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Orkiestra Dæta OSP Opoka - ma juý 20 lat!

Wraz z koñcem tego miesiàca mija kolejna, juý IV kadencja
samorzàdu gminnego. Nasi radni uroczyúcie, w obecnoúci
zaproszonych goúci i kierowników wszystkich placówek
samorzàdowych, podsumowali efekty pracy minionych
czterech lat podczas 49. sesji, w dniu 29 wrzeúnia. Oficjalne
zamkniæcie kadencji bædzie mieã miejsce na 50.,
jubileuszowej sesji, której termin nie jest jeszcze znany
(w chwili skùadania numeru). Gùówny punkt obrad to
sprawozdanie wójta Stanisùawa Goùæbiowskiego z realizacji
inwestycji gminnych (o których mówi wójt w wywiadzie na
str. 4 i 5). Uroczystego charakteru nadaùy podziækowania za
owocnà wspóùpracæ kierowane przez wójta do przedstawicieli
róýnych instytucji, przez przewodniczàcà do radnych oraz
przez Witolda Popioùka, czùonka zarzàdu Powiatu, pod
adresem wójta i caùej Rady. Przedstawiciel powiatu
podsumowujàc wspólne poczynania powiedziaù: „Dziæki
wspóùpracy wykonaliúmy kawaù dobrej roboty”. Sùowa te
odnosiùy siæ do inwestycji wykonanych na drogach
powiatowych przy wsparciu finansowym gminy.

Wybory tuý, tuý!
12 listopada bædziemy wybieraã wójta gminy oraz radnych do
trzech szczebli samorzàdów: rady gminy, rady powiatu i sejmiku
wojewódzkiego. W momencie skùadu tego numeru pisma, nie sà
znane jeszcze listy kandydatów zgùoszonych do poszczególnych
szczebli.

Wybór wójta

Prezydium Rady Gminy (od lewej):
wiceprzew. J. Szymañski, przew. M. Szpyra, wiceprzew. Z. Skwarek

Roboczym punktem byùo zaú przyjæcie zmian do
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy
Koñskowola. Ta pomoc materialna to stypendia i zasiùki
szkolne. Uchwaùà Rady Gminy, do wspomnianego
regulaminu wniesiono m.in. nastæpujàce zapisy:
1) wprowadzono pojæcie kwoty bazowej stypendium, która
jest okreúlona w ustawie o úwiadczeniach rodzinnych i wynosi
obecnie 64 zù,
2) przyznane stypendium nie moýe byã niýsze miesiæcznie
niý 80% i nie moýe przekraczaã 200% kwoty bazowej (tzn. od
51,20 do 128 zù),
3) wysokoúã miesiæczna stypendium ustalana jest wedùug
nastæpujàcych poziomów:
- przy miesiæcznej wysokoúci dochodu na osobæ w rodzinie
ucznia do 150 zù netto – od 80% do 200% kwoty bazowej,
- przy miesiæcznej wysokoúci dochodu na osobæ w rodzinie
ucznia powyýej 150 zù netto do wysokoúci 351 zù – od 80% do
100% kwoty bazowej,
4) wysokoúã stypendium szkolnego w danym roku
szkolnym, ùàcznie z innym stypendium o charakterze
socjalnym ze úrodków publicznych, nie moýe przekroczyã
dwudziestokrotnoúci kwoty bazowej.
Powyýsze zmiany pozytywnie zaopiniowaùa Komisja
Oúwiaty. Rada Gminy przyjæùa je jednogùoúnie w obecnoúci
14 radnych.
B.F.

Wójt gminy bædzie wybierany po raz drugi w wyborach
bezpoúrednich. Zgodnie z ustawà, za wybranego na wójta uwaýa
siæ tego kandydata, który w gùosowaniu otrzymaù wiæcej niý
poùowæ waýnie oddanych gùosów. Jeúli w pierwszym terminie
ýaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby gùosów,
26 listopada bædzie przeprowadzone ponowne gùosowanie.
W ponownym gùosowaniu wyboru dokonuje siæ spoúród dwóch
kandydatów, którzy w pierwszym terminie otrzymali najwiækszà
liczbæ gùosów. W przypadku zgùoszenia tylko jednego kandydata
na wójta, wybory sà przeprowadzane, z tym ýe kandydata uwaýa
siæ za wybranego, jeýeli w gùosowaniu otrzymaù wiæcej niý poùowæ
waýnie oddanych gùosów. W przypadku nie speùnienia tego
warunku, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzglædnà
wiækszoúcià ustawowego skùadu rady w gùosowaniu tajnym.

Wybór radnych
Spoùecznoúã naszej gminy wybierze 15 radnych do Rady Gminy
Koñskowola. Zasiàdà w niej przedstawiciele 13 okrægów
w liczbie: trzech radnych z Koñskowoli, jeden radny
reprezentujàcy Opokæ i Witowice (te dwie miejscowoúci stanowià
jeden okræg), jeden reprezentujàcy Sielce i Pulki oraz po jednym
radnym z pozostaùych miejscowoúci stanowiàcych oddzielne
okrægi, tzn. z: Mùynek, Rud, Starej Wsi, Wronowa, Nowego
Poýoga, Starego Poýoga, Skowieszyna, Chrzàchowa
i Chrzàchówka.
Okræg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Puùawy
(w naszym przypadku) stanowià dwie gminy: Koñskowola
i Ýyrzyn. Z tego okrægu wybranych bædzie 3 radnych. Natomiast
9 radnych w Sejmiku Województwa Lubelskiego, reprezentowaã
bædzie wyborców aý z 7 powiatów (stanowiàcych jeden okræg):
janowskiego, kraúnickiego, lubelskiego, lubartowskiego,
opolskiego, puùawskiego i ryckiego.

Jak gùosowaã
W zwiàzku z tym, ýe Koñskowola ma trzy mandaty do Rady
Gminy, mieszkañcy Koñskowoli gùosujà minimum na jednego,
maksimum na trzech kandydatów. Mieszkañcy pozostaùych
miejscowoúci gùosujà na jednego kandydata (sà to okrægi
jednomandatowe).
Na listach do rady powiatu i województwa, wszyscy gùosujemy
na jednego kandydata.
Lokale wyborcze mieúciã siæ bædà w tych samych miejscach, jak
w przypadku poprzednich wyborów, zaú siedzibà Gminnej
Komisji Wyborczej bædzie Urzàd Gminy przy ul. Poýowskiej 3a.
Boýenna Furtak
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Z wójtem Gminy Koñskowola, Stanisùawem Goùæbiowskim, rozmawia Boýenna Furtak

Koñczæ kadencjæ z poczuciem dobrze speùnionego obowiàzku
znaleêliúmy tanie rozwiàzanie. Budujàc kolektor wzdùuý ul.
Lubelskiej za 163 tysiàce zù, wydaliúmy jednà dziesiàtà tego, co
przewidywaùy wczeúniejsze koncepcje. Wspomniaùem
o najwiækszych inwestycjach, ale byùy realizowane teý mniejsze.
Wykonano wiele zadañ remontowych na obiektach
komunalnych, wybudowano kilka drobnych uliczek i podjazdów,
np. ulice na osiedlu za gminà, corocznie po zimie remontowano
drogi gminne. Uzbieraùo siæ tego naprawdæ wiele. Ogólnie rzec
bioràc, te cztery lata zostaùy wykorzystane maksymalnie, tak, jak
to byùo w naszych warunkach moýliwe. A wracajàc do tego co
powiedziaùem na wstæpie - obciàýenia spowodowane budowà
gimnazjum tylko nieznacznie ograniczyùy nasze moýliwoúci
inwestycyjne.

- Dobiega koñca kolejna, juý IV kadencja. Jak Pan jà
ocenia?
- Zanim dokonam oceny IV kadencji, chciaùbym na moment
wróciã do poprzedniej, albowiem wówczas zapadùa bardzo
waýna decyzja o wykonaniu najwiækszej inwestycji w dziejach
Koñskowoli, tzn. budowie gimnazjum i sali gimnastycznej. Koszt
tego przedsiæwziæcia to kwota 4.634.000 zù i w wiækszoúci byùo to
obciàýenie budýetu gminy. Wszyscy radni poprzedniej kadencji
zdawali sobie sprawæ z tego, jakie to bædà obciàýenia na nastæpne
lata, tym bardziej, ýe na dofinansowanie z zewnàtrz nie mogliúmy
liczyã. Otrzymaliúmy tylko 420 tysiæcy z Ministerstwa Edukacji,
Nauki i Szkolnictwa oraz 62 tysiàce z kontraktu wojewódzkiego.
Na ten cel zaciàgnæliúmy poýyczkæ w banku, którà spùacamy do
chwili obecnej. Podejmujàc decyzjæ o wspomnianej budowie,
radni byli úwiadomi tego, ýe spowoduje ona zahamowanie innych
inwestycji na terenie gminy, ale cel i zadanie byùy tak waýne, ýe
musieliúmy siæ tego podjàã. Moýna powiedzieã, ýe IV kadencja
przebiegaùa nam pod znakiem tego zadania i presjà tej decyzji.
Oczywiúcie budowa zostaùa wykonana w czasie i zgodnie
z planem. Myúlæ, ýe wszyscy mieszkañcy gminy sà z tego dumni.
Rzeczywistoúã okazaùa siæ jednak bardziej ùaskawa, pewne
inwestycje moýna byùo realizowaã i zostaùy one wykonane,
szczególnie w dziedzinie dalszego kanalizowania gminy.
Wykonaliúmy równolegle dwa etapy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociàgowej w Koñskowoli. W pierwszym etapie
wybudowano 4,3 km sieci kanalizacyjnej i 2,4 km sieci
wodociàgowej na ulicach: Mùyñskiej, Ýyrzyñskiej, Brzezinki
i w czæúci Mùynek, za kwotæ ponad 987 tysiæcy zùotych. Drugi
etap, wykonany w roku bieýàcym, objàù ulice: Kurowskà, Polnà,
Póùnocnà, Wschodnià i Lubelskà o dùugoúci odpowiednio 0,9 km
i 1,7 km za kwotæ 523.500 zù. Realizujàc zaùoýenia wieloletniego
planu inwestycyjnego, w tym roku rozpoczæliúmy budowæ sieci
kanalizacyjnej w Skowieszynie i Poýogu. Umowa podpisana
z wykonawcà, wyùonionym w drodze przetargu, opiewa na kwotæ
4.567 tys. zù. Planowany termin zakoñczenia tego zadania to
listopad 2007 roku.
W poczàtkowych latach kadencji, 2003-2004, zostaùa
wybudowana droga w Lesie Stockim. W sumie powstaù odcinek
drogi ponad 4 km, za ùàcznà kwotæ blisko 800 tysiæcy zùotych.
Inwestycja ta byùa realizowana przy wsparciu funduszu Phare
2000. W 2004 roku wykonaliúmy dwa odcinki dróg, w Stoku
i Poýogu Nowym, przy wykorzystaniu dofinansowania
z funduszu SAPARD. Wartoúã tych robót to ponad milion zùotych.
W 2004 roku, przy wsparciu Banku Úwiatowego, zostaùo
zmienione pokrycie dachu na budynku szkoùy podstawowej
i starej sali gimnastycznej w Koñskowoli. Koszt tego remontu
wyniósù blisko 250 tys. zù.
Udaùo siæ teý rozwiàzaã problem, nurtujàcy od wielu lat
mieszkañców Koñskowoli, a mianowicie zalewanie ulicy
Kurowskiej wodami opadowymi. Szczególnie mnie to cieszy, ýe
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- Wspomniaù Pan o zewnætrznej pomocy finansowej. Jakie
úrodki udaùo siæ pozyskaã z funduszy strukturalnych?
- Pierwszy nabór wniosków do funduszy strukturalnych miaù
miejsce po integracji z Unià Europejskà, czyli w roku 2004.
W tym czasie realizowaliúmy wspomniane inwestycje w oparciu
o fundusze przedakcesyjne: Phare 2000 i SAPARD. Zabrakùo
nam úrodków na tak zwane udziaùy wùasne, dlatego w tej
pierwszej edycji nie przygotowaliúmy ýadnego wniosku, ale juý
w roku 2005 zùoýyliúmy 6 wniosków na 7 zadañ. Niestety
wiækszoúã z nich, byùy to zadania maùe, nie zyskaùa akceptacji
Komitetu Sterujàcego. Zakwalifikowano nam tylko
modernizacjæ boiska sportowego waz z budowà zaplecza,
pozostaùe odpadùy. A byù to m.in. wniosek na kanalizacjæ
w Koñskowoli, ale tæ inwestycjæ udaùo siæ zrealizowaã jeszcze
przy pomocy poýyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Úrodowiska oraz wsparciu Powiatowego Funduszu Ochrony
Úrodowiska. Podobny los spotkaù termomodernizacjæ budynków
szkolnych w Koñskowoli i Poýogu. Ten wniosek zùoýyliúmy
ponownie do Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozszerzajàc go
o budynki Urzædu Gminy i Gminnego Oúrodka Kultury. Otrzymaù
on rekomendacjæ Komitetu Sterujàcego i w tej chwili jest
oceniany w Brukseli przez Komisjæ Europejskà.
W ciàgu 4 lat z funduszy zewnætrznych pozyskaliúmy ponad
3 miliony zùotych. Moýe nie jest to szokujàca kwota, bo w chwili
obecnej na realizacjæ wniosku na kanalizacjæ Skwieszyna
i Poýoga spodziewamy siæ wùaúnie takiej kwoty, ale byùa ona
wynikiem innych priorytetów w tej kadencji. Mamy teý
przygotowanà dokumentacjæ na wodociàgowanie póùnocnej
czæúci gminy, czyli takich miejscowoúci jak: Witowice, Opoka,
Chrzàchów, Chrzàchówek, Pulki i Sielce wraz z budowà ujæcia
wody. Jesteúmy gotowi do skùadania wniosków na nastæpny okres
finansowania i czekamy na ogùoszenie naboru.
- Czy miaù Pan wpùyw na inwestycje ponadgminne?
- Tak, chciaùbym wspomnieã o przedsiæwziæciach, które byùy
przeze mnie niejako wymuszane, albo uczestniczyùem przy
podejmowaniu decyzji o nich. Swoje „trzy grosze” wtràciùem
przy ustaleniach o obwodnicy, i jestem z tego dumny, ýe mocno
przeszkodziùem Puùawom przy budowie tzw. maùej obwodnicy.
Spowodowaùaby ona to, ýe duýà obwodnicà nikt by siæ nie zajàù
przez nastæpnych kilkadziesiàt lat, a my byúmy zostali
z problemem „rozjeýdýania” Koñskowoli przez tiry.
Zdecydowanie oprotestowaùem teý rozwiàzanie, które nie
pozwalaùo wùàczaã siæ z Koñskowoli w ruch na obwodnicy. Tzw.
wæzeù Koñskowola, powstaù na wyraênà mojà interwencjæ
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy
znaczàcym udziale pani poseù Maùgorzaty Sadurskiej, za co
bædziemy jej wszyscy wdziæczni. W momencie, gdy zapadùy
decyzje o budowie obwodnicy przewidywaùem, ýe problemem
moýe byã remont ulicy Lubelskiej. W zwiàzku z tym, juý
przynajmniej od 3 lat, zabiegaùem o remont, który wreszcie w tym
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roku ma miejsce. Istnieje niebezpieczeñstwo, ýe ta droga po
oddaniu obwodnicy moýe zostaã drogà gminnà albo powiatowà
i wtedy nie mielibyúmy úrodków na jej wyremontowanie.
W roku 2005, we wspóùpracy z GDDKiA, zostaù wybudowany
chodnik przy drodze „warszawskiej”, ùàczàcy Chrzàchów
z Chrzàchówkiem, który znacznie poprawiù bezpieczeñstwo
dzieci uczæszczajàcych do szkoùy w Chrzàchowie.
Podsumowujàc tæ kadencjæ naleýy wspomnieã o tym, co udaùo
nam siæ wspólnie z powiatem zrobiã na drogach powiatowych.
Wspólnie, bo my inicjowaliúmy remonty wpùacajàc udziaùy. Przy
naszym wsparciu wyremontowano drogi: Mùynki, KoñskowolaWygoda, Koñskowola – Celejów. Niestety, jeszcze nie w caùoúci,
ale w tych najgorszych odcinkach. Na przyszùe lata powiat
planuje kompleksowy remont dróg powiatowych w ciàgu od
Celejowa przez Koñskowolæ, aý do Sielc.
Remontu pilnie wymaga droga powiatowa Koñskowola Skowieszyn -Wùostowice. Konkretnie tà drogà zajmiemy siæ po
zakoñczeniu budowy kanalizacji. Gdyby powiat miaù w tej
sprawie inne zdanie, jestem zdecydowany, wystàpiã z wnioskiem
o przejæcie tej drogi na nasz stan, bo wtedy mielibyúmy prawo
wystàpiã o dofinansowanie.
- Ta ostatnia wypowiedê snuje plany na V kadencjæ, czy ma
Pan juý konkretne plany?
- Moýna powiedzieã, ýe mój ponadczasowy program
wyborczy, to wùaúnie budowa infrastruktury na terenie gminy
i likwidowanie zaniedbañ. Jeúli oczywiúcie wyborcy pozwolà na
to, abym dalej kontynuowaù to i w takim stylu jak do tej pory, to
tempa nie zwolnimy, a wprost przeciwnie, bo mamy coraz wiæcej
doúwiadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych i coraz
bardziej skutecznie to czynimy. Dowodem na to sà chociaýby te
ostatnie wnioski na kanalizacjæ Skowieszyna i Poýoga oraz na
termomodernizacjæ. Juý w tej chwili przygotowujemy siæ do
kompleksowego zwodociàgowania pozostaùej czæúci gminy.
Myúlæ, ýe w V kadencji uda siæ uporzàdkowaã gospodarkæ wodnà
w poùudniowej czæúci gminy. Mamy tam 3 ujæcia, których
eksploatacja jest bardzo droga. Naleýy je zastàpiã jednym lub
podùàczyã do Koñskowoli, po to, by poprawiã wynik
ekonomiczny. Poza tym, wodociàgi wykonane w latach 60- tych
sà z rur azbestowych i naleýy je wymieniã. To koniecznie trzeba
zrobiã. Mamy teý takie plany jak: modernizacja stawów na Starej
Wsi, na którà jest juý gotowa dokumentacja do skùadania
wniosków, uporzàdkowanie centrum Koñskowoli, czyli skwerek
przy szkole i rynek ùàcznie z ratuszem.
- Ratusz to zwykle siedziba wùadz miasta. Czy Koñskowola
bædzie miastem?
- Na dzieñ dzisiejszy jeszcze nie mam pewnoúci jakie bædà
efekty podjætych dziaùañ w sprawie odzyskania praw miejskich.
Z mojego punktu widzenia to nie jest priorytet, ale myúlæ, ýe przy
obecnym stanie infrastruktury Koñskowoli, pretendujemy do
takiego tytuùu. Odpowiedzi moýna siæ spodziewaã w poùowie
przyszùego roku, kiedy Rada Ministrów opublikuje swojà
decyzjæ. Zmiana naszego statusu moýe nastàpiã od stycznia 2008
roku.

List otwarty
Przewodnicz¹cej Rady Gminy do Mieszkañców
Szanowni Pañstwo
Mijajàca kadencja nie obfitowaùa moýe w jakieú inwestycje
zauwaýalne dla wszystkich mieszkañców gminy, jednak udaùo
siæ zrobiã wiele dla polepszenia jakoúci ýycia, podniesienia
standardów. Muszæ podkreúliã, ýe w trakcie ustalania
poszczególnych zadañ prawie jednomyúlnie podejmowano
uchwaùy i decyzje. Waýne jest to, ýe chociaý radni pochodzà
z róýnych wsi, to jednak udaùo nam siæ wznieúã ponad lokalne
zagadnienia i podejmowaã decyzje najpilniejsze i waýne dla
ogóùu. Jest grupa radnych bardzo zaangaýowanych w sprawy
spoùeczne, z oddaniem pracujàca dla dobra naszej
spoùecznoúci.
Zgodnie z obowiàzujàcymi obecnie przepisami, wójt jest
organem wykonawczym uchwaù i propozycji skùadanych przez
czùonków rady. W kadencji tej rady wspóùpraca z wójtem
ukùadaùa siæ bardzo poprawnie i konstruktywnie. Na bieýàco
byliúmy informowani o decyzjach i dziaùaniach Pana Wójta.
Mieliúmy moýliwoúã wùàczenia siæ w podejmowanie bieýàcych
ustaleñ. Równieý wspóùpraca z pracownikami Urzædu Gminy
ukùadaùa siæ bardzo dobrze, merytoryczna strona uchwaù byùa
przygotowana wùaúciwie, aby radni mieli peùny obraz
poruszanych problemów.
Dziæki pracy Pani Skarbnik i jej zespoùu, udaùo nam siæ nie
zginàã w meandrach zagadnieñ budýetowych oraz utrzymaã
budýet na wùaúciwym poziomie.
Dziækujæ równieý Pani Sekretarz za otwarte podejúcie do
radnych i troskæ, aby podejmowane przez nas uchwaùy byùy
zgodne z przepisami prawa, a odbywajàce siæ sesje miaùy
profesjonalny poziom.
Naleýy równieý wspomnieã o owocnej wspóùpracy
z dyrektorami i kierownikami wszystkich podlegùych jednostek
dla dobra mieszkañców.
Ukùony kierujæ w stronæ radnych, którzy z wyrozumiaùoúcià
traktowali moje pierwsze kroki w peùnieniu funkcji
przewodniczàcej i zawsze dodawali mi otuchy i wspierali
w róýnych trudnych momentach tej kadencji.
Drodzy Mieszkañcy naszej gminy, do Was naleýy ocena
dotychczasowej pracy Rady i to Wy wybierzecie ludzi, których
darzycie zaufaniem i sympatià, dlatego zachæcam do wziæcia
udziaùu w wyborach, tak, abyúcie mieli swoich przedstawicieli
w radzie.
Maùgorzata Szpyra

- Podsumowujàc rozmowæ …
- Dziækujæ wszystkim radnym za to, ýe skutecznie mnie
korygowali, wspierali w trudnych decyzjach. Myúlæ, ýe naleýà siæ
teý przeprosiny tym, którym nie speùniùem wszystkich marzeñ
i oczekiwañ. Tak to jest, i pewnie dùugo u nas pozostanie, ýe trzeba
dokonywaã wyborów, ale wydaje mi siæ, ýe byùy one w miaræ
optymalne i czytelne. Úwiadczy o tym miædzy innymi certyfikat
„Przejrzysta Gmina”, który otrzymaliúmy jako jedna
z nielicznych gmin w województwie lubelskim i jedna z 400 gmin
w Polsce.
- Dziækujæ za rozmowæ.
Budynek gimnazjum – sztandarowa inwestycja IV kadencji
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Jan Paweù II – Sùuga Miùosierdzia
V Dzieñ Papieski 15.X.2006
Od 2001 roku w niedzielæ poprzedzajàcà
rocznicæ wyboru Karola Wojtyùy na
Stolicæ Piotrowà obchodzony jest Dzieñ
Papieski. W tym roku przypada on
15 paêdziernika. W zamyúle
pomysùodawców miaù to byã dzieñ
szczególnej duchowej ùàcznoúci z Ojcem
Úwiætym i modlitwy w jego intencji.
Obecnie, juý po raz drugi, bædziemy
przeýywaã go, gdy Jana Pawùa II nie ma
wúród nas. W tych dniach wspominamy
jego osobæ i dzieùo, rozwaýamy jego
nauczanie, modlimy siæ o jego
beatyfikacjæ. Kaýdy Dzieñ Papieski
obchodzony jest pod innym hasùem. Kaýde
z nich uwypukla inny aspekt dziaùalnoúci Ojca Úwiætego.
W bieýàcym roku brzmi ono: „Jan Paweù II – Sùuga Miùosierdzia”.
Juý w mùodoúci Karol Wojtyùa zachwyciù siæ osobà
i dziaùalnoúcià úw. brata Alberta – biedaczyny z Krakowa, o którym
póêniej napisaù poemat „Brat naszego Boga”, i którego wyniósù na
oùtarze. Ten úwiæty byù wzorem wraýliwoúci na potrzeby drugiego
czùowieka i ofiarnej sùuýby najmniejszym, prowadzàcej aý do
dobrowolnego przyjæcia losu ýebraków. Zachwycony tajemnicà
Boýego Miùosierdzia, Papieý beatyfikowaù, a potem kanonizowaù
úw. s. Faustynæ Mariæ Kowalskà oraz ustanowiù úwiæto
Miùosierdzia Boýego. Napisaù równieý encyklikæ poúwiæconà
Boýemu Miùosierdziu pt. „Dives in misericordia”.
Ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny przebiegaùa pod hasùem „Bóg
bogaty w miùosierdzie”. Jednym z jej istotnych momentów byùa
wizyta w Krakowie – Ùagiewnikach, gdzie znajduje siæ grób
úw. s. Faustyny, i konsekracja sanktuarium. Tutaj Jan Paweù II
zawierzyù úwiat Boýemu Miùosierdziu, bo jak mówiù w 1997r. „nic
tak nie jest potrzebne czùowiekowi jak Miùosierdzie Boýe – owa
miùoúã ùaskawa, wspóùczujàca, wynoszàca czùowieka ponad jego
sùaboúci ku nieskoñczonym wyýynom úwiætoúci Boga”.
Najpeùniejszym wyrazem tej miùoúci byùa úmierã Syna Boýego na
krzyýu za grzeszników.
Ojciec Úwiæty zauwaýaù jednak, ýe „Miùosierdzie Boýe znajduje
swoje odzwierciedlenie w miùosierdziu ludzi”. Chrystus bowiem
wzywa wszystkich swoich uczniów do miùoúci wzajemnej na Jego
wzór. Oznacza to, ýe „Bóg, okazujàc nam miùosierdzie, oczekuje,
ýe bædziemy úwiadkami miùosierdzia w dzisiejszym úwiecie”.
Papieý przypominaù nam, ýe nieustannie na caùej ziemi potrzebne
jest miùosierdzie, bo o nie woùajà cierpiàcy z powodu nienawiúci,
wojen, klæsk ýywioùowych, bezrobocia, ubóstwa, poniýania
godnoúci osobowej.
W Ùagiewnikach Jan Paweù II poleciù nam: „Trzeba tæ iskræ
Boýej ùaski rozniecaã. Trzeba przekazywaã úwiatu ogieñ
miùosierdzia. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry,
Koúcioùowi w Krakowie i w Polsce. Bàdêcie úwiadkami
miùosierdzia!” Miùosierdzie potrzebuje jednak nie tylko sùów, ale
konkretnych czynów. Ich wzorem byù sam Ojciec Úwiæty.
Szczególnie pamiætamy akt przebaczenia Ali Agcy, potwierdzony
wizytà w wiæzieniu i braterskà rozmowà z zamachowcem.
Wielokrotnie Papieý wzywaù do rozwijania „wyobraêni
miùosierdzia”. Ten stworzony przez siebie zwrot wyjaúniaù nam
w Krakowie w 2002r. Mówiù wówczas, ýe wyobraênia miùosierdzia
polega na:
- „dostrzeganiu obok siebie brata, który wraz z utratà pracy,
dachu nad gùowà, moýliwoúci godnego utrzymania rodziny
i wyksztaùcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei”, - „przyjúciu z pomocà dziecku zaniedbanemu
duchowo i materialnie”,
- nieodwracaniu siæ od ludzi „zagubionych w úwiecie
róýnorakich uzaleýnieñ”,
- niesieniu „rady, pocieszenia, duchowego i moralnego wsparcia
tym, którzy podejmuj¹ wewnætrznà walkæ ze zùem”.
- dzieleniu siæ chlebem powszednim.
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Na róýne sposoby moýna realizowaã te
wezwania. Jednym z nich jest przyùàczenie
siæ do akcji organizowanych przez
Koúcióù. Dzieci ze Szkolnego Koùa Caritas
zorganizowaùy w szkole kiermasz ciast,
sprzedajà kalendarze, úwiece papieskie,
a pod koniec miesiàca takýe znicze.
Dochód przeznaczony jest na cele
charytatywne.
W skali ogólnopolskiej, od 2000 roku
funkcjonuje program stypendialny
Fundacji „Dzieùo Nowego Tysiàclecia”.
Jej twórcy doszli do wniosku, ýe
najlepszym sposobem oddawania czci
i upamiætnienia Ojca Úwiætego nie jest
budowanie pomników z kamienia czy drewna, ale budowanie
„ýywego pomnika” przez rozwijanie kapitaùu ludzkiego. W Dzieñ
Papieski odbywa siæ zbiórka do puszek pod hasùem „Dzielmy siæ
miùoúcià”. Dochód z niej jest przeznaczony na stypendia dla
uzdolnionej mùodzieýy z najbiedniejszych rejonów Polski. W roku
szkolnym 2000/2001 fundacja wypùacaùa 500 stypendiów, zaú
w roku szkolnym 2005/2006 dziæki hojnoúci ofiarodawców ze
stypendiów korzystaùo 1600 mùodych z 37 diecezji z caùej Polski.
Wsparcie otrzymywali równieý mùodzi z naszej diecezji.
Przyznawanie stypendiów odbywa siæ w taki sposób, aby pomoc
trafiaùa do najbardziej potrzebujàcych i utalentowanych. Sà jasno
okreúlone wymagania formalne dotyczàce sytuacji rodzinnej,
materialno-bytowej, wyników w nauce. Równieý wykorzystanie
úrodków finansowych podlega úcisùej kontroli. Przeznaczone one
mogà byã na wyýywienie, odzieý oraz zakup niezbædnych pomocy
naukowych, pokrycie kosztów uczestnictwa w zajæciach sùuýàcych
rozwojowi uzdolnieñ.
Od ubiegùego roku takýe Caritas realizuje program dùugofalowej
pomocy o nazwie „Skrzydùa”. Jego celem jest równieý udzielanie
materialnego wsparcia dzieciom i mùodzieýy z najbiedniejszych
rodzin. Chodzi o stworzenie moýliwoúci do „rozwiniæcia
skrzydeù”, a wiæc rozwiniæcia uzdolnieñ i umiejætnoúci przez tych,
którym by siæ to nie udaùo z powodu niedostatku. Warunkiem
objæcia dziecka tym programem jest posiadanie przez dziecko
talentów - osiàganie bardzo dobrych wyników w nauce lub jakiejú
konkretnej dziedzinie. W ubiegùym roku szkolnym w naszej
diecezji z pomocy w ramach tego programu korzystaùo 33 dzieci,
w tym jedno z naszego terenu. Ofiarodawca wypeùnia deklaracjæ
i co miesiàc przekazuje okreúlonà kwotæ. Moýna to czyniã przez
okres jednego roku lub kilku lat, najlepiej aý do ukoñczenia
ksztaùcenia przez dane dziecko. Ofiarodawca przekazuje bowiem
pieniàdze na rzecz konkretnego dziecka, którego nie zna z imienia
i nazwiska, ale zna jego sytuacjæ rodzinnà, materialnà i po kaýdym
semestrze otrzymuje informacjæ, jakie wyniki osiàga dziecko i na
co konkretnie sà wykorzystywane úrodki finansowe. Dla osób,
którym trudno jest przekazywaã stale okreúlonà kwotæ, otworzono
tzw. „Skarbonkæ Skrzydeù”, gdzie moýna wpùacaã drobniejsze
i jednorazowe ofiary.
W obu programach, aby uchroniã siæ przed nieprawidùowym
wykorzystywaniem úrodków, pieniàdze czæsto sà przekazywane
bezpoúrednio na okreúlone cele, wspólnie dokonuje siæ zakupów
albo teý muszà one byã potwierdzone szczegóùowymi, imiennymi
fakturami. Natomiast realizujàcy program w danym miejscu
kapùan lub nauczyciel, ma obowiàzek prowadzenia szczegóùowych
rozliczeñ.
W piosence úpiewamy: „Sùoñce niech wschodzi tam, gdzie ty”,
kaýdy z nas moýe wiæc znaleêã wùaúciwy dla siebie sposób na
realizacjæ wezwania Jana Pawùa II i byã úwiadkiem miùosierdzia
przywracajàcym nadziejæ potrzebujàcym.
Zainteresowanych odsyùam na strony internetowe:
www.dzielo.pl, www.lublin.caritas.pl, www.skrzydùa.pl.
Anna Kaczmarska
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Z odkurzonego rêkopisu AA (ci¹g dalszy)
Niejednokrotnie zauwaýyùem, ýe ludzie bezdomni sà
ùatwymi celami ataku. Wiækszoúã naszego spoùeczeñstwa
(w mojej ocenie jest to 75%) mówi doúã czæsto coú
uwùaczajàcego ludziom bezdomnym. Stale powtarzajàce siæ
zniewaýajàce napaúci sùowne, których przedmiotem jest
wyglàd czùowieka bezdomnego, jego inteligencja,
umiejætnoúci, zaburzajà poczucie wartoúci tegoý czùowieka.
Niska samoocena ciàgle towarzyszy upokarzanym ludziom
w ich trudnym codziennym ýyciu. Sùowni tyrani posùugujà siæ
róýnymi stylami swojego dziaùania. Sà tacy, którzy atakujà
otwarcie, bezpoúrednio i bardzo zùoúliwie poniýajàc
bezdomnych, nie patrzàc na miejsce, gdzie siæ znajdujà.
Wyzywajàc ich od róýnych, mówiàc, ýe szkoda, ýe tacy na tym
úwiecie ýyjà. Sà teý inni sùowni tyrani. Ci dziaùajà subtelniej
i atakujà bezdomnych uszczypliwoúcià i sarkazmem.
Pomimo, iý czæsto skrywajà swojà sùownà tyraniæ pod maskà
humoru, nie uszùo to mojej uwadze. Takie zachowanie jest
okrutnà formà przemocy wobec czùowieka, który nie posiada
kluczy do wùasnych drzwi, i któremu niezwykle trudno jest
odtworzyã, odbudowaã poczucie zaufania, wùasnego
bezpieczeñstwa i pewnoúci siebie. Strach oraz potæýne
poczucie winy, jak równieý ciàýàcej odpowiedzialnoúci,
powoduje, ýe taki czùowiek czæsto czuje siæ poza
spoùeczeñstwem, które jest dla niego normà. Unika przyjaêni
i w rezultacie staje siæ samotnikiem. Powiem wiæcej – jest
kontrolowany i bardzo czæsto manipulowany, np. przez
swoich pracodawców, którzy zmieniajà siæ wraz z miejscem
zamieszkania. Jednym sùowem ýycie w lesie, czy wprost na
ulicy, to úlepy zauùek – úwiat cierpienia i chaosu. Wszystko to
doprowadza do caùkowitego spustoszenia emocjonalnego.
Poczucie winy czùowieka bezdomnego sprawia, ýe mocno siæ
zastanawia nad tym czy ludzie, z którymi ma stycznoúã, mu
wierzà. Bardzo czæsto unika ujawniania wszelkich informacji
o samym sobie i wræcz chorobliwie tego pilnuje. Równieý nie
chce odwaýnie przedstawiã wùasnego zdania i wùasnej opinii.
Zaprzecza sùusznoúci swoich odczuã. Nieustannie zadaje kùam
swoim myúlom i uczuciom. Jego uwagæ zaprzàta to, ýeby
przypadkowo siæ nie zdradziã, nie zdemaskowaã. Aby temu
zapobiec caùà energiæ koncentruje na sobie. W wiækszoúci
czùowiek bezdomny dêwiga ogromny ciæýar winy, nieufnoúci
i ýalu. Ten przeraýajàcy fakt oraz podkopane poczucie wùasnej
wartoúci sà niezwykle trudnym powodem do zbudowania
pozytywnego obrazu samego siebie. Nie widzi fundamentów,
na których mógùby zbudowaã i rozwijaã wùasne oczekiwania.
Czuje siæ zdradzony, niechciany i opuszczony. Widzàc
bezsens takiego ýycia nie robi nic w celu polepszenia
warunków swojej egzystencji. Podejmuje samobójczà
strategiæ typu „niech siæ dzieje, co chce”. Moje bardzo bogate
doúwiadczenie na tym polu dowiodùo, ýe czùowiek bezdomny
czuje siæ jak banita skazany na doýywotnie wygnanie we
wùasnym kraju. Równieý wiem i to, ýe czùowiek bezdomny
czæsto siæga po alkohol. Pijàc go oczekuje „ulgi” i jà
otrzymuje. W koñcu z przeraýeniem dochodzi do smutnego
wniosku, ýe pije coraz wiæcej i dowiaduje siæ, ýe staù siæ
alkoholikiem.
Na samym poczàtku trudno mi byùo prowadziã ýycie
mieszkañca schroniska. Byùem rozdraýniony i nieufny.
Targaùy mnà mieszane uczucia. Stworzyùem sobie szklanà
kulæ o grubych úcianach i zamknàùem siæ w ciasnym
podwórku wùasnych interesów. Nie utrzymywaùem prawie
ýadnych kontaktów towarzyskich. Ulga, jaka mnie ogarnæùa
po przyjúciu do schroniska byùa tylko „chwilowa”. Jedyne
widoki na przyszùoúã - to ýycie w schronisku dla bezdomnych.
Im dùuýej trwaùa taka sytuacja, tym bardziej mnie

przygniataùa. Na dodatek nie mogùem siæ zintegrowaã z resztà
mieszkañców. Poza tym, na co dzieñ zmagaùem siæ
z negatywnymi emocjami takimi jak: uczucie wstydu czy
osamotnienia. Jak siæ póêniej okazaùo, do schroniskowego
klimatu nigdy siæ nie przyzwyczaiùem. Akceptowaùem tylko
swój spokój, bo w nim znajdowaùem azyl przed trudnà do
zaakceptowania rzeczywistoúcià. Przystosowanie do innych
warunków bywa nieùatwe i zwykle staje siæ êródùem
niemaùego stresu, stàd bunt i odrzucenie tego, co nowe. Tu
potrzeba byùo mi wiæcej wyrozumiaùoúci i pomocy, której na
razie nie szukaùem. Puùawskie schronisko (odczuùem to sam
na sobie) wzmacnia motywacjæ w ludziach, którzy tutaj
mieszkajà, do poczucia wartoúci oraz stwarza dobre warunki
do usamodzielnienia siæ. Zapewnia wsparcie najbardziej
potrzebujàcym, aby mogli stawiã czoùa ýyciu poza jego
murami oraz radzenia sobie bez alkoholu. Zauwaýyùem, ýe
kierownictwo schroniska to ludzie bardzo wraýliwi na
krzywdæ czùowieka i jego upadek. Gdybym nawet byù
najbardziej zùoúliwy, to nie mógùbym dopatrzyã siæ w ich
postæpowaniu czegoú niestosownego.
Dùuýej nie chciaùem siæ izolowaã i w zwiàzku z tym
postanowiùem z kimú porozmawiaã. Pewnego sobotniego
wieczoru poprosiùem panià kierowniczkæ o rozmowæ. Chætnie
siæ na nià zgodziùa. Wskazaùa mi krzesùo i od razu siæ
rozgadaliúmy. Rozmawialiúmy kilka godzin. Wtedy
dowiedziaùem siæ, co oznacza sùuýba drugiemu czùowiekowi
i jak bardzo róýni siæ charakterem i zakresem od innych sùuýb.
Zrozumiaùem teý, ýe nie jest to zwykùa rekrutacja jakich wiele.
To coú wiæcej. To zachowanie wiernoúci i posùuszeñstwa
drugiemu czùowiekowi. To sùuýba dla samego Jezusa
Chrystusa i okazanie lojalnoúci samemu Bogu oraz uznawanie
jego zwierzchnictwa. Rozmawiaùa ze mnà w przyjaznym
i serdecznym tonie. To mnie wzmocniùo i pomogùo bardziej
optymistycznie spojrzeã na úwiat. Zachæcaùa mnie, abym
otworzyù siæ na ludzi. Mój pobyt w schronisku zostaù
urozmaicony odwiedzinami moich nowych znajomych.
Bardzo czæsto przychodziùa do mnie moja koleýanka Renata
oraz Jola z mæýem Irkiem. Jestem im wdziæczny za te
odwiedziny i za wsparcie, jakie okazywali mi w chwilach
sùaboúci. Za zrozumienie dla moich uczuã. Za pokrzepienie
i zapewnienia, ýe nie jestem sam, i ýe zawsze mogæ siæ do nich
zwróciã w chwilach zwàtpienia.
Bardzo czæsto chodziùem do miasta, poniewaý
stwierdziùem, ýe przebywanie w sklepach z odzieýà ma dla
mnie swoje dobre strony. W zwiàzku z tym wystaraùem siæ
o pracæ. Zatrudniù mnie u siebie kolega Arek. Znaù moje
potrzeby. Oprócz wyýywienia bardzo dobrze mi pùaciù. On
równieý byù moim wsparciem.
Pod koniec dwudziestego miesiàca mojego pobytu
w schronisku poszedùem do wójta, pana Stanisùawa
Goùæbiowskiego. Staùo siæ to na skutek podpowiedzi
ówczesnej kierowniczki opieki spoùecznej, pani Marty Kozak.
Pan Goùæbiowski uwaýnie mnie wysùuchaù i kazaù siæ
przypominaã. Gdy za póùtora miesiàca ponownie siæ
zgùosiùem, przydzieliù mi mieszkanie. Nastæpnie zatrudniù
sztab ludzi, bo przecieý mieszkanie wymagaùo remontu. Nad
caùoúcià prac remontowych czuwaùa pani Maria Nita.
Nie jestem w stanie wyraziã sùowami tego, jak bardzo
jestem wdziæczny panu Goùæbiowskiemu oraz jego
wspóùpracownikom.
Przestaùem byã czùowiekiem bezdomnym. (c.d.n.)
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Jest w orkiestrze dêtej si³a!
19 listopada br. úwiætowaã bædziemy jubileusz 20-lecia
Orkiestry Dætej OSP z Opoki, która w ostatnim czasie staùa siæ
orkiestrà gminnà, a nawet powiatowà. Uroczystoúci
jubileuszowe rozpocznà siæ Mszà úw. w koúciele parafialnym
o godz.12.00, a ich kontynuacja bædzie mieã miejsce w Gminnym
Oúrodku Kultury. Gùówny punkt programu to oczywiúcie koncert
w wykonaniu jubilatów, ale bædà teý odznaczenia dla
zasùuýonych czùonków orkiestry i krótki program artystyczny
dedykowany muzykom. Juý dziú zapraszamy wszystkich
sympatyków orkiestry na tæ uroczystoúã, a póki co wróãmy do
historii muzykowania.
Mówiàc o historii orkiestry dætej OSP w Opoce naleýy
wspomnieã o jej korzeniach, tj. o historii muzykowania na terenie
parafii Koñskowola, do której od zarania naleýy Opoka. Jak
gùoszà kroniki, historia powstania orkiestry przy koúciele
parafialnym w Koñskowoli siæga pierwszej poùowy XVII wieku.
W 1635 roku, ówczesny proboszcz ks. Stanisùaw Lisowicz,
zaùoýyù przy koúciele parafialnym kapelæ zwanà „muzykà
koúcielnà”. W ciàgu wieków kapela miaùa wzloty i upadki.
Niestety, kataklizmy dziejowe przerwaùy jej dziaùalnoúã. Latem
1834 roku proboszczem zostaù ks. Kazimierz Bisch, który rok
póêniej reaktywowaù dziaùalnoúã kapeli. Sprowadziù wówczas
z Siedlec byùego kapelmistrza 3-go Puùku Uùanów Wojsk
Polskich - Jana Krzyýanowskiego, pùacàc mu pensjæ „aýeby ten
zaùoýyù i wyszkoliù chór a nastæpnie kapelæ". Po póùrocznej pracy,
podczas sumy odpustowej w dniu úw. Anny, 26 lipca 1837 roku,
20-to osobowy chór pod dyrekcjà Krzyýanowskiego, wykonaù
Mszæ Úwiætà jego kompozycji. Jesienià tegoý roku energiczny
proboszcz „zebraù 40 chùopców, zakupiù w Warszawie
instrumenty i od tego czasu muzykanci i úpiewacy kaýdego
wieczoru w izbach duýych i do tego przeznaczonych pod
kierownictwem Krzyýanowskiego, w obecnoúci i pomocy ks.
Bischa siæ ksztaùcili”.
Po Krzyýanowskim dyrygenturæ kapeli objàù Fabiañski,
a nauczaniem chùopców zajmowaù siæ Karol Piotrowski - syn
organisty kolegiaty lubelskiej. Organistà byù wówczas
Franciszek Gawroñski. W koñcu XIX wieku kapela
w Koñskowoli dziaùaùa mniej aktywnie, co mogùo byã
spowodowane brakiem úrodków finansowych, gdyý fundusz
pozostaùy po ks. Bischu ulegù gwaùtownemu zmniejszeniu. Za
nastæpnego organisty, którym byù Michalewski, jak pisze
„Przeglàd Katolicki” z 1894 roku (nr 52) „kapela znowu graùa
bardzo piæknie”.
Kroniki nie wspominajà z jakich miejscowoúci rekrutowali
siæ czùonkowie kapeli, ale z listy czùonków orkiestry,
sporzàdzonej przez „Kierownika muzyki koúcielnej”
Zdziechowskiego, wynikaùo, iý w tym czasie, kiedy on peùniù tæ
funkcjæ, czynnymi czùonkami orkiestry w Koñskowoli byli
nastæpujàcy orkiestranci z Opoki: Dziægiel Paweù, Dziægiel
Józef, Dziægiel Wùadysùaw, Suùek Jan (ur. 1909 r.) s. Antoniego
i Anny, Suùek Jan (ur. 1910 r.) s. Antoniego i Jadwigi, Gædek
Franciszek s. Wawrzyñca, Radomski Jan s. Andrzeja.
Na liúcie brak pozostaùych muzyków z Opoki. Byã moýe w tym
czasie peùnili sùuýbæ wojskowà albo wyjechali w poszukiwaniu
pracy i chleba. Wiadomo, ýe w tamtym okresie w orkiestrze
koúcielnej grali teý: Kozak Jan s. Pawùa, Ùopatek Jan
s. Wojciecha, Ùopatek Kazimierz s. Wojciecha, Gædek
Aleksander s. Wawrzyñca.
W okresie II-giej wojny úwiatowej orkiestra koúcielna
zawiesiùa dziaùalnoúã, gdyý Niemcy konfiskowali instrumenty,
szczególnie blaszane, i tak jak dzwony, przetapiali je na ùuski do
pocisków. Aby temu zapobiec, instrumenty zostaùy pochowane,
a jednym ze schowków byù strych dzwonnicy przykoúcielnej.
Po odzyskaniu przez Polskæ niepodlegùoúci obserwuje siæ
szczególny zryw mùodzieýy do oúwiaty, a w tym i do nauki
muzyki. Juý pod koniec 1945 roku, bædàc jeszcze uczniem szkoùy
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podstawowej, Franciszek Rodzoú rozpoczàù naukæ gry na tràbce
u czùonka orkiestry koúcielnej w Koñskowoli, Franciszka Sykuta
(zwanego Markiem). Za jego przykùadem poszli bracia:
Stanisùaw i Bolesùaw oraz koledzy: Rodzoú Roman, Ùopatek
Kazimierz s. Jana i Suùek Henryk. Naukæ gry na instrumentach
pobierali w orkiestrze koúcielnej w Koñskowoli, którà od lat 50tych prowadziù Sadurski Jan. Po powrocie z wojny, a takýe
póêniej ze sùuýby wojskowej, wszyscy orkiestranci z Opoki, o ile
im pozwalaùo zdrowie (niektórzy powrócili inwalidami), czynnie
muzykowali w orkiestrze koúcielnej w Koñskowoli. W tym
okresie orkiestranci z Opoki stanowili trzon tej orkiestry.
W 1985 roku powstaùa w Opoce Ochotnicza Straý Poýarna
i zaraz zrodziù siæ pomysù utworzenia orkiestry dætej.
Z propozycjà takà wyszedù Rodzoú Franciszek i w dniu
14 stycznia 1986 roku, Zarzàd OSP w Opoce zwróciù siæ na
piúmie do Zarzàdu Wojewódzkiego OSP w Lublinie z proúbà
o pomoc w zorganizowaniu orkiestry dætej. Proúba zostaùa
uwzglædniona. Do grupy orkiestrantów z Opoki doùàczyli
mieszkañcy pobliskich Pulek – Sykut Marian i syn Sùawomir,
a takýe kapelmistrz orkiestry koúcielnej w Koñskowoli, Jan
Sadurski, który objàù funkcjæ kapelmistrza i nauczyciela gry na
instrumentach. Poczàtkowo brakowaùo instrumentów, czæúã
orkiestrantów graùa na wùasnych, czæúã na wypoýyczonych
z orkiestry koúcielnej, gdyý niektórzy grali w obydwu
orkiestrach.
W dniu 6 lutego 1987 roku, przy pomocy Zarzàdu
Wojewódzkiego Zwiàzku Ochotniczych Straýy Poýarnych
w Lublinie, orkiestra otrzymaùa kilkanaúcie, mocno zuýytych,
instrumentów od orkiestry OSP w Kraúniku. W niedùugim czasie
przybyùo kilka uýywanych instrumentów z rozwiàzanej orkiestry
Domu Chemika w Puùawach. Kilka nowych instrumentów
przekazaù Zarzàd Wojewódzki ZOSP w Lublinie, kilka
instrumentów pozyskano jako nagrody w konkursach orkiestr
dætych. W 1996 r., dziæki staraniom Gminnego Oúrodka Kultury,
zakupiono kilka instrumentów z funduszy Ministerstwa Kultury.
Sprawà zaopatrzenia w nuty caùkowicie pochùoniæty byù
Rodzoú Franciszek i czæúciowo kapelmistrz Jan Sadurski. Dziæki
nim zostaù pozyskany podstawowy repertuar. Naukà gry
mùodzieýy na instrumentach muzycznych zajmowaù siæ od
poczàtku Sadurski Jan. Sprawà wyposaýenia úwietlicy,
umundurowania orkiestrantów, jak i caùej straýy, zajàù siæ Suùek
Henryk.
Orkiestra zaczæùa pokazywaã siæ publicznie dajàc wystæpy,
uczestniczàc w wielu úwiætach pañstwowych, koúcielnych,
ludowych oraz bioràc udziaù w konkursach orkiestr dætych.

Sk³ad orkiestry z 1987 roku.
Od lewej: (w górnym rzêdzie) Józef Chmielewski, Zygmunt Sykut,
Jan Sadurski, Józef Przepiórka, Zygmunt Mazurkiewicz, S³awomir Sykut,
Stanis³aw Rogiñski, W³odzimierz Pytlak;
(w rzêdzie œrodkowym): Stefan Gêbal, Boles³aw Rodzoœ, Marian Sykut;
(w dolnym rzêdzie): Tadeusz Kuna, Stanis³aw Sykut, Henryk Su³ek,
Marian Sadurski, Ryszard Migdal, Franciszek Rodzoœ.
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Pierwszy raz uczestniczyùa w takim konkursie w 1988 roku
w Lubartowie.
W kwietniu 1991 roku zmarù nieodýaùowany kapelmistrz Jan
Sadurski, który wyksztaùciù kilka pokoleñ muzyków, zarówno
w Koñskowoli jak i w Opoce.
W maju 1991 roku kapelmistrzem zostaù Edward Jabùoñski
z Lublina, a po jego rezygnacji funkcjæ kapelmistrza, od
paêdziernika 1992 roku, objàù Krzysztof Dàbrowski, byùy
czùonek orkiestry wojskowej w Dæblinie.
W pierwszych latach swego istnienia orkiestra przechodziùa
wzloty i upadki. W konkursach orkiestr zajmowaùa doúã dobre
miejsca, mieszczàc siæ w pierwszej piàtce, ale w 1995 roku zajæùa
niechlubne ostatnie miejsce.
Rok 1995 byù jednym z najgorszych okresów dla zespoùu. Juý
na poczàtku roku ze wzglædów zdrowotnych odszedù Roman
Rodzoú, a takýe jego syn Jerzy. Po poniesionej poraýce w Opolu
odszedù z orkiestry zaùoýyciel i dobry træbacz Rodzoú Franciszek,
a wraz z nim Stefañscy (ojciec i dwóch synów). W lipcu 1995
roku na skutek ciæýkiej choroby zawiesiù swà dziaùalnoúã Henryk
Suùek. Czæúã mùodych, których wyuczyù Jan Sadurski, odeszùa
z powodu niemoýliwoúci pogodzenia nauki w szkole z naukà gry
na instrumentach, kilku odeszùo do wojska, dwóch rozpoczæùo
studia.
Mimo wspomnianych trudnoúci orkiestra potrafiùa siæ spræýyã
i 12 maja 1996 roku w wielkiej chwale obchodziùa jubileusz
10-lecia, który swà obecnoúcià zaszczyciùo wielu zacnych goúci.
Byùy listy gratulacyjne, kwiaty, ordery i galowy koncert.
Od jesieni 1997 r. do koñca 2000 roku, obowiàzki kapelmistrza
peùniù Roman Karpiñski, zaú po tym okresie orkiestra „wziæùa
sprawy w swoje ræce” i bez dyrygenta, ale bardzo owocnie,
pracowaùa oraz uúwietniaùa wszystkie imprezy. Wówczas
odpowiedzialnoúã za sprawy organizacyjne wziàù na siebie
Marian Sykut. O tym, ýe poziom artystyczny nie obniýaù siæ
úwiadczà Nagrody Starosty na Powiatowym Dniu Kultury, które
orkiestra zdobyùa dwukrotnie: w listopadzie 2001 roku
i w paêdzierniku 2004 roku.
Coraz wiæksza popularnoúã orkiestry, zrodziùa równieý
wiæksze potrzeby, które zyskaùy aprobatæ wùadz gminy.
W wyniku zaangaýowania wójta gminy i samych czùonków
orkiestry, jesienià 2005 roku pracæ z orkiestrà podjàù Marian
Stankiewicz, kapelmistrz z 30-letnim doúwiadczeniem,
absolwent Wydziaùu Kompozycji i Dyrygentury Akademii
Muzycznej w Warszawie. Nowy dyrygent z wielkim zapaùem

i wùaúciwà sobie wojskowà charyzmà (wszak caùe ýycie
zawodowe pracowaù z orkiestrà wojskowà) rozpoczàù próby
z grupà seniorów oraz mùodzieýà, która doúã licznie
odpowiedziaùa na apel o wsparcie szeregów orkiestry.
Mùodzieýowa grupa po kilku miesiàcach nauki juý w styczniu
zadebiutowaùa podczas koncertu na rzecz WOÚP, a obecnie
wspiera „dorosùà” orkiestræ na wszystkich koncertach.
Muzyczne brzmienie zespoùu od kilku miesiæcy wzbogaca úpiew
solistki, Magdaleny Wesoùowskiej.
Dziæki zapobiegliwoúci wójta gminy, Stanisùawa
Goùæbiowskiego, atutem naszej orkiestry sà od kilku lat
elegancie, czerwone mundury, które wójt osobiúcie przywiózù
z Holandii.
Przez caùy okres istnienia orkiestry w Opoce jest ona wspierana
przez Gminny Oúrodek Kultury. I choã nie jest zespoùem
„zaszeregowanym” przy GOK, to jej czùonkowie mogà tu zawsze
liczyã na wsparcie i pomoc organizacyjnà, wszak sà doskonaùymi
promotorami kultury.
Czùonkowie orkiestry, Boýenna Furtak
A oto co sàdzi o naszej orkiestrze kapelmistrz Marian
Stankiewicz:
- Z perspektywy zaledwie jednego roku przyznam, ýe warto
byùo podjàã wyzwanie, jakie przede mnà postawiono. Jestem
bardzo zadowolony ze wspóùpracy z orkiestrà. Jej czùonkowie sà
bardzo zaangaýowani w prace organizacyjne i merytoryczne
p r z y g o t o w a n i e n o w e g o re p e r t u a r u . I c h a m b i c j a ,
bezinteresownoúã, lojalnoúã oraz nienaganna postawa w czasie
koncertów, pozytywnie wpùywa na relacje miædzy kapelmistrzem
a muzykami oraz na ksztaùtowanie siæ dobrej opinii o orkiestrze
wúród spoùeczeñstwa. Zasùugujà na duýy szacunek i uznanie za
to, ýe mimo ciæýkiej pracy w swoich gospodarstwach, znajdujà
jeszcze wolny czas na dziaùalnoúã w orkiestrze. Dziêki dobrej
atmosferze wspó³pracuj¹ z nami równie¿ muzycy z Lublina.
Bardzo dynamicznie rozwija siæ równieý orkiestra
mùodzieýowa dziaùajàca przy GOK. To, ýe po roku czasu nauki
gry na instrumentach, potrafià samodzielnie zagraã kilka
drobnych utworów oraz skutecznie zasilaã orkiestræ seniorów,
jest ewenementem.
Z okazji jubileuszu skùadam serdeczne podziækowanie tym
wszystkim, którzy sprawujà mecenat nad orkiestrà, a muzykom
ýyczæ duýo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej dziaùalnoúci
w amatorskim ruchu artystycznym.

Obecna orkiestra w komplecie: seniorzy, juniorzy i kapelmistrz
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Jak zmienia³a siê szko³a?
Dnia 14 paêdziernika obchodzimy Dzieñ Edukacji
Narodowej. Warto przy tej okazji przypomnieã, jak kiedyú
wyglàdaùa dziaùalnoúã edukacyjna na ziemiach polskich, jaka
byùa szkoùa, komu podlegaùa, kto mógù do niej uczæszczaã,
jaka byùa rola nauczyciela.
Pierwsze szkoùy na ziemiach polskich pojawiùy siæ juý
prawie 1000 lat temu. Dziaùalnoúã oúwiatowa rozwinæùa siæ
w XI–XII w. wraz z zakùadaniem szkóù katedralnych
w siedzibach biskupich, a nastæpnie szkóù kolegiackich przy
bogatszych koúcioùach. Najwczeúniej powstaùy one
w Poznaniu, Pùocku, Wrocùawiu, Wùocùawku, Krakowie,
Sandomierzu, Wiúlicy, Ùæczycy, Gùogowie, Legnicy i Brzegu.
Na XIII w. przypada takýe rozwój szkóù parafialnych,
zakùadanych wraz z powstawaniem i rozwojem parafii.
W 1364 r. zostaù zaùoýony przez Kazimierza III Wielkiego
uniwersytet w Krakowie, oparty na wzorach uniwersytetu
w Padwie i Bolonii (bez wydziaùu teologii, z rozwiniætym
wydziaùem prawa), odnowiony w 1400 r. przez Wùadysùawa II
Jagieùùæ na wzór Sorbony (peùny, z 4 wydziaùami) i przyciàgaù
on wielu studentów z róýnych krajów. Polska byùa waýnym
ogniskiem kultury humanistycznej renesansu. Do wszystkich
szkóù napùywaùa mùodzieý szlachecka i mieszczañska, a takýe
chùopska, a od poùowy XVI w. bogacàca siæ szlachta wysyùaùa
swych synów na studia za granicæ, co z jednej strony oýywiaùo
zwiàzki kulturalne Polski z Europà, z drugiej jednak – ujemnie
wpùywaùo na stan szkóù krajowych.
Ýycie uniwersytetu rozwijaùo siæ bujnie. Naczelnà wùadzæ
sprawowaù rektor, obierany spoúród czynnych profesorów i do
niego naleýaùa administracja i sàdownictwo. Studenci zwykle
mieszkali w specjalnych bursach. Bogatsi pùacili za
utrzymanie w bursach dla zamoýnych, dla uboýszych hojni
dobroczyñcy, a byli to przewaýnie profesorowie, zakùadali
bursy zapewniajàce bezpùatne utrzymanie. Student
uczæszczajàcy regularnie przez dwa lata na wykùady
i dysputacje mógù przystàpiã do pierwszego egzaminu, po
którym zdobywaù tytuù bakaùarza, a nastæpnie po kolejnych
dwóch latach poddawaù siæ egzaminowi na stopieñ magistra
i mógù siæ wpisywaã na wyýsze fakultety. Liczba studentów
byùa spora, wiæc róýne ograniczenia i prawa niczym siæ miaùy
do realnego ýycia, bo wielka liczba mùodzieýy zamiast
uczæszczaã na wykùady oddawaùa siæ zabawom i awanturom
(prawie jak dzisiaj!) za co stawali przed sàdem rektorskim.
Praktykowano teý otrzæsiny. Pomimo licznych wykroczeñ
mùodzieý objawiaùa takýe przywiàzanie do uniwersytetu
i szacunek dla profesorów, którzy zasùuýyli na to bædàc
pracowitymi, poboýnymi i okazywali miùoúã w stosunku do
studentów. Mieszkali w ubogich celach, ýywili siæ skromnie
przy wspólnym stole (wspóùczeúni nauczycie majà pod tym
wzglædem trochæ lepiej) i starali siæ oszczædzaã pieniàdze, aby
fundowaã stypendia dla ubogich ýaków. Czy dzisiaj sà jeszcze
tacy pedagodzy?
W 1564 r. zostaù sprowadzony do Polski zakon nauczajàcy
— jezuici. Szybki rozwój ich kolegiów zapewniù zakonowi
dominujàcà pozycjæ w szkolnictwie Rzeczypospolitej.
Kolegia jezuickie w Wilnie i Lwowie daùy poczàtek dwóm
uniwersytetom — Akademii Wileñskiej powoùanej w 1579 r.
przez Stefana Batorego (Uniwersytet Wileñski) i Akademii
Lwowskiej zaùoýonej w 1661 r. przez Jana II Kazimierza.
W XVII w. po zwyciæstwie kontrreformacji, program i metody
nauczania w szkoùach jezuickich ulegùy skostnieniu. W czasie
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kryzysu Akademii Krakowskiej i narastajàcego wpùywu
jezuitów na szkolnictwo J. Zamoyski ufundowaù
w 1595 r. w Zamoúciu póùwyýszà uczelniæ humanistycznà,
o charakterze úwieckim, majàcà ksztaùciã úwiatùych obywateli
pañstwa, zdolnych do wypeùniania obowiàzków w sùuýbie
publicznej. Program tej uczelni wiàzaù szkoùæ z ýyciem
i potrzebami kraju, ale okres jej úwietnoúci nie trwaù jednak
dùugo.
Pod koniec XVI w zaczæùy powstawaã szkoùy parafialne, bo
w zasadzie kaýda parafia, czy to miejska, czy wiejska musiaùa
mieã szkoùæ. Kierowaù nià bakaùarz, zazwyczaj sprowadzany
z Krakowa, mianowany przez proboszcza. Êródùa utrzymania
nauczyciela bywaùy rozmaite: za czynnoúci koúcielne
otrzymywaù wynagrodzenie od proboszcza, za pisarstwo
zapùatæ od rady miejskiej, od parafian naleýaùy mu siæ zaú staùe
datki, za naukæ dostawaù od uczniów wpisowe, poýegnalne,
opùatæ za przybory szkolne i najwaýniejszà dla niego
„kwartaùæ”, zaú od ýydów wyciàgaù haracz. Wydawaùoby siæ,
ýe nauczycielom nieêle musiaùo siæ powodziã, ale nie
wszædzie êródùa dochodów byùy tak obfite, wiæc nauczajàcy,
aby nie cierpieã biedy przenosili siæ do innych miejscowoúci,
próbujàc gdzie indziej szczæúcia, a gdy siæ nie daùo przenosili
siæ do stanu duchownego. Niestety, obecnie to jest niemoýliwe
i nauczyciel musi sobie radziã inaczej. Mùodzieý
przyjmowano do szkoùy w róýnym wieku (od 7 do 20 roku
ýycia). Szlachta w ogóle nie pojawiaùa siæ w szkoùach
parafialnych, zaú dziewczàt do nich, aý do poùowy XVIII w.,
nie przyjmowano (co za niesprawiedliwoúã!). Do
najliczniejszych szkóù uczæszczaùo od 50 do 100 uczniów.
Najwyýszà wùadzà szkolnà byù biskup, który jà wykonywaù
przez swoich wizytatorów, zaú wùadza ustawodawcza naleýaùa
do synodu diecezjalnego.
Szkoùy parafialne w miastach miaùy zazwyczaj dwa stopnie:
elementarny i gramatykalny. Diecezja krakowska najbardziej
dbaùa o szkolnictwo. Naleýaùy do niej równieý miasta i wsie
z Lublina i okolic, czyli z naszego terenu. W owej szkole
ùacina byùa podstawowym jæzykiem i ksztaùciùo siæ mùodzieý
gùównie dla potrzeb koúcioùa, wiæc kùadziono nacisk na
gramatykæ i autorów ùaciñskich, naukæ úpiewu i kalendarza
koúcielnego.
Na poczàtku XVII w. szkoùa na wsi staùa siæ zjawiskiem
normalnym i byùa caùkowicie zaleýna od proboszcza. Mieúciùa
siæ zwykle w drewnianym domu koùo koúcioùa. Kierowaù nià
tzw. „klecha” tzn. trochæ lepiej wyksztaùcony wychowanek
szkoùy parafialnej, zwykle ýonaty, aby nie mógù po byle kùótni
zbyt szybko poýegnaã siæ ze szkoùà. Podstawæ jego
utrzymania stanowiùa klerykatura pùacona przez chùopów, lub
pensja kwartalna od proboszczów. Musiaù on uczestniczyã np.
w kolædzie i wiódù dosyã nædzny ýywot. Na dodatek
dochodziùy do tego ciàgùe starcia z proboszczem. Ów klecha
posiadaù jednak niewielkà wiedzæ. Uczyù ùaciny przy pomocy
staroúwieckich czytanek, katechizmu, úpiewu, ministrantury.
Wystarczyùo jednak, ýe przysposobiù 3-4 chùopców do posùug
koúcielnych, ale bywaùy szkoùy po 15 i 30 uczniów. Nauka
nigdy nie byùa regularna. W zimie przerywano jà z powodu
mrozów, a w lecie z powodu robót polnych. Co ciekawe,
czasami i nauczyciel zapædzaù biednych chùopców, aby
harowali przy jego gospodarstwie. Pisanie po ùacinie niewiele
mogùo chùopcom przynieúã korzyúci, bo tylko wyjàtkowo
zdolne jednostki dobiùy siæ tà drogà do úwiæceñ duchownych,
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ale zawsze moýna byùo przy ùacinie poduczyã siæ trochæ pisaã
i czytaã po polsku i dziæki temu dziecko chùopskie mogùo
przynajmniej modliã siæ z ksiàýek do naboýeñstwa, úpiewaã
kolædy i inne pieúni, napisaã potrzebny list, a w ýyciu wioski
zawsze przydawaù siæ piúmienny chùop, zwùaszcza w sàdach
gminnych. Niedùugo jednak trwaù rozkwit parafialnego
szkolnictwa na wsi. Z wprowadzeniem organów w XVII w.
klecha stawaù siæ mniej potrzebny dla koúcioùa i wypieraù go
organista, który nie byù zobowiàzany do uczenia chùopców. Za
czasów Jana Kazimierza, które spowodowaùy zniszczenie
miast i wsi oraz zuboýenie gospodarcze, szkoùy parafialne
prawie zupeùnie upadùy. Szlachta wprowadziùa zakaz szkolny,
który uniemoýliwiù chùopskiemu dziecku uczæszczanie do
szkóùki, jeúli któraú gdzieú ocalaùa
Przeùom w rozwoju szkolnictwa polskiego nastàpiù dopiero
w XVIII w. dziæki reformom pijara, ksiædza S. Konarskiego,
który w 1740 r zaùoýyù w Warszawie Collegium Nobilium,
szkoùæ o nowym programie nauczania (filozofia nowoýytna,
jæzyki nowoýytne, elementy przyrodoznawstwa,
„oczyszczona” ùacina, elementy jæzyka polskiego),
z gùównym naciskiem na wychowanie obywatelskie. W tym
duchu byùa teý utrzymana reforma szkóù pijarskich
przeprowadzona w latach 1753–56. Podobnym przemianom
ulegùy niektóre szkoùy jezuickie. W 1765 r. król Stanisùaw
August Poniatowski powoùaù Szkoùæ Rycerskà – pierwszà
szkoùæ pañstwowà, utrzymywanà przez skarby: Koronny
i Wielkiego Ksiæstwa Litewskiego. Przeznaczona byùa
gùównie dla ubogiej mùodzieýy szlacheckiej i miaùa za zadanie
przygotowywaã mùodzieý do sùuýby wojskowej i do urzædów
cywilnych, wychowujàc jà w duchu miùoúci i poúwiæcenia dla
kraju. Zostaùa zamkniæta 1794 r.
W 1773 r., po kasacie zakonu jezuitów, powoùano Komisjæ
Edukacji Narodowej (KEN), która – jako organ wùadzy
pañstwowej – przejæùa zwierzchnictwo nad dawnymi
kolegiami jezuickimi oraz licznymi szkoùami zakonnymi.
Ustanowiony przez Komisjæ hierarchiczny ustrój szkolny
pozwalaù na ujednolicenie polityki oúwiatowej w stosunku do
wszystkich szczebli nauczania. Nowy program szkóù úrednich
wprowadzaù jæzyk polski jako wykùadowy (zamiast ùaciny),
nauki przyrodniczo -fizyczne, matematykæ, elementy prawa,
naukæ moralnà opartà na prawie naturalnym, natomiast
ograniczaù ùacinæ z lekturà pism autorów klasycznych. Zostaùy
zreformowane Akademia Krakowska i Akademia Wileñska,
zaú w 1775 r. KEN powoùaùa Towarzystwo do Ksiàg
Elementarnych, które opracowaùo wiele podræczników,
regulaminów i rozporzàdzeñ. W wydanych 1780–83
Ustawach... KEN okreúliùa ostatecznie ksztaùt szkolnictwa
polskiego oraz zadania wychowawcze, obowiàzki i prawa
„stanu nauczycielskiego”. Reforma szkolna KEN
przygotowywaùa mùodych obywateli do podjæcia gùæbokich
reform politycznych oraz otwieraùa drogæ do rozwoju
nowoczesnego szkolnictwa.
Polskie szkolnictwo musiaùo przejúã dùugà i ciæýkà drogæ aý
do obecnych czasów: zabory, ujednolicenie systemu
szkolnego w poczàtkach II Rzeczpospolitej, tajne nauczanie
w czasie II wojny úwiatowej, wprowadzenie obowiàzku nauki
we wczesnym PRL-u.
Obecnie dostæp do edukacji zostaù otwarty formalnie dla
wszystkich – w tym dla osób z niýszych klas, dla dziewczàt,
jak i osób wywodzàcych siæ z mniejszoúci religijnych, czy
etnicznych, zaú edukacja staùa siæ jednà z najwaýniejszych
dróg awansu spoùecznego.
Justyna Gogacz

Rola basni
w zyciu
dziecka
Baúnie bardzo szybko staùy siæ ulubionà lekturà dzieci, fascynacja
trwa nieprzerwanie od pokoleñ. Kochajà je dzieci, ale takýe i doroúli
siægajà po nie, by znowu w tej cudownej krainie odnaleêã radoúã,
optymizm, wchùonàã jej poetyckoúã, która jest antidotum na
pragmatyzm naszych czasów.
Rzeczywistoúã kreowana w baúniach jest zgodna z myúleniem
dziecka, dziæki czemu pomaga mu zrozumieã úwiat i siebie,
wprowadza porzàdek i ùad, pokazujàc, jakie reguùy rzàdzà úwiatem.
Dajàc uporzàdkowany obraz úwiata, przewidywalny, tym samym
buduje w dzieciach poczucie bezpieczeñstwa.
Dziæki baúniom nastæpuje teý przezwyciæýenie egocentrycznego
sposobu myúlenia; dochodzi do decentracji. Postacie sà
jednowymiarowe – albo dobre, albo zùe, piækne lub brzydkie; ich
cele realizujà siæ w dziaùaniu. Rozwój myúlenia dziecka przebiega
od spostrzegania do myúlenia. Interpretujàc zdarzenia bajkowe,
dziecko próbuje ustaliã, co inne postacie mogà myúleã. Baúnie
wùaúnie mu w tym pomagajà; dziecko interpretuje zachowania
postaci baúniowych, ocenia je. Dziæki tym utworom odkrywa
prawdziwe i faùszywe intencje, zastanawia siæ. Baúnie rozwijajà
refleksyjnoúã, pojawiajà siæ pytania, które úwiadczà o rozwoju
samoúwiadomoúci. Wydarzenia przedstawione w baúniach sà
dramatyczne. Dzieci je po prostu chùonà i przyswajajà sobie w ten
sposób nowe sùowa.
Tak dziæki baúniom rozwijajà siæ zasoby jæzyka. Dziecko dziæki
baúniom wchodzi w úwiat metafor, dowiaduje siæ np., ýe rozstajne
drogi sà metaforà dokonywania wyborów ýyciowych, a paùac
z tysiàcami drzwi oznacza, ýe trzeba podjàã decyzjæ w sytuacji
niejasnej; przedstawia to typowà sytuacjæ konfliktowà. Jæzyk jest
symboliczny ze swojej natury i dlatego buduje úwiat wieloznaczny;
dziecko poznaje, wchùania jego wielopoziomowoúã.
Baúnie posùugujà siæ jæzykiem zbliýonym do potocznego i dlatego
czytanie ich bædzie przygotowywaùo do poznawania reguù
rzàdzàcych jæzykiem; bædzie teý uùatwiaùo nabywanie umiejætnoúci
pisania. Posùugiwanie siæ sùowem jest jednym z waýniejszych
czynników stymulujàcych myúlenie niezwiàzane z bezpoúrednio
doznawanà rzeczywistoúcià, z sytuacjà.
To, jak wiemy, ksztaùtuje kreatywnoúã i wyobraêniæ. Dziecko,
uruchamiajàc wyobraêniæ, wyzwala emocje, a one ksztaùtujà
wraýliwoúã, prowadzà do intensywnego przeýywania róýnych
doznañ. Stymulujà empatiæ (wspóùbrzmienie emocjonalne) wobec
tego, co czujà inni, takýe zwierzæta, roúliny. Baúnie uczà równieý
wyraýaã uczucia, nazywaã je i uúwiadamiaã sobie. Jest to bardzo
waýne w procesie komunikowania siæ z innymi, radzenia sobie
z emocjami. Baúnie majà swojà „duszæ” i ona wùaúnie jest zaklæta
w symbolach, cudownoúci, uczuciach i wyobraýeniach, które
wywoùuje; jest niezwykùym marzeniem na jawie. Ta poetyckoúã
zawarta w jej walorach przenika do úwiadomoúci dziecka i juý w nim
zostaje, budujàc to, co psycholodzy nazywajà zasobami. Harmonia
baúni, jej schemat, jæzyk uwraýliwiajà dziecko na walory estetyczne.
W baúniach wystæpujà zarówno postacie zùe, jak i dobre.
Szlachetnoúã jest nagradzana, dziæki czemu dziecko rozumie, ýe
warto tak siæ zachowywaã. Wychowanie moralne w bajkach opiera
siæ o rachunek strat i zysków, jednoznacznie pokazujàc, jakie
zachowania sà efektywne, jakie popùacajà. Baúnie w ten sposób
socjalizujà, a jasnoúã, konkretnoúã ich przekazu sprzyja
internalizacji (uwewnætrznieniu). Baúnie bawià, sà peùnym wraýeñ
sposobem przeýywania, dostarczajà tym samym dzieciom wiele
przyjemnoúci. Baúnie speùniajà wiæc wiele niezbædnych funkcji
w rozwoju dziecka, mogà teý speùniaã funkcje terapeutyczne.
Myúlæ, ýe nikogo nie trzeba przekonywaã, iý warto dzieciom
czytaã i opowiadaã baúnie.
Marianna Krasiñska
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DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ
W imieniu uczniów Gimnazjum w Koñskowoli, wszystkim
nauczycielom z okazji Ich úwiæta, skùadamy najserdeczniejsze
ýyczenia: zdrowia, pogody ducha, dalszych sukcesów w pracy
oraz zadowolenia z wykonywanego zawodu.
Kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwoúci macie wiele!
Za naukæ, za trud, jaki jest wkùadany,
przeogromny bukiet ýyczeñ skùadamy,
bo kaýdemu uczniowi radoúã siæ udziela,
gdy zbliýa siæ Dzieñ Nauczyciela.
Z okazji tego uroczystego úwiæta,
niech kaýda buzia bædzie uúmiechniæta.
To sà ýyczenia szczere, prawdziwe,
z uczniowskich serc pùynàce,
jak úwieýe kwiaty pachnàce,
na polskich ùàkach kwitnàce.
Samorzàd Uczniowski

OTRZÆSINY
27 wrzeúnia w naszym Gimnazjum odbyùy siæ otrzæsiny
uczniów z klas pierwszych. Uczniowie dziaùajàcy
w Samorzàdzie Uczniowskim przebrani byli za straszne
czarownice, co juý na wstæpie przeraziùo niektórych
,,pierwszaków”. Aby rozgrzaã publicznoúã, przygotowano
Diaboladæ. W zabawie tej brali udziaù uczniowie ze
wszystkich klas, podzieleni na dwie rywalizujàce ze sobà
rodziny. Nastæpnie odbyù siæ pokaz mody. Uczniowie mieli za
zadanie wybraã spoúród rzuconych ubrañ te, które pomogà im
siæ przebraã za najlepszà Babæ Jagæ. Osoby prowadzàce
oceniaùy pomysùowoúã w przebraniu oraz jego prezentacjæ.
Drugà konkurencjà byùo jedzenie magicznej mikstury wraz
z zanurzonym w niej okiem potwora. W kolejnym zadaniu
pierwszacy popisali siæ sprytem latajàc na miotle, przy
gùoúnym dopingu swoich kolegów i koleýanek z klasy.
W nastæpnej konkurencji wybrani uczniowie musieli jak
najùadniej narysowaã czarownicæ oraz jej dom, trzymanym
w ustach wæglem. W koñcu do zabawy przyùàczyli siæ
wychowawcy klas pierwszych. Mieli oni za zadanie
pomalowaã jednego ze swoich uczniów, aby wyglàdaù jak

najstraszniej. Osoby prowadzàce miaùy ogromne problemy
z ocenianiem, gdyý zawodnicy wykonywali wszystkie
zadania na podobnym poziomie. Ostatecznie zdecydowano,
ýe wygraã powinna klasa I c. Po otrzæsinach rozpoczæùa siæ
dyskoteka, na której wszyscy dobrze siæ bawili.
Agnieszka Seroka kl. III e
Zdjæcia ze zbiorów szkolnych.

Sympatyków powieúci „Cornelia- ksiæýniczka czarownic”
zapraszamy do lektury nastæpnego odcinka w kolejnym
numerze „Echa”.
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Podatki i ciê¿ary
W dawnej Polsce nosiùy nazwæ tribulum, contributio, cenzus,
vestigal, grabella, exactio, collectae, datio, pobór, dañ, pùat.
Kiedy Piastowie organizowali swoje pañstwo w wielu sprawach
naúladowali Zachodnich sàsiadów. Wszystkie nakùadane na
poddanych powinnoúci miaùy polskà nazwæ, ale byùy
spowodowane naúladowaniem zachodnio-europejskim. Poza
granicami Polski byùo wiæcej pieniædzy, wczeúniej wiæc nastàpiùa
tam przemiana na brzæczàcà monetæ wielu sùuýb i danin, które do
tej pory uiszczane byùy w naturze, tzn. zboýem, bydùem, pracà.
Uboýsza w kruszec Polska dùugo podatków pieniæýnych nie
znaùa. Cudzoziemcy, którzy przybywali do Polski, w dobie
Piastów, daniny skùadane w naturze nazywali „prawem polskim”.
Mnogoúã dzielnic ksiàýæcych byùa powodem róýnorodnoúci praw
i pewnego zawikùania w nazwach sùuýebnoúci krajowych. Choã
nie odróýniano obowiàzków wzglædem osoby ksiæcia od
pañstwowych, to rozdzieliã je moýna byùo na dwa rodzaje.
Pierwsze miejsce wúród obowiàzków wzglædem pañstwa
zajmowaùa sùuýba wojenna. Jàdro siùy zbrojnej stanowiùo
kosztownie ubrane rycerstwo na swych dzielnych rumakach.
Z nimi to Bolesùawowie robili wyprawy na Pomorze, Ruú, do
Wægier, Morawii i Czech. W obronie wùasnego kraju nie
pogardzano tùumami gorzej ubranych tarczowników z wiejskiego
ludu. W razie najazdu przez wrogów, caùa ludnoúã zagroýonej
ziemi stawaùa pod bronià. Kaýda
okolica posiadaùa swój „gród”, czyli
miejsca obronne, ogrodzone
wysokim waùem, palisadami i wodà
lub bagnem, gdzie zamykano kobiety,
dzieci i dobytek. W czasie pokoju
zaùoga „grodu”, oprócz urzædników
kasztelañskich lub ksiàýæcych,
skùadaùa siæ przewaýnie z chùopów,
którzy kolejno ze swych opól i osad
leúnych peùnili obowiàzek „stróýy”
grodowych. Ta sùuýba wprawiaùa caùà
ludnoúã do wojennego rzemiosùa.
Utrzymanie „grodu” w naleýytym
stanie byùo obowiàzkiem okolicznej
ludnoúci, jako chroniàcej siæ do niego
podczas wojny. Czæsto naprawiano nasypy ziemne, czæstokoùy
i drewniane wieýyce zamku. Do czasów Kazimierza Wielkiego
nie byùo w Polsce murowanych zamków. „Stróýa” zamkowa,
naleýàca do tej samej kategorii obowiàzków, co sùuýba
wojskowa, zamieniona zostaùa okoùo XII w. na daninæ. Do
waýnych obowiàzków publicznych naleýaùo budowanie
i naprawa mostów na rzekach, zwùaszcza przy zamkach. Za
panowania Bolesùawa Krzywoustego, byù to obowiàzek ogólny,
z czasem rozmaite dobra zwalniano od tego obowiàzku. Leszek
Czarny, który panowaù w póùtora wieku po Krzywoustym, byù
w wielkim kùopocie, kiedy zabraù siæ do naprawy mostów swojej
Sieradzkiej dzielnicy. Znacznà czæúã jego ksiæstwa zajmowaùa
kasztelania wolborska, wùasnoúã biskupów kujawskich, których
ludzie uwolnieni byli od robót mostowych. Do zakresu usùug
publicznych naleýaù jeszcze tzw. „úlad” (vestigia), czyli
obowiàzkowa pogoñ za úladem uciekajàcego zùoczyñcy. Jeúli
umykaù zùodziej lub zbieg wiæzienny, chùopi obowiàzani byli
z „krzykiem” goniã za jego „úladem”, dopóki nie dotarli do
sàsiedniego opola i sàsiadom nie powierzyli dalszej pogoni.
Najdokuczliwszym ciæýarem ogólnym wzglædem panujàcego
ksiæcia byùy „podwody”. Jeúli urzædnik dworski wybieraù siæ
w drogæ, lub ksiàýæ wysyùaù posùañca z rozkazem, trzeba byùo mu
zaùatwiã úrodek transportu. Utyskiwano teý na obowiàzek
transportowania rzeczy ksiàýæcych „przewód” (conduktus). Byùy
dwa rodzaje przewodu; chùopski i rycerski. Rycerze przewozili
ýywnoúã ùatwo siæ psujàcà (úwieýà zwierzynæ, ryby, placki
pszenne), jeñców, zùoto i wino. Chùopi zaú przewozili zboýe,
skóry, wosk, ýelazo. Kaýdemu „przewodowi” towarzyszyù
komornik ksiàýæcy, który pilnowaù wùasnoúci pañskiej, oraz
czuwaù nad przeùadowaniem i szybkim transportem. „Powozem”

nazywano obowiàzek dostarczania samych koni i woêniców do
wozów ksiàýæcych. Potem zmieniono go na staùy podatek
pieniæýny. Najkosztowniejszym byù ciæýar ýywienia ksiàýæcego
dworu, w czasie zatrzymywania siæ na popas. W tamtych czasach
system rzàdzenia krajem polegaù na ciàgùym objeýdýania grodów
przez panujàcego, sàdzenia spraw i sporów. Bolesùaw Chrobry
wiæcej przesiadywaù w grodach, Krzywousty zaú wiæcej czasu
spædzaù w polu i namiotach. Pod koniec XIII wieku ustanowili
ksiàýæta raz na zawsze, czego muszà im dostarczaã kmiecie na
popas w czasie podróýy. Np. Leszek Czarny domagaù siæ latem
tylko jednej krowy i dwóch owiec; w zimie dwóch wieprzów, 30
kur, 100 jaj, póù korca grochu i jæczmienia na kaýdy obiad.
Poniewaý w grodach (zamkach) byùo ciasno dla dworu
ksiàýæcego, sùuýba lokowaùa siæ w okolicznych opolach i stamtàd
dostarczaùa wszystkiego co potrzeba do dworu. Daniny w naturze
na utrzymanie panujàcego skùadaùa ludnoúã caùego kraju; „naraz”
– danina z wieprzków, krów i woùów, którà wybierano opolami.
Ludnoúã opola skùadaùa corocznie po jednym wole i po jednej
krowie do grodu. Chùopi skùadali daninæ z barci – jeden garniec
miodu, trzy garnce, a niekiedy caùe opole dawaùo razem kadê
miodu. Trzecià daninæ stanowiù „sep”. Danina ta skùadaùa siæ
z pszenicy, owsa i jæczmienia. Jak wszystkie daniny i tà
wybierano opolami. Terminem do poborów tego rodzaju byù
dzieñ úw. Marcina, jako czas
w którym wszystkie zbiory byùy
dokonane. Wyraz „sep” (zsep)
pochodzi od zsypywania do
úpichlerza ksiàýæcego. Kiedy wpùyw
cywilizacji pomnoýyù i upowszechniù
monetæ (nazywanà „obrazem” od
wybitego na niej wizerunku ksiæcia),
zamieniono daniny pierwotne na
pieniàdze.
Najwaýniejszym podatkiem byùo
poradlne czyli powoùowe – pobierane
o d i l o ú c i w o ù ó w, k t ó r y c h
opodatkowany uýywaù do uprawy
roli. Drugim podatkiem byùo
podworowe – czyli opùata od domów mieszczañskich i kmiecych,
jako jednostek osadniczych. Ksiæciu naleýaù siæ teý udziaù z zysku
handlowego, który osiàgaù cudzoziemski kupiec w jego pañstwie
i pod jego opiekà. Pobierany byù pod nazwà myta i targowego.
Myta opùacano przy grodach ksiàýæcych, na wyznaczonych
szlakach handlowych. Ùodzie i korabie ùadowane towarem,
pùynàce rzekami, opùacaùy myto w zamkach nadbrzeýnych.
Kupiec oprócz myta opùacaù na targu przy sprzedaýy pewnà
prowizjà od jego ceny, zwanà targowem. Opùatæ tà pobierali od
kupców celnicy i nadzorcy targu. Wszystkie dochody z ceù
i targowego w obræbie kasztelanii spùywaùy do kasy grodowej,
skàd odsyùane byùy do skarbców ksiàýæcych. Sposób
egzekwowania podatków nie musiaù byã przyjemny.
Úredniowieczny edykt podatkowy w Zachodniej Europie brzmiaù
…Pozwalamy wójtowi i ùawnikom w razie potrzeby uýyã przy
poborze przymusu, tj. wyùamywaã drzwi, rozbijaã skrzynie,
okna, zamki, imaã ludzi na targu, po ulicach i domach….
W Polsce na kilka tygodni przed poborem otràbiano
w miasteczkach i wioskach rozkaz poboru. Poborcy podatkowi,
którzy objeýdýali póêniej wsie i miasta, otrzymywali od
mieszkañców pewnà nagrodæ z swe trudy. Za czasów Kazimierza
Sprawiedliwego, który zostaù nazwany „oswobodzicielem z pæt
sùuýebnictwa”, widoczne jest stopniowe pozbywanie siæ ksiàýàt
swego prawa do wymienionych danin. Najpierw z danin
zwolnione zostaùo duchowieñstwo, potem panowie maùopolscy.
Od chùopów nie mógù juý wymagaã ksiàýæ ani podwód, ani
obiadów, ani dostaw kuchennych. W wiekach póêniejszych sama
szlachta w razie potrzeby uchwalaùa na sejmach pobory ze swoich
dóbr i dochodów.
(Na podst. Gloger: Encyklopedia Staropolska oprac. T.D.)
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paŸdziernik
«
W jesieni prædko gdy liúã z drzewa spadnie, to wkrótce zima
bædzie, kaýdy zgadnie.
«
Kiedy lato babie, nie jeýdýaj miædzy drzewami na szkapie.
«
Teresa, Jadwiga (15.10) bydùo z pola úciga.
«
Úwiæta Urszula (21.10) przychodzi, ptaki do cieplic wywodzi.
«
W dzieñ Tadeusza, Judy (28.10) boi siæ koñ grudy.

PADZIERNIKOWI SOLENIZANCI
Teresa (1, 3, 15.X) – imiæ o niejasnym pochodzeniu; jedni twierdzà, ýe
jest formà ýeñskà bizantyjskiego imienia mæskiego Tarasios; niektórzy
ùàczà je z nazwami wysp na Morzu Egejskim, niedaleko Sycylii – Thera
lub Therasia, co znaczyùoby pochodzàca z Thery lub Therasii; jeszcze
inni wywodzà je z greckiego – teresis, co znaczy obrona, opieka. Imiæ to
w Polsce zjawia siæ doúã póêno, bo dopiero w XVII w., a to dziæki
kultowi úw. Teresy z Avili (1515-1582, zwanej Teresà Wielkà, Teresà
Hiszpañskà), który rozpowszechniali karmelici. Pod koniec XIX wieku
popularnoúã tego imienia sùabnie, by znów wzrosnàã w latach
trzydziestych XX w. po kanonizacji w 1925 r. innej Teresy, zwanej Teresà
od Dzieciàtka Jezus lub Teresà Maùà (1873-1897), która byùa
karmelitankà z Lisieux. Nam wspóùczesnym jest doskonale znana
Matka Teresa z Kalkuty (1910 – 1997), prowadzàca dziaùalnoúã
humanitarnà w Indiach, za którà w 1979 r. otrzymaùa Nagrodæ Nobla.
Beatyfikowana przez Ojca Úwiætego Jana Pawùa II w 2003 r.
Noszàca to imiæ jest osobà szlachetnà, uczciwà, pracowità i wytrwaùà
w swych postanowieniach, zdolnà do podejmowania szybkich decyzji,
bowiem posiada duýà praktykæ i wiedzæ. Uparcie dàýy do wykonania
wszystkich swoich planów ýyciowych, choã czæsto napotyka na duýe
trudnoúci. Cechuje jà wielka ýywotnoúã, odpornoúã na zmæczenie.
Doskonale panuje nad sobà. Potrafi dzieliã czyjeú radoúci i smutki,
uchodzi za osobæ màdrà i dowcipnà, wykazuje sporo cech opiekuñczych.
Jest przede wszystkim straýniczkà domowego ogniska, i co za tym idzie,
cudownà matkà rodziny. Caùkowicie podporzàdkowana rozsàdkowi. Na
ogóù nie cierpi flirtów i wszelkich igraszek z uczuciami, choã w mæskich
sercach nierzadko wzbudza wielkie namiætnoúci. Zdrobnienia: Terenia,
Tereska, Tesia.
Tadeusz ( 28.10) – biblijne imiæ mæskie – sà róýne objaúnienia co do
pochodzenia, jedni twierdzà, iý imiæ to wywodzi siæ z jæzyka
aramejskiego; thad-daj – czùowiek o szerokiej piersi, inni ùàczà je
z hebrajskim taddai – sprytny, màdry lub úmiaùy, odwaýny. Wedùug Biblii
imiæ to nosiù jeden z apostoùów mniejszych, Juda Tadeusz, brat Jakuba.
Do jæzyka polskiego przeszùo z ùaciny (Thaddaeus) jako formy
zdrobniaùe Tadej (1339), Tadaj (1430) i Tadzik (1424). Wtedy nie
naleýaùo do imion popularnych. Od XVIII w., a zwùaszcza w XIX wieku,
popularnoúã jego wzrasta, co zawdziæcza siæ sùawie Tadeusza
Koúciuszki (1746- 1817) – generaùa, Naczelnika Narodowych Siù
Zbrojnych w powstaniu 1794 r., zwyciæzcy w bitwie pod Racùawicami,
uczestnika walk o wolnoúã Stanów Zjednoczonych A.P., generaùa
amerykañskiego oraz Tadeusza Rejtana (1746-1780), posùa
nowogrodzkiego na sejm rozbiorowy w 1773 r.. W znacznym teý stopniu
na popularnoúã tego imienia w Polsce miaùa wpùyw epopeja
A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” (1834). Noszàcy to imiæ to czùowiek
dobry, szlachetny, inteligentny i kulturalny. Interesuje siæ naukami
humanistycznymi. Posiada zmysù organizacyjny, ùatwo jedna sobie
ludzi. Pasuje do niego okreúlenie – chùopak do tañca i do róýañca –
przebojowoúã i pewnoúã siebie ùàczy z romantyzmem i przywiàzaniem
do tradycji. Umie harmonijnie wùàczaã siæ w ýycie szkolne, domowe,
rodzinne i spoùeczne. Úwietnie radzi sobie wúród kolegów na boisku, jak
i w towarzystwie atrakcyjnych koleýanek.
Zdrobnienia: Tadek, Tadeuszek, Tadzik, Tadzio.
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MICHAEL CUNINGHAM, uznawany jest za jednego
z najciekawszych wspóùczesnych pisarzy amerykañskich.
White Angel, bædàce czæúcià Domu na koñcu úwiata – weszùo do
antologii najlepszych opowiadañ amerykañskich. Za Godziny pisarz
zostaù wyróýniony m.in. Pulitzerem oraz PEN/Faulkner Award.
Wyjàtkowe czasy – Akcja trzech opowieúci toczy siæ w tym samym
miejscu, na Manhattanie, lecz w róýnych epokach. W maszynie
opisuje zderzenie czùowieka z przytùaczajàca rzeczywistoúcià
industrializacji. W Dzieciæcej krucjacie powrzeúniowy Nowy Jork
zmaga siæ z falà zamachów terrorystycznych. Nietypowa piæknoúã
ukazuje antyutopijnà wizjæ podróýy miædzyplanetarnych i kontaktów
Ziemian z mieszkañcami innych planet. Wszystko to przesycone jest
poezjà Walta Whitmana, amerykañskiego wieszcza i wizjonera,
którego wiersze wywarùy ogromny wpùyw na ýycie bohaterów kaýdej
z tych historii. Wyjàtkowe czasy to poruszajàca refleksja nad losami
Ameryki, rozwojem ludzkoúci i kryzysem spoùeczeñstwa.
M A Ù G O R Z ATA W U D A R C Z Y K , j e s t p s y c h o l o g i e m
z wyksztaùcenia. Pracowaùa z dzieãmi z mózgowym poraýeniem
w szkole i Poradni Zdrowia Psychicznego. Ksiàýka Jedno lato, drugie
lato to jej debiut literacki, w którym wykorzystaùa swoje obserwacje
i doúwiadczenia zawodowe.
Jedno lato, drugie lato – dlaczego Maria nie umie uùoýyã sobie
ýycia? Mùoda, ùadna, zdolna – ucieka nad morze, by czekaã na
urodzenie dziecka. To bædzie tylko jej dziecko. Kiedyú, w
dzieciñstwie, kiedy przyjechaùa tu na wakacje, zdarzyùo siæ tyle
waýnych rzeczy. Maria ma przeczucie, ýe wùaúnie teraz nadchodzi
czas na wyjaúnienia.
W nadmorskim miasteczku nieoczekiwanie cofa siæ czas.
Trzynastoletnia Marysia jest tu z mamà. Odwiedza chorà
dziewczynkæ. Emocjonalna wiæê, jaka zawiàzuje siæ miædzy
dziewczynkami, przerasta wszystkich. Ociera siæ o tragediæ. Co staùo
siæ wtedy? Czy Kasia umarùa? Czy zostaùa uzdrowiona przez
Marysiæ? Dlaczego tak bezwzglædnie je rozdzielono?
Po wielu latach Maria rozpoznaje znajome miejsca i zaczyna
rozumieã sens tego co byùo. Juý wie, ýe jej droga zatacza koùo, zmierza
do punktu, w którym bædzie moýna zaczàã wszystko od nowa.
KATHY LETTE, byùa australijska dziennikarka i scenarzystka
telewizyjna, mieszkajàca obecnie w Londynie, jest autorkà oúmiu
powieúci, które z humorem i przymruýeniem oka przedstawiajà
stosunki damsko-mæskie. Jej pierwsza ksiàýka, Huberty Blues, którà
napisaùa jako nastolatka, zostaùa niedawno sfilmowana przez
amerykañska wytwórniæ Columbia Picture.
Intymne dziewczàt sekrety – kultowa, bardzo zabawna powieúã,
której bohaterkami jest siedem mùodych Australijek. Podczas
wzajemnych spotkañ z humorem i szczeroúcià, nie szczædzàc
intymnych szczegóùów, dyskutujà o uczuciach, seksie (takýe
grupowym), orgazmach i facetach. Ich najwaýniejszy problem to
zdobycie odpowiedniego partnera, mæýczyêni bowiem albo okazujà
siæ gejami, albo sà ýonaci i zwodzà je, obiecujàc rozwód, do którego
nigdy nie dochodzi. Do ýyciowych rozterek dziewczàt naleýy teý
kwestia wyboru pomiædzy karierà, wolnym i nieskræpowanym
ýyciem, a zaùoýeniem rodziny.

Gminny Oúrodek Kultury oferuje poezjæ naszych
rodzimych poetów. Tomik Zuzanny Spasówki „Jak Ciæ nie
kochaã, Ziemio Ojczysta” w cenie 15 zù i tomik ks. Jana
Gawroñskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna” w cenie 10 zù, sà do
nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Zachæcamy do kupna, bo warto mieã w domowym
ksiægozbiorze twórczoúã tych, którzy nade wszystko
ukochali swojà Maùà Ojczyznæ.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Sykut Marian
Komsta Genowefa
Madejek Stanisùaw

ECHO KONSKOWOLI

(82)
(84)
(78)

Skowieszyn
Stary Poýóg
Koñskowola

Symbolika zwieñczenia koœció³ka œw. Anny w Koñskowoli
Koñskowola jest tak blisko chætnie odwiedzanego przez

przemijalnoúci i úmiertelnoúci. Majà gùosiã maksymæ

przybyszów, tzw. „trójkàta turystycznego”, ale turyúci

„Memento mori”- pamiætaj o úmierci. Ich liczba (jest ich

oglàdajà jà najczæúciej tylko z okna autokaru. Przejeýdýajàc

dziesiæã) przypomina nam dekalog oraz naszà úmierã, która

przez Koñskowolæ przewodnik ma bardzo maùo czasu na

jest narodzinami do ýycia wiecznego.

przekazanie turystom informacji o zabytkach. Najczæúciej

W zwieñczeniu naszego koúcióùka jest jedenaúcie sterczyn.

skupiamy siæ na najlepiej widocznym z okien koúciele

Dlaczego? Prawdopodobnie jest to zwiàzane z liczbà

úw. Anny. Okreúlamy go „pereùkà renesansu” i porównujemy

apostoùów, z wyùàczeniem Judasza. A moýe to równieý

do Koúcioùa Farnego (czyli parafialnego) pod wezwaniem

dekalog, ale z jedenastym przykazaniem miùoúci?

úw. Jana Chrzciciela i Bartùomieja w Kazimierzu Dolnym nad

Opisywane powyýej detale architektoniczne moýemy

Wisùà. Jest to zarówno trafna ocena jak i okreúlenie. Koúcioùy

zobaczyã na wielu kamienicach, spichlerzach, czy Szpitalu -

te pochodzà z tego samego okresu, majà podobnà bryùæ,

Przytuùku úw. Anny w Kazimierzu.

zdobienia i kolorystykæ. Kazimierska Fara byùa

Mojà intencjà jest zwrócenie uwagi na ciekawe, moim

pierwowzorem przy budowie koúcióùka. Styl obydwu

zdaniem, szczegóùy oraz zachæta do odbywania pobliskich

okreúlamy jako renesans lubelski. Jednà z cech

wycieczek. Wszyscy wiemy, ýe dla wielu miast i miasteczek

charakterystycznych dla tego stylu sà umieszczone

szansà rozwoju jest turystyka. Ale pamiætajmy, ýe aby turyúci

w zwieñczeniach szczytu sterczyny. Zacznijmy wiæc od

do nas przyjechali i aby docenili piækno naszych miejsc

wyjaúnienia tego terminu.

rodzinnych, musimy je najpierw sami poznaã i pokochaã.

Sterczyna – jak podaje encyklopedia architektury

Warto wiæc osobiúcie porównaã obydwa koúcioùy -

i budownictwa to pionowy, wieñczàcy element dekoracji

z Koñskowoli i Kazimierza. Mam nadziejæ, ýe mój artykuù

architektonicznej. Pierwowzorem sterczyny jest obelisk-

bædzie dla Pañstwa impulsem do spaceru po Koñskowoli,

wysoki smukùy sùup, zwykle czworoboczny i zwæýajàcy siæ ku

a potem moýe i do wyjazdu do Kazimierza, aby porównaã:

górze, zakoñczony u szczytu ostrosùupem. Obelisk byù

który koúcióù jest ùadniejszy? No, ...chyba ten nasz...!

charakterystycznym elementem architektury staroýytnego

Tekst i zdjêcia Dorota Chyl

Egiptu. W architekturze nowoýytnej stosowany jest jako jedna
z form pomników lub jako element zdobnictwa. Najbardziej
znany obelisk znajduje siæ na placu úw. Piotra w Watykanie.
Umieszczony tam w 1586 roku oryginalny antyczny obelisk
egipski skùadaù symbolicznie, w imieniu caùej staroýytnoúci
pogañskiej, hoùd Chrystusowi, i uznaje jego zwyciæstwo
i panowanie nad úwiatem.
Tak samo podobnà symbolicznà rolæ

peùnià sterczyny

umieszczone w obu szczytach koúcioùów. Opierajàc siæ na
interpretacji symboliki historyka sztuki, Kazimierza
Parfinowicza, umieszczone sterczyny w zwieñczeniu
Koúcioùa Farnego jako odwzorowanie egipskich znaków
astronomicznych sà nieustannym przypominaniem o naszej

Zachodnia fasada kazimierskiej Fary

Koœció³ek œw. Anny w Koñskowoli

