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Dziesiêæ ju¿ lat

Onufremu stuknê³o tej zimy.

Dziesiêæ ju¿ jest,

my na dalsze siê dziesiêæ stroimy.
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Tak nie dawno Koñskowola zosta³a zaskoczona debiutem 
kabaretu „Onufry”, a tu 5 lutego 2005 roku artyœci podczas 
koncertu jubileuszowego œpiewali:

Dziesiêæ ju¿ lat Onufremu stuknê³o tej zimy.
Dziesiêæ ju¿ jest, my na dalsze siê dziesiêæ stroimy.
Ju¿ dziesiêæ lat przedstawiamy spo³eczne nastroje,
Dziesiêæ ju¿ lat, my z g³upot¹ toczymy wci¹¿ boje.
Choæ wydaje siê to ma³o prawdopodobne, to rzeczywiœcie 

nasz kabaret œwiêtowa³ jubileusz 10-lecia. Tu w Koñskowoli, 
bo jak by mog³o byæ inaczej, na deskach sceny Gminnego 
Oœrodka Kultury, przy sali wype³nionej po brzegi publicznoœci¹ 
(czytaj fanami), rozbrzmiewa³y radosne melodie, z ciêtymi,
a momentami refleksyjnymi tekstami, ukazuj¹cymi
w krzywym zwierciadle rzeczywistoœæ. 
Koncert zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: 
reprezentant Urzêdu Marsza³kowskiego
w Lublinie – dyrektor Stanis³aw Jagie³³o, 
dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Kultury 
w Lublinie – Józef Obroœlak, cz³onkowie 
Zarz¹du Powiatu – Ma³gorzata Sadurska
i Witold Popio³ek, przewodnicz¹ca Rady 
Gminy Ma³gorzata Szpyra, wójt Stanis³aw 
Go³êbiowski, ks. proboszcz Piotr Trela, 
radni, za³o¿ycielka kabaretu El¿bieta 
Wolska, dyrektorzy zak³adów pracy oraz 
mieszkañcy Koñskowoli i okolic. Koncert 
zosta³ przyjêty z wielk¹ ¿yczliwoœci¹
i owacjami na stoj¹co. Artystów 
uhonorowano licznymi dyplomami, listami 
gratulacyjnymi, nagrodami oraz kwiatami. 
W dowód wielkiego uznania za wk³ad
w rozwój kultury, dyrektor GOK wrêczy³a 
wszystkim artystom wystêpuj¹cym
w koncercie jubileuszowym statuetki
w kszta³cie masek.

Przy takiej okazji warto siêgn¹æ nieco do historii, do 
momentu powstania kabaretu, którego zrodzi³a potrzeba 
chwili. A by³o to tak: w grudniu 1994 roku, instruktorka 
Gminnego Oœrodka Kultury - El¿bieta Wolska, napisa³a tekst 
Szopki Noworocznej do wydawanego przez Oœrodek „Echa 
Koñskowoli”. Tekst zyska³ aprobatê i uznanie wszystkich 
pracowników. Równoczeœnie pojawi³ siê pomys³ wystawienia 
Szopki na scenie, a ¿e w Koñskowoli i okolicach nie brakuje 
ludzi z twórczym zapa³em i dobrym humorem, nie trudno by³o 
znaleŸæ chêtnych do gry aktorskiej. Grupa artystów amatorów 
o b r a ³ a  s o b i e  n a z w ê  „ O N U F R Y ” ,  n a  c z e œ æ  
Sienkiewiczowskiego Zag³oby, który  na kartach Trylogii 
nadszarpn¹³ dobre imiê Koñskowoli, szkaluj¹c miejscowe 
piwo. Premiera programu w dniu 8 stycznia 1995 roku,
w którym przewija³y siê postacie z naszego œrodowiska, 
potwierdzi³a s³usznoœæ decyzji. Zachêceni owacjami i opiniami 
publicznoœci kabaretowcy, pod kierunkiem pani El¿biety, 
tworzyli programy, których liczbê trudno by³oby dziœ podaæ.
W kolejnych scenariuszach przewija³y siê problemy
o szerszym zasiêgu i coraz œmielszych poczynaniach, do 
wystawienia kandydata na prezydenta w³¹cznie. W 1999 roku, 
tu¿ przed jubileuszem 5-lecia, artystów kabaretowych sw¹ 
opiek¹ otoczy³a  instruktor El¿bieta Pytka. Œpiewali oni 
wówczas: „Nowe jest przed nami, choæ El¿biety siê zmieni³y, to 
naprawdê wci¹¿ jesteœmy tacy sami.” I tacy byli, i s¹ nadal, choæ 

„ONUFRY” ma ju¿ 10 lat!„ONUFRY” ma ju¿ 10 lat!
druga El¿bieta z woli Boga opuœci³a ich szeregi (maj 2004). 
Wówczas pa³eczkê re¿ysera i tekœciarza przejê³a Ma³gorzata 
Stalêga.

Przez 10 lat swego istnienia kabaret bra³ udzia³ w ró¿nych 
przegl¹dach (przywo¿¹c nagrody i wyró¿nienia), w tym: 
Piotrowickich Spotkaniach z Tali¹ i Melpomen¹; 
Ogólnopolskich Spotkaniach Kabaretów Wiejskich
w Osjakowie (trzykrotnie), w Sycowie (dwukrotnie)
i w K³obucku; Pu³awskich Przegl¹dach Zespo³ów Biesiadnych 
(szeœciokrotnie); Przegl¹dzie Twórczoœci Artystycznej Wsi; 
Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenk¹ Kabaretow¹ OSPA 97; 
w programie telewizyjnym „Kosa Ostra” (TVP S.A. 1996); 
Przegl¹dzie Kabaretów Wiejskich „K¹kolewisko”
w K¹kolewnicy (piêciokrotnie) oraz w XXX Sejmiku 
Wiejskich Zespo³ów Teatralnych w Stoczku £ukowskim.

Swoimi wystêpami uœwietnia równie¿ uroczystoœci 
organizowane w licznych miejscowoœciach woj. lubelskiego. 
Jego cz³onkowie zawsze chêtnie (pomimo, ¿e sami pracuj¹ 

zawodowo i maj¹ w³asne rodziny), 
p r z y j m u j ¹  p r o p o z y c j e  u d z i a ³ u
w imprezach charytatywnych.

Jak ka¿dy kabaret, tak i „ONUFRY”
w krzywym zwierciadle satyry ukazuje 
œmiesznostki, s³aboœci, wady i problemy 
naszej rzeczywistoœci – koncentruj¹c siê na 
najbli¿szym œrodowisku, jakim jest 
Koñskowola, a jego cz³onkowie dzia³aj¹ 
chêtnie na zasadzie Mickiewiczowskiego 
bohatera co to „œmieszy, tumani, 
przestrasza.”

Przez te dziesiêæ lat zmieniali siê 
instruktorzy prowadz¹cy kabaret, zarówno 
ci od re¿yserii jak i muzyki, czêœciowo 
zmieniali siê równie¿ cz³onkowie, ale 
wytrwale i z wielkim zapa³em, od pocz¹tku 
istnienia w kabarecie twórczo pracuj¹: 
Maria Baj, Maria Jêdrak, Anna Owczarz, 
Magdalena  Weso³owska ,  Dar iusz  
Gutowski, Ryszard Rokita, Jan Skorupski, 

Tomasz Su³ek. Przy okazji programu jubileuszowego 
zdecydowali siê powróciæ na scenê (mamy nadziejê, ¿e na 
d³u¿ej): El¿bieta Gutowska, Bo¿ena Rybaniec i Stanis³aw Baj.

Równie owocnie, w poprzednich latach pracowali: Barbara 
Stefanek, Jan Dymek, Jacek Nowacki i W³adys³aw Wiejak.

Poza wymienionymi re¿yserami z kabaretem pracowali 
równie¿ muzycy: Jerzy Polak (1995 - 1996), Piotr Osiak (1995 
– 1996), Zbigniew Barankiewicz (1996 – 2000), Mariusz 
Oleœkiewicz (2000 – 2003), a od paŸdziernika 2003 Tadeusz 
Salamandra.

W fina³owej piosence, na zakoñczenie koncertu 
jubileuszowego „Onufry” zaœpiewa³:

Dobrze nam jest z przyjació³mi byæ dzisiaj w tej sali,
Ko³tunów ¿al, bo za rzadko ich ¿eœmy czesali.
Udzielaj¹cy siê nastrój kabaretowy, sk³ania mnie do 

nastêpuj¹cego komentarza ostatnich wersów piosenki: kochani 
bêdziecie mieli do tego jeszcze wiele okazji, bo po tak 
serdecznym przyjêciu i tak licznych gratulacjach i ¿yczeniach, 
nie macie innego wyjœcia, jak tylko bawiæ Koñskowolan dalej. 
¯yczê Wam niespo¿ytych si³, nieprzebranej weny twórczej
i nieustaj¹cego zapa³u.

Bo¿enna Furtak
(Zdjêcia z koncertu na stronach 1, 2 i 15)
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Szko³a Podstawowa w Koñskowoli nosi³a przed laty imiê 
genera³a Karola Œwierczewskiego. Zawi³oœæ naszej historii,
a konkretniej znana ogólnie ocena postaci patrona sprawi³a, ¿e 
zosta³o ono (imiê) zdjête. Co prawda brak imienia nie 
zmniejsza roli placówki i pozwala jej normalnie pracowaæ, ale 
posiadanie zacnego patrona nobilituje, dodaje bardziej 
uroczystego charakteru uroczystoœciom szkolnym,
a m³odzie¿y stawia wzór godny naœladowania. Istniej¹cy 
obecnie Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli jest jedyn¹ placówk¹
w gminie nie posiadaj¹c¹ patrona. W trosce o rangê szko³y, 
rada pedagogiczna jeszcze w ubieg³ym roku podjê³a dzia³ania 
zmierzaj¹ce do nadania imienia i wrêczenia sztandaru. Ich 
efektem by³ wybór przez spo³ecznoœæ szkoln¹ kandydata na 
patrona – Henryka Sienkiewicza. Kandydata, poniewa¿ 
ostatnie zdanie w tej kwestii nale¿a³o do Rady Gminy. Dlatego 
w porz¹dku sesji w dniu 2 lutego zosta³ zamieszczony punkt
w sprawie przedmiotowej uchwa³y. Przed podjêciem decyzji 
przez radnych, g³os zabra³a dyrektor Beata Antolak, 
uzasadniaj¹c s³usznoœæ dotychczasowych dzia³añ. U¿y³a 
m.im. argumentów: „…w dobie zanikania wszelkich 
wy¿szych wartoœci, istnieje pilna potrzeba skupienia ca³ej 
spo³ecznoœci szkolnej wokó³ ogólnie akceptowanej, nie 
daj¹cej siê pod ¿adnym wzglêdem zakwestionowaæ postaci.” 
Broni¹c wyboru imienia Henryka Sienkiewicza powiedzia³a: 
„Wartoœci prezentowane w twórczoœci tego autora – 
patriotyzm, mêstwo, odwaga - s¹ uniwersalne, ponadczasowe 
i nikt nigdy ich nie zakwestionuje. Do postaci wielkich 
pisarzy, bêd¹cych patronami gminnych szkó³ – Marii 
Konopnickiej i Jana Kochanowskiego, do³¹czy noblista 
Henryk Sienkiewicz. O naszej miejscowoœci wspomina pisarz 
w Trylogii. Zwi¹zki Sienkiewicza z Koñskowol¹ nie s¹ zbyt 
mocne, niew¹tpliwie jednak nasz kandydat zwi¹zany jest
z Lubelszczyzn¹ (Wola Okrzejska – miejsce urodzenia, 
Na³êczów, w którym goszcz¹c rozpocz¹³ pisanie powieœci 
„Krzy¿acy”). Liczna rzesza szkó³ o takim imieniu daje 
mo¿liwoœæ utrzymywania kontaktów oraz promocji gminy.”

Te argumenty, a tak¿e wczeœniejsza praca w komisjach 
wystarczy³y do podjêcia decyzji, poniewa¿ w zasadzie nie 
dyskutowano na ten temat. Dwunastoma g³osami za, przy 
dwóch wstrzymuj¹cych siê, uchwa³a zosta³a podjêta.
W kuluarach da³o siê s³yszeæ g³osy, ¿e patronem móg³ zostaæ 
ktoœ, kto ma wiêksze zas³ugi dla Koñskowoli. Jak np. 
Grzegorz Piramowicz czy Franciszek Dionizy KniaŸnin, ale 
ogrom pracy wykonany ju¿ przez szko³ê zawa¿y³ na 
ostatecznej decyzji. Uroczystoœæ nadania imienia zosta³a 
zaplanowana na 21 maja tego roku. Wówczas te¿ szkole 
zostanie przekazany sztandar.

Bo¿enna Furtak

Wójt Gminy Koñskowola informuje, ¿e na tablicy 

og³oszeñ w Urzêdzie Gminy jest wywieszony wykaz 

nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y

Sienkiewicz
do³¹czy³ do grona patronów

W niedzielê 16 stycznia, wierni naszej parafii zgromadzeni 
w koœciele o godz. 11.30, uczestniczyli we mszy œw. 
celebrowanej przez Metropolitê Lubelskiego ks. Abp Józefa 
¯yciñskiego. Na zaproszenie ksiêdza proboszcza, we mszy 
uczestniczyli równie¿: pose³ na Sejm RP Zygmunt Jerzy 
Szymañski wraz z ma³¿onk¹, wójt naszej gminy Stanis³aw 
Go³êbiowski, przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata 
Szpyra oraz cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, nasi parafianie,
w osobach: Ma³gorzata Sadurska i Witold Popio³ek.

Dostojnego goœcia oraz zaproszone osoby powita³ 
gospodarz - ksi¹dz proboszcz Piotr Trela, a w imieniu 
wspólnoty parafialnej s³owa powitania skierowa³ Henryk 
Bartuzi. Ks. Arcybiskup celebrowa³ mszê w intencji parafian, 
w szczególnoœci tych, którzy w liczbie ponad 120 osób, 
czynnie zaanga¿owali siê w zbiórkê pieniêdzy na cele 
rewaloryzacji koœcio³a i budowê nowego domu parafialnego.

W wyg³oszonej homilii, Metropolita dziêkowa³ wszystkim, 
zarówno zbieraj¹cym, jak te¿ ofiarodawcom, za zrozumienie 
potrzeb i nie szczêdzenie „grosza” na rzecz wspólnej sprawy, 
dla dobra obecnego i przysz³ych pokoleñ. Gratulowa³ równie¿ 
ksiêdzu proboszczowi tego, ¿e zdo³a³ zgromadziæ wokó³ 
potrzeb parafii tak wiele osób, wyrazi³ zadowolenie ze 
wspó³dzia³ania z w³adzami wszystkich szczebli. Obecnoœæ 
przedstawicieli tych w³adz jest dowodem harmonijnej 
wspó³pracy i pozwala s¹dziæ, ¿e zamierzenia bêd¹ 
zrealizowane – mówi³ ks. Arcybiskup.

Na zakoñczenie mszy ks.  Arcybiskup z³o¿y³  
zgromadzonym w koœciele, a za ich poœrednictwem 
wszystkim parafianom, noworoczne ¿yczenia i udzieli³ 
pasterskiego b³ogos³awieñstwa. Mi³ym akcentem by³o 
równie¿ wrêczenie wielu osobom podpisanego przez siebie 
podziêkowania za zaanga¿owanie w sprawy parafii. 
Wzajemne ¿yczenia i po³amanie siê op³atkiem przez
ks. Arcybiskupa z wiernymi, zakoñczy³o uroczystoœæ
w koœciele.

Henryk Bartuzi

Op³atek

z Ks. Arcybiskupem

Spotkanie ks. Arcybiskupa z cz³onkami nowopowsta³ej w parafii 
Akcji Katolickiej, uwieñczone zdjêciem, by³o ostatnim akordem 

pobytu Pasterza Archidiecezji Lubelskiej w naszej œwi¹tyni.

O G £ O S Z E N I E
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Sylwetki zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP

Nauczycielka przedmiotów œcis³ych. Sta¿ – 34 lata. 

Absolwentka Liceum Pedagogicznego i Studium 

Nauczycielskiego o kierunku matematyka. Pracê zawodow¹ 

rozpoczê³a w 1958 roku w Szkole Podstawowej

w Skowieszynie. Cz³onek Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 

od 1958 r. Od 13 lat przebywa na emeryturze.

Wies³awa Bigaj

Pocz¹tek mojej pracy nauczycielskiej by³ trudny. Stara, zimna 
szko³a, a w niej trzy izby lekcyjne. Uczyliœmy te¿ w trzech 
miejscach na wsi, bo szko³a okaza³a siê za ma³a.
W Skowieszynie wówczas nie by³o pr¹du. Natomiast w moim 
rodzinnym domu w Rudach, gdzie siê urodzi³am, elektrycznoœæ 
by³a ju¿ wtedy, gdy mia³am 6 lat. Trudno mi siê by³o przestawiæ. 
Przy lampie naftowej przygotowywa³am siê do prowadzenia 
lekcji i do w³asnych zajêæ na uczelni, bo sama siê jeszcze 
dokszta³ca³am. Jako m³oda nauczycielka, przez pierwsze trzy 
lata pracy, mia³am obowi¹zek przygotowywaæ na piœmie bardzo 
szczegó³owe konspekty. Ten obowi¹zek dotyczy³ oczywiœcie 
wszystkich nauczycieli. Te nasze konspekty od czasu do czasu 
sprawdza³a kierowniczka szko³y, pani Emilia Laurow. Etat 
nauczycielski wynosi³ wtedy 36 godzin tygodniowo. Przez kilka 
lat w Skowieszynie istnia³a te¿ wieczorówka (klasa VII dla 
doros³ych), gdzie równie¿ trzeba by³o pracowaæ. Suma 
summarum mój etat wynosi³ ³¹cznie 42 godziny tygodniowo.
O zarobkach nie myœla³am, poniewa¿ wykonywa³am zawód,
o którym marzy³am. W 1959 roku wesz³am w sk³ad Zarz¹du 
ZNP, pe³ni¹c przez wiele lat funkcjê sekretarza.

Gdy rozpoczêto budowê nowej szko³y w ka¿dym tygodniu 
wszyscy nauczyciele, ja te¿, chodzili po wsi i zbierali pieni¹dze 
na ten cel. Prac spo³ecznych by³o bardzo du¿o, nikt nie œmia³ 

odmówiæ kierowniczce. By³yœmy wtedy wszystkie m³ode. Do 
tradycji szko³y nale¿a³o przygotowywanie czêœci artystycznej 
na coroczne zabawy choinkowe. Czyni³a to ka¿da klasa pod 
kierunkiem wychowawcy. Wymaga³o to du¿o pracy, ale 
przynosi³o równie¿ satysfakcjê, poniewa¿ na te uroczystoœci 
przychodzi³y ca³e rodziny, aby podziwiaæ swoje pociechy na 
scenie. W Skowieszynie przepracowa³am 17 lat. Gdy utworzono 
Zbiorcz¹ Szko³ê Gminn¹, podjê³am pracê w Koñskowoli. 
Pocz¹tkowo uczy³am klasy m³odsze, a potem matematyki
i fizyki w klasach starszych, zgodnie z moim wykszta³ceniem. 
Tu równie¿ pracowa³am spo³ecznie. Przez wiele lat by³am radn¹ 
Gminnej Rady Narodowej.

Praca nauczyciela wymaga³a, i nadal wymaga, ci¹g³ego 
doskonalenia, dlatego koñczy³am wiele kursów wakacyjnych.

Mimo, ¿e jestem na emeryturze, nie tracê kontaktu
z m³odzie¿¹, pomagam jej opanowaæ niektóre partie materia³u, 
na które w programie przeznaczone jest niewiele godzin. I choæ 
moi uczniowie nie powtórzyliby za in¿. S. Jeleñskim, ¿e 
matematyka jest urocza i czaruj¹ca, to jednak wiêkszoœæ z nich 
uczy³a siê jej w miarê mo¿liwoœci uwa¿aj¹c, ¿e jest w ¿yciu 
potrzebna, bo prawie nikt nie koñczy³ edukacji na szkole 
podstawowej.

Wies³awa Bigaj

Zachowywa³em siê  inaczej  ni¿  wielu naszych 
eurodeputowanych i parlamentarzystów, którzy tylko 
Juszczence ¿yczyli wygranej w wyborach prezydenckich na 
Ukrainie. By³em neutralny i czeka³em na rozwój sytuacji. 
Wygra³ Wiktor Juszczenko i z tym werdyktem jestem 
pogodzony. Przyznajê, ¿e bardziej by³bym zadowolony, gdyby 
wygra³ Wiktor Janukycz. Dlaczego? Postaram siê to 
wyt³umaczyæ.

Otó¿ W. Juszczenko stworzy³ blok wyborczy pod nazw¹ 
„Nasza Ukraina”, do którego wesz³o wiele partyjek i ugrupowañ 
politycznych. Niestety weszli równie¿ byli cz³onkowie OUN
i UNA-UNSO, organizacji znanych z nienawiœci do Polski
i Polaków, ideowi spadkobiercy ludobójczej OUN-UPA, której 
bojówki wymordowa³y w czasie ostatniej wojny i latach 
powojennych dziesi¹tki tysiêcy Polaków. Te faszystowskie 
organizacje wraz ze swymi czerwono-czarnymi sztandarami, 
przed którymi wzdryga siê ka¿dy kresowy Polak, odrodzi³y siê 
na Ukrainie po uzyskaniu niepodleg³oœci w 1991 r.,
a W. Juszczenko w ostatnich dwóch latach zas³yn¹³ jako ich 
formalny opiekun. To w³aœnie on, jako lider „Naszej Ukrainy”, 

nale¿a³ do tych polityków i dzia³aczy ukraiñskich, którzy jawnie 
przeciwstawiali siê przywróceniu przedwojennego wystroju 
cmentarza Obroñców Lwowa. Bra³ natomiast udzia³
w uroczystoœciach ods³aniania pomników przywódców OUN-
Bandery, w tym pomnika K³yma Sawura w Zbara¿u. 
Przypominam, ¿e zbrodniarz ten w 1943 r. wyda³ rozkaz 
wymordowania dziesi¹tków tysiêcy Polaków na Wo³yniu. 
Równie¿ Julia Tymoszenko, jedna z czo³owych postaci obozu 
Juszczenki, bra³a udzia³ w akcji gloryfikuj¹cej OUN-UPA
i domaga³a siê od prezydenta Leonida Kuczmy, by nie wa¿y³ siê 
potêpiaæ tej organizacji za zbrodnie na Polakach, ani nie 
przeprasza³ Polaków.

W czasie kampanii wyborczej w Równem Komitet Wyborczy 
„Nasza Ukraina”, zapowiada³, ¿e jak wygra Juszczenko to 
wprowadzi dyktaturê narodow¹, a w³adzê obejm¹ „prawdziwi 
patrioci ukraiñscy”. - Wygonimy z naszych ziem Moskali, 
przeków (Polaków) i ¯ydów – brzmia³o jedno z hase³ 
wyborczych. - Nadszed³ czas: Ukraina tylko dla Ukraiñców... 
Nasza w³adza bêdzie straszna dla Moskala, ¯yda, Polaka
i bulbaszy (Ukraiñcy, którzy nie bêd¹ ich popieraæ), je¿eli nie 

Nie kibicowa³em za Juszczenk¹
Jan Bia³ow¹s
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przyjm¹ naszego wyznania, jeœli nie bêd¹ uczêszczaæ do 
naszych cerkwi – zapowiadano przed wyborami.

Moim zdaniem, nie mo¿na przechodziæ do porz¹dku 
dziennego nad takimi has³ami wyborczymi, gdy¿ - poza 
skandaliczn¹ wymow¹ moraln¹ i historyczn¹ - stanowi¹ one 
realne zagro¿enie dla mniejszoœci narodowych ¿yj¹cych na 
Ukrainie, a zw³aszcza dla du¿ej jeszcze liczby tamtejszych 
Polaków.

Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e nacjonalistyczno-szowinistyczne 
ugrupowania popieraj¹ce Juszczenkê nie kryj¹ pretensji 
t e ry tor ia lnych  do  po ³udniowo-wschodnich  z iem 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W samym Lwowie mieszka kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków. 
Tymczasem w licznych transmisjach z Ukrainy nasza TVP 
starannie ich unika³a. Dlaczego? Okazuje siê, ¿e oni nie 
g³osowali na Juszczenkê. Nie g³osowa³y te¿ inne mniejszoœci 
narodowe, jak: Rumuni, Wêgrzy, ¯ydzi i Mo³dawianie. 
Wszyscy oni obawiaj¹ siê nacjonalizmu ukraiñskiego. Nawet 
prezydent Kwaœniewski znany z przychylnoœci do Ukrainy, 
który tak nak³ania³ przywódców innych pañstw do 
zainteresowania siê tym krajem, w wywiadzie udzielonym 
Paw³owi Smoleñskiemu z Gazety Wyborczej w dniu
25 listopada ub.r. powiedzia³, ¿e „wœród zwolenników 
Juszczenki znajduj¹ siê ludzie, którzy myœl¹ w sposób 
nacjonalistyczny. Niech pan przypomni sobie sprawê 
Cmentarza Orl¹t Lwowskich – mówi³ prezydent. - Jestem 
przekonany, ¿e sabotuj¹cy otwarcie cmentarza radni Lwowa 
g³osowali na Juszczenkê. Nasze postulaty nie znajdowa³y 
wówczas w ekipie Juszczenki wiêkszego zrozumienia”.

Pojednanie w trzy dni...
Niektórzy nasi politycy entuzjastycznie stwierdzali, ¿e

w grudniu 2004 r. nast¹pi³o niemal cudowne pojednanie naszych 
narodów. Myron Kertyczak, Przewodnicz¹cy Zwi¹zku 
Ukraiñców w Polsce, w telewizyjnym programie „Prosto
w oczy” stwierdzi³, ¿e „przez tyle lat wystêpowa³y trudnoœci
w pojednaniu polsko-ukraiñskim, a teraz przez trzy dni ono siê 
dokona³o”. Mo¿e pan Kertyczak tego pragnie, ale to nie s¹ 
pragnienia racjonalne. Przecie¿ przez wiele lat Zwi¹zek 
Ukraiñców w Polsce absolutnie nic w tym kierunku nie robi³. 
Organizowane przez ten zwi¹zek konferencje „naukowe” 
lansowa³y bohaterstwo UPA, a nie ustala³y prawdy s³u¿¹cej 
zbli¿eniu i pojednaniu naszych narodów. Inny prominentny 
cz³onek tego zwi¹zku, by³y sekretarz generalny Unii Wolnoœci, 
Miros³aw Czech na antenie TVP bez ogródek stwierdzi³, ¿e 
„UPA to czeœæ i duma narodu ukraiñskiego”. Takich hase³ 
Polacy nigdy nie zaakceptuj¹. Szczególnie dla Polaków 
pochodz¹cych z Kresów Wschodnich UPA to zbrodnicza 
organizacja. Niestety potwierdza siê zasada, ¿e zbrodniarze 
sami bardzo niechêtnie przyznaj¹ siê do pope³nionych zbrodni. 
A dopóki ludobójstwo pope³nione na  Polakach na Kresach nie 
zostanie potêpione i to przez samych Ukraiñców, nie ma szans 
na rzeczywiste pojednanie obu narodów.

Formu³a „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”
Na temat pojednania czêsto wypowiadaj¹ siê osoby duchowne 

na Ukrainie. Kard. Lubomyr Huzar, który kieruje Cerkwi¹ 
greckokatolick¹ we Lwowie, lansuje formu³ê „wybaczamy
i prosimy o wybaczenie”. Formu³a ta ma swe uzasadnienie 
religijne, ale jest uzale¿niona od uznania swojej winy przez 
zbrodniarzy lub w³adze, którym oni podlegaj¹. Tak by³o
w przypadku uznania win faszyzmu–nazizmu i potêpienia go 
przez rz¹d i parlament niemiecki. Tymczasem Koœció³ 
greckokatolicki nigdy nie potêpi³ zbrodniarzy z OUN-UPA-SB, 
którzy dopuœcili siê ludobójstwa na ludnoœci polskiej
i ukraiñskiej. Dlatego formu³a „wybaczamy i prosimy
o wybaczenie” nie ma tu zastosowania, bo kto komu mia³by 

wybaczaæ? Polacy banderowcom, którzy w 60 rocznicê mordów 
wo³yñskich i podolskich wznosz¹ pomniki swym „wodzom”
i „bohaterom” w rodzaju Stepana Bandery czy Dmytra 
Klaczkiwskiego - „K³yma Sawura” w Zbara¿u. Duchowni 
greckokatoliccy zarzucaj¹ nam Polakom, ¿e Papie¿ Polak 
nakazuje pojednanie z Narodem Ukraiñskim, a Polacy Go nie 
s³uchaj¹. P³ynie st¹d logiczny wniosek, ¿e w tym dziele nie 
pomo¿e nawet najwiêkszy autorytet moralny œwiata - tu musi 
dojœæ do rzeczywistego pojednania szerokich rzesz 
spo³ecznych, tak na Ukrainie jak i w Polsce, czego na 
nieprawdzie i przemilczeniach zbudowaæ siê nie da.

Pamiêæ o zbiorowych grobach Polaków.
W latach 90-tych ubieg³ego wieku na Zachodniej Ukrainie nie 

zezwalano na oznaczanie miejsc zbiorowych grobów 
pomordowanych Polaków. Jeœli by³y upamiêtnione wczeœniej, 
za w³adzy radzieckiej, niszczono tablice inskrypcyjne, na 
których widnia³o s³owo „zamordowani” lub byli podani 
sprawcy zbrodni. Ta zasada nadal obowi¹zuje i jest surowo 
przestrzegana, o czym przekona³em siê w lipcu 2004 r., w czasie 
pobytu w swojej miejscowoœci urodzenia w Ihrowicy na Podolu.

Minê³o 60 lat od tragicznej Wigilii Bo¿ego Narodzenia 1944 
roku. Sotnia UPA „Bur³aky” zamordowa³a wówczas 89 
Polaków. Wszyscy zostali pogrzebani we wspólnej mogile na 
parafialnym cmentarzu. O zezwolenie na uporz¹dkowanie
i postawienie na mogile krzy¿a staram siê od chwili powstania 
wolnej Ukrainy. Cztery lata temu moja proœba dotar³a do w³adz 
terenowych w Ihrowicy, które odmówi³y zezwolenia na prace 
przy mogile i postawienie krzy¿a. Zapewne nie byli pewni, jaka  
bêdzie treœæ inskrypcji. Uwa¿aj¹, ¿e nie wolno kalaæ pamiêci 
„bohaterów” UPA, bo przecie¿ - argumentuj¹ - nikt nie 
udowodni³, ¿e to oni mordowali Polaków. Wprost trudno sobie 
wyobraziæ jak mocno k³amstwo, fa³sz i bezczelnoœæ 
zagnieŸdzi³y siê w tych ludziach, którzy przecie¿ siebie uwa¿aj¹ 
za chrzeœcijan.

Obawiam siê, ¿e po objêciu prezydentury przez Wiktora 
Juszczenkê, nacjonaliœci, którzy jeszcze silniej dojd¹ tam do 
w³adzy, znacznie usztywni¹ swoje stanowisko i nie bêd¹ 
zezwalaæ na porz¹dkowanie zbiorowych mogi³ Polaków 
pomordowanych na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej. Oni 
mogi³y wojaków UPA na terenie obecnej Polski maj¹ ju¿ 
upamiêtnione, a nasze w³adze zgodzi³y siê nawet na inskrypcje, 
¿e wojacy UPA „zginêli za Woln¹ Ukrainê”.

Za tê polityczn¹ nieroztropnoœæ wyra¿aj¹c¹ siê w braku troski 
o polski interes narodowy przy uk³adaniu politycznych 
stosunków z Ukrain¹ obci¹¿am centralne w³adze Polski. Nie 
przestrzegaj¹ one zasady symetrii w za³atwianiu spraw zarówno 
historycznych, jak i dotycz¹cych codziennego ¿ycia Polaków na 
Ukrainie i Ukraiñców w Polsce.

Moim zdaniem, wyst¹pienie w czasie pomarañczowej 
rewolucji przez wiêkszoœæ polskich elit politycznych po stronie 
de facto ukraiñskich struktur nacjonalistycznych dzia³aj¹cych 
na Ukrainie i w Polsce, bez wczeœniejszego odciêcia siê przez 
nie od ich zbrodniczej przesz³oœci i roszczeniowych postulatów, 
Ÿle wró¿y naszym przysz³ym stosunkom z pañstwem 
ukraiñskim. Nacjonaliœci ukraiñscy odpowiedzialni s¹ za œmieræ 
ponad 200 tys. Polaków w latach 1939 – 1947 i do dziœ nie 
przyznaj¹ siê do tego ludobójstwa! Udawanie, ¿e tego problemu 
nie ma, œwiadczy o œlepocie politycznej czêœci polskich elit.

Z du¿ym prawdopodobieñstwem nale¿y spodziewaæ siê, ¿e 
nowe w³adze Ukrainy uznaj¹ OUN-UPA za stronê walcz¹c¹ w II 
wojnie œwiatowej, a wiêc jako tê si³ê, która nie dopuœci³a siê 
zbrodni ludobójstwa na ludnoœci polskiej, ale stanowi³a element 
antyhitlerowskiej koalicji. Obawiam siê, ¿e taka bêdzie cena 
poparcia W. Juszczenki przez naszych pomarañczowych 
„szalikowców”. Obym siê myli³.



Od utworzenia Gimnazjum w Koñskowoli minê³o ju¿ 5 lat. 
Przez ten czas œwiadectwa ukoñczenia naszej szko³y uzyska³o 
387 uczniów. Obecnie najstarsi z nich, czyli pierwsi 
absolwenci, ¿yj¹ jeszcze wspomnieniami ze studniówek
i przygotowuj¹ siê do tzw. nowej matury (notabene po raz 
kolejny odczuj¹ na sobie smak reformatorskiego 
eksperymentu w postaci nowego egzaminu - 3 lata temu 
gimnazjalnego, teraz dojrza³oœci).

Niemal wszyscy dotychczasowi absolwenci tutejszego 
gimnazjum podjêli rozs¹dne decyzje co do w³aœciwego 
wykorzystania czasu w dni powszednie miêdzy 8.00 a 15.00 - 
ucz¹ siê dalej. Spróbujmy, trochê z ciekawoœci, a trochê pod 
rozwagê obecnym trzecioklasistom (i ich opiekunom), 
przyjrzeæ siê, jakie typy szkó³ i które placówki cieszy³y siê 
najwiêkszym powodzeniem wœród absolwentów Gimnazjum 
w Koñskowoli roczników: 2002, 2003, 2004.

Wed³ug „Informatora o szko³ach ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego dla 
m³odzie¿y i doros³ych na rok szkolny 2003/2004”, wydanego 
przez Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, w powiecie pu³awskim 
szko³y dla absolwentów gimnazjów znajduj¹ siê w: Pu³awach, 
Na³êczowie, Kazimierzu Dolnym, Janowcu, ¯yrzynie
i Klementowicach.  Zazwyczaj szko³y ponadgimnazjalne nie 

wystêpuj¹ jako odrêbne placówki (wyj¹tkiem s¹ tu jedynie
I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Pu³awach, Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce w Kazimierzu Dolnym oraz trzy licea 
spo³eczne w Pu³awach - Europejskie, Katolickie i Spo³eczne), 
lecz wchodz¹ w sk³ad zespo³ów szkó³, w których funkcjonuj¹ 
co najmniej 2 szko³y np.: technikum i szko³a zawodowa. 
Uczeñ, który ukoñczy gimnazjum mo¿e na terenie powiatu 
pu³awskiego kontynuowaæ naukê w jednym z: 14 liceów 
ogólnokszta³c¹cych (8 w Pu³awach, w tym 3 spo³eczne,
2 w Na³êczowie, po 1 w Janowcu, ̄ yrzynie, Klementowicach, 
Kazimierzu Dolnym),  10 l iceów profi lowanych
(4 w Pu³awach, 2 w Na³êczowie, po 1 w Janowcu, ¯yrzynie, 
Klementowicach, Kazimierzu Dolnym), 9 techników
(4 w Pu³awach, 2 w Klementowicach, po jednym w Janowcu, 
¯yrzynie i Na³êczowie) lub 7 szkó³ zawodowych
(3 w Pu³awach, po jednej w Kazimierzu Dolnym, Janowcu, 
¯yrzynie, Klementowicach).

Cech¹ wspóln¹ prawie wszystkich (98%) absolwentów 
naszego gimnazjum z ww. roczników by³o wybieranie szkó³
z terenu powiatu pu³awskiego, przede wszystkim w samych 
Pu³awach (w zale¿noœci od rocznika od 75% do 88% uczniów). 
Pozostali kontynuuj¹ naukê w Klementowicach, ¯yrzynie, 

Na³êczowie, Kazimierzu Dolnym, Janowcu, Dêblinie, Rykach 
czy w Lublinie. Z roku na rok daje siê zauwa¿yæ pewna 
zale¿noœæ pomiêdzy miejscem zamieszkania ucznia a wybran¹ 
szko³¹ ponadgimnazjaln¹. Dotyczy to g³ównie uczniów
z miejscowoœci po³o¿onych na po³udniu gminy - Stok, Las 
Stocki oraz miejscowoœci z s¹siednich gmin - Celejów
i Klementowice, sk¹d pochodzili i pochodz¹ niektórzy
z naszych uczniów. Absolwenci wywodz¹cy siê z tych 
miejscowoœci coraz czêœciej wybieraj¹ klasy w szko³ach 
ponadgimnazjalnych w Klementowicach, Na³êczowie czy 
Kazimierzu Dolnym, do których maj¹ po prostu bli¿ej.

Je¿eli wzi¹æ pod uwagê typ szkó³ ponadgimnazjalnych, 
który najczêœciej wybierali nasi absolwenci, to ka¿dy rocznik 
mia³ inne preferencje - w 2002 roku by³y to licea 
ogólnokszta³c¹ce, w 2003 – technika i licea ogólnokszta³c¹ce, 
a w ubieg³ym roku - licea profilowane i technika. Interesuj¹ce 
jest równie¿ to, ¿e sukcesywnie spada zainteresowanie 
m³odzie¿y szko³ami zawodowymi – z 18% w 2002 r do 10%
w 2004 r., a wzrasta liceami profilowanymi - z 16 do 31%. Po 
pierwszym, zdominowanym przez licea ogólnokszta³c¹ce roku 
2002, kolejne dwa lata wskazuj¹ na raczej równomierne 
zainteresowanie absolwentów (po ok. 30%) 3 typami szkó³ 
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê egzaminem dojrza³oœci.

Jak dotychczas najwiêcej (35) uczniów, którzy ukoñczyli 
Gimnazjum w Koñskowoli, znalaz³o siê w I LO w Pu³awach 
oraz w I Liceum Profilowanym przy ZS nr 1
im. S. Sempo³owskiej w Pu³awach (29). Ponad 20 naszych 
uczniów kontynuuje naukê w technikach przy ZST im. 
M.Curie-Sklodowskiej, ZS nr 2 (Budowlanka), ZS 
Agrobiznesu w Klementowicach, w III LO w Pu³awach (tzw. 
Pi¹tka), III Liceum Profilowanym przy ZS nr 3 im.
M. D¹browskiej oraz w szkole zawodowej przy ZS nr 1
w Pu³awach.

Analiza losów absolwentów Gimnazjum w Koñskowoli 
pozwala na wprowadzanie zmian w pracy dydaktycznej
i opiekuñczo-wychowawczej szko³y, polegaj¹cej m.in. na 
pomocy uczniom o rozpoznanych predyspozycjach, 
mo¿liwoœciach i zdolnoœciach w wyborze odpowiedniej 
szko³y. W ubieg³ym roku tylko 4% uczniów naszego 
gimnazjum nie znalaz³o siê w tych szko³ach lub klasach, do 
których chcieli chodziæ. Jednak praca wychowawców
i nauczycieli to tylko dope³nienie decyzji, któr¹ ka¿dy 
gimnazjalista musi podj¹æ sam, bo tylko on najlepiej wie 
(czytaj - powinien wiedzieæ!), gdzie chcia³by siê dalej kszta³ciæ 
i co robiæ w doros³ym ¿yciu.

Robert Polak
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Pierwszy krok do kariery- wybory edukacyjne
absolwentów Gimnazjum w Koñskowoli 2001-2004
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11 stycznia b.r. zosta³ przeprowadzony próbny egzamin 
gimnazjalny. Oto jego ocena, wyra¿ona przez nauczycieli i uczniów.

Test humanistyczny by³ podobny w treœci do ubieg³orocznego, 
dotyczy³ historii listu od czasów najdawniejszych do 
wspó³czesnoœci. Wymaga³ od uczniów umiejêtnoœci analizowania 
tekstów popularnonaukowych, napisania krótkiej i d³u¿szej 
wypowiedzi, która dotyczy³a prze¿yæ wewnêtrznych bohatera. 
Wyniki egzaminu próbnego wskazuj¹ nauczycielom nad czym 
powinni pracowaæ z uczniami, aby test kwietniowy napisali lepiej. 
Wyst¹pi³y trudnoœci w wyjaœnianiu znaczenia zwi¹zku 
frazeologicznego, przenoœnego charakteru tekstu, wyszukiwaniu 
wskazanych informacji, redagowaniu krótkiej notatki, zachowaniu 
spójnoœci i logiki w opowiadaniu. Po obliczeniu wskaŸników 
³atwoœci zadañ okaza³o siê, ¿e do trudnych nale¿y zaliczyæ œrednio
9 zadañ. Na zebraniu zespo³u przedmiotowego humanistów zostan¹ 
opracowane wnioski do dalszej pracy na lekcjach: j. polskiego, 
historii, WOS, plastyki. Œrednio punktacja poszczególnych klas 
trzecich jest nastêpuj¹ca : III a - 32,7 pkt. (na 50 mo¿liwych),
III b - 30,4, III c - 28,8, III d - 30,7.

Najlepiej test humanistyczny napisa³a Katarzyna Matraszek
z kl. III a, która uzyska³a 49 punktów na 50 mo¿liwych.

Przewodnicz¹ca zespo³u – Genowefa Flis

Próbny egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych zawiera³ 25 zadañ zamkniêtych czyli test z wyboru 
oraz 10 zadañ otwartych. Odpowiedzi wymaga³y opanowania 
wiadomoœci i umiejêtnoœci z matematyki, fizyki, geografii, chemii
i biologii. Na rozwi¹zanie uczniowie mieli 120 minut. Maksymalna 
liczba punktów do uzyskania wynosi³a 50. Do egzaminu przyst¹pi³o 
92 uczniów klas III. Œrednia na jednego ucznia w naszym 
Gimnazjum wynios³a 22,43 pkt, a dla poszczególnych klas:
III a - 23,3, III b - 26, III c - 18,8, III d - 22,7. Najwiêksza liczbê 
punktów, 44 i 45, uzyska³y 3 osoby.

Najwiêcej punktów uczniowie otrzymali z czêœci I, czyli testu
z wyboru. Natomiast zadania otwarte, które wymaga³y napisania 
sposobu obliczenia i podania odpowiedzi okaza³y siê dla 
wiêkszoœci trudne i bardzo trudne.

Najwiêcej problemów mieli gimnazjaliœci z zadaniem z fizyki 
dotycz¹cym obliczenia oporu zastêpczego oporników, a tak¿e z 
zadaniami matematycznymi: obliczenie powierzchni œcian 
bocznych piramidy oraz wysokoœci wie¿y Eiffla. Bardzo trudnym 
okaza³o siê zadanie dotycz¹ce przeliczania skal Celsjusza
i Kelwina. S¹dzê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ nieprawid³owych 
odpowiedzi by³a b³êdna informacja w teœcie, ¿e „0 stopni C 
odpowiada -273,15 K” a powinno byæ „0 stopni C odpowiada 
273,15 K”. Trudnymi okaza³y siê równie¿ zadania z geografii 
dotycz¹ce okreœlenia wspó³rzêdnych geograficznych i obliczenie 
czasu s³onecznego, z fizyki dotycz¹ce obliczenia pracy, a z chemii 
podanie masy cz¹steczkowej i iloœci protonów w j¹drze 
pierwiastka.

Test próbny pokaza³, ¿e uczniowie nie znaj¹ wzorów fizycznych, 
matematycznych i chemicznych, st¹d problemy z rozwi¹zywaniem 
zadañ, nawet prostych w obliczeniach. Inn¹ przyczyn¹ 
niepowodzeñ uczniów jest niezbyt uwa¿ne czytanie tekstów. Du¿a 
czêœæ gimnazjalistów ma problemy z u³o¿eniem równañ, 
zw³aszcza, gdy wystêpuj¹ procenty, a tak¿e problemy z samym 
liczeniem, zw³aszcza u³amków.

Egzamin próbny pokaza³ uczniom klas trzecich jakie maj¹ 
jeszcze braki w umiejêtnoœciach i wiedzy oraz zapozna³ z procedur¹ 
zdawania egzaminu. S¹dzê, ¿e gimnazjaliœci wyci¹gn¹ w³aœciwe 
wnioski. Maj¹ czas do koñca kwietnia, aby solidnie przygotowaæ siê 
do w³aœciwego egzaminu. ̄ yczê im powodzenia!!!

Przewodnicz¹ca zespo³u samokszta³ceniowego
Zofia Stêpieñ

Refleksje uczniów
Test humanistyczny wymaga³ od nas logicznego myœlenia. W k¹t 

posz³a znajomoœæ definicji, regu³ek i dat. Pytania zamkniête nie 
sprawi³y mi wiêkszych k³opotów. Co do otwartych – mia³am pewne 
problemy. Temat wypracowania raczej mi nie przypad³ do gustu. 
Musieliœmy w formie opowiadania przedstawiæ dalsze losy 
bohatera. Ja osobiœcie zdecydowanie bardziej lubiê rozprawki,
w których nale¿y odwo³aæ siê do konkretnej wiedzy i podaæ 
przyk³ady z historii, literatury czy ¿ycia codziennego.

Wyniki naszej pracy poznaliœmy na pocz¹tku lutego. Nie 
ukrywam, ¿e mnie nie zadawalaj¹. Przed w³aœciwym egzaminem, 
który ju¿ 26 kwietnia, muszê jeszcze trochê popracowaæ i poprawiæ 
pewne b³êdy.

Czêœæ matematyczno-przyrodnicza pisana nastêpnego dnia by³a 
dla mnie zdecydowanie ³atwiejsza. Zdoby³am z niej wiêcej 
punktów i znalaz³am siê w œcis³ej szkolnej czo³ówce.

Ola Budziñska kl. III b

Nam test humanistyczny nie sprawi³ wiêkszych problemów. 
Niektóre pytania by³y podchwytliwe, ale po wnikliwym wczytaniu 
siê w tekst mo¿na by³o odnaleŸæ prawid³ow¹ odpowiedŸ. Oprócz 
dwudziestu zadañ zamkniêtych, w których sprawdza siê 
inteligencjê ucznia, znajdowa³y siê równie¿ otwarte – w nich mo¿na 
by³o wykazaæ siê kreatywnoœci¹. Jako d³u¿sz¹ czêœæ wypowiedzi 
nale¿a³o napisaæ opowiadanie, a jego temat nie by³ trudny.

Mamy nadziejê, ¿e w³aœciwy test koñcowy bêdzie podobny do 
próbnego i nie sprawi nikomu wiêkszych trudnoœci. W porównaniu 
do czêœci matematyczno-przyrodniczej by³ o wiele ³atwiejszy.

Aleksandra Bia³ek, Katarzyna Matraszek, kl. III a

Bardzo siê denerwowa³em, poniewa¿ chcia³em wypaœæ jak 
najlepiej. Po otrzymaniu arkusza, na pierwszy rzut oka 
stwierdzi³em, ¿e jest doœæ trudny, ale zrobi³em wiêkszoœæ zadañ.
W wypracowaniu nale¿a³o napisaæ opowiadanie o ¿yciu starszego 
pana , który by³ samotny i chcia³ kogoœ poznaæ. Liczy³em, ¿e 
zdobêdê za ten test oko³o 25 punktów. Po feriach, gdy pani og³osi³a 
wyniki, zobaczy³em na kartce odpowiedzi liczbê – 32 napisan¹ 
czerwonym d³ugopisem. Nie mog³em w to uwierzyæ. Jestem bardzo 
zadowolony z osi¹gniêtego wyniku.

Pawe³ Jab³oñski kl. III a

Z testami wi¹za³ siê du¿y stres. Egzamin z matematyki by³ doœæ 
trudny. Najgorsze by³y zadania otwarte. Fizyka i matematyka 
sprawi³y mi du¿y k³opot. Egzamin z czêœci humanistycznej nie 
sprawi³ mi wiêkszego k³opotu. Trzeba by³o czytaæ ze zrozumieniem 
teksty i pytania.

Magda Kozak kl. III d

Wed³ug nas najtrudniejsza by³a czêœæ fizyczna. Nie 
pamiêta³yœmy wzorów i jednostek. Pope³ni³yœmy g³upi b³¹d
w zadaniu o ch³opcu i jego echu. Obliczy³yœmy jedn¹ drogê, a echo 
aby powróciæ do ch³opca pokona³o dwie drogi. W zadaniu o skali 
Kelwina wprowadzi³ nas w b³¹d myœlnik, który uzna³yœmy za 
minus. Natomiast ¿adnych trudnoœci nie sprawi³o nam zadanie
o budowie kwiatu tulipana. Test nie by³ bardzo trudny, ale mamy 
nadziejê, ¿e prawdziwy bêdzie o wiele ³atwiejszy.

A.R. i A.F. kl. III d

W teœcie matematyczno-przyrodniczym najtrudniejsze by³y 
zadania chemiczne i fizyczne. Niektóre treœci poleceñ okaza³y siê 
niejasne i podchwytliwe. Dla mnie najtrudniejsze okaza³y siê 
zadania otwarte, gdzie trzeba by³o korzystaæ z wzorów.

K.D. kl. III d 
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Budowê obecnej plebanii – podobnie jak koœcio³a œw. Anny 
oraz koœcio³a parafialnego, najczêœciej wi¹¿e siê z osob¹ 
ksiêdza Stanis³awa Lisowicza z Zalesia. Czy jednak s³usznie?

Dziêki pochodz¹cemu z 1595 r. opisowi wizytacji 
koñskowolskiej parafii wiemy, ¿e ju¿ wtedy istnia³y tu dwie 
œwi¹tynie: murowana pod wezwaniem Znalezienia Krzy¿a 
Œw. i œw. Andrzeja Aposto³a oraz drewniana pod wezwaniem 
œw. Anny. Zachowa³y siê dokumenty œwiadcz¹ce o tym, ¿e 
ksi¹dz Lisowicz wystara³ siê o fundusze potrzebne do 
odbudowy i renowacji koœcio³ów tak u w³aœcicieli miasta – 
Gabriela Têczyñskiego oraz ksiêcia Krzysztofa Zbaraskiego, 
jak i u mieszczan koñskowolskich. Posiadane przez nas 
informacje o treœci sporz¹dzonego przez niego w 1633 r. 
inwentarza pozwalaj¹ okreœliæ zakres dzia³añ, jakie przez 
wiele lat podejmowa³ – oprócz prac budowlanych przy 
œwi¹tyniach obejmuj¹ one tak¿e zakupy gruntów, dziêki 
któremu wokó³ koœcio³a œw. Anny powsta³ zwarty kompleks 
dóbr nale¿¹cych do parafii.

Nie znana jest tymczasem ¿adna, jego autorstwa, wzmianka 
o budowie piêtrowej kamienicy, która niew¹tpliwie 
przydawa³a splendoru jego osobie. 

Naszym zdaniem powstanie budynku obecnej plebanii 
nale¿y wi¹zaæ z w³aœcicielami miasta – w szczególny zaœ 
sposób z osob¹  Andrzeja Têczyñskiego (zm. 1562 r.).

Przede wszystkim nie sposób przyj¹æ, ¿e budowla tego 
kszta³tu powsta³a na pocz¹tku XVII wieku jako plebania.
W ca³ej Polsce trudno by³oby wskazaæ podobn¹ nowo¿ytn¹ 
plebaniê murowan¹ o dwu kondygnacjach, wzniesion¹
w prywatnym miasteczku. Budynek koñskowolski jest zbyt 
obszerny, a jego budowa musia³a przekraczaæ mo¿liwoœci 
inwestycyjne plebanów. Na LubelszczyŸnie, a¿ do okresu 
klasycyzmu, murowane plebanie (parterowe) nale¿¹ do 
za³o¿eñ zupe³nie wyj¹tkowych. Wœród nich piêtrowy budynek 
w Koñskowoli jawi siê wiêc jako realizacja ca³kowicie 
egzotyczna. W¹tpliwoœci pog³êbia wreszcie lokalizacja 
plebanii - kilkaset metrów od koœcio³a parafialnego, na 
zewn¹trz obwodu miasta lokacyjnego. W œwietle powy¿szych 
argumentów nale¿y przyj¹æ, ¿e obecna funkcja budynku 
zosta³a mu narzucona wtórnie, a gmach s³u¿y³ dawniej jako 
mieszkanie w³aœcicieli miasta – by³ ich rezydencj¹. PóŸniej, 
zapewne w drugiej po³owie XVII wieku, budynek wraz
z otoczeniem przekazano proboszczom.

Czworoboczny budynek plebanii odpowiada doskonale 
typowej szlacheckiej siedzibie mieszkalnej wykszta³conej
w drugiej æwierci XVI wieku - tak zwanej „kamienicy”. 
Wzorem dla ich architektów by³a - podjêta w drugiej dekadzie 
XVI wieku z inicjatywy Zygmunta Starego, budowa 
królewskiego zamku (wie¿y-pa³acu) w Piotrkowie 
Trybunalskim. W tym miejscu konieczne jest zaznaczenie, ¿e 
Andrzej Têczyñski, za³o¿yciel miasta i – w naszej ocenie – 
fundator zamku bêd¹cego dziœ plebani¹, by³ dworzaninem 
króla Zygmunta.

O tym, ¿e dzisiejsza plebania stanowi³a niegdyœ na po³y 
warown¹ siedzibê w³aœcicieli miasteczka, œwiadczy wreszcie 
jej po³o¿enie na obrze¿ach lokacyjnego miasta oraz czytelny
z lotu ptaka zarys przebiegu linii umocnieñ – zapewne 
drewniano-ziemnego obwodu warownego. Kolejnego 

argumentu na rzecz tej tezy dostarcza architektura pobliskiego 
koœció³ka œw. Anny.

Pomieszczenia po³o¿one nad zakrysti¹, czêsto nazywane 
„mieszkaniem Pustelnika”, to nic innego jak ekskluzywne 
oratorium, z którego wys³uchiwano mszy, maj¹ce 
odseparowaæ jego u¿ytkownika od pozosta³ych wiernych. 
Podobne za³o¿enia mia³y s³u¿yæ wyró¿nieniu fundatorów 
œwi¹tyñ. Trudno sobie wyobraziæ, by bogata ornamentyka – 
nie tylko œcian, ale wszystkich detali tych pomieszczeñ – 
przygotowywana by³a dla pustelnika. Co ciekawe – wydaje 
siê, ¿e pierwotnie z plebanii-zamku do lo¿y nad zakrysti¹, 
mo¿na siê by³o przedostaæ dziêki drewnianemu gankowi 
³¹cz¹cemu poziomy piêtra obu budynków. Istnienie ³¹cznika 
zdaje siê sugerowaæ zamurowane dziœ wyjœcie z koœcio³a, 
za³o¿one wysoko, na poziomie empory muzycznej - od strony 
zamku. Takie rozwi¹zanie architektoniczne ca³kowicie 
t³umaczy³oby wzajemn¹ relacjê koœcio³a zaopatrzonego
w lo¿ê w³adcz¹ i dzisiejszej plebanii – a dawniej szlacheckiego 
dworu. Wygl¹da wiêc na to, ¿e œwi¹tynia szpitalna pe³ni³a 
jednoczeœnie rolê sprzê¿onej z zamkiem, feudalnej w swej 
wymowie kaplicy. 

Istniej¹ przekazy dotycz¹ce zamku. Samuel ze Skrzypny 
Twardowski, opisuj¹c dzieje wyprawy Krzysztofa 
Zbaraskiego do Konstantynopola wyraŸnie wskazuje, ¿e to 
w³aœnie z zamku koñskowolskiego ksi¹¿e wyruszy³ na swoje 
s³ynne poselstwo, i ¿e do niego wróci³ po jego odbyciu.

Andrzej Morsztyn, XVII wieczny poeta i dyplomata, 
zadedykowa³ £ukaszowi Opaliñskiemu, jednemu
z w³aœcicieli miasta, wiersz „Lutnia”, w którym wychwala 
jego zas³ugi dla odbudowy kraju po latach „Potopu”, gdzie 
mo¿emy przeczytaæ i ten fragment:

…Albo jeœli linij¹ ci¹gniesz w tablaturze,
Zaraz j¹ znaæ w ogrodzie, na dachu, na murze,
I jak Amfijon graj¹c gromadzisz do kupy
Marmury w Spytkowicach, w Koñskiej Woli s³upy…
W zwi¹zku z tym, ¿e w staropolszczyŸnie „s³upem” 

nazywano wie¿e rycerskie – w tym tak¿e rezydencje 
wzorowane na królewskim zamku w Piotrkowie – mamy 
dowód na to, ¿e w latach szeœædziesi¹tych XVII wieku dwór
w Koñskowoli by³ u¿ytkowany przez w³aœcicieli miasta.

Nie jest wykluczone, ¿e zosta³ on przekazany proboszczom 
przez Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, który 
pozostawiwszy administracjê swoich dóbr nadwiœlañskich
w Koñskowoli, zleci³ budowê pa³acu w Pu³awach.

Pamiêæ o fakcie istnienia zamku w naszej miejscowoœci 
szybko przeminê³a. Znamienny jest fakt, ¿e ju¿ opis 
Koñskowoli zawarty w „S³owniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów s³owiañskich” z 1845 roku, nie 
podaje ¿adnych o nim informacji. Co ciekawe, odnoœnie 
Pu³aw czytamy „…Ma³y zamek tutejszy na szczycie góry, 
b¹dŸ po Tenczyñskich jeszcze pozosta³y, b¹dŸ od samego¿ 
Sieniawskiego wymurowany, kaza³ spaliæ r. 1702 Karol XII, 
zagniewany na hetmana…” Relacja ta œwiadczy o tym, ¿e ju¿ 
przed po³ow¹ XIX wieku pamiêæ o dawnej funkcji plebanii 
ca³kowicie zaginê³a. Wydany w 1883 kolejny tom tego 
S³ownika opisuj¹c Koñskowolê i Pu³awy ju¿ wcale nie 
wspomina o zamku Têczyñskich.

Przemys³aw Pytlak,  Adam Soæko

Plebania w Koñskowoli
– zapomniana rezydencja Têczyñskich?
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Objêtoœæ tego artyku³u uniemo¿liwia pe³ne przedstawienie 
zebranych przez nas informacji dotycz¹cych zamku 
koñskowolskiego. Pragniemy przy tym podkreœliæ, ¿e 
zarysowana przez nas wizja funkcjonowania rezydencji na 
przestrzeni kilkuset lat wymaga dalszej szczegó³owej 
weryfikacji. Identyfikacja plebanii koñskowolskiej z XVI-
wieczn¹ kamienic¹ Têczyñskich stanowi bowiem wa¿ny 

wk³ad do badañ nad murowanymi dworami szlacheckimi 
nowo¿ytnej Polski.

Doktor Adam Soæko jest historykiem sztuki, pracownikiem 
naukowym Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.

Budynek plebanii, widok od strony ul. Lubelskiej Budynek plebanii - widok od strony po³udniowej

Okno z oratorium na Koœció³ Œw. Anny Zamurowane drzwi - wyjœcie z koœcio³a do ³¹cznika
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Zima znów siê nie popisa³a. Nie by³o oczekiwanego œniegu, nie 
mo¿na by³o pojeŸdziæ na ³y¿wach, czy urz¹dziæ kuligu. Ale by³o 
wiele innych atrakcji dla dzieci i m³odzie¿y, z których mo¿na by³o 
skorzystaæ

Feryjne atrakcje zainaugurowa³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
organizuj¹c zabawê taneczn¹ w szkole dla dzieci z ca³ej gminy, 
urozmaicon¹ konkursami z nagrodami. Do tañca i licznych zabaw 
ruchowych przygrywa³, s³yn¹cy z mi³oœci do dzieci, Tadeusz 
Salamandra, instruktor z GOK, w towarzystwie siostry.

Gminny Oœrodek Kultury, zgodnie ze swoj¹ profesj¹, oferowa³ 
imprezy i zajêcia kulturalne. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y 
siê tu: przedstawienia teatralne, czyli „Kot w butach” i „O dwóch 
takich co ukradli ksiê¿yc” (w wykonaniu krakowskich artystów), 
zajêcia taneczne oraz karnawa³owy bal przebierañców dla dzieci. 

Natomiast Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli nastawi³ siê g³ównie na 
imprezy sportowe. 14 stycznia, w rozgrywkach pi³ki siatkowej
o Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³, walczyli ch³opcy z Koñskowoli 
i Chrz¹chowa. Po zaciêtej walce lepsi okazali siê uczniowie
z Koñskowoli, którzy bez straty seta wygrali ca³e spotkanie.
W drugim dniu rozgrywek, o Puchar Wójta Gminy, walczy³o a¿
6 dru¿yn, w tym dru¿yna z Pu³aw. Te zawody rozgrywane by³y 
systemem dwusetowym w dwóch grupach. Do fina³u 
zakwalifikowa³y siê dru¿yny: Relax I pod kierunkiem T. Wiejaka 
oraz Gim-Belfry Koñskowola (!) z dyrektorem Robertem Polakiem 

Ferie, ferie i po feriach!

Przegl¹d Artystyczny „Zimowe Nastroje” towarzyszy nam 
nieustannie ju¿ 11 lat. Jest to impreza pozwalaj¹ca m³odym 
artystom amatorom na prezentacjê swoich umiejêtnoœci w ró¿nych 
dziedzinach sztuki. 12 i 13 stycznia, na „deskach” naszego 
Gminnego Oœrodka Kultury zaprezentowa³o siê 7 grup teatralnych 
(tylko 7, bo wiernych nam przedszkolaków pokona³a grypa) oraz 
wokaliœci. Pomimo braku prawdziwie œnie¿nej i mroŸnej aury na 
dworze, m³odzi artyœci postarali siê, by scenki i piosenki ze 
spektakli wprowadzi³y widowniê w iœcie zimowy nastrój, zgodnie
z tytu³em Przegl¹du. W ocenie jury wszyscy uczestnicy zas³ugiwali 
na gromkie brawa, ale szczególn¹ uwagê zwróci³y dwa spektakle, 
nagrodzone Z£OTYMI  DYPLOMAMI. W grupie m³odszej tego 
honoru dost¹pi³a grupa teatralna „Calineczki” ze szko³y
w Skowieszynie. Dzieci pracuj¹ce pod kierunkiem p. A. Matras,
p. A. Walasek i p. Z. Szulik przedstawi³y sztukê pt. „Porwanie 
choinek”. Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ fakt, i¿ bardzo 
swobodnie czu³y siê na scenie oraz, ¿e bardzo ³adnie i czysto 
wykonywa³y piosenki zwi¹zane ze spektaklem, które do 
naj³atwiejszych nie nale¿a³y. Równie atrakcyjnie zaprezentowali 
siê drudzy laureaci, czyli Klub Ma³ego Ksiêcia z Gimnazjum
w Koñskowoli, pracuj¹cy pod kierunkiem p. E. Owczarz
i p. B. Œwitka-Pomorskiej, który przedstawi³ autorskie widowisko 
teatralne pt. „Jest taki dzieñ”. M³odzie¿ sw¹ aktorska gr¹ sceniczn¹
i „sypaniem œniegu” zachwyci³a i zaskoczy³a publicznoœæ.

Jury wy³oni³o tak¿e laureata nagrody za najlepsz¹ grê aktorsk¹, 
którym w tym roku zosta³ Krzysztof Górski ze Szko³y 
Podstawowej w Koñskowoli. Organizatorów smuci niska 
frekwencja w kategorii wokalnej i instrumentalnej, do którego 
zg³oszono tylko jedn¹ solistkê, zespó³ wokalny i zespó³ fletowy. 
Konkurencji zatem nie by³o. Natomiast na tegoroczny konkurs 
plastyczny wp³ynê³o a¿ 160 prac plastycznych z 6 placówek. Po 
obejrzeniu wszystkich prac jury przyzna³o nagrody i wyró¿nienia
w 3 kategoriach wiekowych. W kategorii wiekowej 7 – 9 lat 
nagrody otrzyma³y dzieci:

I miejsce – Beata Wiejak (Skowieszyn), II miejsce - Urszula 

M³odzi artyœci nie zawiedli
Chabora (Skowieszyn), III miejsce - Justyna WoŸniak 
(Chrz¹chów). W kategorii wiekowej 10 – 12 lat jury uhonorowa³o 
nagrodami nastêpuj¹cych plastyków:

I miejsce – Magdalena Kruk (Chrz¹chów), II miejsce – Marcin 
Skoczylas (Po¿og), III miejsce – Karol Walasek (Skowieszyn).
W kategorii wiekowej 13 – 15 lat (Gimnazjum) nagrodzone zosta³y 
prace autorów:

I miejsce – Monika Staniak, II miejsce – Katarzyna Sykut,
III miejsce – ex aequo Katarzyna Kozak i El¿bieta Rydz.

Wyró¿nienie za szopkê otrzyma³a Marzena Wiœniewska
z Koñskowoli. Kategoria poetycko-literacka podzielona na czêœæ 
literack¹ (opowiadanie) i poetyck¹ (wiersz) cieszy³a siê równie¿ 
powodzeniem. W pierwszej kategorii, czyli za najlepsze 
opowiadanie, w gimnazjalnej grupie wiekowej jury uhonorowa³o
I miejscem ex aequo dwie prace: „Psia wigilia” Katarzyny Kozak
i „Ba³wankowa przygoda” Sylwi Zaborowskiej. II miejsce zajê³y 
równie¿  ex aequo „Szansa” Justyny Sumorek i „Pani Janina” 
Ma³gorzaty Maj. W grupie uczniów szko³y podstawowej I miejsce 
zajê³a praca „Œwi¹teczna przygoda” Olgi Kozak (Chrz¹chów),
II miejsce – „Samotne œwiêta” Beaty Staniak (Koñskowola), 
wyró¿nienie otrzyma³a Beata Wiejak (Skowieszyn) za opowiadanie 
„Przygody liœcia”.

W kategorii poetyckiej  w przedziale wiekowym I-III zg³oszono 
42 wiersze. A oto nagrodzeni: I miejsce Beata Wiejak (Skowieszyn), 
II miejsce - ex aequo Katarzyna Szlendak (Skowieszyn)
i  Katarzyna Butryn (Chrz¹chów), III miejsce - ex aequo 
Przemys³aw Spóz (Skowieszyn) i Grzegorz Ciupa (Chrz¹chów),
W przedziale wiekowym IV-VI zg³oszono 25 wierszy, które jury 
oceni³o w nastêpuj¹cy sposób: I miejsce ex aequo  Paulina 
Œmia³owska i Agnieszka Komsta (Koñskowola), II miejsce – 
Agnieszka Wiejak  (Koñskowola), III miejsce – Karolina Polak 
(Chrz¹chów). Wœród poetów gimnazjalnych nagrodzono:
I miejsce – Ma³gorzata Maj, II miejsce – Agnieszka Seroka,
III miejsce – Iwona Maj. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Ma³gorzata Stalêga

na czele. Po wyczerpuj¹cej i pe³nej emocji walce najlepsz¹ dru¿yn¹ 
okaza³a siê dru¿yna gospodarzy Gim – Belfry, która w trzech setach 
pokona³a utytu³owanego przeciwnika. W dru¿ynie zwyciêzców 
zagrali: kpt. R. Polak, K. K³opot, W. Krasiñski, G. Kozak,
S. Wójciak i A. Szymajda. Nic dziwnego, ¿e puchar trafi³ do tej 
dru¿yny, skoro do walki zagrzewa³a ich gromkimi brawami sama 
szefowa, czyli dyrektor Beata Antolak.

W trakcie rozgrywek wy³oniono najlepszych zawodników 
turnieju w grupie m³odzie¿owej. Na te tytu³y zas³u¿yli sobie:
R. Duda z kl. III, M. Kuœmierz z kl. II i M. M¹czka z kl. III (wszyscy
z Gimnazjum w Koñskowoli).

21 stycznia zorganizowano turniej pi³ki halowej ch³opców
o Puchar Dyrektora Gimnazjum, w którym wystartowa³o
6 zespo³ów. Zwyciêzcami okazali siê pi³karze z Góry Pu³awskiej, 
drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Gimnazjum w Pu³awach, trzecie
z Policznej (woj. mazowieckie). Nasze dwie dru¿yny, mimo 
pocz¹tkowych zwyciêstw os³ab³y i da³y siê wyprzedziæ goœciom.

27 stycznia rozegrano kolejny turniej, tym razem pi³ki 
koszykowej dziewcz¹t. O Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³
w Koñskowol i  wa lczy ³y  cz te ry  zespo ³y.  Zgodn ie
z przewidywaniami zwyciê¿y³y absolwentki Gimnazjum
w sk³adzie: Patrycja Ciuba, Ola Szczepañska, Ma³gorzata Sykut, 
Agnieszka Piech i Magda Go³¹b. Drugie miejsce zajê³a
I reprezentacja Gimnazjum, a trzecie Gimnazjum z Góry 
Pu³awskiej.

Tymczasem poprószy³o nieco œniegiem, wiêc dzieciaki
w wolnych chwilach mog¹ poszaleæ przy sportach zimowych. Byle 
ostro¿nie!

B. Furtak, A. Szymajda, W. Krasiñski
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Czas...
Czy wie ktoœ z Was – co to za czas?
Gdy dzieci choinkê ubieraj¹, a mamy w kuchni siê krz¹taj¹?
A to wszystko po to...
By wspominaæ...
Jak Jezus siê narodzi³ i œwiat oswobodzi³.
Potem dzieci pierwszej gwiazdki wygl¹daj¹,
a doroœli rozmawiaj¹...
o tym... jak kiedyœ by³o..
i jest tak, tak bardzo mi³o!
 Czy wiecie ju¿ co to za czas,
gdy tak weso³o jest wœród nas?
To przecie¿ Wigilijna noc, wiêc jeszcze wchodŸ pod koc...
Tylko razem z nami ciesz siê œwiêtami.

Beata Wiejak, kl. III, SP Skowieszyn

Œwiêta samotnika
Gdzieœ daleko st¹d
W ciemnym k¹cie siedzi ktoœ
Ktoœ kto spêdza œwiêta samotnie jak drzewo na stepach
Œnieg bia³y …
… obsypuje go od stóp do g³ów.
A mróz …
… który mrozi wszystkie drzewa, szczypie go w twarz oraz

w palce r¹k.
£zy krêto sp³ywaj¹ po policzkach rumianych od zimna …
… policzkach samotnika.

Paulina Œmia³owska, kl. VI c, SP w Koñskowoli
***
Po co komu taka zima? – krzykn¹³ Jurek do Mareczka.
Ani œniegu, ani lodu – jak tu jeŸdziæ na saneczkach?
Sanki, ³y¿wy, narty, œnie¿ki – za tym wszystkim ju¿ têsknimy.
A tu ani p³atka œniegu – my bez œniegu siê nudzimy!
Po co mama mi kupi³a ten szaliczek, rêkawiczki?
Zamiast tego pasowa³yby bardziej trzewiczki.
Ja chcê ¿eby ca³y œwiat by³ na bia³o malowany.
Nie ma œniegu, nie ma zimy – czujê siê rozczarowany!
Gdy to zima  us³ysza³a, ¿al jej dzieci siê zrobi³o.
Pomyœla³a: w tamtym roku mi³o przecie¿ by³o.
Dzieci œniegiem siê bawi³y, na saneczkach siê wozi³y .
A¿ przyjemnie by³o patrzeæ, kiedy bardzo siê cieszy³y.
Gdy Jureczek œnieg zobaczy³ krzykn¹³ do Mareczka:
Przysz³a zima, wszêdzie bia³o – mo¿na jeŸdziæ na saneczkach.

Ma³gorzata Maj, kl. III c Gimnazjum

Ba³wankowa przygoda – opowiadanie
By³a piêkna, bia³a zima. Radosne dzieci biega³y po dworze, 

zje¿d¿a³y na sankach, rzuca³y siê œnie¿kami, a puszyste p³atki 
œniegu opada³y na ich kolorowe kurtki. Pewnego, s³onecznego dnia, 
dwójka rodzeñstwa – Ola i Maciek ulepi³a na podwórku du¿ego 
ba³wana. Na g³owê dzieci na³o¿y³y mu stary, podziurawiony 
garnek, jako oczy i guziki pos³u¿y³y im ma³e wêgielki, jego nosem 
sta³a siê marchewka, usta zosta³y zrobione z czerwonego buraczka
i do tego dosta³ niewielk¹ miote³kê. Po skoñczeniu pracy Ola
i Maciek byli dumni ze swojego dzie³a. W po³udnie ciocia zawo³a³a 
dzieci na gor¹cy obiad. A tymczasem ba³wan zosta³ sam. Nagle sta³o 
siê coœ niesamowitego. Na jego nosie usiad³ wróbel, a nasz 
,,zimowy stwór’’ przemówi³:
- A sio, sio, pod³e ptaszysko! Nie mia³eœ gdzie znaleŸæ sobie 

miejsca na odpoczynek?!
- Przepraszam ciê, ba³wanku, nie denerwuj siê tak – uspokaja³ 

wróbel.
- A ty sk¹d wiesz, kim jestem?
- Jak to sk¹d? Co roku dzieciaki lepi¹ tu ba³wany podobne do 

ciebie.

- Dobrze, ju¿ dobrze, nie wym¹drzaj siê tak i wracaj tam, sk¹d 
przylecia³eœ! Nie potrzebujê towarzystwa.

- Ale ja tylko...
- Nie ma ¿adnego „ale”!
Rozczarowany ptaszek pofrun¹³ gdzieœ miêdzy drzewami.
- Nareszcie siê go pozby³em. Wolê byæ samotny, ni¿ mieæ takich 

znajomych, którzy nazywaj¹ mnie ba³wanem i wyœmiewaj¹ siê ze 
mnie. Chcia³bym mieæ jakieœ imiê, nazwê... By³bym wtedy 
bardzo szczêœliwy.

Nadesz³a noc, a nasz œniegowy stworek zasn¹³. Nastêpnego dnia 
obudzi³y go wrzaski gromadki dzieci. Nie by³o wœród nich Oli ani 
Maæka.
- Dlaczego oni tak krzycz¹? Uspokójcie siê! Zreszt¹ i tak mnie nie 

s³ysz¹. To po co ja... O nie, nie, nie zje¿d¿aj z tej górki, bo zaraz 
we mnie...

Za póŸno. Dolna czêœæ ,,cia³a’’ ba³wana siê rozpad³a. Za chwilê 
przybieg³a Ola. Gdy zobaczy³a ba³wanka, to siê biedna pop³aka³a
z ¿alu.
- Co ty mu zrobi³eœ, Filipie? – zapyta³a ch³opca, który zniszczy³ jej 

dzie³o. Jak mog³eœ?
Ca³a gromada dzieci rozesz³a siê zawstydzona. Ola by³a wra¿liw¹ 

dziewczynk¹, dlatego tak prze¿ywa³a uszkodzenie ba³wanka.
- Zaraz wszystko bêdzie dobrze – zabra³a siê do zlepiania kuli i po 

chwili wszystko by³o jak przed szkod¹. – Znowu wygl¹dasz 
œlicznie. Nazwê ciê Toffik.

- Dziêkujê ci Olu. – uœmiechn¹³ siê ba³wan.
- Ty, ty... mówisz?
- Tak, ale nie bój siê. Cieszê siê, ¿e da³aœ mi imiê.
- Nie... nie ma sprawy – wyj¹ka³a dziewczynka.   - Jesteœ bardzo 

mi³¹ dziewczynk¹, pragnê ci siê odwdziêczyæ za twoj¹ pomoc.
A gdzie masz braciszka? Pomaga rodzicom w przygotowaniu do 
œwi¹t?

Dziewczynka posmutnia³a, po jej policzku zaczê³a sp³ywaæ ³za.
- Co siê sta³o? Powiedzia³em coœ nie tak?
- Nie, ja tylko... my z Maækiem... nie mamy rodziców. Zginêli

w wypadku, kiedy byliœmy jeszcze bardzo mali. Nie pamiêtam 
ich – teraz na dobre siê rozp³aka³a.

- Nie martw siê. W nagrodê za to, ¿e uratowa³aœ mi ¿ycie, z racji 
tego, ¿e s¹ œwiêta, mogê spe³niæ twoje ¿yczenie.

W tym momencie przybieg³ Maciek. By³ zdumiony tym, co 
zobaczy³ oraz tym, ¿e Toffik mówi. Dowiedzia³ siê, dlaczego siostra 
jest zap³akana, i ¿e ba³wan mo¿e spe³niæ ich ¿yczenie.
- Czego wiêc najbardziej pragniecie, kochane dzieci?
- Nie wiem. – wymamrota³a przez ³zy Ola - Najbardziej pragnê, 

pragniemy oboje z bratem, po raz ostatni zobaczyæ rodziców.
Nagle nasta³a jasnoœæ. Dzieci znalaz³y siê w jakimœ obcym miejscu, 
podobnym do ³¹ki pe³nej kwiatów, a poœród niej stali ich rodzice.
- Nie, nie wierzê… – wyszepta³a Ola. – Mamo, tato...
- Tak skarbie, to my. Bardzo was kochamy i czuwamy nad wami. 

Oleñko, opiekuj siê Maciusiem. Maæku, s³uchaj Oli. Zawsze 
bêdziemy przy was.

- My te¿ was bardzo kochamy. Obiecujemy, ¿e bêdziemy sobie 
pomagaæ. Têsknimy za wami.

- B¹dŸcie grzeczni i pos³uszni, ¿egnajcie...
Nagle wszystko znik³o i rodzeñstwo znowu znalaz³o siê na 
podwórku z ba³wankiem. Jak to dobrze, ¿e mogliœmy spotkaæ siê
z rodzicami...
- Toffiku, ale jak to mo¿liwe? Toffiku?
Ba³wan sta³ nieruchomo. O¿y³ tylko na pewien moment.
- W œwiêta zawsze zdarzaj¹ siê cuda... – us³yszeli gdzieœ w oddali, 
a ba³wan siê tylko uœmiechn¹³. Nie mog¹c uwierzyæ w to, co siê 
wydarzy³o, wrócili pe³ni optymizmu i nowego zapa³u do domu, do 
cioci, która czeka³a na nich z podwieczorkiem.

Sylwia Zaborowska, kl. III d, Gimnazjum

Prace literackie laureatów I nagród Przegl¹du Artystycznego
„ZIMOWE NASTROJE”



ch³opcy. Na œrodku karczmy stawiali beczkê piwa. Na beczce stawiano 
talerz, na nim drugi talerz, ale odwrócony do góry dnem. To tworzy³o 
podstawê (cokó³) dla przemyœlnie zmajstrowanej figurki. Na jej szkielet 
sk³ada³y siê trzy ga³¹zki choiny; jedna u góry i dwie rozchodz¹ce siê 
odnogi do do³u. Miêdzy tymi dwiema wieszano dwie du¿e cebule. 
Postaæ ubierano w szafirow¹ kamizelkê i czerwona czapkê. Zatykano 
bia³e piórko w czapkê i ju¿ dziarski ch³opak by³ gotowy. Oczywiœcie 
ca³a wieœ doskonale wiedzia³a co siê dzieje w karczmie. Gromada dzieci 
i dziewcz¹t usi³owa³a siê dostaæ do œrodka, ale nie ma nic za darmo. 
Ch³opcy wybierali spoœród siebie woŸnego, którego zadanie polega³o 
na staniu przy drzwiach i nie wpuszczanie nikogo bez stosownego 
okupu. Tak wiêc ka¿da dziewczyna, która przysz³a do gospody œciska³a 
w rêku grosik, który na ¿¹danie woŸnego pokazywa³a. Powoli karczma 
zape³nia³a siê goœæmi. Ch³opcy wybierali spoœród siebie 
najodwa¿niejszego, aby z upatrzon¹ wczeœniej przez siebie dziewczyn¹ 
zacz¹³ tañce. Potem do³¹cza³a siê reszta, tañczyli woko³o beczki. Z góry 
spogl¹da³ na nich choinkowy ch³opak – symbol mêskich si³ witalnych, 
zdolnych tak rozbudziæ przyrodê, ¿e wyda plon, który pozwoli ludziom 
przetrwaæ do nastêpnej wiosny. Trochê inaczej œwiêtowano w ostatni 
wtorek w okolicach Radomia i Wielunia. Tutaj te¿ du¿¹ rolê odgrywa³o 
¿ywe drzewko – chciano sprowokowaæ pola i ³¹ki, aby siê zazieleni³y. 
Zabawê rozpoczynali parobcy. Drzewko przystrajali kolorowymi 
papierkami i œwiecide³kami kupionymi na jarmarku. Tak ubrane 
drzewko ustawiali na wózku i w ha³aœliwym pochodzie obchodzili wieœ, 
a zw³aszcza te domy, gdzie by³y panny na wydaniu. Tak g³oœno 

wywo³ywali dziewczynê, ¿e w koñcu dla œwiêtego spokoju 
wychodzi³a z domu. Jeœli by³a uparta i o mocnych nerwach 

i za nic z domu wyjœæ nie chcia³a, zdarza³o siê, ¿e 
parobcy wywlekali j¹ si³¹. Mocno zawstydzon¹
i speszon¹ dziewczynê ustawiano na wózku obok 
drzewka i zaczyna³a siê licytacja, która trwa³a dot¹d, 
a¿ dziewczyna siê wykupi³a. Dla niektórych 
dziewcz¹t licytacja nie by³a mi³a. Ch³opcy wo³ali: 
funta k³aków niewarta, snopka pustej s³omy bym nie 
da³. Ale znajdowali siê i tacy, którzy gotowi byli 
zap³aciæ za dziewczynê. Oni licytowali siê miêdzy 
sob¹: 10 z³, 100 a nawet  i 1000. Kiedy ch³opcom 
znudzi³a siê zabawa i koñczy³y pomys³y, kazali 
dziewczynie wykupiæ siê samej. Dostawali wiêc 
kilkanaœcie groszy (oczywiœcie te¿ po wielkich 
targach), nieraz pêto kie³basy, kilka jaj – co tam
w domu mia³a. Dzieñ koñczy³ siê zabaw¹
w karczmie (do pó³nocy).

Minê³y czasy zabaw. Dziœ w t³usty czwartek i ostatni wtorek 
karnawa³u zajadamy siê p¹czkami, które te¿ wywodz¹ siê z dawnej 
tradycji. Ich kszta³t i smak w niczym nie przypomina tych, od których 
wziê³y swój pocz¹tek. Dawniej by³y to po prosto okr¹g³e bu³eczki
z chlebowego ciasta, nadziewane s³onin¹ i sma¿one na smalcu. W tych 
wsiach, gdzie inicjatywa zabawy ostatkowej wychodzi³a od kobiet, 
w³aœnie p¹czki by³y przynoszone do karczmy na t¹ „babsk¹” zabawê. 
Oprócz tego przynosi³y placki, bu³ki, racuchy. To wspólne zjadanie 
ciasta dro¿d¿owego mia³o znaczenie rytualne – mia³o zapewniæ 
urodzaje. Kobiety jad³y, pi³y (wódkê), ¿artowa³y i œpiewa³y: Jak ostatki, 
to ostatki, popijmy se stare babki. Od œpiewu niedaleko do tañca. Wódka 
rozgrzewa³a, kobitki skaka³y i œpiewa³y: Jak ostatki , to ostatki, niech siê 
trzês¹ babskie zadki. Skaka³y, ale te¿ nie bez celu – pe³en wyskoków 
taniec mia³ wed³ug odwiecznych wierzeñ zapewniæ wzrost lnu i konopi. 
Wierzono, ¿e im wy¿sze skoki podczas tañca, tym wy¿szego siê 
doczeka lnu i konopi:

Na konopie, na konopie, ¿eby siê rodzi³y,
¿eby nasze dzieci i my
nago nie chodzi³y.
Kobiety tañczy³y i œpiewa³y prawie do pó³nocy. Zaœ o pó³nocy 

wchodzi³a do karczmy postaæ ubrana w ³achmany, boso, wymachuj¹ca 
trzymanym za ogon œledziem – by³a to personifikacja œrody 
popielcowej. Nie by³a ani mi³a, ani weso³a – przypomina³a, ¿e czas 
koñczyæ zabawê, to ju¿ Wielki Post. Ach, a tak by siê jeszcze chcia³o 
pohulaæ. I choæ zgromadzone w karczmie baby wo³a³y: A powiedzcie 
wstêpnej œrodzie, niech zaczeka na ogrodzie, nic to nie dawa³o. Nikt nie 
zatrzyma czasu. Ostatni dzieñ zapustów dobieg³ koñca.

T.D.
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Jest legenda która mówi, ¿e ¿y³ w Krakowie bardzo srogi burmistrz 
Comber. Znêca³ siê szczególnie nad przekupkami; za najmniejsze 
przewinienie przetrzymywa³ je w loszku, targa³ za w³osy, l¿y³ i œciga³ 
grzywnami, przez co nie cieszy³ siê szczególn¹ mi³oœci¹ poddanych. 
Kiedy zmar³, ca³e miasto dos³ownie klaska³o w rêce, tañczono, 
œpiewano, popijano. Poniewa¿ œmieræ burmistrza wypad³a w czwartek, 
który poprzedza³ Œrodê Popielcow¹ – w ten w³aœnie dzieñ co rok 
powtarzano uciechy, nazywaj¹c je combrem. Legenda, legend¹, ale 
comber w „t³usty czwartek” wyprawiano od dawna, zw³aszcza na rynku 
krakowskim. Tego dnia wesela³y kwiaciarki, sprasza³y muzykê i od 
samego rana, rozgrzane okowit¹, pl¹sa³y wci¹gaj¹c kogo siê tylko da³o 
do swojego krêgu hasaj¹cego po ca³ym rynku. Rozochocone 
zatrzymywa³y karety, wyca³owywa³y w³aœcicieli, stawia³y ich przed nie 
lada wyborem: okup albo taniec. W po³udnie, kiedy tylko przebrzmia³ 
hejna³ z wie¿y mariackiej rozszarpywa³y wœród radosnych wrzasków 
s³omianego ba³wana. Nie dawa³y te¿ spokoju spaceruj¹cym po ulicach 
kawalerom. Wy³owiwszy ich z t³umu stroi³y w wianuszki z grochowiny 
i przywi¹zywa³y do kloca, by biedacy ci¹gnêli go za karê – za to, ¿e  nie 
o¿enili siê w karnawale. Comber nie podoba³ siê austriackiej policji,  
która w 1846 roku zakaza³a jego obchodów. Nie oznacza to jednak, ¿e 
policjanci rozprawiwszy siê z combrem zdo³ali wyciszyæ inne równie¿ 
weso³e praktyki. Nie tylko w Krakowie, ale w ca³ym kraju czas po 
„t³ustym czwartku” wyraŸnie przyspiesza³, folgowa³ psotom, 
wybucha³ gor¹cym strumieniem zabawy. By³y to przecie¿ 
ju¿ ostatki. Nastawa³y trzy, przedpopielcowe, najbardziej 
szalone dni.

Z przychodu naszego,
wstêpujemy do domostwa waszego.
Od mantuañskiego ksiêcia,
od ksiêcia Zapusta.
A pyta: jest-li u was kura t³usta,
kawa³eczek kie³basy albo szklanka miodu,
bo mu siê brzuszek pokrzywi³ od g³odu?
Takimi s³owami zapowiadali parobcy przybysza

z dalekich krain, kiedy zaczyna³ wêdrówkê po wsi od 
cha³upy do cha³upy. Ksi¹¿ê nie przybywa³ sam, ale
z ca³¹ œwit¹. Od najdawniejszych czasów ceni³ 
towarzystwo ¿aków, którzy napraszali siê o wszelkie 
dobra z piwniczek i spi¿arni:

Miêspousty przysz³y,
Zacne dni nadesz³y.
Wszyscy u¿ywaj¹
A o nas nie dbaj¹.
Ach, nêdza!...
Miêsopusty min¹,
Potrawy nam zgin¹.
¯uru nam siê nie chce,
Bo miêso smaczniejsze,
Dajcie go!...
Zapust korzysta³ z ró¿nych wcieleñ i czêsto zmienia³ swoj¹ 

kompaniê. Czasem przychodzi³ jako wysmolony ga³ganiarz maj¹c
u boku tylko cudaczn¹ babuleñkê. Innym razem by³ wystrojonym 
Bachusem, wo¿onym przez swych towarzyszy na beczce. Lubi³ mieæ 
przy sobie maszkary w kszta³cie bociana, kozy, niedŸwiedzia, które to 
raz raduj¹c, a raz strasz¹c minami widzów, wp³ywali na wiêksz¹ 
hojnoœæ w wype³nianiu toreb podarkami. W Wielkopolsce Zapust mia³ 
ze sob¹ okaza³y ro¿en, na który nale¿a³o powtykaæ stosowne po³cie 
miêsa i pêta kie³bas. Na Podlasiu twardo ¿¹da³ tzw. „w³óczebnego”, a 
opornych straszy³ nieurodzajem. Bo jak¿e tu w³óczyæ siê o „suchym 
pysku” i po wszelkich dokazywankach odejœæ bez zap³aty. Dawano 
wiêc jak Polska d³uga i szeroka. Dawano, aby ich jeszcze kiedyœ ujrzeæ. 
Na zakoñczenie wszystkich wystêpów, by³ jeszcze œpiew na 
podziêkowanie gospodarzom. Dzwoni³y dzwonki, skrzypki 
wdziêcznie zawodzi³y, dzwoni³y brzêkad³a. I ju¿ szli dalej…

Ostatni wtorek karnawa³u
W tym dniu wielkim powodzeniem cieszy³a siê karczma. W ka¿dej 

czêœci kraju  panowa³y odmienne zwyczaje. W Koniñskiem by³a to 
pocz¹tkowo zabawa czysto mêska. Z ca³ej wsi œci¹gali do karczmy 

Zapusty
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KAMIL DURCZOK – „Wygraæ ¿ycie”. „Ksi¹¿ka ta – powiedzia³ 
w jednym z wywiadów Kamil Durczok – bêdzie rodzajem pos³ugi dla 
tych, którzy bêd¹ musieli zmierzyæ siê z rakiem. Dla tych, którzy 
maj¹ kogoœ chorego blisko siebie albo sami na tak¹ chorobê zapadaj¹. 
Ale tak¿e dla tych wszystkich, którzy chc¹ wiedzieæ, kim jest 
cz³owiek w chorobie i jakie stany œwiadomoœci mu towarzysz¹”. 
Choroba nowotworowa jest w Polsce nadal tematem tabu. Kamil 
Durczok w rozmowie z Piotrem Mucharskim pokazuje, ¿e opowieœæ 
o zmaganiach z rakiem nie musi byæ sensacyjn¹ wiwisekcj¹.
W szczery i przejmuj¹cy sposób opowiada o lêku przed chorob¹, sile 
nadziei – i zachêca do profilaktyki. Rozmowê wzbogacaj¹ g³osy 
onkologów; profesora Bogus³awa Maciejewskiego i docenta 
Krzysztofa Sk³adowskiego oraz Marianny Durczok, ¿ony Kamila. 
Ksi¹¿ka ta jest dedykowana Marcinowi Paw³owskiemu i jemu 
poœwiêcony jest epilog.

SHAN SA – „Cesarzowa”. Shan SA urodzi³a siê w Pekinie w roku 
1972. Mieszka w Pary¿u. Pisze po francusku. Autorka powieœci, 
których polskie przek³ady ukaza³y siê w Wydawnictwie MUZA SA: 
„Dziewczyna graj¹ca w go” (2003), „Brama Niebiañskiego 
Spokoju” (2003) oraz „Cztery ¿ycia wierzby” (2004).

Historia kobiety, pochodz¹cej z ludu, która dosz³a do w³adzy, jakiej 

¿adna inna przed ni¹ nie mia³a. Zosta³a zarz¹dzaj¹c¹ Cesarzow¹; 
dotychczas kobiety zadowala³y siê jedynie rol¹ cesarskiej ma³¿onki. 
Koronê nosi³ Cesarz, mê¿czyzna. VII wiek naszej ery, panowanie 
dynastii Tang. Pañstwo Œrodka jest zagro¿one ze strony Korei
i plemion szarpi¹cych zachodni¹ granicê kraju. M³oda dziewczyna 
nie wyró¿niaj¹ca siê niczym szczególnym, córka uszlachconego 
plebejusza, zostaje przyjêta na dwór cesarski. Stopniowo pnie siê do 
góry po szczeblach dworskiej hierarchii. W dobie cywilizacji,
w której kobieta jest nieobecna w mechanizmach w³adzy, bohaterka – 
o imieniu Œwiat³oœæ – odsuwa najbardziej wp³ywowych ministrów
i niepodzielnie rz¹dzi najwiêkszym krajem œwiata. Zaczyna siê okres 
pokoju i dostatku. Jednak cen¹, jak¹ zap³aci³a za w³adzê absolutn¹, 
by³a pustka i samotnoœæ.

BOGUS£AW  WO£OSZAÑSKI – „Twierdza szyfrów”. 
Pierwsza powieœæ Bogus³awa Wo³oszañskiego nie odbiega daleko od 
literatury faktu, w której jest mistrzem. Nie wyjaœnione sprawy 
drugiej wojny œwiatowej: niemiecka bomba nuklearna, tajemnicze 
urz¹dzenie nazywane ryba-miecz, za pomoc¹ którego niemiecki 
wywiad odczytywa³ radzieckie szyfrogramy, dramatyczny wyœcig 
wywiadów radzieckiego i amerykañskiego po najwiêksze wynalazki 
hitlerowskich Niemiec pos³u¿y³y autorowi jako materia³ do 
skonstruowania niezwyk³ej opowieœci o losach ludzi bior¹cych 
udzia³ w tajemniczej i wci¹¿ nie do koñca ujawnionej akcji.
W Nowym Jorku, Pary¿u, Londynie, w dolnoœl¹skich zamkach 
Czocha i Ksi¹¿ (które wówczas nosi³y nazwê Tzschocha
i Furstenstein) i miasteczkach tego regionu toczy siê dramatyczna 
walka o tajemnice, które wp³ynê³y na bieg œwiatowej polityki po 
wojnie. A mo¿e ta ksi¹¿ka jest nie tylko powieœci¹? Mo¿e Bogus³aw 
Wo³oszañski, korzystaj¹c ze swej wiedzy, której Ÿróde³ nie mo¿e 
wyjawiæ, odkrywa przed nami prawdê, starannie maskowan¹
i skrywan¹ przez dziesiêciolecia?

Ananas jadalny (w³aœciwy)
W sklepach od lat dostêpne s¹ owoce ananasa. Wiêkszoœæ z nas 

mia³a mo¿liwoœæ i okazjê spróbowania tego pysznego owocu, 
ale nie ka¿dy wie, ¿e zamiast wyrzucaæ œwie¿o 
œciête wierzcho³ki mo¿na je wsadziæ do ziemi, aby 
ros³y i cieszy³y nasze oko. Ananas bowiem jest roœlin¹ 
doœæ ³atw¹ w uprawie pokojowej. Czasami zdarza 
siê, ¿e wytworzy niewielki owocostan, którego 
pojawienie siê mo¿na uznaæ za nagrodê dla hodowcy. 
Jego owoce bêd¹ ma³e, ale bardzo efektowne i niekiedy 
tak smaczne, jak te kupowane w sklepie.

W pomieszczeniach uprawia siê trzy formy ananasa: 
1 - o zielonych, w¹skich liœciach, która doœæ dobrze owocuje 
(ananas comosus), 2 - o liœciach szerszych, ale krótszych
i wyraŸnie paskowanych, tworz¹cych pe³ne rozety, która rzadziej 
owocuje (ananas comosus variegatus), 3 - o liœciach paskowanych
i znacznie wiêkszych od poprzednich, która czasem wykszta³ca
w po³owie ró¿owe owocostany, piêknie kontrastuj¹ce
z ¿ó³to-zielonymi liœæmi. Roœlina hodowana w warunkach 
domowych nie jest zbyt du¿a – zwykle osi¹ga wysokoœæ ok. pó³ metra 
i ma niewielkie potrzeby. Bardzo dobrze roœnie w jasnych 
pomieszczeniach. Najbardziej odpowiednim miejscem jest 
po³udniowe okno. Lubi ciep³o, nawet zim¹, wiêc powinno siê j¹ 
trzymaæ w temp. ok. 20°C. Stoj¹c d³ugo w temp. poni¿ej 16°C lub
w przeci¹gu zaczyna niedomagaæ. W ogrzewanym kaloryferami 
pokoju dobrze przetrzyma zimê bez spryskiwania. Nie jest równie¿ 
wymagaj¹ca pod wzglêdem podlewania, dlatego te¿ d³ugo mo¿e 
obyæ siê bez wody. Ananasa warto jednak obficie podlewaæ w czasie 
letnich upa³ów, pamiêtaj¹c o zachowaniu umiaru w stosunku do 
czêstoœci, tzn. dopiero wówczas, gdy trochê przeschnie ziemia. 
Wa¿ne jest te¿ usuwanie wody z podstawki, by nie zalaæ bry³y 
korzeniowej. Raz w miesi¹cu nale¿y dokarmiaæ roœlinê p³ynnym 
nawozem w dawce o po³owê mniejszej od zalecanej przez 

producenta. Jeœli kêpa zbytnio siê rozroœnie, to na wiosnê mo¿na 
przesadziæ j¹ do wiêkszej doniczki dosypuj¹c ziemi uniwersalnej
z domieszk¹ torfu i piasku. Po tym zabiegu przez dwa tygodnie nie 
wolno podlewaæ ani nawoziæ roœliny. W trakcie przesadzania 

wskazane jest oddzielenie m³odych bocznych rozet, które 
nastêpnie da siê ukorzeniæ w mieszance torfu i piasku. 
Nowe roœliny mo¿na te¿ uzyskiwaæ w sposób opisany na 

pocz¹tku, tzn. ze œwie¿o œciêtych wierzcho³ków 
owoców kupionych w sklepie, postêpuj¹c

w podobny sposób jak w przypadku rozet. Mo¿na tak 
zrobiæ nawet je¿eli wierzcho³ek jest czêœciowo 
zaschniêty. Ukorzenia siê on bardzo ³atwo, trzeba tylko 

dok³adnie po œciêciu wierzcho³ka, usun¹æ ¿ó³ty mi¹¿sz
i 3 pary dolnych liœci. Gdy roœlina siê „przyjmie” 
przesadzamy j¹ do ¿yŸniejszego pod³o¿a. Utworzy 

rozetê znacznie mniejsz¹ ni¿ w naturze, jednak po kilku latach 
mo¿e zakwitn¹æ i wydaæ owoc, szczególnie jeœli wystawia siê j¹ 

latem na balkon lub do ogrodu.
A oto kilka porad, gdy z nasz¹ roœlin¹ jest coœ nie tak:
1. Gdy roœlina powoli roœnie i nie kwitnie – to znak, ¿e potrzebuje 

dokarmiania nawozem.
2. Gdy wierzcho³ki liœci brunatniej¹ i podsychaj¹- spowodowane 

jest to zbyt suchym powietrzem. Trzeba roœlinê zraszaæ
i zwiêkszyæ wilgotnoœæ powietrza.

3. Gdy dolne liœcie podsychaj¹, marszcz¹ siê i skrêcaj¹ – jest to 
wina przeci¹gów. Koniecznoœci¹ jest przestawienie roœliny
w os³oniête miejsce.

4. Gdy podstawa ananasa zaczyna gniæ, oznacza to, ¿e jest zbyt 
wilgotno i zimno w pomieszczeniu, gdzie przebywa. Nale¿y 
przenieœæ go w miejsce cieplejsze i bardziej przewiewne do 
czasu „wyzdrowienia”. Niestety przy zaawansowanym 
procesie gnilnym roœlina ginie.

5. Gdy liœcie marszcz¹ siê i obumieraj¹ po kwitnieniu – to 
normalny proces, bowiem wszystkie roœliny po przekwitniêciu 
gin¹.

Ma³gorzata Stalêga

Moje hobby w doniczce
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16 lutego 2005 r., na Akademii Rolniczej w Lublinie
w budynku Agro II w sali 101, odbêdzie siê konferencja naukowa 
„Problemy w produkcji ró¿ w nowych warunkach ekonomicznych po 
akcesji z Uni¹ Europejsk¹”. Organizuje j¹ Katedra Ekonomiki 
Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie przy wspó³pracy
z Polskim Towarzystwem Nauk Ogrodniczych Oddzia³ w Lublinie, 
Zrzeszeniem Producentów Ró¿ Materia³u Ozdobnego i Owocowego 
„KOÑSKOWOLA” oraz ze Stowarzyszeniem In¿ynierów
i Techników Ogrodnictwa Oddzia³ Wojewódzki w Lublinie.

PROGRAM KONFERENCJI:
00 159  – 9 Powitanie uczestników konferencji
15 459  – 9 Stan i perspektywy produkcji krzewów ró¿

w Polsce  –  dr  in¿ .  A.  Marosz ,  ISK
w Skierniewicach

45 459  – 10  Unijne realia w polskim szkó³karstwie ozdobnym 
na podstawie ró¿y (Rosa L.) – dr in¿. Jerzy Adler, 
COBORU  S³upia Wielka

45 3010  – 11 Wymagania w obrocie materia³em szkó³karskim 
na Wspólnym Rynku oraz w handlu z krajami 
s p o z a  U n i i  E u r o p e j s k i e j  –
dr in¿. P. W³odarczyk, dyr. Wojewódzkiego 
Inspektoratu PIORiN

30 0011  – 12 Koszty i op³acalnoœæ produkcji krzewów ró¿
w powiecie pu³awskim – dr in¿. E. Czernyszewic,  
AR  w Lublinie

00 3012  – 12 M o ¿ l i w o œ c i  w s p a r c i a  g o s p o d a r s t w  
produkuj¹cych ozdobny materia³ szkó³karski 
przy pomocy instrumentów stosowanych
w ramach WPR – mgr in¿. M. Nieróbca, z-ca 
dyr. ARiMR

30 0012  – 13 Pytania
00 0013  – 14 Przerwa na kawê
00 3014  – 14  Choroby ró¿ w szkó³ce i metody ich zwalczania 

– prof. dr hab. A. Wagner, AR w Lublinie
30 0014  – 15 Mo¿liwoœci poprawy jakoœci podk³adek pod 

ró¿e – mgr in¿. J. Adamiak, AR w Lublinie
00 3015  – 15 Nowe metody formowania krzewów ró¿

w uprawie w tunelach foliowych –
mgr in¿. M. Przegaliñska-Matyko, AR
w Lublinie

30 0015  – 16 Problemy w produkcji krzewów ró¿
z  p u n k t u  w i d z e n i a  p r o d u c e n t a  -
mgr  in¿ .  M.  Spasówka ,  ZPRMOiO 
„Koñskowola”

00 3016  – 16 Moje doœwiadczenia ze wspólnego dzia³ania
w ramach Zrzeszenia - mgr in¿. K. Zawadzki, 
Prezes ZPRMOiO „Koñskowola”

30 3016  – 17 Dyskusja
30 4517  – 17 Zakoñczenie konferencji

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 30 z³. Cz³onkowie 
Zrzeszenia ZPRMOiO „Koñskowola” maj¹ wstêp wolny. 
Zapraszamy wszystkich producentów ró¿ do wziêcia udzia³u
w konferencji.

Konferencja naukowa nt. ró¿

Zasada trzecia
Nie nadu¿ywanie leków
Zasadê trzeci¹ wywodzimy z obu poprzednich. Nadu¿ycie leków 

jest jednym z najgroŸniejszych wspó³czesnych zjawisk spo³eczno-
zdrowotnych. Niestety, do patologicznego szerzenia siê tego 
zjawiska przyczyniaj¹ siê zarówno lekarze jak i chorzy.
W wiêkszoœci przypadków ró¿ne dolegliwoœci (ból, z³e 
samopoczucie, gor¹czka, itp.) s¹ œwiadectwem walki organizmu
z chorob¹, ale same w sobie chorob¹ nie s¹. Mo¿na nawet 
powiedzieæ, ¿e objawy te choæ przykre, s¹ jednak w jakimœ stopniu 
œwiadectwem dobrej kondycji organizmu. Tymczasem, najczêœciej 
wysi³ki s¹ kierowane na usuniêcie objawów, a nie samej choroby. 
Mamy wiêc tak¹ sytuacjê, ¿e w chwili, kiedy organizm podj¹³ walkê
z chorob¹, interwencja z zewn¹trz dezorganizuje tê walkê, nie 
pozwala si³om wewnêtrznym organizmu na wykonanie zadania, dla 
którego s¹ powo³ane. Ta procedura wielokrotnie ponawiana os³abia 
barierê immunologiczn¹, powoduje, ¿e organizm staje siê bezbronny 
wobec kolejnych ataków ró¿nych chorób. Nie oznacza to oczywiœcie 
ca³kowitej rezygnacji z leków, a jedynie bardzo znacz¹ce 
ograniczenie ich u¿ycia do przypadków absolutnie niezbêdnych.

Zasada czwarta
Utrzymywanie wszechstronnej aktywnoœci fizycznej
Wspó³czesny cz³owiek daleko oddali³ siê od natury, która wymaga 

od ka¿dej istoty zachowania pe³nej gotowoœci i nieustannej walki
o byt, a wiêc demonstrowania si³y i wytrzyma³oœci. Musimy tworzyæ 
sytuacje, w których cz³owiek móg³by sprawniej odbieraæ sygna³y 
natury, respektowaæ je i odpowiednio na nie reagowaæ. Najbardziej 
naturaln¹ p³aszczyzn¹ tych reakcji jest aktywnoœæ fizyczna 
realizowana w normie, wynikaj¹cej z obiektywnych biologicznie 
potrzeb. Dodaæ nale¿y, ¿e te obiektywne biologiczne potrzeby 
dotycz¹ wszystkich: nauczycieli, lekarzy, gospodyñ domowych itd. 
Ruch wtedy jest skuteczny, gdy realizowany jest w odpowiedniej 
czêstotliwoœci, intensywnoœci i objêtoœci.

Czêstotliwoœæ wynika z prawa superkompensacji, co oznacza, ¿e 
kolejny wysi³ek (trening) powinien nast¹piæ w momencie, kiedy 
zasoby energetyczne wyczerpane w ostatnim æwiczeniu zostan¹ nie 
tylko odbudowane (kompensacja), ale jeœli æwiczenie by³o doœæ 

intensywne i trwa³o d³ugo, odbudowane z nadmiarem 
(superkompensacja).

Objêtoœæ oznacza, i¿ trening musi trwaæ tak d³ugo, by ca³e cia³o 
zdo³a³o siê wszechstronnie adaptowaæ do zmienionych wymagañ
i zaanga¿owaæ w niezbêdny wydatek energetyczny, a zasoby 
organizmu tak g³êboko wyczerpane, ¿eby powsta³ silny bodziec 
(potrzeba) do ich odbudowy.

Intensywnoœæ naj³atwiej mierzyæ. Korzystamy tu z doskona³ej 
precyzji takiego pomiaru , który wprost i bardzo dok³adnie oddaje 
wielkoœæ wysi³ku, tj. têtna. Dopiero te trzy wielkoœci razem wziête 
tworz¹ udan¹ kompozycjê normy ruchu. St¹d w³aœnie wzi¹³ siê 
optymalny wzór aktywnoœci fizycznej, tj. 3 x 30 x 130, który oznacza, 
¿e: ,,Ka¿dy cz³owiek, a szczególnie nie pracuj¹cy fizycznie powinien 
æwiczyæ 3 razy w tygodniu, a co najmniej 30 minut ka¿dego treningu 
powinno byæ tak intensywne, by têtno wynosi³o 130”. Têtno 
wysi³kowe mierzymy przez 15 sekund, a uzyskany wynik przez 4. 
Ten wzór stosownie do wieku, p³ci i stopnia wytrenowania mo¿e 
ulegaæ zmianom: i tak dla dzieci w wieku 10-15 lat wzór ten móg³by 
mieæ postaæ 5 x 20 x 140, a dla osób po 60 roku ¿ycia proponuje siê 
têtno wg wzoru 170- wiek, optymalne têtno wysi³kowe dla 60 latka 
wynosiæ bêdzie 110.

Najwartoœciowsze s¹ wysi³ki wytrzyma³oœciowe, a wiêc ró¿ne 
formy marszu, truchtu, biegu, p³ywanie, kolarstwo. Nie ma ¿adnego 
innego sposobu na wzmocnienie serca, jak poddawanie go 
systematycznym wysi³kom.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e procesowi wzmacniania si³ fizycznych
z regu³y towarzyszy wzmacnianie si³ psychicznych. Fizyczna 
pewnoœæ siebie ³atwo przenosi siê na pewnoœæ siebie w ogóle - 
wzmacnia i podwy¿sza kondycjê antystresow¹, czyni cz³owieka 
pogodniejszym i ¿yczliwszym dla innych.

Lila Kamiñska
Medyczne Studium Zawodowe Pu³awy

Dekalog zdrowia
(ci¹g dalszy)

Pilnie potrzebny jest
KONCENTRATOR TLENU

dla m³odego mê¿czyzny z uszkodzonym pniem mózgu, maj¹cym 
powa¿ne k³opoty z oddychaniem i kr¹¿eniem. Osoby, które posiadaj¹ 
taki sprzêt medyczny, a mog³yby nieodp³atnie oddaæ lub wypo¿yczyæ 
(ewentualnie udostêpniæ za symboliczn¹ op³at¹) m³odemu 
cz³owiekowi, ratuj¹c mu w ten sposób ¿ycie, proszone s¹ o kontakt
z redakcj¹ Echa (tel. 881 62 69)
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„ONUFRY” ma ju¿ 10 lat!„ONUFRY” ma ju¿ 10 lat!

Za bankowcem panny sznurem Któr¹ wybraæ?

My jesteœmy piêkne panie... Paczka z Ameryki to cymes

Oj nie uchodzi... Mamo, nasza mamo- to my, twoje dzieci

Statuetka - maski w dowód uznania Kwiaty od kabaretu, z podziêkowaniem



Zimowe NastrojeZimowe NastrojeZimowe NastrojeZimowe Nastroje

„Calineczki” ze Skowieszyna Klub Ma³ego Ksiêcia

Grupa teatralna z Po¿oga Szopka - Marzena Wiœniewska

Praca plastyczna - I nagroda, Monika Staniak Praca plastyczna - II nagroda, Katarzyna Sykut
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