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A ogrodniczka – jesieñ
Tka liúciom szaty tæczowe
Choã wie, ýe pùaczà ros ùzami
W chùodne poranki paêdziernikowe.
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Przys³owia na paŸdziernik
« Paêdziernik chodzi po kraju, ýenie ptactwo z gaju.

« Na Maksymila (12.X) babskie lato siæ przesila.

« Okoùo úw. Jadwigi (15.X) wokóù wykopki na wyúcigi.

« Na úwiætego Szymona (28.X) babskie lato kona.

Fryderyka (6.X) – imiæ ýeñskie germañskiego pochodzenia 
wywodzàce siæ od imienia Fryderyk. Z niemieckiego tùumaczy siæ go 
jako – wùadczyni pokoju. W Polsce dawniej i dziú jest rzadko 
nadawane.

Zdrobnieniem tego imienia jest: Fredka, Fredzia, Frydzia, Frycka.

Emil (Emilian, Emiliusz) (11.X) – imiæ ùaciñskiego pochodzenia, 
Aemilus znaczyùo wywodzàcy siæ z rodu rzymskiego Aemilia, z kolei 
nazwa rodu zwiàzana jest z ùac. aemulus – gorliwy, ýarliwy, pilny. 
Przypisujà mu takýe etruskie pochodzenie. Imiæ Emil jest skróconà 
formà Emiliusza i Emiliana. W tej skróconej formie pojawia siæ we 
Francji w XVIII w. i upowszechnia siæ dziæki dzieùu Jana Jakuba 
Rousseau „ Emil albo o wychowaniu”(1762).

W Polsce byùo bardziej popularne w XIX w., dziú spotykane
u starszego i úredniego pokolenia mæýczyzn, ale jest jeszcze 
nadawane. Emiliusz - to imiæ bardzo rzadkie.

Nosili je m. in.: Emil Godlewski (1847-1930), fizjolog roúlin, 
profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego; Emil Mùynarski (1870-
1935), kompozytor, dyrygent, dyrektor opery w Warszawie; Emil 
Godlewski (1875-1944), syn Emila (fizjologa), profesor 
Uniwersytetu Jagielloñskiego; Emil Zegadùowicz (1888-1941), 
poeta, powieúciopisarz i dramaturg.

Noszàcy to imiæ jest osobà romantycznà, pomysùy miewa szalone. 
Zdolny, choã uczy siæ niechætnie. Jest zbyt drobiazgowy, ale ma 
zadatek na odkrywcæ lub programistæ. W miùoúci bardzo zaborczy.

Zdrobnienie: Emilek, Milek, Emiluú.

Czego najbardziej mi ýal?
Czego z lat dziecinnych najbardziej mi ýal?
Kùosów pùywajàcych jak w morzu wúród fal
Starych wierzb rozsiadùych na brzegu
Skupionych, powaýnych jak przy pacierzu
Kapliczki w objæciach pùaczàcej brzozy
Drgajàcego powietrza wúród przestworzy
Kwiatów spojrzenia, peùnych urody, pieszczoty
Drzew zalæknionych, gdy ciszæ nieba zakùócaùy grzmoty
Pagórka, po którym úlizgaùy siæ promienie
Wschodzàcego sùoñca
Pieúni majowych co napeùniaùy wieú
Od koñca do koñca
Rodziców kochanych ciepùych, dobrych ràk
Pszczóù i sadu co otaczaù nasz dom
Wszystko to cieszyùo, uúmiechaùo siæ do mnie
Tego wszystkiego ýal mi ogromnie
                                            1993 r.

Moje odwiedziny
Wczoraj odwiedziùam miejsce
W którym przyszùam na úwiat
Nie byùam tam wiele, wiele lat
W miejscu, w którym staù mój dom drewniany
Czerwienià murowane úciany
Zniknæùy wysokie lipy
Ostatnia wierzba upadùa w zaniedbany staw
Spróchniaùa, sczerniaùa spoczywa wúród traw
Tu spædziùam ýycia najlepsze chwile
A byùo ich aý tyle
W tej wodzie praùam bieliznæ lnianà
Malwy staùy rzædem pod bielonà úcianà
Pszczela kapela graùa od rana do nocy
A nocà úpiewaù ýabi chór w stawie
Sùowik zaú w krzewie jaúminu
Niezapominajki kàpaùy siæ w rosie na trawie
Matka Boýa w kapliczce
Po dawnemu zùoýone ma dùonie
I jest w ciæýkiej, kamiennej koronie
Ktoú zùoýyù wiàzankæ z czerwonych róý
Pùaczàcej brzozy nie ma juý
Oczy matki smutne, zamyúlone
Patrzà po dawnemu w tæ samà stronæ
Gdzieú w dalekà dal…
Tych miejsc ukochanych bardzo mi ýal…
                     1997 r.
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Poezja ludowa

Zuzanna Spasówka
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Pani Maùgosiu, proszæ przyjàã serdeczne gratulacje.
- Bardzo dziækujæ. Dziækujæ jednoczeúnie wszystkim osobom, 

szczególnie z gminy Koñskowola, które oddaùy na mnie swój 
gùos. Traktujæ to jako ogromny mandat zaufania. Jest to dla mnie 
ogromnym zaszczytem, ýe tak duýo osób zdecydowaùo siæ 
oddaã na mnie swój gùos. Chciaùabym równieý obiecaã, ýe 
doùoýæ wszelkich starañ, ýeby nie zawieúã zaufania.

Z jakimi planami, a moýe marzeniami, wchodzi Pani
w nowy etap ýycia?

- Mam kilka marzeñ przyziemnych, zwiàzanych z ludêmi
i z ýyciem oraz kilka z innej sfery. Chciaùabym pracowaã
w normalnym Sejmie, bardziej ludzkim i etycznym, bez afer
i korupcji, i to jest ten inny wymiar. Natomiast z czym do Sejmu. 
Chciaùabym zajmowaã siæ sferà polityki spoùecznej, bo z tym 
zwiàzana jest moja dotychczasowa praca zawodowa. W tym 
zakresie mam juý wyrobiony úwiatopoglàd wiæc myúlæ, ýe 
sprawdziùabym siæ dobrze w komisji polityki spoùecznej, 
oczywiúcie jeúli mój klub na to wyrazi zgodæ. Myúlaùam równieý  
o pracy w komisji gospodarki, bo przez rozwój gospodarki 
likwiduje siæ problemy spoùeczne. Chodzi mi po gùowie takýe 
praca w komisji kultury, komisji do spraw  praw czùowieka, 
moýe komisji integracji europejskiej, ale jak powiedziaùam to 
jest uzaleýnione od ustaleñ klubowych. Mogæ pracowaã
w trzech komisjach. Nie chcæ jednoznacznie deklarowaã, ale na 
pewno bædæ siæ poruszaùa w tej tematyce.

Jakie problemy koñskowolskie chciaùaby Pani poruszyã
w Sejmie?

- Koñskowola ma praktycznie takie same problemy jak caùe 
spoùeczeñstwo polskie, a wiæc bezrobocie. Chciaùabym dziaùaã 
na rzecz oýywienia przedsiæbiorczoúci tego terenu - bo to 
powoduje nowe miejsca pracy, pomocy ludziom najsùabiej 
sytuowanym, likwidacji ubóstwa i problemów ludzkich. Widzæ 
teý potrzebæ lobbowania na rzecz odnowy naszych zabytków.

Jest Pani najmùodszà posùankà z naszego okrægu. Skàd 
wziæùo siæ u Pani zainteresowanie politykà?

- Politykà interesowaùam siæ zawsze. Odkàd rozpoczæùam 
studia prawnicze byùam obserwatorkà sceny politycznej. Jak 
trafiùam do PiS-u? Bliskie byùo mi Prawo i Sprawiedliwoúã, bo 
jako prawnika pasjonowaùo mnie twarde prawo i konsekwencja 
w dziaùaniu braci Kaczyñskich. Do PiS-u wstàpiùam w 2003
z powodów ideologicznych.

Koñskowola ma przedstawicielkê w Sejmie
Aý 77 lat Koñskowola czekaùa na to, aby znów mieã swego 

przedstawiciela w Sejmie. Przed tylu bowiem laty, w 1928 
roku, posùemz partii ludowej zostaù Tomasz Koter z Rud. 25 
wrzeúnia tego roku (dzieñ wyborów do parlamentu) staù siæ 
ponownie dniem nadziei dla regionu, bowiem Maùgorzata 
Sadurska z Koñskowoli, startujàca z listy Prawa
i Sprawiedliwoúci, gùosami blisko 7 tysiæcy wyborców, zostaùa 
wybrana posùankà. 

Bædæ kontynuatorkà parlamentaryzmu w Koñskowoli
Rozmowa z Ma³gorzat¹ Sadursk¹ – pos³ank¹ na Sejm RP

Czy psychika mùodej kobiety bædzie w stanie znieúã stresy 
zwiàzane z rozgrywkami politycznymi?

- Jestem osobà w miaræ odpornà psychicznie, myúlæ, ýe dam 
sobie radæ. Trochæ szlifów zdobyùam pracujàc w samorzàdzie 
powiatowym, gdzie równieý jest i koalicja, i opozycja. Choã 
wiadomo, ýe nie moýna porównaã tych szczebli. Przeýyùam juý 
dwie duýe kampanie wyborcze, w tym do Parlamentu 
Europejskiego, co byùo duýym obciàýeniem.

Czy bædzie Pani ùàczyã pracæ zawodowà z pracà posùanki?
- Moja dotychczasowa praca zawodowa zwiàzana jest

z samorzàdem terytorialnym i nie mogæ jej ùàczyã. Ustawa 
nakazuje mi rezygnacjæ z tej pracy. Muszæ zrezygnowaã do
11 paêdziernika i poinformowaã o tym marszaùka Sejmu. Nie 
zamierzam podejmowaã innej pracy, chcæ zostaã posùem 
zawodowym. Nie mam doúwiadczenia parlamentarnego, 
dlatego muszæ wdroýyã siæ w obowiàzki posùa, wejúã 
caùoúciowo w pracæ Sejmu. Ziemia puùawska od 1991 roku nie 
miaùa posùa, dlatego przede mnà i posùem Karpiñskim bædzie 
staù obowiàzek pracy w terenie. Biuro poselskie bædzie
w Puùawach, ale ja bædæ chciaùa mieã staùy kontakt
z Koñskowolà poprzez dyýury w filii, przynajmniej tak planujæ. 
Liczæ siæ z tym, ýe mam zobowiàzanie wobec wyborców.

Wróãmy do nocy wyborczej i pamiætnego poniedziaùku.
- Noc wyborczà spædziùam w domu. Mimo tego, ýe byùam 

zaproszona na wieczór wyborczy PiS-u w Lublinie, chciaùam 
poczekaã na wyniki w domu. Juý w nocy wiedziaùam, ýe nie jest 
êle, ale mimo wszystko emocje graùy. Poniedziaùek to 
kulminacja nerwów i emocji, ciúnienie rosùo i adrenalina teý.
O tym, ýe jestem posùem dowiedziaùam siæ w poniedziaùek
o 16.24. Jak zareagowaùam? Nie krzykiem, nie úmiechem, ale 
wewnætrznà radoúcià, bo chciaùam zostaã posùem. Nie miaùam 
czasu cieszyã siæ, bo rozdzwoniùy siæ telefony, a póù godziny 
póêniej telewizja zaprosiùa mnie na nagranie.

W moim ýyciu waýne sà trójki, trzy lata pracowaùam
w Miejskim Urzædzie Pracy w Lublinie, trzy lata w Zarzàdzie 
Powiatu, teraz trzecie miejsce na liúcie. Moýe to oznacza trzy 
kadencje w Sejmie?

Dziækujàc za rozmowæ ýyczæ speùnienia trójkowych 
przepowiedni.

Rozmawiaùa Boýenna Furtak
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Gmina Koñskowola przystàpiùa do ogólnopolskiej akcji 
spoùecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej przez Gazetæ 
Wyborczà przy wsparciu Agory, Polsko – Amerykañskiej Fundacji 
Wolnoúci, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana 
Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Banku Úwiatowego.

Adresatem programu sà samorzàdy lokalne. Celem programu jest 
promowanie uczciwoúci i skutecznoúci w samorzàdach oraz 
pobudzenie aktywnoúci obywatelskiej poprzez wspóùpracæ
z mieszkañcami oraz organizacjami pozarzàdowymi. Przystæpujàc 
do akcji chcemy udoskonaliã praktykæ sprawowania wùadzy
i administrowania. Udziaù w akcji polega na zrealizowaniu przez 
Urzàd Gminy minimum szeúciu zadañ obowiàzkowych oraz zadañ 
dodatkowych w ramach nastæpujàcych zasad : przejrzystoúci, braku 
tolerancji dla korupcji, partycypacji spoùecznej, przewidywalnoúci, 
fachowoúci, rozliczalnoúci i ma byã receptà na wzrost skutecznoúci

Gmina Koñskowola i „Przejrzysta Polska”
i efektywnoúci pracowników Urzædu Gminy.

Zasada przejrzystoúci
Zadaniem obligatoryjnym w tej zasadzie jest opracowanie opisu 

usùug úwiadczonych w Urzædzie. W celu uùatwienia mieszkañcom 
dostæpu do informacji jak zaùatwiaã sprawy (usùugi) opracowaliúmy 
ponad 50 kart informacyjnych. Kaýda z kart zawiera: rodzaj usùugi, 
wykaz potrzebnych dokumentów, wysokoúã opùat, dokùadnie 
okreúlone miejsce wykonywania usùugi, czas realizacji usùugi, jak 
równieý informacjæ o trybie odwoùawczym oraz podstawæ prawnà. 
Karty informacyjne bædà od 1 listopada 2005 r. dostæpne na stronie 
i n t e r n e t o w e j  w w w. k o n s k o w o l a . i n f o . p l  j a k  r ó w n i e ý
u pracowników merytorycznych w Urzædzie Gminy, przy
ul. Poýowskiej 3a.

Poniýej podajæ przykùad takiej karty.

Wymagane dokumenty:

- wypeùniony wniosek o wydanie dowodu,

- dwa aktualne zdjæcia na cienkim papierze (lewy póù profil, odkryte lewe ucho)

- odpis skrócony aktu urodzenia – jeýeli nie zostaù sporzàdzony w USC Koñskowola

- zameldowanie na pobyt staùy na terenie Gminy Koñskowola

Opùaty

- za dowód – 30,00 zù

- znaki opùaty skarbowej moýna nabyã w Kasie Urzædu Gminy, pok. nr 3

Termin zaùatwienia sprawy

1 miesiàc

Inne wskazówki, uwagi

Skùadanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje siæ osobiúcie

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoúci i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960)

Urz¹d Gminy Koñskowola, ul. Po¿owska 3a, tel. (081) 881-62-01, 881-62-89;

tel./fax 881-62-02, e-mail: ugkonskowola@post.pl, www.konskowola.info.pl

30 30Urz¹d Gminy pracuje : pn.-pt. w godzinach 7 - 15

KARTA INFORMACYJNA 

Rodzaj
sprawy 

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie,
która ukoñczy³a 18 lat

Miejsce za³atwienia sprawy: pok. nr 9

Aby uùatwiã mieszkañcom sprawne poruszanie siæ po Urzædzie 
oraz identyfikacjæ pracowników, opracowany zostaù system 
oznakowania wewnætrznego. Oprócz zamieszczonej tablicy 
informacyjnej  z  nazwami komórek organizacyjnych
i numerami pokojów, w których sà zlokalizowane, pracownicy bædà 
nosili identyfikatory z imieniem nazwiskiem, oraz stanowiskiem na 
którym pracujà. Przy drzwiach do poszczególnych pokojów 
umieszczone sà informacje o nazwie komórki, osobach, które w tym 
pokoju pracujà, oraz zakresie zaùatwianych spraw.

W celu sprawnego przekazywania mieszkañcom informacji 
publicznych, na terenie Gminy rozmieszczono tablice (przynajmniej 
1 w kaýdym soùectwie). Zgodnie z wymaganiami akcji zostaùa 
opracowana dokumentacja fotograficzna opisanego zadania, 
dostæpna juý niebawem na w/w stronie internetowej.

Zasada braku tolerancji dla korupcji.
Zadaniem obligatoryjnym tej zasady jest wypracowanie

i wdroýenie Kodeksu Etycznego pracowników Urzædu Gminy. 
Kodeks jest zbiorem wartoúci i zasad jakimi kierowaã powinni siæ 
pracownicy Urzædu (zob. www.konskowola.info.pl).

W ramach przeciwdziaùania korupcji, jako zadanie fakultatywne 
zostanà przeprowadzone szkolenia dla pracowników z zakresu etyki 
w ýyciu publicznym. Zasada partycypacji spoùecznej.

W ramach tej zasady opracowany zostaù program wspóùpracy
z organizacjami pozarzàdowymi. Rada Gminy przyjæùa program 
uchwaùà. Do wspóùpracy w realizacji zadania zaproszeni zostali 
przedstawiciele dziaùajàcych na terenie gminy organizacji: 
Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara 
Koñskowolska” Koñskowolskiego Towarzystwa Regionalnego, 
Akcji Katolickiej oraz Klubu Sportowego Powiúlak.
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Program wspóùpracy okreúla zakres, formy oraz sposób dotowania 
organizacji.

Zasada przewidywalnoúci.
Dotyczy opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy oraz krótkiego materiaùu (raportu) przybliýajàcego zaùoýenia 
tego planu mieszkañcom. Raport jest dostæpny w Sekretariacie 
Urzædu Gminy i zawiera cele, jakie Gmina zamierza zrealizowaã
w najbliýszych latach. WPRL to szereg zadañ, których koniecznoúã 
wykonania zgùaszali Radni, jak teý mieszkañcy poszczególnych 
soùectw. WPRL zostaù przyjæty uchwaùà Rady Gminy i jest równieý  
dostæpny na naszej  stronie internetowej.

Zasada fachowoúci.
Celem zadania jest weryfikacja kandydatów na pracowników

w oparciu o kryterium fachowoúci – wprowadzenie procedury naboru 
na kaýdy wakat w Urzædzie Gminy oraz podawanie do publicznej 
wiadomoúci  informacji o naborze pracowników.

W ramach tej zasady zobowiàzani jesteúmy do przeprowadzenia 

szkolenia dla Radnych (po wyborach) oraz tematyczne szkolenia dla 
Rady przynajmniej raz w roku.

Zasada rozliczalnoúci.
Urzàd przygotuje i rozpropaguje broszurkæ (coroczny informator 

budýetowy dla mieszkañców) pt. „Skàd mamy pieniàdze i na co je 
wydajemy”, umoýliwi ona mieszkañcom uzyskanie informacji
o tym, jak zaprojektowano budýet gminy na kolejny rok oraz
o rozliczeniu budýetu z poprzedniego roku. Broszurka ukaýe siæ po 
zatwierdzeniu przez Radæ Gminy budýetu Gminy na 2006 rok.

Zgùaszajàc nasz Urzàd do akcji Przejrzysta Polska liczyliúmy na to, 
ýe wysiùek wùoýony w realizacjæ zadañ zostanie doceniony przez 
mieszkañców naszej Gminy oraz spowoduje wzrost zaufania ze 
strony obywateli, a takýe potencjalnych  inwestorów.

Koordynator akcji spoùecznej „Przejrzysta Polska”
Sekretarz Gminy

mgr iný. Stanisùawa Noworolnik

W tegorocznych wyborach padaùy rekordy obrazujàce caùkowicie 
przeciwne nastawienie. Z jednej strony ogromna liczba kandydatów 
chcàcych uzdrawiaã polskà gospodarkæ, a z drugiej strony bardzo 
niska frekwencja wyborców, którzy stracili wiaræ w moýliwoúã tego 
uzdrowienia. To dotyczyùo równieý naszego, zarówno lubelskiego 
jak i koñskowolskiego úrodowiska. W okrægu lubelskim
o 15 mandatów do Sejmu ubiegaùo siæ aý 403 kandydatów (czyli 
prawie 27 na jedno miejsce) i 20 kandydatów do Senatu, walczàcych 
o 3 miejsca. W szranki konkurencji wyborczej do Sejmu stanæùo
30 kandydatów z powiatu puùawskiego, w tym 2 z Koñskowoli.

W gminie Koñskowola na liczbæ uprawnionych do gùosowania - 
7.196, tylko 2.832 obywateli podàýyùo do lokali wyborczych, z czego 
2.719 oddaùo waýne gùosy, zatem frekwencja wynosiùa 39,37%.

Jak gùosowali mieszkañcy naszej gminy w wyborach do 
parlamentu, które komitety wyborcze i którzy kandydaci cieszyli siæ 
najwiækszym powodzeniem wúród gminnego elektoratu? Poniýej 
podajemy liczbæ gùosów oddanych na poszczególne komitety oraz  
kandydatów, którzy uzyskali najwiækszà liczbæ gùosów. Podajemy 
równieý nazwiska posùów i senatorów nowej kadencji 
(wytùuszczonym drukiem) oraz ich wyniki w naszym úrodowisku
(w nawiasie liczba gùosów uzyskanych w caùym okrægu wyborczym).
Wybory do Sejmu RP
1. Ruch Patriotyczny – 12
2. Polska Partia Pracy – 8
3. Liga Polskich Rodzin – 252
- Mañka Andrzej, lat 38, Úwidnik – 49 gùosów w gm. Koñskowola 

(ogóùem 10.646 gùosów)
- Masùowska Gabriela, lat 55, Lublin – 32 (11.977)
- Wawerski Janusz - 88
4. Partia Demokratyczna – 24
5. Socjaldemokracja Polska – 122
- Sierakowska Izabella – 36
- Zióùek Piotr - 79
6. Prawo i Sprawiedliwoúã – 813
- Sadurska Maùgorzata, lat 30, Koñskowola – 595 (6.988)
- Ryl Andrzej - 52
- Kruk Elýbieta, lat 42, Lublin – 43 (28.535)
- Michalkiewicz Krzysztof, lat 51, Lublin – 13 (11.246)
- Ýaczek Jarosùaw, lat 38, gm. Ryki – 13 (6.246)
- Bielecki Jerzy, 1at 36, Janów Lubelski  (4.748)
7. Sojusz Lewicy Demokratycznej – 125
- Kowalczyk Stanisùaw – 56
- Kurczuk Grzegorz, lat 55, Lublin – 19 (9.683)
8. Platforma Obywatelska – 279
- Karpiñski Wùodzimierz, lat 44, Puùawy – 159 (8.751)

WYBORY’2005 - Palikot Janusz, lat 41, Warszawa – 58 (26.275)
- Wilk Wojciech, lat 33, Kraúnik – 7 (5.501)
9. Polska Partia Narodowa – 10
10. Polskie Stronnictwo Ludowe – 466
- Ýaba Marian - 137
- Podkañski Krzysztof – 100
- Ùopata Jan, lat 51, Motycz – 76 (8.033)
- Smolarz Henryk, lat 35, pow. lubelski – 2 (4.534)
11. Centrum – 1
12. Platforma Janusza Korwin-Mikke – 23
13. Ogólnopolska Koalicja Obywatelska – 4
14. ----
15. Samoobrona – 568
- Borysiuk Bolesùaw, lat 57, Warszawa – 100 (8.256)
- Goluch Wiesùawa – 87
- Gut Alina, lat 67, Lublin – 72 (8.455)
- Sienkiewicz Dariusz - 41
16. Inicjatywa RP – 11
17. Dom Ojczysty -1
18. Narodowe Odrodzenie Polski – 0

Gminni liderzy w wyborach do Senatu
1. Szymañski Zygmunt, bezpartyjny – 694 gùosy (23.206)
2. Cugowski Krzysztof – Prawo i Sprawiedliwoúã, lat 55,

Motycz – 649 (118.440)
3. Wierzbicki Roman – Prawo i Sprawiedliwoúã, lat 68, Miùocin – 

601 (98.302)
4. Wójtowicz Elýbieta – Polskie Stronnictwo Ludowe – 574 (44.146)
5. Bender Ryszard – Liga Polskich Rodzin, lat 73, Lublin – 540 

(89.813)
6. Bisak Piotr – Samoobrona – 534 (54.210)
7. Dzido Henryk – Samoobrona – 512 (54.210)

Wybory Prezydenta
Najwiækszà liczbæ gùosów w gminie Koñskowola w pierwszej turze 
zdobyli:
1. Andrzej Lepper – 1243
2. Lech Kaczyñski – 1057
3. Donald Tusk – 650
4. Jarosùaw Kalinowski – 219
5. Marek Borowski – 209

Frekwencja w tegorocznych wyborach prezydenckich w naszej 
gminie wynosi³a 48,72%, zaœ w poprzednich latach: rok 1999 – 69%, 
rok 2000 – 57,7%.

Choã wybory mamy juý za sobà, to kandydaci dalej uúmiechajà siæ 
do nas z przydroýnych sùupów, a nawet trawników. W przewaýajàcej 
czæúci to przegrani ociàgajà siæ z posprzàtaniem swoich reklam,
a majà na to 30 dni.

Boýenna Furtak
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Zwiàzek Nauczycielstwa Polskiego 
jest najstarszà organizacjà zwiàzkowà. 
W 2005 roku obchodzi swoje 100-lecie.

Z tej to okazji postanowiono 
udokumentowaã pracæ nauczycielskiej 
organizacji zwiàzkowej w gminie 

Koñskowola.  Kaýdy jubileusz, a setny szczególnie, w ýyciu 
jednostkowym jak i zbiorowoúci, skùania do refleksji nad 
przebytà drogà.

ZNP posiada udokumentowanà ciàgùoúã organizacyjnà, 
wypracowanà i sprawdzonà strukturæ, kontynuacjæ 
programowà - jako rzecznik i obroñca demokratycznego 
oblicza polskiej edukacji i wychowania. ZNP byù i jest 
rzecznikiem zawodowych i materialnych interesów 
pracowników oúwiaty i nauki. Walczy o status prawny i rangæ 
spoùecznà nauczycieli. Zawsze troszczyù siæ o wysoki poziom 
wiedzy merytorycznej, pedagogicznej oraz autorytet 
zrzeszonych czùonków.

Stuletnia historia ZNP zawsze byùa zwiàzana z dziejami 
pañstwa. Zwiàzek potrafi stawiaã czoùa róýnym trudnym 
sytuacjom i wychodziã niepokonany z opresji. Naszym 
trwaùym fundamentem jest tradycja i dorobek. Dziaùalnoúã 
Zwiàzku zaleýy od aktywnoúci jego czùonków, a takýe od 
merytorycznego przygotowania i zaangaýowania aktywu 
zwiàzkowego. Z tego teý wzglædu w monografii 
nauczycielskiej organizacji zwiàzkowej chcemy ukazaã 
dziaùalnoúã oraz sylwetki dziaùaczy — które swojà pracà, 
talentem i ogromnym zaangaýowaniem osobistym, tworzyùy 
oraz nadal tworzà tradycjæ i historiæ ZNP. Chcemy dla 
przyszùych pokoleñ zostawiã úlady pracy naszej organizacji 
zwiàzkowej w Koñskowoli. Mamy dokumenty dziaùalnoúci 
zwiàzkowej od 1957 roku.

    Lata 1957-1964 to okres wielkich i waýnych zdarzeñ
i czynów ZNP w gminie Koñskowola. Dotyczà one 
wszystkich placówek oúwiatowych, a przede wszystkim szkóù 
w: Koñskowoli, Poýogu, Skowieszynie i Sielcach. Byùa to 
twórcza, poszukiwawcza i realna praca w szkolnictwie 
podstawowym i w caùym tym úrodowisku w warunkach 
trudnych, bo jeszcze powojennych. Zwiàzek Nauczycielstwa 
Polskiego w owym czasie úciúle wspóùpracowaù z wùadzami 
administracyjnymi oúwiaty szczebla powiatowego
i wojewódzkiego.

Nauczycieli, czæsto wywodzàcych siæ ze úrodowisk 
wiejskich, cechowaù wspaniaùy, bezinteresowny entuzjazm
w wykonywaniu powierzonych im zadañ, poszerzonych o ich 
wùasne inicjatywy w tworzeniu i szerzeniu kultury wúród 
mùodzieýy i dorosùych.

   Celem koordynowania i doskonalenia wszystkich dziaùañ, 
27.01.1957 r. na zebraniu nauczycieli w Szkole Podstawowej 
w Koñskowoli, powstaùo Ognisko ZNP pod przewodnictwem 
pana Bronisùawa Falskiego z liczbà 28 czùonków. Na tym 
zebraniu obecny byù przedstawiciel Powiatowego Zarzàdu 
ZNP - pan Franciszek Paùka, który przedstawiù cele i zadania 
ówczesnego zwiàzku, wspomniaù o pewnych zmianach
w programie i powiedziaù m.in. „Chcemy, ýeby zwiàzek nasz 
byù ostojà obrony nauczyciela przed róýnymi trudnoúciami. 
Chcemy, aby nasza organizacja zwiàzkowa byùa nam pomocà 

w naszym doksztaùcaniu zawodowym”.
W oýywionej dyskusji nad programem Ogniska gùos zabrali 

wówczas przede wszystkim doúwiadczeni nauczyciele: p.p. 
Antoni Piekoú, Wiktor Gryglicki, Emilia Laurów, Bronisùaw 
Falski, Irena Porajska, Janina Saniñska, Waleria Golbianka.

Ustalono 3 zasadnicze zadania: obrona interesów 
zawodowych; doksztaùcanie zawodowe; organizowanie ýycia 
kulturalno-towarzyskiego. Tym celom miaùy sùuýyã m.in. 
caùodniowe konferencje (w dniach wolnych od pracy)
z lekcjami pokazowymi z poszczególnych przedmiotów
i omawianiem ich, poprzedzone odpowiednimi referatami 
opartymi na lekturze pedagogicznej i dydaktyczno-
metodycznej oraz psychologii.

Powoùany (wybrany) zarzàd opracowaù szczegóùowy 
program dziaùania Ogniska. Odtàd obowiàzywaùa dyscyplina 
zwiàzkowa nakazujàca obowiàzkowe uczestnictwo
w zebraniach i konferencjach oraz solidne wykonywanie 
zadañ przede wszystkim czùonków ZNP, gdyý zaszczytem 
byùo posiadanie legitymacji zwiàzkowej. Przykùad dawali 
najstarsi, wyýej wymienieni, a nastæpnie mùodsze pokolenie 
nauczycieli: kol. Kol. Krystyna Sykut, Adolf Wójtowicz, 
Genowefa Biaùota, Janina Kolek, Teresa i Ksawery 
Klimkowie, Krystyna Pawùowska, Teresa Sadurska, 
Kazimiera Dubik, Wiesùawa Kædziora, Henryk i Lucyna 
Stochmalowie.

W ciàgu roku szkolnego planowano najczæúciej
3 konferencje caùodzienne i 4 po zajæciach szkolnych. A oto 
niektóre waýniejsze referowane i omawiane tematy
i zagadnienia na konferencjach i zebraniach zwiàzkowych.
1. Gùæbsze poznawanie psychiki dzieci, które ýyjà

w najgorszym okresie powojennym.
2. Motywy koniecznoúci organizowania przedszkoli na wsi.
3. Rozwój dziecka w okresie szkoùy podstawowej.
4. Metody poznawania dziecka w procesie nauczania

i wychowania.
5. Dyscyplina ucznia, a postawa nauczyciela.
6. Koniecznoúã wspóùpracy domu ze szkoùà w celu 

prawidùowego uksztaùtowania osobowoúci dziecka.
7. Rozwijanie spostrzeýeñ przez stosowanie pomocy 

naukowych na lekcjach.
8. Dostosowanie wiadomoúci do zainteresowañ ucznia.
9. Pogùæbianie wiadomoúci nauczycieli z higieny szkolnej 

na wsi oraz umiejætnoúã udzielania pierwszej pomocy
w nagùych przypadkach.

10. Samoksztaùcenie nauczycieli zawodowe i doksztaùcanie 
zaoczne w ZSN.

11. Programy nauczania — dyskusje i uwagi nauczycieli — 
dostosowanie podræczników do programów i odwrotnie.

12. Metody, zasady i formy nauczania.
13. Dzieci „trudne" i metody pracy z nimi.
14. Ksztaùcenie myúlenia u dziecka.
15. Praca z podræcznikiem na lekcjach w szkole 

podstawowej.
16. Praca domowa ucznia.
17. Praca pozalekcyjna w kóùkach zainteresowañ.
18. Praca szkoùy nad ksztaùceniem logicznego myúlenia.
19. Nagrody i kary.

Monografia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego

Oddzia³ w Koñskowoli 1957-2005

Czêœæ I – lata 1957-1964
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Powitanie

Po¿egnanie

20. Osobowoúã nauczyciela.
21. Janusz Korczak wychowawca dzieci i mùodzieýy.
22. Pedagogizacja wúród uczniów.
23. Ýàdanie aby úrodki masowego przekazu zawieraùy treúci 

wychowawcze.
24. Postulaty dla delegatów na zjazdy powiatowe, 

wojewódzkie i krajowy ZNP.
25. Dorobek 15-lecia Polski Ludowej ze szczególnym 

uwzglædnieniem naszego powiatu i województwa.
W tematyce tej odnajdujemy przykùady ofiarnej i mozolnej 

pracy czùonków zwiàzku na terenie obecnej gminy 
Koñskowola, majàcej na celu staùe i konsekwentne 
podnoszenie poziomu dydaktycznego i wychowawczego 
szkóù z jednoczesnym ustawicznym doksztaùcaniem siæ 
nauczycieli. Lecz to nie jedyna dziedzina, którà zajmowali siæ 
czùonkowie zwiàzku. Walczyli bowiem nieustannie o sprawy 
bytowe nauczycieli i ich egzystencjæ. Troszczyli siæ równieý
o nauczycieli bædàcych na emeryturze, którzy w czasie poýogi 
wojennej naraýajàc swoje ýycie prowadzili tajne nauczanie 
polskich dzieci. Wúród nich byli równieý tacy jak np. kol. 
Waleria Golbianka.

W latach, o których mowa, nauczyciele pracujàcy na wsi 
mieli bardzo trudne warunki bytowe i materialne. Mieli niskie 
wynagrodzenia. Mieszkali najczæúciej w wynajætych 
„najgorszych chaùupach wiejskich", z trudem zdobywali opaù
i artykuùy spoýywcze. W nowobudowanych szkoùach nie 
planowano mieszkañ dla nauczycieli. Trzeba byùo wielkich 
starañ by plany zmieniono np. w Poýogu. W zamian od 

nauczycieli pracujàcych w szkoùach wiejskich wymagano 
bardzo wiele. Nauczyciele byli „od wszystkiego” bezpùatnie: 
od spisów, wyborów, zbiórek pieniæýnych na budowy szkóù, 
organizowania imprez, wycieczek, dziaùali w organizacjach 
mùodzieýowych, kobiecych, w Ochotniczej Straýy Poýarnej, 
sùuýyli poradnictwem w róýnych sprawach miejscowej 
ludnoúci.

Czasami buntowali siæ przeciwko takiej sytuacji, a zwiàzek 
przyznawaù im racjæ, gdyý nie starczaùo czasu na konieczne 
doksztaùcanie zawodowe i ýycie prywatne. Wùadze oúwiatowe 
i administracyjne uspokajaùy nastroje - mówiono „wy 
najbardziej rozumiecie potrzebæ pracy spoùecznej w obecnej 
rzeczywistoúci, jesteúcie niezastàpieni w waszych 
úrodowiskach”.

Jedynà nagrodà za to byùa wdziæcznoúã mieszkañców, 
uznajàca autorytet nauczyciela.

Zwiàzek Nauczycielstwa Polskiego organizowaù ýycie 
kulturalne nauczycieli, nie tylko swoich czùonków. Byùy 
wyjazdy do teatru w Lublinie i Warszawie, wycieczki 
krajowe, poznawanie waýniejszych zakùadów pracy
i obiektów kultury tutejszej gminy. Zwiàzek troszczyù siæ 
równieý o czytelnictwo wúród nauczycieli. Dostarczaù prasæ 
„Gùos Nauczycielski" i róýne wydawnictwa pedagogiczne.

Opracowaù Zarzàd Oddziaùu ZNP w Koñskowoli
pod kier. Danuty  Sadurskiej i Kazimiery Ambroýkiewicz

Dalsza czæúã monografii w nastæpnych numerach
„Echa Koñskowoli”.

Koñskowolska orkiestra jest dla nas wszystkich powodem 
do dumy. Czæsto sùuchamy jak gra na uroczystoúciach. Nie 
wszyscy jednak wiemy, ýe jej historia siæga XVII wieku.
W 1635 roku ówczesny proboszcz ks. Stanisùaw Lisowicz 
zaùoýyù orkiestræ koúcielnà, majàcà sùuýyã oprawà muzycznà 
odprawianym mszom. Sponsorowana ona byùa przez 
proboszcza oraz kolejnych wùaúcicieli Koñskowoli – 
Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. Niestety, 
kataklizmy dziejowe przerwaùy jej dziaùalnoúã na dùugie lata. 
Reaktywowana zostaùa dopiero w 1836 roku, kiedy 
proboszczem Koñskowoli zostaù ks. Kazimierz Biesch. 
Postawiù sobie on za punkt honoru odnowienie orkiestry. 
Mimo, ýe sam znaù siæ na muzyce, sprowadziù jeszcze
z Siedlec byùego kapelmistrza 3 Puùku Uùanów, Jana 
Krzyýanowskiego. Ks. Biesch wypùacaù mu pensjæ
w wysokoúci 240 rubli rocznie, opùacaù mieszkanie i materiaù 
na instrumenty. Dziæki aktywnoúci proboszcza udaùo siæ 
zebraã i wyszkoliã 20 osób, które w rok póêniej, podczas sumy 
odpustowej w czasie uroczystoúci úw. Anny, wykonaùo mszæ, 
do której muzykæ napisaù sam Krzyýanowski. Ks. Biesch nie 
zadowoliù siæ tym, sam jeêdziù po okolicznych wsiach  i szukaù 
ludzi umiejàcych graã i úpiewaã, tak ýe zespóù rozrósù siæ do 50 
muzyków i 20 chórzystek. Z inicjatywy ks. Biescha 
rozbudowano i odnowiono organy koúcielne. Proboszcz dbaù 
teý o zaplecze finansowe orkiestry; zaùoýyù fabrykæ úwiec 
woskowych, gdzie zatrudniaù tych czùonków orkiestry, którzy 
nie posiadali innych dochodów, wystawiù w Koñskowoli 
osiem domów, z których czynsz przeznaczony byù na potrzeby 
orkiestry. Orkiestra miaùa jednolite umundurowanie, wùasne 

konie, pojazdy i dom. 
Muzycy grali nie 
tylko w koúciele, byli 
teý wynajmowani na 
bale, odpusty, wesela
i doýynki, nawet poza 
granice guberni lubelskiej. W Zielone 
Úwiàtki 1843 roku, orkiestra wystàpiùa w parku puùawskim. 
Podziw publicznoúci wzbudziù zwùaszcza 10-letni syn 
kolejnego organisty, Feliks Fabiañski. W dzieñ úw. Cecylii 
1844 roku, w czasie mszy w warszawskim koúciele Ojców 
Franciszkanów, odbyùo siæ prawykonanie Mszy d-moll op.87 
J. Elsnera, dedykowanej specjalne ks. Bieschowi.

Czùonkostwo w orkiestrze nie byùo dùugie, po zdaniu 
egzaminu w muzycznej szkole przykoúcielnej muzyk graù
w niej dwa lata, a potem wsparty zasiùkiem z dochodów 
orkiestry, szedù w úwiat zarabiaã na wùasne konto. Ze zmianà 
muzyków zmieniali siæ teý prowadzàcy orkiestræ organiúci; po 
Krzyýanowskim nastaù wspomniany Antoni Fabiañski
z Lublina, potem niejaki Falvaser, a po nim Wiekierski.

Præýny rozwój orkiestry przerwaùa úmierã ks. Biescha. 
Zmarù on 23 lutego 1848 r. i zostaù pochowany na cmentarzu 
grzebalnym bez ýadnych nagrobków. W testamencie zapisaù 
muzykom 3 tys. rubli. Po úmierci promotora orkiestra 
podupadùa, nie byùo juý tylu chætnych do uczestnictwa, jednak 
– choã w zmniejszonym skùadzie - graùa nadal budzàc podziw 
wúród przyjezdnych. I tak jest do dzisiaj.

Joanna Dandelska

w ork ist ee sJ tr !z ³ae  sidêtej
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Uúmiechniæta Pani Zuzanna wita nas w progu domu. 
Odnosimy wraýenie, ýe nic siæ nie zmieniùa, jest nadal bardzo 
radosna i peùna wigoru. Ýyczliwoúã, której doúwiadczyliúmy 
podczas ostatniej wizyty, a byùo to kilka lat temu, jest obecnie 
poparta wiækszà ufnoúcià i otwartoúcià. Úwiadczà o tym 
zwierzenia, momentami bardzo osobiste. W skupieniu
i z uwagà sùuchamy wspomnieñ poetki z dzieciñstwa:

- Jestem dziesiàtym, najmùodszym dzieckiem moich 
rodziców, podobno miaùam nie ýyã. Jestem córkà kuùaka, pani 
tego nie rozumie kto to byù kuùak, to byù wyrzutek 
spoùeczeñstwa, uchodziù za przeciwnika wùadzy ludowej. 
Przychodziùy wtedy ogromne kontyngenty, trzeba byùo
30 kwintali zboýa odstawiã w ciàgu tygodnia. Ojciec nie 
odstawiù, wziæli go do wiæzienia. Wróciù bardzo chory, 
wkrótce zmarù. Ja znam miùoúã swoich rodziców do Ojczyzny. 
Mój ojciec miaù Trylogiæ Sienkiewicza, pisaù pamiætnik, ale 
wszystko wrzucili do pieca chlebowego, spalili.

Wracamy do lat wczesnej mùodoúci, Pani Zuzanna 
wspomina poczàtki swojej twórczoúci:

– Gdy byùam jeszcze w szkole czuùam niezmierny urok we 
wpisach do pamiætników. Podobaùy mi siæ cytaty z wierszy 
poetów. Wtedy postanowiùam sobie, ýe trzeba pisaã coú od 
siebie i zaczæùam ukùadaã rymy. Pierwszy wiersz napisaùam za 
okupacji.

Poetka z czuùoúcià i sentymentem zaczyna recytowaã
z pamiæci dùugi wiersz:

– Jak dobrze mieã swój dom, choãby i nieduýy,
malwa … i krzak dzikiej róýy,
maùy sadek i stróýka pùynàca
i choãby jedna brzoza pùaczàca,
a na niej sùowik
ta maùa ptaszyna
a w domu cicha, spokojna rodzina …
– Nastæpny wiersz napisaùam jak zabierali zakùadników

z Poýoga. Byù mówiony pewnie juý ze dwadzieúcia razy, 
pierwszy raz przy pomniku w Poýogu.

Zagadniæta o natchnienie poetyckie mówi tak:
– Kaýda okazja jest dobra do pisania wierszy. Pamiætam 

czasy kiedy nie byùo czym paliã, nocowaùam wtedy w kolejce 
za wæglem. Byùa taka ùadna noc wiæc poszùam pod koúcióùek 
úw. Anny, wiem, ýe to jest matka matek chrzeúcijañskich,
i wtedy napisaùam wiersz o historii Koñskowoli, Zabùockim, 
Piramowiczu, Czartoryskich. Odpowiadam na tematy 
konkursów. Kiedyú ksiàdz Pietrusiñski z Lublina ogùosiù 
konkurs na poezjæ religijnà. Ksiàdz Brzozowski z Koñskowoli 
prosiù mnie abym coú napisaùa. Napisaùam o krzyýu, wiersz 

Zuzanna Spasówka – ur. 8.VIII. 1925 r. w Poýogu Starym w rodzinie 
chùopskiej, gdzie nadal mieszka wspólnie z córkami i wnukiem. W 1942 r. przeýyùa 
pacyfikacjæ Poýoga. Caùe ýycie pracowaùa na roli. Od 14 roku ýycia pasjonuje siæ 
ludowà twórczoúcià literackà. Jest autorkà wielu wierszy, opisów obyczajów
i scenariuszy obrzædów ludowych oraz kompozytorkà melodii do wùasnych 
wierszy. Jej wiersze moýna znaleêã w wielu antologiach, prasie oraz autorskim 
tomiku „Kwiatów wieczorne modlitwy”. Otrzymaùa odznakæ „Zasùuýony Dziaùacz 
Kultury”. Jest laureatkà wielu nagród w konkursach poetyckich oraz laureatkà 
prestiýowej, tegorocznej nagrody Ministra Kultury.

bardzo siæ spodobaù, dostaùam pierwszà nagrodæ.
– W tym roku w Puùawach byùo rozstrzygniæcie konkursu

„Z ziemi wyrosùem”. Ja posùaùam zwyczajny wiersz o Matce 
Boskiej Zielnej. Opisaùam wieúniaka, który w lnianej koszuli, 
boso, wycinaù resztki kùosów kosà, napisaùam, ýe drogi jest 
kaýdy kùos, kaýdy snop, bo nikt tak nie kocha polskiej ziemi 
jak polski chùop, który potem weêmie te kùosy i pójdzie do stóp 
Bogurodzicy podziækowaã. W drugim wierszu opisaùam 
pogrzeb swojego ojca. Ojciec miaù duýo pszczóù i one graùy 
wtedy ostatni psalm, sùoneczniki przy pùocie pochyliùy siæ
i w ten sposób oddawaùy mu pokùon, dzikie goùæbie na dachu 
pùakaùy. Te wiersze zostaùy tak wysoko ocenione, ýe dostaùam 
pierwszà nagrodæ. Ja nie zasùugiwaùam na to – mówi z wielkà 
skromnoúcià - dostaùam duýo kwiatów i wtedy dostaùam 
nagrodæ Ministra Kultury.

– Kiedyú zaprosili mnie do napisania wiersza na temat 
pijañstwa. Napisaùam, ýe po wypùacie pili od poùudnia, potem 
leýeli pod gospodà jak úledzie, bez czucia i siùy, dobrze ýe 
sàsiedzkie psy buêki im pomyùy. To byù gùupi wiersz – i ze 
úmiechem dodaje – nie wiedziaùam, ýe za to moýna dostaã 
nagrodæ.

– Mam bardzo duýo dyplomów, ale ten jest najwaýniejszy – 
z dumà pokazuje list gratulacyjny od Ministra Kultury.

– Mam ogromnà moc wierszy, nie wszystkie znam na 
pamiæã. Piszæ tylko proste wiersze, potrafiæ poruszaã 
tematykæ wiejskà i religijnà. Ja wierzæ w potægæ modlitwy. 
Poezji wspóùczesnej, filozoficznej nie rozumiem. Kultura 
ludowa ma teraz szanse, wyszukujà ludzi, którzy mogà coú na 
ten temat powiedzieã. Ja siæ juý z tego nie cieszæ. Mam 
przecieý 80 lat. Sà dni, ýe nie mogæ spaã, wtedy przychodzà mi 
myúli. Bardzo przeýyùam úmierã Ojca Úwiætego. Napisaùam 
wiersz i podkreúliùam, ýe jeêdziù po caùym úwiecie i byù zawsze 
uúmiechniæty, choã Jemu teý byùo ciæýko.

– Czasem pomagam ludziom. Przychodzà do mnie dzieci, 
straý ogniowa, organizatorzy doýynek, proszà ýeby coú 
napisaã. Choã jest mi juý ciæýko, bo muszæ dùuýej pracowaã, to 
co mogæ to piszæ. Lubiæ pisaã, ale ogromnie kocham, nade 
wszystko, úpiew. Gdybym byùa mùodsza to bym zaùoýyùa chór 
w naszym koúciele w Poýogu, bo to bardzo waýna sprawa.

Pani Zuzanna pasjonuje siæ teý historià Poýoga oraz 
dawnymi obrzædami:

– Spisaùam dawne wesele, chcæ to zachowaã. Z opowiadañ 
mamy wiem, ýe byù czùowiek – starosta na caùà wieú, który 
mówiù przemówienia jak odchodzili do úlubu, mam to 
wszystko spisane. Opisaùam teý historiæ Poýoga. To bardzo 
duýy temat. Przez wioskæ przeszùa dwa razy straszna choroba. 
Po pierwszej, w 1700 roku, nikt nie zostaù, wszyscy wymarli. 
Ale musiaùa byã jakaú kultura, bo zostaùy drzewa owocowe. 

Piszæ tylko proste wiersze



Wúród spoùecznoúci naszej Ojczyzny,
w doúã zróýnicowanym zbiorowisku 
ludzkim, moýna odnaleêã ludzi pozornie 
zwykùych, a jednak niezwykùych, na 
pewno ciekawych, zasùugujàcych na 
pamiæã. Jednym z takich mieszkañców 
naszej gminy jest úw. pamiæci Wùadysùaw 
Czerniak z Lasu Stockiego.
Urodziù siæ w Rzeczycy k/Kazimierza 

Dolnego. Zanim zawarù zwiàzek maùýeñski i zamieszkaù
u ýony Marii w Lesie Stockim, braù udziaù w II wojnie 
úwiatowej. W latach 1942-1944 walczyù w partyzantce, a do 
paêdziernika 1946 roku, w stopniu kaprala, byù w Wojsku 
Polskim. Za udziaù w dziaùaniach wojennych i partyzantce 
otrzymaù wiele medali i krzyýy. Najwaýniejsze z nich to: 
Polonia Restituta, Krzyý Partyzancki, medale za – Warszawæ, 
Odræ, Nysæ i Baùtyk, udziaù w walkach o Berlin i wiele innych. 
Zostaù awansowany na stopieñ podporucznika WP, niestety 
juý po úmierci. Po zdemobilizowaniu, 19.VIII.1946 r., 
prowadziù gospodarstwo rolne u rodziców w Rzeczycy,
a potem w Lesie Stockim. Ukochaù przyrodæ i ludzi, pracowaù 
spoùecznie, zaskarbiajàc sobie szacunek i powszechne 
uznanie. Przewodniczyù Komitetowi Budowy Szkoùy w Lesie 
Stockim, byù m.in. czùonkiem: Okrægowej Rady Spóùdzielni 
Mleczarskiej w Puùawach, Rady Banku Spóùdzielczego oraz 
Zwiàzku Plantatorów, co potwierdzajà liczne odznaki
i dyplomy.

Wùadysùaw Czerniak miaù jeszcze jednà pasjæ – pisaù 
wiersze. Zawarù w nich umiùowanie do przyrody i ludzi 
rolniczego trudu oraz refleksje na temat zmieniajàcej siæ 
rzeczywistoúci. Tomik wierszy w rækopisie, stanowi dziú 
jednà ze skrzætnie szanowanych przez rodzinæ pamiàtek. 
Dzieùa naszego ludowego poety sà pisane prostym jæzykiem, 
ale jakýe gùæboko i dobitnie odzwierciedlajà Jego màdre 
spostrzeýenia, a nawet troskæ o losy Ojczyzny. Przykùadem 
tego niech bædà prezentowane wiersze.

Warto wiæc, aby Wùadysùaw Czerniak – ýoùnierz walczàcy
o wolnoúã Ojczyzny, rolnik miùujàcy ziemiæ, spoùecznik, 
poeta ludowy – pozostaù w pamiæci nie tylko rodziny
i sàsiadów, ale równieý szerokiej spoùecznoúci naszej okolicy.

Henryk Bartuzi
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Potem osiedlili siæ tu ludzie z Litwy, my jesteúmy z rodu 
Litwinów. Druga zaraza byùa ùagodniejsza. Ci, którzy zostali, 
wypalali las aby pozyskaã teren na zasiedlenie. Stàd nazwa 
Poýóg.

Jeszcze coú powiem ciekawego. W czasie zaborów przez 
Poýóg przechodziùa granica. Przyjechaù tu Traugutt. Trzeba 
byùo go przewieúã za granicæ, bo tu miaù wyrok úmierci. 
Szymon Wójcik go rozpoznaù, a ýe miaù pole równieý za 
granicà, w Austrii, to ubraù siæ w ùachmany, naùoýyù na wóz 
sochæ i wiàzkæ perzu, a pod nim ukryù Traugutta. Ruskim 
powiedziaù, ýe jedzie robiã na polu i przewiózù tego czùowieka. 
Robiù to jeszcze wiele razy. To byù bardzo màdry czùowiek,
z ksiàýeczki do naboýeñstwa nauczyù siæ czytaã i nauczyù 
swoje dzieci. Przeszedù do historii.

O wielkim patriotyzmie i przywiàzaniu do rodzinnej wsi, 
úwiadczy jeszcze jedna, krótka opowieúã:

– W 1920 roku w Poýogu byùy bardzo liczne rodziny, matki 
miaùy po siedmiu synów. Kiedy Piùsudski organizowaù nabór, 
to chùopstwo masowo szùo na boso nad Wisùæ. Dziæki temu 
mamy wolnoúã.

Tych opowieúci moýna by byùo sùuchaã bez koñca, bo nasza 
rozmówczyni niemal z fotograficznà dokùadnoúcià mówi
o latach dzieciñstwa, mùodoúci, okupacji. Mówi równieý
o czasach obecnych, ale nie dostrzega w nich pozytywów. 
Wyraýa natomiast ýyczenie, aby mùodzi ludzie ýyli w zgodzie 
z Bogiem i prawdà.

Naszà opiniæ o wigorze pani Zuzanny Spasówki, wyraýonà 
na wstæpie, potwierdza córka Barbara:

– Nasza mama wszystkiego pilnuje, daje nam rozpæd,  
najwczeúniej wstaje.

Boýenna Furtak

Wùadysùaw Czerniak (1921-2000)
– ýoùnierz, rolnik, spoùecznik, poeta ludowy –

Dwudziesty wiek
Upùywa szybko ýycie
jak wiatr wieje w dal
nie zdàýymy siæ obejrzeã
juý nam czasu brak
szybko biegnie, szybko leci
i nie zawsze sùonko œwieci.
Pracujemy zapædzeni
wszystkim czasu brak
bo dziú taki úwiat
ýe byã musi tak.
Kaýdy szuka dziú wygody
a u ludzi nie ma zgody
ýyczliwoúci brak
bo dziú ludzie ýyjà tak.
Ýyjà i chorujà
chorób jest w bród
bo co roku wiækszy przemysù
i wiækszy jest smród.

Takà drogà nie pojedziemy
droga nam siæ skróci
dojedziemy do zakrætu
i wóz siæ przewróci.

Jesieñ
Jesienià, jesienià, wszystko siæ odmienia
bo wszystko dojrzewa
i te zùote liúcie pogubiùy drzewa.
Liúcie pospadaùy, ptaki odleciaùy,
odleciaùy w úwiat daleki,
bo to ich jest obowiàzek taki.
A my z nimi nie polecimy,
pójdziemy do pracy, bo trzeba pracowaã,
oraã, siaã, plony zbieraã,
a gdy przyjdzie sroga zima ,
ýeby nie gùodowaã.
Kto w jesieni siæ leni,
ten w zimie gùoduje,
bo próýniaka i lenia
nikt siæ nie ýaùuje.
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W czwartek 29 wrzeúnia odbyùa siæ w naszej szkole impreza 
„otrzæsinowa” klas pierwszych. Byùo to dla wszystkich bardzo 
waýne wydarzenie, bo w ten sposób przyjæliúmy ich do 
naszego grona. Pierwszacy z ukrywanym strachem brali 
udziaù w konkurencjach. Pierwszym zadaniem byùo nakarmiã 
(z zasùoniætymi oczami) kolegæ z klasy jogurtem. Druga 
konkurencja polegaùa na wykrzyczeniu haseù na czeúã szkoùy
z cytrynà na jæzyku. W trzeciej uczniowie musieli wykazaã siæ 
sprytem tañczàc dookoùa krzeseù. Czwarte zadanie 
przeznaczone byùo dla wychowawców klas pierwszych. 
Musieli oni narysowaã jednego ze swoich uczniów. Piàta 
konkurencja polegaùa na wypiciu (bez pomocy ràk) mleka ze 
spodeczków. Najlepsza we wszystkich zadaniach okazaùa siæ 
klasa I,,b”. Wszyscy úwietnie siæ bawili. Mamy nadziejæ, ýe 
nasi ,,pierwszacy” bædà dùugo i z uúmiechem wspominaã tæ 
zabawæ.

Dnia 21 wrzeúnia, grupka uczniów klas trzecich gimnazjum, 
posiadajàca na úwiadectwach z zeszùego roku oceny bardzo 
dobre i dobre, pod opiekà nauczycielek biologii i chemii – pani 
Joanny Kopiñskiej oraz pani Maùgorzaty Matraszek, 
pojechaùa do Instytutu Uprawy, Nawoýenia i Gleboznawstwa - 
Pañstwowego Instytutu Badawczego w Puùawach. Tam,
w Zakùadzie Ýywienia Roúlin i Nawoýenia, wysùuchaliúmy 
bardzo ciekawego wykùadu pani doc. dr hab. Alicji Pecio na 
temat nowoczesnej aparatury, która znajduje swoje 
zastosowanie w dziedzinie badania úrodowiska. Podczas 
wykùadu zostaùy zaprezentowane, przez pana mgr Pawùa 
Mikoùowicza, urzàdzenia sùuýàce do: pomiaru iloúci listowia 
pokrywajàcego danà powierzchniæ gleby (LAI 2000 Plant 
Canapy Analyzer), pomiaru zawartoúci chlorofilu 
bezpoúrednio w ùanie roúlin (Hydro N-tester SPAD-502), 
okreúlania zawartoúci potasu w soku komórkowym roúlin 
(Cardy Patassium K* Meter), pomiaru tempa wymiany 
gazowej (Li-6400 System), czy do pomiaru fluorescencji 
ch lo rof i lu  (F luorymet r  Opt i -Sc iences  OS-30) .  
Dowiedzieliúmy siæ równieý, ýe dziæki tym maùym 
„komputerkom”, które bardzo mogà uùatwiã pracæ rolnikom, 
badania roúlin sà szybkie i niedestrukcyjne. Dziæki 
uprzejmoúci prowadzàcych, uczniowie sami mogli spróbowaã 
wykonaã badanie.

Edyta Kruk, kl. III c

Po interesujàcych wykùadach caùa grupa udaùa siæ do 
Zakùadu Agrometeorologii. Dowiedzieliúmy siæ, jak wyglàda 
od ,,podszewki” praca meteorologa i trzeba przyznaã, ýe 
wbrew pozorom nie jest ona taka ùatwa. Juý o ósmej rano, 
badacz notuje temperaturæ, ciúnienie, sprawdza iloúã opadów, 
kierunek i prædkoúã wiatru oraz nasùonecznienie. Ten rytuaù 
musi byã powtarzany paræ razy dziennie. Wszystkie wyniki 
zostajà zapisane i drogà telefonicznà, bàdê internetowà zostajà 
przekazywane do innych stacji.

O kaýdej porze roku do podstawowych czynnoúci dochodzi 
jeszcze paræ obowiàzków. Podczas lata bada siæ wilgotnoúã 
gleby. W zimie mierzy siæ gruboúã pokrywy únieýnej, 
temperaturæ przygruntowà (mierzona takýe jesienià)
i gùæbokoúci na jakiej gleba jest zamarzniæta.

Centrum informuje nas, kiedy zbliýa siæ niebezpieczeñstwo, 
np. zagroýenie powodziowe. Instytut wspóùpracuje takýe
z rolnikami, podajàc wùaúciwe terminy siewu lub nawoýenia.

Nasza wycieczka zakoñczyùa siæ podziwianiem dzieù Matki 
Natury w pobliskim parku. Mogliúmy na wùasne oczy 
przyjrzeã siæ drzewu o wdziæcznej nazwie miùorzàb. Drzewo 
naleýy do roúlin nagonasiennych, ozdobione jest 
charakterystycznymi liúãmi w ksztaùcie serca, które nie 
posiadajà klasycznego unerwienia.

Peùni miùych wspomnieñ, z uúmiechem na twarzy 
wróciliúmy do domu.

Joanna Suùek  kl. III d.

,,Otrzæsiny Wizyta gimnazjalistów
w Instytucie
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W paêdzierniku, jak co roku, przeýywamy „Dzieñ Papieski”. 
Jest on inny od poprzednich, bo drogiego naszym polskim 
sercom Jana Pawùa II - nie ma wúród nas.

Od kwietniowych dni minæùo juý kilka miesiæcy. Czas 
wyciszyù silne emocje: wzruszenie, smutek ýal, ból. A co 
pozostaùo?...

Warto przenieúã siæ na kolejny poziom przeýywania ýaùoby
i kiedy emocje sà stonowane, skupiã siæ na tym, co pozostaùo. 
Wszak „nie wszystek umieram to, co we mnie niezniszczalne 
trwa”.

Po naszym ukochanym Janie Pawle II pozostaùo wiele tysiæcy 
zapisanych stron. To w tych sùowach, w naszych 
wspomnieniach, a nade wszystko w naszym ýyciu 
inspirowanym Jego nauczaniem, pozostaje ciàgle ýywy. 
Zaduma nad napisanymi przez Niego dokumentami, 
wygùoszonymi przemówieniami jest sposobem na 
podtrzymywanie wiæzi z Tym, który, jak wierzymy, patrzy na 
nas z okien „Domu Ojca”.

W hierarchii waýnoúci dokumentów ogùaszanych przez 
papieýy, na pierwszym miejscu znajdujà siæ encykliki. Jan 
Paweù II napisaù ich czternaúcie. Zawierajà one oficjalne 
nauczanie Koúcioùa. Pierwszà, ogùoszonà juý w marcu 1979 r. 
byùa encyklika „Redemptor hominis” czyli „Odkupiciel 
czùowieka”. Uwaýana za papieski program, rzeczywiúcie 
wyznaczaùa najwaýniejsze kierunki dalszej pracy apostolskiej, 
które moýna ujàã w hasùa (w kolejnoúci jak w encyklice): 
Chrystus – czùowiek – sakramenty – misja i powoùanie Koúcioùa 
i kaýdego chrzeúcijanina – miùoúã sùuýebna wyraz królewskoúci 
czùowieka – Maryja - modlitwa. Chciaùabym je krótko 
przybliýyã.

W „Redemptor hominis” Jan Paweù II przypomina, ýe 
Chrystus Odkupiciel sam stawszy siæ czùowiekiem, przyszedù na 
úwiat, aby zbawiã czùowieka. Dlatego Papieý wielokrotnie 
podkreúlaù, ýe „najwaýniejszà, pierwsz¹ drogà Koúcioùa jest 
czùowiek”.

U progu pontyfikatu daù nam odpowiedê na fundamentalne 
pytanie „kim jest czùowiek?”. Jest ono kluczowe we wszystkich 
ýyciowych relacjach. „Kim dla mnie jest czùowiek – ten, który 
jest obok mnie kaýdego dnia: maùýonek, dziecko, 
wspóùpracownik, sàsiad ...?” Odpowiedê na to pytanie, 
wyznacza nasz sposób odnoszenia siæ do drugich.

Wsùuchawszy siæ w sùowa Ojca úw., nie traãmy z oczu wielkiej 
wartoúci, jakà posiada KAÝDY czùowiek – stworzony
i odkupiony przez Boga. „Jakàý wartoúã musi mieã w oczach 
Stwórcy czùowiek skoro zasùuýyù na takiego i tak potæýnego 
Odkupiciela, skoro Bóg „Syna swego Jednorodzonego daù”, 
aýeby on, czùowiek, nie zginàù, ale miaù ýycie wieczne?”

Ileý razy dziú godnoúã czùowieka jest naruszana?! Ojciec úw. 
wymienia róýne êródùa zagroýeñ, które pomimo upùywu 26 lat sà 
nadal aktualne. Wciàý trwa wielki dramat czùowieka, który 
bædàc podmiotem „z jednej strony stara siæ wydobyã maksimum 
korzyúci – z drugiej zaú jest tym, który pùaci haracz krzywd
i poniýeñ”. Jak zauwaýa Papieý, jesteúmy naraýeni na róýne 
manipulacje. Ýyjemy ciàgle w læku. Przemoc, terroryzm, 
ubóstwo, choroby... To, co czùowiek wytworzyù i jest powodem 
chluby, napawa jednoczeúnie lækiem, bo moýe zostaã obrócone 
przeciwko niemu. Przykùadem, jednym spoúród wielu, moýe 
byã rozwój mediów, technologii komputerowej i informacyjnej. 
Oprócz licznych zalet i prawdziwej uýytecznoúci, sà teý êródùem 
powaýnych zagroýeñ, tak iý nawet pojawia siæ uzaleýnienie od 
korzystania z nich.

       Êródùem cierpieñ wspóùczesnych ludzi jest teý, zdaniem 

JAN PAWE£ II – O CZ£OWIEKU I NASZYM ODKUPICIELU

Jana Pawùa II, pogoñ za bogactwem – „cywilizacja konsumpcji
i uýycia” przedkùadajàcà „mieã” nad „byã”. Zachæca On nas do 
zastanowienia: „Czy postæp techniczny czyni ýycie czùowieka 
bardziej ludzkim, bardziej godnym czùowieka?”.

Odpowiedzieã na to pytanie w peùnej prawdzie moýemy tylko, 
gdy zbliýymy siæ do Chrystusa. „Czùowiek, który chce 
zrozumieã siebie  do koñca – nie wedle jakichú doraênych, 
czæúciowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych 
kryteriów i miar swojej wùasnej istoty – musi ze swoim 
niepokojem, niepewnoúcià, a takýe sùaboúcià i grzesznoúcià, ze 
swoim ýyciem i úmiercià przybliýyã siæ do Chrystusa”. On, 
który siæ zjednoczyù z kaýdym z nas, jest naszà drogà do Domu 
Ojca, do samego siebie, do drugiego czùowieka. Proces 
dogùæbnego zjednoczenia z Chrystusem „owocuje nie tylko 
uwielbieniem Boga, ale takýe gùæbokim zdumieniem nad sobà 
samym”. W Odkupicielu „czùowiek odnajduje swojà wùaúciwà 
wielkoúã, godnoúã i wartoúã swego czùowieczeñstwa".

Peùna prawda o czùowieku obejmuje równieý fakt naszej 
sùaboúci i grzesznoúci. Pragniemy dobra, prawdy, piækna, 
sprawiedliwoúci, miùoúci, ale ciàgle pociàgani jesteúmy róýnymi 
ponætami i wielokrotnie czynimy nie to, co byúmy chcieli. To 
rozdarcie czùowieka i jego czæste upadki, nie pomniejszajà 
osobowej godnoúci i wartoúci. Czy o tym pamiætamy, myúlàc
o tych, którzy nam coú zawinili, o sprawcach afer, przestæpstw? 
Szczególnie trudno przyznaã siæ do wùasnej sùaboúci, nawet 
tylko przed sobà i Bogiem. Wtedy pamiætajmy sùowa Jana Pawùa 
II, który nikogo nie potæpia, a przypomina: „Zjednoczenie
z Chrystusem jest mocà i êródùem mocy. Jest to moc 
wewnætrznie przemieniajàca czùowieka, zasada nowego ýycia, 
które nie niszczeje i nie przemija, ale trwa ku ýywotowi 
wiecznemu”.

To zjednoczenie z Odkupicielem dokonuje siæ
w sakramentach, szczególnie pokuty i Eucharystii. Maryja zaú 
jest tà, która prowadzi nas ku Chrystusowi, której matczyne 
serce  najlepiej rozumie nasze problemy. Ona teý nas zachæca: 
„Uczyñcie, co wam powie Syn” i uczy, ýe dziæki mocy modlitwy 
„wielkie zadania i spiætrzajàce siæ trudnoúci nie bædà stawaùy siæ 
êródùem kryzysów, ale okazjà i niejako podùoýem coraz 
dojrzalszych osiàgniæã”.

„Panie, do kogóý pójdziemy?” Na ile sposobów Jan Paweù II 
potwierdziù te sùowa, ýe tylko u Chrystusa moýemy znaleêã 
zrozumienie, pokrzepienie. Wielka godnoúã czùowieka i jego 
sùaboúã oraz moc pùynàca od Chrystusa Odkupiciela
w wymowny sposób splotùy siæ ze sobà w ostatnich dniach ýycia 
Papieýa. Czyý nie byùy one kolejnym i definitywnym 
przypieczætowaniem sùów zawartych w encyklice? Od kogo 
czerpaù siùy w ostatnich dniach?

Przypomnijmy sobie Wielki Piàtek. Transmisja Drogi 
Krzyýowej. SAM w swojej kaplicy - i jednoczeúnie razem
z innymi w Koloseum i na caùym úwiecie, bo chociaý podàýamy 
do Boga we wspólnocie Ludu Boýego, to ostatecznie kaýdy
z nas „samotnie” staje przed Nim. Wielki CZÙOWIEK
i jednoczeúnie sùaby, przygnieciony chorobà i cierpieniem. Ale 
nie byùo w Nim bezsilnoúci, rozpaczy. On dzierýyù w swych 
dùoniach krzyý... caùowaù go... wspieraù swoje czoùo... To 
Chrystus byù naprawdæ êródùem Jego mocy. I dlatego na 
koniec mógù nam jeszcze powiedzieã „Jestem zadowolony i wy 
bàdêcie”. Z Chrystusem nawet najwiæksza ciemnoúã nie jest 
przeraýajàca...

A jak jest w naszym ýyciu?
Zapraszam do lektury i refleksji

Anna Kaczmarska
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Jak daleko naleýy siægnàã, aby odnaleêã poczàtek polskiej 
sztuki kulinarnej? Tak naprawdæ nie wiadomo. Kuchnia 
staropolska w powszechnym przekonaniu istnieje od XVI 
wieku. Ksiàýki kucharskie zaú pojawiajà siæ pod koniec wieku 
XVIII.

Spróbujmy cofnàã siæ do czasów Piasta. Piast przyjmujàc 
znakomitych goúci (braci Cyryla i Metodego), którzy przybyli 
na postrzyýyny syna Ziemowita, wydaù ucztæ, którà 
przygotowaã musiaùa jego ýona Rzepicha. Trudno ustaliã menu 
jakie wybraùa. Na pewno nie miaùa w tamtych czasach do 
dyspozycji: cukru, pieprzu, kawy, herbaty, kakao, czekolady, 
ýóùtego sera, pomidorów, ziemniaków, kalafiorów, fasoli, 
kukurydzy, owoców cytrusowych, wina i wódki. Miaùa jednak 
miæso w wielu rodzajach: woùowinæ, wieprzowinæ, dzikie 
ptactwo, grzyby, ryby, jaja, twaróg, úmietanæ, smalec, 
wszelkiego rodzaju kasze, miód, mak; owoce: jabùka, grusze, 
úliwy; warzywa: buraki, ogórki, bób, soczewicæ oraz wiele zióù. 
Jako napój piwo. Majàc do dyspozycji te produkty mogùa 
stworzyã bardzo eleganckà ucztæ. Okoùo IX wieku na ziemiach 
polskich pojawiùy siæ piece kopuùowe. Dziæki nim moýna byùo 
zaczàã wypiekaã chleb na zakwasie, a nie tylko przaúne 
podpùomyki. Mogùa wiæc Rzepicha podjàã goúci pszennym 
koùaczem – sùodkim ciastem na miodzie wypiekanym z okazji 
úwiàt. Poniewaý w tym czasie umiano juý soliã i wædziã miæso, 
to na pewno na stole pojawiùy siæ wædliny. W tamtych czasach 
najpopularniejszym miæsem byùa woùowina i wieprzowina,
z tym ýe krowy oszczædzano ze wzglædu na mleko, a woùy 
uýywane byùy do zagospodarowywania pól. Dziczyznæ 
spotykaùo siæ nie tylko na stoùach moýnowùadców, ale i wolnej 
ludnoúci, mieszkajàcej w pobliýu lasu i korzystajàcej z jego 
dobrodziejstw. Do posiùków pito sùabe piwo jæczmienne, a takýe 
miody. W goràce dni za napój sùuýyù kwas chlebowy oraz soki:
z drzew klonu i brzozy. Tak mogùa wyglàdaã uczta u Piasta, choã 
nigdzie w kronikach nie zostaùo to udokumentowane.

Natomiast udokumentowana zostaùa uczta, którà wydaù 
Bolesùaw Chrobry na czeúã cesarza Ottona III w 1000 roku. Gall 
Anonim opisuje bogactwo i wytwornoúã przyjæcia, jedzenie 
traktujàc doúã ogólnikowo. „…podczas trzech dni swej 
konsekracji, prawdziwie cesarskie i królewskie urzàdzaù 
biesiady, a kaýdego dnia wszystkie naczynia i sprzæty zmieniaù, 
zastawiajàc coraz to inne i jeszcze wiæcej kosztowne. 
Ukoñczywszy wszystkie biesiady, nakazaù czeúnikom
i stolnikom zebraã ze wszystkich stoùów z trzech dni zùote
i srebrne naczynia, bo ýadnych drewnianych tam nie miano, 
mianowicie kubki, puchary, 
misy, czarki i rogi, i ofiarowaù 
je cesarzowi w celu uczczenia 
go, nie zaú jako dar ksiàýæcy. 
Komornikom zaú rozkazaù 
podobnie zebraã rozciàgniæte 
tkaniny i obrusy, dywany, 
kobierce, serwety, ræczniki
i cokolwiek byùo do nakrycia
i zanieúã wszystko do komory 
cesarskiej.

Kronika Galla Anonima jest 
pierwszym êródùem pisanym 
dotyczàcym naszej kuchni. 
Úredniowiecze nie zostawiùo 
z b y t  w i e l u  r e l a c j i  
ku l ina rnych ,  pon iewaý
w tamtych czasach jedzenie 

nie byùo przedmiotem celebracji. Nie byùo wymyúlne, ale byùo 
smaczne i obfite.

Úredniowiecze ze swojà pogardà dla ciaùa ludzkiego nie 
wykazywaùo szczególnego zainteresowania wykwintnym 
jadùem. Jednak rozwój sztuki kulinarnej byù nieuchronny. Po 
wprowadzeniu chleba na zakwasie zaczæto eksperymenty ze 
smaýeniem ciasta we wrzàcym tùuszczu – coú w rodzaju 
pàczków, o których ksiàdz Kitowicz w kilkaset lat póêniej 
napisze: staroúwieckim pàczkiem trafiwszy w oko mógùby go byù 
podsiniaczyã. Zamoýniejsza szlachta i miejscy patrycjusze jedli 
produkty lepszej  jakoúci ,  úwieýe lub wùaúciwie 
zakonserwowane. Przewaýaùy dania miæsne, gdyý to úwiadczyùo 
o dostatku. Uýywano przypraw krajowych: cebuli, czosnku, 
kopru, miæty, kminku, jaùowca, lebiodki. Od X wieku na stoùach 
ludzi zamoýnych zaczæùo pojawiaã siæ przywiezione z zagranicy 
wino. Na dworach pito teý miód sycony. Reszta poddanych 
musiaùa siæ zadowoliã piwem, które prawie nie zawieraùo 
alkoholu. Zresztà piwo pili teý i zamoýni – wodæ uwaýano w tym 
czasie za szkodliwà, a mleko piùy tylko dzieci. Biedota ýywiùa 
siæ bardziej prymitywnie. Codziennie jedzono podpùomyki
i placki z owsa. Miæso jedzono bardzo rzadko. Czæúciej na stole 
pojawiaùy siæ ryby. Podstawà wyýywienia byùy kasze 
przyrzàdzane na gæsto oraz gotowane warzywa: kapusta i rzepa. 
Potrawy kraszono olejem. W úredniowieczu nie tylko w Polsce, 
ale w caùej Europie na wsiach ýywiono siæ po prostu tym, co 
zdoùano wyprodukowaã. Bardzo przestrzegano postów – 
poszczono aý 192 dni w roku. Oprócz miæsa w czasie postu nie 
jedzono mleka, masùa i jaj. Ryby spoýywano bez ograniczeñ, 
wiæc sztuka ich przyrzàdzania znacznie siæ w tym czasie 
rozwinæùa. Wielkim problemem byùo przechowywanie 
ýywnoúci. Zapasy przygotowywano gùównie jesienià, trzeba 
byùo wiæc zabezpieczyã je na dùugie miesiàce. Wædzono miæso, 
ryby, sery. Kiszono kapustæ, ogórki, buraki. Kiszona kapusta 
staùa siæ najpopularniejszà polskà jarzynà. Miæso i ryby solono 
oraz suszono, umiano równieý wædziã. Suszone miæso byùo 
bardzo twarde i sùone, trzeba wiæc byùo zimà bardzo dùugo je 
moczyã, aby zmiækùo i pozbyùo siæ soli. Problemy
z przechowywaniem ýywnoúci zapoczàtkowaùy róýnice miædzy 
kuchnià chùopów a kuchnià dworskà. Bogata szlachta korzystaùa 
ze úwieýego miæsa z hodowli i polowañ. W XIII wieku chùopi 
stracili prawo do polowañ w pañskich lasach. Chociaý czæsto ten 
zakaz ùamali, to w zasadzie zostali pozbawieni dostæpu do 
úwieýego miæsa. Tak wiæc powoli w kuchni plebejskiej zaczæùo 
brakowaã biaùka zwierzæcego. Zastæpowano go nabiaùem, 

grochem, soczewicà, a takýe 
rybami sùodkowodnymi.  
Róýnice miædzy kuchniami 
pogùæbiaùy siæ w czasie 
n i e u r o d z a j ó w,  c z y  t e ý  
g r a b i e ý c z y c h  w y p r a w  
sàsiadów. „Gùodnych” lat 
najbardziej doúwiadczaùa 
biedota miejska i ubodzy 
kmiecie. Najciæýszy w takich 
okresach bywaù przednówek. 
Zapasy dawno siæ pokoñczyùy, 
a  z i e m i a  j e s z c z e  n i e  
zazieleniùa siæ úwieýymi 
r o ú l i n k a m i .  W t e d y  t o  
wypiekano chleb z mieszaniny 
m à k i ,  k o r y  d r z e w n e j ,  
mielonych ýoùædzi, sùomy. 

Polska sztuka kulinarna
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Wypisy ze szkolnych zeszytów…
• Wieú byùa samowystarczalna: kobiety dostarczaùy mleka, 

miæsa i skór.
• Pod broñ powoùano caùà mùodzieý od 16 lat do 60 lat.
• Jakaú dziewczyna zaczæùa woùaã: Karusek, Karuú! A gdy 

przybiegù, gùaskaùa go po karku. Po tym zabiegu Karusek 
zdechù.

• Wokulski zakupiù klacz od Krzeszowskiego, aby póêniej 
prosiã o jej rækæ.

…i uwagi z dzienniczków
• Wyrzuciù koledze teczkæ za okno i powiedziaù, ýe „ jak 

kocha, to wróci”.
• Nowak na lekcji biologii pije wodæ z kranu mówiàc „Mam 

kaca”.
• Ukradù sedes ze szkolnej ubikacji i przechowuje go

w tornistrze.
• Na wycieczce szkolnej zerkaù nieznacznie ku sklepowi

z napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonaù zakupu 
pamiàtek.

• Stwierdziù nieprzygotowanie do geografii z powodu úmierci 
babci, z którà to jechaùam dziú rano tramwajem.

• Kowalska i Jóêwiak nie chcà podaã swojego nazwiska.
• Przyùapany na paleniu w toalecie broni siæ mówiàc, ýe 

„wykurza robale z ubikacji”.
• Na melodiæ hymnu szkolnego uùoýyù pieúñ zagrzewajàcà 

uczniów do walki z nauczycielami.
• Bije kolegæ po dzwonku.

Zùote myúli uczniów
- Nauka jest piækna! Nie bàdê egoistà – pozostaw jà innym.
- Nauka jest przyjemnoúcià! Ale ja nie mam czasu na 

przyjemnoúci.
- Z zabawà nie zwlekaj – szkoùa poczeka!

Radosna twórczosc uczniów
i nauczycieli

Okresowym nieurodzajom i klæskom ýywnoúciowym próbowaù 
zaradziã Kazimierz Wielki, który w pobudowanych w róýnych 
czæúciach kraju spichlerzach gromadziù zboýe.  W czasie gùodu 
wydawano to zboýe w zamian za pracæ przy robotach 
publicznych lub akonto przyszùych zbiorów. Dziæki tym 
spichlerzom w 1391 roku król Jagieùùo uratowaù od gùodu 
Witoldowà Litwæ.

Gall Anonim zachwycaù siæ ucztà Bolesùawa Chrobrego w sto 
lat po jej wydaniu. Jan Dùugosz, kronikarz krakowskiego 
„zjazdu królów i ksiàýàt” z 1364 roku (uúwietnionego sùynnà 
biesiadà u rajcy krakowskiego Wierzynka), urodziù siæ w póù 
wieku po zdarzeniu, które opisywaù. Zjazd odbywaù siæ z okazji 
zaúlubin cesarza rzymskiego Karola IV Luksemburskiego
z wnuczkà króla Kazimierza Wielkiego. Na uroczystoúã 
przybyli najmoýniejsi wùadcy europejscy oraz ksiàýæta polscy. 
Dùugosz w swej relacji pisze: ...Król Kazimierz raczyù przez caùy 
czas, pragnàc pokazaã zamoýnoúã i dostatek swego królestwa, 
zaproszonych królów, ksiàýàt i panów wyszukanymi potrawami. 
Nie poprzestajàc na tym, po kaýdym dniu, codziennie posyùaù 
wszystkim królom i goúciom drogocenne dary. Rajca Wierzynek, 
który zaprosiù dostojnych goúci na ucztæ do swojego domu, 
przyjàù ich wytwornie wszelkimi rodzajami poýywienia
i napojów, wszelkim ptactwem, rybami i innymi rodzajami miæs. 
Zarówno Gall jak i Dùugosz podkreúlajà kosztownoúã zastawy 
nie poýywienie, bo ono stanowiùo sprawæ drugorzædnà (kuchnia 
úredniowieczna nie naleýaùa do wyrafinowanych). Do dobrego 
tonu w tym czasie naleýaùo rozdawanie tych zùotych i srebrnych 
naczyñ, a takýe haftowanych obrusów i ræczników, goúciom. 
Brak jest bezpoúrednich przekazów na temat jadùospisu 
úredniowiecznych przodków, ale zachowaùy siæ rachunki 
gospodarskie ze szlacheckich domów. Dziæki nim wiemy co 
jedzono przy co znamienitszych stoùach. W czasach panowania 
króla Jagieùùy na jeden posiùek dla mæýczyzny zuýywano 2 kg. 

miæsa, dla kobiety 1,3 kg. Dla porównania dla sùuýby musiaùo 
starczyã 30 dkg. miæsa. Jedzenie na dworze byùo doúã 
urozmaicone. Podawano woùowinæ, wieprzowinæ, drób. Rzadko 
na stóù trafiaùy prosiæta, cielæcina, baranina, kaczki czy gæsi – 
zachowywane byùy na szczególne okazje, z powodu wysokiej 
ceny. W dni postne na stole króla Jagieùùy królowaùy ryby. 
Zarówno úwieýe jak i solone lub suszone. Duýym powodzeniem 
cieszyùy siæ úledzie – widaã bardzo smakowaùy. Nawet na 
dworze królewskim do kaýdego posiùku podawano groch, jagùy, 
mannæ. Jedzono maùo warzyw. Tylko pietruszka i cebula 
wymieniana jest w rachunkach z królewskiej kuchni. Jako 
dodatek do posiùków podawane byùo pieczywo. Jego 
róýnorodnoúã (chleb, buùki, rogale, obwarzanki, precle) 
úwiadczà o wysokim poziomie piekarnictwa w tamtym czasie. 
Na wielkanocnym stole królowej Jadwigi pojawiaùy siæ sùodkie 
ciastka zawijane z serem – tortae. Nie brakowaùo teý owoców na 
zakoñczenie posiùku. Pojawiaùy siæ na stole czereúnie, wiúnie, 
úliwki, jabùka i gruszki. W XIV wieku nie istniaùy, w tym 
znaczeniu co u nas teraz, desery. Obiad koñczyùy owoce, czasem 
sùodzone miodem oraz sùodkie pieczywo, teý sùodzone miodem. 
Wùaúnie ciastka miodowe poprzedziùy pojawienie siæ 
pierników, które powstaùy po dodaniu do ciasta pieprzu, imbiru, 
cynamonu i goêdzików. Wbrew legendzie o toruñskich 
piernikach ciasto to ma swój rodowód w Niemczech. Do 
posiùków pito piwo, wino serwowano na wyjàtkowe okazje.

Úwiat w wiekach úrednich byù dobrze zorganizowany
i uporzàdkowany. Polska, mimo róýnic kulturowych
i cywilizacyjnych, nie odbiegaùa od krajów europejskich, ale juý 
niedùugo miaùo siæ to zmieniã.

(Na podstawie ksiàýki K. Bockenheim
Przy polskim stole oprac. T. D.)

Rodzice kupili wykrywacz kùamstw. Jasio wraca ze szkoùy do 
domu i mówi:

- Mamo, tato dostaùem piàtkæ!

Wykrywacz kùamstw:
- Piiip!
- Nie kùam, Jasiu - mówi mama. - Jak ja chodziùam do szkoùy 

to dostawaùam same piàtki!
Wykrywacz kùamstw:
- Piiip!
Na to tata:
- A jak ja chodziùem do szkoùy...
- Piiiip!

HUMOR
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Czytelnicy pisz¹

SPORT W GMINIE

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

TONI MORRISON (wùaúciwie Chloe Woffword), 
najwybitniejsza murzyñska powieúciopisarka amerykañska. Po 
ukoñczeniu studiów na Uniwersytecie Harvarda wykùadaùa na 
wydziale humanistycznym Uniwersytetu Princeton. 
Zadebiutowaùa w 1970 r. ksiàýkà The Bluest Eye. Kolejne 
powieúci Morrisom to Sula (1973), Pieúñ Salomonowa (1977), 
The Baby (1981), Umiùowana (1987), za którà pisarka zostaùa 
wyróýniona nagrodà Pulitzera i Nagrodà Roberta Kennedy’ego, 
oraz Jazz (1992). W roku 1993 otrzymaùa literackà Nagrodæ 
Nobla. Miùoúã – w duýym pustym domu mieszkajà dwie stare 
kobiety, Christie i Reed. W dzieciñstwie byùy nierozùàcznymi 
przyjacióùkami, choã pochodziùy z odmiennych úrodowisk. 
Dziadek Christie, Bill Cosec, byù jednym z pierwszych czarnych 
ludzi interesu, wùaúcicielem znakomicie prosperujàcego kurortu 
nad oceanem. Bædàc juý w podeszùym wieku, poúlubiù 
przyjacióùkæ wùasnej wnuczki, jedenastoletnià Reed. Od tej 
chwili ùàczàca dziewczæta wiæê zaczæùa zmieniaã siæ
w nienawiúã.

SPARKS NICHOLAS & MICAH – Trzy tygodnie z moim 
bratem. Pewnego dnia sùynny autor romantycznych 
bestsellerów, Nicholas Sparks, otrzymuje pocztà prospekt 
wycieczki dookoùa úwiata. Wraz ze swoim bratem Micahem 
wyrusza w podróý, która zawsze byùa jego marzeniem. 
Wspólnie zwiedzajà ruiny Majów w Gwatemali, Inków w Peru, 
kamienne giganty na Wyspie Wielkanocnej, wyspy Cooca
w Polinezji, úwiàtyniæ Angor Wat w Kambodýy, Tadý Mahal
w Indiach i wiele innych miejsc. Jednoczeúnie odbywajà 
sentymentalnà podróý w przeszùoúã. Z ùezkà i humorem 
wspominajà dzieciñstwo i mùodoúã, sukcesy i niepowodzenia, 
rodziców i wùasne rodziny, swoje róýne drogi ýyciowe. 
Zacieúniajà wiæzy braterskie. Wspólna podróý staje siæ dla nich 
wielkà afirmacjà ýycia.

PLUM SYKES urodziùa siæ w 1970 roku w Londynie. Po 
ukoñczeniu studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim przez 
cztery lata pracowaùa jako redaktor w brytyjskiej edycji 
miesiæcznika Vogue. Od 1997 roku mieszka w Nowym Jorku.
W amerykañskim Vogue prowadzi kronikæ towarzyskà, pisze o 
Hollywood, o modzie. Ksiæýniczki z Park Avenue – akcja ksiàýki 
toczy siæ w úrodowisku „ksiæýniczek z park Avenue”, zwanych 
teý „blondynkami od Bergdorfa” – piæknych i modnie ubranych 
dziewczàt z nowojorskiej úmietanki towarzyskiej, 
prowadzàcych niemal bajkowe ýycie. Bohaterka, noszàca imiæ 
Moi, pisuje do kolorowych magazynów i przyjaêni siæ
z kaýdym, kogo wypada znaã w Nowym Jorku – przede 
wszystkim z Julià Bergdorf, bardzo bogatà dziedziczkà sieci 
sklepów towarowych. Obraca siæ w towarzystwie elit 
finansowych, w których obowiàzuje niepisany kodeks 
zabraniajàcy rozmowy z kaýdym, kto nosi buty z poprzedniej 
kolekcji Manilo Blahnika. Ýycie Moi upùywa na podejmowaniu 
dramatycznych decyzji co do wyboru strojów i makijaýu oraz 
poszukiwaniu odpowiedniego kandydata na mæýa. Po kolei 
romansuje ze znanym fotografem, wùoskim ksiæciem
i amerykañskim milionerem. Tymczasem prawdziwa miùoúã 
kryje siæ tuý za rogiem…

Problem, który chcæ poruszyã, nurtuje nie tylko mnie, ale 

wielu rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Z przykroúcià muszæ stwierdziã, ýe nasze dzieci nie majà gdzie 

siæ bawiã. Te, które chodzà do przedszkola majà  przywilej 

korzystania z placu zabaw i huútawek mieszczàcych siæ na 

terenie przedszkola, a pozostaùe maluchy? „Sprawiedliwiej” 

traktowane sà dzieci w wieku szkolnym, bowiem te, juý 

wszystkie bez wyjàtku, nie majà siæ gdzie bawiã, chyba, ýe 

majà wùasny, prywatny plac zabaw na swoim podwórku. 

Niestety, nie kaýdy moýe sobie pozwoliã na taki luksus. Czy 

naprawdæ, w tak duýej miejscowoúci, jakà jest niewàtpliwie 

Koñskowola, nie moýna wygospodarowaã kawaùka placu dla 

dzieci, gdzie umieszczono by piaskownicæ, huútawki

i ùaweczki? Bez wàtpienia inwestycja taka przyniosùaby

w niedalekiej przyszùoúci niewspóùmierne korzyúci. Miædzy 

innymi zniknæùyby bùàkajàce siæ po niebezpiecznych ulicach 

dzieci, które nie majà co ze sobà zrobiã. Rodzice nie musieliby 

siæ martwiã o swoje pociechy, a nawet z mùodszymi mogliby 

spædziã wspólnie czas, szczególnie w niedziele i dni wolne od 

pracy. W Koñskowoli takich miejsc na pewno znalazùoby siæ 

wiele, np. plac przy ul. Zakùadowej czy pozostaùoúã tzw. 

Pasternika. Dlatego Szanowny Panie Wójcie i Wysoka Rado 

proszæ o wziæcie pod rozwagæ i tego problemu przy planach na 

przyszùy rok.

Zatroskana Mama

17.09.2005

ZAWISZA Garbów - POWIÚLAK Koñskowola 0 : 1

Bramkæ zdobyù: Rafaù Ciucias

25.09.2005

POWIÚLAK Koñskowola – ÝYRZYNIAK Ýyrzyn 0 : 4

01.10.2005

POWIÚLAK Koñskowola – GARBARNIA Kurów 0:0

09.10.2005

AMATOR Leopoldów – POWIÚLAK Koñskowola 3 : 1

Bramkæ zdobyù: Kamil Leszczyñski

Kopeã Henryk (74) Sielce
Polak Wùadysùaw (68) Chrzàchówek
Grzegorczyk Feliksa (82) Nowy Poýóg
Piekoú Bolesùaw (53) Stok
Aleksandrowicz Aniela (78) Chrzàchów
Kozak Marian (76) Opoka
Matraszek Janina (92) Wronów
Stadejek Jadwiga (69) Lublin
Próchniak Genowefa (75) Warszawa
Kozak Stanisùaw (60) Wronów 
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Wzorem ubiegùego roku, Zrzeszenie Producentów Róý, 
Materiaùu Szkóùkarskiego Owocowego i Ozdobnego 
„Koñskowola”, ustaliùo ceny materiaùu szkóùkarskiego na 
jesieñ 2005.

OWOCÓWKA:
jabùoñ 4-5 zù (5 zù – odm. licencyjne), wiúnia 4-5 zù (5 zù – 
wybór ekstra), úliwa 4-5,5 zù, morela 4-5 zù, brzoskwinia
5-6 zù, grusza 5-6 zù, czereúnia 5-6 zù.
ROÝE:
róýe krzaczaste – 1,2-1,5 zù, róýe pienne 9-10,5 zù.
Tegoroczny jesienny sezon sprzedaýy jest doúã specyficzny, 

brak zainteresowania róýami duýych odbiorców 
zagranicznych budzi wiele niepokojów. Nikt nie wie tak 
naprawdæ jakie sà przyczyny obecnej sytuacji.

Zachæcamy wszystkich szkóùkarzy do utrzymywania 
ustalonych cen. Sprzedaý róý za grosze juý na poczàtku sezonu 
na pewno nie poprawi sytuacji na rynku. Odbiorcy majà 
okreúlone moýliwoúci odnoúnie iloúci, które sà w stanie 
zagospodarowaã i na pewno nie kupià wiæcej chociaý cena 
bædzie úmiesznie niska. W centrach ogrodniczych, rozmaitych 
punktach sprzedaýy roúlin, ceny nie zmieniajà siæ, sà na takim 
samym poziomie jak w latach ubiegùych. Stàd teý zbywanie 
materiaùu szkóùkarskiego po zaniýonych cenach to „nabijanie 
kieszeni”  poúrednikom. Przypominamy, ýe róýa to 2 letni, 
szczepiony materiaù szkóùkarski, którego koszt produkcji 
wynosi ok. 1,2 zù.

Z powaýaniem
Zarzàd Zrzeszenia

Ceny materiaùu szkóùkarskiego

Wójt Gminy, Ksiàdz Proboszcz
i Gminny Oúrodek Kultury

w Koñskowoli ogùaszajà nabór
dzieci i mùodzieýy do

Bezpùatnà naukæ gry na instrumentach dætych, 
przyszùych czùonków orkiestry, prowadzi 
profesjonalny kapelmistrz mjr Marian Stankiewicz, 
dyrygent z 30-letnim staýem.

Zajæcia odbywajà siæ w Gminnym Oúrodku 
Kultury w godzinach:

- wtorek – 17.00
- sobota – 12.00
Bardzo mile widziane sà dziewczæta!

ZAPRASZAMY

• spodnie • bluzki

• swetry • koszule

• spódnice

• odzie¿ dzieciêca

• inne

Atrakcyjn¹ ODZIE¯ U¯YWAN¥

z krajów zachodnioeuropejskich:
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oferuje nowo otwarty sklep
przy ul. Sienkiewicza 3 w Koñskowoli.
Oferujemy równieý po promocyjnej cenie

(do 31.X.2005 r.) 

DUÝY WYBÓR, PROMOCYJNE CENY !!!

Sklep czynny:
PONIEDZIAÙEK-PIÀTEK     9.00-17.00
SOBOTA   10.00-14.00 (nowy towar)

Z N I C Z E

êtejD yO rtr eski



wydarzenie kulturalne roku, najlepszà ocenæ komisji zdobyùo 
VIII Úwiæto Róý.

Przy okazji tej imprezy, ze strony wùadz powiatowych,  
padùo wiele ciepùych sùów uznania pod adresem twórców, 
animatorów, regionalistów i bibliotekarzy, a to jest najwiækszà 
nagrodà.

B.F.

Kolejna, juý piàta edycja Powiatowego Dnia Kultury, 
upùynæùa pod znakiem prezentacji dorobku artystycznego.
5 paêdziernika, na scenie puùawskiego Domu Chemika 
wystàpiùo 12 zespoùów z okolicznych gmin, w tym dwa
z Koñskowoli. Dzieciæcy zespóù wokalny „Uúmiech”, choã 
nieco stremowany (bo to przecieý pierwszy wystæp poza 
Koñskowolà) daù sobie doskonale radæ. Natomiast nasi 

Powiatowy Dzieñ Kultury

kabaretowcy podbili serca publicznoúci, zebrali liczne 
gratulacje i propozycje wystæpów. Nam bardzo podobaù siæ teý 
wystæp zespoùu ludowego z Kazimierza. Stoisk promocyjnych 
byùo tym razem wiæcej, co oznacza, ýe powiatowe úwiæto 
kultury nabiera rozpædu i rangi. Moýna byùo podziwiaã 
rækodzieùa twórców ludowych, liczne wydawnictwa 
regionalne i obrazy rodzimych artystów. To byùy rozkosze dla 
ducha, ale nie zabrakùo teý czegoú dla ciaùa. Przedstawiciele 
gminy Ýyrzyn urzàdzili ucztæ biesiadnà z przaúnym stoùem, 
który uginaù siæ pod ciæýarem póùmisków z pierogami
i bocianami (rodzaj pierogów nadziewanych ziemniakami), 
smalcem ze skwarkami, wiejskim chlebem, pætami kieùbasy, 
antaùkiem … i dùugo by jeszcze wymieniaã. To stoisko bez 
wàtpienia byùo najbardziej oblegane. A co pokazaùa 
Koñskowola? Poúród róý, tych w doniczkach i wazonach oraz 
na fotografiach, prezentowaliúmy naszà miejscowoúã 
widzianà oczami artystów, 
czyli obrazy z widokami 
Koñskowoli. Zwiedzajàcy 
m o g l i  t e ý  o b e j r z e ã
(i  zabraã)  miejscowe 
wydawnictwa, czyli Echo, 
„Dzie je  Koñskowol i”
i  o s t a t n i o  w y d a n à  
ksiàýeczkæ o zabytkach.

S t a ù y m  i  b a r d z o  
s a t y s f a k c j o n u j à c y m  
elementem úwiæta jest 
wræczanie Nagród Starosty 
w Dziedzinie Kultury.
W tym roku kapituùa 
powoùana przez starostæ 
przyznaùa ich aý 19. Dwie 
trafiùy do Koñskowoli.
W kategorii literacko-
wydawniczej, w  uznaniu 
z a s ù u g  d l a  r o z w o j u
i propagowania kultury 
naszego regionu, nagrodæ 
otrzymaùa redakcja „Echa 
Koñskowoli”. W kategorii 

 Dzieciêcy „Uœmiech” Kabaretowcy rozœmieszali do ³ez

Tak wygl¹da³o nasze stoisko

Redaktor naczelna Bo¿enna Furtak odbiera gratulacje
od wice starosty Witolda Popio³ka i starosty Mariana ¯aby


	1: 2-15
	2: 14-3
	3: 4-13
	4: 12-5
	5: 6-11
	6: 10-7
	7: 8-9
	8: Okładka
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

