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Tik, tik – tak, bije moje serce
dla Ciebie, dla Ciebie Mamo,
dziêkujê Ci, ¿e jesteœ.
Tik, tik – tak, tak radoœnie szepce,
Mamo, Mamo,
jestem i jesteœ.

A kiedy znowu przyjdzie wiosna i znów 
przyjdzie maj,
to wszystkie majowe kwiaty Tobie dam.
Niech zawsze pachn¹ w Twoim domu, 
gdy w nim nie ma mnie.
Ty, Mamo,
kolorowy maj codziennie miej.

Tik, tik – tak, bije moje serce,
niech ono przy Tobie bêdzie,
niech mówi Ci, ¿e jestem.
Tik, tik – tak, tak Ci dziœ zaœpiewa,
Mamo, Mamo, jesteœ potrzebna.
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Przys³owia na maj

Kamila (31.05)- imiê ¿eñskie powsta³e od imienia Kamil. Wed³ug 
„Eneidy” Wergiliusza Kamilla by³a dziewczyn¹ – rycerzem z plemienia 
Wolsków, rozmi³owan¹ w wojaczce, odznaczaj¹c¹ siê szybkim biegiem.
W Polsce nale¿y do imion  nowszych, pojawia siê  w XVIII w., a w XIX w. 
zyskuje pewn¹ popularnoœæ dziêki utworom literackim.

Wystêpuje w „ Kollokacji” J. Korzeniowskiego, w „ Malwinie”
M. Wirtemberskiej, a tak¿e w „ Salonie literackim” A. Wilkoñskiego.

Dziœ jest imieniem trochê rzadszym ale nadawanym. U¿ywane jest te¿
w skróconej formie Kama. Nosz¹ca to imiê jest osob¹ sentymentaln¹ i zbyt 
drobiazgow¹. Lubi pomagaæ innym.

Posiada zdolnoœci lecz uczy siê niechêtnie. Kocha zaborczo i zazdroœnie. 
Ma doskona³¹ pamiêæ i umiejêtnoœæ kojarzenia faktów, a pomys³y miewa 
szalone. Zadatki na podró¿niczkê, odkrywczyniê, misjonarkê lub detektywa 
w spódnicy.

Znak roœlinny – szarotka, zwierzêcy – rajski ptak.
Zdrobnienia: Kamilka , Kamisia, Kama.

Feliks (18, 30. 05) – imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia wywodz¹ce siê 
od wyrazu felix – szczêœliwy, przynosz¹cy szczêœcie. W staro¿ytnym Rzymie 
by³ to jeden z najczêstszych przydomków. Imiê to nosi³o kilku papie¿y we 
wczesnych wiekach chrzeœcijañstwa.

W zapiskach polskich imiê Felix pojawia siê na pocz¹tku XIII w., a bardziej 
popularne staje siê w XVI i XVII w. Szczególnie popularne jest  w XIX w.
i w okresie miêdzywojennym XX w., a dziœ spotyka siê przewa¿nie
u mê¿czyzn starszego pokolenia.

Imiê to nosili miêdzy innymi: Feliks Kazimierz Potocki(XVI w.), hetman 
polny koronny; Feliks Aleksander Bernatowicz (1786 – 1836), pisarz, autor 
powieœci historycznych; Feliks Nowowiejski ( 1877 – 1946), kompozytor, 
dyrygent; Feliks Stamm (1901- 1976), trener bokserski, wspó³twórca 
miêdzynarodowych sukcesów polskiego boksu: nosi³ je tak¿e kompozytor 
niemiecki Felix Mendelssohn- Bartholdy (1809- 1847). Z literatury znana jest 
postaæ Feliksa Murka ze „Zmór” E. Zegad³owicza.

Nosz¹cy to imiê jest osob¹ skryt¹ lecz czasem b³yska energi¹ i pomys³ami. 
Lubi odkrywaæ ciekawe miejsca i delektuje siê ich piêknem. To równie¿ 
wielki podró¿nik i romantyk , d³ugo nie usiedzi w jednym miejscu.
W uczuciach sta³y, choæ lubi przebywaæ wœród dam. Zdrobnienia : Felek, 
Feluœ, Felcio.

«Jak w maju zimno, to w stodole ciemno.
«Znalezienie Krzy¿a (04.05) – chleb siê zbli¿a.
«Œwiêty Izydor (10.05) wo³kami orze, a kto go prosi, to 

mu pomo¿e.
«Pankracy, Serwacy, Bonifacy i Zoœka (12,13,14 i 15.05) 

to zimni œwiêci.

W dniach 12 – 13 maja 2005 r. nasz¹ parafiê nawiedzi³a 
Matka Najœwiêtsza w kopii  cudownego obrazu 
Jasnogórskiego. Uroczystoœæ taka zdarza siê œrednio co ok. 33 
lata. Ostatnia peregrynacja mia³a miejsce w latach
70-tych. Wówczas po naszym kraju pielgrzymowa³a sama 
rama cudownego obrazu, bowiem ówczesne w³adze nie chc¹c 
dopuœciæ do odwiedzin Matki Bo¿ej w naszych rodzinach, 
uwiêzi³y obraz z Jej wizerunkiem.

W tym roku Niebieska Matka ponownie zaszczyci³a nas 
swoj¹ obecnoœci¹. Do naszej parafii przyby³a w czwartek
12 maja w samochodowej kaplicy eskortowana przez policjê
i stra¿ po¿arn¹. Licznie zgromadzeni wierni przywitali J¹ 
modlitw¹, piêknym wystrojem domów i ulic przyozdobionych 
maryjnymi emblematami, kolorowymi proporcami i flagami, 
ale przede wszystkim czystymi sercami gotowymi na 
spotkanie z najlepsz¹ z matek. W trakcie 24-godzinnego 
pobytu cudownego obrazu bardzo licznie zgromadzeni wierni 
prosili, dziêkowali i uwielbiali Boga przez wstawiennictwo 
Jasnogórskiej Pani podczas licznych nabo¿eñstw, adoracji
i prywatnych modlitw. Ze smutkiem w sercu mieszkañcy 
Koñskowoli i okolic po¿egnali Czêstochowsk¹ Pani¹ w pi¹tek 
13 maja po po³udniu, czekaj¹c z têsknot¹ na nastêpn¹ 
peregrynacjê.

Obszerniejsz¹ relacjê oraz wra¿enia i prze¿ycia, jakie 
towarzyszy³y mieszkañcom podczas nawiedzenia obrazu, 
zamieœcimy w nastêpnym numerze.

Ma³gorzata Stalêga

W ho³dzie Papie¿owi
Z okazji ziemskich urodzin Papie¿a Jana Paw³a II, Ko³o 

Teatralne z Gimnazjum w Koñskowoli we wspó³pracy
z Gminnym Oœrodkiem Kultury przygotowuje wieczór poezji 
Karola Wojty³y. Serdecznie zapraszamy do sali widowiskowej 
GOK w dniu 18 maja 2005 r. o godz. 19.00.

„Pob³ogos³aw w Jasnogórskiej nas ikonie”

Tegoroczne Dni Miejscowoœci zaplanowano na dni 10-11-
12 czerwca. W pi¹tek (10.06) obchody zainauguruje uroczysta 
sesja Rady Gminy, na której specjalnymi goœæmi bêd¹:
dr Adam Soæko z Muzeum Narodowego w Poznaniu, g³osz¹cy 
referat na temat zabytków Koñskowoli oraz Zbigniew Kozak 
– poeta ludowy, prezentuj¹cy w³asn¹ poezjê. Na sesji bêdzie 
mia³ miejsce równie¿ fina³ Konkursu Wiedzy o Koñskowoli. 
Kolejny punkt œwiêtowania to wernisa¿ Wystawy Twórczoœci 
Rodzimych Artystów.

Sobota (11.06.) to przede wszystkim rozgrywki sportowe 
oraz koncerty popo³udniowe w GOK.

W niedzielne przedpo³udnie (12.06) jednostki OSP stan¹
w szranki Zawodów Sportowo-Po¿arniczych, zaœ festyn 
rodzinny w godzinach popo³udniowych dostarczy licznych 
atrakcji artystycznych. Na scenie (plac wystawowy WODR) 
wyst¹pi¹ miejscowe zespo³y, karatecy, rodzice dzieci
z przedszkola oraz gwiazdy dnia: Alicja Majewska
i W³odzimierz Korcz.

Ju¿ dziœ zapraszamy do wspólnej zabawy. Szczegó³owe 
informacje podamy na plakatach.

Organizatorzy

DNI KOÑSKOWOLI´2005
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Nic dodaæ, nic uj¹æ, czyli splendor i absolutorium
Tylko ma³a, a w³aœciwie symboliczna uwaga (nazwana przez 

przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej Henryka Bartuziego 
kwiatkiem do ko¿ucha), dotycz¹ca nie w pe³ni wykorzystanych 
kwot na promocjê gminy i kulturê fizyczn¹, pad³a pod adresem 
wójta w trakcie sesji w dniu 26 kwietnia br.  Sesja dotyczy³a 
przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2004
i udzielenia absolutorium wójtowi. 

Bud¿et 2004 roku zamkn¹³ siê kwot¹ dochodów w wysokoœci 
12.971.756 z³ (w stosunku do planu stanowi to 101,2%). G³ówne 
Ÿród³a wzrostu planowanych przychodów to: dofinansowanie 
budowy kanalizacji z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej – 200 tys. z³, przekazanie 
œrodków Wspólnoty Gruntowej Wsi Koñskowola – 100 tys. z³, 
zwiêkszenie subwencji – 289.045 z³, sprzeda¿ mienia gminy –
50 tys. z³, dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (droga w Nowym Po¿ogu) – 25 tys. z³ i œrodki 
PHARE (budowa drogi w lesie Stockim) – 263 tys. z³, wp³aty 
mieszkañców na dofinansowanie inwestycji – 45.500 z³.

Wœród dochodów gminy, poza subwencj¹ i œrodkami na 
zadania zlecone, powa¿n¹ kwotê stanowi¹ wp³ywy z op³at
i podatków, które wynios³y: wp³ywy za sprzeda¿ wody – 243.783 
z³, czynsze od wynajêtych lokali – 76.530 z³, podatek od 
dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych-  13.687 z³, podatek 
osób prawnych i fizycznych (rolny, od nieruchomoœci, od 
œrodków transportowych) – 2.629.270 z³, wp³ywy z op³at za 
zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu – 93.131 z³, wp³ywy za 
odprowadzanie œcieków – 161.136 z³. Zaleg³oœci w dochodach, 
spowodowane nie uregulowaniem nale¿noœci przez 
mieszkañców to kwota 160.056 z³.

Zad³u¿enie gminy na koniec roku kszta³towa³o siê na poziomie 
1.393.107 z³. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê kredyty zaci¹gniête na 
budowê gimnazjum i sali gimnastycznej oraz na budowê 
kanalizacji i modernizacjê drogi. Nie stanowi to jednak 
zagro¿enia, poniewa¿ gmina posiada³a na koniec roku wolne 
œrodki w kwocie 1.009.521 z³.

Na zadania realizowane przez gminê w roku poprzednim 
wydano 13.004.970 z³ (w stosunku do planu 93,7%), w tym: na 
zadania zlecone 1.075.100 z³, na inwestycje 2.308.022 z³ (17,7% 
wydatków ogó³em).

Najpowa¿niejsze wydatki to: - budowa sieci kanalizacyjnej
i wodoci¹gowej – 700.066 z³ (wykonano 4.295 mb sieci 
kanalizacyjnej z 5 przepompowniami, 2.427 mb sieci 
wodoci¹gowej i 2.918 mb przy³¹czy wodoci¹gowych /91 szt./), - 
koszty dostarczania wody – 281.483 z³,

- dofinansowanie remontu dróg powiatowych – 130.000 z³ 
(M³ynki i Chrz¹chów),

- utrzymanie dróg gminnych – 237.390 z³ (w tym m.in.: 
naprawa dróg gruntowych we wsiach Po¿óg Nowy, Stok, Opoka, 
Witowice, Sielce; remont nawierzchni bitumicznych
w Koñskowoli, Sielcach i Po¿ogu; dywanik asfaltowy w Starej 
Wsi; wiaty przystankowe w Sielcach, Rudach i Opoce; rowy 
przydro¿ne w Koñskowoli i Stoku),

- inwestycje drogowe – 1.365.295 z³ (drogi w: Lesie Stockim, 
Nowym Po¿ogu i Stoku),

- utrzymanie Urzêdu Gminy – 1.230,733 z³,
- diety, materia³y i delegacje dla Rady Gminy – 46.070 z³,
- utrzymanie jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych – 

140.237 z³,
- wydatki p³acowe i rzeczowe szkó³ – 5.9956.550 z³,
- opieka spo³eczna – 1.310.685 z³,
- gospodarka œciekowa (koszt odbioru œcieków, energia do 

przepompowni, podatek od nieruchomoœci pod sieci¹ 

kanalizacyjn¹) – 225.725 z³,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (utrzymanie GOK 

i Biblioteki Publicznej) – 398.461 z³,
- kultura fizyczna i sport (utrzymanie obiektów sportowych

i dotacja dla klubu sportowego „Powiœlak”) – 37.511 z³.
Po przedstawieniu sprawozdania oraz pozytywnych opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej nadszed³ 
czas na dyskusjê, która w zasadzie ograniczy³a siê do s³ów 
uznania skierowanych zarówno pod adresem wójta jak
i pracowników Urzêdu Gminy. Efektem tego by³o jednog³oœne 
udzielenie absolutorium wójtowi (przy obecnoœci 12 radnych).

„Zdrowy” Oœrodek Zdrowia
„Zawierzcie nam,  jest wszystko dobrze” – to s³owa cz³onka 

Rady Spo³ecznej SPZOZ, Henryka Bartuziego, poprzedzaj¹ce 
przyjêcie sprawozdania finansowego Gminnego Oœrodka 
Zdrowia. Dok³adnej analizy sprawozdania Rada Spo³eczna 
dokona³a na pocz¹tku kwietnia, wydaj¹c pozytywn¹ opiniê. 
Zosta³o ono równie¿ przed³o¿one Radzie Gminy, która mia³a 
podobne zdanie, zatwierdzaj¹c je jednog³oœnie.

Nasz Oœrodek Zdrowia prowadzi samodzieln¹ dzia³alnoœæ 
medyczn¹ od 1 stycznia 2001 roku. W 2004 roku r. udziela³ 
œwiadczeñ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
i stomatologii, obejmuj¹c opiek¹ 6.078 pacjentów. Sprawuje 
równie¿ opiekê nad uczniami szkó³ z terenu gminy. W obecnym 
roku ze struktur Oœrodka zosta³a wy³¹czona stomatologia. 
Przeciêtne zatrudnienie w minionym roku wynosi³o 18 osób,
w tym: 5 lekarzy (2 internistów, 1 pediatra i 2 stomatologów), 10 
osób personelu pielêgniarskiego i 3 personelu administracyjno-
biurowego. Od stycznia tego roku, w zwi¹zku z wydzieleniem 
poradni stomatologicznej, zatrudnienie zmala³o o 4 osoby.

Zdaniem dyrektora Oœrodka Zdrowia, Marzanny Skwarek, na 
dzieñ dzisiejszy nie s¹ znane zdarzenia, które mog³yby zagra¿aæ 
kontynuowaniu dzia³alnoœci w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy 
w niezmienionym zakresie.

Ostatnie dokonania
Wójt Gminy Stanis³aw Go³êbiowski poinformowa³ Radê, ¿e

w ostatnim okresie zosta³y utwardzone uliczki na osiedlu ko³o 
cmentarza. Koszt tych robót wyniós³ ostatecznie 167.108 z³ i by³ 
nieco wy¿szy od planowanego z powodu mocnego zniszczenia 
podbudowy. Zosta³a jeszcze jedna ulica (naprzeciwko drugiej 
bramy cmentarnej), która nie zosta³a ujêta w poprzednich 
planach. Sporz¹dzona kalkulacja u³o¿enia 70 mb kostki
z podbudow¹ (o szerokoœci 4,5 m) opiewa na kwotê 28.700 z³. 
Rada wyrazi³a zgodê na utwardzenie tej ulicy. W najbli¿szym 
czasie zostanie zrealizowane kolejne zadanie, a mianowicie 
budowa parkingu ko³o Urzêdu Gminy (wjazd od ulicy 
Sk³odowskiej). Wykonawca wy³oniony w drodze przetargu 
wykona go za 49.580 z³.

Ni¿sze stypendia
Jak ju¿ informowaliœmy, Rada Gminy przyjê³a regulamin

o pomocy materialnej dla uczniów, której realizacja uzale¿niona 
by³a od wp³ywu œrodków z bud¿etu pañstwa. Z wyliczeñ wynika, 
¿e na realizacjê tego zadania nasza gmina potrzebuje 150 tys. z³ 
(wed³ug ustalonych wczeœniej stawek), a otrzyma³a 27 tys. z³. 
Wprowadzaj¹c oszczêdnoœci w wydatkach szkó³, gmina jest
w stanie wygospodarowaæ na ten cel 66 tys. z³., co starczy³oby 
tylko na 8 miesiêcy. W tej sytuacji, na wniosek wójta, naniesiono 
poprawkê do regulaminu, wprowadzaj¹c nowe kwoty 
stypendium: 50 z³ przy dochodach do 150,00 z³ na osobê
w rodzinie (by³o 60 z³) oraz 45 z³ przy dochodach od 151,00 z³ do 
316,00 z³.

Bo¿enna Furtak



Plac œwiêtego Piotra w Rzymie. 
Zgromadzony t³um z niecierpliwoœci¹ 
oczekuje wyboru nowego papie¿a. To ju¿ 
drugi dzieñ, gdy 115 kardyna³ów zebra³o 
siê na konklawe, by wybraæ nastêpcê 
œwiêtego Piotra, który przejmie stery 
Koœcio³a po œmierci Jana Paw³a II.

Poniedzia³ek 18 kwietnia 2005 r. 
Pierwszy dzieñ g³osowania, pierwsza 
tura i ... czarny dym. Rozczarowanie, 
pomimo, ¿e snuto domys³y, i¿ wybór 
zostanie dokonany w póŸniejszych 
dniach.

Drugi dzieñ – dzieñ pe³en oczekiwania 
i nadziei. Dwa g³osowania przed 
po³udniem i dowiadujemy siê, ¿e... znów 
b r a k  j e d n o m y œ l n o œ c i  w œ r ó d  
„purpuratów”. Przed nami kolejne 
godziny niepewnoœci, spekulacji
i typowañ prowadzonych w mediach. 
Pi¹te g³osowanie i... niespodziewanie ju¿ 
ok. godziny 18.00 pojawia siê dym. Na 
placu œwiêtego Piotra jest poruszenie.
Z komina obwieszczaj¹cego wybór Ojca Œwiêtego wydobywa 
siê dym, który wydaje siê byæ raz czarny, raz szary, a raz bia³y. 
Chwila niepewnoœci. Dym jest bia³y! – to s³owa, które
w chwili obecnej najczêœciej padaj¹ z ustach obserwuj¹cych. 
Ale dlaczego nie bij¹ dzwony, które przecie¿ wspólnie
z dymem mia³y og³aszaæ œwiatu wybór nowego papie¿a? 
Dlaczego nie bij¹? Czy¿by znów winny by³ piec, który
w ostatnim czasie dwukrotnie pokazywa³ najpierw szary,
a potem dopiero czarny dym? Teraz wyraŸnie widaæ, ¿e dym 
jest bia³y, ale dlaczego ci¹gle nie s³ychaæ dzwonów?

Godzina 18.07. Bij¹ dzwony. Nareszcie bij¹! – z radoœci¹ 
wo³aj¹ komentatorzy telewizyjni i radiowi – Mamy papie¿a! 
Na placu, przed odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi 
panuje ogromna radoœæ. Ale kto nim zosta³? Kogo 
kardyna³owie tak szybko, w ci¹gu dwudziestu czterech 
godzin, wybrali? Znów typowania, spekulacje, kto mia³ 
wiêksze, a kto mniejsze szanse. Jeszcze kilkadziesi¹t minut
i œwiat pozna now¹ G³owê Koœcio³a Katolickiego.

Wtorek 19 kwietnia 2005 r., godzina 18.50. Na balkonie 
Bazyliki œwiêtego Piotra pojawia siê kardyna³ Jorge Arturo 
Medina Estévez, który wypowiada znamienne w swej treœci 
s³owa: „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, 
Emminentissimum ac Reverendissimum Dominum, 
Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem 
Ratzinger qui sibi imposuit nomen Benedicti XVI”, tzn. 
Oznajmiam wam radoœæ wielk¹: mamy papie¿a, 
Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego, Josepha, 
Kardyna³a Œwiêtego Rzymskiego Koœcio³a, Ratzingera, który 
przybra³ sobie imiê Benedykt XVI.

Brawa, okrzyki, ogromna radoœæ. Na balkonie wiernym 
ukazuje siê 265. papie¿, który zwraca siê do zebranych: „Po 
wielkim Papie¿u Janie Pawle II kardyna³owie wybrali mnie – 
prostego, skromnego pracownika Winnicy Pañskiej. Pociesza 
mnie, ¿e Pan potrafi dzia³aæ tak¿e poprzez narzêdzia 
niedoskona³e, a przede wszystkim powierzam siê Waszym 
modlitwom. W radoœci Zmartwychwsta³ego Pana, ufni w Jego 
ustawiczn¹ pomoc, idŸmy naprzód, Pan nas wspomo¿e,

a Matka Bo¿a bêdzie staæ u naszego 
boku. Dziêkujê.” Znów oklaski, okrzyki, 
widoczne szczêœcie na twarzach 
wiernych. T³um zebrany na placu przed 
bazylik¹ od razu pokocha³ swojego 
nowego papie¿a Benedykta XVI, który 
udzieli³ b³ogos³awieñstwa „Urbi et 
Orbi”.

Ma³gorzta Stalêga

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
Joseph Ratzinger  urodzi ³  s iê  

16.04.1927 r.  w Markl-am-Inn
w Bawarii. Jego ojciec by³ ¿andarmem. 
Podczas II wojny œwiatowej (w latach 
1943-44), tak jak wszystkie dzieci w jego 
wieku zosta³ wcielony do Hitlerjugend 
do przymusowego odbycia s³u¿by
w obronie przeciwlotniczej. Pod koniec 
wojny trafi³ do amerykañskiego obozu 
jenieckiego, z którego zwolniony zosta³ 
w po³owie 1945 r.

W latach 1946 – 51 studiowa³ filozofiê i teologiê na 
Uniwersytecie we Freisingu i Monachium. Œwiêcenia 
kap³añskie otrzyma³ w 1951 r., nastêpnie kontynuowa³ studia. 
Dwa lata póŸniej na monachijskim uniwersytecie uzyska³ tytu³ 
doktora, a po czterech latach obroni³ habilitacjê. 
Uwieñczeniem jego kariery naukowej by³o nadanie mu
w 1958 r. tytu³u profesora nadzwyczajnego teologii 
dogmatycznej i fundamentalnej we Freisingu, a rok póŸniej – 
profesora zwyczajnego na uniwersytecie w Bonn. Jako 
wyk³adowca pracowa³ na uniwersytecie w Münster
i  Tübingen.

Uczestniczy³ w Soborze Watykañskim II, gdzie oficjalnie 
piastowa³ funkcjê eksperta soborowego. W 1977 r. zosta³ 
mianowany arcybiskupem Monachium i Freisingu. Rok 
póŸniej – otrzyma³ godnoœæ kardynalsk¹. Papie¿ Jan Pawe³ II 
w 1981 r. powo³a³ go na stanowisko prefekta Kongregacji 
Nauki  Wiary.  Otrzyma³ równie¿ nominacjê na 
przewodnicz¹cego Papieskiej  Komisj i  Bibli jnej
i Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej. By³ radc¹ II Sekcji 
Sekretariatu Stanu; cz³onkiem kilku Kongregacji: Koœcio³ów 
Wschodnich, Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, 
Ewangelizacji Narodów, Wychowania Katolickiego oraz 
cz³onkiem Papieskich Rad: Popierania Jednoœci Chrzeœcijan, 
Kultury, Papieskiej Komisji ds. Ameryki £aciñskiej.

Kard. Joseph Ratzinger a¿ oœmiokrotnie uhonorowany 
zosta³ tytu³em doktora honoris causa, który nadawany jest 
przez wy¿sze uczelnie osobom szczególnie zas³u¿onym na 
polu nauki. Przez wiêkszoœæ œrodowisk uznawany jest za 
„najwiêkszego teologa wœród kardyna³ów i najwybitniejszego 
kardyna³a wœród teologów”. Jego dzie³a zawieraj¹ g³ównie 
rozwa¿ania na temat Koœcio³a i osoby Jezusa Chrystusa, 
chocia¿ pisa³ i o ekumenizmie. Podczas swej kardynalskiej 
pos³ugi w Watykanie, wykazywa³ siê wielk¹ umiejêtnoœci¹
i zdolnoœciami w rozwi¹zywaniu sporów teologicznych.

19 kwietnia 2005r. zosta³ wybrany 265. papie¿em 
przyjmuj¹c imiê Benedykta XVI.

M.S.
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Habemus papam
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Jeœli pamiêta siê o ludziach, którzy w ró¿nych okolicznoœciach 
i miejscach oddali ¿ycie za Polskê, to równie¿ nale¿y pamiêtaæ
o tych, którym to ¿ycie zabra³ nieludzki, zbrodniczy system 
narzucony Polsce ze wschodu. Trzeba przynajmniej ich 
przypomnieæ przed Bogiem i histori¹.

Jan Pawe³ II

Armia Krajowa by³a w koñcowym okresie okupacji 
niemieckiej najsilniejsz¹ i najsprawniej dowodzon¹ organizacj¹ 
konspiracyjn¹. Przez ruch komunistyczny zosta³a uznana za 
jedn¹ z g³ównych si³ reakcyjnych. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej w 1944 roku na tereny Polski, ¿o³nierze AK stali siê 
wrogami dla NKWD. I choæ w styczniu 1945 roku na mocy 
rozkazu genera³a L. Okulickiego ¿o³nierze zostali  zwolnieni
z przysiêgi a szeregi AK rozwi¹zane, to dalej prowadzili sw¹ 
dzia³alnoœæ w duchu odzyskania pe³nej niepodleg³oœci pañstwa
i ochrony ludnoœci polskiej przed zag³ad¹. Przyk³adem tej walki 
jest bitwa w Lesie Stockim stoczona przez oddzia³  Mariana 
Bernaciaka ps. „Orlik”.

„Orlik”(1917 – 1946) – wzorcowa postaæ polskiego patrioty, 
który swoim ¿yciem i walk¹ oddany by³ sprawie wolnoœci. 
Pochodzi³ z Zalesia pod Rykami. Zmobilizowany we wrzeœniu 
1939 r. walczy³ w 2 Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej w Che³mie. Tam te¿ 
otrzyma³ nominacjê na podporucznika. W czasie kampanii 
wrzeœniowej walczy³ pod W³odzimierzem Wo³yñskim, gdzie 
dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Wieziony do obozu uciek³
z transportu i powróci³ do Zalesia. Po powrocie do domu 
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Zwi¹zku Walki Zbrojnej. W 1942 r. 
nawi¹za³ kontakty z obwodem AK – Pu³awy, który mianowa³ go 
szefem Kedywu podobwodu „A”. By³ organizatorem i dowódc¹ 
wielu akcji dywersyjno-sabota¿owych. Pod koniec 1943 r. stan¹³ 
na czele w³asnego oddzia³u partyzanckiego.

„W dniu 24 maja 1945 roku w Lesie Stockim dosz³o do 
najwiêkszej bitwy oddzia³u „Orlika” z po³¹czonymi si³ami 
NKWD – UB i MO. Partyzanci przybyli do Lasu Stockiego
w dwóch grupach. Pierwsz¹ licz¹c¹ oko³o 120 ludzi 
przyprowadzi³ dzieñ wczeœniej sam „Orlik”. Natomiast drug¹ 
grupê oko³o 70 ludzi wywodz¹cych siê z rejonu Baranowa
i Koœmina, tu¿ przed bitw¹ przyprowadzi³ Czes³aw Szlendak ps. 
„Maks”. Partyzantom towarzyszy³y wozy taborowe z amunicj¹
i innym sprzêtem. G³ówne uzbrojenie oddzia³u to: 1 piat – 
angielski granatnik, dwa erkaemy lotnicze produkcji 
niemieckiej, kilkanaœcie sztuk pistoletów maszynowych – 
stenów i pepesz, spora iloœæ krótkiej broni ró¿nego typu i kalibru 
oraz rêcznych granatów produkcji angielskiej i tzw. gamonów do 
zwalczania czo³gów i wozów pancernych.

„Orlik” ulokowa³ swych ludzi na terenie Okrêglicy (zachodnia 
czêœæ wsi Las Stocki), w domach skupionych wzd³u¿ w¹wozu 
nazywanego Zadolem. (…)

(…) O zgrupowaniu w Lesie Stockim zawiadomiona zosta³a 
Komenda MO w Pu³awach. (…) Przyjazd do Wierzchoniowa 
ekspedycji pacyfikacyjnej z³o¿onej z oko³o 200 funkcjonariuszy 
NKWD - UB i MO nie by³ wiêc przypadkowy. Oko³o godziny
14 przy ci¹gle padaj¹cym deszczu z Wierzchoniowa do Lasu 
Stockiego wyjecha³o 6 pojazdów. By³y to: trzy samochody 
pancerne, dwa transportery i tankietka. (…) Wszystko wskazuje 
na to, ¿e kwatery partyzantów by³y dok³adnie wskazane, a plan 
ataku precyzyjnie opracowany z udzia³em ludzi znaj¹cych teren. 
Do pierwszego starcia dosz³o na po³udniowym krañcu 
Okrêglicy, gdzie kwaterowali ludzie „Maksa”. …nie 
przygotowani do podjêcia walki i zaskoczeni gwa³townoœci¹ 
ataku nie byli w stanie powstrzymaæ natarcia. Rozpoczê³a siê 

bez³adna i chaotyczna wymiana ognia. (…) W tym czasie od kul 
ubowców zginê³o czterech ch³opców z placówki Nr 6
z Baranowa. (…)

W¹wóz Zadole by³ atakowany od strony zabudowañ i od 
po³udnia przez funkcjonariuszy. Aby unikn¹æ ra¿enia granatami, 
partyzanci na polecenie swych dowódców wycofali siê z dna 
w¹wozu na przeciwleg³¹ skarpê. Ci co nie zd¹¿yli opuœciæ zagród 
ukryli siê … W stronê zagrody skierowa³ siê  transporter 
wype³niony enkawudzistami, którego zamiarem by³o odciêcie 
partyzantom drogi odwrotu na pó³noc. Pojazd dosta³ siê
w krzy¿owy ogieñ kaemów. (…)

Na placu alarmowym przed „Orlikiem” stawi³o siê mniej ni¿ 
po³owa partyzantów. Rozwa¿ano dwie mo¿liwoœci: albo 
wycofaæ siê, co wi¹za³o siê z poœcigiem, albo przyj¹æ walkê
i pomœciæ œmieræ kolegów. „Orlik” po krótkiej naradzie 
postanowi³ jednak podj¹æ dalsz¹ walkê. Wyda³ rozkaz przebicia 
siê na ty³y przeciwnika i zastosowania manewru okr¹¿aj¹cego. 
(…) Kontakt podjê³y dwa plutony. Jeden dowodzony przez 
Jerzego Michalika ps. „Œwida” … naciera³ od strony 
Glibiennego Do³u w kierunku krzy¿a na Okrêglicy. Tam 
unieruchomiony zosta³ transporter, samochód pancerny, 
tankietka i poleg³o wielu enkawudzistów i ubowców. (…) Drugi 
pluton na czele z Józefem Mierzwiñskim ps. „Wierny” posuwa³ 
siê zachodni¹ skarp¹ w¹wozu. Serie z erkaemów ustawionych 
nad w¹wozem i rêczne granaty skutecznie razi³y wielu 
funkcjonariuszy.

Po zepchniêciu przeciwnika do w¹wozu (Zadola) rozpoczê³a 
siê ostatnia faza bitwy.(...) W starciu zgin¹³ miêdzy innymi 
dowodz¹cy akcj¹ Kierownik  WUBP w Lublinie kpt. Henryk 
Deresiewicz i zastêpca pu³awskiego UB por. Aleksander Ligêza. 
By³ to prze³omowy moment walki. Pozbawieni dowództwa 
funkcjonariusze próbowali wycofywaæ siê … Jednak na ten 
manewr by³o ju¿ za póŸno, bo wzniesienia po obu stronach 
w¹wozu zosta³y opanowane przez partyzantów. (…)

Straty partyzantów to 11 lub 12 zabitych i oko³o 10 rannych. 
(…)

Straty resortu wed³ug oficjalnych danych wynosi³y
28 funkcjonariuszy NKWD, 8 z UB i 4 z MO.(…)”

Polegli w trakcie bitwy partyzanci zostali pochowani
w zbiorowej mogile na polance pod lasem. W 1947 roku ich cia³a 
ekshumowano na cmentarz w Kazimierzu Dolnym. Staraniem 
Pu³awskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych w 50 rocznicê 
bitwy na mogile partyzantów ods³oniêto pomnik oddaj¹cy czeœæ 
tym, którzy polegli przelewaj¹c krew za idea³y Polski 
niepodleg³ej.

Obecny na uroczystoœci ods³oniêcia pomnika Jerzy Œlaski
ps. „Nieczuja”, uczestnik walki w Lesie Stockim, powiedzia³:

„… Tê prawdê o walce w Lesie Stockim nale¿y zawsze 
przypominaæ, bo przecie¿ tyle lat by³a fa³szowana. … Godne
i sprawiedliwe jest by pamiêtaæ o tych, z których ofiary i krwi 
nasza i wasza wolnoœæ wyros³a …”

Opr. Bo¿enna Furtak

Przytoczony opis bitwy pochodzi z ksi¹¿ki Aleksandra 
Lewaka „Bitwa w Lesie Stockim”.

W niedzielê 22 maja o godz. 12.00 pod pomnikiem w Lesie 
Stockim odbêd¹ siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 60-t¹ rocznicê 
bitwy. W programie przewidziano: Mszê œw. w intencji 
poleg³ych, apel poleg³ych, wystêp m³odzie¿y z Baranowa oraz 
koncert pieœni partyzanckich w wykonaniu orkiestry dêtej
z Koñskowoli.

60 rocznica bitwy w Lesie Stockim
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Sylwetki zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP

Wiktor
Gryglicki
(1893 – 1974)

Muszê i chcê napisaæ o moim ojcu 
- Cz³owieku, o którym nie sposób 
zapomnieæ. Muszê, bo przez wiele 
lat, jeszcze za ¿ycia ojca, nie 
mo¿na by³o pewnych faktów
z ¿yciorysu ujawniaæ, a chcê, bo 
ojciec by³ nie tylko nauczycielem, 
wychowawc¹ ,  pedagog iem
z powo³ania, ale i patriot¹ 
o d d a n y m  s w e j  o j c z y Ÿ n i e .  
Reprezentowa³ pokolenie, które 

swoj¹ pracê traktowa³o jako s³u¿bê spo³eczn¹. By³ czynnym 
cz³onkiem ZNP. Za wieloletni¹ pracê zosta³ odznaczony 
br¹zowym, srebrnym i z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Urodzi³ siê 24 grudnia 1893 r.w osadzie Serokomla
w powiecie ³ukowskim. Pocz¹tkow¹ naukê pobiera³
w  miejscowej szkole elementarnej, a poniewa¿ wykazywa³ 
zdolnoœci do nauki, rodzice postanowili kszta³ciæ go dalej. Po 
solidnym przygotowaniu przyst¹pi³  do egzaminu
w Warszawskich Kursach Pedagogicznych i zosta³ przyjêty
w poczet uczniów tej szko³y. Po trzyletniej nauce, w 1912 r., 
otrzyma³ œwiadectwo stwierdzaj¹ce, ¿e jest przygotowany do 
pe³nienia obowi¹zków nauczyciela ludowego. W opinii 
ówczesnego rz¹du rosyjskiego œwiadectwo to nie dawa³o prawa 
nauczania, musia³ zatem, jako ekstern, poddaæ siê egzaminowi 
pañstwowemu. Œwiadectwo takie otrzyma³ na pocz¹tku 1913 r.
i w tym roku rozpocz¹³ pracê w zawodzie nauczyciela
w prywatnej szkole fabrycznej w Porêbie Mrzyg³ockiej ko³o 
Zawiercia. Pracowa³ tam tylko 1 rok. Wybucha I wojna 
œwiatowa. Podlega³  poborowi do wojska, oczywiœcie 
rosyjskiego. Uda³o siê jednak otrzymaæ odroczenie, jak równie¿ 
uzyskaæ pozwolenie na otwarcie prywatnej szko³y
w Aleksandrowie pod £ukowem. Zajêcia prowadzi³ od
1 listopada 1914 r. do 31 maja 1915 r.

W tym czasie organizacje niepodleg³oœciowe prowadzi³y 
wzmo¿on¹ pracê agitacyjn¹, uœwiadamiaj¹c¹ naród jak ma siê 
broniæ przed najeŸdŸc¹. Podczas bytnoœci w Warszawie,
w czerwcu 1915 r., koledzy zaopatrzyli go w ulotki wzywaj¹ce 
do czynnego i biernego oporu przeciw przymusowej ewakuacji 
ludnoœci polskiej do Rosji. W drodze powrotnej pod £ukowem 
zosta³ aresztowany. Tak wspomina³ to zdarzenie: „Tyle razy siê 
udawa³o, myœla³em, ¿e i tym razem siê uda. Id¹c piechot¹ do 
domu us³ysza³em turkot wozu konnego, nadjecha³ stra¿nik, 
zeskoczy³ z wozu z rewolwerem wymierzonym we mnie, pad³a 
komenda -rêce do góry - i co by³o czyniæ, z pod p³aszcza 
wyci¹gn¹³ owe ulotki, oczywisty dowód winy, nie zd¹¿y³em ich 
wyrzuciæ”.

Po pobycie w wielu wiêzieniach: w Siedlcach, Miñsku, Orszy, 
Witebsku, Po³ocku, Horodecku, w 1916 r. przewieziono go do 
Smoleñska i postawiono przed s¹dem wojskowym. Rozprawa 
odby³a siê w grudniu, dok³adnie w dzieñ naszych Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia. Pad³y oskar¿enia z rosyjskiego kodeksu karnego:
z art. 102 –zdrada stanu, 108 –szpiegostwo oraz
129 - rozpowszechnianie nielegalnej literatury. Pierwsze dwa 
artyku³y grozi³y kar¹ œmierci, ostatni przewidywa³ karê 
wiêzienia. Obroñcy z urzêdu - przedstawicielowi Polskiego 
Patronatu nad WiêŸniami, uda³o siê przekonaæ s¹d, ¿e oskar¿ony 

d¹¿y³ do przywrócenia Wolnej Polski, 
co ju¿ przesta³o byæ przestêpstwem, bo 
u t w o r z e n i e  W o l n e j  P o l s k i   
zapowiedzia³ sam cesarz Miko³aj II. 
S¹d po naradzie og³osi³ wyrok: 1 rok 
twierdzy z zaliczeniem wiêzienia 
prewencyjnego.  Po zwolnieniu
z wiêzienia przedstawiono mu do 
wyboru 5 guberni, po³o¿onych na 
Uralu, do zamieszkania. Po wybraniu 
najbli¿szej  przyby³ do Riazania. Po miesi¹cu otrzyma³ posadê 
nauczyciela w szkole dla wygnañców w mieœcie Ranienburg, 
gdzie pracowa³ do maja 1918 r. Przez ca³y czas czyni³ starania
o powrót do kraju. Po uzyskaniu przepustki (niemieckiej) przez 
niemieck¹ strefê okupacyjn¹ dotar³ do Miñska. Tu pracowa³y ju¿ 
ekspozytury polskich urzêdów Rady Regencyjnej, które 
wydawa³y przepustki na przejazd do kraju. W koñcu czerwca 
1918r. powróci³ do domu. Trafi³ na czas gor¹czkowej pracy przy 
organizacji szkolnictwa, to te¿ po miesiêcznym odpoczynku 
wniós³ podanie o posadê do Inspektora Szkolnego w £ukowie. 
Otrzyma³ j¹ w swej rodzinnej miejscowoœci, Serokomli. Tam 
pracowa³ przez dwa lata. W lipcu 1920 r., w czasie inwazji 
bolszewickiej, wst¹pi³ jako ochotnik do wojska i zosta³ 
przydzielony do 45 pu³ku piechoty Strzelców Kresowych. Po 
zdemobilizowaniu, w styczniu 1921 r., otrzyma³ posadê
w Bronis³awowie. W nastêpnym roku przeniós³ siê do £ukowa, 
sk¹d zosta³ oddelegowany do publicznej szko³y powszechnej
w Miastkowie w powiecie Garwolin, gdzie pe³ni³ obowi¹zki 
kierownika szko³y. W Miastkowie pozosta³ przez d³u¿szy czas, 
tam w 1922 r. o¿eni³ siê , tam przysz³o na œwiat czworo dzieci. 
Okres ten bardzo mile zawsze wspomina³. Ale czas szybko 
up³ywa³, ch³opcy -jak mówi³ o starszych synach, koñczyli szko³ê 
p o d s t a w o w ¹  i  t r z e b a  s i ê  b y ³ o  z a t r o s z c z y æ
o gimnazjum z dobrym dojazdem do domu. W zwi¹zku z tym,
z dniem 1.09.1936 r., uzyska³ zgodê na  przeniesienie do 
publicznej szko³y powszechnej w Koñskowoli. Tu te¿ przyszed³ 
na œwiat pisz¹cy te wspomnienia, ostatni cz³onek rodziny.

Ojciec wzbogaca³ nasz¹ wiedzê ucz¹c matematyki, geografii, 
przyrody i rosyjskiego, przekazuj¹c jednoczeœnie najwy¿sze 
wartoœci moralne i obywatelskie. Przez ca³e ¿ycie dokszta³ca³ siê 
na licznych wakacyjnych kursach, du¿o czyta³, dwa lata przed 
œmierci¹ nauczy³ siê jêzyka francuskiego. By³ przeœwiadczony, 
¿e Europa powinna siê zjednoczyæ na wzór Stanów 
Zjednoczonych. W Koñskowoli pracowa³ do 1966r. Po ponad 
piêædziesiêcioletniej pracy przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê.

Tak w skrócie przebiega³a jego droga ¿ycia. By³ czu³ym, 
troskliwym, wymagaj¹cym, ale sprawiedliwym Ojcem, udziela³ 
wiele rad nam - swym dzieciom, ale równie¿ kolegom, m³odym 
nauczycielom i innym ludziom. Uczy³ w trudnym dla narodu 
okresie okupacji niemieckiej, organizuj¹c tajne nauczanie, by³ 
spo³ecznikiem i regionalist¹, pisa³ historiê Koñskowoli, zbiera³ 
dane o mieszkañcach aresztowanych czy straconych w czasie 
okupacji.

Tadeusz Gryglicki

P.S. O wspomnianych przeze mnie sprawach, jak równie¿
o ca³ym gronie wspania³ych nauczycieli naszej koñskowolskiej 
szko³y, o jej kierownikach: Sa³aciñskim, Muracie, Falskim,
o paniach Sudnikowej, Kaunowej, Golbiance, Saniñskiej
i innych zas³u¿onych nauczycielach, mo¿na napisaæ bardzo 
du¿o. Proszê, szczególnie by³ych ich wychowanków, napiszcie
o swoich wspomnieniach z lat szkolnych i o tych wspania³ych 
nauczycielach.



Lubomirska – pochowana jest w kaplicy 
po³udniowej. W¹tpliwe, by jej m¹¿, 
marsza³ek wielki koronny Stanis³aw 
Lubomirski, który pisa³ o niej „najs³odszy 
mój obrazie (³aciñski napis „dulcis imago 
mei” na jej nagrobku), pozwoli³by 
wykorzystaæ grobowiec jej rodziców ma³o 
zamo¿nej i nieznanej bli¿ej rodzinie 
Suchodolskich z Kurowa…

Zagadka Vanitasa nie jest jedyn¹ 
tajemnic¹, jak¹ kryje œciana pó³nocna 
œwi¹tyni. Dr Roman Zwierzchowski, który 
swoj¹ pracê magistersk¹ poœwiêci³ 
koœcio³owi parafialnemu w Koñskowoli 
odkry³, ¿e w XVI wieku nasza œwi¹tynia 
mia³a… dwie kaplice zlokalizowane po 
pó³nocnej stronie koœcio³a. Jedna z nich, 
po ³o¿ona  „naprzec iwko  we j œc ia  
po³udniowego” mia³a obejmowaæ kryptê, 
gdzie pochowano „dziedziców miasta (…) 
Têczyñskich (…)”. Po po¿arze, który 

strawi³ koœció³ w 1617 r. odbudowano tylko jedn¹ z nich. 
Pojawia siê wiêc pytanie – gdzie zlokalizowana by³a druga: 
czy naprzeciwko obecnego wejœcia po³udniowego (w¹skie 
drzwi ko³o wejœcia do krypty Lubomirskiej) czy naprzeciwko 
zamurowanych drzwi przy prezbiterium, których œladem jest 
portal z czarnego marmuru, prawdopodobnie autorstwa 
Tylmana z Gameren? Kolejnym pytaniem jest: kto spoczywa 
w krypcie nieistniej¹cej dziœ kaplicy? Prawdopodobnie 
za³o¿yciel miasta, Andrzej Têczyñski, wojewoda lubelski, 
zmar³y w 1561 r. Opis wizytacji parafii Koñskowola z 1595 r., 
który odkry³ dr Zwierzchowski mówi o pochówkach 
Têczyñskich w liczbie mnogiej, byæ mo¿e wiêc oprócz niego 
spoczywa w niej równie¿ i jego syn, Andrzej – wojewoda 
be³zki. Gdyby uda³o siê potwierdziæ te hipotezy, by³aby to 
wielka sensacja, która rozs³awi³aby nasz koœció³ i ca³¹ 
Koñskowolê. Wojewoda be³zki Andrzej Têczyñski, zmar³y
w 1588 r. by³ bowiem – po ucieczce z kraju króla Henryka 
Walezego – rozpatrywany przez szlachtê jako jeden
z potencjalnych kandydatów na króla Polski.

Tajemnic, jakie skrywa nasz koœció³ parafialny jest zapewne 
o wiele wiêcej, miejmy nadziejê, ¿e szybko wiele z nich 
zostanie wyjaœnionych.

Przemys³aw Pytlak

Kaplica pó³nocna koœcio³a parafialnego, 
n a  p o z ó r  p r o s t a  i  s k r o m n a ,
w rzeczywistoœci pe³na jest zagadek. To
w krypcie zlokalizowanej pod ni¹ znajduje 
siê niesamowity pomnik symbolizuj¹cy 
Vanitas – marnoœæ, opatrzony herbem 
£odzia rodziny Opaliñskich, o którym 
wzmianki ju¿ wielokrotnie „Echo 
Koñskowoli” zamieszcza³o. Pojawia siê 
jednak pytanie- kto spoczywa w tym 
niezwyk³ym grobowcu? Kaplica pó³nocna 
nosi nazwê Kaplicy Suchodolskich, gdy¿ 
pochowani w niej zostali – oko³o roku 1676 
– przedstawiciele rodziny nosz¹cej to 
nazwisko, pieczêtuj¹cej siê herbem 
Œlepowron. Pan Wojciech Santarek, który 
„na nowo” odkry³ Vanitasa postawi³ 
hipotezê, ¿e kryje on w³aœnie ich doczesne 
szcz¹tki.

Jakkolwiek brak jest nowych Ÿróde³, 
które mog³yby wprost wyjaœniæ, kto
w rzeczywistoœci spoczywa w tym grobowcu, wszystkie 
przes³anki wskazuj¹ na osoby… £ukasza i Izabeli 
Opaliñskich.

£ukasz Opaliñski zmar³ w swojej rezydencji w Rytwianach, 
ale nie zosta³ tam pochowany. Jako miejsce jego pochówku 
wskazywano Sieraków pod Poznaniem, jedn¹ z rodowych 
posiad³oœci Opaliñskich, ale nie ma ¿adnych danych 
potwierdzaj¹cych, ¿e rzeczywiœcie tam spoczywa (£ukasz 
sprzeda³ Sieraków swojemu bratu Krzysztofowi w 1647 r., 
kiedy sta³ siê w³aœcicielem Rytwian i Koñskowoli). Dlaczego 
prawdopodobne jest, ¿e pochowany jest w Koñskowoli? Po 
pierwsze, Vanitas nosi jego herb – nie budowano by tak 
kosztownego nagrobka po to, by œwiadczy³ jedynie
o zamo¿noœci rodziny. Po drugie – miasto by³o rodow¹ 
posiad³oœci¹ jego ¿ony, Izabeli z Têczyñskich, ostatniej 
przedstawicielki tego potê¿nego rodu. Po trzecie – £ukasz 
Opaliñski odbudowa³ dwór Têczyñskich w Koñskowoli, by³ 
wiêc zapewne zwi¹zany emocjonalnie z nasz¹ miejscowoœci¹. 
Po czwarte wreszcie – istniej¹ dowody na to, ¿e Grzegorz 
Piramowicz, proboszcz koñskowolski pod koniec XVIII 
wieku, kaza³ przetopiæ srebra koœcielne, w tym „tablice 
srebrne z trumien Opaliñskich”. £ukasz i Izabela s¹ wiêc 
pochowani w naszym koœciele – i jedynym miejscem ich 
spoczynku mo¿e byæ Vanitas. Ich córka, Zofia z Opaliñskich 

ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 7

Tajemnice kaplicy pó³nocnej koœcio³a parafialnego… 

Pomnik – Vanitas Herb £odzia

£ukasz Opaliñski
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Pana Zbigniewa odwiedzi³am w ma³ym, ale przytulnym 
mieszkaniu, które jest jednoczeœnie warsztatem artysty. 
Le¿¹ce na dywanie  wiórki drewna, które wychodz¹ akurat 
spod d³uta odziedziczonego po dziadku stolarzu, towarzysz¹ 
naszej rozmowie, a jednoczeœnie czyni¹ mnie œwiadkiem 
rodzenia siê sztuki. Twórca zachêcony do rozmowy na temat 
rzeŸby ludowej, któr¹ uprawia od 19 lat, ¿artobliwie recytuje 
w³asn¹ fraszkê, któr¹ napisa³ w kwietniu tego roku.

- Co to jest rzeŸba?
  rzeŸba to drzewo
  drzewo to lipa
  czyli ¿e
  rzeŸba to te¿ … lipa
  zw³aszcza wtedy
  gdy prze…tworzona
Pó³ki wype³nione œwi¹tkami mówi¹ 

same za siebie, i nie s¹ „prze…tworzone”, 
lecz pe³ne ciep³a, swoistego uroku
i perfekcji wykonania. Ale do osi¹gniêcia 
takiego stopnia zaawansowania potrzeba 
by³o czasu. Pan Zbigniew mówi o tym 
tak:

- Ja chyba od dziecka by³em inny. Jako 
ma³y ch³opiec wpada³em do stolarni 
dziadka, a potem ojca, i ukradkiem 
struga³em samolociki. Potem ju¿
w doros³ym ¿yciu, a by³o to 19 lat temu, 
p r z y s z ³ a  c h ê æ  b y c i a  i n n y m ,  
dowartoœciowania siê i sprawdzenia 
samego siebie. Zdawa³em sobie sprawê
z tego, ¿e coœ potrafiê. Wtedy zacz¹³em 
rzeŸbiæ. Pocz¹tkowo by³y to tylko motywy 
sakralne, które bra³em z kartek 
œwi¹tecznych. Pierwsze moje rzeŸby, 
robione w niewielkich ko³eczkach, nie  
by³y dopracowane przestrzennie. Nie 
umia³em projektowaæ. Zaczyna³em od twarzy i ona zajmowa³a 
mi po³owê klocka. Na tu³ów i nó¿ki zostawa³o ma³o miejsca. 
Teraz s¹ to ju¿ moje w³asne inwencje. Patrzê na klocek i widzê 
go przestrzennie. Choæ zdarza siê i tak, ¿e deska stoi d³u¿szy 
czas, a¿ zrodzi siê pomys³. Nadchodzi taki moment, ¿e wpada 
coœ do g³owy i to jest akurat to, co pasuje do drewna. Do 
tworzenia nie mo¿na siê zmuszaæ, robiê, gdy czujê temat. 

Zauwa¿y³em, ¿e w wygl¹dzie rzeŸby – twarzy, ma 
odzwierciedlenie moje wewnêtrzne poczucie. Usta s¹ 
zaciœniête, gdy jestem zestresowany; jak jestem w sercu 
radosny, to i rzeŸba ma radosny wygl¹d.

Od 5 lat rzeŸbiê non stop. RzeŸba to jest to co chcê robiæ. 
Przez ni¹ chcê przekazywaæ ludziom pewne wartoœci. To, ¿e 
mam legitymacjê Stowarzyszenia Twórców Ludowych
i zosta³em zweryfikowany przez komisjê jako rzeŸbiarz, daje 
mi satysfakcjê, pewnoœæ dzia³ania i poczucie , ¿e jestem 
artyst¹. Znam swoj¹ wartoœæ, mogê braæ udzia³ w festiwalach
i kiermaszach ludowych. Teraz mogê sobie pozwoliæ na luksus 
robienia tego co chcê, co czujê.

Œwiadkami naszej rozmowy s¹ liczne 
figurki, ciasno poustawiane na regale
i wisz¹ce na œcianie. Wœród nich 
przewa¿aj¹ rzeŸby sakralne: Chrystus 
F r a s o b l i w y ,  M a t k a  B o s k a
z Dzieci¹tkiem, kapliczki, anio³ki, ale s¹ 
te¿ postacie typowo ludowe: muzykanci, 
baba z maselnic¹, ch³op ze snopkiem oraz 
ptak z czarnego dêbu wy³owionego
z Wis³y i bocian z roz³o¿onymi 
skrzyd³ami. Drewniane ka³amarze 
wype³niaj¹ pióra, o których p. Zbigniew 
mówi „to ludowe parkery, które siê nigdy 
nie ³ami¹, bo nie pisz¹”.

Kolejne pchniêcia d³uta kierowanego 
rêk¹ artysty powoli nadaj¹ kszta³t 
kawa³kowi drewna. Pewnie nie zobaczê 
koñcowego efektu, czyli baby z motkiem, 
bo na to potrzeba 5 godzin, a ja w dodatku 
kierujê rozmowê na inne tory – drugiej 
pasji. RzeŸba bowiem to nie jedyna 
dziedzina sztuki ludowej, któr¹ uprawia 
pan Zbigniew. Jest równie¿ poet¹. 

Pokazuje mi gruby segregator z zapisanymi kartkami papieru
i mówi: „To mój dorobek poetycki”. Mój rozmówca dodaje 
skromnie: „Wcale nie trzeba mieæ z³otej wêdki, ¿eby ³apaæ 
ryby”. Uwaga odnosi siê do obydwóch pasji, w tym do wcale 
nie wyszukanych narzêdzi rzeŸbiarskich. Zgadzam siê
i dodajê – ale trzeba mieæ talent.

Uciec do korzeni, bo w nich si³a
Zbigniew Kozak ur. 24.10.1958r. jest jednym z szeœciorga dzieci swoich 

rodziców. Jako ma³y ch³opiec wraz z rodzin¹ przeniós³ siê z Polanówki pod 
Wilkowem do Sielc w gminie Koñskowola, gdzie mieszka³ do 24 roku ¿ycia. 
Od 1982r. mieszka w Pu³awach. Marzenia o zawodzie kierowcy zniweczy³a 
choroba. Wówczas musia³ – jak mówi – przewartoœciowaæ swój œwiat, 
odnaleŸæ siê w ¿yciu. I odnalaz³ siê, wybra³ sztukê ludow¹ – poezjê i rzeŸbê.

Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w grupie rzeŸby. 
Pierwsze zg³oszenie wierszy na Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana 
Pocka (2003) zaowocowa³o III nagrod¹, kolejne wyró¿nieniem . Nagród
i dyplomów posiada bardzo du¿o. W 2004 roku Minister Kultury wyró¿ni³
Z. Kozaka odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”.



- Wiersze zacz¹³em pisaæ w m³odoœci, po chorobie – 
opowiada artysta – powstawa³y z potrzeby ducha. By³a to 
chyba têsknota za mi³oœci¹. Potem przesta³em, bo znalaz³em 
najwiêksz¹ mi³oœæ – ¿onê Alusiê i nie musia³em ju¿ nic 

przelewaæ na papier. Trzy lata temu wróci³em do pisania 
wierszy pod wp³ywem bardzo silnych prze¿yæ emocjonalnych. 
Nie chcia³em narzekaæ, wiêc uciek³em w poezjê. Moje wiersze 
dotycz¹ trzech tematów: mi³oœci, ¿ycia codziennego i szeroko 
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Kamyk
I ty
Mo¿esz wrzuciæ
Swój kamyk
Do mojego ogródka
Wielu tak ju¿ zrobi³o
Odwa¿nie
Bez ¿enady
Bo jesteœ wielki
W twoim rêku
To tylko kamyk
W moim ogródku diament
Diament si³y
Wiary
Innoœci
Hartu
Przez to jesteœ nauczycielem moim
Dziêkujê ci za to

29.04.2004

W sieci czasów
Jak ryba
z³apana w sieæ
sieæ czasów
w których przysz³o mi ¿yæ
szarpiê siê
w œwiecie nieznanym
wielkimi przestraszonymi oczami
oczami zmêczonymi rzeczywistoœci¹
chowam siê
lecz jak
jak schowaæ siê
w a¿urowej sieci zdarzeñ
³okciami do przodu przeæ
jak
gdy si³ brak

pojêtej tematyki wiejskiej. Szczególnie rozsmakowa³em siê
w ludowoœci - mo¿e dlatego, ¿e rzeŸbiê. Teraz jestem ju¿ na tyle 
doros³y, ¿e mogê tworzyæ poezjê. Mam prawie 47 lat, trochê 
doœwiadczenia ¿yciowego i pamiêtam wiele, czego inni nie 
pamiêtaj¹. Chcê to zachowaæ i pokazaæ tak jak potrafiê. 
Wracam do korzeni, do wsi, do obyczajów, bo wieœ szczególnie 
kocham. Opisujê to, co prze¿y³em, np. pranie w Kurówce – bo 
tam by³em jako dziecko. Obrazy z dzieciñstwa wracaj¹ bardzo 
czêsto, zdarza siê, ¿e w nocy wpadnie mi coœ na myœl, t³ucze siê 
po g³owie, muszê wiêc wstaæ i zapisaæ na kolanie. 

Marzeniem pana Zbigniewa jest wydanie tomiku wierszy. 
Dziêki zaanga¿owaniu dr Janiny Kochanowskiej z Akademii 
Umiejêtnoœci „Tradycja” i p. Haliny Soleckiej z Muzeum 
PTTK w Pu³awach, ju¿ wkrótce stanie siê ono faktem. Wœród 
sponsorów wydania znalaz³ siê równie¿ Wójt Gminy 
Koñskowola. Artysta zaprezentuje swoj¹ twórczoœæ w trakcie 
Dni Koñskowoli: rzeŸbê na Wystawie Twórczoœci Rodzimych 
Artystów, poezjê na uroczystej sesji.

Podczas spotkania stara³am siê „uchwyciæ” duszê artysty, co 
jest rzecz¹ niebywale trudn¹ i nie w pe³ni mi siê uda³o, dlatego 
zapraszam na wymienione spotkania. Osobisty kontakt na 
pewno dostarczy g³êbszych i ciekawszych wra¿eñ.

Bo¿enna Furtak

jedynie przymkn¹æ oczy
uciec do korzeni
uciec choæ na chwilê
cofn¹æ siê
tak gdzie ojcowie
tam gdzie strzechy
³¹ki lasy zielone
lata beztroskie
gdzie zegar wolniej bije
bo z nich warto czerpaæ
bo w nich si³a.

21.04.2005

Samotna sosna
samotna sosna
w polu stoi

natura tak chcia³a
samotna jak latarnia
co drogê do portu wskazuje
poœród raf i morza zieleni
przystani¹ dla ptaków
wytchnieniem w podró¿y
matk¹ piskl¹t wyklutych
gniazdem – domem
samotnie bez sióstr sosen
bez braci grabów dêbów
œpiewa pieœñ têsknoty
strunami wiatru
czasem dobywa dŸwiêki
p³acze kroplami bursztynu
jeszcze nie zastyg³ego
¿e tak samotna
z nich mo¿e kiedyœ
m³ode dziewczê
bêdzie nosiæ korale
z³ote krople s³oñca
na szczêœcie. 05.03.2004 

¯ycie
¯ycie to parê promieni s³oñca
kilka kropel deszczu
cz¹stka poœwiaty ksiê¿yca
srebrzysta gwiazdka
ka¿dy ma swoj¹
dobrze by dwie
bo we dwoje raŸniej
i mo¿na zdobywaæ
co nie zdobyte
¿ycie to têsknota
i radoœæ i ból
i kapcie znoszone
¿ycie to cz¹stka nieba
i cz¹stka piek³a
i czasem nie wiem
co czym.

21.04.2005

Poezja Zbigniewa Kozaka 
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21 maja 2005 roku Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli otrzyma imiê 
Henryka Sienkiewicza. Wielki pisarz historyczny znany jest uczniom 
szko³y podstawowej i gimnazjum z lektur obowi¹zkowych, które 
omawiamy na lekcjach jêzyka polskiego. Nale¿¹ do nich powieœci: 
:Krzy¿acy”, „W pustyni i w puszczy”, oraz wybrane nowele. Od 
przysz³ego roku szkolnego do kanonu lektur obowi¹zkowych 
w p r o w a d z a m y  „ Q u o  v a d i s ”  –  w i e l k i e  d z i e ³ o
o narodzinach chrzeœcijañstwa i upadku Rzymu. W szkole odbywaj¹ 
siê liczne konkursy zwi¹zane z biografi¹ i twórczoœci¹ Henryka 
Sienkiewicza. Stworzy³ on niezapomnianych bohaterów, 
szczególnie na kartach Trylogii, którzy mog¹ byæ wzorem dla 
ka¿dego ucznia. Ucz¹ bowiem mi³oœci do ojczyzny, poœwiêcenia bez 
granic, ¿o³nierskiego honoru i wiernoœci szczytnym idea³om. Ksi¹¿ki 
Henryka Sienkiewicza s¹ tak¿e doskona³¹ lekcj¹ historii, chwal¹ 
po t êgê  o r ê¿a  po l sk i ego ,  napawa j¹  Po l aków dum¹
z chwalebnej przesz³oœci. Przedstawiamy wypowiedzi 
gimnazjalistów na temat sienkiewiczowskich bohaterów i ksi¹¿ek.

Genowefa Flis

Czy warto czytaæ ksi¹¿ki Henryka Sienkiewicza w szkolnej ³awie, 
a po latach znów do nich wracaæ? Moim zdaniem tak. S¹ one 
przesycone faktami historycznymi, ciekawie opisanymi przygodami,  
przedstawiaj¹ ¿ycie wy¿szych sfer oraz prostych ludzi. Wielu z nas 
bêd¹c uczniami czyta je z przymusem s¹dz¹c, ¿e to i tak siê nam
w ¿yciu do niczego nie przyda, a ten, kto przeczyta lekturê w ca³oœci, 
jest uznawany za dziwaka. Jednak ci, którzy przeczytaj¹ ksi¹¿ki
z pozytywnym nastawieniem, na pewno stwierdz¹, ¿e ich treœæ jest 
bardzo zajmuj¹ca. Tak te¿ by³o ze mn¹. Kiedy musia³am przeczytaæ 
„Krzy¿aków”, zniechêci³a mnie iloœæ stron. Ale gdy dotar³am do 
momentu, kiedy Zbyszko œlubowa³ Danusi, nie mog³am oderwaæ siê 
od lektury. Z ciekawoœci¹ œledzi³am losy ich mi³oœci, niejednokrotnie 
wystawionej na próbê.

Iloœæ stron i niewielka czcionka pocz¹tkowo odstrasza³y mnie 
równie¿ od „Quo vadis”. Ale niesamowite przygody zwi¹zane
z pocz¹tkiem chrzeœcijañstwa prze³ama³y niechêæ. Czytaj¹c 
zastanawia³am siê, czy istniej¹ tacy ludzie jak Glaukus, który 
umieraj¹c na krzy¿u przebaczy³ zdradê. Niedawno rozmawia³am
z osob¹, która po latach powróci³a do powieœci Sienkiewicza. 
Mówi³a, i¿ mimo tego, ¿e zna bardzo dobrze historiê bohaterów to 
wzrusza siê jak dziecko, czasem popada w zadumê i zastanawia siê, 
dlaczego znów siêga po te ksi¹¿ki. Sprawia to barwny jêzyk, który 
pobudza wyobraŸniê, ma siê wra¿enie, ¿e razem z bohaterami 
uczestniczymy w ich przygodach.

Olga Sykut, kl. IIIa

Bohater powieœci „Quo vadis” – Marek Winicjusz, m³ody 
patrycjusz rzymski, jest cz³owiekiem nieustraszonym, dumnym, 
gwa³townym. Odwaga i mêstwo zapewniaj¹ mu liczne sukcesy 
wojenne. Potrafi byæ te¿ dzikim, koj¹c swe z³e humory przez okrutne 
traktowanie niewolników. Wielkim zwrotem w jego ¿yciu by³o 
poznanie Ligii – zak³adniczki Rzymu, która zaw³adnê³a jego ¿yciem. 
Odmowa i ucieczka Ligii burzy jego spokój. Fakt i¿ zosta³ odrzucony, 
ura¿a jego dumê. Po poznaniu nauki Chrystusa, zaczyna rozumieæ 
w³aœciwy sens mi³oœci i bezsensownoœæ rzymskiego stylu ¿ycia.  Ta 
przemiana s ta je  s iê  podstaw¹ przysz³ego szczêœcia
z ukochan¹.

Postaæ Winicjusza uleg³a przemianie na oczach czytelnika. Dziêki 
temu jest on niezwykle lubian¹ postaci¹ literack¹. Zas³uguje na 
podziw i uznanie, gdy¿ umia³ odró¿niæ dobroæ chrzeœcijan od 
rozpustnego ¿ycia pogan.

Aleksandra Budziñska, kl. III

Jan Skrzetuski jest postaci¹ fikcyjn¹. Niektóre Ÿród³a historyczne 
podaj¹ jednak, i¿ rycerz o tym nazwisku by³ bohaterem kozackiego 
powstania.

Skrzetuski by³ m³odym przystojnym szlachcicem. W jego oczach 
„malowa³a siê okrutna fantazja i zadzier¿ystoœæ”. S³u¿y³ jako 
namies tn ik  chor¹gwi  pancerne j  ks iêc iu  Je remiemu 
Wiœniowieckiemu. By³ jego ulubieñcem i stronnikiem. Uznawa³
w nim najwy¿szy autorytet wojskowy i polityczny. Skrzetuskiego 
cechowa³a uczciwoœæ, duma oraz nieustêpliwoœæ w d¹¿eniu do celu. 
Jest on idea³em rycerza; honor i s³awa by³y dla niego wartoœciami 
cenniejszymi ni¿ ¿ycie. S³u¿ba ojczyŸnie stanowi³a dla niego 
najwy¿szy cel. Mimo w³asnych problemów potrafi³ zmobilizowaæ 
siê do walki o Rzeczpospolit¹. Inn¹ jego zalet¹ by³a odwaga.
W trakcie oblê¿enia twierdzy w Zbara¿u dokona³ bohaterskich 
czynów. Nie ba³ siê stawiæ czo³a niebezpieczeñstwom i postanowi³ 
wyruszyæ do króla stacjonuj¹cego w Toporowie z proœb¹ o pomoc, 
pomimo i¿ Podbipiêta, wielki mocarz, zgin¹³ próbuj¹c wype³niæ tê 
misjê.

Ale Skrzetuski to nie tylko „niez³omny rycerz”, to równie¿ 
prawdziwy chrzeœcijanin. Widz¹c cz³owieka w potrzebie, nie waha³ 
siê mu pomóc. Tak by³o w przypadku uratowania ¿ycia 
pu³kownikowi kozackiemu oraz pomocy niewiastom – kniahini 
Kurcewiczowej i jej bratanicy, piêknej Helenie. Mimo krzywd 
wyrz¹dzonych mu przez Bohuna, Skrzetuski przebaczy³ kozakowi
i wypuœci³ go na wolnoœæ.

Moim zdaniem Jan Skrzetuski jest postaci¹ godn¹ naœladowania, 
gdy¿ walczy³ za szlachetne idea³y. By³ wojownikiem, ale przede 
wszystkim cz³owiekiem umiej¹cym pochyliæ siê nad ludzk¹ 
krzywd¹. Potrafi³ wybaczyæ najwiêkszemu wrogowi. Uczmy siê od 
niego przebaczaæ i szanowaæ innych.

Anna Piech, kl. III a

Pan Wo³odyjowski – pu³kownik dragoñski, nazywany z powodu 
swego niskiego wzrostu „ma³ym rycerzem”, jest cz³owiekiem 
odwa¿nym, wytrzyma³ym, mistrzem w walce na szable. Wiernie
i z ca³ego serca stara siê, by dobrze i w ca³oœci wykonaæ rozkazy 
hetmana. Dotrzymuje przysiêgi kosztem w³asnego ¿ycia. 
Wo³odyjowski to szczery, oddany przyjaciel pomagaj¹cy
w potrzebie. Jest cz³owiekiem zdolnym do poœwiêceñ; umie wyrzec 
siê swego szczêœcia na rzecz innych, np. oddaje Krzysiê Ketlingowi.

Potrafi wspaniale dowodziæ swymi chor¹gwiami; œwietnie zna siê 
na ich pozycjach w czasie walk, dziêki czemu z jak najmniejszymi 
stratami zawsze zostaje zwyciêzc¹. Ma³y rycerz utrzymuje ¿elazn¹ 
rêk¹ swych ¿o³nierzy, przez co s¹ zawsze zdyscyplinowani. Pan 
Wo³odyjowski to wzorowy rycerz. Bohater ten mo¿e byæ tak¿e 
wzorem dla ka¿dego gimnazjalisty przez sw¹ wytrwa³oœæ w d¹¿eniu 
do celu i poœwiêcenie wobec przyjació³.

Ma³gorzata Furtak, kl. II a

Bohaterem Henryka Sienkiewicza, którego podziwiam jest 
Stanis³aw Tarkowski. Jest to postaæ stawiaj¹ca czo³a najwiêkszym 
przeciwnoœciom. Staœ zachowuje zimn¹ krew nawet stoj¹c oko
w oko z lwem. Bohater ten wiedzia³, ¿e jego ¿ycie i ¿ycie jego 
towarzyszki Nel zale¿a³o od niego. Jest on przecie¿ tylko 
kilkunastoletnim ch³opcem, a zachowuje siê jak doros³y wojownik.

G³ównym powodem do podziwiania Tarkowskiego jest to, ¿e nie 
wyrzek³ siê swojej wiary mimo, ¿e ryzykowa³ tym czynem ¿ycie 
swoje i Nel. Jest ch³opakiem, którego trzeba podziwiaæ za jego 
zachowanie, inteligencjê i wiarê w Boga.

Wojciech Ko³odziej, kl. II d

Henryk Sienkiewicz – naszym Patronem
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Internet jest nieocenionym narzêdziem komunikacji, edukacji
i rozrywki. Ka¿dy znajdzie w nim coœ dla siebie, jego zalety mo¿na 
d³ugo wymieniaæ. Niestety z korzystaniem z Internetu wi¹¿¹ siê 
tak¿e rozmaite zagro¿enia np. oszustwa, kradzie¿e itp. Szczególnie 
wa¿n¹ kategoriê stanowi¹ zagro¿enia dla najm³odszych 
u¿ytkowników sieci. Dzieci nara¿one s¹ na kontakt
z niebezpiecznymi treœciami, których w Internecie nie brakuje. 
Kontakty z pornografi¹ czy materia³ami nasyconymi przemoc¹ 
mog¹ trwale odbiæ siê na psychice dziecka. 
Równie niebezpieczny dla najm³odszych 
jest kontakt online z doros³ymi, podaj¹cymi 
siê za dzieci lub w inny sposób próbuj¹cy 
zdobyæ zaufanie dziecka. Kontakty takie 
maj¹ czêsto podtekst seksualny. Przewa¿nie 
jest to wy³¹cznie rozmowa, czêsto jednak 
nawi¹zanie takiej relacji prowadziæ ma do 
spotkania w rzeczywistym œwiecie. 
Spotkania takie mog¹ skoñczyæ siê 
tragicznie.

Zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa w Internecie mo¿liwe 
jest przede wszystkim na drodze edukacji. Œwiadomoœæ zagro¿eñ
i znajomoœæ zasad bezpieczeñstwa mo¿e uchroniæ najm³odszych 
u¿ytkowników sieci przed doznaniem krzywdy ze strony 
„internetowego przyjaciela”. Prowadz¹c zajêcia edukacyjne warto 
realizowaæ cele ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej „Dziecko
w Sieci”, powsta³ej z inicjatywy Fundacji Dziecko Niczyje, która 
m.in.:

- uwra¿liwia opiniê spo³eczn¹ na problem pedofilii w Internecie,

- edukuje dzieci w zakresie zachowania bezpieczeñstwa w sieci.
S³usznoœæ obaw o bezpieczeñstwo korzystaj¹cych z Internetu

w Polsce potwierdzaj¹ badania przeprowadzone przez Fundacjê
w 2004 r. Wziê³o w nich udzia³ blisko 9 tys. dzieci korzystaj¹cych
z Internetu. Wyniki badañ wykazuj¹ bardzo du¿¹ beztroskê dzieci
i niski poziom œwiadomoœci zagro¿eñ. Podstawow¹ zasad¹ s³u¿¹c¹ 
zachowaniu bezpieczeñstwa w sieci jest nie podawanie 
rozmówcom ¿adnych prywatnych danych. Tymczasem a¿ 42% 
korzystaj¹cych z Internetu podaje swój obecny adres domowy, 
blisko 65% numer telefonu. Równie istotne jest zachowanie 
szczególnej ostro¿noœci w przypadku spotkañ „na ¿ywo”

z internetowymi znajomymi. Ponad 3/4 
respondowanych co najmniej  raz  
otrzymywa³o propozycjê spotkania siê
z osob¹ poznan¹ w sieci. Ponad 25% dzieci
z niej skorzysta³o. Choæ wiêkszoœæ takich 
spotkañ koñczy siê dobrze, ryzyko zawsze 
istnieje.

Aby uczniowie poznali, ¿e Internet to 
Ÿród³o zagro¿eñ i niebezpieczeñstw, trzeba 
zapoznawaæ ich z podstawowymi zasadami 
korzystania z sieci:

      INFORMACJI – nie udzielaj!
      NIEZNAJOMI – nie ufaj!
      TY – odpowiadasz za siebie!
      ETYKIETA – przestrzegaj!
      RODZICE – ufaj!
      NIEUCZCIWOŒÆ – wystrzegaj siê!
      EDUKACJA – ucz siebie i rodziców!
      TABELA – u¿ywaj!

Katarzyna Suszek

Dziecko w sieci

W dniu 28-04-2005 r. obradowa³o Zebranie Przedstawicieli 
Banku Spó³dzielczego w Koñskowoli. Jako najwy¿szy organ 
spó³dzielni Zebranie przyjê³o sprawozdania Rady Nadzorczej
i Zarz¹du Banku za 2004 r. udzieli³o absolutorium wszystkim 
cz³onkom Zarz¹du, podzieli³o czysty zysk  osi¹gniêty za rok 
ubieg³y, który zamkn¹³ siê kwot¹ 241.287 z³.

Powy¿sza kwota zosta³a przeznaczona na fundusz zasobowy 
spó³dzielni. O kondycji finansowej Banku najlepiej œwiadcz¹ 
liczby:
• fundusze w³asne Banku, stanowi¹ce kryterium wyposa¿enia

w kapita³  za³o¿ycielski, wynios³y 2.458 tys z³ i w porównaniu do 
2003 r wzros³y nominalnie o 9 %,

• wspó³czynnik wyp³acalnoœci wyniós³ 17,28% co œwiadczy, ¿e 
Bank jest bezpieczny i w pe³ni wyp³acalny,

• stopa zwrotu z aktywów (ROA)- 1,28%- informuje ile zysku 
przynosi ka¿da  zainwestowana z³otówka aktywów,

• stopa zwrotu z kapita³u – 11,48%, w porównaniu ze skal¹ inflacji 
wskazuje na realne odtwarzanie kapita³u w Banku,

• suma bilansowa wynios³a 19.000 tys z³  i w stosunku do grudnia 
2003 r. by³a wy¿sza o 9 %,

• wielkoœæ funduszu udzia³owego, zgromadzonego przez 892 
cz³onków to kwota 411 tys z³.
W sprawozdaniach i dyskusji podkreœlono rolê Banku jako 
integratora spo³ecznoœci lokalnej. Bank Spó³dzielczy
w Koñskowoli wspomaga³ finansowo inicjatywy organizacji 
spo³ecznych - g³ównie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. 
Dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska  zapisana jest nie tylko w misji 
Banku, ale przede wszystkim w œwiadomoœci jego cz³onków, 
którzy pochodz¹ z tego œrodowiska, w nim mieszkaj¹ i pracuj¹, 

korzystaj¹ na co dzieñ z bankowego wsparcia. To przekonanie
o potrzebie s³u¿enia swojemu œrodowisku jest tak¿e si³¹ 
napêdow¹, która pozwala bankowi spó³dzielczemu stale siê 
rozwijaæ, unowoczeœniaæ i coraz  lepiej s³u¿yæ miejscowej 
spo³ecznoœci.
Zebranie Przedstawicieli stanowi³o doskona³¹ okazjê do odbycia 

gospodarczej dyskusji na bie¿¹ce problemy Banku. Odby³o siê 
przy du¿ej frekwencji wynosz¹cej 90%.

Nasz Bank ma trwa³e podstawy dalszego rozwoju, mo¿e dlatego, 
¿e jest to polski bank z miejscowym kapita³em, zrodzony z wysi³ku 
i pracy ludzi tu mieszkaj¹cych, œwiadcz¹cy ¿yczliwie
i profesjonalnie us³ugi wszystkim mieszkañcom gminy i okolic. 
Œrodki ulokowane w tym banku pozostaj¹ w gminie i pracuj¹ dla 
rozwoju tego terenu.

Korzystaj¹c z okazji Zarz¹d Banku pragnie podziêkowaæ 
wszystkim cz³onkom- wspó³w³aœcicielom  Banku, za zaufanie
i zapewniæ, i¿ w roku bie¿¹cym zrobimy wszystko a¿eby nasze 
decyzje przyczyni³y  siê do dalszego rozwoju Banku.

Zarz¹d BS

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
w BANKU SPÓ£DZIELCZYM

w KOÑSKOWOLI



na zadawane pytania, nawet te dotycz¹ce bohaterów 
uto¿samianych z jej córkami. Biblioteka wychodz¹c 
naprzeciw potrzebom czytelników, sprowadzi³a na spotkanie 
dziesiêæ tytu³ów ksi¹¿ek do sprzeda¿y. Ci, którzy mieli 
mo¿liwoœæ ich zakupu wyszli ze spotkania z autografem 
autorki.

Nasza biblioteka posiada kilkanaœcie tytu³ów ksi¹¿ek 
napisanych przez Martê Fox. Wystarczy przypomnieæ kilka : 
Batoniki Always miêkkie jak deszczówka, Firma Agaton-
Gagaton : wypróbuj bez szorowania, Agaton-Gagaton : jak 
piêknie byæ sob¹, Magda.doc, Paulina.doc, Do rana daleko, 
Po nitkach babiego lata, Romeo zjawi siê potem, Wiêc nie wiñ 
mnie za to, Westchnienia jak morskie huragany, Zanim 
nadejdzie rozstanie. Mamy nadziejê, ¿e spotkanie z pisark¹ 
zaowocuje wiêkszym zainteresowaniem tymi pozycjami. 
Polecamy je szczególnie gimnazjalistom, którzy z racji 
zdawania w tym dniu egzaminów nie mogli uczestniczyæ
w spotkaniu.

(br)
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Marta Fox to jedna z najpopularniejszych powieœciopisarek 
polskich. Napisa³a 23 ksi¹¿ki, w tym kilkanaœcie powieœci dla 
m³odzie¿y. W swym pisarskim dorobku posiada równie¿ 
poezjê, zarówno romantyczn¹ jak i przepe³nion¹ symbolami. 
Powieœci Marty Fox zyska³y miano bestsellerów,
a w rankingach znajduj¹ siê na pierwszym miejscu.
W ksi¹¿kach dla m³odzie¿y porusza tematy nurtuj¹ce 
wspó³czesnych nastolatków, ukazuj¹c w nich obyczajowoœæ
i mentalnoœæ m³odych ludzi. W odwa¿ny sposób mówi
o sprawach dojrzewania, sprawach p³ci, pierwszych 
mi³oœciach. Dokona³a pewnego prze³omu w literaturze 
m³odzie¿owej. Jak twierdzi sama pisarka „dzisiejsza m³odzie¿ 
to nie ta sprzed dwudziestu kilku lat i nie mo¿na pisaæ ksi¹¿ek 
tylko dla grzecznych panienek. Zmieni³a siê obyczajowoœæ, 
jest mniej tematów tabu, zatem i literatura musi poruszaæ 
aktualne problemy”.

Marta Fox przy tym jest osob¹ niezwykle otwart¹, ¿yczliwa, 
ciep³¹, potrafi¹c¹ w jasny i przejrzysty sposób przekazaæ 
swoje refleksje na temat codziennego ¿ycia nastolatków. I te 
w³aœnie cechy zadecydowa³y o tym, ¿e zosta³a zaproszona 
przez Bibliotekê Publiczn¹ w Koñskowoli na spotkanie 
autorskie w dniu 27 kwietnia. Przy wype³nionej po brzegi sali 
widowiskowej (uczniowie klas V i VI ze szkó³ w Koñskowoli
i Chrz¹chowie) pisarka opowiada³a o swoim zainteresowaniu 
pisaniem i o tym, co j¹ zachêci³o do pisania. Dawa³a przyk³ady 
na to, jak  fakty z ¿ycia pisarza przeplataj¹ siê z fikcj¹ 
literack¹. By przybli¿yæ klimat w³asnych utworów i zachêciæ 
do ich czytania, przeczyta³a fragment swojej pierwszej ksi¹¿ki 
dla m³odzie¿y pt. „Batoniki Always miêkkie jak deszczówka”. 
Pisarka jest zdania, ¿e „pisarz nie istnieje bez czytelnika, jak 
aktor bez widowni”.

Pani Marta w wyczerpuj¹cy sposób odpowiada³a uczniom 

Na obchody majowego œwiêta z³o¿y³o siê wiele ró¿nych 
starych tradycji. 1 maja by³ dniem rozpoczynaj¹cym sezon 
pasterski – przez wsie wêdrowa³y korowody pasterzy 
wypêdzaj¹cych po raz pierwszy byd³o na œwie¿¹ trawê. 
Celtowie w tym dniu rozpalali wielkie ognisko, które nosi³o 
nazwê tein-eigin czyli ogieñ w potrzebie. Ogieñ roznieca³o 
dziewiêciu prawych mê¿ów. Podczas ceremonii oczyszczenia 
skakano przez ogieñ; ognisko p³onê³o do wschodu s³oñca.
O wschodzie s³oñca k¹pano siê w rosie, potem zbierano 
majowe trawy, kwiaty i ga³¹zki. Innym celtyckim elementem 
majowego œwiêta by³o dzielenie siê specjalnie 
przygotowanym ciastem, którego jeden kawa³ek mia³ 
wyj¹tkowe znaczenie. Osoba, która otrzyma³a ten kawa³ek 
zostawa³a na ca³y rok Starcem Beltaine (móg³ byæ to nawet 
m³ody cz³owiek). £ukasz Go³êbiowski w ksi¹¿ce „Gry
i zabawy” pisze, ¿e „miesi¹c maj jest miesi¹cem rozwijaj¹cej 
siê wiosny i przepe³niony weso³oœci¹”. Pisze te¿, ¿e
„u staro¿ytnych ludów by³a bogini Maja, której oddawano 
czeœæ w³aœnie 1 maja”. Kim by³a? Wed³ug mitologii greckiej 
Maja by³a najstarsz¹  i najpiêkniejsz¹ z Plejad, córk¹ Atlasa
i Plejony. ¯y³a samotnie w górach Arkadii do czasu, gdy 
zosta³a kochank¹ Zeusa i urodzi³a mu syna Hermesa. Zeus
w obawie przed zazdroœci¹ Hery odwiedza³ Majê tylko

w nocy. Wed³ug mitologii rzymskiej Maja 
(Maiesta) to staroitalska bogini natury
i Ÿróde³, rozrostu w przyrodzie, matka 

Ziemi przez niektórych uwa¿ana za ¿onê Wulkana. W dniu
1 maja kap³an Wulkana sk³ada³ jej w ofierze proœn¹ œwiniê.
W religii Celtów, wœród bóstw kobiecych, równie¿ wystêpuje 
Maia. Poniewa¿ u Celtów kobiece œwiêta obchodzone s¹ 
wiosn¹, Maia by³a odpowiednikiem s³owiañskiej Wiosny. Na 
Litwie 1 maja na ³¹ce zakopywano drzewko zielone ubrane
w kolorowe wst¹¿ki. W orszaku przybywa³a ca³a ludnoœæ ze 
wsi prowadz¹c na czele ho¿¹ dziewicê, która wyobra¿a³a 
boginiê Majê (mia³a na g³owie wieniec zielony, a od stóp do 
g³owy okrywa³y j¹ zielone ga³¹zki). Tañczono wokó³ drzewka, 
œpiewano pieœni, w których czêsto powtarza³o siê imiê bogini. 
Wœród ¿ywieckich górali panowa³ zwyczaj stawiania Mojki 
przed domem ukochanej dziewczyny w dniu 1 maja. By³o to 
okazj¹ do publicznego wyra¿enia uczuæ. Dziewczêta niby to 
nie wiedzia³y, który ch³opiec Mojkê postawi³, ale w dowód 
przyjêcia tego wyznania zaprasza³y kilku ch³opców
i dziewczêta do karczmy na tañce, muzykê i poczêstunek. Jeœli 
jednak dziewczyna lub jej rodzice w przesz³oœci obrazili 
m³odzieñca, to zamiast piêknie udekorowanego drzewka 
ch³opiec stawia³ na dachu „dziada” – odra¿aj¹c¹ kuk³ê 
s³omian¹, ubran¹ w ³achmany. Drzewko majowe (odarty
z kory, pomalowany pieñ wysokiego drzewa, przewa¿nie 
brzozy lub œwierka), w wielu kulturach jest symbolem 

Spotkanie autorskie z Mart¹ Fox

Maj, maj jest na ziemi …

Pisarka chêtnie rozdawa³a autografy
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majowego œwiêta. Taniec wokó³ niego jest pozosta³oœci¹ 
rytua³ów p³odnoœci z czasów najdawniejszych. Dawniej, 
dzieñ 1 maja  by³  œwiêtem odrodzenia i odnowy, ho³dem 
z³o¿onym przyrodzie .  W czasach kiedy jedn¹
z najwa¿niejszych trosk cz³owieka by³a urodzajnoœæ pól, 
przyrodê usi³owano ob³askawiaæ ofiarami. Uciekano 
siê te¿ do ró¿nego rodzaju magii. Wielu ludzi 
sk³ada³o w ofierze to, co mieli najcenniejsze 
(Fenicjanie rzucali w³asne dzieci w roz¿arzone 
pyski pos¹gów wyobra¿aj¹cych boga pól). 
Dzia³aniem magicznym w tym dniu by³o 
strojenie wszystkiego liœæmi i kwiatami – mia³o 
to sk³oniæ go³¹ ziemiê do ponownego 
zazielenienia siê. W niektórych rejonach 
uosobieniem p³odnoœci by³a specjalnie 
wybierana królowa Maja – póŸniej ten 
zwyczaj przeniesiono na Zielone Œwi¹tki.

 W Polsce w pierwszomajowy wieczór we 
wsiach nad Bugiem i Narwi¹ rozlega³y siê 
„Konopielki”, pieœni dziewcz¹t marz¹cych 
o zam¹¿pójœciu. Dziwne wymieszanie 
tradycji sprawi³o, ¿e póŸniej dziewczêta 
urz¹dza³y sobie pod przydro¿nymi 
krzy¿ami œpiewaj¹ce wieczory – œpiewa³y 
o ogniach, wiankach, ch³opcach. Minê³y 
lata, a  pod tymi samymi krzy¿ami i przy 
kapliczkach Matki Boskiej, zaczêto odprawiaæ „œwiête 
wieczory” – œpiewano pieœni religijne. Niestety ta tradycja ju¿ 
powoli wygasa. W niemieckiej tradycji wigilia 1 maja to Noc 
Walpurgi – sabat czarownic odbywaj¹cy siê na górze Brocken. 
Nazwa œwiêta pochodzi od nazwiska zakonnicy, która
w VIII wieku pomaga³a œw. Bonifacemu w nawróceniu 
Germanów na chrzeœcijañstwo. Œwiêto to nawi¹zywa³o do 
pogañskiej tradycji, bowiem dawniej dzieñ ten by³ pierwszym 
dniem pracy na roli. W przeddzieñ wiêc czarownice ustala³y
z szatanem sezonowy plan dzia³añ, póŸniej oddawa³y siê 
tañcom, hulankom i swawolom. Jeœli gdzieœ siê pojawia³y 
czarownice, to by³y i wró¿by. Wiele z nich dotyczy³o 
przysz³oœci. Mo¿e st¹d wziê³a siê ulubiona 
przez m³odzie¿ gra wiosenna zwana
w XVII wieku – „trawk¹”, a dziœ gr¹
w „zielone”. Wespazjan Kochanowski 
w Lirykach polskich tak pisa³ o tej 
grze:

Maj zielony nam nastaje,
Zieleni¹ siê sady, gaje,
Wiosna zimie gnuœniej ³aje
A „Zielone” w rêkê daje(…)
Ta gra tem siê prawem chlubi,
Komu zwiêdnie, kto je zgubi,
Lub go zbêdzie inszym kszta³tem,
op³aca zak³ad rycza³tem.
W zielone gra³y m³ode pary, traktuj¹c tê zabawê jako 

pretekst do p³atania sobie rozmaitych figli. „Rycza³t” to by³ 
ca³us, jeden lub wiêcej, jeœli panna zielonego przy sobie nie 
mia³a. Gra w zielone znana by³a w Polsce ju¿ od XVII wieku
i powsta³a najprawdopodobniej po to, by umo¿liwiæ kontakty 
m³odym parom. To nie by³a chwilowa gra, ci¹gnê³a siê od 
drugiego dnia œwi¹t wielkanocnych do œwiêtego Micha³a. 
Dwie osoby umawia³y siê ze sob¹, ¿e przez ten ca³y czas 
zawsze bêd¹ mia³y przy sobie zielone. Dziœ ju¿ chyba nikt
w zielone nie gra. Maj d³ugo podtrzymywa³ ró¿ne weso³e 
tradycje. Jeszcze na pocz¹tku XX wieku pustosza³y szko³y

i uczniowie wraz z nauczycielami wyruszali na majówkê na 
wieœ. Tam opró¿niano kosze jedzenia przygotowanego przez 
troskliwe mamy i rozpoczynano gonitwy, zabawy, œpiewy. Do 
domu wracano o zmierzchu.

Zielone œwi¹tki, Pentecostes, wiosenne ruchome œwiêto 
koœcielne, pami¹tka Zes³ania Ducha Œwiêtego. Nale¿¹ do 
najstarszych œwi¹t chrzeœcijañskich, ale dopiero od
IV wieku obchodzone s¹ siedem tygodni po 
Zmartwychwstaniu Pañskim. W Czechach i na Sycylii
w pierwszy dzieñ Zielonych Œwi¹tek podczas nabo¿eñstwa 

wypuszczano bia³ego go³êbia. W Polsce 
tego dnia maimy bramy i drzwi domów. 
Choæ s¹ œwiêtem ruchomym, zawsze 
przypadaj¹ w pe³nym rozkwicie wiosny. 
Zielone Œwi¹tki zast¹pi³y pogañskie „nowe 
latko”. Od czasów pogañskich w tym dniu 

wszechobecna by³a zieleñ. Zielone wieñce 
zdobi³y g³owy dziewcz¹t, wieñce z liœci brzozy, 

dêbu, klonu nak³adano na szyje koni i rogi byd³a,
a na szyje gêsi i kaczek nak³adano wianuszki

z chabrów. Wybór liœci nie jest przypadkowy. 
Symbolizowa³y one pewne cechy:

brzoza – przyjaŸñ i sympatiê,
d¹b – zapewnia³ si³ê i d³ugie ¿ycie,
klon – zdrowie.
Wierzono, ¿e te cechy przechodz¹ z liœci na 

zwierzêta. Od pocz¹tku swego istnienia by³o to œwiêto radoœci, 
nadchodz¹cego lata, które nale¿a³o powitaæ i poprzez 
rozmaite praktyki magiczne zaskarbiæ dla siebie przychylnoœæ 
si³ natury. Na leœnych polanach rozpalano ognie, tañczono, 
urz¹dzano ró¿ne zabawy ze œpiewem, m³odzi ³¹czyli siê
w pary. Oburzony Jan D³ugosz pisa³ „…od piêciuset lat, jak 
wiadomo Polacy wiarê chrzeœcijañsk¹ przyjêli, a¿ do 
dzisiejszych czasów powtarzaj¹ corocznie w dni Zielonych 
Œwi¹tek, przypominaj¹c ba³wochwalstwo, igrzyskiem 
zwanem w ich jêzyku „stado”, poniewa¿ nie na gromady 
zbieraj¹ siê ludzie, podzieleni na stada czyli rzesze szaleñców 
i rozkoszników..”. W œredniowieczu koœció³ zwalcza³ te 

zabawy jako uporczywe pozosta³oœci pogañskie. 
Pozwalano tylko na majenie obejœæ zieleni¹, 

nadaj¹c tej pras³owiañskiej magicznej 
p r a k t y c e  w y t ³ u m a c z e n i e  –  
otwieranie zielonych bram dla 
Ducha Œwiêtego. Nie tylko koœció³ 
wystêpowa³ przeciw tym gorsz¹cym 
zabawom. W 1468 roku król 
Kazimierz Jagielloñczyk zakaza³ 
u r z ¹ d z a n i a  w  t y c h  d n i a c h  
zgromadzeñ na £ysej Górze. 
Pomimo wszelkich zakazów majowe 
zabawy nie znika³y. Do XIX wieku
w niektórych rejonach utrzymywa³a 

siê tradycja palenia ogni: obiegano pola z pochodniami, 
wierz¹c, ¿e padaj¹ce na zielone pola iskry zapewni¹ obfity 
plon. Urz¹dzano te¿ wyœcigi z pochodniami. W XVIII wieku 
to œwiêto rolników sta³o siê bardzo modne w miastach – 
mieszkañcy miast zaczêli sobie urz¹dzaæ majówki. Dziœ
w Polsce z tych hucznych uroczystoœci œwiêcenia wiosny 
zosta³ tylko zwyczaj strojenia zieleni¹ koœcio³ów i domów 
(ustawiania w k¹tach pêków tataraku). W niektórych 
regionach œwiêci siê w tym dniu pola.

T.D.
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Zasada ósma
Wyeliminowanie na³ogów
Chodzi tu przede wszystkim o nikotynizm, alkoholizm i ró¿ne 

odmiany narkomanii oraz wszystkie trwa³e przyzwyczajenia, które 
obni¿aj¹ poziom zdrowia np.: lekomania, ob¿arstwo, lenistwo, 
przesiadywanie przed telewizorem, nadmierne spo¿ycie u¿ywek: 
kawy, herbaty itp. ̄ eby cz³owiek nie wpad³ w jakiœ na³óg, albo siê go 
pozby³, musi w zasiêgu jego rêki znaleŸæ siê coœ tak atrakcyjnego co 
zast¹pi i wyprze ów na³óg. Porzucanie na³ogu musi przynieœæ temu, 
kto tak¹ decyzjê podejmuje, odpowiedni¹ nagrodê. Nagrod¹ mo¿e 
byæ uznanie ludzi, polepszenie zdrowia, satysfakcja z w³asnej silnej 
woli. Drog¹ do pozbycia siê na³ogu mog¹ byæ ró¿ne czynnoœci
i zajêcia prowadz¹ce do osi¹gniêcia stanów zapewniaj¹cych 
nagrodê. Na pierwszym miejscu mo¿na postawiæ wszelkiego rodzaju 
aktywnoœæ fizyczn¹, która systematycznie prowadzona przynosi 
po¿¹dane rezultaty zdrowotne, a w œlad za nimi rozbudowuje 
motywacje. Najskuteczniejsz¹ drog¹ do pozbycia siê niszcz¹cego 
na³ogu jest ukazanie cz³owiekowi atrakcyjnej mo¿liwoœci, tak¿e 
intelektualnej, rozwoju i ,,bycia kimœ”. Cz³owiek musi mieæ w sobie 
tê moc, by szybko odró¿nia³ z³o od dobra i umia³ z³o odrzucaæ. 
Kszta³towanie tej mocy zale¿y najbardziej od si³y przyk³adu

w relacjach rodzice - dzieci, lekarze - pacjenci, nauczyciele - 
uczniowie itd.

Zasada dziewi¹ta  ̄ yczliwoœæ dla innych
Mówimy, ¿e jednym z wymiarów zdrowia jest zdrowie spo³eczne. 

Oznacza to, ¿e zdrowym spo³ecznie jest ten, kto czyni dobro, jest 
¿yczliwym dla innych, zna wartoœæ pojêæ: tolerancja i kompromis
i pos³uguje siê nimi w praktyce. Jednoczeœnie jest asertywny, czyli 
ma poczucie w³asnej wartoœci, jest pewny siebie, potrafi powiedzieæ 
,,nie’’ wtedy, gdy narusza siê jego interesy lub godnoœæ, jest 
ustabilizowany, budz¹cy zaufanie, mo¿na na nim polegaæ.

Zasada dziesi¹ta Zachowanie postawy copingowej
Wywodzi siê ona z praktyki i doœwiadczeñ wyniesionych

z poprzednich zasad. Zewnêtrznym wyrazem postawy dopingowej 
(coping- dawanie sobie rady w ¿yciu) s¹ w spo³ecznoœciach wielu 
krajów takie lapidarne s³owa jak o.k., all right, ça va czy va bene. 
Ludziom wypowiadaj¹cym te s³owa – zaklêcia, nie zawsze idzie 
dobrze, nie wszystko u nich jest o.k., ale demonstruj¹c takie 
optymistyczne postawy, wzmacniaj¹ siê psychicznie, tworz¹ swój 
obraz u innych bardziej pozytywnym, ni¿ jest w rzeczywistoœci. S¹ 
wtedy odbierani jako ludzie sukcesu, którym siê powiod³o. Takim 
ludziom ³atwiej ¿yæ ni¿ tym, którzy czêsto nie maj¹c po temu 
racjonalnych powodów narzekaj¹ na byle co, roztaczaj¹ wokó³ siebie 
atmosferê nieudacznictwa i wszelkich mo¿liwych nieszczêœæ. Taka 
postawa odstrasza ludzi, traci siê przyjació³, a i samemu sobie mo¿na 
wmówiæ to czego rzeczywiœcie nie doœwiadczamy 

Lila Kamiñska
Medyczne Studium Zawodowe Pu³awy

Najpierw by³ jeden - trochê z ciekawoœci, potem drugi - dla 
szpanu przed kolegami, trzeci, czwarty ... i tak z up³ywem 
czasu dosz³o do paczki. Teraz, po latach widaæ, ¿e to by³a 
g³upota, ale sta³o siê. £atwo by³o zacz¹æ, mo¿e nawet 
przyjemnie, ale rzuciæ niestety nie jest ju¿ tak ³atwo. 
Niejednokrotnie taki scenariusz da siê s³yszeæ z ust 
wieloletnich palaczy. Czêsto padaj¹cymi argumentami (¿e 
rzucenie na³ogu jest bardzo trudne) s¹ brak silnej woli i strach 
przed tzw. g³odem nikotynowym. W zerwaniu z na³ogiem nie 
pomagaj¹ te¿ media reklamuj¹c papierosy daj¹ce szczêœcie
i „niezapomniane doznania”. Presja otoczenia, wzglêdy fizyczne
i psychologiczne wywo³uj¹ odwrotny skutek. Palacz coraz bardziej 
uzale¿nia siê od nikotyny. Ciche przyzwolenie spo³eczeñstwa 
sprawia, ¿e na³óg ten zamiast traciæ, zyskuje, bo przecie¿ nikt po 
wypaleniu paczki tytoniu nie robi awantury, nie wszczyna bójki, nie 
powoduje wypadku. Przeciwnie, zaci¹gniêcie siê dymkiem, które 
jest przecie¿ istot¹ palenia, daje poczucie z³udnego rozluŸnienia. Ale 
to tylko pozory, bo sam organizm prze¿ywa ogromny stres 
przyœpieszaj¹c tym samym akcjê serca i podwy¿szaj¹c ciœnienie 
krwi. Gdy palacz jest zmêczony, dzia³a pobudzaj¹co, a osoby 
nerwowe – uspokaja, dodaje odwagi, podwy¿sza przemianê materii. 
Jednak odbywa siê to za cenê uzale¿nienia, które jest silniejsze nawet 
od uzale¿nienia od heroiny, kokainy, LSD, kofeiny czy alkoholu. 
Warto zauwa¿yæ, ¿e palenie papierosów to uzale¿nienie organizmu 
na trzech  poziomach: fizjologii (od nikotyny), nawyków (dotyczy 
czynnoœci r¹k w trakcie palenia) i emocji (jak ka¿da u¿ywka jest 
pewnym rodzajem „podpórki” emocjonalnej). Z tych te¿ powodów 
nikotyna uwa¿ana jest za narkotyk „twórczego spo³eczeñstwa” 
pomimo, ¿e nie wywo³uje stanów zamroczenia, euforii czy nie 
wy³¹cza œwiadomoœci, koncentracji. Uzale¿niony potrzebuje 
bowiem coraz wiêkszej dawki, by uzyskaæ ten sam efekt, a gdy 
zaprzestanie dostarczania jej do organizmu, pojawiaj¹ siê tzw. 
reakcje odwykowe, godz¹c zawsze w najs³abszy punkt 
uzale¿nionego – w wolê, siln¹ wolê.

Niestety, nikotyna to nie wszystko, choæ sama w sobie nie zabija.
O wiele groŸniejszy jest dym tytoniowy zawieraj¹cy 4000 

substancji ,  z  czego a¿ 400 jest  truj¹cych
i 40 rakotwórczych. Do najwa¿niejszych nale¿¹: 

cyjanowodór (gaz u¿ywany do zabijania ludzi
w komorach gazowych), kadm (ciê¿ki metal), polon 

(pierwiastek radioaktywny; 3-4 razy wiêcej stwierdza 
siê go w p³ucach palacza ni¿ u niepal¹cego),

aceton (rozpuszcza tkankê ³¹czn¹), arsen (trutka na 
szczury), chlorek winylu (u¿ywany do produkcji 

plastiku),
toluen (rozpuszczalnik przemys³owy), akrydyna 

(stosowana do produkcji barwników), tlenek wêgla 
(czad), formaldehyd (stosowany do konserwacji 

preparatów biologicznych, np. ¿ab), siarkowodór, rakotwórcze 
nitroaminy, nikotyna, cia³a smoliste (sprawcy wszelkiego z³a).

Badania naukowe potwierdzi³y, ¿e papierosy „light” lub „super 
light” nie s¹ mniej szkodliwe ni¿ tzw. normalne. Wprawdzie 
zawieraj¹ one mniej nikotyny i cia³ smolistych, ale przecie¿ iloœæ 
dostarczonego do organizmu narkotyku zale¿y od sposobu palenia, 
czyli zaci¹gania siê. Udowodniono, ¿e palacz, który zmienia 
papierosy na „l¿ejsze” bêdzie wiêcej inhalowa³ dymu tytoniowego, 
by uzyskaæ tak¹ dawkê, do której przywyk³, to zaœ mo¿e doprowadziæ 
do tego, ¿e bêdzie wdycha³ wiêcej substancji smolistych ni¿ 
dotychczas.

Do najczêœciej spotykanych chorób wywo³anych paleniem zalicza 
siê: raka p³uc, nerki, trzustki, raka wargi, jêzyka, jamy ustnej, 
prze³yku i krtani, raka pêcherza moczowego, chorobê niedokrwienn¹ 
serca, przewlek³e zapalenie oskrzeli, gruŸlicê uk³adu oddechowego, 
nadciœnienie têtnicze, arteriosklerozê, udar mózgu, wrzody ¿o³¹dka 
oraz dwunastnicy, przepukliny jelitowe, zawa³ miêœnia sercowego, 
zmniejszona potencja seksualna u mê¿czyzn, zmniejszona p³odnoœæ 
u kobiet. U osób pal¹cych znacznie czêœciej dochodzi te¿ do 
koniecznoœci amputacji nóg ( z powodu mia¿d¿ycy têtnic koñczyn 
dolnych).

Wiêkszoœæ osób zdaje sobie sprawê z zagro¿enia, jakie nosi ze sob¹ 
wypalenie ka¿dego papierosa, a mimo to tak trudno zrezygnowaæ im 
z tej szkodliwej i niezwykle kosztownej „przyjemnoœci”.

Ma³gorzata Stalêga

Jeden papieros –
przecie¿ nie zabija, ale czy na pewno?

czyli ostatnie 3 z 10 zasad postêpowania
s³u¿¹cych zachowaniu i pomna¿aniu zdrowia

DEKALOG ZDROWIA (ci¹g dalszy)
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SCOTT  TURROW – nie pisze co roku nowej powieœci. Nie musi. 
Jego thrillery prawnicze nie zabiegaj¹ o miejsca na listach 
bestsellerów „New York Timesa”. One tam po prostu l¹duj¹. 
Pocz¹wszy od debiutu Uznany za niewinnego (1987) rozs³awionego 
ekranizacj¹ z Harrisonem Fordem, a¿ po ostatnio wydan¹, pi¹t¹ 
powieœæ Okaleczeni. I ka¿d¹ z nich wysoko ocenili krytycy – ci 
najwybredniejsi, z krêgów uniwersyteckich. Prawa naszych ojców – 
œmieræ June Edgar w ulicznej strzelaninie wydaje siê przypadkowa 
do momentu, kiedy jej syn, Nile, na wieœæ o wypadku oœwiadcza, ¿e 
to z jego winy ona nie ¿yje, bo tak naprawdê mia³ tam zgin¹æ…jego 
ojciec, Loyell Edgar, senator stanowy! Sêdzia Sonia Klonsky zostaje 
wyznaczona do tej sprawy. Jej bezstronnoœæ zostaje nagle po³o¿ona 
na szalê, kiedy siê oka¿e, ¿e g³ówne role w powik³anej historii, 
siêgaj¹cej korzeniami lat szeœædziesi¹tych, odegraj¹: adwokat 
obrony Hobie Tuttle, reporter Seth Weissman i senator Edgar, znani 
jej wtedy chyba zbyt blisko, by mog³a o nich teraz zapomnieæ.
I wydaæ sprawiedliwy werdykt…

HALINA PAWLOWSKA – absolwentka praskiej szko³y 
filmowej. Jest autork¹ licznych powieœci satyrycznych, wydawanych 
w wielusettysiêcznych nak³adach, które ciesz¹ siê wielk¹ sympati¹ 
czytelniczek. Wed³ug jej powieœci Dziêkujê za bardzo dobry ranek 
nakrêcono film wyró¿niony w 1994 roku nagrod¹ Ceski Lev. 
Zdesperowane kobiety postêpuj¹ desperacko. Kobiety s¹ 
zdesperowane – i w rezultacie postêpuj¹ desperacko –
w nastêpuj¹cych przypadkach: kiedy chc¹ byæ kochane; kiedy myœl¹, 
¿e przestaj¹ byæ kochane; kiedy nie s¹ kochane. Zdesperowane 
kobiety nader czêsto postêpuj¹ desperacko, ale w prawdziw¹ 
desperacjê wpadaj¹ wówczas, gdy nie robi¹ nic! Dla Haliny 
Pawlowskiej nie ma tematu tabu. Jej bohaterka mówi o sobie, ¿e jest 
gruba jak wieloryb i nie waha siê prowadziæ rozmów na temat 
swojego biustu. Wspomnienia z dzieciñstwa, burze dojrzewania, 
k³opoty z urod¹, ch³opakami i mê¿ami, przeprowadzki, choroby, 
goœcie, zwierzêta domowe – wszystko sk³ada siê na przezabawn¹ 
opowieœæ porzuconej przez mê¿a czterdziestoletniej kobiety, która 
próbuje u³o¿yæ sobie ¿ycie, zatrudniaj¹c siê …w poradni rodzinnej.

CORNELIA FUNKE jest popularn¹ w Europie i Stanach 
Zjednoczonych autork¹ niezwyk³ych ksi¹¿ek dla m³odych 
czytelników. Przez wiele lat pracowa³a jako ilustratorka ksi¹¿ek dla 
dzieci i ta praca zainspirowa³a j¹ do pisania w³asnych powieœci
i opowiadañ. Stworzy³a ponad czterdzieœci ksi¹¿ek dla dzieci
i m³odzie¿y. W jej dorobku literackim znajdujemy ilustrowane 
ksi¹¿ki dla m³odszych dzieci, powieœci dla dzieci i m³odzie¿y, 
niezwykle obszerne i bardzo chêtnie czytane przez doros³ych. 
Ksi¹¿ki Coreli Funke przet³umaczone zosta³y ju¿ na 26 jêzyków
i sprzedane w nak³adzie ponad 4 mln egzemplarzy. Atramentowe 
serce to pierwsza czêœæ trylogii fantastycznej, do której prawa do 
ekranizacji zakupi³o New Line Ciemna. Dwunastoletnia Meggie, 
córka niezwykle utalentowanego introligatora Mo Folcharta, 
mieszka wraz ze swoim ojcem w wynajêtym domu. Jej matka zginê³a 
w tajemniczych okolicznoœciach, gdy dziewczynka mia³a trzy lata. 
Ojca i córkê ³¹czy ogromna mi³oœæ do ksi¹¿ek. Meggie wci¹¿ 
otrzymuje od niego piêkne ksi¹¿ki, lecz nie wie, dlaczego ojciec 
nigdy ich jej nie czyta. Pewnej nocy w domu zjawia siê tajemniczy 
goœæ, który ojca Meggie nazywa Czarodziejskim Jêzykiem. Od tego 
momentu zaczynaj¹ siê k³opoty oraz seria wypadków jak
z koszmarnego snu – porwania, kradzie¿e, ucieczki, zdrady
i podstêpy. Wkrótce Meggie poznaje wielk¹ tajemnicê ojca…

Gimnazjaliœci maj¹ ostatnio mnóstwo okazji do wykazania siê 
umiejêtnoœciami. Ci najlepsi zdobywaj¹ oczywiœcie laury.

W trakcie konkursu na m³odzie¿owej sesji naukowej pod has³em 
„Wszystko pochodzi z ziemi – tajemnice gleby”, ekologiczn¹ krzy¿ówkê 
bezb³êdnie rozwi¹zali: Agnieszka Seroka i Leszek Sadurski (kl. Ie), 
Joanna Su³ek i Wojciech Ko³odziej (kl. II d) oraz reprezentantki kl. III c – 
Magda Pêkala i Ma³gosia Maj.

W konkursie wiedzy o ¿yciu i epoce przysz³ego patrona szko³y – 
Henryka Sienkiewicza, zorganizowanym dla klas II, najwiêksz¹ liczbê 
punktów zdobyli: Joanna Su³ek (IId), Ewelina Aleksandrowicz (IId), 
Magdalena Kozak (II c), Piotr Litwiñski (IIc), Iwona Próchniak (IId)
i Paulina Kêsik (IId).

Najlepszymi matematykami, rywalizuj¹cymi w szkolnym konkursie 
matematycznym dla pierwszoklasistów, okazali siê: Piotr Krzy¿anowski 
(Ia), Pawe³ Kozak (Id) i Jan Bernat (Ib).

Zachêcamy równie¿ czytelników do spróbowania swoich si³
i proponujemy zadanie do rozwi¹zania (pochodz¹ce ze wspomnianego 
konkursu), którego treœæ brzmi: „Jaki kapita³ wp³acono na 3-miesiêczn¹ 
ksi¹¿eczkê terminow¹ oprocentowan¹ 12% w skali roku, je¿eli po
6 miesi¹cach wysokoœæ wk³adu wynosi³a 10.609 z³?”

Organizatorzy

„£owcy nagród” z Koñskowoli
7 maja 2005 w Pionkach, ko³o Radomia odby³ siê II Turniej Tang Soo 

Do (I Turniej TSD by³ w Koñskowoli 18 grudnia 2004 r). Zawody nie 
mog³yby siê odbyæ bez ekip z Koñskowoli i Pu³aw. Mimo nielicznego 
sk³adu – 7 osób – nasi zawodnicy przywieŸli a¿ 9 medali! Najlepszym 
zawodnikiem by³ Mateusz Skowronek, który zdoby³ dwa z³ote medale
w walkach, w juniorach i w grupie seniorów, oraz br¹z w formach. 
Oczywiœcie nie zawiod³a Gosia Sykut - przywioz³a dwa srebrne kr¹¿ki. 
Najlepszy debiut nale¿y do 11 letniego Patryka Gila – który zdoby³ br¹z
w formach. Zaœ w grupie IV podczas fina³u w walkach spotkali siê dwaj 
reprezentanci Koñskowoli: Sebastian Chudzik i Damian Gêbal, wygra³ 
Sebastian. Tabela wyników na stronie Internetowej www.tangsodoo.pl.

Marcin Kostyra

Gimnazjalne rywalizacje

10.04.2005
POWIŒLAK Koñskowola – CISY Na³êczów II  4 : 0,
br. Micha³ Filipowski (2), Jacek Banaœ (2)
16.04.2005
RUCH Ryki – POWIŒLASK Koñskowola    2 : 1,
br. Jacek Banaœ 24.04.2005
SPKS D¹browica – POWIŒLAK Koñskowola   5 : 2,
br. Arkadiusz Ga³¹zka, Jacek Banaœ
01.05.2005
POWIŒLAK Koñskowola – ̄ YRZYNIAK ̄ yrzyn  0 : 1
07.05.2005
AMATOR Leopoldów – POWIŒLAK Koñskowola  5 : 0

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Próchniak Stanis³aw 75 Koñskowola
Grzechu³a Karolina 94 Nowy Po¿óg
Przydatek Zbigniew 55 Koñskowola
Serwacki Kazimierz 53 Koñskowola
Sikora Józef 75 Wronów
Kuœmierz Zofia 68 Koñskowola
Wiœniewska Janina 57 Opoka
Sikora Jan 77 Opoka
¯y³a Janina 77 Koñskowola
Kruk Dariusz 37 M³ynki
Jurga Franciszka 89 Koñskowola
Skruszeniec Feliks 79 Chrz¹chów
Stefaniak W³adys³awa 84 Koñskowola

SPORT W GMINIE



Dniu Trzeci Maja, dniu nam œwiêty,
ho³d ci nale¿y nieœæ,
choæ dziœ narodu cel wytkniêty,
pamiêci twojej czeœæ!
W sercach ci trzeba wznieœæ
o³tarze
za jasny wspomnieñ kwiat,
który rokrocznie niesiesz w darze
z minionych dawnych lat …
Œwiêto przesz³oœci – œwiêtem dla nas,
bo nas nie spodli wróg.
Czciæ je bêdziemy po
wieczne czasy,
tak nam dopomó¿ Bóg!

 W. Dalewska

Majowe s³oñce, bia³o-czerwone flagi na budynkach, 
g³oœne dŸwiêki marszowe, poczty sztandarowe OSP 
oraz bardzo liczne rzesze mieszkañców, to dowód na to, 
¿e nasza lokalna spo³ecznoœæ bardzo sobie ceni 
wartoœci patriotyczne. W takiej bowiem atmosferze
w dniu 3 maja obchodzono – 214 rocznicê uchwalenia 
Konstytucji, œwiêto Królowej Polski oraz œwiêto braci 
stra¿ackiej. Splendoru uroczystoœci doda³a Msza œw. 
odprawiona w intencji stra¿aków, w trakcie której
ks. Piotr Hawryluk wyg³osi³ piêkne kazanie, 
poœwiêcone historii narodu polskiego. O losach 
Polaków, zrywach, upadkach i sukcesach na przestrzeni 
dziejów, mówi³a równie¿ p. Lucyna Lewak - dyrektor 
Szko³y Podstawowej w Skowieszynie, w trakcie 
spotkania w GOK.

Na okolicznoœæ œwiêta stra¿aków, prezes Zarz¹du 
G³ównego OSP – Waldemar Pawlak, skierowa³ pod 
adresem druhów stra¿aków s³owa uznania, przekazane 
przez wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego, a orkiestra 
zagra³a uroczysty marsz „Rycerze Floriana”. Dzieci ze 
Skowieszyna w widowisku „Wtedy gra³y wszystkie 
dzwony” ze stosown¹ powag¹ recytowa³y poezjê 
przepojon¹ g³êbokimi, patriotycznymi treœciami.

B.F.

Opowiedz mi moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizn¹,
na wiekach chwa³y i s³awy!
Wyt³umacz nam tak jak umiesz,
sk¹d czerwieñ i biel sztandarów,
niech ludzie ¿yj¹ tu w dumie,
¿e taki wyda³ ich naród!
A jeœli wielka historia i dla nas ma trochê miejsca,
b¹dŸ z wiernych mi najwierniejsza
i mnie weŸ sobie do serca!

 J. Szczepkowski

Majowe œ wiêtowanie w Koñskowoli
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