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„Przecie¿ nie ca³y umieram.
To co we mnie niezniszczalne - trwa.”

Jan Pawe³ II

„Musicie byæ mocni moc¹ mi³oœci,
która jest potê¿niejsza ni¿ œmieræ.”

Jan Pawe³ II
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Wed³ug „Leksykonu papie¿y” w historii Koœcio³a by³o 264 
papie¿y o przybranych nastêpuj¹cych imionach (zgodnie ze 
spisem alfabetycznym, w nawiasie iloœæ papie¿y o takim 
imieniu): Adeodatus I-II (2), Agapit I-II (2), Agaton (1), 
Aleksander I-VIII (8), Anklet I-II (2),Anastazy I-IV (4), 
Anicet (1), Anterus (1), Benedykt I- XV (15), Bonifacy I- IX 
(9), Celestyn I- V (5), Damazy I – II (2), Deusdedit (1), 
Dionizjusz (1), Donus (1), Eleuteriusz (1), Eugeniusz I- IV (4), 
Eutychian (1), Euzebiusz (1), Eworyst (1), Feliks I, III , IV (3), 
Formozus (1), Gelazy I- II (2), Grzegorz I- XVI (16), Hadrian 
I- VI (6), Hilary (1), Honoriusz I- IV (4) , Hermizdas (1), 
Hyginus (1), Innocenty I- XIII (13), Jan I – XXIII (oprócz 
XVI) (22), Jan Pawe³ I –II (2), Juliusz I- III (3), Kajus (1), 
Kalikst I-III (3), Klemens I- XIV (14), Konon (1), Konstantyn 
I (1), Korneliusz (1), Krzysztof (1), Landon (1), Leon I- XIII 
(13), Liberiusz (1), Linus (1), Lucjusz I- III (3), Marceli I-II 
(2), Marcelin (1), Marcin I, IV-V (3), Marek (1), Marynus I-II 
(2), Miko³aj I-V (5), Milcjades (1), Paschalis I-II (2), Pawe³ I-
VI (6), Pelagiusz I-II (2), Piotr (1), Pius I- XII (12), Poncjan 
(1), Roman (1), Sabinian (1), Sergiusz I-IV (4), Seweryn (1), 
Soter (1), Stefan I-IX (dwóch II) (10), Sykstus I-V (5), 
Sylweriusz (1), Sylwester I- II (2), Symmach (1), Symplicjusz 
(1), Syrycjusz (1), Syzyniusz (1), Telesfor (1), Teodor I-II (2), 
Urban I – VIII (8), Walentyn (1), Wigiliusz (1), Wiktor I- III 
(3), Witalian (1), Zachariasz (1), Zefiryn (1), Zozym (1).

Jan Pawe³ II jest trzeci na liœcie papie¿y o najd³u¿szym 
pontyfikacie. D³u¿ej panowali tylko, Œwiêty Piotr (34 lata)
i Pius IX (ponad 31 lat).

Imiona papie¿ y
na przestrzeni dziejów

Zdjêcia wykorzystane w numerze pochodz¹ z reprodukcji i zbiorów 
prywatnych.

17. (Ze zbioru „Poezje wybrane”)

Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem, i pozwól tam z sob¹ 

pozostaæ,

gdzie ciszy dalekie wybrze¿a opadaj¹ na skrzyd³ach ptaków,

jak zieleñ, jak fala bujna, nie zm¹cona dotkniêciem wios³a,

jak ko³o szerokie na wodzie, nie sp³oszone cieniem 

przestrachu.

Dziêki, ¿eœ miejsce duszy tak daleko odsun¹³ od zgie³ku

i w nim przebywasz przyjaŸnie otoczony dziwnym ubóstwem,

Niezmierny, ledwo celkê zajmujesz maleñk¹,

kochasz miejsca bezludne i puste.

Bo jesteœ sam¹ Cisz¹, wielkim Milczeniem,

uwolnij mnie ju¿ od g³osu,

a przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia,

dreszczem wiatru w dojrza³ych k³osach.

ZDUMIENIE NAD JEDNORODZONYM

Owo œwiat³o przebija³o z wolna poprzez zdarzenia codzienne,

do których przywykaj¹ od dziecka oczy i d³onie niewieœcie –

lecz z wolna w tych samych zdarzeniach taki blask siê ods³oni³ 

niezmierny,

¿e d³onie siê same zwi¹za³y, kiedy s³owa zgubi³y sw¹ 

przestrzeñ.

Mój Synu – w tamtej mieœcinie, gdzie ludzie znali nas razem,

mówi³eœ do mnie „matko” – i nikt nie przejrza³ w g³¹b

mijanych dnia ka¿dego zdumiewaj¹cych zdarzeñ

-  a ¿ycie twoje siê zla³o z ¿yciem ludzi ubogich,

do których chcia³eœ nale¿eæ przez ciê¿k¹ pracê r¹k.

Lecz ja wiedzia³em, ¿e œwiat³o, które snuje siê w owych 

zdarzeniach

jak w³ókno iskry g³êbokie pod kor¹ dni

jest Tob¹.

Nie by³o ono ze mnie –

a ile¿ wiêcej mia³em Ciebie w tym blasku i w tym milczeniu,

ni¿ mia³em Ciebie z owocu cia³a mojego i krwi.

Poezja Karola Wojty³y

W ho³dzie ukochanemu Papie¿owi Janowi Paw³owi II,

z okazji Jego ziemskich urodzin, Ko³o Teatralne

z Gimnazjum w Koñskowoli we wspó³pracy z Gminnym 

Oœrodkiem Kultury przygotowuje wieczór poezji Karola 

Wojty³y. Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy do sali 

widowiskowej GOK w dniu 18 maja 2005 r.

o godz. 19.00.



16 paŸdziernika 1978 r. o godz. 17.15 zosta³ wybrany papie¿em
i przyj¹³ imiê Jan Pawe³ II. W pierwsz¹ pielgrzymkê zagraniczn¹ uda³ 
siê ju¿ 25 stycznia 1979 r., w której odwiedzi³ Meksyk i Dominikanê. 
W tym samym roku kolejne swe pielgrzymie kroki skierowa³ w³aœnie 
do Polski, któr¹ pierwszy raz odwiedzi³ w dniach 2-10 czerwca
1979 r. wyg³aszaj¹c homilie pod has³em: „Gaude Mater Polonia”.

13 maja 1981 r. ca³y œwiat zamar³, gdy turecki zamachowiec Ali 
Agca ciê¿ko rani³  Ojca Œwiêtego strzelaj¹c do niego podczas 
audiencji generalnej na Placu Œwiêtego Piotra w Rzymie. Jan Pawe³ 
II wybaczy³ Turkowi ten czyn  spotykaj¹c siê z nim kilka miesiêcy 
póŸniej. Po d³ugiej rekonwalescecji Papie¿ uda³ siê z dziêkczynn¹ 

pielgrzymk¹ do sanktuarium w Fatimie, 
oœwiadczaj¹c, ¿e cud ocalenia zawdziêcza Matce 
Bo¿ej.

Ojczyzna nasza by³a bardzo bliska sercu  
Papie¿a, co niejednokrotnie podkreœla³
w wypowiadanych przez siebie s³owach. 
Dlatego te¿ ju¿ w dniach 16-23 czerwca 1983 r. 
przyjecha³ po raz kolejny do Polski z cyklem 
nauk „Pokój Tobie, Ojczyzno moja!”. Nastêpnie 
mia³o to miejsce: 8-14 czerwca 1987 r. – „Do 
koñca ich umi³owa³”, 1-9 czerwca i 13-16 
sierpnia 1991 r. – „Bogu dziêkujcie, ducha nie 
gaœcie”, 22 maja 1995 r. – „Czas próby Polskich 
sumieñ trwa”, 31 maja-10 czerwca 1997 – 
„Chrystus wczoraj, dziœ i na wieki”, 5-17 
czerwca 1999 r – „Bóg jest mi³oœci¹”, 16-19 
sierpnia 2002 r. – „Bóg bogaty w mi³osierdzie”.

W marcu 2003 r. ku radoœci wielu ukaza³ siê 
wspania³y i pe³en g³êbokich refleksji poemat 
pt.„Tryptyk rzymski” autorstwa Jana Paw³a II.

1 lutego 2005 r. Ojciec Œwiêty trafi³ do kliniki 
Gemelli z powodu powik³añ pogrypowych. 13 marca ostatecznie 
powróci³ do Watykanu, gdzie zmar³ 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. 
Cia³o „S³owiañskiego Papie¿a” zosta³o z³o¿one, wraz z ziemi¹ 
zebran¹ z najbli¿szych sercu Karola Wojty³y miejsc w Wadowicach, 
w grotach watykañskich 8 kwietnia 2005 r., w miejscu, gdzie 
spoczywa³ Jan XXIII.
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2 kwietnia 2005 roku, w sobotê,
o godz. 21.37, odszed³ od nas Ojciec 
Œwiêty Jan Pawe³ II.

W oczach ca³ego œwiata by³ 
n a j w i ê k s z y m  a u t o r y t e t e m ,  
niedoœcignionym i najdoskonalszym 
wzorem wszelkich cnót, siewc¹ nadziei 
i mi³oœci, orêdownikiem pokoju, 
Wielkim Obywatelem œwiata,  
Cz³owiekiem Tysi¹clecia, chlub¹ 
polskiego narodu.

Przez ponad dwadzieœcia szeœæ lat 
krzepi³ ludzkie serca, z wielk¹ moc¹ 
przekonywania wskazywa³ - jak ¿ycie 
czyniæ lepszym, jak dokonywaæ 
wyborów, jak z³o dobrem zwyciê¿aæ. 
Dla nas by³ i na zawsze pozostanie 
Najukochañszym Ojcem.

Redakcja

Œwiat³o zgas³o na Ziemi, aby rozjaœniæ Niebo

Odszed³eœ...
Bolesna to dla nas nowina...
Ju¿ nie us³yszymy Twego g³osu i s³ów
„Nie lêkajcie siê, bo Bóg jest mi³oœci¹
i jest bogaty w mi³osierdzie”.
Nie poka¿esz, gdzie chodziliœcie na kremówki

        po maturze ...
Nie przytulisz dziecka ...
Nie uca³ujesz œwiêtej ziemi ...
Nie zaœpiewasz z nami „Barki” ...
Nie pogrozisz ojcowskim palcem
i nie powiesz „Nawróæcie siê!” ...
Nie uœmiechniesz siê te¿ ¿yczliwie i serdecznie
tak z mi³oœci¹, ciep³em i pokojem.

W sercu pozostaje pustka ...
Ból ...
Têsknota ...

Ale i wiara ...
... wiara w to, ¿e ¿yjesz, bo ¿ycie zmienia siê,

ale siê nie koñczy,
nadzieja ...
... nadzieja, ¿e siê spotkamy kiedyœ, tam w niebie,
i mi³oœæ ...
... mi³oœæ, która nigdy nie przemija.

Ma³gorzata Stalêga

Karol Wojty³a urodzi³ siê w Wadowicach 18 maja 1920 r. Tu¿ po 
jego narodzinach, matka kaza³a akuszerce otworzyæ okna, by 
pierwszymi dŸwiêkami us³yszanymi przez ma³ego Karola by³y 
œpiewy ku czci Matki Bo¿ej dobiegaj¹ce z pobliskiego koœcio³a 
Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny, gdzie odbywa³o siê 
nabo¿eñstwo majowe.

Przysz³y Papie¿ na chrzcie œwiêtym otrzyma³ imiona: Karol Józef. 
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w 1929 roku, a w 1938 r. œredni¹
i przeniós³ siê do Krakowa. W m³odoœci bardzo lubi³ sport: 
narciarstwo i pi³kê no¿n¹. Pasj¹ jego by³ te¿ teatr i literatura, dlatego 
tu¿ przed wybuchem II wojny œwiatowej rozpocz¹³ studia 
polonistyczne na krakowskim Uniwersytecie 
Jagielloñskim, które niestety by³ zmuszony 
przerwaæ z powodu wybuchu wojny. Podczas 
okupacji, w latach 1940-1941, pracowa³ jako 
robotnik w kamienio³omach i zak³adach 
chemicznych. W tym czasie odkry³ w sobie 
kap³añskie powo³anie, dlatego jesieni¹ 1942 r. 
ws t¹p i ³  do  Semina r ium Duchownego
w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzyma³ 
œwiêcenia kap³añskie z r¹k arcybiskupa Adama 
Sapiehy. W kolejnych latach uda³ siê do Rzymu, 
by kontynuowaæ studia teologiczne. Pierwsz¹ sw¹ 
pos³ugê kap³añsk¹ rozpocz¹³ w 1948 r. w parafii 
Niegowiæ ko³o Bochni. W tym czasie równie¿ 
kontynuowa³ studia na Wydziale Teologicznym 
UJ uzyskuj¹c tytu³ doktora teologii moralnej. 
Pracowa³  jako duszpasterz  paraf ia lny
i akademicki. Wyk³ada³ etykê spo³eczn¹
w Krakowskim Seminarium Duchownym oraz 
pracowa³  na  Wydzia le  F i lozof icznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego. W 1958 r. 
otrzyma³ sakrê biskupi¹, a w 1964r. nominacjê na arcybiskupa -
metropolitê krakowskiego. Trzy lata póŸniej zosta³ kardyna³em. 
Przez ca³y czas kontynuowa³ studia teologiczne i by³ czêstym 
goœciem w Watykanie, uczestniczy³ w pracach Soboru 
Watykañskiego II.

Odszed³eœ, ale ¿yjesz



was. Zawsze z Chrystusem i Jego matk¹ idŸcie ku tej 
przysz³oœci œwiadomi tych si³, jakie macie w sobie, w duszach 
i cia³ach. Szczêœæ wam Bo¿e.”

Niesamowit¹ pamiêci¹ i umi³owaniem gór nasz Papie¿ 
wykaza³ siê opowiadaj¹c o szlakach swoich górskich 
wêdrówek: „ Teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteœmy na 
Dzwonkówce, Wielkiej Radziejowej, na Prehybê. 
Dochodzimy do Wielkiej Raczy. Wracamy na Prehybê
i schodzimy albo zje¿d¿amy na nartach, z Prehyby do 

Szlachtowej i  do Kroœcienka.
W Kroœcienku na Kopiej Górce jest 
cent rum oazy.  W Kroœc ienku 
przekraczamy Dunajec, tu ju¿ p³ynie 
razem z Popradem, z Popradem
w kierunku Nowego i Starego S¹cza.
I jesteœmy w S¹czu z powrotem. (…)
A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, 
to mo¿na w piêæ godzin przep³yn¹æ, 5-6 
godzin, mo¿na przep³yn¹æ od Nowego 
Targu do Nowego S¹cza. To tyle tej 
powtórki z geografii.”

Wreszcie odje¿d¿aj¹c do „Stolicy 
Piotrowej” doda³: „Wracaj¹c do 
Watykanu nie opuszczam mego 
rodzinnego kraju. Zabieram w pamiêci 
widoki ojczystej ziemi od Ba³tyku do 
gór, a w sercu zachowujê to wszystko, 
czego dane mi by³o doœwiadczyæ 
poœród moich rodaków. Raz jeszcze 
pragnê zapewniæ, w moich myœlach
i modlitwach Polska i Polacy zajmuj¹ 
miejsce szczególne. Was, umi³owani 

bracia i siostry, proszê, abyœcie w dalszym ci¹gu wspierali 
mnie w moim Piotrowym pos³ugiwaniu, jak d³ugo Opatrznoœæ 
Bo¿a pozwoli mi je pe³niæ. Jasnogórskiej Królowej Polski 
oddajê w opiekê wszystkich i ka¿dego z was, Jej Matczynej 
mi³oœci powierzam wasz¹ codziennoœæ, wasze pragnienia
i dzia³ania.(…) Niech Bóg b³ogos³awi Polskê, moj¹ Ojczyznê, 
i wszystkich rodaków.”
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Podczas przesz³o 26 letniego Pontyfikatu Jan Pawe³ II og³osi³ 14 
encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy 
apostolskie. Zwo³a³ te¿ 9 konsystorzy, mianowa³ kardyna³ów …(w 
tym 10 Polaków). Kanonizowa³ 478 œwiêtych (w tym 9 Polaków oraz 
dwóch œwiêtych zwi¹zanych z nasz¹ Ojczyzna) i beatyfikowa³ 1318 
b³ogos³awionych (w tym 154 z Polski). Przewodniczy³ szeœciu 
zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, 
jednemu nadzwyczajnemu i siedmiu zgromadzeniom specjalnym 
synodu biskupów. Przyj¹³ ponad 1350 osobistoœci politycznych, 
spotka³ siê z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych. 
Biegle w³ada³ oœmioma jêzykami: polskim, w³oskim, hiszpañskim, 
angielskim, ³aciñskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Nasz Rodak niew¹tpliwie by³ najwiêkszym podró¿nikiem spoœród 
dotychczas panuj¹cych na „Stolicy Piotrowej”. Odby³ ponad 104 
pielgrzymki zagraniczne, odwiedzi³ 132 kraje. W podró¿ach spêdzi³ 
586 dni. Polska jest krajem, który Nastêpca Œwiêtego Piotra 
odwiedzi³ najwiêcej, bo a¿ dziewiêæ razy. Do USA pielgrzymowa³ 
siedem razy, Francji – szeœæ razy, Meksyku i Hiszpanii – po 5 razy.
W czasie zagranicznych podró¿y wyg³osi³ ponad 2400 przemówieñ. 
D¹¿y³ do porozumienia i jednoœci w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim, 
dlatego spotyka³ siê z przedstawicielami wszystkich religii œwiata,
w tym i niechrzeœcijañskich. Jako pierwszy powiedzia³ w imieniu 
Koœcio³a „PRZEPRASZAM”.

D¹¿y³ do dialogu miêdzy narodami poprzez spotkania
z przywódcami narodów. By³ wielkim orêdownikiem pokoju
i cywilizacji mi³oœci. Na audiencje prywatne i generalne przybywali 
do Niego zarówno sportowcy, aktorzy, politycy..., jak i zwykli ludzie. 
Trudno dziœ wyliczyæ wszystkich. Bez w¹tpienia byli to na pewno ci, 
którzy go bardzo kochali.

W Wadowicach Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Tu w tym 
mieœcie, w Wadowicach, wszystko siê zaczê³o. I ¿ycie siê 
zaczê³o…, i szko³a siê zaczê³a, i studia siê zaczê³y, i teatr siê 
zacz¹³, i kap³añstwo siê zaczê³o… Mówi siê, ¿e wszêdzie 
dobrze, a najlepiej w domu. Wiele lat minê³o od czasu, gdy 
wyszed³em z Wadowic. Zawsze jednak 
wracam do tego miasta z poczuciem, ¿e 
jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym 
domu. Tam by³a cukiernia… po 
maturze chodziliœmy na kremówki… 
¯eœmy to wszystko wytrzymali… te 
kremówki po maturze.”

Wspominaj¹c Jan Pawe³ II mówi³ 
tak: „Tak wiêc Bóg zap³aæ wszystkim 
za wszelkie dobro. Wszystkiego siê nie 
da wymieniæ, spamiêtaæ i tak doœæ du¿o 
chyba pamiêtam…, bo siê porz¹dnie 
uczy³em w szkole. Jeszcze siê uczy³em 
³aciny, jeszcze siê uczy³em greki. Wy 
wiecie, co to jest? Coœ wspania³ego. 
Kiedy byliœmy w pi¹tej gimnazjalnej
i graliœmy „Antygonê” Sofoklesa… 
Antygona – Halina, Ismena – Kazia, 
mój Bo¿e, a ja gra³em Hajmona.
„O ukochana siostro ma, Ismeno, czy ty 
nie widzisz, ¿e z klêsk edypowych 
¿adnej na œwiecie los nam nie 
oszczêdza…” – pamiêtam do dziœ.
A wy jeszcze gracie teraz? Macie dziœ teatr amatorski
w Sokole? Tamten by³ œwietny.”

Innym razem na ziemi mazursko-augustowsko-suwalskiej 
¿yczy³: „(…) A poniewa¿ m³odzie¿ siê dopomina, wiêc mówiê 
do nich: Po w³osku mówi siê coraggio, po polsku – odwagi! 
¯yczê wam odwagi, Bóg jest z wami, przysz³oœæ nale¿y do 

Powspominajmy
wspólnie z naszym Papie¿em…
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Umi³owanie Matki Bo¿ej i modlitwy ró¿añcowej da³o siê 
zauwa¿yæ ju¿ od pocz¹tku Jego Pontyfikatu.  Piêkn¹ tradycj¹ 
Jana Paw³a II  by³o obdarowywanie wiernych ró¿añcem. Gest 
ten mia³ niew¹tpliwie przypominaæ o spotkaniu z Ojcem 
Œwiêtym, ale przede wszystkim o Orêdziu Fatimskim, któremu 
„polski Papie¿” by³ wierny. Ogromne umi³owanie modlitwy, 
otwartoœæ, poczucie humoru, dobroæ i serdecznoœæ, gromadzi³y 
t³umy ludzi godzinami czekaj¹cych w trudnych warunkach, by 
móc choæ ten jeden raz pomodliæ siê ze Œwiêtym naszych 
czasów.

Osobiœcie mia³am zaszczyt trzykrotnie uczestniczyæ w takich 
modlitwach. Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym mia³y miejsce: 
w 1991 r. w czasie trwania Œwiatowego Dnia M³odzie¿y
w Czêstochowie, poprzedzonego piesz¹ pielgrzymk¹ na Jasn¹ 
Górê, w 1998 r. na Placu Œwiêtego Piotra w Watykanie na 
generalnej audiencji oraz trzecie – w 1999 r. na Mszy Œwiêtej
z udzia³em Papie¿a w Sandomierzu podczas kolejnej 
pielgrzymki do Ojczyzny.

Dziœ trudno wyraziæ w s³owach radoœæ, jak¹ czu³am mog¹c 
choæ przez chwilê dostrzec Papie¿a, który Sw¹ d³oni¹ 
wszystkich b³ogos³awi³, wszystkich pozdrawia³, wszystkim 
dobrze ¿yczy³ i za wszystkich siê gorliwie modli³. Warto by³o 
ofiarowaæ swój trud i zmêczenie dla tej w³aœnie chwili,
o których na widok Œwiêtego naszych czasów zaraz siê 
zapomina³o. Nie da³o siê nie zauwa¿yæ ciep³a, dobra i blasku 
bij¹cego z Jego strony, gdy przeje¿d¿a³ obok papamobilem. 
S³ysz¹c zaœ Jego piêkne i pe³ne treœci s³owa nauki, nie sposób 
by³o nie zastanowiæ siê nad sob¹ samym i w³asnym ¿yciem. 
Mówi¹c: „Nie ma wolnoœci bez solidarnoœci.(…) Nie ma 
solidarnoœci bez mi³oœci. Wiêcej, nie ma przysz³oœci narodu
i cz³owieka bez tej mi³oœci, która przebacza, która nie szuka 
swego, ale pragnie dobra dla drugich”, dawa³ nam wyk³adniê
i sens istnienia.

Czar chwili spotkania z Piotrem naszych czasów min¹³, ale 
do dnia dzisiejszego w moim sercu brzmi¹ s³owa: „Totus Tuus, 
Maryjo”, „Abba Ojcze” „Bogu dziêkujcie, ducha nie gaœcie”, 
„Nie lêkajcie siê”, „Bóg jest mi³oœci¹” i wreszcie „Jezu ufam 
Tobie”.

Tamte spotkania z Papie¿em i tamte Jego s³owa ugruntowa³y 
zasady, którymi powinniœmy siê kierowaæ, by nie zb³¹dziæ,
i ukszta³towa³y spojrzenie na pewne sprawy, na drugiego 
cz³owieka. Jego s³owa i id¹ce za tym czyny uœwiadomi³y, ¿e w 
dzisiejszych czasach, w których liczy siê pieni¹dz, sukces
i w³adza, warto kierowaæ siê mi³oœci¹, która jest wiêksza od 
wszystkich dóbr przemijaj¹cych, a sumienia, którego w ka¿dej 
sytuacji trzeba s³uchaæ, nie wolno pozwoliæ zag³uszyæ. Ojciec 
Œwiêty nawo³ywa³: „B¹dŸcie ludŸmi sumienia!”, dlatego 
takimi w³aœnie b¹dŸmy! Niew¹tpliwie jest to trudne zadanie, ale 
patrz¹c na ¿ycie Piotra naszych czasów, mo¿liwe i „op³acalne”. 
Jego przyk³ad pokazuje nam, ¿e warto siê przeciwstawiæ z³u
i cywilizacji œmierci, by ¿yæ godnie, a pod koniec swojego 
„ziemskiego pielgrzymowania”, tak jak On, móc powiedzieæ 
„Jestem zadowolony i wy b¹dŸcie”.

Œwiêty Jan Bosko kiedyœ powiedzia³: „Kiedy siê rodzi³eœ, 
inni siê cieszyli, a ty p³aka³eœ. ̄ yj tak, aby w dniu twojej œmierci 
inni p³akali, a ty abyœ siê cieszy³”. Nasz Papie¿ – Polak, bez 
w¹tpienia tak ¿y³ i pozostawi³ nam po sobie piêkne œwiadectwo 
¿ycia, o którym wszyscy chrzeœcijanie, a szczególnoœci my 
Polacy, powinniœmy zawsze pamiêtaæ i braæ z Niego przyk³ad. 
Wpatrzeni w Jego osobê ¿yjmy tak jak On – godnie
i sprawiedliwie na miarê prawdziwego Dziecka Bo¿ego.

Ma³gorzata Stalêga

¯ yjmy tak jak On, Syn Polskiej Ziemi Nasi krajanie z wizyt¹ u Ojca Œwiêtego

 Siostra Angelika

Irena (w g³êbi po prawej) i Stanis³aw Stefankowie z Koñskowoli

Zespó³ Tañca Ludowego UMCS. W grupie Bo¿ena Kurowska z Koñskowoli
i Jerzy Owczarz z Rud.

Danuta Sadurska z M³ynek (w œrodku) w oczekiwaniu na audiencjê
na Placu Œw. Piotra.



• Jeden z watykañskich pra³atów chcia³ siê nauczyæ 
polskiego, wiêc sprowadzi³ sobie nasz elementarz. Nauka by³a 
jednak tak pospieszna, ¿e kiedy chcia³ siê now¹ umiejêtnoœci¹ 
pochwaliæ przed Ojcem Œwiêtym, coœ mu siê pomyli³o
i zamiast: „Jak siê czuje Papie¿”, rzek³: „Jak siê czuje 
piesek?”. Papie¿ spojrza³ na niego zdumiony, po czym odpali³: 
Hau, hau.

• By³a sesja zimowa. Czekaliœmy na ks. prof. K. Wojty³ê, 
który mia³ egzaminowaæ z etyki. Po dwóch godzinach 
wszyscy rozeszli siê do domów, poza jednym koleg¹ 
ksiêdzem, który przez ca³y semestr nie by³ na ani jednym 
wyk³adzie ks. prof. Wojty³y, gdy¿ w tym czasie wyje¿d¿a³ na 
wystawy malarstwa do Warszawy. Ksi¹dz Profesor prosto
z opóŸnionego poci¹gu przyszed³ pod salê egzaminacyjn¹. 
Wygl¹da³ bardzo m³odo, nie wyró¿nia³ siê wizualnie wœród 
ksiê¿y studentów, którzy byli parê lat m³odsi od niego. Ksi¹dz 
student pyta K. Wojty³ê, którego wczeœniej nie widzia³ na 
oczy: – Stary, ty te¿ na egzamin? – Tak – odpowiedzia³ zgodnie 
z prawd¹ Ksi¹dz Profesor, nie dodaj¹c wa¿nego szczegó³u, ¿e 
w charakterze egzaminatora. Ksi¹dz student zacz¹³ ubolewaæ 
nad spóŸnieniem egzaminatora, a ten¿e w mig zorientowa³ siê, 
¿e czekaj¹cy nie uczêszcza³ na wyk³ady. Usiad³ obok niego
i zaczêli godzinn¹ rozmowê zwi¹zan¹ z zagadnieniami etyki, 
które by³y przedmiotem wyk³adów. Ksi¹dz student
z podziwem popatrzy³ na ks. Wojty³ê i stwierdzi³: – Stary, jak 
ty jesteœ obkuty! Proszê ciê, jeœli przyjdzie Ksi¹dz Profesor, to 
nie wchodŸ przede mn¹ na egzamin, bo z pewnoœci¹ oblejê!

– Dobrze – zgodzi³ siê pokornie ks. Wojty³a – ale powiedz mi 
szczerze, dlaczego nie by³eœ na ani jednym wyk³adzie? – Bo 
wiesz, panuje powszechna opinia, ¿e jego wyk³ady s¹ bardzo 
trudne i wrêcz abstrakcyjne, ale gdyby mia³ taki dar 
przekazywania wiedzy jak ty, to s³ucha³bym go z najwiêksz¹ 
przyjemnoœci¹. – Dobrze, to daj indeks – powiedzia³ Ksi¹dz 
Profesor. – Co ty, ¿arty sobie stroisz? – zapyta³ ksi¹dz student, 
na co us³ysza³: – Daj indeks, jestem Wojty³a – i Ksi¹dz Profesor 
wpisa³ oniemia³emu z przera¿enia koledze 4+,
z uwag¹, by jednak w przysz³ym semestrze zacz¹³ uczêszczaæ 
na wyk³ady, by samemu wyrobiæ sobie s¹d o wyk³adowcy. 
Tym pozornie ma³ym wydarzeniem, o którym dowiedzieliœmy 
siê natychmiast, zyska³ tak¹ sympatiê, ¿e bariera 
iluzorycznego strachu zosta³a pokonana na zawsze...”

W naszych sercach Papie¿ Jan Pawe³ II zapisa³ siê jak jako 
cz³owiek o wielkim, dobrym, otwartym sercu, ale te¿
o niespotykanym poczuciu humoru. Zawsze stara³ siê znaleŸæ 
coœ przekornego i figlarnego.

• Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, 
dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” uda³o siê wychyliæ 
g³owê ponad t³um i zapytaæ Jana Paw³a II o zdrowie.

- A jakoœ cz³apiê - odpowiedzia³ Papie¿.

• W czasie tej samej pielgrzymki, 22 czerwca 1983 roku, na 
krakowskich B³oniach odby³a siê beatyfikacja dwóch 
powstañców styczniowych - brata Alberta Chmielowskiego
i ojca Rafa³a Kalinowskiego. W trakcie ceremonii buchn¹³ 
nagle z kadzielnicy wielki p³omieñ, z którym nie mogli sobie 
poradziæ ani ministranci, ani ksiê¿a koncelebranci. Wreszcie 
ówczesny ceremoniarz papieski ks. John Magee, Irlandczyk, 
dmuchn¹³ tak skutecznie, ¿e p³omieñ zgas³ i z kadzielnicy 
pocz¹³ unosiæ siê upragniony dymek. Wydarzenie nie usz³o 
uwagi Ojca Œwiêtego, który, siêgaj¹c po kadzid³o, powiedzia³ 
z uznaniem o swoim ceremoniarzu: Ten to ma dech!

• Przed kilku laty - wspomina watykañski korespondent 
Telewizji Publicznej, Jacek Moskwa - po modlitwie „Anio³ 
Pañski” Jan Pawe³ II przemawia³, niemal krzycz¹c. Zaraz 
potem, podczas audiencji w Pa³acu Apostolskim, Moskwa 
prosi³ Papie¿a, aby na siebie uwa¿a³, bo jego chrypka 
zaniepokoi³a dziennikarzy.

- To ze z³oœci - usprawiedliwia³ siê Papie¿.
A odchodz¹c doda³: - A z³oœæ piêknoœci szkodzi.

• Jak wiadomo podczas wizyty w 1999 roku w Polsce Jan 
Pawe³ II zachorowa³ i z tego powodu odwo³ano jego wizytê
w Gliwicach. Ojciec Œwiêty nie dopuœci³ jednak do tego, aby 
to œl¹skie miasto by³o jedynym miejscem na trasie jego 
pielgrzymki, którego nie odwiedzi³. Niespodziewanie
w ostatnim dniu wizyty, 17 czerwca, przyby³ do Gliwic,
a zebranemu pó³ milionowi wiernych dziêkowa³ za „œwiêt¹ 
cierpliwoœæ dla Papie¿a”. Pos³uguj¹c siê gwar¹ œl¹sk¹, Jan 
Pawe³ II tak oto dialogowa³ z t³umem:

- Widaæ, ¿e Œl¹zak cierpliwy i twardy, bo ja bym z takim 
Papie¿em nie wytrzyma³. Ma przyjechaæ, nie przyje¿d¿o, 
potem znowu ni ma przyjechaæ - przyje¿dzo

- Nic nie szkodzi - odparli wierni.
- No, to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakoœ ze spokojnym 

sumieniem odjadê do Rzymu.

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI6

… I bardzo lubi³ ¿artowaæ…



równie¿ i Jan Pawe³ II, „De labore soli” 
(z pracy s³oñca), którego kryptogram 
mo¿e nawi¹zywaæ do fizycznej pracy 
Papie¿a w czasie wojny pod go³ym 
niebem. Dla przyk³adu Jan Pawe³ I, „De 
medietate lunae” (z przepo³owienia 
ksiê¿yca), zosta³ wybrany dzieñ po 
po³owie ksiê¿yca i zmar³ równie¿ w tej 
samej porze, a Pawe³ VI, „Flos florum” 
(Kwiat kwiatów), mia³ w herbie lilie, 
czyli królow¹ kwiatów).

Bardzo  wszys tk ich  zadz iwia  
„Przepowiednia z Têgoborzy” napisana 
prawdopodobnie w 1893 r. lub jak 
podaje Zbigniew Za³uski w swojej 
ksi¹¿ce „Czterdziesty czwarty”, 
umieszczaj¹c jej pe³ny tekst,  w 1894 r. 
Istotny fragment brzmi¹cy:

„Trzy rzeki œwiata dadz¹ trzy korony  
Pomazañcowi z Krakowa,
Cztery na krañcach sojusznicze strony
P r z y s i ê g i  z ³ o ¿ ¹  m u  s ³ o w a . ”
w zdumiewaj¹co trafny sposób dotyczy 
wyboru Polaka na G³owê Koœcio³a 
Katolickiego.

Podobn¹ jest przepowiednia Ksiêdza 
Markiewicza, poprzedzona widzeniem, 
zapisana w 1908 r., skierowana do 
Polaków,: „Najwy¿ej zaœ Pan Bóg was 
wyniesie, kiedy dacie œwiatu wielkiego 
Papie¿a. Ufajcie przeto Panu, bo dobry, 
m i ³ o s i e r n y  i  n i e s k o ñ c z e n i e  
sprawiedliwy jest”.

Ma³gorzata Stalêga
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W ci¹gu naszych dziejów mo¿na 
odnaleŸæ przepowiednie i proroctwa 
dotycz¹ce wyboru papie¿a spoza W³och 
na Stolicê Piotrow¹. Ju¿ Juliusz 
S³owacki w swym wierszu pt. „Poœród 
niesnasków Pan Bóg uderza…” pisa³: „ 
(…) dla S³owiañskiego oto Papie¿a 
otwarty tron. (…)”. Analizuj¹c treœæ 
ca³ego wiersza ³atwo mo¿na siê 
d o s z u k a æ  s i l n e g o  p o w i ¹ z a n i a  
przytaczanych s³ów poety z osob¹ Jana 
Paw³a II i jego pos³ug¹ w Koœciele, 
sytuacji maj¹cych miejsce zarówno za 
jego ¿ycia jak i po œmierci.

Innym znamiennym proroctwem s¹ 
s³owa, które zosta³y wypowiedziane
z ust charyzmatycznego zakonnika Ojca 
P io  z  San  Giovann i  Rotundo  
bezpoœrednio Karolowi Wojtyle, 
podczas ich spotkania w 1947 r. To 
w³aœnie wtedy mistyk przepowiedzia³ 
m³odemu ksiêdzu Wojtyle, ¿e zostanie 
Papie¿em. Doda³ te¿, ¿e na jego 
Pontyfikacie widzi krew. Do dziœ nie 
wiadomo, jakie wra¿enie wywar³a ta 
wiadomoœæ na dwudziestosiedmio-
letnim kap³anie z Polski. Wiemy jednak, 
¿e 31 lat póŸniej te s³owa siê sprawdzi³y, 
a dramat z 13 maja 1981 r. nie 
pozostawi³ cienia w¹tpliwoœci, co do 
prawdziwoœci tej przepowiedni.

Wybór Jana Paw³a II ³¹czony by³ 
równie¿ z przepowiedni¹ œwiêtego 
Malachiasza, której autorem by³ 
urodzony w 1094 r. Irlandczyk, 
póŸniejszy prymas Irlandii oraz legat 
papieski, wyniesiony na o³tarze przez 
papie¿a Klemensa III. Owe proroctwa 
pojawi³y siê dopiero w XV w. w Wenecji 
w traktacie Arnolda Wiona z Padwy pt. 
„Drzewo ¿ycia, ozdoba i chwa³a”, 
spisane w piêciu ksiêgach, w których 
zawarto wszelkie zasady zakonu œw. 
Benedykta. W jednym z rozdzia³ów 
zapisany zosta³ tekst zatytu³owany 
„Proroctwa Malachiasza o najwy¿szych 
arcykap³anach”, w którym znajduje siê 
lista 111 papie¿y, od Celestyna II (1143 
–1144) do ostatniego, po którym ma 
nast¹piæ koniec œwiata.  Ka¿dy
z wymienionych „Nastêpców Œwiêtego 
Piotra” posiada swój kryptogram
w  j a k i m œ  s t o p n i u  o d d a j ¹ c y  
charakterystyczn¹ cechê osoby lub 
pontyfikatu. Wœród nich znajduje siê 

Poœród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,

Dla S³owiañskiego oto Papie¿a
Otwarty tron.

Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten W³och,

On œmia³o jak Bóg pójdzie na miecze;
Œwiat mu – to proch,

Twarz jego s³oñcem rozpromieniona,
Lamp¹ dla s³ug,

Za nim rosn¹ce pójd¹ plemiona
W œwiat³o – gdzie Bóg.

Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud –

Jeœli rozka¿e – to s³oñce stanie,
Bo moc – to cud.

On siê ju¿ zbli¿a – rozdawca nowy
Globowych si³,

Cofnie siê w ¿y³ach pod jego s³owy
Krew naszych ¿y³;

W sercach siê zacznie œwiat³oœci Bo¿ej
Trumienny ruch,

Co myœl pomyœli przezeñ, to stworzy,
Bo moc – to duch,

A trzeba¿ mocy, byœmy ten pañski
DŸwignêli œwiat…

Wiêc oto idzie – Papie¿ S³owiañski,
Ludowy brat…

Oto ju¿ leje balsamy œwiata
Do naszych ³on,

Hufiec anio³ów – kwiatem umiata
Dla niego tron.

On rozda mi³oœæ, jak dziœ mocarze
Rozdaj¹ broñ,

Sakramentaln¹ moc on poka¿e,
Œwiat wzi¹wszy w d³oñ.

Go³¹b mu s³owa – s³owem wyleci,
Poniesie wieœæ,

Nowinê s³odk¹, ¿e duch ju¿ œwieci
I ma sw¹ czeœæ;

Niebo siê nad nim – piêknie otworzy
Z obojgu stron,

Bo on na tronie stan¹³ i tworzy
I œwiat – i tron.

On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy g³os,

¯e duchy pójd¹ w cele ostatnie
Przez ofiar stos.

Moc mu pomo¿e sakramentalna
Narodów stu,

¯e praca duchów bêdzie widzialna
Przed trumn¹ tu.
Wszelk¹ z ran œwiata wyrzuci zgni³oœæ, 

Robactwo – gad,
Zdrowie przyniesie – rozpali mi³oœæ

I zbawi œwiat.
Wnêtrza koœcio³ów on powymiata,

Oczyœci sieñ,
Boga poka¿e w twórczoœci œwiata, 

Jasno jak dzieñ.

Wiele œwiadczy³o o tym …
POŒRÓD NIESNASKÓW –

PAN BÓG UDERZA…

Juliusz S³owacki
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Przystanek wci¹¿ ten sam
Jak ju¿ pewnie mieszkañcy Koñskowoli zauwa¿yli, zapowiadana 

od 1 kwietnia zmiana lokalizacji przystanku autobusowego nie 
zosta³a dokonana. Przypomnijmy, ¿e decyzj¹ Rady Gminy z dnia
16 lutego br., przystanek mia³ byæ przeniesiony na ul. Rynek. 
Lokalizacja ta okaza³a siê niemo¿liwa, g³ównie za spraw¹ sprzeciwu 
dyrekcji PPKS, która musia³aby dokonaæ zmiany rozk³adu jazdy dla 
180 kursów autobusów (tyle autobusów zatrzymuje siê dziennie
w Koñskowoli). W obecnych planach mówi siê o trzech zatokach 
przystankowych: na ul. Starowiejskiej dla autobusów w kierunku 
Skowieszyna, w Rynku dla kursów do Sielc i Chrz¹chowa oraz wisa 
vis zak³adu wulkanizacyjnego. Prace nad rozwi¹zaniem tego 
problemu nadal trwaj¹.

Z prac przewodnicz¹cej
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra aktywnie 

uczestniczy w kontaktach ze spo³ecznoœci¹. Ostatnio bra³a udzia³
w spotkaniu dotycz¹cym organizacji uroczystych obchodów 60-tej 
rocznicy bitwy w Lesie Stockim, która mia³a miejsce 24 maja 1945 
roku. Uroczystoœci zaplanowano na 22 maja 2005 r.

Warto w tym momencie nadmieniæ, ¿e dziêki pomocy finansowej 
Gminy Koñskowola, ukaza³a siê ksi¹¿ka „Bitwa w Lesie Stockim”, 
której autorem jest Aleksander Lewak – mieszkaniec Skowieszyna.

W bud¿ecie gminy na obecny rok zaplanowano budowê dróg na 
osiedlu ko³o cmentarza. Na spotkaniu z przewodnicz¹c¹ RG, 
mieszkañcy zadeklarowali swój wk³ad w tê inwestycjê, ma on 
wynieœæ 300,00 z³ od jednego domu.

Bezrobocie nieco spad³o
Jak poinformowa³ kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy – 

Andrzej Gawêda, stopa bezrobocia w powiecie pu³awskim,
w porównaniu do roku poprzedniego, spad³a. Jest ona ni¿sza od 
krajowej oraz wojewódzkiej i wynosi obecnie 17,12%, tzn. 8,5 tys. 
osób bezrobotnych. W roku poprzednim liczba ta wynosi³a 10,5 tys. 
Ma to równie¿ odbicie w liczbie bezrobotnych z naszego terenu, 
obecnie jest ich 567 (zarejestrowanych), w roku poprzednim – 612 
osób. Ten pozytywny trend jest wynikiem o¿ywienia gospodarczego, 
nie mniej jednak bezrobocie stanowi w dalszym ci¹gu bardzo 
powa¿ny problem. Niepokoj¹ce g³ównie jest to, ¿e wzrasta liczba 
osób bezrobotnych z wy¿szym wykszta³ceniem. Du¿y problem 
stanowi¹ osoby d³ugotrwale pozostaj¹ce bez pracy, które od wielu lat 
nie mog¹ siê odnaleŸæ na rynku pracy. Now¹ formu³¹, która pojawi³a 
siê w tym roku, s¹ prace spo³eczno-u¿yteczne. Gminy maj¹ obecnie 
mo¿liwoœæ (w ramach wspomnianej formy) zatrudniania osób 
d³ugotrwale bezrobotnych w wymiarze 10 godz. tygodniowo
z wynagrodzeniem 6 z³ na godz. W przypadku podwy¿szenia 
ustalonej stawki, stanowi³oby to koszt gminy.

Urz¹d pracy promuje obecnie aktywne formy wspierania 
bezrobocia, choæ nie cieszy siê to zbytnim powodzeniem. Jest to 
dowód na to, ¿e wœród bezrobotnych dominuje bierna postawa. Tak¹ 
form¹ jest m.in. mo¿liwoœæ otrzymania dotacji na rozpoczêcie 

dzia³alnoœci gospodarczej. Zak³adaj¹cy tak¹ dzia³alnoœæ mo¿e 
otrzymaæ dotacjê w wysokoœci do 500% przeciêtnego 
wynagrodzenia, czyli oko³o 12 tys. z³. Przedsiêbiorca mo¿e te¿ 
otrzymaæ dotacjê w wysokoœci 300% przeciêtnego wynagrodzenia na 
urz¹dzenia jednego stanowiska pracy. Inicjatorzy tych poczynañ 
bêd¹ te¿ mogli skorzystaæ z wczeœniejszych szkoleñ.

Powiatowy Urz¹d Pracy jest w posiadaniu du¿ej iloœci ofert pracy 
za granic¹, w tym w bardzo atrakcyjnych krajach (np. Kuba, 
Tajlandia), ale podjêcie takiej pracy wi¹¿e siê ze znajomoœci¹ 
jêzyków obcych.

Stypendia dla uczniów
Uczniowie zamieszkuj¹cy Gminê Koñskowola, w myœl nowych 

przepisów, bêd¹ mieli teraz mo¿liwoœæ uzyskania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym od gminy. T¹ pomoc¹ objêci s¹ 
uczniowie szkó³ publicznych i niepublicznych do ukoñczenia 24 roku 
¿ycia, w przypadku niskich dochodów na osobê w rodzinie.

Pomoc materialna przyznawana bêdzie w formie stypendium
i zasi³ku szkolnego. Stypendium bêdzie udzielane w postaci: pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, ca³kowitego lub czêœciowego 
pokrycia kosztów (udzia³u w zajêciach, zakwaterowania w internacie 
lub na stancji, wy¿ywienia, dojazdu do szko³y) lub œwiadczenia 
pieniê¿nego. Przyznawane stypendium obejmuje okres nie d³u¿szy 
ni¿ rok szkolny. Natomiast zasi³ki przyznawane bêd¹ z powodu 
zdarzenia losowego, co mo¿e mieæ miejsce kilka razy w roku, 
niezale¿nie od otrzymywanego stypendium. Warunkiem przyznania 
pomocy przez wójta gminy jest z³o¿enia odpowiedniego wniosku. 
Kwota przyznanego stypendium uzale¿niona jest od wysokoœci 
dochodu netto przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny i wynosi: 
60 z³ przy dochodach do 150,00 z³ na osobê; 45 z³ przy dochodach od 
151,00 do 316,00 z³ na osobê.

Wymienione zasady udzielania pomocy zosta³y przyjête uchwa³¹ 
Rady Gminy w dniu 22 marca br., a wyp³aty bêd¹ realizowane 
wówczas, jeœli gmina otrzyma na ten cel œrodki z bud¿etu pañstwa.

Kontynuacja wspó³pracy z powiatem
Od pocz¹tku istnienia powiatów brakuje œrodków na remonty dróg 

powiatowych. St¹d powsta³a inicjatywa wspólnego z gminami 
finansowania  prac na drogach. Mia³o to ju¿ miejsce w latach 
poprzednich, tak te¿ bêdzie w roku obecnym. W ramach wspó³pracy 
samorz¹dów zostanie wyremontowany odcinek ulicy Kurowskiej
w Koñskowoli na d³ugoœci 450 mb (jeœli zostan¹ zakoñczone prace 
przy budowie kanalizacji, bêdzie to odcinek od ul. Krótkiej do 
mostku, w przeciwnym wypadku dalszy odcinek do drogi na Opokê) 
oraz 1000 mb drogi w ci¹gu Koñskowola – Chrz¹chów – Wygoda. 
Udzia³ gminy w tych dwóch zadaniach wyniesie 170 tys. z³ i tak¹ 
kwotê naniesiono w formie zmiany do bud¿etu. Poza tym powiat (ju¿ 
bez udzia³u gminy) wyremontuje 400 mb drogi w kierunku do 
Celejowa. W trakcie s¹ negocjacje w sprawie budowy chodników
w Starej Wsi oraz na ulicach Starowiejskiej  i M³yñskiej.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska nasza gmina 
otrzyma w tym roku dofinansowanie w kwocie 150 tys. z³
z przeznaczeniem na budowê kanalizacji.

Bo¿enna Furtak

Powy¿sze has³o stanowi³o motto tegorocznych obchodów 
Œwiatowego Dnia Inwalidy, organizowanego przez Polski Zwi¹zek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, któremu w województwie 
lubelskim patronowa³ Wojewoda Andrzej Kurowski.

Na tê okolicznoœæ, Zarz¹d G³ówny PZERiI wystosowa³ komunikat, 
podpisany przez przewodnicz¹c¹ El¿bietê Arciszewsk¹,
o nastêpuj¹cej tresci:

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzesza
w swoich szeregach na terenie ca³ej Polski, a wiêc w ró¿nych 
œrodowiskach, oko³o 250 tys. cz³onków – osób niepe³nosprawnych, 
na ogóln¹ ich liczbê oko³o 4 mln. Niepe³nosprawnoœæ dotyka
w ró¿nym stopniu co siódmego Polaka. Z rent, emerytur
i ró¿nego rodzaju zasi³ków ¿yje oko³o 84% osób 

niepe³nosprawnych (wiêkszoœæ tych œwiadczeñ kszta³tuje siê
w wysokoœci oko³o 600 z³), z dochodów z pracy tylko 8%. 
Niekorzystna sytuacja tych osób na rynku pracy wynika z faktu, ¿e 
wiedza na ich temat oparta jest na stereotypach, tj. postrzeganie tych 
ludzi jako grupy spo³ecznej o znacznych ograniczeniach 
zawodowych.

D¹¿eniem i niejako obowi¹zkiem Polskiego Zwi¹zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów jest przybli¿anie spo³ecznoœci polskiej,
a mo¿e i europejskiej, ich problemów widzianych oczami organizacji 
spo³ecznej. OBCHODY ŒWIATOWEGO DNIA INWALIDY s¹ 
okazj¹ do realizowania powy¿szego celu, która to powinnoœæ 
wpisana jest w cele i zadania statutowe naszego Zwi¹zku.

Osobami niepe³nosprawnymi w Polsce zajmuje siê wiele instytucji

NIEPE£NOSPRAWNI ZINTEGROWANI Z OGÓ£EM SPO£ECZEÑSTWA



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 9

i organizacji. Na mocy stosownej ustawy s¹ to:  organy administracji 
rz¹dowej, organy samorz¹du terytorialnego, Pañstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Du¿¹ rolê powinien 
odgrywaæ Parlament RP i jego tematyczne komisje. Organizacje 
pozarz¹dowe maj¹ tê dzia³alnoœæ wpisan¹ w swoich statutach.

Mnogoœæ instytucji i organizacji nie oznacza - jak dotychczas - 
poprawy ¿ycia osób niepe³nosprawnych. Nadal brak jest dobrego, 
wyczerpuj¹cego problemy, stanowionego prawa, jako regulatora
i opoki umo¿liwiaj¹cego tym osobom funkcjonowanie na równi
z osobami sprawnymi. Przyk³adów jest wiele, a miêdzy innymi: 
trudniejsze mo¿liwoœci uzyskania pracy zarobkowej, brak 
mo¿liwoœci uczestniczenia w organizowanych kursach 
kwalifikacyjnych ze wzglêdu na ograniczenia w przemieszczaniu siê 
i pokonywaniu trudów podró¿y, ci¹gle jeszcze wystêpuj¹ce bariery 
architektoniczne i komunikacyjne uniemo¿liwiaj¹ce b¹dŸ 
utrudniaj¹ce swobodne poruszanie siê, brak stosownych ulg na sprzêt 
czy aparaty usprawniaj¹ce b¹dŸ wspomagaj¹ce poruszanie siê.

Poza wy¿ej wymienionymi problemami, a g³ównie dotycz¹cymi 
zatrudnienia i kwalifikacji, wystêpuje problem rehabilitacji 
zawodowej i spo³ecznej.

l. Stosowna rehabilitacja wed³ug obserwacji Zwi¹zku nie 
spe³nia swych celów w oczekiwanych rozmiarach, natomiast jest 
przede wszystkim przyczynkiem i podstaw¹ dla lekarzy orzeczników 
do skreœlania dotychczasowych uprawnieñ rentowych i uznawanie 
osób rehabilitowanych w okresie 4 tygodni - za zdolne do pracy. Jest 
to system i akcja fa³szywa, zgubna i w wielu przypadkach, choæ nie 
we wszystkich, wielce krzywdz¹ca. Bo czy mo¿e byæ prawd¹, ¿e 
chory dotychczas cz³owiek (przy schorzeniach sta³ych, nie 
sezonowych) po 4- tygodniowej kuracji w oœrodku sanatoryjnym 
odzyskuje zdrowie i jest zdolny do pracy? Jest to jaskrawy przyk³ad 
szukania pieniêdzy dla wzbogacania Skarbu Pañstwa kosztem 
egzystencji ludzi chorych.

2. Rehabilitacja spo³eczna - zosta³a zmarginalizowana, a szkoda, 
bo mia³a ona ogromne znaczenie dla osób, które z racji swej 
niepe³nosprawnoœci, bez wzglêdu na wiek czy kwalifikacje 
zawodowe, nie mog¹ podj¹æ ¿adnej pracy. To w³aœnie rehabilitacja 
spo³eczna s³u¿y³a osobom niepe³nosprawnym integracji ze 
spo³eczeñstwem, by³a nauk¹ w zakresie psychologii, socjologii, 
poradnictwa prawnego i codziennej organizacji ¿ycia. Te mo¿liwoœci 
pozosta³y niestety w szcz¹tkowych rozmiarach.

Ogromn¹ winê za ten stan, zdaniem Zwi¹zku, ponosi Sejm RP, 
który ca³¹ sw¹ uwagê poœwieci³ sprawom zak³adów pracy 
c h ro n i o n e j  i  i n n y m  f o r m o m  z a t r u d n i e n i a  o s ó b  
niepe³nosprawnych. Jest to niew¹tpliwie bardzo istotny problem, 
ale nie jedyny, jak wykazaliœmy powy¿ej.

3. Wielkim problemem o najwy¿szym stopniu jest system 
orzekania o niepe³nosprawnoœci, trwaj¹cy i funkcjonuj¹cy, 
zmieniony ustaw¹ z l wrzeœnia 1997 r.

Naszym zdaniem, zmiana systemu by³a rozumiana przez jego 
twórców jako koniecznoœci bud¿etowe, natomiast zgubiono w nim 
cz³owieka. Wyrz¹dzono wiele szkód moralnych, materialnych
i zdrowotnych wprowadzaj¹c „jednoosobowe komisje orzekaj¹ce”
i brak mo¿liwoœci odwo³añ jako II-ej instancji, kieruj¹c tych 
biedaków (którzy nieraz walczyli o 450 z³ miesiêcznej renty jako 
jedynego Ÿród³a utrzymania) na drogê postêpowania s¹dowego. Tam 
gromadzi³y siê setki, tysi¹ce spraw, bieg³y miesi¹ce bez Ÿród³a do 
¿ycia, zabrak³o nieraz mo¿liwoœci kredytowych, po¿yczek itp. Jeœli 
statystyki wykazywa³y, ¿e oko³o 40-50% pozwów by³o 
uzasadnionych, to komentarz jest jakby zbêdny. Ale trzeba pamiêtaæ, 
¿e dotyczy³o to ludzi nieraz w zaawansowanym wieku, o niewielkim 
intelekcie i mo¿liwoœciach „obracania siê” w systemach i wymogach 
prawnych i czêsto ta niewiedza pozostawia³a ich bez interwencji, bez 
skarg, w biedzie i na ograniczonych ³askach. To by³ obraz straszny i to 
wymusi³o niejako na Zwi¹zku stanowcze dzia³ania zmierzaj¹ce do 
zmiany systemu.

Uw³aczaj¹ce godnoœci ludzkiej by³o oskar¿anie osób 
niepe³nosprawnych o wymuszanie na lekarzach orzecznikach i wrêcz 
wy³udzanie decyzji o rentach. Wobec wielkiego rozg³osu jaki nadano 
przez media - Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
przyj¹³ postawê i dzia³ania zdecydowanego protestu przeciwko tym 

oskar¿eniom, krytykuj¹c przede wszystkim funkcjonuj¹cy system 
orzekania.

W wyniku ogromnego, spo³ecznego nacisku ów system zosta³ 
zmodyfikowany i od l stycznia 2005 r. obowi¹zuje nowy. 
Potwierdzeniem naszych s³usznych dzia³añ w obronie osób 
niepe³nosprawnych i domagaj¹cych siê zmiany niektórych zasad 
systemowych, a dotycz¹cych orzekania o niepe³nosprawnoœci, s¹ 
nastêpuj¹ce, opublikowane liczby:

Odwo³ania od decyzji ZUS w sprawach rent z tytu³u 
niezdolnoœci do pracy (w tys.):

2000 r. 2003 r.
Odwo³ania dotycz¹ce orzeczeñ lekarskich 122,7 97,8
Odwo³ania pozytywnie za³atwione przez ZUS l,6 0,4
Odwo³ania przekazane do s¹du 116,5 95,2
Procent wyroków s¹dowych
na korzyœæ ubezpieczonych 40,9% 41,5%
S¹ to ró¿nice tak jaskrawe, ¿e nie potrzebuj¹ komentarzy, jednak¿e 

zmuszaj¹ do analizy tak wielkich ró¿nic! Funkcjonowanie od
l stycznia 2005 r. nowego sytemu odwo³awczego bêdzie przez Polski 
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów monitorowane. Miejmy 
nadziejê, ¿e bêdzie on na miarê oczekiwañ sprawiedliwy
i odpowiadaj¹cy obiektywnej wiedzy lekarskiej.

4. Jak¿e wa¿nym jest problem nastêpny, a mianowicie:  Przybywa
w naszym kraju osób starszych, schorowanych, dotkniêtych 
niepe³nosprawnoœci¹, czêstokroæ samotnych, bez rodzin lub 
pozostawionych przez najbli¿szych, bez koniecznej opieki. 
Niejednokrotnie jedynym humanitarnym rozwi¹zaniem jest 
zamieszkanie w domu pomocy spo³ecznej. Jednak zbyt ma³a liczba 
tych domów powoduje koniecznoœæ oczekiwania kilka, a nawet 
kilkanaœcie miesiêcy na wolne miejsce. Jest to tym bardziej du¿y
i bolesny problem, ¿e osoby starsze, niepe³nosprawne, przy 
jednoczeœnie niskich œwiadczeniach emerytalne - rentowych, 
skazane s¹ nieraz na nieludzk¹ wegetacjê. Dzia³ania spo³eczne oka¿¹ 
siê w tych przypadkach niewystarczaj¹ce. Potrzebna jest pomoc 
finansowa, profesjonalna, a czêstokroæ i zdrowotna.

W tej sytuacji nasz Zwi¹zek odnieœæ siê musi do lokalnych w³adz 
pañstwowych i samorz¹dowych z postulatami, by ten temat nie tylko 
zosta³ zauwa¿ony, ale podjêty w realizacji, choæ na pewno w trudnej - 
lecz jak¿e s³usznej spo³ecznie sprawie.

Jak wspominano na wstêpie - celem obchodów Œwiatowego Dnia 
Inwalidy jest przybli¿enie problemów osób niepe³nosprawnych 
ca³emu spo³eczeñstwu, oraz podjêcie dzia³añ na rzecz tych osób.
W obchodach, w specjalnie zorganizowanych imprezach wezm¹ 
udzia³ „bohaterowie”, tj. osoby niepe³nosprawne, przedstawiciele 
terenowych w³adz, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele 
wspó³pracuj¹cych z nami organizacji spo³ecznych, urzêdów, 
przedsiêbiorstw i instytucji oraz mediów. Bêd¹ równie¿ - na co 
bardzo liczymy s¹dz¹c z dotychczasowych doœwiadczeñ – 
wypracowane wspólne plany dzia³ania, nios¹ce w swej treœci nieraz 
wiele nadziei i oczekiwañ, ale te¿ i wiele realiów.

Nam, Zarz¹dowi G³ównemu Polskiego Zwi¹zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów wypada ¿yczyæ, by uroczyste spotkania
z osobami niepe³nosprawnymi by³y serdeczne i zaowocowa³y 
du¿ymi  rea l iami ,  byœmy przypieczêtowal i  przyjaŸñ
z dotychczasowymi przyjació³mi i pozyskali nowych.

Obchody Dnia Inwalidy w Koñskowoli przypad³y na bardzo 
smutny okres ¿a³oby po stracie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
(3 kwietnia). Po uroczystej Mszy œw. cz³onkowie Zwi¹zku przeszli 
do Gminnego Oœrodka Kultury na spotkanie, które sta³o siê 
spotkaniem modlitewnym w intencji Ojca Œwiêtego. Obecny na 
spotkaniu ksi¹dz proboszcz Piotr Trela podkreœli³ wiêŸ naszego 
Papie¿a ze starszymi ludŸmi oraz poprowadzi³ modlitwê. 
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra w wyj¹tkowo 
serdecznym i uczuciowym wyst¹pieniu, przedstawi³a rolê osób 
niepe³nosprawnych w ¿yciu rodziny, zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e 
niepe³nosprawni to równie¿ ludzie m³odzi, a tak¿e dzieci. Na 
zakoñczenie zaœpiewano wspólnie pieœñ „Barka”, a punktualnie
o godz. 12.00 zawi¹zano ³añcuch „Z ¿ycia do ¿ycia”.
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Dla mnie Jan Pawe³ II by³ cz³owiekiem wielkiego
i bezgranicznie dobrego serca. Odda³ ca³e swoje ¿ycie innym 
ludziom. Zawsze s³u¿y³ pomoc¹, rad¹, dobrym s³owem, a jego wiêŸ
z m³odzie¿¹ by³a niezwyk³ym zjawiskiem porozumienia i mi³oœci 
obu stron. To w³aœnie on ustanowi³ Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Jego 
liczne pielgrzymki do wielu krajów œwiata œwiadcz¹ o g³êbokim 
uczuciu, które ¿ywi³ do wszystkich ludzi. Dotar³ nawet do Afryki, 
gdzie stara³ siê dopomóc i wesprzeæ potrzebuj¹cych. Papie¿ by³ tak¿e 
wybitnym poet¹. Jego wiersze przekazuj¹ nam myœli
o najwa¿niejszych wartoœciach. W moim ¿yciu i w mojej pamiêci na 
zawsze pozostanie Jego g³os i zatroskany wyraz twarzy.

M. Kruk, kl. III a

O Janie Pawle II mo¿na mówiæ bez przerwy, krêciæ tasiemcowe 
filmy dokumentalne i pisaæ wielotomowe, obszerne ksi¹¿ki. Jednak 
to nie wystarczy, aby w pe³ni odzwierciedliæ Jego dzia³alnoœæ, Jego 
czyny i Jego ¿ycie. Umia³ i lubi³ rozmawiaæ z m³odymi. Nie 
zapomnia³ tak¿e o chorych i cierpi¹cych. Zawsze walczy³ o godnoœæ 
cz³owieka. Dzieci kocha³ nade wszystko. Prze³amywa³ bariery – jako 
pierwszy papie¿ modli³ siê w synagodze, przed Œcian¹ P³aczu
i w meczecie. Uwa¿a³, ¿e wszyscy jesteœmy dzieæmi tego samego 
Boga. Pragn¹³ pojednania wszystkich chrzeœcijan, dlatego by³ 
inicjatorem wielu spotkañ ekumenicznych.

Ojciec Œwiêty jest, by³ i bêdzie zawsze dum¹ Polski. Swoimi 
podró¿ami udowodni³, ¿e Jego Ojczyzna to ca³y œwiat, ¿e nale¿y 
mi³owaæ wrogów i przyjació³, bo mi³oœæ jest fundamentem 
wszystkiego.

Aleksandra Bia³ek, kl. III a

Kim jest dla mnie Ojciec Œwiêty? Naprawdê, trudno to uj¹æ w kilku 
zdaniach. By³ osob¹, która tak bardzo zaznaczy³a siê w dziejach 
ludzkoœci. Ale najbardziej zachwyca³ mnie Jego stosunek do 
m³odzie¿y. Okreœli³ j¹ mianem „filar œwiata”. Papie¿ jasno mówi³, ¿e 
to w³aœnie m³odzie¿ jest najwa¿niejsza, to w³aœnie od niej zale¿y 
przysz³oœæ. Zgadzam siê z Jego s³owami. Czy zaistnieje na Ziemi 
jeszcze taki cz³owiek, który nie bêdzie siê wstydzi³ ³ez, który bêdzie 
g³oœno mówi³ prawdê. Tak bardzo brakuje nam tych cech
w dzisiejszych czasach. Wiem, ¿e teraz jest u Naszego Ojca, nic go 
nie boli i jest szczêœliwy. Mam nadziejê, ¿e Jego nastêpca bêdzie 
podobny do Niego.

Ola Sykut, kl. III a

Ojciec Œwiêty – Papie¿ z „dalekiego kraju” - Karol Wojty³a, ju¿ za 
¿ycia uzyska³ przydomek Wielki. Wspiera³, naucza³, rozmawia³. 
Dawa³  nadziejê w czasach ograniczonej wolnoœci. Prowadzi³ 
swoisty dialog z m³odzie¿¹. Podczas jednej z wizyt m³odzi ludzie 
wo³ali: „Tam jest wolnoœæ gdzie jest Papie¿”. Wydawa³o siê, ¿e 
spotkania z m³odzie¿¹ dodawa³y mu si³ i energii. Pokaza³ nam wiarê 
przez cierpienie i ból. Mówi³ o pokoju i mi³oœci. Wybacza³ i uczy³ 
wybaczaæ. Jednoczy³ religie i œwiat. By³  cz³owiekiem o niezwyk³ym 
sercu i duszy. Taki pozostanie dla mnie na zawsze.

Beata Ko³odyñska, kl. III a

Ojciec Œwiêty, Jan Pawe³ II jest dla mnie postaci¹ niezwyk³¹. Gdy 
dowiedzia³am siê, ¿e Papie¿ zmar³, zrobi³o mi bardzo przykro. Mimo, 
¿e nie wiem o wszystkich Jego dokonaniach, to wiem ¿e œwiat straci³ 
kogoœ wielkiego – niestrudzonego pasterza zab³¹kanych, ludzkich 
dusz. By³ cz³owiekiem, który umia³ zjednywaæ sobie m³odzie¿
i dzieci. Mia³ „m³odego ducha”. Ludzie garnêli siê do Niego, chcieli 
Go s³uchaæ i radowaæ siê razem z Nim. Zbli¿a³ nie tylko chrzeœcijan, 
ale równie¿ wyznawców innych religii. Bi³o od Niego œwiat³o 
nadziei. Papie¿ zrobi³ wiele dla œwiata i pozostawi³ spuœciznê, której 
my – ludzie, nie mo¿emy zmarnowaæ. W mej pamiêci na zawsze 
zostan¹ Jego s³owa. Karol Wojty³a zakoñczy³ sw¹ misjê na Ziemi. 
Mam nadziejê, ¿e znajdzie siê ktoœ, kto bêdzie j¹ godnie 
kontynuowa³.

Anna Piech

Karol Wojty³a, który przyj¹³ imiê Jan Pawe³ II, podczas swojego 
blisko dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu odwiedzi³ wiele 
krajów, by³ Papie¿em – Pielgrzymem. Przyje¿d¿a³ nawet tam, gdzie 
go nie chciano, aby jednaæ ludzi s³owem. Powiedzia³ kiedyœ: 
„musimy byæ mocni moc¹ mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ 
œmieræ”. S¹dzê, ¿e Jego ¿ycie jest najlepszym dowodem na to, ¿e by³ 
mocny moc¹ mi³oœci. Jednoczy³ ludzi jak nikt inny. Najlepszym 
przyk³adem jest zjednoczenie siê ludzi na Placu Œw. Piotra w Rzymie 
i na ca³ym œwiecie we wspólnej modlitwie – najpierw o zdrowie dla 
papie¿a, potem o spokój Jego duszy. Nied³ugo bêdziemy siê modliæ 
do Niego, bo ka¿dy wie, ¿e poszerzy³ grono œwiêtych. Straciliœmy 
wielkiego cz³owieka na Ziemi, ale za to mamy kogoœ kto nad nami 
czuwa i patrzy na nas z wysoka. Ktoœ zapyta³: „Czy to jest 
sprawiedliwe, ¿e Bóg zabra³ nam takiego cz³owieka?” OdpowiedŸ 
brzmia³a: „Sprawiedliwe jest to, ¿e nam Go da³.” W pe³ni siê z tym 
zgadzam. Najgorsze jest to, ¿e ludzie zaczynaj¹ doceniaæ nauki Ojca 
Œwiêtego, kiedy Go nie ma wœród ¿ywych. Dopiero teraz wielu z nas 
zaczyna s³uchaæ s³ów Ojca Œwiêtego i szukaæ w nich rad dla siebie
i dla ludzkoœci. Uwa¿am, ¿e po œmierci Jana Paw³a II Jego nauczanie 
dotrze do wiêkszej iloœci osób, bo teraz ludzie docenili to, co da³ im 
œwiat. Zrozumieli, jakie mieli szczêœcie ¿yæ wtedy, kiedy ¿y³ Papie¿ 
Jan Pawe³ II. A my zrozumieliœmy, jakie mamy szczêœcie bêd¹c 
Polakami.

Katarzyna Matraszek

Kim jest dla mnie Ojciec Œwiêty?

Gimnazjaliœci o Janie Pawle II
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Najwiêkszym ogniwem Zwi¹zku 
Nauczycielstwa Polskiego jest Oddzia³ 
pe³ni¹cy funkcjê zak³adowej organizacji 
zwi¹zkowej. Do jego kompetencji 
nale¿y m.in.: reprezentowanie ZNP
i jego cz³onków wobec pracodawców

i organów prowadz¹cych placówki oœwiatowe, uczestniczenie 
w tworzeniu przepisów resortowych, organizowanie 
poradnictwa prawnego, reprezentowanie cz³onków przed 
s¹dami pracy. Wymienione zadania mog¹ realizowaæ 
Oddzia³y, które maj¹ w³asne, odpowiednio wyposa¿one 
pomieszczenia, zatrudniaj¹ce na etacie cz³onków w³adz, 
wzmocnione organizacyjnie (zrzeszaj¹ce wiêksz¹ liczbê 
cz³onków) i finansowo (dysponuj¹ce wiêkszymi œrodkami 
finansowymi na zasi³ki, zapomogi i dzia³alnoœæ).
W wiêkszoœci dotychczasowe Oddzia³y nie spe³niaj¹ 
wymienionych wymogów, a zadania realizuj¹ spo³ecznie.
W odpowiedzi na potrzeby dzisiejszej rzeczywistoœci 
dotycz¹ce budowania silnego zwi¹zku i wiêkszego 
skonsolidowania œrodowiska, zrodzi³a siê inicjatywa 
stworzenia powiatowej struktury Zwi¹zku, powsta³ej
z po³¹czenia dotychczasowych Oddzia³ów  w jeden Oddzia³
w powiecie.

Oddzia³ ZNP w Koñskowoli ma bogat¹ i wieloletni¹ 
tradycjê zwi¹zkow¹. Cieszy siê autorytetem u w³adz 
zwi¹zkowych, oœwiatowych i samorz¹dowych. Swoje zadania 
wype³nia nale¿ycie. Ale maj¹c na uwadze czasy w jakich 
¿yjemy, trudnoœci dzia³ania i perspektywê Zwi¹zku, nie móg³ 
dzia³aæ z boku powstaj¹cej struktury powiatowej. Przyst¹pi³ 
do Oddzia³u powiatowego ZNP. £¹czenie dotychczasowych 
Oddzia³ów w Oddzia³ dzia³aj¹cy w powiecie odbywa siê na 
zasadzie dobrowolnoœci z zachowaniem przepisów prawnych.

W dniu 22 marca br. Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego
w Pu³awach powo³a³ ogniska, obejmuj¹ce swym zasiêgiem 
placówki dzia³aj¹ce na terenie gmin oraz miast i podleg³e 
gminnym w³adzom samorz¹dowym . S¹ to Ogniska Gminne 
w: Baranowie, Górze Pu³awskiej, Janowcu, Koñskowoli, 
Kurowie, Markuszowie i ̄ yrzynie, Ognisko Miejsko-Gminne 
w Kazimierzu Dolnym i Miejskie w Pu³awach.

Prezesem Zarz¹du Powiatowego Oddzia³u ZNP zosta³ 
wybrany kol. Lucjan Tomaszewski, jednym z czterech 
wiceprezesów kol. Danuta Sadurska (dotychczasowa Prezes 
Zarz¹du Oddzia³u w Koñskowoli). Kol. Marii Dudek (z ZNP 
w Koñskowoli) powierzono funkcjê wiceprzewodnicz¹cej 
Komisji Rewizyjnej. Do sk³adu prezydium wybrano równie¿ 
sekretarza oraz 13 cz³onków.

Zgodnie z uchwa³¹ sk³adka cz³onkowska w wysokoœci 1% 
wynagrodzenia zasadniczego bêdzie przekazywana na jedno 
konto bankowe. Ze zgromadzonych œrodków realizowane 
bêd¹ zadania: zasi³ki (urodzenie dziecka – 150,00 z³, œmieræ 
cz³onka – 200,00 z³, œmieræ cz³onka rodziny – 150,00 z³); 
zapomogi losowe i zdrowotne (od 100 do 300 z³ raz w roku); 
zakup upominków dla cz³onków, w tym dla odchodz¹cych na 

emeryturê (150 z³); organizowanie imprez kulturalno-
oœwiatowych i turystycznych dla cz³onków Zwi¹zku.

Zgodnie z uchwa³¹, Zarz¹dom Ognisk Gminnych 
przekazano nastêpuj¹ce kompetencje: uzgadnianie 
regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania 
pracowników niepedagogicznych, opiniowanie regulaminu 
podzia³u funduszu na dokszta³canie i doskonalenie 
zawodowe, opiniowanie regulaminu funduszu zdrowotnego, 
udzia³ w pracach komisji ds. przyznawania zapomóg, 
opiniowanie arkusza organizacyjnego placówki, uzgadnianie 
regulaminu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych na 
poziomie placówki, wspó³dzia³anie z PIP w toku czynnoœci 
kontrolnych, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów bhp, organizowanie wyborów zak³adowego 
spo³ecznego inspektora pracy, wypowiadanie siê we 
wszystkich sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ placówki 
(planów dydaktyczno-wychowawczych, gospodarowania 
bud¿etem, organizacji stanowisk pracy i warunków pracy).

Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego posiada m.in. nastêpuj¹ce 
kompetencje (nie przekazane ogniskom): opiniowanie 
zamiaru rozwi¹zania stosunku pracy, opiniowanie zmiany 
warunków pracy i p³acy, prowadzenie negocjacji w sprawie 
zawierania zbiorowych uk³adów pracy, wskazywanie 
przedstawicieli ZNP do pracy w komisjach egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych o stopieñ awansu zawodowego 
nauczycieli, uzgadnianie regulaminów wynagradzania dla 
nauczycieli, wyra¿anie zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy 
z dzia³aczami zwi¹zkowymi, wystêpowanie do pracodawcy
z wnioskiem o zwolnienie pracownika z obowi¹zku 
œwiadczenia pracy na okres kadencji w Zarz¹dzie Oddzia³u, 
opiniowanie wniosków na nagrody organu prowadz¹cego, 
wyznaczanie przedstawiciela zwi¹zku do prac w komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora szko³y, sporz¹dzanie 
wniosków na Z³ot¹ Odznakê ZNP, sporz¹dzanie wniosków na 
odznaczenia pañstwowe i resortowe.

Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego zosta³o 
uprawnione m.in. do: uchwalania planów pracy i planów 
finansowych oraz ich realizacji, podejmowania decyzji
w sprawach interwencyjnych dotycz¹cych ³amania praw 
pracowniczych przez pracodawców placówek oœwiatowych 
na terenie powiatu, organizowania doradztwa prawnego, 
nadzorowania dzia³alnoœci ognisk gminnych oraz do 
podejmowania decyzji w sprawach zawartych w statucie, jak 
równie¿ dotycz¹cych kompetencji wynikaj¹cych z ustaw 
Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i innych.

Uchwa³y wesz³y w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.
Po³¹czenie dotychczasowych Oddzia³ów w jeden oddzia³

w powiecie daje mo¿liwoœæ prowadzenia skutecznej, 
systematycznej, wspólnej i skoordynowanej dzia³alnoœci 
zwi¹zkowej. Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego jest 
przygotowany do nadchodz¹cych zmian w oœwiacie i do 
zagro¿eñ jakie nas czekaj¹.

Zarz¹d Ogniska ZNP w Koñskowoli

Z ¿ycia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
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Na ka¿dej mogile powinien staæ krzy¿
Starania o upamiêtnienie grobu Polaków zamordowanych przez 

nacjonalistów ukraiñskich 24 grudnia 1944 r. w Ihrowicy na 
Podolu podejmujê od czasu powstania wolnej Ukrainy. Jako jeden 
z ocalonych z banderowskiej rzezi poczuwam siê do obowi¹zku 
pozostawienia trwa³ego œladu ¿ycia i œmierci Ihrowiczan 
spoczywaj¹cych w zbiorowej mogile na tamtejszym polskim 
cmentarzu. Napisa³em ju¿ wiele próœb w tej sprawie, wykona³em 
mnóstwo rozmów telefonicznych, jeŸdzi³em na spotkania do 
ambasady ukraiñskiej w Warszawie, kontaktowa³em siê z Rad¹ 
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Lata mija³y, a niczego 
oprócz zapewnieñ, ¿e sprawa jest w toku za³atwiania, nie 
potrafi³em uzyskaæ. Jedna z moich próœb dotar³a a¿ do Parlamentu 
Ukrainy w Kijowie, o czym dnia 10.03.1995 r. zosta³em 
powiadomiony przez Konsula Polskiego we Lwowie. Niestety, 
okaza³o siê, ¿e i tam sprawa zakoñczy³a swój urzêdowy bieg bez 
odpowiedzi.

W koñcu po latach zab³ys³o œwiate³ko nadziei. Któraœ
z kolejnych moich próœb trafi³a do Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Tarnopolu, sk¹d zosta³a skierowana do Gminnej Rady
w Ihrowicy. Dowiedzia³em siê, ¿e to ihrowicka gmina ma podj¹æ 
decyzjê w sprawie wydania zgody na zbudowanie na cmentarzu 
trwa³ego nagrobka i postawienia krzy¿a na zbiorowej mogile 
Polaków. Nie mog¹c doczekaæ siê tego momentu postanowi³em
w porozumieniu z Rad¹ Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa 
osobiœcie pojechaæ na Ukrainê i porozmawiaæ z Ukraiñcami, od 
których zale¿y wydanie zgody. Przed wyjazdem minister Andrzej 
PrzewoŸnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa, wraz z poparciem przekaza³ mi radê, abym stara³ siê 
tworzyæ u tamtejszych w³adz terenowych przyjazny klimat dla 
naszych zamierzeñ. Pan minister zapewni³, ¿e sam równie¿ nie 
bêdzie czeka³ biernie na rozwój sytuacji lecz zamierza spotkaæ siê
z gubernatorem Tarnopola, aby uzyskaæ przychylnoœæ dla naszej 
inicjatywy.

W dniach od 16 do 19 lipca 2004 r. razem z Helen¹ Ciszak, 
emerytowan¹ nauczycielk¹ urodzon¹ w Ihrowicy i te¿ pamiêtaj¹c¹ 
wigilijny mord, udaliœmy siê do naszej rodzinnej miejscowoœci, 
aby przeprowadziæ rozmowy z ho³owoju selrady (wójtem), a tak¿e 
z ksiê¿mi cerkwi prawos³awnej kijowskiej oraz greckokatolickiej.

Ch³odna rozmowa z wójtem
Rozmowa z wójtem toczy³a siê w tonie wielce s³u¿bowym. 

Rozpocz¹³em od przypomnienia, ¿e mija 60 lat od tragicznej 
wigilii, w czasie której w Ihrowicy zginê³o 89 Polaków. 
Stwierdzi³em, ¿e obecnie na Ukrainie i w Polsce du¿o siê mówi
o koniecznoœci pojednania naszych narodów wiêc powinniœmy 
zacz¹æ od porz¹dkowania naszej tragicznej historii.

- Przyjechaliœmy do was, ¿eby prosiæ o zezwolenie na 
uporz¹dkowanie zbiorowego grobu Polaków i postawienie na tej 
mogile krzy¿a – wyjawi³em w koñcu cel naszej wizyty.

Wójt po krótkim namyœle przyzna³, ¿e cztery lata temu wp³ynê³o 
do miejscowego urzêdu pismo w tej sprawie. Wówczas na sesji 
rady gminy jego poprzednik podda³ tê proœbê pod obrady. Po 
burzliwej dyskusji radni w g³osowaniu nie wyrazili zgody na ¿adne 
prace przy mogile Polaków. Teraz – jak nas poinformowa³ wójt – 
zostanie przeprowadzona podobna procedura. Jesieni¹ zwo³a 
zebranie ca³ej wsi, powiadomi mieszkañców o naszej proœbie. 
Znowu odbêdzie siê g³osowanie, gdy¿ wydanie zezwolenia na 
postawienie mogi³y i krzy¿a wymaga zgody mieszkañców. Na 
moje pytanie o przyczynê odmowy cztery lata temu, wójt 
odpowiedzia³, ¿e radni obawiali siê treœci inskrypcji.

- A szczo wy choczete teper napysaty?” (a co chcecie teraz 
napisaæ?) - zapyta³ wójt.

Odpowiedzieliœmy, ¿e prawdê. Na to on lekko zdenerwowany 
stwierdzi³, ¿e jest prawda „wasza i nasza”. Wyrazi³em zdziwienie, 

jak mog¹ istnieæ dwie prawdy i z naciskiem podkreœli³em, ¿e 
prawda jest jedna: w Œwiêty Wieczór, kiedy Polacy siedzieli przy 
sto³ach i jedli kutiê, napadniêto na nich i uœmiercono 89 osób. I taka 
jest prawda! Stwierdzi³em ponadto, ¿e co byœmy nie napisali to 
ka¿da inskrypcji bêdzie oskar¿eniem. Wystarczy podaæ dzieñ, rok 
œmieci i iloœæ ofiar.

Moja wspó³towarzyszka Helena Ciszak chc¹c roz³adowaæ nieco 
ju¿ napiêt¹ atmosferê powiedzia³a, ¿e zgodzimy siê napisaæ, i¿ 
Polacy zginêli tragicznie. Po chwili wahania wójt powiedzia³: 
„Jeœli chcecie postawiæ krzy¿ bez ¿adnych napisów to wam 
pozwolimy”. Odpowiedzia³em, ¿e to byli ludzie, którzy mieli 
imiona i nazwiska, wierzyli w tego samego Boga co bracia 
Ukraiñcy, a ponadto istnieje ugoda zawarta w Kijowie miêdzy 
naszymi rz¹dami odnoœnie napisów na pomnikach. Na jej 
podstawie Ukraiñcom wolno w Polsce, a nam na Ukrainie, 
umieszczaæ inskrypcje w ramach nakreœlonych umowami.

- Wystarczy napisaæ tylko sam rok œmieci - odpowiedzia³ 
pojednawczo ho³owa. - Wiecie, ¿e na Ukrainie w grudniu odbêd¹ 
siê wybory na prezydenta. Nie wiadomo, który kandydat wygra.

Na moje pytanie, co ma przysz³y prezydent Ukrainy do 
cmentarnego krzy¿a, us³yszeliœmy, ¿e du¿o. 

- A jak wygra Juszczenko? - wyrwa³o siê wójtowi, ale szybko siê 
zreflektowa³. - Ja nie mogê osobiœcie wydaæ zezwolenia na budowê 
mogi³y i postawienie krzy¿a, bo zosta³bym pos¹dzony o wziêcie 
³apówki od Polaków. O tym musi zadecydowaæ ludnoœæ naszej wsi 
i radni – powiedzia³ na zakoñczenie. I jak ch³odno nas przyj¹³, tak 
jeszcze ch³odniej po¿egna³.

Rozmowa potwierdzi³a, ¿e dialog z urzêdnikami administracji 
terenowej jest bardzo utrudniony, gdy¿ – jak siê wydaje – pozostaj¹ 
pod silnym wp³ywem nacjonalistów i by³ych wojaków UPA. Nie 
dopuszczaj¹ do restauracji szczególnie zbiorowych mogi³ 
Polaków, gdy¿ boj¹ siê ujawnienia prawdy. Bo jak pogodziæ 
wpajane m³odzie¿y bohaterstwo cz³onków UPA z zabijaniem 
starców, dzieci i kobiet? Z pewnoœci¹ liczba ofiar banderowskiego 
terroru wyryta w kamieniu bêdzie oskar¿aæ nacjonalistów. A jak nie 
ma krzy¿a czy p³yty na zbiorowej mogile Polaków, tylko rosn¹ na 
niej pokrzywy, to prawda – w ich mniemaniu - ju¿ tak w oczy nie 
kole. Tu zapewne tkwi g³ówna przyczyna oporu, na jaki napotykaj¹ 
polskie starania o porz¹dkowanie i oznaczanie zbiorowych mogi³ 
ofiar banderowskich rzezi.

Prawda w cerkwi greckokatolickiej
Ksi¹dz grekokatolicki by³ ju¿ poinformowany, po co 

przyjechaliœmy. Wiedzia³, ¿e bêdziemy prosiæ o niesprzeciwianie 
siê spo³ecznoœci grekokatolików wobec restauracji zbiorowej 
mogi³y Polaków. Kiedy w kilku zdaniach wyjaœni³em cel naszej 
wizyty, paroch rozradowany opowiedzia³, ¿e ka¿dego roku, kiedy 
grekokatolicy modl¹ siê na grobach zmar³ych, nigdy nie omijaj¹ 
grobu “waszego – jak podkreœli³ - ksiêdza Stanis³awa”. 
Podziêkowa³em mu za modlitwê na grobie naszego rodaka, lecz 
delikatnie zwróci³em uwagê, ¿e obok grobu ksiêdza jest te¿ 
zrównana z ziemi¹ zbiorowa mogi³a, która kryje zw³oki 89 
Polaków uœmierconych w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w 1944 
roku. - Chcemy to miejsce uporz¹dkowaæ, zbudowaæ trwa³y 
nagrobek, na którym postawimy krzy¿ - powiedzia³em. - Po 60-ciu 
latach od tamtych wydarzeñ jest ju¿ najwy¿szy czas, by upamiêtniæ 
ten grób. Pokolenie pamiêtaj¹ce tamte tragiczne chwile odchodzi. 
M³odym powinniœmy pozostawiæ klarowny obraz naszej 
przesz³oœci. Do takich dzia³añ nawo³uje Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ 
II. Pojednanie naszych narodów zale¿y od porz¹dkowania 
przesz³oœci, prowadzi wiêc przez cmentarze - przekonywa³em 
duchownego.

Na moje wspomnienie o zbiorowym grobie Polaków, 
pocz¹tkowo otwarta postawa parocha nieco siê usztywni³a. Z ust 
ksiêdza unickiego równie¿ pad³o pytanie: „A szczo wy napyszyte 

Jan Bia³ow¹s
Odwiedzi³em Ihrowicê - miejsce urodzenia

i ocalenia od upowskiego topora
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na mohyli?” (a co napiszecie na grobie?). Odpowiedzia³em, ¿e 
chcemy napisaæ prawdê. I znowu pad³a odpowiedŸ, ¿e prawda jest 
„wasza i nasza” ...

Jednak rezultat rozmowy z duchownym by³ bardziej 
optymistyczny ni¿ z urzêdnikiem. Ksi¹dz zapewni³, ¿e zwróci siê 
do swoich wiernych o pomoc w pracach przy porz¹dkowaniu tej 
czêœci cmentarza, gdzie znajduje siê zbiorowy grób Polaków. 
Paroch zobowi¹za³ siê te¿ poprzeæ nasze starania w urzêdzie 
selrady (gminnym).

W trakcie mojej wizyty u duchownego unickiego nast¹pi³o 
znamienne wydarzenie. Naszej rozmowie przys³uchiwa³ siê 
„starszy brat” jak tam nazywaj¹ koœcielnego, cz³owiek w wieku 
oko³o 70 lat. Mê¿czyzna ostro zareagowa³, gdy w trakcie rozmowy 
ksi¹dz pytaj¹c mnie, co chcemy umieœciæ w inskrypcji, doda³, ¿e to 
by³ czas, kiedy toczy³a siê wojna, wiêc jedna narodowoœæ zabija³a 
drug¹.

- Jedni drugim czynili z³o i krzywdê – przekonywa³ duchowny.
Na to koœcielny nie wytrzyma³ i wykrzykn¹³: „Otcze szczo wy 

howoryte?” (Ojcze, co wy mówicie?). Nastêpnie wyjaœnia³ 
ksiêdzu: to by³ Œwiêty Wieczór, Polacy zasiedli do wieczerzy, 
czêsto razem z s¹siadami Ukraiñcami. Wówczas napadniêto na 
nich. R¹bano siekierami, palono ¿ywcem, strzelano i zabijano 
czym siê da³o. To by³a zbrodnia, której nie wolno usprawiedliwiaæ. 
- Ja bym niektórych z naszego Panteonu Chwa³y (ozdobny 
symboliczny grób wojaków UPA stoj¹cy przed cerkwi¹) 
powyrzuca³. To nie s¹ bohaterowie narodowi a zbrodniarze! - 
mówi³ wzburzony koœcielny.

Zdenerwowany ksi¹dz przerwa³ ten wywód i podniesionym 
g³osem przekrzycza³ „starszego brata”.

- Wy nie wiecie jak to by³o! - przywo³a³ do porz¹dku starszego 
cz³owieka, który jednak nie zra¿ony tym podszed³ do mnie, 
uœcisn¹³ i uca³owa³ mówi¹c: „wy b³ahorodnyj (szlachetny), 
porz¹dkujcie mogi³ê, stawiajcie krzy¿, a ja wam bêdê pomaga³”. 
Ksi¹dz ju¿ nieco uspokojony zwróci³ siê do mnie i zacz¹³ 
opowiadaæ, ¿e pochodzi z H³uboczka Wielkiego. A tam to Polacy 
porwali ksiêdza greckokatolickiego i w okrutny sposób go 
uœmiercili.

- Por¹bali rêce, nogi por¹bali, ca³ego por¹bali – mówi³ 
wzburzony ksi¹dz. - Wtedy by³a wojna i jedni drugich zabijali - 
przekonywa³.

Wys³ucha³em ksiêdza spokojnie i zada³em pytanie, w którym to 
by³o roku. Odpowiedzia³, ¿e w 1944. Nie podj¹³em dalszej 
dyskusji, ale wypowiedŸ duchownego bardzo mnie zaintrygowa³a. 
Od maja 1944 r.  s³u¿y³em bowiem w „Istrebitielnym Batalionie”, 
w³aœnie w H³uboczku Wielkim po³o¿onym w niewielkiej 
odleg³oœci od mojej rodzinnej Ihrowicy i zupe³nie o takim 
zdarzeniu nie s³ysza³em. W 1944 roku Polacy w tych okolicach 
pragnêli tylko prze¿yæ, przetrwaæ ten straszny czas. Z pewnoœci¹ na 
nikogo nie napadali. Co najwy¿ej mogli siê broniæ. Zreszt¹ tego 
zdarzenia nie zanotowa³a ¿adna znana mi kronika, czy literatura 
pamiêtnikarska dotycz¹ca województwa tarnopolskiego. 
Doszed³em do wniosku, ¿e paroch chc¹c zrównowa¿yæ 
wypowiedŸ koœcielnego pos³u¿y³ siê fa³szem, który byæ mo¿e 
zaczerpn¹³ z arsena³u k³amstw OUN-UPA. A mo¿e ktoœ 
wprowadzi³ duchownego w b³¹d?

Po wyjœciu z cerkwi podzieli³em siê z Helen¹ Ciszak, która tej 
rozmowy nie s³ysza³a, refleksj¹, ¿e mia³em przyjemnoœæ 
us³yszenia w cerkwi prawdy, do której œwi¹tynia jest powo³ana. 
Prawdê tê wypowiedzia³ Ukrainiec pamiêtaj¹cy tamte odleg³e lata. 
Miejscowi proœci ludzie doskonale wiedz¹, co wydarzy³o siê
w tych okolicach 60 lat temu i coraz czêœciej mówi¹ o tym g³oœno. 
Widocznie  przestaj¹ baæ siê nacjonalistów. Niemniej jednak 
zastanawia fakt, ¿e cerkiew prawos³awna i greckokatolicka nigdy 
nie potêpi³y zbrodni na Polakach, a nawet, jak s³ysza³em, t³umacz¹ 
i broni¹ zbrodniarzy.

Mnohaja lita w cerkwi prawos³awnej
Rozmowa z ksiêdzem prawos³awnym by³a przyjazna

i przyjemna. Prowadziliœmy j¹ w naszym polskim koœciele,

w którym obecnie mieœci siê œwi¹tynia nale¿¹ca do Prawos³awnej 
Cerkwi Kijowskiej. Naszym rozmówc¹ by³ przystojny ksi¹dz
z d³ug¹, czarn¹ jak smo³a brod¹. Powiedzia³, ¿e popiera nasze 
starania o odnowienie mogi³y ksiêdza Szczepankiewicza. Znów 
zwróci³em uwagê, ¿e jednak obok grobu ksiêdza jest zbiorowa 
mogi³a Polaków, o której nie mo¿emy zapomnieæ.

- O ksiêdzu Stanis³awie pamiêtaj¹ Ukraiñcy, bo ich leczy³
w czasie wojny i to z bardzo dobrym skutkiem – mówi³em ksiêdzu. 
- Wtedy nie by³o lekarzy ani szpitali. Starsze pokolenie Ukraiñców 
pamiêta o nim i stawia polne kwiaty na jego grobie. Polacy to 
doceniaj¹ i s¹ za to wdziêczni. Ale w³aœnie mija 60 lat od tragicznej 
œmierci ksiêdza Stanis³awa i jego parafian, których grób jest 
zrównany z ziemi¹, wiêc chcemy go odrestaurowaæ. Dot¹d nie 
pozwalano nam tego zrobiæ, mo¿e teraz w³adza w Ihrowicy
i Tarnopolu zmieni zdanie.

Po chwili namys³u ksi¹dz powiedzia³, ¿e na ka¿dej mogile 
powinien stan¹æ krzy¿, jeœli tego ¿ycz¹ sobie ludzie pamiêtaj¹cy
o zmar³ych.

- Przedstawiê wasz¹ proœbê prawos³awnym wiernym na 
dzisiejszym nabo¿eñstwie – zapewni³ nas duchowny.

W czasie trwania S³u¿by Bo¿ej ksi¹dz przedstawi³ nas jako 
delegacjê Polaków, by³ych mieszkañców Ihrowicy. Przypomnia³, 
¿e w tej œwi¹tyni byliœmy chrzczeni i przyjêliœmy pierwsz¹ 
Komuniê Œwiêt¹. Prosi³ obecnych w cerkwi o pomoc, gdy 
bêdziemy budowaæ groby.

Po zakoñczonym nabo¿eñstwie chór zaœpiewa³ nam „mnohaja 
lita” (sto lat), a my dziêkuj¹c za mi³e powitanie byliœmy bardzo 
wzruszeni. Doprawdy nie spodziewaliœmy siê tak ciep³ego 
przyjêcia. Wyraziliœmy nadziejê, ¿e ksi¹dz cerkwi prawos³awnej 
razem ze swoimi wiernymi weŸmie udzia³ w uroczystoœci 
ekumenicznej podczas poœwiêcania krzy¿a na mogile Polaków, co 
daj Bo¿e nast¹pi w 2005 roku.

W cerkwi byliœmy œwiadkami mi³ej uroczystoœci. Ksi¹dz 
poprosi³ przed wrota o³tarza odœwiêtnie ubran¹, m³od¹, ³adn¹ 
dziewczynê. Uniós³ rêce na wysokoœæ jej g³owy i modli³ siê
w intencji wejœcia dziewczyny w doros³e ¿ycie, poniewa¿ 
ukoñczy³a w³aœnie 18 lat. W czasie tej ceremonii w cerkwi 
panowa³o modlitewne skupienie. Gratuluj¹c ukoñczenia 
m³odzieñczego wieku ksi¹dz ¿yczy³ dziewczynie szczêœcia, 
powodzenia w doros³ym ¿yciu, dobrego i wiernego mê¿a,
a nastêpnie wychowania potomstwa w duchu religii prawos³awnej. 
Chór odœpiewa³ nabo¿n¹ pieœæ, a nastêpnie „mnohaja lita”. W tym 
czasie m³odzie¿ podchodzi³a z gratulacjami i kwiatami. Darowane 
wi¹zanki dziewczyna z³o¿y³a przed o³tarzem. 

Czy potrzebny by³ wyjazd na Ukrainê?
Uwa¿am, ¿e nie tylko by³ potrzebny, ale wrêcz konieczny. 

Nale¿y rozmawiaæ zarówno z osobami, które s¹ u steru w³adzy, jak 
i z ludŸmi prostymi. Zw³aszcza ci ostatni sprzyjaj¹ naszym 
staraniom o krzy¿e na polskich mogi³ach. Bardzo siê interesowali 
tym, co uda³o nam siê za³atwiæ w urzêdach i u ksiê¿y.
W rozmowach z nami podkreœlali, ¿e przez 60 lat nie mówi³o siê
w Ihrowicy tyle o tragicznej œmierci Polaków, ile po naszym 
przyjeŸdzie.

W czasie naszej wizyty na Ukrainie rozmawialiœmy tak¿e
z deputatem rejonu tarnopolskiego (radnym powiatowym), którzy 
zapewni³, ¿e na najbli¿szej sesji bêdzie domaga³ siê zezwolenia na 
prace przy polskich grobach.

Na pocz¹tku wrzeœnia 2004 r. odebra³em wiadomoœæ, która mnie 
szczerze uradowa³a. Zatelefonowa³ z Warszawy minister Andrzej 
PrzewoŸnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa, który zawiadamia³, ¿e osobiœcie jeŸdzi³ do 
gubernatora (wojewody) tarnopolskiego, który wyda³ zgodê na 
restauracjê czterech zbiorowych mogi³ Polaków: w Berezowicy 
Ma³ej, Ihrowicy, P³otyczy i Szlachciñcach, gdzie spoczywaj¹ 
prochy ofiar przeniesione z £ozowej. Polacy pochodz¹cy z tych 
czterech miejscowoœci s¹ panu ministrowi Andrzejowi 
PrzewoŸnikowi szczerze wdziêczni i przyrzekaj¹ pomoc
w organizacji budowy.
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SPORT

22 marca na hali sportowej w Koñskowoli odby³y siê Mistrzostwa 
Powiatu Pu³awskiego w Unihocu. Przyst¹pi³y do nich 4 dru¿yny 
z³o¿one z uczniów  gimnazjów, a walczy³y o puchary dyrektora 
GOK.

Jest to ma³o jeszcze znana dyscyplina sportu, ale przebieg 
rozgrywek dowodzi, ¿e bardzo lubiana przez m³odzie¿. Unihoc jest 
gr¹ zbli¿on¹ do hokeja halowego i hokeja na trawie, ale ma w³asne 
zasady. Boisko, które w tym wypadku stanowi³a pod³oga sali, 
otoczone zosta³o band¹ z ³awek szkolnych. Kolejne mecze 
rozgrywa³y 5-osobowe dru¿yny z³o¿one z dziewcz¹t i ch³opców. 
Plastikowe kije, kierowane przez zwinnych zawodników z ³atwoœci¹ 
wbija³y ma³¹ pi³eczkê do niewielkiej bramki. Ka¿dy kolejny mecz 
cechowa³a coraz wiêksza wola walki, wola zwyciêstwa, ale równie¿ 
sportowa postawa zawodników i zawodniczek. Ku wielkiej radoœci 
zwyciê¿y³a dru¿yna z Koñskowoli, wyprzedzaj¹c Gimnazjum nr 2 
(9) z Pu³aw, Górê Pu³awsk¹ i Sadurki.

Wszystkie mecze sêdziowa³ p.Wojciech Krasiñski – nauczyciel
z Koñskowoli.

W dniach 2-3 kwietnia, w Kiszyniowie -  stolicy Mo³dawii, odby³y 
siê I Miêdzynarodowe Mistrzostwa Mo³dawii Taekwondo E.T.F. Do 
Mo³dawii przyjecha³y reprezentacje z Rosji, Urainy i  ponad 30 
osobowa ekipa z Polski, m.in. z: Lublina, Piask, Œwidnika, Krakowa, 
Wyszkowa i Koñskowoli - zawodniczki reprezentuj¹ce 
Stowarzyszenie Tang Soo Do Polska – Aneta Szarawarska
i Ma³gorzata Sykut oraz Micha³ Czy¿ewski z Przysuchy, pod wodz¹ 
trenera Marcina Kostyry. Mistrzostwa by³y otwarte dla wszystkich 
styli, oprócz taekwondo (ró¿nych federacji), Tang Soo Do byli te¿ 
karatecy (shotokan, kyokushin), kick-bokserzy, a nawet zawodnik 
reprezentuj¹cy tajski boks. W sumie by³o ponad 200 uczestników.

Dla naszych zawodników Mistrzostwa te by³y zupe³nie nowym 
doœwiadczeniem, bowiem by³ to nasz pierwszy start w zawodach 
rangi europejskiej. Poza tym, zasady walki panuj¹ce na Wschodzie, 
s¹ równie¿ niekiedy zaskakuj¹ce – na przyk³ad do koñca nie 
wiedzieliœmy do jakiej grupy zostaliœmy zakwalifikowani i z kim 
bêdziemy walczyæ. Niemniej jednak, nasi reprezentanci doskonale 
zaaklimatyzowali siê w nowych zasadach i pokazali polski charakter.

Pierwszego dnia rozegrano dwie konkurencje, uk³ady 
indywidualne i uk³ady w parach. Micha³ Czy¿ewski zdoby³ br¹zowy 

medal w uk³adach indywidualnych, a Aneta Szarawarska
i Ma³gorzata Sykut srebrny  w uk³adach w parach.

W sobotê o 22 dotar³ do nas komunikat o œmierci Najwiêkszego 
Polaka. Nikt ju¿ nie cieszy³  siê ze zdobytych medali. Niektórzy
z zawodników byli w tak z³ej dyspozycji psychicznej, ¿e nie byli
w stanie wystartowaæ nastêpnego dnia. Inni zaœ swój start postanowili 
ofiarowaæ pamiêci Papie¿a.

Drugi dzieñ zawodów rozpoczêliœmy od minuty ciszy, gest ten 
zaproponowali Rosjanie. Zdecydowaliœmy, ¿e tego dnia nie bêdzie 
g³oœnego dopingu, i ¿e wyst¹pimy z czarnymi wstêgami na strojach.

Na niedzielê zaplanowano rozegranie walk. Jako pierwszy
z naszego zespo³u wyst¹pi³ Micha³. Pierwsz¹ walkê stoczy³
z zawodnikiem z Mo³dawii, któr¹ wygra³ przed czasem, ju¿
w pierwszej minucie. W pó³finale spotka³ siê z reprezentantem 
Ukrainy, któr¹ równie¿ wygra³. Dopiero w walce fina³owej po 
dogrywce uleg³ mo³dawskiemu zawodnikowi. W efekcie zdoby³ 
srebrny medal. 

Zdecydowanie najlepiej wypad³a Ma³gorzata Sykut, wygra³a 
wszystkie walki, pokonuj¹c Mo³dawiankê, Ukrainkê, a w finale 
Polkê. Pojedynek o z³oto, nasza reprezentantka stoczy³a
z utytu³owan¹ zawodniczk¹, Joann¹ Józefowicz z Lublina, 
zdobywczyni¹ m.in. z³otego medalu na Otwartych Mistrzostwach 
WTF w Berlinie w 2004 i posiadaczk¹ czarnego pasa (1 dan). 
Ma³gorzata posiada 5 gup, czyli jest w po³owie drogi do 1 dan. 
Pojedynek mimo dwu rund i dwu dogrywek nie by³ rozstrzygniêty, 
sêdziowie zdecydowali, i¿ wygrywa ta zawodniczka, która zdobêdzie 
jako pierwsza punkt. Zawodniczka z Koñskowoli po wykonaniu 
kombinacji lewy/prawy prosty, zdoby³a czyste trafienie i tym samym 
z³oty medal Mistrzostw Mo³dawii.

To nie wszystko. Na zakoñczenie zawodów, organizator wrêczy³ 
„z³ote korony” dla najlepszych zawodników Mistrzostw, wœród 
wyró¿nionych znalaz³a siê Ma³gorzata Sykut.

Nasz wyjazd by³ po³¹czony ze zwiedzaniem. W poniedzia³ek,
w drodze powrotnej, postanowiliœmy poznaæ Lwów. Byliœmy miêdzy 
innymi w s³ynnej katedrze lwowskiej, w której król Jan Kazimierz 
z³o¿y³ tzw. „œluby lwowskie” i na Cmentarzu Orl¹t.

Wyjazd nasz by³ mo¿liwy dziêki pomocy Pana Grzegorza 
Kurowskiego, który sfinansowa³ koszty podró¿y naszych 
reprezentantów. Serdecznie dziêkujemy.

Zapraszamy na www.tangsoodo.pl, mo¿na tam zobaczyæ film
z naszymi walkami oraz zdjêcia.

Ze sportowym pozdrowieniem Marcin Kostyra

Z³oto na miarê Europy

Laur zwyciêstwa dla Koñskowoli

Koñskowola gór¹

Ma³gosia mistrzyni¹

Trener Marcin Kostyra (u góry) i zawodnicy
(od lewej) Aneta, Ma³gosia i Micha³
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

JAN PAWE£ II – „Pamiêæ i to¿samoœæ.
W ¿yciu Koœcio³a nie brak wydarzeñ, które pozostawi³y 

g³êboki œlad, wyznaczaj¹c kierunki pozytywnych zmian
o wielkim znaczeniu dla teraŸniejszoœci i, miejmy nadziejê, 
dla przysz³oœci Ludu Bo¿ego. Poœród nich na pierwszym 
miejscu nale¿y wymieniæ II Sobór Watykanski (1962-1965)
i ró¿ne inicjatywy, które zrodzi³y siê jako jego konsekwencje, 
jak choæby: reforma liturgiczna, zaanga¿owanie na polu 
ekumenicznym i dialog miêdzy religiami. Jak nie doceniæ te¿ 
ca³ego dobra w wymiarze duchowym i koœcielnym, jakie 
dokonywa³o siê podczas celebracji Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000?

Szczególnym œwiadkiem tych wydarzeñ by³ papie¿ Jan 
Pawe³ II. Osobiœcie doœwiadczy³ dramatycznych
i heroicznych dziejów swojego kraju, Polski, z którym wci¹¿ 
jest zwi¹zany. W ostatnich dziesiêcioleciach by³ równie¿ 
uczestnikiem – wpierw jako ksi¹dz, potem jako biskup,
w koñcu jako papie¿ – wielu wydarzeñ w historii Europy
i ca³ego œwiata. Ta ksi¹¿ka prezentuje niektóre z jego 
doœwiadczeñ i refleksje, jakie dojrzewa³y w nim w obliczu 
ró¿norakich form z³a, wobec którego nie traci³ nigdy 
perspektywy dobra, przeœwiadczony, ¿e to ono ostatecznie 
zwyciê¿a. Dokonuj¹c przegl¹dów ró¿nych aspektów 
dzisiejszej rzeczywistoœci, Ojciec Œwiêty w cyklu „rozmów na 
prze³omie tysi¹cleci” podj¹³ refleksjê nad obecnymi 
zjawiskami w œwietle minionych dziejów, w których usi³owa³ 
odnaleŸæ korzenie tego, co teraz dokonuje siê w œwiecie, aby 
daæ wspó³czesnym, poszczególnym osobom i ca³ym ludom, 
mo¿liwoœæ obudzenia w sobie, poprzez u¿ywany powrót do 
„pamiêci”, ¿ywego poczucia w³asnej „to¿samoœci”. (fragment 
wstêpu)

Ka¿de ludzkie cierpienie, ka¿dy ból, ka¿da s³aboœæ kryje
w sobie obietnicê wyzwolenia, obietnicê radoœci: „teraz raduje 
siê w cierpieniach za was” – pisze œw. Pawe³ (Kol 1, 24). 
Odnosi siê to do ka¿dego cierpienia wywo³anego przez z³o. 
Odnosi siê to tak¿e do ogromnego z³a spo³ecznego
i politycznego, jakie wstrz¹sa wspó³czesnym œwiatem
i rozdziera go – ca³e to cierpienie jest w œwiecie równie¿ po to, 
¿eby wyzwoliæ w nas mi³oœæ, ów hojny i bezinteresowny dar
z w³asnego „ja” na rzecz tych, których dotyka cierpienie.
W mi³oœci, która ma swoje Ÿród³o w Sercu Chrystusa, jest 
nadzieja na przysz³oœæ œwiata. Chrystus jest Odkupicielem 
œwiata: „a w jego ranach jest nasze uzdrowienie” (I¿ 53, 5). Jan 
Pawe³ II

Sadurska Stanis³awa 82 Skowieszyn
Oleœkiewicz Jan 81 Nowy Po¿óg
Skwarek Zofia 80 Skowieszyn
Targoñski Marian 74 Chrz¹chówek
Wiejak Stanis³aw 74 Pulki
Mrozek Kazimiera 79 Sielce
Próchniak Franciszek 91 Sielce

Sobich Tadeusz 48 Sielce
Nakonieczny Marian 55 Sielce
Kolek Stefania 90 Sielce
£ucjanek Edward 55 Skowieszyn
Jakubczyk Alicja 72 Stok
Jasiocha Zofia 77 M³ynki
Duda Jan 74 Chrz¹chów
Emanowicz Marianna 72 Koñskowola
Zadura Henryk 77 Stara Wieœ
Rodzik Stanis³aw 75 Las Stocki
Wójcik Ryszard 62 Witowice
Sych Remigiusz 56 Koñskowola

Serdecznie zapraszamy m³odzie¿ ze szkó³ naszej Gminy do 
udzia³u w XII edycji Konkursu Wiedzy o Koñskowoli. 
Tegoroczny konkurs bêdzie przebiega³ w dwóch etapach. 
Eliminacje odbêd¹ siê w GOK w dniach 1-2 czerwca, zaœ fina³ 
konkursu bêdzie mia³ miejsce na uroczystej sesji Rady Gminy 
inauguruj¹cej obchody Dni Koñskowoli’2005, w dniu
10 czerwca 2005 r. w sali widowiskowej GOK.

I. Regulamin konkursu.
1. Uczestnikami konkursu mog¹ byæ uczniowie szko³y 

podstawowej i gimnazjum.
2. Jury odrêbnie oceni dwie kategorie wiekowe:

- szko³a podstawowa (klasy V – VI),
- gimnazjum

3. Uczestnicy w eliminacjach indywidualnie bêd¹ 
rozwi¹zywaæ zadania testowe odrêbne dla Gimnazjum
i Szko³y Podstawowej.

4. Testy eliminacyjne oceniaæ bêdzie jury przygotowuj¹ce 
zestawy pytañ.

5. W eliminacjach zostanie wy³onionych po 5 uczniów
w ka¿dej kategorii, którzy wezm¹ udzia³ w finale.

6. Fina³ odbêdzie siê na zasadach zbli¿onych do teleturnieju 
„Jeden z dziesiêciu”.

7. Stopieñ trudnoœci pytañ w finale bêdzie odrêbny dla 
ka¿dej kategorii.

8. Zwyciêzcy obu kategorii, zostan¹ nagrodzeni na 
uroczystej sesji Rady Gminy.

II. Organizacja konkursu.
1. Termin zg³aszania uczestników do konkursu up³ywa

z dniem 31 maja 2005 r. Zg³oszenia przyjmuje Gminna 
Biblioteka Publiczna w Koñskowoli, codziennie w godz. 
10.00 – 17.00.

2. Materia³y dla uczestników dostêpne s¹ w Bibliotece 
Publicznej w Koñskowoli.

3. Obowi¹zuj¹ca literatura dotyczy starej i nowej historii 
Koñskowoli, œrodowiska i ¿ycia mieszkañców (Ÿród³a 
drukowane, prasa lokalna).

4. Harmonogram imprezy :
- 1 – 2 czerwca eliminacje w GOK,
- 10 czerwca – fina³ na sesji Rady Gminy,
- wrêczenie nagród.

XII Konkurs Wiedzy

o Koñskowoli ’2005



Pod pomnikiem Jana Paw³a II w Pu³awach
p³onie wiele zniczy od Koñskowolan

Tablica na œcianie koœcio³a parafialnego
w Koñskowoli
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