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Poloneza czas zacz¹æ – uczniowie klasy V Szko³y Podstawowej w Koñskowoli,
w trakcie uroczystoœci patriotycznych z okazji
215 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

„Uliczka w Koñskowoli” –
obraz Aleksandry Lewtak-Borowiec
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czerwiec

Jolanta (15.06) – imiæ ýeñskie niejasnego pochodzenia. 
Niektórzy wywodzà je z jæzyka greckiego – oznaczaùoby kwiat 
fioùka, inni z jæzyków germañskich, a wtedy znaczyùoby lipa, tarcza 
lipowa. W úredniowieczu wystæpowaùo czæsto we Frankonii,
a w Polsce nosiùa je ksiæýna Jolanta z Wægier, ýona Bolesùawa 
Poboýnego z rodu Piastów. Odkàd policzonà zostaùa w poczet 
bùogosùawionych (beatyfikowana w 1827 r.) imiæ to zaczæto 
nadawaã dziewczynkom. Jednak prawdziwà popularnoúã zyskaùo 
w drugiej poùowie XX wieku.

Jolanty to kobiety z wielkim opanowaniem, pozwalajàcym 
stawiaã czoùo trudnym sytuacjom. Cenià cnoty, szanujà dobre 
obyczaje. Sà bardzo staùe w przekonaniach, pewne swego ideaùu, 
lubià prowadziã dyskusje na temat ludzkich sùabostek, wiary oraz 
polityki. Skùonne radziã innym jak majà postæpowaã, ale same rad 
nigdy nie przyjmujà. Majà skrupulatny sposób myúlenia, dokùadny 
charakter, a swoje cele realizujà niemal z naukowà dokùadnoúcià. 
Cenià sielankæ rodzinnà, kochajà dzieci i mæýa. Nie uznajà 
rozwodów.

Jan (22, 24.06) – imiæ to przywædrowaùo z ziemi izraelskiej, a po 
hebrajsku brzmiaùo „Johohanan”, co znaczy „ Jahwe (Bóg) jest 
ùaskaw”. Wedùug Biblii imiæ to nosili: Jan Chrzciciel i Jan 
Ewangelista. Nosiùo je równieý dwudziestu trzech (jako Jan)
i dwóch (Jan Paweù) papieýy. Úwiætych i bùogosùawionych o tym 
imieniu jest prawie trzystu, wiæc Janowie mogliby prawie co dzieñ 
mieã imieniny. Jednak dwóch Janów jest najwaýniejszych. Warto 
przyjrzeã siæ postaci úw. Jana Chrzciciela, który jest wzorem dla 
wszystkich Janów, którzy przyszli i przyjdà po nim. Ýyù nietypowo 
jak gdyby „nie z tego úwiata”, przebywaù na pustyni z dala od miast 
ówczesnej cywilizacji. Odziewaù siæ w skóry, nosiù dùugie wùosy, 
ýywiù siæ szarañczà i miodem dzikich pszczóù. Jako pustelnik 
odrzucajàcy postæp cywilizacji jest poúrednikiem miædzy úwiatem 
ludzi a úwiatem dzikiej przyrody. Ekologowie mogliby go uznaã za 
swego patrona. Mógùby teý byã patronem buntowników
i anarchistów, jako ýe bezkompromisowo sprzeciwiù siæ 
niegodziwoúciom  tyrana Heroda.

Wielka musiaùa byã jego moc, nabyta poprzez samotne modlitwy 
i posty, skoro sam Jezus Chrystus zwróciù siæ do niego po 
wtajemniczenia (chrzest). Úw. Jan Chrzciciel zostaù uwiæziony
i úciæty. Wedùug Mateusza Ewangelisty, staùo siæ to za sprawà 
piæknej przybranej córki Heroda, Salome, która w zamian za swój 
taniec zaýàdaùa gùowy Jana na cynowej misie. Drugi - úw. Jan 
Ewangelista, napisaù najbardziej wzniosùà i mistycznà opowieúã
o ýyciu i zmartwychwstaniu Jezusa, a takýe natchnionà ksiægæ, 
Apokalipsæ, czyli wizjæ koñca úwiata i nastania Królestwa Boýego. 
Jeúli Janowie upodabniajà siæ do swoich patronów, to ci 
obchodzàcy imieniny 24 czerwca, powinni byã samotnikami 
szukajàcymi wùasnych úcieýek i urodzonymi buntownikami. Za to 
Janowie majàcy swoje úwiæto 27 grudnia powinni mieã talent 
literacki i zdolnoúã siægania wyobraênià w przyszùoúã.

«Gdy czerwiec z burzami – staw rybny, a las grzybny.

«Czerwiec na maju zwykle siæ wzoruje, jego pluchy, pogody, 

czæsto naúladuje.

«Gdy czerwiec chùodem i wodà szafuje, to zwykle rok caùy 

popsuje.

«Wanda (23.06) z Janem (24.06) wianki puszczajà na wodzie

i wspólnie radzà o ýniwnej pogodzie.

«Gdy úwiæty Jan ùàkæ kosi, lada baba deszcz uprosi.

Tegoroczne uroczystoúci zwiàzane z obchodami Dni 
Koñskowoli zostaùy zaplanowane na dwa dni, tj. 17 i 18 czerwca. 
Wypeùnione bædà, jak zwykle, licznymi atrakcjami, które mamy 
nadziejæ zaspokojà oczekiwania odbiorców. W zwiàzku z tym, ýe 
nasza gmina w tym roku doùàczyùa do grona organizatorów
III Ogólnopolskiego Festiwalu Tañców Lubelskich „Godel 2006”, 
na naszej scenie bædziemy mogli podziwiaã wysokiej klasy zespoùy 
taneczne.

W programie:
17 czerwca – sobota
9.00 – Gminny Turniej Koszykówki o Puchary Dyr. GOK

i Gimnazjum (sala gimnastyczna)
13.00 – Finaù XIII Konkursu Wiedzy o Koñskowoli

(sala widowiskowa w GOK)
15.00 – Úladami naszych przodków - zwiedzanie Koñskowoli 

pod kierunkiem przewodnika PTTK Doroty Chyl 
(zbiórka przed budynkiem GOK)

17.00 – Wernisaý VI Wystawy Twórczoúci Rodzimych Artystów 
(dolna sala w GOK)

18 czerwca – niedziela
13.00 – Uroczysta sesja Rady Gminy (sala widowiskowa GOK). 

W programie sesji m.in.:
- Spotkanie autorskie z poetkà ludowà Zuzannà Spasówkà
- „Uczta u Nerona” - widowisko w wyk. mùodzieýy Zespoùu 

Szkóù w Koñskowoli
14.45 – Barwny korowód ulicami Koñskowoli

FESTYN RODZINNY Z GWIAZDAMI
na placu wystawowym LODR

15.00 – Otwarcie festynu - przekazanie kluczy Zagùobie
15.10 – Koncert Orkiestry Dætej
15.50 – Chodzonego czas zaczàã - dzieci z Przedszkola 

Gminnego
16.00 – „Ten blask” – dzieciæcy zespóù wokalny „Uúmiech”

i zespóù poezji úpiewanej „Tchnienie”
16.20 – Czar minionych przebojów - „Úpiewajàcy Seniorzy”
16.40 – Wystæp  zespoùu tañca towarzyskiego
17.00 – Koncert Zespoùu Pieúni i Tañca Uniwersytetu 

Warszawskiego „Warszawianka”
18.00 – Pokaz gimnastyki akrobatycznej w wyk. mùodzieýy

z Gimnazjum
18.30 – Koncert Góralskiego Zespoùu Pieúni i Tañca „Jodeùka”

z Radziechów
19.30 – „Jak wyginæli królewicze” – teatrzyk w wyk. rodziców 

przedszkolaków
20.00 – Koncert Zespoùu Pieúni i Tañca „Wisùa” z Pùocka
21.00 – „O rety, rety” – premierowy program kabaretu „Onufry”
21.30 – Zabawa taneczna – gra zespóù EKG

W trakcie festynu, na specjalnie zorganizowanym stoisku, 
przeprowadzane bædà konsultacje z mieszkañcami Koñskowoli
w sprawie przywrócenia praw miejskich.

Serdecznie zapraszamy.

DNI KOÑSKOWOLI ’ 2006Wszystkim Ojcom i Tatusiom,

z okazji Ich Úwiæta, szczere ýyczenia 

wszelkiej pomyúlnoúci oraz powodów 

do dumy z córek i synów -

 skùada Redakcja



Oddajàc do ràk czytelników ten tom, 
pragniemy „ocaliã od zapomnienia”
i utrwaliã to, co w twórczoúci Pani 
Zuzanny Spasówki najcenniejsze. 
Szczerze pragniemy równieý, aby 
wierszy, które wyszùy spod pióra naszej 
rodzimej poetki, nie spotkaù los, jaki 
przewidziaùa im sama autorka
w utworze „Moje wiersze”. Niech bædà 
czytane uroczyúcie tak, jak innych 
tysiàce! Niech nie pozostanà nieznane! 
Niech nie zginà! Sà tego warte.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie 
autorskie z Panià Spasówkà, które 
bædzie miaùo miejsce 18 czerwca, 
podczas uroczystej sesji Rady Gminy. 
S p o t k a n i e  b æ d z i e  o k a z j à  d o  
przedstawienia samej poetki jak 
równieý do zaprezentowania Jej 
wierszy.

Tomik bædzie moýna nabyã w trakcie festynu rodzinnego
w tym samym dniu.

Boýenna Furtak
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W dniu 1 kwietnia 2006 r. weszùa w ýycie ustawa o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napædowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379 
z 2006 r.), oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49.

INFORMUJEMY ÝE:
1.Zwrot podatku akcyzowego przysùuguje producentowi 

rolnemu (osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce 
organizacyjnej nie bædàcej osobà prawnà) bædàcemu 
posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym, na którym prowadzona jest 
dziaùalnoúã rolnicza.

2.Wnioski bædzie moýna skùadaã od 1 wrzeúnia 2006 r. do
30 wrzeúnia 2006 r.

3.Podstawà do zwrotu akcyzy bædà faktury VAT zgodne
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usùug 
(oryginaùy lub potwierdzone kopie), wystawione od dnia
1 stycznia 2006 r. Faktury muszà byã wystawione imiennie 
na rolnika.

4.Limit zwrotu podatku akcyzowego jest zaleýny od 
powierzchni posiadanych uýytków  rolnych wg stanu na 
dzieñ 1 kwietnia danego roku oraz stawki zwrotu na 1 litr 
oleju napædowego, którà ustali Rada Ministrów w drodze 
rozporzàdzenia.

Wniosek powinien zawieraã:
* imiæ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwæ, 

siedzibæ i adres producenta rolnego,
* numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, 

jeýeli zostaù nadany,
* numer ewidencyjny PESEL albo numer dowodu osobistego 

lub innego dokumentu potwierdzajàcego toýsamoúã 
producenta rolnego oraz nazwæ organu, który wydaù 
dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobà 
fizycznà,

* oúwiadczenie o powierzchni uýytków rolnych, poùoýonych 
na obszarze gminy, do której wójta jest skùadany wniosek
o zwrot podatku,

* pisemnà zgodæ pozostaùych wspóùposiadaczy, jeýeli 
producent rolny jest wspóùposiadaczem gruntów 
gospodarstwa rolnego,

* numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot 
podatku nastàpi w formie przelewu.

Informacje dodatkowe.
Producent rolny, który pobraù zwrot podatku nienaleýnie lub 

w nadmiernej wysokoúci bædzie obowiàzany do jego zwrotu 
wraz z odsetkami.

W latach nastæpnych wnioski o zwrot podatku wraz
z fakturami VAT bædà skùadane w terminach:
* od dnia1 marca do dnia 31 marca,
* od dnia 1 wrzeúnia do dnia 30 wrzeúnia danego roku.

W przyszùoúci zwrot podatku bædzie przyznawany za okres 
6 miesiæcy poprzedzajàcych miesiàc zùoýenia wniosku
o zwrot podatku.

W przypadku zaistniaùych zmian rolnicy bædà o nich 
informowani za poúrednictwem „Echa Koñskowoli”.

Informacjæ opracowaùa Sekretarz Gminy
Stanisùawa Noworolnik

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !!!

Zuzanna Spasówka

***

Jak Ciæ nie kochaã, Ziemio Ojczysta,
tryskajàca rumieñcem kaliny,
pachnàca kwiatem koniczyny.
Ziemio uúwiæcona krwià i ùzà.
Ptaki odwieczne psalmy Ci úpiewajà,
drzewa siæ kùaniajà,
kùosy pocaùunki skùadajà,
wiatr pieszczotà gùadzi,
sùoñce promienie rzuca obficie,
czyni úwiat ciepùym, miùym,
uwesela ýycie.

Jak Ciæ nie kochaã, Ziemio Ojczysta – 
sùowa zawarte w treúci prezentowanego 
wiersza,  stanowià motto caùej  
twórczoúci poetyckiej Pani Zuzanny 
Spasówki, poetki ludowej z Poýoga Starego. Zostaùy równieý 
wybrane na tytuù tomiku  wydanego przez Gminny Oúrodek 
Kultury w czerwcu tego roku. Jeszcze „ciepùy” zbiór wierszy, 
zostanie zaprezentowany w trakcie tegorocznych Dni 
Koñskowoli.

Jak Ciê nie kochaæ, Ziemio Ojczysta
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- W ostatnich latach zakres zadañ realizowanych przez 
GOPS zostaù znacznie rozszerzony, przypomnijmy zatem te 
zadania.

- Oúrodek Pomocy dziaùa w obszarze dwóch elementów 
polityki spoùecznej pañstwa: pomocy spoùecznej i úwiadczeñ 
rodzinnych. Realizuje zadania wynikajàce nie tylko z ustawy
o pomocy spoùecznej, ale równieý z ustawy o úwiadczeniach 
rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz dodatkach 
mieszkaniowych. Naleýy w tym miejscu odróýniã formy pomocy 
oraz rodzaje úwiadczeñ realizowane przez Oúrodek, jak równieý 
to, ýe „pomoc spoùeczna” nie jest toýsama „z opiekà spoùecznà”.

Pomoc spoùeczna jest instytucjà polityki spoùecznej pañstwa 
majàcà na celu umoýliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciæýenie trudnych sytuacji ýyciowych, których nie sà one 
w stanie pokonaã wykorzystujàc wùasne uprawnienia, zasoby
i moýliwoúci. Udzielanie wsparcia nie powinno jednak nigdy 
prowadziã do przejmowania na staùe uprawnieñ i obowiàzków 
tych, którzy otrzymujà pomoc. Nikogo bowiem nie naleýy 
wyræczaã z jego naturalnych zadañ, które jest w stanie sam 
wykonywaã. Jest to ,,pomoc dla samopomocy”, a wiæc pomoc, 
która ma na celu doprowadzenie do usamodzielnienia, a nie do 
wyuczenia bezradnoúci.

Funkcjonujàce w spoùeczeñstwie sformuùowanie ,, opieka 
spoùeczna’’ moýe dawaã wraýenie brania przez instytucje 
pomocowe peùnej odpowiedzialnoúci za podopiecznych. Pomoc 
spoùeczna pomaga, wspiera, wyznacza kierunki, uczestniczy
w rozwiàzywaniu  problemów i we wszystkich swych 
dz ia ù an iach  dàýy  do  p rzezwyc iæýen ia  t rudnoúc i
i usamodzielnienia siæ beneficjentów.

- Wobec tego jakiego rodzaju pomoc úwiadczy placówka
w zakresie pomocy spoùecznej?

- Formy pomocy spoùecznej moýna podzieliã na trzy grupy: 
pracæ socjalnà, pomoc materialnà i usùugowà.

Praca socjalna jest bardzo istotnà formà pomocy, to dziaùalnoúã 
zawodowa, której celem jest takie pokierowanie rodzinà, aby 
mogùa samodzielnie funkcjonowaã w úrodowisku. Pracownicy 
socjalni czæsto okreúlani sà jako ,,zawodowi pomocnicy’’ – 
pomagajàcy innym rozwiàzywaã problemy, asystujàc przy 
zdobywaniu úrodków, wspierajàc w czasach kryzysu i uùatwiajàc 
zaspakajanie potrzeb.

Pomoc materialna, rzeczowa – to doraêne úwiadczenia nie 
rozwiàzujàce problemu do koñca. Jest ona úwiadczona w postaci:

- zasiùków okresowych dla rodzin nie posiadajàcych 
wystarczajàcych dochodów, gùównie z powodu braku 
moýliwoúci zatrudnienia;

- zasiùków celowych na zaspokojenie niezbædnych potrzeb 
bytowych (leczenie, opaù, odzieý, opùacanie pobytu dziecka
w placówce oúwiatowo – wychowawczej, pokrycie straty 
powstaùej w wyniku klæski ýywioùowej lub zdarzenia losowego);

- zasiùków przyznawanych w celu ekonomicznego 

Kto jest kim w Koñskowoli

Krzysztof Bartuzi
Kierownik Gminnego Oúrodka Pomocy Spoùecznej

Lat 30. Rdzenny mieszkaniec Starej Wsi. Magister politologii, absolwent 

Wydziaùu Politologii UMCS w Lublinie. Ukoñczyù Europejskie Studium 

Samorzàdowe oraz Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy 

Spoùecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Pracæ w Oúrodku Pomocy Spoùecznej w Koñskowoli rozpoczàù w styczniu 

2003 r. na stanowisku pracownika socjalnego, nastæpnie inspektora

ds. úwiadczeñ rodzinnych, a w wyniku konkursu od kwietnia br. peùni 

funkcjæ kierownika Oúrodka.

usamodzielnienia;
- sprawiania pogrzebu osobom bezdomnym;
- pomocy rzeczowej w postaci odzieýy, leków, opaùu;
- doýywiania dzieci oraz zapewnienia posiùku osobom go 

pozbawionym.
Ta ostatnia pomoc materialna wynika z wieloletniego 

programu rzàdowego ,,Pomoc pañstwa w zakresie doýywiania’’. 
Celem tego programu jest równieý dùugofalowe dziaùanie
w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i mùodzieýy poprzez 
ograniczenie zjawiska niedoýywienia oraz upowszechnianie 
zdrowego stylu ýywienia.

Innà formæ pomocy stanowià usùugi opiekuñcze dla osób, które 
z powodu wieku lub stanu zdrowia wymagajà pomocy osób 
drugich, a rodzina nie ma moýliwoúci ich zapewniã.

- O jakie úwiadczenia rodzinne moýna siæ ubiegaã
w Oúrodku?

- Ustawa o úwiadczeniach rodzinnych, która weszùa w ýycie
1 maja 2004r., wprowadziùa  nowy element zabezpieczenia 
spoùecznego dla rodzin. Oprócz znanego wczeúniej zasiùku 
rodzinnego, wprowadziùa szereg dodatków, tj.: dodatek z tytuùu 
urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, ksztaùcenia i rehabilitacji 
dziecka niepeùnosprawnego, rozpoczæcia roku szkolnego, 
wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego i innych.

Oúrodek Pomocy przyznaje i  wypùaca te úwiadczenia jak  
równieý úwiadczenia pielægnacyjne oraz zasiùki pielægnacyjne.

W 2005 r. przyznano úwiadczenia dla 650 rodzin z terenu 
naszej gminy, tj. dla okoùo 30 % mieszkañców. W bieýàcym roku 
liczba úwiadczeniobiorców zwiækszy siæ w wyniku zmian 
ustawowych.

- Jak siæ Pan odnalazù na obecnym stanowisku i jakie plany 
wiàýe Pan z tà jednostkà?

- W Oúrodku Pomocy pracujæ trzy lata, przez ten czas zdàýyùem 
poznaã specyfikæ i problemy úrodowisk, do których skierowana 
jest polityka spoùeczna pañstwa. Kierowanie Oúrodkiem chcæ 
oprzeã na strategii rozwiàzywania problemów spoùecznych,
a szczególny nacisk w mojej pracy chcæ poùoýyã na wspóùpracæ ze 
úrodowiskiem lokalnym, w tym takýe z organizacjami 
pozarzàdowymi i instytucjami. Chciaùbym równieý propagowaã 
takie formy pracy, które przyczyniùyby siæ do usamodzielnienia 
rodzin i zapobiegaùyby uzaleýnieniu ich od pomocy spoùecznej. 
Zamierzam podejmowaã dziaùania nakierowane na pozyskiwanie 
funduszy europejskich i realizowanie programów na rzecz 
integracji ze úrodowiskiem grup marginalizowanych.  

- Ýyczàc pomyúlnej realizacji planów, dziækujæ za rozmowæ.

Rozmawiaùa Boýenna Furtak



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 5

Encyklopedia Powszechna Gutenberga prebendæ definiuje jako 
wydzielony majàtek koúcielny, przychody z którego przypadajà 
okreúlonym osobom duchownym.

W Koñskowoli spotykamy równieý podobne wydzielone 
majàtki, fundatorzy których zmierzali do zapewnienia dla siebie 
lub swoich bliskich posùugi duchowej. Najczæúciej do 
obowiàzków duchownego, korzystajàcego z dochodów prebendy 
naleýaùo modliã siæ za zmarùych przedstawicieli danego rodu.

Naleýy zaznaczyã, ýe w przypadku koúcioùa farnego
w Koñskowoli, w charakterze wydzielonego majàtku 
wystæpowaùa najczæúciej okreúlona suma pieniædzy, zapisywana 
na okreúlonych nieruchomoúciach, wùaúciciel których obowiàzany 
byù – w zamian za jej przyjæcie – wypùacaã rocznie okreúlonà 
umownie sumæ wprost koúcioùowi. Osiàgane w ten sposób 
dochody z prebendy stanowiùy ofiaræ w intencji modlitw za 
fundatorów.

W 1619 r. Stanisùaw Ýyrzyñski z Ýyrzyna i Lakowic zapisaù
w testamencie kwotæ 4 tysiæcy zùotych, zabezpieczonà na 
kamienicy rajcy lubelskiego Jana Szembeka. Z tej sumy 500 
zùotych naleýne byùy koúcioùowi farnemu w Koñskowoli, gdzie 
spoczæùy doczesne szczàtki jego matki – Zofii z Korytnicy 
Ýyrzyñskiej oraz 125 zùotych szpitalowi przy koúciele úw. Anny. 
Na mocy testamentu oraz umowy z wùaúcicielem kamienicy, 
kaýdy kolejny jej wùaúciciel obowiàzany byù pùaciã od tych kwot 
co roku okreúlony czynsz. Dochody w ten sposób wpùywajàce na 
rzecz parafii i szpitala w Koñskowoli stanowiùy ofiaræ za modùy
w intencji Zofii Ýyrzyñskiej. Ksiàdz Stanisùaw Lisowicz (zm. po 
1633) miaù jednak problemy, ýeby odzyskaã kwoty naleýne 
szpitalowi, kolejni wùaúciciele kamienicy nie byli bowiem skùonni 
pùaciã tego czynszu. Jakkolwiek Lisowicz w „Inwentarzach 
Apparatów…” z 1633 r. ostrzega kolejnych proboszczów przed 
przyjmowaniem kwot zapisanych na dobrach mieszczañskich, 
jako czæsto przechodzàcych z ràk do ràk, losy kolejnych zapisów 
potwierdzajà, ýe pewnoúci nie moýna byùo mieã takýe
w przypadku majàtków naleýàcych do magnaterii.

W 1691 r. kwotæ 9000 tysiæcy zùotych zapisaù koúcioùowi 
farnemu w Koñskowoli tutejszy proboszcz, Mikoùaj Delpacy 
herbu Gozdawa. Suma ta zostaùa zapisana na dobrach Ùæczna,
w zamian za co kaýdy wùaúciciel tego miasta obowiàzany byù 
rocznie pùaciã parafii koñskowolskiej czynsz w wysokoúci ok. 5% 
tej kwoty. Jednak regularne uiszczanie naleýnych parafii sum 
napotykaùo na problemy. W 1728 r. Stanisùaw Mateusz Rzewuski, 
hetman wielki koronny zobowiàzaù siæ wobec ówczesnego 
proboszcza koñskowolskiego, Andrzeja Tucciego, do pùacenia
w dwóch rocznych ratach odsetek od kwoty zapisanej przez 
Mikoùaja Delpacego. Ugoda ta – nawet jeýeli faktycznie byùa 
realizowana, to niezbyt dùugo. Juý z roku 1730 pochodzà 
dokumenty úwiadczàce o tym, ýe Tucci zmuszony byù wytoczyã 
proces o zalegùe sumy. Proces wygraù, ale Ludwika Rzewuska, 
wdowa po hetmanie, odwoùaùa siæ do Trybunaùu Koronnego. 
Tucci, majàc úwiadomoúã, ýe wykorzystujàc swoje wpùywy moýe 
odwlekaã wydanie wyroku przez wiele lat, korzystajàc z mediacji 
Aleksandry i Michaùa Stanisùawa Kurnatowskich, zaproponowaù 
Rzewuskiej ugodæ, w zwiàzku z którà miaùaby ona zapùaciã 
tytuùem zalegùych sum 2 tysiàce zùotych. Spór sàdowy o zalegùe 
kwoty trwaù jeszcze kilka lat (co najmniej do 1739 r., z którego 
pochodzà kolejne dokumenty), w czasie których potwierdziùy siæ 
obawy ksiædza Tucciego, odnoszàce siæ do stronniczoúci 
urzædników sàdowych.

Po úmierci Zofii z Opaliñskich Lubomirskiej, dnia 19 sierpnia 
1675 r., ówczesny wùaúciciel Koñskowoli, Stanisùaw Herakliusz 
Lubomirski ufundowaù tzw. prebendæ Lubomirskich. Zapisaù on 
kwotæ 5 tysiæcy zùotych na rzecz majàtku Oleksów, w zamian za 
roczny czynsz na rzecz tej prebendy. Z dochodów w ten sposób 
uzyskanych pùacone byùo uposaýenie ksiædza prebendarza. Jego 
obowiàzki precyzyjnie okreúlaù dokument, wydany przez 
Lubomirskiego. Prebendarz byù obowiàzany po pierwsze - „aby
X. Proboszczowi byù posùuszny” i we wszystkim pomagaù, po 
drugie – aby w czasie wielkanocnym prowadziù spowiedê, po 
trzecie wreszcie – obowiàzany byù prowadziã naboýeñstwa za 

Prebendy przy koœciele farnym w Koñskowoli w XVII/XVIII w.
duszæ zmarùej Zofii. Kaýdego tygodnia miaù odprawiaã trzy msze: 
we wtorki mszæ úpiewanà „Rekwialnà”, oraz dwie msze
„o Najúwiætszej Maryi Pannie Wniebowziæcia”. Kaýdego roku,
w rocznicæ úmierci Zofii Lubomirskiej prebendarz odprawiaù mszæ 
úpiewanà.

Równieý i w przypadku prebendy Lubomirskich, dochody
z czynszu od zapisanej przez ksiæcia Lubomirskiego kwoty nie 
dochodziùy regularnie. Jeszcze za ýycia Lubomirskiego wskazanà 
kwotæ przeniesiono na dobra Korytnicæ, Kobylnicæ i Strychów, zaú 
przed 1780 r. na miasto Maciejowice, naleýàce wówczas do 
Potockich. Jak zapisano w inwentarzu, „Z którego kapitaùu 
X.Prebendarz choã póùczwarta od sta prowizyja, a nie moýe in toto 
[w caùoúci] odebraã (…). Dla prebendarza Lubomirski nakazaù 
wystawiã murowany budynek mieszkalny oraz budynki 
gospodarcze: stajniæ, oboræ, wozowniæ i pomieszczenie 
uýytkowane jako spichlerz.

W roku 1676, za zgodà Lubomirskiego jako dziedzica 
Koñskowoli, prebendæ ufundowaù Krzysztof Suchodolski. 
Wzorem wùaúciciela miasta, zapisaù na jej potrzeby 5 tysiæcy 
zùotych, zabezpieczonych na mieúcie Kurowie. Obowiàzkiem 
ksiædza prebendarza byùo modliã siæ za fundatorów – Krzysztofa
i Katarzynæ Suchodolskich. Akt ustanowienia prebendy 
Suchodolskich wyraênie wzorowany jest na wczeúniejszym 
dokumencie Lubomirskiego. Najwaýniejszà róýnicà byùo to, ýe 
Suchodolscy ufundowali takýe szpital przy koúciele farnym. Dla 
prebendarza wzniesiono murowany budynek mieszkalny, a na 
potrzeby jego gospodarstwa wystawiono drewniany, kryty sùomà 
budynek, mieszczàcy oboræ, stajniæ i wozowniæ. Do dziú nie jest 
jasne, dlaczego wùaúnie w Koñskowoli ufundowali prebendæ
i nastæpnie zostali pochowani Suchodolscy. Wydaje siæ, ýe byli oni 
zwiàzani – w nieznany nam jeszcze sposób – z tutejszym 
proboszczem, Gasparem Szulcem. Ten bowiem ufundowaù 
kolejnà prebendæ – tak zwanà Róýañcowà. Na jej utrzymanie 
przeznaczyù kwotæ tysiàca zùotych, które zapisaù razem
z 5 tysiàcami Suchodolskich na dobrach miasta Kurów. Oprócz 
odsetek od tej kwoty, ksiàdz Szulc zapisaù prebendzie pole oraz 
ùàczæ na Mùynkach. Obowiàzkiem duchownego dzierýàcego 
prebendæ Róýañcowà byùo odprawianie dwóch mszy w miesiàcu 
za duszæ ksiædza Szulca oraz propagowanie odmawiania róýañca. 
Oprócz tego winien on uczestniczyã w odprawianiu mszy w úwiæta 
maryjne.

W 1739 w Warszawie, ksiæýna Maria Zofia z Sieniawskich 
Czartoryska wyraziùa zgodæ na ustanowienie kolejnej – chyba 
najwiækszej z dotychczasowych – prebendy. Jej fundatorem byù 
Tomasz Witkowski, ùowczy Czerniechowski, jak siæ wydaje 
przyjaciel Sieniawskich i Czartoryskich. Za zgodà Czartoryskiej 
zapisaù na poùowie miasta Koñskowoli oraz folwarku 
koñskowolskim sumæ 7500 zùotych (majàtek na owe czasy 
ogromny), w zamian za co wùaúciciele miasta zobowiàzali siæ 
wypùacaã koúcioùowi farnemu rocznie odsetki od tej sumy
w wysokoúci 6,2%. Naleýna z tego tytuùu kwota stanowiùa ofiaræ 
za modlitwy, jakie mieli sprawowaã tzw. ksiæýa mansionarze. Co 
úroda miaùa byã odprawiana msza w intencji Jana i Katarzyny 
Druýbackich oraz Konstancji Anny Witkowskiej, zmarùej w wieku 
ok. 4 lat córki fundatora. W kaýdà sobotæ miaùa byã odprawiana 
msza úpiewana do Najúwiætszej Maryi Panny za fundatorów i ich 
dzieci oraz za wszystkich zmarùych z tego rodu. Oprócz tego 
cztery razy do roku w wyznaczone dni miaùy byã odprawiane 
úpiewane msze „rekwialne” (ze úpiewem „Requiem”). O tym, jak 
znaczna byùa to prebenda úwiadczy fakt, ýe z dochodów pùynàcych 
jako procent od kwoty zapisanej na mieúcie i folwarku, 
utrzymywano dwóch ksiæýy „mansionarzów” oraz dwóch 
„koúcielnych”, którzy winni pomagaã przy úpiewie w czasie 
wskazanych mszy. Akt erekcyjny tej prebendy zostaù 
zaakceptowany w 1740 r. w Krakowie przez Michaùa z Granowa 
Wodzickiego, Dziekana i Oficjaùa Generalnego biskupstwa 
krakowskiego.

Wiæcej informacji na stronie Fary Koñskowolskiej: 
www.konskowola.eu 

Przemysùaw Pytlak



9 maja obchodzimy Dzieñ Unii Europejskiej. Uczniowie
i nauczyciele Szkoùy Podstawowej w Koñskowoli 
przygotowywali siæ do tego úwiæta przez kilka tygodni. Aby 
zachæciã mùodzieý do poznania kultury, tradycji, historii
i zabytków krajów czùonkowskich UE, zostaùy zorganizowane 
konkursy:  plastyczne  i  wiedzy o krajach UE.
W konkursie plastycznym uczniowie prezentowali plakaty, 
albumy i makiety ciekawych miejsc charakterystycznych dla 
poszczególnych krajów. Konkurs wiedzy obejmowaù szeroki 
zakres informacji dotyczàcych geografii, historii i kultury 
pañstw naleýàcych do UE oraz podstawowe informacje na 
temat struktury i symboli UE.

Pierwszy etap – szkolny wyùoniù najlepszych znawców UE, 
którzy przystàpili do II Gminnego Konkursu Wiedzy
o Krajach UE w formie telewizyjnej gry „Jeden z Dziesiæciu”. 
Odbyù siæ on 9 maja, w Dniu Unii Europejskiej.

Po wyùonieniu laureatów i poczæstunku przygotowanym 
przez rodziców odbyùa siæ czæúã artystyczna. Inscenizacja pt. 
„Bliýej Europy” przybliýyùa wszystkim uczniom naszej 
szkoùy kilka pañstw UE w sposób prosty, wesoùy, z duýà 
iloúcià muzyki i tañców. Program ten zaprezentowali 
uczniowie klasy Va i Vc. Po wystæpie laureaci konkursów 
otrzymali dyplomy i nagrody ksiàýkowe, które ufundowaùa 
pani mgr Beata Antolak, dyrektor Zespoùu Szkóù
w Koñskowoli. 

Laureaci II Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach UE:
I miejsce - Ùukasz Ruùka, kl. Va, SP w Koñskowoli
II miejsce - Michaù Dæbek, kl. VIa, SP w Koñskowoli
III miejsce - Arkadiusz Kowalik, kl. Va, SP w Koñskowoli
IV miejsce - Ùukasz Kozak, kl.VI, SP w Poýogu
Wyróýnienia: Karol Bieniek, kl.VI, SP w Chrzàchowie

Karol Kozak, kl.VI, SP w Chrzàchowie
Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce - Darek Madej, kl. VI b, SP w Koñskowoli
Wyróýnienia: Aleksandra Kufel, kl. VI b, SP w Koñskowoli

Paweù Góralski, kl. VI b, SP w Koñskowoli
Ùukasz Szczotka, kl. VI b, SP w Koñskowoli

Wszystkim finalistom gratulujemy i ýyczymy kolejnych 
sukcesów.

Pragniemy podziækowaã paniom Annie Kaczmarskiej
i Beacie Gryka za pomoc w przygotowaniu Dnia Unii 
Europejskiej.

Organizatorzy: Izabela Bochniak wychowawca kl. Vc
Jolanta Zawadzka wychowawca kl. Va
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Spóêniony prezent dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 
przygotowaùa Biblioteka Publiczna. W dniu 5 czerwca 2006 r. 
o godz. 10.30, w sali kinowej GOK w Koñskowoli zebraùy siæ 
dzieci z Przedszkola Gminnego na spotkaniu z „pisarkà-
wróýkà”, panià Wiolettà Piaseckà. Pisarka urodziùa siæ
w Elblàgu, zadebiutowaùa w 1999 roku ksiàýkà „Zaczarowana 
Kraina Bajek”. W 2003 r. wydaùa seriæ piæciu ksiàýek
p.t. Baúnie Wioletty Piaseckiej, w skùad której wchodzà: 
„Zaczarowane bàbelki”, „Bajka na dobranoc”, „Dwie 
Maùgosie”, „Bajka o królewnie”, „Szeúã ýyczeñ Natalki”. 
Seria ta rozrosùa siæ juý do trzynastu ksiàýek. Pani Wioletta jest 
równieý autorkà baúniowej biografii Hansa Christiana 
Andersena „W poszukiwaniu szczæúcia”. W swe bajki wkùada 
serce i duszæ. Opowieúci urzekajà prostotà stylu i fabuùy,
a jednoczeúnie gùæbià refleksji. Dodajà dzieciom pewnoúci 
siebie, wiary w swoje moýliwoúci, sprawiajà, ýe dzieci wierzà 
w realizacjæ swoich marzeñ. U nas pisarka zjawiùa siæ 
przebrana w strój wróýki. Na palcu jej ræki lúniù bùækitny, 
magiczny pierúcieñ speùniajàcy ýyczenia. Dzieci byùy 
zafascynowane, ýywioùowo reagowaùy, chætnie odpowiadaùy 
na zadawane przez wróýkæ pytania. Przez godzinæ las ràk 
powiewaù w górze, kaýde z dzieci chciaùo zabraã gùos, zadaã 
pytanie np.: czy pani úpi w nocy, czy pani je saùatæ ze úmietanà, 
czy pani jada kolacjæ, a úniadanie? Jak twierdzi autorka jest 
jeszcze bardzo mùodà, bo 36 letnià wróýkà, ale pragnie by 
chociaý jedna z jej bajek znana byùa za 100 lat, tak jak baúnie 
Andersena, które przetrwaùy we wszystkich dzieciæcych
i dorosùych sercach do dziú.

Po spotkaniu dzieci oblegaùy pisarkæ, rozmawiaùy z nià
i zwierzaùy siæ. Oczywiúcie wszystkie dotykaùy pierúcienia, 
wierzàc w speùnienie swych pragnieñ. Magii spotkania 
dopeùniùa i przypieczætowaùa speùnienie dzieciæcych marzeñ - 
wspólna fotografia z wróýkà.

br

Pisarka – wró¿ka BLIfl EJ EUROPY



Dwa œwiêta: Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka, s¹ okazj¹ do 
uroczystego obchodzenia Œwiêta Rodziny, które kilka lat temu 
zainaugurowa³o, i podtrzymuje tradycjê do dziœ, Przedszkole 
Gminne w Koñskowoli. Ca³e rodziny wszystkich dzieci 
uczêszczaj¹cych do przedszkola w Koñskowoli, a wiêc babcie, 
dziadkowie, rodzice i dzieci, spotka³y siê 3 czerwca na placu 
zabaw przy przedszkolu. Przedpo³udnie wype³ni³y weso³e 
zabawy, gry i konkursy. W po³udnie zaœ wszyscy przeszli na salê 
widowiskow¹ Oœrodka Kultury. Po mi³ych i ciep³ych s³owach 
pani dyrektor Anny Próchniak na temat rodziny, na scenê 
wkroczy³y dzieci, debiutuj¹ce w roli tancerzy. „Gaik”
i „Chodzony” wzbudzi³y wielkie owacje, tym bardziej, ¿e dzieci 
wyst¹pi³y w nowych, prosto spod ig³y strojach ludowych, 
zakupionych przez przedszkole przy wsparciu sponsorów.

„Brzydkie kacz¹tko” - teatrzyk w wykonaniu dzieci, to kolejny 
punkt imprezy, który zachwyca³ goœci. Tradycyjnie ju¿ na tê 
uroczystoœæ przedstawienie teatralne przygotowuj¹ te¿ rodzice. 
W tym roku równie¿ nie zawiedli. „Jak wyginêli królewicze”, 
czyli mocno uwspó³czeœniona bajka na motywach „Kopciuszka”, 
rozbawi³a nie tylko dzieci, ale wszystkich goœci, w tym równie¿ 
w³adze gminy.

Parafrazuj¹c s³owa znanej piosenki o cudownych rodzicach, 
pani dyrektor podkreœli³a, ¿e przedszkole ma wielu cudownych 
przyjació³. Ta impreza potwierdzi³a to.

R.
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Powitanie

Po¿egnanie

Kolejne edycje Konkursu Recytatorskiego dowodzà, ýe 
twórcze obcowanie z dzieùami literackimi jest bardzo bliskie 
dzieciom i mùodzieýy. W szranki Turnieju Gminnego XXV juý 
Konkursu, rozgrywanego 12 maja w Gminnym Oúrodku Kultury, 
stanæùo 35 uczniów. To spotkanie z poezjà i prozà, które ma na 
c e l u  p o p u l a r y z a c j à  k u l t u r y  s ù o w a ,  ú w i a d c z y
o zamiùowaniu do czytania i mówienia literatury piæknej. Spoúród 
tej  l icznej  grupy uczestników, zdaniem jury,  aý
14 osób zasùuýyùo na nagrody i otrzymaùo je. Laureaci 
poszczególnych grup wiekowych to:

Kategoria I – III:
I nagroda – Wiktor Bielawski, SP Skowieszyn
II nagroda – Karolina Suszek, SP Poýóg
III nagroda – Paulina Skwarek, SP Skowieszyn

Kategoria IV – VI:
Dwie I nagrody – Krzysztof Górski, SP Koñskowola

Monika Aleksandrowicz, SP Koñskowola
II nagroda – Ilona Niewiadomska, SP Koñskowola
Trzy III nagrody – Kacper Kozak, SP Koñskowola

Mateusz Dùugosz, SP Koñskowola
Olga Brzozowska, SP Skowieszyn

Kategoria Gimnazjaliúci:

I nagroda – Agnieszka Karpiñska
Trzy II nagrody – Magdalena Kæsik

Agnieszka Seroka
Magdalena Krasucka

III nagroda – Joanna Karpiñska 

Piêkno mowy ojczystej

Œwiêto Rodziny

Zdobywcy I i II nagród zostali oddelegowani do Powiatowego 
Turnieju Konkursu. Miùo nam donieúã, ýe dwie spoúród naszych 
gminnych laureatek zyskaùy równieý wielkie uznanie na tym 
szczeblu. Magdalena Krasucka, bædzie nas reprezentowaã na 
Wojewódzkich Koncercie Laureatów, zaú Agnieszka Karpiñska, 
zostaùa wyróýniona.

Laureatom jeszcze raz serdecznie  gratulujemy,
a  nauczycielom,  którzy wspierajà  organizatorów
w poszukiwaniu najlepszych interpretacji dzieù mistrzów sùowa – 
dziækujemy.

Boýenna Furtak
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Rozpoczynaj¹c swoj¹ pielgrzymkê do naszej Ojczyzny 
25.05.2006r. na lotnisku Okêcie Ojciec Œwiêty Benedykt XVI 
powiedzia³, ¿e przybywa, aby „przejœæ œladami i przeœledziæ 
drogê ¿ycia swojego umi³owanego Poprzednika, S³ugi 
Bo¿ego Jana Paw³a II, od dzieciñstwa, a¿ do wyjazdu na 
niezapomniane konklawe 1978 roku”. Podkreœli³ z moc¹, ¿e 
„nie jest to tylko podró¿ sentymentalna, choæ i to ma swoje 
znaczenie, ale jest to wêdrówka wiary wpisana w misjê, jak¹ 
powierzy³ mu Pan w osobie Piotra aposto³a, który zosta³ 
powo³any, aby utwierdzaæ braci w wierze”.

A jak my prze¿yliœmy te cztery majowe dni od 25 do 28 
maja, w czasie których mogliœmy œledziæ wêdrówkê 
Benedykta XVI? Co w nas dominowa³o? Czy daliœmy siê 
ponieœæ emocjom podsycanym przez medialne przekazy? Czy 
zgodnie z wol¹ Ojca Œwiêtego umocni³a siê nasza wiara, 
mi³oœæ do Chrystusa i Koœcio³a? Nasza wiêŸ z Piotrem 
naszych czasów? Czy zapamiêtaliœmy Jego s³owa, które 
kierowa³ nie tylko do wierz¹cych? W powitalnym 
przemówieniu wyrazi³ bowiem pragnienie: „Dla tych, którym 
brak ³aski wiary, ale maj¹ serce pe³ne dobrej woli, ta wizyta 
niech bêdzie czasem braterstwa, ¿yczliwoœci i nadziei. Te 
odwieczne wartoœci cz³owieczeñstwa stanowi¹ trwa³y 
fundament pod budowê lepszego œwiata, w którym ka¿dy 
móg³by znaleŸæ dobrobyt materialny i szczêœcie duchowe”.

Ojciec Œwiêty prze¿ywa³ tê pielgrzymkê jako czas 
modlitwy oraz umacniania równie¿ swojej wiary i si³ do 
wype³niania pos³ugi Piotra. W Wadowicach wyzna³, ¿e 
przybywa do tego miejsca, gdzie „budzi³a siê i dojrzewa³a 
wiara Jana Paw³a II, aby modliæ siê o jego rych³e wyniesienie 
do chwa³y o³tarzy”. W Kalwarii Zebrzydowskiej modli³ siê za 
swojego Poprzednika, zgodnie z Jego proœb¹. Prosi³ równie¿
o modlitwê za siebie. Poleca³ siê Matce Bo¿ej – Jasnogórskiej 
i Kalwaryjskiej. Przypomnia³, ¿e Maryja jest t¹, która 
podtrzymuje wiarê aposto³ów, jego i ka¿dego z nas. 
Uœwiadomi³ nam, ¿e Jan Pawe³ II wzrasta³ w bliskiej relacji
z Maryj¹, obecn¹ w wadowickim wizerunku Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy, przed którym w czasach gimnazjalnych 
codziennie modli³ siê wraz z kolegami.

W czasie Mszy œw. na Placu Pi³sudskiego tak, jak w 1979 
roku Jan Pawe³ II, wzywa³ Ducha œw., aby „zst¹pi³ i odnowi³ 
oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Duch Prawdy, Pocieszyciel 
„jednoczy serca ludzi z Sercem Chrystusa i uzdalnia do 
mi³owania braci”. Wci¹¿ potrzebujemy odnowy: walki
z pokus¹ relatywizmu i subiektywizmu, z pokus¹ odrzucania 
trudnych, wymagaj¹cych i po ludzku niezrozumia³ych prawd 
Ewangelii, z lêkiem przed zawierzeniem siê w pe³ni 
Chrystusowi i uzgadnianiem z Jego wol¹ wszystkich naszych 
planów i pragnieñ, potrzebujemy gotowoœci odrzucenia tego, 
co jest sprzeczne z Jego mi³oœci¹.

O budowaniu na skale, któr¹ jest Chrystus i Piotr, mówi³ 
Benedykt XVI do m³odzie¿y zgromadzonej w sobotni wieczór 
na B³oniach. Tak, jak Jan Pawe³ II, pragn¹³ tego spotkania. Ju¿ 
w powitalnym przemówieniu mówi³ o tym, ¿e „nie mo¿e go 
zabrakn¹æ, gdy m³odzi zgromadz¹ siê na wieczornym 
modlitewnym czuwaniu, ¿e chêtnie spotka siê z nimi, by 
ucieszyæ siê œwiadectwem ich m³odej i ¿ywej wiary”. 
M³odzie¿ podjê³a dialog ze swoim Pasterzem, odpowiadaj¹c 
oklaskami na Jego s³owa, chocia¿ mówi³y one tak¿e o tym, ¿e 
w ¿yciu nieuchronnie bêd¹ trudnoœci. Jednak Papie¿ zachêca³, 
aby nie zra¿aæ siê przeciwnoœciami, nie baæ siê konfrontacji 
w³asnej wiary z niewiar¹ innych i byæ m¹drym w budowaniu 
domu w³asnego ¿ycia. Roztropnoœæ oznacza opieranie siê na 
solidnym fundamencie i liczenie siê z mo¿liwoœci¹ pojawienia 
siê burz. Ostrzega³, ¿e lêk przed pora¿k¹ „mo¿e zniweczyæ 
najpiêkniejsze marzenia. Mo¿e sparali¿owaæ wolê i odebraæ 

Œladami Jana Paw³a II
wiarê, ¿e istnieje dom zbudowany na skale. Mo¿e sk³oniæ do 
uwierzenia, ¿e têsknota za domem to tylko m³odzieñcze 
pragnienie, a nie projekt na ¿ycie”. Zapewnia³ m³odych, ¿e 
¿aden Piotr, „ani ten przygl¹daj¹cy siê z Domu Ojca, ani ten 
stoj¹cy przed nimi, nie wyst¹pi przeciwko nim, ale co wiêcej, 
sercem i obiema rêkami bêdzie im pomaga³ budowaæ ¿ycie na 
Chrystusie i z Chrystusem”.

Wêdrówka po œladach Jana Paw³a II zaprowadzi³a Papie¿a 
do £agiewnik. Tam Jego Poprzednik z moc¹ g³osi³ œwiatu 
orêdzie mi³osierdzia og³aszaj¹c encyklikê i ustanawiaj¹c 
Œwiêto Mi³osierdzia, a w czasie ostatniej pielgrzymki 
poœwiêci³ ³agiewnickie sanktuarium i powierzy³ œwiat 
Bo¿emu Mi³osierdziu. Tu Benedykt XVI spotka³ siê
z chorymi, cierpi¹cymi oraz z tymi, którzy ofiarnie im s³u¿¹. 
Podobnie jak Jan Pawe³ II, mówi³ o wartoœci ich cierpienia,
o tym, ¿e ucz¹ oni œwiat zawierzenia siê Bogu w najbardziej 
trudnych momentach cierpienia - krzy¿a.

Tu wypowiedzia³ równie¿ bardzo ciep³e i wzruszaj¹ce 
s³owa: „Bardzo chcia³bym przytuliæ ka¿dego i ka¿d¹ z was. 
Choæ w praktyce nie jest to mo¿liwe, w duchu przytulam was 
do serca”. Powtórzy³ je do milionów wiernych 
zgromadzonych w niedzielê na krakowskich B³oniach i przed 
telewizorami. Odpowiedzi¹ by³y gromkie oklaski, 
wyra¿aj¹ce, jak bardzo poruszy³y wiernych te proste s³owa. 
Podobnie by³o, gdy wspomina³ Jana Paw³a II i jego radoœæ
z celebrowania Mszy œw. na B³oniach, a szczególnie, gdy 
dziêkowa³ za zaproszenie do Krakowa i stwierdzi³: „Kraków 
Karola Wojty³y i Kraków Jana Paw³a II jest moim 
Krakowem”.

Mocno w sercach zapad³a wypowiedziana na koñcu homilii 
w jêzyku polskim proœba Papie¿a skierowana do wszystkich 
Polaków, aby stoj¹c na ziemi w codziennoœci stale wpatrywaæ 
siê w niebo, czyli w Chrystusa, aby ¿arliwie anga¿owaæ siê
w budowanie na ziemi Królestwa Bo¿ego, czyli Królestwa 
dobra, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i mi³osierdzia, aby 
dawaæ œwiadectwo Ewangelii przed œwiatem nios¹c nadziejê 
ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym 
wolnoœci, prawdy i pokoju, aby œwiadczyæ, ¿e Bóg jest 
mi³oœci¹ poprzez czynienie dobra bliŸniemu i troskê o dobro 
wspólne, aby dzieliæ siê wiar¹ z innymi narodami, aby siê 
modliæ za niego i trwaæ mocno w wierze, nadziei i mi³oœci.

Ja, wraz z grup¹ prawie czterdziestu osób z naszej parafii, 
mia³am szczêœcie uczestniczyæ w tej Eucharystii. Wraz
z ks. Grzegorzem oraz siostrami Angelik¹ i Kolumb¹ 
wyruszyliœmy w nocy, aby pod¹¿yæ œladami dwóch Papie¿y. 
Trudno s³owami wyraziæ nasze prze¿ycia. Jak stwierdzi³a Ola, 
jedna z najm³odszych uczestniczek naszej pielgrzymki, warto 
by³o podj¹æ trud niewyspania, zmokniêcia, chocia¿ nawet nie 
by³o siê blisko Papie¿a. Wprawdzie ogl¹danie na telebimie 
podobne jest do ogl¹dania w telewizji, to jednak duch
i atmosfera ka¿demu siê udzielaj¹ i, jak przyzna³a inna
z pielgrzymuj¹cych osób, maj¹ moc przemieniaæ serce 
cz³owieka. Wraz z papieskim b³ogos³awieñstwem zstêpuje 
Duch œw., który umacnia i daje odwagê, aby œwiadczyæ
o Chrystusie i ¿yæ Jego nauk¹.

Byliœmy poruszeni ciep³ym uœmiechem i ujmuj¹cym 
spojrzeniem Ojca Œwiêtego, serdecznymi, choæ stonowanymi, 
gestami. Stoj¹c przy barierce, która oddziela³a nas od ulicy, 
któr¹ przeje¿d¿a³, jad¹c na plac i wracaj¹c na Franciszkañsk¹, 
widzieliœmy radoœæ na jego twarzy i b³ogos³awi¹c¹ ka¿dego
z nas d³oñ.

Ks. Grzegorz mia³ szczêœcie celebrowaæ wraz z Ojcem 
Œwiêtym Eucharystiê. Udziela³ równie¿ wiernym komunii 
œwiêtej. Pami¹tk¹ tego jest puszka ze z³otym napisem
w œrodku.
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 Po Mszy œw. przeszliœmy œladami Jana Paw³a II. Byliœmy 
pod Wawelem, na Rynku, przy Koœciele Mariackim. 
Spogl¹daliœmy te¿ na „papieskie okno” na Franciszkañskiej
3 podczas, gdy Ojciec Œwiêty, odpoczywa³ po liturgii. Nie 
by³o ju¿ nas pod tym oknem, gdy dziêkowa³ za œwiadectwo 
wiary i zaprasza³ na spotkanie w Rzymie, a „jeœli Bóg pozwoli, 
w Krakowie”.

Jak Papie¿, poruszeni byliœmy œwiadectwem wiary 
m³odzie¿y, która pomimo zimna i deszczu, trwa³a na B³oniach 
na czuwaniu i modlitwie, która tak ¿ywo i gor¹co reagowa³a na 
s³owa Benedykta XVI. i, jak stwierdzi³a siostra Kolumba, 
nasza wiara siê umocni³a.

 Czêsto trudno powiedzieæ, które s³owa by³y najwa¿niejsze, 

W sobotæ 3 czerwca 2006 r., 21 absolwentów Wyýszego 
Seminarium Duchownego Archidiecezji Lubelskiej
i Wydziaùu Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
przyjæùo w Archikatedrze Lubelskiej úwiæcenia prezbiteratu. 
Wúród nich byù nasz rodak, ks. Jarosùaw Kozak.

Tradycji która mówi, ýe pierwszà swojà Mszæ Úwiætà 
neoprezbiter, czyli nowo wyúwiæcony ksiàdz, odprawia
w swojej rodzinnej parafii, staùo siæ zadoúã. W Niedzielæ 
Zesùania Ducha Úwiætego, 4 czerwca o godzinie 12.00, po 
uroczystym „opuszczeniu domu” i wprowadzeniu do 
úwiàtyni, ks. Jarosùaw pierwszy raz samodzielnie stanàù przy 
oùtarzu. Uroczysta Eucharystia poprzedzona byùa 
bùogosùawieñstwem rodziców. Nastæpnie zostaùy przekazane 
ksiædzu Prymicjantowi wyrazy radoúci i wdziæcznoúci oraz 
ýyczenia ze strony parafian. Rozpoczàù ks. proboszcz ýyczàc 
swojemu wychowankowi owocnej pracy na kapùañskim 
szlaku. Ksiàdz proboszcz dziækujàc za powoùanie Jarosùawa, 
prosiù parafian o modlitwæ w intencji nowych powoùañ
z naszej wspólnoty parafialnej.

Po ksiædzu proboszczu peùne nadziei i radoúci wierszyki 

Prymicja ksiêdza Jaros³awa
powiedziaùy dzieci, nastæpnie ministranci i sùuýba liturgiczna, 
potem mùodzieý, nasze Siostry zakonne i przedstawicielki 
Parafialnego Dzieùa Modlitwy o powoùania kapùañskie
i zakonne. Wyrazy wdziæcznoúci i ýyczenia na nowà drogæ 
ýycia wyrazili teý doroúli parafianie. Wszyscy obiecali 
modlitewne wsparcie w kapùañskim posùugiwaniu.

Swoim doúwiadczeniem wieloletniej kapùañskiej sùuýby 
podzieliù siæ z ksiædzem Prymicjantem, równieý wywodzàcy 
siæ z naszej parafii, dobrze wszystkim znany ksiàdz Praùat 
Tadeusz Pajurek. W swojej homilii przypomniaù, ýe kapùan 
musi mieã odwagæ gùosiã úwiatu prawdæ, czasem niewygodnà 
i trudnà do przyjæcia. Ýyczyù teý ks. Jarosùawowi, aby zawsze 
trwaù w miùoúci Jezusa Chrystusa i aby byù wierny Temu, który 
go namaúciù i posùaù.

Na zakoñczenie Mszy Úwiætej Prymicyjnej ksiàdz Jarosùaw 
podziækowaù wszystkim, nie ukrywajàc przy tym swojego 
wzruszenia, aý do ùez. Na mocy przywileju udzielonego przez 
Ojca Úwiætego, ksiàdz Prymicjant udzieliù wszystkim 
obecnym (kaýdemu osobiúcie) bùogosùawieñstwa 
papieskiego. Kaýdy otrzymaù teý pamiàtkowy obrazek.

Tekst i zdjêcia ks. Grzegorz Majkut

ale z pewnoœci¹ ziarno zosta³o zasiane i bêdzie wzrastaæ.
W ró¿nych chwilach, bêd¹ siê przypominaæ s³owa, gesty, 
sytuacje i bêd¹ kszta³towaæ relacjê do Boga i drugiego 
cz³owieka oraz sposób interpretacji przychodz¹cych faktów, 
niejednokrotnie bolesnych. Myœlê, ¿e nie tylko ja czêsto bêdê 
wspominaæ s³owa Benedykta XVI wypowiedziane
w warszawskiej archikatedrze, upominaj¹ce, aby nie os¹dzaæ 
pochopnie postêpowania innych, bez znajomoœci ca³ej 
prawdy, wszystkich okolicznoœci i ca³ego kontekstu 
wp³ywaj¹cego na postêpowanie naszych bliŸnich.

(Zdjêcia z pielgrzymki na str. 16).
O tym, ýe równieý ci, którzy nie mieli moýliwoúci osobiúcie 

uczestniczyã w spotkaniu z Papieýem, przeýyli mocno Jego 
pielgrzymkæ, úwiadczà wypowiedzi uczniów – pokolenia 
B16, które jest nadziejà Papieýa, Koúcioùa i úwiata.

Anna Kaczmarska

„Podobaùo mi siæ, kiedy Benedykt XVI stanàù w oknie na 
Franciszkañskiej 3. Wtedy zauwaýyùam, jak bardzo jest 
zadowolony z pobytu w Polsce. Ucieszyùam siæ, ýe tak samo, 
jak Jan Paweù II, odnosi siæ do mùodzieýy. Wyraênie moýna 
byùo odczuã jego wielkà miùoúã.”

Ola Popioùek kl. Va

„Ojcze úw.! Twoje sùowa poruszyùy mnie. Ludzie, którzy 
byli na pielgrzymce musieli przetrwaã deszcz, ale przy Tobie 
byli radoúni. Wiem, ýe byùo ci trudno spotkaã siæ z ludêmi, 
którzy byli zakùadnikami w obozie Auschwitz.”

Ola Dæbek kl. IVa



24 maja b.r., aby uczciã pamiæã o Henryku Sienkiewiczu, grupa 
naszych gimnazjalistów reprezentujàca Samorzàd Uczniowski 
udaùa siæ do miejsca narodzin autora „Quo vadis” – do Woli 
Okrzejskiej na niedalekim Podlasiu. W dworku po babci 
Sienkiewicza mieúci siæ od 1966 roku Muzeum. Mogliúmy 
osobiúcie zobaczyã liczne pamiàtki po rodzinie pisarza jak
i przedmioty naleýàce niegdyú do Sienkiewicza. Po kilku 
godzinach zwiedzania muzeum i uroczego parku wokóù niego, 
udaliúmy siæ do pobliskiego koúcioùa, w którym dwa dni po 
narodzinach Sienkiewicz otrzymaù aý cztery imiona: Henryk, 
Adam, Aleksander, Pius. W Okrzei oglàdaliúmy Kopiec – 

Pomnik. Prace przy sypaniu kopca trwaùy od 1932 r. do 1938 r. 
Braùo w nich udziaù wiele wycieczek szkolnych, organizacje 
spoùeczne i osoby indywidualne. W 1980 roku, dziæki staraniom 
dyrektora muzeum – Antoniego Cybulskiego, na szczycie kopca 
stanæùo popiersie Henryka Sienkiewicza.

Ciekawe opowieúci kustosza muzeum przybliýyùy 
uczestnikom postaã naszego patrona, jego ýycie i twórczoúã.

Maùgorzata Matraszek i Agnieszka Franczak-Paã
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Z okazji pierwszej rocznicy nadania szkole imienia 
Sienkiewicza oraz 160 rocznicy urodzin wielkiego pisarza, 
zespóù humanistów Gimnazjum w Koñskowoli przy wspóùpracy 
nauczycieli ze Szkoùy Podstawowej, przygotowaù inscenizacjæ 
opartà na powieúci „Qvo vadis”. Byùy to dwa fragmenty utworu, 
którym nadaliúmy tytuùy: „Uczta u Nerona” i „W domu 
chrzeúcijan”. Chcieliúmy w ten sposób przybliýyã uczniom
i rodzicom wybitne dzieùo Henryka Sienkiewicza, za które 
otrzymaù nagrodæ Nobla.

W maju odbyù siæ teý konkurs poúwiæcony ýyciu
i twórczoúci naszego patrona. W czasie uroczystoúci zostaùy 
wræczone nagrody ksiàýkowe. I miejsce w konkursie zdobyùa 
Paulina Pawùowska z kl. I b, II – Izabela Czarnowska z I d,
III – Jan Bernat z II b i Iga Suszek z Ib.

Fragmenty inscenizacji w wykonaniu uczniów ilustrujà zdjæcia 
ze zbiorów szkoùy.

Jako motto do naszego przedstawienia niech posùuýà sùowa, 
które sà przesùaniem dla chrzeúcijan. Mówià o spotkaniu úw. 
Piotra z Neronem. „Przez chwilæ dwaj ci ludzie patrzyli na siebie, 

9 maj – Dzieñ Patrona

� ladami naszego patrona

Pierwszego czerwca obchodziliúmy rocznicæ urodzin 
znakomitego wspóùczesnego kapùana – poety, ksiædza Jana 
Twardowskiego. W swoich wierszach pragnàù On ukazywaã
z humorem Boga i otaczajàcy úwiat.

W swojej kapùañskiej posùudze szczególnie poúwiæcaù siæ 
dzieciom. Pracowaù z niepeùnosprawnymi. Dla dzieci napisaù 
równieý wiele tomików wierszy i opowiadañ takich jak: „Zeszyt 
w kratkæ”, „Patyki i patyczki”, „Dwa osioùki”. Bardzo pragnàù 
bowiem, przybliýyã im prawdy Ewangelii w prosty i czæsto 
humorystyczny sposób.

Jego utwory dajà wiele do myúlenia równieý dorosùym. Poeta 
przypominaù sùowa Jezusa, ýe kaýdy powinien staã siæ jak 
dziecko, czyli zachowaã úwieýoúã umysùu, wciàý wierzyã
w dobro i miùoúã, nie umieã kùamaã.

Ten, który napisaù znane wszystkim sùowa: „Spieszmy siæ 
kochaã ludzi, tak szybko odchodzà”, odszedù do Domu Ojca 18 
stycznia bieýàcego roku w wieku 90 lat.

W Szkole Podstawowej w Koñskowoli 9 czerwca odbyù siæ 
gminny konkurs wiedzy o ýyciu i twórczoúci ksiædza Jana.

Anna Kaczmarska, Teresa Goùawska

nikomu zaú nie przyszùo na myúl, ýe spoglàdajà w tej minucie 
dwaj wùadcy ziemi, z których jeden minie wkrótce, jak krwawy 
sen, drugi zaú, ów starzec przybrany w prostaczà lacernæ, obejmie 
w wieczyste posiadanie úwiat i miasto.”

Genowefa Flis

Ksi¹dz Jan Twardowski - przyjaciel dzieci
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Cornelia- ksiê¿niczka czarownic
Nagle rozmowy i szepty ucichùy. Wszyscy nauczyciele wstali. 

Jedna z przedstawicielek rady pedagogicznej przemówiùa:
- Cisza! Cisza! Witam was na rozpoczæciu roku szkolnego

w naszej Szkole Magii i Czarów o nazwie „Witchestone”. Mam 
nadziejæ, ýe pierwszoroczni szybko zaaklimatyzujà siæ w naszych 
skromnych, ale za to bardzo goúcinnych progach. W tym roku szkoùa 
bædzie uczestniczyã w rozgrywkach maghokeja o puchar 
magicznych szkóù. Myúlæ, ýe nasza reprezentacja ma wielkie szanse 
na wygranà. Teraz proszæ o powstanie, dyrektor wchodzi.

W sali zapanowaùa gùæboka cisza. Dyrektor Witchestone’u byù 
podobno wielkim czarnoksiæýnikiem, któremu ýaden inny mag nie 
mógù za ýadne skarby dorównaã, nie dorastaù mu nawet do piæt. 
Cornelia spodziewaùa siæ staruszka z róýdýkà w ræku. Lecz dyrektor 
ani w jednym calu nie przypominaù postaci z jej myúli. Zza rubinowej 
kurtyny wyùoniùa siæ postaã Wergiliusza Moonlaker’a, którego 
Cornelia spotkaùa w sklepie „Abra Kadara”. Dyrektor zatrzymaù siæ 
przy niej i powiedziaù:

- Dzieñ dobry, Cornelio! Twój pobyt w szkole ma zbawienny 
wpùyw na kontynuowanie dalszej nauki dla innych czarodziejów. 
Cieszæ siæ, ýe nie wróciùaú do domu, bædziesz nam wszystkim w tej 
szkole bardzo potrzebna.

- Nie rozumiem. - powiedziaùa Cornelia.
Dyrektor podszedù do wielkiego podestu.
- Drodzy uczniowie! W tym roku stwory, zwane kædziorzakami, 

zaszùy nam porzàdnie za skóræ, kradnà wszystko, co tylko im siæ 
nasunie. Wszelkiego rodzaju biýuteria musi byã starannie ukryta, 
aby chochlik nie mógù jej znaleêã. W szkolnych lochach moýna 
spotkaã uszatki, bardzo wdziæczne stworzonka. Poznaã je moýna, jak 
sama nazwa mówi, po bardzo wielkich uszach. Jedynà ich wadà jest 
to, ýe nie moýna posiadaã ich na wùasnoúã. Kiedy tylko zwierzàtko 
domyúli siæ, ýe ma byã czyjàú wùasnoúcià, odlatuje przy pomocy 
swoich wielkich uszu i juý nie wraca. Kolejnymi stworami sà 
waleczne drewniaki. Pilnujà drzew bonsai, rosnàcych w lesie. Sok
z tego drzewa potrzebny jest do przyrzàdzenia eliksiru siùy
i dùugowiecznoúci. Kaýdy z pierwszorocznych otrzyma zùoty, duýy 
wisiorek. Medale przyznawaã bædzie profesor Roddenfire (czyt. 
Roddenfajer). Rodzaj otrzymanego medalionu úwiadczy o sile, 
màdroúci, odwadze i miùoúci jego posiadacza. Naleýy uwaýaã na 
medalion, poniewaý za jego utratæ uczeñ otrzymuje karæ. Zapraszam 
pierwszà pierwszoklasistkæ, Balbinellæ Rotgerstern.

Zdenerwowana Balbinella wystàpiùa z tùumu i usiadùa na fotelu. 
Profesor Roddenfire poùoýyù ræce na jej gùowie, po czym powiedziaù:

- Tak. Jestem tego caùkowicie pewien. Sowa!
Na sali rozlegùy siæ okrzyki i oklaski uczniów. Sowa oznaczaùa 

màdroúã. Balbinella posiadaùa talent trzeêwego myúlenia. Oprócz 
Sowy byùy jeszcze trzy rodzaje posàýków: Piorun - odwaga, Ùza - 
siùa i Serce - miùoúã. Kolejnym uczniem byù Tycliniusz. Po doúã 
dùugim namyúle wræczono mu medalion Ùzy. Ostatnià spoúród setki 
uczniów, byùa Cornelia. Sala zamilkùa. Czarownik dùugo nie mógù 
zdecydowaã, co jej przyznaã.

- Hmmm…odwaga na pewno, siùa tak, màdroúã jest, miùoúã 
oczywiúcie. Co by jej przyznaã? Juý wiem. Feniks!

Medal Feniksa dostawali tylko ci uczniowie, którzy posiadali 
wszystkie cechy magiczne. Moýna powiedzieã, ýe byli idealni. 
Jednak na sali nadal panowaùa gùæboka cisza. Dyrektor 
Witchestone’u wstaù, po czym powiedziaù:

- W caùej historii szkoùy tylko raz wræczono Feniksa. Sto 
piæãdziesiàt lat temu taki medal otrzymaùa jedna z najwiækszych 
czarownic. Cieszæ siæ, ýe Cornelia moýe otrzymaã taki zaszczyt
i mam nadziejæ, ýe w dalszych poczynaniach bædzie naúladowaã 
swojà babciæ.

- Babciæ? - zapytaùa Cornelia.
- Tà osobà, która wiele lat temu otrzymaùa Feniksa byùa Brunhilda 

Collin, twoja babcia.
Na sali rozlegùy siæ fanfary, a na twarzy Cornelii pojawiù siæ 

piækny, naturalny uúmiech. Jednak posiadanie Feniksa to nie tylko 
prawa, ale takýe wiele obowiàzków.

Po rozdaniu figur podekscytowani uczniowie rozeszli siæ do 
sypialni. Cornelia dzieliùa pokój z Balbinellà i Violin. Pomieszczenie 
byùo niewielkie. Znajdowaùo siæ na sto piæãdziesiàtym piætrze. 
Dziæki kamiennemu kominkowi wnætrze nabieraùo przyjaznej 
atmosfery. Úciany pomalowane ciepùymi barwami wspóùgraùy ze 
szklanymi lampionami. Poúciel pachnàca wanilià i blask úwiec 

nadawaùy temu pomieszczeniu duýo uroku. Dziewczynki czuùy siæ 
tam jak w niebie.

- Spójrzcie, jaki piækny widok mamy za oknem! Las, rzeka 
i...czyjaú chata. Wiecie, kto moýe tam mieszkaã? - zapytaùa  peùna 
radoúci Violin.

- Nie mam pojæcia. Wnætrze tej chaty raczej nie przypomina 
naszego pokoju - odpowiedziaùa Cornelia.

Obie dziewczynki jednoczeúnie parsknæùy úmiechem. Tylko 
Balbinella byùa wciàý powaýna:

- Ja wiem. Czytaùam, ýe mieszka tam pewien pustelnik. Wprost 
nienawidzi tej szkoùy, a tym bardziej uczniów do niej 
uczæszczajàcych.

- Wiæc dlaczego osiedliù siæ tak blisko? Przecieý to jest jeszcze 
teren szkoùy - zapytaùa wiecznie ciekawska Violin.

- Podobno kiedyú zrobiù coú zùego, o ile siæ nie mylæ to wynalazù 
jakiú eliksir, który rozprzestrzeniù siæ po caùej szkole i pozabijaù 
wielu uczniów. Zostaù wygnany i do tej pory odpracowuje swojà 
karæ. Niektórzy mówià, ýe w wolnych chwilach opracowuje plan 
zemsty i za wszelkà cenæ pragnie zdobyã szkoùæ Witchestone.
W przytulnym do tej pory pokoiku powiaùo grozà. Przypuszczenia 
Balbinelly byùy mroczne i straszne. Ýaden z profesorów nie 
wspominaù niczego o postaci zamieszkujàcej danà posiadùoúã, 
nazwanà przez mùode czarownice „Pracownià zemsty”. Cornelia 
dùugo milczaùa. Siedzàc wieczorem przy kominku myúlaùa tylko
o mieszkañcu pracowni.

- A skàd ty to wszystko wiesz? - zapytaùa Balbinellæ - Tylko nie 
mów mi, ýe z ksiàýki.

 Dziewczyna, na której policzku pokazaù siæ wielki rumieniec, 
odpowiedziaùa:

- No, z ksiàýki. Wiesz, kiedyú wypoýyczyùam z biblioteki coú 
maùego do poczytania. Chyba tylko 6 tomów.

I wyjæùa z kieszeni ogromny, purpurowy, szósty tom.
- Stek bzdur! Nie moýna mówiã czegoú opierajàc siæ tylko na 

ksiàýce! Nie wiem, za co dostaùaú Sowæ, bædàc jednoczeúnie tak 
ùatwowiernà i gùupià!

Cornelia wyrwaùa z ràk koleýanki ksiàýkæ i wrzuciùa jà wprost do 
ognia, palàcego siæ w kominku. Chciaùa zaprzestaã rozsiewania 
kolejnych kùamstw, kierowanych do mùodzieýy.

- A wiæc, pani „Inteligencjo”, niech pani udowodni mi, ýe
w pracowni nie mieszka ýaden potwór. Wtedy porozmawiamy
i zobaczymy, kto ma racjæ - oúwiadczyùa Balbina.

- Dobrze, jutro o póùnocy przed szkoùà. Tylko nie stchórz i uwaýaj 
na straýników. Bædæ czekaã.

Obie, dawne przyjacióùki, nie rozmawiaùy ze sobà przez resztæ 
wieczoru. Cornelia baùa siæ, ale nie mogùa poddaã siæ bez walki, 
musiaùa poznaã prawdæ, choãby miaùo jà to wiele kosztowaã. Po 
dùugiej, mæczàcej, peùnej przemyúleñ i zmartwieñ nocy, nastaù 
piækny, sùoneczny, zimowy poranek. Zaraz po úniadaniu wszyscy 
uczniowie poszli do szkoùy, prawie wszyscy, bo tylko jedna 
uczennica chrapaùa sobie jeszcze w swoim, miæciutkim ùóýeczku. 
Przechodzàcy chùopiec zobaczyù przez uchylone drzwi sypialni 
Corneliæ, która najwyraêniej zaspaùa. Wszedù do úrodka i obudziù jà.

- Przepraszam, mam na imiæ Karen Beens (czyt.Bins) i myúlæ, ýe 
jeýeli lekcje zaczynasz punktualnie o ósmej, to chyba zaspaùaú.

- Co takiego?! Pierwszy dzieñ szkoùy, a ja zaspaùam! Powiedz mi 
szybko, gdzie jest sala przeznaczona do lekcji rzucania uroków?

- W holu skræã w prawo, nastæpnie przejdê przez gùówny, 
najdùuýszy korytarz w lochach i wejdê po krætych schodach na drugie 
piætro, zobaczysz wielkie, ýóùte drzwi, tam odbywajà siæ lekcje 
rzucania uroków, ale myúlæ, ýe lepiej bædzie jak ciæ tam zaprowadzæ.

Zaspanana Cornelia przetarùa oczy, przemyùa zimnà wodà twarz, 
narzuciùa na siebie czarnà szatæ i razem z Karenem pobiegùa na 
lekcje. Stanæùa przed drzwiami klasy modlàc siæ o wybaczenie 
spóênienia. Dùugo nie mogùa siæ zdecydowaã na naciúniæcie klamki. 
W ostatniej chwili przypomniaùa sobie, ýe ma speùniacz marzeñ, 
darowany przez dyrektora. Wyciàgnæùa z kieszeni niewielkà 
saszetkæ i jednym ruchem ræki rzuciùa przed siebie garúã proszku, 
powtarzajàc w myúlach:

- Niech kaýdy myúli, ýe caùy czas byùam na lekcji.
Po czym pewna siebie weszùa do klasy. Nikt nie zauwaýyù jej 

karygodnego spóênienia. Lekcja toczyùa siæ swoim tempem,
a uczennica Collin bardzo aktywnie siæ w niej udzielaùa. (c.d.n.)

Joanna Suùek, kl. III d Gimnazjum w Koñskowoli
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Spoùecznoúã wiejska tworzyùa wspólnotæ, natomiast caùkiem 
odmienne ýycie w mieúcie powodowaùo, ýe jego mieszkañcy 
tworzyli úrodowisko bardzo podatne na obce wpùywy. Staùy 
dopùyw nowych ludzi zmuszaù miasta do rozwoju. Niektórzy 
przybysze osiedlali siæ tu na staùe, inni przybywali tylko po naukæ 
rzemiosùa, jeszcze inni  z okazji odbywajàcych siæ targów. 
Rzemieúlnicy mieszkajàcy w mieúcie naleýeli do korporacji 
zawodowych – cechów, kupcy do bractw kupieckich,
a czeladnicy jeszcze do innych stowarzyszeñ. Przynaleýnoúã do 
korporacji zawodowych w mieúcie byùa przymusowa. Istnienie 
organizacji cechowej usprawniaùo dziaùalnoúã wùadz miejskich, 
które w ten sposób otrzymywaùy poúrednika w kontaktach
z mieszczanami. Cechy byùy nie tylko organizacjami 
gospodarczymi, do ich obowiàzków naleýaù udziaù w obronie 
miasta. W niektórych miastach czùonkowie cechów sprawowali 
funkcje porzàdkowe. Cechy zajmowaùy siæ organizowaniem 
samopomocy. Mistrzowie wpùacali na ten cel odpowiednià 
skùadkæ, miesiæcznie lub kwartalnie. Z tych pieniædzy w razie 
úmierci lub choroby mistrza cech przysyùaù wdowie pomoc przy 
prowadzeniu warsztatu, w osobie czeladnika. Z tych pieniædzy 
niekiedy udzielano poýyczek lub zapomóg. Cech peùniù teý rolæ 
bractwa religijnego. Kaýdy cech miaù swojego patrona. 
Partycypowano w utrzymaniu koúcioùa lub kaplicy, która byùa 
poúwiæcona danemu cechowi. Urzàdzano naboýeñstwa cechowe 
i procesje koúcielne. Szczególnie waýne byùy procesje w dniu 
Boýego Ciaùa. Dla wszystkich czùonków uczestnictwo w procesji 
byùo obowiàzkowe. W czasie procesji cech wystæpowaù pod 
wspólnym sztandarem cechowym. Poszczególne cechy staraùy 
siæ wypaúã na procesjach jak najlepiej. Zabiegano o lepsze 
miejsca, wydawano rozporzàdzenia jak majà byã ubrani 
mistrzowie, a jak czeladnicy. Protestanci zrzeszeni w cechach 
wpùacali pewnà kwotæ pieniædzy za zwolnienie z katolickich 

obrzædów religijnych.
Cechy organizowaùy ýycie towarzyskie swoich czùonków. 

Specjalne przepisy wyznaczaùy kary, jeúli nastàpiùo uchybienie
w tym zakresie. Urzàdzano róýne zabawy i uczty. Mistrzowie
i czeladnicy danego cechu spotykali siæ w okreúlonych 
gospodach. Wobec dominacji mistrzów cechowych, którzy 
utrudniali usamodzielnienie siæ czeladników, gospoda byùa czæsto 
jedynym miejscem, gdzie czeladnicy czuli siæ jak u siebie.
W duýych miastach bogate cechy nie musiaùy korzystaã
z gospody, poniewaý dysponowaùy wùasnymi domami 
cechowymi. Statuty cechowe zawieraùy równieý przepisy 
dotyczàce higieny i moralnoúci. Bardzo dbano o czystoúã
i wyglàd ubrañ. Wyznaczano nawet dni, w których czeladnicy 
udawali siæ do ùaêni. Zakazywano chodzenia do domów 
publicznych. Kaýdy mistrz cechowy musiaù siæ oýeniã. Mùody 
mistrz po objæciu warsztatu miaù rok na znalezienie ýony. Jeúliby 
tego nie zrobiù, musiaùby pùaciã podatek od starokawalerstwa. 
Niektóre cechy wymagaùy przedstawienia starszyênie 
narzeczonej, od której wymagano nienagannej przeszùoúci
i wùaúciwego urodzenia.

Bardzo specyficzny charakter miaùo czùonkostwo kobiet
w cechach. Statut pozwalaù na prowadzenie warsztatu wdowom 
po majstrach oraz, w wyjàtkowych sytuacjach, córkom. Kobiety 
te nazywano siostrami cechowymi. Naleýàca do cechu kobieta 
musiaùa pùaciã skùadki, uczestniczyã w posiedzeniach majstrów, 
w ýyciu towarzyskim i religijnym. Nie wolno jej byùo sprawowaã 
urzædów cechowych. Wiele cechów nie pozwalaùo ksztaùciã 
kobietom uczniów, rzadko teý pozwalano, aby kobieta 
samodzielnie wyzwalaùa czeladnika.

Na podstawie ksiàýki Obyczaje w Polsce
oprac. T.D.

TRADYCJE RZEMIEÚLNICZE

Koñskowola, rok 1926. Cz³onkowie wznowionego Cechu Szewskiego. W górnym rzêdzie trzeci prawej (stoi) Micha³ Skwarek,
w rzêdzie œrodkowym (drugi z prawej) Stanis³aw Sikora. Zdjêcie pochodzi ze zbiorów p. Jana Podsiad³owskiego.
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Piêkny ogród 
Jeúli nie masz co pozostawiã po sobie potomnym - posadê 

chociaý dwa drzewa.

Ciæcie drzew i krzewów ozdobnych
Przyciæcie krzewów sadzonych z goùym korzeniem jest 

szczególnie waýne, poniewaý w czasie wykopywania ze 
szkóùki, korzenie zostaùy mocno zredukowane, a czæúã 
nadziemna pozostaùa w caùoúci. W tym celu naleýy wyrównaã 
te dysproporcje przez ciæcie. Przycinamy wszystkie pædy 
pozostawiajàc 2-5 pàków na kaýdym z nich. Ciæcie winno byã 
dokonane okoùo 0,5 cm nad ostatnim pàczkiem skierowanym 
na zewnàtrz krzewu. Pædy cienkie, maùo zdrewniaùe, 
uszkodzone wycinamy caùkowicie. Dla wielu osób taki zabieg 
jest szokujàcy. Sàdzà, ýe posadzona roúlina i nie przyciæta da 
lepszy efekt. Skutek jest odwrotny, prowadzàcy czæsto do nie 
przyjæcia siæ roúliny.

Mniej radykalnie przycinamy gatunki liúciaste wysadzane
z pojemników lub z bryùà ziemi. Gatunki iglaste i liúciaste 
zimozielone w zasadzie nie przycinamy, ale obowiàzkowo 
sadzimy z bryùà ziemi.

Ciæcie krzewów starszych liúciastych
Ciæcie krzewów starszych ma na celu uzyskanie obfitego 

kwitnienia, lub odpowiedniej formy (zagæszczenia).
Do celów praktycznych krzewy ozdobne z kwiatów moýna 

podzieliã na trzy grupy:
* Do pierwszej zaliczamy gatunki, które kwitnà na 

tegorocznych pædach (omýyn Dawida, hortensja, piæciornik 
krzewiasty, powojniki i inne). Przyciæte nisko na 15-30 cm nad 
ziemià, wybijà silne pædy, na koñcach których pojawià siæ 
dorodne kwiaty, przy jednoczesnej zwartej formie krzewu. Na 
nie przyciætych krzewach pojawià siæ wprawdzie kwiaty, ale 
bædà drobne, w mniejszej iloúci, a z biegiem lat z tendencjà do 
zaniku kwitnienia. Ciæcie naleýy wykonywaã corocznie, 
bardzo wczesnà wiosnà.

* Do drugiej grupy naleýy wiækszoúã krzewów i drzew 
kwitnàcych wiosnà lub wczesnym latem (forsycja, pigwowiec, 
migdaùek trójklapowy i inne). Kwiaty pojawiajà siæ na pædach 
ubiegùorocznych, czæsto przed rozwojem liúci. Zatem pàki 
kwiatowe tworzà siæ latem do jesieni. Ciæcie tych gatunków 
naleýy przeprowadziã tuý po przekwitnieniu, skracajàc pædy
o 1/3 do 3/4 ich dùugoúci.

* Do trzeciej grupy naleýà gatunki o ozdobnych kwiatach
i owocach, nie wymagajàce corocznego ciæcia (magnolia, lilak, 
oczar, jabùoñ, azalia i inne). Wykonujemy, co kilka lat ciæcie 
tzw. „odmùadzajàce”, polegajàce na wyciæciu czæúci starych 
pædów. Z wybitych mùodych silnych pædów odbudujemy nowy 
pokrój roúliny. Ciæcie odmùadzajàce ma zastosowanie dla 
wiækszoúci drzew i krzewów, i winno byã powszechniej 
stosowane. Oprócz w/w ciæcia naleýy corocznie usuwaã pædy 
chore, suche, krzyýujàce siæ, zbyt zagæszczone, przemarzniæte.

Ciæcie pnàczy
Po posadzeniu naleýy przyciàã roúliny na 20-30 cm nad 

ziemià. Ciæcie tej grupy roúlin w nastæpnych latach 
ograniczamy do usuwania pædów zarastajàcych rynny, otwory 
okienne, drzwiowe itp., lub zbyt zagæszczonych. Czynnoúci tej 
moýna dokonaã wiosnà, jak równieý w miaræ potrzeb w innym 
okresie. Ciæcie gatunków (winoroúl, a z drzew: brzoza, klon
i inne) wywoùujàce tzw. zjawisko „pùaczu”, wykonaã naleýy 
jesienià lub póênà zimà – przed ruszeniem soków, albo latem – 
tegorocznych pædów. Ogólna zasada jest – jak i u krzewów, tak 
i u pnàczy, ýe gatunki kwitnàce wczeúnie na zeszùorocznych 
pædach, przycinamy (w marcu – kwietniu) na wysokoúci 
100–200 cm. Kwitnàce na tegorocznych pædach przycinamy 
silnie, na wysokoúci 30-60 cm od podùoýa (np. clematisy).

Ciæcie iglastych i liúciastych zimozielonych
Gatunki te w zasadzie nie wymagajà ciæcia, poza drobnymi 

korektami form. Nie dotyczy to oczywiúcie nadawania 
roúlinom specjalnych figur geometrycznych, przedmiotów, 
zwierzàt, kwiatów itp., oraz strzyýonych ýywopùotów. Gatunki 
dobrze znoszàce ciæcie (tuje, cisy, bukszpan, ligustr, grab
i inne), przycinamy wczesnà wiosnà, jak i w miaræ potrzeb 
latem (czerwiec- lipiec).

Ciæcie ýywopùotów formowanych
Wyglàd ýywopùotów formowanych zaleýy od doboru 

odpowiednich gatunków, rozstawy, jakoúci gleby, ale przede 
wszystkim od ciæcia. Ciæcie ¿ywop³otów liúciastych 
zrzucajàcych liúcie na zimæ, dokonujemy tuý po posadzeniu 
(sadzone jesienià - przycinamy wiosnà). Pêdy roúlin, majàce 
nawet 1 m wysokoúci przycinamy na dùugoúã 10-15 cm od 
nasady krzewu. Takie przyciæcie powoduje wybicie licznych 
pædów od doùu. A to z kolei pozwoli na uformowanie gæstego 
ýywopùotu od samej ziemi. Nie przyciæcie krzewów, 
szczególnie wysadzonych z goùym korzeniem powoduje czæsto 
nie przyjæcie siæ roúlin, sùaby wzrost, i „dziurawy” ýywopùot od 
samej podstawy. W nastæpnych latach przycinamy pædy na 
dùugoúã 10-20 cm od ciæcia poprzedniego, doprowadzajàc 
ýywopùot do ýàdanej wysokoúci. Przy „zbliýaniu siæ” 
ýywopùotu do planowanej wysokoúci ciæcie robimy coraz 
bardziej radykalnie, aby w koñcu strzyc prawie na tej samej 
wysokoúci i szerokoúci. Odpowiednie przycinanie
w pierwszych latach decyduje czæsto o jego wyglàdzie w caùym 
okresie „ýycia” ýywopùotu. Podane dùugoúci ciæcia odnoszà siæ 
do gatunków silnie rosnàcych (ligustr, igra, grab i inne),
a nie do odmian karùowych. Zaleýnie od gatunku i siùy wzrostu 
ciæcie regularnie wykonujemy 2-3 razy w roku.

Ciæcie iglastych i zimozielonych
Z gatunkami iglastymi i zimozielonymi postæpujemy nieco 

odmiennie. W pierwszym, a czæsto i w drugim roku po 
posadzeniu nie przycinamy ich pozwalajàc im na swobodny 
wzrost. Dlatego kaýde przyciæcie powoduje wybijanie na caùej 
dùugoúci nowych, krótkich pædów, a przez to zagæszczenie siæ 
ýywopùotu. Dùugoúã, czæstotliwoúã i poræ przycinania naleýy 
dostosowaã do cech poszczególnych rodzajów, gatunków
i odmian. Szczególnie zaleca siæ ciæcie wiosenne przed 
rozpoczæciem wegetacji i latem (czerwiec – lipiec) korygujàce 
pojedyncze silne pædy.

Ýywopùoty nie formowane
Cechà ýywopùotów nie formowanych jest swobodny, 

naturalny wzrost posadzonych roúlin, pozwalajàcy, na 
przykùad, na obfite kwitnienie i owocowanie. Roúliny sadzone
w wiækszych odstæpach (0,5 – 2 m) zmniejszajà nakùady na 
zaùoýenie ýywopùotu. Moýna równieý zwiækszyã iloúã 
gatunków i odmian tworzàc mniejsze lub wiæksze „skupiny” 
dobrane siùà wzrostu, pokrojem, kolorystykà (kwiatów, 
owoców, liúci, pædów), co uatrakcyjnia ogród w róýnych 
porach roku. Ýywopùot nie formowany nie wymaga 
systematycznego, kosztownego ciæcia. Ciæcie ogranicza siæ do 
zabiegu „sanitarnego” i ewentualnie „odmùadzajàcego”. 
Roúliny nie ciæte, obficie kwitnàc, dostarczajà poýytku dla 
pszczóù, owocujàc stanowià pokarm dla ptaków. Stanowià 
równieý bardziej przyjazne miejsce lægów dla ptaków.
W podziæce za to mamy ich „koncerty” i czæúciowà ochronæ 
przed szkodnikami.

„Wadà” ýywopùotów nie formowanych jest to, ýe muszà mieã 
wiækszà przestrzeñ do rozrastania siæ niý ciæte.

iný. Lucjan Kurowski
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Wieúã, ýe utraciùem mieszkanie i jestem czùowiekiem 
bezdomnym, rozniosùa siæ lotem bùyskawicy w moim miasteczku
i poza jego granicami. Od tej pory mieszkaùem tam, gdzie 
pracowaùem. Czuùem siæ jak folwarczny wyrobnik pracujàcy za 
kiepskie wyýywienie i marnà zapùatæ, którà z wielkim buntem 
nazywaùem dziadowskà jaùmuýnà. Darùem siæ wtedy na caùà wieú, ýe 
wiæcej pieniædzy zebraùbym pod koúcioùem lub na pierwszym, 
najbiedniejszym i zapomnianym cmentarzu zaroúniætym dzikim 
gùogiem i tarninà. Kiedy zaprzestaùem swoich oskarýeñ i umilkùem, 
obiecaùem sobie, ýe wiæcej siæ nie odezwæ. Nie bædæ szarpaù 
nadaremno swojego robotniczego honoru. Wychodziùem z izby i ze 
zùoúcià trzaskaùem za sobà drzwiami. Gdy wracaùem mówiono do 
mnie, ýe takiemu pijakowi, jakim ja jestem, wcale nie powinno siæ 
pùaciã, a jeýeli juý, to niewiele, bo i tak te pieniàdze zostawiæ
w knajpie. Ze smutkiem godziùem siæ na te niewolnicze warunki 
pracy i pùacy, zùorzeczàc wszystkim moim pracodawcom. Staùem siæ 
niewolnikiem z wùasnego wyboru.

Z nadejúciem jesieni wróciùem w swoje strony. Teraz mieszkaùem, 
gdzie popadùo. Gdy miaùem pieniàdze, chætnie widzieli mnie 
koledzy u siebie. Byùem przez nich rozchwytywany. A gdy mi ich 
zabrakùo, wyganiali mnie na ulicæ. Na dodatek zùamaùem rækæ
i wówczas nie byùem juý nikomu potrzebny. Czæsto cierpiaùem 
zimno i gùód. Caùymi tygodniami siæ nie myùem. Chodziùem brudny 
i zaniedbany. Staùem siæ bezradnym czùowiekiem. Kaýdego dnia 
byùem bardziej zmæczony i odczuwaùem spadek koncentracji, który 
zadomowiù siæ u mnie na staùe. Nastaùy pierwsze mrozy i szczæúcie 
uúmiechnæùo siæ do mnie. Zamieszkaùem w starym, opuszczonym 
domu. Budynek byù typowo „muzealny” i niebezpieczny, ale w razie 
potrzeby mogùem siæ w kaýdej chwili przemieúciã. Na poczàtek 
robiùem dobrà minæ do zùej gry, ale z upùywem czasu w moim ýyciu 
zapanowaù læk i beznadzieja. Pomimo, iý rozumiaùem swoje 
dramatyczne poùoýenie to wydawaùo mi siæ, ýe nie mam wpùywu na 
rzeczywistoúã. Moje ýycie staùo siæ puste i pozbawione sensu. 
Ciàgle myúlaùem, ýe kiedy rozdawano rozum na pewno mnie wtedy 
nie byùo. Aby chociaý raz dziennie zjeúã, musiaùem mieã pieniàdze. 
Wówczas ze wstydem prosiùem o zùotówkæ lub dwie. Czasem 
otrzymywaùem coú do zjedzenia. Czæsto chodziùem do mojej 
koleýanki Ewy, którà znam od lat. Ona mnie rozumiaùa. Pieniàdze, 
których nigdy mi nie odmówiùa, pomogùy mi przetrwaã niejeden 
mroêny, zimowy dzieñ. (Dzisiaj zaprasza mnie do domu i czæstuje 
kawà, którà podaje mi w cudownej filiýance.) Aby êle na mnie nie 
patrzono, i aby poprawiã swój marny wizerunek w oczach 
napotykanych ludzi, kùaniaùem siæ im z dystynkcjà. Rudera, w której 
wegetowaùem, wkrótce zamieniùa siæ w melinæ. Codziennie 
schodziùo siæ przewaýnie to samo towarzystwo, z którym piùem 
alkohol. Jak nie byùo co wypiã, nasza grupa upodabniaùa siæ do 
gniazda rozwúcieczonych szerszeni. Czæsto nieuzasadnione 
pretensje oraz napastliwe zachowanie niektórych kumpli, byùy aý 
nazbyt widoczne. Z wùasnego doúwiadczenia wiem, ýe 
nagromadzona zùoúã, frustracja, bezradnoúã wobec wùasnego ýycia, 
znajduje ujúcie w aktach agresji wobec innych osób, najczæúciej
w stanie upojenia alkoholowego. Takie sytuacje staùy siæ chlebem 
powszednim w moim towarzystwie i byùy doúã skomplikowane, 
mogùy zakoñczyã siæ tragedià. W wyniku takich zachowañ zaczàùem 
odczuwaã izolacjæ i trudnoúci w kontaktach z ludêmi,
a w szczególnoúci z autorytetami. By chroniã siebie, dbaùem o to, by 
zadowoliã innych, nawet kosztem zatracenia swojej wùasnej 
toýsamoúci.

Po pewnym czasie miaùem juý doúã kùótni i przebywania caùymi 
tygodniami w zimnej norze z aýurowym dachem bez okien i drzwi, 
które zastæpowaùa stara, postrzæpiona, wiecznie koùyszàca siæ na 
wietrze szmata. Doúã miaùem brudnych, zawsze mokrych
i cuchnàcych rzeczy, które kiedyú byùy koùdrà i wersalkà, gdzie 
budziùem siæ z odrætwienia przysypany warstwà úniegu, zmarzniæty 
i gùodny. Wstawaùem z jednà myúlà i tylko po to, aby napiã siæ 
alkoholu. Gdy tak siedziaùem trzymajàc w ræku sùoik po dýemie 
wypeùniony do poùowy alkoholem, przyszùa mi do gùowy 
niecodzienna myúl. Przypomniaùem sobie, ýe kiedyú przeglàdajàc 
prasæ natrafiùem na pewien, wówczas dziwny dla mnie, artykuù
o czùowieku, który postanowiù zamieszkaã na cmentarzu
i w zwiàzku z tym urzàdziù sobie caùkiem komfortowe warunki 
mieszkaniowe. Swoje „gospodarstwo” wyposaýyù w bieýàcà wodæ

i pràd elektryczny. Spokojnie sobie tam mieszkaù i dopiero po 
piætnastu latach zostaù eksmitowany przez miejscowe wùadze. Co 
prawda ja takich warunków miaù nie bædæ – pomyúlaùem i jeszcze 
tego dnia poszedùem na cmentarz, a ýe tutaj dawniej czæsto 
pracowaùem, wiedziaùem, gdzie znajdujà siæ puste miejsca 
wiecznego spoczynku. Po krótkim spacerze rozpoznaùem miejsce
i zajrzaùem tam. Byùo puste i usytuowane w najrzadziej 
uczæszczanym i odwiedzanym przez ludzi sektorze, co mi 
odpowiadaùo. Gdy zapadùa noc, zabraùem ze sobà reklamówkæ,
w której miaùem sweter, koszulæ, kawaùek chleba i litr mleka.
Z caùym tym swoim majàtkiem wprowadziùem siæ do „mojego” 
nowego miejsca. Przychodziùem tam w nocy, a rano, gdy byùo 
jeszcze ciemno, wychodziùem z nadziejà, ýe nie zostanæ zauwaýony. 
Miejsce to skutecznie chroniùo mnie przed úniegiem i wúciekùym 
uderzeniem wiatru, a natæýenie mrozu ùagodziùo tylko w niewielkim 
stopniu, tym samym istniaùo ryzyko úmiertelnego wyziæbienia 
organizmu. O tym nie myúlaùem. Ostatecznie nie padaùo mi na 
gùowæ, bo od góry chroniùa mnie folia. Liczyùem na to, ýe do 
nastæpnego dnia przeýyjæ. Pewnego razu obudziù mnie dziwny haùas. 
Nie wiedziaùem gdzie jestem. Leýaùem bez ruchu i nasùuchiwaùem, 
ale nic siæ nie dziaùo. Pomyúlaùem, ýe to dudnienie spowodowaù 
przejeýdýajàcy nieopodal samochód. Pomimo, ýe mocno wytæýaùem 
wzrok nic nie widziaùem. Siægnàùem do kieszeni po zapalniczkæ.
W blasku ognia ujrzaùem maùe, caùe oszronione, betonowe 
pomieszczenie. Chociaý byùem mocno skostniaùy, to jeszcze 
bardziej zesztywniaùem. Juý wiedziaùem gdzie jestem. Byùem
w grobie. W literalnym grobie, jako jeszcze ýywy czùowiek, na 
cmentarzu wúród zmarùych. Chociaý od dwóch tygodni 
przychodziùem tu spaã i nigdy siæ nie baùem, to tym razem poczuùem 
wielki niepokój, który do reszty mnie sparaliýowaù.  Nawiedziùy 
mnie okropne myúli. A moýe ja juý nie ýyjæ i jestem duchem? A jeýeli 
ýyjæ, to czy zdobædæ siæ na wysiùek i wstanæ z tej lodowatej 
posadzki? Jeýeli juý wstanæ, to czy poradzæ sobie z betonowà pùytkà, 
którà za sobà zasunàùem? A moýe w nocy – myúlaùem dalej - 
napadaùo tyle úniegu, ýe nie bædæ w stanie nic uczyniã, aby wydostaã 
siæ z tego potrzasku? Takie myúli i róýne niedorzecznoúci podsuwaùa 
mi moja, mocno nadszarpniæta przez alkohol, wyobraênia. Te 
wszystkie okropnoúci i tæpy ból gùowy, który do nich doùàczyù, 
kùæbiùy mi siæ pod czaszkà. Wyobraziùem sobie, ýe sà to ostatnie 
chwile mojego ýycia, które mnie coraz bardziej bolaùo, tylko nie 
wiedziaùem tak dokùadnie dlaczego. Byùem przeraýony. Mimo 
wszystko pragnàùem ýyã jak nigdy dotàd. W koñcu zmobilizowaùem 
wszystko, co nazywaùem resztkà mojej úwiadomoúci i nadziei, bo
z mojej siùy fizycznej zostaùy juý tylko drzazgi, i po wielu 
nieudanych próbach opuúciùem to miejsce sùuýàce mi za mieszkanie. 
Byùem potwornie zmæczony i czuùem, ýe wszystko dokoùa mnie 
poczæùo wirowaã. Byùo ciemno. Nie wiedziaùem, czy jest to noc czy 
rano. Wzrokiem nie mogùem przebiã otaczajàcych mnie zewszàd 
ciemnoúci. Tylko snopy srebrnych iskier, nie wiedzàc skàd siæ 
wziæùy, podpowiadaùy mi, ýe jeszcze ýyjæ. Na dworze trzymaù mróz
i zimny wiatr ciàù twarz. Úlady wydeptane poprzedniego dnia byùy 
twarde jak stal i chociaý stawiaùem stopy ostroýnie, to kilkakrotnie 
upadùem. Szedùem po omacku jak úlepiec. Kiedy wreszcie 
znalazùem siæ na szosie, doznaùem uczucia ulgi. Tutaj spotkaùem 
czùowieka úpieszàcego do pracy. Zapytaùem o godzinæ
i dowiedziaùem siæ, ýe jest czwarta trzydzieúci rano. Ucieszyùem siæ. 
Nastæpnie zapytaùem - czy jest z piæã stopni mrozu, odpowiedziaù, ýe 
dwadzieúcia. Ja takiego mrozu nie czuùem. Na pytanie - skàd ja idæ, 
nie odpowiedziaùem nic. Wlokùem siæ póùprzytomny i miaùem 
wraýenie, ýe idæ z kimú pod rækæ i ten ktoú nie myúli siæ ze mnà 
rozstaã. Nie widzàc obok siebie nikogo pomyúlaùem, ýe ten ktoú to 
nikt inny jak moja wùasna úmierã. Po pewnym czasie stwierdziùem, 
ýe byùa to moja nadmierna wyobraênia, która prowadziùa mnie
w úlepà uliczkæ. Coraz bardziej opuszczaùy mnie siùy, mój stan 
psychiczny nie nadawaù siæ do najprostszego eksperymentu. 
Wiedziaùem, ýe w zastraszajàcym tempie tracæ pamiæã, a oprócz 
tego tracæ poczucie rzeczywistoúci. Miaùem przeúwiadczenie, ýe to 
byùa moja ostateczna szansa na ýycie, bo przecieý nie zamarzùem. 
Czuùem, ýe gdy jeszcze raz pójdæ tam spaã, to usnæ na wieki i nigdy
z tego miejsca nie wyjdæ, a jeýeli juý to tylko na sàd ostateczny, w co 
mocno wierzæ, ýe kiedyú dostàpiæ tej wielkiej ùaski od samego 
PANA BOGA. (c.d.n.)

AA

Z odkurzonego rêkopisu AA (ci¹g dalszy)
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

SPORT W GMINIE

TOBIASZ W. LIPNY to pracownik jednego z naszych 

uniwersytetów, ale jego zainteresowania znacznie wykraczajà 

poza uprawianà dziedzinæ naukowà. Jak sam mówi, na innych 

obszarach jest kùusownikiem – poluje co prawda bez licencji, 

ale dlatego, ýe to mu niezbædne do ýycia. Mówi teý, ýe 

najbardziej lubi wùóczyã siæ konno po lesie, a najbardziej nie 

lubi prowadziã samochodu; ale czy wszystko co mówi, musi 

byã prawdà? Nie ma natomiast wàtpliwoúci, ýe jest 

Wodnikiem, a w chiñskim horoskopie Smokiem. Ma córkæ, 

córka ma charakterek. Innym czùonkiem jego rodziny jest 

neurotyczny kot o imieniu Francis. Kot mieszka obecnie

w pewnym dwujæzycznym europejskim mieúcie.

Barocco – profesor historii sztuki odkrywa w koúcióùku

w Praszowicach Madonnæ z konwalià, nieznany obraz mistrza 

wùoskiego renesansu. Nieoczekiwanie w ýyciu Karola, 

asystenta profesora, pojawia siæ rudowùosa piæknoúã, Bibiana. 

Mùodzi ludzie nawiàzujà pùomienny romans, a sùawa 

odkrywcy arcydzieùa zatacza coraz szersze krægi. Jednak 

sielanka nie trwa dùugo; obraz i dziewczyna znikajà niemal

w tym samym czasie. I choã Madonna z konwalià wkrótce siæ 

odnajduje, dla bohaterów nie ma powrotu do bezpiecznej 

przeszùoúci. Úwiat tajemnicy, perwersji i zbrodni wciàga ich 

coraz bardziej. 

DANIELLE STEEL jest pisarkà, której ksiàýki czyta caùy 

úwiat. Opublikowaùa ponad szeúãdziesiàt powieúci

w nakùadzie ponad póù miliona egzemplarzy. Kaýda z nich 

trafiùa na listy bestsellerów, a wiele zostaùo przeniesionych na 

ekran.

To niemoýliwe – wszystko co robi Sasha mieúci siæ

w granicach konwenansu. Po úmierci mæýa, z którym byùa 

bardzo szczæúliwa, zajæùa siæ prowadzeniem i rozwojem 

paryskiej galerii  swego ojca, osiàgajàc wielki,  

miædzynarodowy sukces. Liam, jeden z najoryginalniejszych 

malarzy ostatnich lat, jest szalony, impulsywny i fascynujàcy. 

A takýe dziewiæã lat mùodszy od Sashy. Tych dwoje tak 

róýnych ludzi zderza ze sobà cud sztuki. Rodzi siæ miædzy 

nimi uczucie. Czy Sasha zdoùa ochroniã swojà reputacjæ, 

wdajàc siæ w sekretny, doúã skandaliczny romans? Czy Liam, 

który ýyje chwilà, wytrwa w zwiàzku z energicznà, 

uporzàdkowanà wùaúcicielkà galerii?

SUZANNE ABRAHAM, DEREK LLEVELYN-JONES 

– Bulimia i anoreksja. Ponad poùowa dziewczàt i kobiet 

postrzega siebie jako otyùe. Osiàgniæcie wymarzonej sylwetki 

najczæúciej powoduje odrzucenie przez nie tradycyjnych norm 

ýywieniowych. To imperatywne dàýenie czæsto prowadzi do 

konfliktu wewnætrznego, w konsekwencji zaú do rozwiniæcia 

siæ groênych w skutkach chorób, takich jak bulimia

i anoreksja. Autorzy radzà, jak bezpiecznie czuwaã nad 

prawidùowà wagà i nie popaúã w puùapkæ szkodliwego 

odchudzania siæ oraz cieszyã siæ ýyciem bez wzglædu na 

kilogramy, które nosimy w sobie.

Puchar Prezesa wrêczony

Jasiocha Stanisùaw (84) Mùynki

Wiejak Janina (83) Koñskowola

Kotelba Krzysztof (25) Koñskowola

Borzæcki Franciszek (51) Witowice

Polak Marta (51) Sielce

Boczek Henryk (73) Rudy

Figiel Genowefa (80) Chrzàchówek

Król Wacùawa (81) Koñskowola

Próchniak Jan Tadeusz (44) Sielce

W dniu 28 maja bieýàcego roku odbyù siæ zorganizowany przez KS 

„Powiúlak” Koñskowola I Otwarty Turniej Tenisa Stoùowego 

Mæýczyzn o Puchar Prezesa Klubu.

W zawodach wziæli udziaù zawodnicy z caùego regionu 

puùawskiego. W grach indywidualnych bezkonkurencyjny okazaù siæ 

Emil Matraszek. Kolejne miejsca zajæli :

II – Andrzej Sykut

III – Jacek Kæpka.

W grze deblowej zwyciæýyli – Jacek Kæpka i Andrzej Sykut

II miejsce zajæli Emil Matraszek i Piotr Matraszek

III miejsce – Leszek Matraszek i Ùukasz Úwitalski.

Arkadiusz Gaùàzka

14.04.2006
POWIÚLAK Koñskowola – AMATOR Leopoldów Rososz, 
1 : 3, bramkæ zdobyù Arkadiusz Gaùàzka

21.05.2006
POWIÚLAK Koñskowola – RUCH Ryki, 1 : 1,
br. Arkadiusz Gaùàzka

28.05.2006
POWIÚLAK Koñskowola – SEROKOMLA Janowiec, 0 : 4

04.06.2006
POWIŒLAK Koñskowola – MAZOWSZE Stê¿yca, 5 : 1
br. Arkadiusz Ga³¹zka (4), Tomasz Emanowicz

Tegoroczna, czyli IX edycja Úwiæta Róý, bædzie miaùa 

miejsce 16 lipca. Juý dziú anonsujemy, ýe w trakcie festynu 

wystàpià znani i lubiani artyúci – zespóù VOX oraz 

artystka, której nie dane byùo zaprezentowaã swego 

repertuaru dwa lata temu (z powodu awarii sieci 

elektrycznej) – Agata Werner z zespoùem.

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy na Swieto Róz
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Koñskowolanie w Sejmie
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Pani poseù Maùgorzata Sadurska (rz¹d na dole, pierwsza z prawej) oraz Zarzàd stowarzyszenia „Fara Koñskowolska” (Prezes 
Henryk Bartuzi, pierwszy z prawej), umoýliwili sporej grupie koñskowolan zwiedzenie Senatu i Sejmu RP. W poniedziaùek 5 
czerwca, w dniu kiedy parlament nie obraduje, 38-osobowa grupa wycieczkowiczów przeszùa krætymi korytarzami ogromnego 
budynku Sejmu oraz zasiadùa w ùawach dla goúci. Dane im byùo poznaã z bliska to, co zwykle oglàdajà na ekranie telewizora.

Na trasie wycieczki znalazùy siæ teý: ogród botaniczny PAN w Powsinie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

W drodze na B³onia

Oczekiwanie na spotkanie z papie¿em

  Ojciec Œwiêty Benedykt XVI pozdrowi³ równie¿ pielgrzymów z Koñskowoli

 Wzmocnieni duchowo pielgrzymi przed powrotem do domu
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