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Poloneza czas zacz¹æ – uczniowie klasy V Szko³y Podstawowej w Koñskowoli,
w trakcie uroczystoœci patriotycznych z okazji
215 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja.
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Byùa pogodna jak niebo,
miaùa w sobie tyle ciepùa, co sùoñce promieni.
Hojna dla biednych, jak jabùoñ w jesieni.
Jak sokóù spostrzegawcze oczy.
Umiaùa ukryã zmæczenie po pracy i nieprzespanej nocy.
Spokojna jak w dolinie staw,
mecenas od wszystkich spraw.
Úwieýym chlebem pachnàca.
Chude i twarde jak drzewo ræce miaùa,

nie mógù nikt widzieã, jak pùakaùa,
kapùanka domowego ogniska,
zawsze kochana, sercu bliska.
Tyle piækna kobiecego w sobie miaùa!
Do modlitw z wielkim skupieniem klækaùa.
Potrafiùa dla kaýdego znaleêã ýyczliwe sùowo,
umiaùa w nasze serca wszczepiã wiaræ Chrystusowà.
Cierpliwa, choã niejednà chwilæ bolesnà przeýyùa,
nigdy siæ nie skarýyùa.
Takà juý byùa do ostatka,
nasza Matka.

Wszystkim Mamom z okazji Ich úwiæta, skùadajàc serdeczne ýyczenia szczerej i wdziæcznej miùoúci dzieci,

dedykujemy wiersz autorstwa naszej rodzimej poetki, Pani Zuzanny Spasówki z Poýoga.

Matka

« Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha.

« Majowe bùoto, wiæcej niý zùoto.

« Jeúli w maju grzmot, roúnie wszystko w lot.

« Kto siæ w maju urodzi, dobrze mu siæ powodzi.

« W maju jak w raju.

Zofia (15.05) – imiæ greckiego pochodzenia o znaczeniu Sophia 
– màdroúã. W Polsce znane od XII w. jako Zofija, a najwiækszà 
popularnoúã zdobyùo od czasów Mickiewiczowskiej Zosi z „ Pana 
Tadeusza. „Zosia Samosia” znana jest z wierszyka Tuwima. Dziú 
jeszcze popularne u pañ starszego i úredniego pokolenia, ale nie jest 
tak czæsto nadawane.

Zofie sà obdarzone bystrym okiem i przenikliwym umysùem, 
uwraýliwione na pewne subtelne szczegóùy tego úwiata, które dla 
wiækszoúci ludzi sà wræcz niedostrzegalne. Sà zagorzaùymi 
podróýniczkami, zawsze gotowymi do wyjazdu. Nie naleýà do 
osób, które ùatwo pozwalajà sobà kierowaã. Majà wùasne zdanie
i trudno jest na nie wpùywaã i przekonywaã do czegoú, do czego 
same nie majà przekonania. Nie pozwalajà sobà ùatwo kierowaã, 
przy czym nie sà zùoúliwe ani podejrzliwe. Czæste u Zofii sà talenty 
artystyczne, czemu sprzyja ich wraýliwoúã i wrodzone zamiùowanie 
do równowagi.

Stanisùaw, Stanisùawa (08.05) – imiæ to skùada siæ z dwóch 
czùonów: Stani-„stanàã” oraz -sùaw „sùawa”. W polskich êródùach 
poúwiadczone od XIII w. Naleýy do najpopularniejszych imion 
sùowiañskich nadawanych od najdawniejszych czasów. Swà 
p o p u l a r n o ú ã  z a w d z i æ c z a  ú w i æ t y m :  S t a n i s ù a w o w i  
Szczepanowskiemu - biskupowi krakowskiemu i Stanisùawowi 
Kostce, patronowi mùodzieýy. Osoby noszàce to imiæ sà energiczne. 
Zawsze zajæte i wszystko analizujàce. Nie majà ùatwego charakteru. 
Sà raczej cholerykami ceniàcymi przyjemne strony ýycia. 
Potrzebujà kontaktu z ludêmi, majà teý bogate ýycie wewnætrzne. 
Nie ulegajà wpùywom, czæsto sà nawet uparte, trochæ despotyczne, 
uwaýajà, ýe wiele im siæ naleýy, zwùaszcza w sprawach 
uczuciowych. Rodzina ma dla nich ogromne znaczenie. Pragnà byã 
rozumiane, choã same nie starajà siæ zrozumieã innych.

Imiæ to nosiùo wielu znamienitych Polaków. Znane jest takýe
z literatury.

Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród i budynków 

wiejskich poprzez prace porzàdkowe, higieniczno – sanitarne

i upiækszajàce.

Uczestnikami konkursu  mogà byã wùaúciciele

i wspóùwùaúciciele zagród wiejskich i nierolniczych oraz 

budynków wielorodzinnych z obszaru Gminy Koñskowola. 

Zgùoszenia udziaùu w konkursie naleýy dokonaã na karcie 

deklaracyjnej. Podpisane deklaracje moýna skùadaã

u soùtysów bàdê w Urzædzie Gminy Koñskowola – w terminie 

nie przekraczajàcym 23 czerwca 2006 r.

Konkurs  swoim zas iægiem obejmuje  poses je

w nastæpujàcych kategoriach:

- zagroda wiejska rolnicza

- zagroda wiejska nierolnicza

- budynek wielorodzinny.

Ocenæ posesji przeprowadzi komisja powoùana przez Wójta 

Gminy Koñskowola w skùadzie :

pracownik Urzædu Gminy, pracownik Lubelskiego Oúrodka 

Doradztwa Rolniczego, pracownik Gminnego Oúrodka 

Kultury.

Wi z y t a c j a  z g ù o s z o n y c h  z a g r ó d  i  b u d y n k ó w  

wielorodzinnych przeprowadzona bædzie w miesiàcach 

czerwcu i lipcu 2006 r.

Laureaci konkursu z lat poprzednich wyùàczeni sà z udziaùu 

w kolejnych edycjach konkursu przez okres 5 lat liczàc od dnia 

otrzymania nagrody.

W oparciu o protokóù koñcowy komisji ustalajàcy listæ 

zwyciæzców przyznane zostanà nagrody rzeczowe w trzech 

kategoriach.

Wyniki konkursu zostanà ogùoszone w dniu 16 lipca, 

podczas Úwiæta Róý 2006.

Wójt Gminy Koñskowola og³asza konkurs pod has³em

„NAJ£ADNIEJSZA POSESJA GMINY KOÑSKOWOLA 2006”
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Absolutorium udzielone
Absolutorium dla Wójta Gminy za poprzedni rok, staje siæ 

juý tak oczywistà sprawà, ýe nie wywoùuje dyskusji.

A przyczyna takiego stanu rzeczy jest taka, ýe obecny wójt, 

Stanisùaw Goùæbiowski, sprawujàcy tæ funkcjæ od kwietnia 

1992 roku, wywiàzuje siæ ze swych obowiàzków w sposób nie 

budzàcy zastrzeýeñ wúród radnych Rady Gminy Koñskowola. 

Przed faktem udzielenia absolutorium, czyli podjæciem 

stosownej uchwaùy, co miaùo miejsce na sesji w dniu

25 kwietnia, wójt zùoýyù Radzie sprawozdanie z wykonania 

budýetu za rok 2005, które byùo tematem obrad na 

posiedzeniach przedmiotowych komisji. Z przedùoýonego 

sprawozdania wynika, ýe budýet na poprzedni rok zostaù 

przyjæty 16.02.2005 r. W ciàgu roku dokonano 7 zmian. 

Ostatecznie dochody gminy zamknæùy siæ kwotà 13.582.657 zù 

(100,4%) i zostaùy zwiækszone o 802.056 zù z tytuùu: 

dofinansowania budowy kanalizacji z PFOÚiGW – 150.000 

zù, dotacji na zadania zlecone – 407.400 zù, dotacji na 

dofinansowanie zadañ wùasnych – 131.858 zù, dochodów

z majàtku gminy – 3.500 zù, wpùaty mieszkañców na budowæ 

dróg – 5.000 zù, dofinansowania budowy dróg z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych (droga Nowy Poýóg) – 30.000 zù, 

zwiækszenia subwencji oúwiatowej – 19.298 zù, przekazania 

úrodków Wspólnoty Gruntowej Wsi Koñskowola

(na samochód straýacki i dla GOZ) – 55.000 zù.

Jak wynika ze sprawozdania, nie wszystkie planowane 

dochody zostaùy zrealizowane, bowiem powstaùy zalegùoúci 

we wpùatach na rzecz gminy (opùaty za wodæ i úcieki, z tytuùu 

podatków) na ùàcznà kwotæ 161.838 zù.

Najpowaýniejszà pozycjæ wúród dochodów stanowià: - 

podatki – 4.476.775 zù, w tym udziaù gminy w podatkach 

stanowiàcych dochody budýetu pañstwa – 1.627.058 zù; 

subwencja oúwiatowa – 5.724.820 zù; dotacja na opiekæ 

spoùecznà – 1.601.172 zù.

Wydatki zrealizowano na kwotæ 13.303.663 zù (92,7%). 

Zaniýone w stosunku do planu wykonanie wynika z tego, iý 

nie zostaùy zrealizowane inwestycje uzaleýnione od funduszy 

zewnætrznych.

Czy Koñskowola stanie siæ znów miastem?
Od kilku lat mówi siæ o nadaniu praw miejskich 

Koñskowoli. Poczàtkowo byùy to tylko zakulisowe ýyczenia, 

obecnie mówi siæ o tym coraz gùoúniej. W zwiàzku

z wnioskiem w tej sprawie, zgùoszonym przez Stowarzyszenie 

„Fara Koñskowolska”, temat trafiù pod obrady Rady Gminy

i spotkaù siæ pozytywnym odzewem. Jakie korzyúci pùynæùyby 

z fakty posiadania statusu miasta?  Trudno je okreúliã, ale bez 

wàtpienia byùby to splendor. Aby prawa miejskie staùy siæ 

faktem, gmina zobligowana jest wystàpiã z wnioskiem, który 

musi byã poparty wynikami przeprowadzonych konsultacji 

spoùecznych z mieszkañcami caùej gminy. W drodze uchwaùy 

zdecydowano, ýe takie konsultacje bædà miaùy miejsce we 

wszystkich miejscowoúciach w okresie trzech miesiæcy (maj-

lipiec) tego roku. Mieszkañcy poprzez gùosowanie opowiedzà 

siæ za tym, czy chcà aby stolica gminy byùa miastem, a tym 

samym, aby na jej czele staù burmistrz.

W tym miejscu warto przypomnieã, ýe prawa miejskie nadaù 

Koñskowoli król Zygmunt Stary w 1532 roku. Niestety, 

niewola polityczna i przemiany gospodarcze sprawiùy, ýe 

Koñskowola utraciùa swój miejski charakter i od 1869 roku 

staùa siæ osadà rzàdowà.

Publiczny czy niepubliczny?
„Pacjenci majà u nas dobrze”- te sùowa wyrwane z kontekstu 

wypowiedzi przewodniczàcej Maùgorzaty Szpyry, 

odzwierciedlajà opiniæ Rady Gminy o pracy Gminnego 

Oúrodka Zdrowia w Koñskowoli. Okazjà do tego byùo 

zatwierdzanie sprawozdania za rok 2005. Wynika z niego 

m.in., ýe w minionym roku Oúrodek Zdrowia udzielaù 

úwiadczeñ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

obejmujàc opiekà 6031 osób.

Dyrektor GOZ, Marzanna Skwarek, zgùosiùa chæã 

przeksztaùcenia Samodzielnego Publicznego Zakùadu Opieki 

Zdrowotnej w Koñskowoli w Niepubliczny Zakùad, 

uzasadniajàc to potrzebà dostosowania lokalu do wymogów 

UE, co wiàýe siæ z modernizacjà budynku. Obecnie jedynym 

êródùem pozyskiwania úrodków na utrzymanie jest Narodowy 

Fundusz Zdrowia. W przypadku przeksztaùcenia, te úrodki 

mogùyby pochodziã równieý z wùasnej dziaùalnoúci, np.

z wynajmu pomieszczeñ. Przypomnijmy, ýe kilka lat temu 

Oúrodek Zdrowia zostaù przekazany gminie przez powiat pod 

warunkiem, ýe bædzie tu prowadzony zakùad publiczny. Czy 

uda siæ „przeskoczyã” to postanowienie? Od tego zaleýy 

dalszy los gminnej sùuýby zdrowia.

Pomoc spoùeczna
Przedmiotem omawianej sesji byùo równieý przyjæcie 

sprawozdania z dziaùalnoúci Oúrodka Pomocy Spoùecznej za 

miniony rok. Uczyniùa to, bædàca juý na emeryturze, 

kierownik Marta Kozak. Wydatki na realizacjæ zadañ z tego 

zakresu zamknæùy siæ kwotà 1.957.123 zù, z czego: 360.858 zù 

przeznaczono na opiekæ spoùecznà, 1.107.547 zù na 

úwiadczenia rodzinne i 157.950 zù na utrzymanie 

Úrodowiskowego Domu Samopomocy. W 2005 r. z pomocy 

spoùecznej skorzystaùo 227 rodzin, liczàcych 801 osób; ze 

úwiadczeñ rodzinnych 650 rodzin, liczàcych okoùo 2400 osób.

Oprócz pomocy materialnej Oúrodek prowadziù teý pracæ 

socjalnà oraz wdroýyù program doýywiania ludnoúci, poprzez 

uruchomienie punktu doýywiania w Koñskowoli, który dziaùa 

od wrzeúnia ubiegùego roku.

Interpelacje
Problemem, który niepokoi nie tylko radnych, ale caùà 

spoùecznoúã, sà zniszczenia powodowane przez wandali na 

terenie Koñskowoli. Ostatnie miaùy miejsce na terenie szkoùy. 

Sà podstawy do twierdzenia, ýe sà one dzieùem mùodzieýy. 

Dlatego podjæto juý kroki zmierzajàce do przeciwdziaùania 

chuligañskim wybrykom. Temu celowi sùuýà m.in. nocne 

patrole zùoýone ze straýaków oraz montowany monitoring 

terenów przy placówkach uýytecznoúci publicznej. Zgùoszono 

równieý wniosek ograniczenia czasu otwarcia lokali 

gastronomicznych oraz wprowadzenia zakazu poruszania siæ 

mùodzieýy do lat 18 po godzinie 22.00. Wniosek bædzie 

rozpatrywany na kolejnych sesjach.

Boýenna Furtak
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Rzadko siæ zdarza, aby jednego dnia skumulowaùo siæ tyle 

okazji do úwiætowania, jak miaùo to miejsce w tym roku

w Koñskowoli. Od wielu juý lat, 3 maja uroczyúcie 

obchodzimy potrójne úwiæto, tzn.: Królowej Polski, rocznicy 

Konstytucji 3 Maja oraz Úwiæto Straýaków. W tym roku do 

tych okazji doùàczono obchody jubileuszu 85-lecia jednostki 

Ochotniczej Straýy Poýarnej w Koñskowoli oraz przekazanie 

nowego samochodu bojowego dla tejýe jednostki. 

Uroczystoúci rozpoczæùy siæ Mszà úw. w koúciele parafialnym 

w samo poùudnie. Podniosùy nastrój, wprowadzony 

obecnoúcià pocztów sztandarowych i orkiestry dætej, 

uzupeùniùa homilia poúwiæcona w gùównej mierze sùuýbie 

straýackiej, wygùoszona przez kapelana wojewódzkiego OSP 

ksiædza kapitana Mirosùawa Ùadniaka. Druhowie w trakcie 

ofiarowania przekazali koronæ dla figurki Matki Boskiej 

Fatimskiej. Uroczystoúci kontynuowano w Rynku, gdzie przy 

majowym sùoñcu, na tle úwieýo odnowionego ratusza, 

szczególnie dostojnie prezentowaùy siæ szeregi druhen

i druhów. Jubileusz staù siæ okazjà do nadania wielu 

odznaczeñ, w tym Zùotego Medalu za zasùugi dla poýarnictwa, 

przyznanego przez Zarzàd Gùówny OSP dla sztandaru. 

Zùotymi, srebrnymi i bràzowymi medalami uhonorowano 

ùàcznie 17 druhów i druhen, zaú odznakæ „Wzorowy Straýak” 

otrzymaùo 12 osób. Odznaczenia wræczali honorowi goúcie, 

wúród których byli obecni: pani poseù Maùgorzata Sadurska, 

wice prezes Zarzàdu Gùównego OSP Marian Starownik, 

prezes Zarzàdu Wojewódzkiego OSP Edward Hunek, prezes 

Powiatowego Zarzàdu OSP Marian Ýaba, wiceprezes Zarzàdu 

Powiatowego starszy brygadier Czesùaw Mùynarski, 

komendant Powiatowej Komendy Pañstwowej Straýy 

Poýarnej Zbigniew Czempiñski, Komendant Zakùadowej 

Straýy ZA Wacùaw Kozioù, prezes Gminnego Oddziaùu OSP 

Stanisùaw Goùæbiowski, komendant Gminnego Zwiàzku OSP 

Maj, maj, i stra¿acka braæ
Zbigniew Zadura.

Pod adresem jubilatów kierowano wiele ciepùych sùów

i ýyczeñ, a te najczæúciej powtarzane odnosiùy siæ do 

szczæúliwych i w komplecie powrotów zaùóg z akcji niesienia 

pomocy. Odczytano teý historiæ jednostki oraz wspomniano

o zasùuýonych dziaùaczach (kronikæ publikujemy na str. 8).

Nowy samochód bojowy, po poúwiæceniu, oficjalnie 

przekazano straýakom. Nowoúcià, dotychczas nie 

praktykowanà w naszym úrodowisku, byùo przekazanie 

kluczyków i dowodu rejestracyjnego przez rodziców 

chrzestnych samochodu, na których wybrano: panià Boýenæ 

Kurowskà i pana Stanisùawa Goùæbiowskiego.

Warto w tym miejscu wspomnieã, ýe w 1925 roku wybrano 

równieý rodziców chrzestnych, ale jednostki OSP

w Koñskowoli. Tego zaszczytu wówczas dostàpili: Ludwika 

Rybczyñska – babcia pani Boýeny Kurowskiej, Stanisùawa 

Kazimiera Krzyczkowska, Marian Zygmuntowski i Antoni 

Matraszek. A zatem, wybór matki chrzestnej w tym roku jest 

kontynuacjà tradycji rodzinnych.

Akcentem patriotycznym, zwiàzanym z 215 rocznicà 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, byù referat wygùoszony przez 

p. Agnieszkæ Smæt ze Szkoùy Podstawowej w Koñskowoli 

oraz spektakl w wykonaniu uczniów tej szkoùy, urozmaicony 

rytmicznym krakowiakiem. Majowe úwiætowanie zakoñczyù 

wystæp kabaretu „Onufry”, dedykowany jubilatom, oraz 

koncert orkiestry dætej, zasilonej mùodzieýowà grupà.

Mimo obiadowej pory, duýa grupa spoùecznoúci przyùàczyùa 

siæ do manifestowania uczuã patriotycznych, a na budynkach 

wkoùo Rynku powiewaùy biaùo-czerwone flagi.

Boýenna Furtak

Fotoreportaý z uroczystoúci na str. 16

Dowódca kompanii sk³ada meldunek wiceprezesowi Zarz¹du G³ównego OSP,
Marianowi Starownikowi. Na drugim planie honorowi goœcie i gospodarze.
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Okres wiosenny to dla wiækszoúci czùonków 
naszej spoùecznoúci czas wytæýonej pracy. 
Szczególnie duýo majà jej teraz ci, którzy 
zajmujà siæ uprawà ziemi – rolnicy, ogrodnicy, 
sadownicy, szkóùkarze. Maj i czerwiec to 
równieý czas zwiækszonego wysiùku dla 
uczniów, nauczycieli. Matury, egzaminy, 
koniec roku …

Zarówno w Piúmie úw. jak i w nauczaniu 
Koúcioùa w ciàgu dwóch tysiàcleci tematyka 
pracy oraz problemów ludzi pracy pojawiaùa 
siæ wielokrotnie.  Sam Chrystus byù 
czùowiekiem pracy. Mówiono o Nim „Cieúla z Nazaretu”.
W liturgii Koúcioùa miesiàc maj rozpoczyna Úwiæto Józefa 
Rzemieúlnika zwane Úwiætem Pracy. To waýny zwiàzek daty
i problematyki, podkreúlajàcy doniosùoúã ludzkiego trudu.

Jan Paweù II takýe wielokrotnie mówiù o „Ewangelii pracy”.
Z okazji 90 rocznicy Encykliki „Rerum novarum” papieýa Leona 
XIII (z 15.V.1891r.), która byùa waýnym i mocnym gùosem 
Gùowy Koúcioùa w sprawie robotniczej w czasach rodzàcego siæ 
kapitalizmu i rozwijajàcego przemysùu, Ojciec Úwiæty napisaù 
Encyklikæ „Laborem exercens” o pracy ludzkiej. 25 rocznicæ jej 
ogùoszenia obchodzilibyúmy 15 maja. Jednak z powodu 
zamachu, który uniemoýliwiù realizacjæ planów Jana Pawùa II, 
zostaùa ona opublikowana kilka miesiæcy póêniej (14.IX.1981 r.)

Na poczàtku Encykliki Papieý definiuje, czym jest praca. 
Stwierdza, ýe za pracæ naleýy uznaã wszelkà dziaùalnoúã, jakà 
czùowiek speùnia bez wzglædu na charakter i okolicznoúci. 
Wielokrotnie podkreúla wartoúã kaýdej pracy: na roli,
w przemyúle, w usùugach, pracy umysùowej i naukowej, pracy 
kobiet w domu, najprostszych prac fizycznych. Jednakowy 
szacunek dla tak róýnorodnych zajæã wynika z godnoúci 
osobowej kaýdego pracujàcego, która nie zaleýy od stopnia 
wyksztaùcenia, zajmowanego stanowiska itd. „Praca ludzka ma 
swojà wartoúã etycznà, która wyrasta z faktu, ýe ten, kto jà 
speùnia jest osobà, úwiadomà i wolnà, czyli stanowiàcym o sobie 
podmiotem.”

Praca wyróýnia czùowieka spoúród innych stworzeñ, które 
takýe podejmujà dziaùania majàce na celu utrzymanie ýycia. 
Jednak tylko czùowiek jest zdolny do planowania i celowej 
dziaùalnoúci. Ten, który jest podmiotem, sprawcà i twórcà, nie 
moýe byã traktowany tylko jak narzædzie produkcji. Papieý 
wyraýaù wielokrotnie zdecydowany sprzeciw wobec róýnych 
form wykorzystywania pracy, ùamania praw pracujàcych, braku 
sprawiedliwej zapùaty. Dawaù wskazówki odnoúnie 
rozwiàzywania problemów bezrobocia. Piszàc o dziaùalnoúci 
zwiàzków zawodowych uwraýliwiaù na egoizm grupowy.

Praca to podstawowy wymiar naszego bytowania, z którego 
zbudowane jest codzienne ýycie kaýdego. Jest ona obowiàzkiem 
wobec Boga, siebie samego i rodziny, a takýe wobec 
spoùeczeñstwa i ludzkoúci, wobec przyszùych pokoleñ. Jan Paweù 
II napisaù: „Czùowiek powinien pracowaã zarówno ze wzglædu 
na nakaz Stwórcy, jak teý ze wzglædu na swoje wùasne 
czùowieczeñstwo, którego utrzymanie i rozwój domaga siæ 
pracy. Powinien czùowiek pracowaã ze wzglædu na bliênich, 
zwùaszcza ze wzglædu na swojà rodzinæ, ale takýe ze wzglædu na 
spoùeczeñstwo, do którego naleýy, na naród, którego jest 
czùonkiem, bædàc dziedzicem pracy pokoleñ, a zarazem 
wspóùtwórcà przyszùoúci tych, którzy po nim nastanà w kolei 
dziejów”.

Z Ksiægi Rodzaju dowiadujemy siæ, ýe Bóg stworzywszy 
czùowieka, poleciù mu, aby panowaù nad ziemià i czyniù jà sobie 
poddanà. Mamy, wiæc rozwijaã i dopeùniaã dzieùo Stwórcy, 
odsùaniajàc i pomnaýajàc zawarte w stworzeniu zasoby
i wartoúci. Przez pracæ jesteúmy podobni do Niego
i kontynuujemy Jego stwórcze dzieùo.

Praca jest, wiæc nie tylko obowiàzkiem, ale takýe powoùaniem. 
Daje moýliwoúã urzeczywistniania wùasnego czùowieczeñstwa. 

Jan Pawe³ II i Ewangelia pracy
„Praca jest dobrem czùowieka – dobrem jego 
czùowieczeñstwa - przez pracæ, bowiem 
czùowiek nie tylko przeksztaùca przyrodæ, 
dostosowuje jà do swoich potrzeb, ale takýe 
urzeczywistnia samego siebie jako czùowiek,
a takýe poniekàd bardziej staje siæ 
czùowiekiem.” Nie tylko wypeùnia ona ýycie 
czùowieka, ale równieý stanowi o jego 
wartoúci i sensie.

Chociaý wydaje siæ, ýe podejmowane 
dziaùania sùuýà pomnaýaniu róýnych dóbr, 
zwiækszaniu bogactwa i doskonaleniu 

moýliwoúci technicznych, to jednak ostatecznym celem kaýdej 
pracy pozostaje czùowiek. Jan Paweù II napisaù: „O ile prawdà 
jest, ýe czùowiek jest przeznaczony i powoùany do pracy, to 
jednak nade wszystko praca jest >dla czùowieka<, a nie czùowiek 
>dla pracy<”. Nie wolno, wiæc oceniaã czùowieka pod kàtem 
jego uýytecznoúci dla pracy, produktywnoúci. To praca ma byã 
uýyteczna dla czùowieka, pomagaã realizowaã jego potrzeby
w dziedzinie ducha i ciaùa.

Oprócz pracy, czùowiek potrzebuje odpoczynku. Takýe w tym 
winien naúladowaã Stwórcæ, który siódmego dnia odpoczywaù. 
Jak pisze Ojciec Úwiæty nie moýe byã tylko eksploatacji ludzkich 
siù w zewnætrznym dziaùaniu, konieczne jest pozostawienie 
„przestrzeni wewnætrznej, w której czùowiek stajàc siæ bardziej 
tym, kim z woli Boga stawaã siæ powinien, przygotowuje siæ do 
owego odpoczynku, jaki Pan gotuje swoim sùugom
i przyjacioùom”.

Praca przynosi radoúã, umoýliwia samorealizacjæ i rozwój, 
jednak jest ona nieodùàcznie zwiàzana równieý z „potem
i trudem”. Zdaniem Papieýa zapowiadajà one úmierã. 
Chrzeúcijanin przyjmuje je jako „moýliwoúã uczestniczenia
z miùoúcià w dziele, które Chrystus przyszedù wypeùniã. To 
dzieùo zbawienia dokonaùo siæ przez cierpienie i úmierã 
krzyýowà. Znoszàc trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem, 
czùowiek wspóùpracuje w pewien sposób z Synem Boýym
w odkupieniu ludzkoúci. Okazuje siæ prawdziwym uczniem 
Jezusa, kiedy na kaýdy dzieñ bierze krzyý dziaùalnoúci, do której 
zostaù powoùany.”

Jan Paweù II podkreúla, ýe w krzyýu-trudzie bierze poczàtek 
nowe dobro. „Poprzez trud – a nigdy bez niego” moýemy mieã 
udziaù w nowym ýyciu, w „nowym niebie i nowej ziemi”, które 
zapowiada i przynosi zmartwychwstanie Jezusa.

Jednakýe myúl o przyszùym ýyciu nie moýe osùabiaã 
zaangaýowania w „uprawianie tej ziemi”, wræcz przeciwnie 
pobudza ona do wiækszej aktywnoúci i zapobiegliwoúci. Tu 
bowiem wzrasta „ciaùo nowej rodziny ludzkiej”. I chociaý, czym 
innym jest postæp ziemski, to jednak dla Królestwa Boýego nie 
pozostaje on obojætny. Chrzeúcijanin winien o tym pamiætaã 
ùàczàc pracæ z modlitwà wedùug benedyktyñskiej reguùy „Ora et 
labora” (Módl siæ i pracuj) i starajàc siæ „przepoiã úwiat duchem 
Chrystusa, aby pomagaã sobie w bardziej úwiætym ýyciu”.

Sàdzæ, ýe piæknie streszcza najwaýniejsze myúli Encykliki 
Ojca Úwiætego fragment wiersza pt. „Praca – radoúã tworzenia” 
puùawskiego poety Andrzeja Ruszkowskiego:

Bo jak Stwórca powoùaù ptaka do latania
kreta do rycia, rybæ do pùywania – tak czùowieka do pracy,
do czynu, do twórczoúci,
która daje sens ýyciu i peùniæ radoúci.

Lecz ten tylko úwiat ziemski doskonaliã moýe,
kto pragnie peùniã plany nie swoje, lecz Boýe.
Wtedy Bóg daje úwiatùo i pomnaýa siùy
i sam wiedzie twà rækæ aý po próg mogiùy.
A potem w swoim raju da ci wieczne ýycie,
w úwiecie, którego ziemskie jest bladym odbiciem.

Anna Kaczmarska
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Jednym z najwaýniejszych celów, jakie postawiùo sobie 
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara 
Koñskowolska”, jest organizacja w Koñskowoli muzeum,
w którym prezentowane byùyby niezwykùe pamiàtki kultury 
materialnej, którymi powinniúmy siæ szczyciã.

W tym roku zostanie opracowana i przedstawiona do 
konsultacji koncepcja muzeum, idàca w kierunku 
zaoferowania zintegrowanego regionalnego produktu 
turystycznego: planowane jest poùàczenie oferty edukacyjnej 
(prezentacja historii, zabytków) oraz oferty rekreacyjnej 
(zapewnienie moýliwoúci wypoczynku w obræbie 
zabytkowego ukùadu miejskiego).

Oferta edukacyjna w pierwszym okresie bædzie 
nakierowana na przedstawienie:

- Organizacji oraz znaczenia miast prywatnych
w XVI-XIX w. na przykùadzie Koñskowoli oraz tzw. klucza 
koñskowolsko-puùawskiego.

- Sztuki baroku ze szczególnym uwzglædnieniem znaczenia 
pràdu kontrreformacyjnego w procesie formowania kultury 
stanu szlacheckiego.

- Ludzi Oúwiecenia zwiàzanych z Koñskowolà: Izabeli 
Czartoryskiej, Franciszka Dionizego Kniaênina, Grzegorza 
Piramowicza, Franciszka Zabùockiego, Generaùa Józefa 
Orùowskiego, Wùadysùawa Oleszczyñskiego i innych.
W chwili obecnej dysponujemy szeregiem autografów 
(listów, ordynacji, przywilejów) oraz innych úladów 
materialnych zwiàzanych ze wskazanymi wyýej 
osobistoúciami, úwiadczàcych o ich wpùywie na ýycie 
gospodarcze, kulturalne i spoùeczne I Rzeczypospolitej.

Muzeum regionalne opieraã siæ bædzie na istniejàcych 
zabytkach nieruchomych (dwór-kamienica Tæczyñskich, 
koúcióù farny z uwzglædnieniem krypt oraz jedynego znanego 
w Polsce sarkofagu z przedstawieniem zmarùego w formie 
transi, koúcióù szpitalny z oratorium dekorowanym 
unikatowymi freskami z pocz. XVII w., cmentarz 

Rozpoczynaj¹ siê prace nad koncepcj¹ Muzeum w Koñskowoli
ewangelicko-augsuburski, ratusz miejski z 1775 r.) oraz 
ruchomych, w tym szczególnie bogatego ksiægozbioru z XVI-
XVIII wieku, dokumentów zwiàzanych z osobistoúciami 
ýycia publicznego I Rzeczypospolitej, elementów ozdobnej 
kamieniarki, pochodzàcej tak z dworu Tæczyñskich, jak
i obydwu úwiàtyñ, szlacheckich szat grobowych z przeùomu 
XVII/XVIII w. oraz zbioru szat liturgicznych.

W paêdzierniku 2005 r. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego „Fara Koñskowolska” zwróciùo siæ do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z proúbà, by zabytki 
ruchome, które zostanà odkryte w czasie nadzorów 
archeologicznych w toku prowadzonych przez Gminæ 
Koñskowola inwestycji, zostaùy przekazane Towarzystwu 
„Fara Koñskowolska” jako eksponaty tworzonego muzeum.

Zwracamy siæ z proúbà o zgùaszanie uwag i propozycji 
dotyczàcych organizowanego muzeum. Uwagi moýna 
przekazywaã na piúmie w kancelarii parafialnej.

Zwracamy z siæ z apelem o informowanie o zabytkach, 
które mogùyby byã prezentowane w muzeum. Osoby, które 
sà wùaúcicielami lub dysponentami takich zabytków, 
wyraýajàce wolæ UÝYCZENIA ich organizowanemu 
muzeum, prosimy o kontakt celem podpisania umowy 
uýyczenia,  okreúlajàcej  warunki  wspóùpracy.  
Podpisywane umowy bædà gwarantowaùy ochronæ 
wùasnoúci i posiadania zabytków przez osoby uýyczajàce.

Prosimy osoby, posiadajàce zdjæcia, prezentujàce dawny 
wyglàd Koñskowoli oraz miejscowoúci z terenu gminy
i parafii Koñskowola o kontakt z kancelarià parafialnà. 
Zdjæcia takie bædziemy chcieli kopiowaã i wystawiã
w tworzonym muzeum.

Zarzàd

Wedùug polskiego prawa oúwiatowego obowiàzkowi 
szkolnemu, a póêniej obowiàzkowi nauki, podlegajà wszyscy 
miædzy 6 a 18 rokiem ýycia. Wobec tego przymusowe jest 
wiæc nie tylko uczæszczanie dziecka na zajæcia do szkoùy 
podstawowej i gimnazjum (za co odpowiadajà jego rodzice), 
ale równieý kontynuowanie nauki po ukoñczeniu gimnazjum. 
Dopiero bowiem uzyskanie úwiadectwa ukoñczenia szkoùy 
ponadgimnazjalnej daje mùodemu czùowiekowi kwalifikacje 
do wykonywania wyuczonego zawodu lub moýliwoúã 
zdobycia wyýszego wyksztaùcenia.

Co roku o tej wùaúnie porze, uczniowi klas III gimnazjów, 
podejmujà decyzjæ - co dalej. Warunkiem koniecznym do 
kontynuowania nauki jest uzyskanie úwiadectwa ukoñczenia 
gimnazjum, przystàpienie i ukoñczenie egzaminu 
gimnazjalnego oraz speùnienie dodatkowych wymagañ 
okreúlonych przez Kuratorium Oúwiaty.

W bieýàcym roku szkolnym rekrutacja do szkóù 
ponadgimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego 
odbywaã siæ bædzie na 2 sposoby: metodà tradycyjnà
i elektronicznà. Gimnazjum w Koñskowoli, podobnie jak 
wiækszoúã gimnazjów z powiatu puùawskiego, objæte jest 
systemem naboru elektronicznego (tak samo jak gimnazja
w Lublinie, Biaùej Podlaskiej, powiecie wùodawskim
i biùgorajskim). Scentralizowany nabór elektroniczny 
pozwala m.in. na: - moýliwoúã zapoznania siæ uczniów drogà 

Na drodze do szkól ponadgimnazjalnych
elektronicznà z ofertami szkóù z powiatu i województwa; - 
drukowanie w macierzystym gimnazjum podañ z wybranymi 
szkoùami (tzw. deklaracji wyboru); - w swoim gimnazjum
(a nawet we wùasnym domu) uczeñ bædzie mógù sprawdziã 
wyniki rekrutacji, a takýe to, w których szkoùach i klasach 
zostaùy jeszcze wolne miejsca.

W systemie elektronicznego naboru kaýdy uczeñ III klasy 
bædzie mieã konto, na którym znajdà siæ jego dane osobowe, 
teleadresowe, wyniki klasyfikacji na zakoñczenie gimnazjum 
i egzaminu gimnazjalnego oraz sukcesy sportowe, naukowe
i artystyczne. Na koncie zapisane bædà równieý szkoùy i klasy, 
które uczeñ wybierze dla siebie, a po zakoñczeniu rekrutacji 
(na poczàtku lipca) pojawi siæ tu informacja, czy i do jakiej 
szkoùy absolwent gimnazjum zostaù przyjæty.

Uczniowie, którzy zechcà kontynuowaã naukæ w szkole nie 
objætej systemem elektronicznym bædà musieli osobiúcie udaã 
siæ  do tej szkoùy, wypeùniã stosowne dokumenty i dostarczyã 
kopie úwiadectw.

Przed uczniami, rodzicami, ale takýe wychowawcami
i nauczycielami gimnazjów czas wytæýonej pracy i trudnych 
wyborów. Waýne jest, by podjæte decyzje byùy dobrze 
przemyúlane, czyli stanowiùy „zùoty úrodek” miædzy 
marzeniami i ambicjami a moýliwoúciami i rzeczywistoúcià.

Robert Polak
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Powitanie

Po¿egnanie

Kto sadzi ogród, sadzi szczæúcie. Jeúli chcesz byã szczæúliwy 
przez caùe ýycie, zasadê ogród

Przysùowie chiñskie
Aby ogród byù piækny i nie sprawiaù uciàýliwoúci w jego 

prowadzeniu, naleýy dokonaã przed posadzeniem roúlin kilka 
podstawowych zabiegów.

Przygotowanie terenu i gleby
Wiækszoúã gatunków drzew i krzewów nie ma specjalnych 

wymagañ, co do gleby.
Dobrze rosnà na kaýdej byle dostatecznie wilgotnej. Czæsto 

ogród zakùadamy na terenie, na którym byùy prowadzone prace 
budowlane. Dlatego naleýy dokùadnie usunàã wszelkie 
pozostaùoúci – gruz, kamienie, resztki zaprawy murarskiej itd., 
oraz chwasty trwaùe jak powój, perz, ostroýeñ (oset), skrzyp, 
mlecz i inne. Zaniedbanie tej czynnoúci jest bardzo trudne do 
wykonania po posadzeniu roúlin. Chwasty trwaùe najlepiej 
usunàã mechanicznie gùæboko przekopujàc glebæ i dokùadnie je 
wybierajàc. Moýna równieý zwalczyã je chemicznie stosujàc 
oprysk na 3-6 tygodni przed sadzeniem roúlin, dolistnym, 
systemicznym preparatem np. Roundup. Jest oczywiste, ýe 
przed sadzeniem naleýy zakoñczyã wszelkie prace budowlano- 
ziemne (instalacje wodno- kanalizacyjne, drogowe itd.). Gleby 
mniej ýyzne moýna poprawiã dodajàc piasku, kompostu do 
gliniastej zwiæzùej, a gliny, kompostu, torfu do piaszczystej
i dokùadnie wymieszaã z ziemià macierzystà. Jest to zabieg 
doúã kosztowny. Na wszystkich glebach zastosowanie dobrze 
rozùoýonego obornika, kompostu, jest wskazane. Zawsze 
konieczne jest gùæbokie zaoranie lub przekopanie ziemi.

Gdy chcemy mieã w naszym ogrodzie roúliny kwaúnolubne, 
a gleba macierzysta nie odpowiada wymogom tych roúlin, 
moýemy przygotowaã przydatnà dla nich ziemiæ o pH 3,5-5 
(róýaneczniki, wrzosy, azalie, wrzoúce). Wybieramy czæúã 
ziemi do 40-60 cm gùæbokoúci i odpowiedniej szerokoúci, 
zaleýnie od gatunku i iloúci wysadzonych roúlin w tym miejscu. 
Wybranà ziemiæ uzupeùniamy kwaúnym (wysokim) torfem, lub 
ziemià leúnà ze stanowisk wrzosowych, mieszajàc z glebà 
macierzystà. Torf dajemy w takiej iloúci, aby uzyskaã 
odpowiednie pH.

Sadzenie roúlin
* Sadzenie z goùym korzeniem
Roúliny z goùym korzeniem (bez bryùy ziemi) wysadzamy 

jesienià lub wczesnà wiosnà, moýliwie jeszcze w stanie 
„uúpionym”. W czasie transportu i sadzenia, naleýy zwróciã 
szczególnà uwagæ, aby nie przesuszyã korzeni. Korzenie zbyt 
dùugie przyciàã na okoùo 20 cm. Przed sadzeniem roúliny 
wskazane jest moczyã kilka godzin w wodzie. Wykopaã doùek 
tak duýy, aby moýna byùo swobodnie rozùoýyã korzenie (nie 
zawijaã), zasypaã wilgotnà, ýyznà, pulchnà ziemià, lekko 
potrzàsajàc roúlinà, w celu wypeùnienia przestrzeni miædzy 
korzeniami, nastæpnie silnie ucisnàã (najlepiej obcasem buta). 
Sadziã tak gùæboko jak rosùa w szkóùce lub nieco gùæbiej.

* Sadzenie z bryùà ziemi
Roúliny z bryùà ziemi (iglaste, zimozielone i duýe 

egzemplarze) sadzimy jesienià lub wiosnà w stanie spoczynku. 
Warunkiem przyjæcia siæ roúliny jest to, aby bryùa byùa dobrze 
przeroúniæta drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna, 
niepokruszona, proporcjonalna do wielkoúci roúliny. Roúlinæ
z bryùà zabezpieczonà jutowà tkaninà lub i siatkà drucianà, 
wysadzamy nie usuwajàc jej. Wykopany dóù, który powinien 
byã znacznie wiækszy niý bryùa zasypujemy ýyznà ziemià
i uciskamy. Silnie uciskamy ziemiæ wokóù bryùy a nie bryùæ. 
Jeúli pozwalajà na to warunki wskazane jest obfite podlanie 
(zalanie) wodà w celu dobrego kontaktu bryùy korzeniowej
z glebà. Szczególnie waýne jest to w wypadku uszkodzenia 
bryùy korzeniowej w czasie transportu lub sadzenia. Zmniejsza 
siæ przez to ryzyko nie przyjæcia siæ roúliny.

* Sadzenie z pojemników
Roúliny uprawiane w pojemnikach moýna wysadzaã przez 

caùy rok, za wyjàtkiem, gdy gleba jest zmarzniæta. Przed 
sadzeniem naleýy wstawiã roúliny z pojemnikami 
(doniczkami) na kilka minut do wody lub obficie podlaã w celu 
dobrego nasiàkniæcia bryùy. Jeýeli po zdjæciu pojemnika na 
powierzchni bryùy korzenie tworzà gæstà, splàtanà, zbità siatkæ, 
naleýy je delikatnie poprzecinaã i rozluêniã. Po posadzeniu 
dobrze jest roúliny obficie podlaã. Szczególnie waýne jest to
w okresie letnim, kiedy roúliny sà w peùni wegetacji. Dla 
uùatwienia podlewania wskazane jest uformowanie z ziemi 
wokóù roúliny maùego wgùæbienia (misy), co zapobiegnie 
rozpùywaniu siæ wody.

Podlewanie
Podlewanie zarówno úwieýo posadzonych roúlin jak i dùuýej 

rosnàcych lepiej dokonywaã rzadziej a obficie. Dawka wody 
winna byã tak duýa, aby nawilýyùa warstwæ gleby na gùæbokoúã, 
co najmniej na 50 cm, poniewaý korzenie roúlin siægajà doúã 
gùæboko, i tylko wtedy bædà mogùy z niej skorzystaã. Czæste 
podlewanie zwilýajàce cienkà warstwæ gleby, która szybko 
wysycha jest dla roúlin bezuýyteczne. Podlewania moýna 
dokonaã róýnego rodzaju zraszaczami, linià kropkujàcà, 
umieszczonà pùytko pod powierzchnia úcióùki, (aby nie byùa 
widoczna), a w wypadku maùych iloúci roúlin konewkà.
W wypadku braku opadów jesienià poýàdane jest obfite 
podlanie roúlin zimozielonych (przed zamarzniæciem gleby). 
Przy braku dostatecznej iloúci wody w glebie roúliny ùatwiej 
przemarzajà, a na przedwioúniu przy silnej operacji sùonecznej 
– usychajà.

Nawoýenie
Przy sadzeniu nie naleýy dawaã do doùka obornika, ani 

ýadnych nawozów mineralnych. Wysoka koncentracja soli 
mineralnych moýe uszkodziã korzenie jak równieý „nie 
zmusza” roúliny do „szukania” pokarmów w szerszym 
otoczeniu. Roúliny wysadzone jesienià, nawozimy wiosnà po 
ruszeniu z wegetacjà (kwiecieñ- maj). Wysadzone wiosnà 
nawozimy po 6-8 tygodniach stosujàc poùowæ zalecanej dawki. 
Roczna dawka nawozu wieloskùadnikowego (np. Azofoska) 
wynosi okoùo 30 g/m2, zastosowana w 2-3 terminach. Ostatnie 
nawoýenie winno byã dokonane do koñca czerwca. Bardzo 
dobrymi i wygodnymi sà nawozy o przedùuýonym dziaùaniu.
Z zastosowanego nawozu na wiosnæ, stopniowo uwalniajà siæ 
skùadniki pokarmowe, w caùym okresie wegetacji. Nawóz 
rozsypujemy, co najmniej tak szeroko jak siægajà gaùæzie 
roúliny. Korzenie siægajà do trzech razy dalej niý korona. 
Rozsypywanie nawozu tuý przy nasadzie roúlin jest maùo 
skuteczne, a czæsto wræcz szkodliwe. Zastosowany nawóz 
naleýy pùytko zmieszaã z ziemi¹ lub teren podlaã.

Úcióùkowanie
Do úcióùkowania najlepiej nadaje siæ kora z drzew iglastych, 

lub zræbki drzewne (rozdrobnione gaùæzie i drewno). 
Úcióùkowanie ma na celu ograniczenie wysychania gleby, 
utrudnienie rozwojowi chwastów, zmniejszenie nagrzewania 
siæ gleby (latem), zabezpieczenie korzeni przed 
przemarzniæciem. Powoli rozkùadajàc siæ dostarcza próchnicy, 
uùatwia pielægnacjæ roúlin, poprawia estetykæ ogrodu. Gruboúã 
úcióùki winna wynosiã okoùo  5 cm i posiadaã w miaræ grubà, 
ale jednolità frakcjæ. „Poprószenie” úcióùkà nie daje 
spodziewanych efektów – ùatwo jà wywiewa wiatr i spùukuje 
silny opad deszczu. Úcióùkowanie wskazane jest dokonaã zaraz 
po posadzeniu roúlin i w miaræ upùywu czasu i potrzeb 
uzupeùniaã. 

W nastæpnym numerze „Echa” omówiæ ciæcie i formowanie 
roúlin.

Lucjan Kurowski

Piêkny ogród 
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Potrzeba powstania straýy w Koñskowoli istniaùa jeszcze za 
czasów zaborów. Zaborcy rosyjscy, póêniej austriaccy, nie 
godzili siæ na powoùanie organizacji, sùusznie dopatrujàc siæ 
motywów patriotycznych, które byùy ksztaùtowane przez wieki 
przez kolejnych wùaúcicieli miasta: Koniñskich, Tæczyñskich, 
Zbaraskich, Lubomirskich, Sieniawskich czy Czartoryskich. 
Okres rozbiorów przyniósù równieý owoce patriotyczne.

Tu swojà dziaùalnoúã prowadzili: Grzegorz Piramowicz, 
Franciszek Zabùocki, Franciszek Kniaênin oraz wielu innych 
wielkich Polaków. Na tym gruncie, w wielkiej úwiadomoúci, 
rodziùa siæ Ogniowa Ochotnicza Straý.

Wedùug ýyjàcych w tamtych latach, poczàtki straýy siægajà 
1918 roku.

Jednak dopiero caùkowita pewnoúã w odzyskanie wolnoúci 
sprawiùa, ýe w 1920 roku zostaùa zarejestrowana Ogniowa 
Ochotnicza Straý. Poczàtki byùy bardzo trudne. Wyczerpany 
naród, zniszczony kraj – niewiele mogùy zaoferowaã straýackiej 
organizacji. W skùad powoùanego wówczas zarzàdu weszùy 
osoby, cieszàce siæ wielkim autorytetem:

ks. Antoni Ferenzewicz – prezes
Józef Mucha – naczelnik
Maciej Sikora – zastæpca prezesa
Ignacy Przygodzki – gospodarz
Welim Wolf – skarbnik
Stanisùaw Leszczyñski – zastæpca naczelnika
Andrzej Krasiñski – adiutant
Kazimiera Krzyczkowska – czùonek zarzàdu.
Przynaleýnoúã tych ludzi do organizacji dziaùaùa bardzo 

mobilizujàco na spoùeczeñstwo. Do akcji wùàczyli siæ 
rzemieúlnicy, kupcy, fabrykanci, którzy okazali siæ hojni. Dziæki 
temu szybko udaùo siæ zakupiã  niezbædny sprzæt poýarowy, a tym 

samym nie byùo potrzeby poýyczania sprzætu z Kurowa czy Sielc.
Juý w  1925 roku spoùeczeñstwo ufundowaùo organizacji 

sztandar. W dniu 9 sierpnia 1925 roku, niemal w pamiætnà 
rocznicæ zùoýenia przysiægi na wiernoúã cesarzowi, dziekan 
ksiàdz Antoni Ferenzewicz, prezes Straýy, poúwiæciù sztandar
w obecnoúci wszystkich mieszkañców oraz straýy z Sielc, 
Kurowa, Wùostowic, Puùaw. Uroczystoúã uúwietniùa orkiestra.

Okres  lat 20. i 30., poprzedniego wieku, to wielki rozkwit 
jednostki. Wybudowano szopæ na sprzæt. W owym czasie 
jednostka dysponowaùa dwoma sikawkami, kompletem wæýy, 
pràdownicami oraz wozem konnym. Do ciàgniæcia wozu, w razie 
potrzeby, pobliskie gospodarstwo rolne przeznaczaùo 2 pary koni 
i dwóch woêniców. W latach 30 wybudowano remizæ z salà 
teatralnà oraz scenà, w której organizowano imprezy 
krasomówcze, teatralne, spotkania i zabawy. Udaùo siæ pozyskaã 
odbiornik radiowy, telefunek oraz syrenæ.

Nadejúcie II wojny úwiatowej zastaùo straý w dobrej kondycji. 
Jednak powoùanie czæúci straýaków na front, jak teý póêniejsze 
dziaùania wojenne, zdziesiàtkowaùy straý personalnie niemal 
doszczætnie. Zostaù teý zniszczony budynek, a tym samym sprzæt. 
To postawiùo jednostkæ w trudnej sytuacji. Po zakoñczeniu wojny, 
dziæki staraniom czùonków straýy, pozyskano wysokowydajnà 
pompæ spalinowà o wydajnoúci 2600 l/min. Pompæ do poýarów 
ciàgnàù wówczas ciàgnik z gospodarstwa rolnego.

Dyscyplina oraz wielka ofiarnoúã straýaków zostaùa szybko 
zauwaýona, co w niedùugim czasie  owocowaùo przyznaniem 
samochodu bojowego Star 21, wyposaýonego w drabinæ, komplet 
wæýy, kabinæ na 6 osób, motopompæ oraz inne akcesoria.
W zamian wysokowydajna pompa zostaùa oddana do kopalni 
úlàskich w celu zamulania wyrobisk.

W roku 1958 straý przeniosùa swojà siedzibæ z ulicy 
Zakùadowej do czæúci budynku ratusza. Teren poprzedniej 
lokalizacji remizy, przeznaczono na potrzeby szkoùy.

Zmieniaùy siæ kolejne Zarzàdy, ambitna praca druhów 

,Wskrzeszajà màdrà wolnoúã, skracajà swywole
Ten to nieszczæsny nierzàd, to sejmów zrywanie
Kraj zgubiùo, úciàgnæùo obce panowanie,
Te zaborów, te srogich klæsk, naszych przyczynà,
I my sami byliúmy, nieszczæúã naszych winà!
Gnijàc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju,
Myúleliúmy o sobie, a nigdy o kraju,
Klæskami ojców, nowe plemiæ ostroýniejsze,
Wzgardziwszy zyski, byùo na caùoúã baczniejsze...
Te sùowa J. U. Niemcewicza pochodzàce z ,,Powrotu posùa” 

najlepiej oddajà narastajàce pod koniec XVIII wieku dàýenia do 
zmian. Przyczyniùy siæ bowiem w wiækszym stopniu niý 
przemówienia patriotów do utrzymania w sejmie nastrojów 
rewolucyjnych. Wprowadzenie reform nie byùo ùatwe. Od 
poùowy XVIII wieku, a szczególnie w okresie panowania króla 
Stanisùawa Augusta Poniatowskiego, trwaùa trudna praca nad 
ulepszeniem rzàdów krajem, nad podniesieniem z upadku 
gospodarki, kultury, a zwùaszcza oúwiaty. Sprzeciwiaùa siæ temu 
magnateria i czæúã zacofanej, nieúwiadomej niebezpieczeñstw 
szlachty; przeszkadzaùy reformom pañstwa obce. Nasilenie prac 
nad zmianami w pañstwie przypada na lata 1788-1792. Byùy to 
czasy obrad Sejmu Wielkiego, zwanego te¿ Czteroletnim. Sejm 
ten pracowaù pod przewodnictwem marszaùka Stanisùawa 
Maùachowskiego. Duýa grupa zasiadajàcych  w nim posùów 
dàýyùa do przeprowadzenia zmian. Czæúã z nich jednak broniùa 
dawnego ustroju, dlatego w sejmie rozgrywaùa siæ ostra walka. 
Spoúród posùów postæpowych najbardziej czynni byli ludzie 
skupieni wokóù Hugona Koùùàtaja. Na ich poglàdy oddziaùywaùy 

 85 lat OSP Koñskowola

zarówno wypadki we Francji, jak i postawa ludu Warszawy,
z którym utrzymywali úcisùy zwiàzek. Postæpowe idee patriotów 
rozpowszechniane byùy w pismach, ksiàýkach, gazetach, 
piosenkach, wierszach i sztukach teatralnych. Wielkà rolæ 
odegraùa Kuênica Koùùàtajowska - grupa dziaùaczy, pisarzy, 
dziennikarzy, którzy spotykali siæ w domu Koùùàtaja
i dyskutowali nad tym, jakie reformy powinien przeprowadziã 
sejm. Opinia ludnoúci i zdecydowana wola posùów patriotów 
doprowadziùy do tego, ýe sejm podjàù decyzjæ o zwiækszeniu 
liczby wojska, o pobieraniu na ten cel podatków oraz przyznaù 
prawa mieszczanom.

Ukoronowaniem walki o reformæ pañstwa byùo uchwalenie 
Konstytucji 3 maja 1791 roku, gdy zwolennicy zmian zdoùali 
pokonaã opór przeciwników. Konstytucja 3 maja zniosùa róýnicæ 
pomiædzy Koronà i Litwà. Wùadzæ ustawodawczà przekazaùa 
sejmowi, w którym zniesiono liberum veto i osùabiono wpùywy 
magnatów. Kierowanie pañstwem powierzono królowi i jego 
ministrom tworzàcym rzàd zwany Straýà Praw. Zniesiono wolnà 
elekcjæ, a chùopom przyznano opiekæ ze strony pañstwa.

Chociaý postanowienia Konstytucji 3 maja zostaùy szybko 
uniewaýnione, znaczenie jej byùo ogromne. Ukazaùa, ýe Polacy 
potrafià rzàdziã swym krajem, ýe Polska ginæùa nie z powodu 
nieumiejætnoúci rzàdzenia, ale na skutek grabieýczej polityki 
sàsiadów i zdrady czæúci moýnych. Konstytucja obudziùa
w narodzie polskim trwaùe dàýenie do wolnoúci. Byùa ona drugim 
na úwiecie zbiorem praw i zasad rzàdzenia pañstwem. Dlatego 
Konstytucja 3 maja jest waýnym wkùadem Polski w rozwój 
kultury wszystkich narodów úwiata.

Dziú, po upùywie 215 lat, nadal brzmià gùoúnym echem sùowa 
Hugona Koùùàtaja- wspóùautora Konstytucji 3 maja: ,, Paúã moýe
i naród wielki, zniszczeã – tylko nikczemny”.

Teresa Goùawska, Agnieszka Smæt

Konstytucja 3 Maja
– czynnik rozwoju narodów
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przynosiùa efekty. Jednostka byùa widoczna na imprezach 
sportowych, kulturalnych oraz innych. Organizacja zawodów 
poýarniczych postawiaùa naszà OSP w szeregu jednostek 
najwyýej klasyfikowanych, a tym samym reprezentujàcych 
powiat puùawski na zawodach wojewódzkich. Naleýy pamiætaã, 
iý w tym okresie prezesem zostaù Józef Sikora, który odmùodziù 
straý poprzez wprowadzenie nowych, mùodych druhów. To za 
jego kadencji Koñskowola miaùa najwiækszy bojowy samochód
o pojemnoúci 5500 litrów wody. Zasùugi prezesa zaowocowaùy, 
zostaù on czùonkiem Zarzàdu Gùównego OSP. Kolejne lata to lata 
pracy przy remizie, starañ o sprzæt. Jubileusz 45-lecia OSP 
obchodzony byù w atmosferze umiarkowanego optymizmu. 
Zostaù ufundowany nowy sztandar - z orùem w koronie.

Lata 1970 – 1975 to okres przyjæcia wielu mùodych druhów- 
niejednokrotnie nieletnich. Mùodzi bardzo szybko odnaleêli siæ
w organizacji, bioràc czynny udziaù w ýyciu straýy. W tym czasie 
zostaù przyznany naszej OSP nowy samochód bojowy STAR 25 
GBAM – byù to drugi samochód tej klasy po straýy w Puùawach. 
Zostaù zmieniony teý drugi samochód STAR 21, na lekki 
samochód gaúniczy typu ̄ UK GLM.

We wspomnianym okresie odnotowano wiele duýych poýarów, 
miædzy innymi w: Baranowie, Wùostowicach, Osinach, Sielcach 
oraz poýary lasów, jak teý czæste powodzie i przerwanie waùów na 
Wiúle. We wszystkich tych zagroýeniach straýacy z Koñskowoli 
brali ofiarny udziaù.

W latach 80-tych obserwowano kolejny nabór mùodych ludzi. 
Jednostka liczyùa wtedy 40 czùonków. Wysokie miejsca, 
zajmowane na zawodach sportowo-poýarniczych, postawiùy 

Koñskowolæ na czoùowym miejscu w powiecie. W dowód 
uznania Komenda Pañstwowa Straýy Poýarnej w Puùawach 
przyznaùa samochód terenowy o napædzie dwuosiowym STAR 
244 tupu GBA.

Istotà lat 80 –tych byùo odnalezienie zaginionego sztandaru
z 1925 roku. Dziæki staraniom druhów odzyskany sztandar 
postanowiono poddaã renowacji, by w koñcu 1990 roku 
ponownie go poúwiæciã.

Ostatnie lata úwiadczà o wielkiej popularnoúci i dyscyplinie
w straýy, dowodem czego jest utworzenie Mùodzieýowych 
Druýyn Poýarniczych.

Dbaùoúã o powierzony majàtek, jak równieý udziaù w akcjach 
ratowniczych, przyniosùy wyróýnienie w postaci wùàczenia
w dniu 14.02.2000 roku jednostki do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaúniczego.

Zmieniajàce siæ kolejno Zarzàdy OSP wnosiùy do jednostki 
wymierne efekty.

Na dzieñ dzisiejszy jednostka OSP w Koñskowoli liczy 60 
czùonków. Jubileusz 85-lecia obchodzimy w roku pozyskania 
nowoczesnego samochodu bojowego STAR/MAN – 220 GBA.

Wszystkim byùym, jak teý obecnym straýakom, dziækujemy za 
wkùad pracy w rozwój jednostki. Pragniemy podziækowaã teý 
tym, którzy wydatnie przyczynili siæ do zakupu nowego 
samochodu.

Jednoczeúnie ýyczymy sobie i spoùeczeñstwu, aby nasz nowy 
nabytek nie musiaù czæsto wyjeýdýaã do akcji ratowniczo- 
gaúniczych.

Zarzàd

Rok 1927. Druhowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Koñskowoli przed dawnym budynkiem remizy.

W pierwszym rzêdzie od do³u, od lewej siedz¹: Krasiñski Andrzej, Piekarski Franciszek, Krzyczkowska Kazimiera, A³asa Franciszek, Welim Wolf, Zió³ek Stanis³aw.

W drugim rzêdzie od lewej: Nogalski W³adys³aw, Rede W³adys³aw, Gawroñski Józef, ???, Sykut Jan, Zió³ek Jan, Kolka Antoni, ???, Birnbach …

W trzecim rzêdzie od lewej: Majcher Piotr, Ró¿alski Józef, Lipnicki Jan, Zió³ek Franciszek, ??? , ???.
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W ramach pedagogizacji rodziców Koùo Teatralne naszego 
Gimnazjum zaprezentowaùo w trakcie ostatniego zebrania
tj. 10 kwietnia b.r. widowisko pt. „Rodzice kochajcie nas !” .

Program ten byù doúã nietypowym woùaniem o miùoúã
w rodzinnych relacjach, a takýe swoistà próbà odpowiedzi na bardzo 
trudne i wciàý aktualne pytania dotyczàce wychowania.

Spektakl rozpoczæùo wymowne oskarýenie statystycznych 
rodziców o to, ýe w pogoni za karierà i pieniædzmi nie majà czasu dla 
wùasnych dzieci. Po pracy  przychodzà zmæczeni i chcà mieã tylko 
spokój.  A wùaúnie te dzieci zaniedbane uczuciowo,
a dysponujàce czæsto duýym kieszonkowym, najczæúciej popadajà
w naùogi, siægajà po narkotyki itp. Nie moýna teý przemilczeã braku 
zrozumienia w statystycznych rodzinach. W wielu domach doroúli 
sobie jedynie przyznajà patent na nieomylnoúã, czæsto wiele 
wymagajà od swoich dzieci, ale nie zawsze sà wzorem do 
naúladowania. Skutkiem tego mùode pokolenie jest zamkniæte
w sobie i nieufne.

Kolejne sceny pokazywaùy czasami bardzo drastyczne skutki 
zagubienia dorastajàcej mùodzieýy pozostawionej samej sobie. 
Przedstawienie miaùo pomóc zrozumieã postæpowanie nieletnich
i wyjaúniã przyczyny desperackich kroków, na jakie decydujà siæ
w obliczu przerastajàcych ich trudnoúci. Wymowa wiækszoúci 
zaprezentowanych scen mogùa  wydawaã siæ przygnæbiajàca
i tragiczna. Mùodzi bohaterowie ginà. Czasami ich úmierã pociàga za 
sobà inne tragedie. Z pewnoúcià wielu widzów, oglàdajàc 
przedstawienie, miaùo okazjæ zadaã sobie  pytanie o to, dlaczego 
najczæúciej nie wiemy i nie widzimy, co robià nasze dzieci?
O niektórych sprawach dowiadujemy siæ przecieý ostatni. 
Dorastajàcy ludzie najbardziej potrzebujà màdrej miùoúci 
najbliýszych sobie osób – przede wszystkim rodziców.

Spektakl ma jednak wymowæ optymistycznà – koñczy go scena 
rodzinnego szczæúcia. Oto wspaniaùa rodzina úwiætuje swój jubileusz 
– dwudziestà rocznicæ úlubu. Padajà miùe i ciepùe sùowa. Ze sceny tej 
jasno wynika, ýe to wùaúnie rodzina jest pierwszà szkoùà ýycia. To
w niej dziecko uczy siæ szacunku wobec innych, odpowiedzialnego 
wywiàzywania siæ z obowiàzków i skùadanych obietnic. Ýyczàc 
wszystkim rodzicom jak najwiæcej okazji do radosnego úwiætowania 
i  chwil, kiedy sùyszà od dzieci tylko ýyczliwe i peùne wdziæcznoúci 
sùowa, mamy nadziejæ, ýe ta spektakularna forma przekazu byùa dla 
wszystkich widzów bardziej czytelna niý najdùuýszy referat napisany 
przez „tægie gùowy”.

Przy tej okazji skùadamy równieý serdeczne podziækowania pani 
dyrektor Boýennie Furtak oraz pracownikom Gminnego Oúrodka 
Kultury w Koñskowoli za ýyczliwe przyjæcie i moýliwoúã 
korzystania z sali widowiskowej, a pani Maùgorzacie Stalæga za 
pomoc i oprawæ muzycznà widowiska.

Opiekunowie Koùa Teatralnego

Agnieszka Franczak-Paã i Iwona Stefanek

Kaýdego roku, 22 kwietnia, obchodzony jest Dzieñ Ziemi. Celem 
obchodów jest propagowanie idei ochrony przyrody oraz zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na problemy degradacji úrodowiska, 
zarówno w skali lokalnej jak i caùego globu.

Mùodzieý naszego gimnazjum równieý przyùàczyùa siæ do 
obchodów Dnia Ziemi, organizujàc m.in. IV Mùodzieýowà Sesjæ 
Naukowà, przygotowanà przez uczniów klas drugich i trzecich. 
Odbyùa siæ 24.04.2006 r. W tym roku przebiegaùa pod hasùem „Czy 
wiesz – co i dlaczego jesz?” W sesji uczestniczyùy dwuosobowe 
delegacje z poszczególnych klas, a takýe zaproszeni goúcie: 
przewodniczàca Rady Gminy p.Maùgorzata Szpyra, wójt Gminy 
Koñskowola p.Stanisùaw Goùæbiowski, dyrektor GOK p.Boýenna 
Furtak, przedstawiciel BOÚ w Puùawach p. Mariusz Majkutewicz, 
dyrektor Zespoùu Szkóù p.Beata Antolak oraz redaktor Tygodnika 
Powiúla p.Anna Filipowska.

Mùodzieý w swoich wystàpieniach przedstawiùa w przystæpny 
sposób wiadomoúci dotyczàce gùównych skùadników ýywnoúci – ich 
wystæpowania i roli w organizmie. Nie zabrakùo teý doúwiadczeñ. 
Uczniowie wykrywali skùad pierwiastkowy produktów 
spoýywczych, a takýe pokazali sposoby wykrywania glukozy, biaùka 
i skrobi. Przedstawili piramidæ zdrowego ýywienia. Nastæpnie 
omówili wpùyw niektórych substancji na organizm czùowieka. 
Zwrócili uwagæ na alkohol, nikotynæ, metale úmierci, konserwanty, 
barwniki, wzmacniacze smaku. Wykazali doúwiadczalnie, co dzieje 
siæ z biaùkiem pod wpùywem alkoholu. Przygotowujàcy sesjæ 
uczniowie sami wykonali i zaprezentowali surówki z owoców, 
marchwi i kwaszonej kapusty, wskazujàc na ich walory zdrowotne.

Ostatnià czæúcià sesji byù konkurs. Przedstawiciele klas
w dwuosobowych grupach odpowiadali na pytania, uzupeùniali 
tabelkæ, rozwiàzywali krzyýówkæ i ukùadali wiersz dotyczàcy 
zdrowego odýywiania.

Byliúmy mile zaskoczeni przez panià Maùgorzatæ Szpyræ, która 
równieý napisaùa wierszyk i odczytaùa go zebranym, za co otrzymaùa 
brawa.
W konkurencjach zwyciæýyli:
w grupie klas pierwszych – I b: Olga Kozak i Magda Kruk
w grupie klas drugich – II e: Agnieszka Seroka i Leszek Sadurski
w grupie klas trzecich – III b: Karolina Pawelec i Katarzyna Sykut

Zwyciæzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Wszyscy zostali 
poczæstowani zdrowà ýywnoúcià – owocami. Pani Maùgorzata 
Szpyra dla wszystkich przyniosùa sùodkà niespodziankæ.

Mùodzieý przygotowujàca sesjæ równieý otrzymaùa upominki. 
Sponsorem nagród byù Urzàd Gminy w Koñskowoli. Serdecznie 
dziækujemy.

Mamy nadziejæ, ýe po wysùuchaniu wiadomoúci i obejrzeniu 
doúwiadczeñ uczestnicy sesji poznali receptæ na dùugie i zdrowe 
ýycie. Uwaýamy, ýe udziaù w sesji przyczyni siæ do ksztaùtowania 
podstawowych nawyków odpowiedniego doboru ýywnoúci, 
propagowania postaw ekologicznych, pogùæbi i utrwali wiedzæ
z róýnych przedmiotów.

Maùgorzata Matraszek i Joanna Kopiñska

RODZICE KOCHAJCIE NAS !
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Cornelia- ksiê¿niczka czarownic
Czæúã druga pt. „Pierwsze kùopoty”
Cornelia zatrzymaùa siæ przed drzwiami dziwnego budynku. Po 

uchyleniu drzwi w caùym sklepie rozlegù siæ dêwiæk dzwoneczków 
powieszonych tuý nad nimi. Sklep ozdobiony byù przeróýnymi 
rzeczami: róýnej wielkoúci lusterkami, muszelkami, obrazkami, 
wstàýkami… Sklepikarz, zobaczywszy kolejnego klienta, odezwaù siæ 
do dziewczynki tymi sùowy:

- Dzieñ doberek! Witam kolejnego klienta!
- Raczej kolejnà klientkæ, proszæ pana.
- Ooo...temperamencik to siæ ma. A wiæc witam mojà kolejnà 

klientkæ, Corneliæ Collin, o ile siæ nie mylæ. I niech zgadnæ...  
Potrzebujesz przyborów do czarowania.

- Tak, wùaúnie po to tu przyszùam. Potrzebujæ najpierw pelerynæ. 
Tylko musi byã ciemna. Najlepiej czarna albo granatowa. - Nie ma 
sprawy, bædzie czarna. Dam ci tæ pelerynæ za...niech no 
pomyúlæ...szyderczy úmiech czarownicy.

- Moýe byã!
- A wiæc stoi. Peleryna za úmiech.
I sklepikarz zaczàù wybijaã na bardzo starej kasie fiskalnej 

poszczególne zakupy Cornelii. Za pelerynæ - szyderczy úmiech, za 
róýdýkæ- krzywy siódmy zàb, za magicznà kulæ- pieprzyk koùo ust, za 
maùego smoka Hucu (czyt. Huku)- kosmyk we wùosach, a za 
najnowszy model miotùy - delikatnà chrypkæ.

- To chyba  byùoby tyle. Jak widzisz, zakupy nie sà aý tak straszne, 
jak sobie  wyobraýaùaú. Czy potrzebujesz czegoú jeszcze Cornelio? - 
zapytaù grzecznie sklepikarz.

- Nie, juý wszystko mam.
- Czy jesteú tego pewna? A co powiesz o tiarze?
- Ach tak! Jeszcze tiara. - Tiaræ dam ci gratis za zakupy, które  u mnie 

zrobiùaú.
Cornelia zabraùa wszystko i postanowiùa siæ poýegnaã:
- Muszæ juý iúã, ale mam jeszcze jedno pytanie. Skàd pan wiedziaù 

jak mam na imiæ?
- Ta kula, jakà u mnie kupiùaú wszystko mi o tobie powiedziaùa. 

Wiem, jaka jest twoja przyszùoúã i przeszùoúã. Znam twoje uczucia.
I chcæ daã ci jeszcze jednà, bardzo potrzebnà rzecz.

Sklepikarz podaù dziewczynce niewielkà sakiewkæ z biaùym, 
cudownie mieniàcym siæ w úwietle, proszkiem.

-  Co to za proszek? Do czego sùuýy?
- To „speùniacz niewielkich marzeñ”. Wystarczy, ýe weêmiesz garúã 

tegoý proszku i rzucisz go w góræ, przed siebie. W tym czasie trzeba 
pomyúleã o czymú, co chciaùabyú posiadaã, zobaczyã, dotknàã.
A speùni siæ twoje marzenie. Tylko pamiætaj, marzenie musi byã 
koniecznie dobre, inaczej zùo, którego ýyczyùaú, odwróci siæ i dotknie 
wùaúnie ciebie.

- Na pewno bædæ o tym pamiætaã. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy 
za pomocà mojej magicznej kuli mogæ poznaã twoje imiæ?

- Oczywiúcie, ýe moýesz. U mnie produkty majà zawsze najwyýszà 
jakoúã.

Cornelia spojrzaùa w kulæ, a po chwili zobaczyùa napis, po czym 
powiedziaùa:

- Juý wiem! Nazywasz siæ Wergiliusz Moonlaker (czyt. Munlejker).
- Úwietnie. Juý umiesz posùugiwaã siæ wùasnà kulà magii. Ýyczæ 

powodzenia w szkole, ja sam kiedyú tam chodziùem i nie ýaùujæ ani 
jednej chwili w niej spædzonej. Poziom jest wysoki i nauki teý sporo, 
ale wierzæ, ýe dasz sobie radæ. Do widzenia!

- Ýegnam. Jeszcze ciæ kiedyú odwiedzæ, obiecujæ.
- Albo ja ciebie - szepnàù pod nosem sklepikarz. Gdy Cornelia 

wyszùa na zewnàtrz, pod jej nogami rozciàgaùo siæ chyba tysiàc úcieýek 
prowadzàcych w róýne strony. Zakùopotaùa siæ, bo nie wiedziaùa, którà 
úcieýkà ma dojúã do szkoùy. Nagle ujrzaùa jakàú postaã na horyzoncie.

 - Przepraszam! Czy wiesz moýe jak dojúã do Szkoùy Magii? - 
zapytaùa  mùodego chùopca.

 - Niestety, sam nie wiem. Juý paræ dobrych godzin chodzæ po tych 
úcieýkach i ciàgle wracam do punktu wyjúcia. Jestem tam 
pierwszakiem i za nic nie chcæ siæ spóêniã na rozpoczæcie roku 
szkolnego.

- Naprawdæ? Ja teý bædæ siæ tam uczyã. Moýe razem poszukalibyúmy 
drogi do szkoùy? Jestem Cornelia Collin. Jak ci na imiæ?

- Tycliniusz Copen (czyt. Koùpen) . Po usùyszeniu imienia chùopca 
parsknæùa úmiechem.

- Wiem, ýe to gùupie imiæ. Tak naprawdæ to nazywam siæ Tycjan - 
zaczàù tùumaczyã siæ Tycliniusz. - Ono wcale nie jest gùupie, ono jest po 
prostu úmieszne - zapewniaùa Cornelia.

- Ale teraz chyba musimy szukaã odpowiedniej úcieýki, aby dojúã na 

czas - powiedziaùa wnuczka Brunhildy, po czym dodaùa:
- Kupiùam w sklepie u Wergiliusza Moonlakera magicznà kulæ, 

zaraz poproszæ jà o wskazanie drogi.
Dziewczynka wyjæùa z walizki kulæ, spojrzaùa w nià i poprosiùa

o pomoc. Niestety kula pokryùa siæ najpierw ciemnà barwà, po czym 
Cornelia ujrzaùa w niej Wergiliusza, który mówiù: - To speùniacz 
niewielkich marzeñ. Wystarczy, ýe weêmiesz garúã tegoý proszku
i rzucisz nim w góræ, przed siebie.

- Juý wiem! - Co takiego wiesz? - zapytaù grzecznie mùody chùopak.
- W sklepie „Abra Kadara” dostaùam proszek speùniajàcy marzenia - 

oznajmiùa Cornelia.
- No wiæc, na co czekasz? Uýyj go. Przecieý musimy dotrzeã do 

szkoùy lada moment.
Mùoda panienka wyjæùa garúã proszku z saszetki i rzuciùa nim przed 

siebie, proszàc przy tym o wskazanie wùaúciwej drogi. Proszek okazaù 
siæ bardziej pomocny niý moýna to sobie wyobraziã. Po krótkiej chwili 
Tycliniusz wraz z Cornelià znaleêli siæ przed drzwiami szkoùy. Wrota 
budynku byùy olbrzymie, a jego wnætrze  zdobiùy dùugie kolumny, 
pùaskorzeêby, róýnorodne mozaiki i przepiækne attyki, wykonane
z marmuru. Na pierwszy widok wielkie zamczysko byùo straszne
i mroczne, ale nie aý tak przeraýajàce, ýeby uciec sprzed samych drzwi. 
Cornelia ponownie spojrzaùa w swà magicznà kulæ, proszàc aby ta 
opowiedziaùa jej o wszystkim, co jà czeka w nowej szkole. Zobaczyùa 
ciemnà plamæ, a potem z czarnego dymu wyùoniùa siæ jakaú postaã. Byù 
to Wergiliusz, który tym razem mówiù:

- Ýyczæ powodzenia w nowej szkole, ja sam kiedyú tam chodziùem
i nie ýaùujæ ani jednej chwili w niej spædzonej.

Po chwili dzieci ruszyùy w gùàb korytarza. Okazaùo siæ, ýe dalej 
wcale nie jest aý tak strasznie, jak siæ mogùo wydawaã. Wræcz 
przeciwnie, powitaùy ich oklaski pozostaùych uczniów. Do Cornelii 
podeszùa dziewczynka, najwyraêniej byùa jej rówieúniczkà:

- Czeúã! Ty pewnie jesteú tà sùawnà Cornelià Collin?
- Hej! Tak to ja, ale czegoú nie rozumiem. Dlaczego sùawnà? - Ty 

pewnie jeszcze nic nie wiesz. Wszyscy nauczyciele wiàýà z twojà 
osobà bardzo duýe nadzieje. Jesteú jednà z osób, które najlepiej 
napisaùy magiczny test i majà czarodziejski rodowód. Chyba kaýdy 
sùyszaù o wybitnej absolwentce Brunhildzie Collin. Przepraszam za 
moje maniery, jeszcze siæ nie przedstawiùam. Jestem Balbinella 
Rotgerstern. A tak na marginesie, to naprawdæ nazywam siæ po prostu 
Balbina i witam ciæ na naszym szkolnym pokùadzie. Chodzimy do tej 
samej klasy. No tak, my tu sobie gadu gadu, a czas pùynie nieubùaganie. 
Musimy juý iúã do Sali Tronowej na powitanie pierwszorocznych. 
Dziewczynki dùugo kroczyùy po korytarzach zamczyska, ozdobionych 
dziwnymi obrazami. Na koñcu korytarza byùy ogromne drzwi, przed 
którymi staù równie wielki czùowiek. Cornelii zaparùo dech
w piersiach.

- Nie bój siæ go! To Frigi (czyt. Fridýi), w szkole peùni rolæ kogoú
w rodzaju straýnika. Wyglàda strasznie, ale w gùæbi serca to bardzo 
przyjazny troll.

- Troll? Mam mieszkaã pod jednym dachem z trollem? Wracam do 
domu.

- Przecieý to przyjazny troll. Nic ci nie grozi.
- Myúlaùam, ýe trolle istniejà tylko w bajkach. Nie ma mowy, nie 

bædæ mieszkaùa w tej szkole. A moýe sà tu jeszcze jakieú ufoludy,
o których istnieniu nie mam zielonego pojæcia? - odparùa dziewczynka, 
kurczowo trzymajàc siæ wùasnego zdania.

- Oprócz trollów sà tu jeszcze: gremliny, drewniaki, uszatki
i  kædziorzaki. To chyba byùoby wszystko. Ale proszæ ciæ, zostañ!

Cornelia zatrzymaùa siæ, a po chwili powiedziaùa:
- No dobrze, zostanæ. Ale jak jakiú gremlin, drewniak, uszatek albo 

kædziorzak, zajdzie mi za skóræ, to przysiægam, ýe osobiúcie go 
unicestwiæ. I nie martw siæ Balbinello, jeúli któregoú piæknego dnia 
usùyszysz, ýe w szkole nastàpiùo przypadkowe morderstwo któregoú
z dziwacznych stworów.

Obie dziewczynki doszùy po chwili do koñca korytarza.
- Witam! Proszæ o pokazanie blizn.- powiedziaù wolno troll.
Cornelia i Balbinella odkryùy prawe nadgarstki i pokazaùy je 

stworowi.
- Dobrze teraz moýecie wejúã.
Ufolud, jak go okreúliùa  Cornelia, otworzyù drzwi i wpuúciù mùode 

czarownice do úrodka Sali Tronowej. Okazaùo siæ, ýe jak wczeúniej 
wspominaùa Balbinella, sala jest bardzo duýa, wræcz olbrzymia.
W ogromnym pomieszczeniu przewijaù siæ tùum. W gùæbi na szerokim 
podeúcie zostaùy ustawione stoùy, przy których siedzieli nauczyciele. 
Cornelia wraz z koleýankà stanæùy na samym czele zbiorowiska, 
przypatrujàc siæ nowym postrachom szkolnym. (c.d.n.)

Joanna Suùek, kl. III d Gimnazjum w Koñskowoli



miejscowych górali zdobywali szczyty. Dziæki odkryciu 
Zakopanego wzrosùo zainteresowanie naszymi górami oraz 
taternictwem. Potem zapanowaùa moda na narciarstwo.
W sezonie, w Zakopanem, ciasno byùo od przedstawicieli 
úmietanki towarzyskiej, która dzieliùa czas miædzy sport, 
kàpiele sùoneczne na Gubaùówce oraz ýycie nocne w lokalach.

W okresie miædzywojennym modne staùo siæ morze. Na 
baùtyckich plaýach pojawiùa siæ „golizna”. Dawny strój 
zakrywajàcy caùe ciaùo zastàpiù wygodny kostium, nazwany 
kàpielowym, który nadawaù siæ teý do pùywania. Na wybrzeýu 
powstawaùy jak grzyby po deszczu miejscowoúci letniskowe. 
Wúród nich prym wiodùy Sopot, Jurata, Jastarnia. Modæ na nie 
wylansowaùy úrodowiska artystyczne. Podobnie jak przy 

pobycie w górach, pobyt na 
plaýy byù tylko jednà z atrakcji 
(niekoniecznie najwaýniejszà). 
Ustaliù siæ poglàd, ýe nad 
morzem wypadaùo bywaã 
l a t e m ,  n a t o m i a s t  g ó r y  
rezerwowano na zimæ. I tak
w okreú lonych  po rach ,
w sezonowych stolicach 
Polski, spotykaùy siæ elity 
towarzyskie z Warszawy, 
Lwowa, Krakowa i Poznania.

N i e  t y l k o  n a j b o g a t s i  
p o d r ó ý o w a l i .  C z æ s t o  
wyjeýdýali teý robotnicy
i chùopi, przewaýnie w ramach 
w y c i e c z k i  g r u p o w e j .  
Moýliwoúciom podróýowania 
tych grup sprzyjaù ruch 

pielgrzymkowy. Coraz liczniejsze rzesze odwiedzaùy 
sanktuaria, nie tylko te najbliýsze, ale i te w odlegùych 
miejscach. W ciàgu kilku miesiæcy od objawienia, w 1887 
roku do Gietrzwaùdu przybyùo blisko 300 tys. pàtników. Ze 
Úlàska jechali pielgrzymi do Galicji, aby odwiedziã Kalwariæ 
Zebrzydowskà. Z caùej Polski szli pielgrzymi na Jasnà Góræ.

Nowà formà wypoczynku 
p o z a  d o m e m  b y ù o  
organizowanie na poczàtku 
XX wieku obozów i kolonii 
dla dzieci. Chciano zapewniã 
dzieciom, nie tylko z bogatych 
domów, opuszczenie na czas 
wakacji brudnych murów 
miasta. Takie wyjazdy pod 
op i ekà  wychowawczyñ  
r o z w i à z y w a ù y  p r o b l e m  
rodzin, których nie staã byùo 
na wspólny wyjazd.

Nie oznaczaùo to jednak, ýe 
w zapomnienie odeszùy 

wyjazdy do rodziny. W dalszym ciàgu do krewnych 
wyjeýdýano najczæúciej.

Rekreacja, którà zapoczàtkowali nasi przodkowie, staùa siæ 
nieodzownym elementem wspóùczesnego, zabieganego
i zestresowanego czùowieka. Wiele zwyczajów w tym 
wzglædzie zachowaùo siæ, tylko chyba brak skùadania wyrazów 
szacunku lub odbierania honorów. A szkoda.

Na podstawie ksiàýki Obyczaje w Polsce
oprac. T.D.

Wyjúcie poza mury domu w dzieñ úwiàteczny, niedzielæ czy 
po prostu w zwykùy pogodny dzieñ, byùo okazjà do spotkania 
znajomych z wùasnego krægu towarzyskiego, zùoýenia na 
odlegùoúã wyrazów szacunku przeùoýonemu lub odebrania 
honorów od wùasnych podwùadnych. Spacery elity nie miaùy 
wiele wspólnego z pieszà przechadzkà, albowiem  odbywaùy 
siæ eleganckim powozem. Wytworne towarzystwo udawaùo 
siæ na spacery do miejskich ogrodów, które bardzo licznie 
zakùadano w duýych miastach w XIX wieku. Najokazalszy 
powstaù w Krakowie. Senat Rzeczypospolitej Krakowskiej 
uchwaliù w 1817 roku utworzenie ogrodów wokóù miasta, 
czyli Plant. Planty zaprojektowaù Feliks Radwañski,
a ufundowaù je Florian Straszewski. Mieszkañcy Lwowa 
chodzili na spacery na Waùy 
Hetmañskie i Gubernatorskie 
oraz do Ogrodu Jezuickiego. 
Warszawiacy mogli spacerowaã 
p o  o g r o d a c h :  S a s k i m ,  
Krasiñskich i po Ùazienkach.

Dalsze wyprawy odbywaùy siæ 
w niedziele. Kto tylko mógù 
w y j e ý d ý a ù  z a  m i a s t o .  
N i e d z i e l n y m  w y p r a w o m  
s p r z y j a ù y  o s i à g n i æ c i a  
cywilizacyjne. Problem dotarcia 
do wytwornych i modnych 
miejsc znikaù dziæki parostatkom 
i pociàgom spacerowym. Bardzo 
modne w tym czasie byùy 
majówki. Urzàdzali je takýe 
robotnicy, którzy choã mniej 
wykwintnie, ale równie chætnie 
spædzali czas wolny na ùonie natury. W XX wieku majówki
i letnie pikniki urzàdzano nad rzekà. Wraz ze wzrostem 
popularnoúci tych rejonów tworzyùa siæ infrastruktura – 
kàpieliska, boiska, podesty do tañca, lodziarnie, bary, pijalnie. 
Dziæki temu wypoczynek na úwieýym powietrzu nie byù 
monotonny. Rozrywkà coraz popularniejszà byùy sporty 
wodne – pùywanie i kajakarstwo. W dziewiætnastym wieku 
upowszechniùa siæ moda na 
wyjazdy do „badów” – 
rozrywkæ dostæpnà wczeúniej 
t y lk o  d l a  a r y s to k r ac j i .  
Spowodowane byùo to wiarà
w zdrowotnà moc wody 
uýywanej w kaýdej postaci.
I choã powstaùo w kraju wiele 
z d r o j o w n i  c h æ t n i e j  
wyjeýdýano za granicæ,  
g ù ó w n i e  d o  k r a j ó w  
niemieckojæzycznych. W ten 
sposób ùàczàc cele zdrowotne
z turystykà. Pijalnie wód byùy 
miejscem nawiàzywania kontaktów towarzyskich. 
Najznamienitsze uzdrowiska dbaùy o zapewnienie goúciom 
rozrywek. W tym celu budowano luksusowe hotele, sale 
koncertowe, deptaki spacerowe i parki. Najwiæcej atrakcji 
czekaùo na podróýników w górskich miejscowoúciach. 
Rzadziej wiæc jeýdýono do kurortów nadmorskich, gdzie 
kàpiel polegaùa wówczas na „moczeniu nóg”.

Pod koniec XIX wieku popularnoúã górskich uzdrowisk 
wzrosùa. Spowodowane byùo to rozwojem turystyki. Dzikie
i romantyczne góry przestaùy byã podziwiane z oddali. Turyúci 
decydowali siæ na poznanie ich z bliska. W towarzystwie 
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Z odkurzonego rêkopisu AA (ci¹g dalszy)

Po powrocie swoje kroki skierowaùem prosto do domu. Lecz 
tam, gdzie powinien staã mój dom, ujrzaùem puste miejsce. 
Dom, w którym siæ wychowaùem i spædziùem wiele lat mojego 
ýycia przestaù istnieã. W uùamku sekundy zobaczyùem widmo 
bezdomnoúci, o której tyle wczeúniej sùyszaùem, ale nigdy 
nawet przez chwilæ nie pomyúlaùem, ýe i mnie ten los spotka. 
Bardzo dobrze wiedziaùem, ýe w pobliskich Puùawach istnieje 
dobrze zorganizowane schronisko dla ludzi bezdomnych (dla 
mæýczyzn), i ýe pracuje w nim mój kolega Wojtek, który jest 
tam opiekunem. Mimo to o takim domu nie chciaùem sùuchaã. 
Wyobraýaùem sobie, ýe jeýeli tam pójdæ, to stanæ siæ bardziej 
czùowiekiem bezdomnym, niý w rzeczywistoúci jestem. 
Staùem tak wtedy z opuszczonà gùowà, przejæty gùæbokim, 
wewnætrznym lækiem, a fala goràcej krwi zalewaùa mojà 
przeraýonà twarz. Czuùem ukùucie wstydu i bólu. W istocie 
rzeczy nagle poczuùem siæ ciæýko chory ze zgryzoty, 
nieukojonej i niewypowiedzianej trwogi. Byùem úwiadomy 
tego, ýe chcæ czy nie, to muszæ skosztowaã caùej goryczy tego 
jeszcze nieznanego mi owocu. Tego wieczora myúlaùem 
wiæcej o tym co straciùem, aniýeli o tym, ýe mam nowe ubranie 
i sporà gotówkæ w kieszeni. W koñcu wyrwaùem siæ z tego 
letargu. Poszedùem na metæ i kupiùem alkohol. Piùem
z kolegami, bo przecieý miaùem za co. Topiùem w alkoholu 
swoje smutki i rozterki oraz swojà bezdomnoúã. Bez ýadnego 
opamiætania szastaùem pieniædzmi na prawo i lewo oraz 
dbaùem o to, aby alkohol zawsze staù na stole i byù w zasiægu 
mojej ræki. Piùem we dnie i w nocy, a gdy juý nie miaùem siùy 
nawet siedzieã, padaùem gdzie popadùo. Zapominaùem 
szczæúliwie o wszystkim. Gdy piùem  alkohol to czuùem siæ 
tak, jak bym byù wúród kolorowych, nastrojowych 
kawiarnianych úwiateùek. Wciàý piùem i nie przejmowaùem siæ 
tymi, którzy pokazywali na mnie palcami. Uwaýaùem, ýe mam 
jeszcze mnóstwo czasu na zrewidowanie mojego 
postæpowania, a zarazem caùego mojego dotychczasowego 
ýycia. Aby zapomnieã o caùej przeszùoúci, jak dotàd 
niewyraênej i przyãmionej, postanowiùem stworzyã sobie 
duýo przyjemniejszà teraêniejszoúã. Nie miaùem odwagi, aby 
stawiã czoùa moim wadom. A wiæc piùem alkohol w miejscach, 
które sam wybraùem. Byùa to moja estrada. Szedùem na caùoúã. 
Byùa to scena, która procentowaùa przychylnoúcià nowej, 
podobnej do mnie widowni. Role, które w opinii znajomych 
úwietnie graùem, tak bardzo podobaùy siæ wszystkim, ýe 
proszono mnie o powtórkæ niektórych z nich. A uúmiechniæta, 
przewaýnie milczàca i wiecznie bædàca pod wpùywem 
alkoholu, kelnerka, grzecznym skinieniem gùowy 
potwierdzaùa tà úwietnoúã mojego „artystycznego” popisu
i natychmiast podawaùa nastæpnà porcjæ alkoholu. 
Publicznoúã „pùakaùa” ze úmiechu zaraýona tym 
widowiskiem. Za magiæ takich kabaretów i opowiadanie 
ulubionych dowcipów pùaciùem swojà cenæ. Byùy dni, ýe 
byùem ugotowany wiækszà iloúcià wypitego alkoholu. 
Bywaùem w takim „dzikim buszu” kilka dni w tygodniu. 
Kaýdy mój dzieñ zaczynaùem i koñczyùem mocnym 
pijañstwem. Po pewnym czasie towarzystwo, w którym siæ 
obracaùem, przestaùo byã moim ideaùem. Któregoú wieczora 
znalazùem siæ w renomowanej restauracji hotelowej.
W powietrzu unosiù siæ zapach alkoholu oraz woñ przedniej 
marki tytoniu, delikatnie draýniàc moje nozdrza. Tym razem 
byùem elegancko ubrany, stosownie do obowiàzujàcych
w takim miejscu przepisów. Dyskretnie siæ rozejrzaùem
i podszedùem do stolika, przy którym siedziaùa samotna 
kobieta. Lekko siæ ukùoniùem i grzecznie zapytaùem, czy mogæ 
jej towarzyszyã. Uzyskaùem przyzwolenie gestem jej biaùej 
dùoni, na której przegubie bùyszczaùa zùota bransoletka. Za 

chwilæ „podskoczyùa” kelnerka i postawiùa przed nami butelkæ 
wina o sùonecznej barwie i dwie niskie, szerokie lampki, 
napeùniajàc je do poùowy. Wziæùa pieniàdze i znikùa. 
Rozmawialiúmy. Nie wykrzykiwaliúmy przekleñstw, od 
których trzæsùa siæ zwykùa speluna. Piliúmy wino i myúleliúmy, 
ýe owo spotkanie dobrze zostaùo zaprogramowane, a myúli 
usypiaùy w cieple naszych spojrzeñ. Byliúmy wolni i zbytnio 
nie otwieraliúmy siæ przed sobà. Pod koniec spotkania wdaùem 
siæ z nià w filozoficznà rozmowæ. Wtedy powiedziaùem jej, iý 
ona caùa razem z tà czarnà kreacjà i zùotà biýuterià jest jedynie 
tandetnà projekcjà w mojej wyobraêni. Wówczas
z oburzeniem powiedziaùa – Jak to, przecieý z tobà 
rozmawiam. Ty jesteú chory –mówiùa. I ty teý - 
przekonywaùem jà - bo przecieý ledwo wymawiasz sùowa, 
które chcesz mi powiedzieã. Na pewno ýadnej wiedzy nie 
posiadasz na temat prostego stoùu i kamiennej posadzki oraz 
gazety na úniadanie. Raczysz mnie tylko barwnymi 
anegdotami. Z zaciekawieniem mnie wtedy sùuchaùa, a gdy 
dodaùem, ýe jest bardzo podobna do znanej ýydowskiej 
aktorki, z uúmiechem mówiùa mi, ýe jeýeli chce to sama potrafi 
stworzyã skromne, wysmakowane a zarazem dobrze 
wystylizowane wnætrze spokoju, w którym coú dla siebie 
znajduje. Zdrowo siæ relaksuje, moýe spokojnie pracowaã
w swoim biurze, a nawet pomaga w organizowaniu imprez 
charytatywnych. Chodzi do muzeum gdzie awangarda
i artystyczny klimat, który tam panuje, wyzwala u niej zùote 
myúli. Wtedy ja oczywiúcie dodaùem, ýe to piækno widzæ
i czujæ, a powodem tych niecodziennych urojeñ jest ta 
zwodnicza „Mistella” w ogromnych kielichach, która bez 
ýadnych skrupuùów wynosi nas w zùote przestworza. Ze 
smutkiem patrzyùa mi w oczy i mówiùa, ýe miaùa przeczucia, 
ýe czas jà oszukuje. Nie sàdziùa nawet, ýe ja tak samo myúlæ
i jestem obojætny na caùà resztæ i nawet nie upominam siæ
o upùywajàcy czas. Nie dbam o swoje dobre imiæ i nie waýne 
jest, ýe takie drobne zapomnienia zdarzajà mi siæ na porzàdku 
dziennym. W nich nie widzæ nic niepokojàcego. Tak wtedy 
myúlaùem siedzàc obok niej przy jednym stoliku. Doskonale
o tym oboje wiedzieliúmy, jaka jest prawda. Jak na komendæ
w naszych oczach pojawiùy siæ ùzy tæsknoty za lepszym 
ýyciem. Opowiadaliúmy sobie, ýe musimy uczyniã swoje 
ýycie wartoúciowym. Mówiùa do mnie i gùoúno pùakaùa. Nie 
zwaýaùa na to, ýe inni na nas patrzà. Dobrowolnie i ufnie, choã 
z niepokojem, obnaýaùa prawdæ o sobie, ýe siæ jej nie wiedzie
i wieczorami nie ma siæ do kogo odezwaã. Obiecaliúmy sobie, 
ýe zostaniemy przyjacióùmi. Tylko musimy z tego ýycia 
zdmuchnàã kurz, bo tak ciæýko jest ýyã. Nasze marzenia przy 
zapalonych úwiecach polewaliúmy ùzami. W gùæbi serc 
tworzyliúmy kolekcjæ wùasnych, opatentowanych biletów na 
drogæ prowadzàcà do drzwi, za którymi sà jasno okreúlone 
kryteria i trzeba je rzetelnie wypeùniã. Nie ulegaã sùaboúciom. 
Gdzie moýna siæ odnaleêã i nie przejmowaã zbytnio swoim 
wyglàdem. Odwaýnie braã do ræki receptæ na bycie sobà
i realizowaã siæ na kaýdym polu, walczàc o bycie mæýczyznà 
lub kobietà i jednoczeúnie byã czùowiekiem. Nie byã tyranem 
dla siebie i innych. I ýeby w koñcu kaýdy z nas przypominaù 
sobie modlitwæ sprzed lat i przestaù siæ miotaã w tym 
syntetycznym bùocie. Wtedy jeszcze nie wiedziaùem, ýe do tej 
pobliskiej apteki, jakà jest przychodnia odwykowa, bædæ 
maszerowaù sam, i ýe z tej drogi bædæ wielokrotnie zawracaù po 
to tylko, ýeby doznaã wielu paradoksów i prawie caùkowitej 
klæski, o której istnieniu nawet nie wyúniùbym. Wtedy jeszcze 
nie byùem úwiadomy, ýe bædæ modliù siæ miesiàcami o ýycie 
lub úmierã, ale dzisiaj widzæ, ýe dobry Bóg ich wysùuchaù, bo 
te bùagalne modlitwy byùy nie moje. (c.d.n.)
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W dniach 1-2 kwietnia 2006 r. w Kiszyniowie (Moùdawia), 
odbyùy siæ Miædzynarodowe Mistrzostwa Taekwondo,
w których wziàù udziaù Klub Centrum Tang Soo Do
z Koñskowoli i Puùaw. Naszà gminæ reprezentowali: 
Maùgorzata Sykut, Damian Gæbal i Sebastian Chudzik oraz 
trener Marcin Kostyra. Oprócz naszego Klubu Polskæ 
reprezentowali równieý zawodnicy ze Úwidnika, Ùæcznej
i Lublina. W zawodach startowali zawodnicy z: Rosji, 
Ukrainy, Kazachstanu, Sudanu i oczywiúcie z Moùdawii.
W sumie ok. 250 uczestników.

Caùa nasza wyprawa byùa peùna przygód. Na Ukrainie 
przydarzyùy siæ nam dwie awarie autokaru, ale i tak mieliúmy 
szczæúcie (w nieszczæúciu), poniewaý przymusowe postoje 
miaùy miejsce w atrakcyjnych turystycznie punktach,
np. w Skale Podolskiej, dziæki temu mieliúmy okazjæ zwiedzaã 
wspaniaùe ruiny zamku Lanckoroñskich oraz sfotografowaã 
siæ pod pomnikiem Bohdana Chmielnickiego.

Same zawody staùy na bardzo wysokim poziomie. 
Mistrzostwa odbywaùy siæ na wielkiej hali kiszyniowskiego 
AWF-u. Po zapeùnionych trybunach moýna stwierdziã, ýe
w Moùdawii bardzo duýym uznaniem oraz popularnoúcià 
cieszà siæ sztuki walki. Polacy, jak zawsze, pokazali siæ
z bardzo dobrej strony - druýynowo reprezentacja Polski 
zajæùa pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Rzadko 
moýna byùo zobaczyã podium, na którym nie staù by Polak. 
Zawodnicy z klubu Centrum Tang Soo zdobyli 9 medali. Nasi 
medaliúci to: Sebastian Chudzik - dwa w walkach (srebro
i zùoto) i jeden w formach, Damian Gæbal – srebro i zùoto, 
Maùgorzata Sykut - bràz, Wojtek Czerwiñski oraz Ùukasz 
Skowronek (obaj bràz i obaj z Puùaw).

Poza rywalizacjà sportowà wyjazd do Moùdawii owocowaù
w zwiedzanie wielu ciekawych miejsc. Organizatorzy 
mistrzostw zapewnili  bezpùatne zakwaterowanie
i wyýywienie dla zawodników i trenerów oraz zorganizowali 
zwiedzanie stolicy Moùdawii wraz z przewodnikiem (szkoda, 
ýe nie wszyscy znajà jæzyk rosyjski, bo przewodnik mówiù 
tylko w tym jæzyku). Podczas drogi powrotnej do Polski nie 
mogli ominàã niegdyú polskiego miasta - Lwowa, w którym to 
mieliúmy lekcjæ polskiej historii: zwiedzanie Katedry 
Lwowskiej, w której dwa dni wczeúniej odbyùy siæ 
uroczystoúci zwiàzane z 350 rocznicà, tzw. „Úlubów 
lwowskich”, póêniej udaliúmy siæ na cmentarz Ùyczakowski, 
na którym sà pochowani zasùuýeni dla Polskiej kultury,
np. Maria Konopnicka czy Gabriela Zapolska. Caùy wyjazd 
jest wspominany bardzo mile.

Obecnie nasi zawodnicy przygotowujà siæ do startu
w Mistrzostwach Polski, które odbædà siæ w czerwcu
w Krakowie. Prosimy o trzymanie kciuków. 

Marcin Kostyra

Kolejny sukces zawodników z KoñskowoliKrakowiakiem do sukcesu
Zespóù Taneczny klasy V a, ze Szkoùy Podstawowej

w Koñskowoli, zostaù laureatem turnieju tañca narodowego

w kategorii dzieci szkóù podstawowych w II Puùawskim 

Turnieju Krasomówstwa, Recytacji i Tañców Narodowych.

Mieszkañcy naszej gminy mogli oglàdaã wystæp tego 

zespoùu w dniu 3 maja 2006 roku na Rynku w Koñskowoli. Na 

uroczystoúci z  okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji

3 Maja uczniowie zatañczyli krakowiaka i poloneza.

Jolanta Zawadzka

Zachowaj Trzeêwy Umysù
Z in ic ja tywy Gminne j  Komis j i  P ro f i l ak tyk i

i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Koñskowoli, 

uczniowie i nauczyciele ze szkóù podstawowych

w Koñskowoli i Skowieszynie przystàpili do kampanii 

„Zachowaj Trzeêwy Umysù 2006”. Gùównym celem tej akcji 

jest promowanie zdrowego stylu ýycia i atrakcyjnych dla 

mùodych ludzi zachowañ jako alternatywy wobec wielu 

patologii, szczególnie uýywania alkoholu, narkotyków, 

stosowania przemocy.

Program zawiera treúci istotne dla skutecznego 

przeciwdziaùania zagroýeniom zwiàzanym ze úrodkami 

psychoaktywnymi. Uczy jak w sposób bezpoúredni i uczciwy 

moýna wyraýaã wùasne ýyczenia, postawy i opinie, 

respektujàc jednoczeúnie uczucia i prawa innych osób.

Dorota Chyl

Angielski na piàtkæ z plusem
Uczniowie klas V i VI Szkoùy Podstawowej przy Zespole 

Szkóù im. Henryka Sienkiewicza w Koñskowoli, wziæli udziaù 

w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach 

Anglojæzycznych „CLOSE UP TO AUSTRALIA AND NEW 

ZEALAND”, który odbyù siæ w Szkole Podstawowej nr 11

w Puùawach. Uczestnicy konkursu musieli siæ wykazaã nie 

tylko dobrà znajomoúcià jæzyka angielskiego, ale równieý 

bardzo dokùadnà wiedzà na temat kultury, tradycji, historii

i geografii Australii i Nowej Zelandii - oczywiúcie w jæzyku 

angielskim.

Trzej uczniowie naszej szkoùy zajæli miejsca w pierwszej 

dziesiàtce: Paweù Próchniak (kl.VI b)-VI miejsce, Ùukasz 

Ruùka (kl.V a)-VII miejsce, Arkadiusz Kowalik (kl. V a) –

X miejsce.

Olga Wawer (kl. V a) otrzymaùa nagrodæ i dyplom za

XV miejsce.

Jolanta Zawadzka

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³

w Koñskowoli im. Henryka Sienkiewicza serdecznie 

zapraszaj¹ na Dzieñ Otwartych Dni po³¹czony

z pierwsz¹ rocznic¹ nadania imienia i œwiêtem patrona.

Uroczystoœæ odbêdzie siê 19 maja 2006 r. o godz. 12.00

w sali gimnastycznej (nowy budynek szko³y).

Zaproszenie
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

CRISTINA MORATO – Królowe Afryki – ksiàýka z serii 
Zakazane Biografie. To ksiàýka o niezwykùych kobietach: 
ýonach odkrywców, zbuntowanych misjonarkach, 
ekscentrycznych arystokratkach, pisarkach, które odkrywaùy 
Czarny Làd w XIX i XX wieku. Przemierzaùy kontynent 
afrykañski w czasach, kiedy jego wielkie przestrzenie ciàgle 
jeszcze pozostawaùy tajemnicà. Wiedzione gùæbokà wiarà, 
ciekawoúcià ýycia lub ýàdzà przygód zagùæbiaùy siæ
w nieznane tereny, których mieszkañcy nigdy nie widzieli 
biaùej kobiety. Przemierzaùy dýunglæ i sawannæ samotnie i bez 
eskorty, piechotà, na grzbiecie wielbùàda i na wozach, 
zakochane w romantyzmie Afryki i wsùuchane w jej zew. To 
niezwykùe kobiety, które w samym úrodku dýungli przebieraùy 
siæ do kolacji i piùy popoùudniowà herbatkæ z porcelanowych 
filiýanek, potrafiùy takýe jeêdziã konno, strzelaã, polowaã, 
organizowaã wyprawy setek tragarzy, urzàdzaã domowe 
ognisko w najbardziej niegoúcinnych regionach i odkrywaã 
úwiat w jakim jeszcze moýna byùo przeýyã przygodæ. Oto 
Mary Livingstone, Mary Slessor, Juana Smith, Isabel de 
Urquiola, Alexine Tinne, Florence Baker, Mary Kingsley, 
Karen Blixen, Beryl Markham, Delia Akeley i Osa Johnson – 
wielkie damy Czarnego Kontynentu i ich fascynujàca podróý 
po legendarnej juý Afryce.

GRAÝYNA PLEBANEK – Pudeùko ze szpilkami. To 
odwaýna i udana próba sportretowania wspóùczesnej kobiety, 
która zmaga siæ z ciàgle rosnàcà presjà otoczenia i próbuje 
godziã sprzeczne oczekiwania rodziny, przyjacióù i szefowej. 
To takýe bùyskotliwie i z humorem napisana opowieúã
o poznawaniu siebie i osiàganiu ýyciowej równowagi. Marta 
jest jednà z tych trzydziestolatek, którym siæ udaùo. Wyjechaùa 
z prowincjonalnego miasteczka, ma mieszkanie w Warszawie, 
w pracy otwiera siæ przed nià perspektywa awansu. 
Niespodziewana ciàýa diametralnie zmienia jej poùoýenie. 
Úlub prawie z nieznanym ojcem dziecka oraz poúpieszna 
przeprowadzka zmuszajà jà do odpowiedzi na pytanie, czego 
naprawdæ chce od ýycia. 

WOÙOSZAÑSKI BOGUSÙAW – Operacja TALOS. 
Najnowsza ksiàýka Woùoszañskiego jest niezwykùà powieúcià 
opartà o realia drugiej wojny úwiatowej. Intryga w ksiàýce jest 
znakomita i nieprzewidywalna. Czytelnik bædzie zaskoczony 
zwrotami akcji, a odpowiedzi na wszystkie pytania pozna 
dopiero po przeczytaniu ostatniego rozdziaùu.

Informator polskiego wywiadu, esesman ze straýy 
najtajniejszego bloku obozu w Dachau, ginie pod koùami 
ciæýarówki. Szefowie wywiadu w Warszawie nie majà 
wàtpliwoúci, ýe byli na tropie czegoú wielkiego, i przypisujà 
zbadanie sprawy jednemu ze swoich najlepszych agentów, 
ekscentrycznemu milionerowi Michaùowi Sosnowitzowi. 
Odkrywajàc wierzchoùek góry lodowej, polski agent zostaje 
wciàgniæty w niebezpiecznà græ wywiadów, którà z jednej 
strony prowadzi sam Heinrich Himmler, a z drugiej strony szef 
wywiadu brytyjskiego Steward Menzies. Autor poprowadzi 
czytelnika przez kulisy zamachów na Adolfa Hitlera, walki
o wùadzæ w Trzeciej Rzeszy oraz niezgùæbionà tajemnicæ 
powojennych losów fortuny SS.

Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza mùodzieý 

ze szkóù naszej gminy do udziaùu w XIII edycji Konkursu 

Wiedzy o Koñskowoli. Konkurs bædzie przebiegaù w dwóch 

etapach:

- eliminacje w GOK w dniu 6 czerwca – polegajàce na 

rozwiàzaniu zadañ testowych,

- finaù konkursu na uroczystej sesji Rady Gminy 

inaugurujàcej obchody Dni Koñskowoli’2006, w dniu

16 czerwca 2006 r. w GOK – polegajàcy na odpowiedzi na

3 wylosowane pytania.

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach 

wiekowych:

• uczniowie szkóù podstawowych (klasy V – VI)

• uczniowie gimnazjum.

Termin zgùaszania uczestników do konkursu upùywa

z dniem 3 czerwca 2006 r. Zgùoszenia przyjmuje Gminna 

Biblioteka Publiczna w Koñskowoli, codziennie

w godz. 10.00 – 17.00.

Obowiàzujàca literatura dotyczy starej i nowej historii 

Koñskowoli, úrodowiska i ýycia mieszkañców (êródùa 

drukowane, prasa lokalna). Materiaùy dla uczestników 

dostæpne sà w Bibliotece Publicznej.

 Konkurs Wiedzy o Koñskowoli ‘2006

XIII

Maj Wacùaw (70) Sielce

Mrozek Aniela (89) Sielce

Gembal Stanisùaw (53) Chrzàchów

Sykut Bronisùawa (94) Pulki

09.04.2006
POWIÚLAK Koñskowola – SPKS Dàbrowica, 0 : 2

15.04.2006
LKS Kamionka – POWIÚLAK Koñskowola, 3 : 0

23.04.2006
BKS Bogucin – POWIÚLAK Koñskowola, 4 : 2
br. Arkadiusz Gaùàzka (2)

30.04.2006
POWIÚLAK Koñskowola – ZAWISZA Garbów, 1 : 1
br. Konrad Gæbal

03.05.2006
ÝYRZYNIAK Ýyrzyn – POWIÚLAK Koñskowola, 2 : 0

07.05.2006
GARBARNIA Kurów – POWIÚLAK Koñskowola, 3 : 1
br. Robert Cyman

SPORT W GMINIE



Majowe œwiêto w KoñskowoliMajowe œwiêto w KoñskowoliMajowe œwiêto w KoñskowoliMajowe œwiêto w Koñskowoli

Uroczysta Msza œw. z udzia³em pocztów sztandarowych

Ksiê¿a: Piotr Trela i Miros³aw £adniak,
poœwiêcaj¹ nowy samochód bojowy.

Marian Starownik i rodzice chrzestni: Bo¿ena Kurowska i Stanis³aw Go³êbiowski,
oficjalnie przekazuj¹ samochód jednostce OSP,

któr¹ reprezentuje prezes Grzegorz Kozak.

Z³oty Medal za zas³ugi dla po¿arnictwa – sztandar dekoruje M. Starownik.

Medale dla zas³u¿onych stra¿aków. E. Hunek i S. Go³êbiowski
odznaczaj¹ (od prawej): G. Kozaka, R. Cholewê, J. Nojka,

J. Urbanka, Z. Kraczkowskiego.

„Witaj majowa jutrzenko” – dzieci ze szko³y w Koñskowoli
w programie artystycznym.

„Mamy w Koñskowoli star¹ stra¿ po¿arn¹…”
– œpiewa kabaret „Onufry”.

M³odzie¿owa orkiestra dêta – debiut w plenerze.
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