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PRZEJRZYSTA POLSKA

Wójt Gminy Koñskowola, 
Stanis³aw Go³êbiowski, z dum¹ prezentuje 
certyfikat akcji „Przejrzysta Polska”.
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« Gdy w marcu grzmoty, to w maju œniegi.

« Jak po Benedykcie (21.III) ciep³o, to i w lecie bêdzie piek³o.

« Ile dni ciep³ych przed Zwiastowaniem Panny Marii (25.III), 

 tyle po Zwiastowaniu œniegiem i deszczem przeplatanych.

« Suchy post – dobry rok.

Bo¿ena (13.III) – s³owiañskie imiê ¿eñskie, pierwotnie 
znaczy³o obdarowana lub b³ogos³awiona przez Boga. Przejête do 
polszczyzny z jêzyka czeskiego. Dawniej uwa¿ano je za czeski 
odpowiednik takich imion chrzeœcijañskich jak: Benedykta, 
Beatrycza, Beata czy Teodora. W polskich zapisach 
œredniowiecznych od XIII w. wystêpuje jako Bo¿ana oraz 
Bo¿echna i niektórzy dopatruj¹ siê, ¿e s¹ to zdrobnienia od 
dwucz³onowych imion ¿eñskich typu Bogumi³a, Bogus³awa. 
Wystêpuje te¿ niekiedy jako Bo¿enna (z podwójnym -n-), 
zapewne przez analogiê do takich imion jak: Marianna, Zuzanna, 
Marzanna itp. Kobieta o tym imieniu jest zale¿na od innych, lubi 
byæ rozpieszczana i prowadzona przez ¿ycie. Jednak kiedy 
znajdzie siê w trudnej sytuacji, potrafi sama sobie œwietnie 
poradziæ. W stosunku do mê¿czyzn jest wybredna. Kocha dzieci, 
ale nie lubi zajmowaæ siê domem.
Zdrobnienia: Bo¿enka, Bonia, Bo¿unia.

Zbigniew (17.III) – s³owiañskie imiê mêskie z³o¿one 
z dwóch cz³onów; Zby – zbyæ, pozbyæ oraz gniew – gniew.
W Polsce znane ju¿ od XI w. jako Zbygniew (1097) oraz Zbyszko 
(1320-1321), Zbyszek (1439). Dzisiejsza forma Zbigniew 
powsta³a w XVI w. w zwi¹zku z b³êdn¹ interpretacj¹ zapisów 
w œredniowiecznych dokumentach, w których mieszano znaki
y oraz i. W³aœciwa forma tego imienia to Zbigniew, o czym 
œwiadczy m. in. dzisiejszy Zbyszek i Zbyszko. W przesz³oœci imiê 
to by³o niezbyt popularne, a w XVIII w. wysz³o z u¿ycia. Wróci³o 
w XIX w. wraz z mod¹ na imiona s³owiañskie. Popularnoœæ jego 
wzros³a na pocz¹tku XX w. dziêki powieœci H. Sienkiewicza 
„Krzy¿acy”, gdzie jednym z bohaterów jest Zbyszko z Bogdañca.
Nosz¹cy to imiê s¹ towarzyscy, dynamiczni, uczuciowi, maj¹  
jednoczeœnie silne ¿ycie wewnêtrzne. To mê¿czyŸni sk³onni do 
dzia³ania i do refleksji. Dobrze robi¹ tylko to, co lubi¹. Uwielbiaj¹ 
wagary… Poci¹gaj¹ ich studia techniczne i nauki œcis³e, mog¹ 
zostaæ te¿ pisarzami i artystami.
Nosili je miêdzy innymi: Zbigniew Oleœnicki (1389- 1455), bis-
kup krakowski, kardyna³, sekretarz W³adys³awa Jagie³³y; Zbig-
niew Pronaszko (1885 - 1958), malarz, rzeŸbiarz i scenograf; 
Zbigniew Uni³owski (1909 - 1937), pisarz; Zbigniew Cybulski 
(1927- 1967), aktor. Z postaci literatury piêknej znany jest – prócz 
Zbyszka z Bogdañca – m. in. Zbigniew z „Mazepy” J. S³owackie-
go. Nosi³ je tak¿e Zbigniew ze „Strasznego Dworu”, opery
S. Moniuszki.
Zdrobnienia: Zbyszek, Zbyszko, Zbysio, Zbynio. 

Wiosnamarzec
Wiosna…
Tak, bez w¹tpienia to pora radosna,
to czas, gdy wszystko siê budzi.
Ale spójrz,
spójrz uwa¿nie na twarze ludzi.
Dziwne…
Te pozostaj¹ wci¹¿ takie same,
nadal s¹ smutne, wci¹¿ nie rozeœmiane.
No, mo¿e trochê inne s¹ te m³ode,
bo beztroskie,
maj¹ jak wiosna, jeszcze niewinn¹ urodê.
S¹ rozeœmiane, 
rozeœmiane, bo w wiosennym s³oñcu rozkochane.
A pozosta³e?
Nie maj¹ ochoty, 
t³umacz¹c, ¿e stale jakieœ k³opoty…
a to dokucza im ci¹gle choroba,
m¹¿ ma³o zarabia, to ¿ona niedobra.
Wszyscy, ach wszyscy, wci¹¿ narzekaj¹
i o piêknie wiosny zapominaj¹.
A ona przysz³a, czule siê uœmiechnê³a 
i swoim uœmiechem jak matka ujê³a.
S³oneczko mocno œwieci, zieleñ siê budzi
oczy radoœnie podnosz¹c do ludzi.
Lecz tylko cz³owiek nie bacz¹c na to, 
na wiosnê narzeka, na jesieñ, zimê, lato.

Ma³gorzata Stalêga

O G £ O S Z E N I E

Zarz¹d Ko³a Nr 5 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Koñskowoli

SERDECZNIE  ZAPRASZA

swoich cz³onków jak równie¿ osoby nie zrzeszone na 
uroczyste spotkanie w dniu 26 marca 2006 r. z okazji

„ŒWIATOWEGO DNIA INWALIDY”

Porz¹dek uroczystoœci:

- 9.00    - Msza œw. w koœciele parafialnym w Koñskowoli
- 10.30  - Spotkanie w Gminnym Oœrodku Kultury

                                                                           Zarz¹d    

Przepraszamy

W artykule „Z³oci Jubilaci” (Echo 2/2006) b³êdnie 
podaliœmy nazwisko jednej z par jubilatów. Napisaliœmy: 
Krystyna i Jan Wiejakowie z Rud, a powinno byæ:
Krystyna i Jan Kowalikowie  z Rud.
Jubilatów serdecznie przepraszamy i jeszcze raz ¿yczymy 
wszystkiego najlepszego.

Redakcja
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Jak informowaliœmy w paŸdziernikowym numerze „Echa 
Koñskowoli” ,  Gmina Koñskowola bra³a  udzia³  
w ogólnopolskiej akcji spo³ecznej pod patronatem „Gazety 
Wyborczej”, przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Programu Przeciw 
Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Banku Œwiatowego, maj¹cej na celu promowanie uczciwoœci 
i skutecznoœci dzia³ania w samorz¹dach.

Spoœród 775 samorz¹dów bior¹cych udzia³, akcjê 
u k o ñ c z y ³ o  z a l e d w i e  4 5 0 ,  w  t y m  t y l k o  
10 z województwa lubelskiego, dlatego te¿ jest nam 
niezmiernie mi³o poinformowaæ Pañstwa, i¿ znaleŸliœmy siê
w gronie laureatów. 4 marca w siedzibie „Gazety Wyborczej”
w Warszawie p. Wójt Stanis³aw Go³êbiowski, odebra³ z r¹k 
organizatorów certyfikat bêd¹cy nagrod¹ za wdro¿enie
w dzia³anie urzêdu zasad: przejrzystoœci, braku tolerancji dla 
korupcji, partycypacji spo³ecznej, przewidywalnoœci, facho-
woœci oraz rozliczalnoœci.

w Urzêdzie Gminy, oraz na stronie 
internetowej: koñskowola.info.pl., gdzie 
znajd¹ Pañstwo tak¿e wzory wniosków, 
niezbêdne przy za³atwianiu spraw
w Urzêdzie.

W ramach zasady braku tolerancji dla 
korupcji opracowaliœmy Kodeks Etyki 
Pracowników Samorz¹dowych – zbiór 
wartoœci i zasad, jakimi kierowaæ 
powinni siê pracownicy Urzêdu Gminy 
w ¿yciu zawodowym.

Opracowaliœmy tak¿e wieloletni 
p r o g r a m  w s p ó ³ p r a c y
z organizacjami pozarz¹dowymi, który 
zosta³ przyjêty przez Radê Gminy 
Koñskowola w formie uchwa³y. Celem 
p o i n f o r m o w a n i a  o  g ³ ó w n y c h  
za³o¿eniach rozwoju Gminy powsta³a 
broszura - „Plan Rozwoju Lokalnego”, 
i n f o r m u j ¹ c a  o  i n w e s t y c j a c h  
planowanych w latach 2005-2013 na 
naszym terenie.

Na stronie koñskowola.bip.e-zeto.com 
odnajd¹ Pañstwo opracowane w ramach zasady fachowoœci - 
procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Urzêdzie Gminy 
oraz bie¿¹ce informacje o naborze.

Pod koniec roku, staraniem pracowników Urzêdu powsta³ 
„Informator bud¿etowy Gminy Koñskowola”, który 
do³¹czyliœmy do bie¿¹cego numeru „Echa” oraz 
zamieœciliœmy na naszej stronie internetowej. Broszura ta
w du¿ym uproszczeniu, ale mamy nadzieje, ¿e 
w czytelny sposób, wyjaœnia sk¹d Gmina ma pieni¹dze 
i na co je wydaje. Urz¹d zamierza przyst¹piæ do drugiego 
etapu akcji, w ramach którego bêdziemy realizowaæ kolejne 
zadania. Czekamy na Pañstwa opinie i wnioski odnoœnie akcji 
i zadañ, które ju¿ uda³o siê nam wdro¿yæ, zapraszamy do 
wspó³pracy.

Opracowa³a:
Koordynator akcji spo³ecznej „Przejrzysta Polska”

mgr in¿. Stanis³awa Noworolnik, Sekretarz Gminy

Dyskusja nad bud¿etem

14 lutego Rada Gminy podjê³a uchwa³ê w sprawie bud¿etu 
na rok 2006. Ta najwa¿niejsza uchwa³a zosta³a poprzedzona 
wnikliw¹ prac¹ ca³ego zespo³u pracowników Urzêdu Gminy, 
na czele z wójtem, oraz komisji z³o¿onych z radnych. Jak 
poinformowa³ wójt Stanis³aw Go³êbiowski, w trakcie prac nad 
bud¿etem wp³ywa³y wnioski, które w ca³oœci zosta³y 
uwzglêdnione. Projekt pozytywnie zaopiniowa³a Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Lublinie. Mimo wczeœniejszej 
akceptacji poszczególnych komisji Rady, w trakcie sesji 
wywi¹za³a siê dyskusja. Pada³y uwagi krytyczne (pojedynczy 
g³os radnego J. Ciotuchy) oraz oceniaj¹ce pozytywnie plan 
wydatków, w którym uwzglêdniono fundusze zewnêtrzne. 
Czy bud¿et móg³ byæ lepszy? – pyta³ radny Henryk Bartuzi,
a zaraz potem odpowiedzia³ – Na pewno tak, gdybyœmy 
przyjêli maksymalne stawki podatków, ale obci¹¿ylibyœmy 
mieszkañców gminy. Z dwojga z³ego wybiera siê mniejsze 
z³o.

Podsumowuj¹c dyskusjê wójt stwierdzi³, ¿e nie jest to 
bud¿et „wyborczy”, ale realny, i widzi szanse na jego 
realizacjê.

B.F.

„Przejrzysta Polska”Gmina Koñskowola laureatem akcji spo³ecznej 

Jest to dla Gminy ogromne wyró¿nienie oraz powód do dumy, 
a jednoczeœnie zobowi¹zanie do dalszego dzia³ania na rzecz 
poprawy dostêpu mieszkañców do informacji na temat pracy 
Urzêdu Gminy, jak równie¿ jednostek organizacyjnych Gminy. 
W ramach akcji opracowaliœmy 50 kart us³ug, zawieraj¹cych 
szczegó³owe informacje o sposobie za³atwiania spraw
w Urzêdzie. Karty dostêpne s¹ na poszczególnych stanowiskach 



I tak, jak przewidywa³am pakt sta-
bilizacyjny by³ przestrzegany
i obowi¹zuj¹cy jedynie do czasu, 
kiedy Prezydent mia³ w swoim rêku 
„straszaka” w postaci prawa 
rozwi¹zania Parlamentu.

Po burzliwym dniu 13 lutym 2006, 
kiedy to Prezydent Lech Kaczyñski 
w swoim orêdziu og³osi³ Polakom, ¿e 
warto jest daæ jeszcze szansê 
Sejmowi, nast¹pi³o kilka dni 
uspokojenia i wyciszenia emocji.

Ale nie na d³ugo. Mimo, ¿e 
sygnatariusze umowy stabilizacyjnej 
wci¹¿ podkreœlaj¹,  ¿e nadal  

zamierzaj¹ przestrzegaæ przepisów w nim zawartych, wspieraæ 
Rz¹d g³osuj¹c nad ustawami, to jednak atmosfera polityczna jest 
ma³o ciekawa. Zarówno Liga Polskich Rodzin, jak i Samoobrona 
uprawia ci¹gle „krytykanctwo”. Mo¿na to ju¿ uznaæ za element 
kampanii samorz¹dowej i chêci budowania kapita³u politycznego 
na atakowaniu Prawa i Sprawiedliwoœci, jako partii rz¹dz¹cej.

Uwa¿am, ¿e takie postêpowanie jest wysoce naganne, bo je¿eli 
zarówno R. Giertych, jak i A. Lepper uwa¿aj¹, ¿e nadal chc¹ 
wspó³pracowaæ z PiS-em, chc¹ trwa³oœci Parlamentu, to, poza 
tym co zosta³o spisane, istniej¹ jeszcze zasady lojalnoœci, które 
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Prosto z Wiejskiej… powinny obowi¹zywaæ w ¿yciu politycznym. Takim przyk³adem 
braku wspó³pracy i nielojalnoœci by³a debata i g³osowanie nad 
wyborem kandydata na Rzecznika Praw Dziecka. To, co siê 
wówczas dzia³o w Sejmie, nie mo¿na by³o nazwaæ kultur¹ 
parlamentarn¹.

Tak wiêc znowu zaczê³y siê dyskusje o wyborach, które 
mog³yby odbyæ siê ju¿ na wiosnê, gdyby Sejm zdecydowa³ siê 
podj¹æ uchwa³ê o samorozwi¹zaniu.

Ale wygl¹da na to, ¿e mo¿e zabrakn¹æ g³osów, ¿eby to by³o 
mo¿liwe…

Oprócz tego, ¿e nadal trwa zamieszanie polityczne, Sejm 
normalnie pracuje. Na ostatnim posiedzeniu (08-10.03.2006r.) 
odby³o siê m.in. pierwsze czytanie trzech ró¿nych projektów 
ustaw – Kodeks pracy, dotycz¹cych wyd³u¿enia urlopów 
macierzyñskich i wprowadzenia okresów ochronnych dla kobiet 
powracaj¹cych do pracy po urodzeniu dziecka.

Równie¿ w pierwszym czytaniu dyskutowano nad czterema 
projektami ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci 
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, które zak³adaj¹ m.in. przekazanie lustracji osób 
publicznych do IPN oraz stworzeniu szerszego dostêpu do 
„teczek” IPN. Przedstawiane by³o równie¿ Sprawozdanie 
Komisji Rolnictwa na temat projektów ustaw o paliwie 
rolniczym, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napêdowego zu¿ywanego do produkcji rolnej.

Pose³ Ma³gorzata Sadurska

Perspektywy sprzeda¿y – s¹, czy ich raczej nie ma? Na to 
pytanie próbowano znaleŸæ odpowiedŸ w trakcie spotkania 
zorganizowanego przez Zrzeszenie Producentów Ró¿
i Materia³u Szkó³karskiego w dniu 20 lutego. O tym, ¿e 
problem ze sprzeda¿¹ istnieje, œwiadczy niezliczona grupa 
zainteresowanych, uczestnicz¹cych w spotkaniu, a przede 
wszystkim ogrom zimuj¹cych u producentów krzewów.

Powsta³e trzy lata temu Zrzeszenie, na czele którego stoi 
prezes zarz¹du Krzysztof Zawadzki, nie widzi perspektyw 
funkcjonowania w takiej formie jak do tej pory. Zdaje sobie te¿ 
sprawê z tego, ¿e nie spe³nia oczekiwañ producentów.
A w jakim celu zosta³o powo³ane? Jednym z zadañ wybranego 
Zarz¹du jest opracowywanie oferty handlowej i organizacja 
jesiennych targów materia³u szkó³karskiego. Ale jak twierdzi 
sam prezes, obecnie realizacja tego zadania nie jest mo¿liwa 
do koñca z powodu braku zorganizowanego systemu 
pozyskiwania informacji o zasobach szkó³karskich. Nie ma 
te¿ na terenie gminy odpowiedniego miejsca do za³adunku,
a zorganizowanymi ubieg³ej jesieni targami, przy wydatnej 
pomocy w³adz gminy, zainteresowa³ siê tylko jeden 
producent.

Problem próbowano rozwi¹zaæ  przy  pomocy 
parlamentarzystów, w³adz gminy i przedstawicieli LODR, 
bowiem na spotkanie zaproszono pose³ Ma³gorzatê Sadursk¹, 
któr¹ pod jej nieobecnoœæ reprezentowa³ dyrektor biura 
Przemys³aw Pytlak, pos³a Jana £opatê, wójta Stanis³awa 
Go³êbiowskiego i zastêpcê Grzegorza Nakoniecznego oraz 
pani¹ dyrektor Jadwigê Tatara. Co o tym problemie myœli 
pose³ Sadurska nie wiadomo, bo jej reprezentantowi nie 
udzielono g³osu (a podobno mia³ du¿o do powiedzenia), zaœ 
pose³ £opata krytycznie oceniaj¹c chaotyczn¹ dyskusjê 
stwierdzi³ „by³bym w stanie pomóc, ale problem trzeba 
zidentyfikowaæ”. Podczas spotkania czêsto wrzucano 
„kamyczki do ogródka wójta”, maj¹ce na celu przerzucenie 
pewnego ciê¿aru odpowiedzialnoœci na Urz¹d Gminy. Prezes 
Zawadzki widzi rozwi¹zanie problemu zbytu poprzez 

zatrudnienie w Urzêdzie Gminy pracownika ds. marketingu, 
osoby z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego. Wójt gminy, 
który od momentu powstania Zrzeszenia w miarê mo¿liwoœci 
wspiera jego dzia³alnoœæ (miêdzy innymi poprzez: 
udostêpnienie pomieszczenia na biuro, organizacjê Œwiêta 
Ró¿) „nie widzi mo¿liwoœci zatrudnienia pracownika dla 

Zrzeszenia, bo nie pozwala na to ustawa o finansach 
publicznych, poza tym Urz¹d Gminy nie mo¿e wyrêczaæ Zrze-
szenia z dzia³alnoœci, do której zosta³o powo³ane”.

Rozwi¹zania póki co nie znaleziono, tymczasem zosta³ 
powo³any dziesiêcioosobowy zespó³ reprezentantów 
szkó³karzy, maj¹cy za zadanie wypracowanie form 
wspó³pracy. 

Jeden z roz¿alonych rolników nazwa³ obecn¹ sytuacjê na 
rynku rolnym randk¹ w ciemno – robota jest, tylko nie 
wiadomo, czy bêdzie za ni¹ zap³ata.

B.F.

Randka w ciemno... z ró¿ami

Przy stole prezydialnym (od prawej): dyr. LODR J. Tatara, pose³ J. £opata,
prezes K. Zawadzki i v-ce wójt G. Nakonieczny
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W marcowe dni, kiedy obchodzony jest 
Dzieñ Kobiet, rodzà siæ w nas liczne pytania
i refleksje dotyczàce „pùci piæknej”. 
Wielokrotnie w mediach moýna usùyszeã 
gùosy, ýe Koúcióù nie dowartoúciowuje kobiet. 
Miædzy innymi nie zezwala na úwiæcenia 
kapùañskie. Feministki twierdzà, ýe nauka 
chrzeúcijañska przyczynia siæ do poniewierki 
wielu kobiet, sprowadza je do roli „kur 
domowych”, zmusza do rodzenia dzieci, 
usùugiwania mæýczyênie i tak dalej... Czy jest 
to prawdà?

Jan Paweù II w swoim nauczaniu poúwiæciù 
wiele miejsca tematyce godnoúci i powoùania kobiety. Mówiù
o wielkim geniuszu kobiety i jej wyjàtkowych, niezastàpionych 
talentach. W Liúcie do pani sekretarz konferencji poúwiæconej 
kobiecie, która odbywaùa siæ pod auspicjami ONZ w Pekinie
w 1995 r., Papieý napisaù: „Jak wiele jeszcze trzeba powiedzieã
i napisaã o wielkim dùugu mæýczyzny wobec kobiety w kaýdej 
dziedzinie rozwoju spoùecznego i kulturowego! Koúcióù i caùe 
ludzkie spoùeczeñstwo byùy i nadal sà ogromnie wzbogacane 
przez obecnoúã i dary kobiet, zwùaszcza tych, które poúwiæciùy siæ 
Panu i w Nim oddaùy siæ na sùuýbæ innym”. Pisaù o tym, jak wiele 
Koúcióù zawdziæcza niewiastom, poniewaý wielorakimi 
posùugami przyczyniajà siæ do jego rozwoju. Przekazujà wiaræ 
kolejnym pokoleniom. Niezùomnie trwajà przy Chrystusie, nawet 
w czasach dyskryminacji, i sà gotowe skùadaã ofiaræ ýycia. 
„Niewiasta dzielna staje siæ niezastàpionym oparciem i êródùem 
duchowych siù dla innych”.

Ojciec úw. wiele razy podkreúlaù równoúã mæýczyzny i kobiety 
w ich osobowej godnoúci. Bóg stworzyù czùowieka „mæýczyznà
i niewiastà”. Pomimo, ýe jesteúmy tak samo osobami, to róýnimy 
siæ od siebie. Nie moýna jednak powiedzieã, ýe któraú z pùci jest 
lepsza. Sà one wobec siebie komplementarne tzn. uzupeùniajà siæ 
wzajemnie. Równa godnoúã i odpowiedzialnoúã „usprawiedliwia 
w peùni dostæp kobiet do zadañ publicznych”.

Specyfika kobiecoúci sprawia, ýe w kobiecie jest zakorzeniony 
porzàdek miùoúci. „Godnoúã kobiety wiàýe siæ úciúle z miùoúcià, 
jakiej ona doznaje ze wzglædu na samà kobiecoúã i równoczeúnie 
z miùoúcià, którà ona ze swojej strony obdarza. Kobieta nie moýe 
odnaleêã siebie inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar
z siebie” – napisaù Jan Paweù II w Liúcie Mulieris dignitatem
o godnoúci i powoùaniu kobiety opublikowanym w Roku 
Maryjnym (1988).

Kobieta daje siebie w maùýeñstwie, gdzie oboje maùýonkowie 
majà byã sobie wzajemnie poddani „w bojaêni Chrystusowej”. 
Miùoúã Jezusa, który oddaù swoje ýycie za Oblubienicæ, którà jest 
Koúcióù, jest wzorem dla mæýczyzn: „Mæýczyzna powinien 
przyjàã od Chrystusa styl odnoszenia do ýony i do kobiety
w kaýdej sytuacji”.

 Papieý uúwiadamia, ýe byù to styl bardzo nowatorski jak na 
ówczesne, ale i moýe na dzisiejsze, czasy. Wielokrotnie budziù 
zdziwienie, a nawet zgorszenie. Jezus odnosiù siæ z wielkim 
szacunkiem do kobiet. Rozmawiaù z nimi, uzdrawiaù, chwaliù
i stawiaù za wzór ich wiaræ. Wiele z nich chodziùo za Nim. One 
wytrwaùy przy Mistrzu w czasie Drogi Krzyýowej.
Z Samarytankà oraz Marià i Martà rozmawiaù o najgùæbszych 
prawdach. Kobiety teý pierwsze spotkaùy Zmartwychwstaùego,
a Maria Magdalena staùa siæ „apostoùkà Apostoùów”.

Jezus miùoúã swà okazywaù takýe kobietom sùabym. 
Oskarýycielom pochwyconej na cudzoùóstwie zdaje siæ mówiã: 
„czyý ta kobieta nie jest równoczeúnie i przede wszystkim 
potwierdzeniem waszych przestæpstw, waszej mæskiej 
niesprawiedliwoúci, waszych naduýyã?” Papieý nieraz zauwaýaù, 
ýe i dziú kobiety czæsto padajà ofiarà mentalnoúci traktujàcej 
drugiego jako przedmiot kupna-sprzedaýy, egoistycznych 
interesów, samozadowolenia. Sà wykorzystywane, takýe 
seksualnie. W „Liúcie do kobiet” (1995) napisaù, ýe „najwiækszy 
ciæýar seksualnej rozwiàzùoúci i nieodpowiedzialnoúci spoczywa 

Jan Pawe³ II o wielkiej godnoœci i powo³aniu kobiety

na kobiecie: czæsto pozostawiona samej sobie 
albo zmuszona do zabicia swego dziecka 
przed narodzeniem, musi potem dêwigaã 
wyrzut sumienia, który bædzie jej zawsze 
przypominaù, ýe odebraùa ýycie wùasnemu 
dziecku”.

Jest to wielki dramat dla kobiety, która
w swà naturæ ma wpisane macierzyñstwo. Bóg 
zawierza jej czùowieka, tak jak Maryi 
zawierzyù swojego Syna. „Nasze czasy 
oczekujà na objawienie siæ ‘geniuszu’ kobiety, 
który zabezpieczy wraýliwoúã na czùowieka
w kaýdej sytuacji, dlatego, ýe jest 

czùowiekiem”, który bædzie chroniù spoùeczeñstwo przed 
„úmiercionoúnym wirusem degradacji i przemocy”.

Wiele kobiet napotyka dziú trudnoúci w realizacji swojej 
podstawowej misji, waýnej przecieý dla caùej ludzkoúci. 
Macierzyñstwo bywa bowiem uwaýane za sprzeczne
z wymogami produkcji i konkurencyjnej wydajnoúci. Jan Paweù 
II uwaýa, ýe „prawdziwy awans kobiety domaga siæ takýe, by 
wyraênie byùa uznana wartoúã jej zadania macierzyñskiego
i rodzinnego w odniesieniu do wszystkich innych zadañ”. 
Apeluje, aby „zwalczaã bùædny poglàd, ýe macierzyñstwo 
zniewala kobiety, ýe ich oddanie rodzinie i dzieciom, nie pozwala 
realizowaã osobistych aspiracji” oraz „przezwyciæýyã 
mentalnoúã, wedùug której wiækszy zaszczyt przynosi kobiecie 
praca poza domem niý praca w rodzinie”. Stwierdza, ýe jest to 
„najwaýniejsza ludzka praca”. Nikt nie zastàpi dziecku opieki
i wychowania matki, zwùaszcza w pierwszych latach ýycia.
Z powodu pracy poza domem zarówno rodzina jak i ludzkoúã 
ponoszà dotkliwe straty.

Ojciec úw. wskazuje, ýe oprócz macierzyñstwa, druga droga 
realizacji kobiecego powoùania wiedzie przez dziewictwo.
W ewangelicznej perspektywie jest to oddanie siebie z miùoúci, 
zupeùnie i niepodzielnie Chrystusowi. Rezygnacja z maùýeñstwa
i fizycznego macierzyñstwa daje moýliwoúã macierzyñstwa 
duchowego, które moýe przyjmowaã róýne formy.

Dostrzegajàc godnoúã i wartoúã wszystkich kobiet i kaýdej
z osobna, bez wzglædu na warunki kulturowe, wùaúciwoúci 
duchowe, psychiczne, cielesne, wiek, zdrowie, wyksztaùcenie, 
sytuacjæ rodzinnà, Jan Paweù II w „Liúcie do kobiet” skùadaù 
dziæki Bogu, a takýe kobietom:

„Dziækujemy ci, kobieto-matko, która w swym ùonie nosisz 
istotæ ludzkà w radoúci i trudzie jedynego doúwiadczenia, które 
sprawia, ýe stajesz siæ Boýym uúmiechem dla przychodzàcego na 
úwiat dziecka, przewodniczkà dla jego pierwszych kroków, 
oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej 
drodze ýycia. Dziækujemy ci, kobieto-maùýonko, która 
nierozerwalnie ùàczysz swój los z losem mæýa, aby poprzez 
wzajemne obdarowywanie siæ sùuýyã komunii i ýyciu. 
Dziækujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz
w dom rodzinny, a nastæpnie w caùe ýycie spoùeczne bogactwo 
twej wraýliwoúci, intuicji, ofiarnoúci i staùoúci. Dziækujemy ci, 
kobieto pracujàca zawodowo, zaangaýowana we wszystkich 
dziedzinach ýycia spoùecznego, gospodarczego, kulturalnego, 
artystycznego, politycznego, za niezastàpiony wkùad, jaki 
wnosisz w ksztaùtowanie kultury zdolnej poùàczyã rozum
i uczucie, w ýycie zawsze otwarte na zmysù „tajemnicy”,
w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych
i politycznych. Dziækujemy ci, kobieto konsekrowana, która na 
wzór najwiækszej z kobiet, Matki Chrystusa Sùowa Wcielonego, 
otwierasz siæ ulegle i wiernie na miùoúã Boýà, pomagajàc 
Koúcioùowi i caùej ludzkoúci dawaã Bogu „oblubieñczà” 
odpowiedê, wyraýajàcà siæ w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg 
pragnie pozostawaã ze swoim stworzeniem. Dziækujemy ci, 
kobieto, za to, ýe jesteú kobietà! Zdolnoúcià postrzegania 
cechujàcà twà kobiecoúã wzbogacasz wùaúciwe zrozumienie 
úwiata i dajesz wkùad w peùnà prawdæ o zwiàzkach miædzy 
ludêmi.”

Anna Kaczmarska



Koñskowola szczyci siæ tym, ýe na przeùomie XVIII i XIX w. 
tutejszymi proboszczami byli dwaj czoùowi przedstawiciele 
polskiego Oúwiecenia: Grzegorz Piramowicz (od 1785 r. do 1798 r.) 
oraz Franciszek Zabùocki (od 1800 r. do 1821 r.). Na úcianie 
zewnætrznej kaplicy poùudniowej znajduje siæ tablica sùawiàca 
tych ksiæýy, jako „uczonych mæýów”. Warto przypomnieã ich 
poprzednika, z pewnoúcià nie ustæpujàcego im wyksztaùceniem
i obyciem w úwiecie.

W 1765 r. August Aleksander, ksiàýê Czartoryski, doprowadziù 
do objæcia probostwa w Koñskowoli przez ksiædza Józefa Hiýa. 
Ksiàdz Józef, urodzony 10 kwietnia 1716 r. w Warszawie, odebraù 
staranne wyksztaùcenie. Poczàtkowo uczæszczaù do szkoùy
w stolicy, póêniej wyjechaù do Paryýa. Po 
powrocie z Francji studiowaù w Krakowie, 
gdzie w 1739 r. uzyskaù tytuù doktora obydwu 
praw (tj. prawa kanonicznego i prawa 
úwieckiego). Úwiæcenia kapùañskie ksiàdz 
Hiý przyjàù w roku 1740, siedem lat póêniej 
zostaù proboszczem sùomczyñskim. Wielkim 
honorem byùo przyznanie mu w roku 1764 
tytuùu Kanonika Kolegiaty Królewskiej 
Warszawskiej. Ksiàdz Hiý czuù siæ bardziej 
zwiàzany ze stolicà i to tam spædzaù 
wiækszoúã czasu. O staùym zainteresowaniu 
probostwem koñskowolskim i dbaùoúci
o jego interesy úwiadczy zachowany 
dokument, poúwiadczajàcy podjæcie starañ 
zmierzajàcych do odzyskania sprzætów 
koúcielnych skradzionych z obydwu 
koúcioùów. W úwietle tego dokumentu, 
przyjechawszy do Koñskowoli dnia 12 lipca 
1784 r., dowiedziaù siæ o kradzieýy, 
dokonanej przez… zakrystiana Franciszka 
Biaùczewskiego. Natychmiast sporzàdzony 
zostaù wykaz brakujàcych sprzætów,
w oparciu o który proboszcz przystàpiù do ich 

„rewizyi” – a wiæc przywracania wùasnoúci. Z czasów, kiedy 
proboszczem byù ksiàdz Hiý, pochodzi szczegóùowy inwentarz 
majàtku oraz praw przysùugujàcych parafii, precyzyjnie opisujàcy 
jej sytuacjæ majàtkowà w drugiej poùowie XVIII w.

Proboszcz, przebywajàc czæsto w Warszawie i Sùomczynie, 
utrzymywaù w Koñskowoli ksiædza „kapellana”, Antoniego 
Ledeckiego, który miaù odprawiaã msze niejako w jego 
zastæpstwie. Oprócz tego msze w koúciele parafialnym 
sprawowali ksiæýa, tzw. – prebendarze. W czasach
I Rzeczypospolitej rody szlacheckie fundowaùy przy koúcioùach 
tzw. prebendy, czyli zespoùy majàtków. Dochody z tych majàtków 
miaùy byã przeznaczone na utrzymanie ksiæýy, obowiàzkiem 
których byùo modliã siæ za przedstawicieli danego rodu. Przy 
koúciele parafialnym ufundowano trzy prebendy: Lubomirskich 
(ustanowiona w 1675 r.), Suchodolskich (1676 r.), oraz tzw. 

róýañcowà, ustanowionà po 1678 r. przez 
ówczesnego proboszcza, Gaspara Szulca. 
Prebendarzem Fundacji Lubomirskich od 
1779 r. byù ksiàdz Jacek Kopczyñski, 
abso lwen t  Akademi i  Krakowsk ie j
i  Poznañskie j .  Prebendæ Fundacj i  
Suchodolskich w tym samym roku objàù 
ksiàdz Józef Robiciñski, absolwent Akademii 
Krakowskiej. Ciekawostkà jest fakt, ýe 
obydwaj pochodzili z tego samego powiatu – 
proszowskiego – w województwie 
krakowskim.

Warto wspomnieã, ýe Dyrektorem Szkoùy 
parafialnej byù w owym czasie Bùaýej 
Wroñski (zm. 1781), przysùany do 
Koñskowoli z Warszawy przez ksiæcia 
Augusta Czartoryskiego.

Fakt, ýe za czasów Czartoryskich 
proboszczami byli kolejno Józef Hiý, 
Grzegorz Piramowicz i Franciszek Zabùocki, 
úwiadczy o rosnàcym znaczeniu miasta oraz 
parafii pod rzàdami tego rodu.

Przemysùaw Pytlak
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Zacny proboszcz Hi¿

Dokument poœwiadczaj¹cy podjêcie przez ksiêdza
J. Hi¿a starañ zmierzaj¹cych do odzyskania

sprzêtów koœcielnych skradzionych
z koœcio³ów koñskowolskich.

Skrótowy obraz wydarzeñ, tego najbardziej destrukcyjnego okresu 
mojego ýycia, uùatwia mi gùæbsze zrozumienie minionego czasu. Od 
tamtych jesiennych, deszczowych dni, wiele siæ zmieniùo. 
Wspomnienia te, choã nigdy dla mnie nie straciùy na aktualnoúci, 
czasami wymagajà uzupeùnienia. Straciùem juý wszelkà nadziejæ, ýe 
cokolwiek jestem w stanie sobie przypomnieã. Weryfikacja 
poprzednich moich osàdów, uwag, spostrzeýeñ i notatek (które 
prowadziùem w czasie mojego pobytu w schronisku, jak równieý 
podczas terapii odwykowej trwajàcej osiemnaúcie miesiæcy oraz po 
jej zakoñczeniu), sprawiùa przywrócenie w wiækszej czæúci mojej 
pamiæci. Choã bieýàce wydarzenia wpùywajà na moje ýycie, choã ich 
charakter bez porównania róýni siæ od tego, co dziaùo siæ ze mnà 
zaledwie kilka lat temu, choã zyskaùem wolnoúã podejmowania, jak 
sàdzæ, zdrowych decyzji i ýyjæ wedùug wùasnego scenariusza
i wedùug wùasnych potrzeb, to na dzieñ dzisiejszy nie zapomniaùem 
co przeýyùem i kim jestem. Te wszystkie zawirowania powstaùe na 
skutek nadmiernego naduýywania przeze mnie alkoholu byùy totalnà 
destrukcjà nie tylko mojego organizmu, ale caùej mojej duchowoúci.
W tamtym czasie byùy miarodajnym testem wykonywanym na 
wùasnej osobie przez samego siebie. Jego gùównymi zaùoýeniami 
byùo oszukiwanie siebie i zakùamanie kierujàcych mnà motywów 

oraz brutalnej rzeczywistoúci, w której bez przerwy tkwiùem. 
Znieksztaùcaùem jej obraz w taki sposób, który w czasie mojej dùugiej 
znajomoúci z alkoholem najbardziej odpowiadaù moim zachciankom 
i ýyczeniom oraz „wyjaúniaù” mi to wszystko, w co wtedy 
niezaprzeczalnie wierzyùem.

Falstarty
Tak naprawdæ alkohol staù siæ dla mnie problemem juý od wielu lat. 

Z a c z y n a ù e m  o d  n i e w i e l k i c h  i l o ú c i  p i w a  i  w i n a .
Z upùywem lat piùem go coraz wiæcej i coraz czæúciej siæ upijaùem. 
Doszùo juý do tego, ýe nie byùem w stanie poprzestaã na niewielkim 
jego wypiciu. Na drugi dzieñ êle siæ czuùem fizycznie i moralnie. 
Zdarzaùo mi siæ, ýe nie pamiætaùem gdzie piùem i czy kogoú nie 
obraziùem. Ale ýeby przestaã siæ zadræczaã wczorajszym dniem
i lepiej siæ poczuã - wypijaùem odpowiednià iloúã alkoholu. Wówczas 
wydawaùo mi siæ, ýe wszystko to co przed chwilà mnie niepokoiùo, 
wreszcie przestaùo istnieã. Byùem z siebie zadowolony. Zresztà taki 
stan nie trwaù dùugo. Aby poprawiã sobie nastrój znów „musiaùem” 
siæ napiã alkoholu. Wielokrotnie miaùem doúã picia i postanowiùem, 
ýe juý nie bædæ più. Byùo jednak inaczej. Owszem, udawaùo mi siæ - nie 
dùuýej niý siedem miesiæcy. Na nowo powracaùem do picia. W czasie 
jego trwania nie mogùem jeúã nawet kilka dni, poniewaý mój mocno 
zatruty organizm nie chciaù przyjmowaã juý niczego oprócz maùej 
iloúci przegotowanej wody. Mój wyglàd zewnætrzny budziù we mnie 
odrazæ. Myúlaùem sobie wtedy - co mi tam, ýe ùach, który na sobie 
noszæ byù wczeúniej porzàdnym weùnianym swetrem wùoskim
w najlepszym gatunku, a elegancki, dobrze skrojony garnitur od 
Armaniego (który otrzymaùem z zagranicy) zamieniù siæ w pomiætà, 
przepalonà szmatæ. A zegarek szwajcarski, którego juý nie mam? 
Wcale mnie te rzeczy nie obchodzà. Kupiæ sobie jeszcze lepsze – 
mówiùem i byùem úwiæcie o tym przekonany. Okùamywaùem sam 
siebie i duýo sobie obiecywaùem. Kiedy wydawaùo mi siæ, ýe 
nareszcie zmàdrzaùem, bo juý dwa razy odmówiùem alkoholu, i za 
zarobione pieniàdze kupiæ to czy owo, znów siæ napiùem i wszystko 
zaczynaùem od poczàtku. Dzisiaj takich falstartów nie potrafiæ 
policzyã.

Pomimo, iý od dawna podejrzewaùem, ýe zapadùem na chorobæ 

Alkoholizm – najgorszy, bo wyniszczajàcy nie tylko uzaleýnionych 
ale równieý ich rodziny, naùóg, to bez wàtpienia problem obecnych 
czasów. Czy moýna sobie z nim poradziã? Okazuje siæ, ýe tak. Trzeba 
tylko chcieã i pozwoliã sobie pomóc. O tym jak wielkà radoúcià jest 
powrót do normalnego ýycia, mogà mówiã tylko ci, którymi kiedyú 
zawùadnàù alkohol. Znamy ich. Nie wszyscy chcà o tym mówiã, ale sà
i tacy, którzy chcà przestrzec. Do nich naleýy autor cyklu
„Z odkurzonego rækopisu AA”, który bædzie siæ ukazywaù na ùamach 
„Echa” przez kilka najbliýszych miesiæcy. Póki co autor, zgodnie
z ýyczeniem, pozostanie anonimowy, ale jego zwierzenia sà 
autentyczne.

Z odkurzonego rêkopisu AA
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Powitanie

Po¿egnanie

alkoholowà i staùem siæ alkoholikiem, to ýadnego leczenia 
odwykowego nie podejmowaùem. Myúlaùem, ýe jeszcze nie jest tak 
bardzo êle i liczyùem na przerwy krótsze lub dùuýsze, które 
wystæpowaùy miedzy jednym a drugim ciàgiem alkoholowym. One
w zupeùnoúci mi wystarczaùy. Moje chore myúlenie doprowadziùo 
mnie do przekonania, ýe jeýeli chcæ to mogæ kontrolowaã swoje picie, 
ale to nie byùa prawda. Nie wiedziaùem co mam robiã. Kaýdà myúl
o poradni odwykowej natychmiast odrzucaùem. Ludzi, którzy tam 
pracowali, nazywaùem gabineciarzami, którzy swojà czczà gadaninà 
mi nie  pomogà, bo to co ja tam usùyszæ juý dawno wiem lepiej od 
nich. Miaùem ýal sam do siebie, ýe alkohol robi ze mnà co chce. Gdy 
nagle przestawaùem piã, moje bezsenne noce zamieniaùy siæ
w makabryczne filmy duchów, widziadeù, straszydeù i upiorów
o nienaturalnie znieksztaùconych i na wszystkie strony 
powykræcanych twarzach, które co chwilæ siæ zmieniaùy. Gdybym 
przy tych okropnych postaciach, które czæsto w nocy byùy moimi 
goúãmi, postawiù Babæ Jagæ, którà mnie straszono w dzieciñstwie, to 
wyglàdaùaby jak laleczka o milutkiej buzi. Po wielokrotnym 
„obejrzeniu” takich scen wywnioskowaùem, ýe juý niedùugo znajdæ 
siæ w zakùadzie psychiatrycznym i tam na pewno umræ
w nieúwiadomoúci. Nie bardzo taka úmierã mi odpowiadaùa. Krótko 
siæ nad tym zastanawiaùem. Widziaùem, ýe inni pijà alkohol przez caùe 
ýycie i umierajà po prostu „na staroúã”. Pocieszaùem siæ tym, ýe nie 
jestem wyjàtkiem i szybko o tym zapomniaùem. Piùem dalej
i zastanawiaùem siæ nad innà kwestià, mianowicie - dlaczego pijæ go 
tak duýo? Zauwaýyùem, ýe pijæ coraz dùuýej, nawet kilka tygodni
z rzædu, i nie mogæ przerwaã tego koùowrotu. Coraz czæúciej 
odczuwam brak pieniædzy nawet na zakup artykuùów pierwszej 
potrzeby. - Wszystkie sprawy ukùadajà mi siæ tak, jak nie powinny. 
Przybierajà niezgodny obrót z moimi ýyczeniami i oczekiwaniami – 
myúlaùem.

Pewnego razu wróciùem z pracy do domu. Usiadùem przy stole
i zamyúliùem siæ. Byùem zmæczony i przygnæbiony. Nieruchomym 
wzrokiem patrzyùem przez okno na ulicæ. Myúlaùem wtedy, ýe
i owszem powinienem wracaã do domu, ale nie do tego, lecz tam 
gdzie mieszka moja najbliýsza rodzina, od której odszedùem. Nie 
mogùem uwierzyã, ýe po wielu latach mojej nieobecnoúci wróciùem
w to samo miejsce i w nim pozostaùem. Obawiaùem siæ cokolwiek 
uczyniã, co by mogùo spowodowaã moje nasilajàce siæ od pewnego 
czasu dokuczliwe osamotnienie. Nagle z tej zadumy wyrwaùo mnie 
gùoúne bicie dzwonów. Dzisiaj juý nie pamiætam - czy ich mocne 
dêwiæki odprowadzaùy kogoú, towarzyszàc mu w ostatniej drodze na 
cmentarz, czy zapraszaùy mnie na modlitwæ do pobliskiej, stojàcej 
nieopodal úwiàtyni. Uúwiadomiùem sobie, ýe dawno nie byùem
w koúciele na jakimkolwiek naboýeñstwie. W koúciele, w którym od 
dziecka uczyùem siæ usùugiwaã, a póêniej sùuýyùem do Mszy úwiætej 
przez wiele lat. Dalej myúlaùem - przecieý mieszkam tak blisko, a nie 
jeden czùowiek chciaùby mieã úwiàtyniæ o kilka kroków, aby czæúciej 
móc uczestniczyã w liturgii Sùowa Boýego. Ale niestety, wtedy dla 
mnie blisko, oznaczaùo daleko. Swoje uczestnictwo we Mszy úwiætej 
zawsze odkùadaùem na póêniej. Bywaùo i tak, ýe swojà obecnoúã
w koúciele traktowaùem jako nieznaczàcy przymus. Czuùem wtedy 
niechæã, znudzenie i niepewnoúã. Na dodatek tùumaczyùem sobie, ýe 
nie mam odpowiedniego ubrania i nie mam najmniejszego zamiaru 
wystawiaã swojej osoby na uràgowisko, które póêniej bædzie siæ za 
mnà wlokùo w nieskoñczonoúã. Prawda, której wtedy nie chciaùem 
zobaczyã byùa caùkiem inna. Coraz bardziej oddalaùem siæ od Boga. 
Tamtego popoùudnia dobrze to widziaùem. Rozumiaùem teý, ýe 
oprócz mnie sà takýe inni grzesznicy. Takie to wówczas myúli miaùy 
nade mnà  przewagæ, przez to szybko zapomniaùem o strachu przed 
grzechem. Chodziùem do pracy i zarabiaùem pieniàdze, piùem alkohol 
i wolaùem sùuchaã o sùaboúciach innych ludzi, aniýeli przyjrzeã siæ 
samemu sobie.

Kolejna poraýka
Zaczàù siæ miesiàc czerwiec (dokùadnej daty nie pamiætam). Staùo 

siæ ze mnà coú dziwnego. Zauwaýyùem, ýe juý nie pijæ caùy okràgùy 
tydzieñ i caùkiem nieêle siæ czujæ. Pomimo upalnych dni, które wcale 
mi nie dokuczaùy, nie odczuwam potrzeby wypicia nawet jednego 
piwa i do tego powoli wraca mi apetyt, którego wczeúniej nie miaùem. 
Udræka i pustka, które odczuwaùem przez szereg miesiæcy, ustàpiùy 
jak za dotkniæciem czarodziejskiej róýdýki. To „coú” przyszùo do 
mnie tak nagle, tak bezboleúnie i bezszelestnie, ýe prawie 
natychmiast odrzuciùem wczeúniejsze przypuszczenia co do mojego 
uzaleýnienia od alkoholu. Z tego autorskiego niespodziewanego 
odkrycia poczuùem dumæ i rosnàce zadowolenie, co w sumie daùo mi 
takie poczucie siùy, jak nigdy dotàd. Definitywnie stwierdziùem, ýe 
byã moýe problem alkoholowy istnieje, ale u tych ludzi, którzy pijà 
wiæcej niý ja i caùymi latami nie trzeêwiejà. W moim przypadku jest 

inaczej, poniewaý potrafiæ przestaã piã i oczywiúcie mnie ten 
problem absolutnie nie dotyczy. Na tej wùasnej „definicji” 
zakoñczyùem swoje, jak wtedy sàdziùem, trafne rozmyúlania. 
Poczuùem rozluênienie i ogarniajàcy mnie spokój. Odwaýnie 
patrzyùem w przyszùoúã i nie dopuszczaùem do siebie ýadnych 
kosmatych myúli, które mogùyby popsuã mi humor i naraziã na 
szwank resztæ czerwcowego popoùudnia, które zakoñczyùem dùugim 
spacerem. Gotowy byùem zrobiã wszystko, ýeby utrzymaã swojà 
abstynencjæ jak najdùuýej. Myúlaùem - moýe w koñcu odniosæ jakieú 
korzyúci osobiste i podreperujæ mocno nadwàtlone zdrowie. Aby 
uùoýyã sobie lepiej dotychczasowe ýycie, postanowiùem wyjechaã do 
pracy na dùuýszy czas. Dùugo nie czekaùem. Wkrótce taka okazja siæ 
nadarzyùa. Wyjeýdýajàc wziàùem ze sobà skromny bagaý, zamknàùem 
dom, w którym mieszkaùem sam i zniknàùem na ùadnych kilka 
miesiæcy. Podróý przebiegaùa szybko i sprawnie. Dojechaùem na 
miejsce i wysiadùem na pustym, prowincjonalnym przystanku 
autobusowym, nieopodal mojego pracodawcy. Tam powitano mnie
z nieukrywanym zadowoleniem. Zaraz teý podano kolacjæ, a do niej 
alkohol, którego odmówiùem. Zrobiùem to grzecznie i stanowczo, 
oúwiadczajàc z miejsca, ýe przyjechaùem pracowaã, a goúcinæ 
odùoýymy na niedzielæ. Byli mile zaskoczeni moim mocnym 
postanowieniem, bo przecieý znali mnie od tej drugiej strony. Zaraz 
teý gospodarz powiedziaù: No widzisz, dobry z ciebie chùopak. Ty jak 
chcesz, to moýesz nie piã. Powiedziaù to gùoúno przy wùasnej 
rodzinie, podkreúlajàc sùusznoúã mojej decyzji. Oczywiúcie 
poùechtaùo mnie takie stwierdzenie. Wszyscy byliúmy zadowoleni. 
Noc minæùa spokojnie. Po úniadaniu zaczàùem pracowaã. Ciæýko 
pracowaùem i w myúlach odkùadaùem zarobione pieniàdze. Pomimo, 
iý harowaùem po piætnaúcie godzin na dobæ, co bardzo byùo na rækæ 
mojemu pracodawcy, to stan mojego zdrowia ulegù wyraênej 
poprawie i byù zadowalajàcy. Robota posuwaùa siæ do przodu,
a mieszkajàcy obok sàsiedzi chwalili - jakiego to dobrego 
pracownika znalazù gospodarz i nawet nikt nie widzi go w sklepie, 
ýeby kupowaù alkohol – szeptali. Nie ukrywali, ýe chætnie widzieliby 
mnie u siebie, bo i u nich jest zawsze coú do zrobienia. Nadeszùa 
jesieñ. Roboty budowlane zbliýaùy siæ do koñca. Pewnego wieczoru 
przy kolacji mój pracodawca powiedziaù: To co zaplanowaùem, 
zostaùo wykonane. Zostaùa jeszcze drobna galanteria. Myúlæ, ýe
w ciàgu czterech dni wszystko dopracujesz na cacko. Gdy to 
usùyszaùem, wstàpiùo we mnie coú takiego, czego nie byùem w stanie 
zrozumieã. Zaraz pomyúlaùem - sobie co siæ ze mnà dzieje? Do tej 
pory pracowaùem ochoczo i z zadowoleniem, a teraz nagle opadùy mi 
ræce. Zaczàùem odczuwaã zniechæcenie i niecierpliwoúã. W myúlach 
rozwaýaùem: Kto tutaj te cztery dni wytrzyma, które zostaùy do 
soboty. Ten czas staù siæ dla mnie tak odlegùy, jak caùa wiecznoúã. 
Pracowaùem niechætnie. Liczyùem upùywajàce godziny
i wyczekiwaùem upragnionej soboty. Narastaùa we mnie obawa, ýe 
plan zakoñczenia prac moýe staã siæ nieaktualny i gospodarz wymyúli 
jakieú dodatkowe zajæcie, co automatycznie przedùuýyùoby mój 
pobyt i jak wówczas sàdziùem, dobiùoby mnie do reszty.

Rozliczyùem siæ bùyskawicznie. Zùapaùem zwitek banknotów i byle 
jak wsunàùem je do kieszeni. Nie siliùem siæ na ich skrupulatne 
przeliczenie, bo przecieý taka ciæýka operacja, wymagajàca 
podstawienia skomplikowanych, zagmatwanych wzorów 
matematycznych, w koñcu zamieniajàca siæ w nie do pokonania 
ùamigùówkæ, pochùonæùaby mi ogromnà iloúã cennego czasu, którego 
ja tak naprawdæ w tamtà sobotæ nie miaùem.

Szybko przyjechaùem w swoje strony i zakupiùem alkohol.
Z daleka omijajàc swój dom poszedùem pod znany mi adres, to 
znaczy tam, gdzie bædæ mógù naleýycie siæ odpræýyã i spokojnie 
wypiã, poniewaý nuda i monotonia, jakà od kilku dni odczuwaùem, 
potægowaùa moje zmæczenie. Ale úwiadomoúã dobrze zakoñczonych 
obowiàzków powodowaùa pewnego rodzaju stabilizacjæ. Byùem
w pogodnym nastroju i obiecywaùem sobie w duchu, ýe tym razem 
bædæ uwaýaù co robiæ. Za kilka dni oprzytomniaùem na tyle, ýeby siæ 
po raz kolejny z rzædu przekonaã, jak bardzo siæ myliùem tamtego 
dnia. Moja stanowczoúã, odwaga i wytrwaùoúã gdzieú siæ ulotniùy.
Z wiækszej gotówki, którà jeszcze kilka dni temu dysponowaùem, 
pozostaùy tylko niewiele znaczàce drzazgi. Pojawiùo siæ 
rozdraýnienie i pogarda do siebie i caùego úwiata. Moja pewnoúã 
siebie, ýe bædzie inaczej z trzaskiem siæ zawaliùa. Ogarnæùo mnie 
niewysùowione poczucie winy i bezradnoúã. Myúlaùem wtedy, ýe 
moja gùupota nie zna granic. Po raz kolejny alkohol pokazaù mi swojà 
siùæ i wyýszoúã nad moim chorym myúleniem, ýe jakoú sobie poradzæ. 
Udowodniù mi swojà przewagæ nad moim wewnætrznym sporem, jaki 
zawsze ze sobà prowadziùem, nad kwestià: Jestem uzaleýniony? Czy 
nie jestem? (c.d.n.)
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Jednym z uwarunkowañ ¿ycia na ziemi by³o silne 
zespolenie z przyrod¹, prawie uzale¿nienie siê od niej. 
Przyroda narzuca³a rytm ¿ycia cz³owieka, wymaga³a od niego 
cierpliwoœci. W ci¹gu doby rytm czasowy regulowa³o œwiat³o 
i mrok, a w ci¹gu roku wegetacja roœlin. Dla ludnoœci wiejskiej 
œcis³e rozdzielenie czasu pracy i czasu wolnego nie stanowi³o 
warunku koniecznego dla odpoczynku. W jednostajnym
i powolnym ¿yciu naturaln¹ ku temu por¹ by³a noc. Rozwój 
¿ycia miejskiego, oraz inny charakter zajêæ, wymaga³ 
intensywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracê. 
I w mieœcie naturalne oœwietlenie by³o regulatorem ¿ycia. 
Powoli jednak pogoñ za zyskiem i konkurencja zawodowa 
spowodowa³y przyspieszenie rytmu pracy. Niezale¿ny od pór 
roku, sta³y plan zajêæ (czêsto monotonny), spowodowa³ 
w³aœnie w mieœcie siln¹ potrzebê organizowania sobie czasu 
wolnego. Zarówno status maj¹tkowy jak i spo³eczny wp³ywa³ 
na jakoœæ i czêstotliwoœæ zabawy, ale pewne jej cechy sta³y siê 
wspólne wszystkim œrodowiskom.

W okresie œredniowiecza ludzie mieli ma³o okazji do 
zabawy. Wszystkie uroczystoœci publiczne  stanowi³y wiêc 
rozrywkê dla rzeszy 
widzów. Silnych wra¿eñ 
d o s t a r c z a ³ o  
o b s e r w o w a n i e  
przejazdów monarchy, 
procesji religijnej czy 
egzekucji publicznej. 
Szczególnie o okazje do 
z a b a w y  z a b i e g a n o
w œrodowisku dworskim. 
I s t n i a ³ o  s p e c j a l n e  
o k r e œ l e n i e  
charakteryzuj¹ce styl 
¿ycia na dworze – 
curiositas – dwornoœæ. 
Dworne zachowanie 
k o j a r z y ³ o  s i ê
z dowcipem, zbytkiem, 
z a b a w ¹ ,  
p r z y j e m n o œ c i a m i .  
Dworskimi rozrywkami by³y uczty, polowania, turnieje 
rycerskie i taneczne zabawy. W warunkach polskich, gdzie 
struktura dworu i przepych nie osi¹gnê³y takich rozmiarów jak 
w monarchiach zachodnich, rozrywki dworskie prezentowa³y 
siê skromniej. Dwór by³ jednoczeœnie domem w³adcy
i oœrodkiem w³adzy pañstwowej. Jego organizacja opiera³a siê 
na wzorcach zachodnich, ale przyjmowa³y siê one w Polsce 
stosunkowo wolno. ¯ycie dworskie nabra³o rozmachu po 
odrodzeniu Królestwa Polskiego w XVI w., gdy zaistnia³a 
koniecznoœæ zorganizowania dworu centralnego, który 
podkreœla³by wielkoœæ monarchy i skupia³ aparat urzêdniczy 
w celu realizowania polityki królewskiej. Przy okazji 
wydarzeñ pañstwowych, goszczenia obcych monarchów czy 
poselstw wydawano uczty, na których grali muzykanci,
a póŸniej organizowano turnieje i pojedynki rycerskie. Czêsto 
dodatkowym elementem by³o polowanie na grubego zwierza, 
które dostarcza³o rozrywki i tworzy³o klimat u³atwiaj¹cy 
pertraktacje i rozmowy polityczne. Szczególnym 
wydarzeniem by³a koronacja. Uroczystoœci koronacyjne
w Polsce u schy³ku wieków œrednich nabra³y wspania³ej 
oprawy. Spisano nowy ceremonia³ koronacyjny. Trzydniowe 
uroczystoœci stanowi³y œwiêto nie tylko dla pomazañca, 
dygnitarzy koœcielnych i œwieckich, ale tak¿e dla postronnych 
widzów, którzy z daleka mogli przygl¹daæ siê niektórym 
elementom uroczystoœci. Dla poddanych spoza elity w³adzy 
takie obserwacje by³y mocno ograniczone. W czasach, kiedy 

zró¿nicowanie spo³eczne i maj¹tkowe by³o nieznaczne, 
dostêp do w³adcy w czasie objazdu po kraju by³ stosunkowo 
prosty. Kiedy ¿ycie dworskie ju¿ siê ukszta³towa³o, pog³êbi³o 
siê zró¿nicowanie obyczajowoœci zauwa¿alne w sferze 
œwiêtowania, odpoczynku i rozrywki. Uroczystoœci 
pañstwowe stanowi³y domenê elit dworskich, a przywi¹zanie 
do zwyczajów zwi¹zanych z obchodzeniem œwi¹t ludowych 
charakterystyczne by³o dla œrodowisk wiejskich. Czas wolny
i odpoczynek potrzebny by³ wszystkim, ale sposoby 
wykorzystywania go zale¿a³y od statusu spo³ecznego.

Polowania – spe³nia³y funkcjê presti¿ow¹ i rozrywkow¹. 
£owiectwo sta³o siê zajêciem uprzywilejowanego rycerstwa. 
Na dworze królewskim ³owy mia³y pe³n¹ oprawê: 
rozbudowan¹ s³u¿bê ³owieck¹, dworki myœliwskie, specjalne 
tereny polowañ. Ze zwyczajów myœliwskich wynik³a 
koniecznoœæ trzymania przy dworze psów i koni pod wierzch. 
Turnieje – by³y urozmaiceniem ¿ycia dworskiego i sposobem 
podkreœlenia presti¿u w³adzy. Organizowane by³y przy 
wszystkich uroczystoœciach. Na ziemiach polskich pojawi³y 
siê w pierwszej po³owie XIII wieku. Turnieje by³y rozrywk¹ 

zarezerwowan¹ d la  
najwy¿szych warstw 
s p o ³ e c z n y c h .  
Dramatyczne potyczki, 
ceremonia nagradzania 
zwyciêzców, przepiêkne 
zbroje, bardzo ¿ywa 
r e a k c j a  w i d z ó w  
zg romadzonych  na  
zamkowym dziedziñcu 
czyni³o z turniejów 
atrakcyjne widowiska. 
Podobnie rozrywkow¹ 
funkcje pe³ni³y zawody 
s t r z e l e c k i e  
o rg a n i z o w a n e  p o d  
koniec epoki przez 
b r a c t w a  k u r k o w e .  
Funkcje widowiskowe 
p e ³ n i ³ y  t e ¿  w a l k i  

zwierz¹t (kogutów, psów) oraz wyœcigi konne.
Gry – by³y sposobem na spêdzenie wolnego czasu i zupe³nie 

innego rodzaju rozrywk¹. Grano w szachy, ga³ki, warcaby, 
karty. Tego rodzaju rozrywki cieszy³y siê wielk¹ 
popularnoœci¹ równie¿ w œrodowiskach pozadworskich. 
Czasami gry prowadzi³y do hazardu. Szachy zaliczane by³y do 
kanonu umiejêtnoœci rycerzy. Jako ciekawostkê mo¿na podaæ, 
¿e choæ szachy by³y gr¹ intelektualn¹, znan¹ przede 
wszystkim na dworach, na synodzie kaliskim w 1420 roku 
zakazano graæ w nie zakonnikom. Mog³o to oznaczaæ, ¿e 
zyska³y uznanie równie¿ w œrodowisku koœcielnym, oraz sta³y 
siê hazardem potêpianym przez Koœció³. Zarówno Koœció³ jak 
i w³adza œwiecka surowo karali graczy hazardowych. Wraz
z pojawieniem siê zapotrzebowania na zabawê i rozrywkê, 
pojawili siê „ludzie rozrywki’, czyli kuglarze. Wêdrowali po 
kraju, wystêpowali we wsiach, na dworach, w miastach. 
P ieœn iami ,  muzyk¹ ,  opowieœc iami  i  pokazami  
zrêcznoœciowymi rozweselali widzów. A kiedy rola rozrywki 
wzros³a, pojawili siê zawodowi „zabawiacze”, którzy 
wystêpowali w okreœlonym œrodowisku, dworskim
i miejskim. St¹d na dworze królewskim by³a du¿a grupa 
œpiewaków i grajków, a tak¿e specjalista w rozbawianiu 
w³adzy – b³azen. Styl ¿ycia dworskiego naœladowali 
mo¿now³adcy i w swoich siedzibach mieli te¿ kuglarza lub 
muzykanta.  Równie¿ w miastach istnia³o sta³e 
zapotrzebowanie na specjalistów od zabawiania. Wystêpowali 
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oni na licznych zabawach organizowanych przez bractwa
i cechy, zapraszani byli na uczty weselne, targi, jarmarki. 
Poniewa¿ zwyczaj ten bardzo siê rozpowszechni³, starano siê 
go ograniczaæ ró¿nymi przepisami. W 1336 r. Kazimierz 
Wielki zezwala³ na obecnoœæ najwy¿ej 8 weso³ków na 
weselach mieszczan. Biskupi zabraniali wystêpów kuglarzy 
na zebraniach bractw w myœl zasady: „daæ kuglarzom
i b³aznom to jakby z³o¿yæ ofiarê demonom”, bo ich ¿arty, 
œpiewy i pokazy rzekomo mia³y dostarczaæ nieprzyzwoitej 
rozrywki.

Sposoby organizowania wolnego czasu i upodobanie do 
œwiêtowania nie uleg³y zmianie. Lubiono siê bawiæ, dawa³o to 
wytchnienie ludziom od codziennego trudu i ubarwia³o ¿ycie. 
Przekraczanie miary w zabawie, czêsto piêtnowane przez 
duchownych, stanowi³o ucieczkê od codziennej egzystencji, 
na któr¹ sk³ada³a siê praca oraz ci¹g³y lêk przed chorob¹
i cierpieniem.

Na podstawie „Obyczaje w Polsce” opr. T.D.

Musi byã do wyboru.
Zmieniaã siæ, ýeby tylko nic siæ nie zmieniùo,
To ùatwe, niemoýliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeúli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesoùe, bez powodu peùne ùez.
Úpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na úwiecie.
Urodzi mu czworo dzieci, ýadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Sùaba, ale udêwignie.
Nie ma gùowy na karku, to bædzie jà miaùa.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie, po co ta úrubka i zbuduje most.
Mùoda, jak zwykle mùoda, ciàgle jeszcze mùoda.
Trzyma w rækach wróbelka ze zùamanym skrzydùem,
wùasne pieniàdze na podróý dalekà i dùugà,
tasak do miæsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokàd tak biegnie, czy nie jest zmæczona.
Aleý nie, tylko trochæ, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo siæ uparùa.
Na dobre, na niedobre i na litoúã boskà.

Wisùawa Szymborska

Portret kobiecy

Byæ kobiet¹ z klas¹
W naszym spoùeczeñstwie o wielu kobietach kràýy opinia, ýe sà „kobietami

z klasà”. To prawda, ýe kaýda z nas chciaùaby, aby jà wùaúnie tak postrzegano. Bez 
wàtpienia takie stwierdzenie usùyszane z ust innych byùoby prawdziwym 
komplementem. Nie kaýda z nas zdaje sobie sprawæ, jakimi cechami powinna 
odznaczaã siæ owa „kobieta z klasà”. Czæsto moýna usùyszeã z ust pañ, ýe one nie 
majà czasu na takie bzdury, bo caùy dom majà na gùowie, nigdzie nie wychodzà, nie staã 
ich na takie wydatki itd. Widaã wiæc, ýe w czæúci naszego spoùeczeñstwa zostaù 
wyrobiony mylny poglàd, w którym „kobieta z klasà” kojarzy nam siæ jedynie z urodà, 
bogactwem, zgrabnà figurà, elegancjà, perfekcyjnie wykonanym makijaýem i fryzurà, 
po prostu z zewnætrznym piæknem. Poglàdy takie niestety majà podùoýe w obecnie 
lansowanym wzorcu kobiety tylko przebojowej, eleganckiej, goniàcej za sukcesem
i pieniædzmi. Nie ma nic bardziej mylnego, bowiem klasa nie oznacza stosowania 
tylko i wyùàcznie najlepszych kosmetyków, ubierania siæ w najdroýsze stroje, 
wspinaczki po szczeblach kariery czy manifestowania swojej atrakcyjnoúci. Wiele
z kobiet przecieý nie posiada drogich, ekskluzywnych strojów, w które codziennie siæ 
ubiera, a mówimy, ýe posiadajà to „coú”, co je wyróýnia, mówimy, ýe sà „babkami
z klasà”. Nie kaýda jest chodzàcà piæknoúcià z figurà modelki, a jednak da siæ o niej 
powiedzieã, ýe „ta, to dopiero ma klasæ”. Inna caùymi dniami pracuje w domu, ale 
kiedy przyjmuje goúci, to z jej zachowania widaã bijàce „coú”, co nazywamy klasà. 
Jakie wiæc przymioty wyróýniajà takie kobiety? Wbrew pozorom nie jest ùatwo je 
wszystkie wymieniã.

Bez wàtpienia da siæ tak powiedzieã o osobie, która bædzie potrafiùa 
zachowaã siæ odpowiednio w trudnych codziennych sytuacjach; która majàc 
úwiadomoúã wùasnej wartoúci, bædzie bardziej dbaùa o jej zachowanie, a nie 
o „opakowanie”, czyli efektowny wyglàd; która bædzie potrafiùa 
odpowiednio i stosownie do sytuacji ubraã siæ i zrobiã makijaý; bædzie 
potrafiùa byã wyrozumiaùa dla innych zachowujàc przy tym zdanie; 
która bædzie uczciwa i szczera; jak teý bædzie znaùa granicæ co wypada, 
a czego nie wypada robiã czy teý mówiã.

Widaã wiæc, ýe bycie „kobietà z klasà” wbrew pozorom dla jednych jest ùatwe i nie wymaga zbyt wielkiego wysiùku, gdyý pùynie 
z ich wnætrza, dla innych zaú jest zbyt trudne, bo niektóre panie musiaùyby w swoim wnætrzu wiele zmieniã. Kaýda bowiem z nas, 
kobiet, na pewno posiada w sobie to „coú”, bojàc siæ wydobyã to na zewnàtrz. Nie bójmy siæ wiæc pokazaã tego innym.

Maùgorzata Stalæga
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Kiedy Senat RP podjàù takà decyzjæ zespóù przedmiotowy 
humanistów Gimnazjum w Koñskowoli opracowaù plan obchodów 
Roku Jæzyka Polskiego. Jæzyk ojczysty dla kaýdego narodu jest 
jednym z  najwaýniejszych elementów jego kultury i tradycji. Juý 
Mikoùaj Rej apelowaù do potomnych, aby w swojej twórczoúci 
posùugiwali siæ jæzykiem polskim – sùynny dwuwiersz pamiætajà 
wszyscy:

A niechaj narodowie wýdy postronni znajà
Iý Polacy nie gæsi, iý swój jæzyk majà.
Najwiæksze zasùugi dla rozwoju naszego jæzyka ma Jan 

Kochanowski. To on stworzyù polskà poezjæ, staù siæ wzorem
i naúladowcà dla wielu swoich nastæpców. Ze skarbnicy jego 
màdroúci czerpaù Adam Mickiewicz, który swojà twórczoúcià 
wspieraù emigrantów i nie pozwalaù im zapomnieã o kulturze 
wùasnego narodu. Wiek XVIII przynosi wiele wydawnictw 
sùownikowych wykorzystywanych do dzisiaj. Czasy zaborów byùy 
okresem wielkiej próby dla naszego narodu, z którego wyszliúmy 
zwyciæsko. Rusyfikacja i germanizacja mùodzieýy polskiej nie 
przyniosùa zamierzonego rezultatu. Jæzyk ojczysty ocalaù. Czy nasi 
uczniowie potrafià to doceniã? Myúlæ, ýe powinniúmy im to 
uúwiadomiã, bo wychowani w wolnej i demokratycznej ojczyênie nie 
potrafià uszanowaã tego daru naszych przodków. Obserwujemy 
niechlujstwo jæzykowe, uýywanie wulgaryzmów, nadmierne 
zapoýyczenia wyrazów angielskich. Trzeba z tym walczyã, a w 2006 
roku zwróciã szczególnà uwagæ na piækno polskiej mowy. 
Pokazywaã wzorce, piætnowaã bùædy jæzykowe, zachæcaã do 
bogacenia sùownictwa poprzez czytanie dzieù naszych narodowych 
mistrzów. Wielki poeta J. Sùowacki pisaù:

Chodzi mi o to, aby jæzyk giætki
Powiedziaù wszystko, co pomyúli gùowa.
Wtórowaù mu C. K. Norwid:
Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo i ty Wymowo,
Jeden – wiecznie bædzie wysoki:
Odpowiednie daã rzeczy – sùowo! „Vade – mecum”
Nauczyciele jæzyka polskiego zaplanowali w tym roku liczne 

konkursy: jæzykowe, recytatorskie i ortograficzne.
Bædà teý publikowane w Gimkurierze wùasne teksty uczniów. Na 

zakoñczenie obchodów Roku Jæzyka polskiego zostanà wræczone 
nagrody najlepszym uczestnikom konkursów.

Jæzyk – ojczysty
Gromem bàdêmy pierw niêli grzmotem,
Oto tætnià i rýà konie stepowe;
Góry czyny!

- a sùowa? A myúli?...
- potem!...

Wróg pokalaù juý i Ojców mowæ –
Energumen tak krzyczaù do Lirnika
I uderzaù w tarcz, aý siæ wygiæùa.
Lirnik na to: ……………………
…… „Nie miecz, nie tarcz – bronià Jæzyka.
Lecz – arcydzieùa”.

                 C. K. Norwid
Czytajmy arcydzieùa !!!

Genowefa Flis
Czym jest dla mnie jæzyk ojczysty?
Jæzyk polski jest dla mnie najwaýniejszym i najprostszym 

jæzykiem. To wùaúnie po polsku wypowiedziaùam moje pierwsze 
sùowa i po polsku chcæ wypowiedzieã ostatnie. To on ùàczy 
wszystkich Polaków i jest naszà mowà ojczystà.

Jæzyk polski zaczàù siæ ksztaùtowaã w X wieku, zapewne
w zwiàzku z powstaniem i rozwojem pañstwa polskiego. Okresem 
najwiækszych zmian byùo úredniowiecze. Polszczyzna jako 
przedmiot nauczania zostaùa wprowadzona w XVIII w. przez 
Komisjæ Edukacji Narodowej.

W literaturze oúwiecenia i romantyzmu wielkà rolæ odegrali 

pisarze kresowi, którzy wprowadzili wiele cech dialektu kresowego, 
zwùaszcza w sùownictwie. W tym czasie wyksztaùciù siæ (m.in. dziæki 
Mickiewiczowi) nowy typ polszczyzny pisanej, bliýszej mowie 
potocznej. Dalszà modernizacjæ zawdziæczamy wielkim prozaikom 
pozytywizmu. Rozwój jæzyka polskiego nie osùabù mimo zaborów,
a po odzyskaniu niepodlegùoúci szedù w kierunku zbliýania siæ do 
jæzyka mówionego, prostoty skùadni, mnoýenia stylów jæzykowych 
zwiàzanych z dziedzinami ýycia, które obsùugiwaù. Po II wojnie 
úwiatowej obserwuje siæ giniæcie wielu wyrazów i ich poùàczeñ, 
przenikanie wyrazów nowych z gwar miejskich i dialektów ludnoúci.

Pomimo to, iý wspóùczesny jæzyk polski nie jest jæzykiem jakim 
posùugiwali siæ nasi przodkowie uwaýam, ýe jest on mowà pierwotnà 
i dlatego sadzæ, iý kaýdy „prawdziwy Polak” musi go dobrze znaã.

Uczennica Gimnazjum

Jæzyk ojczysty nie jest dla mnie tylko sposobem porozumiewania 
siæ z innymi ludêmi. To wedùug mnie bezdenna skarbnica kultury
i wielowiekowej tradycji naszych przodków. Moýemy byã z niego 
dumni. Majàc swój wùasny jæzyk, nasz kraj staje siæ wyjàtkowy (…).

Joanna Suùek, kl. III d

Wiem, ýe mój jæzyk jest wielowiekowym dziedzictwem. Zdajæ 
sobie sprawæ z tego, ýe ja i moje pokolenie nie moýemy tego 
zaprzepaúciã. Wciàý mam w pamiæci dzieci z Wrzeúni, które 
niestrudzenie i z peùnym poúwiæceniem stawaùy w obronie mowy 
polskiej na terenie zaboru pruskiego. To z tamtych czasów pochodzà 
sùowa „Roty” Marii Konopnickiej: „Nie damy pogrzeúã mowy! 
Polski my naród, polski lud królewski szczep Piastowy”. Kiedyú nasi 
rodacy naraýali ýycie, by broniã polskiej mowy, a my…? Czy 
potrafimy poprawnie formuùowaã nasze myúli…?

Helena Orzechowska, kl. III d

Jæzyk ojczysty jest dla mnie czymú waýnym. Bez niego nie 
mogùabym porozumieã siæ z ludêmi. Mówiàc w polskim jæzyku dajæ 
wyraz szacunku, podziw i wdziæcznoúã naszym rodakom za wolnà
i niepodlegùà ojczyznæ. Wyraýam takýe swój patriotyzm i szacunek 
do samej siebie. Dlatego powinnam byã dumna z tego, ýe jestem 
Polkà, i ýe mogæ mówiã w swoim ojczystym jæzyku.

Magdalena Krasucka, kl. I c

Jæzyk ojczysty przyczynia siæ do rozwoju narodu. Dziæki niemu 
moýemy siæ komunikowaã miædzy sobà. Dla mnie stanowi on ciàgle 
nie odkrytà kartæ. Poznajæ stale nowe sùowa, które wzbogacajà mnie 
intelektualnie, pozwalajà poprawnie siæ wypowiadaã. Osobiúcie 
staram siæ mówiã „ùadnà polszczyznà”, nie uýywaã wulgaryzmów, 
które „zanieczyszczajà i kaleczà” jæzyk. Uwaýam, ýe poprawna 
wymowa úwiadczy o mnie samej, o mojej kulturze osobistej. 
Korzystanie z dobrych wzorców i przykùadów mówienia w szkole, 
radiu, telewizji, pomaga mi w opanowaniu umiejætnoúci starannej 
wypowiedzi. Oprócz piæknego wysùawiania siæ trzeba takýe zwracaã 
uwagæ na gramatykæ, aby budowaã poprawne zdania i unikaã bùædów 
jæzykowych.

„Dbaùoúã o jæzyk ojczysty, stanowi jeden z najwaýniejszych 
obowiàzków patriotycznych” – to stwierdzenie Zenona 
Klemensiewicza, w peùni oddaje istotæ tego, czym dla nas powinien 
byã jæzyk polski.

Monika Kozak, kl. I c

Dnia 3.03.2006 obchodziliúmy Dzieñ Pisarza. W zwiàzku z tym 
Klub Maùego Ksiæcia ogùosiù konkurs na pracæ plastyczno – literackà 
o pisarzu. Do rywalizacji przystàpiùo 10 klas. Uczniowie wykonali 
róýne prace: plakaty albumy, gazetki. Wszystkie prace byùy bardzo 
starannie wykonane, rozmaitymi technikami, dlatego teý jury
w skùadzie: G. Flis, A. Franczak – Paã, B. Úwitka – Pomorska,
U. Paluch miaùo problem z przyznaniem nagród. Po dùugich debatach 
przyznano wyróýnienia wszystkim uczniom oraz drobne nagrody, no 
i oczywiúcie szóstki z jæzyka polskiego i plastyki. W dn. 3.03.2006 
prace zostaùy wystawione na dolnym korytarzu koùo pracowni jæzyka 
polskiego.

B. Úwitka-Pomorska

2006 � Rok Jêzyka Polskiego
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Witam w mojej pierwszej recenzji, która bædzie poúwiæcona 
najnowszej ksiàýce serii „Harry Potter”, autorstwa
J. K Rowling, która tym razem nosi tytuù „Harry Potter
i Ksiàýæ Póùkrwi”. Mam nadziejæ, ýe moja ocena bædzie 
konstruktywna i obiektywna.

Okùadka:
Okùadka ksiàýki prezentuje siæ dobrze. Zielone tùo, a na nim 

gùówny bohater wraz z innà postacià. Z tyùu okùadki zaú 
widnieje przysùowie, które goúci w kaýdym polskim wydaniu 
serii: „Jeúli myúlisz, ýe w dobie komputerów, 
sztuka czytania zanikùa, zwùaszcza wúród 
dzieci, to niezawodny znak, ýe jesteú 
MUGOLEM!”. Przypominam, ýe okùadka 
jest oceniana tylko w polskim wydaniu.

Ocena: 9/10.

Fabuùa:
Fabuùa ksiàýki jest raczej taka 

sama jak w poprzednich tomach 
spod znaku Harry’ego Pottera: 
odebranie Harry’ego od Dursleyów, 
pójúcie do Hogwartu, walka
z Lordem Voldemortem, czyli nic 
nowego. Autorka  mogùaby wprowadziã coú nowszego 
poza starym schematem, jaki stosowaùa przez 
poprzednie piæã ksiàýek. Na dodatek, widzæ 
wprowadzone tu na siùæ odebranie Harry’ego od Dursleyów 
przez Dumbledore’a. Za to, niestety, spory minus. W szóstym 
tomie dowiadujemy siæ znacznie wiæcej o przeszùoúci 
Czarnego Pana – Voldemorta – co na pewno jest bardzo 
ciekawe i zasùuguje – przynajmniej u mnie – na plus. Takýe – 
zapewne dla fanów – úmierã Dumbledore’a, gùównego dorady 
Harry’ego, dyrektora Hogwartu – jest szokujàca, ale to byùo do 
przewidzenia, szczególnie w takim gatunku literatury, jakim 
jest, „Harry Potter”. Mam na myúli pewien schemat, gdzie jest 
jedna biedna postaã, która traci powoli swoje najbliýsze osoby 
(rodzice Harry’ego, Syriusz Black – ojciec chrzestny) i jest 
kierowana przez wielkiego, starego mistrza – w tym 
przypadku Dumbledore’a. Po jakimú czasie i wielki mistrz 
musi umrzeã, by gùówny bohater mógù stawiã czoùa samotnie 
zùu. Takim samym przykùadem moýe byã trylogia „Wùadca 
Pierúcieni”, autorstwa J.R.R Tolkiena, gdzie Frodo Baggins, 
który wyruszyù ze spokojnego Hobbitowa do krainy 
Ciemnoúci zwanej Mordor, by tam w szczelinæ Orodruiny 
rzuciã Pierúcieñ Jedyny. Frodo podczas wædrówki traci swego 
przywódcæ i mædrca, starego czarodzieja Gandalfa Szarego. 
Podczas dalszej wædrówki Frodo zostaje rozdzielony takýe
z resztà Bractwa i zostaje sam ze swym sùugà, a z Gandalfem, 
spotyka siæ dopiero po wykonaniu misji. Nie wiadomo, czy
w cyklu „Harry Potter” Albus Dumbledore powróci. Autorka 
mogùaby stworzyã coú oryginalniejszego niý wykorzystanie 
tego schematu – moýe wzorowaùa siæ na dziele Tolkiena? Za to 
minus.

Ocena: 7/10.

Wàtki:
Warto takýe wspomnieã o pomniejszych, ale za to 

ciekawych wàtkach, jakie miaùy miejsce w „Harrym Potterze
i Ksiæciu Póùkrwi”. Od razu powiem, ýe nie bædæ oceniaù tutaj 
wàtków gùównych – przeszùoúã Voldemorta itd. – gdyý zostaùy 
ocenione wyýej. Wàtkiem, który przewijaù siæ przez 
wiækszoúã ksiàýki – i u niektórych wywoùywaù znudzenie – byù 
wàtek miùosny. Moýe i nie umie pani Rowling dobrze 
opisywaã uczuã miùosnych bohaterów, ale dla mnie byùy 
(opisy) na dobrym poziomie. Jak wiadomo, miùoúã

„Harry Potter …” – moja recenzja
u mùodzieýy jest normalna, ale jednak pani Rowling wziæùa siæ 
za to troszeczkæ za póêno. Chyba w ramach rekompensaty (ýe 
tak póêno), w szóstej czæúci mamy dosùowny nawaù par. Dla 
mnie miùym zaskoczeniem, chociaý niektórzy uwaýajà, ýe 
byùo to do przewidzenia, jest para Harry i Ginny, a takýe Tonks 
i Lupin. Oceniam te pary pozytywnie. Zdecydowanie na siùæ 
zostaùa stworzona para Argusa Filcha – woênego Hogwartu
i pani Pince – bibliotekarki, co wedùug mnie zasùuguje na 
minus. Wàtkiem, który wniósù do ksiàýki trochæ humoru byùa 
para Ron i Lavender. Owi, mùodzi ludzie, sà przykùadem 

miùoúci „szpanerskiej”, która polega na 
obúc i sk iwan iu  s i æ  w  mie j scach  
p u b l i c z n y c h .  Te n  w à t e k ,  c h o ã  
humorystyczny, uczy, ýe takie zachowanie 
do niczego nie prowadzi, a moýe 
wyrzàdziã tylko krzywdæ. Za to plus.

Podsumowujàc, miùoúci jest troszeczkæ 
za duýo w tej czæúci, za co minus.

Naleýy takýe wspomnieã o wàtku, od 
którego, praktycznie pochodzi tytuù 

ksiàýki, a wcale nie naleýy do wàtków 
gùównych. Mowa tutaj rzecz jasna o wàtku 

Ksiæcia Póùkrwi i jego tajemniczej ksiàýce, 
którà Harry odnalazù na jednej z lekcji 

eliksirów z nowym nauczycielem, 
profesorem Slughornem. W ksiàýce tej, 

Ksiàýæ Póùkrwi zapisaù wszystkie swe 
zaklæcia – i te nieszkodliwe, i te 

szkodliwe. Zawarte tam informacje pomagajà Harry’emu 
pomyúlnie przechodziã przez lekcje eliksirów, przez co staje 
siæ pupilkiem profesora. Ale wkrótce okazuje siæ, ýe ta ksiàýka 
jest bardzo niebezpieczna – atak na Malfoya. Dlaczego tytuù 
pochodzi od tego wàtku? Nie wiem. Wiæcej o tym Ksiæciu 
dowiadujemy siæ dopiero pod koniec ksiàýki. Prawdopodobnà 
moýliwoúcià, dlaczego ksiàýka zostaùa nazwana „Ksiàýæ 
Póùkrwi” moýe byã to, ýe owy Ksiàýæ – Severus Snape – zabiù 
Dumbledore’a i przeszedù na stronæ Czarnego Pana. Ten wàtek 
nie wprowadza zbyt duýo do fabuùy, lecz dowiadujemy siæ 
dziæki niemu czegoú o rodzicach Snape’a, dlatego za to plus. 
Jednak umieszczenie tytuùu pochodzàcego od tego wàtku nie 
byùo zbyt dobre, za co minus.

Ocena: 8/10.

Akcja:
Teraz nadszedù czas na ocenienie ksiàýki pod wzglædem 

akcji. Akcja w tej czæúci niestety siæ úlimaczy, a prócz lekcji
z Dumbledorem i ksiàýki Ksiæcia Póùkrwi nic siæ nie dzieje. 
Przez caùy tom przetaczajà siæ wàtki miùosne (o tym wyýej)
i nic siæ oprócz tego nie dzieje, za co minus. Dopiero na 
ostatnich stu stronach ksiàýki akcja posuwa siæ do przodu – 
wyprawa Harry’ego i Dumbledore’a do jaskini, by odnaleêã 
horkrus. Warto takýe wspomnieã o walce, która miaùa miejsce 
na samym koñcu w Szkole Magii i Czarodziejstwa, gdy 
úmiercioýercy wdarli siæ do zamku – od trzeciego tomu raczej 
w Hogwarcie nic siæ nie dziaùo.

Ocena: 6/10.

Podsumowanie:
Podsumowujàc, ksiàýka „Harry Potter i Ksiàýæ Póùkrwi” 

jest dobrà lekturà i mimo tych minusów, które wypisaùem 
wyýej uwaýam, ýe tom ten jest najlepszy spoúród wszystkich 
szeúciu. Ksiàýkæ musi przeczytaã kaýdy fan Harry’ego 
Pottera. Polecam!

Ocena ogólna: +7/10.
Piotr Bicki
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Z³oci Laureaci
Prezentacja form scenicznych, czyli widowisk teatralnych

i wokalnych, miaùa miejsce 16 i 17 lutego w Gminnym 
Oúrodku Kultury. Termin nieco póêny jak na tematykæ 
boýonarodzeniowà, ale przyczyniùa siæ do tego tegoroczna 
sroga zima (przeùoýono termin Przeglàdu). Na scenie 
wystàpiùo 11 grup teatralnych ze szkóù i przedszkoli, 
prezentujàc widowiska na wysokim poziomie. I tu wùaúnie 
pojawiù siæ problem, o którym na wstæpie. Kaýde z nich miaùo 
w sobie to coú, co zasùugiwaùo na wyróýnienie. Tradycjà staùo 
siæ juý nagradzanie wszystkich zespoùów, zaú najlepszych - 
zùotymi dyplomami. W tym roku na sùowa uznania 
zasùugiwaùy znakomite scenariusze, niby dotyczàce tej samej 
problematyki, a jakýe róýne. Dzieci ze Skowieszyna pokazaùy 
staropolskie zwyczaje posùugujàc siæ przy tym gwarà, 
przedszkolaki z Koñskowoli z wdziækiem odegraùy baúniowe 
postacie odwiedzajàce betlejemskà szopkæ, niemal doskonaùy 
taniec towarzyszyù na scenie dzieciom z Chrzàchowa, urocza 
dziewczynka z przedszkola w Poýogu z wdziækiem odegraùa 
rolæ Boýej Dzieciny, zaú niekonwencjonalna wigilia na 
dworcu w wykonaniu uczniów z Poýoga wycisnæùa ùzy 
publicznoúci. Ciepùe uwagi moýna kierowaã pod adresem 
wszystkich aktorów, tych najmùodszych i tych nieco 
starszych, ale zgodnie z zasadami konkursu musiaùa teý zapaúã 
decyzja o wyborze najlepszych. Po dùugiej dyskusji
i rozwaýaniu drobnych mankamentów zdecydowano, ýe zùote 
dyplomy trafià do dwóch grup wiekowych. W grupie 
najmùodszej zùoty dyplom przyznano grupie „Anioùki”
(6-latki) ze Szkoùy Podstawowej w Koñskowoli za sztukæ 
„Úwiàteczne Anioùki”, przygotowanà pod kierunkiem
p. Jolanty Grzædy. Na szczególnà uwagæ, poza treúcià i grà 
aktorskà, zasùugiwaùa scenografia oraz úpiew. Drugi zùoty 
dyplom, w starszej grupie, trafiù do Koùa Teatralnego z Poýoga 
pracujàcego pod kierunkiem siostry Angeliki Zofii 
Szymañskiej. Pantomimiczna sztuka „Puste miejsce”,
w której najwaýniejszà rolæ speùnia gra aktorska, bo bez sùów, 
doskonale przekazaùa przesùanie dobroci i starej polskiej 
tradycji zwiàzanej z pustym miejscem przy wigilijnym stole. 
Spoúród kilku kandydatur nominowanych przez jury do tytuùu 
najlepszego aktora tegorocznego Przeglàdu, wybrano Krzysia 
Suska z Chrzàchowa, ucznia klasy III, za doskonaùà dykcjæ, 

ruch sceniczny i umiejætnoúã tañca w roli Nowego Roku.
Równie atrakcyjnie zaprezentowali siæ wokaliúci. W tej 

grupie nie byùo wàtpliwoúci. Prim wiedli úpiewajàcy artyúci ze 
Skowieszyna. Na pierwszym miejscu uplasowaù siæ szkolny 
zespóù wokalny „Iskiereczki”, zaú w nastæpnej kolejnoúci 
solistki: Izabela Szymañska i Milena Soleniec. Wszyscy sà 
podopiecznymi p. Zbigniewa Úliwiñskiego. Jury oczarowane 
swobodà bycia na scenie i artystycznà prezentacjà piosenki
o babci, postanowiùo po raz pierwszy przyznaã nagrodæ za 
osobowoúã scenicznà. Na ten tytuù zasùuýyùa Weronika 
Bieniek z przedszkola w Koñskowoli.

Obserwacja kolejnych edycji pozwala wysunàã 
stwierdzenie, ýe poziom prezentacji z roku na rok wzrasta,
a dzieci wykazujà coraz wiæksze obycie ze scenà. Pozostaje 
mieã nadziejæ, ýe z czasem Koñskowola bædzie staã teatrem.

Boýenna Furtak

„Szaù” wg Wùadysùawa Podkowiñskiego, „Úwiæta Anna 
Samotrzeã” wg Leonarda Da Vinci, „Babie lato” wg Józefa 
Cheùmoñskiego, „Ranny Kirasjer i dziewczyna” wg Wojciecha 
Kossaka, to tylko niektóre tytuùy obrazów, które wystawia
w Gminnym Oúrodku Kultury artysta malarz Przemysùaw 
Wierzbicki. Pan Przemysùaw jest mieszkañcem Kurowa, 
intensywnie maluje dopiero od czterech lat, a w swojej twórczoúci 
nastawia siæ gùównie na wzorowanie wielkich mistrzów, obrazów, 
bædàcych uznanymi arcydzieùami. Jego ulubionym malarzem jest 
Kossak. Dzieùo tego wùaúnie artysty zostaùo „skopiowane” jako 
pierwsze.  Maluje równieý wedùug wùasnej inwencji, a stosowane 
techniki to olej i pastel.

Na wernisaý wystawy, w dniu 8 marca, zawitaùo wielu goúci,
w tym uznani i zaprzyjaênieni z koñskowolskim úrodowiskiem 
artyúci. Krótkim koncertem na saksofon tenorowy uúwietniù go 
adept mùodzieýowej orkiestry dætej, Damian Przepiórka. Wystawæ 
(w dolnej sali) moýna oglàdaã do koñca marca. Moýna teý nabyã 
wystawiane tu dzieùa, jak równieý zamówiã obraz wzorowany na 
wybranym mistrzu.

B.F.

Artystyczna róýnorodnoúã

„Iskiereczki” ze Skowieszyna

Osobowoœæ sceniczna – Weronika Bieniek

Okazuje siæ, ýe bycie czùonkiem jury to nie tylko zaszczyt, 
ale równieý problem. Dlaczego? No bo jak wybraã 
najlepszych spoúród samych dobrych. Taki wùaúnie problem 
miaùo jury XII Przeglàdu Artystycznego „Zimowe Nastroje” 
w kategorii teatralnej. 
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Nic nie stracisz, a wspomo¿esz
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê czasem sk³adania rocznych zeznañ podatkowych za 

2005 rok, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Koñskowolska” 
pragnie przypomnieæ, ¿e ka¿da osoba fizyczna mo¿e przekazaæ 1% swego podatku 
dochodowego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, a tak¹ jest nasze 
Towarzystwo. W tym celu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 36 lub PIT 37 od 
kwoty wyliczonego podatku nale¿y odj¹æ 1% i wpisaæ tê kwotê w pozycji 179 w PIT 36 
lub w pozycji 111 w PIT 37. O wyliczon¹ kwotê nale¿y pomniejszyæ uprzednio 
wyliczony podatek. Kwotê odliczon¹ nale¿y wp³aciæ na nasze konto w Banku 
Spó³dzielczym w Koñskowoli najpóŸniej do dnia 30 kwietnia 2006 r., u¿ywaj¹c do tego 
celu specjalnego blankietu zamieszczonego na odwrocie tej informacji. Blankiety wp³at 
s¹ równie¿ dostêpne w Banku Spó³dzielczym, Kancelarii Parafialnej oraz na stoliku
z pras¹ w Koœciele Parafialnym.

Wp³aty na rzecz naszej organizacji dokonywane w Banku Spó³dzielczym
w Koñskowoli s¹ zwolnione z prowizji bankowej. Poprzez ¿yczliwe odniesienie siê do 
powy¿szej informacji dopomo¿emy, nic nie trac¹c, w realizacji g³ównego celu, jakim 
jest ochrona i odnowa zabytkowego zespo³u Koœcio³a Parafialnego i innych zabytków, 
które stanowi¹ integralny element dziedzictwa kulturowego w Koñskowoli.

Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo uzyskaæ w siedzibie Towarzystwa
00 00w Koñskowoli, ul. Lubelska 97, tel. 889 20 00 od wtorku do soboty w godzinach 9 -10  

30 30i 16 -17 .

Jak co roku w karnawale dzieci z terenu ca³ej gminy wziê³y 
udzia³ w zabawie integracyjnej. By³a ona zorganizowana przez 
GOPS we wspó³pracy ze szko³¹ w Koñskowoli.

W ubieg³ych latach dzieci bawi³y siê na takich zabawach przy 
muzyce zespo³u p. Tadeusza Salamandry. Tym razem, 
w zwi¹zku z og³oszon¹ ¿a³ob¹ narodow¹ po tragedii
w Katowicach, nie by³o zabawy tanecznej, a spotkanie 
integracyjne mia³o inny ni¿ zwykle charakter. Dzieci 
w³asnorêcznie wykona³y „lataj¹cy dywan” i dziêki wyobraŸni 
przenios³y siê nim w czasie i przestrzeni w ró¿ne strony œwiata. 
Mia³y te¿ mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich zdolnoœci 
wokalnych i recytatorskich oraz plastycznych, tworz¹c 
ró¿norodne plakaty.

Te i inne zabawy integracyjne da³y mo¿liwoœæ lepszego 
poznania siê dzieci i mi³ego spêdzenia czasu.

Dorota Chyl i Anna Krawczyk

Czas spêdzamy wartoœciowo

Mistrzynie powiatu
W dniach 20 i 21 lutego 2006 roku w hali sportowej Zespo³u 

Szkó³ w Koñskowoli odby³y siê Mistrzostwa Powiatu 
Pu³awskiego w minikoszykówce dziewcz¹t i ch³opców szkó³ 
podstawowych. Zawody zakoñczy³y siê du¿ym sukcesem, 
bowiem dziewczêta ze Szko³y Podstawowej w Koñskowoli 
wywalczy³y pierwsze miejsce i prawo reprezentowania powiatu 
pu³awskiego w zawodach rejonowych Lubartowie, natomiast 
ch³opcy ukoñczyli rozgrywki na trzecim miejscu.

Kolejne miejsca w tabeli zawodów zajêli uczniowie
z nastêpuj¹cych szkó³:
Dziewczêta: 1. SP w Koñskowoli; 2. SP nr 1 w Pu³awach;
3. SP nr 11 w Pu³awach; 4. SP w Baranowie
Ch³opcy: 1. SP nr 1 w Pu³awach; 2. SP nr 3 w Pu³awach;
3. SP w Koñskowoli; 4. SP w Baranowie

Tomasz Grzêda

W styczniu, uczniowie ZPO w Po¿ogu zrzeszeni w Samo-rz¹dzie 
Uczniowskim i Szkolnym Kole PCK, zostali zaproszeni do Zespo³u 
Placówek Opiekuñczo – Wychowawczych w Pu³awach na zabawê 
karnawa³ow¹ w ramach nawi¹zania wspó³pracy miêdzy obiema 
placówkami. Nasi uczniowie mieli mo¿liwoœæ poznania
i zobaczenia jak funkcjonuje Dom Dziecka, jak jest wyposa¿ony,
i w jaki sposób przebywaj¹ce tam dzieci nabywaj¹ umiejêtnoœci, ucz¹ 
siê samodzielnoœci i wspó³¿ycia w grupie.

W placówce tej przebywa 48 wychowanków w wieku od 
5 do 18 lat. Z naszej szko³y zosta³o zaproszonych 20 osób 
z klas IV-VI. Dzieci bardzo szybko nawi¹za³y kontakt ze sob¹, 
wymieni³y siê adresami, telefonami i utrzymuj¹ systematyczny 
kontakt. Zabawê umili³y konkursy z nagrodami i serdeczna 
atmosfera.

W ramach rewan¿u uczniowie z Po¿oga zaprosili wycho-wanków 
ZPO-W na dyskotekê walentynkow¹. Rodzice przygotowali 
p o c z ê s t u n e k ,  a  d z i e c i  z o r g a n i z o w a ³ y  k o n k u r s y  
i zabawy ruchowe przy muzyce. Bardzo cieszymy siê
z nawi¹zanej wspó³pracy i chcemy nadal kontynuowaæ spotkania
i  imprezy kulturalno-rekreacyjne.  Naszym kolejnym 
przedsiêwziêciem jest zaproszenie dzieci z pu³awskiego 
ZPO-W na uroczysty Dzieñ Dziecka w naszej szkole.

Opiekun SU – Celina Szczygielska
Opiekun SK PCK – Agnieszka Saran

Podziækowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

w Koñskowoli skùada podziækowanie dla wszystkich 
rodziców, którzy brali udziaù w organizacji zabawy 
karnawaùowej, a takýe ýonie  Pana Adolfa Wójtowicza
i Pani Renacie Zieliñskiej za ufundowanie nagród na tæ 
zabawæ.



III Turniej TSD w Przysusze przejdzie do historii jako jeden
z ciekawszych, bowiem oprócz zawodników z TSD byli 
przedstawiciele ró¿nych styli walki: Kung Fu Wu Shu z £odzi, 
Taekwondo z Lubina i Œwidnika, Karate Kyokushin z Wyszkowa 
i Taekwondo Moo Duk Kwan z Radomia i oczywiœcie reprezentanci 
Tang Soo Do z Pu³aw, Pionek i Koñskowoli. Przysuskie zawody 
by³y te¿ pierwszymi, na których z oprócz walk i form po raz 
pierwszy rozegrano konkurencjê w³adania broni¹, rozbiæ desek
i technik specjalnych – kopniêcie dosiê¿ne.

Rozgrywki przygotowa³ Klub Tang Soo Do „Hwarang” 
Przysucha, który wspaniale spisa³ siê w roli organizatora. Równie 
dobrze pokaza³y siê w³adze miasta Przysucha, burmistrz Tadeusz 
Tomasik obj¹³ patronat nad zawodami i bardzo powa¿nie 
potraktowa³ nasze zawody, bowiem na otwarciu popisa³ siê 
znajomoœci¹ historii i trudnej terminologii TSD. Zawody Tang Soo 
Do otwiera patron, który dokonuje tradycyjnego ju¿ „z³amania 
pierwszej deski” (18 grudnia 2004 podczas I Oficjalnego Turnieju 
Tang Soo Do w Koñskowoli podobnie nasze zawody otworzy³ Wójt 
Gminy Koñskowola – Pan Stanis³aw Go³êbiowski). Na pocz¹tku 
imprezy zosta³ odegrany hymn pañstwowy przez Orkiestrê Dêt¹
z Przysuchy. Na koniec burmistrz uroczyœcie wrêczy³ medale 
najlepszym zawodnikom. 

Zawody przebieg³y bardzo sprawnie i bez problemów, choæ przy 
mniejszej iloœæ zawodników ni¿ zapowiadano pocz¹tkowo. Trener 
Centrum Klubu Tang Soo Do wytypowa³ 19 reprezentantów 
zawodników z Koñskowoli i Pu³aw, jak siê okaza³o wybór by³ 
trafny, bowiem nasi zdobyli, a¿... 31 medali i dru¿ynowo byliœmy na 
pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej.

Po raz kolejny wspólnie z nami bawili siê przyjaciele 
z Lubelskiego Klubu Sportów Walki „DAN”. Ich pomoc 
w sêdziowaniu i podejmowaniu trudnych decyzji jest ogromna. 
W nowej roli zadebiutowa³a nasza Ma³gorzata Sykut, tym razem nie 
bra³a udzia³u jako startuj¹ca, ale jako sêdzia. Nie raz mia³a trudne 
zadanie, ale wywi¹za³a siê wspaniale. 

Zawodnicy byli podzieleni na 27 grup w piêciu konkurencjach – 
formy tradycyjne, formy z broni¹, rozbicia desek, techniki 
specjalne, walki przerywane i walki ci¹g³e z „low-kick”. Bardzo 
widowiskowa konkurencja rozbicia desek przyci¹gnê³a wielu 
kibiców, du¿y doping wzbudza³y te¿ techniki specjalne, w których 
bohaterami byli Alan Zakrzewski (LKSW „DAN”) mierz¹cy 
zaledwie 135 cm wzrostu a kopi¹cy na wysokoœæ 190 cm oraz 
mierz¹cy 179 cm Maciej Zasada (SCSWKFWS) kopi¹cy na 263 cm. 
Efektownie wypad³y konkurencje form z broni¹, w których ³adnie 
zaprezentowali siê adepci kung fu. Tradycyjnie na koniec odby³y siê 
walki w formule OPEN (czyli bez podzia³u na wagê, stopieñ, 
warunek – zawodnik musi  mieæ skoñczone 18 lat  
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i 6 minimum 6 gup). Mia³ byæ lekki kontakt, jednak w ferworze 
walki niektórzy zapomnieli o tym. W efekcie konkurencjê 
zakoñczon¹ dyskwalifikacj¹ zawodnika za zbyt silny kontakt. 
W zwi¹zku z tym, ¿e konkurencja nie zosta³a rozstrzygniêta, 
sêdziowie i organizatorzy postanowili wszystkich startuj¹cych 
w formule OPEN uhonorowaæ medalami i dyplomami. 

Po raz kolejny doskonale spisali siê ch³opcy z Koñskowoli - 
Damian Gêbal (zdoby³ 1 pierwsze, dwa 2 i jedno 3 miejsce) 
i Sebastian Chudzik (zdoby³ dwa 1, jedno 2 i jedno 3 miejsce) - 
mieszkañcy Starej Wsi, którzy wyroœli nam na etatowych 
zdobywców medali. Najm³odszy reprezentant z Koñskowoli, Piotr 
Zaga³a (11 lat), który debiutowa³ podczas zawodów w Przysusze, 

wywalczy³ dwa medale – br¹z w rozbiciu desek i srebro w kopniêciu 
dosiê¿nym polegaj¹cym na jak najwy¿szym kopniêciu, Piotrek ma 
140 cm wzrostu a kopniêcie wykona³ na wysokoœæ 180 cm! Równie 
dobrze zadebiutowali £ukasz Pajurek i Grzegorz Finkowski, obaj
z Po¿oga (trenuj¹ w Koñskowoli), zajmuj¹c 2 i 3 miejsce
w kopniêciach dosiê¿nych. Beata Kawka startuj¹ca w konkurencji – 
kopniêcie dosiê¿ne dziewcz¹t zajê³a 2 miejsce, zaœ Mateusz 
Skowronek zdoby³ 3 medale, (za 1, 2 i 3 miejsce), Mateusz Rusek
2 medale (2 i 3 miejsce).

Wyniki konkurencji reprezentantów Klubu Centrum Tang Soo Do 
z Pu³aw i Koñskowoli, wszystkie wyniki oraz zdjêcia i krótki film
z III Turnieju Tang Soo Do na stronie www.tangsoodo.pl oraz na 
stronie klubowej www.centrum-tsd.prv.pl.

Marcin Kostyra 

Klub z Koñskowoli zdominowa³ podium
III Ogólnopolski Turniej Tang Soo Do

Przysucha 4 marca 2006 
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Od lewej: S. Chudzik, K. Sikorski (Przysucha) i D. Gêbal
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W dniu 09 lutego br. odby³o siê Walne Zebranie Spra-
wozdawczo – Wyborcze Cz³onków Klubu Sportowego 
„Powiœlak” Koñskowola, którego efektem by³y istotne 
zmiany osobowe w organach Klubu. I tak sk³ad nowego 
Zarz¹du przedstawia siê nastêpuj¹co: prezes – Artur Suszek, 
zastêpca prezesa – Arkadiusz Ga³¹zka, sekretarz – Grzegorz 
Kozak, skarbnik – Jerzy Osiak, cz³onek Zarz¹du – Pawe³ 
Wiejak. Sk³ad Komisji Rewizyjnej: przewodnicz¹cy – 
Edward Pytlak, sekretarz – Ryszard M¹czka, cz³onek Komisji 
– Tomasz Wojdaszka. Przedstawiciele nowego Zarz¹du za 
g³ówne cele dzia³ania na rok 2006 przyjêli zintensyfikowanie 
wspó³pracy z lokalnym samorz¹dem, innymi organizacjami 
pozarz¹dowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi 
z terenu gminy, pozyskiwanie œrodków finansowych ze Ÿróde³ 
zewnêtrznych oraz dzia³ania maj¹ce na celu dalszy rozwój 
nowoutworzonych sekcji Klubu, tj. tenisa sto³owego 
i siatkówki.

Nast¹pi³y te¿ istotne zmiany na stanowiskach trenerskich 
dru¿yn pi³ki no¿nej. Z prowadzenia dru¿yny seniorów 
czasowo zrezygnowa³ Antoni Piasecki, którego zast¹pi³ 
Arkadiusz Ga³¹zka /kont. tel. 0502 591 425/, dru¿ynê 
juniorów m³odszych prowadzi Micha³ Filipowski /kont. 
tel. 0505 296 998/, trampkarzy m³odszych zaœ Zbigniew 
Œliwiñski  /kont. tel. 0600 925 248/.

Ponadto za dzia³alnoœæ sportow¹ sekcji tenisa sto³owego 
odpowiedzialny jest Leszek Matraszek, zaœ sekcji siatkówki 
Pawe³ Wiejak /kont. tel. 0607 862 192/.

Kontakt e-mail: powislak.konskowola@op.pl        
Zarz¹d Klubu pragnie serdecznie podziêkowaæ dotych-

czasowym przedstawicielom Zarz¹du Klubu i dzia³aczom – 
Miros³awowi Skwarkowi, Tomaszowi Próchniakowi, 
Krzysztofowi Dudzie, Ryszardowi M¹czce i Eugeniuszowi 
Bociañskiemu. 

Jednoczeœnie Zarz¹d Klubu informuje, i¿ zajêcia trenin-
gowe poszczególnych dru¿yn odbywaj¹ siê wed³ug nastêpu-
j¹cego harmonogramu:

pi³ka no¿na: 
1) seniorzy - wtorek godz. 18.00 i pi¹tek godz. 17.30; 
2) juniorzy /rocznik 1989-91/ - wtorek 16.30 i pi¹tek godz. 

16.00; 
3) trampkarze m³odsi /rocznik 1992 i m³odsi/ - poniedzia³ek 

i czwartek godz. 16.00. 
Harmonogram powy¿szy ulegnie zmianie z chwil¹ rozpo-

czêcia zajêæ treningowych na stadionie.
siatkówka: poniedzia³ek i czwartek godz. 17.30
tenis sto³owy: poniedzia³ek i pi¹tek godz. 17.30

Kolejny sukces odnotowali w ostatnich zawodach z cyklu 
Grand Prix Pu³aw tenisiœci sto³owi „Powiœlaka”. W rozegra-
nym turnieju w dniu 22 lutego br. w kategorii kobiet II miejsce 
zajê³a Anna Matraszek, która w klasyfikacji po dwóch turnie-
jach zajmuje I miejsce, wyprzedzaj¹c nastêpn¹ zawodniczkê 
o 11 pkt. W kategorii mê¿czyzn 18 – 35 lat, I miejsce zaj¹³ 
Emil Matraszek, który w ³¹cznej klasyfikacji zajmuje 
II miejsce ze strat¹ do lidera 3,5 pkt.

Dru¿yny pi³ki no¿nej zaœ przygotowuj¹ siê do wiosennej 
rundy rozgrywek ligowych, które w klasie „A” seniorów 
i w II lidze juniorów rozpoczn¹ siê ju¿ w kwietniu, 
a w Lubelskiej Lidze Trampkarzy M³odszych tydzieñ póŸniej.

W rozegranych meczach sparingowych dru¿yna seniorów 
kolejno wygra³a z dru¿yn¹ „Garbarni” Kurów 3:1, juniorów 
starszych „Wis³y” Pu³awy 4:2 i uleg³a KS Witowice 1:2.

       Zarz¹d K.S. „Powiœlak”

SPORT W GMINIE

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

K RY S T Y N A L E S Z C Z Y Ñ S K A ,  
urodzona w Koñskowoli, jest absolwentk¹ 
politologii na Wydziale Politologii (1977) 
oraz prawa na Wydziale Prawa i Administra-
cji (1999) Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie. W 2004 roku uzyska³a 
tytu³ doktora nauk humanistycznych w za-
kresie nauki o polityce. Zainteresowania 
naukowo-badawcze autorki koncentruj¹ siê 
na problemach transformacji spo³eczno-

ustrojowej w Polsce po 1989 roku oraz emigracji polskiej. Jest 
m.in. wspó³autorem wydawnictw zbiorowych: Doktryna i ruch 
socjaldemokratyczny, Historia i wspó³czesnoœæ, Polska miêdzy 
Zachodem i Wschodem w dobie integracji europejskiej.

RZ¥DY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 
1989-2001. Sk³ad, organizacja i tryb funkcjonowania. Prof. zw. 
dr hab. Wies³aw Skrzyd³o napisa³, ¿e: „praca ta stanowi war-
toœciow¹ pozycjê naukow¹, a jej lektura przynosi czytelnikowi 
du¿y po¿ytek. Jest to powa¿na monografia, obszerna, poru-
szaj¹ca wa¿n¹ problematykê. Zosta³a przygotowana w sposób 
sumienny, solidnie, a autorka w³o¿y³a wiele wysi³ku w jej opra-
cowanie, gdy¿ tego wymaga³o poszukiwanie materia³ów. Dziêki 
tej pracy czytelnik dowiaduje siê o wielu kwestiach po raz 
pierwszy tak szczegó³owo i wyczerpuj¹co omówionych. W mono-
grafii autorka sformu³owa³a wiele tez, których nie mo¿na 
podwa¿aæ”. 

EDWARD HALLOWELL I JOHN RATEY – W œwiecie 
ADHD - praktykuj¹cy amerykañscy psychiatrzy daj¹ bardzo 
przekonywaj¹cy obraz ADHD, a co najwa¿niejsze, pokazuj¹, jak 
mo¿na je diagnozowaæ i leczyæ. Wiedzê medyczn¹ o tym zabu-
rzeniu poparli w³asnym doœwiadczeniem, gdy¿ obaj wstecznie 
rozpoznali je u siebie. Ich ksi¹¿ka uznawana jest za klasyczne ju¿ 
i podstawowe dzie³o w angielsko-jêzycznej literaturze przed-
miotu przeznaczonej dla szerokiego krêgu odbiorców. ADHD 
(Attention Deficyt Hyperactivity Disorder - zespó³ nadpobudli-
woœci psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi) to 
zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje siê ³atwoœci¹ 
rozpraszania uwagi, impulsywnoœci¹ i upodobaniem do sytuacji 
pe³nych wra¿eñ, a tak¿e nisk¹ tolerancj¹ na nudê i frustracjê. 
Ludzie dotkniêci ADHD (zarówno dzieci, jak i doroœli), s¹ czêsto 
niew³aœciwie diagnozowani i leczeni. Zaczynaj¹ szukaæ pomocy, 
gdy nie mog¹ zapanowaæ nad swoim destruktywnym zacho-
waniem, gdy dokucza im depresja, gdy popadaj¹ w uzale¿nienia 
od substancji psychoaktywnych i hazardu, gdy nêka ich chronicz-
ne rozkojarzenie.

Z grona ¿yj¹cych odeszli:

Cieœla Alina  (65)  Koñskowola 

Gorczyca Genowefa  (93)  Witowice

Jasiñska Halina  (45)  Witowice

Murat Marianna  (77)  Stara Wieœ

Pêkala Kazimiera  (70)  Stara Wieœ

Przygocka Janina  (85)  Stara Wieœ

Murat Helena  (86)  Stara Wieœ

Wiejak Teresa  (63)  Koñskowola

Aleksandrowicz W³adys³aw (75)  Nowy Po¿óg

Su³ek Czes³aw  (79)  Chrz¹chów



XII Przegl¹d Artystyczny „ZIMOWE NASTROJE”
 - kategoria teatralna -

„Œwi¹teczne Anio³ki” – 6-latki z Koñskowoli,
 laureaci z³otego dyplomu

Gra bez s³ów – Ko³o Teatralne z Po¿oga,
 laureaci z³otego dyplomu

Nowy Rok – Krzysio Susek, najlepszy aktor Przegl¹du 
i dzieci z Chrz¹chowa

Tak to dawniej bywa³o – artyœci ze Skowieszyna

Bajkowe postacie u Bo¿ej Dzieciny 
– przedszkolaki z Koñskowoli

Wigilia na dworcu w wyk. uczniów z Po¿oga

„Gdy na œwiat przychodzi” – klasa IV b z Koñskowoli „Cudowna noc” - dzieci z Sielc
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