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Styczniowa poezja

Kalendarz imprez
kulturalnych

«Od stycznia do Trzech Króli dni patrzaj¹: jak te dni, 
takie miesi¹ce bywaj¹.

«Przyjdzie œwiêta Weronika (13.01), zniesie jaje kaczka 
dzika.

«Kiedy Pawe³ (25.01) siê nawróci, zima na wspak siê 
obróci.

«Na œwiêt¹ Martynê (30.01) przyby³o dnia o godzinê.
«Dziœ œwiêta Pryska (18.01), przebija lód pliszka.

Pryska (Pryscylla) (18.01) – imiê ¿eñskie ³aciñskiego 
pochodzenia, jego pierwotne znaczenie  ³¹czy siê z ³aciñskim 
priscus czyli czcigodna, stateczna.

W Polsce bardzo rzadko spotykane. Œwiêta Pryska 
(Pryscylla) by³a w VI – VII w. bardzo popularn¹ patronk¹,
a œwiêto jej by³o po³¹czone, zw³aszcza na ziemi 
sandomierskiej, z dorocznym odpustem i jarmarkiem. Opisuje 
to Krzysztof Opaliñski w „Satyrach”: „Chcesz widzieæ tych 
oszustów, pojedŸ na Trzy Króle do Krakowa albo na 
Sandomirsk¹  Pryszkê”.

Amadeusz (28.01) – imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia, 
a jego znaczenie ³¹czy siê z ³aciñskim amare – kochaæ, 
mi³owaæ oraz deus – Bóg, co w ca³oœci mo¿na interpretowaæ 
jako mi³y Bogu. Niemieckim odpowiednikiem tego imienia 
jest Gotlieb, a polskim Bogumi³.

Imiê Amadeusz powsta³o w krêgach zakonnych na 
zachodzie Europy. W Polsce nadawane by³o wczeœniej, 
obecnie wystêpuje bardzo rzadko. Znane jest przede 
wszystkim jako drugie imiê wielkiego kompozytora 
austriackiego Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756 – 1791).

Karnawa³ to czas obfituj¹cy w ró¿nego rodzaju imprezy 

kulturalne. Oferta Gminnego Oœrodka Kultury na ten okres jest 

nastêpuj¹ca:

12-13.01. – Przegl¹d Artystyczny „Zimowe Nastroje”

16.01. – Choinka noworoczna dla Zwi¹zku Emerytów

17 – 29.01. – Ferie z kultur¹

Ciekawe zajêcia (wokalne, muzyczne, plastyczne, gry, 

konkursy itp.) dla dzieci i m³odzie¿y, codziennie od godz. 13.00. 

Dodatkow¹ atrakcj¹ bêd¹ przedstawienia teatralne

w wykonaniu artystów z Krakowa: 19.01 – „Kot w butach”, 

26.01. – „O dwóch takich co ukradli ksiê¿yc”.

05.02. godz. 17.00 – Koncert jubileuszowy kabaretu 

„ONUFRY” z okazji 10-lecia.

Zapraszamy

I oto bia³e le¿¹ na wszystkim zas³ony.
Z siwego nieba chmur¹ upadaj¹ gwiazdy
Zabite œniegiem. Lec¹ kracz¹c wrony,
I sanie gwi¿d¿¹ gotowe do jazdy.
Wstañmy i chodŸmy. Nie wk³adaj okrycia.
Ogrzej¹ nas wszak œwierki i œniegowe zwoje,
Wejdziemy jak najdalej w g³¹b naszego ¿ycia.
Ja patrzê w twoje oczy, a ty popatrz w moje.
Na dnie, za œniegiem i za zimnym lodem
Czarne Ÿróde³ko cierpi i wodê wylewa,
Nie idŸ przede mn¹, droga, ja nie pójdê przodem,
Razem s³uchajmy ¿ycia, co pod zim¹ œpiewa.
Coraz ciemniej, œnieg spada na nasze powieki,
Zawierucha otacza nas sw¹ bia³¹ p³acht¹.
Jeszcze tylko ostatni œlad drzew : œwierk kaleki,
Któremu wierzch uciêto, jeszcze sosny pachn¹,
A ju¿ nic, a ju¿ czarnoœæ, woda zamarzniêta,
Kilka b³ysków na oknach, których nie wspomnimy,
I zimne twoje zêby, twarz, co nie pamiêta…
ChodŸ, chodŸ, spoczniemy wreszcie w czarnym cieniu zimy.
Bo potem œnieg stopnieje i splot traw uroœnie,
Inne zapachy wstan¹ i ³udziæ nas zaczn¹,
Go³a ziemia w pierwotnej mêczarni rozpocznie
Myœleæ o wioœnie.
Prêdzej, prêdzej, do œniegu, samotni, do ziemi,
W lód sczernia³y krew nasza czarna siê roztrwoni,
Prêdzej zasn¹æ zimowo: a nad zbawionemi
Nigdy ju¿ nowa wiosna ¿yciem nie zadzwoni.
Bo przysiêgam, i uwierz patrz¹c w moje oczy,
Niech siê w nich wieczna prawda jak scena ods³ania :
Nie ma, nie ma, ach, nie ma – zima serce mroczy,
I œnieg ca³unem wieje – nie ma zmartwychwstania.

 Jaros³aw Iwaszkiewicz

Zima
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Grudzieñ by³ wyj¹tkowo pracowitym miesi¹cem dla Rady 
Gminy Koñskowola. Radni obradowali a¿ trzykrotnie.
O decyzjach pierwszej sesji ju¿ informowaliœmy, natomiast 
druga poœwiêcona by³a przede wszystkim sprawom opieki 
spo³ecznej.

Na podstawie przepisów prawa, od nowego roku wchodzi
w ¿ycie uchwa³a Rady, na mocy której wydatki na pomoc 
rzeczow¹, zasi³ki celowe, zasi³ki okresowe oraz wydatki na 
œwiadczenia w formie posi³ków dla dzieci i m³odzie¿y, 
podlegaj¹ zwrotowi w przypadkach, gdy dochód na osobê 
przekracza kwotê kryterium dochodowego. Ustalono 
nastêpuj¹ce zasady zwrotu:

- je¿eli dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium 
dochodowego mo¿na odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu do 
wysokoœci 50% œwiadczenia,

- je¿eli dochód przekracza 150% kryterium dochodowego 
– œwiadczenie podlega zwrotowi w ca³oœci.

Osoby przebywaj¹ce w Œrodowiskowym Domu 
Samopomocy z dniem 1 stycznia bêd¹ ponosiæ odp³atnoœæ. 
Dzienna op³ata w zale¿noœci od dochodu miesiêcznego 
rodziny wynosi od 0,50 do 2,50 z³.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej organizowa³ bêdzie równie¿ 
us³ugi opiekuñcze dla osób samotnych i osób, którym rodzina 
nie mo¿e zapewniæ takiej pomocy. Nieodp³atne us³ugi 
opiekuñcze przys³uguj¹ osobom, jeœli dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego. W przypadku przekroczenia tego 
kryterium, us³ugi bêd¹ œwiadczone odp³atnie (odp³atnoœæ 
uzale¿niona od dochodu).

W sytuacjach szczególnych mo¿liwe jest odst¹pienie od 
odp³atnoœci (dotyczy to trzech omawianych uchwa³).

W lutym 1996 roku gmina Koñskowola przyst¹pi³a do 
Stowarzyszenia Samorz¹dów Euroregionu „Bug”. 
Stowarzyszenie stawia sobie za cel inspirowanie
i wspomaganie wspó³pracy transgranicznej jednostek 
samorz¹du terytorialnego Polski, Ukrainy i Bia³orusi. Z t¹ 
przynale¿noœci¹ wi¹¿e siê oczywiœcie p³acenie sk³adek 
rocznych. Gmina Koñskowola by³a do tej pory jednym
z wiêkszych p³atników. Jednak kilkuletnie cz³onkowstwo nie 

przynios³o oczekiwanych rezultatów. Nasza gmina nie 
doczeka³a siê ¿adnej pomocy, nie zosta³a te¿ objêta ¿adnym 
programem. Na dodatek w ostatnim okresie okaza³o siê, ¿e
o œrodki na rozwój infrastruktury, którymi dysponuje 
Stowarzyszenie, aplikowaæ mog¹ tylko wybrane powiaty, 
wœród których nie ma powiatu pu³awskiego. W zwi¹zku
z powy¿szym wójt zaproponowa³ podjêcie uchwa³y w sprawie 
rezygnacji z cz³onkowstwa w stowarzyszeniu. Wniosek zosta³ 
zaakceptowany przez radnych. Wójt w niedalekiej przysz³oœci 
nosi siê z zamiarem zaproponowania Radzie przyst¹pienie do 
Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP z siedzib¹ w Poznaniu. Jest to 
zwi¹zek ogólnokrajowy, maj¹cy mocn¹ pozycjê 
przedstawicielsk¹ w ró¿nych krajowych instytucjach.

W œwi¹tecznej atmosferze i w blasku choinki, w licznym 
gronie zaproszonych, zaprzyjaŸnionych z gmin¹ osób, 
przebiega³a kolejna sesja w dniu 30 grudnia. Swoj¹ 
obecnoœci¹ zaszczycili j¹: pose³ na sejm RP Zygmunt Jerzy 
Szymañski, starosta Marian ¯aba, cz³onkowie Zarz¹du 
Powiatu Ma³gorzata Sadurska i Witold Popio³ek, 
przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji, ksi¹dz 
proboszcz Piotr Trela, dyrektorzy zak³adów pracy, so³tysi oraz 
mieszkañcy. Sesja ta mia³a wyj¹tkowy charakter, podjêto 
tylko jedn¹ uchwa³ê, natomiast skupiono siê przede 
wszystkim na podsumowaniu mijaj¹cego roku. Wójt 
Stanis³aw Go³êbiowski przypomnia³ dokonania samorz¹du
(o których piszemy na str. 4), a w szczególnoœci podkreœli³ 
znacz¹c¹ rolê wspó³pracy  z wieloma osobami i instytucjami. 
W d¿entelmeñski sposób dziêkowa³ za tê wspó³pracê 
wszystkim, tak ¿e niczyje zas³ugi nie zosta³y pominiête. 
Goœcie równie¿ kierowali mi³e s³owa, przede wszystkim pod 
adresem w³adz samorz¹dowych. Œwi¹teczny nastrój zosta³ 
podniesiony przez modlitwê ksiêdza proboszcza, dzielenie siê 
op³atkiem, ¿yczenia noworoczne oraz kolêdy w wykonaniu 
„Œpiewaj¹cych Seniorów”. To by³o spotkanie pozbawione 
waœni i sporów, natomiast przepe³nione ¿yczliwoœci¹, która 
oby trwa³a przez ca³y rok.

Bo¿enna Furtak

Pracowity grudzieñ

W trakcie obrad Wspólna modlitwa o pomyœlny nowy rok
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Prze³om roku to czas podsumowañ dorobku, oceny 
dokonañ i osi¹gniêæ. To równie¿ czas planowania, 
stawiania sobie zwykle jeszcze wy¿szej poprzeczki. O to 
w³aœnie, na progu nowego roku, zapytaliœmy wójta gminy 
Koñskowola, Stanis³awa Go³êbiowskiego.

- Panie Wójcie, jaki by³ dla gminy miniony, 2004 rok?
- Moim zdaniem by³ to kolejny dobry rok. Chcia³bym to 

wyraŸnie podkreœliæ, kolejny dobry rok. Zwykle na pocz¹tku 
roku planujemy wiele przedsiêwziêæ, a póŸniej ró¿nie bywa
z realizacj¹, która nie zale¿y tylko od nas. W ostatnich latach 
korzystamy z ró¿nych funduszy europejskich. My ze swojej 
strony zapewniamy w bud¿ecie wymagane udzia³y i tylko
w tym zakresie zale¿y to od nas. Natomiast nie zale¿y od nas 
to, w jaki sposób te wnioski s¹ kwalifikowane. Tak siê z³o¿y³o, 
¿e w minionym roku wszystkie przedsiêwziêcia zosta³y 
zrealizowane. Co prawda du¿o niepewnoœci dostarczy³ nam 
fundusz SAPARD, bo ostateczne decyzje w sprawie dwóch 
wniosków drogowych zapad³y dopiero pod koniec lipca, a my 
dostaliœmy termin wykonania do koñca paŸdziernika. 
Podobnie by³o z programem FHARE 2000, w ostatnich dniach 
lipca dowiedzieliœmy siê, ¿e mo¿emy realizowaæ budowê
w Lesie Stockim jako poszerzenie zadania wykonanego
w ubieg³ym roku. Suma summarum wykonaliœmy trzy 
powa¿ne inwestycje drogowe: w Lesie Stockim, Stoku
i Nowym Po¿ogu, na kolonii nieformalnie nazywanej 
Bimbrówk¹. By³y to spore kwoty, dwie pierwsze w granicach 
400 tys. ka¿da, Po¿óg 550 tys. z³. Czwart¹ bardzo istotn¹ 
inwestycj¹ by³ remont dachu na budynku szko³y
w Koñskowoli. Œrodki na ten cel pozyskaliœmy z zewn¹trz,
z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Oczywiœcie zosta³a dokoñczona 
najwiêksza kosztowo inwestycja, 988 tys. z³, kanalizacja na 
ulicach M³yñskiej, ¯yrzyñskiej i Brzezinki. Doposa¿yliœmy 
pracownie w gimnazjum na kwotê 130 tys. z³. Z pomniejszych 
zadañ trzeba wymieniæ bie¿¹ce remonty dróg gminnych
i u³o¿enie podbudowy t³uczniowej na drodze w Po¿ogu 
N o w y m  -  k o l o n i a  K o z ³ ó w k a ,  n a  d ³ .  5 2 5  m
(z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Gruntów 
Rolnych), utwardzenie ulicy Brzezinki oraz oœwietlenie 
skwerku szkolnego. Wspólnie z powiatem, przy naszym 
dofinansowaniu w kwocie 130 tys. z³ ,  zosta³a 
wyremontowana droga powiatowa przez M³ynki i 3 odcinki 

Jak min¹³ rok?
drogi Koñskowola – Chrz¹chów.  Pewne roboty zosta³y te¿ 
wykonane na ulicy G³êbokiej, a polega³y na wykopaniu rowu. 
W sytuacjach nag³ych roztopów czy ulewy woda nie bêdzie 
zalewa³a ju¿ gospodarstw. Ostatecznie zakoñczono roboty 
budowlane w remizie w Opoce, wszystko ju¿ zosta³o 
zrobione, ³¹cznie z ogrzewaniem gazowym i kuchenkami.  
Zosta³ dokonany zakup kosiarki samojezdnej do koszenia 
terenów zielonych . Z bardziej istotnych, nie inwestycyjnych 
ale planistycznych materia³ów, by³o opracowanie 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Planu Rozwoju 
Lokalnego. S¹ to podstawowe dokumenty pozwalaj¹ce nam 
na ubieganie siê o œrodki zewnêtrzne, w których 
uszeregowaliœmy wszystkie nasze potrzeby inwestycyjne, 
k³ad¹c g³ówny nacisk na dokoñczenie wodoci¹gowania
i dalsz¹ budowê kanalizacji. Potrzeby s¹ nadzwyczaj du¿e, 
koszty id¹ w setki milionów z³otych, ale jest to roz³o¿one na 
wiele, wiele lat.

- Jakie nadzieje wi¹¿e Pan Wójt z rokiem 2005?
- Nadzieje s¹ skonkretyzowane, ale maj¹c na uwadze to co 

powiedzia³em na wstêpie o  funduszach zewnêtrznych (¿e my 
staramy siê zabezpieczyæ udzia³y, a reszta jest zale¿na od 
zakwalifikowania wniosków i wspó³finansowania), nie 
ponosimy ca³ej odpowiedzialnoœci za te plany. Jeœli siê 
powiedzie tak jak w minionym roku, to mamy nadziejê 
dokoñczyæ budowê wodoci¹gu i kanalizacji w obrêbie 
Koñskowoli na ulicach Kurowskiej i Polnej. Poza tym nosimy 
siê z zamiarem budowy wodoci¹gu w Sielcach. Jest to doœæ 
powa¿ne przedsiêwziêcie. Myœlê, ¿e je zrealizujemy. Pod 
znakiem zapytania jest kolejna inwestycja - budowa ujêcia 
wody w Koñskowoli, bo o ile dojdziemy do porozumienia ze 
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹, to jeszcze w tym roku tego ujêcia 
budowaæ nie musimy. Natomiast jeœli nie da siê porozumieæ co 
do œciœlejszej wspó³pracy, to bêdziemy musieli go wybudowaæ 
i podziêkowaæ Spó³dzielni za dostawê wody. Bardzo 
potrzebn¹ inwestycj¹ dla mieszkañców jest budowa 
kanalizacji deszczowej na ulicach Po¿owskiej,  Krótkiej
i Kurowskiej. Wody sp³ywaj¹ce od strony Po¿oga od lat 
zalewaj¹ ulice, na co narzekaj¹ mieszkañcy i przechodnie. 
Myœlê, ¿e w tym roku bêdzie to do zrealizowania. Ponadto 
przygotowujemy projekty na budowê kanalizacji
w Skowieszynie i Po¿ogu, ale realizacji tych inwestycji w tym 
roku nie przewidujê. Natomiast w projekt bud¿etu wpisany 
jest ca³y koszt budowy nawierzchni na ulicach osiedla przy 
cmentarzu. Od lat mia³em nadziejê, ¿e znajdziemy jakieœ 
fundusze wspó³finansuj¹ce, ale okazuje siê, ¿e takich zadañ 
¿aden fundusz nie finansuje. W takiej sytuacji zrobimy to na 
w³asny koszt. Ponadto w koñcówce roku rozpoczêliœmy 
powa¿nie myœleæ o termomodernizacji budynków 
u¿ytecznoœci publicznej, na razie konkretnie dwóch szkó³, 
Oœrodka Kultury i budynku Urzêdu Gminy. Wstêpne 
opracowania ju¿ mamy, zleciliœmy te¿ dok³adny audyt 
energetyczny i bêdziemy siê staraæ umieœciæ to w bud¿ecie. 
Istotne jest to, ¿e na ten cel maj¹ byæ przeznaczane nowe 
œrodki, finansuj¹ce zadania w wysokoœci 85% wartoœci. 
Naszych œrodków potrzeba tylko 15%, wiêc nawet gdybyœmy 
mieli siê zapo¿yczyæ, to warto to zrobiæ.  Bardzo mo¿liwe, ¿e 
wyjdzie modernizacja stadionu z Funduszu Odbudowy Wsi
i budowa ulicy G³êbokiej. Piln¹ potrzeb¹ jest powiêkszenie 
parkingu pod Urzêdem Gminy, co postuluj¹ radni i interesanci, 
oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do 
Oœrodka Zdrowia i Urzêdu Gminy.

To by by³y g³ówne zamierzenia na przysz³y rok, mniejsze 
bêd¹ realizowane w miarê potrzeb.

     Podsumowañ i planów wys³ucha³a Bo¿enna Furtak
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Sylwetki zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP

Moje wspomnienia z ¿ycia ZNP chcê skupiæ przede 
wszystkim na latach 80. poprzedniego stulecia.
W œwiadomoœci spo³ecznej rok 1980 kojarzy siê z kryzysem 
gospodarczym, politycznym i kryzysem zaufania 
spo³eczeñstwa do w³adz oraz cz³onków do swych organizacji. 
Kryzys ten nie omin¹³ tak¿e ZNP, który przed wydarzeniami 
sierpniowymi 1980 roku by³ potê¿n¹ organizacj¹ licz¹c¹ 780 
tys. cz³onków. W nastêpnych miesi¹cach liczba ta zmala³a do 
500 tys. Zdecydowana wiêkszoœæ nauczycieli, zw³aszcza 
szkó³ podstawowych, pozosta³a w ZNP. Charakterystyczne 
by³o to, ¿e szeregów Zwi¹zku nie opuœcili nauczyciele starsi,
a szczególnie emeryci.

Podobna sytuacja mia³a miejsce w organizacji 
koñskowolskiej. Zebranie w dniu 28 listopada 1980 roku, 
mia³o bardzo burzliwy przebieg. Du¿a liczba nauczycieli,
w tym nagrodzonych za dobr¹ pracê dzia³aczy zwi¹zkowych, 
postanowi³a wst¹piæ do „Solidarnoœci”, nie licz¹c siê
z chlubnymi tradycjami ZNP. W Zwi¹zku pozosta³o tylko 
kilka osób, które opowiedzia³y siê za utrzymaniem jednoœci. 
S³usznoœæ tej decyzji potwierdza³y wówczas 75-letnie dzieje 
Zwi¹zku. Mimo trudnego okresu realizowaliœmy zadania 
statutowe, wysy³aj¹c m.in. propozycje zmian do treœci Karty 
Praw i Obowi¹zków Nauczycieli. W swej pracy  
podzielaliœmy zdanie prezesa Zarz¹du G³ównego, Boles³awa 
Grzesia, który powiedzia³ wtedy: „Nasz¹ rzecz¹ jest 
pokazywanie dorobku naszej organizacji, starañ, zabiegów
i osi¹ganych rezultatów, zarówno materialnych jak i tych, 
które to œrodowisko zespalaj¹”.

Odbywaj¹cy siê w 1981 roku Krajowy Zjazd Delegatów 
ZNP zosta³ przerwany na 2 miesi¹ce. By³ to protest przeciwko 
opiesza³oœci realizacji umów spo³ecznych przez 
kierownictwo resortu i rz¹d, a równoczeœnie mia³  charakter 
instrumentu wspieraj¹cego dzia³ania Ministra Oœwiaty
i Wychowania na rzecz poprawy stanu oœwiaty w Polsce. 
Koniec roku 1981 by³ czasem trudnych problemów dla 
lubelskiej oœwiaty i koniecznoœci ich rozwi¹zywania. 
Odzwierciedleniem panuj¹cego w szko³ach nastroju niech 
bêdzie fragment z odezwy Zarz¹du Okrêgu: „… uwa¿amy, ¿e 
ka¿dy strajk szkolny to nie zabawa, ale klêska wychowawcza. 

Zofia Stêpieñ

Nauczycielka z 37-letnim sta¿em. Urodzona w Lesie Stockim. 
Absolwentka Studium Nauczycielskiego o kierunku matematyka z fizyk¹. 
Pracê w zawodzie rozpoczê³a w 1954 roku w ma³ej wsi Moszna, gdzie 
przepracowa³a 16 lat. Kolejne 20 lat swego ¿ycia poœwiêci³a  pracy 
pedagogicznej w szkole w Chrz¹chowie. 1 paŸdziernika 2004 r. minê³o 
50 lat od momentu wst¹pienia do ZNP. W latach osiemdziesi¹tych 
poprzedniego stulecia przez 5 lat by³a prezesem Zarz¹du Oddzia³u
w Koñskowoli, a 3 lata cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu w Lublinie. Za 
zas³ugi dla oœwiaty i ZNP odznaczona m.in.: Z³ot¹ odznak¹ ZNP, Z³otym 
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Obecnie jest cz³onkiem Zarz¹du Sekcji Emerytów i Rencistów, gdzie 
prowadzi kronikê.

Stanowczo opowiadamy siê przeciwko strajkom. Stanowczo 
odcinamy siê od dzia³añ strajkowych, w których przedmiot 
naszej pracy spycha siê na plan dalszy, stwarza atmosferê 
stanu wyj¹tkowego, konfliktowoœci, niepokoju i chaosu. … 
Spo³eczeñstwo, rodzice powierzyli nam to co najcenniejsze – 
m³ody umys³, niedoœwiadczone serca i nieukszta³towany 
charakter. Nasza praca, postawa, wszelkie dzia³ania niech 
s³u¿¹ wychowaniu.”

Po og³oszeniu stanu wojennego rozwi¹zano wszystkie 
organizacje, w tym ZNP. Zwi¹zek wznowi³ swoj¹ dzia³alnoœæ 
w paŸdzierniku 1983 roku. Œrodowisko nauczycieli skupione 
przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Koñskowoli równie¿ 
przyst¹pi³o do powo³ania ZNP. Nowy statut zosta³ 
zatwierdzony przez S¹d Wojewódzki w dniu 21 czerwca 
1983r. Na prezesa Zarz¹du wybrano S³awomira Skwarka. 
Prezesem kolejnej kadencji 1986-1990 zosta³am ja. Naszym 
g³ównym celem by³o niesienie wszechstronnej pomocy 
cz³onkom i ich rodzinom. Postulowaliœmy o odznaczenia
i wyró¿nienia. Organizowaliœmy te¿ uroczyste spotkania
z ró¿nych okazji i po¿egnania pracowników odchodz¹cych na 
emeryturê. Nast¹pi³o wzmo¿enie i umocnienie wspó³pracy 
miêdzy szko³ami i przedszkolami oraz rodzicami, 
Samorz¹dem Uczniowskim i w³adzami gminy. Ca³y czas 
pracowaliœmy nad powiêkszeniem stanu liczebnego 
cz³onków. Na162 osoby zatrudnione wówczas w gminnej 
oœwiacie, 116 nale¿a³o do Zwi¹zku.

20 maja 1988 roku, w wieku 78 lat, zmar³ emerytowany 
kierownik szko³y w Koñskowoli, wieloletni nauczyciel
i wychowawca, inicjator budowy szko³y, cz³onek ZNP – 
Bronis³aw Falski. W listopadzie tego¿ roku w SP
w Koñskowoli ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ 
Jego pamiêci.

Jako prezes uczestniczy³am w kolegiach, posiedzeniach 
komisji, imprezach kulturalno-oœwiatowych. Koñcz¹c 
wspomnienia z pracy zwi¹zkowej, na zadane pytanie: Co jest 
najwa¿niejsze dla mnie, mojej szko³y i oœwiaty?, odpowiem 
s³owami koñcowej strofy jednego z wierszy Czes³awa 
Mi³osza: „Prawda i sprawiedliwoœæ”. I dodam jeszcze – 
spokój i zaufanie. Nam Polakom, potrzeba teraz spokoju.

Zofia Stêpieñ
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Czy starczy œrodków na oœwiatê? To pytanie od lat nurtuje 
samorz¹dy gminne i powiatowe. W teorii zadania oœwiatowe 
powinny byæ finansowane z subwencji ministerialnej.
W rzeczywistoœci gminy i powiaty do utrzymania szkó³ 
dok³adaj¹ spore pieni¹dze. Przyk³adowo, gmina Koñskowola 
otrzymuje subwencjê w kwocie oko³o 4 mln z³, koszty wynosz¹ 
6,5 mln z³.  Sk¹d to wynika? Ano st¹d, ¿e pieni¹dze id¹  za 
uczniem. Mówi¹c proœciej, wysokoœæ subwencji uzale¿niona 
jest od liczby uczniów, a tych z roku na rok jest coraz mniej.
Koszty sta³e, takie jak choæby utrzymanie budynków, zawsze 
by³y i bêd¹. Od ostatniego roku wprowadzono obowi¹zkow¹ 
„0” do szkó³, ale odgórne pieni¹dze za tym nie posz³y. 
Zmniejszono równie¿ tak zwan¹ wagê na dziecko wiejskie (od 
niej zale¿y wysokoœæ dotacji), która w poprzednim roku 
wynosi³a 0,48, obecnie 0,36. Jednoczeœnie na samorz¹dy 
nak³ada siê obowi¹zek ustalania korzystniejszych 
regulaminów wynagradzania. Z jednej strony to cieszy, ale czy 
w sytuacji ogólnego braku œrodków, nauczyciele otrzymaj¹ 
oczekiwan¹ zap³atê?

Na te wszystkie w¹tpliwoœci i rozterki szukano odpowiedzi 
na spotkaniu z pani¹ minister prof. Hann¹ Kuziñsk¹, która 
zawita³a do Koñskowoli tu¿ przed œwiêtami, 20 grudnia. 
Uczestnicy spotkania, przedstawiciele trzech powiatów: 
pu³awskiego, ryckiego i opolskiego, liczyli na optymistyczne 
informacje, a mieli do tego prawo, bo prof. Kuziñska

Brak optymizmu, to jeszcze nie pesymizm
w Ministerstwie Edukacji Narodowej zarz¹dza finansami. 
Niestety, z wypowiedzi pani minister nie powia³o optymizmem. 
Konkluzja d³ugiej dyskusji jest nastêpuj¹ca: w kasie 
pañstwowej nadal brak funduszy na jedn¹ z najwa¿niejszych 
dziedzin ¿ycia, czyli oœwiatê. Smutne to. Jednoczeœnie prawd¹ 
jest, ¿e poziom nauczania wci¹¿ roœnie dziêki m¹droœci
i gospodarnoœci nauczycieli oraz samorz¹dowców, którzy 
potrafi¹ odpowiednio ustaliæ priorytety.

B.F.

Nie widomo kto i kiedy rzuci³ has³o: pechowa trzynastka. 
Wiadomo zaœ, ¿e wielu osobom liczba 13 kojarzy siê
z pechem. Ja mam wrêcz odwrotne spojrzenie na tê sprawê, bo to, 
¿e kiedyœ 13-tego dosta³am dwójê w szkole, to by³ przecie¿ efekt 
nieprzygotowania a nie  pechu. Jednym s³owem, 13-tka jest dla 
mnie szczêœliw¹ liczb¹. Z takim te¿ optymistycznym, wró¿¹cym 
szczêœcie nastawieniem, podchodzili organizatorzy do 
tegorocznego, w³aœnie 13 fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy, który 9 stycznia rozbrzmiewa³ w ca³ej Polsce. Mi³oœæ, 
przyjaŸñ, muzyka – to g³ówne motto imprez organizowanych od 
wielu lat na rzecz ratowania ¿ycia i zdrowia dzieci. Tegoroczne 
dary serc ludzi dobrej woli, zebrane w trakcie koncertów i przez 
wolontariuszy na ulicach, s¹ przeznaczone po raz drugi na zakup 
sprzêtu medycznego dla ratowania ¿ycia niemowl¹t
i dzieci m³odszych. W okresie 12 lat grania zebrano 53 616 501 
USD, a wydano 55 100 679 USD. Na pytanie: jak to jest mo¿liwe? 
- Jurek Owsiak odpowiada: „poniewa¿ 2 + 2 jest 4 a nie 22”.

Orkiestrowe granie to akcja, nie maj¹ca sobie równych. 
Popieraj¹ j¹ Polacy od Ba³tyku po Tatry oraz Polonia, choæ ma 
równie¿ krzykliwych oponentów, którzy nieœwiadomie buduj¹ 
determinacjê zwolenników. Swoich zwolenników Orkiestra ma 
te¿ w Koñskowoli i okolicach. Œwiadcz¹ o tym puszki 
wype³nione bilonem, pod ciê¿arem których uginaj¹ siê m³odzi 
wolontariusze kwestuj¹cy pod koœcio³em. Ci, którzy
w zamian za serduszko chcieli poszaleæ przy muzyce
i œpiewie, przyszli tego dnia do Oœrodka Kultury, gdzie przez
7 godzin prezentowali siê miejscowi artyœci na koncercie 
zorganizowanym za zgod¹ Fundacji WOŒP. By³o weso³o
i gwarno, jak zwykle przy okazji tych koncertów. Wielkim sercem 
wykazali siê te¿ podopieczni Œrodowiskowego Domu 
Samopomocy, przekazuj¹c na aukcjê i do sprzeda¿y wykonane 
przez siebie prace plastyczne. Wyj¹tkowo okaza³e orkiestrowe 
gad¿ety, bêd¹ce przedmiotem aukcji, budzi³y wielkie 
zainteresowanie, a momentami by³y przedmiotem za¿artej 
„walki”. Wylicytowane za nich kwoty przedstawiaj¹ siê 

Szczêœ liwa 13-tka! nas têpu j¹co :  p rzep iêkna ,  miêc iu tka  poduszeczka
z czerwonego aksamitu w kszta³cie serduszka – 80 z³; czarna 
mêska bluzka z okolicznoœciowym nadrukiem – 35 z³;
2 oryginalne krawaty – 20 i 25 z³; kolorowy i piêkny jak nigdy 
dot¹d kubek – 50 z³; nocna lampka niczym z baœni – 20 z³; plakaty 
– 5, 10 i 20 z³. Nowy pomys³, a mianowicie fotografie na tle 
ogromnego plakatu, nie wywo³a³ wielkiego zainteresowania, ale 
ka¿de 5 z³ za jedno zdjêcie „obci¹¿y³o” skrzydlat¹ puszkê,
a zdjêcia by³y do odebrania za kilka dni.

Do akcji w³¹czy³y siê równie¿ dzieci ze szko³y
w Chrz¹chowie, pod kierunkiem p.Aldony Pi³at, dok³adaj¹c do 
puszki 290 z³.

Suma summarum, z wejœciówek, aukcji i Chrz¹chowa, zebrano 
w tym dniu 1822,26 z³ (pieni¹dze przekazano na konto Fundacji 
WOŒP).  Czy to du¿o czy ma³o? Mo¿e nie oceniajmy, wa¿ne jest 
to, ¿e liczne grono ludzi wielkich serc by³o z nami (choæ od lat 
brakuje wœród nich miejscowych samorz¹dowców
i biznesmenów). Za to w imieniu chorych dzieciaczków 
dziêkujemy!

Bo¿enna Furtak

Minister H. Kuziñska rozwiewa nadzieje o du¿ych pieni¹dzach. Obok wójt S. Go³êbiowski

Zespó³ „Z³y Sen” gra na rzecz WOŒP
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Program rent strukturalnych wszed³ w ¿ycie 2 sierpnia 2004 r. i ma 
zachêcaæ rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania 
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej oraz przekazania posiadanych 
gospodarstw rolnych innym rolnikom w celu poprawy ¿ywotnoœci 
gospodarstw rolnych w Polsce.

Wysokoœæ renty strukturalnej mo¿e wynosiæ od 1.181 do 2.475 
z³otych brutto.

Renty strukturalne skierowane s¹ do rolników bêd¹cych w wieku 
przedemerytalnym podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu 
rolników, którzy prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹
w gospodarstwie rolnym bêd¹cych ich w³asnoœci¹ (lub bêd¹cych 
w³asnoœci¹ ich ma³¿onka), którzy zdecyduj¹ siê na przekazanie 
posiadanego gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi lub nastêpcy, 
je¿eli w wyniku przekazania ¿ywotnoœæ ekonomiczna gospodarstwa 
rolnego ulegnie poprawie.

Renta strukturalna przys³uguje producentowi rolnemu 
(beneficjentowi) bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹, który:
- ukoñczy³ 55 lat, a do uzyskania wieku emerytalnego pozosta³o mu 

nie mniej jak 6 miesiêcy,
- posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha UR – 

ma uregulowany stan prawny posiadania tego gospodarstwa,
- prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na w³asny rachunek

w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat przed 
z³o¿eniem wniosku o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³ 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu  rolników w dniu z³o¿enia 
wniosku o rentê strukturaln¹,

- nie posiada zad³u¿enia w op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie 
spo³eczne rolników,

- przeka¿e posiadane gospodarstwo rolne,
- wpisany zosta³ do ewidencji producentów rolnych.

Je¿eli rolnik nie spe³nia warunków do uzyskania renty 
strukturalnej lub nie zamierza siê ubiegaæ o to œwiadczenie, wówczas 
prawo do renty bêdzie ustalone jego ma³¿onkowi o ile spe³nia 
wszystkie warunki przewidziane dla beneficjenta i wyst¹pi
z wnioskiem. Przekazanie mo¿e nast¹piæ w sposób trwa³y lub
w formie dzier¿awy na co najmniej 10 lat.

Gospodarstwo rolne mo¿e byæ przekazane:
- na powiêkszenie gospodarstwa rolnego innego rolnika (lub kilku 

innych rolników), który jest m³odszy od przekazuj¹cego. 
Przekazanie mo¿e nast¹piæ w sposób trwa³y lub w formie 
dzier¿awy.

- nastêpcy, który nie ukoñczy³ 40 roku ¿ycia tylko w sposób trwa³y
i w ca³oœci. Nastêpca to osoba fizyczna rozpoczynaj¹ca 
dzia³alnoœæ rolnicz¹ na w³asny rachunek po raz pierwszy z chwil¹ 
przejêcia gospodarstwa rolnego od rolnika ubiegaj¹cego siê
o rentê strukturaln¹.

- w sposób trwa³y na cele zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska oraz
z przeznaczeniem do zalesienia, lub sprzedane na rzecz Agencji 
Nieruchomoœci Rolnych.

Osoba przejmuj¹ca gospodarstwo nie mo¿e byæ rencist¹ ani 
emerytem, musi posiadaæ odpowiednie kwalifikacje zawodowe do 
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i zobowi¹zaæ siê do prowadzenia 
dzia³alnoœci rolniczej na przyjêtych gruntach przez okres, co 
najmniej 5 lat.

Przekazanie gospodarstwa rolnego bêdzie mia³o miejsce wówczas, 
gdy rolnik oraz jego ma³¿onka przeka¿¹ wszystkie posiadane grunty 
wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa o ³¹cznej powierzchni nie 
mniejszej jak 1 ha UR. Ma³¿onkowie mog¹ sobie pozostawiæ 
maksymalnie 0,5 ha gruntów ³¹cznie z siedliskiem.

Odpowiednie kwalifikacje zawodowe to:
- wykszta³cenie rolnicze wy¿sze lub œrednie,
- wykszta³cenie rolnicze na poziomie zasadniczej szko³y 

zawodowej lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do 
prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3 letni sta¿ pracy 
w gospodarstwie rolnym,

- wykszta³cenie o kierunku innym ni¿ rolniczy na poziomie 

œrednim lub wy¿szym i co najmniej 3 letni sta¿ pracy
w gospodarstwie rolnym dla osób posiadaj¹cych wykszta³cenie 
wy¿sze, ukoñczone studia podyplomowe w zakresie zwi¹zanym
z rolnictwem,

- wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze o kierunku innym ni¿ 
rolniczy i co najmniej 5 letni sta¿ pracy w gospodarstwie rolnym.

Podstawowa wysokoœæ renty strukturalnej bêdzie wynosiæ 
210% najni¿szej emerytury (od 1 marca 2004r. wynosi 562,58 z³)

Podstawow¹ wysokoœæ renty strukturalnej zwiêksza siê o dodatek 
na ma³¿onka w wysokoœci równej 60% kwoty najni¿szej 
emerytury, je¿eli gospodarstwo rolne przekazane w ramach 
programu rent strukturalnych stanowi³o Ÿród³o utrzymania dla 
obojga ma³¿onków i obydwoje w dniu sk³adania wniosku spe³niali 
okreœlone warunki dla beneficjenta.

Ponadto podstawowa wysokoœæ renty mo¿e byæ zwiêkszona 
równie¿ o:
- 50% kwoty najni¿szej emerytury w przypadku przekazania 

gospodarstwa rolnego w sposób trwa³y o powierzchni co najmniej 
3 ha UR,

- 3% kwoty najni¿szej emerytury za ka¿dy pe³ny ha powy¿ej 3 ha , 
przekazany w sposób trwa³y na powiêkszenie innego 
gospodarstwa rolnego, ale nie wiêcej ni¿ za 20 ha powy¿ej 3 ha 
(max 60%),

- 3% kwoty najni¿szej emerytury za ka¿dy pe³ny ha powy¿ej 3 ha 
UR, przekazany w sposób trwa³y na powiêkszenie innego 
gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika bêd¹cego
w wieku poni¿ej 40 lat, ale nie wiêcej ni¿ za 20 ha UR powy¿ej 3 
ha UR (max 60%).

Maksymalna wysokoœæ renty mo¿e wynosiæ 440% najni¿szej 
emerytury, czyli ok. 2475 z³ brutto. Renta strukturalna jest 
opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach okreœlonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (aktualnie 
19%). Osoba pobieraj¹ca rentê strukturaln¹ zobowi¹zana jest do 
op³acania sk³adki na fundusz emerytalno – rentowy rolników. Je¿eli 
renta strukturalna zawiera dodatek na ma³¿onka, równie¿ do 
op³acania sk³adki na fundusz emerytalno – rentowy za ma³¿onka. 
Sk³adki na fundusz emerytalno – rentowy op³acane bêd¹ do 
osi¹gniêcia wieku ustawowej emerytury. Osoby pobieraj¹ce rentê 
strukturaln¹ podlegaj¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego
w KRUS.

Rentê strukturaln¹ wyp³aca siê co miesi¹c w terminie okreœlonym 
w decyzji przez okres 10 lat. W przypadku, gdy uprawniony w trakcie 
pobierania renty strukturalnej nabêdzie prawo do emerytury 
ustawowej, renta strukturalna wyp³acana bêdzie w wysokoœci 
pomniejszonej o kwotê tej emerytury.

Rolnik ubiegaj¹cy siê o rentê strukturaln¹ przekazuj¹c 
gospodarstwo rolne zobowi¹zany jest równie¿ przekazaæ odp³atnie 
lub nieodp³atnie posiadany inwentarz ¿ywy (za wyj¹tkiem zwierz¹t 
hodowanych na w³asne potrzeby) oraz przys³uguj¹ce mu prawa
i obowi¹zki zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ na tych 
gruntach (np. dop³aty obszarowe, kwoty produkcyjne, zobowi¹zania 
rolnoœrodowiskowe, itp.). 

Wymaganymi za³¹cznikami do wniosku s¹:
- aktualny nakaz p³atniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego,
- aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków,
- inne dokumenty potwierdzaj¹ce aktualny stan prawny 

gospodarstwa rolnego,
- wyci¹g z aktu stanu cywilnego potwierdzaj¹cy datê zawarcia 

ma³¿eñstwa w przypadku wnioskodawców bêd¹cych w zwi¹zku 
ma³¿eñskim,

- dokumenty dotycz¹ce przejmuj¹cego gospodarstwo rolne, w tym 
w szczególnoœci: aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków 
w przypadku, gdy przejmuj¹cym jest rolnik, dokument 
potwierdzaj¹cy kwalifikacje rolnicze.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurach Powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wype³nieniu 
wniosków pomagaj¹ pracownicy WODR. 

Renty strukturalne



uderzenia powstañców na Koñskowolê. Og³oszono alarm
i Rosjanie stanêli w pogotowiu. Aby unikn¹æ rzezi powstañców, 
El¿bieta Millerówna, w zimn¹ styczniow¹ noc dotar³a pieszo do 
oddzia³u pu³awskich powstañców w Kazimierzu, by powiadomiæ 
ich o niebezpieczeñstwie. Zaniechano ataku i w ten sposób ocalono 
oddzia³ od klêski. Czyn swój El¿bieta Millerówna przyp³aci³a 

¿yciem. Na skutek przeziêbienia zachorowa³a na zapalenie 
p³uc. Daremn¹ okaza³a siê opieka lekarza i pomoc 

dziadka.
Ta m³oda, bohaterska kobieta by³a wiêc 

pierwsz¹ ofiarê powstania styczniowego
w naszym regionie.

Szkoda, ¿e tak ma³o wiemy o roli kobiet
w walkach powstañczych na naszym terenie. 
Ile by³o jeszcze takich cichych, nieznanych 
obecnie bohaterek, które straci³y ¿ycie
w imiê wolnoœci ojczyzny?

O dalszym, tragicznym losie pu³awsko- 
kazimierskiego oddzia³u partyzanckiego 
mo¿na siê dowiedzieæ z ksi¹¿ki S³awomira 
Pacia pt. „Powiœle Pu³awskie w powstaniu 
styczniowym 1863 r.”, do przeczytania 
której gor¹co zachêcam.

Obiegowe opinie i skrajne uproszczenia 
wykreowa³y powstanie styczniowe na 
koronny dowód polskiego braku rozumu
i realizmu politycznego, ponoszenia 
daremnych ofiar. Nie mo¿na jednak 
zapomnieæ, i¿ powstrzymywa³o ono procesy 

wynaradawiania i pozwoli³o Polakom zachowaæ w³asn¹ to¿samoœæ 
a¿ do czasów odzyskania w³asnej niepodleg³oœci.

Dorota Chyl
(reprodukcja A. Grottgera „Przysiêga”)
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Sto czterdzieœci dwa lata temu wybuch³o powstanie styczniowe. 
W ¿yciu spo³eczeñstwa polskiego stanowi³o ono koniec starej 
epoki i pocz¹tek nowych czasów. Odcisnê³o siê w œwiadomoœci 
narodu kszta³tuj¹c jego sposób pojmowania rzeczywistoœci, 
system wartoœci oraz charakterystyczne cechy polskiego 
patriotyzmu. Postrzegano je jako „romantyczny” zryw zbrojny, od 
samego pocz¹tku skazany na niepowodzenie.

Walki powstañcze -  w du¿ej mierze 
partyzanckie, toczy³y siê tak¿e na 
LubelszczyŸnie.

W Pu³awach do powstania przy³¹czyli 
siê prawie wszyscy s³uchacze Instytutu 
Politechnicznego i Rolniczo - Leœnego. 
Pod  Œwi¹tyni¹ Sybilli, w pu³awskim 
parku, studenci zaprzysiêgli sobie 
braterstwo i walkê na œmieræ i ¿ycie. 
Uzbrojenie powstañców stanowi³y: kosy, 
kije, siekiery, trzy dubeltówki, jeden pa³asz 
i  d w a  p i s t o l e t y .  P o d  w o d z ¹  
d w u d z i e s t o l e t n i e g o   L e o n a  
Frankowskiego powstañcy mieli za 
zadanie miêdzy innymi rozgromienie 
Rosjan w Koñskowoli.

Ciekaw¹, ale ma³o znan¹ postaci¹
z naszego regionu zwi¹zan¹ z tym 
wydarzeniem by³a m³oda, 18-letnia 
k o b i e t a ,  E l ¿ b i e t a  M i l l e r ó w n a
z Koñskowoli.  Pragnê tê postaæ
i okolicznoœci jej œmierci przybli¿yæ nieco 
szerzej.

El¿bieta Miller wspó³pracowa³a z organizacj¹ powstañcz¹
w Koñskowoli. Ojciec by³ z pochodzenia Niemcem, matka Polk¹. 
Pomaga³a w pracy dziadkowi, który prowadzi³ niewielki zajazd.
W dniu wybuchu powstania ktoœ uprzedzi³ Rosjan o planie 

Nieznana bohaterka powstania styczniowego

Postanowieniem S¹du Rejonowego, Wydzia³ Gospodarczy KSR 
w Lublinie, w dniu 6 grudnia 2004 roku pod numerem 
0000220451, zosta³o wpisane do Rejestru S¹dowego 
Stowarzyszenie pod nazw¹: Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego „Fara Koñskowolska” w Koñskowoli przy
ul. Lubelskiej  97.

W statucie wy¿ej wymienionego Towarzystwa czytamy miêdzy 
innymi:

„...Towarzystwo zgodnie z ustaw¹ Prawo o stowarzyszeniach 
posiada osobowoœæ prawn¹ oraz status Organizacji Po¿ytku 
Publicznego, Towarzystwo jest organizacj¹ autonomiczn¹, 
niezale¿n¹ od administracji pañstwowej oraz od jednostek 
samorz¹du terytorialnego, jest organizacj¹ dobrowoln¹ i otwart¹ 
dla wszystkich, a jego dzia³alnoœæ opiera siê na spo³ecznej pracy 
swoich cz³onków...”

 Celem dzia³ania Towarzystwa jest w szczególnoœci:
1. Ochrona i odnowa zabytkowego Zespo³u Koœcio³a 

Parafialnego i innych obiektów, które stanowi¹ integralny element 
dziedzictwa kulturowego Koñskowoli.

2. D¹¿enie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego, 
spo³ecznego i kulturowego cz³onków spo³ecznoœci lokalnej.

3. Upowszechnianie wœród m³odzie¿y idei zaanga¿owania
w ¿ycie spo³eczne, narodowe i chrzeœcijañskie.

4. Integracja œrodowiska lokalnego, poprzez rozwijanie
w spo³ecznoœci lokalnej ruchu samopomocowego, niesienie 

pomocy wszystkim potrzebuj¹cym.
5. Wspieranie inicjatyw spo³ecznych.

Towarzystwo mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodnie
z ogólnymi przepisami prawa, z tym ¿e dochód uzyskiwany mo¿e 
byæ przeznaczony jedynie na realizacjê celów statutowych.

Przytoczone powy¿ej zapisy zawarte w niektórych paragrafach 
statutu pozwalaj¹ zorientowaæ siê w idei i celu powstania 
Towarzystwa.  Osoby, którym bliskie s¹ te cele mog¹ uzyskaæ 
pe³niejsz¹ informacjê i pe³n¹ treœæ statutu u poszczególnych 
cz³onków Zarz¹du Towarzystwa. Zarz¹d stanowi¹: Bartuzi Henryk 
– prezes, ks.Trela Piotr – wiceprezes, Lewtak Danuta – skarbnik 
oraz cz³onkowie: Kopiñski Piotr, Nojek Jerzy, Sadurska 
Ma³gorzata i Wnuk Jerzy. Sk³ad Komisji Rewizyjnej jest 
nastêpuj¹cy: Pytlak Przemys³aw – przewodnicz¹cy, Kozak Marta
i Trawiñski Tadeusz – cz³onkowie.

Na zakoñczenie tej informacji warto zwróciæ uwagê na to, ¿e 
Towarzystwo jest Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego, na rzecz 
której z mocy prawa, ka¿dy rozliczaj¹cy siê ze swoich dochodów, 
mo¿e przelewem przekazaæ 1% swego podatku, nic nie trac¹c.
W tym celu zosta³ otwarty w Banku Spó³dzielczym w Koñskowoli 
rachunek nr 89874100040000080820000010, na który mo¿na 
wp³acaæ obliczon¹ równowartoœæ 1% swego podatku, a potem 
odliczyæ sobie to w sk³adanym do Urzêdu Skarbowego rocznym 
zeznaniu o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu – PIT.

Henryk Bartuzi

Towarzystwo „Fara Koñskowolska”
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Objêcie w latach trzydziestych XVIII w. dóbr koñskowolskich 
przez rodzinê Czartoryskich rozpoczê³o okres wzrostu znaczenia 
miasta. Sta³o siê ono siedzib¹ administracji nadwiœlañskich 
posiad³oœci Ksi¹¿¹t Czartoryskich, nazywanych z czasem „kluczem 
koñskowolskim”. Dynamiczny rozwój Koñskowoli wi¹za³ siê 
równie¿ z nieustann¹ rozbudow¹ nale¿¹cego do w³aœcicieli folwarku.

Niew¹tpliwie istnia³ on ju¿ wczeœniej, a jego powstanie ³¹czyæ 
nale¿y z Koniñskimi i Têczyñskimi. Nie s¹ jednak bli¿ej znane jego 
rozmiary ani infrastruktura.

Z Inwentarza Dóbr Koniñskowolskich …, spisanego z polecenia 
Czartoryskich w 1779 roku wiemy, ¿e obok istniej¹cych ju¿ 
wczeœniej dwóch browarów, w latach 1761-1766 wybudowano 
dwupiêtrowy mielcuch (pomieszczenie do suszenia jêczmienia), 
chmielnik oraz nowy browar. Produkowano tu co najmniej dwa 
rodzaje piwa – zielone(!) oraz „Ordynaryjne”, a wiêc zwyczajne.
W Gorzelni, istniej¹cej zapewne ju¿ za poprzednich w³aœcicieli, 
wyrabiano „Gorza³kê Alembikow¹”. Na terenie folwarku 
wybudowano równie¿ Spichlerz, M³yn (1771 rok), stodo³y (1778-
1779), obory, owczarniê i trzy stajnie. Infrastrukturê Folwarku 
uzupe³nia³y: piwnica do przechowywania piwa oraz studnie. W jego 
obrêbie urz¹dzono tak¿e cztery ogrody.

Czartoryscy zadbali o wyposa¿enie swoich urzêdników, 
odpowiedzialnych za zarz¹dzanie maj¹tkiem. Na folwarku 
znajdowa³y siê bowiem „rezydencje” Ekonoma, Pisarza 
Browarnego, Piwowara i Pisarza Prowentowego. Dla potrzeb 
administracji wszystkich nadwiœlañskich dóbr w latach 1746-1747 
wybudowana zosta³a parterowa rz¹dcówka, zwana w treœci 
Inwentarza „Dworem” lub „Zamkiem”.

Inwentarz wskazuje równie¿, ¿e w³aœciciele otaczali opiek¹ 
rzemios³o – które musia³o przynosiæ im znaczne zyski. W obrêbie 
folwarku znajdowa³y siê budynki mieszkalne wyposa¿one

Folwark w Koñskowoli w koñcu XVIII w.

w warsztaty, w których mieszkali i pracowali: bednarz, stolarz, 
kowal, siodlarz, owczarz, œlusarz, cieœla, felczer – prowadz¹cy 
lazaret, powroŸnik, tkacz oraz gwoŸdziarz. Wybudowano równie¿ 
budynek na warsztat kapelusznika, ale brak w Inwentarzu informacji, 
czy taki rzemieœlnik podj¹³ pracê w Koñskowoli.

Do folwarku przynale¿a³y te¿ m³yn wraz z mieszkaniem m³ynarza, 
zlokalizowany nad Kurówk¹ w pobli¿u stawu za³o¿onego w 1748 dla 
jego potrzeb, jatka rzeŸnicza, warsztat garbarza, cegielnia oraz 
karczma w Skowieszynie.

Gospodarka folwarku opiera³a siê jednak w podstawowej mierze 
na produkcji rolnej. Obejmowa³ on powierzchniê 1294 mórg ziemi, 
co daje oko³o 712 hektarów. Do pracy na polach w³aœcicieli 
obowi¹zani byli w g³ównej mierze mieszkañcy okolicznych wsi, 
odrabiaj¹cy tzw. pañszczyznê, wysokoœæ której dochodzi³a do 150 
dni w roku. W wiêkszoœci przypadków by³a ona jednak ni¿sza
i waha³a siê w granicach 70-100 dni rocznie.

Jakkolwiek mieszkañcy samego miasta Koñskowola tak¿e byli 
zobowi¹zani do pracy na rzecz maj¹tku w³aœcicieli, to jej wymiar by³ 
bardzo ograniczony, bo wynosi³ maksymalnie 2 dni w ci¹gu roku. 
Spoczywa³ na nich jednak obowi¹zek p³acenia czynszu od 
posiadanych nieruchomoœci oraz utrzymywania w nale¿ytym stanie 
ulic miejskich i grobli na stawie. Inwentarz stanowi te¿, ¿e 
mieszkañcy Koñskowoli obowi¹zani byli „Wina Pañskie gdy przyjd¹ 
do Piwnicy Pu³awskiey sk³adaæ y windowaæ”.

Widaæ zatem, ¿e Koñskowola za rz¹dów Czartoryskich sta³a siê 
miejscem têtni¹cym ¿yciem. Wraz z Pu³awami, gdzie zlokalizowano 
sk³ady towarów sp³awianych Wis³¹, utworzy³a jednolity organizm 
gospodarczy, dochody z którego umo¿liwi³y tej rodzinie 
sprawowanie mecenatu ¿ycia kulturalnego tamtej epoki.

Przemys³aw Pytlak

Od redakcji:
Prezentowane zdjêcia, zgodnie z obiegow¹ wspó³czesn¹ 

teori¹  przedstawiaj¹:
- górne: Zamek, przypuszczalnie rz¹dcówka z czasów 

Czar toryskich,  wielokrotnie  przekszta ³cany
i remontowany. Obecnie budynek mieszkalny.

- dolne: Ten budynek obecnie nazywany jest „winiarni¹”, 
ale inwentarz Czartoryskich nie mówi nic o winiarni, 
mo¿e to byæ zatem browar.
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Ju¿ trzeci raz nasze gimnazjum przyst¹pi³o do tej akcji 
charytatywnej, która odby³a siê dn. 17. 12. 2004r. W³aœnie ten dzieñ 
zapisa³ siê trwale w naszej pamiêci. By³ to czas sportowych 
rozgrywek i okazja do podzielenia siê z potrzebuj¹cymi dzieæmi 
pu³awskich oœrodków opiekuñczo – wychowawczych. 
Organizatorami byli nauczyciele: Joanna Kopiñska - opiekunka SK 
PCK, Katarzyna Barszcz - opiekunka SU oraz Agnieszka Franczak – 
Paæ. Nasza m³odzie¿ wykaza³a wielkie serce przynosz¹c mnóstwo 
darów. Ka¿da klasa zbiera³a artyku³y papiernicze, sanitarne, s³odycze 
i zabawki. Widaæ by³o du¿e zaanga¿owanie w gromadzenie 
wszystkich przedmiotów.

W sportowych rozgrywkach – w pi³kê siatkow¹, wziê³y udzia³ 
dru¿yny nauczycieli i uczniów klas II i III gimnazjum. W sk³ad 
dru¿yny nauczycieli weszli panowie: dyrektor gimnazjum Robert 
Polak oraz nauczyciele w-f: Wojciech Krasiñski, Andrzej Szymajda, 
Grzegorz Kozak. Kibice mieli okazjê ogl¹daæ zaciête walki 
sportowe, które zakoñczy³y siê wynikiem 3:0 dla dru¿yny 
nauczycieli.

Na spotkanie przybyli te¿ goœcie: dyrektor WODR- pan Andrzej 
Ryl oraz redaktorzy Tygodnika Powiœla.

Wyra¿amy podziêkowanie panu Andrzejowi Rylowi za 
dostarczone dary dla dzieci. Du¿e wsparcie otrzymaliœmy od pani 
dyrektor Zespo³u Szkó³, Beaty Antolak. Wszyscy nauczyciele 
wychowawcy w³¹czyli siê aktywnie w przygotowanie i przebieg 
imprezy. Zebrane dary zosta³y posegregowane i rozdzielone do 
trzech oœrodków: Oœrodka Wychowawczego im. Siostry Klary 
Staszczak OSB, Domu Dziecka i Ogniska Wychowawczego
w Pu³awach. Od wychowanków tych oœrodków otrzymaliœmy 
podziêkowania w postaci w³asnorêcznie wykonanych kartek 
œwi¹tecznych i ozdób choinkowych.

Organizowana kolejny raz akcja charytatywna da³a dowód 
zrozumienia potrzeb innych dzieci. Chcemy, aby taki rodzaj akcji by³ 
kontynuowany w kolejnych latach i bardziej aktywizowa³ nasze 
œrodowisko. Dzieliæ siê sercem z innymi to sens pracy
i zaanga¿owania w ró¿ne dziedziny ¿ycia.

Joanna Kopiñska

Staropolskim obyczajem, kiedy Nowy Rok cyfrê zmienia, wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia. 
Przy tej piêknej sposobnoœci i my ¿yczymy Wam radoœci, aby wszystkim siê darzy³o, z roku na rok 
lepiej by³o.

Du¿o zdrowia, szczêœcia, pogody ducha i wiary w lepsze jutro
 ¿yczy mieszkañcom Gminy Samorz¹d Uczniowski z Gimnazjum 

I ty mo¿esz zostaæ Œwiêtym Miko³ajem

Bêdzie punkt czy nie? - dyr. R. Polak

A oto niektóre dary zebrane w trakcie akcji: 
zeszyty – 152 szt., blok techniczny, przyrz¹dy 
geometryczne, zabawki – 29, farby, flamastry - 8, 
plastelina, kredki - 3, piórniki – 4, d³ugopisy – 50, 
o³ówki – 48, no¿yczki, myd³a – 232, proszek do 
prania – 15 kg, rêczniki – 2, pasta do zêbów – 32, 
kremy – 7, szampon – 8, s³odycze – 154.

Moje refleksje
Mia³am okazjê uczestniczyæ w przekazywaniu darów zebranych

w naszym gimnazjum. Do domów dziecka pojechaliœmy wraz
z pedagogami. Zbli¿a³y siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. To najlepszy 
czas na obdarowywanie siê prezentami. A te dzieci chyba najbardziej 
czekaj¹ na Miko³aja. Nie mog¹ liczyæ na najbli¿szych wiêc nasza 
pomoc okaza³a siê niezbêdna. Dla nich jest bardzo wa¿ne to, ¿e ktoœ 
pamiêta w³aœnie o nich, zapomnianych przez rodziców i bliskich. 
Odwiedzaj¹c taki dom zastanawiamy siê nad w³asnym losem. Wtedy 
przychodzi refleksja: czym dla nas jest rodzina? Co znaczy jej nie 
mieæ? Zaczynamy doceniaæ to, ¿e mamy rodziców, którzy troszcz¹ 
siê o nas, mamy do kogo siê przytuliæ, opowiedzieæ o swoich 
problemach, prosiæ o pomoc. Dzieci mieszkaj¹ce w domach dziecka 
s¹ sierotami. Nikt i nic nie zast¹pi im ciep³a rodzinnego. Ale w ich 
szare ¿ycie mo¿emy wnieœæ choæ trochê radoœci i os³odziæ je. 
Uwa¿am, ¿e takie akcje powinny byæ organizowane czêœciej, aby 
dzieci wiedzia³y, ¿e ktoœ o nich pamiêta i nie s¹ nam, obcym ludziom, 
obojêtne.

Sylwia Staniak kl. III b

Uwa¿am, ¿e takie akcje s¹ potrzebne. Mimo, ¿e nie zmienimy 
ca³kowicie losu nieszczêœliwych dzieci, mo¿emy podarowaæ im 
odrobinê radoœci na œwiêta. Ta akcja jest dowodem na to, ¿e warto 
organizowaæ nastêpne, bo wszyscy chcemy pomóc, choæby
w najmniejszy sposób.

Katarzyna Sykut kl. II b



Hibiskus (ró¿a chiñska) nale¿y do rodzaju drzew i krzewów 
rosn¹cych w strefie subtropikalnej. W mieszkaniach najczêœciej 
uprawian¹ odmian¹ jest Hibiscus rosa-chinensis. Do Europy 
roœlina ta zosta³a sprowadzona w XVIII w., a w tamtym czasie 
znane by³y zaledwie trzy odmiany. Obecnie jest ich bardzo 
wiele i zawsze maj¹ kwiaty jaskrawej barwy – najczêœciej 
czerwone, ¿ó³te lub pomarañczowe. W ci¹gu ostatnich lat
w sprzeda¿y pojawi³y siê dwie nowe odmiany: Weekend
i  Moonlight, które nie zrzucaj¹ p¹ków. Niew¹tpliwie zalet¹ 
chiñskiej ró¿y jest to, ¿e nieprzerwanie kwitnie od 
wczesnej wiosny a¿ do póŸnej jesieni. Aby dobrze 
ros³a, nale¿y j¹ ustawiæ w miejscu dobrze 
oœwietlonym, jednak nie s³onecznym. Najlepiej 
czuje siê na  pó³nocnym oknie. Wybieraj¹c dla 
niej miejsce nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu 
jednego okresu wegetacji mo¿e podwoiæ sw¹ 
wielkoœæ. W zwi¹zku z tym, ¿e potrzebuje 
wysokiej wilgotnoœci powietrza, nale¿y j¹ 
codziennie zraszaæ. W przeciwnym razie mog¹ 
opaœæ p¹ki. Temperatura w okresie wegetacji 
powinna wynosiæ ok. 20°C, zim¹ konieczne jest 
przestawienie jej do pomieszczenia z nieco ni¿sz¹ 
temperatur¹, ale nie ni¿sz¹ ni¿ 10°C, bo zaczn¹ opadaæ 
liœcie. Bardzo wa¿ne jest, aby nie dopuœciæ do zalania bry³y 
korzeniowej! Roœlinê nale¿y dokarmiaæ tylko w okresie 
wzrostu (tj. od marca do paŸdziernika) raz na tydzieñ nawozem 
do roœlin kwitn¹cych. Ka¿dej wiosny trzeba j¹ silnie przyci¹æ, 

przez co zapewni siê jej krzewiasty pokrój i obfite 
zawi¹zywanie p¹ków kwiatowych. Najbardziej odpowiedni¹ 
por¹ do przesadzania ró¿y jest wiosna, zaraz po ciêciu, gdy 
wznawia wzrost. Uwaga: hibiskus lepiej kwitnie w doniczce 
nieco przyciasnej. Rozmna¿aæ mo¿na j¹ za pomoc¹ sadzonek 
pêdowych, które po zanurzeniu w ukorzeniaczu sadzi siê pod 
foli¹, zapewniaj¹c temperaturê ok. 25°C i œwiat³o. Pierwsze 
kwitnienie m³odych roœlin powinno siê odbyæ jeszcze tego 
samego roku. Ró¿a chiñska mo¿e byæ stosowana jako 
uzupe³nienie kompozycji kwiatowych. £adne t³o tworzy³yby 
dla niej np. cisus, dracena, filodendron. A oto kilka porad, gdy

z roœlin¹ jest coœ nie tak:
1. Gdy ma drobne liœcie i nie kwitnie to znak, ¿e 
potrzebuje dokarmiania nawozem.

2. Gdy p¹ki opadaj¹ –  jest ma³a wilgotnoœæ 
powietrza. Nale¿y zraszaæ j¹ codziennie miêkk¹ 
wod¹ i nieco zwiêkszyæ temperaturê otoczenia.

3. Gdy opadaj¹ liœcie latem - spowodowane 
jest to nadmiernym podlewaniem, dlatego 
trzeba pozwoliæ ziemi przeschn¹æ, a potem 
oszczêdnie podlewaæ oraz zapewniæ du¿o 
œwie¿ego powietrza. Zim¹ natomiast 

przyczynia siê do tego zbyt niska temperatura
w pomieszczeniu lub zimne przeci¹gi .  

Koniecznoœci¹ jest postawienie roœliny w cieplejszym 
miejscu i jej podlewanie.

4. Gdy hibiskus wiêdnie – wówczas jest zbyt sucho i gor¹co. 
Nale¿y czêœciej podlewaæ i zraszaæ.

Ma³gorzata Stalêga
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czyli 10 zasad postêpowania s³u¿¹cych zachowaniu
i pomna¿aniu zdrowia. Na pocz¹tek dwie zasady, kolejne
w nastêpnych numerach Echa.

Zasada pierwsza
Wiedza o samym sobie
Oznacza najogólniej rzecz bior¹c, koniecznoœæ zrozumienia 

wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu
w takim stopniu, aby cz³owiek umia³ oceniæ stan swego zdrowia, 
prawid³owo interpretowaæ ró¿ne dolegliwoœci i co 
najwa¿niejsze, aby pos³uguj¹c siê t¹ wiedz¹ umia³ uprawiaæ 
strategiê zdrowego stylu ¿ycia, planowaæ i realizowaæ ró¿ne 
przedsiêwziêcia wyprzedzaj¹c chorobê, przewidywaæ, wybiegaæ 
myœl¹ w przysz³oœæ, nie tylko unikaæ choroby, ale wspomagaæ 
zdrowie. Wiedza taka, musi byæ wci¹¿ uzupe³niana, stale 
wykorzystywana w praktyce. Wiedza, a szczególnie ta, któr¹ 
konfrontujemy z praktyk¹, daje nam poczucie si³y i pewnoœci 
siebie. Tak uzyskana pewnoœæ siebie, odnosz¹ca siê do cia³a, 
przenosi siê w szerokim zakresie na psychikê, wzmacnia j¹, 
podwy¿sza stresowy próg wra¿liwoœci. Cz³owiek po prostu, byle 
czego siê nie boi. Wiedza rozjaœnia ciemnoœæ i przegania strachy. 
W ramach tej zasady d¹¿ymy do zasadniczej zmiany istoty 
kontaktu lekarz - pacjent, nauczyciel - uczeñ itp. Nie jest to ju¿ 
spotkanie, tego który wie wszystko, z tym, który nie wie nic. Jest 
to spotkanie partnerskie, podczas którego oba równorzêdne 
podmioty rozwi¹zuj¹ ró¿ne problemy. Taki cz³owiek jest lepiej 
funkcjonuj¹cym cz³onkiem spo³ecznoœci. Nic nie trac¹c
z w³asnej wolnoœci mo¿e skuteczniej pomagaæ innym. Z si³y
i pewnoœci siebie wyrasta spokój, gotowoœæ do wspó³dzia³ania, 
umiejêtnoœæ zrozumienia problemów innych, sk³onnoœæ do 
wspó³dzia³ania i kompromisów. Cz³owiek, który du¿o ma 
(bogactwo osobowoœci), chêtnie czêœæ tego co ma, odda innym. 

Dekalog Zdrowia
Zasada druga

Utrzymywanie si³ obronnych organizmu w sta³ej gotowoœci
Wywodzi siê wprost z zasady pierwszej, opiera siê bowiem na 

wiedzy. Wiemy jak funkcjonuje cia³o i jego wszystkie narz¹dy, to 
pozwala nam przewidywaæ, planowaæ, dzia³aæ. Utrzymywanie 
na wysokim poziomie bariery immunologicznej zale¿ne jest od 
œwiadomie realizowanego modelu zdrowego stylu ¿ycia,
w którym co najmniej cztery grupy dzia³añ maj¹ du¿e znaczenie
- Pierwsza, to niedopuszczenie do takich zachowañ, które 

maj¹ bezpoœredni wp³yw na obni¿enie bariery 
immunologicznej (lekomania, palenie papierosów, alkohol, 
narkotyki).

- Druga, to realizowanie takich procedur, które wzmacniaj¹ 
nasze si³y obronne. S¹ to m. in. w³aœciwe od¿ywianie, 
systematyczna aktywnoœæ fizyczna, hartowanie cia³a.

- Trzecia, to umiejêtne postêpowanie podczas ró¿nych chorób 
i dolegliwoœci, by nie tylko nie spowodowa³y niekorzystnych 
nastêpstw, ale aby wykorzystaæ je dla wzmocnienia 
organizmu. Maj¹ tu m. in. zastosowanie leki i ró¿ne techniki
z obszaru medycyny naturalnej. Wiedz¹c, ¿e ró¿ne 
dolegliwoœci s¹ dowodem tocz¹cej siê walki, z której 
zwyciêskie wyjœcie zostawia organizm wzmocniony, 
postêpujemy tak, by pomóc (ale nie zastêpowaæ) naszych si³ 
organicznych w pokonaniu choroby.

- Czwarta, to pog³êbianie umiejêtnoœci wykorzystania 
naszych si³ psychicznych. Chodzi tu o ró¿ne techniki 
autopsychoterapii. Ochrona i wzmacnianie naszych barier 
immunologicznych ma ogromne znaczenie dla cz³owieka 
zarówno w skali gatunku, jak i jednostki.

Lila Kamiñska
Medyczne Studium Zawodowe Pu³awy

Moje hobby w doniczce
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Kalendarz jest rodzajem wydawnictwa, 
zawieraj¹cym poza wykazem dni roku
i œwi¹t czêœæ informacyjn¹. Ju¿
w s t a ro¿y tnoœc i  odno towywano
w kalendarzach dni narodzin cesarzy, 
zebrañ senatu. W wiekach œrednich 
kalendarze uk³adali duchowni – zawiera³y 
one g³ównie wykazy œwiêtych i ich 
¿ywoty. Kalendarze rozrasta³y siê pod 
okiem uczonych i ku zadowoleniu 

czytelników siêga³y swymi treœciami w coraz to inne dziedziny 
wiedzy: do religii, moralnoœci, tajemnic astrologii i medycyny, 
pouczeñ gospodarskich i myœliwskich. Rozwój i rozpowszechnienie 
kalendarzy wi¹¿e siê z wynalezieniem druku. Najstarsze polskie 
kalendarze drukowane by³y w Krakowie (po ³acinie 1474, w jêzyku 
polskim 1516 przez K. Straubego). W XVI wieku kalendarze 
krakowskie s³ynê³y w ca³ej Europie. Zdarza³o siê jednak, ¿e 
krakowskich kalendarzystów zbyt ponosi³a fantazja w obliczeniach 
czasu i st¹d powsta³o powiedzenie „³¿e jak w Krakowie”.  
Kalendarze wydawane by³y te¿ w innych polskich miastach
i miasteczkach.  Mija³y wieki - na pa³ace, dwory, kantorki 
rzemieœlnicze i co bogatsze chaty sp³ywa³a coraz wiêksza 
kalendarzowa lawina. Tylko w XVIII- wiecznej Warszawie 
ukazywa³y siê kalendarze: „polityczne”, „gospodarskie”, 
„ekonomiczne”, „ciekawe”, „u¿yteczne” i wiele, wiele innych.

Kalendarze od dawien dawna s³u¿y³y swoim w³aœcicielom za 
informatory – na specjalnych pustych kartkach mo¿na by³o 
zanotowaæ kiedy urodzi³o siê dziecko, czy te¿ kiedy „stanowiono 
klacz”. Te kalendarze kupowane by³y na jarmarkach i pilnowano ich 
jak oka w g³owie. Czêsto by³y to jedyne ksiêgi w domu – zawsze 
wywi¹zywa³y siê ze swoich zadañ. Czego to one przez stulecia nie 
t³oczy³y do g³ów. Szesnastowieczny kalendarz œcienny mistrza 
Szadka z Krakowa (1525) jest zatytu³owany tak: Naznamionowanie 
dzienne miesi¹ców nowych, pe³nych, a przy tym dobrych ku krwie 
wypuszczenia, baniek, lekarstwa, szczepienia i siania etc. Ma³e 
obrazki przy niektórych dniach pokazuj¹ kiedy nale¿y upuœciæ sobie 
krew, kiedy siê ostrzyc, odstawiæ dziecko od piersi, kiedy nale¿y 
liczyæ siê z brakiem apetytu.  Ksi¹dz Franciszek Bohomolec
w swojej komedii „Ma³¿eñstwo z kalendarza” wyœmiewa³ siê
z mê¿czyzny, który chcia³ wydaæ córkê wbrew jej woli argumentuj¹c 
„…Patrz, co w dniu dzisiejszym kalendarz pisze – dziœ dobrze jest 
braæ œlub, kto chce mieæ ma³¿eñstwo pomyœlne i piêkne dzieci, 
widzisz, drugiego takiego dnia w ca³ym kalendarzu nie znajdziesz!”. 
Ale kalendarze nie tylko miesza³y w g³owach niektórych ojców. 
Kiedy w latach 1783-1786 ludzie zadrêczali siê, czy 
Europa nie rozerwie siê na dwie po³ówki ( jak to 
przepowiada³ jeden z wró¿bitów), a w Polsce 
nast¹pi³y nawet trzêsienia ziemi (jakby 
urzeczywistniaj¹c jego banialuki), ksi¹dz Karol 
Malinowski wiele zrobi³, aby w wydanych przez 
siebie „Kalendarzach Grodzieñskich” uspokoiæ 
wzburzone umys³y. Kalendarze kupowa³o siê 
oczywiœcie przed Nowym Rokiem, lecz ich 
lekturê odk³adano na spokojniejsze wieczory, 
kiedy ju¿ min¹ œwiêta Bo¿ego Narodzenia, dzieñ 
œwiêtego Szczepana, w którym godzono na 
s³u¿bê dziewki i parobków.        Potem nastawa³ 
Sylwester z wiwatami, salwami i trzaskaniem 
fornalskich batów. Sylwester pe³en wró¿b
z laniem wosku lub o³owiu, a czasem 
niebezpiecznego patrzenia w zwierciad³o,
w którym powinien ukazaæ siê przysz³y m¹¿ – a przewa¿nie 
ukazywa³ siê zwabiony diabe³ (bowiem patrzenie w lustro musia³o 
siê odbywaæ w stroju Ewy). Coraz g³oœniej dawali o sobie znaæ 
kolêdnicy, graj¹c, œpiewaj¹c, podzwaniaj¹c. Nastawa³a pora ¿yczeñ
i podarków. Nale¿a³o te¿ zatroszczyæ siê samemu, by zwabiæ do 
siebie fortunê. By³ zwyczaj podkradania s¹siadom, ¿eby we w³asnym 

Min¹³ rok, dobry rok
domu siê darzy³o – a nastêpnie oddawania w³aœcicielom, ale przez 
wykup. Na Kurpiach w Sylwestra piek³o siê z ciasta ptaszki
i zwierz¹tka – zawiesza³o siê je u powa³y na szczêœcie. W wielu 
domach szlacheckich k³adziono na stó³ œwie¿y bochen chleba oraz 
sól. Przys³aniano je bia³ym obrusem, licz¹c ¿e tych darów nie bêdzie 
brakowaæ w ci¹gu roku. Jak i dzisiaj s³ysza³o siê wszêdzie „do siego 
roku”, a kiedy ju¿ ten Nowy Rok nasta³, dawni Polacy witali siê 
s³owami „Bóg ciê stykaj” (spotykaj). W ten dzieñ ju¿ od rana 
przypadano sobie do ramion z ¿yczeniami pomyœlnoœci, szczêœcia
i ró¿nymi ¿eby-nam-siê. Z owsem w kieszeniach wêdrowano po 
s¹siadach na „podsypkê” (w niektórych wsiach ten zwyczaj siê 
zachowa³) i ju¿ od drzwi p³ynê³y s³owa:

       Na szczêœcie, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
       Aby was nie bola³a g³owa ani bok,
       Aby wam siê rodzi³a i kopi³a
       Pszenica i jarzyca, ¿ytko i wszystko,
       Abyœcie mieli w ka¿dym k¹tku po dzieci¹tku
       W stodole, w oborze, na polu – daj Bo¿e!
       Albo:
       ̄ eby wam siê rodzi³o
       ̄ ytko – jak korytko,
       Pszenica – jak rêkawica,
       Bób – jak ¿³ób,
       Owies – jak skopiec,
       Len – jak pieñ
Starym zwyczajem, który trwa³ jeszcze na pocz¹tku ubieg³ego 

wieku, aptekarze posy³ali do dworu paczuszki z czekolad¹, 
trociczkami (prêcik z wonnej masy u¿ywany do kadzenia) i wod¹ 
koloñsk¹. Ale obdarowywali nie tylko aptekarze. Królowie 
obdarowywali dworzan, gospodarze s³u¿bê, rodzice swoje pociechy. 
Wioskê, konia z rzêdem, œwiec¹c¹ brylancikami karabelê lub puchar 
z jak¹œ krzepi¹c¹ inskrypcj¹ – to mo¿na by³o dostaæ od Króla 
Jegomoœci lub Ksiêcia Pana. „Kupne” portki, koszula z lnu, buty,
a i flaszka czegoœ mocniejszego - na to móg³ liczyæ parobek, gdy trafi³ 
mu siê dobry gospodarz. A poniewa¿ ³aska pañska na pstrym koniu 
jeŸdzi – te przyjemnoœci nie odbywa³y siê bez niespodzianek. 
Sêdziwy Stañczyk zapytany kiedyœ czemu siê turbuje, choæ dwór 
Zygmunta Augusta , na którym przebywa³ raduje siê noworocznie, 
odpowiedzia³: „Dla mnie rok nienowy, bo suknie mam stare”. S³awny 
b³azen narzeka³, poniewa¿ król, niezadowolony byæ mo¿e z jakiœ jego 
pouczeñ, posk¹pi³ mu „kolêdy”. Ale przymówka zrobi³a swoje. Król 
s³ysz¹c to ulitowa³ siê i ubra³ Stañczyka od stóp do g³owy: buty, pas, 
¿upan, kontusz…

Szczodroœæ by³a nieodzowna – w³aœciwie kwit³a przez wieki. 
Niekiedy dni od Nowego Roku do Trzech Króli 

nazywano „szczodrymi”. Ale najhojniejszy by³ 
nowy Rok. Wrêczano te¿ „kolêdy” przygodnym 
winszowaczom: ¿akom, dziadusiom. ¯acy 
przychodzili nie tylko z samymi ¿yczeniami:

Moœci gospodarzu, domowy szafarzu,
Nie b¹dŸ tak ospa³y, ka¿ nam daæ gorza³y
Dobrej z alembika i do niej piernika,
Hej, kolêda! Kolêda!
Ale to by³ tylko pocz¹tek ¿¹dañ. W nastêpnych 

domagali siê: „chleba pytlowego” „mas³a do 
niego”, „kaczki do roso³u”, „sztuki miêsa z wo³u” 
itd. Dziœ nie wiemy, czy spe³niano œpiewane 
¿yczenia studentów, ale na pewno mo¿emy 
stwierdziæ, ¿e ¿acy nigdy nie odchodzili
z pustymi rêkami, a wóz który im towarzyszy³
w tych zmaganiach, ugina³ siê pracowicie od 

worków i woreczków. Dziœ chyba jesteœmy mniej hojni. Ale ¿yczymy 
sobie nawzajem dobrze i zgodzimy siê z A. Asnykiem:

S³yszycie! Pó³noc ju¿ bije,
Rok stary w mg³y siê rozwiewa,

Jak sen przepada…
Krzyczmy: rok nowy niech ¿yje!

T.D.
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Kozioro¿ec (22.12-20.01)
Saturn w tym roku zapewni Ci wiele mi³ych chwil. 

Sprawy zawodowe i osobiste bêd¹ wymagaæ od Ciebie  
konkretnych planów i postanowieñ. W tym roku rysuje 
siê przed Tob¹ ¿yciowa podró¿, ale najpierw musisz na 
ni¹ solidnie zapracowaæ. Unikaj szybkiej jazdy, bo 
mandat mo¿e czekaæ za niejednym zakrêtem. W mi³oœci 
poznasz smak cytryny, któr¹ nale¿y szybko zagryŸæ 
cukiereczkiem. Szczêœliwy dzieñ – wtorek.

Wodnik (21.01-18.02)
£atwo bujasz w chmurach i masz mnóstwo 

pomys³ów. ZejdŸ na ziemiê i przedstaw je innym, 
mo¿esz wiele zyskaæ. W pracy pojawi¹ siê nowe 
propozycje, a pieniêdzy na rozrywki i naukê Ci nie 
zabraknie, o ile nauczysz siê oszczêdnie nimi 
rozporz¹dzaæ. W sta³ych zwi¹zkach Wodniki 
przypieczêtuj¹ sw¹ mi³oœæ zarêczynami, œlubem,
a wolne Wodniki w II po³owie roku odnajd¹ pokrewn¹ 
duszê. Ogranicz jedzenie œledzików, mog¹ zaszkodziæ. 
Szczêœliwy kolor – zieleñ.

Ryby (19.02-20.03)
Rok ten rozpoœciera przed Tob¹ nowe wyzwania. 

Bêdziesz jak Kolumb – odkrywa³ Amerykê i jak don 
Kichot – walczy³ z wiatrakami. Jednak uwa¿aj, bo 
szatynka ma na Ciebie oko i bacznie Ciê obserwuje, 
¿eby przypadkiem wszystko nie zosta³o przez Ciebie 
odkryte. Ona te¿ by chcia³a mieæ w tym udzia³. Twoja 
p r a c a  z o s t a n i e  d o c e n i o n a  i  z a o w o c u j e  
nieoczekiwanymi zyskami, które spo¿ytkujesz ju¿
w wakacje. Na brak zdrowia w tym roku nie bêdziesz 
móg³ narzekaæ, bowiem Neptun dzielnie bêdzie broni³ 
Twojej dobrej kondycji.

Baran (21.03-20.04)
Twoja odwaga, zdecydowanie i inicjatywa

w dzia³aniu sprawi¹, ¿e Mars pozwoli Ci na œmia³e 
inwestycje na gie³dzie papierów wartoœciowych. Co
z tego wyniknie oka¿e siê w paŸdzierniku. Zdobêdziesz 
nowych przyjació³, a nawet wybierzesz siê w podró¿.
W czerwcu mo¿liwy awans pod warunkiem, ¿e zrobisz 
coœ znacz¹cego dla firmy. Nie licz jednak, ¿e przyjdzie 
Ci to bez trudu. W kwietniu ukochana osoba bêdzie
w stosunku do Ciebie podejrzliwa, bowiem sam do tego 
doprowadzisz. Postaraj siê czêœciej okazywaæ jej 
uczucie, np. kwiatami, czekoladkami, kolacj¹ przy 
œwiecach.

Byk (21.04-21.05)
Cierpliwoœæ, spokój i ³agodnoœæ planety Wenus 

sprawi¹, ¿e w mi³oœci bêdzie Ciê czekaæ wreszcie 
wiêcej szczêœcia i stabilizacji. Energicznie zabierzesz 
siê za realizacjê planów i marzeñ, ale uwa¿aj, bo Twój  
upór i zaborczoœæ mog¹ spowodowaæ, ¿e nic nie 
zyskasz, chocia¿ przy tym, z drugiej strony, nic nie 
stracisz. W lipcu uœmiechnie siê do Ciebie fortuna, jeœli 
zagrasz w toto-lotka. Dziêki temu poszerzy siê grono 
Twoich przyjació³ i ¿yczliwych Ci osób. Szczêœliwa 
roœlina: paprotka.

BliŸniêta (22.05-22.06)
Ciekawoœæ œwiata i ludzi spowoduje, ¿e w tym roku 

zwiedzisz niejeden zak¹tek Polski i œwiata. W trakcie 
podró¿y podbijesz niejedno serce, ale uwa¿aj zranione 
mo¿e byæ jak rozwœcieczony byk, goni¹cy za Tob¹. 
Wszystko w tym roku przyjdzie ³atwiej i szybciej, nie 
czekaj wiêc a¿ ubiegnie Ciê konkurencja. Najwiêksze 
sukcesy pisane Ci s¹ w styczniu i lipcu (w trakcie 
urlopu). Niestety nie zawsze wszystko wychodzi, 
dlatego mog¹ przydarzyæ Ci siê, w czerwcu
i listopadzie, pora¿ki i wpadki. Noœ wiêc przy sobie 
suszon¹ œliwkê.

Horoskop (z przymró¿ eniem oka) na 2005 r.

Rak ( 23.06-22.07)
W 2005 r. zdobêdziesz presti¿ i uznanie swojego 

otoczenia. Nie siadaj jednak na laurach, chocia¿ 
Ksiê¿yc, który jest Twoim patronem, bêdzie próbowa³ 
uœpiæ Twoj¹ czujnoœæ. Zdolnoœci kulinarne, jakimi siê 
niew¹tpliwie szczycisz, bêdziesz móg³ wykorzystaæ ju¿ 
w marcu i grudniu. W I po³owie roku czeka Ciê 
nieprzewidziany wydatek i bêdziesz musia³ co nieco 
uszczkn¹æ z oszczêdnoœci chowanych w skarpetce. 
Wiêcej czasu musisz poœwiêciæ domowi i rodzinie, to 
wybacz¹ Ci niejeden rodzinny nietakt.

Lew (23.07-23.08)
Dziêki Jowiszowi spróbujesz zrealizowaæ w³asne 

marzenia, jednak niech one nie bêd¹ zbyt wygórowane, 
bo nie bêdziesz w stanie ich spe³niæ. Dzia³aj szybko nie 
ogl¹daj¹c siê na innych. Dopiero w lipcu, za spraw¹ 
Saturna, zwolnisz tempo. Jest to doskona³y rok na 
za³o¿enie lub poszerzenie rodzinki, wybudowanie 
domu czy zasadzenia drzewa. Uwa¿aj na k³opoty
z w¹trob¹ i ¿o³¹dkiem, dlatego ogranicz jedzenie hot-
dogów i hamburgerów.

Panna (24.08-23.09)
Œwietny rok! Nie zabraknie Ci okazji do 

œwiêtowania. Poczucie satysfakcji i zadowolenie
z siebie nie opuszcz¹ Ciê przez ca³y rok. Burza, która 
wisia³a nad Twoim zwi¹zkiem, zniknie jak bañka 
mydlana. Na pewno pomo¿e Ci w tym romantyczny 
wieczór z kolacj¹. Nie bierz na ni¹ tylko ze sob¹ 
telefonu komórkowego. Nie zapomnij te¿ pomyœleæ
o przysz³oœci najbli¿szych, mo¿e jakaœ lokatka. 
Szczêœliwy przedmiot – ig³a ze œwi¹tecznej choinki.

Waga (24.09-23.10)
Twój wdziêk i uspo³ecznienie sprawi¹, ¿e posypi¹ siê 

oferty pracy. Sprawdzaj ka¿d¹, szczególnie t¹ us³yszan¹ 
poczt¹ pantoflow¹. Kto wie, co z tego mo¿e wynikn¹æ... 
Wy s t r z e g a j  s i ê  s w o j e g o  w y g o d n i c t w a
i niezdecydowania, bo co smaczniejsze kêski inni 
sprz¹tn¹ Ci z talerza. Twoje pomys³y, nawet te
z pogranicza science ficion znajd¹ ogólne uznanie, co 
doda Ci skrzyde³ w spe³nianiu marzeñ. Jowisz doda Ci 
odwagi. W mi³oœci stabilizacja.

Skorpion (24.10-22.11)
Ten rok u³o¿y siê dla Ciebie zgodnie z przys³owiem 

„Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, dlatego nie miej 
pretensji do nikogo, bo jak Ciê widz¹ tak Ciê pisz¹.
W 2005r. Twoje ambicje i mo¿liwoœci wzrosn¹. 
Wytrwa³oœæ, odwaga i intuicja to cechy, które pomog¹ 
Ci w realizacji planów i zamierzeñ, nawet tych 
najœmielszych. Jeœli masz sta³¹ pracê, to w marcu 
mo¿esz spróbowaæ poprosiæ szefa o podwy¿kê, ale 
tylko wtedy, gdy bêdzie w jasnym garniturze. Gdy 
bêdzie mia³ niebiesk¹ koszulê – sukces gwarantowany. 
W przeciwnym razie – nie ryzykuj. ¯yczliwoœæ 
wzglêdem innych te¿ Ci siê bêdzie op³acaæ. Szczêœliwa 
liczba: 11.

Strzelec (23.11-21.12)
Jowisz roztoczy nad Tob¹ swe skrzyd³a tak, ¿e 

wreszcie zrealizujesz swoje ambitne plany zawodowe
i rodzinne. Poznasz smak prawdziwej przyjaŸni, któr¹ 
docenisz w lipcu na wspólnym wyjeŸdzie urlopowym. 
Nie jedz frutti di mare, bo mog¹ zaszkodziæ, 
szczególnie popijane coca – col¹. Warto by³oby te¿ dla 
zdrowia zrzuciæ trochê zbêdnych kilogramów, a wiêc 
mo¿e areobic, p³ywanie. W tym roku Twoje uczuciowe 
¿ycie bêdzie kwit³o jak nigdy dot¹d, dlatego przyda³oby 
siê odœwie¿yæ swoj¹ garderobê. We wrzeœniu i grudniu 
uwa¿aj na zdrowie.

Ma³gorzata Stalêga
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18 grudnia 2004 roku byliœmy gospodarzami I Oficjalnego 
Turnieju Tang Soo Do, zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Tang Soo Do Polska. Z tej okazji mamy wiele powodów do dumy, 
choæby z tego powodu, ¿e by³a to pierwsza tego typu impreza
w Polsce! Wystarczy wspomnieæ, ¿e w USA zawody Tang Soo Do 
rozgrywane s¹ ju¿ od 1965 roku. Czêsto zadawane jest pytanie: 
dlaczego w Koñskowoli a nie, np. w Pu³awach czy w jakieœ innej 
miejscowoœci? Przyznaæ trzeba, ¿e nasza grupa jest jedn¹
z najbardziej zaawansowanych. Trenuje w niej wiele 
utalentowanych zawodniczek i zawodników. Prezes 
Stowarzyszenia Tang Soo Do Polska, Szymon Paw³owski, po 
zawodach powiedzia³ mi³e dla nas s³owa: „Zawodnicy
z Koñskowoli wyznaczaj¹ poziom, do którego inni powinni 
d¹¿yæ”. Po drugie, powodem, dla którego zdecydowaliœmy siê 
zorganizowaæ w naszej miejscowoœci Turniej, to wspania³e 
wsparcie ze strony w³adz gminy, szczególnie Pana Wójta
i miejscowych przedsiêbiorców. Niepowtarzalnej atmosfery, która 
panuje w Koñskowoli inni mog¹ nam tylko pozazdroœciæ.

W turnieju wziê³o udzia³ 80 zawodników z 10 klubów
z województw mazowieckiego i lubelskiego. Zawody rozegrano
w dwóch konkurencjach – formy oraz walki. Zawodnicy w tej 
ostatniej konkurencji byli podzieleni na kategorie wg wagi.
W walkach w Tang Soo Do walczy siê w rêkawicach bokserskich, 
ochraniaczach na nogi, kaskach, suspensorium (dla ch³opców)
a dziewczêta w ochraniaczach na piersi. W TSD dozwolone s¹ 
ciosy rêk¹ na g³owê i korpus. Kopniêcia równie¿ na g³owê i korpus. 
Najwiêksze emocje wzbudzi³a kategoria OPEN, tzn. mogli w niej 
walczyæ wszyscy zawodnicy, którzy mieli powy¿ej 18 lat. Nie by³o 
w niej podzia³u na wagê! I tak w pierwszej walce spotkali siê 
zawodnicy z ogromn¹ ró¿nic¹ wagi – jeden wa¿y³ zaledwie 65 kg, 
drugi zaœ 105! (warto nadmieniæ, i¿ wygra³ l¿ejszy!). W OPEN 
walka mia³a mieæ charakter „light-contact” (lekki kontakt), jednak 
czasem walki te wygl¹da³y na „Full – contact”. Nale¿y podkreœliæ, 
¿e w tej konkurencji mo¿na kopaæ w nogi, tzw. „Low Kick”.

Zawodnicy oprócz pucharów, medali, dyplomów i plakatów 
dostali nagrody rzeczowe, by³ to sprzêt do uprawiania sztuki walki. 
Pula nagród wynios³a 2500 z³. na wszystkie kategorie. Nagrody 
by³y mo¿liwe dziêki sponsorom, którym serdecznie dziêkujê: Panu 
Grzegorzowi Kurowskiemu, Mi³os³awowi Skwarkowi, 
Romanowi Cholewie, Piotrowi Dêbskiemu i Jerzemu 
Owczarzowi. Bardzo wdziêczni jesteœmy Drukarni „Elko”, która 
bezp³atnie wydrukowa³a dla nas przepiêkne plakaty i dyplomy dla 
wszystkich zawodników. Nieoceniona by³a pomoc Wójta Gminy 
Koñskowola Pana Stanis³awa Go³êbiowskiego, który obj¹³ Turniej 
honorowym patronatem. Od samego pocz¹tku wspiera³ nasz¹ 
akcjê oraz ufundowa³ nagrody dla jednej z kategorii. I to w³aœnie 

Pan Wójt otworzy³ nasze zawody, wykonuj¹c „pierwsze ³amanie 
deski” - serdeczne gratulacje za odwagê. Dziêkujemy te¿ naszym 
p a t r o n o m  m e d i a l n y m :  f i r m i e  „ E u r o  –  L e x ”  
(www.konskowola.com) i redakcjom „Tygodnika Powiœla”
i oczywiœcie „Echa Koñskowoli”, które od wielu lat pomagaj¹ 
promowaæ nasz¹ Sztukê Walki. Jesteœmy ogromnie wdziêczni Pani 
Dyrektor Zespo³u Szkó³ mgr Beacie Antolak za udostêpnienie 
obiektów szkolnych,  Pani Krystynie Szarawarskiej, która s³u¿y³a 
pomoc¹ medyczn¹ i Pani Sylwii Sykut za skrupulatne notowanie 
wyników i oczywiœcie naszym zawodników, którzy oprócz tego, ¿e 
dzielnie walczyli, to poœwiêcili du¿o czasu na przygotowania do 
imprezy.

Nastêpny Turniej Tang Soo Do na wiosnê w Pionkach, do 
którego ju¿ teraz siê przygotowujemy.

Poni¿ej przedstawiamy wyniki naszych zawodników
z  K o ñ s k o w o l i  i  P u ³ a w  ( c a ³ e  z e s t a w i e n i e  n a  
www.tangsoodopolska.republika.pl) :

Formy
Grupa I
II Sebastian Chudzik, Koñskowola.
Grupa II
II. Beata Kafka, Pu³awy;
III. £ukasz Skowronek, Pu³awy.
Grupa VI
I. Ma³gorzata Sykut, Koñskowola; III Leszek Smolak, 

Koñskowola
Grupa VII
I. Mateusz Skowronek, Koñskowola; III Aneta Szarawarska, 

Koñskowola.

Walki
Grupa III
I. Kamil Patkowski, Pu³awy; II. Damian Sobolewski, Pu³awy.
Grupa V
II. Mateusz Skowronek, Koñskowola.
Grupa VI
I. Ma³gorzata Sykut, Koñskowola; II. Aneta Szarawarska, 

Koñskowola; III. Maria Owczarz Koñskowola.
Grupa IX
I. Olga Kozak, Koñskowola;
II. Izabela Kozak, Koñskowola.

Serdecznie pozdrawiam i ¿yczê wszystkim Czytelnikom wielu 
sukcesów w 2005 roku.

Marcin Kostyra Trener Tang Soo Do

I Oficjalny Turniej Tang Soo Do

Pierwsze ³amanie deski w wykonaniu wójta S. Go³êbiowskiego Z takim zaanga¿owaniem walczy³y dziewczêta
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

HELLER JOSEPH – „Paragraf 23”. To nie pomy³ka! 
„Paragraf 23” to zupe³nie nowa ksi¹¿ka – wybór opowiadañ, 
które autor s³ynnego „Paragrafu 22” napisa³ w latach 40, 50,
i 60, które ukszta³towa³y jego talent prozatorski. Czêœæ z nich 
by³a wczeœniej publikowana w czasopismach, ¿adne natomiast 
w formie ksi¹¿kowej. Niniejsza edycja, zawieraj¹ca 18 nowel, 
sztukê sceniczn¹ „Proces Clevingera” i 5 esejów, to 
niew¹tpliwie wielkie wydarzenie literackie. Na kartach ksi¹¿ki 
jeszcze raz o¿ywaj¹ postacie ukochane przez czytelników. 
Pierwsza scena „Paragrafu 22” rozgrywa siê w szpitalu. Ale 
jak Yossarin tam trafi³? OdpowiedŸ przynosi opowiadanie 
„Yossarin ocala³”, w którym pojawia siê szalony instruktor 
gimnastyki Rogoff i jego genialne metody trenowania kadetów. 
Inni bohaterowie krótkich utworów Hellera, jak chocia¿by 
nowelki „Ju¿ ciê nie kocham”, s¹ nie mniej zdesperowani ni¿ 
bohaterowie jego kultowej powieœci, ale pozbawieni pewnej 
dozy ob³êdu.

TOMASZ  LIS – od 1 wrzeœnia 2004 roku pracuje
w telewizji Polsat, gdzie odpowiada za sprawy programowe. 
W c z e œ n i e j  b y ³  w s p ó ³ t w ó r c ¹  –  p r e z e n t e r e m
i wydawc¹ Faktów w TVN, korespondentem TP w USA, 
sprawozdawc¹ sejmowym i prowadz¹cym Wiadomoœci
w Programie I Telewizji Polskiej. Jest autorem ksi¹¿ek: „Jak to 
siê robi w Ameryce”, „Zawód korespondent”, „List
z Ameryki”. Wydana w 2003 roku ksi¹¿ka „Co z t¹ Polsk¹” sta³a 
siê bestsellerem, przekraczaj¹c nak³ad 100 000. „Nie tylko 
fakty” – to ksi¹¿ka o piêtnastu fascynuj¹cych latachw historii 
Polski i piêtnastu niezwyk³ych latach w ¿yciu autora. Pisze
w niej o rzeczach znanych, ale i o tym, czego prawie nikt nie 
wiedzia³ i o czym nikt (albo prawie nikt) nie s³ysza³. O Polsce,
o telewizji, o TVP, o TVN, o….Wystarczy. Autor ma nadziejê, 
¿e sami pañstwo przeczytaj¹, o czym jeszcze.

NICHOLAS  SPARKS – „Œlub”. Wilson Lewis, wziêty, 
dobrze prosperuj¹cy prawnik, ma siebie za przyk³adnego mê¿a
i ojca. Nie mo¿e zrozumieæ, dlaczego stosunki
z dzieæmi i ¿on¹ uk³adaj¹ mu siê coraz gorzej – a¿ do chwili, gdy 
zapomina o dwudziestej dziewi¹tej rocznicy œlubu. Postanawia 
siê zmieniæ, bior¹c przyk³ad ze swego teœcia, Noaha Calhouna, 
którego szczêœliwy zwi¹zek mi³osny z Nelmie trwa³ 
piêædziesi¹t lat. Wilson jest pewien swojej mi³oœci do Jane i wie, 
¿e pragnie j¹ odzyskaæ. Nie tylko nie zapomni o kolejnej 
rocznicy ma³¿eñstwa – ma³o tego, postara siê, by by³o to 
naprawdê wyj¹tkowe wydarzenie. Tymczasem córka oznajmia, 
¿e w dniu, w którym przypada rocznica œlubu rodziców, sama 
chce wzi¹æ œlub…

lek. med.

Anna Ró¿yñska-Polak
specjalista pediatra

Specjalistyczny
Gabinet Pediatryczny

Stara Wieœ 140
(dojazd od ul. Ró¿anej)

889-20-33

0 602 78-78-51

Nie musicie ju¿ jechaæ do Pu³aw. Wystarczy przyjœæ do 
Gminnego Centrum Informacji w Koñskowoli (które mieœci 
siê w Oœrodku Kultury przy ul. Lubelskiej 93), gdzie 
uzyskacie informacje na temat aktualnych ofert pracy 
zgromadzonych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Pu³awach. 
Pracownicy poinformuj¹ równie¿ o wszelkich wymaganiach, 
które powinna spe³niaæ osoba ubiegaj¹ca siê o dane miejsce 
pracy.

Suszek W³adys³awa 76 Chrz¹chówek
Kozak Janina 84 Sielce
Wiejak Boles³aw 72 Koñskowola
Kozio³ Aleksander 84 Stara Wieœ
Ciupa Marianna 83 Sielce
Kozak Marianna 55 Chrz¹chów
Sadurski Wojciech 70 Koñskowola
Wiejak Bronis³aw 89 Koñskowola
Kuta Józef Szczepan 77 Skowieszyn
£ucjanek Ma³gorzata 79 Skowieszyn

Uwaga poszukuj¹cy pracy!

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 15

UWAGA!!!

Dopisz do ksi¹¿eczki telefonicznej:
Œwiêch Jan - Stara Wieœ  tel. 881 69 10



„Tchnienie” - zespó³ poezji œpiewanej

„Uœmiech” - zespó³ dzieciêcy

„Œpiewaj¹cy Seniorzy”

Orkiestra dêta M³odzie¿owy zespó³ wokalny

Karatecy

Kabaret „Onufry”

Zespó³ EKG
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