 
ponadczasowych wartoœci. Wystawê zwiedzi³y dzieci
z Przedszkola i uczniowie z klas 1-3 szkó³ podstawowych. Po 
obejrzeniu wystawy na zakoñczenie spotkania z panem 
Andersenem, dzieciom przeczytano przepiêkn¹ bajkê Imbryk. 
W dniu 22 czerwca – na zakoñczenie roku szkolnego
w przedszkolu, grupa 5 i 6-latków pod kierunkiem 
wychowawców i pracowników Biblioteki Gminnej, 
przedstawi³a rodzicom bajkê Brzydkie kacz¹tko. Mali artyœci, 
w strojach ró¿norodnych ptaków, w doskona³y sposób oddali 
treœæ i p³yn¹ce z niej przes³anie: Zawsze trzeba mieæ nadziejê, 
nawet gdy jest Ÿle. Kto marzenia w sercu nosi, ten nie podda 
siê. Wystêp bardzo siê podoba³, oklaskom nie by³o koñca.

T.D.

URODZINY ANDERSENA
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Ucich³ ju¿ szkolny dzwonek wzywaj¹cy 
na lekcje. Nadszed³ czas na upragniony, ale 
jednoczeœnie zas³u¿ony, odpoczynek dla 
uczniów i nauczycieli. Jednak zanim nasta³ 
czas b³ogiego leniuchowania, ka¿dy
z uczniów otrzyma³ cenzurkê, tak¹ na jak¹ 
ca³y rok pracowa³. Tych, którzy zas³u¿yli na 
szczególne wyró¿nienie za ca³oroczn¹ pracê 
- œwiadectwo z czerwonym paskiem 
(œrednia ocen 4,75 i wy¿ej), jest jak co roku 
wielu. Szeœciostopniowa skala ocen 
pozwala na wy³onienie prymusów ze 
œredni¹ 5 i powy¿ej, a tych w naszej gminie 
mamy a¿ 82. Tytu³y „Primus inter pares” 
(pierwszy wœród równych sobie) w ostatnim 
roku szkolnym zdobyli: - wœród uczniów 
szkó³ podstawowych – Igor Rodzik (œrednia 
5,6), ze szko³y w Po¿ogu, - wœród 
gimnazjalistów – Krzysztof Poœlednik
i Olga Sykut (obydwoje uzyskali œredni¹ 
5,64).

Na uroczystoœci zakoñczenia roku 
szkolnego ,  a  j ednoczeœn ie  nauki
w Gimnazjum, czworo najlepszych uczniów 
klas III otrzyma³o nagrody finansowe od 
dyrektora. Nagrodê finansow¹ dla prymusa 
Krzysztofa Poœlednika ufundowa³ te¿ 
obecny na uroczystoœci pose³ na sejm RP 
Zygmunt Jerzy Szymañski. Wyrazy uznania 
i listy gratulacyjne przekazano równie¿ 
rodzicom najlepszych uczniów.

Lista tegorocznych prymusów wygl¹da 
nastêpuj¹co:

Szko³a Podstawowa w Skowieszynie
Klasa VI
Paw³owska Paulina 5,1

Zespó³ Placówek Oœwiatowych
w Po¿ogu

Klasa IV
Sadurska Anna 5,3
Kozak Agnieszka 5,2
Kozak £ukasz 5,2
Rodzik Agnieszka 5,1
Taracha Aleksandra 5,0
Jakóbczyk Izabela 4,8

Klasa V
Litwiñska Weronika 5,5
Kowalik Piotr 5,3
Wijaszka Ewelina 5,2
Samorek Milena 5,0
Mrozek Monika 4,9
Rodzik Adrian 4,9
Czarnecki £ukasz 4,8
Tarkowska Magdalena 4,8

Klasa VI
Rodzik Igor 5,6
Œmia³owski Mateusz 5,2
Bartuzi £ukasz 5,0
Kozak Sylwia 4,9
Sikora Katarzyna 4,9
Kobus Kamil 4,8

Szko³a Podstawowa w Koñskowoli

Klasa IV a
Popio³ek Aleksandra 5,38
Usarek Ma³gorzata 5,38
Jêdrak Ma³gorzata  5,25
Kaczmarska Lidia  5,25
Próchniak Anna  5,25
Zawadzka Beata  5,13
Kowalik Arkadiusz  5,0
Wawer Olga  5,0
Ru³ka £ukasz  5,0
Górski Krzysztof  4,88
Gil Patryk  4,75
Œmia³owski Adam  4,75

Klasa IV b
Sadurska Honorata  5,25
Ciupak Olga 4,75

Klasa IV c
Lewtak £ukasz  5,25
Furtas Mateusz  5,10
Gêbal Ewa  5,0
Kowalik Dominika  4,75
Kozak Paulina  4,75
Zió³ek Agnieszka  4,75

Klasa V a
Malesza Ma³gorzata  5,1
Dêbek Micha³  5,0
Klempka Micha³  5,0
Próchniak Urszula  4,9

Klasa V b
Próchniak Pawe³  5,2
Tar³owski Olaf  5,1
Sykut Krzysztof  5,0
Zieliñska Iza  5,0
Góralski Pawe³  4,8
Iwan Miros³aw  4,8
Jezusek Katarzyna  4,8
Murat Ewelina  4,8
Paciorek Aleksandra  4,8
Wiejak Ewelina  4,8

Klasa V c
Aleksandrowicz Monika 5,1
Kozak Kacper 5,1
Niewiadomska Ilona 5,0

Klasa VI a
Zawadzki Bartosz 5,4
Czarnowska Izabela 5,3
Kozak Mateusz 5,1
Próchniak Karolina 5,1
Oleksiak Klaudia 5,0
Pasternak Beata 4,9
G³uska Ewa 4,8
Gryka Barbara 4,8

Klasa VI b
Kruk Katarzyna 5,4
Sumorek Joanna 5,4
Kozak Monika 5,2
Wyroœlak Katarzyna 5,1
Góralski Piotr 4,9
Kaczmarek Artur 4,9
Krasucka Magdalena  4,9

Klasa VI c
Aleksandrowicz Monika  5,1
Kozak Kacper  5,1
Niewiadomska Ilona  5,0

Gimnazjum w Koñskowoli

Klasy III
Poœlednik Krzysztof III D 5,64
Sykut Olga III A 5,64
Kozak Katarzyn III D 5,58
Budziñska Aleksandra III B 5,58
Piech Anna III A 5,40
Matraszek Katarzyna III A 5,30
Leszczyñski Piotr III B 5,30
Gêbal Pawe³ III C 5,21
Bia³ek Aleksandra III 5,20
£yszcz Monika III D 5,14
Zaborowska Sylwia III D 5,14
Sumorek Emilia III B 5,08
Respondowski Rafa³ III B 5,08
Pajurek Agnieszka III D 5,00
Duda Rafa³ III D 5,00
Kozak Arkadiusz III C 4,93
Próchniak Monika III A 4,92
Sykut Ewelina III C 4,92
Pêkala Magdalena III C 4,86
Kruk Marzena III A 4,85
Wiejak Martyna III B 4,83
Rydz El¿bieta III D 4,78
Abramek Joanna III D 4,78
Bieniek Ewelina III b 4,78

Klasy II
Suszek Ma³gorzata II B 5,38
Sykut Katarzyna II B 5,31
Gil Katarzyna II B 5,23
Próchniak Micha³ II A 5,15
Jarzyna Martyna II C 5,15
Staniak Monika II B 5,08
Bicki Piotr II B 5,0
Pawelec Karolina II C 5,0
Lewalski Karol II B 4,85
Aleksandrowicz Ewelina II D 4,76
Su³ek Joanna II D 4,76
Szczêsny Mateusz II D 4,76

Klasy I
Jêdrak Katarzyna I C 5,31
Sadurski Leszek I E 5,21
Mróz Szymon I C 5,21
Bernat Jan I B 5,14
Kopiñska Aleksandra I C 5,14
Sumorek Justyna I B 5,14
Stêpieñ Agnieszka I A 5,0
JóŸwicka Angelika I B 5,0
Król Aleksandra I C 5,0
Ochal Marcin I D 5,0
Seroka Agnieszka I E 5,0
Kozak Pawe³ I D 4,92
Samorek Paulina I D 4,92
Krzy¿anowski Piotr I A 4,86
Borzêcka Alicja I C 4,85
Karpiñska Agnieszka I C 4,85
Kowalik Beata I B 4,78
Wojdaszka Edyta I B 4,78
Chañska Ewelina I C 4,78
Guzowska Natalia I C 4,78

Uczniom i ich nauczycielom serdecznie 
gratulujemy osi¹gniêtych wyników. 
¯ y c z y m y  u d a n e g o  w y p o c z y n k u
i wspania³ych przygód w trakcie wakacji.

Redakcja

Byæ prymusem
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W bie¿¹cym roku szkolnym (bo mimo tego, ¿e œwiadectwa 
rozdane i wakacje w pe³ni, to rok szkolny koñczy siê oficjalnie 
31 sierpnia) Gimnazjum przy Zespole Szkó³ im.
H. Sienkiewicza w Koñskowoli ukoñczy³o 92 uczniów. By³a 
to wprawdzie najmniej liczna grupa spoœród roczników, które 
dotychczas opuœci³y nasz¹ szko³ê, ale jej nauka, osi¹gniêcia i 
wk³ad w rozwój gimnazjum s¹ warte podkreœlenia.

Uczniowie klas III, nie tylko z racji swego wieku, 
przewodzili dzia³aj¹cym w szkole organizacjom i wspólnie
z m³odszymi kolegami inicjowali ró¿norodne akcje
i przedsiêwziêcia. Rozwijali swe zdolnoœci organizacyjne
i samorz¹dowe przez dzia³alnoœæ w Samorz¹dzie 
Uczniowskim. Uczyli siê jak pomagaæ i pamiêtaæ o innych, 
dbaæ o tradycje uczestnicz¹c w akcjach organizowanych przez 
Klub Ma³ego Ksiêcia. Bez ich udzia³u niemo¿liwe by³oby 
zorganizowanie m.in. obchodów 60 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, kolejnej M³odzie¿owej Sesji 
Naukowej, zbiórki darów dla wychowanków pu³awskich 
domów dziecka, wieczoru poezji Karola Wojty³y czy 
przedstawienia z okazji nadania szkole imienia
H. Sienkiewicza. Ich zas³ug¹ jest obecny obraz gazetki 
szkolnej „Gim-kurier” oraz zawartoœæ oficjalnej strony 
internetowej szko³y-www.gkonskowola.republika.pl 
Przygotowania do tych i wielu innych imprez, jakie w tym 
roku szkolnym odby³y siê na terenie naszego gimnazjum, 
wymaga³y bardzo czêsto pozostawania uczniów po lekcjach
w szkole lub zwalniania na próby z zajêæ. A mimo to 
tegoroczni absolwenci potrafili pogodziæ udzia³
w przedstawieniach, spektaklach, zawodach i konkursach
z wymaganiami stawianymi im przez nauczycieli, czego 
dowodem jest fakt, ¿e 25 %  uczniów ukoñczy³o gimnazjum
z wyró¿nieniem i nagrodami.

Rzeczywistym miernikiem mo¿liwoœci naszych uczniów 
by³y zawsze ich lokaty w miêdzyszkolnych zawodach, 
konkursach czy turniejach, a od niedawna s¹ nim równie¿ 
wyniki egzaminów zewnêtrznych. Do najwiêkszych 
sukcesów naszego gimnazjum, mo¿liwym dziêki w³aœciwej 
postawie uczniów z rocznika 1989, nale¿y zaliczyæ:
- III miejsce dru¿yny dziewcz¹t w Dru¿ynowych 

Powiatowych Biegach Prze³ajowych,
- II miejsce A. Matraszek w mistrzostwach powiatu w tenisie 
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sto³owym,

- III miejsce ch³opców w mistrzostwach powiatu w pi³ce no¿nej,
- I miejsce w mistrzostwach powiatu w unihocku,
- III miejsce £. Suszka w mistrzostwach powiatu w biegu na 2000 m,
- III miejsce A. Kozaka w mistrzostwach powiatu w pchniêciu 

kul¹,
- I i II miejsce R. Dudy w mistrzostwach powiatu i rejonu

w biegu na 100 metrów,
- I, II i IV miejsce sztafety ch³opców w mistrzostwach powiatu, 

rejonu i województwa w biegu 4x 100 m,
- II, III i I miejsce M. M¹czki w mistrzostwach powiatu, rejonu

i województwa w skoku w dal,
- II miejsce zespo³u wokalnego w X Festiwalu Kolêd

w Pu³awach,
- III miejsce P. Kotra w powiatowym konkursie recytatorskim,
- II i III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Europa 

w szkole”
- II i III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Woda-

bezpieczeñstwo-ja”.
Pod koniec kwietnia trzecioklasiœci pisali egzaminy z bloku 

przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, 
które po sprawdzeniu przez egzaminatorów z Okrêgowej Komisji 
Egzaminacyjnej z Krakowa mia³y daæ odpowiedŸ na pytanie, czy 
uczniowie zostali dobrze przygotowani do nauki w szko³ach 
ponadgimnazjalnych. W przypadku naszych tegorocznych 
absolwentów ta odpowiedŸ by³a zdecydowanie pozytywna. 
Œredni wynik szko³y wypad³ lepiej ni¿ œrednie powiatu, 
województwa i ca³ego okrêgu OKE. Ponadto wynik naszego 
gimnazjum znalaz³ siê na 2 miejscu wœród wszystkich gmin 
powiatu pu³awskiego. Warte podkreœlenia s¹ równie¿ najlepsze
z dotychczasowych, indywidualne wyniki z obu czêœci egzaminu, 
osi¹gnêli je: K. Poœlednik - (95pkt. na 100) oraz K. Kozak 
(91pkt.).

Wymienione tu wyniki i sukcesy  klas III to efekt ca³orocznej,
a nawet trzyletniej pracy – uczniów, ich rodziców, nauczycieli
i tych wszystkich, którzy wspierali gimnazjum przez ten czas. 
Mam nadzieje, ¿e przysz³oroczni i nastêpni absolwenci pójd¹
w œlady swoich kolegów i kole¿anek i osi¹gn¹ podobne, albo
i lepsze wyniki. A szanse na to s¹, o czym œwiadczy m.in. 
tegoroczne dru¿ynowe mistrzostwo powiatu w tenisie sto³owym.

Robert Polak

ANDRZEJ HOROUBA – rezyser, producent telewizyjny, 
krytyk literacki. Byl dyrektorem festiwali w Opolu i Sopocie. 
Autor programów rozrywkowych i filmów dokumentalnych, 
m.in. Gurgul – rzecz o nauczycielu, Rodowody niepokornych. 
Wydal zbiór esejów Marzenie o chuliganie. Farciarz kiedyœ 
drukowa³ ulotki, teraz jest specem od show-biznesu. Ma 
garnitur od Hermenegildo Zegny, pi¹tkê dzieciaków
i powa¿ne rozterki moralne, uwielbia seks, daje na tacê i jest 
naprawdê cool. W³aœnie nadarzy³a mu siê okazja jedna na 
milion, szansa ¿ycia, super fucha, która zmieni wszystko. Jeœli 
tylko nikt jej nie odwo³a … Wiêc moja droga ¿yciowa, 
zwieñczona spotkaniem u biskupa, mia³by okazaæ siê s³uszna? 

Przecie¿ to jakieœ jajo. Od d³u¿szego czasu poruszam siê po 
omacku, prowadzony od przypadku do przypadku, odbijam siê 
jak kulka w elektrycznym bilardzie o ró¿ne grzybki, dzwoneczki, 
wpadam w przedziwne konfiguracje sprê¿ynuj¹cych wahade³ek. 
Taki jestem: przypadkowy i bezwolny. Re¿yserowaæ koniec 
œwiata! Zosta³em wybrany! (fragment)

JOHN GILSTRAP – zadebiutowa³ powieœci¹ Ucieczka 
Nathana. Elektryzuj¹cy thriller sta³ siê bestsellerem. Krytyka 
nazwa³a powieœæ „Œciganym z Oliverem Twistem w roli g³ównej”, 
a Gilstrapa – mistrzem thrillera psychologicznego. Talent autora 
potwierdzaj¹ powieœci  Za ka¿d¹ cenê i Z³y wybór. Z³y wybór – 
n ie  wiadomo sk¹d wzi¹ ³  s iê  ten  ch³opiec .  Sam
w górach, w œrodku nocy, brudny i œmiertelnie przera¿ony. Boby
i Susan Martinowie zabieraj¹ go do swojego obozowiska, gdzie 
bêdzie bezpieczny. Ale nie jest bezpieczny – ani on, ani 
Martinowie, którzy od tej chwili nie mog¹ ufaæ nikomu. Musz¹ 
uciekaæ. I wyprzedziæ przeœladowców, jeœli chc¹ uratowaæ 
dziecko i prze¿yæ…



Po co te wi¹zki i wianki
z miêty, wrotyczu, rumianku?
Niesiemy je na znak ho³du
Maryi Pannie przed o³tarz.
Hyzop, lawenda, ja³owiec?
Wszak to potrzebne w chorobie?
Mamy je, chcemy dziewann¹
Ucieszyæ Maryjê Pannê
Niechaj to ksiê¿a poœwiêc¹
Dzisiaj w ten dzieñ Wniebowziêcia.
A tê pszenicê i jêczmieñ
Czy tak¿e mamy poœwiêciæ?
Proso te¿ i mak, i ¿yto
Na coraz wiêksz¹ obfitoœæ.
Na có¿ bób i rzodkiew zda siê
w niebie, na rajskim popasie?
Maryi z ¿yta korona,
Nam - chleb zeñ upieczony.
Niechaj je ksiê¿a œwiêc¹
Dzisiaj, w ten dzieñ Wniebowziêcia
(Msza maryjna na Matkê Bosk¹ Zieln¹
K. I³³akowiczówna)

Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny jest 
najstarszym œwiêtem maryjnym – obchodzonym 
ju¿ od XV wieku. Przypadaj¹ce w dniu
15 sierpnia œwiêto dawniej obchodzono jako 
dzieñ Matki Boskiej Do¿ynkowej. W 1950 roku 
papie¿ Pius XII w dogmacie o Wniebowziêciu 
og³osi³, ¿e dzieñ ten jest dniem triumfu 
Niepokalanej i ukoronowaniem wszystkich 
Jej godnoœci. Obrzêdowoœæ ludowa wi¹¿e ten 
dzieñ ze œwiêceniem p³odów rolnych i zió³ – 
st¹d nazwa Matki Boskiej Zielnej. Wed³ug
Z. Glogera w Krakowskiem niesiono do 
poœwiêcenia 12 roœlin: w³oski Najœwiêtszej 
Panienki, obie¿yœwiat (¿ó³to kwitn¹cy), 
trojeœæ, ¿abie skrzeki, bo¿e drzewko, 
wrotycz, lubczyk, leszczynê z orzechem, 
¿yto, konopie, len, miêtê.

Przed œwiêtem wito brogi – wieñce, 
jako dar dziêkczynny za zbiory. Brogi 
przygotowywano z ostatnich k³osów, 
uroczyœcie œcinanych na zakoñczenie 
¿niw. Niekiedy by³y tak du¿e, ¿e 
wieziono je do koœcio³a na drabiniastym 
wozie. Œwiêcono je na uroczystej sumie, razem z mniejszymi 
wieñcami i bukietami ziela. Wieñce wito zazwyczaj z 4 zió³: 
pszenicy, ¿yta, jêczmienia i owsa. By³y te¿ wieñce mieszane
z: zió³, k³osów i owoców. Ozdabiano je kwiatami: makami, 
chabrami, nagietkami. Wiele nazw roœlin u¿ywanych do wianków 
œwiadczy o religijnoœci rolników. W wianki wplatano: koszyczki 
Najœwiêtszej Marii Panny – werbenê pospolit¹, ³zy Matki Boskiej 
– groszek i warkoczyki Najœwiêtszej Panienki – dziewannê 
drobnokwiatow¹.

Symboliczne znaczenie mia³y pêki kwiatów polnych i zió³, 
wœród których znajdowa³y siê m.in.: bylica, mirt, rozmaryn, 
hyzop, ruta, rumianek, miêta, lebiodka, dziêgiel. Bukiety robione
z zió³ œwiêcono przy ka¿dej okazji. Pojawia³y siê tam, gdzie 
rytua³y zwraca³y siê do zaœwiatów o przychylnoœæ, urodzaj, 
powodzenie. Do najwa¿niejszych nale¿a³a „matka” zió³ – czyli 
bylica. Temu przydro¿nemu chwastowi przypisywano 
zadziwiaj¹ce w³aœciwoœci. W magii leczniczej by³a zielem ¿ycia; 
w czarnej magii stosowano j¹ jako truciznê, ziele przynosz¹ce 
szaleñstwo i œmieræ. Spalenie bylicy mog³o odegnaæ z³y los – st¹d 
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jej obecnoœæ we wszystkich œwi¹tecznych wiankach (przede 
wszystkim w sobótkowych). W Polsce nale¿a³a do zió³ 
chroni¹cych od potworów, uroków, nieszczêœæ i chorób. Mirt – 
symbolizowa³ dziewictwo i m³odoœæ, p³odnoœæ i szczêœcie, ¿ycie
i œmieræ, odrodzenie i oczyszczenie. Hyzop – by³ cenion¹ roœlin¹ 
rytualn¹ i lecznicz¹. To wonne ziele czêsto s³u¿y³o za kropid³o. 
Symbolika hyzopu nawi¹zuje do jego podwójnej funkcji: 
wykorzystywania do rytualnego pokropienia (aby oczyœciæ ludzi
z grzechów) i stosowania go jako lekarstwa do oczyszczenia p³uc. 
Wrotycz – pi¿mo lub pi¿mowe ziele. Oznacza nieœmiertelnoœæ. 
Wierzono, ¿e wrotycz wzmacnia si³y i pomaga zachowaæ zdrowie, 
posiada te¿ antyseptyczne w³aœciwoœci mog¹ce uratowaæ przed 
œmierci¹. Jego delikatnymi listkami dekorowano potrawy. Ruta – 
roœlina obrzêdowa, magiczna, lecznicza; u¿ywano jej jako amuletu 
przeciw czarom. W naszej obrzêdowoœci ludowej by³a symbolem 
niewinnoœci i dziewictwa. Kiedy mówiono  „o pannie siej¹cej 
rutê”, znaczy³o, ¿e nie wychodzi d³ugo za m¹¿. Dziurawiec 
uwa¿any by³ powszechnie za œwiête ziele i lek uniwersalny.
W staro¿ytnoœci by³ wa¿n¹ roœlin¹ lecznicz¹ ze wzglêdu na 
„niezniszczaln¹ si³ê ¿ywotn¹ – si³ê ¿ycia”. Dziewanna – wonny

i uzdrawiaj¹cy kwiat by³ symbolem i kwiatem poœwiêconym 
staros³owiañskiemu bóstwu dziewic – Dziewannie. Mak – 
uznawano za symbol nocy, zapomnienia, ciszy, snu.

Po uroczystoœciach koœcielnych przychodzi³ czas na 
do¿ynki z tañcami, organizowane przez dziedzica. 
Zbierano siê w ogrodzie przy suto zastawionych sto³ach, 
gdzie wœród potraw królowa³y zio³owe przysmaki.

Tym, którzy maj¹ ochotê spróbowaæ 
staropolskich potraw z zio³ami, 

podajemy na nie przepisy:
Gor¹ca sa³atka ziemniaczana
Sk³adniki: 700 g ziemniaków, 1 du¿a 

cebula, 100 g surowego boczku, ³y¿ka 
drobno posiekanych listków bazylii, sól, 

pieprz, ³y¿ka octu winnego.
Wyszorowane ziemniaki gotujemy, 

obieramy, kroimy w plastry. Boczek kroimy
w kostkê, wytapiamy na rozgrzanej patelni, 

zdejmujemy z ognia, wrzucamy pokrojon¹
w plasterki cebulê i ziemniaki, posypujemy sol¹
i pieprzem, skrapiamy octem, posypujemy 
bazyli¹. Delikatnie mieszamy, uk³adamy na 
ogrzanym pó³misku. Podajemy jako dodatek do 
sznycli i mielonych kotletów.

Sa³atka z grejpfruta
Sk³adniki: 2 du¿e grejpfruty, 3 - 4 du¿e, twarde, 

miêsiste pomidory, 200 g mozzarelli, ³y¿ka listków lebiodki,
10 - 12 zielonych, wydrylowanych oliwek.

Sos: 3 ³y¿ki oliwy z oliwek, ³y¿ka koniaku, ³y¿eczka drobniutko 
posiekanych listków lebiodki, sól, æwieræ ³y¿eczki pieprzu 
cayenne.

Bardzo dok³adnie mieszamy sk³adniki sosu, lekko sch³adzamy. 
Pomidory sparzamy wrz¹tkiem, przelewamy zimn¹ wod¹, 
obieramy ze skórki, kroimy w plastry. Z obranych grejpfrutów 
zdejmujemy bia³¹ b³onê, kroimy w plastry (wyciekaj¹cy sok 
do³¹czamy do sosu), usuwamy pestki. Ser kroimy w cienkie 
plasterki. Na pó³misku uk³adamy na przemian plastry grejpfruta, 
pomidora i sera, skrapiamy sosem, dekorujemy plasterkami 
oliwek, przykrywamy foli¹, wstawiamy na 1-2 godziny do 
lodówki. Przed podaniem posypujemy listkami lebiodki. Mo¿na j¹ 
równie¿ podawaæ jako oryginalny, ciekawy w smaku dodatek do 
miês, ryb i drobiu.

Na podst. „Polskie tradycje œwi¹teczne”
opr. T.D.

Œwiêto MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ
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Ania by³a studentk¹ czwartego roku filologii angielskiej. 
Nauka sz³a jej ca³kiem nieŸle. Bez wiêkszych problemów 
zda³a egzaminy. Schodz¹c schodami na dó³ myœla³a ju¿ tylko
o gor¹cej k¹pieli z pian¹. – Dobrze, ¿e to by³ ostatni egzamin, 
bo wiêcej nie da³abym rady – zwróci³a siê do id¹cej obok Kasi, 
kole¿anki z roku. – Ja te¿ mam ju¿ dosyæ – doda³a 
wspó³towarzyszka. – Wiesz co? Idziemy do kawiarni – 
powiedzia³a stanowczym g³osem Kasia maj¹c nadziejê, ¿e jej 
rozmówczyni siê zgodzi. – Mo¿e innym razem. – odpar³a 
dziewczyna. – Nie gniewaj siê, ale ju¿ jestem umówiona
z Piotrem – powiedzia³a Ania, po czym wodz¹c oczami po 
holu zaczê³a go szukaæ. Ogarnia³ j¹ niepokój, gdy wœród 
przesuwaj¹cych siê po korytarzu twarzy nie dostrzega³a tej 
jednej, która mia³a na ni¹ czekaæ. – Znowu siê spóŸnia, jak 
zwykle – pomyœla³a – a mia³ przecie¿ czekaæ pod sal¹ 
egzaminacyjn¹ i trzymaæ za mnie kciuki.

Nagle w drzwiach wejœciowych uczelni pojawi³ siê Piotr, 
który od razu dostrzeg³ Aniê i ruszy³ w jej kierunku trzymaj¹c 
jedn¹ rêkê z ty³u. Odetchnê³a z ulg¹, a jej 
twarz na widok ukochanego mê¿czyzny 
rozpromienia³a radoœci¹ i blaskiem. – To 
czeœæ Kasiu –  rzuci³a w kierunku 
kole¿anki i zbieg³a na dó³ rzucaj¹c mu siê 
w ramiona. – Zda³am, zda³am, wszystko 
zda³am – powtarza³a ciesz¹c siê jak 
dziecko. – Teraz mo¿emy ju¿ jechaæ do 
Anglii na ca³e trzy miesi¹ce. – Gratulujê. 
Ja równie¿ bardzo siê cieszê – odrzek³ 
Piotr ciep³o i czule spogl¹daj¹c
w jej oczy.

- Dobrze Piotrusiu, a teraz wyt³umacz 
mi, dlaczego siê spóŸni³eœ – stanowczo, 
ale z uœmiechem zwróci³a siê do 
ukochanego. – Bardzo mi przykro, ale nie 
mogê powiedzieæ i nie nalegaj – sprytnie 
odpar³ – bo to i tak nic nie da. – Acha, to 
dla Ciebie, Skarbie – wrêczy³ jej jedn¹ 
czerwon¹, ale jak¿e piêkn¹ ró¿ê. Dla Ani by³a to 
najpiêkniejsza ró¿a na œwiecie, bo by³a od niego. – Dziêkujê – 
cichutko powiedzia³a i zapanowa³a cisza, któr¹ przerwa³y 
s³owa Piotra: – Teraz w nagrodê zapraszam Ciê na pyszne 
lody.

Poszli do jednej z najlepszych restauracji w Toruniu, gdzie 
czeka³ specjalnie dla nich piêknie nakryty stó³ z bukietem ró¿. 
Woko³o romantycznie tli³y siê delikatnym blaskiem œwiece. 
Do stolika zaprowadzi³ ich kelner, który o nic nie pyta³. 
Spojrza³ na Piotra, a ten porozumiewawczo kiwn¹³ mu g³ow¹. 
Ania by³a zauroczona. W pierwszej chwili nie mog³a z siebie 
wydobyæ ani jednego s³owa. Zapanowa³a cisza, po czym 
zapyta³a: - Piotruœ, co to ma znaczyæ? Odpowiedzia³ krótko
i wymijaj¹co: - Na to zas³ugujesz. O wiêcej ju¿ nie pyta³a. 
Podano wykwintny obiad. – Ale przecie¿ mia³y byæ lody? – 
powiedzia³a zdziwiona. – Nie martw siê, kochanie, bêd¹ i lody, 
i... – zawiesi³ g³os. – Co jeszcze zaplanowa³eœ? Mów 
szybciutko – przekomarza³a siê z nim. Podano pysznie 
wygl¹daj¹cy deser lodowy. Piotr da³ znak kelnerowi, który 
przyniós³ ogromny bukiet sk³adaj¹cy siê z trzydziestu jeden 
soczyœcie czerwonych ró¿ i... szampana. Wzi¹³ kwiaty, wsta³
i podszed³ do niej. Ania nie wiedz¹c co siê dzieje równie¿ siê 
podnios³a. Nagle us³ysza³a: - Aniu, uczynisz mi ten zaszczyt

i zostaniesz moj¹ ¿on¹?
W tym momencie ugiê³y siê pod ni¹ nogi i opad³a na krzes³o. 

Tak by³a zaskoczona, ¿e z nadmiaru wra¿eñ zakrêci³o jej siê
w g³owie. Piotr zapyta³ wiêc jeszcze raz: - Aneczko, zostaniesz 
moj¹ ¿on¹? Przez chwilê nie mog³a wydobyæ z siebie g³osu, by 
odpowiedzieæ na zadane pytanie. Pokiwa³a tylko twierdz¹co 
g³ow¹. Wówczas Piotr wrêczy³ jej cudowny bukiet ró¿, a potem  
w³o¿y³ na jej palec pierœcionek. – Przyrzekam, ¿e bêdê dobrym
i kochaj¹cym mê¿em dla Ciebie – powiedzia³ radosnym ju¿ 
g³osem, po czym kelner otworzy³ szampana. Postanowili, ¿e œlub 
wezm¹ po powrocie z Anglii.

Los postanowi³ sprawiæ im jeszcze jedn¹ niespodziankê. Po 
wyjœciu z restauracji spotkali znajomego ksiêdza, który pracowa³ 
w katolickiej telewizji. Dowiedziawszy siê o ich szczêœciu 
pob³ogos³awi³ ich. Oni zaœ obiecali, ¿e po powrocie opowiedz¹ na 
antenie o swoim szczêœciu i o wyjeŸdzie do pracy za granic¹.

D³ugo spacerowali uliczkami, gdy nagle Ania zauwa¿y³a 
grupkê osób gromadz¹c¹ siê przed jedn¹ z kamienic. Spojrza³a

w okno na drugim piêtrze, wydobywa³ siê
z niego dym. – Zobacz, pali siê – krzyknê³a 
do Piotra, a potem znów popatrzy³a
w stronê kamienicy.

– ChodŸmy szybciej - doda³a. Nagle 
oboje zauwa¿yli, ¿e w oknie pojawi³o siê 
ma³e, zap³akane dziecko, które przytula³o 
do siebie misia. – Tam jest dziecko –  
wydusi³a dr¿¹cym g³osem dziewczyna. 
Podbiegli bli¿ej. Us³yszeli, jak ktoœ z t³umu 
wo³a³, by wezwaæ stra¿ po¿arn¹ i karetkê 
pogotowia, inny zaœ odpowiedzia³, ¿e ju¿ 
jad¹.

Przez uchylone okno wydobywa³o siê 
coraz wiêcej dymu i nagle... dziecko znik³o 
wszystkim z oczu. Piotr nie zastanawiaj¹c 
siê chwyci³ ¿akiet, który trzyma³a
w d³oniach Ania i pobieg³ na górê. 
Dziewczyna sta³a nieruchomo wpatruj¹c 

siê z przera¿eniem to w okno, to w drzwi wejœciowe klatki 
schodowej pal¹cej siê kamienicy. Z daleka da³o siê s³yszeæ syrenê 
stra¿y po¿arnej, ale tu przecie¿ liczy³y siê sekundy, a stra¿ by³a 
jeszcze daleko... Dziewczyna mimowolnie spojrza³a w kierunku 
przeraŸliwego odg³osu wyj¹cej syreny, jednak jej wzrok powróci³ 
zaraz w stronê okna. Nagle w oknie zobaczy³a postaæ 
narzeczonego, który na chwilê pojawi³ siê i znik³ wœród 
k³êbi¹cego siê dymu. Serce zabi³o jej szybciej. Pomyœla³a: - Bo¿e, 
pomó¿ im i uratuj ich. Bezustannie patrz¹c w kierunku kamienicy 
modli³a siê. Mija³y chwile, a Piotra z dzieckiem nie by³o. – 
Czy¿by coœ siê sta³o? – przebieg³a jej przez g³owê niepokoj¹ca 
myœl. W tej samej chwili w drzwiach pojawi³ siê ch³opak
z uratowanym dzieckiem. – Niech ktoœ weŸmie dziecko – 
krzykn¹³ k³ad¹c je na trawie przed blokiem i pobieg³ z powrotem 
do kamienicy. Kilka osób podbieg³o, w tym i Ania, by 
zaopiekowaæ siê przera¿onym maluchem. Przyjecha³a stra¿,
a zaraz za ni¹ pogotowie. Z kamienicy wybieg³ równie¿ Piotr, 
który na rêkach niós³ nieprzytomn¹ m³od¹ kobietê. – Pomó¿cie jej 
– krzykn¹³. Z noszami podbiegli sanitariusze i lekarz, którzy zajêli 
siê poszkodowan¹. Z t³umu da³o siê s³yszeæ pochwa³y za 
bohaterski czyn m³odego mê¿czyzny, ale dla niego najwa¿niejsze 
by³o to, co us³ysza³ z ust Ani: – Dziêkujê, mo¿na na Tobie polegaæ.

Ma³gorzata Stalêga

Opowiadanie
Niezapomniany dzieñ
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W poniedzialek 11 lipca na sali gimnastycznej Gimnazjum 
w Koñskowoli odby³o siê II Ogólnopolskie Seminarium 
koreañskiej sztuki walki Tang Soo Do. Na zaproszenie 
Prezesa Stowarzyszenia Tang Soo Do Polska – Marcina 
Kostyry oraz Adama Górskiego - Polaka mieszkaj¹cego
w Stanach Zjednoczonych, odwiedzili nas goœcie z USA. Na 
czele jedenastoosobowej ekipy Amerykanów stan¹³ Wielki 
Mistrz Robert Cheezic. Warto nadmieniæ, ¿e Mistrz Cheezic 
posiada najwy¿szy stopieñ mistrzowski w naszej sztuce walki 
- 10 dan. Trening Tang Soo Do rozpocz¹³ podczas s³u¿by
w U.S. Air Force w Korei, pod okiem Jae C. Shin’a, 
póŸniejszego za³o¿yciela i prezydenta World Tang Soo Do 
Association. U mistrza Shin’a trenowa³ tak¿e m.in. s³awny 
aktor Chuck Norris. Jak g³osi legenda Norris w walce pokona³ 
samego Bruce’a Lee, za co zaproponowano mu rolê w filmie 
„Wejœcie Smoka”. Mistrz Cheezic otrzyma³ czarny pas
(nr 2278) w paŸdzierniku 1960 roku od samego Wielkiego 
Mistrza Hwang Kee, ojca wspó³czesnego Tang Soo Do. 
Ciekawostk¹ jest to, ¿e Mistrz Cheezic ma polskie korzenie. 
Jego babka pochodzi³a z Polski i mieszka³a w £odzi.

Najwiêksz¹ sensacjê wywo³a³ jednak wystêp 23-letniego 
Chrisa Brewstera (2 dan), specjalizuj¹cego siê w Extreme 
Martal Arts (Ekstremalne Sztuki Walki). Jest to bardzo 
widowiskowe po³¹czenie najbardziej efektownych 
elementów ze sztuk walk oraz akrobatyki.

Jednym z g³ównych celów, dla których zorganizowano 
Seminarium, by³y egzaminy na stopnie mistrzowskie. 
Pomyœlnie przeszli przez nie Marcin Kostyra i Zbigniew 
Cywiñski, którzy zdobyli tym samym pierwszy stopieñ 
czarnego pasa - 1 dan. Nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e egzaminów 
na stopnie uczniowskie. Najwy¿szy stopieñ spoœród 
studentów Tang Soo Do uzyska³ Mateusz Skowronek - 2 gup - 
czerwony pas z dwiema belkami. Ka¿dy kto pomyœlnie zda³ 
egzamin dosta³ certyfikat œwiadcz¹cy o zdobytych 
umiejêtnoœciach z r¹k samego Roberta Cheezica. Przyznano 
tak¿e specjalne dyplomy i puchary dla najlepszych studentów 
z poszczególnych sekcji (dojangów).

Ca³e wydarzenia pozostawi³o niezatarty œlad. By³ to 
szczególny dzieñ dla ka¿dego z nas, a tak¿e dla rozwoju 
koreañskiej sztuki walki Tang Soo Do, która do Polski 
zawita³a dopiero kilka lat temu.

£ukasz Skowronek

Dan od Wielkiego Mistrza Cheezic’a

Certyfikaty od samego Mistrza (w œrodku)
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Skruszeniec Henryk  70  Chrz¹chówek
Ochal Stanis³aw  65  Chrz¹chów
Domañska Helena  89  Sielce

19.06.2005
AUTO MRÓZ Ryki – POWIŒLAK Koñskowola, 8 : 3,
bramki zdobyli: M. Filipowski, J. Banaœ, R. Cyman

Urz¹d Gminy w Koñskowoli informuje, ¿e na tablicy 
og³oszeñ wywieszony jest wykaz nieruchomoœci 
przeznaczonych do sprzeda¿y.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Koñskowoli 

informuje, ¿e od dnia 1 lipca  br. mo¿na pobraæ

w tutejszym budynku wnioski o œwiadczenia rodzinne 

oraz uzyskaæ informacje dotycz¹ce przyznania 

œwiadczeñ rodzinnych na okres zasi³kowy trwaj¹cy od 

01.09.2005 do 31.08.2006 r. Podmiotem w³aœciwym do 

realizacji œwiadczeñ rodzinnych w nowym okresie 

zasi³kowym jest Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.

Œwiadczenia rodzinne realizowaæ bêd¹ równie¿ 

pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej 20 pracowników, 

w czasie trwania zatrudnienia, niezale¿nie od formy 

zatrudnienia (umowa o pracê, umowa zlecenia, umowa 

agencyjna).

Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Koñskowoli

Marta Kozak

OG£OSZENIE



„NAJ£ADNIEJSZA POSESJA GMINY KOÑSKOWOLA 2005”

II miejsce - Henryka i Grzegorz Gadzina, Stara Wieœ

III miejsce - Maria i Józef Gêbal, Skowieszyn

I miejsce – Anna i Piotr Skwarek, Nowy Po¿óg

I miejsce – Jadwiga i Marian Wojciechowicz, Nowy Po¿óg

II miejsce – Barbara i Mariusz Matraszek, M³ynki

III miejsce – Marzanna i Tadeusz  Kolek, Nowy Po¿óg 

Wyró¿nienie - Jadwiga i Józef Stefanek, Koñskowola

Wyró¿nienie - Wies³awa Kawka, Koñskowola 

kat. ZAGRODA WIEJSKA NIEROLNICZA

kat. ZAGRODA WIEJSKA ROLNICZA
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Ró¿e zdobi³y równie¿ koœció³

Podsekretarz stanu z Ministerstwa Rolnictwa, Stanis³aw Kowalczyk,
otwiera wystawê ró¿

Imprezê zaszczycili zacni goœcie

Puchar dla najpiêkniejszej

Zespó³ „Uœmiech” w „doros³ym” repertuarze

„Œpiewaj¹cy Seniorzy” w kuluarach

 Don Wasyl & ROMA, czyli gwiazdy dnia

To tylko czêœæ naszej publicznoœci
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