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  Pasj! "ycia biznesmena z dyplo-
mem magistra historii s!... kury. W 
wolierach za domem ma kilkadziesi!t 
gatunków tych udomowionych pta-
ków.  Zacz#$o si# od tego, "e syn 
pana Ryszarda w mieszkaniu w Lesz-
nie trzyma$ papu"ki. Kiedy kupili 
dzia$k# w Wojnowicach, papu"ki tam 
zosta$y przeniesione, a do nich z cza-
sem powoli do$!cza$y kury, tyle, "e 
nie te zwyk$e nioski, ale ozdobne. 
Feniksy z ogonami d$ugimi niemal 
jak u pawia, %nie"nobia$e, puszyste 
su$tanki – ch#tnie zamawiane jako 
prezent %lubny, kury jedwabiste - po-
kryte puchem zamiast piór,  ogromne 
brahmaputry i male&kie w!sacze an-
twerpskie to tylko niektóre z wielu 
gatunków kur. A poza nimi s! jeszcze 
papugi, perlice, paw i pawiki, rysie i 
karolinki, gar$acze i mandarynki, i 
sam Pan Bóg raczy wiedzie', co jesz-
cze. Przy swoim kurorcie pan Ry-
szard postawi$ dom. Ca$e jego wypo-
sa"enie przypomina o pasji w$a%ci-
ciela.
   - Na górze jedno pomieszczenie 
zamierzam zagospodarowa! na 
„prawdziwy kurnik”, a bardziej serio 

Kur-ort Voynoveetze
 Drzwi domu przyozdobione witra!em ptaka, na nogach drewniaki z piórami, kawa w fili!ance z  
ornamentem pawi dla specjalnych go"ci, pó#ki pe#ne ksi$!ek o tematyce ornitologicznej. To kurort 
Ryszarda Furma%czaka z Wojnowic. W#a"ciciel tak mówi o miejscu realizacji swojej pasji. Nawet na 
ubraniach ma nadruk z napisem „Kur-ort Voynoveetze”. 

- kurze muzeum  – mówi.
   Na razie stoj! tam spreparowane 
okazy, które odesz$y, a kiedy% cho-

dzi$y po podwórzu, w tym parka lili-
putków, które kilkana%cie lat temu 
pan Ryszard dosta$ w prezencie od 

Z"ó# #yczenia
Barbarze
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   Imi# Barbara ma greckie po-
chodzenie, a oznacza dos$ownie 
“obc!, cudzoziemk#”. W Polsce 
pojawi$o si# w po$owie XV w., 
ale rekordy popularno%ci prze"y-
wa$o w latach 40. XX w. Basie 
s! szlachetne, niezale"ne i od-
wa"ne. S! te" pewne siebie i po-
budliwe. Maj! wrodzony zmys$ 
poezji, pi#kna i elegancji. Barba-
ry s! doskona$ymi matkami i 
wspania$ymi przyjació$kami. Ich 
kolorem jest z$oty, ro%lin! orchi-
dea, zwierz#ciem borsuk, liczb! trójka, a znakiem 
zodiaku Bli(ni#ta. Barbara obchodzi równie" imieni-
ny: 18 kwietnia, 20 lipca i 22 wrze%nia.
   Imi# Barbara jest bardzo modne w naszej gminie. 
Nosz! je bowiem 73 panie. Najwi#cej Basiek mieszka 
w Osiecznej, bo a" 28. W K!kolewie "yje 21 Barbarek, 
w K!tach i Grodzisku - po 3, w Ziemnicach, )oniewie, 
Popowie Wonieskim i Drzeczkowie - po 2, a w Wito-
s$awiu, Jeziorkach i Mi!skowie po jednej. Najstarsz! 
jest Barbara Kola&czyk z Mi!skowa, która sko&czy$a 
przed paroma dniami 79 lat. A najm$odsza Basia No-
waczyk z K!kolewa ma 7 lat. I tym ma$ym i tym du-
"ym Basiom "yczymy jak najwi#cej rado%ci w "yciu.

   Miko$aj pochodzi z 
Grecji i w t$umaczeniu 
znaczy tyle co “odno-
sz!cy zwyci#stwo dla 
swojego ludu”. W Pol-
sce imi# to pojawi$o si# 
w %redniowieczu i wy-
st#powa$o jako: Miku-
$a, Miklosz, Niko$, 
Miks. Do XVII w. 
n a d a w a n o j e w e 
wszystkich %rodowi-
skach, a pó(niej szcze-

gólnie na wsi. Dzi% na powrót jest dosy' modne. Miko$aj to 
m#"czyzna, który musi mie' jasno okre%lone cele. Rzadko 
wycofuje si# z obranej drogi. Subiektywny egocentryk, gotowy 
jednak po%wi#ci' wiele dla idei. Jego kolorem jest czerwie&, 
ro%lin! wierzba, zwierz#ciem s$o&, liczb! ósemka, a znakiem 
zodiaku Strzelec. Miko$aj obchodzi imieniny a" 11 razy w 
roku. Poza grudniem jeszcze: 14 lutego, 21 marca, 9 i 19 maja, 
2 i 18 czerwca, 9 lipca, 10 wrze%nia, 13 pa(dziernika i 13 
listopada.
   Miko$ajów mamy w gminie 50. O dziwo, nie ma w%ród nich 
staruszków. Najstarszym jest Miko$aj )opuszy&ski z Osiecznej, 
który ma raptem 29 lat. A ostatni raz w gminie nadano to imi# 
w 2006 roku. Ma$y Miko$aj Stomski z Wolkowa ma wi#c 
nieca$e dwa latka. Miko$ajom "yczymy samych s$onecznych 
dni. A powiedzmy jeszcze, "e w K!kolewie mieszka 13 panów 
o imieniu Miko$aj, w Osiecznej jest ich 11, w Grodzisku - 6,  w 
Ziemnicach i K!tach - po 4, w Popowie - 3, w Mi!skowie i 
)oniewie - po 2, a w Wolkowie, *wierczynie, Wojnowicach i 
Kleszczewwie - po jednym. 

Miko"ajowi
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Pani Barbara Kola"czyk z Mi#skowa (na zdj$ciu) 
mieszka z wnukiem Miko%ajem pod jednym dachem. 
Uroczysto&ci imieninowe obchodz# wi$c wspólnie. Na 
co dzie" solenizanci razem graj# w chi"czyka, &piewa-
j#, a babcia uczy wnuka wierszyków.

rodziców.
   - Pami$tam, kiedy by%em ma%ym 
ch%opcem i mieszkali&my na wsi, ulu-
bionym zaj$ciem mamy w niedzielne 
popo%udnie by%o obserwowanie kur 
chodz#cych po podwórku, wtedy si$ 
dziwi%em, teraz rozumiem. A kiedy na 
wiosn$ wyl$gaj# si$ kurczaki, co to 
za raj! W okresie l$gów mam du'o 
go&ci, którzy przyje'd'aj# obserwo-
wa! ma%e wykluwaj#ce si$ ze skorup-
ki kurcz#tka – mówi.
   Ale w tym raju trzeba si# napraco-
wa', bo ptaki trzeba nakarmi', upo-
rz!dkowa' woliery, czasem trzeba 
zostawi' go%ci i i%' do swych pierza-
stych przyjació$.
   - Nie wiem ile mam kur, ale jak jed-
nej zabraknie, to wiem to od razu, 
widz$ której nie ma – mówi.
   Na razie dla pana Ryszarda jest to 
czyste hobby, ale niewykluczone, "e 
w przysz$o%ci zacznie przynosi' zy-
ski. 
   - Znów wraca moda na trzymanie 
kur w swoich domostwach. Przyje'-
d'aj# do mnie ludzie z miasta, zapo-
trzebowanie na te ptaki jest te' w roz-
wijaj#cych si$ gospodarstwach agro-
turystycznych.
   A kur panu Ryszardowi mo"e po-
zazdro%ci' ka"dy, bo jest w%ród nich 
mnóstwo pere$ek. Kury w$oszki, któ-
re "yj! nawet dziesi#' lat, „kury wiel-
kanocne”, nios!ce zielone jajka bez-
cholesterolowe, zielononó"ki „ekolo-
giczne”- zainteresuj! nawet najwi#k-
szych sceptyków. 

ALDONA KORBIK

* Gimnazjali%ci z K!kolewa, niektó-
rzy pracownicy szko$y oraz grupa 
k!kolewskich emerytów z ko$a "Z$o-
ta Jesie&" obejrzeli przejmuj!cy film 
A.Wajdy pt. "Katy&". Na wszystkich 
zrobi$ wielkie wra"enie, zarówno 
jego tre%' jak i form!. Film mo"na 
potraktowa' jako ciekaw! lekcj# hi-
storii pokazuj!c! prawd# o zbrodni 
katy&skiej.
* Uczniowie klas VI SP w K!kole-
wie, bior!c udzia$ w programie profi-
laktycznym "Umiem powiedzie' 
NIE", uczyli si#, jak nie wpa%' w  
na$ogi i jak by' asertywnym. Ucznio-
wie klas I gimnazjum uczestniczyli w 
zaj#ciach programu NOE, poznawali 
przyczyny i skutki si#gania po alko-
hol. Wieczorem z terapeut! spotkali 
si# rodzice naszych uczniów. Rozma-
wiali o sposobach profilaktyki i roz-
poznawania zagro"e&.
* Pod koniec pa(dziernika na szkol-
nej scenie w K!kolewie go%cili akto-
rzy studia  "Forma" z Bia$egostoku. 
W ich wykonaniu uczniowie klas IV-
VI obejrzeli zabawne i pouczaj!ce 
"Bajki Krasickiego", a gimnazjali%ci 
lalkow! inscenizacj# "Antygony" So-
foklesa.
* Rada Rodziców Zespo$u Szkó$ w 
K!kolewie zorganizowa$a 24 listopa-
da zabaw# andrzejkow!. Na parkiecie 
bawi$o si# oko$o 50 par. Rodzice 
sami przygotowali pocz#stunek. Do-
chód z zabawy przeznaczony zosta-
nie na potrzeby uczniów.

Krótko

Ryszard Furma"czak z park# su%tanek


