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kwiecieñ
« Kwiecieñ ziemiæ odýywia, krew w czùowieku mnoýy; dobra rzecz, 

kto siæ wtenczas purgowaã przyùoýy.

« Jeúli pada w úwiætego Wojciecha (23.04), to trzecia kopa siana na 

polu ginie.

« W dzieñ Wojciecha úwiætego ptaki przylatujà jego.

« Okoùo Jerzego ( 24.04) dokoñcz siewu swego.

« Nie jeden dzieñ ciepùy czyni wiosnæ po zimie.

Marzena (Marzenna, Marzanna) (26.04) – imiæ 
wywodzàce siæ prawdopodobnie od imienia Maùgorzata.
W Polsce zapisane od 1265r. jako Marzena, Marena, Marzenna, 
Marzanna.

Popularnoúã zyskuje dopiero po drugiej wojnie úwiatowej.
Marzeny ýyjà zwykle nieco na uboczu, z dala od úwiatowego 

gwaru. Nie sà przesadnie towarzyskie; zachowujà siæ tak jakby 
chroniùy swojà intymnoúã i odræbnoúã przed wúcibskim okiem. 
Majà mnóstwo ulubionych zakàtków, pamiàtek i innych 
szczegóùów, które pobudzajà ich fantazje, choã dla innych ludzi 
mogà byã bez znaczenia. Zainteresowania ich sà rzadkie
i elitarne. Czæsto imiæ to nadawane dziewczynie jest 
zapowiedzià talentów artystycznych, jakie siæ u niej rozwinà
w przyszùoúci, choã one same rzadko stajà siæ popularnymi 
gwiazdami.

Zdrobnienia: Marzenka, Marenka

Wojciech (23.04) – imiæ zùoýone z dwóch czùonów: Woj. -  
wojownik oraz ciech - uciecha, pociecha.

Od najdawniejszych czasów imiæ to naleýy do 
najpopularniejszych w Polsce, a to za sprawà úw. Wojciecha, 
mæczennika i patrona Pomorza. Imiæ to najbardziej popularne 
byùo w Wielkopolsce, a po II wojnie úwiatowej w caùej Polsce.

Wojtek do celu zmierza zawsze prostà drogà. Wyrzàdzonych 
mu przykroúci na ogóù nie zapomina. Jest czùowiekiem 
energicznym, zaradnym i pracowitym. Ma starannie 
przemyúlanà metodæ pracy, umysù krytyczny, umiejàcy 
wszystko prawidùowo analizowaã. Ma teý dobrze rozwiniæty 
zmysù intuicji, dlatego teý decyzje podejmuje szybko i trafnie. 
Do niektórych ludzi podchodzi z rezerwà i nieufnie. Wczeúnie 
zakùada rodzinæ, lubi dzieci, czasami jest zazdrosny.
W úrodowisku jest osobà porzàdnà i szanowanà.

Wojtek to prawdziwy introwertyk, mówi tylko znikomà czæúã 
tego co myúli, a motyw jego dziaùania jest zawsze ukryty. 
Uciàýliwy jako szef, bo gdy coú nie gra, oskarýa innych.

Moýe byã wynalazcà, badaczem, inýynierem.
Imiæ to nosili m. in.: Wojciech Oczko (1537(?) - 1599), 

nadworny lekarz Stefana Batorego i Zygmunta III, jeden
z twórców medycyny polskiej; Wojciech Bogusùawski (1757 - 
1829), aktor, dyrektor teatru, komediopisarz, ojciec sceny 
polskiej; Wojciech Gùowacki (Bartosz) (ok.1758 - 1794), chùop 
spod Krakowa, kosynier spod Racùawic; Wojciech Korfanty 
(1873 - 1939), polityk, jeden z przywódców powstañ úlàskich.

Zdrobnienia: Wojteczek, Wojtek, Wojtul, Wojtunio, Wojtuú.

Kres jest tak niewidzialny, jak poczàtek.

Wszechúwiat wyùoniù siæ ze Sùowa i do Sùowa teý powraca.

W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres 

wyraziù

w widzialnym dramacie Sàdu – 

I ten niewidzialny kres staù siæ widzialny jakby szczyt 

przejrzystoúci:

omnia nuda et aperta ante oculis Eius!

Sùowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarskà 

wizjæ:

„Pójdêcie bùogosùawieni... idêcie przeklæci”...

I tak przechodzà pokolenia –

Nadzy przychodzà na úwiat i nadzy wracajà do ziemi, z której 

zostali wziæci.

„Z prochu powstaùeú i w proch siæ obrócisz”.

To co byùo ksztaùtne w bezksztaùtne.

To co byùo ýywe – oto teraz martwe.

To co byùo piækne – oto teraz brzydota spustoszenie.

A przecieý nie caùy umieram,

to co we mnie niezniszczalne trwa!

Spelnienie – Apokalipsie
Jan Pawel II

W ostatnim czasie 

kultura polska znów 

pon ios ù a  s t r a t æ .  

Odszedù zasùuýony 

dla literatury pisarz, 

odnowiciel prozy 

f a n t a s t y c z n o -

n a u k o w e j ,

Stanisùaw Lem.

Urodziù siæ 12.09.1921 roku we Lwowie. Pierwszà powieúã 

Czùowiek z Marsa napisaù jeszcze w czasie okupacji. Nastæpne 

ksiàýki przyniosùy mu rozgùos úwiatowy i miano 

najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki 

naukowej. W 1973 r. Andrzej Tarkowski zrealizowaù film wg 

powieúci Solaris, a w 1978 r. Edward Ýebrowski wg pierwszej 

czæúci Czasu nieutraconego – film Szpital Przemienienia. 

Wúród dzie³ S. Lema sà m.in. nastæpujàce pozycje: 

Astronauci, Sezam i inne opowiadania, Czas nieutracony, 

Dzienniki gwiazdowe, Ksiæga robotów, Bajki robotów, Maska, 

Czùowiek z Marsa, Rozprawy i szkice, Biblioteka XXI wieku. 

Twórczoúã jego moýna podzieliã na dwa dopeùniajàce siæ 

nurty: prozæ fabularnà oraz eseistykæ i rozprawy naukowe. 

Ùàcznikiem gùównym jest zainteresowanie przyszùoúcià, 

moýliwoúciami poznawczymi i kreacyjnymi czùowieka, 

tworzonej przez niego nauki i odkryã dajàcych siæ praktycznie 

zastosowaã. Stanisùaw Lem zmarù 27 marca 2006 roku

w Krakowie.

Kolejna strata



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 3

Marcowa sesja Rady Gminy zostaùa w gùównej mierze 
poúwiæcona dyskusji nad projektem obwodnicy miasta 
Puùawy. W trakcie wyùoýenia projektu do publicznej oceny, 
wójt i mieszkañcy gminy zgùosili uwagi dotyczàce wæzùa
w okolicy miejscowoúci Sielce. Dlatego teý, Rada Gminy 
uznaùa za konieczne podjæcie dziaùañ zmierzajàcych do 
dokonania korekty w projekcie budowlanym obwodnicy.
W tym celu podjæto uchwaùæ o nastæpujàcej treúci:
1.Rada Gminy Koñskowola negatywnie opiniuje projekt 

budowlany obwodnicy m. Puùawy odcinek 12 + 388,02 km – 
km 24 + 709,13 w km 20 + 0,39 przejazd „Sielce”.

2.Rada Gminy Koñskowola uwaýa za konieczne dokonanie 
korekty w projekcie budowlanym, polegajàcej na 
przeksztaùcenie przejazdu „Sielce” w wæzeù „Sielce”, 
poniewaý przedùoýony projekt nie uwzglædnia moýliwoúci 
wjazdu na ciàg drogowy drogi Nr 12. Spowoduje to 
utrudnienia komunikacyjne w codziennym ýyciu 
mieszkañców, a takýe doprowadzi do ograniczenia 
a t rakcyjnoúci  i  rozwoju terenów poùoýonych
w bezpoúrednim sàsiedztwie planowanego ciàgu 
komunikacyjnego. Dlatego teý jest nie do przyjæcia dla 
spoùecznoúci lokalnej, która oczekuje poprawy, a nie 
pogorszenia dostæpnoúci komunikacyjnej w wyniku 
realizacji przedmiotowej inwestycji.

3.Uchwaùæ przekazuje siæ: Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddziaù w Lublinie, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziaù w Lublinie 
Rejon w Puùawach, Powiatowemu Zarzàdowi Dróg
w Puùawach, DHV Polska Sp. z o.o. w Warszawie, BUP 
„DROGPROJEKT” Sp. z o.o. w Lublinie.
W uzasadnieniu do uchwaùy czytamy m.in.: Przedùoýone 

rozwiàzania pozostajà w sprzecznoúci z obowiàzujàcym 
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Koñskowola, w którym z uwagi na 
projektowany przebieg obwodnicy, tereny w tej strefie zostaùy 
przewidziane pod rozwój funkcji przemysùowo-skùadowych 
zwiàzanych z aktywizacjà strefy wæzùa komunikacyjnego 
Sielce, z równoczesnym rozwojem rzemieúlniczo-
usùugowym, wyksztaùceniem stref zieleni izolacyjnej
i krajobrazowej wzdùuý tras komunikacyjnych. Równieý 
tereny wsi Sielce o wiodàcej funkcji osadniczo – przemysùowo 
- rolnej zostaùy wskazane pod funkcjæ aktywizacji 
gospodarczej o kierunkach lokalizacji baz, skùadów, hurtowni, 
spedycji transportowych i urzàdzeñ obsùugi komunikacji. 
Takýe w pobliýu projektowanej drogi znajdujà siæ Zakùady 
Miæsne „Koñskowola”, z których na dobæ wyjeýdýa ok. 150 
samochodów, wywoýàc produkty do duýych aglomeracji 
miejskich takich jak Warszawa, Lublin, Radom oraz 
zagranicznych. Znajdujà siæ teý zakùady szkóùkarskie, 
piekarnia, sklepy i wiele innych zakùadów, którym zostanie 
utrudniona komunikacja.

W omawianej sesji wziæli udziaù przedstawiciele zarzàdców 
dróg: Adam Droñ z GDDKiA i Anna Nizioù - dyrektor PZD, 
którzy teý widzieli potrzebæ zaprojektowania tego wæzùa
i obiecali skrupulatnie siæ tym zajàã. Uczestniczàca
w obradach sesji poseù na Sejm RP Maùgorzata Sadurska, 
moýe równieý w tym wzglædzie wspomóc starania gminy.

Radni zapoznali siæ teý ze sprawozdaniem finansowym
i merytorycznym z dziaùalnoúci Gminnego Oúrodka Kultury 
za rok 2005, które zostaùo ocenione bardzo pozytywnie. Sùowa 
pani przewodniczàcej Maùgorzaty Szpyra: „taka dziaùalnoúã 
Oúrodka Kultury to powód do dumy”, to nie tylko miùa 
pochwaùa, ale równieý mobilizacja do dalszej pracy.

Boýenna Furtak

W dniu 18-03-2006r. w hali Mery w Warszawie, odbyùa siæ 
Krajowa Konwencja Samorzàdowa Platformy Obywatelskiej,  
pt. PO stronie obywatela. Miaùem  zaszczyt osobiúcie 
uczestniczyã w tym spotkaniu i za poúrednictwem naszego 
pisma spoùeczno-kulturalnego chciaùbym  przekazaã krótkie 
sprawozdanie.

Spotkanie to zainaugurowaùo kampaniæ wyborczà PO
w wyborach lokalnych 2006, a jego rezultatem byùo ogùoszenie 
Rezolucji Konwencji Samorzàdowej. Gùówne tezy programu 
wyborczego zostaùy okreúlone w Karcie Samorzàdowej 2006,
w której czùonkowie Platformy Obywatelskiej deklarujà ýe:

- bædziemy budowaã samorzàd skromny, pozbawiony 
przywilejów i oszczædny w wydawaniu pieniædzy na wùadzæ 
publicznà;

- bædziemy budowaã samorzàd opiekuñczy, pomagajàcy 
ludziom, wraýliwy na potrzeby mieszkañców, otwarty;

- bædziemy budowaã samorzàd jawnie i otwarcie poddawany 
k o n t r o l i  m i e s z k a ñ c ó w ,  w o l n y c h  m e d i ó w
i opinii publicznej.

Karta Samorzàdowa 2006 wyznacza standardy i dobre 
praktyki, których przestrzegaã bædà samorzàdowcy Platformy 
Obywatelskiej.

Podczas Konwencji nie zapomniano takýe  o naszych  
sàsiadach z Biaùorusi, na znak solidarnoúci z demokratycznà 
opozycjà odúpiewano „Mazurka Dàbrowskiego”, a takýe 
zawisùa flaga biaùo-czerwono-biaùa. Chcemy - podkreúlono
w rezolucji odczytanej przez Jana M. Rokitæ na koniec 
konwencji - samorzàdu, który jest skutecznym i uczciwym 
opiekunem Polski lokalnej. Samorzàdu, który wykonuje 

PO stronie obywatela zadania, zamiast atakowaã agresywnà propagandà. 
Samorzàdu, który wspóùpracuje z ludêmi i instytucjami, zamiast 
walczyã o ich przejæcie i peùnà kontrolæ. Samorzàdu, który ufa 
ludziom i budzi ich zaufanie, zamiast wywoùywaã wzajemnà 
podejrzliwoúã i oskarýenia.

W wizji PO bowiem istotà samorzàdnoúci jest skromnoúã 
wùadzy lokalnej, jej opiekuñczoúã wobec mieszkañców
i peùna otwartoúã na kontrolæ opinii publicznej. Mnie jako 
mieszkañca Koñskowoli cieszy fakt, ýe Wójt Goùæbiowski, 
pomimo ýe jest osobà bezpartyjnà, juý od dawna realizuje te 
postanowienia, czego dobrym przykùadem jest uzyskanie 
Certyfikatu Przejrzysta Polska.

Przecieý to nasze demokratycznie wybrane  wùadze lokalne 
powinny decydowaã i decydujà o  potrzebach gminy i jej 
mieszkañców.

Dariusz Pryszcz

Dariusz Pryszcz w towarzystwie Jerzego Buzka
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Wraz z koñcem marca obecnego roku upùynæùa kolejna, 
piæcioletnia kadencja Zarzàdu Oddziaùu Gminnego OSP RP,
a tym samym przyszùa pora na podsumowanie i wybór nowego 
Zarzàdu. Dokonano tego na IX Zjeêdzie w dniu 19 marca.

Ze sprawozdania, zùoýonego przez Prezesa Zarzàdu, 
Stanisùawa Goùæbiowskiego, wynika, ýe mimo trudnej sytuacji 
gospodarczej w kraju jak i  wùasnych trudnoúci 
organizacyjnych, Zarzàd konsekwentnie realizowaù postawione 
cele.

Na terenie gminy dziaùa 11 jednostek OSP, zrzeszajàcych 378 
czùonków czynnych i 78 honorowych. Najstarszà jednostkà jest 
OSP Sielce, która powstaùa w 1917 roku, a najmùodszà OSP 
Opoka, zarejestrowana 10 lutego 1985r. Dwie jednostki, 
Koñskowola i Witowice, zostaùy wùàczone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaúniczego.

W minionej kadencji kilka jednostek OSP obchodziùo 
jubileusze: Stok - 45-lecie (2001), Poýóg – 75-lecie (2001), 
Sielce – 85-lecie (2003), Mùynki – 50-lecie (2003).

Za chlubæ ochotniczego straýactwa Prezes Goùæbiowski uznaù 
druýyny ýeñskie z Rud i Koñskowoli, które uroczyste 
úlubowanie zùoýyùy 3 maja 2002 r., oraz istnienie jedynej
w powiecie orkiestry dætej.

Jednostki OSP utrzymywane sà z budýetu gminy (zakup 
paliwa, sprzætu i mundurów oraz wypùata ekwiwalentu za 
udziaù w akcjach ratowniczych), ale wydzielone na ten cel 
úrodki nie zaspakajajà najistotniejszych potrzeb. W minionej 
kadencji przeznaczono 556.200 zù na utrzymanie i 360 tys. na 
inwestycje, w tym 315 tys. na zakup nowego samochodu dla 
jednostki w Koñskowoli.

Dziækujàc straýakom za ofiarnoúã i poúwiæcenie, Prezes 
Goùæbiowski powiedziaù m.in.: „Szanowni druhowie, 
stanowicie waýnà siùæ spoùecznà. Nic waýnego na wsi nie dzieje 
siæ bez waszego udziaùu”.

Ten udziaù druhów straýaków jest widoczny w ýyciu 
spoùecznym caùej gminy, bo przecieý poza niesieniem pomocy 
w zagroýeniach, uczestniczà takýe w róýnego rodzaju 
uroczystoúciach, prezentujàc nie tylko swój kunszt, ale przede 
wszystkim postawæ patriotycznà.

Zagroýenia cywilizacyjne sprawiùy, ýe w ostatnich latach 
straý poýarna oprócz ochrony przeciwpoýarowej dziaùa równieý 
w ratownictwie technicznym, medycznym i ekologicznym.

Ze statystyki przedstawionej przez Komendanta Gminnego 
OSP, Zbigniewa Zaduræ wynika, ýe liczba interwencji
w róýnego rodzaju zagroýeniach z roku na rok wzrasta.
W poszczególnych latach jednostki wyjeýdýaùy: 2001 – do 17 
poýarów i 19 miejscowych zagroýeñ; 2002 – 18 poýarów i 26 
zagroýeñ; 2003 – 18 poýarów i 43 zagroýeñ; 2004 – 19 poýarów 
i 46 zagroýeñ; 2005 – 33 poýarów i 36 zagroýeñ. Gaszono 
poýary spowodowane gùównie wypalaniem traw, zaú gùówne 
zagroýenia powstawaùy na skutek opadów atmosferycznych
i silnych wiatrów. Sprawnoúã potrzebna do wszystkich akcji 
podnoszona jest m.in. przez ãwiczenia, które co roku odbywajà 
siæ w obiektach szkolnych, przynoszàc obopólnà korzyúã, 
bowiem przy tej okazji mùodzieý i pracownicy szkóù 
zapoznawani sà z zasadami bezpiecznej ewakuacji. 
Sprawdzianem sprawnoúci sà takýe organizowane co 2 lata 
zawody sportowo-poýarnicze. Straýacy muszà siæ teý szkoliã
i zdawaã egzaminy. Poza szkoleniami podstawowymi, w 2005 
roku zorganizowano kurs z zakresu ratownictwa medycznego. 
Obecnie dwie jednostki, Koñskowola i Witowice, posiadajà 
peùne sekcje przeszkolone w zakresie ratownictwa 
medycznego. Ale do udzielania pomocy medycznej potrzebny 
jest równieý sprzæt, dlatego wójt gminy zwróciù siæ z proúbà do 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Úwiàtecznej Pomocy
o przekazanie zestawu ratownictwa medycznego PSP-1.

Zjazd byù teý okazjà do uhonorowania szczególnych zasùug 
dla rozwoju Zwiàzku i osiàgniæã w dziedzinie ochrony 

przeciwpoýarowej. Prezydium Zarzàdu Gùównego Zwiàzku 
OSP RP nadaùo 15, róýnej rangi, medali. Otrzymali je druhowie:
Medal Honorowy im. Bolesùawa Chomicza
- Jan Tutkaj z Poýoga, Jan Paùka z Chrzàchowa, Jan 

Skwarek ze Skowieszyna i Szymon Susek z Poýoga;
Zùoty medal za zasùugi dla poýarnictwa
- Jan Ciotucha, Mirosùaw Sykut i Kazimierz Saran;
Srebrny medal za zasùugi dla poýarnictwa
Janusz Biaùota, Wiesùaw Kruk, Zenon Rodzik i Jarosùaw 
Szymañski;
Bràzowy medal za zasùugi dla poýarnictwa
- Krystyna Koter, Kazimierz Ùuczywek, Leszek Murat

i Zbigniew Otorowski.
Mùodym straýakom Prezydium Oddziaùu Powiatowego 

przyznaùo odznaki „STRAÝAK WZOROWY”. Otrzymali je: 
Mariusz Próchniak z Sielc, Daniel Próchniak z Mùynek, 
Radosùaw Sikora z Mùynek, Tomasz Seroka ze Skowieszyna
i Michaù Kruk z Sielc.

Realizacja celów Zwiàzku wspierana jest przez osoby 
wspóùpracujàce, które Zarzàd Gminny uhonorowaù dyplomami 
uznania. Otrzymali je: Prezes Banku Spó³dzielczego Kazimierz 
Butryn i dyrektor Zespo³u Szkó³ Beata Antolak.

Dotychczasowa praca ustæpujàcego Zarzàdu w oczach 
delegatów zyskaùa tak wielkie uznanie (co wyraýono 
jednogùoúnie w gùosowaniu nad absolutorium), ýe w zasadzie 
skùad nowo powoùanego Zarzàdu pozostaù ten sam. Funkcjæ 
prezesa nadal powierzono wójtowi Stanisùawowi 
Goùæbiowskiemu, zaú funkcjæ komendanta Zbigniewowi 
Zadurze.

Pod adresem odznaczonych oraz nowych wùadz Gminnego 
Zwiàzku padùo wiele miùych sùów, gratulacji i ýyczeñ, 
skierowanych przez goúci, wúród których obecni byli m.in.: 
poseù na Sejm RP Maùgorzata Sadurska, Prezes Zarzàdu 
Powiatowego Oddziaùu OSP Marian Ýaba, Komendant 
Powiatowej Komendy Straýy Poýarnej Zbigniew Czempiñski.

Uroczystego charakteru Zjazdowi dodaùa oprawa, czyli 
poczty sztandarowe jednostek OSP oraz stosowne utwory 
muzyczne w wykonaniu orkiestry dætej.

Boýenna Furtak, Krystyna Gembal

Bolesùaw Chomicz pochodziù ze znamienitego rodu 
wywodzàcego siæ z Wielkiego Ksiæstwa Litewskiego. Urodziù 
siæ w 1878 r. Od mùodoúci interesowaùo go poýarnictwo, które 
próbowaù mocniej zùàczyã z zadaniami samorzàdów. Czæsto 
powtarzaù - nie marzyã, ale dziaùaã, i dlatego wraz z grupà 
czoùowych dziaùaczy poýarnictwa podjàù intensywne starania
o zjednoczenie ochotniczych straýy poýarnych, dziaùajàcych
w Królestwie Polskim. Staù siæ wtedy autorytetem poýarniczym. 
W kwietniu 1915 r. uzyskaù zgodæ wùadz na zaùoýenie 
Towarzystwa Úwiætego Floriana, które miaùo przeùamaã 
monopol rosyjskiej centralistycznej organizacji straýackiej
i doprowadziã do powstania patriotycznego zwiàzku 
straýackiego. I rzeczywiúcie, organizacja ta przerodziùa siæ
w 1916 r. w Zwiàzek Floriañski majàcy wielkie zasùugi dla 
rozwoju ochrony przeciwpoýarowej w Polsce. We wrzeúniu 
1916 r., gùównie dziæki jego inicjatywie, odbyù siæ w Warszawie 
I Ogólnokrajowy Zjazd Straýy Ogniowych z Królestwa 
Polsk iego .  W 1924  r.  by ù  wspóùorgan iza torem
II Ogólnopañstwowego Zjazdu Delegatów Straýy Poýarnych. 
W czasie wojny wspóùtworzyù Straýacki Ruch Oporu Skaùa. 
Peùniù teý obowiàzki prezesa konspiracyjnego Zwiàzku OSP
i organizowaù pomoc dla walczàcego getta. Gdy reaktywowano 
Zwiàzek Straýy Poýarnych RP stanàù na czele jego Zarzàdu 
Przymusowego. Zwiàzek przystàpiù do odbudowy polskiego 
poýarnictwa, jednak próba jego upolitycznienia nie pozwoliùa 
B. Chomiczowi na dalszà w nim dziaùalnoúã. Zmarù
w Warszawie 15 maja 1959 r. Dziú medalem jego imienia, 
Zarzàd Gùówny ZOSP RP honoruje wybitnych dziaùaczy 
poýarniczych.

IX ZJAZD OSP
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Jan Paweù II
i Ewangelia ýycia

W „Tryptyku rzymskim” Ojciec 
Úwiæty napisaù:

„A przecieý nie caùy umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!”.
Przeýywamy rocznicæ úmierci Jana 

Pawùa II. Jednak sùowo „úmierã” jakoú 
nam nie pasuje. Wolimy raczej mówiã, 
ýe Papieý odszedù do domu Ojca, ýe 
przeszedù z ýycia do ýycia. Jest w nas 
przeúwiadczenie, ýe koniec ziemskiego 
ýycia nie jest definitywnym finaùem. Oglàdajàc filmy „Jan 
Paweù II” czy „Karol – Czùowiek, który zostaù Papieýem”,
a takýe programy telewizyjne przypominajàce nam róýne 
wydarzenia z okresu pontyfikatu, mamy wraýenie, ýe On ýyje 
wúród nas. Przecieý to, co niezniszczalne trwa!!!

Nie jest to tylko trwanie w pamiæci. On naprawdæ ýyje! Skàd 
ta pewnoúã? Oto w tych dniach przeýywamy Wielkanoc, czyli 
pamiàtkæ przejúcia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ze úmierci 
do ýycia. Jezus, jako pierwszy, przeszedù z ýycia -ziemskiego- 
przez dobrowolnie przyjætà mækæ i úmierã na krzyýu do 
nowego, nieúmiertelnego ýycia. Zmartwychwstanie jest 
gwarancjà, ýe równieý kaýdy z nas ma otwartà drogæ do ýycia 
wiecznego. Jezus obiecuje: „Kto we mnie wierzy, choãby
i umarù, ýyã bædzie”.

Czym jest ýycie? Dla Jana Pawùa II byùo ono przede 
wszystkim darem Boga. Stwórca jest teý jego jedynym Panem. 
Jest ogromnà wartoúcià, dlatego tematyce ýycia Ojciec úwiæty 
poúwiæciù, napisanà dziesiæã lat przed úmiercià, encyklikæ 
zatytuùowanà „Evangelium vitae”, czyli „Ewangelia ýycia”. 

Papieý podkreúlaù, ýe „úmiertelne ýycie jest zawsze cudem, 
pomimo trudów”. Jest dobrem, poniewaý jest znakiem Boýej 
obecnoúci i odbiciem Jego chwaùy. Przez ten dar „Bóg udziela 
coú z siebie stworzeniu”. Bóg pragnie, aby czùowiek ýyù. 
Pismo úw. mówi nam, ýe Bóg nie uczyniù úmierci. Weszùa ona 
na úwiat na skutek grzechu.

Papieý przypomina, historiæ Kaina i Abla. Czùowiek po 
grzechu pierworodnym ulega pokusie poýàdliwoúci, 
zazdroúci, gniewu i traktuje swojego brata jako nieprzyjaciela. 
Pomimo, ýe Bóg go ostrzega, Kain ulega logice Zùego i zabija 
Abla. Kùamstwem próbuje zakryã zbrodniæ. Nie chce myúleã
o bracie, a przecieý kaýdy czùowiek ponosi odpowiedzialnoúã 
za ýycie bliêniego. Zabijajàc wùasnego brata, depcze wiæzy 
pokrewieñstwa. Ojca Úwiætego, napawaù wielkim bólem fakt, 
ýe równieý dzisiaj zanika solidarnoúã z najsùabszymi, ýe
w rodzinach nie jest chronione ýycie ich czùonków. A przecieý, 
„kto podnosi rækæ na ýycie czùowieka, podnosi niejako rækæ na 
samego Boga”.

Wartoúã ýycia doczesnego Jezus potwierdzaù uzdrawiajàc 
ludzi. Papieý napisaù, ýe „Syn Boýy obwieszcza wszystkim, 
których egzystencja jest wystawiona na niebezpieczeñstwa
i podlega ograniczeniom, ýe takýe ich ýycie jest dobrem, 
któremu miùoúã Ojca nadaje sens i wartoúã, ýe Bóg siæ nimi 
interesuje, a ich ýycie jest darem zazdroúnie strzeýonym
w rækach Ojca”.

Natomiast „caùe spoùeczeñstwo powinno szanowaã, chroniã 
i umacniaã godnoúã kaýdej osoby ludzkiej w kaýdej chwili
i stanie jej ýycia”. W encyklice Jan Paweù II wzywa kaýdego
z nas, aby szanowaã, broniã, miùowaã ýycie i sùuýyã ýyciu – 
kaýdemu ýyciu ludzkiemu! Kaýdy z nas musi wybieraã: 
„Kùadæ przed wami ýycie i úmierã. Wybierajcie, wiæc ýycie, 
abyúcie ýyli wy i wasze potomstwo” wzywa nas Bóg.

Wspóùczeúnie ta prawda wielokrotnie bywa odrzucana. Za 

wartoúciowe uznaje siæ jedynie ýycie, 
które jest êródùem przyjemnoúci, 
dobrobytu, które jest produktywne, nie 
stanowi obciàýenia dla innych. Jan 
Paweù II nazywaù to „cywilizacjà 
úmierci”. Cechuje jà miædzy innymi to, 
ýe zabójcami swoich dzieci, rodziców 
stajà siæ najbliýsi. Ojciec Úwiæty 
wielokrotnie  potæpiaù  aborcjæ
i eutanazjæ. W encyklice poúwiæciù tym 
kwestiom wiele miejsca omawiajàc 
przyczyny „kultury úmierci”. Zwracaù 
uwagæ na powaýny kryzys moralny 
objawiajàcy siæ tym, ýe czyny 
dotychczas uwaýane za przestæpcze
i niedopuszczalne, uzyskujà spoùecznà 

aprobatæ, a ponadto ýàda siæ ich prawnego usankcjonowania.
Papieý ostrzega: „Ten, kto sàdzi, jak bogaty rolnik, ýe 

zapewni sobie ýycie wyùàcznie przez gromadzenie dóbr 
materialnych, w rzeczywistoúci oszukuje samego siebie: ýycie 
wymyka mu siæ i rychùo zostanie mu odebrane, on zaú nigdy 
nie pojmie jego prawdziwego sensu”.

Natomiast prawdziwa wartoúã ýycia znajduje siæ w dawaniu 
siebie dla innych. Kto straci swoje ýycie tak, jak Chrystus 
wydaù siebie na ofiaræ, ten je odzyska, ten, jak napisaù prorok 
Izajasz, „dni swe przedùuýy i ujrzy úwiatùo”. W úwietle 
Ewangelii miùoúã do braci, a takýe do wrogów, jest znakiem 
przejúcia ze úmierci do ýycia. Chwalebne drzewo Krzyýa, na 
którym Chrystus oddaù ýycie za grzeszników, „obwieszcza, ýe 
ýycie osiàga swój szczyt, swój sens i swojà peùniæ, kiedy 
zostaje zùoýone w darze”.

Dla wierzàcego ýycie cielesne, choã posiada wielkà wartoúã 
i jest nienaruszalne, nie jest wiæc wartoúcià absolutnà. Dla 
wyýszego dobra moýna je oddaã tak jak Jezus, úw. Szczepan 
czy úw. Maksymilian Maria Kolbe. „Ýycie zostaje 
czùowiekowi powierzone jako skarb, którego nie wolno mu 
roztrwoniã, i jako talent do wykorzystania. Czùowiek musi siæ 
z niego rozliczyã przed swoim Panem” napisaù Papieý. Jak to 
robiã, pokazywaù nam swoim ýyciem - do ostatnich chwil 
pracujàc i zmagajàc siæ z cierpieniem, chorobà.

„Ýycie ludzkie jest przejúciem. Nie jest to ýycie caùoúcià do 
koñca zamkniætà pomiædzy datà urodzin i datà úmierci” - 
twierdzi Jan Paweù II. „Czùowiek jest powoùany do peùni ýycia, 
która przekracza znacznie wymiar ziemskiego bytowania, 
poniewaý polega na uczestnictwie w ýyciu samego Boga.” 
Ýycie w czasie ma ogromnà wartoúã, poniewaý jest 
podstawowym warunkiem, poczàtkowym etapem i integralnà 
czæúcià caùego i niepodzielnego procesu egzystencji. Jest ono 
jednak „rzeczywistoúcià przedostatecznà”. Prawdziwe ýycie 
jest, wiæc oglàdaniem Boga.

Úwiadomoúã tego nadaje nowy wymiar chorobie i úmierci. 
„Wierzàcy jest peùen niezùomnej ufnoúci w oýywiajàcà moc 
Boga. Choroba nie pogràýa go w rozpaczy i nie kaýe szukaã 
úmierci, ale raczej woùaã z nadziejà do Boga”.

W dniach choroby Papieý potwierdzaù, ýe „czùowiek nie jest 
panem úmierci, tak jak nie jest panem ýycia; w ýyciu
i w úmierci musi zawierzyã siæ caùkowicie woli Najwyýszego, 
zamysùowi Jego miùoúci”. W swoim „Testamencie” napisaù: 
„Pragnæ jeszcze raz caùkowicie zdaã siæ na Wolæ Pana. On Sam 
zdecyduje, kiedy i jak mam zakoñczyã moje ziemskie ýycie
i pasterzowanie. Przyjmujàc juý teraz tæ úmierã, ufam, ýe 
Chrystus da mi ùaskæ owego ostatniego Przejúcia, czyli 
Paschy. Ufam teý, ýe uczyni jà poýytecznà dla tej najwiækszej 
sprawy, której mam sùuýyã: dla zbawienia ludzi”. Umierajàc
w oktawie Wielkanocy, czyli Úwiàt Paschy, prosiù „Pozwólcie 
mi odejúã do Ojca”. Teraz ýyje z Chrystusem, który jest Drogà, 
Prawdà i Ýyciem.

Anna Kaczmarska

Z ¿ycia do ¯ycia
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Úwiatowy Dzieñ Inwalidy, obchodzony od 1959 r. w krajach 
czùonkowskich FIMITIC (Miædzynarodowa Federacja 
Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych), w tym 
równieý w Polsce, ma na celu zwrócenie uwagi na problemy 
osób niepeùnosprawnych. W zabieganym, codziennym ýyciu 
nie zawsze zauwaýani sà ci, którzy potrzebujà pomocy, 
wsparcia lub opieki. Tegorocznej edycji Dnia Inwalidy 
przyúwieca  has ùo  „Wspóùdzia ùa jmy z  osobami  
niepeùnosprawnymi w realizacji ich potrzeb i celów”. Polski 
Zwiàzek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który jest 
gùównym realizatorem obchodów, podaje przy tej okazji 
alarmujàce dane statystyczne: w Polsce ýyje okoùo 5,5 miliona 
osób niepeùnosprawnych. Zdecydowana ich wiækszoúã – 84%, 
utrzymuje siæ gùównie ze úrodków spoùecznych. Jedynie dla 
8% tej populacji êródùem utrzymania jest praca. Od wielu lat 
spada wspóùczynnik aktywnoúci zawodowej osób 
niepeùnosprawnych, a wzrasta stopa bezrobocia. 
Niekorzystna sytuacja osób niepeùnosprawnych na rynku 
pracy wynika miædzy innymi z braku odpowiedniego 
szkolnictwa przystosowanego do moýliwoúci tych osób,
a takýe ze zjawiska dyskryminowania przez pracodawców. Do 
jaúniejszych stron naleýy to, ýe istniejà organizacje 
wspóùpracujàce ze úrodowiskiem osób niepeùnosprawnych, 
zaspakajajàce, choã w niewielkim stopniu, róýnorodne 
potrzeby tej grupy ludzi. Do takich w naszej gminie naleýy 
Koùo Gminne ZERiI oraz Úrodowiskowy Dom Samopomocy. 
To wùaúnie przy udziale tych organizacji, przy wspóùpracy
z miejscowym Oúrodkiem Kultury, 26 marca zorganizowano 
tegoroczny Dzieñ Inwalidy. W programie poza czæúcià 
oficjalnà, na którà zùoýyùo siæ odczytanie komunikatu oraz 
serdeczne ýyczenia od zaproszonych goúci, znalazùo siæ 
miejsce na czæúã artystycznà, która tym razem miaùa nieco 
inny charakter, bardziej literacki, z racji Roku Jæzyka 
Polskiego. Podopieczni ÚDS zaprezentowali fragmenty 
„Zemsty” Aleksandra Fredry, pani Ùucja Fudali – poetka
z Puùaw recytowaùa swoje wiersze, a zespóù „Úpiewajàcy 

RÓWNI z RÓWNYMI

Seniorzy” wyúpiewaù nastrojowe strofy o urokach polskiej 
ziemi.

Uczestnicy spotkania jednogùoúnie oúwiadczyli: „Myúmy 
siæ po prostu wczeúniej urodzili”, co zostaùo poparte wierszem 
pani Ùucji:

Tak siæ to ýycie nieraz plecie,
ýe ni do przodu, ani w tyù.
Podrosùy ci juý wnuki, dzieci –
a ty byú jeszcze peùnià ýycia ýyù.

No – i racjê masz kochany,
nic to, ýe trochæ ci bieleje skroñ.
Choã nie tak skoryú ruszaã w tany –
to nie jest czas byú skùadaù broñ.

Ty jeszcze wszystkim im pokaýesz,
tym co spisali ciæ na straty,
ýe staã ciæ na to, co zamarzysz
i nie zamierzasz ýyã na raty.

B.F.

Postanowieniem Sàdu Rejonowego w Lublinie, w dniu
6 grudnia 2004 roku do Rejestru Sàdowego zostaùo wpisane 
Stowarzyszenie pod nazwà: Towarzystwo Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego „Fara Koñskowolska”. Za gùówny 
cel dziaùania Towarzystwo postawiùo sobie ochronæ i odnowæ 
zabytkowego Zespoùu Koúcioùa Parafialnego i innych 
obiektów, które stanowià integralny element dziedzictwa 
kulturowego Koñskowoli. W skùad powoùanego wówczas 
Zarzàdu „Fary” weszli m.in.: Henryk Bartuzi – prezes
i ks. Piotr Trela – wiceprezes.

Od tego momentu minàù juý ponad rok, najtrudniejszy, jak 
twierdzà czùonkowie Zarzàdu, ale udaùo siæ przetrwaã i zyskaã 
liczne grono zwolenników. Na dzieñ dzisiejszy „Fara” liczy 
51 czùonków i wciàý stara siæ pozyskaã tych, którym bliskie 
jest dziedzictwo kulturowe.

Walne zebranie Towarzystwa, w dniu 18 marca, byùo 
sposobnoúcià do zaprezentowania dotychczasowych dziaùañ, 
których juý siæ uzbieraùo, mimo krótkiego okresu dziaùania. 
Zarzàd nawiàzaù wspóùpracæ z dr Adamem Soãko, dyrektorem 
naukowym Muzeum Narodowego w Poznaniu, który
w czerwcu ubiegùego roku dokonaù eksploracji krypty 
póùnocnej koúcioùa parafialnego. Odnalezione wówczas 
czæúci garderoby przekazano do konserwacji specjalistkom od 
strojów – dr Annie Dràýkowskiej i dr Maùgorzacie Grupa. 

Niewàtpliwym sukcesem byùo pozyskanie úrodków na 
odnowæ figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczæcia na 
frontonie koúcioùa. Towarzystwo jako pierwsze pokusiùo siæ
o wydanie albumu „Historia i zabytki – Koñskowola”, 
równieý w wersji elektronicznej. Czùonkowie wùàczyli siæ teý 
do akcji przekazywania ýywnoúci dla osób potrzebujàcych. To 
najwaýniejsze dokonania, a jakie sà plany? Otóý za punkt 
honoru postawiono sobie utworzenie muzeum, które ma siæ 
mieúciã w dawnym budynku szpitala, oraz pozyskanie 
úrodków na odnowienie organów. Temu ostatniemu celowi 
majà sùuýyã miædzy innymi wpùaty z podatku od osób 
fizycznych. Zarzàd zamierza nawiàzaã kontakt z prezesem 
IPN, Januszem Kurtykà, któremu jak wiadomo bardzo bliskie 
sà losy rodu Tæczyñskich, byùych wùaúcicieli Koñskowoli. 
Marzeniem Stowarzyszenia jest takýe przywrócenie naszej 
osadzie praw miejskich, utraconych w 1869 roku, a które nadaù 
Koñskowoli król Zygmunt Stary w 1532 roku.

Uchwaùà walnego zebrania przyznano honorowe 
czùonkowstwo trzem zacnym osobom: ojcu Mieczysùawowi 
Polakowi – paulinowi z Czæstochowy, ks. praùatowi 
Tadeuszowi Pajurkowi – dyrektorowi ekonomicznemu 
Archidiecezji Lubelskiej (obaj pochodzà z naszej parafii) oraz 
wspomnianemu juý dr Adamowi Soãko.

R.

Dokonania i marzenia „Fary”

Mocium panie... – M. Makuch, J. K³opot
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Powitanie

Po¿egnanie

„Pamiætajcie o ogrodach, przecieý stamtàd wyszliúcie” 
(J.Kofta)

Po dùugiej, tegorocznej zimie nadeszùa wiosna, pora 
porzàdków i zakùadania zieleni. Pragnienie posiadania ogrodu, 
nawet bardzo maùego (na tarasie, balkonie), otaczania siæ 
roúlinami staje siæ coraz wiækszà potrzebà czùowieka we 
wspóùczesnym úwiecie. Zajmowanie siæ ogrodem, pielægnacjà 
roúlin, to dla wielu ludzi jest najlepszà formà zdrowego relaksu, 
zwùaszcza dla mieszkañców miast. Pasjà ogrodniczà, jakýe 
czæsto legitymujà siæ znane postacie z ýycia kultury, polityki, 
biznesu. Z bardzo licznych przykùadów wymieniæ choãby 
Izabelæ Czartoryskà – jej ogród - park w Puùawach i napisane 
przez nià dzieùo „Myúli róýne o sposobie zakùadania ogrodów”
i Krzysztofa Pendereckiego, kompozytora, wielkiego pasjonata 
i znawcæ drzew i krzewów, twórcy parku w Lusùawicach. 
„Najwiækszym cudem jest dla mnie natura” K. Penderecki.

Ogród to nie luksus. Pamiætajmy, ýe zieleñ oprócz nie 
k w e s t i o n o w a n y c h  w a l o r ó w  e s t e t y c z n y c h ,  
psychoterapeutycznych, a czasami uýytkowych (jadalne 
owoce, kwiaty) jest najwaýniejszym (prawie wyùàcznym) 
dostarczycielem tlenu. Konieczna jest powszechna 
úwiadomoúã, ýe niezbædny do oddychania tlen staje siæ 
artykuùem deficytowym w skali lokalnej jak i globalnej. 
Postæpujàca urbanizacja i technizacja, przy masowym 
wycinaniu lasów (wielkie obszary tajgi i Amazonii) muszà byã 
rekompensowane powszechnym sadzeniem drzew i krzewów. 
O negatywnym wpùywie braku szaty roúlinnej na klimat, 
úrodowisko (powodzie, huragany, stepowienie, degradacja 
ýyznoúci gleby, zanieczyszczenie powietrza itd.) nie bædæ pisaù, 
gdyý jest to powszechnie nagùaúniane. Lecz dla zobrazowania 
pewnych faktów podajæ: czùowiek do oddychania potrzebuje
w ciàgu roku 300-350 kg tlenu, samochód do spalenia 100 
litrów paliwa potrzebuje ok. 350 kg tlenu, 1 ha lasu sosnowego 
„produkuje” rocznie ok. 30 ton tlenu, liúciastego – ok. 16 ton. 
Lansowane hasùo „Zieleñ to ýycie”, a ýycie w zieleni to nie 
moda - to koniecznoúã.

Wróãmy do ogrodów. Chiñskie przysùowie mówi:
„Jeúli chcesz byã szczæúliwym 1 dzieñ – wypraw przyjæcie 

dla przyjacióù, jeúli chcesz byã szczæúliwym 1 rok – oýeñ siæ,
a jeúli chcesz byã szczæúliwym caùe ýycie – zaùóý ogród”. 

Jaki ogród?
Aby ogród stanowiù radoúã przez caùe ýycie, trzeba starannie 

przemyúleã jego funkcjæ, styl, kompozycjæ, by urok byù 
niepowtarzalny, a pielægnacja nieuciàýliwa, dajàca peùnà 
satysfakcjæ z posiadania takiego klejnotu. Ogród to ýywa 
materia, zmieniajàca siæ w czasie i przestrzeni.

Wnikliwy obserwator (a warto nim byã) zauwaýy zmiany 
nawet w ciàgu dnia, tygodnia, miesiàca, roku, nie mówiàc juý 
po wielu latach. Zauwaýy nabrzmiewanie i rozwijanie siæ 
pàków, kwitnienie, owocowanie, jesienne przebarwienie liúci, 
zimà fantazyjnie powyginane pædy pokryte szadzà lub 
úniegiem, bajkowo skrzàce siæ w sùoñcu. Wtedy doceni wartoúã 
posiadania takiego skarbu - ýe poniesiony trud stokrotnie siæ 
opùaca, dajàc moýliwoúã intensywnego odpoczynku, kontaktu
z przyrodà w zasiægu ræki, ýe nie samym chlebem czùowiek 
ýyje.

Jak juý wspomniaùem ogród to twór dynamiczny. Wysadzone 
roúliny sà czæsto maùe. Po kilku, lub po dziesiàtkach lat ich 
rozmiary zwiækszajà siæ wielokrotnie. Usuwanie gæsto 
posadzonych roúlin, szczególnie drzew, nastræcza pewne opory 
(ýal i prawne - zezwolenia). Pozostawione w zagæszczeniu tracà 
wyglàd estetyczny a czæsto i zdrowotny. W wypadku 
koniecznoúci stworzenia szybko osùony na przykùad od ulicy 
(haùas, kurz, spaliny samochodów, brak intymnoúci) lepiej jest 
posadziã gæsty ýywopùot. Dlatego planom ogrodu, doborowi 

Koñskowola w ró¿ach
gatunków i odmian warto poúwiæciã trochæ czasu, lub zleciã to 
doúwiadczonemu ogrodnikowi – specjaliúcie.

Iloúã gatunków i odmian oferowana do sprzedaýy jest 
ogromna. Ta obfitoúã czæsto utrudnia decyzje, która roúlina 
byùaby najodpowiedniejsza do naszego ogrodu. Im mniejsza 
jest powierzchnia ogrodu tym mniej winno byã drzew
i krzewów silnie rozrastajàcych siæ. Wskazane jest wybieranie 
form karùowych. Tworzenie „ogrodu botanicznego” nie daje 
dobrego efektu estetycznego. Jak równieý ogromnie utrudnia 
stworzenie odpowiednich warunków siedliskowych dla roúlin
o róýnych wymaganiach. Miùo mi bædzie, jeúli zawarte 
informacje o roúlinach na naszej stronie internetowej 
www.kurowski.pl uùatwià Pañstwu dokonanie tego wyboru. 
Przedstawienie szczegóùów dotyczàcych sadzenia i pielægnacji 
roúlin dla wielu osób moýe jest zbædne, poniewaý Gmina 
Koñskowola posiada ponad 200 letnie tradycje ogrodniczo-
szkóùkarskie.

Pierwszà szkóùkæ jak wiadomo zaùoýyùa w Poýogu 
(„Poýogowie”) Izabela Czartoryska. W drugiej poùowie XX 
wieku produkcja materiaùu szkóùkarskiego rozwijaùa siæ 
ýywioùowo, co w ostatnich latach nastræcza duýo kùopotów
z jego zbytem. Gmina Koñskowola szczyci siæ mianem gminy 
„szkóùkarsko-róýanej”– i sùusznie. Organizowane od kilku lat 
wspaniaùe „Úwiæto Róý” ma raczej charakter lokalny. W maùym 
stopniu wpùywa to na promocjæ i reklamæ produktów 
szkóùkarskich w odlegùych rejonach kraju – nie mówiàc juý
o zagranicy. Proszæ mnie êle nie zrozumieã, jeúli powiem, ýe 
powszechnie nie widaã tego w ogrodach przydomowych
i miejscach publicznych, a szczególnie w Koñskowoli.

Drogà krajowà przez Koñskowolæ przejeýdýa codziennie 
kilkanaúcie tysiæcy osób z kraju i zagranicy. Jest to wspaniaùa 
okazja do zareklamowania siæ poprzez dobrze zaprojektowanà
i utrzymanà zieleñ, choãby na poczàtek wokóù tej drogi.

W tym celu zostaùy podjæte przez Urzàd Gminy pewne kroki, 
polegajàce na zaprojektowaniu zieleni publicznej przez 
profesjonalnych architektów, a nastæpnie jej zaùoýenie
i utrzymanie. Z caùà pewnoúcià nie rozwiàýe to problemu 
estetyki i zieleni w Koñskowoli, bez powszechnego 
zaangaýowania siæ jej mieszkañców. Poniewaý okoùo 90% 
terenu (zabudowy) to posesje prywatne, potrzebne jest 
zrozumienie i úcisùa wspóùpraca (wzajemna pomoc) „Gminy”
i wùaúcicieli posesji. Czæsto nie wymaga to wielkich nakùadów 
na posadzenie i pielægnacjæ kilku do kilkudziesiæciu krzewów, 
drzew - na lub przy posesji. Przykùadem moýe byã posesja nr 82 
przy ulicy Lubelskiej.

Za 2 lata bædziemy obchodziã 475-tà rocznicæ nadania 
Koñskowoli praw miejskich. Moýe warto wystàpiã
o odzyskanie tych praw, aby pracowaã i mieszkaã w „Mieúcie”. 
Do zadbanej, ukwieconej gminy (miasta), która posiada 
wspaniaùà historiæ i cenne zabytki, ùatwiej napùynà inwestorzy 
(fundusze), turyúci i kupcy. Mieszkañcom przybædzie miejsc 
pracy, zdrowszego, dostateczniejszego i przyjemniejszego 
ýycia. Pamiætajmy o màdroúci znanego przysùowia „Jak Ciæ 
widzà – tak Ciæ piszà”.

iný. Lucjan Kurowski



Palmowa Niedziela
Zwyczaje zwiàzane z obchodem Wielkanocy rozpoczynajà siæ od 

Niedzieli Palmowej. Czterej ewangeliúci opisywali wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy na 5 dni przed ukrzyýowaniem, ale tylko úw. Jan 
wspomniaù, ýe zgromadzony lud „…wziàù gaùàzki palmowe
i wybiegù mu naprzeciw. Woùali: Hosanna!”.

Zdaniem etnografów, zwyczaj przystrajania rózeg wierzbowych 
lub leszczynowych gaùàzkami cisu, jaùowca, a takýe kolorowymi 
wstàýkami, jest sùowiañski i wywodzi siæ od úwiæta wiosny, 
obchodzonego koùo równonocy wiosennej, co czæsto zbiega siæ ze 
úwiætami Wielkanocnymi. Wyjaúnienie dlaczego polska palma to 
leszczynowa lub wierzbowa gaùàzka znajdziemy w polskich 
legendach. Materiaù z którego sporzàdzano palmy byù ustalony 
tradycjà, ale obowiàzujàcy w róýnych rejonach zestaw gaùàzek nie 
byù jednakowy. Palma powinna obowiàzkowo zawieraã gaùàzkæ 
leszczyny i wierzby, cisu, sosny lub jaùowca i winoroúli, nie powinna 
zawieraã gaùàzki topoli (osiki). Legenda tùumaczy to tak: po úmierci 
Jezusa kiedy caùa przyroda pogràýona byùa w ýalu;

– sosna rzekùa - On umarù, wiæc na znak ýaùoby przybioræ ciemny 
kolor i szukaã bædæ miejsc odludnych.

– winoroúl usùyszawszy smutnà wiadomoúã wyszeptaùa - z ýalu 
pociemniejà moje jagody, a z prasy, w której wyciskaã je bædà, 
spùynie „Lacrima Christi”

– cis na znak ýaùoby odezwaù siæ - On umarù, teraz bædæ rósù tylko 
na cmentarzach, pszczoùa pod karà úmierci nie dotknie moich 
zatrutych kwiatów, ptaki na mych gaùæziach úpiewaã nie bædà.

Tylko topola pozostaùa niewzruszona i rzekùa - Cóý mnie to 
obchodzi? On zmarù z powodu grzeszników, a ja jestem niewinna, 
zostanæ taka jaka byùam. Za ten brak uczuã liúcie topoli skazane 
zostaùy na wieczne drýenie. Polacy przypisywali palmie 
wùaúciwoúci lecznicze i czarodziejskie. Po powrocie z koúcioùa 
chùostali siæ poúwiæconymi palmami dla zdrowia.

Orzeêwiona ùzami wiary
Wraca w domy ciýba prosta
I jak kaýe zwyczaj stary
Róýdýkà wierzby siebie chùosta:
„Nie ja biùem, wierzba biùa!”
Byù jeszcze jeden stary zwyczaj zwiàzany z Niedzielà Palmowà. 

Przy procesji mali chùopcy ze szkóù parafialnych wystæpowali
z oracjami, wierszem o wjeêdzie Chrystusa do Jerozolimy. W 
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dawnej Polsce na pamiàtkæ powitania 
Chrystusa dzieci senatorów, ksiàýàt i co 
znaczniejszych rodów przynosiùy w ten dzieñ 
palmy królowi polskiemu. W podobny sposób 
obdarowywano palmami dostojników 
prowincjonalnych  duchownych i úwieckich. 

Ubrani na biaùo chùopcy, po wræczeniu palmy królowi lub innemu 
dostojnikowi, wygùaszali stosownà oracjæ o treúci religijnej. 
Zwyczaj ten zarzucono za panowania króla Jana Kazimierza, który z 
powodu nieustannych wojen rzadko bywaù w stolicy podczas úwiàt 
Wielkiej Nocy.

Wielki Tydzieñ
Wielki Tydzieñ upùywaù pod znakiem przygotowañ i oczekiwania 

Wielkiej Niedzieli. Odwiedzano ubogich i chorych, którym 
udzie lano  wsparc ia .  Ludowe wróýby okreú la ùy  po  
wielkotygodniowych dniach pogodæ na caùy rok; Wielka Úroda 
okreúlaùa jaka bædzie pogoda na wiosnæ, Czwartek – jakie bædzie 
lato, Piàtek – jakie ýniwa i wykopki, a Sobota zapowiadaùa pogodæ 
na nadchodzàca zimæ.

Úroda
Ksiàdz Jædrzej Kitowicz tak pisze o zwyczajach tego dnia:

„W Wielkà Úrodæ, po odprawieniu jutrzni w koúciele, która siæ 
nazywa ciemnà jutrznià, dlatego iý za kaýdym psalmem 
odúpiewanym gaszà po jednej úwiecy, jest zwyczaj na znak tego 
zamieszania, które siæ staùo w naturze przy mæce chrystusowej, ýe 
ksiæýa psaùterzami i brewiarzami uderzajà kilka razy o ùawki, robiàc 
maùy tym sposobem ùoskot”. Po ciemnej jutrzni aý do rezurekcji 
milkùy koúcielne dzwony. Po wsiach chodzili chùopcy z koùatkami. 
Obchodzili wieú codziennie trzy razy i przypominali wszystkim, ýe 
jest post a kto go nie zachowa, to mu koùatkami wybijà zæby.
W Wielkà Úrodæ gospodarze wychodzili w pole z wodà poúwiæconà 
w poprzednim roku i úwiæcili pola, aby dobrze rodziùy.

Czwartek zwany teý Cierniowym
Milkùy dzwony aý do Wielkiej Soboty. Na pamiàtkæ jako Chrystus 

przy wieczerzy nogi uczniom myù w pokorze, byù w Polsce zwyczaj, 
ýe biskupi i królowie starcom umywali nogi. W Wielki Czwartek na 
pamiàtkæ wieczerzy Pañskiej, we wszystkich domach jedzono tajnà 
– postnà kolacjæ.

I w Wielki Czwartek u Pañskiej wieczerzy
Co tak do Wilii z wystawy podobna
Posæpne twarze, smutek w sercu leýy,
I chociaý suta uczta, lecz ýaùobna.
Po tej wieczerzy wielu Polaków nic nie jadùo aý do wielkanocnego 

úniadania. Do prasùowiañskich czasów siæga oddawanie czci 
zmarùym w Wielki Czwartek. Michaù z Janowca w Kazaniach 
Trzemeszeñskich z 1497 roku przestrzegaù przed pogañskim 
zwyczajem palenia w tym dniu jarzàcych ogni na pamiàtkæ dusz 
bliskich. Ludzie wierzyli, ýe do tych ogni przychodzà dusze i grzejà 
siæ. Palenie ogni przetrwaù niemal do naszych czasów. Wiara
w przebywanie dusz zmarùych wúród ýywych byùa tak silna, ýe nie 
myto naczyñ po tajni i zostawiano umyúlnie potrawy, aby resztkami 
nakarmiùy siæ dusze lub demon, zwany uboýæ (skrzat, przebywajàcy 
stale w domu, który przynosiù szczæúcie). Wierzono teý, ýe Wielki 
Tydzieñ jest okresem najwiækszej potægi mocy nieczystych. Kres im 
kùadzie cud Zmartwychwstania.

Piàtek
W tym dniu strojono groby. Zwyczaj ten przywædrowaù do nas 

prawdopodobnie z Czech. W ubieraniu grobów pojawiaùy siæ 
elementy narodowe. W XVII wieku, w jednym z koúcioùów 
warszawskich uùoýono grób z samych szyszaków, tarcz, szabel
i innych militariów. W 1942 roku w koúciele úw. Anny w Warszawie 
grób zbudowany zostaù ze zwæglonych belek, drutu kolczastego, 
surowego czarnego krzyýa. Na tym poùoýono chudego, jakby 
wykradzionego z obozu koncentracyjnego, Zbawiciela. Tradycja 
grobów symboli trwa do dziú. Piæknà tradycjà byùo odwiedzanie 
grobów. W miastach, gdzie koúcioùów byùo duýo, naleýaùo obejúã je 
wszystkie, w kaýdym pomodliã siæ i zùoýyã datek na biednych. Do 
tradycji w tym dniu naleýaùo kwestowanie w koúcioùach na rzecz 
ubogich. Tà czynnoúcià zajmowaùy siæ panie z towarzystwa. 
Pieniàdze zebrane w okresie wielkanocnym przeznaczone byùy na 
pomoc ubogim, budowæ szpitali, przytuùków, sierociñców. Wiæcej 
pieniædzy zbierano, gdy kwestowaùy piækne kobiety.

Wedùug wierzeñ ludowych Wielki Piàtek byù dniem bardzo 
waýnym w gospodarstwie, ale obwarowany wieloma praktykami
i okazjà do obrony przed czarami. W tym dniu przed wschodem 

WIELKANOC



Poniedziaùek Wielkanocny
Byù dniem skùadania wizyt sàsiadom i znajomym, harców

i swawoli. Byù to dzieñ polewania siæ wodà. Nie wiadomo skàd 
wywodzi siæ ten zwyczaj. Ksiàdz Kitowicz poczàtek tego upatruje
w Jerozolimie, „gdzie schodzàcych siæ i rozmawiajàcych
o zmartwychwstaniu Chrystusowym Ýydzi wodà z okien oblewali 
dla rozpædzenia z kupy i przytùumienia takich powieúci”.

Samo oblewanie siæ wodà ma prawdopodobnie poczàtek

w prasùowiañskich czasach. Gùæboko wierzono w oczyszczajàcà 
moc wody. Gdy Koúcióù wprowadziù jej poúwiæcenie, 
usankcjonowaù w ten sposób stary zwyczaj. Dzisiejsza nazwa 
úmigus-dyngus wziæùa siæ z poùàczenia dwóch wielkanocnych 
obrzàdków. W czasie úwiàt Boýego Narodzenia chodzono po 
kolædzie, a w Wielkanoc po dyngusie. Dygowano tak:

Przyszedùem tu po dyngusie
Leýy placek na obrusie
Tata kraje, mama daje
Proszæ o malowane jaje.
Przy omawianiu zwyczajów poniedziaùkowych nie wypada nie 

wspomnieã o starym krakowskim zwyczaju zwanym Emaus. 
Urzàdzano go na pamiàtkæ objawienia siæ Chrystusa uczniom, 
bædàcym w drodze do miasta Emaus. Emaus krakowski to wielki 
uroczysty spacer mieszczan po caùodziennym siedzeniu za stoùem.
Z biegiem lat przeksztaùciù siæ w ludowà zabawæ.

(Na podstawie ksiàýki Haliny Szymanderskiej Polskie tradycje 
úwiàteczne oprac. T.D.)

sùoñca woda w rzekach i potokach miaùa mieã wùaúciwoúci 
uzdrawiajàce i zabezpieczajàce przed chorobami. Kàpano siæ w niej, 
wierzàc, ýe ustrzeýe to przed bólami ràk, nóg i ust przez caùy rok. 
Wierzono teý, ýe posadzone w tym dniu drzewa bædà dobrze 
owocowaùy. Robione w tym dniu masùo, gospodynie 
przechowywaùy przez caùy rok i uýywaùy jako lekarstwa dla ludzi
i zwierzàt. W Wielki Piàtek mùode dziewczyny zbieraùy siæ do 
malowania wielkanocnych jajek. Wodæ, w której gotowaùy siæ jajka 
uýywaùy do mycia wùosów wierzàc, ýe bædà gæste, piækne i lúniàce.

 Sobota
To dzieñ úwiæconego. Rankiem tego dnia na placu przed 

koúcioùem odbywaùo siæ úwiæcenie ognia. Przed koúcioùem opalano 
równieý gùowienki (drewienka leszczynowe) zùoýone na krzyý. 
Popióù ze stosu rozsypywali gospodarze na pola podczas pierwszej 
orki. Gùowienki zatykali na krañcach pola, aby je chroniã od klæsk 
ýywioùowych. Gùowienki chroniùy równieý domy, krzyýyk 
przybijano nad drzwiami, przystrajano paskami bibuùy. Chroniù 
dostæpu do domu zùym mocom. Zapalenie i úwiæcenie ognia 
symbolizowaùo rozpoczæcie nowego czasu. Skoñczyùa siæ zima
i post – zaczynaùa wiosna i radoúã. Po poúwiæceniu ognia, úwiæcono 
wodæ. Potem ksiàdz úpiewaù „Gloria” i rozdzwaniaùy siæ dzwony po 
kilkudniowym milczeniu. Rano úwiæcono ogieñ i wodæ, a potem 
przez caùy dzieñ pokarmy. Úwiæcone – kulminacja úwiàtecznych 
przygotowañ. Wedùug etnografów to pozostaùoúã z czasów 
pogañskich, gdzie kaýdej uroczystoúci towarzyszyùy uczty, gry
i zabawy.

Wielkà Sobotæ koñczyùa rezurekcja, naboýeñstwo bioràce nazwæ 
od ùaciñskiego sùowa resurrectico – zmartwychwstanie. Gdy 
rozlegaùy siæ dzwony na rezurekcjæ wszyscy úpieszyli do koúcioùa. 
W czasie mszy tùumy zalegaùy koúcióù, a w wielkiej procesji 
trzykrotnie obchodzàcej koúcióù, triumfalnie brzmiaùa zwyciæska 
pieúñ zmartwychwstania Wesoùy nam dzieñ dziú nastaù. Wracajàc do 
domu wszyscy witali siæ i pozdrawiali po drodze sùowami Chrystus 
Pan zmartwychwstaù  na co odpowiadano prawdziwie 
zmartwychwstaù. Dawniej rezurekcyjne dzwony zwoùywaùy ludzi na 

naboýeñstwo w Wielkà Sobotæ o póùnocy. W czasach 
stanisùawowskich uroczystoúã Zmartwychwstania przeniesiono na 
niedzielny úwit. Byùo to bardzo gùoúne naboýeñstwo bowiem 
dêwiækom dzwonów wtórowaùy armaty, moêdzierze, strzelby
i pistolety. Po prymni – pierwszej mszy po Zmartwychwstaniu Pana 
spieszono do domów na Wielkie Úniadanie. Po drodze odbywaùy siæ 
wyúcigi furmanek, bo panowaù przesàd, ýe kto pierwszy zajedzie do 
domu, temu najbardziej obrodzi zboýe.

Wielka Niedziela
Najwiækszà atrakcjà tego dnia byùo wielkie obýarstwo. Po 

czterdziestodniowym poúcie z niecierpliwoúcià czekano na ten 
dzieñ. Byùo wiele recept, aby przy tak wielkim obýarstwie uchroniã 
siæ od zgagi. Naleýaùo zjeúã na czczo úwiæconego chrzanu i chuchnàã 
nim trzy razy do komina lub zjeúã przed úniadaniem usmaýone na 
maúle pokrzywy. Po takiej kuracji moýna byùo zasiàúã do 
gigantycznej uczty. Chùopi wierzyli, ýe nic ze „úwiæconego” nie 
moýe siæ zmarnowaã. Okruszki ciasta rozsiewali po ogrodach, 
skorupki jajek wynoszono na grzàdki. Ze úwiæconego chrzanu 
robiono krzyýyki, które nastæpnie wkùadano pod wægùy domostw, 
aby nie trzymaùy siæ domu wæýe. Kury nie mogùy zjeúã ýadnych 
úwiæconych okruszków, bo zjedzenie spowodowaùoby, ýe piaùyby 
jak koguty. Kawaùki chleba, sera i kieùbasy dawano krowom
i koniom. Pierwszy dzieñ úwiàt upùywaù w rodzinnym gronie.
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Recenzje
Na ekrany naszych kin trafiùy w ostatnim czasie trzy wielkie 

produkcje o ýyciu i posùudze Jana Pawùa II . Wydawaùoby siæ, ýe tyle 
juý wiemy o Ojcu Úw. , jednak z caùà pewnoúcià warto obejrzeã i ten 
film – dzieùo produkcji wùoskiej i amerykañskiej przy wspóùpracy
z Telewizjà Polskà (gra w nim 40 Polaków!). Film otwiera scena
z Placu Úw. Piotra z dnia 13 maja 1981 r. – zamach na ýycie Ojca 
Úwiætego. Sceny retrospektywne przenoszà nas w úwiat lat 
mùodzieñczych Karola Wojtyùy od 1939 r. W przejmujàcy sposób 
pokazana jest jego droga do powoùania do sùuýby Bogu i ludziom, 
umiùowanie teatru i literatury oraz rozterki mùodzieñca, gdy 
przychodzi wojna i okupacja, a w duszy rodzà siæ pytania, jaki rodzaj 
broni przeciw zùu powinien wybraã. Odtwórcà roli Wojtyùy w tej 
czæúci filmu, aý do wyboru na Stolicæ Piotrowà, jest Cary Elwes.
W drugiej czæúci natomiast – mówiàcej o pontyfikacie Jana Pawùa II – 
rolæ Ojca Úw. gra jakýe autentyczny w gestach i sposobie bycia 66-
letni John Voight. Papieý zostaù zaprezentowany w filmie przede 
wszystkim jako przywódca duchowy, niestrudzony pielgrzym
i obroñca praw czùowieka, przeciwnik wojny i przemocy, ale takýe 
jako osoba o wielkiej wraýliwoúci i niezwykùej otwartoúci na 
kaýdego czùowieka, a tym samym na losy caùego úwiata.

Sceny koñcowe filmu przypominajà bolesne doúwiadczenia 
sprzed roku, kiedy to Papieý, pozbawiony sprawnoúci fizycznej
i moýliwoúci mówienia po zabiegu tracheotomii za wszelkà cenæ, 
pragnie przemówiã do wiernych, zebranych przed Bazylikà úw. 
Piotra, a potem odchodzi niemal na oczach caùego úwiata do Domu 
Ojca.

Wydawaùoby siæ kilka kolejnych wzruszeñ w zwiàzku z osobà 
Ojca Úwiætego, a potem i tak znów wrócimy do naszych 
przyziemnych spraw. Myúlæ jednak, ýe za kaýdym razem wracamy 
bogatsi i oby refleksje, które rodzà siæ w naszych sercach, pomagaùy 
nam staã siæ prawdziwie Pokoleniem Jana Pawùa II i wydawaùy wciàý 
dobre owoce w postaci naszego godnego ýycia.

Agnieszka Franczak-Paã
Byùam bardzo ciekawa, jak Jon Voight wywiàýe siæ z wielkiej

i niezwykle odpowiedzialnej roli, jakà na siebie wziàù. Zagraã 
takiego czùowieka, przed którym chylili czoùa szefowie rzàdów na 
caùym úwiecie, a nawet dyktatorzy, to bardzo trudne zadanie. Muszæ 
przyznaã, ýe niektóre gesty, sposób poruszania siæ, ùagodny gùos 
przypominaùy mi naszego Papieýa. Jednak gdy na filmie pokazano 
twarz aktora w zbliýeniu, czuùam rozczarowanie. To nie On! To tylko 
odtwórca Jego roli. Twarz Karola Wojtyùy to sama dobroã, sama 
miùoúã i zrozumienie drugiego czùowieka bez wzglædu na rasæ czy 
wyznanie. Twórcy filmu chcieli pokazaã prawie caùe ýycie najpierw 
Karola Wojtyùy, a potem Jana Pawùa II. Kolejne wydarzenia 
nastæpowaùy po sobie tak szybko, ýe widz nie miaù czasu na gùæbszà 
refleksjæ. Niewiele dowiedzieliúmy siæ z filmu, jak w mùodym 
Wojtyle dojrzewaùa myúl o tym, ýeby poúwiæciã swoje ýycie Bogu. 
Muszæ przyznaã, ýe wiæcej piæknych wzruszeñ dostarczyù mi film 
„Karol – czùowiek, który zostaù papieýem”. Podczas jego oglàdania 
pùakaùam niemal caùy czas. W obrazie „Jan Paweù II” wzruszyùa mnie 
scena cierpienia, gdy Papieý nie mógù powiedzieã sùowa, chociaý tak 

bardzo tego pragnàù. Jednoczeúnie scena ta trwaùa dla mnie za dùugo, 
byùo to epatowanie cierpieniem czùowieka, który jest bezsilny. Nie 
mogùam na to patrzeã, zamknæùam oczy, tak bardzo byùo mi Go ýal. 
Autorzy filmu niezwykle umiejætnie wykorzystali zdjæcia archiwalne 
z pogrzebu  Papieýa. Najwaýniejszym rekwizytem, który urósù do 
rangi symbolu, byùa zamkniæta przez wiatr ksiæga. Jesteúmy jak te 
kartki na wietrze, wiatr nami miota, by w koñcu zamknàã okùadkæ
i juý wiæcej jej nie otworzyã. Mój podziw do osoby Jana Pawùa II  
umocniù siæ jeszcze bardziej. Jestem dumna, ýe dane mi byùo ýyã 
podczas trwania Jego pontyfikatu. Film ten jest dowodem wielkiej 
miùoúci i uznania, jakim darzà polskiego Papieýa twórcy na caùym 
úwiecie.

Genowefa Flis
Gimnazjaliúci o filmie „Jan Paweù II”
Film jest bardzo wzbogacajàcy, miaùam wraýenie, ýe im wiæcej 

dowiaduje siæ o postaci Papieýa, tym bardziej Go szanujæ i chcæ 
umacniaã swà wiaræ. Dla mnie Jan Paweù II jest niepodwaýalnym 
autorytetem, co mogæ potwierdziã dogùæbniej po obejrzeniu tej 
ekranizacji. Pokazuje Go jako zwykùego czùowieka z zaletami
i wadami, a co najwaýniejsze, jego wielki patriotyzm, który dodawaù 
siùy Polakom. Film umacnia naszà wiaræ i otwiera na piækno, przy 
czym przekonuje odbiorców, iý wielkie marzenia sà moýliwe do 
zrealizowania. Nawiàzuje do tego wszystkiego, co przeýywali i czuli 
chrzeúcijanie w najwaýniejszym dla swojej wiary tygodniu, jakim 
byùo bolesne odchodzenie tegoý znakomitego czùowieka. Jeúli chodzi 
o græ aktorskà to byùam niemile zaskoczona, gdyý Jon Voight nie 
przekonaù mnie do siebie.

Monika Szymañska, kl. III „a”
Z wielkim wzruszeniem úledziùam Jego przywiàzanie do swego 

ojca, przyjacióù, teatru, a póêniej, gdy juý wstàpiù na drogæ 
kapùañstwa, sùuchaùam pierwszych homilii. W filmie wielki nacisk 
poùoýono na ukazanie cierpienia wielkiego Polaka, nie tylko po 
wyborze na Stolicæ Piotrowà, ale i wczeúniej (np. po stracie ojca). 
Bardzo poruszyùo mnie to, ýe Karol Wojtyùa odczuwaù to samo 
zagubienie, jakiego doúwiadcza kaýdy mùody czùowiek. „Jan Paweù 
II” jest bardzo wartoúciowym filmem adresowanym do wszystkich 
ludzi bez wzglædu na wiek czy pochodzenie. Nakùania nas do refleksji 
nad wyborem wùaúciwych wartoúci, ýyciem i úmiercià.

Maùgorzata Furtak, kl. III „a”
Moim zdaniem produkcja w piækny sposób pokazaùa miùosierdzie

i szacunek, jakim Papieý obdarzaù innych, obcych sobie, ludzi. (…)  
Chociaý tak bardzo siæ staramy przynajmniej o odrobinæ przybliýyã 
postaã Karola Wojtyùy, to i tak zawsze bædzie za maùo. Bo tak 
wielkiego serca, po prostu nie da siæ pokazaã.

Joanna Suùek, kl. III „d”
Po raz pierwszy wùaúciwie w kinie zobaczyùem, jakie trudno byùo 

ýycie Papieýa w wieku mùodzieñczym. Aktorzy grajàcy w filmie 
wykazali siæ ogromnym talentem. Moim zdaniem najpiækniejsze
i najcudowniejsze byùy urywki z prawdziwego ýycia Jana Pawùa II. 
Najbardziej utkwiù mi moment spotkania Papieýa z mùodzieýà (…). 
Uwaýam, ýe najwiækszà skarbnicà wiedzy nie jest film. Najwiækszym 
skarbem, który zostawiù nam Jan Paweù II, jest literatura i sceny z jego 
pielgrzymek do Polski i caùego úwiata. Film jest tylko wspomnieniem 
pojedynczych chwil. Kaýdy z nas ma w sercu swój film o Papieýu – 
Polaku, który sobie sam wyreýyserowaù, ýyjàc wraz z Nim.

Wojciech Koùodziej, kl. III „d”

Film „Jan Paweù II”
- wzruszajàca opowieúã o piæknym ýyciu.

Wyjàtkowa pasja
Ogromnà radoúcià dla kaýdego nauczyciela jest úwiadomoúã tego, ýe jego uczniowie (choãby byùo ich niewielu) przejawiajà 

zainteresowanie przedmiotem i wykazujà chæã ciàgùego doskonalenia swych umiejætnoúci. Bywa teý, ýe mamy wúród uczniów 
niepowtarzalne i wyjàtkowe talenty. I tak na przykùad pasjonatkà sùowa pisanego jest Joanna Suùek – uczennica kl. III d naszego Gimnazjum, 
która juý od dùuýszego czasu okazjonalnie tworzy wùasne teksty literackie. Ma na swoim koncie utwory, które nie ujrzaùy jeszcze dziennego 
úwiatùa i nie zostaùy poddane opinii krytyka. Sà wúród nich takýe takie, które drukowaliúmy na ùamach szkolnego pisma „Gim-kurier”.
W minionym roku szkolnym Joasia uzyskaùa wyróýnienie za wiersz pt. „Zauroczenie” w jesiennej edycji Powiatowego Konkursu 
Poetyckiego „Zmyúlenia, zamyúlenia”. W lutowym numerze „Echa” ukazaù siæ jej „Pamiætnik Únieýynki” nagrodzony w Przeglàdzie 
„Zimowe Nastroje”. Dziú, natomiast razem z redakcjà naszego lokalnego pisma pragnæ poleciã uwadze czytelników kolejnà próbæ pisarskà 
Joanny – powieúã w odcinkach pt. „Cornelia”. Ýyczàc przyjemnej lektury, wyraýam nadziejæ, iý spodoba siæ wszystkim czytelnikom.

Agnieszka Franczak-Paã
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Wstæp
Witam! Jestem mùodà czarownicà i choã niektórzy myúlà, ýe 

osoby posiadajàce dar czarowania sà zùe i siejà postrach, to 
wymyúlili to sami, nie opierajàc siæ na ýadnych faktach. Tak wiæc, 
nie moýna wierzyã w legendy naszych przodków, nie wiedzàc, jak 
jest naprawdæ. Moýe to wydawaã wam siæ dziwne, ale mam dwa 
niezwykùe imiona. Kornelia - to imiæ, jakim posùugujæ siæ w úwiecie 
zwykùych, pozamagicznych ludzi, to imiæ nadali mi rodzice. 
Cornelia natomiast - to imiæ, jakim posùugujæ siæ w úwiecie 
czarownic, to imiæ magiczne. Tak, wiæc juý po czæúci wprowadziùam 
was w tajniki magii. Pragnæ teraz opowiedzieã wam o moim pobycie 
w szkole czarownic, do której trafiùam caùkiem przypadkiem. Moýe 
ta opowieúã rozwieje wam wszystkie wàtpliwoúci na temat czarów, 
czarownic i czarodziejów. A wiæc zaczynamy...

Rozdziaù pierwszy „Wiadomoúã”
Wszystko zaczæùo siæ zimà. Wieczorem, kiedy Kornelia leýaùa w 

ùóýku, a únieg na dworze powoli opadaù na nagie gaùæzie drzew, 
tworzàc dla nich puszystà biaùà koùderkæ, dziewczynka rozmyúlaùa 
tylko o nadchodzàcych úwiætach Boýego Narodzenia. Zastanawiaùa 
siæ nad tym, jakiego koloru bombki powiesiã na choince i jakie 
kolædy úpiewaã przy wigilijnej wieczerzy. Nie domyúlaùa siæ nawet, 
co jà czeka w najbliýszym czasie.

Rano, gdy Kornelia zdàýyùa poýegnaã siæ ze swoim kolorowym 
snem, ujrzaùa matkæ siedzàcà na krzeúle. Ubrana byùa na czarno, a po 
jej bladych policzkach pùynæùy ùzy. Zakùopotana dziewczynka 
zerwaùa siæ na równe nogi i czym prædzej podbiegùa do matki.
– Co siæ staùo? Dlaczego pùaczesz mamo? Czy zrobiùam coú zùego?
– Widzisz Kornelio, twoja babcia zmarùa wczoraj w nocy. Z jej 

kominka ulatniaù siæ czad i babcia siæ nim zatruùa. Bardzo mi 
przykro - wyszeptaùa mama.
Dziewczynka  zamar ùa  na  chwi læ ,  s t r ac i ù a  j ednà

z najukochañszych osób, swà jedynà powierniczkæ.
Tydzieñ póêniej w domu babci Brunhildy, odbywaù siæ podziaù 

majàtku. Wszyscy czùonkowie rodziny Collinów zebrali siæ
w najwiækszym pomieszczeniu, sùuchajàc testamentu nieýyjàcej juý 
staruszki. Podczas wyczytywania jej ostatnich próúb i myúli, 
Kornelia przypomniaùa sobie o czymú, co miaùo dla jej babci 
ogromne znaczenie. Chodziùo jej mianowicie o to, aby Kornelia 
zajrzaùa w jednà z szuflad zamykanych na klucz, o której wartoúci 
nikt nie wiedziaù. Tuý przed swojà úmiercià Brunhilda daùa wnuczce 
pewien klucz, który miaù pomóc otworzyã tajemniczy schowek. 
Kornelia pædem wybiegùa z gùównej sali, po czym udaùa siæ do 
sypialni babci. Wyjæùa z kieszeni klucz i jednym ruchem nadgarstka 
otworzyùa szufladæ. Okazaùo siæ, ýe w úrodku, mimo oczekiwañ na 
drogocenne skarby, jest koperta, w dodatku bardzo dziwna, bo
w ksztaùcie rombu. Dziewczynka otworzyùa niezaadresowanà 
korespondencjæ, w której byùo zaproszenie do Szkoùy Magii dla 
mùodych czarodziejów. Zaproszenie brzmiaùo nastæpujàco:

„Z wielkà przyjemnoúcià oúwiadczamy, ýe nabór do Szkoùy Magii 
i Czarów jest nadal aktualny. Prosimy o natychmiastowe wysùanie 
danych osobowych wraz z uzupeùnionym testem magicznym. Po 
rozwiàzaniu  owego sprawdzianu, naleýy wùoýyã go do 
czarodziejskiej skrzynki czarownic (koperty). Nastæpnie trzeba 
czekaã na wiadomoúã o przyjæciu.

Zapraszamy równieý dorosùà czarownicæ - absolwentkæ naszej 
szkoùy Brunhildæ, na sabat czarownic, który odbædzie siæ jutro 
podczas burzy únieýnej w innym wymiarze.

PS: Warunkiem wstæpu mùodych adeptów sztuki magicznej do 
szkoùy jest posiadanie blizny na prawym nadgarstku, która úwiadczy 
o mocy jakà posiadajà.”

Kornelia posiadaùa bliznæ, która dziwnym trafem leýaùa dokùadnie 
na prawym nadgarstku. Po chwili w kopercie nie wiadomo skàd 
pojawiù siæ test, który zgodnie z treúcià listu naleýaùo uzupeùniã. 
Wnuczka Brunhildy krok po kroku analizowaùa zadania na 
sprawdzianie. Potem wùoýyùa go do koperty, a po chwili pojawiù siæ 
bardzo jasny, wræcz oúlepiajàcy blask. Gdy Kornelia zajrzaùa
z powrotem do „czarodziejskiej skrzynki czarownic” testu juý tam 
nie byùo, a jej pozostaùo juý tylko czekaã na wiadomoúã ze Szkoùy 
Magii i Czarów. Caùoksztaùt tej sytuacji wydawaù siæ jak najbardziej 
dziwny, wræcz niesamowity. – Nabór do Szkoùy Czarownic? To
z caùà pewnoúcià jakiú ýart! – stwierdziùa po chwili Kornelia.

Mimo jej dociekliwoúci i zdumienia, to nie byù jednak ýaden ýart. 
Taki list otrzymaùo kaýde magiczne dziecko w jej wieku. Szkoùa ta 
mieúciùa siæ w innym wymiarze, dokàd nie mógù trafiã ýaden mugol 
(mugol - czùowiek nie posiadajàcy zdolnoúci magicznych). Kornelia 
po dùuýszym namyúle zdecydowaùa, ýe przyjdzie do domu babci 
nastæpnego dnia i jeszcze raz przeanalizuje caùe zdarzenie krok po 
kroku.

W nocy jej sen zakùóciù jednak pewien haùas. Dziewczyna 
wybiegùa na taras, lecz nie zastaùa tam ani mamy, ani taty. Naùoýyùa 
na nogi buty, zarzuciùa na siebie szlafrok i juý miaùa zaczàã 
poszukiwania rodziców, gdy wnet ujrzaùa idàcà w jej stronæ matkæ.
– Co siæ staùo mamo? Co to za haùas? – zapytaùa zaniepokojona 

Kornelia.
– Dom babci Brunhildy ulegù prawie caùkowitemu spaleniu. Twój 

tata wraz ze straýakami próbuje teraz ugasiã zgliszcza, jakie 
pozostaùy po budynku. Moim zdaniem niewiele uratujà. - Szkoda.
Wtedy dziewczyna przypomniaùa sobie o skrzynce i wiadomoúci, 

jakie miaùy do niej dotrzeã.
– Kornelio! Zupeùnie zapomniaùam, przed chwilà byù tu listonosz

i przyniósù paczkæ zaadresowanà do ciebie, ale o ile mnie pamiæã 
nie myli to normalni ludzie o tej porze raczej úpià. Zdziwiùa siæ 
mama Korneli.

– Pewnie paczka im siæ zawieruszyùa, a listonoszowi ta myúl nie 
dawaùa spaã. Widzisz mamo, to siæ dopiero nazywa poúwiæcenie!
Dziewczyna wziæùa paczkæ, zaniosùa jà do pokoju i zaczæùa 

rozpakowywaã. Okazaùo siæ, ýe jest w niej koperta i oczekiwana 
wiadomoúã ze Szkoùy Magii i Czarów! Oto jej treúã:

„Informujemy szanownà pannæ Korneliæ Collin o dostaniu siæ do 
Szkoùy Magii i Czarów. Prosimy o zakup najpotrzebniejszych 
przyborów, niezbædnych do nauki czarowania: peleryna (koniecznie 
w ciemnym kolorze), róýdýka, tiara (magiczna czapka czarownic
i czarodziejów), miotùa (najlepiej najnowszy model), zwierzæ (sowa, 
ropucha, mysz, szczur lub czarny kot), czarodziejska kula.

Wszystko moýna zakupiã w innym wymiarze w sklepie „Abra 
Kadabra”. Moýna  dostaã siæ tam poprzez wypowiedzenie zaklæcia: 
TEGO WÙAÚNIE TERAZ CHCÆ, DO WYMIARU PRZENIEÚ 
MNIE! Zakupy nie bædà niestety bezpùatne, za jednà rzecz ze sklepu 
naleýy przyjàã jednà oszpecajàcà cechæ. W szkole posùugujemy siæ 
nowym imieniem, twoje nowe imiæ magiczne, jakim bædziesz 
dysponowaã w szkole to CORNELIA. Prosimy o zapamiætanie 
nowego imienia i jak najszybsze zgùoszenie siæ do szkoùy. Do 
widzenia!” -To jest niemoýliwe! Dostaùam siæ do szkoùy! - ucieszyùa 
siæ Kornelia.

Z tych wszystkich emocji dziewczynka zapomniaùa o caùym 
úwiecie. Myúlaùa juý tylko o pierwszych dniach w szkole i o pobycie 
w innym wymiarze.

Kolejnego dnia z samego rana zaczæùa siæ pakowaã. Podczas 
ukùadania wszystkich ubrañ w walizce, do jej pokoju weszùa mama.
– Co robisz Kornelio?
– Pakujæ siæ mamo. Przecieý wyjeýdýam do szkoùy.
– Do jakiej szkoùy? O czym ty mówisz? Czy to ýart?
– Nie mamo to nie ýart. Babcia zostawiùa mi w spadku kopertæ,

a okazaùo siæ, ýe ta koperta to czarodziejska skrzynka czarownic. 
Jadæ do Szkoùy Magii i Czarów.

– No tak, mogùam siæ tego spodziewaã. Od poczàtku wiedziaùam, ýe 
skoro ja nie chciaùam byã wiedêmà, to znajdzie sobie kogoú 
innego. I wybraùa wùaúnie ciebie. Kornelio proszæ ciæ, nigdzie nie 
jedê, zostañ ze mnà. Nie sùuchaj mojej matki. Jeúli chcesz mieã 
normalny dom i wspaniaùà rodzinæ,  zostañ, proszæ.
W gùowie Kornelii powstaù wielki zamæt. Z jednej strony bardzo 

chciaùa wyjechaã, ale z drugiej nie chciaùa pozostawiã rodziców 
samych. Po dùuýszym namyúle Kornelia zdecydowaùa:
– Nie mamo! Ja chcæ tam pojechaã! Moýe to szalone, ale tego 

naprawdæ chcæ i za ýadne skarby  nie zrezygnujæ.
– Nie pozwolæ na to! W moim domu nie bædzie czarownic, nie tak 

ciæ wychowaùam! Zostaniesz tu i nigdzie nie wyjedziesz! 
Rozumiesz, co do ciebie mówiæ!

W tym momencie Kornelia chwyciùa walizkæ, wyrwaùa siæ z ràk 
matki i krzyknæùa:
– Tego wùaúnie teraz chcæ, do wymiaru przenieú mnie!
Po chwili znalazùa siæ na jakiejú ulicy. W oddali zobaczyùa sklep 
„Abra Kadabra”, o którym zostaùa poinformowana w liúcie.
– Rety, to sklep, w którym moýna kupiã przyrzàdy do czarowania. 

Cornelio, witaj w innym úwiecie. (c.d.n.)
Joanna Suùek – ucz. kl. IIId Gimnazjum w Koñskowoli

Cornelia- ksiê¿niczka czarownic
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Po pewnym czasie rany spowodowane przez ostatnie 
wydarzenia zabliêniùy siæ. Powiedziaùem sobie, ýe teraz jestem 
bogatszy o doúwiadczenia, które za kaýdym razem okradajà 
mnie ze wszystkiego, co ludzkie. Czasami baùem siæ, ýe zostanæ 
nierozumnym, pozbawionym uczuã automatem i mówiùem 
sobie, ýe jestem maùo przewidujàcym czùowiekiem, zaú moje 
nadgorliwe zaufanie do tego co robiæ, doprowadza mnie do 
bezsilnoúci ýyciowej. Moje usilne starania w kierunku 
prawidùowego planowania, które wtedy podejmowaùem, nigdy 
nie chciaùy siæ speùniã, a moje przewidywania stawaùy siæ coraz 
bardziej krótkowzroczne. Chociaý - czy ja wtedy byùem w stanie 
cokolwiek „przewidzieã” lub zaplanowaã? Dziaùaùem sam, bo 
uwaýaùem, ýe tacy sami jak ja tylko sà zdolni do pogorszenia,
i tak trudnej, mojej egzystencji. Kaýdego, z którym piùem 
alkohol znaùem na wylot i w tym bezgùoúnym rozmyúlaniu 
miaùem pewnoúã co do tego, ýe racja staùa po mojej stronie. 
Nadeszùa zima, z którà przyszùo mi siæ zmierzyã. Nie wiem juý 
dzisiaj ile takich zim przeýyùem, kaýda z nich byùa taka sama i na 
pozór nie róýniùa siæ niczym od innej. Odnosiùem wraýenie, ýe 
kaýda z nich pcha siæ na siùæ do mojego, i tak juý zimnego, domu, 
tylko po to, by ostatecznie naruszyã mojà nietykalnoúã
i pokazaã, ýe prawo jest po jej stronie. A ono dokùadnie 
oznaczaùo – wieczne i zimne dreszcze na plecach. Siedziaùem 
wówczas pod piecem, trzàsùem siæ z zimna i czuùem jak spùywa 
na mnie ten lodowaty „zaszczyt”. Jego uúcisk byù tak 
przekonujàcy, iý nie pozostawiaù mi cienia wàtpliwoúci, ýe 
wùaúciwie nie mam siæ czego baã, bo przecieý mogæ siæ do niego 
przyzwyczaiã. Czasami dùugo myúlaùem i patrzyùem
w przestrzeñ ograniczonà czterema úcianami i w jednej chwili 
widziaùem caùe swoje ýycie, z którego wyùuskiwaùem jak 
ziarnka z pestek dyni swoich potencjalnych wrogów, jednego po 
drugim. Przecieý to oni w duýym stopniu przyczynili siæ do 
mojej katastrofy. Przeýywaùem swój dramat samotnie
i niepowtarzalnie. Wyduszaùem z gardùa to samo przekleñstwo 
jak wszyscy inni, znajdujàcy siæ w podobnym poùoýeniu. 
Przyglàdaùem siæ i wczytywaùem w to swoje bezlitoúnie 
poszarpane ýycie, aby odwlec moment przestàpienia progu 
prawdy i udaã siæ w jej wàskà gardziel, obawiajàc siæ 
zmiaýdýenia swojego nieprzejednanego stanowiska.

Czasami zadawaùem sobie pytanie. - Jeýeli istnieje choroba 
alkoholowa, która powstaje na skutek czæstego spoýywania 
alkoholu, to dlaczego ja nic o tym nie wiem? Co prawda 
przypominam sobie, ýe przed wielu laty czytaùem coú na ten 
temat, ale byùy to drobne artykuùy ginàce wúród wielkich 
krzyczàcych nagùówków. Natomiast informacje zawarte
w tychýe artykuùach byùy lakonicznymi, suchymi wzmiankami, 
które mówiùy o produkcji alkoholu oraz jego eksporcie, a takýe 
(co „zasùugiwaùo” na uwagæ) o iloúci wypijanego czystego 
spirytusu przez statystycznego Polaka. Na podstawie takich 
informacji budowaùem wizerunek choroby alkoholowej, z którà 
to na co dzieñ boryka siæ nasze spoùeczeñstwo, a interpretacja 
tego problemu jest doúã rozmaita. Miaùem ýal, ýe wszelkie 
artykuùy ukazujàce siæ w prasie w naszym kraju, jak równieý
w innych úrodkach masowego przekazu, mówiàce o problemie 
alkoholowym, byùy skrupulatnie cenzurowane lub bardzo 
uwaýnie pomijane. Dopatrywaùem siæ celowego dziaùania 
pañstwowych wùadz centralnych, gdzie przysùowiowa polska 
goúcinnoúã zamieniùa siæ w tragediæ narodowà za ich, jak 
wówczas sàdziùem, oficjalnym przyzwoleniem. Czepiaùem siæ 
ówczesnego systemu narzucanego nam siùà przez dawny 
Zwiàzek Sowiecki, za rzàdów którego w kaýde úwiæto 
pañstwowe alkohol laù siæ strumieniami prawie bez ýadnych 
zakazów i ograniczeñ, w których ja jako przeciætny obywatel 
braùem udziaù i widziaùem w tym wszystkim jednà wielkà 
politycznà gùupotæ. Tak widoczny alkoholizm, przejawiajàcy siæ 
w róýnego rodzaju tragediach (czæsto zaczyna siæ juý w chwili 
poczæcia ýycia ludzkiego i towarzyszy czùowiekowi do koñca, 
powodujàc jego úmierã fizycznà i duchowà), przez dùugie lata 

nie byù jawnie uznawany przez specjalistów za chorobæ. 
Owszem, przychodnie odwykowe jak równieý wydzielone 
oddziaùy szpitalne istniaùy, ale na niewiele siæ zdaùy. Proponujàc 
jedynie odtrucie organizmu oraz stosujàc róýnego rodzaju 
„straszaki” w postaci syntetyków (bardzo szkodliwych dla 
zdrowia), pozostawiano pacjenta w nieúwiadomoúci i nie 
ujawniano sedna sprawy. Moje przypuszczenia okazaùy siæ 
nader trafne, ale nie do koñca, bo przecieý nie wszyscy ludzie 
naduýywali alkoholu. Oni (nie pijacy) na wszystko znajdowali 
czas, a sprawy zwiàzane z ýyciem miaùy u nich swoje miejsce. Ja 
je braùem w gwaùtowny i nieopanowany sposób, przez co byùy 
dla mnie nieùatwe i trudne do zniesienia. - Bardzo mocno trwam 
w swym oporze i nie myúlæ siæ z niego wyrwaã, nie widzæ 
sposobu – myúlaùem. Wúród gorzkiego ýalu ze zgrozà 
poznawaùem, ýe nawet moja dusza byùa zabùàkana i zniszczona 
przez grzech, który nieustannie mnie przeúladowaù. Czuùem siæ 
zupeùnie wynædzniaùym czùowiekiem. Obwiniaùem wszystkich 
za moje niepowodzenia. Wàtpiùem w jakiekolwiek rozwiàzanie. 
Sàdziùem, ýe moje postæpowanie weszùo mi juý w nawyk i nawet 
nie ma mowy o tym, ýe nagle stanie siæ cud i dostàpiæ przemiany 
wewnætrznej i usunæ z siebie wszystko, co niepotrzebne. Byùem 
zniechæcony i na tym poprzestaùem.

Pomimo bólu i niechcianych przeciwnoúci, jakich w ostatnich 
latach mocno doúwiadczyùem, swój problem alkoholowy dalej 
traktowaùem z abstrakcyjnym humorem. Chociaý na ten temat 
nie posiadaùem ýadnej fachowej wiedzy, o którà zresztà wcale 
nie zabiegaùem, to umocniony wùasnymi przemyúleniami, jak
i dùuýszà abstynencjà, która spùynæùa na mnie jak kojàcy balsam 
uúmierzajàcy wszelkie cielesne dolegliwoúci, po raz kolejny 
wyjechaùem do pracy, aby z energià, która we mnie wstàpiùa, 
realizowaã pragnienia i naprawiã róýnego rodzaju szkody. Moja 
trzeêwoúã, jakà w sobie widziaùem, daùa mi nadziejæ. 
Wierzyùem, ýe tym razem na pewno jestem w stanie sobie 
pomóc. Pracowaùem w miejscu, gdzie owszem alkohol byù, ale 
spoýywano go od wielkiego úwiæta i z umiarem. Taki stan rzeczy 
bardzo mi odpowiadaù. Uznaùem go za wzorcowy i nie 
widziaùem  ýadnego (alkoholowego!) zagroýenia. Pracowaùem
i miaùem úwiæty spokój. Moje relacje i kontakty z ludêmi 
ukùadaùy siæ dobrze. Byùem zadowolony i czuùem, ýe juý teraz na 
pewno zaspokojæ swoje ambicje, zaznam wewnætrznego 
spokoju, który byù u mnie tak rzadkim goúciem. Czuùem teý, ýe 
odzyskam równowagæ emocjonalnà, bo przecieý o to mi caùy 
czas chodziùo. Byùem dobrze traktowany, liczono siæ z moim 
zdaniem. W niedzielæ szedùem do úwiàtyni na Mszæ úw., a po 
obiedzie wstæpowaùem do sklepu, kupowaùem dobrà czekoladæ, 
którà popijaùem piwem z maùej butelki. W takim swoim 
postæpowaniu nie widziaùem nic zùego. Upewniù mnie w tym 
gospodarz mówiàc, ýe raz w tygodniu kaýdy mæýczyzna 
powinien wypiã piwo. Naturalnie podzielaùem jego zdanie, 
dorzucajàc swój delikatny komentarz na temat tego na pozór 
niewinnego trunku.

Pospieszyùem siæ i wszelkie zaplanowane prace budowlane 
zakoñczyùem wczesnà jesienià, Po uroczystym obiedzie 
(oczywiúcie bez kropli alkoholu) w gronie rodzinnym moich 
pracodawców, zostaùem z honorami odprowadzony do 
przystanku autobusowego. Rozstaliúmy siæ w przyjaêni, caùujàc 
siæ jak „z dubeltówki”. Przyjechaùem do swojej miejscowoúci
i zgodnie z wczeúniej danà sobie obietnicà wstàpiùem do sklepu. 
Kupiùem porzàdne skórzane buty, spodnie oraz inne potrzebne 
rzeczy. Wydaùem na to kilkaset zùotych. Byùem z siebie dumny. 
Czæúã zakupionych rzeczy zaraz zaùoýyùem na siebie, a stare 
starannie zwinàùem i od ræki z hukiem wrzuciùem do sklepowego 
kosza na úmieci. Jeszcze raz stanàùem przed wielkim lustrem. 
Szczegóùowo, centymetr po centymetrze testowaùem swój 
wyglàd. Uznaùem, ýe nie budzi on ýadnych zastrzeýeñ. 
Wyszedùem na zewnàtrz i swoje kroki skierowaùem prosto do 
domu. (c.d.n.)

AA

Z odkurzonego rêkopisu AA (ci¹g dalszy)
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Przedszkole, czæsto w oczach rodziców, jest instytucjà pomocy 
rodzinie, gdzie podstawowym zadaniem jest zapewnienie dziecku 
opieki i bezpieczeñstwa oraz zaspakajanie potrzeb: ùaknienia, snu, 
zabawy przez okreúlonà liczbæ godzin. Waýnà sprawà jest zatem 
uúwiadomienie rodzicom i opiekunom, jak wielkà rolæ speùnia 
wychowanie przedszkolne w ýyciu dziecka, a w szczególnoúci 
dziecka wiejskiego.

Nadrzædnym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie
z obowiàzujàcà podstawà programowà, jest wspomaganie
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 
potencjaùem i moýliwoúciami w relacjach ze úrodowiskiem 
spoùeczno – kulturowym i przyrodniczym. Placówki przedszkolne 
przyjmujà dzieci w wieku od 3 do 6 lat, otaczajàc je profesjonalnà 
opiekà. Nauczyciel jest wychowawcà, obiektywnym diagnostà, 
opiekunem, przyjacielem dziecka i doradcà dla rodziców. Kaýdy 
kolejny dzieñ w przedszkolu niesie dla dzieci wiele nowych 
doúwiadczeñ, naleýy zatem jak najwczeúniej zapisywaã dziecko 
wiejskie do przedszkola.

Zabawy w przedszkolu stwarzajà dziecku moýliwoúã kontaktu
z rówieúnikami, poznanie siebie, swoich mocnych i sùabych stron, 
poznanie praw i obyczajów grupy.

Waýnym etapem kaýdego dnia w przedszkolu sà zajæcia 
dydaktyczne, podczas których dzieci zdobywajà i poszerzajà wiedzæ 
o otaczajàcym úwiecie.
- Zajæcia jæzykowe bogacà czynny sùownik dziecka, usprawniajà 

narzàdy mowy, doskonalà umiejætnoúã budowania zdañ w mowie 
wiàzanej, zachæcajà do opowiadania ilustracji lub treúci 
sùuchanych bajek, opowiadañ.

- Zajæcia z pojæã matematycznych pozwalajà dziecku doskonaliã 
umiejætnoúci liczenia, posùugiwaã siæ pojæciami okreúlajàcymi 
czas, ciæýar, wielkoúã, kierunek, zapoznajà z figurami 
geometrycznymi, wyrabiajà umiejætnoúci logicznego myúlenia.

- Zajæcia spoùeczno-moralne i przyrodnicze umoýliwiajà poznanie 
úrodowiska spoùeczno-przyrodniczego, uwraýliwiajà na piækno 
przyrody, przyzwyczajajà do ochrony úwiata roúlin i zwierzàt.

- Zajæcia umuzykalniajàce rozwijajà sùuch muzyczny, uczà 
piosenek, gry na instrumentach, przygotowujà do wystæpów
i konkursów muzycznych.

Dlaczego warto posylac dziecko do przedszkola? 
- Zajæcia plastyczno-techniczne rozwijajà sprawnoúã manualnà ræki 

podczas wykonywania róýnego rodzaju prac plastycznych, 
dostarczajà subtelnych wraýeñ estetycznych, sprzyjajà rozwijaniu 
inwencji twórczej.

- Zajæcia motoryczno-ruchowe pozwalajà poznaã dziecku wùasne 
moýliwoúci ruchowe, wzmacniajà miæúnie, wyrabiajà wùaúciwà 
postawæ ciaùa, rozbudzajà twórczà ekspresjæ ruchowà.
Spacery i wycieczki umoýliwiajà korzystanie ze úwieýego 

powietrza, kontakty z przyrodà oraz pozwalajà poznaã najbliýsze 
otoczenie. Plac zabaw wzbogacony w zjeýdýalnie, tunele i huútawki 
pomaga przedszkolakom zaspokoiã potrzebæ ruchu oraz „wyrzuciã z 
siebie” nadmiar energii.

Podczas wszystkich zajæã w ciàgu caùego dnia nauczyciel 
obserwuje swoich wychowanków. Widzi mocne i sùabe strony 
dziecka. Szybka i wnikliwa obserwacja pozwala ustaliã taki kierunek 
pracy indywidualnej, aby rozwijaã zainteresowania i zdolnoúci 
dziecka, a takýe niwelowaã braki i opóênienia.

Dziaùania przedszkola w úrodowisku wiejskim nie odbiegajà od 
pracy tych placówek na terenie miasta. Nauczyciela wspomagajà 
specjaliúci. Dzieci mogà korzystaã z nauki jæzyka angielskiego, 
konsultacji pedagogicznych i logopedycznych, rytmiki oraz opieki 
stomatologicznej.

Dziaùalnoúã wychowawcza przedszkola wiejskiego ma duýe 
znaczenie dla úrodowiska. Przedszkole jest dla niego centrum 
kulturalnym. Prezentacja dziaùañ przedszkolaków na zewnàtrz 
zawsze skierowana jest ku spoùecznoúci. Dzieci chætnie 
przedstawiajà swoje zdolnoúci artystyczne podczas spotkañ 
rodzinnych w przedszkolu (Dzieñ Matki i Ojca, Dzieñ Babci
i Dziadka), a takýe na róýnego rodzaju przeglàdach i festiwalach.

Przedszkolaki biorà równieý udziaù w spotkaniach z zapraszanymi 
goúãmi: policjantem, straýakiem, pielægniarkà, artystà ludowym. 
Uczestniczà w wycieczkach turystycznych oraz w wyjazdach do kina 
i teatru.

Tak szeroko zakreúlone zadania wiejskich placówek 
p r z e d s z k o l n y c h  p o z w a l a j à  n a  p r a w i d ù o w y  r o z w ó j
i wychowanie dziecka, co wyraênie przyczyni siæ do wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci wiejskich, tak róýnych na starcie.

Opracowaùa: Jolanta Karaú

Fakir (wg encyklopedii) – muzuùmañski asceta, czæsto wædrowny, 
wyrzekajàcy siæ wùasnoúci w myúl idei, iý ubóstwo jest zasùugà wobec 
Allaha. Fakirzy sùynà z niezwykùych sposobów umartwiania ciaùa 
(np. leýenie na ùoýu z kolców), demonstrowanych, aby otrzymaã 
jaùmuýnæ.

Koñskowola na trasie pokojowej misji
Wielu czytelników wie juý o tym, ýe Polskæ przemierza pieszo 

francuski fakir, niosàc ideæ pokoju. Ale pewnie niewielu wie, ýe ów 
fakir zawitaù równieý do Koñskowoli. 18 marca, w godzinach 
popoùudniowych, Joel Buton (bo o nim mowa) zakwaterowaù siæ w 
hotelu Lubelskiego Oúrodka Doradztwa Rolniczego, zaliczajàc tym 
samym 30880 kilometrów swej trasy. Ku swojemu zadowoleniu, 
zostaù przyjæty z prawdziwie polskà goúcinnoúcià. Tæ cechæ Polaków 
zresztà bardzo podkreúla.

Jak mówi, na pomysù odbycia wædrówki po Europie wpadù po 
úmierci ksiæýny Diany, „bo ona teý byùa wraýliwa na los 

pokrzywdzonych przez wojny”. W swà pieszà podróý wyruszyù
z paryskich Pól Elizejskich 29 maja 1999 roku, a zamierza jà 
zakoñczyã w 2009 roku, równieý w Paryýu. Liczy, ýe wówczas na 
swym „liczniku” bædzie miaù 45 tysiæcy kilometrów. Dotychczas 
przeszedù juý kraje Zachodniej Europy i Skandynawiæ. Pod koniec 
grudnia ubiegùego roku wkroczyù na teren Polski, dalej wyruszy na 
wschód, a potem na poùudnie Europy. Idàc namawia do dialogu
i zbiera petycje, które zamierza przedstawiã prezydentowi USA
i sekretarzowi generalnemu ONZ.

Joel Buton liczy sobie 46 lat, jest niepokaênej  postury i ciàgle siæ 
uúmiecha. Ciàgnie za sobà bagaý w postaci dwukoùowego wózka, 
zaùadowanego 150-kilogramowym bagaýem. Istotnym elementem 
jego bagaýu sà deski nabite gwoêdziami, które sùuýà mu do pokazów, 
bowiem w ten sposób zarabia. Tæ umiejætnoúã zademonstrowaù 
równieý w Koñskowoli.

B.F.

Joel Buton przed hotelem LODR w Koñskowoli

Stoj¹cy na desce mê¿czyzna wa¿y 105 kg!
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W Koñskowoli, piùka siatkowa miaùa zawsze wielu 
zwolenników, tak uprawiajàcych ten sport jak i kibicujàcych. 
Niektórzy mieszkañcy pamiætajà jeszcze z okresu 
powojennego druýynæ siatkówki, w której grali: Zygmunt 
Ùata, Andrzej Zabielski, Józef Zióùek, Zygmunt Zióùek i inni, 
których nazwisk nie udaùo mi siæ ustaliã. Moja relacja dotyczy 
okresu 1984-1992, w którym nastàpiù renesans siatkówki
w Koñskowoli. Aktywna dziaùalnoúã sekcji siatkówki 
rozpoczæùa siæ jesienià 1984 roku, kiedy to mgr Wùadysùaw 
Wiejak, nauczyciel W-F Zbiorczej Szkoùy Gminnej
w Koñskowoli, rozpoczàù zajæcia treningowe z grupà 
chætnych i sam w nich aktywnie uczestniczyù. Sekcja 
siatkówki naleýàca do klubu LZS Koñskowola Amazonka, 
przyjæùa nazwæ „Relaks”.  Pomimo sùabych warunków 
treningowych (maùa, niepeùnowymiarowa i niska sala
w szkole podstawowej) uzyskiwano coraz lepsze wyniki. 
Potwierdzeniem tego sà efekty jakie osiàgano startujàc w 
kolejno organizowanych rozgrywkach Puùawskiej Ligi TKKF 
(Towarzys twa  Krzewien ia  Ku l tu ry  F izyczne j )
i Wojewódzkich Rozgrywek Ludowych Zespoùów 
Sportowych (LZS). Uczestniczàc po raz pierwszy
w rozgrywkach ligi TKKF w Puùawach, w sezonie 1984/85, 
druýyna zajæùa trzecie miejsce. W rozgrywkach rozegranych 
w sezonie 1985/86 przez TKKF Puùawy uczestniczyùo 
czternaúcie zespoùów. Pomimo uczestnictwa silnych 
zespoùów, majàcych duýe tradycje siatkarskie, takich jak: 
„Sparta”(Fabryka Ýelatyny), „Chemik”(ZA Puùawy), 
„Belfer”(Zespóù nauczycieli W-F szkóù puùawskich) oraz 
bardzo silnego zespoùu „Orzeù” z Dæblina (Wyýsza Oficerska 
Szkoùa Wojsk Lotniczych), druýyna nasza zajæùa drugie 
miejsce, grajàc z meczu na mecz coraz lepiej i ulegajàc jedynie 
„Orùowi” z Dæblina.

W rozgrywkach LZS regionu Puùawskiego w roku 1985, 
pokonano bez wiækszego wysiùku (bez straty seta) wszystkie 
uczestniczàce druýyny, tj. LZS-y: Abramów, Kurów, Ýyrzyn
i dziæki temu druýyna zakwalifikowaùa siæ do dalszych 
rozgrywek o mistrzostwo LZS województwa lubelskiego
w piùce siatkowej w roku 1986.

W I-szym etapie, w rozgrywkach póùfinaùowych w Rykach 
uzyskano I-sze miejsce i zdobyto Puchar Rady Wojewódzkiej 
LZS w Lublinie. Finaù o mistrzostwo województwa, odbyù siæ 
w Bychawie. Uczestniczyùo w nim szeúã druýyn
z województwa lubelskiego (Bychawa, Fajsùawice, Kock, 
Koñskowola, Spiczyn, Niedrzwica Duýa). Zespóù nasz 
bezapelacyjnie i w bardzo dobrym stylu, nie przegrywajàc 
ýadnego seta, zdobyù pierwsze miejsce, dyplom i puchar Rady 
LZS w Lublinie dla najlepszej druýyny w województwie na 
rok 1986.

Miùym zaskoczeniem byùo dla nas to, ýe organizatorzy
z Bychawy obserwujàc græ naszej druýyny i doceniajàc 
umiejætnoúci poszczególnych zawodników i ich 
podporzàdkowanie dla gry caùego zespoùu oraz 
widowiskowoúã ich gry zaprosili nas na turniej siatkówki na 
22 czerwca z okazji „Dni Bychawy”. I znów wywalczono 
pierwsze miejsce, nie bez trudu zresztà pokonujàc mùody
i bardzo bojowy zespóù z Bychawy, ale grajàcy zbyt 
ýywioùowo. Zwyciæstwo w turnieju i piækny krysztaùowy 
puchar powædrowaùy do Koñskowoli.

W rozgrywkach ligi TKKF i LZS w latach 1984-86 
podstawowy zespóù skùadaù siæ z nastæpujàcych zawodników: 

Wùadysùaw Wiejak (kapitan), Józef Deneka, Ryszard Deneka, 
Waldemar Marcinkowski, Paweù Polak, Eugeniusz Polak, 
Ryszard Rokita, Antoni Szczygielski (zob. zdjæcie).

Piùka siatkowa stawaùa siæ coraz bardziej popularna
i zdobywaliúmy nowych sympatyków. Druýyna powiækszyùa 
siæ o nastæpujàcych zawodników: Antoni Ambroziak, Karol 
Kùopot, Wojciech Krasiñski, Mirosùaw Piotrowski, Jan Rusek, 
Paweù Wiejak, Andrzej Wyroúlak, Zdzisùaw Ýuk, Dariusz Ýuk 
i inni.

Druýyna uczestniczàc w turniejach lokalnych (Puùawy, 
Koñskowola, Klementowice, Poniatowa) zdobywaùa gùównie 
pierwsze miejsce.

Szczególnie trudne byùy rozgrywki w lidze TKKF Puùaw. 
Zespóù z Koñskowoli byù juý znany i byù zagroýeniem dla 
pretendentów do pierwszego miejsca, gùównie takich druýyn 
jak: „Orzeù” z Dæblina (wzmocniony mùodymi zawodnikami), 
„Sparta”(zespóù fabryki ýelatyny w Puùawach oparty gùównie 
na zawodnikach z bardzo silnego byùego zespoùu LZS 
Borysów) oraz „Chemik”(ZA Puùawy). Spotkania byùy bardzo 
trudne, rozgrywane w systemie kaýdy z kaýdym i na zasadzie 
mecz i rewaný. Tym bardziej cenne byùy zwyciæstwa druýyny
z Koñskowoli, która wygraùa turnieje w latach 1988, 1990, 
1992, zdobywajàc pierwsze miejsce. Naleýy nadmieniã, ýe 
czùonkowie sekcji nie tylko trenowali i grali, ale równieý 
aktywnie uczestniczyli w budowie i urzàdzaniu boisk do 
siatkówki przy Zbiorczej Szkole Gminnej i Domu Kultury
w Koñskowoli. Ludowy Klub Sportowy „Amazonka”
z Koñskowoli - pod takà nazwà zgùoszono druýynæ w roku 
1988 do rozgrywek w piùce siatkowej o awans do Ligi 
Regionalnej Kielecko-Lubelskiej, organizowanych przez 
Okrægowy Zwiàzek Piùki Siatkowej w Lublinie. „Amazonka” 
pokonaùa nastæpujàce druýyny bioràce udziaù w eliminacjach: 
„Górnik” Ùæczna II, LKS Piaskovia II, LZS Dzierzkowice, 
uzyskujàc awans do Ligi Regionalnej. Awans wywalczyù 
zespóù w skùadzie: W. Wiejak, P. Polak, J. Deneka,
A. Wyroúlak, W. Krasiñski, P. Wiejak, Z. Ýuk, T. Ciurkowski, 
J. Mazur, A. Góra, H. Papiernik, R. Kotkiewicz, W. Gajda
i inni – (niechaj wybaczà mi ci, których byã moýe nie 
wymieniùem z powodu niemoýliwoúci ustalenia wszystkich 
nazwisk). Celem rozgrywek makroregionu kielecko-
lubelskiego byùo wyùonienie dwóch zespoùów, które nastæpnie 
miaùy rywalizowaã o wejúcie do II Ligi Piùki Siatkowej
w Polsce. LKS „Amazonka” przystàpiù do rozgrywek w Lidze 

Tradycje pi³ki siatkowej w Koñskowoli

Dru¿yna siatkówki. Klêcz¹ (od lewej): P. Polak, J. Deneka, E. Polak.
Stoj¹ (od lewej): R. Rokita, W. Marcinkowski, R. Deneka, W. Wiejak.
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Paweù Juchniewicz – „Cuda Jana Pawùa II”

Papieý wziàù Wiktoriæ na ræce i pocaùowaù jà. – Ufaj Bogu – 

powiedziaù do jej matki. – Jeúli On zdecyduje, ýe chce mieã jà 

obok siebie, to zabierze jà. Jeúli bædzie chciaù, aby byùa z tobà, 

nie musisz siæ o nic martwiã i nic robiã. Traktuj jà jak pozostaùe 

dzieci. Bædzie tak jak postanowiù Bóg.

W marcu 1985 roku Danuta Szechyñska z czteroletnià córkà 

Wiktorià zostaùa przyjæta na audiencji przez Jana Pawùa II. 

Wiktoria byùa ciæýko chora na nowotwór. Po audiencji u Ojca 

Úwiætego wróciùa do zdrowia.

Po úmierci Ojca Úwiætego na caùym úwiecie pojawiùy siæ 

doniesienia o cudach, których doúwiadczyli ludzie majàcy

z nim kontakt za ýycia. Zaczæùy równieý napùywaã úwiadectwa 

o uzdrowieniach i innych ùaskach przypisywanych 

wstawiennictwu Jana Pawùa II po jego odejúciu z tego úwiata.

Ksiàýka Cuda Jana Pawùa II to zapis takich sytuacji. Jej 

autor dotarù do osób, które sà przekonane, ýe modlitwa 

Papieýa wyprosiùa im uzdrowienie, rozmawiaù ze úwiadkami

i uczestnikami wydarzeñ, które „odmieniùy oblicze ziemi”.

Apostoùowie, a zwùaszcza Piotr, od poczàtku zaliczali do 

swojej posùugi pamiæã o chorych i modlitwæ za chorych.

A korzystajàc ze specjalnej mocy – i uzdrawianie chorych – 

powiedziaù Jan Paweù II podczas pierwszej pielgrzymki do 

Polski, 9 czerwca 1979 roku. Sùowa te sprawdziùy siæ w Jego 

wùasnym ýyciu.

Z serii HISTORIE PRAWDZIWE - Sabine Dardenne – 

„Wybieram ýyc ie” .  Autorka  ks iàýk i ,  obecn ie  

dwudziestojednoletnia dziewczyna, szczegóùowo opowiada 

swojà tragicznà historiæ – kiedy miaùa dwanaúcie lat, zostaùa 

porwana i przetrzymywana w wilgotnej, pozbawionej okien 

piwnicy przez pedofila-mordercæ Marca Dutroux. Oprawca

w okrutny sposób znæcaù siæ nad dziewczynkà fizycznie

i psychicznie. Potrafiù jej wmówiã, ýe rodzice wiedzà

o wszystkim i powierzajà mu swoje dziecko, aby je strzegù 

przed okrutnym „szefem”, z którym majà stare porachunki. 

Tymczasem poszukiwania trwaùy osiemdziesiàt dni. 

Fotografie zaginionej uczennicy w szkolnym mundurku byùy 

rozklejane na kaýdym murze w caùej Belgii. Sabine jest jednà

z niewielu ofiar „belgijskiego potwora”, które przeýyùy.

Po latach postanowiùa opisaã wszystko, co przeszùa, aby 

wyrzuciã to z siebie i nigdy wiæcej nie odpowiadaã na trudne 

pytania, a przede wszystkim po to, by uczuliã wymiar 

sprawiedliwoúci, czæsto zwalniajàcy pedofilów z odbycia 

znacznej czæúci kary wiæzienia, np. za dobre sprawowanie.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Saran Stanisùawa 83 Las Stocki

Wójcik Eugeniusz 55 Nowy Poýóg

Krawczyk Jerzy 56 Koñskowola

Lewtak Mieczys³aw 79 Koñskowola

Taracha Apolonia 87 Nowy Po¿óg

Regionalnej  w grupie nastæpujàcych druýyn: „Orlæta” Ùuków, 
„Pùomieñ” Lublin, „Czarni” Wægrów, LKS Drzewce, 
„Relaks” Sokoùów Podlaski, „Orlæta” Dæblin, „Tomasovia” 
Tomaszów Lubelski, „Cisy” Naùæczów, VIS Siedlce. Wraz
z rozgrywkami rozpoczæùy siæ trudnoúci druýyny i byùy one 
zarówno natury finansowej jak i organizacyjnej, a wynikaùy 
gùównie z powodu uciàýliwych i kosztownych wyjazdów. 
LKS Amazonka wystàpiù do Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS-
ów o dodatkowe dotacje. Poniewaý Koñskowola nie posiadaùa 
peùnowymiarowej sali do rozgrywek, wystæpowano równieý o 
nieodpùatne udostæpnienie sali gimnastycznej w Puùawach.
W trakcie rozgrywek wystàpiùy trudnoúci z dojazdami, stàd teý 
zmiany terminów spotkañ, walkowery. Czæúã zawodników 
wyjechaùa za granicæ do pracy, na staýe. Skùad zespoùu 
uzupeùniano o nowych zawodników z „desantu”, gùównie
z Puùaw. W takiej sytuacji gra musiaùa byã czæsto 
improwizacjà. Trudnoúci powyýsze nie przyczyniùy siæ do 
uzyskania dobrych wyników. W sezonie 1988/89 druýyna 
zajæùa w rozgrywkach siódme miejsce. Pomimo tych trudnoúci 
przystàpiono do rozgrywek w sezonie 1989/90, gdzie 
uzyskano szóste miejsce, a awans do Ligi Regionalnej uzyskaù 
zespóù „Orlæta” Ùuków.

Z uwagi na wyjazdy zagraniczne kilku zawodników, w tym 
Wùadysùawa Wiejaka, który byù gùównym organizatorem
i „duszà zespoùu”, nie zgùoszono druýyny do nastæpnych 
rozgrywek. Niemniej naleýy podkreúliã, ýe sam udziaù
w rozgrywkach ligi okrægowej byù awansem i wyróýnieniem 
dla druýyny z Koñskowoli. Tym bardziej, ýe nawet Puùawy, 
miasto posiadajàce 50 tys. mieszkañców, nie posiadaùo 
druýyny siatkówki w lidze okrægowej. Niewàtpliwie 
przedstawiony okres naleýy zaliczyã do sukcesów druýyny. 
Nie byùo to jednak zdarzenie przypadkowe. Zdecydowali ci 
wszyscy, którzy wspierali druýynæ, a gùównie ci, którzy brali 
udziaù w rozgrywkach. Zadecydowaùa rzetelna praca 
kilkuletnich treningów, zdyscyplinowanie, ofiarnoúã w grze, 
poúwiæcenie wùasnego wolnego czasu, zrozumienie istoty gry 
zespoùowej. Byù to okres, jak potwierdzajà to czùonkowie 
druýyny, nie tylko przyjemnych chwil spædzonych na boisku, 
ale i wynik rzetelnej, dobrej pracy. Olbrzymià rolæ
w powstaniu zespoùu i uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników 
odegraù Wùadysùaw Wiejak znany wúród czùonków druýyny 
jako „Wùadzio”. Byù zawsze i wszædzie tam, gdzie naleýaùo 
byã. Byù inicjatorem, organizatorem, mobilizowaù do gry, byù 
kreatorem zwyciæstw. Zawsze moýna byùo na niego liczyã. 
Zawodnicy to rozumieli i doceniali, a wynikiem byùy 
zwyciæstwa w wielu turniejach.

W okresie turniejowych rozgrywek zdobyto wiele 
dyplomów i pucharów. Okres ten stanowi piæknà kartæ
w historii siatkówki w Koñskowoli. Wskazanym by byùo, aby 
te trofea mogùy byã zgromadzone w specjalnie do tego celu 
przeznaczonym pomieszczeniu (Izba Pamiæci, itp.). Sàdzæ, ýe 
podobnie powinno byã w innych dziedzinach, takich jak: piùka 
noýna, szachy. Wójt naszej gminy, Stanisùaw Goùæbiowski, 
zamierza takà izbæ pamiæci utworzyã. Ale sà to zamierzenia do 
realizacji raczej w nastæpnej kadencji samorzàdowej – oby siæ 
speùniùy.

Obecnie w Koñskowoli dziæki zbudowaniu piæknej hali 
sportowej istniejà doskonaùe warunki do uprawiania piùki 
siatkowej. Mùodszym kolegom, którzy obecnie trenujà i biorà 
udziaù w rozgrywkach, w imieniu dawnego zespoùu ýyczæ 
kontynuowania dobrych tradycji i uzyskiwania sukcesów.

Opracowanie i zdjæcie: Eugeniusz Polak



Czy ktos kiedys s³ysza³ o wiêkszym fenomenie? Min¹³ rok 
od odejœcia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, a ca³y œwiat wci¹¿ 
sk³ada Mu ho³d. Jego nauki wci¹¿ ¿yj¹ i bêd¹ ¿yæ wiecznie, bo 
jak sam powiedzia³ „to co we mnie niezniszczalne trwa!” 
Ostatnie dni marca i pierwsze kwietnia, sk³ania³y do zadumy, 
refleksji i prze¿ywania na nowo wydarzeñ z przed roku. 
Spo³ecznoœæ Koñskowoli w³¹czy³a siê równie¿ w ten nastrój.

W ho³dzie Janowi Paw³owi Wielkiemu, cz³onkowie 
zespo³ów dzia³aj¹cych w Gminnym Oœrodku Kultury
wraz z pracownikami, zaprezentowali program poetycko-
muzyczny pt. „Co niezniszczalne – trwa”. S³owa Wielkiego 
Mistrza wprowadzi³y wszystkich w œwiat widziany oczami 
Karola Wojty³y. Pomimo, ¿e nie ma Go wœród nas, to dawa³o 
siê wyczuæ Jego duchow¹ wiêŸ z nami poprzez pozostawione 
dzie³a. Przez swe utwory Jan Pawe³ II pokaza³ jak kochaæ 
Boga, Ojczyznê, drugiego cz³owieka, co oznacza s³owo 
„matka” oraz wskaza³ sens ludzkiego istnienia (np.
w „Zdumieniu”):

(…) „zatrzymaj siê! – we mnie masz przystañ”
       „we mnie jest miejsce spotkania
       z Przedwiecznym S³owem” –
      „zatrzymaj siê, to przemijanie ma sens”
      „ma sens… ma sens… ma sens!”,
da³ te¿ wskazówki jak ¿yæ w dzisiejszym œwiecie

(np. w „�ródle”):
(…) Jeœli chcesz znaleŸæ Ÿród³o,
      musisz iœæ do góry, pod pr¹d.
            Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj, (…)

Treœæ scenariusza oparta na „Tryptyku Rzymskim”  
przeplata³a siê z licznymi tematycznie dobranymi piosenkami 
w wykonaniu zespo³ów „Tchnienie” i „Œpiewaj¹cy Seniorzy” 
oraz solistów - Marii Próchniak i Ma³gorzaty Stalêgi, jak te¿
z utworami muzycznymi granymi przez Tadeusza Salamandrê 
na saksofonie. Przepiêkne wiersze oraz prozê na tle muzyki 
zaprezentowali: Marian Rokita, Maria Jêdrak i pracownicy 
GOK.

Dope³nieniem by³y utwory naszej rodzimej poetki ludowej 
Zuzanny Spasówki:

Spojrzyj czasem Ojcze Œwiêty na ziemiê ojczyst¹ z nieba
B³ogos³aw miasta i wioski, dary, które spo¿ywaæ mamy
B³ogos³aw kromki razowego chleba.
Nasza ziemia jest piêkna
Strojna latem œpiewem ptaków i kwiatem.
Czujemy t¹ bliskoœæ, ¿e jesteœ zawsze z nami.
Ojcze Œwiêty po dawnemu Ciê kochamy.
oraz s³owa wiersza £ucji Fudali z Pu³aw:
(…)
Sobota, drugi kwietnia, dwudziesta pierwsza trzydzieœci 

siedem.
Ju¿ nie idziesz.
Doszed³eœ.
Trudno i ciê¿ko.
W znoju i chorobie
W spokoju i pogodnie.

Sobota, drugi kwietnia, dwudziesta pierwsza trzydzieœci 
siedem.

Có¿ Ci mo¿emy daæ na tê ostatni¹ drogê
prócz siebie?
Tam gdzie doszed³eœ, gdzie jesteœ – w Domu Ojca 

Wszechmog¹cego
masz wszystko:

Co niezniszczalne – trwa
i niebo nad Tatrami
i zachód s³oñca nad Ba³tykiem
i zegar s³oneczny z Wadowic
i te kremówki.

„Góralu czy ci nie ¿al”, ta typowo polska pieœñ, tym razem
w wersji instrumentalnej, i „Barka” odœpiewana na stoj¹co 
przez wszystkich uczestników, zwieñczy³y koncert. Na 
niepowtarzalnoœæ chwili wp³ywa³a równie¿ scenografia 
autorstwa El¿biety Urbanek. Droga, a na jej koñcu Bóg
w symbolu oka, przed którym stoi oparta na pastorale postaæ 
Ojca Œwiêtego. 

Apel Jasnogórski w koœciele parafialnym i bicie dzwonów 
punktualnie o 21.37 stanowi³y podsumowanie tego dnia –
2 kwietnia, pierwszej rocznicy odejœcia Jana Paw³a II do 
Domu Ojca.
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