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a„Ró¿ê podarowa³ mi przyjaciel,

na chleb zapracowa³em sam.

Jestem szczêœliwy posiadaj¹c

te obie rzeczy”

„Ró¿ê podarowa³ mi przyjaciel,

na chleb zapracowa³em sam.

Jestem szczêœliwy posiadaj¹c

te obie rzeczy”
Kitahari HakushuKitahari Hakushu



ÊTAI  W RÓŒ ¯XI ÊTAI  W RÓŒ ¯XI

ECHAECHA
ÊTAI  W RÓŒ ¯XI ÊTAI  W RÓŒ ¯XI ÊTAI  W RÓŒ ¯XI
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Profesor Jerzy Hetman otwiera wystawê ró¿,
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z lewej wójt Stanis³aw Go³êbiowski
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Mimo okresu letniej kanikuùy, w lipcu Rada Gminy 
obradowaùa dwukrotnie. Na sesji w dniu 16 lipca, nasi radni 
pozytywnie zaopiniowali uchwalæ Rady Powiatu dotyczàcà 
przeksztaùcenia SPZO w Puùawach, polegajàcà na likwidacji 
Przychodni Rejonowej  nr 1 w Puùawach przy ul. Partyzantów 17. 
Uchwaùa Rady Powiatu wymagaùa opinii w zwiàzku z tym, ýe 
wspomniana przychodnia udziela úwiadczeñ z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej dla okoùo 310 mieszkañców 
naszej gminy, w przewaýajàcej czæúci mieszkañców 
Wronowa.

Jak uzasadnia Rada Powiatu, likwidacja przychodni 
(ùàcznie czterech) jest konieczna w celu realizacji programu 
restrukturyzacji. Pozyskane úrodki finansowe ze sprzedaýy 
mienia przeznaczone bædà na ratowanie zadùuýonej sùuýby 
zdrowia (dopisek redakcji).

Dalszà opiekà zdrowotnà w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia, úwiadczyã bædzie inny 
zakùad opieki zdrowotnej, który wygra przetarg na sprzedaý 
nieruchomoúci stanowiàcej siedzibæ przychodni. Zaprzestanie 
dziaùalnoúci starej przychodni nastàpi z dniem 31 grudnia 
2006 roku.

31 lipca Rada Gminy podjæùa intencyjnà uchwaùæ w sprawie 
wyraýenia woli utworzenia Zwiàzku Gminnego „Termy 
Lubelskie”. Uchwaùa byùa nastæpstwem spotkania 
organizowanego przez Urzàd Marszaùkowski Województwa 
Lubelskiego we wspóùpracy ze Starostwem Powiatowym
w Puùawach, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Kraju 
Zwiàzkowego Styria (Austria), Urzædu Marszaùkowskiego 
oraz wójtowie i radni gmin i miast z powiatu puùawskiego. 
Koncepcja budowy obiektów termalnych na Lubelszczyênie 
zrodziùa siæ w momencie, kiedy w czasie odwiertów 
stwierdzono istnienie goràcych êródeù w Celejowie. 
Geologiczne pokùady wód termalnych wystæpujà na duýym 
obszarze, a decyzja o lokalizacji term naleýy do samorzàdów. 
Nie zostaùa ona jeszcze podjæta, ale okazuje siæ, ýe kilka gmin 
jest zainteresowanych ich lokalizacjà  na swoim terenie.

Inicjatorzy „Term Lubelskich” nawiàzali kontakt
z przedstawicielami austriackiej gminy Bad Waltersdorf,
w której od wielu lat istniejà termy i przyczyniajà siæ do 
rozwoju tamtych terenów. Zaplanowana na Lubelszczyênie 
inwestycja kosztowaùaby okoùo 30 mln Euro, a úrodki te 
pochodziùyby od prywatnych inwestorów i z funduszy 
unijnych.

Jeýeli zamierzenia zostanà zrealizowane, bez wàtpienia 
wzroúnie atrakcyjnoúã turystyczna Lubelszczyzny. Do 
goràcych êródeù nie trzeba bædzie juý jechaã na Wægry czy 
Sùowacjæ, ale do … No wùaúnie gdzie, do Naùæczowa, 
Kazimierza, czy Wàwolnicy?

Najwaýniejszym punktem kolejnej sesji, w dniu 7 wrzeúnia, 
byùo sprawozdanie z wykonania budýetu za I póùrocze oraz 
podjæcie uchwaùy wprowadzajàcej zmiany w budýecie gminy. 
Dochody budýetu zostaùy zwiækszone o ponad 123 tys. 
Pieniàdze te pochodzà z: wpùat mieszkañców na budowæ 
wodociàgów i kanalizacji – 42.000 zù; sprzedaýy dziaùki
w Chrzàchowie po byùym SKR – 67.000 zù; dofinansowania 
programu „Pomoc pañstwa w zakresie doýywiania” – 14.560 
zù. Pozyskane dochody przeznaczono na zwiækszenie 
wydatków, a konkretnie na: budowæ wodociàgu i kanalizacji
w Koñskowoli – 49 tys., budowæ ujæcia wody – 14 tys., 

budowæ zaplecza socjalnego na stadionie w Koñskowoli –
17 tys., dotacjæ dla Policji w Koñskowoli na zakup paliwa –
2 tys., ekwiwalent pieniæýny dla czùonków OSP – 5 tys. zù, 
úwiadczenia spoùeczne z tytuùu doýywiania – 14.560, zakup 
materiaùów na adaptacjæ mieszkañ socjalnych w budynku po 
byùej szkole w Lesie Stockim – 10 tys., uùoýenie kostki 
brukowej i wykonanie opaski budynku UG – 9 tys., 
odnowienie murawy na stadionie – 16,6 tys.

Obecni na sesji dyrektorzy szkóù poinformowali Radæ
o przygotowaniu placówek do nowego roku szkolnego. We 
wszystkich szkoùach w trakcie wakacji wykonano prace 
remontowe i porzàdkowe. Trzy placówki, tzn.: w Koñskowoli, 
Poýogu i Chrzàchowie, wzbogaciùy siæ o pracownie 
multimedialne w ramach programu „Komputerowe centrum 
informacji multimedialnej”, finansowanego ze úrodków UE
i Ministerstwa Edukacji. Wymienione szkoùy otrzymaùy po
4 komputery, urzàdzenia wielofunkcyjne i pakiet 
oprogramowania. Wartoúã kaýdego z zestawów wynosi
14 tys. zù.

Wójt Stanisùaw Goùæbiowski przekazaù wiadomoúã, ýe 
wniosek na termomodernizacjæ czterech budynków (Urzædu 
Gminy, Szkoùy Podstawowej w Koñskowoli, Szkoùy 
Podstawowej w Poýogu i Gminnego Oúrodka Kultury) zyskaù 
wstæpnà akceptacjæ. Jeúli uzyska równieý pozytywnà opiniæ 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, to jest nadzieja, ýe úrodki na ten cel zostanà 
przekazane w 2007 roku. A byùyby to duýe pieniàdze, ponad 
300 tys. euro.

Choã obecna kadencja zbliýa siæ powoli ku koñcowi, to 
zainteresowanie lokalnymi sprawami wúród radnych nie 
gaúnie, o czym úwiadczy aktywnoúã na ostatniej sesji
i mnogoúã zgùaszanych problemów w interpelacjach, 
dotyczàcych m.in. porzàdku w terenie, przystanków 
autobusowych czy sposobu zachowania mùodzieýy 
gimnazjalnej po godzinie 22.00.

B.F.

Nasza miejscowa spoùecznoúã po raz kolejny daùa dowód 
pamiæci o tych, którzy polegli w walce o niepodlegùoúã Polski. 
15 sierpnia, w dniu 86 rocznicy Cudu nad Wisùà, w koúciele 
parafialnym zostaùa odprawiona Msza úw. w intencji 
Ojczyzny. Mszæ poprzedziù rys historyczny wydarzeñ z 1920 
roku oraz apel polegùych poprowadzony przez Henryka 
Bartuziego. Pod tablicà upamiætniajàcà mieszkañców 
Koñskowoli, polegùych w wojnie z bolszewikami, 
przedstawiciele samorzàdu gminnego zùoýyli kwiaty.

B.F.

Koñskowola wci¹¿ pamiêta

Wójt Gminy Koñskowola informuje, ýe od dnia
6 wrzeúnia 2006 r., nastàpiùa zmiana czasu pracy 
Urzædu Gminy.  Obecnie Urzàd pracuje
w godzinach:

úroda: 9.00 - 17.00;
poniedziaùek, wtorek, czwartek i piàtek:

7.00 – 15.00.
Zmiany te dotyczà równieý pracy Oúrodka 

Pomocy Spoùecznej oraz Úrodowiskowego Domu 
Samopomocy.

Uwaga Mieszkañcy!



Przytoczona strofa jest fragmentem piosenki, która 

otwiera³a XII Ogólnopolski Przegl¹d Artystycznego Ruchu 

Seniorów w Bydgoszczy. Przegl¹d odbywa³ siê w tamtejszym 

Teatrze Polskim i by³ elementem obchodów 50-lecia tej 

placówki. Wœród 67 wykonawców - zespo³ów wokalnych

i solistów, laureatów wojewódzkich przegl¹dów, znalaz³a siê 

równie¿ solistka naszego zespo³u „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, 

pani Genowefa Pachocka, jako jedyna solistka

z województwa lubelskiego. Mi³o nam donieœæ, ¿e pani 

Genowefa wyœpiewa³a zaszczytn¹ nagrodê, s³awi¹c w ten 

sposób Koñskowolê. W ocenie profesjonalnego jury, g³os 

naszej solistki jest piêkny, a œpiewa bardzo dobrze i czysto.

Dziel¹c siê wra¿eniami pani Genowefa mówi: Jestem 

przeszczêœliwa, czujê wielk¹ satysfakcjê, wzbogaci³o mnie to 

psychicznie, ja bardzo kocham œpiew. Dziêkujê instruktorowi

z Gminnego Oœrodka Kultury, Tadziowi Salamandrze, pod 

kierunkiem którego od dwóch lat œpiewam. Mój sukces jest te¿ 

jego zas³ug¹.

Laureatka nagrody jest mieszkank¹ Pu³aw, a do zespo³u 

Seniorów w Koñskowoli do³¹czy³a niespe³na dwa lata temu. 

Warto dodaæ, ¿e aby wzi¹æ udzia³ w Przegl¹dzie, przerwa³a 

pobyt w sanatorium.

Pani Gieniu, dziêkujemy i serdecznie gratulujemy.

Bo¿enna Furtak
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Z koñcem czerwca pracæ duszpasterskà
w naszej parafii podjàù ksiàdz Marcin 
Wójtowicz. Pochodzi z Kraúnika, jest 
absolwentem Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, a úwiæcenia kapùañskie przyjàù
w 2005 roku. Dotychczas pracowaù w parafii 
Narodzenia NMP w Cheùmie. Obecnie opiekuje 
siæ starszymi ministrantami i lektorami, zaú 
lekcje katechezy prowadzi w gimnazjum
i w Chrzàchowie. Krótki pobyt w Koñskowoli 
nie stworzyù Mu jeszcze moýliwoúci szerszego 
poznania parafii i jej mieszkañców, ale pozwala 
na stwierdzenie, ýe „wyczuwa tu swoisty klimat

Nowy wikariusz i urok”. Jest bardzo skromnym czùowiekiem, nie 
lubi mówiã o sobie, bo jak twierdzi „czùowiek 
jes t  skomplikowanym stworzeniem”.  
Tegoroczny urlop spædziù w Bieszczadach
i choã nie zdradza swoich zainteresowañ, to ze 
snutych  opowieúci o wædrówkach po górach 
moýna wywnioskowaã, ýe samotne zdobywanie 
szczytów przedkùada ponad wszystko. Jak  
przyznaje, „podeptaù juý caùe polskie Tatry”
i zdobyù mi.in.: Rysy, Koúcielec, Zawrat. Spokój 
i  cisza na górskich szlakach oraz smagajàcy 
wiatr na wierchach to prawdziwy odpoczynek.
I wtedy jest bliýej Boga.

B.F.

Maùy Ksiàýæ i róýa
(wiersz nagrodzony w konkursie literackim)

Jesteú taka delikatna.
Potrzebujesz nieustannej opieki,
czuùoúci i zrozumienia swoich potrzeb.
Kaýdego ranka starannie rozwijasz
swoje aksamitne pùatki.
Stroisz siæ jak do úlubu.
Swojà urodà zadziwiasz.
Wprawiasz w zachwyt nad piæknem
natury.
Nie znosisz opuszczenia i braku
zainteresowania.
Ukùujesz wtedy boleúnie i dotkliwie.
A jednak ciæ kocham!
Dlatego wrócæ, byú mogùa
rozkwitaã swojà urodà.
                                        Genowefa Flis

Wielorakoúã odmian róý, bo aý 83 (z 19 plantacji), to gùówna 
atrakcja tegorocznego úwiæta. Równorzædne tytuùy 
najpiækniejszej róýy przyznano dwóm odmianom: 
wielokwiatowej VIBORG z plantacji Beaty Kozak
i wielkokwiatowej DOLCE VITA z plantacji Krystyny Wagner. 
Pierwsza z nich zostaùa uhonorowana pucharem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, druga pucharem Poczty Polskiej. 
Publicznoúã podzieliùa zdanie jury i puchar, ufundowany przez 
Zrzeszenie Producentów Róý i Materiaùu Szkóùkarskiego, 
przyznaùa róýy Dolce Vita.

Tegoroczne Úwiæto Róý (16 lipca) zostaùo zorganizowane przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury w ramach programu 
operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych” (logo w górnym 
lewym rogu na str. 2). Swojà obecnoúcià zaszczyciùo nas w tym 
dniu wielu honorowych goúci: Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego - Andrzej Lepper, 
senatorowie, posùowie na Sejm RP z Maùgorzatà Sadurskà na 
czele, przedstawiciele wùadz wojewódzkich i powiatowych.
W trakcie imprezy ogùoszono wyniki konkursu „Najùadniejsza 
posesja Gminy Koñskowola” oraz wræczono nagrody laureatom 
konkursów: plastycznego, literackiego i fotograficznego, 
których tematem przewodnim byùa oczywiúcie róýa. Wúród 
artystów wystæpujàcych na scenie prym wiódù zespóù VOX, ale 
kunsztem artystycznym nie odbiegaùy teý zespoùy: orkiestra dæta, 
Úpiewajàcy Seniorzy, kabaret Onufry, Agata Werner, EKG
i solistka Natalia Cieloch. Patronatem medialnym imprezæ objæli: 
Telewizja Lublin, Radio Lublin i Dziennik Wschodni.

IX edycja Úwiæta Róý zostaùa poprzedzona plenerem 
malarskim,  który miaù  miejsce w gospodarstwie 
agroturystycznym w Lesie Stockim. Obrazy powstaùe przy tej 
okazji sà przedmiotem wystawy w Gminnym Oúrodku Kultury.

B.F.

IX ŒWIÊTO RÓ¯ Sukces solistki naszą radością

Radujmy siê
- dopóki jeszcze

mo¿na
Radujmy siê
- dopóki czas nam

sprzyja
Seniorzy radujmy siê
Bo takie chwile ju¿

nie wróc¹
A jeœli nawet kiedyœ

wróc¹
To tylko we œnie
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Za nami wakacje – czas wypoczynku, letnich 
wêdrówek, a dla rolników wytê¿onej pracy. 
Obchodziliœmy równie¿ parafialne do¿ynki 
dziêkuj¹c za tegoroczne plony. Kontynuacj¹ 
ich w wymiarze diecezjalnym by³y 
uroczystoœci w sanktuarium Matki Bo¿ej 
Kêbelskiej w W¹wolnicy w pierwsz¹ niedzielê 
wrzeœnia. Wielu wspólnie z Ksiêdzem 
Proboszczem pielgrzymowa³o pieszo, inni 
pod¹¿yli samochodami w gronie rodziny. We 
wrzeœniu prze¿ywamy równie¿ odpust 
parafialny w Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a 
Œwiêtego, który w tym roku jest po³¹czony z wizytacj¹ naszej 
parafii przez Ksiêdza Biskupa.

Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e w naszym ¿yciu przeplataj¹ siê 
praca i codzienny trud z radosnym œwiêtowaniem i chwilami 
wypoczynku. Jaki jest miêdzy nimi zwi¹zek? Jakie powinny byæ 
w³aœciwe proporcje? Jak powinien prze¿ywaæ niedzielê 
chrzeœcijanin? Na te pytania znajdujemy odpowiedŸ w liœcie 
apostolskim poœwiêconym œwiêtowaniu niedzieli pt. „Dies 
Domini” opublikowanym przez Jana Paw³a II 31.05.1998 r. Jego 
lektura uœwiadamia nam, ¿e nie wszyscy i nie zawsze potrafimy 
w³aœciwie œwiêtowaæ.

Ojciec Œwiêty rozpoczyna swój list od smutnego stwierdzenia 
dotycz¹cego obecnej sytuacji: Dzisiaj jednak, nawet w krajach,
w których œwi¹teczny charakter tego dnia jest zagwarantowany 
ustawowo, ewolucja sytuacji spo³eczno-ekonomicznej 
doprowadzi³a w wielu przypadkach do g³êbokich przemian
w zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji tak¿e w samym 
charakterze niedzieli. Powszechna sta³a siê praktyka 
«weekendu», rozumianego jako cotygodniowy czas odpoczynku, 
prze¿ywanego nieraz z dala od sta³ego miejsca zamieszkania
i zwi¹zanego czêsto z udzia³em w ró¿nych formach aktywnoœci 
kulturalnej, politycznej lub sportowej, które zwykle s¹ 
organizowane w³aœnie w dni œwi¹teczne. Jest to zjawisko 
spo³eczne i kulturowe, w którym nie brak z pewnoœci¹ elementów 
pozytywnych, jeœli tylko przyczynia siê ono, w duchu 
poszanowania autentycznych wartoœci, do rozwoju cz³owieka
i do postêpu ¿ycia spo³ecznego jako ca³oœci. Pozwala ono 
zaspokoiæ nie tylko potrzebê odpoczynku, ale tak¿e 
«œwiêtowania», wpisan¹ w ludzk¹ naturê. Niestety, gdy niedziela 
zatraca pierwotny sens i staje siê jedynie «zakoñczeniem 
tygodnia», zdarza siê czasem, ¿e horyzont cz³owieka sta³ siê tak 
ciasny, ¿e nie pozwala mu dojrzeæ «nieba». Nawet odœwiêtnie 
ubrany, nie potrafi ju¿ «œwiêtowaæ»”.

W tych s³owach nie sposób nie odczytaæ ojcowskiego 
zatroskania. Nie ma w nich potêpienia dla tych, którzy nie 
zachowuj¹ obowi¹zku œwiêtowania niedzieli. Papie¿ jest 
bowiem œwiadomy, ¿e „obowi¹zek œwiêtowania niedzieli - 
zw³aszcza przez udzia³ w Eucharystii i przez odpoczynek
w duchu chrzeœcijañskiej radoœci i braterstwa - staje siê w pe³ni 
zrozumia³y, jeœli pamiêtamy o ró¿norakich wymiarach tego 
dnia”. Dlatego zachêca do ponownego uœwiadomienia sobie, jak 
„nieodzown¹ wartoœci¹ jest niedziela w ¿yciu chrzeœcijanina”.

Niedziela jest darem Boga dla cz³owieka. W tym dniu Bóg 
odpocz¹³ po dokonaniu dzie³a stworzenia. Jednak „odpoczynek 
Boga w siódmym dniu nie wskazuje na Boga, który przesta³ 
«pracowaæ», ale podkreœla doskona³oœæ wykonanej pracy i ma 
raczej oznaczaæ, ¿e zatrzyma³ siê On przed dzie³em swoich r¹k, 
kieruj¹c ku niemu spojrzenie pe³ne radoœci i zadowolenia, gdy¿ 
by³o «bardzo dobre» (Rdz 1, 31). Jest to, wiêc spojrzenie 
«kontemplacyjne», które nie zwraca siê ku nastêpnym dzie³om, 
lecz pozwala raczej zachwyciæ siê piêknem tego, co ju¿ zosta³o 
dokonane. Kieruje siê ono ku wszystkim rzeczom, ale
w szczególny sposób ku cz³owiekowi, który jest zwieñczeniem 
stwórczego dzie³a”. W niedzielê jest wiêc cz³owiek wezwany, 

aby jak Stwórca, na którego podobieñstwo 
zosta³ uczyniony, zatrzymaæ siê i spojrzeæ na 
piêkno œwiata oraz uwielbiæ Boga za Jego 
dzie³a: „W tym dniu cz³owiek wznosi swój g³os 
do Boga, staj¹c siê rzecznikiem ca³ego 
stworzenia”.

Przerwanie codziennego rytmu zajêæ, nieraz 
bardzo uci¹¿liwego, pozwala uœwiadomiæ 
sobie, a tym samym wyraziæ zale¿noœæ 
cz³owieka i kosmosu od Boga. „Uznanie tej 
prawdy jest szczególnie konieczne w naszej 
epoce, w której dziêki nauce i technice 

rozszerzy³a siê niezmiernie w³adza, jak¹ cz³owiek sprawuje 
przez swoj¹ pracê.” Odpoczynek niedzielny nie jest, wiêc 
uci¹¿liwym obowi¹zkiem, ale okazj¹ do odnalezienia siebie, 
odkrycia swego powo³ania do wspó³pracy z Bogiem, jest 
zabezpieczeniem praw cz³owieka. Nie ma to byæ ja³owa 
bezczynnoœæ, ale Ÿród³o duchowego ubogacenia dziêki 
wyborowi form odpowiadaj¹cych ¿yciu zgodnemu z nakazami 
Ewangelii.

Papie¿ zauwa¿a, ¿e dzieñ Pañski, przenikniêty Bo¿ym 
b³ogos³awieñstwem, obdarzony jest swoist¹ p³odnoœci¹, 
poniewa¿ „o¿ywia i w pewnym sensie pomna¿a sam czas, 
podsycaj¹c w cz³owieku –przez pamiêæ o ¿ywym Bogu- radoœæ 
¿ycia oraz pragnienie rozwijania i dawania ¿ycia”. W tym dniu 
jesteœmy wezwani do przypominania sobie wszelkich ³ask
i dobrodziejstw, których doœwiadczaliœmy ka¿dego dnia 
minionego tygodnia. Ta pamiêæ rodzi radoœæ, wdziêcznoœæ
i pragnienie uwielbienia. Trudno te¿ jest je zamkn¹æ wy³¹cznie 
do wymiaru osobistego. Pe³niejszy i g³êbszy wyraz znajduj¹ we 
wspólnocie.

Dlatego Papie¿ z moc¹ podkreœla: „Jest naprawdê spraw¹ 
najwy¿szej wagi, aby ka¿dy chrzeœcijanin uœwiadomi³ sobie, ¿e 
nie mo¿e ¿yæ wiar¹ i w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu 
chrzeœcijañskiej wspólnoty, jeœli nie bierze regularnie udzia³u
w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym.” Wszyscy „s¹ 
w sumieniu zobowi¹zani do takiego zaplanowania odpoczynku 
niedzielnego, aby mogli uczestniczyæ w Eucharystii, 
powstrzymuj¹c siê od prac i zajêæ nielicuj¹cych z nakazem 
œwiêtowania dnia Pañskiego, który winien przynosiæ szczególn¹ 
radoœæ i pozwalaæ na nieodzowny wypoczynek ducha i cia³a.”

Skoro niedziela jest dniem radoœci, to „chrzeœcijanin musi 
ukazywaæ przez konkretne postêpowanie, ¿e nie mo¿na byæ 
szczêœliwym «bez innych»”. Jest wiêc wezwany do 
praktykowania dzie³ solidarnoœci i mi³osierdzia. Powinien 
poœwiêciæ czas na dzia³alnoœæ charytatywn¹, apostolstwo. 
Odszukaæ wokó³ siebie chorych, starszych, samotnych, ubogich
i ofiarowaæ im swój czas i konkretn¹ pomoc. A zacz¹æ nale¿y od 
w³asnej rodziny – wspólnego uczestnictwa we Mszy œw., 
wspólnego posi³ku, który jest okazj¹ do rozmowy, dzielenia siê 
doœwiadczeniem i przekazywania wiary. Ojciec œw. zauwa¿a: 
„Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadziæ do w³aœciwych 
proporcji codzienne troski i zajêcia: rzeczy materialne, o które 
tak bardzo zabiegamy, ustêpuj¹ miejsca wartoœciom duchowym; 
osoby, wœród których ¿yjemy, odzyskuj¹ prawdziwe oblicze, gdy 
siê z nimi spotykamy i nawi¹zujemy spokojn¹ rozmowê.” 

Warto wzi¹æ sobie g³êboko do serca s³owa Jana Paw³a II: „Dziœ 
chcia³bym z moc¹ wezwaæ wszystkich do ponownego odkrycia 
niedzieli: Nie lêkajcie siê ofiarowaæ waszego czasu 
Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby On 
móg³ go rozjaœniæ i nadaæ mu kierunek. Czas ofiarowany 
Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, 
który zyskujemy, aby nadaæ g³êboko ludzki charakter naszym 
relacjom z innymi i naszemu ¿yciu.”

Anna Kaczmarska

Œwiêtowaæ czy odpoczywaæ?
Jan Pawe³ II o chrzeœcijañskim prze¿ywaniu niedzieli i œwi¹t
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Naukowcy z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, opracowali raport p.t. „Polska 
Wieú 2025 – Wizja Rozwoju”. Opracowanie to zawiera 
najwaýniejsze zjawiska, problemy i uwarunkowania dotyczàce 
wizji rozwoju polskiej wsi. W przedstawionym dokumencie 
tematyka dotyczyùa nastæpujàcych zagadnieñ:

– Rozwój polskiej wsi w perspektywie aksjologicznej, 
kulturowej i spoùecznej.

– Rolnictwo i ekonomiczna dywersyfikacja wsi.
– Polska wieú w europejskiej i globalnej przestrzeni.
– Przestrzeñ wiejska, przyroda, gospodarka.
Materiaù jest obszerny, postaram siæ wiæc podaã w olbrzymim 

streszczeniu niektóre najwaýniejsze zagadnienia dotyczàce wizji 
zmian, jakie dokonajà siæ zdaniem autorów przez najbliýsze 20, 
25 lat. Omawiana tematyka dotyczyã wiæc bædzie jedynie 
ewolucji pojæcia wsi i obszarów wiejskich (OW), oraz 
demograficznego obrazu wsi. W uzupeùnieniu tej wizji 
uwzglædniono niektóre stwierdzenia i dane dotyczàce 
województwa lubelskiego w oparciu o opracowanie z 2004 roku 
p.t. „Program Zrównowaýonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich Województwa Lubelskiego”. Czyniæ to dlatego, ýe jest 
to nasze województwo, oraz, ýe Lubelszczyzna jest „obszarem 
problemowym”. Uznanie województwa lubelskiego za obszar 
problemowy wynika z faktu, ýe pomimo korzystnych warunków 
siedliskowych do produkcji rolnej (wskaênik waloryzacji 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,1 pkt. przy úredniej 
dla Polski 66,6 pkt.) oraz znacznych zasobach pracy i kapitaùu,
a takýe unikalnych walorów krajobrazowych, region nasz 
odznacza siæ najniýszym w kraju poziomem produktu krajowego 
brutto (PKB) na jednego mieszkañca. W 2002 roku wartoúã PKB 
na jednego mieszkañca województwa lubelskiego stanowiùa 
jedynie okoùo 70% úredniego poziomu dla Polski i okoùo 25% 
úredniej dla Unii Europejskiej. Ponadto rolnictwo województwa 
posiada niekorzystnà strukturæ agrarnà (rozdrobnienie), wysokie 
bezrobocie, zarówno rejestrowane jak i ukryte (utajone), 
niedostateczny rozwój przemysùu spoýywczego. Przedstawione 
niekorzystne i „problemowe” warunki rolnictwa województwa 
mogà byã czynnikiem modyfikujàcym wizjæ jakà przedstawiajà 
autorzy raportu.

Ewolucja Pojæcia Wsi i Obszarów Wiejskich
Tradycyjna wieú rolnicza to wieú o typowej zabudowie, niskiej 

g æ s t o ú c i  z a l u d n i e n i a ,  p e r y f e r y j n y m  p o ù o ý e n i u
i o monofunkcyjnym rolniczym charakterze. Jako wieú 
uznawane sà równieý miejscowoúci wysoce zurbanizowane,
o gæstej stosunkowo sieci osadniczej i z dominacjà funkcji 
nierolniczych, a wiæc niewiele róýniàce siæ od maùych miast
i osad, czy teý podmiejskich dzielnic willowych.

Wieú podlega ciàgùym zmianom, za 20-25 lat obszary wiejskie 
w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Unii Europejskiej, 
bædà jeszcze bardziej zróýnicowane niý obecnie. Coraz bardziej 
bædà pogùæbiaã siæ róýnice miædzy wiejskimi jednostkami 
osiedleñczymi, ulokowanymi gùównie wokóù duýych miast,
a odlegùymi od oúrodków miejskich wsiami zwiàzanymi gùównie 
z funkcjà rolniczà. Wieú dotychczas byùa uksztaùtowana
i nastawiona na produkcjæ ýywnoúci. W úwiadomoúci rolników 
uksztaùtowaùo siæ przekonanie, niemalýe wiara w szczególnà 
misjæ zawodu rolnika. Ze wzglædu na szczególny produkt, jakim 
jest ýywnoúã – Dar Boýy, w wielu úrodowiskach panuje 
przekonanie, ýe tym, którzy jà wytwarzajà naleýà siæ szczególne 
wzglædy. Jednakýe wieú róýnicuje siæ, traci swój rolniczy 
charakter, ubywa rolników. Ocenia siæ, ýe np. w województwie 
lubelskim do 2020 roku, liczba gospodarstw moýe zmniejszyã siæ 
o okoùo 35 tys. (okoùo 14 do 16%), czyli úrednio rocznie bædzie 
ubywaã okoùo 2000 gospodarstw. Oczywiúcie, ýe znaczna czæúã 
tych rezygnujàcych rolników pozostanie na wsi i pozostawi sobie 

dziaùki rolne. Obecnie w naszym województwie tylko 24% 
gospodarstw rolnych utrzymuje siæ wyùàcznie z pracy
w rolnictwie, 24% z pracy najemnej i aý dla 33% gùównym 
êródùem dochodu sà úwiadczenia spoùeczne (renty, emerytury). 
Zjawisko zmniejszania siæ liczby osób utrzymujàcych siæ tylko
z rolnictwa wystàpiùo szczególnie w ostatnim piætnastoleciu.

Proces wypierania z rynku tysiæcy producentów rolnych, 
którzy nie sà w stanie sprostaã konkurencji na coraz bardziej 
wymagajàcym rynku, postæpuje ostatnio w szybszym tempie. 
Przykùadem wypierania gospodarstw z rynku sà drobne 
gospodarstwa mleczarskie, których liczba w przeciàgu kilku lat 
zmniejszyùa siæ w Polsce o ponad 0,5 miliona. To oznacza 
znikniæcie dla tych rodzin comiesiæcznego dopùywu gotówki
i pogorszenie siæ sytuacji materialnej. Przedstawiony przykùad 
pokazuje, ýe zmiany strukturalne na polskiej wsi dokonujà siæ
i bædà dalej postæpowaã. Rolnicy w spoùecznoúci wsi stanowiã 
bædà zmniejszajàcà siæ czæúã zawodowà, wiækszoúã osób nie 
bædzie zwiàzana z produkcjà rolniczà. Obszary wiejskie bædà to 
tereny coraz bardziej zróýnicowane, równieý pod wzglædem 
urbanistycznym, liczby i wielkoúci gospodarstw, a takýe êródeù 
utrzymania. Obszary wiejskie uznane zostanà za obszary 
wymagajàce szczególnej ochrony pod wzglædem poprawy 
warunków ýycia, a takýe pod kàtem ochrony: úrodowiska, 
architektury, ochrony krajobrazu, wartoúci kulturowych, 
rekreacyjnych, itp. Atrakcyjnoúã wsi bædzie polegaùa na jej 
odmiennoúci od obszarów miejskich, duýym zróýnicowaniu
i harmonijnym powiàzaniu z przyrodà, oraz odpowiednià 
gospodarkà ziemià. Zdecydowanie odrzucona bædzie koncepcja 
nowoczesnoúci wsi polegajàca na naúladowaniu miejskich 
wzorów architektury i zagospodarowania przestrzeni.

Demograficzny Obraz Wsi
Z prognozy demograficznej wynika, ýe liczba ludnoúci ogóùem 

w Polsce zmniejszy siæ. W województwie lubelskim do 2020 
roku zmniejszy siæ liczba ludnoúci o okoùo 200 tysiæcy osób 
(9,5%). Jednakýe obszary wiejskie w najbliýszym 
dwudziestoleciu zanotujà wzrost liczby mieszkañców o okoùo 
5% w stosunku do obecnej sytuacji. Mieszkañcy miast bædà 
podejmowaã decyzje o powrocie na wieú tam, gdzie mieszkali ich 
dziadkowie i pradziadkowie. Szczególnie szybko bædzie 
wzrastaã liczba ludnoúci we wsiach ulokowanych w pobliýu 
wielkich miast. Te wsie bædà najbardziej zurbanizowane, 
wyposaýone w wodociàgi, kanalizacjæ, dobre drogi, z dostæpem 
do gazu, bliskoúcià szkóù oraz z dostæpem do Internetu. To bædzie 
zachætà do osiedlania siæ ludzi z miasta w wieku produkcyjnym 
jak równieý tych, którzy bædà przechodziã na emeryturæ, 
zwùaszcza ludzi zamoýniejszych. Dziaùki budowlane i domy na 
wsi bædà kupowane nie tylko jako miejsce zamieszkania, ale 
coraz czæúciej jako tzw. drugie domy, czy teý domy letniskowe, 
zwùaszcza na terenach atrakcyjnych turystycznie. Czæúã wiæc 
mieszkañców wsi zanotuje wyraênà poprawæ dochodowà. 
Ocenia siæ, ýe w skali Polski dotyczyã to bædzie okoùo 25% 
mieszkañców wsi. Zmiany te dotyczyã bædà równieý wsi 
znajdujàcych siæ nawet z dala od wiækszych miast, ale 
ulokowanych w atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo 
rejonach. Problemem spoùeczno – ekonomicznym bædzie 
sytuacja peryferyjnych obszarów wiejskich, zwùaszcza na 
sùabszych glebach, gdzie dominowaã bædzie rolnictwo, które na 
ogóù nie bædzie w stanie zapewniã odpowiednio wysokich 
dochodów rodzinom rolniczym. Obszary te bædà objæte róýnymi 
formami wsparcia. Pomimo, ýe starzenie siæ wsi bædzie siæ 
pogùæbiaã, to i tak przeciætnie ludnoúã na obszarach wiejskich 
bædzie úrednio mùodsza niý w miastach. Wybór wsi jako miejsca 
zamieszkania stanie siæ waýnà cechà stylu ýycia prawie poùowy 
Polaków. Zjawiska takie juý wystæpujà na zachodzie Europy. 
Dzieje siæ tak m. in. dlatego, ýe miasta stajà siæ coraz trudniejsze 
do zamieszkiwania ze wzglædu na wzrastajàce patologie 
spoùeczne, takie jak przestæpczoúã, narkomania, przemoc (gangi, 
mafie), coraz trudniejsze warunki komunikacyjne (korki, szczyty 
komunikacyjne, itp.)  Duýe miasta stanà siæ miejscem osiedlania 
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siæ rosnàcej liczby imigrantów z innych krajów, gùównie 
azjatyckich, a takýe z biednych regionów Polski. W miastach 
wystàpià wiæksze kontrasty i konflikty miedzy bogatymi,
a biednymi, miædzy mieszkañcami apartamentowców i domków 
jednorodzinnych, a „blokowiskami”.

Wyksztaùcenie, praca i pùaca
Gùównym problemem ekonomiczno spoùecznym wsi, 

pozostanie problem zatrudnienia i zapewnienia êródeù dochodu. 
W ostatnich kilku latach na obszarach wiejskich wzrosùy 
aspiracje edukacyjne mùodzieýy jak i ich rodziców. Nastàpiùa 
poprawa wyksztaùcenia. Coraz wiæcej mùodych ludzi posiada 
wyýsze wyksztaùcenie. Niepokój budzi jednak fakt, ýe ze 
wzglædu na skalæ ubóstwa, roúnie takýe dystans miædzy 
aspiracjami edukacyjnymi, a realnymi szansami ich 
urzeczywistnienia. Jeýeli nastàpi dalszy wzrost kosztów 
ksztaùcenia poza miejscem zamieszkania, to zahamowane 
zostanà pozytywne trendy poprawy poziomu i struktury 
wyksztaùcenia dzieci z obszarów wiejskich.

Przeprowadzona w 2004 analiza mocnych i sùabych stron oraz 
szans i zagroýeñ (SWOT) dla województwa lubelskiego w sferze 
spoùecznej wskazuje, ýe jedynà mocnà stronà na obszarach 
wiejskich jest doúã wysoki poziom wyksztaùcenia úredniego 
ogólnego, nie ustæpujàcy ludnoúci miejskiej. Do sùabych stron 
naleýy:

– bardzo duýy wskaênik bezrobocia,
– duýa migracja ludnoúci wiejskiej w poszukiwaniu pracy 

(saldo migracji w województwie lubelskim jest piæciokrotnie 
wyýsze od úredniej dla kraju i obejmuje gùównie dobrze 
wyksztaùconà mùodzieý, która przenosi siæ w poszukiwaniu 
pracy poza granice województwa),

– proces starzenia siæ spoùeczeñstwa Lubelszczyzny, który jest 
wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego (1,8 krotnie 
wiækszy niý w kraju),

– niekorzystne rozmieszczenie ludnoúci na obszarach 
wiejskich w ponad poùowie gmin (126 gmin, tj. 54% ich 
ogóùu), a gæstoúã zaludnienia w tych gminach stanowi 
zaledwie okoùo 40% úredniej dla kraju,

– niski poziom wyksztaùcenia zawodowego, poniewaý okoùo 
30% ludnoúci wiejskiej nie ma wyksztaùcenia zawodowego, 
ani ogólnego. Do szans naleýy wzrost aspiracji edukacyjnych 
mùodzieýy z maùych miast i wsi. 51% mùodych ludzi 
zamierza po zdobyciu wyksztaùcenia pozostaã na wsi.

Zagroýeniem jest nadal malejàce od 1998 roku zatrudnienie
w dziaùach gospodarki narodowej, a takýe proces wyludniania siæ 
niektórych rejonów, który obejmuje zarówno gminy
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, jak równieý 
obszary o bardzo dobrych glebach.

Zamoýnoúã czy ubóstwo? Praca czy bezrobocie?
Odpowiedê na te pytania jest najtrudniejsza, ale decyduje

o tym, czy ludzie, szczególnie mùodzi, bædà mogli i chcieli na wsi 
mieszkaã i pracowaã. Czæúã mùodych ludzi opuúci wieú znajdujàc 
pracæ w mieúcie. Czæúã ludzi z miasta, przede wszystkim 
starszych (emeryci), zamieszka na wsi, ale gùównie wokóù 
wiækszych miast. Ocenia siæ, ýe liczba osób peùnozatrudnionych 
w rolnictwie znacznie zmniejszy siæ i bædzie wynosiùa w 2020 
okoùo 1 mln 300 tys. Jednoczeúnie wzroúnie na wsi liczba osób 
utrzymujàcych siæ z pozarolniczych êródeù dochodu. Na ogóù 
rodziny byùych rolników zachowajà siedliska i niewielkie dziaùki 
ziemi. Prawdopodobnie nastàpi znaczne rozwarstwienie 
mieszkañców wsi w zakresie uzyskiwanych dochodów. Duýa 
czæúã mieszkañców wsi ze wzglædu na sùabe kwalifikacje 
stanowiã bædzie maùo konkurencyjnà grupæ na rynku pracy. We 
Francji obecnie grupa takich pracowników na wsi stanowi 35% 
populacji. Jednakýe zawód rolnika bædzie wymagaù znacznie 
wiækszej wiedzy niý wiækszoúã innych zawodów. Rolnik bædzie 
nie tylko producentem ýywnoúci, ale równieý straýnikiem 
ochrony przyrody. Zmniejszenie siæ liczby gospodarstw rolnych 

produkujàcych na rynek nie oznacza, ýe rolnictwo straci na 
znaczeniu. Pomimo, ýe rolnictwo wytwarza tylko od 1 do 2 % 
PKB i zatrudnionych w nim jest coraz mniej ludzi, to nadal 
pozostaje waýnym dziaùem gospodarki - producentem ýywnoúci. 
To dziæki krajowemu rolnictwu jest zagwarantowane 
bezpieczeñstwo ýywnoúciowe. Na úwiecie moýna nabyã duýe 
iloúci taniej ýywnoúci, nie ma jednak pewnoúci, ýe dostawy 
ýywnoúci nie bædà zakùócone. Ýywnoúã obok energii staje siæ 
bronià strategicznà i straszakiem ekonomicznym. Rolnictwo 
produkuje nie tylko ýywnoúã, ale i energiæ (paliwa pùynne i staùe) 
i stàd jego znaczenie.

Rolnictwo nie bædzie wolne jednak od konfliktu interesów. 
Produkcja o duýym stopniu intensywnoúci kolidowaã bædzie
z postulatami ekologów z obawy o jakoúã produktów
i zagroýenie dla úrodowiska. Przedmiotem konfliktu bædzie teý 
produkcja ýywnoúci genetycznie zmodyfikowanej, chociaý 
wykorzystanie tej ýywnoúci bædzie siæ upowszechniaùo. 
Niezaleýnie od produkcji masowej i taniej ýywnoúci (czæsto 
modyfikowanej genetycznie), rozwinà siæ dziedziny produkcji 
metodami tradycyjnymi i ekologicznymi.

Zamiast zakoñczenia
Generalnie autorzy raportu przyszùoúã polskiej wsi

w perspektywie 20, 25 lat widzà jako nie gorsze, a byã moýe 
nawet lepsze miejsce do ýycia niý miasto, pod warunkiem, ýe 
speùnione zostanà okreúlone dziaùania ze strony polityki pañstwa 
oraz stworzone moýliwoúci organizowania siæ spoùecznoúci 
wiejskich i ich aktywnoúci na rzecz pracy dla wùasnego 
úrodowiska. Niezwykle waýne jest zaangaýowanie siæ pañstwa
i samorzàdu terytorialnego w wyrównaniu dysproporcji miædzy 
miastem a wsià, dysproporcji miædzyregionalnych i dysproporcji 
miædzy Polskà, a Europà Zachodnià.

W zwiàzku ze zmniejszeniem zatrudnienia w rolnictwie musi 
nastàpiã wyraêny wzrost zatrudnienia pozarolniczego. Dziaùania 
te wymagajà wsparcia úrodkami przewidzianymi w funduszach 
strukturalnych UE. Konieczny jest takýe udziaù pañstwa, nie 
tylko za poúrednictwem budýetu centralnego, ale równieý
w sferze tworzenia regulacji prawnych, wyznaczania 
priorytetów, tworzenia odpowiedniego klimatu. A wiæc 
wymagane jest wiæksze wsparcie ze strony pañstwa w tworzeniu 
norm prawnych uùatwiajàcych uruchamianie i prowadzenie 
dziaùalnoúci gospodarczej na wsi, a takýe wsparcie 
organizacyjne, edukacyjne oraz w zakresie doradztwa prawno-
ekonomicznego.

Duýà rolæ powinno odegraã doradztwo rolnicze, poprzez 
dziaùania informacyjne, organizacyjne i edukacyjne. Na 
obszarach wiejskich konieczne stanie siæ zbudowanie 
„przestrzeni innowacyjnej”, która uùatwi transfer technologii
i pozwoli wùàczyã w ten proces nawet najbardziej oryginalne 
obszary wiejskie. Doradztwo rolnicze, wspomagane potencjaùem 
in te lek tua lnym oú rodków naukowych  i  cen t rów 
technologicznych, powinno uùatwiã ten proces.

Waýnym jest, aby rozwój obszarów wiejskich miaù charakter 
kompleksowy, a rolnictwo powinno mieã znaczenie 
priorytetowe. Uwzglædnione muszà byã takýe problemy 
zdrowia, edukacji, transportu, kultury i szeroko rozumianej 
infrastruktury. Waýnym jest równieý, aby wùadze samorzàdowe, 
a wiæc lokalne, miaùy wiækszà autonomiæ i zwiækszone úrodki 
budýetowe. Przeprowadzenie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich i wielofunkcyjnych,  bædzie moýliwe pod warunkiem, 
ýe w ciàgu najbliýszych 20 lat nastàpi wzrost caùej gospodarki 
narodowej.

Niezaleýnie od tak waýnych uwarunkowañ, kierunek i tempo 
zmian na obszarach wiejskich zaleýeã bædà nie tylko od 
makroekonomicznych zaùoýeñ politycznych i gospodarczych 
oraz zwiàzanego z tym przypùywu finansowego wsparcia 
obszarów wiejskich, ale takýe od ludzkiej wyobraêni, woli
i aktywnoúci.

Opracowaù: Eugeniusz Polak



8 ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI

Byù wrzesieñ. Na Polski Naród spokojny
Rzuciù siæ Hitler zaborczy i krwawy.
Zabijaù, paliù ogniem strasznej wojny,
Byù ýàdny ziemi, zdobyczy i sùawy.

Jakoby ptactwo burze zwiastujàce…
Bombowce z krzyýem – zataczaùy koùa,
Ziemià – jak wæýów gryzàcych tysiàce
Pruùy pojazdy z lufami u czoùa.

Pioruny takich nie dajà odgùosów,
Jak zbrojne paszcze – z ognistym oddechem,
Huk szedù od ziemi – aý do niebiosów
Siejàc úmierã ogniem i przestrach swym echem.

Nie czyni ýadna burza takiej szkody…
Palà siæ lasy… z dymem idà sioùa
W gruzy siæ sypià wiekopomne grody,
Ziemia spalona – w niebo pomsty woùa.

Zaraza ludzi tyle nie wytraci
Jak ludzka podùoúã wojennym zwyczajem
Ludzie siæ trujà – strzelajà do braci,
W piekielnych mordach – úcigajà siæ wzajem.

Wojna – gdzie zajdzie przynosi ze sobà:
Úmierã, poniewierkæ, ludzki los uciska,
Miliony rodzin okrywa ýaùobà…
I w popióù zmienia – domowe ogniska.

Kiedy co roku zbliýa siæ jesieñ – koniecznà jest sprawà 
przypomnieã sobie tragiczny wrzesieñ 1939 r. O úwicie,
1 wrzeúnia tegoý roku, hitlerowskie Niemcy bez oficjalnego 
wypowiadania wojny napadùy na nasz kraj z ziemi, morza
i powietrza. Tà agresjà rozpoczæùy II wojnæ úwiatowà, która 
trwaùa do 9 maja 1945 roku i byùa najbardziej okrutna ze 
wszystkich wojen, jakie kiedykolwiek toczyùy siæ na ziemi.

Do obrony swoich granic i swojej wolnoúci, przeciwko 
Wermachtowi hitlerowskiemu, stanæùa Armia Polska wraz
z caùym narodem. Duch do walki i obrony byù w Polsce 
wspaniaùy. Toteý z okrzykiem – „wara od naszych granic” – 
mæýnie stawiali opór Niemcom polscy ýoùnierze, poczàwszy od 
oficera aý do prostego ýoùnierza. Mimo zapaùu do walki Armia 
Polska cofaùa siæ w gùàb kraju, gdyý Niemcy przewyýszaùy nas 
liczbà ýoùnierzy, wojskami pancernymi i siùami powietrznymi. 
Hitler przygotowywaù swój naród do wojny od chwili objæcia 
wùadzy w Niemczech, tj. od roku 1933. Swoje agresywne plany 
realizowaù przez zbrojenie w nowoczesnà broñ Wermachtu, 
przez ideologiæ, ýe Niemcy – Übermenschy - sà powoùani do 
panowania nad úwiatem, ýe im siæ naleýy przestrzeñ ýyciowa – 
Lebensraum.  Fûhrer ufny w potêgê swego wojska i poparcie 
swego narodu uwa¿a³, ¿e wojna z Polsk¹ bêdzie krótka - 
Blitzkrieg, ¿e zdobêdzie na niej bogate ³upy i woln¹ drogê do 
dalszych podbojów w kierunku wschodnim.

Kampania wrzeœniowa, czyli wojna obronna, dziêki 
bohaterskiej postawie polskich ¿o³nierzy i  narodu, przeci¹gnê³a 
siê do 5 paŸdziernika. Nasz naród nie ul¹k³ siê Hitlera, nie godzi³ 
siê na jego agresywne ¿¹dania, choæby na korytarz przez 
Pomorze do Prus Wschodnich, nie wpad³ w ma³odusznoœæ kiedy 
widzia³, jak nasi s¹siedzi bez boju, ze strachu, poddawali siê 
Hitlerowi. Rodzinn¹ Austriê z³¹czy³ Hitler 13 marca 1938 r.,
13 marca 1939 r. podda³a siê Czechos³owacja, bez boju Niemcy 
zabierali Litwinom port na Ba³tyku – K³ajpedê. Jedynie Polska 
mia³a odwagê powiedzieæ Niemcom – wara! ¯o³nierze polscy 
chwycili za broñ, chocia¿ by³a ona daleko s³absza od 
niemieckiej, bili siê samotnie, bo choæ Anglia i Francja 
wypowiedzia³y 3 wrzeœnia Niemcom wojnê, to jednak ich 
dzia³ania frontowe by³y niemal ¿adne. Trzeba te¿ mocno 
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zaznaczyæ, ¿e 17 wrzeœnia dostaliœmy bagnet w plecy ze strony 
Zwi¹zku Radzieckiego, na podstawie paktu Ribbentrop – 
Mo³otow.

Armia Polska stoczy³a z napieraj¹cymi wojskami 
niemieckimi w kampanii wrzeœniowej dwie wielkie bitwy, jedn¹ 
nad Bzur¹, na pó³nocny zachód od Warszawy, drug¹ pod 
Zamoœciem. W obydwu bitwach tysi¹ce ¿o³nierzy polskich 
dosta³o siê do niewoli. Z tej drugiej bitwy prowadzili Niemcy 
tysi¹ce naszych niewolników piechot¹ do niemieckich obozów. 
W Koñskowoli, w ostatnie dni wrzeœnia 1939 r. dworska niwa 
(dziœ ju¿ nieistniej¹ca), od szosy do cmentarza by³a pe³na 
naszych ¿o³nierzy w niewoli. Na apel kap³anów 
koñskowolskich - ks. Piotra Stokrockiego i jego wikariusza
ks. Stanis³awa Zawadzkiego, mieszkañcy Koñskowoli
i okolicznych wiosek pospieszyli biednym, wyg³odnia³ym
i zmordowanym ¿o³nierzom z jedzeniem i prowiantem. By³a to 
te¿ okazja do wyrwania niektórych ¿o³nierzy z niewoli, bo 
ludzie obok jedzenia przynosili stare, porwane mêskie ubrania, 
¿o³nierze siê w nie przebierali i z koszykiem po chlebie w rêku 
lub z wiadrem po zupie przechodzili przez bramy pilnowane 
przez Niemców.

Naszym ¿o³nierzom, którym ani przewaga Niemców, ani 
przegrana kampania wrzeœniowa, ani niewola nie gasi³a ducha 
walki, nale¿y siê wielkie uznanie, wdziêczna pamiêæ i s³awa.

¯o³nierze wrzeœnia – bohaterowie…
Podziêkê z ho³dem chcemy wam z³o¿yæ
Boœcie odwagê mieli w dni grozy
Daæ Polsce wszystko – z ¿yciem i zdrowiem.

Na waszych szablach – wróg szczerbi³ zêby
Jeszcze raz poj¹³ – co Polak znaczy,
Wam by³ nie straszny – ogieñ kartaczy
Co wam bez przerwy przerzedza³ rzêdy.

Dziêki wam – Polsce wróci³a wolnoœæ
Po latach wojen, obozów, mêki…
¯o³nierze wrzeœnia – za czyn wasz – dziêki!
Uratowa³a Polska – w was – godnoœæ.

A tym, co z wojny w dom nie wrócili,
Coœcie polegli w dalekiej stronie,
Niech was Bóg zbierze na swoim ³onie
I niech wam niebem – ¿ycie umili.

My pamiêæ o was wiernie chowamy
I waszym mêstwem hartujem ducha
Podziw na pracê chcemy rozdmuchaæ,
Otworzyæ Polsce do szczêœcia bramy.

Chcemy pracowaæ, ¿yæ dla narodu,
Jak wy dla niego œmieræ ponosili,
To jest potrzeb¹ dzisiejszej chwili,
Nie czekaæ ³aski – wschodu, zachodu.

Z ³ask¹, odwag¹, nasz trud i si³y,
Zapa³ i wiarê, mi³oœæ, nadziejê
Wnosiæ na przysz³oœæ w ojczyste dzieje,
Z jak¹ wy szliœcie w bój i mogi³y.

Kampania wrzeœniowa nie zakoñczy³a obrony Polski, lecz 
rozpoczê³a II wojnê œwiatow¹. Polska siê bi³a, cierpia³a
i krwawi³a od pierwszego do ostatniego dnia tej wojny. Czeœæ 
polskiej armii poleg³a we wrzeœniu na frontach, czêœæ dosta³a siê 
do niewoli niemieckiej i sowieckiej, czêœæ wydosta³a siê z kraju 
na zachód Europy, by gromiæ Niemców na ró¿nych frontach 
przy boku armii alianckiej za wolnoœæ „wasz¹ i nasz¹”, bo by³o 
przekonanie, ¿e gdziekolwiek trwa walka z Niemcami, tam jest 
walka o Polskê.
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W okupowanym kraju Niemcy przyst¹pili do niszczenia 
narodu Polskiego. Wykorzystywali nasz naród jako si³ê robocz¹ 
na rzecz Niemców. Zmuszali do kontyngentów i ró¿nych prac na 
miejscu. Naród nasz by³ mordowany i zabijany w ci¹g³ych 
³apankach, wywo¿ony na przymusowe roboty do Rzeszy, 
osadzany w wiêzieniach i obozach œmierci, by³y pacyfikacje,
w czasie których palono wioski, zabierano dobytek,
a mieszkañców zabijano na miejscu lub zabierano do obozów. 
Dzieci odrywano od rodziców i zabierano na zniemczenie. 
Trwa³ piekielny terror hitlerowski, szczególnie silny na terenach 
Lubelszczyzny po³udniowej i w okolicach Zamoœcia. Himmler 
na tych terenach chcia³ stworzyæ „Wielkie Niemcy”. Ludnoœæ 
polsk¹ wypêdzano z w³asnych posiad³oœci, a do nich 
sprowadzano rodziny niemieckie z terenów zajêtych na 
wschodzie lub Ukraiñców.

Terror hitlerowski zrodzi³ w odwecie Polskê Podziemn¹, z jej 
administracj¹, s¹downictwem i armi¹. Podziemna Armia Polska 
rodzi siê ju¿ 27 wrzeœnia (w przeddzieñ kapitulacji Warszawy) 
1939 r. pod wodz¹ gen. Micha³a Karasiewicza – 
Tokarzewskiego, pod nazw¹ S³u¿ba Zwyciêstwu Polski.
Z biegiem czasu przybiera³a ró¿ne nazwy i wch³ania³a ró¿ne 
ugrupowania polityczne jak: AK, BCh, AL, WIN i inne. 
Najbardziej silne zgrupowanie armii podziemnej by³o na terenie 
Ziemi Lubelskiej. Tu rozpoczê³a otwart¹ walkê zbrojn¹
z Niemcami po koniec 1942 r., kiedy Niemcy by³y jeszcze
u szczytu potêgi, by³y pod Moskw¹ i trzyma³y Stalingrad. Ju¿ 
wtedy ta armia razi³a Niemców w bitwie pod Zaborecznem i pod 
Wojd¹ w okolicach Zamoœcia. Armia podziemna na tych 
terenach ros³a w tak¹ liczbê i si³ê, ¿e wywo³a³a przeciw 
Himlerowi „Powstanie Zamojskie”. Niektóre miasta na tej ziemi 
by³y tak opanowane przez w³adze Polski Podziemnej. Takim 
miastem by³ bohaterski Józefów Bi³gorajski, który nazwa³ siê 
„Wolna Rzeczpospolita Polska – Józefowska”. Partyzanci 
bronili wsie polskie przed wysiedleniem, uprzykrzali 
gospodarowanie i ¿ycie niemieckim i ukraiñskim osiedleñcom. 
Niemcy mimo terroru nie zdo³ali zgermanizowaæ Ziemi 
Zamojskiej i odst¹pili od agresywnych planów.

W miarê zbli¿ania siê frontu wschodniego partyzanci doszli 
do takiej si³y, zw³aszcza kiedy z nimi po³¹czyli siê partyzanci 
sowieccy, ¿e zagra¿ali niemieckim dostawom sprzêtu 
wojennego na front. Dla wyniszczenia partyzantów Niemcy 
u¿yli, oprócz miejscowej ¿andarmerii, policji, SS Galizien, 
trzech dywizji wojska. Urz¹dzili wielkie ob³awy na 
partyzantów, jedn¹ w lasach lipskich 15 czerwca pod nazw¹ 
Sturmwind I  (burza), a drug¹ Sturmwind II. Pierwsza bitwa 
rozegra³a siê na Porytowym Wzgórzu, druga pod Osuchami.
Z pierwszego okr¹¿enia uda³o siê partyzantom przebiæ i wyjœæ 
bez wielkich strat, druga pod Osuchami zakoñczy³a siê klêsk¹ 
naszych oddzia³ów. Przez niemieckie pierœcienie uda³o siê 
przebiæ tylko niektórym ¿o³nierzom. W tej bitwie Sowieci 
zawiedli.

Mieszkañcy Koñskowoli zawdziêczaj¹ ocalenie swojej osady 
równie¿ partyzantom z ugrupowañ AK, BCh, AL. W lipcu 1944 
r. rozbita armia niemiecka panicznie ucieka³a za Wis³ê. Lêka³a 
siê nacieraj¹cej Armii Czerwonej, ale te¿ tego, ¿e w ka¿dej 
chwili mo¿e byæ zerwany most na rzece w Pu³awach.
W Koñskowoli przez kilka dni trwa³ nerwowy niepokój. Bitwa
o Koñskowolê rozegra³a siê 25 lipca 1944 r. W godzinach 
rannych od  Kurowa na nasz rynek przyjecha³ wojskowy ³azik
z oficerami sowieckimi. Za chwilê odjechali. Z drugiej strony od 
Pu³aw przyszed³ oddzia³ Wermachtu w sile ok. 200 ludzi, by nas 
spaliæ i pozabijaæ ludzi w zemœcie za  naszych partyzantów. 
Przyszli oni zza Wis³y. Przez ogrody i zau³ki Niemcy doszli do 
wschodnich obrze¿y osady, tj. od strony Kurowa, i cofaj¹c siê
ul. Lubelsk¹ rzucali granaty, od których zapala³y siê drewniane 
domy. Spotkanych ludzi popêdzali pod koœció³, gdzie mieli ich 
powystrzelaæ. Na huk wybuchów i widok dymów, ruszy³a do 
akcji partyzancka braæ. Partyzanci z M³ynek, Wronowa, 
Koñskowoli, Witowic, Pulek i innych wiosek, zagrodzili 

Niemcom drogê od zachodu. Od Kurowa pokaza³y siê czo³gi 
sowieckie. Wermacht musia³ przerwaæ palenie domów i pocz¹³ 
uciekaæ na po³udnie w stronê cmentarza i maj¹tku, a potem
w stronê kolei. Czêœæ Niemców poleg³a w walce, czêœæ zosta³a 
schwytana do niewoli, Sowieci posadzili ich na czo³gu i zrobili
z nimi zdjêcie. Poleg³ych Niemców pochowano pod figur¹ przy 
drodze wiod¹cej na cmentarz. Ludnoœæ stoj¹ca pod murem 
koœcielnym, przeznaczona do zabicia, z wielkiego przera¿enia
i sza³u rzuci³a siê z kijami na Niemców z³apanych do niewoli.
W tym dniu w walce z Niemcami zginê³o dwóch partyzantów: 
Aleksander Leszczyñski – BCh i Czes³aw Przepiórka – AL. Obaj 
spoczywaj¹ na miejscowym cmentarzu. Oddzia³ami BCh i AL., 
broni¹cymi Koñskowoli w dniu 25 lipca 1944 r., dowodzi³ 
„Zagoñczyk” (Jaskólski Jerzy). W listopadzie tego¿ roku 
skazany na œmieræ.

Wszystko, co wydarzy³o siê na  polskiej ziemi, stanowi nasz¹ 
Ojczyznê, dobro i z³o wplata siê w nasze dzieje, jest naszym 
dziedzictwem, które wed³ug polecenia Papie¿a Jana Paw³a II 
trzeba Polakom wzi¹æ do serca, poszanowaæ i zrobiæ z tego 
dobr¹ przys³ugê dla Polski. Trud i walki polskich ¿o³nierzy,
i tych frontowych w Polsce i na dalekim œwiecie i tych leœnych, 
s¹ wielkim wk³adem w nasz¹ wolnoœæ. Oni do nas wo³aj¹: 
„Ojczyzno, gdy mam ciê wspieraæ, nie ¿al mi cierpieæ, nie ¿al mi 
umieraæ”. Oni w trudnych czasach pokazali prawdziwego ducha 
polskiego:

Polak nie s³uga, nie zna, co to pany,
Nie da siê zakuæ w niewoli kajdany,
Nie dla Polaka jest ¿ywot s³u¿alczy,
�le mu w niewoli – on o wolnoœæ walczy.

My, którzy ¿yjemy i korzystamy z wolnoœci wywalczonej
z takim trudem, us³anej œmierci¹ i cierpieniem oraz walk¹ 
kolejnych pokoleñ – winniœmy wzi¹æ mocno do serca ich 
testament i ¿yæ dla Polski. To bêdzie najlepsza wdziêcznoœæ dla 
nich. Niech siê nam udzieli coœ z zapa³u Adama Mickiewicza – 
„pragnê ten naród dŸwign¹æ, pragnê go uszczêœliwiæ, pragnê 
nim ca³y œwiat zadziwiæ”. Niech ten entuzjazm prze³o¿y siê na 
nasze ¿ycie i pracê: „Byæ Polakiem na œwiecie to ¿yæ bosko
i szlachetnie” – jak mówi Zygmunt Krasiñski. Tak¹ odpowiedŸ 
dajmy bohaterskim ¿o³nierzom – z obronnej wojny i leœnym 
partyzantom.

¯o³nierzu Polski – Ty coœ w okupacjê
Prócz lasu nie mia³ schronienia i domu,
Ty ci¹gle z niego sprawnie, po kryjomu…
Sprawia³eœ Niemcom partyzanckie akcje.

Ile z twej rêki wróg otrzyma³ gromów…
Ile poci¹gów do frontu wschodniego
Pe³nych dzia³, czo³gów – wojska niemieckiego
Zmieni³eœ w cmentarz trupów, góry z³omu.

By³eœ ratunkiem Narodu Polskiego…
Tyœ go wyrwa³ zza wiêziennej kraty…
Polakom da³eœ – wiew – ¿ycia wolnego.

Wdziêczne ci nasze miasta, lasy, chaty…
Za zryw i mêstwo do czynu zbrojnego…
Czeœæ przekazuj¹ – w nieskoñczone laty.

Ks. Jan Gawroñski
Koñskowola, dnia 21 lipca 2006

Od redakcji: Ksi¹dz dr Jan Gawroñski pochodzi
z Koñskowoli. W czerwcu ubieg³ego roku obchodzi³ jubileusz 
50-lecia œwiêceñ kap³añskich. Poza prac¹ duszpastersk¹ para siê 
pisaniem wierszy. W roku wspania³ego jubileuszu zosta³ 
wydany trzeci tom Jego poezji zatytu³owany „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, nagrodzony w konkursie im. Tadeusza Ungara. 
Dziêki uprzejmoœci Autora, tom jest dostêpny dla czytelników
w Bibliotece Publicznej w Koñskowoli.



W czasie wakacji odwiedziùem ciekawe miasteczko o nazwie 
Ùæczna. Leýy ono ok. 70 km od Koñskowoli. Ùæczna sùynie z tego, ýe 
ma pierwszoligowy klub,, Górnik’’ oraz poùoýonà nieopodal kopalniæ 
,,Bogdanka’’. Wielu kibiców z ciekawoúcià co dwa tygodnie 
przyjeýdýa na mecze. Miaùem zaszczyt wraz z kolegà obejrzeã zaciæty 
pojedynek pomiædzy miejscowà druýynà a piùkarzami Arki Gdynia. 
Po meczu wraz z kolegà wróciliúmy do domu, cieszàc siæ z pierwszej 
wygranej Górnika.

Jarek Próchniak III a

W czasie wakacji wyjechaùam na kolonie do Suwaùk. Jest to bardzo 
ùadne, krajobrazowe miasto. W pobliýu leýy najwiæksze i najgùæbsze 
jezioro Polski oraz wiele innych, dlatego obszar ten zostaù nazwany,, 
Krainà Tysiàca Jezior’’. W programie byù teý wyjazd na Litwæ- do 
Wilna i Trok. Zwiedzaliúmy tam katedræ Úw. Pawùa i Piotra oraz 
cmentarz znanych i zasùuýonych Polaków, gdzie leýy ojciec Juliusza 
Sùowackiego. Póêniej dojechaliúmy do zabytkowego zamku
w Trokach. Zamek poùoýony jest na póùwyspie, otoczony fosà.
W úrodku znajdowaùo siæ muzeum. Przewodnik opowiadaù o wielkich 
królach, wojnach i wydarzeniach. Nastæpnym miastem byùo Wilno. 
Tam oprowadzaùa nas przewodniczka - z pochodzenia Polka, 
urodzona na Litwie. Powiedziaùa nam, ýe Polacy stanowià 25% ich 
spoùeczeñstwa. Tam obejrzeliúmy úlub litewski – pan mùody musiaù 
swojà ýonæ przenieúã przez 120 metrowy most. To nas bardzo 
zaskoczyùo. Niestety, to byù juý koniec wycieczki. Koñcowym 
wydarzeniem byùo przepùyniæcie Kanaùu Augustowskiego statkiem ,, 
Margarita ’’. Myúlæ, ýe na pewno wybioræ siæ tam jeszcze raz.

Diana Drzazga III a

Tegoroczne wakacje byùy dla mnie bardzo 
udane. Oprócz pobytu w domu wyjechaùam na 
trzytygodniowe wczasy do Paryýa. Sympatyczni 
ludzie pomagali mi nie tylko w trudnych 
sytuacjach, ale takýe starali siæ cierpliwie 
wszystko tùumaczyã, pomimo trudnoúci 
jæzykowych. Piækna pogoda pozwalaùa mi 
zwiedz iã  wie le  c iekawych obiek tów
i  k r a j o b r a z ó w,  k t ó r y c h  w i d o k i  s à  
niezapomnianym przeýyciem. Cierpliwi turyúci 
wytrwale wyczekiwali na moýliwoúã obejrzenia 
najsùynniejszych zabytków, takich jak: Wieýy 
Eiffla, Katedry Notre Dame, Wersalu itp. Wyjazd 
ten pozwoliù mi poznaã obyczaje i kulturæ 
mieszkañców Francji. Mam nadziejæ, ýe jeszcze 
kiedyú tam wrócæ.

Olga Szymañska III e

Pod koniec wakacji, a konkretnie 22.08, 
siostra zabraùa mnie na tydzieñ do Zakopanego. 
Jechaliúmy w nocy autobusem, wiæc wiækszoúã 
drogi przespaùem. Rano dotarliúmy na miejsce. 
Poniewaý w Zakopanem przywitaùa nas piækna 
pogoda,  nie  chciel iúmy traciã  czasu
i postanowiliúmy od razu zaczàã zwiedzanie. Na 
kwaterze zostawiliúmy bagaýe i pojechaliúmy na 
Gubaùówkæ. Rozciàgaù siæ stamtàd wspaniaùy 
widok. W nastæpnych dniach duýo chodziliúmy. 
Byliúmy na Kasprowym i Butorowym Wierchu, 
nad Morskim Okiem. Wyprawa nad Morskie 

Oko byùa dla mnie doúã mæczàca, ale wysiùek fizyczny bardzo siæ 
opùacaù, poniewaý w czasie wædrówki mogùem podziwiaã piækne góry 
i oddychaã úwieýym powietrzem. Spacerowaùem teý po Krupówkach. 
W ostatni dzieñ mojego pobytu w górach wybraùem siæ z siostrà do 
prawdziwej bacówki, tam kupiliúmy oscypki z owczego mleka.
Z wyjazdu w góry jestem bardzo zadowolony, chciaùbym pojechaã 
tam w przyszùym roku.

Piotr Dymek kl. IIa
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Podczas tegorocznych wakacji zwiedziùem trochæ Europy 
zachodniej. Byùem m.in. w Berlinie, gdzie zwiedziùem wieýæ 
telewizyjnà, Reichstag, Bramæ Brandenburskà. Nastæpnym 
przystankiem byù Amsterdam i Bruksela. Najwiæksze wraýenie w 
Belgii zrobiù na mnie gmach Europarlamentu. Po krótkiej wizycie 
udaùem siæ do stolicy Francji. W Paryýu zwiedziùem Wieýæ Eifla, 
gdzie obejrzaùem panoramæ miasta. Nastæpnymi atrakcjami byù Luwr, 
Ùuk Triumfalny oraz pobliskie Pola Elizejskie. W czasie powrotu do 
Polski przejeýdýaùem przez najbogatszy land Niemiec- Bawariæ. W 
tym roku miaùem jedne z najlepszych wakacji

Paweù Pryszcz kl. III a

Czæúã moich wakacji spædziùam we Wùoszech. Byùo tam bardzo 
wiele ciekawych miejsc i miejscowoúci. Crotone jest poùoýone nad 
piæknym wybrzeýem Morza Tyreñskiego. Na morzu tym znajduje siæ 
ogromny zamek, który o zmroku piæknie jest oúwietlony przez 
mnóstwo lamp. Zwiedziùam teý Petylie Policastro, w której 
mieszkaùam, lecz najbardziej podobaùo mi siæ w Sila. Miejscowoúã ta 
znajduje siæ w górach, po których spacerowaùam. Jeêdziùam teý fajnà 
kolejkà górskà. Poznaùam tam duýo miùych koleýanek i kolegów,
z którymi, choã nie znaùam jæzyka, úwietnie siæ dogadywaùam.

Marta Gryka I a

W wakacje wyjechaùyúmy na Oazæ rekolekcyjnà do Mokrego koùo 
Zamoúcia. Wiækszoúã czasu spædziùyúmy na modlitwie, ale byù 
równieý czas na rozrywkæ. Kaýdego dnia rozwaýaùyúmy jednà 
tajemnicæ róýañca. Byùy teý wspaniaùe wycieczki. Zwiedziùyúmy 
Zamoúã, Zwierzyniec oraz Róýaniec, gdzie odbyù siæ Dzieñ 
Wspólnoty, na którym spotkaùyúmy siæ z piæcioma innymi Oazami. 
Oaza jest to czas wypoczynku, ale równieý 
zbliýenie siæ do Boga. Na wyjeêdzie do 
Zamoúcia zwiedziùyúmy Rynek oraz muzeum, 
zaú w Zwierzyñcu zobaczyùyúmy wystawæ 
wypchanych zwierzàt oraz ýywych ptaków. 
Zaliczyùyúmy teý wspinaczkæ na duýà góræ,
z której podziwiaùyúmy piækne widoki. Jednego 
upalnego dnia byùyúmy takýe nad zalewem, 
gdzie mogùyúmy popùywaã, a takýe poopalaã siæ. 
Wyjazd na Oazæ jest dla wszystkich, którzy chcà 
bliýej poznaã Trójcæ Úwiætà.

Marzena Próchniak i Beata Zarzeczna III a

W tym roku wakacje spædziùam na poùudniu 
Polski- w Zakopanem. Poznaùam wielu 
ciekawych ludzi, zwiedziùam piækne górskie 
przeùæcze. Podróý byùa ciæýka i dùuga, ale po 
przyjeêdzie do pensjonatu przekonaùam siæ, ýe 
warto byùo. Z okna miaùam piækne widoki na 
góry. Na Kasprowym Wierchu temperatura byùa 
bardzo niska, ale krajobrazy zapieraùy dech
w piersiach. Niestrudzeni turyúci wytrwale 
przemierzali szlaki oraz zwiedzali Krupówki. 
Kaýdemu polecam taki odpoczynek- TO 
ÚWIETNA ZABAWA!

Katarzyna Ùyszcz IIIe

W czasie wakacji odwiedziùam wiele 
ciekawych miejsc. Wædrowaùam po piæknych 
Górach Stoùowych. Gùównà atrakcjà byù wyjazd 
do Czech. Zobaczyùam niezwykùe - Skalne 
Miasto, poùoýone niedaleko granicy polsko- czeskiej. Piækne widoki 
tworzyùy skaùy, mierzàce ponad 30 metrów, które przedstawiaùy 
wizerunki zwierzàt i rzeczy. Chodziùam po stolicy Czech - Pradze. 
Doznaùam niezwykùego przeýycia, przechodzàc przez sùynny Most 
Karola. Podziwiaùam gmach Parlamentu i siedzibæ czeskiego 
prezydenta. Podczas wædrówki po tym mieúcie ujrzaùam stare, 
okazaùe kamienice i ogromny zegar sùoneczny, który mieúci siæ na 
Rynku Gùównym. Mile wspominam chwile spædzone u naszych 
poùudniowo - zachodnich sàsiadów, ale najbardziej podobaùy mi siæ 
spacery po naszych ojczystych górach

Agnieszka Stæpieñ kl. III a

WAKACYJNE WÊDRÓWKI GIMNAZJALISTÓW
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Koleýanki cichutko przedreptaùy koùo úpiàcych straýników, nastæpnie 
przez gùówny hol pobiegùy wprost do korytarza prowadzàcego do 
lochów. Ostroýnie schodziùy w podziemia. Byùo ciemno, zimno
i wszædzie odbijaùo siæ echo nawet najcichszych szeptów. Po úcianach 
lochów spùywaùa dziwna, zielona, oúlizgùa maê. Dookoùa rosùy 
czerwone, halucynogenne grzyby, a ich zapach byù nie do wytrzymania. 
Raz na jakiú czas moýna byùo zobaczyã uszatka, który spaù uczepiony 
sufitu. Jednym sùowem lochy byùy po prostu straszne. W gùæbi tunelu, 
jakim szùy czarownice, úwieciùo maùe úwiateùko. Posàg Úwiatowida 
trzymaù w prawej ræce lampion, w úrodku którego lataùy trzy maùe 
úwietliki. Przyjacióùki stanæùy przed monumentalnà figurà, jedna z nich 
wspiæùa siæ na podstawæ posàgu i trzy razy zapukaùa w czoùo boga.

- Aaaaa…- zaziewaù gùoúno otwierajàc wielkie oczy, Úwiatowid.
- Juý od prawie wieku nikt mnie nie budziù. Co was do mnie 

dziewczæta sprowadza?
- Chciaùyúmy ciæ prosiã o otwarcie drzwi. Chcemy pójúã do chaty koùo 

magicznego lasu, bo pragniemy dowiedzieã siæ kto tam mieszka
i dlaczego – odpowiedziaùa Cornelia.

- Musicie jednak najpierw odgadnàã mojà sprytnà zagadkæ, której nikt 
jeszcze nie odgadù, gdyý jest ona zùotà myúlà Úwiatowida. Zagadka 
brzmi nastæpujàco: Gdy zaczynasz mówiã, znikam. Kim jestem?

Po chwili Balbinella powiedziaùa:
- Nie mam zielonego pojæcia.
- Cisza! Tu chodzi o ciszæ. Mówiàc wydajemy z siebie dêwiæk, a cisza 

nie moýe istnieã, kiedy coú sùychaã - wykrzyknæùa Cornelia.
- Jesteú bardzo bystra i muszæ przyznaã ci racjæ, tylko ty kierowaùaú 

siæ trzeêwym, wyprzedzajàcym wydarzenia myúleniem. Pewnie 
uwaýacie, ýe ta zagadka jest po prostu gùupia i úmieszna, ale ludzie 
najczæúciej mijajà siæ z prawdà wùaúnie przy takich gùupich zagadkach. 
Jak obiecaùem, otwieram drzwi.

Stare, poroúniæte mchem wrota, otworzyùy siæ na zawoùanie. Za nimi 
rozciàgaùa siæ dùuga kamienna úcieýka, prowadzàca wprost do 
magicznego lasu.

- Na koniec chciaùem was jeszcze ostrzec. Jeýeli odkryjecie prawdæ, 
to przygotujcie siæ na to, ýe nie bædzie ona przyjemna. Od lat nikt nie 
rozwiàzaù zagadki czerpania ýycia. Jeýeli wam siæ to uda, to pierwsze co 
was potem spotka, to tylko problemy, ale jeýeli okaýecie siæ dzielne
i pokaýecie, ýe sùusznie przyznano wam medaliony Feniksa i Sowy, 
pokonacie te bariery. Uwaýajcie na siebie, bo ta prawda moýe was wiele, 
bardzo wiele kosztowaã. Kto wie, czy nie bædziecie musiaùy siæ dla niej 
poúwiæciã. Mùode czarownice, przed którymi wrota ýycia dopiero teraz 
siæ otwierajà, zrozumiaùy, ýe poznanie prawdy jest bardzo kosztowne. 
Ýadna z nich nie myúlaùa, ýe pozorny zakùad i zabawa mogà przerodziã 
siæ w prawdziwy koszmar.

Posàg znów staù siæ szary, jego kamiennà figuræ rozúwietlaùy tylko 
úwietliki w lampionie. Cornelia i Balbinella poszùy dalej. Drzwi za nimi 
siæ zamknæùy. Po krótkiej chwili do posàgu podbiegù Karen. - Poszùy. 
Otwórz oczy Panie, twoja wola niech siæ stanie.

Chùopiec uklæknàù na kolana. Z posàgu zaczàù obsypywaã siæ kamieñ, 
po czym z jego wnætrza wyszedù mæýczyzna. Jego oczy byùy caùe czarne, 
z ust laùa siæ krew, a on sam ledwo staù na nogach. Miaù dùugie, czarne 
pazury i siwe wùosy. Z pod jego pùaszcza nagle wyúlizgnàù siæ jadowity 
wàý.

- SSSSSSùucham ciæ panie - oznajmiùo zwierzæ.

- Idà do chaty. Musisz ich powstrzymaã. Przyprowadê je do mnie - 
powiedziaù do wæýa. Ten wypeùznàù w gùàb korytarza szkoùy.

- A ja Panie? Co mogæ dla Ciebie uczyniã?
- Jeszcze nie pora aby je zabiã. Ty masz je nadal zwodziã. Udawaj 

przyjaciela. Kiedy nadarzy siæ odpowiedni moment sam zajmæ siæ 
Cornelià Collin.

- A jej przyjacióùka?
- Z nià nie bædzie problemu. Niby jest màdra, ale nie na tyle, ýeby

z nami zwyciæýyã. Potrzebujæ Feniksa. To da mi ýycie wieczne i bædæ 
mógù zgùadziã Szkoùæ Witchestone!

Mistrz czarnej magii zaczàù siæ przeraêliwie úmiaã. Karen wstaù
i poszedù z powrotem do sypialni, nikt nawet nie domyúlaù siæ, ýe miùy
i grzeczny chùopiec moýe okazaã siæ sùugà piekielnych mocy.

Dwie przyjacióùki szùy w tym czasie úcieýkà prowadzàcà do 
„Pracowni Zùa”. Nagle z plecaka Cornelii wyskoczyù Bodzio.

- Stójcie!
- Dlaczego?
- Bo miaùem was wprowadziã w zasadzkæ.
- Co takiego?!
- Przejdêmy na bok, a wszystko wam opowiem. Opowiem wam caùà 

prawdæ.
Caùa trójka przeszùa na bok i stanæùa za wielkim krzewem dzikiej róýy.
- Dawno temu, jeden z najwspanialszych magów tej szkoùy, Herbert, 

wymyúliù eliksir ýycia. Kaýdy kto miaù przy sobie chociaýby jednà 
kroplæ byù silniejszy, odporniejszy na ból i miaù zawsze trzeêwy umysù. 
Jednak nie byùo tak róýowo. Ten, kto wypiù odrobinæ eliksiru mógù 
przedùuýyã swoje ýycie, a nawet byã nieúmiertelnym.

- I co w tym zùego? Przecieý mogùo to uratowaã ýycie wielu ludziom.
- Pozwól, ýe dokoñczæ. Tuý po tym cudownym odkryciu rozpoczæùa 

siæ wielka konferencja naukowa. Herbert byù pewien, ýe otrzyma 
nagrodæ zùotej manierki, wræczanà tylko wybitnym naukowcom. I tak 
byùo, ale w czasie odbioru statuetki na salæ wbiegù Margot, równie 
zdolny chemik. Krzyczaù, ýe to on wymyúliù eliksir i nagroda naleýy siæ 
jemu. Nikt go nie posùuchaù i wræczanie trwaùo dalej. Wtedy z pod jego 
szaty wypeùznà wàý, który zabiù Herberta i zabraù zùotà manierkæ. 
Radoúã Margota nie trwaùa dùugo. Statuetka zamieniùa siæ w popióù, a on 
zostaù schwytany  przez straýników.

- Wiæc gdzie on teraz jest?
- Przez resztæ swojego ýycia za karæ w nocy pilnuje magicznego lasu, 

a w dzieñ musi siedzieã w tej chacie.
- Co z eliksirem?
- Reszta nauczycieli miaùa zniszczyã tæ substancjæ, ale doszli do 

wniosku, ýe prædzej czy póêniej znajdzie siæ taka osoba, która odkryje 
go na nowo. Postanowili, ýe ukryjà go w czymú niedostæpnym.
W kaýdym z waszych medalionów jest kropla tego eliksiru, w Feniksie 
jest ich aý piæã. Wypicie jednej kropli przedùuýy twoje ýycie o kilka 
tygodni, za to piæã kropli uczyni ciæ nieúmiertelnym. Kiedy Margot 
wylàdowaù w pracowni zùa nagle z Witchestonu zaczæli znikaã 
uczniowie, na ich miejsce pojawiùy siæ kædziorzaki.

- Rozumiem! Czarownik pozbawia uczni kropel ýycia, a oni 
zmieniajà siæ w potworki i kradnà dla niego kolejne medaliony.

- Margot szantaýowaù nauczycieli i w koñcu pozwolili mu na to, aby 
karaù kaýdego ucznia który zgubi posàýek. Byli oni wysyùani niby na 
pomoc w magicznym lesie, ale tak naprawdæ szli do pracowni zùa
i oddawali swoje ýycie. Kornelio, twoja babcia nie poddaùa siæ do koñca, 
mam nadziejæ, ýe i z tobà tak bædzie (c.d.n.).

Joanna Suùek

Cornelia- ksiê¿niczka czarownic c.d.

Wieúã o úwiatowej sùawie uzdrowicielu, do Polski dotarùa w latach 
70. ubiegùego stulecia. Clive Harris, bo o nim mowa, jest Anglikiem, 

Dar uzdrawiania z mi³oœci liczàcym obecnie 63 lata. O niezwykùym darze uzdrawiania przez 
Harrisa przekonano siæ kiedy byù jeszcze dzieckiem. Wówczas chorzy 
rówieúnicy, przebywajàcy w jego otoczeniu, bardzo szybko powracali 
do zdrowia.

Urodziùem siæ z darem uzdrawiania – mówi o sobie – i nie pamiætam 
czasu, kiedy nie uzdrawiaùem. Moje uzdrawianie nie jest oparte na 
jakichú psychologicznych czynnikach, nie jest uzaleýnione od wiary, 
od przekonañ religijnych. Dar, jaki mam, jest wyjàtkowy; wystarczy 
cztery, piæã sekund i guz u chorego znika. I to nie jest to, ýe ja mówiæ: 
jesteú uzdrowiony, ale jest to naturalna rzecz i nic nie moýe 
powstrzymaã tego uzdrawiania, które siæ dokonuje. Pracujæ od piàtej 
rano do póêna w nocy. Nigdy nie czujæ siæ zmæczony, zawsze jestem
w úwietnej formie. Pamiætam, ýe dar uzdrawiania zostaù mi 
ofiarowany z peùni miùoúci i z peùnà miùoúcià. Nie moýna mieã tak 
piæknego daru i nie dawaã go z miùoúcià.

I daje ten dar ludziom na caùym úwiecie, a wszædzie otaczajà go 
tùumy chorych. 1 wrzeúnia goúciù w Koñskowoli. Na spotkanie
z Harrisem w Gminnym Oúrodku Kultury przyszùo blisko 300 osób. 
To byùo pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w naszej miejscowoúci, 
kolejne bædà miaùy miejsce 29 wrzeúnia i 20 paêdziernika, równieý
w GOK. B.F.



w róýnych epokach i kulturach. Niebawem na ziemie polskie 
zaczæùy przenikaã (szczególnie do úrodowiska szlacheckiego) 
obyczaje dworsko-rycerskie, wúród nich szacunek dla kobiet.
W ýyciu codziennym najwiæcej jednak zaleýaùo od kultury 
pojedynczego czùowieka; obok hoùdów skùadanych niewiastom
w literaturze i listach miùosnych zdarzaùy siæ okreúlenia, ýe kobieta 
obok dymu i much jest trzecià plagà domowà.

Na ksztaùtowanie siæ stosunków miædzy maùýonkami coraz 
silniejszy wpùyw wywieraù Koúcióù. Wypowiadaù siæ zarówno na 
temat doboru partnerów jak i poýycia seksualnego. Pierwszà 
zmianà wprowadzonà przez Koúcióù byùo wprowadzenie zakazu 
wieloýeñstwa – zjawiska choã niezbyt powszechnego ale 
dopuszczalnego przed chrystianizacjà. Dziú moýna siæ tylko 
domyúleã ile kùopotów miaùa wùadza koúcielna i ksiàýæca aby 
zrealizowaã model maùýeñstwa monogamicznego. Posiadanie 
wielu ýon byùo bardzo korzystne dla funkcjonowania gospodarstwa 
domowego z powodu liczebnoúci siùy roboczej, úwiadczyùo takýe
o zasobnoúci rodziny. Koniecznoúã odesùania maùýonek wiàzaùa siæ
z wybraniem tej najprzydatniejszej oraz stratami materialnymi. 
Naraýaùa równieý na konflikt z krewnymi odesùanej kobiety. 
Poniewaý nie kaýdego mæýczyznæ staã byùo na wiæcej niý jednà 
maùýonkæ, taki kùopot nie byù udziaùem zbyt wielu rodzin. Koúcióù 
musiaù jeszcze uporaã siæ z innym problemem – ùatwoúcià z jakà 
zrywano zwiàzki maùýeñskie. Przeciwko porzucaniu ýon
i zawierani nowych zwiàzków wùadza koúcielna wystæpowaùa doúã 
czæsto jeszcze do XIII wieku. Trudno byùo wyegzekwowaã zakaz 
zawierania maùýeñstwa miædzy krewnymi. W spoùeczeñstwie 
wczesnego úredniowiecza liczyùa siæ kaýda para rak do pracy
w gospodarstwie. Posag wnoszony przez kobietæ byù sposobem 
powiækszenia zasobnoúci. Kiedy w rodzinie owdowiaùa niewiasta 
byù taki zwyczaj, ýe braù jà za ýonæ krewny zmarùego mæýa, 
najczæúciej byù to brat, syn czy teý pasierb. IV Sobór Laterañski 
(1215) ustaliù granice przeszkody pokrewieñstwa i powinowactwa 
na IV stopieñ komutacji kanonicznej w linii bocznej. Wielkim 
kùopotem w tamtych czasach byùo kojarzenie maùýeñstw
w spoùecznoúci wiejskiej. Wsie w tym czasie byùy niewielkie, 
przewaýnie liczyùy 6-25 rodzin. Nieco szersze kontakty byùy 
udziaùem úrodowiska drobnej szlachty. Kandydatów do 
maùýeñstwa wypatrywano wiæc w sàsiednich wsiach; podczas 
mszy w koúciele parafialnym; na spotkaniach towarzyskich
i róýnych zabawach. Czæsto korzystano z usùug swatów. Wielkà 

wagæ przywiàzywano do zawarcia zwiàzku maùýeñskiego o czym 
úwiadczyã mogà rozbudowane pod wzglædem obrzædowym 
z a b i e g i  z w i à z a n e  z  u z g o d n i e n i e m  z a ú l u b i n
i uroczystoúci weselnych. Maùýeñstwo u Sùowian funkcjonowaùo 
jako instytucja staùa, usankcjonowana normami religijnymi
i przepisami prawa rodowego. Za peùnoprawnego czùonka 
spoùecznoúci uwaýano czùowieka ýonatego, w jæzyku polskim nie 
byùo nawet okreúlenia dla ludzi dorosùych lecz nieýonatych. Wybór 
ýony naleýaù do mæýczyzny, wiæc kobiety specjalizowaùy siæ
w miùosnych zabiegach magicznych, aby wzbudziã uczucie
w upatrzonym przez siebie chùopcu.

Na podstawie „Obyczaje w Polsce”
oprac. T.D.

U ludów sùowiañskich rodzina miaùa charakter patriarchalny, 
przewodziù jej ojciec. W úredniowieczu traktowany byù nie tylko 
jako zwierzchnik, lecz takýe jako posiadacz rodziny, on decydowaù
o losach jej czùonków. Powoli, pod wpùywem norm narzuconych 
przez koúcióù i przemian spoùeczno-prawnych z „wùaúciciela” 
rodziny ojciec staù siæ jej „gùowà”. Normà obyczajowà byù wymóg 
posùuszeñstwa synowskiego, którego niedotrzymanie spotykaùo siæ 
z powszechnym potæpieniem, a czæsto i chùostà. W tym czasie 
karanie rózgà byùo uwaýane za doskonaùà metodæ wychowawczà. 
Okazywanie szacunku dla ojca-patriarchy wpisane byùo w kontekst 

obyczajowy. Wielkim powaýaniem cieszyli siæ teý ludzie starzy. Do 
szczególnego traktowania dziadków i pradziadków przyczyniùa siæ 
nauka koúcioùa ze swoim czwartym przykazaniem. Starsi ludzie nie 
brali aktywnego udziaùu w  ýyciu gospodarczym, ale speùniali 
bardzo waýnà rolæ spoùecznà jako znawcy zwyczajów, którzy 
przekazywali tradycje. Pamiæã przodków integrowaùa caùà rodzinæ. 
Istotnà wiæzià scalajàcà rodzinæ byùo teý braterstwo. Synowie, 
których obowiàzkiem byùo posùuszeñstwo wobec ojca, miædzy 
sobà zobowiàzani byli do przyjaêni i wspóùpracy. W okresie kiedy 
wspólnota rodzinna byùa liczna, duýà wagæ przywiàzywano do 
wiæzi braterstwa. Z pojawieniem siæ modelu rodziny maùej, 
solidarnoúã braterska sùabùa, ale konflikty miædzy braãmi, czy teý 
krewnymi, spotykaùy siæ z dezaprobatà otoczenia. Oczekiwano, ýe 
kùótnie zawsze zakoñczone zostanà ugodà, a kiedy któremuú 
krewniakowi przydarzà siæ kùopoty, solidarnoúã rodziny pomoýe 
przetrwaã kryzys. Wiæzi rodzinne nakazywaùy, aby wspólnie siæ 
cieszyã i wspólnie rozpaczaã.

W maùýeñstwie dominowaù mæýczyzna. Byùo to typowe dla caùej 
Europy. Màý miaù prawo do karania ýony chùostà, ale nie wolno mu 
byùo jej gùodziã i kaleczyã. Nie úwiadczyùo to jednak o niskiej 
pozycji kobiety w rodzinie. Autorytet kobiety wzrósù wraz
z upowszechnieniem úlubów koúcielnych i przenikaniem w sferæ 
obyczaju zasad chrzeúcijañstwa. Zdarzaùy siæ sytuacje kiedy màý 
êle traktowaù ýonæ, lub ýona dybaùa na ýycie mæýa, ale przewaýaùy 
zwiàzki peùne harmonii maùýeñskiej. Obowiàzki utrzymania domu
i prowadzenia gospodarstwa byùy podzielone miædzy maùýonków, 
ale obowiàzywaùa zasada: màý rozkazywaù, a ýona sùuchaùa. 
Mæýczyêni zajmowali siæ pracami gospodarskimi wykonywanymi 
poza domem, natomiast do obowiàzków kobiet naleýaùo 
gotowanie, wychowywanie dzieci, a kobiety wiejskie jeszcze miaùy 
do tego prace w obejúciu (hodowanie drobiu, pielægnacja 
warzywnika). Pozycja kobiety w rodzinie wzrastaùa takýe na skutek 
ewolucji spoùecznej. We wczesnym úredniowieczu o wartoúci 
kobiety decydowaùo przede wszystkim potomstwo, pod koniec 
epoki dostrzeýono w niej partnerkæ mæýczyzny. Z nastaniem prawa 
niemieckiego kobieta uzyskaùa udziaù w spadku po mæýu. Wdowy 
prowadziùy gospodarstwa lub warsztaty rzemieúlnicze, zarzàdzaùy 
majàtkiem mæýa do uzyskanie peùnoletnioúci przez dzieci, a w XV 
wieku uzyskaùy prawo dziedziczenia dóbr ziemskich, jeúli nie byùo 
mæskiego potomka. Polepszenie siæ sytuacji materialnej kobiet
i gwarancja pozycji, jakà dawaù sakrament maùýeñski, nie 
oznaczaùo równoúci maùýeñskiej. Kiedy do Polski wraz
z chrzeúcijañstwem dotarù niepochlebny obraz kreúlony przez 
duchownych i kaznodziejów, kobieta zaczæùa byã postrzegana jako 
êródùo zùa. Nie stanowiùo to obyczajowej specyfiki tylko dla 
úredniowiecznej Europy – taki wizerunek kobiety spotyka siæ
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Z odkurzonego rêkopisu AA (ci¹g dalszy)
Aby nie zamarznàã przez kilka nocy chodziùem. 

Towarzyszyù mi smutek i beznadzieja oraz zimny, blaszany 
ksiæýyc zawieszony nad mojà gùowà, a ciæýka kopuùa gwiazd 
przytùaczaùa mnie swoim ogromem. Wtedy uúwiadomiùem 
sobie jakim niewidocznym pyùkiem jest moja nædzna osoba 
poúród tej niezmierzonej przestrzeni, której wielkoúci nie 
jestem w stanie objàã swojà mocno ograniczonà wyobraênià. 
Dezorganizacja mojego ýycia byùa tak wielka, ýe do tej pory 
nie podjàùem ani jednej próby wyjúcia z tego nienormalnego 
poùoýenia, w którym tkwiùem od wielu miesiæcy. Staùem siæ 
apatycznym czùowiekiem i odniosùem wraýenie, ýe polubiùem 
„naturæ” swojej skamieniaùoúci. Rozumiaùem teý, ýe mit
o fizycznej i psychicznej odpornoúci mojego organizmu prysù 
jak bañka mydlana. Juý drugi dzieñ nie piùem alkoholu. 
Zdawaùem sobie z tego sprawæ, ýe trudne „dziú” jutro bædzie 
jeszcze trudniejsze. Duýo myúlaùem o zbliýajàcych siæ 
úwiætach Boýego Narodzenia. Wiedziaùem, ýe koledzy od 
kieliszka, z którymi na co dzieñ siæ spotykaùem, zostawià mnie 
i spokojnie bædà úwiætowaã z rodzinami w swoich domach. 
Zostanæ na ulicy sam. Caùy czas towarzyszyùo mi zniechæcenie 
oraz negatywne myúli, które pozbawiaùy mnie siù do dziaùania. 
Takie niepozytywne nastawienie utrudniaùo mi podjæcie 
jakiejkolwiek decyzji. Byùo staùym elementem mojego ýycia. 
Wskutek takiego rozumowania rozwinàùem w sobie zùudne 
przekonanie, ýe nie jestem w stanie odmieniã swojego losu. Ze 
strachu stwierdziùem, ýe oprócz bezdomnoúci dopadùa mnie 
jeszcze „wyuczona bezradnoúã”, która niweczy wszelkie moje 
wysiùki i przez to spada na mnie wiæcej nieszczæúã. Takie moje 
myúlenie leýaùo u podùoýa pesymizmu. Nie wierzyùem, ýe 
potrafiæ osiàgnàã cele i do nich zmierzaã. Uwaýaùem, ýe brak 
mi takich umiejætnoúci. Cel trudny do osiàgniæcia zawsze 
mnie zniechæcaù i sprawiaù, ýe siæ poddawaùem. Pojawiajàce 
siæ przeciwnoúci traktowaùem nie jak wezwanie, ale jak 
przeszkodæ  nie do pokonania. W koñcu dotarùo do mnie to, jak 
bardzo chcæ pomocy. Wczeúniej nie chciaùem sùyszeã
o schronisku dla ludzi bezdomnych, ale teraz czuùem, ýe 
jednak w pewien sposób zmieniùem swój osàd. Jeúli zaú nie 
osàd to swoje spojrzenie na te sprawy, które jakoú ùatwiej byùo 
mi przyjàã i sobie wytùumaczyã oraz przedstawiã jako bardziej 
wiarygodne po tym co przeýyùem. Nie mogùem i nie chciaùem 
dùuýej ùudziã siæ, ýe coú siæ stanie samo. Miaùem uczucie, ýe 
prawie natychmiast potrzebujæ NADZIEI. Wiem, ýe êródùem 
prawdziwej nadziei jest Bóg, którego od siebie odrzuciùem 
gdy piùem alkohol. Wiem równieý, ýe pokùadanie nadziei
w Bogu nigdy nie prowadzi do rozczarowania. Dziæki takiej 
nadziei  -  myúlaùem - rzucæ alkohol i juý nigdy nie bædæ musiaù 
ulegaã uczuciu bezradnoúci, poniewaý Bóg udzieli mi siù do 
zrealizowania celów. On równieý pragnie bym siæ cieszyù 
ýyciem. Jeúli uchwycæ siæ tej nadziei – dalej myúlaùem – bædæ 
mia ù  bodz iec  do  p rowadzen ia  godnego  ýyc ia
i przeciwstawiania siæ wszechobecnemu dziú chaosowi jak
i duchowi niemoralnoúci, któremu  w ùatwy sposób ulegùem. 
Byùa to dla mnie kùopotliwa, aczkolwiek niezbita prawda. 
Inspiracja Boýego Narodzenia byùa tak mocna, ýe dùugo siæ juý 
nie zastanawiaùem. W zwiàzku z tym odwaýnie podjàùem 
decyzjæ co do dalszego mojego postæpowania. Osiemnastego 
grudnia 2002 roku, w porze obiadowej, przybyùem do 
puùawskiego schroniska. Gdy wszedùem do úrodka 
zobaczyùem kartkæ przyklejonà do szyby, a na niej 
wydrukowane sùowa: „ Jeúli chætnie Krzyý – dêwigasz, Krzyý 
Ciæ poniesie i zaprowadzi do poýàdanego celu, to jest tam, 
gdzie bædzie Koniec cierpieniom na ziemi”. Staùem tak wtedy 
bez ruchu i nagle pomyúlaùem, ýe znalazùem siæ w zakonie
o bardzo úcisùej regule. Tych kilka sùów wywarùo na mnie 
niesamowite wraýenie, które od pierwszej chwili gùæboko 
pozostaùy w mojej pamiæci. Kierownikiem tej instytucji byùa
(i jest do chwili obecnej) pani Halina. Uwaýnie mi siæ 

przyjrzaùa po czym zapytaùa: Czego pan od nas oczekuje? 
Wówczas odpowiedziaùem – proszæ ýeby pani mnie przyjæùa. 
A  nastæpnie powiedziaùa: niech pan idzie na stoùówkæ i zje 
obiad, póêniej porozmawiamy. Po obiedzie otrzymaùem ùóýko 
w sali nr 3, a poúciel przyniosùa mi osobiúcie, po czym 
pomogùa mi ubraã koùdræ i poduszkæ, poniewaý moja zùamana 
ræka ledwie zdàýyùa siæ zrosnàã. Caùy czas jà obserwowaùem 
jak robi to za mnie i byùem zdumiony. Nagle zobaczyùem, ýe
w tym cierpieniu nie jestem juý osamotniony. Serce moje 
przepeùniùo morze radoúci. Od pierwszego dnia moja sytuacja 
ulegùa radykalnej poprawie. Byùa to ucieczka w poræ i bez 
wàtpienia przyczyniùa siæ do ocalenia mi ýycia. Od razu 
zauwaýyùem, ýe schronisko funkcjonuje na zasadzie lekkiego 
skoszarowania. Wiàzaùo siæ to z zupeùnà zmianà stylu mojego 
ýycia. Po raz pierwszy od wielu lat znalazùem siæ z dala od 
kolegów w zupeùnie odmiennych warunkach. Ýyùem jakby
w innym úwiecie rzàdzàcym siæ wùasnymi prawami
i zasadami. Do jego realiów naleýaùy dni oparte na 
wewnætrznym regulaminie, który obowiàzywaù kaýdego 
mieszkañca tego domu. Regulamin schroniska, z którym siæ 
pobieýnie zapoznaùem, nie byù na tyle surowy, abym nie 
potrafiù mu sprostaã. Pouczaù mnie o moich obowiàzkach oraz 
podkreúlaù, ýe zawsze powinienem byã trzeêwy, co mi bardzo 
odpowiadaùo. Odpowiadaùo mi równieý jego piækne poùoýenie 
nad samà rzekà Wisùà z zawsze zadbanym ogródkiem 
warzywnym i kawaùkiem sadu owocowego, stwarzajàcym 
namiastkæ wsi. Caùego piækna i spokoju dopeùnia jasna figurka 
Matki Boýej stojàca na mini skwerku. Schronisko 
Albertyñskie, w którym przyszùo mi jakiú czas zamieszkaã, 
byùo bardzo dobrze wyposaýone we wszystko co potrzebne do 
stworzenia prawdziwych domowych warunków dla jego 
mieszkañców. Urzekùy mnie swoim wyglàdem ùazienki, 
których úciany byùy wyùoýone do samego sufitu glazurà
w spokojnym odcieniu zieleni. Kuchnia i stoùówka, gdzie 
kilka razy peùniùem dyýur, zawsze lúniùy czystoúcià. Pani 
Jadwiga, która byùa prezesem, wspólnie z kierownictwem 
zadbaùa o to, aby w naszym domu odprawiaùy siæ Msze Úwiæte. 
W kaýdy wtorek i piàtek zbieraliúmy siæ, aby modliã siæ na 
róýañcu lub odmawiaã koronkæ do Najúwiætszego Serca 
Jezusowego. Modliliúmy siæ równieý przed kaýdym 
posiùkiem. Wszystko to co tutaj zobaczyùem byùo dla mnie 
nowe. To wùaúnie w tym miejscu od niepamiætnych czasów 
byùem traktowany jak czùowiek. Tu zaczàùem na nowo 
aktywnie uczestniczyã w ýyciu religijnym. Powoli robiùem 
wszystko, czego wedùug mnie wymagaù ode mnie Bóg. 
Wyciszyùem siæ oraz miaùem zdrowy i zadbany wyglàd. 
Byùem fizycznie trzeêwy i odczuwaùem prawdziwà radoúã. 
Oprócz tego ýywiùem gùæbokà nadziejæ, ýe zaznam dalszych 
nieprzemijajàcych Boýych bùogosùawieñstw. Co raz mocniej 
wierzyùem, ýe Bóg Wszechmocny przywróci mi godne ýycie, 
jeýeli bædæ Go o to prosiù.

Nadeszùy oczekiwane úwiæta Boýego Narodzenia. Ùzy 
radoúci powiedziaùy to czego nie byùem w stanie wyraziã 
sùowami. Byùo bardzo uroczyúcie. W zwiàzku z tak wielkim 
úwiætem oýyùy we mnie czuùe wspomnienia z przed lat. Teraz 
jeszcze bardziej zdawaùem sobie sprawæ, ýe potrzebowaùem 
nie tylko pomocy materialnej, ale równieý takiej, która 
ukoiùaby moje serce i podniosùa na duchu. Czæsto myúlaùem, 
ýe jeýeli uda mi siæ tutaj wytrwaã dùuýej to nauczæ siæ 
pokonywaã trudnoúci i samodzielnie zapewniæ sobie to, co 
niezbædne w przyszùoúci. Nabædæ utracone umiejætnoúci 
przydatne na co dzieñ, a nawet caùkowicie zmieniæ podejúcie 
do ýycia. Sàdziùem, ýe najskuteczniejszà metodà pomocy dla 
mnie jest pokazanie mi najlepszego modelu ýycia, który 
obejmuje stosowanie najwartoúciowszych rad pochodzàcych 
od samego Stwórcy. (c.d.n.)

A.A.
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JODI PICOULT – ukoñczyùa wydziaù nauk humanistycznych na 
Uniwersytecie Princeton i pedagogikæ na Uniwersytecie Harvarda. W 2003 
roku otrzymaùa nagrodæ New England Book Award za caùoksztaùt 
twórczoúci. 

Úwiadectwo prawdy – w oborze na farmie amiszów w Pensylwanii 
znaleziono zwùoki noworodka. Lokalna spoùecznoúã jest w szoku –
w wyniku dochodzenia policyjnego o odebranie dziecku ýycia  zostaje 
posàdzona jego domniemana matka, osiemnastoletnia Katie Fisher, 
niezamæýna dziewczyna z rodziny amiszów. Sprawæ Katie przyjmuje Ellie 
Hathaway, rozczarowana swojà pracà adwokatka w wielkiego miasta. Po 
raz pierwszy w swojej karierze spotyka siæ z wymiarem sprawiedliwoúci 
rzàdzàcym siæ innymi zasadami niý te, które zna na wylot. Zagùæbiajàc siæ
w úwiat amiszów, musi znaleêã sposób, aby dotrzeã do swojej klientki
i porozumieã siæ z nià w jej jæzyku. Praca nad tà zawikùanà sprawà prowadzi 
jà takýe w gùàb wùasnego ja, a kiedy jeszcze pojawi siæ w jej ýyciu 
mæýczyzna z przeszùoúci, Ellie stanie oko w oko ze swoimi najtajniejszymi 
lækami i pragnieniami…

CHARLOTTE LINK – naleýy do najpopularniejszych wspóùczesnych 
niemieckich autorek. Sùawæ zyskaùa dziæki powieúciom obyczajowym, 
m.in. Strumzeit, jak i pasjonujàcym thrillerom psychologicznym, ksiàýkom 
dla dzieci, opowiadaniom oraz licznym artykuùom prasowym.

Dom sióstr – wyjazd na Boýe Narodzenie do Yorkshire, krainy 
wyýynnych torfowisk w póùnocnej Anglii, miaù byã prezentem 
urodzinowym i ostatnià próbà uratowania rozpadajàcego siæ maùýeñstwa. 
Jednak od poczàtku Barbarze i Ralphowi Ambargom nic siæ nie ukùada. Juý 
pierwszej nocy wynajæta przez nich posiadùoúã Westhill Mouse zostaje 
odciæta od úwiata z powodu únieýycy. Barbara, myszkujàc po domu, 
natrafia niespodziewanie na zapiski byùej wùaúcicielki posiadùoúci, Frances 
Gray. Ich lektura oýywia niezwykùà historiæ sprzed piæãdziesiæciu lat. 
Zagùæbiajàc siæ w auræ miùoúci, nienawiúci, pogardy i tæsknoty za 
wolnoúcià, Barbara zaczyna poznawaã wùasnà duszæ i dojrzewa do 
najwaýniejszej decyzji. Decyzji, która nie tylko zmieni jej ýycie, ale bædzie 
zarazem dopeùnieniem losu Frances Gray.

EVAN McGILVRAY – urodziù siæ w 1961 roku w Winchesterze. Jest 
absolwentem University of London. Od lat zgùæbia historie polskiej armii
i politykæ polskiego rzàdu emigracyjnego w czasie II wojny úwiatowej, 
zwùaszcza w kontekúcie jego stosunków z rzàdem brytyjskim.
W latach 1991-1994 McGilvary mieszkaù w Polsce.

Marsz Czarnych Diabùów. Odyseja Dywizji Pancernej generaùa 
Maczka to doskonaùa monografia jednego z najsùynniejszych polskich 
oddziaùów bioràcych udziaù w drugiej wojnie úwiatowej. Evan McGilvray 
opisuje rodowód tej formacji, jej powstawanie na obczyênie, nieuchronne 
uwikùanie w politykæ i chlubny szlak bojowy w okupowanej Europie – 
poczynajàc od Normandii, przez Belgiæ i Holandiæ, a koñczàc na 
niemieckim Wilhelmshaven. 1 Dywizja – duma Polaków walczàcych
u boku aliantów, wartoúã polityczna sama w sobie i nadzieja na odzyskanie 
godnoúci i suwerennoúci – odniosùa gorzkie zwyciæstwo. Na oczach 
ýoùnierzy Stanisùawa Maczka, ofiar wielkiej polityki, Polska, która miaùa 
odzyskaã niepodlegùoúã, ponownie znalazùa siæ pod okupacjà. 

wrzesieñ

Beata (6.IX) – imiæ ùaciñskiego pochodzenia, jest ýeñskim 
odpowiednikiem mæskiego imienia Beatus (w Polsce nie uýywanego). 
Beata - po ùacinie znaczy szczæúliwa, bùogosùawiona, wspaniaùa, 
bogata, której los sprzyja i dopisuje dostatek. Imiæ to w Polsce znane 
juý w XIV w. jako Biejatka (1389), Biejata (1392), Biechna (1418), 
Biata (1458).

Noszàca to imiæ jest osobà powaýnà i troskliwà. Ma duýy 
temperament, lubi rozkazywaã, ale i sùuchaã. Jest obdarzona 
wdziækiem, miùa, ùagodna; ceni sobie zgodæ i z kaýdym potrafi zawrzeã 
korzystny dla obu stron kompromis. Niezwykle ceni spokój, a w ýyciu 
kieruje siæ gùównie uczuciem. Umie uroczo odmawiaã, czasem zbujaã. 
Czæsto brak jej dyplomacji, co niekiedy zraýa do niej gùównie 
nauczycieli. Uwielbia przyrodæ i dalekie podróýe, dlatego doúã czæsto 
przebywa poza domem. Mimo to jest dobrà matkà. Beaty, jako prawe 
córy Wenus, majà wrodzone zamiùowanie do piækna, znajà siæ na 
sztuce, a czæsto same, oprócz dobrego gustu, majà uzdolnienia 
muzyczne i plastyczne. Majà wraýliwe serca, ale sà dalekie od 
przesadnej czuùostkowoúci. Nie lubià siæ przemæczaã, ani 
przepracowywaã, sà znakomitymi towarzyszkami ýycia, ale chætnie 
wyjdà za màý za czùowieka, który zwolni je od zbyt mæczàcej walki
o byt.

Zdrobnienie: Beatka, Betka, Beta.

Michaù (29.IX) – biblijne imiæ mæskie hebrajskiego pochodzenia, 
jego znaczenie ùàczy siæ z hebrajskiego mi-ka- el ; któý jest jak Bóg. 
Wedùug Biblii imiæ to nosiù archanioù Michaù, jeden z najwyýszych
z hierarchii ksiàýàt anielskich, który wraz z anioùami zwyciæýyù 
Szatana, ksiæcia piekieù. Chrzeúcijanie uznajà Go za úwiætego, 
opiekuñczego ducha Koúcioùa i obroñcæ wiernych przed wrogiem.
W úredniowieczu byù jednym z gùównych patronów rycerstwa,
a przedstawiany jest jako anioù z mieczem pokonujàcy smoka, 
potwora. Imiæ to wystæpowaùo w Polsce od XIII w. w róýnych 
postaciach (Michal, Michiel, Michel, Michil). oraz w formach 
zdrobniaùych i skróconych (Michaùko, Michnik, Michna).
W úredniowieczu naleýaùo do imion czæstych, szczególnie na ziemiach 
ruskich. Jego popularnoúã znów siæ nasiliùa po Sienkiewiczowskim 
Michale Woùodyjowskim, bohaterze „Trylogii”.

Noszàcy to imiæ majà skùonnoúã do zamykania siæ w sobie
i osàdzania innych z pewnà surowoúcià. Kierujà siæ logikà, stàd 
charakterystyczna sztywnoúã zachowañ i sàdów oraz caùkowity brak 
dyplomacji. Ich czuùym punktem jest duma, a w ýyciu wielkà rolæ 
odgrywa przyjaêñ. Inteligentnie dobierajà przyjacióù i sà im bardzo 
oddani. Sà bardzo zaborczy i nie wyobraýajà sobie przyjaêni czy 
miùoúci, w której partner nie byùby podporzàdkowany. Niekiedy 
stawiajà ponad wszystko swojà niezaleýnoúã. Sà aktywni, 
zdyscyplinowani, zmysùowi, posiadajà dobre zdrowie i pamiæã, 
dlatego z ùatwoúcià bijà wszelkie rekordy, szczególnie w nauce
i sporcie.

Zdrobnienia: Michaùek, Michaú, Misiek, Miú. 

«Gdy wrzesieñ bez deszczów bædzie, w zimie wiatrów peùno 

wszædzie.
«Skoro wrzesieñ, to juý jesieñ, ale jabùek peùna kieszeñ.
«Pogoda na Nikodema (15.IX), niedziel cztery deszczu nie ma.
«Úwiæty Mateusz (21.IX) dodaje chùodu i raz ostatni podbiera 

miodu.
«Ptaszki przed Michaùem (29.IX) odleciaùy, bædzie ostry 

grudzieñ caùy.

WRZEŒNIOWI  SOLENIZANCI



Gminne dziêkczynienie za plony
Chleb

Chciaùabym zanieúã Chleb, tam, gdzie go nie ma,

podzieliã siæ nim rækami obiema.

Z tych pól chlebnych, zbitych ulewà i burzà,

z tych pól, co chlebem sùuýà.

Chciaùabym Chleb ten daã caùemu úwiatu – siostrze i bratu.

Chciaùabym kaýdego obdarowaã Chlebem na drogæ,

ale dla wszystkich ludzi caùego úwiata, daã go nie mogæ.

                                                            Zuzanna Spasówka

Szczere sùowa uznania i podziækowania za tegoroczny trud 
zwiàzany ze zbiorem zbóý, skierowane przez wójta 
Stanisùawa Goùæbiowskiego pod adresem rolników, to jeden
z elementów uroczystej Mszy úw. odprawionej w ramach 
gminno-parafialnych doýynek w dniu 27 sierpnia.
W obecnoúci i imieniu tych, którzy pracujà przy zbiorze 
plonów, na oùtarzu zùoýono dary ziemi, czyli chleb, ziarno 
zbóý, owoce i doýynkowy wieniec. Msza zakoñczyùa siæ 
dzieleniem chleba, który jak co roku upiekùa p. Czesùawa 
Suùek z Mùynek. Caùej uroczystoúci towarzyszyùa orkiestra 
dæta.

B.F.

Dary o³tarza

Ks. Piotr Trela przyjmuje chleb
od Przew. RG - Ma³gorzaty Szpyry i Zbigniewa Skwarka

Chlebem dzieli siê pose³ Ma³gorzata Sadurska

Oby nam chleba nie zabrak³o - Wójt Stanis³aw Go³êbiowski

Ta prawda znów siæ potwierdziùa. W tegorocznej edycji 
konkursu na „Najùadniejszà posesjæ Gminy Koñskowola”, 
ogùoszonego przez Wójta Gminy, wyùoniono laureatów
w dwóch kategoriach. Komisja, która dokonaùa 
szczegóùowych oglædzin wszystkich zgùoszonych posesji, 
zdecydowaùa o przyznaniu nastæpujàcych miejsc:

kat. ZAGRODA WIEJSKA ROLNICZA
I miejsce: Stanisùaw Ãwikùa, Stary Poýóg
II miejsce: Marta i Stanisùaw Sadurscy, Mùynki
Wyróýnienie: Krzysztof Lis, Stary Poýóg
kat. ZAGRODA WIEJSKA NIEROLNICZA
I miejsce: Marian Misiurek, Koñskowola
II miejsce: Teresa i Bolesùaw Matraszek, Wronów
III miejsce: Maùgorzata Koter, Rudy
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów 

towarowych, ufundowanych przez Gospodarstwo 
Szkóùkarskie Lucjana i Grzegorza Kurowskich. Wymienione 

Warto dbaæ o posesje posesje zostaùy zaprezentowane na wystawie fotograficznej, 
którà moýna oglàdaã w Urzædzie Gminy.

B.F.

Laureaci (od lewej): S. Æwik³a, M. Sadurska, K. Lis,
T. i B. Matraszkowie, M. Koter.
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