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„Nadzieja dêwiga siæ w poræ ze wszystkich miejsc,
w niej úwiat, który umiera, na nowo odsùania swe ýycie.

W przestrzeni tej, w najpeùniejszym úwiata wymiarze,
JESTEÚ”

Karol Wojtyùa                                                                                        

„Nadzieja dêwiga siæ w poræ ze wszystkich miejsc,
w niej úwiat, który umiera, na nowo odsùania swe ýycie.

W przestrzeni tej, w najpeùniejszym úwiata wymiarze,
JESTEÚ”
                                                                                        Karol Wojtyùa
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Przys³owia na listopad

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI

« Jeszcze nie listopad, a liúã z drzewa opadù.

« Wszyscy Úwiæci – únieg siæ kræci, a w Zaduszki (02.11) dýdýy jak 

z struýki.

« Na dzieñ úwiætego Marcina (11.11) lepsza gæú niý zwierzyna.

« Úwiæta Katarzyna (25.11) adwent zaczyna, úwiæty Jædrzej(30.11) 

jeszcze mædrzej. 

Flora (24.XI) – imiæ pochodzenia ùaciñskiego, co znaczyùo; flos  - 
kwiat. W staroýytnym Rzymie Flora byùa boginià kwiatów i wiosny. Imiæ 
to byùo szczególnie popularne na zachodzie Europy w dobie romantyzmu. 
Spopularyzowane zostaùo dziæki Florze, bohaterce powieúci Waltera 
Scotta „Wawerlley”. Z Zachodu przyszùo do nas, choã naleýy do imion 
rzadkich, ale znane juý byùo w XIV w.(1375). Nosiùa je wtedy przeorysza 
w klasztorze Norbertanek na krakowskim Zwierzyñcu. W literaturze 
znajdujemy je w powieúci ksiæýnej Wirtemberskiej „Malwina”, gdzie 
wystæpuje piækna Florynka. W komedii J.U. Niemcewicza „Pan Nowina” 
jest nowomodna panna o imieniu Flora, wreszcie w komedii A. Fredry 
„Pan Geldhab” Florà jest nazwana córka tytuùowego bohatera.

Zdrobnienia: Florka, Florynka, Florcia.

Seweryn (8,19.XI) – imiæ mæskie utworzone od ùaciñskiego Severus, 
(Sewer). Severinus znaczyùo pierwotnie naleýàcy do Severa, pochodzàcy 

od Severa, syn Severa, zaú sam Severus (Sewer), tùumaczàc z ùaciny, 
znaczy – surowy, powaýny, ostry. W Polsce odnotowane jako Siewierzyn, 
Seweryn (1403), póêniej naleýy do imion rzadkich, nieco czæúciej 
spotykane w XIX i XX w. Imiæ to nosili m.in. Seweryn Goszczyñski (1801 
– 1876), poeta, publicysta, uczestnik powstania listopadowego, autor 
m.in. „Dziennika podróýy do Tatrów”, odkrywca Tatr dla literatury; 
Seweryn Krzemieniowski (1871- 1945), botanik, profesor uniwersytetu 
we Lwowie; Seweryn Hammer (1883-1955), filolog klasyczny, profesor 
uniwersytetu w Poznaniu i Uniwersytetu Jagielloñskiego; Seweryn Pollak 
(1907- 1987), poeta , tùumacz literatury rosyjskiej. Wspóùczeúnie znany 
nam jest Seweryn Krajewski, piosenkarz, kompozytor, czùonek zespoùu 
znanego w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych „Czerwone 
gitary”.

Zdrobnieniami tego imienia sà: Sewer, Sewerynek, Sewerek, Sewercio.

Poniýej publikujemy zdjæcie, które jest swego rodzaju 
zagadkà. Istnieje przypuszczenie, ýe zostaùo ono wykonane
w Koñskowoli w latach 30. Zwracamy siæ z wielkà proúbà do 
Czytelników o udzielenie odpowiedzi na nurtujàce pytania: 

Kiedy i gdzie zrobiono to zdjæcie? Kogo przedstawia 
fotografia? Z jakim wydarzeniem jest ono zwiàzane? Zdjæcie 
pochodzi ze zbiorów p.Roberta Polaka, a odpowiedzi na 
zadane pytania pomogà usystematyzowaã wiadomoúci na 
temat historii Koñskowoli. Informacje prosimy przekazywaã 
do redakcji Echa.

Kto, kiedy i gdzie?
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To juý bardzo dawna historia, kiedy Polska utraciùa wolnoúã. 
Trzej sàsiedzi: Rosja, Prusy i Austria zawarùy miædzy sobà sojusz
i dokonaùy rozbiorów Polski. Byùo to w 1772, 1793 i 1795 roku. 
Zanim nadszedù dla Polski upragniony dzieñ wolnoúci, 11 listopada 
1918 roku, kraj nasz znajdowaù siæ 123 lata pod zaborami. Przez 
tyle lat zaborcy próbowali narzuciã Polakom swojà kulturæ, jæzyk, 
obyczaje, religiæ. Ale dziæki patriotycznej postawie naszych 
pradziadów, najcenniejsze wartoúci zostaùy uratowane. Mimo, ýe 
Polskæ wymazano z mapy úwiata, nie wymazano jej z serc Polaków. 
Spoùeczeñstwo polskie podjæùo walkæ z wrogiem. Skutecznie 
przeciwstawiaùo siæ wynarodowieniu, zakazowi uýywania jæzyka 
polskiego, rugowaniu narodowego jæzyka z koúcioùów. Dbano, by 
dzieci mówiùy po polsku, by znaùy i przestrzegaùy polskich 
obyczajów i obrzædów. Wychowywano je w duchu patriotyzmu
i szacunku dla bohaterów narodowych.

Polacy nie mieli wolnego kraju, ale mieli polskà kulturæ, to 
dziæki niej przetrwali lata niewoli.

Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchùa wojna pomiædzy Rosjà
a Niemcami i Austrià w sercach Polaków zapùonæùa nadzieja, ýe 
nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy pañstwa zaborcze 
rozpoczæùy miædzy sobà wojnæ. Polacy musieli walczyã
w szeregach wrogich armii. Ci, którzy ýyli w zaborze rosyjskim 
zmuszeni byli strzelaã do Polaków w mundurach niemieckich
i austriackich. Wierzyli jednak, ýe walka przyniesie Polsce 
niepodlegùoúã. Szli na wojnæ wierzàc, ýe speùnià siæ ich marzenia. 
Do walki zagrzewali ýoùnierzy takýe poeci:

Rozdzieliù nas, mój bracie,
zùy los i trzyma straý.
W dwóch wrogich sobie szañcach
patrzymy sobie w twarz.

W okopach peùnych jæku,
wsùuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie
ja – wróg twój, ty – mój wróg.

A gdy mnie z dala ujrzysz
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
moskiewskà kulà strzel.
       Bo wciàý na jawie widzæ
       i co noc mi siæ úni,
       ýe ta, co nie zginæùa
       wyroúnie z naszej krwi.
Dowódca - Józef Piùsudski, uczyù ýoùnierzy zwyciæýaã oraz 

przypominaù im, ýe szala zwyciæstwa rozgrywa siæ w ich sercach,
w woli i charakterze. Darzono go szacunkiem i sùawiono
w wierszach:

Marsz. Marsz Piùsudski, Pójdziem z tobà po zwyciæstwo
Prowadê na bój krwawy. poprzez krew i znój!
Pod twoim przewodem Hej, hej komendancie,
Wejdziem do Warszawy. miùy wodzu mój.

W chwilach zwàtpienia walczàcym pomagaùy wieúci od bliskich,
o czym úwiadczy list córeczki do ojca ýoùnierza:

Tatusiu drogi i najukochañszy!
Wpierw Ciæ Najúwiætszej polecam Panience i promyk sùoñca 

posyùam najrañszy. Ýebyú Ty wiedziaù Tatusiu, jak smutno w domu 
bez Ciebie i jak bardzo êle. Jak dzieñ przechodzi w noc ciemnà, 
okrutnà, jak za serduszko coú chwyta i rwie. Jak my juý dawno 
uúmiechu nie znamy, to byú do Krysi wróciù i do mamy! Po coú, 
Tatusiu tak dùugo w tej walce. Tutaj sùoneczko wolniej siæ toczy, 
wszystkich coú boli, nawet mojej lalce – drogi Tatusiu – 
posmutniaùy oczy, a i w ogródku mniej pachnie krzew róýy, tak 
wszystko w smutku wlecze siæ i dùuýy!

Dùugo bym jeszcze po papierze biaùym kreúliùa sùowa mà ràczkà 

W ho‡ dzie NIEPODLEG£ EJ

niewprawnà. Tatusiu, dziú siæ twa Krysia nie smuci, bo Tatuú list ten 
przeczyta i wróci.

11 listopada 1918 roku Niemcy podpisaùy kapitulacjæ. Nastàpiù 
koniec wojny. Dzieñ ten pozostaù w pamiæci tamtego pokolenia, 
jako jedno z najpiækniejszych wspomnieñ. O wolnà Polskæ trzeba 
byùo jeszcze toczyã boje, ale byùy to boje zwyciæskie.

Powyýszy tekst to fragmenty widowiska sùowno-muzycznego 
wykonanego przez uczniów Gimnazjum w Koñskowoli w dniu 
Úwiæta Niepodlegùoúci na patriotycznej uroczystoúci gminnej. 
Widowisko zostaùo przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: 
Haliny Mrozek, Agnieszki Franczak-Paã, Henryki Zubrzyckiej
i Pawùa Pytlaka. Uroczystoúã rozpoczæto Mszà úw. w koúciele 

parafialnym w intencji Ojczyzny, a kontynuowano w Gminnym 
Oúrodku Kultury. Wziæli w niej udziaù przedstawiciele parlamentu, 
Zarzàdu Powiatu, wùadz samorzàdowych oraz liczna grupa 
mieszkañców. Obydwie czæúci uroczystoúci uúwietniùy poczty 
sztandarowe - Zespoùu Szkóù w Koñskowoli i Ochotniczej Straýy 
Poýarnej oraz orkiestra dæta pod kierunkiem kapelmistrza Mariana 
Stankiewicza, która swym koncertem zùoýyùa równieý hoùd 
NIEPODLEGÙEJ OJCZYÊNIE.

B.F.

Wspomnienia przy ognisku

 Przybyli u³ani pod okienko

Popisowy numer orkiestry
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Polskie cmentarze, to biaùe cmentarze.
Brzozy w poúpiechu ciosane na krzyýe,
gdy úwit nie gasnàù, tràbka jeszcze 

graùa.
Pod heùmem ciàgle nie uúpiona ziemia.
I w grobach sprawa wciàý nieutulona.
P o l s k i e  c m e n t a r z e ,  t o  b i a ù e  

cmentarze.(…)
Zbigniew Jerzyna

Na naszym cmentarzu parafialnym 
spoczywajà nieznani ýoùnierze Wojska 
Polskiego. Kim byli? W jakich 
okolicznoúciach zginæli? Dlaczego sà 
bezimienni? To tylko kilka pytañ, które 
zadajæ sobie od wielu lat, kiedy
w procesji w dniu Wszystkich Úwiætych 
stajæ nad ich mogiùami. To wszystko nie 
dawaùo mi spokoju. O polegùych 
ýoùnierzy pytaùem wielu ludzi. Czas 
zrobiù swoje, niektórzy zapomnieli juý
o tamtych wydarzeniach, inni zajæli siæ 
swoimi sprawami, a wielu úwiadków tamtych dni odeszùo do 
wiecznoúci.

Nadzieja na wyjaúnienie tej sprawy zabùysùa po rozmowie
z puùkownikiem Wojska Polskiego, Edwardem Samorkiem, 
urodzonym w Witowicach, a zamieszkaùym w Warszawie. Pan 
puùkownik jest absolwentem Wyýszej Oficerskiej Szkoùy 
Ùàcznoúci Radiowej w Zgierzu i Wojskowej Akademii 
Technicznej. Puùkownik Samorek dotarù do archiwów WP i we 
wrzeúniu tego roku, za zgodà Ministerstwa Obrony Narodowej, 
otrzymaùem wszystkie niezbædne informacje, jakie zachowaùy 
siæ o akcji pod Witowicami w archiwum wojskowym
w Warszawie. Zachowaùa siæ miædzy innymi mapa przejazdu 
ýoùnierzy z Lublina do Koñskowoli oraz zdjæcia ýoùnierzy 
podczas akcji bojowej. 

Byùa niedziela 17 wrzeúnia 1939 roku, godzina 13.00. 
Ýoùnierze Wojska Polskiego w sile 8 osób Druýyny Kolarskiej 
Zwiadu, wywodzàcej siæ z Armii „Lublin”, dowodzonej przez 
generaùa Piskora, jechali na rowerach trasà Lublin – Naùæczów – 
Wàwolnica – Klementowice. Ich celem byùa lokalizacja wojsk 
niemieckich. Przez las dojechali do szosy lubelskiej. Na 
zakræcie tej szosy, przy mostku przepustowym, zorganizowali 
okoùo 30 minutowy odpoczynek, po czym ruszyli w kierunku 
Koñskowoli. Byli uzbrojeni w broñ maszynowà a na gùowach 
mieli heùmy francuskie. W odlegùoúci 2 kilometrów od 
Koñskowoli napotkali samochód ciæýarowy z wojskiem 
niemieckim jadàcy w kierunku Kurowa. Z odlegùoúci okoùo 100 
metrów kolarska druýyna ýoùnierzy WP otworzyùa ogieñ z broni 
maszynowej. Samochód zostaù uszkodzony. Ýoùnierze 
niemieccy zaczæli siæ wycofywaã z pola walki rowem
w kierunku Koñskowoli dajàc jednoczeúnie sygnaù o pomoc. 
Byli zabici i ranni. Niezwùocznie nadeszùa pomoc w sile dwóch 
samochodów pancernych. Polskim ýoùnierzom koñczyùa siæ 
amunicja, wówczas dwóch z nich, stosujàc unik taktyczny, 
wycofaùo siæ. Ten unik okazaù siæ zbawienny – przeýyli. 
Skierowali siæ w kierunku Pulek i Chrzàchówka.

Jeden z samochodów pancernych z Niemcami okràýyù 
walczàcych od poùudnia, od strony Poýoga. Siùa ognia z broni 
maszynowej nieprzyjaciela byùa tak silna z obu stron, ýe nie byùo 
ýadnych szans na przeýycie.

Na podkreúlenie zasùuguje fakt, ýe napotkani przez zwiad WP 
okoliczni mieszkañcy ostrzegali ich, ýe w Koñskowoli sà juý 

Niemcy, którzy przekroczyli Wisùæ pomiædzy Puùawami
a Dæblinem. Padùa wówczas odpowiedê: „Musimy ich 
zobaczyã”.

Po stoczonej walce Niemcy zabrali broñ i rowery,
a nastæpnego dnia, tj. 18 wrzeúnia, wykopali zbiorowy grób od 
poùudniowej strony szosy i zasypali ziemià ciaùa szeúciu 
zabitych ýoùnierzy. Na podstawie wyszukanych dokumentów 
polegùych, na poprzecznej desce umieúcili ich nazwiska. Po 
okoùo trzech tygodniach nastàpiùa ekshumacja ýoùnierskich 
zwùok pod nadzorem soùtysa z Witowic, pana Jana Sykuta. 
Zorganizowano wóz z Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego
w Koñskowoli, przy pomocy którego przewieziono zwùoki 
szeúciu ýoùnierzy na cmentarz parafialny w Koñskowoli, gdzie 
zostali pochowani. Na grobach umieszczono krzyýe drewniane
z tabliczkami, na których wypisano imiona  i nazwiska 
polegùych.

Podczas tej ekshumacji wyszukano dowódcæ druýyny zwiadu, 
który pochodziù z Warszawy. Andrzej Sykut, brat soùtysa, 
plutonowy WP z Modlina, nawiàzaù kontakt z ýonà polegùego 
dowódcy. Jego zwùoki zostaùy niezwùocznie zabrane do 
Warszawy.

Z upùywem czasu tabliczki na grobach staùy siæ nieczytelne,
a leýàcy w nich ýoùnierze uznani za nieznanych.

Ale na naszym cmentarzu (przy alei pod pùotem od ulicy 
Poýowskiej) jest 9 grobów nieznanych ýoùnierzy. Skàd siæ 
wziæùy jeszcze 4? Otóý, obok ýoùnierzy zwiadu z Armii 
„Lublin”, w 1944 roku  pochowano czterech ýoùnierzy 
polegùych przy nieudanym forsowaniu Wisùy na wysokoúci 
Goùæbia.

Obecnie na tablicy przy mogiùach widnieje napis „Nieznani 
ýoùnierze WP polegli w obronie kraju 17.IX.1939 r. pod 
Witowicami”. To nie stanowi peùnej prawdy, bowiem 4 z nich 
polegùo w 1944 roku.

Bardziej odpowiednim okreúleniem tego bohaterskiego czynu 
byùby napis, ýe polegli w obronie Ojczyzny, ich Ojczyzny, ale
i Ojczyzny naszych praojców, rodziców i naszej. Dla mnie sà 
bohaterami w mojej Maùej Ojczyênie, gdzie ýyjæ i pracujæ i gdzie 
obok Nich spoczywajà moi najbliýsi. Wszyscy jesteúmy winni 
Im pamiæã i modlitwæ. Chwaùa bohaterom jest wieczna, a Oni 
takimi byli.

Stanisùaw Ãwikùa z Poýoga

Czy napewno nieznani?
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Listopad to czas zadumy i refleksji. Kiedy stajemy przy 
grobach naszych bliskich, z mocà odzywajà siæ w nas pytania, 
nad którymi, pædzàc wciàý w wirze codziennych spraw, nie 
mamy czasu siæ zastanawiaã. A moýe teý trochæ boimy siæ tych 
egzystencjalnych pytañ?!

Zastanawiamy siæ: jaki jest cel i sens ýycia czùowieka? 
Czemu jest ono nieraz tak krótkie? Dlaczego tak czæsto bywa 
naznaczone cierpieniem?! Nastæpnie pytamy o los tych, 
którzy skoñczyli czas doczesnej pielgrzymki. Czy cieszà siæ 
radoúcià ýycia w niebie z Maryjà, anioùami, úwiætymi? Czy 
jeszcze doznajà oczyszczenia i potrzebujà naszej modlitewnej 
pomocy? Czy zostaùy im odpuszczone winy, bo w ýyciu na 
ziemi powaýnie pobùàdzili?

Wspominamy róýne chwile, które razem przeýyliúmy. Te 
radosne i te ... Ile razy ýaùujemy, ýe kochaliúmy zbyt maùo, ýe 
mogliúmy okazaã wiæcej serca, ýyczliwoúci ... Najtrudniej jest 
chyba wtedy, gdy nie zdàýyliúmy siæ z kimú pojednaã.

Jednak najbardziej przejmujàce sà pytania, które stawiamy 
odnoúnie nas samych. Wiemy, ýe kaýdy jest tu na ziemi tylko 
pielgrzymem, ale jak trudno myúleã o wùasnym odejúciu. 
Kiedy to bædzie? Czy bædæ gotowy (pod róýnymi wzglædami)? 
Czy usùyszæ wtedy „Pójdêcie bùogosùawieni do domu Ojca, 
tam jest przygotowane dla was miejsce”?

Szukajàc odpowiedzi na powyýsze pytania, warto siægnàã 
do drugiej z kolei encykliki Ojca úw. Jana Pawùa II
pt. „DIVES IN MISERICORDIA” czyli o Boýym 
miùosierdziu (z 30. XI. 1980 r.). Pryzmat prawdy o Boýym 
miùosierdziu ukazuje we wùaúciwej perspektywie ýycie 
doczesne i przyszùe czùowieka.

Odwoùujàc siæ do historii Izraela, Jan Paweù II wyjaúnia, ýe 
„miùosierdzie oznacza szczególnà potægæ miùoúci, która jest 
wiæksza niý grzech i niewiernoúci ludu”. Bóg bowiem miùuje 
nas „miùoúcià szczególnego wybrania, podobnà do miùoúci 
oblubieñczej i dlatego przebacza winy, przebaczy nawet 
zdrady i niewiernoúci. Jeúli spotka siæ z pokutà, prawdziwym 
nawróceniem, przywróci swój lud do ùaski”.

„Bóg bowiem nie brzydzi siæ niczym, co stworzyù”. Te 
sùowa dodajà nam nadziei i otuchy, gdy odkrywamy, ýe 
jesteúmy tymi, którzy, jak marnotrawny syn, roztrwonili dobro 
otrzymane od Ojca i dopuszczaliúmy siæ róýnorakiego zùa. 
Ojciec úw. wyjaúniajàc przypowieúã, wskazuje, ýe 
najwiækszym dramatem syna byùa utrata przez niego 
najwiækszego dobra jakim jest godnoúã bycia synem w domu 
ojca, godnoúã bycia dzieckiem Boýym. „Nædzà czùowieka jest 
jego grzech”.

Kiedy syn wraca, Ojciec, wierny swojemu ojcostwu, cieszy 
siæ ogromnie, bo jest „úwiadom, ýe ocalone zostaùo zasadnicze 
dobro: dobro czùowieczeñstwa syna. Wprawdzie zmarnowaù 
majàtek, ale czùowieczeñstwo ocalaùo. Co wiæcej zostaùo ono 
jakby odnalezione na nowo”.

Tym dobrem odnalezionym, jest równieý powrót syna do 
prawdy o sobie. Wie on, ýe „nie ma prawa do niczego wiæcej 
jak do stanu najemnika w domu ojca” i jest gotów przyjàã to 
upokorzenie i wstyd. Bez uznania wùasnej nædzy nie mógùby 
doúwiadczyã miùosiernej miùoúci Ojca, która jest „zdolna do 
pochylenia siæ nad kaýdà ludzkà nædzà, nade wszystko zaú nad 

„Bóg mi³osierny daje odkupienie...”
Jana Paw³a II orêdzie na listopadowe dni

nædzà moralnà, nad grzechem. Kiedy zaú to czyni ów, który 
doznaje miùosierdzia, nie czuje siæ poniýony, ale odnaleziony
i dowartoúciowany”.

„Nieskoñczona wiæc i niewyczerpana jest gotowoúã i moc 
przebaczania. Ýaden grzech ludzki nie przewyýsza tej mocy, 
ani jej nie ogranicza. Ograniczyã jà moýe tylko od strony 
czùowieka brak dobrej woli, brak gotowoúci nawrócenia, czyli 
pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec ùaski i prawdy,
a zwùaszcza wobec úwiadectwa krzyýa i zmartwychwstania 
Chrystusa”. Moýemy wiæc z ufnoúcià przyjúã do zdrojów 
miùosierdzia.

Jan Paweù II zwraca uwagæ, ýe miùosierdzie nie jest tak, jak 
nam siæ czæsto wydaje, stosunkiem nierównoúci: lepszy-
gorszy. „Relacja miùosierdzia opiera siæ na wspólnym 
przeýyciu tego dobra, jakim jest czùowiek, na wspólnym 
doúwiadczeniu tej godnoúci, jaka jest mu wùaúciwa”. 
Miùosierdzie jest wiæc „podnoszeniem w góræ”, 
„wydobywaniem dobra spod wszelkich nawarstwieñ zùa, 
które jest w úwiecie i w czùowieku”. Ojciec Úwiæty zachæca 
nas: „Nie daj siæ zwyciæýyã zùu, ale zùo dobrem zwyciæýaj”.
W czasie liturgii usùyszymy w tych dniach Ewangeliæ o Sàdzie 
Ostatecznym, kiedy to Bóg Ojciec powie: „Pójdêcie 
bùogosùawieni” i zapyta, czy byliúmy miùosierni, czy „jedni 
drugich brzemiona nosiliúmy”.

Papieý przypomina nam, ýe „owa miùoúã miùosierna jest 
szczególnie nieodzowna w stosunkach pomiædzy 
najbliýszymi, pomiædzy rodzicami i dzieãmi, pomiædzy 
przyjac ió ùmi ,  jes t  n ieodzowna w wychowaniu
i duszpasterstwie”.

Úwiat nasz stanie siæ bardziej ludzki, „gdy we wzajemne 
stosunki, które ksztaùtujà jego moralne oblicze wprowadzimy 
moment przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii. 
Przebaczenie úwiadczy o tym, ýe w úwiecie jest obecna 
miùoúã potæýniejsza niý grzech”. Przebaczenie nie jest ùatwe, 
ale pamiætajmy, ýe kto przebacza, ten równieý doznaje 
przebaczenia.

Jan Paweù II zachæca nas, abyúmy oczyszczali nasze 
dziaùania i ich intencje oraz pamiætali, ýe sà one naprawdæ 
aktem miùoúci miùosiernej wtedy, gdy úwiadczàc je mamy 
gùæbokie poczucie, iý równoczeúnie doznajemy obdarowania. 
„Ten, kto daje – daje tym bardziej, gdy równoczeúnie czuje siæ 
obdarowany przez tego, który przyjmuje jego dar; ten zaú, kto 
umie przyjàã ze úwiadomoúcià, ýe i on przyjmujàc, úwiadczy 
dobro, ze swej strony sùuýy wielkiej godnoúci osoby, która 
najgùæbiej moýe jednoczyã ludzi ze sobà”.

Stajàc nad grobami, popatrzmy na krzyý. Jak nas zapewnia 
Papieý, jest on znakiem zapowiadajàcym „nowe niebo i nowà 
ziemiæ”, kiedy „Bóg otrze z ich oczu wszelkà ùzæ, a úmierci 
juý odtàd nie bædzie, ani ýaùoby, ni krzyku, ni trudu”. „Dopiero 
w ostatecznym speùnieniu i odnowieniu úwiata miùoúã we 
wszystkich wybranych przezwyciæýy te najgùæbsze êródùa zùa, 
przynoszàc jako owoc ostatecznie dojrzaùy Królestwo ýycia
i úwiætoúci, i chwalebnej nieúmiertelnoúci”.

Zachæcam do lektury caùej Encykliki.

Anna Kaczmarska
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W latach 1964-1976 prezesem 
Ogniska ZNP w Koñskowoli byùa kol. 
Krystyna Sykut.  Byù to czas 
szczególnie trudny w dziaùalnoúci 
zwiàzku. Sytuacja polityczna pañstwa 
narzucaùa pewne tendencje okreúlajàce 
úciú le  cele .  W dalszym ciàgu 

organizowano caùodzienne konferencje poúwiæcone tematyce 
ksztaùcenia zawodowego i sprawom bytowym nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsùugi placówek oúwiatowych
w tutejszej gminie.

Obowiàzkowa teý byùa tematyka ideologiczna. Kaýdà 
konferencjæ przygotowywaùa inna szkoùa. Zwykle 
odczytywany byù referat wiodàcy. Nastæpnie czùonkowie 
zwiàzku dzielili siæ swoimi opiniami z przeczytanych 
artykuùów prasowych dotyczàcych waýniejszych wydarzeñ
w kraju i na úwiecie, a na tym tle stanu polskiej oúwiaty.

W czasie trwania kadencji kol. prezes Krystyny Sykut 
poruszano wiele znaczàcych zagadnieñ, np.: sposoby 
ksztaùcenia i doskonalenia nauczycieli; odznaczenia
i wyróýnienia zasùuýonych nauczycieli; racjonalne 
wykorzystanie funduszu zakùadowego; sprawy bytowe 
nauczycieli czynnych i emerytów w úrodowisku wiejskim; rola 
spoùecznego inspektora pracy w placówkach oúwiatowych; 
sprawy BHP i higieny pracy w szkoùach i przedszkolach.

Zwykle w zebraniach uczestniczyli zaproszeni 
przedstawiciele wùadz oúwiatowych i zwiàzkowych. Wówczas 
nastàpiùy zmiany organizacyjne. 21.08.1975 r. w miejsce 
Ogniska ZNP powoùano Radæ Zakùadowà, która istniaùa do 
21.11.1980 r. Funkcjæ prezesa peùniùa wówczas kol. Danuta 
Lubawa, dyrektor Pañstwowego Przedszkola w Koñskowoli. 
Rada Zakùadowa liczyùa 110 czùonków w tym 6-cioro 
emerytów. Wtedy Zwiàzek realizowaù zadania sùuýàce 
dalszemu rozwojowi nauki i oúwiaty, przebudowie systemu 
edukac j i  narodowej  i  narzuconemu u t rwalan iu  
socjalistycznego charakteru wychowania dzieci i mùodzieýy. 
Na konferencjach pedagogicznych zostaùy przeprowadzone 
dyskusje na temat metod obywatelskiej edukacji mùodzieýy
w úwietle programu partii. Doskonalono bazæ dydaktycznà
i warunki pracy nauczycieli. Organizowano wyjazdy na 
spektakle teatralne, seanse filmowe i koncerty. Sporzàdzono 
bilanse potrzeb mieszkaniowych pracowników oúwiaty. 
Zakupywano skierowania na wczasy i kolonie letnie dla dzieci 
nauczycielskich. Wypùacano zasiùki z tytuùu urodzenia dziecka 
i zgonu czùonka rodziny. Organizowano zabawy choinkowe
i andrzejkowe, a uzyskiwane úrodki przeznaczano na cele 
socjalne dla dzieci i pracowników oúwiaty. Czuwano nad 
prawidùowym wykorzystaniem Funduszu Rady Zakùadowej na 
poratowanie zdrowia pracowników.

W 1980 r. nastæpuje podziaù ZNP na dwie grupy. Wiækszoúã 
nauczycieli zapisuje siæ do NSZZ „Solidarnoúã”, reszta 
pozostaje w ZNP. W 1981 r. nastæpuje czasowe zawieszenie 
dziaùalnoúci obu tych zwiàzków. To najbardziej dramatyczny 
okres w ýyciu wszystkich czùonków ZNP.

Dopiero 11.04.1983 r. powoùany zostaù Komitet 
Zaùoýycielski ZNP pod przewodnictwem kol. Sùawomira 
Skwarka,  k tóry  dokonaù  czynnoúci  zwiàzanych
z zarejestrowaniem w Sàdzie Wojewódzkim w Lublinie 
nowego Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego. Zarejestrowany 
zwiàzek rozpoczàù swojà dziaùalnoúã 19.09.1983 r. Prezesem 

Oddziaùu z siedzibà w Koñskowoli zostaù kol. Sùawomir 
Skwarek. Na spotkaniach czùonków opiniowano przydziaù 
poýyczek z Funduszu Pomocy Kredytowej, proponowano 
zmiany w Karcie Nauczyciela.

W latach 1986-1990 funkcjæ Prezesa Oddziaùu ZNP 
sprawowaùa kol. Zofia Stæpieñ. Dziaùalnoúã Zwiàzku powoli 
stabilizowaùa siæ i rozwijaùa, poczàtkowo w trudnych 
warunkach, a nastæpnie w warunkach sprzyjajàcych 
twórczej pracy, stawaùa siæ systematyczna i dynamiczna. 
Organizowano Rejonowe Konferencje Pedagogiczne. 
Udzielano wszechstronnej pomocy emerytom, rencistom
i ich rodzinom w zaùatwianiu wniosków sanatoryjnych oraz 
na wczasy profilaktyczne i wypoczynkowe. Dopùacano do 
wczasów turystycznych i stacjonarnych. Organizowano 
specjalne poýegnania pracowników, czùonków ZNP 
odchodzàcych na emeryturæ.

Dziæki staraniom Zarzàdu Oddziaùu – Zwiàzek w 1988 r. 
uzyskaù samodzielne pomieszczenie na swojà dziaùalnoúã
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Koñskowoli — w budynku 
administracji. Na przestrzeni wielu lat dziaùalnoúci Zwiàzek 
Nauczycielstwa Polskiego na swych posiedzeniach 
rozpatrywaù wiele tematów nurtujàcych úrodowisko 
oúwiatowe.

17.05.1990 r. prezesem Oddziaùu ZNP zostaùa kol. 
Krystyna Figiel. Okres peùnienia tej funkcji przez koleýankæ 
byù zbyt krótki ze wzglædu na jej stan zdrowia. Pracami 
zwiàzkowymi kierowaùa zastæpca prezesa kol. Krystyna 
Zlot.

W roku 1992 rozpoczæùa siæ akcja strajkowa czùonków 
ZNP w zwiàzku z projektem reformy oúwiaty
i wynikajàcymi z tego zagroýeniami dla szkóù
i pracowników placówek oúwiatowych. Zwiàzek nasz 
podjàù uchwaùæ o przystàpieniu do Strajku Ogólnopolskiego 
– i w dniu 28.02.1992 r. oflagowano obiekty oúwiatowe 
flagami zwiàzkowymi. Rozpropagowano plakaty 
informujàce o przyczynach strajku. 7-16.V.1992 r. nasz 
Zwiàzek byù uczestnikiem „Czarnej Dekady Polskiej 
Szkoùy” – oflagowujàc budynki flagami ZNP z czarnà 
wstàýkà.

07 maja 1992 r. nastæpuje referendum z pracownikami 
oúwiaty w gminie odnoúnie zgody na zmiany w Karcie 
Nauczyciela. 12-14.X.1992 r. protest przeciwko 
oszczædzaniu na oúwiacie i zmianom w Karcie Nauczyciela. 
Rok 1993 to okres kontynuowania akcji protestacyjnej 
przeciwko zmianom w oúwiacie na niekorzyúã szkóù
i nauczycieli. Dokument MEN „Dobra i Nowoczesna 
Szkoùa” przekazano do Sejmu bez konsultacji Zwiàzku. Stàd 
referendum w sprawie udziaùu w strajku ogólnopolskim. 
Wszyscy pracownicy oúwiaty z naszej gminy w drodze 
gùosowania zdecydowali siæ przystàpiã do strajku.
22 kwietnia 1993 r. odbyù siæ ogólnopolski strajk 
pracowników oúwiaty ýàdajàcy: dla oúwiaty – naleýytego 
miejsca w polityce pañstwa; dla szkóù – úrodków 
finansowych na peùnà realizacjæ ich zadañ dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuñczych; dla dzieci i mùodzieýy – 
równych szans edukacyjnych, opieki zdrowotnej i socjalnej; 
dla nauczycieli i pracowników oúwiaty – godnych 
warunków ýycia.

Opracowaù Zarzàd Oddziaùu ZNP w Koñskowoli
pod kier. Danuty  Sadurskiej i Kazimiery Ambroýkiewicz

Monografia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Oddziaù w Koñskowoli 1957 – 2005

Czæúã II – lata 1964-1994



badawczego, zùoýony m.in. z archeologów, historyków, 
historyków sztuki, architektów, antropologów czy 
mikrobiologów. W zespole tym pracowaã bædà m.in. dr Anna 
Dràýkowska i dr Maùgorzata Grupa, które zamierzajà oprzeã 
swoje prace habilitacyjne o doúwiadczenia wyniesione z prac
w Koñskowoli. Nadzór nad pracami archeologicznymi obejmie 
Rafaù Niedêwiadek, który kierowaù takimi dziaùaniami
w Archikatedrze Lubelskiej. Szczególnie cieszy fakt, ýe w tym 
projekcie uczestniczyù bædzie – mimo licznych obowiàzków 
sùuýbowych –  dr Adam Soãko, Dyrektor Naukowy Muzeum 

Narodowego w Poznaniu, któremu zawdziæczamy juý 
„odkrycie” zamku-dworu Tæczyñskich i rzeczywistego 
znaczenia krypty póùnocnej. Opinie tych naukowców stanowiã 
bædà zaùàczniki do wniosku o dotacjæ Ministra Kultury na 
przeprowadzenie wyýej opisanych badañ.

Przemysùaw Pytlak

W paêdzierniku goúciliúmy w Koñskowoli dr Annæ 
Dràýkowskà oraz dr Maùgorzatæ Grupæ z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Mikoùaja Kopernika w Toruniu, specjalizujàce 
siæ w konserwacji zabytków archeologicznych. Obydwie panie 
uczestniczyùy w konserwacji przedmiotów wydobytych
z mogiù polskich oficerów w Katyniu i Charkowie (dr 
Maùgorzata Grupa za te prace w 2001 r. zostaùa odznaczona 
przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyýem Zasùugi) oraz 
prowadziùy konserwacjæ strojów pochodzàcych z krypt 
Archikatedry Lubelskiej. Za te ostatnie prace panie zostaùy 
uhonorowane nagrodà Unii Europejskiej w kategorii „Ochrona 
Dziedzictwa Kulturowego”. W 2004 r. Minister Kultury 
przyznaù im – w uznaniu ich dziaùalnoúci – Nagrodæ Specjalnà.

Panie kostiumolog, poinformowane o odkryciach w krypcie 
póùnocnej naszego koúcioùa parafialnego przez archeologa, 
Rafaùa Niedêwiadka, przyjechaùy do Koñskowoli celem 
bliýszego zapoznania siæ z poczynionymi przez nas 
ustaleniami. Wizytacja krypty Lubomirskiej, analiza zdjæã 
wykonanych w krypcie póùnocnej oraz fragmentów 
pochodzàcych z niej i zabezpieczonych tkanin pozwoliùa im na 
sformuùowanie wniosku, ýe znajdujàce siæ w kryptach naszego 
koúcioùa szaty skùadajà siæ na wyjàtkowy i unikalny w skali 
Polski i Europy zespóù odzieýy grobowej z XVII i XVIII wieku. 

Jednym z celów Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego „Fara Koñskowolska” jest udostæpnienie 
zwiedzajàcym takýe i niezwykùych krypt naszej úwiàtyni, 
kryjàcych wiele úladów dawnej úwietnoúci naszej 
miejscowoúci. Ýeby tak siæ staùo, potrzebne sà lata badañ.

Planowane jest powstanie interdyscyplinarnego zespoùu 
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Powitanie

Po¿egnanie

Krypty
w dobrych rêkach

Zapewne wielu z nas zastanawia siê nad tym, 
co oznacza tabliczka zapisem POLA NADZIEI, 
która pojawi³a siê na trawniku przed koœcio³em. 
Otó¿, jest to znak ogólnopolskiej kampanii 
prowadzonej przez hospicja i znaczy, ¿e w tym 
miejscu zosta³y posadzone ¿onkile. ¯onkile s¹ 
miêdzynarodowym symbolem nadziei.  
Przypominaj¹ o ludziach cierpi¹cych, 
oczekuj¹cych pomocy i opieki w trudnym 
okresie odchodzenia z tego œwiata. Wiosn¹, 
kiedy ¿onkile kwitn¹, zbierane s¹ datki na 
hospicja, a ka¿dy darczyñca otrzymuje kwiat 
symbol. Kampania, która w Polsce prowadzona 
jest ju¿ po raz czwarty, zosta³a zainicjowana
w 1997 roku przez brytyjsk¹ organizacjê Marie 
Curie Cancare Care. Celem programu POLA 
NADZIEI jest szerzenie idei hospicyjnej, 
pozyskiwanie funduszy na prowadzon¹ opiekê 
dla terminalnie chorych, uwra¿liwienie 
spo³eczeñstwa na potrzeby chorych i mo¿liwoœæ 
niesienia pomocy. Kampania rozpoczyna siê 
jesieni¹. Wówczas w miejscach publicznych, na 
polach lub klombach, sadzone s¹ cebulki ¿onkili. 
G³ówna czêœæ programu przypada na wiosnê, na 
okres kwitnienia, wtedy to hospicja pozyskuj¹ 
œrodki finansowe na prowadzenie opieki. W tym 
roku do kampanii przyst¹pi³o Hospicjum
w Pu³awach,  k tóre  w porozumieniu
z wójtem gminy i ksiêdzem proboszczem, 
za³o¿y³o kwietnik w Koñskowoli.

B.F.

POLA NADZIEI

Dr Ma³gorzata Grupa i Rafa³ NiedŸwiadek w krypcie Lubomirskiej

Wystawa fotograficzna
I jeúli kto nie widzi – to mu w oczy úwieciã,
I tych co nie tæsknià – tæsknoty nauczyã,
Tym co nie chcà pamiætaã – pamiæcià 

dokuczaã.

Gminny Oúrodek Kultury w Koñskowoli 
zaprasza na wystawæ fotograficznà Teresy 
Orùowskiej  pt .  „Koñskowolskie  
cmentarze”, która czynna jest przez caùy 
listopad od poniedziaùku do soboty
w godzinach pracy GOK-u.

Mikoùajki
Jest taki dzieñ w roku, w którym 

obdarowujemy siæ wzajemnie prezentami. 
To dzieñ Úwiætego Mikoùaja. Szkolne Koùo 
Teatralne Gimnazjum przy Zespole Szkóù 
im. H. Sienkiewicza w Koñskowoli we 
wspóùpracy z Gminnym Oúrodkiem 
Kultury w Koñskowoli przygotowaùo dla 
wszystkich dzieci prezent w postaci 
przedstawienia pt. „Ksiæýniczka na 
ziarnku grochu”, którego scenariusz 
oparty zostaù na baúni Andersena. Spektakle 
w wykonaniu gimnazjalistów odbædà siæ
8 i 9 grudnia b.r. na scenie GOK-u. 
Z a c h æ t à  n i e c h  b æ d z i e  f r a g m e n t
z przedstawienia:

Powiem wam coú w sekrecie
Byù sobie raz król na úwiecie.
Przy królu byùa królowa,
A przy niej syn – pusta gùowa.
Król stale spaù i chrapaù,
Do pracy miaù maùy zapaù,
Syn byù podobny do króla,
Po úwiecie szerokim hulaù,
A czego szukaù na úwiecie,
O tym siæ z bajki dowiecie.
Na poszukiwania zapraszamy wiæc 

wszystkie dzieci.

Dzieñ Starszego Czùowieka
To úwiæto, ogùoszone przez ONZ w 1982 

roku, jest okazjà do spotkania siæ duýej 
grupy naszego spoùeczeñstwa i przekazania 
informacji na nurtujàce seniorów tematy. 
Ale zawiera równieý gùæbsze przesùanie – 
zwrócenie uwagi spoùeczeñstwa na ludzi 
starszych i wyraýenie uznania za ich pracæ
i postawæ. Bo niewàtpliwie zasùugujà na to.

Miejscowi seniorzy spotkajà siæ
20 listopada. W programie:

9.00 – Msza úw. w koúciele parafialnym
10.30 – Uroczystoúci w Gminnym 

Oúrodku Kultury (czæúã oficjalna, wystæpy 
zespoùów artystycznych, spotkanie 
towarzyskie)

Anonse kulturalne



Na poczà tku  l i s topada  
przypominamy sobie o trzech 

úwiætych – Hubercie, Marcinie
i Eustachym. Hubert i Eustachy 

zajmowali siæ myúlistwem, natomiast 
dzieñ imienin Marcina jest symbolicznym dniem zamierania 
ýycia w przyrodzie.

Hubertowiny
Úwiæty Hubert byù synem ksiæcia Akwitanii. Ýyù w latach 

656-727. Byù zapalonym myúliwym. Ýycie jego odmieniùo siæ 
w Wielki Piàtek, kiedy to bædàc na polowaniu ujrzaù
w krzakach jelenia z pùonàcym krzyýem miædzy rogami. 
Zwierz ludzkim gùosem zgromiù myúliwego za 
nieuszanowanie úwiæta i wyniszczanie zwierzyny bez 
potrzeby. Hubertem wstrzàsnæùo widzenie – padù na kolana
i úlubowaù sùuýbæ Bogu. W jednej chwili z wielkiego 
úwiatowca staù siæ pustelnikiem. Legenda gùosi, ýe ukryù siæ
w lesie i wiódù pustelnicze ýycie. 
W roku 708 zostaù biskupem
w Liege. W sto lat póêniej zostaù 
kanonizowany. Jego úwiæto 
koúcióù obchodzi 3 listopada.
W caùej Europie sezon ùowiecki 
rozpoczyna siæ polowaniem
w dniu úwiætego Huberta. To 
úwiæto zapoczàtkowali ardeñscy 
myúliwi, którzy urzàdzali wielkie 
ùowy na jelenie i  wùaúnie
3 listopada uroczyúcie dziækowali 
Bogu za udane polowanie. 
Skùadali w darze klasztorom 
pierwszà i dziesiàtà sztukæ
z upolowanej zwierzyny. U nas 
kult úwiætego Huberta rozpoczàù 
siæ za panowania Augusta II Mocnego. Wincenty Pol pisaù, ýe 
to úwiæto tak waýne dla ogromnej rzeszy polskich myúliwych 
jest stare jak dzieje ludzkie i stawaùo siæ niekiedy powoùaniem 
dla caùych epok i dla caùych warstw spoùecznych. 
Zamiùowanie do ùowów w Polsce byùo powszechne. 
Rycerstwo i szlachta polowaùo dla samej przyjemnoúci, niýsze 
stany dla zysku. Myúlistwo byùo szkoùà dzielnoúci. Jednoczyùo 
dorosùych i mùodzieñców nie na kilka godzin, ale na kilka dni 
lub nawet kilka tygodni. Kazimierz Wodzicki napisaù, ýe dla 
myúliwego knieja, step lub moczary sà úwiatem caùym nie 
dlatego, bynajmniej, aby pragnàù ùupów i oczekiwaù chwili,
w której na widelcu ujrzy nie tylko zabitego, ale i upieczonego 
zwierza, lecz dlatego, ýe ocenia wybornie czary dzikiej natury
i ýe napawa siæ piæknem, jakie umie dojrzeã na kaýdym kroku
i o kaýdej porze.

Hubertowiny (obchody dnia úw. Huberta) rozpoczynaùy siæ 
mszà porannà. Po mszy odbywaùo siæ polowanie. 
Uroczystoúci koñczyùa wielka biesiada – tzw. obiad úwiætego 
Huberta - kiedy swego czasu goùy las nastaje, úwiæty Hubert
z lasu caùy obiad daje. W „Opowiadaniu ùowczego” Wincenty 
Pol opisywaù taki obiad. Wszystkiego musiaùo byã podane 
potrójnie. Obiad zaczynaù siæ od kieliszka wódki - oczywiúcie 
wódki myúliwskiej. Do wyboru byùa: topolówka z pàczków, 
dæbówka, teý z pàczków i jaùowcówka. Wszystkie byùy 
t rzyletnie .  Po wódce przekàski :  ozory je lenie
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i jæzyczki kozùów z chrzanem, jako druga przekàska 
marynowane koêle dzikiej kozy, jako trzecia serek utarty
z gùuszca przekùadany biaùymi truflami. Po przekàskach byù 
barszcz, a po nim sztuka miæsa z dzika. Nastæpnie trzy 
pasztety: z kaczek dzikich w dyni, drugi z maùych ptaszków
w kapuúcianych liúciach pieczony, trzeci z kwiczoùów
w gniazdach z rzepy.  Nastæpnie pieczyste: jeleñ z grzybami, 
comber sarni ze úwieýymi rydzami, w koñcu sùonki.

Myúliwi bywajà tak zapaleni w ùowach, ýe czæsto goniàc za 
zwierzynà tracà siùy, rujnujà zdrowie. Ale majà teý swoje 
przyjemnoúci, które wynagrodzà trudy polowania. Po 
polowaniu naleýy siæ wiæc solidny wypoczynek, dobry obiad
i kieliszek czegoú rozgrzewajàcego. Jan Szyttler, który byù 
zapalonym myúliwym i bardzo dobrym kucharzem podaje 
przepis na rozgrzewajàcy myúliwski trunek: „…wziàã garnek 
polewany mocny póùtora garncowy, wùoýyã weñ póù funta fig, 
tyleý rodzynek, tyleý daktylów, migdaùów na póù przebitych 

funt i kilkanaúcie gorzkich, ùut 
cynamonu, kilka goêdzików, 
stràczek wanilii, ze trzech cytryn 
same cedro zestrugaã, ze trzech 
pomarañczy, miodu patoki lipcem 
zwanej kwartæ, to wszystko zalaã 
mocna wódkà, oblepiã i wstawiã 
do pieca wypalonego, zamknàã na 
dzieñ caùy: poczem na serwetæ lub 
gæste sito przepuúciã do wazy”.
I juý moýna speùniã toast „Niech 
ýyjà myúliwi”.

Marcinki
Dzieñ úwiætego Marcina  

popularnie zwany marcinkami przypada na 11 listopada. Jest 
to jedno z ostatnich úwiàt w polskim roku liturgicznym. 
Kiedyú na úwiætego Marcina úpiewano na rannej mszy: 
Paratus sum ad Adventum Domini (gotów jestem na przyjúcie 
Pana), a na oùtarzu zapalano roratnice, bo dawniej patron 
pasterzy, úwiæty Marcin, rozpoczynaù adwent. W dniu swego 
patrona pasterze koñczyli sezon, wùaúnie ten dzieñ byù 
oficjalnym terminem zamkniæcia wypasu. Pastuch zjawiaù siæ 
na podwórku gospodarza, uroczyúcie trzaskaù batem, 
gospodyni czæstowaùa go biaùym chlebem, a gospodarz 
wypùacaù naleýne pieniàdze. Dostawaù jednorazowà wypùatæ 
za caùy sezon wypasu. Potem pasterze szli na kartoflisko
i piekli ziemniaki po pastersku. W tym dniu na Kaszubach 
koñczyù siæ sezon poùowu na wægorza. Szyper zbieraù swojà 
zaùogæ w karczmie, solidnie rozliczaù siæ z zysków. Kiedy 
zakoñczono rachunki do mæýczyzn doùàczaùy kobiety – pijàc 
piwo i wino, jedzàc ùososie i wægorze, bawiono siæ do póênej 
nocy. Przed nadejúciem adwentu trzeba byùo pozaùatwiaã 
wszystkie zalegùe sprawy: pozapùacaã dùugi, wynajàã sùuýbæ 
na nastæpny sezon. Dzieñ 11 listopada byù ostatnim terminem - 
naleýaùo sùuýbæ zwolniã albo zostawiã na nastæpny rok. Jeýeli 
gospodarze poczæstowali sùuýbæ „marciñskimi kluskami” 
znaczyùo to, ýe nie odnawiano z nimi kontraktu na nastæpny 
rok. Na wsi i w mieúcie zaczynano robiã  miæsne zapasy na 
zimæ. Byù to okres bicia gæsi. Czæúã z nich  sprzedawano jako 

Jesieñ, jesieñ juý
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ýywe sztuki, czæúã solono lub wædzono. Duýa czæúã 
marcinkowych przysùów zwiàzana jest ze sprawami 
kulinarnymi; Na úwiætego Marcina gæú do komina,  Na úwiæty 
Marcin gæsi tuczone dobrze smakujà , gdy upieczone. Zwyczaj 
bicia i pieczenia gæsi w tym okresie moýe pochodziã stàd, ýe 
wówczas sà one najtùustsze i majà najsmaczniejsze miæso. 
Úwiætomarciñska gæú pojawiaùa siæ nawet na chùopskich 
stoùach. Uczta byùa pierwszà czæúcià zwyczaju zwiàzanego
z tym dniem, czeúã druga miaùa charakter wróýebny.  Powstaùo 
wiele przysùów - Pierú z Marcinkowej gæsi jeúli biaùa to zima 
bædzie dobrze statkowaùa, Na úwiæto Marcina najlepsza 
gæsina: patrz na piersi, patrz na koúci, jak zima nam zagoúci. 
Oskar Kolberg opisuje takà wróýbæ: „Zamoýna gospodyni
w jesieni, w dzieñ úw. Marcina, zabija gæú i piecze w piecu,

a gospodarz, obdzieliwszy swojà czeladkæ czàstkami z tej 
gæsi, sam sobie zostawia piersi, ostroýnie miæso objada, 
oczyszcza koúã piersiowà, a jeúli jest biaùa, rokuje zimæ suchà
i staùà: jeýeli jest sinawa i czerwona, zimæ sùotnà: jeýeli póù 
biaùa od góry, a póù czerwona od spodu, wtedy pierwsze póù 
zimy ma byã suche a drugie sùotne: jeýeli w cætki tu i ówdzie 
nakrapiana, znaczyã to ma zimæ burzliwà i únieýnà”.

Osiemnastowieczny wiersz tak komentuje te wróýby:
Marcin úwiæty bez gæsi nas tego nauczy;
jeúli dzieñ czysty, zimy niedostatek dokuczy;
jeúli jaúnie pogodny: miej zimy nadziejæ,
suchy mróz mokrych úniegów za szyje nawieje.

Na podst. „Polskie tradycje úwiàteczne”
H. Szymanderskiej oprac. T.D.

W dniu 30 paêdziernika b.r. kabaret 
Onufry wziàù udziaù w VI Wojewódzkich 
S p o t k a n i a c h  K a b a r e t o w y c h  
„Kàkolewisko”  w Kàkolewnicy.  
Zaprezentowany zostaù program pt. „Na 
wyrywki”, który koñskowolanie mieli 
okazjæ obejrzeã w tym roku podczas 
Úwiæta Róý. Jury, przykùadem ubiegùego 
roku, postanowiùo i tym razem nie 
przyznawaã miejsc, ale uhonorowaã 
symbolicznà nagrodà wszystkie 
prezentujàce siæ kabarety. Byùo super, ale 
odnieúliúmy wraýenie, ýe niedzielne 
przedpoùudnie to zbyt wczesna pora dla 
niektórych czùonków jury.

Zapisane karty
kabaretu

Tak jak na listopad przystaùo – wszædzie leýà 
kolorowe liúcie. Inspiruje to do wykonania 
takich wùaúnie liúci metodà origami. Moýemy 
ozdobiã nimi papierowe kwiatki, uùoýyã 
girlandæ úwiàtecznà lub zastosowaã w róýnych 
dekoracjach. Liúcie wykonane przez nas mogà 
byã nie tylko zielone, ale w tonacji bràzów, 
ýóùci, czerwieni itp.
Listek wykonujemy w nastæpujàcy sposób:
1. W y c i n a m y  z  p a p i e r u  k w a d r a t

o boku np. 10 x 10 cm 2. Zginamy na poùowæ 
robiàc pionowà liniæ,  a nastæpnie 
rozkùadamy.

3. Zaginamy wszystkie wierzchoùki kwadratu 
do úrodka – jak kopertæ.

4. Po zùoýeniu powstaje mniejszy kwadrat 
(a,b,c,d), którego bok (a,b) i (a,d) zaginamy 
do linii (a,c).

5. Utworzyùa siæ nam figura podobna do 
rombu. Zginamy jà jeszcze na poùowæ 
(skùadaniem na zewnàtrz) wzdùuý linii (a,c) – 
ostatecznie powstaù trójkàt.

6. Taki trójkàt skùadamy w harmonijkæ, 
zaczynajàc od najkrótszego boku ( moýna 
zaznaczyã sobie równe pomocnicze linie).

7. Po rozùoýeniu do ksztaùtu rombu, gdzie 
wewnætrzna strona bez widocznych zagiæã 
bædzie wierzchem listka, lekko wyginamy 
profilujàc listek.

Twórczej jesiennej zabawy – E. Urbanek

Papierowy
 listek

Tym wùaúnie tropem podàýyù Marek 
Makuch, instruktor pracujàcy z grupà 
t ea t ra lnà   „Prov inc jum” przy  
Úrodowiskowym Domu Samopomocy, 
przygotowujàc staropolskie zwyczaje 
pogrzebne.  Widowisko zosta ùo  
wystawione w koúciele parafialnym
w Koñskowoli w niedzielne popoùudnie 
13 listopada. Twórcy widowiska: Marek 
Makuch – scenariusz, reýyseria
i narracja, Mariusz Oleúkiewicz – 
muzyka oraz podopieczni ÚDS – 
aktorzy, zaprezentowali zwyczaje
i pieúni zanotowane w annaùach 
pochodzàcych z pierwszej poùowy XIX 
wieku, a praktykowane w regionie 
mazowieckim. W mroku koúcioùa, 
oúwietlonego pùomieniami úwiec, 
widzowie byli úwiadkami obrzædów 
trwajàcych trzy dni - od momentu 
úmierci do dnia pogrzebu.

R.

Tropem
Kolberga
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Uczniowie Gimnazjum w Koñskowoli odpowiadajà na 
pytanie: Komu, oprócz bliskich, zapaliùeú lub chciaùbyú 
zapaliã úwieczkæ w te listopadowe dni?

W te listopadowe dni zadumy, zapaliùbym znicz 
najwiækszemu Polakowi Janowi Pawùowi II. Jako nasz papieý 
dàýyù do tego, aby ludzie ýyli w miùoúci, dobroci i pokoju. Caùy 
úwiat Go sùuchaù. Papieý sùynàù teý z dowcipów, które 
opowiadaù podczas licznych spotkañ z wiernymi. Zjednoczyù 
caùy úwiat. Jego ýycie daùo sens naszemu ýyciu. To On nauczyù 
nas kochaã bliêniego, kiedy zostaù postrzelony. Po wyjúciu ze 
szpitala, po zamachu, udaù siæ do wiæzienia, aby przebaczyã 
swemu niedoszùemu zabójcy. W czasie trwania 26 letniego 
pontyfikatu przekonaù do siebie ludzi nawet z najdalszych 
zakàtków úwiata. Bædziemy pamiætaã Go jako papieýa, Ojca, 
Polaka oraz czùowieka, który nauczyù nas kochaã i ýyã!

Paweù Zaborowski, kl.II e

1 listopada zapaliùam znicz na grobie Ewy Szelburg 
Zarembiny w Naùæczowie. W szkole podstawowej czæsto 
czytaliúmy jej wiersze i opowiadania. Niektóre z nich bardzo 
polubiùam.

Pragnæùabym natomiast zapaliã znicz na grobie wielkiego 
Polaka Jana Pawùa II. Nauczaù nas wszystkich miùoúci do 
bliêniego i wiary w Boga. Byù otwarty na ludzi. Dla mnie byù 
wzorem do naúladowania. Chciaùabym takýe zapaliã znicz na 
grobach ýoùnierzy, którzy zginæli w Iraku za wolnoúã innych 
ludzi oraz grobach dzieci, które zginæùy w Biesùanie 1 wrzeúnia 
ubiegùego roku. W tym dniu szliúmy zadowoleni do szkoùy,
a one przeýyùy straszne chwile, gdy wtargnæli tam uzbrojeni 
ludzie. W ten sposób chciaùabym wyraziã wszystkim zmarùym 
hoùd.

Paulina Pawùowska, kl.I b

Ja chciaùbym zapaliã úwieczkæ na grobie Arkadiusza Goùasia 
w Ostroùæce. Byù on wspaniaùym siatkarzem polskiej druýyny, 
miaù 24 lata. Zaimponowaù mi bardzo dobrà grà, potrafiù 
wyskoczyã wysoko ponad siatkæ. Zginàù úmiercià tragicznà na 
autostradzie w Austrii. We Wùoszech, dokàd jechaù, czekaùa go 
wspaniaùa kariera. Zostawiù po sobie wspomnienia i ýal, ýe
w polskiej druýynie brakuje tak wspaniaùego sportowca.

Krzysztof Rodzik, kl.I a

Ja zapaliùabym znicz przy Grobie Nieznanego Ýoùnierza.
W miejscu spoczynku tych, którzy ginæli w obronie naszego 
kraju. Jestem peùna szacunku dla tych ludzi. To dziæki nim 
mówimy dziú po polsku. To wùaúnie ci ýoùnierze dali nam 
úwiadectwo, czym jest miùoúã do Matki Ojczyzny. Brali
w dùonie karabiny, granaty i udowadniali czynem jak waýna 
jest dla nich wolna Rzeczpospolita. Ginæli. Ale nie tylko im 
wojna zadawaùa bolesne rany. Cierpiaùy równieý matki, ýony, 
dzieci, widzàc jak ich bliscy wyruszajà na front. My najczæúciej 
zapominamy o ich ofierze, bo dla nas ýycie w niezaleýnym 
pañstwie jest czymú naturalnym. Pamiætajmy o tych 
dziesiàtkach tysiæcy bezimiennych bohaterów i przynajmniej 

w ten jeden dzieñ w roku zatrzymajmy siæ przy ich grobie - 
Grobie Nieznanego Ýoùnierza. Ofiarujmy im „pùomyk 
nadziei”.

Edyta Kruk, kl.III c

My zapaliliúmy znicze naszym nauczycielom i dyrektorom – 
Pani Zofii Popioùek i Panu Sùawomirowi Skwarkowi. To byli 
wspaniali pedagodzy. Przekazywane przez Nich wartoúci 
gùæboko zakorzeniùy siæ w naszych umysùach.

Gimnazjaliúci

W tym roku chciaùbym zapaliã znicz na grobie Marka 
Kotañskiego. Byù to wyjàtkowy czùowiek. Jego wyjàtkowoúã 
polegaùa na tym, ýe nie dzieliù ludzi na lepszych i gorszych.
W swojej dziaùalnoúci zajmowaù siæ zakùadaniem Monaru – 
„szpitali” dla osób uzaleýnionych od narkotyków oraz 
propagowaniem akcji – „zamiast ãpaã, wcinaj naã”. Wielu ludzi 
do dzisiaj dziækuje mu za ocalenie ýycia. Byù bezpoúredni 
wobec innych. Proponowaù pomoc kaýdemu, kogo narkotyk 
zaciàgnàù na dno i zawùadnàù jego ýyciem. Dla „Kotana” – bo 
tak mówili o nim podopieczni, liczyùy siæ szczere chæci i wiara 
w siebie, we wùasne moýliwoúci. Powiedziaù kiedyú: 
„Wystarczy chcieã, reszta sama siæ uùoýy” W jego hierarchii 
wartoúci pierwsze miejsce zajmowaùo ludzkie ýycie, miùoúã
i wiara. Wyznawaù zasadæ - „Co mnie nie zabije, to mnie 
wzmocni”, i realizowaù jà w ýyciu. Marek Kotañski byù wielki, 
bo byù taki ludzki.

Joanna Suùek, kl.III d

Oprócz moich bliskich znicz zapaliùam mojej dawnej pani 
dyrektor Helenie Olender. Pani Olender nauczyùa mnie, ýe 
bædàc dyrektorem moýna byã przyjacielem uczniów. W szkole 
czuùam rodzinnà atmosferæ. Byùa nie tylko panià dyrektor, ale 
byùa równieý czæúcià naszej szkolnej rodziny. Jej zwyczajem 
byùo stanie na korytarzu i pytanie nas jak nam idzie nauka oraz 
jak siæ czujemy w szkole. Kochaùam jà jak kogoú z rodziny. 
Teraz za kaýdym razem, gdy jestem w Lublinie na cmentarzu 
przy ulicy Lipowej, staram siæ odwiedziã jej grób, by siæ 
pomodliã i zapaliã znicz.

Helena Orzechowska, kl.III d

Komu úwieczkæ? Oczywiúcie papieýowi Janowi Pawùowi II 
za to wszystko co zrobiù dla Koúcioùa, dla Polski i dla Krakowa. 
Nie pojadæ w tym czasie do Rzymu, ale postawiæ znicz przed 
sùynnym oknem papieskim.

Zapaliùbym jeszcze úwieczkæ tym wszystkim licealistom
z Biaùegostoku, którzy jechali do Czæstochowy na Jasnà Góræ, 
ale nie dojechali, bo zginæli w strasznym wypadku 
samochodowym. O nich bædæ na pewno pamiætaã.

Zapaliùbym teý znicz na grobach WTC w Nowym Jorku. 
Tam, gdzie zginæli niewinni ludzie. Takýe w Iraku, ýoùnierzom, 
którzy zginæli w walce z terroryzmem. I niewinnym ofiarom po 
stronie irackiej – dzieciom oraz wszystkim ofiarom terroryzmu 
– w Moskwie, Biesùanie, Londynie …

Jeszcze chciaùbym zapaliã úwieczkæ wszystkim, o których 
ludzie zapominajà. Jest to smutne, gdy widzi siæ grób bez 
ýadnej úwieczki w dzieñ Wszystkich Úwiætych.

Mateusz Rusek, kl.II e

Zapal œwieczkê



Na korytarzu szkolnym moýna obejrzeã pokonkursowà 
wystawæ prac plastycznych „Moja ulubiona ksiàýka”. Ten 
konkurs ciszyù siæ najwiækszym powodzeniem wúród uczniów 
wszystkich klas. Kolorowe rysunki zasùugujà na nagrody, tak teý 
byùo. Po trzech uczniów z kaýdej klasy zostaùo nagrodzonych.

Duýym zainteresowaniem cieszyù siæ równieý konkurs 
zaproponowany przez nauczyciela informatyki. Tutaj wymagane 
byùo nie tylko posiadanie wiedzy na temat lektur szkolnych, ale 
równieý umiejætnoúã posùugiwania siæ komputerem. W tej 
kategorii uczniowie technikà komputerowà tworzyli zakùadki do 
ksiàýek, komiksy ukazujàce przygody bohaterów ulubionych 
lektur szkolnych oraz opracowanie „Biblioteka w mojej szkole”. 
Najùadniejszà zakùadkæ wykonaù Krzysztof Susek,
a najciekawszy komiks Karolina Kozak. Na uwagæ i nagrodæ 
zasùuýyùa praca Karola Kozaka „Biblioteka w mojej szkole”, 
zgùoszona do konkursu jako jedyna. Wysoki poziom techniki oraz 
informacje zawarte w pracy to jej gùówne atuty. Karol przekazaù 
w swej pracy m.in. informacje o tym, ýe: pierwsze wzmianki
o szkolnej bibliotece w Chrzàchowie pochodzà z 1957 roku; 
biblioteka liczy 11 tysiæcy pozycji ksiàýkowych, z czego poùowa 
to literatura dla dzieci i mùodzieýy; najstarsza ksiàýka o numerze 
inwentarzowym 48 to „Mity Greckie”, wydana w 1948 roku.

W konkursie wiedzowym „Jak powstawaùa ksiàýka”, opartym 
na podstawie ksiàýki M.Iljina „Czarno na biaùym”, do którego 
przystàpiùo 17 uczestników, najwiækszà liczbæ punktów, a tym 
samym nagrody zdobyli: Karol Kozak, Adrian Popniewozik, 
Kinga Kæsik i Agnieszka Czarnecka.

Uczniowie odwiedzajàcy tego dnia bibliotekæ otrzymali sùodkà 
niespodziankæ. Mieli teý moýliwoúã kupienia, na specjalnie dla 
nich zorganizowanym kiermaszu, ciekawej i taniej ksiàýki oraz 

obejrzenia wystawy najstarszych ksiàýek.
Nad przebiegiem Dnia Biblioteki czuwaùa p. Ewa Kozak, 

bibliotekarka szkolna, darzona wielkà sympatià przez dzieci,
o czym úwiadczà m.in. skùadane jej przez dzieci ýyczenia oraz 
wræczone kwiaty.

Warto zaznaczyã, ýe od wrzeúnia 2005 roku w naszej bibliotece 
ruszyù komputerowy system wypoýyczania ksiàýek. Mamy 
nadziejæ, ýe to równieý wpùynie na wzrost zainteresowania 
zbiorami biblioteki, zwùaszcza wúród uczniów klas mùodszych.

Wszystkie te dziaùania podejmowane sà po to, by zwróciã 
uwagæ úrodowiska uczniów, nauczycieli i rodziców na bibliotekæ 
jako aktywnà i præýnie dziaùajàcà agendæ Szkoùy Podstawowej
w Chrzàchowie.

Magdalena Pioú
Nauczyciel j. polskiego w SP w Chrzàchowie

To hasùo tegorocznych obchodów Úwiatowego Dnia Bibliotek 
Szkolnych, które tradycyjnie juý obchodzone jest w czwarty 
poniedziaùek paêdziernika. Úwiæto zostaùo zainicjowane przez 
Miædzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych
w 1999 roku i bardzo szybko przyjæùo siæ równieý w Polsce. 
Úwiadczy o tym m.in. fakt, iý w ubiegùym roku w obchody tego 
úwiæta wùàczyùo siæ kilkaset polskich bibliotek. Warto postaraã 
siæ o to, aby weszùo ono na staùe do kalendarza imprez szkolnych, 
poniewaý jest to doskonaùa okazja do zwrócenia uwagi szkoùy, 

rodziców i úrodowiska lokalnego na bibliotekæ szkolnà, 
pokazanie jej oferty i dorobku oraz ugruntowanie pozycji
w spoùecznoúci szkolnej i lokalnej. Nie wolno bowiem 
zapominaã, ýe obecnie wiele szkolnych bibliotek, zawùaszcza 
wiejskich, otwiera siæ dla wszystkich mieszkañców danej 
miejscowoúci, bædàc dla nich jedynà moýliwoúcià obcowania
z ksiàýkà. Wielu z nich z tego chætnie korzysta. Úwiæto to, to 
równieý doskonaùa okazja do zintegrowania uczniów wokóù 
biblioteki szkolnej oraz podjæcia wraz z nimi interesujàcych 
przedsiæwziæã.

Tak jest w bibliotece Szkoùy Podstawowej w Chrzàchowie, 
gdzie obchody Úwiatowego Dnia Bibliotek Szkolnych staùy siæ 
okazjà zaproszenia uczniów i ich rodziców na wyprawæ 
pozwalajàcà im odkryã ksiàýkowà przygodæ, a wszystko to
w ramach dziaùañ zaproponowanych w realizowanym w szkole 
Programie Podnoszàcym Stan Czytelnictwa. Chodzi nam 
bowiem o to, aby uczniowie oraz ich rodzice nie utracili kontaktu 
z ksiàýkà i czytaniem. Zdajemy sobie sprawæ z faktu, ýe to rodzice 
mogà daã dobry przykùad swoim dzieciom – jeúli bædà one 
widziaùy ksiàýkæ w rækach mamy lub taty, same chætniej po nià 
siægnà.

Jednym z przedsiæwziæã skierowanym do rodziców jest 
zaproponowanie im podzielenia siæ wùasnymi przeýyciami 
zwiàzanymi z obcowaniem z ksiàýkà i uczestniczeniem w ýyciu 
naszej biblioteki. A wszystko to w formie konkursu na wiersz lub 
opowiadanie o tematyce zwiàzanej z ksiàýkà lub bibliotekà.

Ale Úwiæto Biblioteki Szkolnej to przede wszystkim úwiæto 
mùodych czytelników. I do nich gùównie zostaùy skierowane 
konkursy i inicjatywy podejmowane przez bibliotekæ
i nauczycieli naszej szkoùy.

Organizowane w naszej szkole po raz pierwszy úwiæto 
biblioteki w dniu 24 paêdziernika br., zostaùo zainaugurowane 
widowiskiem teatralnym pod tytuùem „Zaczarowany úwiat 
bajek”. Bajkowa postaã – niedosùyszàca babcia, opowiadaùa 
róýne bajki, w których przewijaùy siæ znane postacie: 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek, para królewska, elfy, wróýki, 
krasnoludki.
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Odkryj przygodê – obcuj¹c z ksi¹¿k¹

Babciu, opowiadaj jeszcze …

Pani Ewa potrafi zachêciæ, nie tylko do czytania.



i zobaczyùa wokóù siebie pielægniarkæ i kilku lekarzy. – Witamy 
wúród ýywych – usùyszaùa z ust uúmiechajàcego siæ do niej 
najstarszego lekarza – aleý nam pani narobiùa strachu. – Co siæ 
staùo? – powoli i cicho zapytaùa. – Juý myúleliúmy, ýe panià 
straciliúmy – odpowiedziaù drugi ze stojàcych koùo niej lekarzy. 
Ania nie otrzymawszy odpowiedzi na zadane pytanie, ponowiùa 
je: - Doktorze, co siæ staùo? W odpowiedzi usùyszaùa: – Miaùa pani 
wypadek, ale teraz wszystko powinno juý byã dobrze. – 
Wypadek? – bezmyúlnie powtórzyùa, a po chwili uúwiadamiajàc 
sobie co zaszùo szybko dodaùa: - A co z rodzicami, bratem, 
przecieý oni teý ze mnà jechali? Zapanowaùa cisza. Lekarze 
spojrzeli na siebie porozumiewawczo, po czym jeden z nich 
rzekù: - Niestety... przykro mi... Po tych sùowach znów 
zapanowaùa przejmujàca cisza, a w oczach Ani momentalnie 
pojawiùy siæ ùzy tak wielkie jak ziarnka grochu. Nie umiaùa 

zapanowaã nad bólem rozdzierajàcym 
jej serce. – Chcæ umrzeã – cicho 
powiedziaùa przez ùzy. – My pani nie 
pozwolimy na to – ciepùo odrzekù 
najstarszy lekarz pochylajàc siæ
i gùaszczàc jà po dùoni, a nastæpnie 
usiadù na brzegu ùóýka i dodaù: – Teraz, 
moje dziecko, wypùacz siæ, poýegnaj 
siæ z nimi, a potem musisz ýyã, bo 
widocznie Bóg coú jeszcze dla ciebie 
przygotowaù. Po tych sùowach 
pozostawili jà samà z wùasnymi 
myúlami i wyszli z sali.

Ania spædziùa w szpitalu kilka 
miesiæcy, w czasie których, podczas 
rehabilitacji, powoli dochodziùa do 
fizycznej sprawnoúci. Caùy czas 
jednak nie mogùa zapomnieã tamtego 
tragicznego w skutkach zdarzenia. 
Dopiero po upùywie dwóch lat, gdy 
wyjechaùa do Gdañska, i gdy poznaùa 

Krzysztofa, wszystko znów zaczæùo wracaã do normy. Odnalazùa 
sens ýycia. Zrozumiaùa, ýe przeszùoúci nie zmieni, a ýyã dalej 
musi.

Dziú bædàc na cmentarzu, pochylajàc siæ nad grobem 
najbliýszych oraz zapalajàc úwieczkæ, przywodziùa na myúl czas 
wspólnie spædzony z rodzicami i bratem. Oczyma duszy widziaùa 
rozeúmianà twarz Marka, pogodny wyraz twarzy ojca siedzàcego 
na fotelu w pokoju i ciepùe spojrzenie krzàtajàcej siæ po kuchni 
matki. Ich juý nie byùo, a jednak ciàgle czuùa ich obecnoúã. Wúród 
tylu wspomnieñ czas szybko pùynàù i powoli zaczynaùo siæ 
úciemniaã. Postanowili z Krzysztofem, ýe zanim wrócà do domu, 
zajadà jeszcze na s¹siedni cmentarz, gdzie pochowani byli jej 
krewni. – To niedaleko, chociaý na chwilæ – tùumaczyùa. Sùowa te 
zdawaù siæ rozumieã Krzysztof, dlatego Ania nie musiaùa dwa 
razy prosiã.

Wszystko upùywaùo tak spokojnie. W drodze powrotnej 
niespodziewanie zza samochodu ciæýarowego prosto na nich 
wyjechaù bus, który tak jak piæã lat temu fort, jechaù z ogromnà 
prædkoúcià. Uderzyù prosto w przód samochodu, którym jechali. 
W jednej chwili powróciù obraz minionego wypadku. To dziaùo 
siæ tak szybko... Krzysztof robiù wszystko, co w jego mocy, by 
zapanowaã nad samochodem, jednak bezskutecznie. Siùa 
uderzenia zepchnæùa ich z ulicy na pobliskie drzewo. Przed 
oczami Ani przemknæùo caùe jej ýycie. Zobaczyùa podàýajàcych 
ku niej - matkæ - ojca - brata. – Choã Aniu – usùyszaùa. Zdàýyùa 
jeszcze wziàã jeden gùæboki wdech i... Niestety, tym razem cudu 
nie byùo. Zaraz za nià podàýyù Krzysztof.

Maùgorzata Stalæga

Ania od kilku lat we Wszystkich Úwiætych przyjeýdýaùa aý
z Gdañska tu, do rodzinnej miejscowoœci. Pomimo duýej 
odlegùoúci, nie wyobraýaùa sobie tych úwiàt bez odwiedzin 
grobów rodziców i brata. Wprawdzie upùynæùo juý piæã lat, 
dùugich lat, od ich odejúcia, ale... tak trudno zapomnieã o tragedii. 
Przez pierwsze lata nie mogùa siæ pogodziã z ich úmiercià, i to 
nagùà. W jednej chwili zawaliù jej siæ caùy úwiat. Trudno byùo ýyã 
z myúlà, ýe oni nie ýyjà, a ona musi. Dlaczego dano jej jeszcze 
jednà szansæ, a im juý nie? W mgnieniu oka straciùa aý trzy 
ukochane osoby - ojca, matkæ i brata. Sama teý mogùa zginàã, ale 
ocalaùa. Tylko po co? Wszyscy mówili, ýe to byù cud, ale do niej 
nic nie docieraùo, bo ból rozdzieraù jej serce. Gdyby to ona wtedy 
prowadziùa samochód, to moýe by do tego nie doszùo... –  
powracaùa myúl – ale przecieý czasu nie da siæ cofnàã.

Brat jej byù zawodowym kierowcà. Zawsze lubiù szarýowaã 
samochodem. Pamiætaùa, jak matka 
powtarzaùa mu, ýe to siæ êle dla niego 
skoñczy. Ale jak mogùa przypuszczaã, 
ýe dla niej i jej mæýa teý. O takich 
sytuacjach siæ nie myúli, takich 
wydarzeñ siæ do siebie w ogóle nie 
dopuszcza. – Wszystkim siæ to moýe 
przydarzyã, ale nie mnie i moim 
najbliýszym –  tak myúlaùa do dnia 
wypadku.

Byù piækny, sùoneczny, ale mroêny 
dzieñ, 1 listopada. Za kierownicà 
usiadù Marek, mùodszy od niej o trzy 
lata brat. To ona chciaùa prowadziã, 
ale... – Tato, zawsze byùeú za Markiem 
– rzuciùa wówczas ojcu tylko tyle –
i ustàpiùa. Nie jechali zbyt szybko,
a brat nie szarýowaù. Tyle razy jeêdziù 
t¹ tras¹ i drogæ znaù prawie na pamiæã. 
Jednak przez caùy czas Ania czuùa 
niepojæty dla niej niepokój, który 
nasiliù siæ w drodze powrotnej ze cmentarza.

Sùoñce bardzo mocno úwieciùo w oczy, a z naprzeciwka mknàù 
jak szalony biaùy fort combi, który nie patrzàc na inne samochody 
„pchaù siæ” na trzeciego. Nie zdàýyù zjechaã na swój pas… 
Samochody spotkaùy siæ na lewym pasie, niestety czoùowo. Pisk 
opon, trzask ùamanej blachy, a potem uderzenie w drzewo... 
Rodzina Ani nie miaùa ýadnych szans. A ona? Ona nic nie 
pamiætaùa. Jako jedyna przeýyùa wypadek, ale stan jej zdrowia nie 
wskazywaù, ýe bædzie ýyùa. Miaùa powaýne wewnætrzne 
obraýenia, w tym gùowy. Przeýyùa úmierã klinicznà, a potem 
dùugo przebywaùa w úpiàczce. Wydawaùo siæ jej, ýe jest
w úwiecie, w którym zùe rzeczy siæ nie dziejà. Nie widziaùa 
nikogo, tak jakby byùa tam sama. Nie czuùa siæ jednak samotna, 
czuùa przyjemny, wszystko wypeùniajàcy spokój. Zauwaýyùa teý, 
ýe nie ma tam czasu, tam siæ po prostu jest i juý. Wszystko byùo 
dla niej takie nowe, ale ku swojemu zdziwieniu bardzo szybko siæ 
tam odnalazùa. Z perspektywy, w jakiej teraz tkwiùa, kaýda rzecz 
wydawaùa siæ jej zachwycajàca, kaýdy problem – 
nieskomplikowany, a kaýda myúl – pozbawiona wszelkiego 
faùszu i wyrachowania. Bez trudu znajdowaùa odpowiedzi na 
nurtujàce jà pytania. Po prostu úwiat wydawaù siæ prosty i nie 
zagmatwany. – Jak tu cudownie – pomyúlaùa – to musi byã raj. 
Bùogo tkwiàc w tym stanie, nagle usùyszaùa: - Musisz ýyã. 
Bædziesz jeszcze ýyã. Po tych sùowach poczuùa jak 
dotychczasowy úwiat powoli oddala siæ i zaczyna znikaã, chociaý 
ona wcale tego nie chciaùa. Próbowaùa go zatrzymaã, ale 
bezskutecznie. Musiaùa wróciã.

Nagle znalazùa siæ w szpitalnej sali. Otworzyùa oczy
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Opowiadanie Jeszcze nie teraz...



Wielkim sukcesem zakoñczyùy siæ dla nas Miædzynarodowe 
Mistrzostwa Tang Soo Do w Groningen, w Holandii. 
Mistrzostwa zorganizowaù szef Holland Tang Soo Do 
Organisatie - Mistrz Aldwin H. Lee 5 dan. Zawody przebiegùy 
bardzo miùo i sprawnie, mimo ýe wziæùo w nich udziaù ok. 200 

uczestników z 7 krajów (Holandia, Niemcy, Grecja, Szkocja, 
Wielka Brytania, Szwecji i Polska). Okoùo godziny 18 byù juý 
koniec zawodów. A wieczorem wszystkie ekipy mogùy 
spotkaã siæ na wspólnej imprezie w pobliskim klubie. 
Holendrzy byli bardzo mili i otwarci, czæsto podkreúlali naszà 
przyjaêñ.

Stowarzyszenie Tang Soo Do Polska, kierowane przez 
Marcina Kostyræ, wydelegowaùo 17 zawodników z róýnych 
oúrodków w Polsce, miædzy innymi 6 zawodników 
trenujàcych w Klubie Centrum Tang Soo Do z Koñskowoli
i Puùaw – Mateusz Skowronek, Aneta Szarawarska, 
Maùgorzata Sykut, Damian Gæbal, Mateusz Rusek i Ùukasz 
Skowronek.

Nasi zawodnicy startowali w czterech konkurencjach: 
formach, formach z bronià, ùamaniu desek i oczywiúcie 
walkach. Konkurencja ùamañ desek jest dla naszych 
zawodników doúã nowa, bowiem do tej pory ùamali tylko na 
egzaminach na stopnie uczniowskie. Niemniej jednak 
reprezentanci Polski zrobili ogromne wraýenie ùamiàc deski 
gùowà, co niejednokrotnie przynosiùo efekty w punktacji.

W sumie STSD Polska zdobyùo 32 miejsca na podium - 14 
pierwszych, 8 drugich i 10 trzecich miejsc. Niektórzy zdobyli 
po 4 medale - Damian Gæbal z Koñskowoli czy Mateusz 
Brodowski z Pionek. Czæsto bywaùo teý, ýe Polacy stawali 
obok siebie na podium, np. w walkach w grupie chùopców 10 -
7 gup, 13-16 lat: Ùukasz Skowronek - 1 miejsce, Mateusz 
Rusek - 2 miejsce, a Bartùomiej Markowski z Pionek - 3 
miejsce. Prawdopodobnie zebralibyúmy jeszcze wiæksze 
ýniwo, gdyby nie fakt, ýe na Zachodzie … za lekko bijà! To 
znaczy, ýe nasi zawodnicy sà przyzwyczajeni do mocnego 
kontaktu, a w Holandii za mocne uderzenia zamiast punktów 
dostawaliúmy ostrzeýenia. Niemniej jednak czujemy siæ 
dumni, bowiem mamy bardzo dobre wyniki i to zdobyte na nie 
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naszych zasadach (moýe to i lepiej dla gospodarzy). 
Oto wyniki naszych zawodników:
• Aneta Szarawarska – 3 medale (broñ);
• Mateusz Rusek - 2 m. (walki), 2 (ùamanie desek);

• Ùukasz Skowronek – 2 m. (formy), 1 (walki);
• Damian Gæbal – 3 m. (broñ), 3 (formy), 3 (walki),
1 (ùamanie);

• Maùgorzata Sykut – 1m. (formy), 1 (ùamanie). 
Innym miùym akcentem byùo zdobycie „wielkiego trofeum” 

dla najlepszy zawodników na Mistrzostwach przez dwójkæ 
naszych zawodników - Maùgorzatæ Sykut i Mateusza 
Brodowskiego z Pionek. O przyznaniu „wielkiego trofeum” 
decydowaùy punkty ze wszystkich konkurencji w danej 
grupie. Co ciekawe, na cztery „wielkie trofea”, aý dwa zdobyli 
Polacy!

Poza tym, szef  TSD Polska - Marcin Kostyra, przyjàù 
zaproszenie na Mistrzostwa TSD w Grecji, w Atenach, które 
odbædà siæ w kwietniu 2006 r. oraz na turniej do Londynu, 
równieý w 2006 roku.

Nasi zawodnicy nie majà czasu by odpoczàã, bowiem juý
17 grudnia w Úwidniku wystartujà w Miædzynarodowym 
Pucharze Úwidnika w Taekwondo, a juý 14 stycznia w kolejnej 
edycji naszego tradycyjnego juý turnieju Tang Soo Do, tym 
razem w Przysusze (poprzedni byù w Pionkach). Trzymajmy 
kciuki za naszych!

Wielkie podziækowania naleýà siæ Panu Grzegorzowi 
Kurowskiemu, który po raz kolejny wspomógù naszà ekipæ. 
Dziækujemy! Niemniej jednak chcæ podkreúliã, ýe zawodnicy 
i trenerzy w wiækszoúci sami opùacali koszty wyjazdu. Miejmy 
nadziejæ, ýe zarówno miejscowe wùadze jak i lokalni 
przedsiæbiorcy w przyszùoúci zechcà wspieraã uzdolnionà 
mùodzieý z naszego regionu, która godnie reprezentuje nie 
tylko nasz Klub, gminæ czy województwo, ale takýe, a moýe 
przede wszystkim - Polskæ! Docenimy to.

Serdecznie pozdrawiam i dziækujæ tym, którzy w nas wierzà
Marcin Kostyra

Klub Centrum Tang Soo Do
na Miêdzynarodowych Mistrzostwach Holandii
w Tang Soo Do

Wielki sukces!!
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SPORT W GMINIE

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Davidts Jean-Pierre – Maùy Ksiàýæ odnaleziony. Na 

malutkiej wysepce wúród bezkresu oceanu rozbitek Jean-

Pierre Davidts spotyka zùotowùosego chùopca. To maùy Ksiàýæ 

odbywajàcy powtórnà podróý na Ziemiæ w poszukiwaniu 

ratunku dla swojej planetki, której zagraýa drapieýny tygrys. 

Poetycka, ciepùa i peùna ùagodnego, refleksyjnego humoru 

opowieúã zachowuje Exsupery’owski oglàd úwiata dorosùych 

oczami dziecka. Naiwne zdumienie Maùego Ksiæcia staje siæ 

swoistym narzædziem satyry na zachowanie i napotykanych 

przez niego ludzi.

Maùy Ksiàýæ odnaleziony nie jest prostà kontynuacjà 

powieúci Saint-Exupery’ego. Jean-Pierre Davidts – 

francuskojæzyczny Kanadyjczyk, popularny w swej ojczyênie 

pisarz – nawiàzuje dialog z autorem pierwowzoru; nie gubiàc 

klimatu tamtej ksiàýki, stawia nowe pytania o sens i cel 

naszych „dorosùych” poczynañ.

Michael Kruger – Wiolonczelistka. Co ma zrobiã 

piæãdziesiæcioletni monachijski kompozytor, gdy jego dawna 

miùoúã z Wægier prosi go o opiekæ nad córka rozpoczynajàcà 

studia muzyczne w Niemczech? Oczywiúcie, nie moýe 

odmówiã, choã nawet nie przypuszcza, jak bardzo to decyzja 

zmieni jego spokojne, uporzàdkowane ýycie. Bohater do tej 

pory oddany tylko sztuce – tej wielkiej (praca nad operà

o Osipie Mandelsztamie) i tej maùej (pisanie serialowych 

przebojów) – szybko przekona siæ, ýe Judith przyjechaùa nie 

tylko po to, by doskonaliã swojà technikæ gry. Rozgrywajàca 

siæ wspóùczeúnie opowieúã o konflikcie miædzy ýyciem

a sztukà, przeplatana jest wspomnieniami z mùodoúci bohatera 

spædzonej wúród artystycznej bohemy lat szeúãdziesiàtych. 

Subtelna konstrukcja i bùyskotliwoúã narracji zbliýajà 

Wiolonczelistkæ do brytyjskich powieúci uniwersyteckich 

Davida Lodge’a.

Marek Soból – pracuje jako informatyk, mieszka

w Krakowie. Mojry sà jego debiutem powieúciowym. 

Lachesis przeýyùa Holokaust, a teraz prowadzi kawiarnie

w Paryýu, gdzie sùucha opowieúci klientów. Atropos to 

pielægniarka z krakowskiego Kazimierza, próbujàca wyrwaã 

siæ z krægu otaczajàcej jà úmierci. Kloto jest prostytutkà, która 

sama ksztaùtuje swój zawikùany los. Powieúã Marka Sobola, 

odwoùujàca siæ do klasycznych mitów i symboli, to 

wspóùczesna liryczna opowieúã o wartoúciach uniwersalnych, 

a takýe o sile samego opowiadania. Sam autor napisaù To nie 

jest ksiàýka o kobietach, chociaý kobiety sà jej gùównymi 

postaciami. Nie jest to tez ksiàýka o cierpieniu, úmierci ani

o Holokauúcie. To jest ksiàýka o oswajaniu zùa, umiejætnoúci 

ýycia w jego krægu, o cierpliwym i nieugiætym dàýeniu do 

szczæúcia.

Pajurek Helena 83 Stary Poýóg
Szymajda Jan 72 Stary Poýóg
Zióùek Ryszard 74 Koñskowola
Tkaczyk Stanisùawa 82 Chrzàchówek
Szczepañski Karol 63 Wronów

W dniu 28.09.2005 r. w Puùawach odbyùy siæ powiatowe 

biegi przeùajowe, w których wziæùy udziaù druýyny z: Puùaw, 

Kurowa, Baranowa, Ýyrzyna, Naùæczowa, Kazimierza

i Koñskowoli. Reprezentacja chùopców z Gimnazjum

w Koñskowoli (w skùadzie: Damian Kozdrój, Cezary Kæsik, 

Emil Kapelko, Karol Lis, Adrian Ciszewski, Przemysùaw 

Duda, Damian Ciotucha, Kamil Murat, Michaù Próchniak, 

Piotr Szlædak, Paweù Jædrak oraz Jarosùaw Próchniak) zajæùa II 

miejsce, zapewniajàc sobie tym samym udziaù w zawodach 

rejonowych. Na podium stanæli uczniowie z gimnazjum nr 1

w Puùawach.

Dziewczætom nie powiodùo siæ niestety tak dobrze jak 

chùopcom. Zajæùy V miejsce i nie zakwalifikowaùy siæ do 

nastæpnego etapu.

Zawody rejonowe w biegach przeùajowych chùopców 

odbyùy siæ 06.10.2005 r. w Lubartowie. Wystàpiùo 8 druýyn, 

m.in. z: Opola Lub., Puùaw, Lubartowa, Kocka i Koñskowoli. 

Druýyna z Koñskowoli (w niezmienionym skùadzie) 

ukoñczyùa zawody na IV miejscu.

16.10.2005

RUCH Ryki – POWIÚLAK Koñskowola  2 : 4

Bramki dla Powiúlaka zdobyli: Rafaù Ciucias (2), Maciej 

Ogórek, Krzysztof Romanowski.

23.10.2005

POWIÚLAK Koñskowola – SEROKOMLA Janowiec  5 : 0

Bramki zdobyli: Arkadiusz Gaùàzka, Krzysztof Romanowski, 

Ryszard Màczka, Sebastian Kozak, Maciej Ogórek.

30.10.2005

MAZOWSZE Stæýyca – POWIÚLAK Koñskowola 5 : 0

06.11.2005

POWIÚLAK Koñskowola – SOKÓÙ Konopnica 6 : 1

Bramki zdobyli: Maciej Ogórek (2), Krzysztof Romanowski, 

Rafaù Ciucias, Ryszard Màczka (2).

13.11.2005

CISY II Na³êczów – POWIŒLAK Koñskowola 2 : 3

Bramki zdobyli: Krzysztof Romanowski (2), Ryszard M¹czka

Zawody gimnazjalistów
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Pamiætasz ich?

Oni teý ýyli...

... kiedyú...

... dawno...

... a moýe nie tak dawno...

aleý ten czas szybko leci,

zbyt szybko.

Pamiætasz ich promienny uúmiech,

a moýe grymas na twarzy,

czuùe sùowo i ciepùe spojrzenie,

innym razem surowà uwagæ,

moýe niedokoñczonà rozmowæ...?

To wszystko byùo...

Ci, którzy ýyli, nie umarli.

Oni ýyjà,

choã nie ma ich wúród nas.

Ýyjà w naszej pamiæci...

... we wspomnieniach...

...ale przede wszystkim w sercu.

Stàd okrutny czas ich nigdy nie 

wyrwie,

tam na zawsze chcà pozostaã.

Czy pamiætasz o nich?

Czy chcesz pamiætaã o nich?

Maùgorzata Stalæga

Pamiætasz ich?



Kabaretowcy rozœmieszali do ³ez

Redaktor naczelna Bo¿enna Furtak odbiera gratulacje
od wice starosty Witolda Popio³ka i starosty Mariana ¯aby

„Hospicjum to teý ýycie” to hasùo ogólnopolskiej 

akcji prowadzonej na rzecz oúrodków obejmujàcych opiekà 

nieuleczalnie chorych. Z inicjatywy i za sprawà Klubu Maùego 

Ksiæcia, czyli grupy mùodzieýy z Gimnazjum w Koñskowoli

i opiekunów – p.p. Barbary Úwitka-Pomorskiej i Elýbiety 

Owczarz, do tej akcji wùàczyùo siæ juý po raz drugi nasze 

lokalne spoùeczeñstwo uczestniczàc w kolejnym koncercie 

charytatywnym. Mùodzieý postawiùa sobie za cel – pomoc 

dzieciom, podopiecznym Hospicjum dla Dzieci im. „Maùego 

Ksiæcia” z Lublina, które jest jedynym w poùudniowo-

wschodniej Polsce domowym hospicjum, obejmujàcym 

opiekà domowà dzieci i mùodzieý z nieuleczalnymi 

chorobami. Úwiadczona opieka jest bezpùatna. Czæúã úrodków 

finansowych na leki, sprzæt medyczny i kadræ medycznà, 

refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, pozostaùe sà wkùadem 

ludzi goràcych serc.

„Piækna i bestia” – spektakl teatralny oparty na 

przekùadzie baúni o tym samym tytule, w którym 

wykorzystano równieý piosenki z baúni Walta Disneya, 

wprowadziù widzów w úwiat przemian, które w naszym 

realnym úwiecie sà niemoýliwe. Tylko dobre duszki, których  

niestety brak nam na co dzieñ, potrafiùy sprawiã, ýe bezduszny 

ksiàýæ zmieniù siæ w czùowieka kochajàcego ludzi. Wspaniaùa 

gra aktorów oraz podkùady muzyczne nadaùy spektaklowi 

charakter musicalu z przemawiajàcà do widza puentà. 

Spektakl przygotowali: scenariusz i reýyseria – Barbara 

Úwitka-Pomorska i Elýbieta Owczarz, muzyka – Paweù 

Pytlak, scenografia – Urszula Paluch, oprawa techniczna – 

Tadeusz Tomasiñski.

Goúciem honorowym koncertu byù przedstawiciel 

Hospicjum p. Arkadiusz Litwiñski, któremu mùodzieý 

wræczyùa symboliczny czek. Pieniàdze zebrane w trakcie 

koncertów (bo byù on trzykrotnie powtórzony w poniedziaùek 

dla przedszkolaków i uczniów) oraz podczas kwesty pod 

koúcioùem, zostaùy przekazane na konto Hospicjum. Nasze 

spoùeczeñstwo wsparùo oúrodek kwotà 2.392,00 zù.

6 listopada to data ogólnopolskiego finaùu akcji „Hospicjum 

to teý ýycie”, ale równieý data úmierci pierwszego dyrektora 

Gimnazjum w Koñskowoli, Sùawomira Skwarka. Koncert 

dedykowany byù Jego pamiæci.

Boýenna Furtak

Czy biedny ojciec spe³ni ¿yczenia córek?

Piêkna i bestia

Wró¿ka i dobre duszki sprawi¹, ¿e bestia za chwilê zmieni swe oblicze

Pan Arkadiusz Litwiñski odbiera symboliczny czek

M³odzie¿ dzieciom
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