ISSN 1426-0042

PISMO SPO£ECZNO - KULTURALNE
NR 4(100)

KWIECIEÑ 2003 ROK

CENA 1,50 z³

100

«
Wiosna mówi: urodzê: lato mówi: jeœli nie przeszkodzê.
«
Gdy w koñcu kwietnia deszcz porosi, b³ogos³awieñstwo polom
przynosi.
«
Oko³o Jerzego (24.04) dokoñcz siewu twego.
«
Jak skowronek zaœwiergoli, myœl¹ ch³opi o roli.
«
Pogoda w Kwietn¹ Niedzielê (Palmow¹) wró¿y urodzajów wiele.

KWIETNIOWI SOLENIZANCI
Arleta (11.04) - imiê ¿eñskie przejête z francuskiego, nie jest jednak znane
Ÿród³o jego pochodzenia. W Polsce nale¿y do imion nowych i bardzo rzadko
spotykanych.
Nosz¹ca to imiê, jest osob¹ towarzysk¹, lubi¹c¹ taniec i wszelkie sztuki
artystyczne. Jest bardzo lubiana, a w wyborze partnera wymagaj¹ca i krytyczna.
Zdrobnienia: Arletka, Arlusia.
Dionizy (Dyonizy, Dionizjusz) (08.04) - imiê mêskie wywodz¹ce siê od
imienia greckiego, mitologicznego boga wina Dionizosa. W jêzyku greckim
imiê to mia³o postaæ Dionysios, czyli nale¿¹cy do boga Dionizosa, jemu
poœwiêcony. Do grupy imion polskich przesz³o z ³aciny.
Na pocz¹tku ³aciñska forma Dionysius, zosta³a spolszczona jako Dionizjusz.
Dziœ Dionizjusz bywa u¿ywane tylko w odniesieniu do postaci z historii
staro¿ytnej Grecji. Forma Dionizy powsta³a przez skrócenie i wprowadzenie do
odmiany przymiotnikowej, Dyonizy natomiast zachowuje tê sam¹ formê
wymowy co Dionizy, przy odmiennej od dzisiejszej pisowni. Znani o tym
imieniu to: œw. Dionizy - biskup i mêczennik, wys³aniec papie¿a œw. Fabiana do
Gali w celu g³oszenia tam ewangelii. Pomagali mu kap³an Rustyk i diakon
Eleuter. Dionizy zosta³ pierwszym biskupem Pary¿a. Misja ich by³a tak
owocna, i¿ kap³ani pogañscy zaczêli traciæ zwolenników. Zwierzchnicy
pogañscy przekonali gubernatora rzymskiego, aby uwiêzi³ misjonarzy i skaza³
ich na œmieræ. Oko³o 275 r. na placu Vicus Catulliacus (obecnie St. Denis),
wszyscy trzej ponieœli mêczeñsk¹ œmieræ. Na miejscu kaŸni zbudowano
opactwo œw. Dionizego, w którym póŸniej chowano wszystkich królów Francji.
W Polsce znanym by³ m. in. Dionizy KniaŸnin (1750-1807), poeta, autor
sielanek. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Koñskowoli, tu te¿ jest pochowany,
a pomnik jego znajduje siê na cmentarzu przy koœciele parafialnym. Znany jest
równie¿ Dionizy Czachowski (1820- 1863), uczestnik powstania
styczniowego.
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Kwietniowa poezja
Jan Pocek

Rzucê
pójdê w pola pójdê ciep³¹ wiosn¹
goœciñcem jak m³odoœæ szerokim
gdzie zbo¿a niby bory rosn¹
gdzie w niebie kwitn¹ ob³oki
w zieleni zapomnê o armatach
o groŸnych eskadrach bombowców
bez lêku usnê w kwiatach
przy szumie owsów
a gdy siê zbudzê wœród mleczów z³otych
na wyspie zielonej trawy
przyjdzie skrzydlaty owad wielkooki
œpiewaj¹c pieœñ o szczêœciu owadzim
wezmê ten œpiew - œwiêty pogodny
i cisnê w twarz cywilizacji
gdzie ludzie nowe planuj¹ zbrodnie:
powszechn¹ rzeŸ swych braci
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Sprawozdanie
do wgl¹du
Bud¿et gminy za 2002 rok,
zawieraj¹cy zestawienie dochodów
i wydatków, zosta³ ju¿ zamkniêty.
Wójt zarz¹dzeniem przekaza³
sprawozdanie Radzie Gminy.
Bêdzie ono rozpatrywane na sesji
w dniu 25 kwietnia przez radnych,
a wszyscy mieszkañcy maj¹ prawo
wgl¹du do sprawozdania codziennie
w godzinach pracy Urzêdu Gminy
w pokoju nr 19. Na wspomnianej
sesji, po rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu, Rada
podejmie uchwa³ê w sprawie
udzielenia absolutorium z tego
tytu³u. Absolutorium w roku
obecnym bêdzie nietypowe,
poniewa¿ w ubieg³ym roku uleg³
istotnej zmianie ustawowej organ
wykonawczy gminy. Przez 10
miesiêcy bud¿et by³ wykonywany
przez Zarz¹d Gminy, a zaledwie
przez dwa miesi¹ce przez
wybranego w wyborach
bezpoœrednich wójta. 3 kwietnia
obradowa³a Komisja Rewizyjna,
która po dok³adnym
przeanalizowaniu wykonania
bud¿etu zaopiniowa³a go
pozytywnie i wyst¹pi³a z wnioskiem
do Rady o udzielenie absolutorium.
B.F.

Stowarzyszenie Gmin
obradowa³o w Koñskowoli
31 marca w Urzêdzie Gminy
w Koñskowoli obradowa³o Walne
Zgromadzenie cz³onków
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Pu³awskiej.
G³ównym tematem obrad by³o
rozpatrzenie sprawozdania
i udzielenie absolutorium Zarz¹dowi, na
czele którego stoi Stanis³aw
Go³êbiowski, nasz wójt. W posiedzeniu
uczestniczyli wójtowie wszystkich gmin
powiatu oraz starosta Marian ¯aba
i cz³onek Zarz¹du Powiatu Witold
Popio³ek. Spotkanie "g³ów" gmin by³o
równie¿ sposobnoœci¹ do omówienia
problemów zimowego utrzymania dróg,
których ostatnia zima nie sk¹pi³a. W tej
kwestii starosta zaproponowa³
porozumienie z gminami, na mocy
którego gminy przejê³yby obowi¹zek
utrzymania dróg powiatowych na swoim
terenie. Powiat na ten cel przeka¿e pewne

œrodki. Propozycja wzbudzi³a obawy
niektórych wójtów, decyzji jeszcze nie
podjêto.
Stowarzyszenie zosta³o powo³ane
w 1995 roku i zrzesza 12 gmin, a jego
siedzib¹ jest Urz¹d Miasta Pu³awy.
Celem dzia³ania Stowarzyszenia jest
wcielanie idei samorz¹du, obrony
wspólnych interesów gmin,
a w szczególnoœci: ochrona œrodowiska
naturalnego (m.in. program ochrony wód
rzeki Kurówki), ochrona zdrowia, walka
z bezrobociem, rozwój szkolnictwa,
promocja lokalnej przedsiêbiorczoœci,
zw³aszcza w zakresie produkcji rolnej.
W odniesieniu do ostatniego celu,
starosta Marian ¯aba widzi mo¿liwoœæ
pozyskiwania œrodków pomocowych na
rozwój obszarów wiejskich, w tym
szczególnie na poprawê struktury
agrarnej.
B.F.

Starosta (pierwszy z prawej) i wójtowie w trakcie obrad

Zrzeszenie sta³o siê faktem
Na zebranie za³o¿ycielskie Zrzeszenia Producentów Ró¿
i Materia³u Szkó³karskiego w Koñskowoli, w dniu
28.03.2003r., przyby³o ponad 60 szkó³karzy. Pod nadzorem
g³ównego specjalisty z zakresu tworzenia grup producenckich
i zrzeszeñ, pani in¿ynier Krystyny Rysak, zosta³ odczytany
projekt statutu zrzeszenia opracowany przez grupê
inicjatywn¹. Po wniesieniu poprawek i ustaleniu kwoty
wpisowego, statut zrzeszenia zosta³ przyjêty i uchwalony.
Zgodnie ze statutem, cz³onkiem zrzeszenia mo¿e byæ osoba,
która jest w³aœcicielem, dzier¿awc¹ b¹dŸ u¿ytkownikiem
gruntów ornych powy¿ej jednego hektara i uprawiaj¹ca co
najmniej dziesiêæ arów upraw szkó³karskich. Wysokoœæ
wpisowego zosta³a ustalona na poziomie 300z³ i jest p³atna
jednorazowo z chwil¹ sk³adania deklaracji cz³onkowskiej.
Zebranie za³o¿ycielskie wybra³o w g³osowaniu tajnym

7- osobowy zarz¹d i 3-osobow¹ komisjê rewizyjn¹. W sk³ad
zarz¹du wchodz¹: Janina Bernat, Miros³aw Dziêgiel,
Miros³aw Joñczyk, Krzysztof Kozak, Józef Matras, Stanis³aw
Su³ek, Krzysztof Zawadzki.
Do g³ównych zadañ zarz¹du, dzia³aj¹cego spo³ecznie,
nale¿y: s¹dowa rejestracja Zrzeszenia, nawi¹zanie
wspó³pracy z Urzêdem Gminy w Koñskowoli, opracowanie
strategii rozwoju z uwzglêdnieniem unijnych procedur
produkcji, opracowanie oferty handlowej i zorganizowanie
stoiska informacyjnego na dzieñ otwartych drzwi ODR
w Koñskowoli, organizacja jesiennych targów ró¿ i materia³u
szkó³karskiego w po³¹czeniu ze œwiêtem ró¿ - proponowany
termin to miesi¹c wrzesieñ.
Osoby zainteresowane przyst¹pieniem do Zrzeszenia
(spe³niaj¹ce powy¿sze wymogi statutowe) mog¹ uzyskaæ
wszelkie informacje u wymienionych cz³onków zarz¹du.
ZARZ¥D ZRZESZENIA
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Decyzj¹ Rady Unii Europejskiej, rok 2003 zosta³
ustanowiony Europejskim Rokiem Osób Niepe³nosprawnych.
Jego celem jest nie tylko podniesienie œwiadomoœci
spo³ecznej o prawach osób niepe³nosprawnych,
poinformowanie o ich udziale w ¿yciu spo³ecznym, ale
równie¿ poprawienie komunikacji miêdzyludzkiej,
promowanie pozytywnego wizerunku osób
niepe³nosprawnych, pobudzanie wspó³pracy pomiêdzy
ró¿nymi szczeblami w³adzy, a organizacjami pozarz¹dowymi,
s³u¿bami spo³ecznymi, osobami niepe³nosprawnymi i ich
rodzinami.
¯ycie z niepe³nosprawnoœci¹ oznacza codzienne
napotykanie trudnoœci i przeszkód, zarówno œrodowiskowych
jak i spo³ecznych. Dotychczasowe pomys³y i koncepcje
dotycz¹ce równego traktowania osób niepe³nosprawnych,
najczêœciej pozostawa³y na papierze, o wiele rzadziej by³y
wprowadzane w ¿ycie. W trudnych sytuacjach ¿yciowych
wiêkszoœæ osób niepe³nosprawnych mo¿e liczyæ na pomoc
rodziny i pomoc spo³eczn¹. Na pomoc przyjació³ i znajomych
- znacznie mniej.
W naszym kraju ponad 14% spo³eczeñstwa, licz¹cego oko³o
39 milionów ludzi, stanowi¹ osoby œrednio lub ciê¿ko
poszkodowane na zdrowiu, z naruszon¹ sprawnoœci¹. Jak
podaj¹ statystyki, roœnie liczba osób niepe³nosprawnych
w wyniku degradacji œrodowiska naturalnego i wypadków,
maleje zaœ wsparcie pañstwa udzielane tej grupie spo³ecznej.
Wycofano wczeœniej przyznane ulgi, pozbawiono uprawnieñ
lub je ograniczono. Zlikwidowano bezp³atne leki i sanatoria,
zniesiono ulgê w eksploatacji samochodów, wycofano czêœæ
ulg w przejazdach komunikacj¹ masow¹, zniesiono prawo do
wczeœniejszych emerytur dla matek wychowuj¹cych
niepe³nosprawne dzieci. Odebrano ulgi i preferencje dla
zak³adów pracy chronionej, co skutkuje ograniczeniem
zatrudnienia niepe³nosprawnych. Powszechnie wiadomo, ¿e
praca jest nie tylko podstawowym elementem sposobu ¿ycia,
ale tak¿e wa¿nym czynnikiem rehabilitacji. Dziêki pracy
niepe³nosprawni w mniejszym stopniu odczuwaj¹ swoj¹
odmiennoœæ psychiczn¹ i fizyczn¹. Brak pracy prowadzi do
izolacji spo³ecznej i pogarsza sytuacjê materialn¹.
Zasada równoœci praw - zawarta w koncepcji praw
cz³owieka- nadaje osobom niepe³nosprawnym te same prawa,
co ogó³owi spo³eczeñstwa. Jednak napotykaj¹ oni bariery,
które uniemo¿liwiaj¹ im dostêp do wielu dziedzin ¿ycia
spo³ecznego. Ich dyskryminacja jest nie tylko wynikiem
indywidualnych uprzedzeñ, ale tak¿e polityki pañstwa. To
widaæ wyraŸnie w systemie oœwiaty, zatrudnianiu,
w œrodowisku urbanistycznym, w przemyœle rozrywkowym,
w œrodkach masowego przekazu. Spotykamy siê ci¹gle
z pogl¹dem, ¿e ludzie niepe³nosprawni s¹ bezradni. Nie
uznaje siê faktu, ¿e z odpowiednim wsparciem ludzie ci, s¹
zdolni do aktywnoœci twórczej i w³asnego sukcesu. Dlatego
tak wielkie znaczenie ma przypominanie o obowi¹zku
traktowania niepe³nosprawnych obywateli jako
pe³nosprawnych cz³onków spo³eczeñstwa, a tak¿e
uœwiadamianie problemów, z jakimi na co dzieñ siê spotykaj¹.
Ci ludzie posiadaj¹ œwiête i nienaruszalne prawa!
Wprowadzaj¹c w czyn has³o tegorocznych obchodów,
ustanowione przez Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a które brzmi: „CZ£OWIEKU JESTEŒ MI
BLISKI - powiedz osobie niepe³nosprawnej i oka¿ to
czynem”, podejmijmy bezinteresown¹ s³u¿bê na rzecz tych
osób. Prze³amujmy obojêtnoœæ, biernoœæ, egoizm, niewiedzê,
niezrozumienie. Wspierajmy w kryzysach emocjonalnych
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i przeciwdzia³ajmy izolacji spo³ecznej. Pomagajmy
w integracji ze œrodowiskiem ludzi sprawnych. Pobudzajmy
codzienn¹ ludzk¹ ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ, potrzebê pomocy
drugiemu cz³owiekowi.
Inauguruj¹c obchody Europejskiego Roku Osób
Niepe³nosprawnych w naszym œrodowisku, Ko³o Gminne
ZERiI zorganizowa³o 23 marca uroczystoœæ, która rozpoczê³a
siê w koœciele parafialnym Msz¹ œw. w intencji osób
niepe³nosprawnych. W dalszej czêœci uroczystoœci, ju¿
w Gminnym Oœrodku Kultury, cz³onkowie Zwi¹zku
wys³uchali referatu, wyg³oszonego przez Przewodnicz¹c¹
Irenê Stefanek oraz wyst¹pieñ zaproszonych goœci.
Honorowym goœciem by³ oczywiœcie wójt Stanis³aw
Go³êbiowski. Wystêpy artystyczne uczestnikom
zadedykowali: dzieciêcy zespó³ taneczny „Fantazja”, grupa
teatralna Œrodowiskowego Domu Samopomocy, kabaret
„Onufry” i zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy”.
Z inicjatywy Wójta Gminy zawi¹za³ siê zespó³ ludzi, którzy
chc¹ pracowaæ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Wœród nich
znaleŸli siê przedstawiciele wielu instytucji oraz cz³onkowie
rodzin tych osób. G³ównym celem jaki sobie postawili, jest
integracja ludzi niepe³nosprawnych i prezentacja ich
dokonañ.
Irena Stefanek

„W zupie jest w³os” - mówi starosta i odchodzi (frag. widowiska)

16 marca 2003 r. w Chrz¹chówku, w obecnoœci pos³a na Sejm RP
Zdzis³awa Podkañskiego, a zarazem Prezesa Wojewódzkiego
Zarz¹du PSL, odby³o siê powo³anie kolejnego Gminnego Ko³a PSL.
Nowo zawi¹zane ko³o liczy 35 cz³onków. Na prezesa w drodze
g³osowania wybrano kolegê Mariana Micha³ka.
W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê zebrania sprawozdawcze
w pozosta³ych ko³ach, a nastêpnie, jak zapowiada Prezes Zarz¹du
Powiatowego i Gminnego Witold Popio³ek, odbêdzie siê zjazd
gminny.
V-ce Prezes ZG PSL
Krzysztof Zawadzki
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Od czasu, kiedy Polska postanowi³a wejœæ do Unii Europejskiej
œrodki masowego przekazu zasypuj¹ nas informacjami na jej temat.
Trzeba nam jednak wiedzieæ, ¿e idea jednoœci europejskiej nie jest
zjawiskiem politycznym powsta³ym w poprzednim stuleciu
i kontynuowanym w obecnym. Ma ona wielowiekow¹ historiê.
Pojawi³a siê ju¿ w czasach staro¿ytnych, czego przyk³adem jest
dawne Imperium Romanum, obejmuj¹ce nie tylko ogromne po³acie
Europy, ale równie¿ pó³nocno-afrykañskie i azjatyckie obszary
wybrze¿a Morza Œródziemnego. Okres funkcjonowania Imperium,
które najwiêkszy zasiêg uzyska³o za cesarza Trajana (98-117) by³
czasem wielkiej i bezprecedensowej jednoœci naszego kontynentu,
³¹cz¹cej ró¿norodne jego obszary.
Po Imperium Romanum idee jednoœci europejskiej propagowa³
chrzeœcijañski myœliciel Augustyn z Hippony (354-430), który
w swoim dziele Civitas Dei przedstawi³ ideê uniwersalnego
cesarstwa chrzeœcijañskiego, które mia³o obejmowaæ wszystkie
znane ówczesnemu œwiatu ludy.
Jednak Europa, przez niemal ca³y okres swojej historii, dzieli³a siê
na dwie czêœci - Zachód i Wschód, przy czym ta druga czêœæ, uwa¿ana
by³a za „gorsz¹”. Po raz pierwszy w dziejach naszego kontynentu
stan ten szczególnie odzwierciedli³ siê, kiedy w 395 r. cesarz
Teodozjusz Wielki dokona³ podzia³u Imperium Romanum na dwie
czêœci. Wtedy w³aœnie z dotychczasowego jednolitego imperium
powsta³y dwa - Cesarstwo Rzymskie ze swoim rdzeniem w Italii oraz
Cesarstwo Bizantyjskie ze stolic¹ w Konstantynopolu.
Z tym dokonanym jeszcze w czasach staro¿ytnych podzia³em
wi¹¿¹ siê podzia³y dzisiejsze. Z terenów Italii promieniowa³o
chrzeœcijañstwo ³aciñskie, natomiast z Bizancjum greckie, zwane
póŸniej prawos³awnym.
Na gruncie polskim wielkimi zwolennikami jednoœci Europy byli
ksi¹dz Stanis³aw Staszic i ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski. Pierwszy
spoœród nich wyra¿a³ przekonanie, ¿e w przysz³oœci narody po³¹cz¹
siê w dobrowoln¹ formê federacji wolnych pañstw, w której wielk¹
rolê mia³yby odegraæ narody s³owiañskie.
Ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski by³ rzecznikiem powo³ania Ligi
Europejskiej, która sta³aby siê gwarantem pokoju na kontynencie.
Opowiada³ siê on za powo³aniem struktur ponadpañstwowych
w postaci Kongresu Europejskiego, rady najwy¿szej i senatu.
Mieszkañcy ziemi pu³awskiej wiedz¹, ¿e Adam Jerzy Czartoryski
to bez w¹tpienia jedna z bardziej znacz¹cych postaci w historii
Polski. Wiedza ta odnosi siê zazwyczaj, do sfery praktycznego
dzia³ania ksiêcia w czasie obrad Sejmu Wielkiego, uchwalania
Konstytucji 3 Maja i powstañ narodowych. Niekiedy, siêga do
aktywnoœci Hôtelu Lambert, rzadko lub prawie wcale - do myœli
politycznej i dyplomatycznej. A przecie¿ to w³aœnie Adam Jerzy
Czartoryski jest twórc¹ sentencji nadal powtarzanej przez polityków
i dyplomatów: „Polityk¹ kieruje nie tylko interes, ale i moralnoœæ”.
Czartoryski oprócz tej maksymy zostawi³ swój duchowy
testament: rozprawê o istocie i zadaniach dyplomacji, która
przeznaczona by³a do szerokiego rozpowszechnienia wœród
miêdzynarodowych elit intelektualnych i politycznych. W dzienniku
tym napisa³: „Wycofawszy siê od spraw publicznych w 1816 roku,
odt¹d poœwiêci³em siê studiom. W minionej burzy dziejowej by³em
œwiadkiem naocznym klêsk, sprowadzonych przez dyplomacjê. Tote¿
pragnê wyœwiadczyæ przys³ugê ludzkoœci, kreœl¹c myœli o reformie tej
umiejêtnoœci dyplomatycznej, która tak blisko dotyczy szczêœcia
rodzaju ludzkiego, a jednak dotychczas jak gdyby by³a stworzona
jedynie dla wzmo¿enia nieszczêœæ ludzkich”.
Czartoryski formu³uj¹c zadania dyplomacji, tak jak je sobie
wyobra¿a³ w wyniku swych doœwiadczeñ, opowiada siê za pokojem
na œwiecie, który mo¿e byæ osi¹gniêty pod warunkiem istnienia ligi
europejskiej, czyli „zespo³u narodów, wspó³pracuj¹cych ze sob¹ na
zasadach dobrowolnoœci, w oparciu o idea³y sprawiedliwoœci”.
Celem ligi europejskiej „winno byæ zapewnienie bezpieczeñstwa
poszczególnym jej cz³onkom; trwa³e zaœ bezpieczeñstwo osi¹galne
jest pod warunkiem wprowadzenia w ¿ycie miêdzynarodowe zasad,

opartych na moralnoœci chrzeœcijañskiej. Mediacje i arbitra¿ winne
byæ œrodkami likwidacji sporów, powstaj¹cych miêdzy cz³onkami ligi.
¯aden zaœ spór nie jest nie do rozwi¹zania, je¿eli po obu stronach
istnieje naprawdê dobra wola za³atwienia go œrodkami
pokojowymi”. Czartoryski jest te¿ zwolennikiem kodyfikacji,
zwyczajowego na ogó³ prawa miêdzynarodowego. Jego zdaniem,
„winno ono byæ odbiciem prawa moralnego, zastosowanego do ¿ycia
miêdzy narodami. Tak ma³e, jak i du¿e pañstwa maj¹ te same
podstawowe prawa do ¿ycia i rozwoju swych w³aœciwoœci
narodowych”. Poniewa¿ jednak mniejsze pañstwa mog¹ zapewniæ
prawdziw¹ niepodleg³oœæ jedynie, maj¹c dla jej pokrycia
odpowiedni¹ si³ê, ksi¹¿ê Adam wystêpuje z ide¹ wi¹zania siê
mniejszych i s³abszych pañstw w federacje i konfederacje. Europa,
pisze on: „ma nawet prawo ¿¹daæ tego od nich, poniewa¿ jest to
jedyna droga, przez któr¹ ma³e pañstwa mog¹ skutecznie przyczyniæ
siê do urzeczywistnienia szczêœliwszego i pomyœlniejszego
funkcjonowania wspólnoty europejskiej. Konfederacje i federacje
pañstw s¹ o tyle po¿¹dan¹ form¹ zwi¹zków pañstwowych, ¿e si³a ich
jest czysto obronna i z natury swej nie mog¹ zagra¿aæ wiêkszym
mocarstwom”. Dalej ksi¹¿ê Adam pisze: „System federacyjny chroni
ma³e pañstwa przed zach³annoœci¹ wielkich, bez uszczerbku dla ich
interesów narodowych i bez utraty ich narodowej osobowoœci”.
Dlatego w³aœnie: „Narody o ró¿nym pochodzeniu i jêzyku, jak na
przyk³ad Szwajcaria, mog¹ siê zbli¿aæ, popychane ku temu
wspólnymi interesami, a formu³uj¹c zwi¹zki oparte na uwzglêdnieniu
swych podstawowych interesów, tworzyæ si³ê, która zapewni im
stanowisko godnych partnerów w rozmowach z wiêkszymi
mocarstwami”. Czartoryski w swojej rozprawie trafnie przewidzia³
wielk¹ rolê Stanów Zjednoczonych w przysz³ym œwiecie,
dostrzegaj¹c w nich potencjalnego obroñcê zasad wolnoœci
i sprawiedliwoœci. „Nowy œwiat - pisze ksi¹¿ê - g³osi zasady, po
których mo¿emy sobie wiele obiecywaæ, a doktryny, których Ÿród³em
jest gabinet waszyngtoñski zdaj¹ siê otwieraæ now¹ erê historii
dyplomacji”.
Wiele miejsca w rozprawie Czartoryski poœwiêci³ Rosji i jej roli na
œwiecie. Uwagi jego s¹ tym ciekawsze i cenniejsze, ¿e ca³e ¿ycie
ksiêcia by³o funkcj¹ jego stosunku do Rosji. Poprzez kampaniê
1792 roku, internowanie na dworze Katarzyny, adiutanturê przy
Aleksandrze I, a nastêpnie poprzez piastowanie przez dwa lata teki
rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, stosunek ksiêcia wobec
Rosji przechodzi³ stopniowo, od wspó³pracy do krytyki. G³êbokie
studia i dogodnoœæ punktu obserwacyjnego pozwala³y ksiêciu na
zdobycie szerszej znajomoœci zagadnienia, ni¿ móg³ j¹ mieæ
jakikolwiek dyplomata wspó³czesny. Nie bêd¹c Rosjaninem, mia³ on
mo¿noœæ patrzenia na Rosjê z bliska, niemal do wewn¹trz, a w latach
1802-1806 dostêpne mu by³y wszystkie dokumenty pañstwowe,
niemal wszystkie tajemnice stanu; st¹d autorytet ksiêcia jest wiêkszy
ni¿ innych ówczesnych obserwatorów Rosji.
A pisze o niej tak: „Pojawienie siê Rosji w Europie, po¿¹dane
i potrzebne pod warunkiem przestrzegania przez ni¹ prawa
s³usznoœci i sprawiedliwoœci, sta³o siê fatalnym Ÿród³em komplikacji
w wyniku dokonanych przez ni¹ aktów agresji...”.
Pomys³y ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego oparte na
d³ugoletniej dzia³alnoœci politycznej i zawarte w rozprawie
o zadaniach i istocie dyplomacji wysunê³y go na czo³o wczesnych
pionierów wilsonowskiej Ligi Narodów, Organizacji Narodów
Zjednoczonych, NATO czy Unii Europejskiej.
Dzisiaj okazuje siê, ¿e myœl polityczna ksiêcia budzi
zainteresowanie licznego grona wspó³czesnych badaczy, przede
wszystkim z by³ej Jugos³awii oraz rumuñskich, rosyjskich,
bu³garskich, niemieckich, francuskich, angielskich, w³oskich
i amerykañskich. Bowiem d³ugie ¿ycie w kilku epokach burzliwych
zmian, bogata, ró¿norodna dzia³alnoœæ i rozleg³e horyzonty myœlowe
wyznaczy³y bardzo szerokie ramy myœli spo³ecznej i politycznej
Czartoryskiego.
Dorota Próchniak

ECHO KONSKOWOLI

5

zapach olejku
Ewangeliê przesyca
dar serca trwa
(O. Hieronim St. Kreis OSB)

CO SIÊ STA£O...
- to nie tylko tytu³ tomiku
wierszy O. Hieronima,
k t ó r y t a k j a k
zapowiadaliœmy
Dedykacja od autora
w poprzednim numerze
Echa, zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹. To równie¿ próba, mo¿e
nie tyle zrozumienia, co odczucia prawd dotycz¹cych tajemnicy
krzy¿a. Pomys³ powstania tomiku wynik³ przy okazji pisania
kazañ rekolekcyjnych. Jak twierdzi Ojciec Hieronim, „Co siê
sta³o” to forma kroniki poetyckiej, w której szczególn¹ wagê maj¹
teksty zwi¹zane z liturgi¹. Do wyra¿ania swoich myœli Ojciec
Hieronim upodoba³ sobie dwie z wielu gatunków sylabicznej
poezji japoñskiej: haiku i tanka. Haiku to 3-wersowe, nie
rymowane strofy, których tematyk¹ jest obserwacja natury,
cechuj¹ce siê zwiêz³¹ aforystyczn¹ form¹. Prostota, nierzadko
humor, zwiêz³oœæ i precyzyjnoœæ wypowiedzi jest w³aœnie tym, co
urzek³o poetê. Tanka natomiast, jest nieco bardziej
skomplikowanym gatunkiem literackim, bowiem przy
zachowaniu œciœle okreœlonej w poszczególnych wersach liczbie
sylab, musi ponadto byæ, podobnie jak klepsydra, odwracalna.
Ojciec Hieronim nie konkuruje, jak sam twierdzi z twórcami
japoñskimi. Miejsce natury w jego haiku zajmuje liturgia, a ich
(haiku) zadaniem, jest pozwolenie czytelnikowi „na z³apanie
oddechu” pomiêdzy mocno nasyconymi treœci¹ d³u¿szymi
utworami. Poniewa¿ równie¿ grafika jest jedn¹ z fascynacji
autora, warto przyjrzeæ siê uk³adowi wersów, ich d³ugoœci,
spacjami pomiêdzy linijkami tekstu na poszczególnych stronach.
Nie s¹ one przypadkowe. Czasem jest to krzy¿ z wyraŸnie

widocznymi belkami: poziom¹ i pionow¹, czasem graficzna
dziura, w kszta³cie serca, obrazuj¹ca jego brak (np. u Judasza
w utworze „niewiele tego”), lub inny jeszcze uk³ad sugeruj¹cy
konkretn¹ postawê moraln¹. Nie ma tutaj utartych schematów.
Jest zaskoczenie, inspiracja do myœlenia, a tak¿e zaproszenie do
zamkniêcia otwartej tanki:
ptak w locie nie wie
o swoim odbiciu w wodzie
ani o poecie
czytasz kilka linijek
Ten wiersz nie ma pi¹tego, ostatniego wersu. „Ten wers nale¿y
utworzyæ z siedmiu sylab. Powinien rozszerzyæ otwarte w tance
pole o nastêpny pierœcieñ (jak nastêpny kr¹g rozchodz¹cej siê na
wodzie fali)” - pisze w przedmowie do swojej ksi¹¿ki autor.
Ojciec Hieronim jest niezwykle ciekaw¹ osobowoœci¹. O swoich
przemyœleniach i swojej twórczoœci, opowiada w sposób
zrozumia³y, barwny, „przyprawiony” humorem. Jego
oczarowanie japoñskimi œrodkami wyrazu ma swoje odbicie nie
tylko w twórczoœci poetyckiej, bowiem kolejn¹ fascynacj¹ poety
jest ikebana - sztuka uk³adania kwiatów, w której Japoñczycy
doszli do perfekcji. Ikebana nigdy nie jest przypadkowa. WyraŸny
uk³ad kompozycji, jej kierunek, odnosi siê do konkretnej sytuacji.
I tak Bo¿e Narodzenie - to zejœcie S³owa Bo¿ego na Ziemiê
(wyraŸny kierunek w dó³), modlitwa - s³owa kierowane do Boga
(kierunek do góry), zw¹tpienie, wewnêtrzna szamotanina
(kierunek na ukos), g³oszenie Ewangelii - rozprzestrzenianie siê
S³owa Bo¿ego (wszystkie kierunki). Uk³adane przez nas samych
kwiaty metod¹ ikebany, powinny odzwierciedlaæ nasz nastrój,
rozterki, uczucia...
Spotkanie z Ojcem Hieronimem, daje nam nie tylko inne
spojrzenie na poezjê. To równie¿ próba odszukania u siebie tego
pionu, jak obrazowo mówi³ Ojciec Hieronim, który jest baz¹
naszej wiary.
El¿bieta Pytka

i jêzykowe, umo¿liwiaj¹ce samodzieln¹ naukê lub doskonalenie
umiejêtnoœci obs³ugi komputera, komputerowych programów
u¿ytkowych, naukê jêzyka angielskiego oraz szeroki wachlarz us³ug
Gminne Centrum Informacji (GCI) w Koñskowoli - to teleinformatycznych. Klienci Centrum mog¹ korzystaæ z Biblioteczki
przedsiêwziêcie powsta³e na zasadach partnerskiej wspó³pracy Fundacji wyposa¿onej w podrêczniki o tematyce biznesowej oraz publikacji
Pu³awskie Centrum Przedsiêbiorczoœci, Gminy Koñskowla oraz z zakresu rynku pracy. Przy pomocy pracowników GCI mo¿liwe jest
Powiatowego Urzêdu Pracy w Pu³awach, w ramach Programu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla przysz³ego pracodawcy
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", Ministerstwa oraz spotkania z doradc¹ zawodnym z PUP. Zainteresowani
Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej. Gminne Centrum Informacji problematyk¹ Unii Europejskie znajd¹ wszechstronn¹ wiedzê
w Koñskowloli jest jednym z siedmiu w województwie lubelskim i informacje o tematyce unijnej.
i jednym z osiemdziesiêciu centrów powsta³ych na terenie ca³ego kraju.
Gminne Centrum Informacji przygotowa³o równie¿ specjaln¹ ofertê
19.03.2003 br. w Gminnym Oœrodku Kultury w Koñskowli, gdzie mieœci dla nauczycieli, dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Grupy zorganizowane pod
siê GCI, odby³a siê uroczysta inauguracja nowopowsta³ego Centrum. opiek¹ nauczyciela maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z pe³nej oferty GCI, tj.
programów i gier komputerowych, dostêpu do Internetu itp.
Indywidualni uczniowie mog¹ korzystaæ z internetowych zasobów
Podwoje GCI otwarte.
informacyjnych oraz programów komputerowych w celach
Od lewej: Andrzej
edukacyjnych.
Gawêda (PUP),
Halina M¹czka (PCP),
Stanis³aw
Go³êbiowski - wójt

W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele Rady Fundatorów Fundacji
PCP, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzêdu Pracy oraz w³adze
samorz¹du lokalnego Gminy Koñskowola.
Celem GCI jest zapewnienie ca³ej spo³ecznoœci lokalnej,
a w szczególnoœci osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkó³,
dostêpu do wszechstronnej wiedzy i informacji z zakresu: rynku pracy,
prowadzenia i rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej, szkoleñ, Unii
Europejskiej, dostêpnych w zasobach internetowych oraz przy u¿yciu
metod konwencjonalnych. Oferta GCI zawiera pakiety: edukacyjne
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Sala komputerowa

W zakresie przedstawionej oferty pracownicy GCI s³u¿¹ fachow¹
i rad¹ i pomoc¹ 7 dni w tygodniu od 7 do 21.
M. Sadurska, M. Spasówka
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Mój kolega z Afryki
Afryka to niezwyk³y kontynent, urzekaj¹cy piêknem fauny i flory,
bogactwem i oryginalnoœci¹ kultury i sztuki. Jednak sytuacja
ludnoœci tego kontynentu u progu XXI wieku jest wyrzutem sumienia
dla wielu krajów, szczególnie Europy i Ameryki. Nie mo¿na wprost
uwierzyæ, ¿e w trzecim tysi¹cleciu - epoce komputerów, Internetu, s¹
ludzie, którzy umieraj¹ z powodu braku wody i po¿ywienia.
26 milionów dzieci doœwiadcza g³odu. W wielu krajach co czwarte
dziecko umiera nim skoñczy 5 lat. Brakuje lekarstw, szczepionek,
a tak¿e lekarzy (jeden lekarz ma pod opieka kilka, a nawet kilka
tysiêcy pacjentów).
W krajach afrykañskich bardzo liczna jest grupa sierot, które
straci³y rodziców w wyniku wojen. Wiele dzieci jest zmuszanych do
walki. Pomimo, i¿ Konwencja o Prawach Dziecka zabrania wcielania
do armii dzieci poni¿ej 15 r. ¿ycia, w Afryce ju¿ siedmioletni ch³opcy
i dziewczynki nosz¹ broñ. Dzieci zamiast bawiæ siê, uczyæ, musz¹
bardzo ciê¿ko pracowaæ po kilkanaœcie godzin dziennie.
Brak wykszta³cenia jest najwiêksz¹ barier¹ rozwoju pañstw
afrykañskich. Odsetek analfabetów jest tu najwy¿szy na œwiecie
i wynosi wœród mê¿czyzn ponad 30%, a wœród kobiet oko³o 50%. S¹
te¿ kraje, gdzie tylko 2 na 10 mieszkañców potrafi czytaæ i pisaæ.
Ogromnym problemem jest brak szkó³ i nauczycieli. Podniesienie
poziomu wykszta³cenia nie nast¹pi jednak bez pomocy z zewn¹trz,
gdy¿ wielu rodziców nie staæ na posy³anie dzieci do szko³y.
Aby poprawiæ sytuacjê dzieci w Afryce wystarczy naprawdê
niewiele pieniêdzy, ale potrzeba du¿o serca i wra¿liwoœci na potrzeby
innych (4 z³ kosztuje szczepionka, 80 gr dawka wit. A chroni¹ca przed
œlepot¹, 40 gr sól przeciw biegunce). Ruch Solidarnoœci z Ubogimi
Trzeciego Œwiata „MAITRI” popularyzuje ideê „Adopcji serca”.
W tym programie wystarczy 15 dolarów (oko³o 60 z³ miesiêcznie) na
utrzymanie dziecka w jednym z pañstw afrykañskich, 25 dolarów na
rok na naukê w szkole podstawowej, a na naukê w szkole œredniej
- 6 dolarów miesiêcznie.
Bior¹c pod uwagê trudn¹ sytuacjê dzieci w Afryce, Komisja
Episkopatu Polski ds. Misji wdro¿y³a program "Mój szkolny kolega
z Afryki", który jest realizowany pod patronatem Ministerstwa
Edukacji i Sportu. Celem programu jest pomoc dzieciom w Afryce
w dostêpie do edukacji i rozwijanie wœród m³odych Polaków
wra¿liwoœci na potrzeby innych, postaw altriustycznych oraz
szacunku dla ka¿dego cz³owieka.
Natchnieni s³owami Jana Paw³a II, z ostatniej pielgrzymki do
Polski, w których zachêca³ wszystkich rodaków do czynienia
mi³osierdzia, spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Koñskowoli
w³¹czy³a siê w realizacjê programu. Uczniowie i nauczyciele
(A. Kaczmarska, B. Gryka i A. Smêt) we wspó³pracy z rodzicami,
zorganizowali sprzeda¿ ciasta na terenie szko³y, kiermasz palm,
pisanek i innych wytworów uczniów, a tak¿e koncert charytatywny,
w organizacjê którego, aktywnie w³¹czy³ siê GOK.
W koncercie, który mia³ miejsce 7 kwietnia w GOK-u, oprócz
miejscowego zespo³u tanecznego „Fantazja”, wziêli udzia³
wychowankowie Pañstwowego Domu Dziecka w Pu³awach pod
kierunkiem pañ E. Miziñskiej i A.Radko. Jest to fakt bardzo wa¿ny.
Oto ci, którzy potrzebuj¹ naszej pomocy i którym my pomagamy,
mog¹ tak¿e coœ zaofiarowaæ innym. W ten sposób nasze m³ode
pokolenie uczy siê wra¿liwoœci na potrzeby innych, solidarnoœci
z ubogimi i potrzebuj¹cymi. Jeœli m³odzi potrafi¹ pomóc komuœ
nieznanemu, to tym bardziej bêd¹ otwarci na potrzeby najbli¿szych.
Zgromadzone fundusze zostan¹ przekazane na rzecz wybranej
afrykañskiej szko³y prowadzonej przez polskich misjonarzy. Mamy
nadziejê, ¿e bêdzie to pocz¹tek wspó³pracy.
Anna Kaczmarska

„Deklarujemy, ¿e chcemy byæ wolni od na³ogów. Wiemy, ¿e
kradn¹ one wolnoœæ, rujnuj¹ m³odoœæ i zdrowie, niszcz¹
uczucia. Pragniemy cieszyæ siê ¿yciem bez uzale¿nieñ, bo
¿ycie mamy tylko jedno...” Tak brzmi obietnica uczniów
Szko³y Podstawowej w Koñskowoli, któr¹ z³o¿yli uroczyœcie
na apelu. Apel by³ elementem akcji „Szko³a z klas¹”, w której
jedno z zadañ to w³aœnie „Szko³a bez na³ogów”. Program jest
ukierunkowany na zachêcanie dzieci do podejmowania

œwiadomych wyborów, kszta³towania prozdrowotnych
postaw wobec zjawisk palenia tytoniu i picia alkoholu. Choæ
profilaktyka w szkole jest prowadzona systematycznie, to
wnikliwa analiza rozpisanych ankiet oraz czynione
obserwacje, motywuj¹ do podejmowania nowych form pracy.
W trakcie wspomnianego apelu, uczniowie klasy V „a” pod
kierunkiem p. Katarzyny Suszek, wystawili sztukê „S¹d nad
papierosem”. Oskar¿onym by³ papieros, zaœ obroñca, sêdzia,
prokurator i œwiadkowie obradowali nad jego
postêpowaniem. Po przedstawieniu papierosowi zarzutów,
zapad³ sprawiedliwy wyrok. Zosta³ skazany na wypêdzenie.
Przy okazji apelu skierowano listy do rodziców, w których
przedstawiono zgubny wp³yw palenia papierosów i dymu
papierosowego na zdrowie dzieci.
Dorota Chyl

Warto zajrzeæ: www.misje.pl; www.mivapolska.misje.pl;
www.maitri.gdansk.opoka.org.pl
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ON
zatrzyma³ siê
cieñ pod oknem
nade mn¹ chmury wêdrowne
udam ¿e mnie nie ma
zapomnê
puka
znów nie otwieram
myœlê: - póŸno ciemno.
.- Kto? -pytam wreszcie
-Twój Bóg zakochany
z mi³oœci¹ niewzajemn¹
(Ks. Jan Twardowski)

Termin „katolicka nauka spo³eczna”, sta³ siê w ostatnich
dziesiêcioleciach bardzo popularny. Powo³ywanie siê na
katolick¹ naukê spo³eczn¹ do pewnego stopnia nobilituje,
uwierzytelnia i œwiadczy o uczciwych intencjach polityka. Warto
wiêc zapamiêtaæ, czym w istocie jest katolicka nauka spo³eczna,
jakie s¹ jej g³ówne za³o¿enia, Ÿród³a i metody dzia³ania.
Jan Pawe³ II, w encyklice „Sollicitudo rei socjalis” napisa³, ¿e
jest ona „dok³adnym sformu³owaniem wyników pog³êbionej
refleksji nad z³o¿on¹ rzeczywistoœci¹ ludzkiej egzystencji
w spo³eczeñstwie, przeprowadzonej w œwietle wiary i tradycji
koœcielnej (...), zmierza do ukierunkowania chrzeœcijañskiego
postêpowania”.
Do formalnych Ÿróde³ katolickiej nauki spo³ecznej, zalicza siê
encykliki spo³eczne, adhortacje apostolskie, listy episkopatu,
przemówienia i homilie wyg³aszane przy ró¿nych okazjach przez
papie¿y.
W materia³ach Ÿród³owych katolickiej nauki spo³ecznej normy
i zasady interpretacji nie s¹ podane wprost, ale musz¹ byæ
wprowadzane drog¹ dedukcji, wnioskowania. Istniej¹ trzy Ÿród³a
materialne katolickiej nauki spo³ecznej: prawo naturalne,
objawienie i tzw. znaki czasu. - Prawo naturalne obiektywizuje
siê w postaci najogólniejszych zasad postêpowania, np. „Nie
czyñ drugiemu co tobie nie mi³e”.
- Objawienie Bo¿e zawarte w Piœmie Œwiêtym, jako normy
okreœlaj¹ce regu³y ¿ycia spo³ecznego, g³ównie w Chrystusowym
przekazaniu mi³oœci Boga i bliŸniego.
- Tzw. znaki czasu, czyli doœwiadczenie ludzkie
z wykorzystaniem analiz i ustaleñ nauk szczegó³owych, takich
jak: socjologia, ekonomia, psychologia, itp.
Jan Pawe³ II w Orêdziu do biskupów w Pueblo mówi³: „Epoka
nasza (...) jest epok¹ najwiêkszych rozterek cz³owieka na temat
w³asnej to¿samoœci i przeznaczenia, degradacji cz³owieka do
nieznanego przedtem poziomu, epok¹ bezprecedensowego
deptania wartoœci ludzkich”.
Prawa cz³owieka odpowiadaj¹ce jego godnoœci s¹ bardzo
mocno akcentowane przez katolick¹ naukê spo³eczn¹, skupione
s¹ one jakby w trzech generacjach i pozostaj¹ w dokumentach
Koœcio³a jako kanon.
Prawa wolnoœciowe - zwane klasycznymi, dotycz¹ swobód
obywatelskich, politycznych i osobistych (zalicza siê tu prawo do
¿ycia oraz godnego poziomu egzystencji, do wolnoœci religijnej,
wyboru stanu, wypowiadania pogl¹dów i bezpieczeñstwa
publicznego).
Prawa spo³eczne, gospodarcze i kulturalne - uprawnienia ludzi
takie jak: prawo do pracy, godziwych warunków oraz s³usznej
p³acy, do wypoczynku, œwiadczeñ spo³ecznych oraz zrzeszania
siê w zwi¹zki zawodowe.
Prawa solidarnoœciowe: prawo do rozwoju, poszanowania
œrodowiska naturalnego, solidarnoœci wzajemnej i z narodami
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innych krajów.
G³ówne zasady ¿ycia spo³ecznego wed³ug katolickiej nauki
spo³ecznej to: dobra wspólnego, pomocniczoœci, solidarnoœci,
sprawiedliwoœci i mi³oœci spo³ecznej, z czego trzy pierwsze s¹
najwa¿niejsze.
Dobro wspólne wed³ug definicji Jana XXIII zamieszczonej
w encyklice „Pacem in terris” to: „ca³okszta³t takich warunków
¿ycia spo³ecznego, w jakich ludzie mog¹ pe³niej i szybciej
osi¹gn¹æ swoj¹ doskona³oœæ”. Zabezpieczenie dobra ogólnego
jest jedyn¹ racj¹ istnienia pañstwa, czyli w³adzy politycznej.
Zasadê pomocniczoœci sformu³owa³ papie¿ Pius XI
w encyklice „Qudragesimo anno”: „nie wolno jednostkom
wydzieraæ i na spo³eczeñstwo przenosiæ tego, co mog¹ wykonaæ
z w³asnej inicjatywy i w³asnymi si³ami”. Streszczenie zasady
pomocniczoœci: „tyle wolnoœci ile mo¿liwe - tyle w³adzy ile to
konieczne”.
Solidarnoœæ - jako racjonalna podstawa maj¹ca fundament
w cywilizacji chrzeœcijañskiej warunkuj¹ca dalszy rozwój œwiata
i ludzkoœci.
Katolicka nauka spo³eczna opowiada siê za syntetyczn¹
koncepcj¹ spo³ecznego pañstwa prawa, tzn. wspomagaj¹cego
s³abszych, nieograniczaj¹cego utalentowanych, jednocz¹cego
wszystkich w trosce o wspólne dobro.
W katolickiej nauce spo³ecznej znajdujemy odniesienie do
w³asnoœci. Ju¿ papie¿ Leon XIII w encyklice „Rerum novarum”
stwierdzi³, ¿e podstaw¹ sprawiedliwego ³adu w³asnoœciowego
jest w³asnoœæ prywatna - kolektywne posiadanie dóbr jest
szkodliwe dla robotnika, rodziny i pañstwa, bo stwarza
zagro¿enie wyst¹pienia niepokojów spo³ecznych. Jan Pawe³ II to
podtrzymuje, jednak w swym nauczaniu mówi o mo¿liwym
i dopuszczalnym pluralizmie form w³asnoœci. Na podstawie
analizy dokumentów koœcio³a oraz wypowiedzi przedstawicieli
katolickiej nauki spo³ecznej, mo¿na przyj¹æ, ¿e daje siê zauwa¿yæ
tendencja do preferowania systemowych rozwi¹zañ spo³ecznej
gospodarki wolnorynkowej. Jej podstaw¹ jest w³asnoœæ
prywatna, która rz¹dzi siê prawami poda¿y i popytu, a tak¿e
zasadami konkurencji. Jednak te ¿ywio³owe tendencje ekonomii
rynkowej s¹ powœci¹gane i humanizowane przez przemyœlany
system ograniczonej interwencji pañstwa.
Opracowa³ na podstawie wydawnictwa KUL
„Byæ chrzeœcijaninem dziœ” - Henryk Bartuzi

Zespó³ Pieœni i Tañca „Powiœle” w tym roku obchodzi
swoje 50 -lecie. Mieszkañcom Koñskowoli i okolic nie
potrzeba tego Zespo³u przedstawiaæ. Znaj¹ go doskonale,
poniewa¿ korzenie „Powiœla” tkwi¹ u nas, w Koñskowoli.
Dlatego te¿ przewidziane na trzy dni obchody, Zespó³ Pieœni
i Tañca rozpocznie na scenie Gminnego Oœrodka Kultury koncertem w dniu 16 maja. W programie koncertu „Powiœle”
pragnie umieœciæ taniec w wykonaniu by³ych tancerzy
(Chêtnych prosi siê o kontakt z kol. Aleksandr¹ Rolsk¹, tel.
887-96-01 lub 0 609 530 274.) Koncert galowy i spotkanie
towarzyskie by³ych cz³onków Zespo³u (koszt udzia³u
w spotkaniu - 100 z³ od osoby, wp³ata na konto PKO BP S.A.
O/ Pu³awy Nr 90 10203219 113551692 z dopiskiem
„Jubileusz Powiœla” do 30.04.br) zaplanowany jest na 17
maja. Koncert dla mieszkañców Pu³aw odbêdzie siê 18 maja.
Serdecznie zapraszamy.
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Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
„Nikt nie potrzebuje broniæ, czy zdobywaæ grobu Chrystusa,
który sta³ siê kolebk¹ Koœcio³a: Ten grób jest pusty. ¯yj¹cy
Chrystus idzie przed nami do Galilei, na wszystkich drogach
¿ycia”.
[Kard. Roger Etchegaray]
„Chrystus zmartwychwsta³” (£k 24,34) - oto prawda, na której
opiera siê ca³e chrzeœcijañstwo, czyli nasza wiara i nasze ¿ycie, to
wielkanocna legitymacja Jezusa. Oko³o 200 lat temu cesarz
francuski Napoleon zdoby³ prawie ca³¹ Europê. Dr¿a³ przed nim
ca³y œwiat i wydawa³o siê, ¿e ziemia dla niego bêdzie za ciasna.
Wtedy w³aœnie niektórzy doradcy zaproponowali mu, ¿eby
za³o¿y³ w³asn¹ religiê i swój koœció³. Wielki zdobywca
odpowiedzia³: „Przyjaciele, najpierw nale¿a³oby daæ siê
ukrzy¿owaæ i z³o¿yæ do grobu, a nastêpnie zmartwychwstaæ. Ja
jednak nie mam ochoty na takie eksperymenty”.
Napoleon by³ œwiadomy, ¿e jest tylko cz³owiekiem.
Móg³ pokonaæ Europê, ale nie œmieræ. Wyrwa³
siê z mroŸnych objêæ rosyjskiej zimy, ale nie
zdo³a³ siê wyrwaæ z objêæ œmierci. Jedynie
Jezusowi Jego zmartwychwstanie daje
prawo przemawiania na temat ¿ycia
i wiecznych prawd. Jedynie on posiada
legitymacjê Nauczyciela i Zbawiciela,
poniewa¿ tylko On powsta³ z grobu.
„Chrystus zmartwychwsta³”. Oto pusty
grób, z którego powróci³ do ¿ycia
ukrzy¿owany i pogrzebany przed trzema
dniami Jezus. Daje Mu to prawo stan¹æ
przed ka¿dym z nas i powtórzyæ s³owa: „Ja
jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem” (J 14,6). On
jest nasz¹ drog¹, gdy¿ przyby³ do nas od
Ojca i tylko z Nim mo¿emy bezpiecznie
podró¿owaæ do wiecznego Bo¿ego domu.
Kto nie idzie z Nim, ten wiecznie siê b³¹ka.
Jezus jest nasz¹ prawd¹, Bosk¹ i wieczn¹.
Wszelkie inne „prawdy” to nie rzadko tylko konglomerat fa³szu
i szaleñstwa. W Chrystusie jest nasze ¿ycie doczesne i wieczne.
Kto nie czerpie od Niego ¿ycia, tego udzia³em bêdzie œmieræ.
„Jeœliœcie razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie
tego, co w górze... D¹¿cie do tego, co w górze, nie do tego, co na
ziemi” (Kol 3,1n). Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancja
naszego zmartwychwstania, a tak¿e nie zapominania
o tym. Œw. Pawe³ przestrzega s³owami: nie zakopujcie siê
w ziemi, ale skierujcie swój wzrok w nieskoñczonoœæ, wiecznoœæ.
Tam jest nasza Ojczyzna, tam jest Chrystus zmartwychwsta³y,
tam jest ¯ycie, po zakoñczeniu ¿ycia ziemskiego.
Chrystus zmartwychwsta³ - alleluja!
Ks. Wies³aw Nowicki
Muszê porzuciæ stare przyzwyczajenia, by Jezus znalaz³ dom
w moim sercu. Wierzê, ¿e dziêki mocy Chrystusa i ja
zmartwychwstanê. Nie ¿yjemy bowiem, aby umrzeæ, ale
umieramy aby wiecznie ¿yæ. Jesteœmy radoœniejsi, bo nasze
odejœcie ze œwiata bêdzie spotkaniem z najlepszym Ojcem.
Chcê z otwartym sercem przyj¹æ dar zbawienia
i zmartwychwstania, i tak ¿yæ, bym mia³a udzia³ w wielkich
rzeczach, które przygotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹. Pragnê,
by Chrystus uczyni³ moje ¿ycie lepszym. Aby jaskinia mego serca

sta³a siê domem z zawsze otwartymi drzwiami dla „Zwyciêzcy
œmierci, piek³a i szatana”.
Kasia Kozak kl. Id , Magda Kozak kl.IId
Ka¿dego roku staram siê chodziæ do koœcio³a na nabo¿eñstwa
zwi¹zane ze Œwiêtami Wielkanocy. Co mi one daj¹? Dla mnie s¹
chwil¹ refleksji, zadumy. Pozwalaj¹ one zatrzymaæ siê w tym
ko³owrotku ¿ycia. Daj¹ moment oderwania, nadziejê na to, ¿e
¿ycie ma sens, a nie jest tylko pomy³k¹. Œwiêta Wielkiej Nocy
przypominaj¹ mi o moim przeznaczeniu, czasem nawracaj¹. To
wspania³e, ¿e jest tam gdzieœ Ktoœ, kto nade mn¹ czuwa,
wyznacza mi jakiœ okreœlony cel. To szczêœcie, ¿e moja obecnoœæ
tu nie jest przypadkowa, ale zamierzona. Poza zadum¹ te œwiêta
sprawiaj¹, ¿e te chwile ucz¹. To pewnego rodzaju sprawdzian, na
którym otrzymujê pytania, których czêsto nie spodziewam siê
dostaæ. To zaskoczenie, które jest czasem przyjemne.
Sprawia, ¿e nie czujê siê sama, ¿e ktoœ mnie choæ
trochê zna i rozumie moje postêpy, a tak¿e s³aboœci.
Nie czujê siê wtedy osamotniona. I to jest
bardzo mi³e. Œwiêta Wielkanocy to
wspania³y czas. W nim w³aœnie
przypominam sobie, ¿e ktoœ mnie kocha tak
mocno, ¿e odda³ za mnie ¿ycie Swego
Syna. To wspania³y dar, byæ kochanym
niezale¿nie od mojego postêpowania. Mieæ
tê nadziejê, ¿e jestem ma³a, ale
jednoczeœnie tak wspania³a
i niepowtarzalna. Chcia³abym, aby ka¿dy
podczas tych œwi¹t tak siê poczu³ jak ja,
poniewa¿ to cudowne uczucie i ka¿dego
z nas obejmuje.
Katarzyna Szpyra kl.IIb
Œwiêta Wielkanocne daj¹ mi wiele
radoœci, szczêœcia. Mogê zapomnieæ
o codziennych smutkach, problemach,
n i e p o r o z u m i e n i a c h . Wo k ó ³ m n i e
i wszystkich panuje œwi¹teczny nastrój. Mogê okazaæ bliskim
ciep³o i mi³oœæ. Im bli¿ej œwi¹t, tym jestem bli¿ej mojej rodziny.
Ca³e z³o ucieka gdzieœ w k¹t. Codziennoœæ zostawiam w otch³ani
czasu, w gêstej mgle zapomnienia.
El¿bieta Sadurska kl. IIe
Podczas Œwi¹t Wielkanocnych zaczyna siê nowy etap w moim
¿yciu. Zauwa¿am ludzi, osoby, do których zawsze mogê siê
zwróciæ, czujê siê bezpiecznie. Przez ten czas - bez szko³y, czujê
siê wolna, bez zmartwieñ, myœlê tylko o tym, aby dobrze spêdziæ
te œwiêta, spokojnie. Œwiêta wyciszaj¹. Jest to czas na
p r z e m y œ l e n i a , z r o z u m i e n i e b l i Ÿ n i c h - TO C Z A S
PRZEBACZENIA.
Agnieszka Piech kl. IIb
Mam nadziejê, ¿e nadchodz¹ce Œwiêta Wielkanocne, ja i nie
tylko ja, ale tak¿e inni ludzie prze¿yj¹ tak, aby okaza³y siê one
œwiêtami prawdziwego katolika.
Prze¿yjmy te œwiêta bez poœpiechu, w szczêœciu, radoœci
i ¿yczliwoœci. Jednego, czego mo¿e nam zabrakn¹æ w naszych
domach - to z³oœci i k³amstwa.
Katarzyna Kowalska kl. IIa
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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy
Z przyjemnoœci¹, i nie ukrywan¹ satysfakcj¹, oddajemy
Pañstwu do r¹k setny numer „Echa Koñskowoli”. Liczba 100 to
wiele i niewiele, zale¿y co siê pod ni¹ kryje. Jeœli kwota na
powa¿ne zakupy to na pewno niewiele, jeœli wiek cz³owieka to
wiele. A jeœli setny egzemplarz lokalnego pisma? Kupka
u³o¿ona ze stu numerów gazety to te¿ niezbyt pokaŸna góra, ale
za to ile w niej treœci, odkrytych tajemnic, przedstawionych
osobowoœci, wydarzeñ z ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci... Przez
blisko 9 lat, bo tyle ju¿ Echo siê ukazuje, w tych stu numerach,
zapisaliœmy ponad 1600 stron (pocz¹tkowo Echo liczy³o 24
strony), przekazuj¹c na nich powa¿ne i ¿artobliwe, radosne
i smutne, historyczne i wspó³czesne, wznios³e i przyziemne,
ciekawe i nudne informacje. A wszystkie one podparte wielk¹
trosk¹ i niepokojem o to, czy znajd¹ swego odbiorcê. Mamy
sygna³y i dowody na to, ¿e nasze lokalne pismo ma swych
sta³ych Czytelników, którzy oczekuj¹ kolejnych numerów,
a nawet je kolekcjonuj¹. Wiemy równie¿ o tym, ¿e tematyka
pisma nie odpowiada niektórym Czytelnikom. Tych równie¿
szanujemy i chêtnie wys³uchujemy Ich uwag, próbuj¹c sprostaæ
wymaganiom, co niestety nie zawsze jest mo¿liwe. Zwiastun
zamierzeñ pomys³odawców, czyli pilot Echa, ukaza³ siê w maju
1994 roku. To by³a niespodzianka (mamy nadziejê, ¿e mi³a) nie
tylko dla ówczesnych w³adz - Rady i Zarz¹du Gminy.
Propozycja zyska³a akceptacjê na sesji i to by³o podstaw¹
decyzji o wydawaniu lokalnej gazety, której charakter
okreœliliœmy jako pismo spo³eczno-kulturalne. Pocz¹tkowo
Echo wydawaliœmy metod¹ bardzo prost¹, któr¹ mo¿na
porównaæ do wczesnej manufaktury. Materia³y pisaliœmy na
m a s z y n i e d o p i s a n i a , c i ê l i œ m y j e , s k l e j a l i œ m y,
a nastêpnie kserowaliœmy. Z czasem uznaliœmy, ¿e nasze pismo
zas³uguje na drukowanie w prawdziwej drukarni,
a wraz z up³ywem czasu dodaliœmy kolorow¹ ok³adkê.
Ale to nie tylko starania zespo³u redakcyjnego argumentuj¹
wydawanie pisma, to dzieje siê g³ównie za spraw¹
Czytelników, którzy chc¹ je czytaæ i coraz czêœciej
wspó³pracuj¹ z nami.
Szczególnie cenimy sobie naszych sta³ych
wspó³pracowników redakcyjnych, którym t¹ drog¹ serdecznie
dziêkujemy. Te osoby to: Pani Genowefa Flis, Pani El¿bieta
Polak, Pani Ma³gorzata Szpyra, Pan Jan Bia³ow¹s, Pan
Miros³aw Król, Pan Leszek Sulêta, Ksi¹dz Wies³aw
Nowicki, Pracownicy Urzêdu Gminy, Nauczyciele.
Dziêki Pañstwa zaanga¿owaniu tematyka prezentowanych
artyku³ów jest ciekawsza, a przy tym bardziej ró¿norodna.
Swoj¹ wdziêcznoœæ kierujemy tak¿e pod adresem naszych
niezawodnych kolporterów, dziêki którym Echo jest dostêpne
w wielu punktach sprzeda¿y w Koñskowoli, Po¿ogu
i Skowieszynie. Nieprzerwanie od wielu lat
w rozprowadzaniu pisma pomagaj¹ nam: Pani Zofia
Wiktorowska, Panie El¿bieta Próchniak i Magdalena
Kuszyk, Pani Anna Pryszcz, Pani Wies³awa Kruk, Pani
Agata Pajurek, Pan W³adys³aw Wiejak, Pan Jacek
Mazurkiewicz, Pan Jan K³opot, Panowie Mariusz Zarychta
i Miros³aw Rusek, Pan Miros³aw Piotrowski, Pan Grzegorz
Kozak, Pan Krzysztof Groszek i Pan Piotr Jaœkowski.
Szanowni Pañstwo, serdecznie dziêkujemy.
Redaktor Naczelny
Bo¿enna Furtak
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Naczelna Furtak Bo¿enna
W cenzurze ci¹gle
niezmienna.
Z redakcji pot ca³y dusi,
I sama pisaæ wci¹¿ musi.
Taka ju¿ jest sumienna.

A nasza Dymek Teresa
Zwyczaje polskie rozgrzesza
Uroki, sabaty, litkupy,
Zbiera wci¹¿ razem do kupy.
Czy rzuca je Teresa?

W zwi¹zku z wydaniem setnego numeru „Echa”,
pokusiliœmy siê o przeprowadzenie wœród czytaj¹cej nas
spo³ecznoœci, sondy na temat jak te¿ jesteœmy odbierani. Jakie
artyku³y czytane s¹ najchêtniej i co moglibyœmy zrobiæ, aby
nasze lokalne czasopismo cieszy³o siê jeszcze wiêkszym
powodzeniem. Oto niektóre z wypowiedzi:
„Wydaje mi siê, ¿e „Echo” jako gazeta lokalna jest
potrzebne. Uwa¿am, ¿e to, co robicie do tej pory sprawdza siê.
Ale poniewa¿ staram siê byæ bezstronny, uwa¿am równie¿, ¿e
za ma³o jest artyku³ów, które by bardziej krytycznie
ukazywa³y rzeczywistoœæ obecn¹. Chodzi mi tutaj o krytykê
ukazuj¹c¹ zagro¿enia rzeczywistoœci, tak¹ krytykê, która
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Zaœ nasza El¿bieta Pytka

Raz nasza Urbanek Ela

Cedzi wci¹¿ s³owa przez sitka

Rysowaæ mia³a frajera.

I pisze trele - morele,

Frajer mia³ minê buldoga,

Zazwyczaj nie nazbyt wiele.

Bo Ela by³a zbyt sroga.

Nie boli Pytki witka.

Có¿, nie lubi frajera.

Nasza Tereska Or³owska

Mariusz Oleœkiewicz grajek

To spec od fajnego fotoska.

Relaksacji wieszcz i bajek

Krzywiæ siê mo¿esz jak g³upi.

Z rzadka notki krótkie pisze.

Obiektyw wszystko to kupi.

Woli redakcyjn¹ ciszê.

Reszta - nie twoja troska.

Oj, chyba nam ustaje.

by³aby konstruktywna. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e nie powinno
byæ tzw. „œwiêtych krów”. Jedyna gazeta lokalna w naszym
spo³eczeñstwie powinna byæ bardziej otwarta na wszystkie
problemy. Zastanawiam siê, czy nie zrobiæ konkurencji dla
„Echa”. Zawsze uwa¿a³em, ¿e konkurencja to dobry
wynalazek, chocia¿ spotka³em siê z opini¹, ¿e jedna gazeta
lokalna wystarczy”.
Mirek Król
„Ja czytam jedynie kronikê policyjn¹. Interesuje mnie to, co
siê sta³o w Koñskowoli. Moim zdaniem gazeta jest za cienka.
To znaczy ma za ma³o stron. S¹ tam rzeczy dla gimnazjalistów
i ludzi starszych. Dla nas nie ma w niej nic. Bo i chyba nic siê
w Koñskowoli nie dzieje takiego, co mog³oby zainteresowaæ
m³odzie¿ w moim wieku. Ale wygl¹d zewnêtrzny ma bardzo
fajny”.
Ania III kl. LO w Pu³awach

„Czytam „Echo” od pierwszego numeru. I zawsze
zaczynam od koñca. Dobrze, ¿e piszecie o tym, kto zmar³, bo
my tutaj prawie wszyscy siê znamy. Wszystkie artyku³y mi siê
podobaj¹. Lubiê czytaæ o zwyczajach, bo niektóre z nich
pamiêtam i przypominaj¹ mi czasy, kiedy by³am m³oda.
Zawsze czytam artyku³y pana Bia³ow¹sa. Szkoda, ¿e ostatnio
tak rzadko pisze. I wiêcej powinno byæ o tych chorobach, które
teraz s¹ plag¹, o grypie, bo to nas dotyczy”.
Emerytka z Koñskowoli
„Ja nie kupujê „Echa” tylko ¿ona. Ale czytam, bo zawsze
czegoœ siê mogê dowiedzieæ o podatkach i ró¿nych takich,
o czym rolnik powinien wiedzieæ. A co czyta ¿ona to nie wiem.
Chyba wszystko”.
Rolnik
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CZ£OWIEKA MO¯NA ZNISZCZYÆ, ALE NIE POKONAÆ...
Nie jesteœmy najradoœniejszym narodem pod s³oñcem.
Lubimy siê zamartwiaæ i patrzeæ pesymistycznie na œwiat. Na
dobr¹ sprawê mo¿emy czuæ siê jakby nieco usprawiedliwieni.
Media serwuj¹ nam coraz to inne, w³os na g³owie podnosz¹ce,
ociekaj¹ce krwi¹ i cierpieniem niewinnych ludzi, niusy.
W filmach, zarówno tych dla dzieci, jak i dla doros³ych,
problemy egzystencjalne rozwi¹zywane s¹ w najlepszym
wypadku przy pomocy piêœci. Terroryœci, mordercy,
psychopaci, nieodpowiedzialni niedzielni kierowcy,
sprzedajni sêdziowie, przekupni ministrowie, bandy
nastolatków, narkomania, wojny, dziury ozonowe, kataklizmy
i ogólny ba³agan. Im starszy Polak, tym czêœciej mówi „za
moich czasów, nie do pomyœlenia”. Czy aby rzeczywiœcie?
S³uchaj¹c starszego pokolenia (widzê to równie¿ po sobie)
wydawaæ by siê mog³o, ¿e dawniej ludziom ¿y³o siê spokojnie,
szczêœliwie i bezpiecznie. ¯e to, co najgorsze, w³aœnie dopada
nas w chwili obecnej, a od tego, co przed - broñ nas Panie
Bo¿e! Wygl¹da na to, ¿e na dobr¹ sprawê nie wierzymy
w cz³owieka. Ju¿ staro¿ytni mówili: „Homo homini lupus est”
(cz³owiek cz³owiekowi wilkiem). I faktycznie, w niszczeniu
siebie nawzajem, a tak¿e i swojego œrodowiska, ludzie
wykazywali i wykazuj¹ nadal niezwyk³¹ pomys³owoœæ.
Czasów takich jak te, w odniesieniu, do których Na³kowska
napisa³a: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, na przestrzeni
dziejów ludzkoœci by³o bardzo du¿o, a im bardziej zag³êbimy
siê w historiê, tym znajdziemy ich wiêcej. I wiêksze bywa³o
okrucieñstwo, a przy tzw. ramiê sprawiedliwoœci by³o
znacznie krótsze, lub nie by³o go wcale. Znaczy to chyba
tylko jedno. Mo¿e powoli, z trudnoœci¹ i bynajmniej nie
najprostsz¹ drog¹, ale jednak cz³owiek staje siê coraz bardziej
humanitarny. Zgoda, ¿e nie ka¿dy, natomiast faktem jest, ¿e

Czy warto byæ szczêœliwym w swoim ¿yciu? Dla niektórych
z nas to pytanie nie bêdzie zaskoczeniem, dla innych zaœ stanowi
bezprzedmiotowe dywagacje natury ludzkiej. Bo có¿ to jest
szczêœcie? Ka¿dy z nas ma swoj¹ definicjê tego stanu iluzorycznej
sytuacji, która czasem jest naszym udzia³em. Te definicje bêd¹ siê
ró¿ni³y w sposób dla nas zaskakuj¹cy, ale to dobrze, bo dziêki temu
mo¿emy dostrzec, jacy jesteœmy. Nie ma dwóch takich samych
ludzi, nawet bliŸniacy s¹ ró¿ni. Szczêœcie ma te¿ ró¿ne barwy,
odcienie, kolory, które malowane niewidoczn¹ rêk¹ malarza,
uk³adaj¹ siê w przedziwne obrazy, czasem abstrakcyjne, a czasem
nad wyraz naturalistyczne. Coraz trudniej spotkaæ mo¿na ludzi,
którzy powiedz¹, ¿e s¹ naprawdê szczêœliwi, chocia¿ wydawaæ by
siê mog³o, ¿e nie maj¹ podstaw, aby twierdziæ odwrotnie. Maj¹
pracê, s¹ zdrowi, rodzina ich wspiera, maj¹ marzenia, które
realizuj¹. W³aœciwie nic im nie brakuje. Obok nich istnieje du¿a
grupa tych, którzy s¹ tego wszystkiego pozbawieni. Nie maj¹
pracy, s¹ chorzy, niepe³nosprawni. Rodzina zamiast ich wspieraæ
robi coœ zupe³nie odwrotnego, marzenia ich s¹ bardzo przyziemne,
nie wybiegaj¹ce zbyt daleko w przysz³oœæ. S¹ wœród nas, obok nas,
codziennie mijamy ich w drodze do pracy, urzêdu, szko³y,
koœcio³a. Czy dostrzegamy ich, zauwa¿amy? Pewnie tak
i biegniemy dalej, bo czas to pieni¹dz, bo nie warto siê tym
przejmowaæ, bo co ja mogê, itd., itd.! Ta bezradnoœæ nie wynika
z naszych wyobra¿eñ o nas samych, chocia¿ na pewno ma wp³yw
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takich ludzi jest z pokolenia na pokolenie coraz wiêcej. Za
ma³o ich widaæ? ¯eby zostaæ cz³owiekiem przez du¿e „C”
niekoniecznie trzeba byæ od razu Ochojsk¹, Owsiakiem,
Matk¹ Teres¹ z Kalkuty, czy pani¹ Jaworowicz z telewizji.
Miar¹ cz³owieczeñstwa jest otwarte serce na innego
cz³owieka. Nie tylko zreszt¹ na cz³owieka, bo los zwierz¹t
obchodzi nas równie mocno. Wystarczy siê tylko rozejrzeæ.
Nie pozostaj¹ bez echa wezwania do spo³eczeñstwa o pomoc
w sfinansowanie leczenia chorego dziecka. Ogl¹daj¹c siê
wstydliwie na boki rzucamy monety w wyci¹gniêt¹ rêkê
rumuñskiej ¿ebraczki. Kupujemy specjalne wydania
krzy¿ówek rozprowadzanych g³ównie przez wolontariuszy,
bo wiemy , ¿e pieni¹dze s¹ przeznaczone na jakiœ konkretny,
najczêœciej zwi¹zany z leczeniem cel. Potrafimy zrobiæ
zakupy mieszkaj¹cej nieopodal staruszce, czy podzieliæ siê
kanapk¹ w szkole, pracy z g³odnym koleg¹. Robimy wiele
dobrych rzeczy, które najczêœciej nie s¹ widoczne dla innych,
bo w³asn¹ dobroci¹ nie wypada siê chwaliæ.
Ernest Hemingway powiedzia³: „Cz³owieka mo¿na
zniszczyæ, ale nie pokonaæ”. I to jest prawda. Bomby spadaj¹
na Bagdad, ale równie¿ na ca³ym prawie œwiecie
organizowane s¹ demonstracje przeciwko wojnie. Ludzie jako
ca³oœæ mog¹ mieæ wiele do powiedzenia. Jednak zamiast
narzekaæ na z³¹ politykê w³adz, kiepskie i og³upiaj¹ce
programy telewizyjne, dro¿yznê i inne tego typu plagi,
zastanówmy siê przynajmniej dwa razy na kogo g³osowaæ,
zanim przyst¹pimy do kolejnych wyborów, bo rz¹dzi nami nie
pieni¹dz, o czym siê ci¹gle s³yszy, ale ludzie. A tych
wybieramy sami. Zdrowy rozs¹dek CZ£OWIEKA w koñcu
zwyciê¿y.
El¿bieta Pytka
na nasze postêpowanie. Jest to spowodowane czymœ innym,
czymœ, co dr¹¿y nasze chore pañstwo. Pañstwo biurokratyczne,
pañstwo wszechw³adzy urzêdników, pañstwo korupcjogennych
przetargów, konkursów, zamówieñ publicznych itp., pañstwo
ustaw, rozporz¹dzeñ, kryteriów, zaœwiadczeñ, teczek
i segregatorów pe³nych makulatury z piecz¹tkami. Czy takie
pañstwo staæ jest na podanie rêki bezrobotnym,
niepe³nosprawnym, bezdomnym, biednym itd.? Oczywiœcie tak,
robi to w sposób „tak skuteczny”, ¿e przybywa tych
wykluczonych, wyrzuconych na margines, pozbawionych
nadziei. Niektórzy „m¹drale” powiedz¹, ¿e to ich wina, tych
nieudaczników nie potrafi¹cych sobie radziæ w otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci. Dzisiaj trzeba byæ kreatywnym cwaniakiem,
rozpychaj¹cym siê ³okciami. Kto tego nie umie - niech cierpi - to
s³owa „m¹drali”.
Odwieczny dylemat: czy pañstwo opiekuñcze, chroni¹ce
s³abszych, czy te¿ pañstwo wolnej amerykanki, w którym
zwyciê¿a silniejszy, co wcale nie oznacza lepszy... tak jak w walce
bokserskiej. „A to Polska w³aœnie” - ktoœ kiedyœ zauwa¿y³, kraj
moich dziadków, ojców kraj, w którym przysz³o mi ¿yæ.
Smutne refleksje ogarniaj¹ mnie przy pisaniu tego tekstu.
Trudno jest siê cieszyæ, œmiaæ, byæ optymist¹, kiedy wokó³ mnie
„wykluczeni”, do których te¿ nale¿ê. Muszê udowadniaæ, ¿e nie
chcê ¿adnej ³aski ze strony pañstwa w postaci zasi³ków, zapomóg
itp., chcê tylko godnie ¿yæ, cokolwiek mia³oby to znaczyæ.
Czy prosimy o wiele? Niech to pytanie ka¿dy z nas rozwa¿y
i przemyœli, bo nie wiadomo, czy nastêpnym „wykluczonym” nie
bêdziesz Ty...
Mirek Król
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Pani Janina Bicka ma 43 lata, troje dzieci,
osiem operacji za sob¹ i od wielu, wielu lat
problemy z nadwag¹, z któr¹ skutecznie
walczy (co mo¿na zaobserwowaæ
porównuj¹c zdjêcia) od 25 sierpnia 2002r.
Pani Bicka w ci¹gu 7 miesiêcy straci³a
31 kg!
W ubieg³ym roku osi¹gnê³a pani wagê
143kg. Jak do tego dosz³o?
Odk¹d pamiêtam mia³am sk³onnoœci do
tycia i du¿y apetyt. Swoje problemy, a tych
jak wiadomo jest zawsze pod dostatkiem,
zwyczajnie „zajada³am”. Siêga³am do
lodówki z tak¹ namiêtnoœci¹, jak alkoholik
po kieliszek. Po prostu musia³am jeœæ.
Ponadto, o czym dowiedzia³am siê od
lekarza, po ka¿dej narkozie cz³owiek
przybiera na
wadze. Ja by³am
usypiana osiem
r a z y .
Najbardziej
przyty³am po
urodzeniu
Piotrusia,
trzynaœcie lat
temu. By³o to
k o l e j n e
cesarskie ciêcie,
a dwa tygodnie
p ó Ÿ n i e j
operacja, bo nie

wszystko przy „cesarce” dobrze posz³o. I tak z
wagi dla mnie normalnej 80 kg, „dobi³am” do
143 kg. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e czu³am
siê bardzo Ÿle. Nie tylko fizycznie, bo by³o mi
nawet ciê¿ko chodziæ, ale
i psychicznie. Wstydzi³am siê siebie, nie
lubi³am siebie i... jad³am.
Zatem to wstyd i z³e samopoczucie by³y
powodem decyzji o odchudzaniu siê?
Nie tylko. Dwa lata temu przechodzi³am
kolejn¹ operacjê. Usuniêcie nerki.
Prowadz¹cy lekarz nastraszy³ mnie bardzo.
Powiedzia³ mianowicie, ¿e przy mojej tuszy
(ju¿ wtedy mia³am ponad 140 kg) jedna nerka,
to stanowczo za ma³o. Nie poradzi sobie!
Je¿eli chcia³am ¿yæ, musia³am nie tylko
podj¹æ decyzjê o odchudzaniu, ale co
wa¿niejsze, jeszcze przy niej wytrwaæ.
To znaczy, ¿e nie by³a to pierwsza próba
odchudzenia, jak¹ pani podjê³a?
Nie. Oczywiœcie, ¿e nie. Wielokrotnie
podejmowa³am takie próby. Stosowa³am
wszystkie diety - cud, jakie tylko uda³o mi siê
wyczytaæ z kobiecych periodyków. Bez
rezultatu. Musia³am je przerywaæ, bo albo Ÿle
siê czu³am, albo dieta by³a zbyt drakoñska.
Jak zatem uda³o siê pani straciæ 31 kg?
Zamierzam straciæ jeszcze 30! Chcê dojœæ
do swojej dawnej wagi. I wierzê, ¿e mi siê to
uda. Wierzê, bo ju¿ teraz chce mi siê ¿yæ.
Dzia³aæ. Chce mi siê wychodziæ do ludzi.
Pomagaæ im w walce z nadwag¹. Nie mogê
nie wierzyæ w rezultaty stosowanej przez
siebie diety, skoro ju¿ zgubi³am tyle

BIBLIOTEKA
PROPONUJE
DOROTA TERAKOWSKA - jest autork¹ bestsellerowych
ksi¹¿ek (Córka Czarownic, Tam gdzie spadaj¹ Anio³y,
Poczwarka), zaczytywanych przez kilka pokoleñ czytelników.
Otrzyma³y one wiele wyró¿nieñ i nagród, miêdzy innymi
nominacjê do Paszportu Polityki. Po wielkim sukcesie
„Poczwarki” (2001), powieœci dla „myœl¹cych i wra¿liwych”,
Dorota Terakowska zaskakuje now¹, niezwyk³¹, poruszaj¹c¹
ksi¹¿k¹ - o sprawach, z którymi siê spotykamy, choæ wygodniej
ich nie dostrzegaæ.
„ONO” - Ewa ma dziewiêtnaœcie lat. Mieszka z rodzin¹, czuje
siê jednak samotna. Marzy o lepszym ¿yciu, o wyrwaniu siê
z ubogiego miasteczka gdzieœ na po³udniu Polski, o mi³oœci, która
odmieni jej los. Niejasne, wziête z filmów wyobra¿enia
dziewczyny zderzaj¹ siê z brutaln¹ rzeczywistoœci¹. Staje przed
wyborem. Szuka wskazówki na przysz³oœæ, podpowiedzi, co
dalej. Zaczyna patrzeæ na wszystko co j¹ otacza, oczyma dziecka,
które ma przyjœæ na œwiat. Próbuje mu ten œwiat objaœniæ,
a zarazem usprawiedliwiæ. I Ewa, i Ono musz¹ podj¹æ decyzjê,
czy wart jest wysi³ku narodzin.
HAYDEN HERRERA - „FRIDA” - fascynuj¹ca biografia
meksykañskiej malarki Fridy Kahlo. Ksi¹¿ka ukazuje artystkê

kilogramów i czujê siê dobrze - niedawno
zrobi³am sobie wszystkie mo¿liwe badania.
Nawet moja jedna nerka czuje siê œwietnie.
W tym miejscu muszê dodaæ, ¿e ilekroæ
czyta³am tego typu wywiady i nie mog³am
w nich znaleŸæ nazwy owego cudownego
specyfiku, coœ mi siê robi³o. Teraz rozumiem,
¿e takie jest prawo reklamy. Nie wolno mi na
³amach „Echa” podaæ nazwy œrodka, który tak
dobrze mi s³u¿y. Ale mam coœ lepszego.
Zapraszam wszystkich puszystych
23 kwietnia na godz. 17 do Gminnego
Oœrodka Kultury w Koñskowoli. Wówczas
odpowiem na wszystkie pytania. Moim
marzeniem jest za³o¿enie Klubu Puszystych.
Chcia³abym abyœmy wzajemnie wspierali siê
w walce z nadwag¹. To trudne, ale wykonalne.
Na szczêœcie nie jestem osob¹ z zewn¹trz.
Jestem ¿ywym przyk³adem na to, ¿e
odchudziæ siê mo¿na. Raz jeszcze zapraszam.
PrzyjdŸcie!
Dziêkuj¹c za
rozmowê, ¿yczê
wytrwa³oœci
zarówno pani,
jak i wszystkim
przysz³ym
cz³onkom
Klubu
Puszystych.
Rozmawia³a
El¿bieta Pytka

obdarzon¹ niezwyk³ym urokiem i oryginalnym talentem.
Zmys³owa aura, jak¹ wokó³ siebie roztacza³a, wynika z jej
w³asnych burzliwych prze¿yæ. Dzieciñstwo spêdzi³a w pobli¿u
stolicy Meksyku w czasach rewolucji. Jako osiemnastoletnia
dziewczyna ulega tragicznemu wypadkowi, który spowodowa³
jej trwa³e kalectwo. Ma³¿eñstwo z wybitnym malarzem i twórc¹
fresków Diegiem Riveera urozmaica³a sobie licznymi
romansami. Z pasj¹ zg³êbia tradycjê, folklor meksykañski
i kulturê swojego kraju. Ale przede wszystkim tworzy³a
wspania³e obrazy. Biografia ta zyska³a powszechne uznanie
czytelników i krytyków. Liczne ilustracje zamieszczone w tej
ksi¹¿ce zapadaj¹ w umys³ czytelnika równie g³êboko, jak legenda
artystki.
Pisarka wspó³tworzy³a scenariusz do filmu „Frida” w re¿yserii
Julie Taymor, w którym w roli g³ównej wystêpuje Salma Hayek.
NORA ROBERTS - „NOC NA BAGNACH LUIZJANY” Declan Fitzgerald nawet sam nie wiedzia³, dlaczego jakiœ
wewnêtrzny g³os kaza³ mu porzuciæ intratn¹ praktykê adwokack¹
w Bostonie i kupiæ zapomniany, walaj¹cy siê dwór - siedzibê
starego rodu Manetów - le¿¹cy wœród bagien na obrze¿ach
Nowego Orleanu. Postanowi³ przywróciæ Manet Hall do dawnej
œwietnoœci i w nim zamieszkaæ mimo pog³osek, ¿e dwór
nawiedzaj¹ duchy. Od razu przyst¹pi³ do prac renowacyjnych.
W³asnorêcznie odnawia³ pokój po pokoju. Dni samotnie
spêdzone w pustym domu da³y mu siê jednak mocno we znaki.
Prze¿ywa³ lêki i trudne do zniesienia zwidy i majaki. Dopiero
urocza Angelina Simone zdo³a³a odwróciæ uwagê Declana od
niezwyk³ych wydarzeñ. Po pewnym czasie stwierdzi³, ku
ogromnemu zaskoczeniu, ¿e jego i Angelinê ³¹cz¹ z przesz³oœci¹
tajemnicze zwi¹zki. Razem staraj¹ siê poznaæ pilnie strze¿ony
sekret rodziny Manetów...
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Kwietniowe
Jedzie, jedzie wesele..
A dawniej wszystko odbywa³o siê inaczej. Swaty zawsze
starano siê utrzymaæ w tajemnicy. A nó¿ ich kruch¹ materiê
zgruchocze m³ot zawistnej, z³oœliwej opinii? Kiedy jednak
z dyplomatycznego mroku wy³ania³a siê zgoda na ma³¿eñstwo,
przystêpowano do jawnych dzia³añ. Szczêœliwiec, którego
wyswatano w sobotni wieczór, wyprawia³ siê w towarzystwie
rodziny, swata, swatki, kapeli do wybranki na zarêczyny. By³o to
wydarzenie nie byle jakie. Wymaga³o pewnej demonstracji (aby
zyska³o na randze), no i w najwa¿niejszej naradzie przedœlubnej
musieli uczestniczyæ wszyscy zainteresowani. Przys³owie mówi,
¿e kradnie siê daleko, a ¿eni blisko. Jeœli „morgi” ¿eni³y siê
z „morgami”, to wieœ musia³a dowiedzieæ siê o tym wydarzeniu,
aby do wesela nie mog³a spaæ spokojnie. Podczas drogi do domu
narzeczonej ca³y czas grano i œpiewano.
Izba w domu dziewczyny by³a ju¿ œwi¹tecznie przygotowana.
Stó³ zastawiony, wódkê (przynajmniej na pocz¹tek) musia³
przynieœæ wyswatany kawaler. Przynosi³ równie¿ chleb. Jedna
z piosenek repertuaru zarêczynowego brzmia³a:
„A jak pójdziesz na zaloty,
weŸ¿e chleba dla kobiety.
¯eby jad³a, ¿eby pi³a,
¿eby z tob¹ dobrze ¿y³a”.
M³oda para zjada³a po kawa³ku chleba
z sol¹, przed przyjêciem. By³ to swego
rodzaju wyœcig - kto zjad³ pierwszy, bêdzie
w przysz³oœci lepiej wywi¹zywa³ siê
z obowi¹zków ma³¿eñskich. Zarêczyn
dokonywa³a osoba wyznaczona przez
starostê wesela. Ró¿nie to siê odbywa³o
w ró¿nych rejonach Polski. Nie by³o
pierœcionków zarêczynowych, natomiast po
dokonaniu zrêkowin (wi¹zano m³odym rêce
chust¹), urz¹dzano tzw. „targ o wieñce”.
Narzeczony by³ nagabywany przez kobiety
aby wy³o¿y³ godziw¹ sumê, a druhny
wo³a³y, aby doda³ jeszcze coœ na szpilki
i wst¹¿ki. Targowa³ siê, wyk³óca³, a w koñcu
p³aci³ i wychodzi³ z opresji honorowo.
Kiedy ju¿ towarzystwo pojad³o i popi³o,
uradzono i zdecydowano o wszystkim co
trzeba, dziewczyna stawa³a przed mistrzem
ceremonii z wiñcem z ruty, który by³ po³o¿ony na kolorowej
chuœcie. Towarzystwo powstawa³o z miejsc, wys³uchiwa³o
deklaracji o posagu i wianie. Uzgadniano datê stawienia siê
u rejenta. Porz¹dne wiejskie zrêkowiny trwa³y czêsto do rana.
Wreszcie wszystko siê wycisza³o i trzeba by³o siê zaj¹æ wa¿nymi
sprawami, aby zd¹¿yæ do œlubu i wesela. Podpisywano
dokumenty u rejenta, proboszcz og³asza³ zarêczyny - ale
przedtem lubi³ przeegzaminowaæ parê, czy zna siê na sprawach
Boga. Narzeczony duma³ o flaszkach, g¹siorkach, anta³kach - bo
to on odpowiada³ w czasie wesela za napitek. Zapraszano goœci,
pilnuj¹c aby nikogo nie obraziæ - tê misjê spe³niali dru¿bowie,
druhny ale te¿ i narzeczeni. W ostatni wieczór przed œlubem
odbywa³y siê tzw. „rozpleciny”. Oczywiœcie „warkocyk”
najpierw musia³ zostaæ odpowiednio zapleciony. Dokonywa³y
tego œpiewaczki wplataj¹c pannie we w³osy ciernie, szpileczki,
ig³y, monety. Tak uczesanej dziewczynie zak³adano na g³owê
chustê i oddawano w rêce dru¿by z ró¿d¿k¹, który zaraz
przywo³ywa³ orkiestrê. Rozpoczyna³ siê taniec - powolny, senny
coœ podobnego do poloneza. Panna pop³akiwa³a, kiedy
zaprasza³a do tanecznego korowodu kolejno wszystkich,

14

a znaczniejsze persony nawet œciska³a za nogi. ¯egna³a swój stan
uroczyœcie, godnie. Potem dwaj dru¿bowie porywali dziewczynê
z korowodu i sadzali j¹ na sto³ku na œrodku izby. Œci¹gano chustê
i pierwszy dru¿ba przystêpowa³ do rozplatania w³osów. Ciernie,
szpilki i ig³y k³u³y go w palce, a sprawczynie jego nieszczêœcia
pok³ada³y siê ze œmiechu. Kiedy z warkocza sypa³y siê pieni¹dze,
apelowano o datki „na grzebieñ” dla panny m³odej. Jeœli chcia³o
siê byæ weselnikem, trzeba by³o nie raz i nie dwa pokazaæ honor
i siêgn¹æ do kieszeni. W rozplecinach nie uczestniczy³ pan m³ody
- on w towarzystwie mêskim, rozstawa³ siê z kawalersk¹
swobod¹, energicznie przechylaj¹c kieliszki.
I oto ju¿ ranek i wesele. Zawsze musia³o byæ du¿o jedzenia
i picia - nale¿a³o postawiæ siê przed ludŸmi, nawet gdyby
przygotowania mia³y trwaæ kilka lat. St¹d powiedzenie "zastaw
siê, a postaw siê". Niektórzy byli zadowoleni, jeœli uda³o im siê
upiec pszenne placki, uwêdziæ kie³basy, kupiæ wódkê, nagotowaæ
kapusty, flaków - bo niekoniecznie musia³y to byæ delicje. Ale
historia opowiada i o innych przypadkach. Wójt z D¹browy pod
Nowym S¹czem w 1851 roku sprawia³ wesele córce. Wydawa³ j¹
za syna dygnitarza z s¹siedztwa. Wesele trwa³o tydzieñ. Na same
ko³acze zu¿yto dziewiêæ korców m¹ki. Sery i mas³o zbiera³a
okolica przez miesi¹c. Oprócz tradycyjnych
miês na sto³ach znalaz³y siê sarny, zaj¹ce,
kuropatwy, pstr¹gi, ³ososie. Goœcie popijali
miodki i niezgorsze winka. A nad wszystkim
czuwa³o, oprócz gospodarza, a¿ 26 starostów
i 24 dru¿bów. Znalaz³o siê te¿ w ostatniej
izbie miejsce dla biedaków, którzy œci¹gnêli
hurmem zewsz¹d, dowiedziawszy siê
o weselu. Kiedy nadchodzi³a pora odjazdu do
œlubu, zjawia³ siê pan m³ody z dru¿bami.
Zanim panna m³oda wysz³a z izby (ledwie
widoczna spod koralików, wst¹¿ek,
koronek), m³ody musia³ „wykupiæ” rózgê.
Brzêcza³ pieni¹dz i kieliszki w garœciach.
Gra³a kapela - smyczki popiskiwa³y ¿a³oœnie
- bo zaraz mia³o nast¹piæ po¿egnanie.
Wreszcie wynurza³a siê z izby sp³oniona
panna m³oda i orszak ustawia³ siê do wyjœcia.
Dwie druhny i dwaj dru¿bowie trzymali za
rogi chustê z rózg¹, a starosta wyg³asza³
oracjê. Para m³oda ob³apia³a rodziców za
nogi i klêka³a do b³ogos³awieñstwa
i pokropienia œwiêcon¹ wod¹. I znów
przemówienie - ale ju¿ krótsze - z³o¿one z ¿yczeñ, przestróg
i ¿alu, ¿e dziewczyna opuszcza progi domu rodzinnego i wchodzi
na now¹ drogê ¿ycia. Dziewczyna ¿egna³a siê kolejno z matk¹,
ojcem, bratem, siostr¹, a niekiedy z progiem, oknami, piecem.
I wreszcie nastêpowa³ odjazd.
Orszak z muzyk¹ mkn¹³ do koœcio³a. Panna m³oda z druhnami
jecha³a na wozie, m³ody wola³ jechaæ wierzchem, wœród
dru¿bów. Nie by³o wtedy bia³ych sukien, welonów czy te¿ spodni
w "kantkê". PóŸniej przyjêto ten zwyczaj z miasta.. Królowa³y
gorsety, kaftaniki, spódnice, sukmany i ...porz¹dne buty.
W koœciele œledzono ka¿dy ruch, gest, czy te¿ minê m³odej
pary. Jeœli krocz¹c do o³tarza panna m³oda „posunê³a nog¹” znaczy³o to, ze wkrótce pierwsza druhna wyjdzie za m¹¿. Jeœli
m³ody pierwszy stan¹³ na stopniach o³tarza (znów ten wyœcig),
oznacza³o, ¿e to on bêdzie rz¹dzi³ w domu. Jeœli m³oda
uœmiechnê³a siê przy œlubie - wró¿y³o to nieszczêœcie, a p³acz
oznacza³ sam¹ pomyœlnoœæ. Jest powiedzenie „w koniu wiosna,
a w pannie m³odej œlub wady odkrywa”. Ale jeszcze na g³owie
m³odej wianek, na czapkach, ko³nierzach, uzdach - ga³¹zki
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i wst¹¿eczki. Wesele ma siê dopiero zacz¹æ. W³aœciwie to nie jest
do koñca wyjaœnione przys³owie, ¿e „trzy dni wesela - a ca³e ¿ycie
biedy”. Mo¿e naœmiewa siê z tych hucznych uczt, po których ci,
co je urz¹dzali, ledwie mogli siê pozbieraæ. A mo¿e ostrzega
przed ma³¿eñstwem, widz¹c w nim pasmo udrêk i k³opotów. Po
œlubie jechano do dworu - aby przypaœæ jaœnie pañstwu do kolan
i zaprosiæ na wesele. Jeœli dziedzic by³ ³askawy, nale¿a³o
skorzystaæ z podanego poczêstunku, puœciæ siê w tan z paniczem
lub panienk¹. Ale ju¿ wycierano ³awy w karczmie - bo nie sposób
jej by³o omin¹æ. Tam wita³a czasem nowo¿eñców matka m³odej gorza³k¹ oraz chlebem z serem. Ucztê w karczmie fundowa³o po
po³owie ka¿de z ma³¿onków. Ale ju¿ trzeba by³o karczmê opuœciæ
- z szumem i hukiem jechano do panny m³odej na „obiad”.
Bywa³o, ¿e orszak rozdziela³ siê na dwie czêœci - m³ody swoj¹
czêœæ zabiera³ do siebie - i dopiero po paru godzinach, udawa³ siê
do oblubienicy. Ale najczêœciej obiad odbywa³ siê wspólnie. Dom
wydawa³ siê opuszczony - trzeba by³o w odpowiedni sposób
przywo³aæ „matulê”, prosz¹c o wpuszczenie za próg. Przewa¿nie
dawa³a siê uprosiæ. Jeœli w karczmie nie by³o ceremonii
powitalnych to nastêpowa³y teraz. Wychodzi³a ku nowo¿eñcom
„z chlebem, sol¹ i dobr¹ wol¹”. M³oda pani bra³a dary, okr¹¿a³a
trzykrotnie stó³, ca³owa³a jego rogi, po czym k³ad³a chleb na
piecu. Obiad up³ywa³ weso³o. Wiele tu mieli do zrobienia starosta
czy starszy dru¿ba. To oni rozdzielali potrawy, wyg³aszali

wierszyki do œmiechu, do ich obowi¹zku nale¿a³o te¿ krojenie
ceremonialnego ko³acza. Bo có¿ to za wesele bez ko³acza. Mo¿e
nie trzeba go zbyt opiewaæ, bo wg. Kolberga jest to „bu³ka
pszenna wielkoœci zwyczajnego chleba, ma na wierzchu naoko³o
plecionkê niby w warkocz, i pe³en jest barwinku u³o¿onego w nim
zupe³nie jak na g³owie panny m³odej i przystrojonego w z³ote
i srebrne papierki trzês¹ce siê za ka¿dym poruszeniem. Hulano
sporo: „odbijany”, „przebiegany”, „ko³owrotek”, „obertas”.
Wirowa³a taneczna karuzela. Gdzieœ oko³o pó³nocy ucisza³o siê
wszystko. Baby zbiera³y siê w ko³o, zapala³y œwieczuszki,
zaczyna³y star¹ pieœñ o chmielu. To by³a przygrywka do oczepin.
M³odej wk³adano na g³owê ozdobny, haftowany czepek z bia³ego
p³ótna lub tiulu - symbol, ¿e wchodzi w kr¹g mê¿atek. Czasem
sadzano dziewczynê na dzie¿y i obcinano jej warkocze. Czepek
wk³adano oczywiœcie dopiero po zdjêciu œlubnego wianka.
M³oda udawa³a, ¿e siê nie zgadza i pop³akiwa³a nad swoim losem:
„moja matulu, moja kochana - bior¹ mi wianecek,
moja matulu, moja kochana - k³ad¹ mi cepecek.
moja matulu, moja kochana - bior¹ mi ruciany,
moja matulu, moja kochana - k³ad¹ mi niciany”.
A potem znów by³o picie i jedzenie, jedzenie i picie. Jeszcze
grano i œpiewano odprowadzaj¹c m³odych do stodo³y na
pok³adziny, ¿ycz¹c im dobrej nocy.
T.D.

Nie ma polskich Œwi¹t Wielkiejnocy bez pisanek, ¿ó³ciutkich
kurczaczków, bia³ych baranków. a najpiêkniejsze w tradycji jest to,
¿e trwa niezmiennie od wielu pokoleñ. O pisankach wielokrotnie ju¿
pisaliœmy w poprzednich numerach „Echa Koñskowoli”. W tym,
zajmiemy siê akcentem dekoracyjnym, którym bêdzie w³asnorêcznie
zrobiony kurczak.
Wykonanie kurczaka wg rysunku:
1. Wycinamy z brystolu po dwa jednakowe kó³ka z dziurk¹, dwa
mniejsze i dwa wiêksze.
2. Wykonujemy pompony:
a) owijamy na kó³ka w³óczkê równo i œciœle, a¿ do prawie
ca³kowitego zape³nienia otworku, b) no¿ycami dostajemy siê miêdzy
dwa kó³ka i rozcinamy w³óczkê po obrze¿u ko³a, c) miêdzy dwa ko³a
i rozciêt¹ w³óczkê zakrêcamy sznurek (mocn¹ nitkê), zaciskamy
i zawi¹zujemy wêze³. Zostawiamy koñce sznurka. Tak samo
wykonamy mniejszy pompon. Zwi¹zujemy ze sob¹ dwa pompony,
wykorzystuj¹c pozostawione koñce sznurków. Jest to ju¿ g³ówka
i tu³ów kurczaka.
3. Robimy nó¿ki:
a) ucinamy cztery równej wielkoœci druciki, które po wygiêciu
w po³owie dadz¹ nam dwie pary nó¿ek. D³ugoœæ musi byæ
proporcjonalna do wielkoœci tu³owia,
b) okrêcamy wi¹zkê z czterech drucików czerwon¹ lub
pomarañczow¹ w³óczk¹, pozostawiaj¹c (ok. centymetra) nie
okrêconych koñców. Sznurek zakañczamy najlepiej przyklejaj¹c
klejem,
c) zaginamy w po³owie zawiniête w³óczk¹ druciki, a koñce
rozginamy w postaci pazurków.
4. Detale:
a) Wycinamy z ¿ó³tego kartonu formê ogonka i skrzyde³ek (a i b),
mo¿e byæ z papieru samoprzylepnego,
b) z czerwonego papieru - dziób, c) z bia³ego i czarnego - oczy.
5. Mocujemy nó¿ki przyszywaj¹c do tu³owia (do pomponika),
a nastêpnie przyklejamy ogonek (4a), skrzyde³ka (4b), dziób (4c)
i oczy (4d).
Naszego kurczaka mo¿na ustawiæ w dowolnej pozie.
Takie ozdoby mo¿na ustawiæ nie tylko na œwi¹tecznym stole. Ciesz¹
bardzo, a to dlatego, ¿e s¹ przez nas wykonane.
El¿bieta Urbanek
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Niejednokrotnie ju¿ informowaliœmy, ¿e redakcja nie
zamieszcza na ³amach Echa listów od Czytelników, którzy nie
chc¹ ujawniæ swego imienia i nazwiska (chocia¿by tylko do
wiadomoœci redakcji). Dlatego drogi Czytelniku o inicja³ach
W.Sz. nie drukujemy Pañskiego listu, a jednoczeœnie
zapewniamy Pana, ¿e redakcja nie jest „politycznie
powi¹zana” z Rad¹ Gminy, bo takowe uk³ady nie istniej¹.

LIST CZYTELNIKA
Powszechnie jest znana szkodliwoœæ dla organizmu
ludzkiego narkotyków, alkoholu czy papierosów. Natomiast
mam wra¿enie zupe³nej ignorancji zagro¿eñ na jakie jest
nara¿ony wspó³czesny Polak i jego rodzina w szeroko
pojêtym wymiarze duchowym. W czym utwierdzi³em siê
wystarczaj¹co po lekturze ostatniego numeru „Echa
Koñskowoli”, na ³amach którego reklamowano film i ksi¹¿kê
o przygodach Harrego Pottera. Ufam, ¿e nie by³o to
z premedytacj¹ zamierzonym propagowaniem treœci
i przes³añ jakie niesie ten film, a jedynie prowincjonaln¹ prób¹
dotrzymania kroku œwiatowej i niestety równie¿ krajowej
modzie na „potteromaniê”. Ale do rzeczy...
Fabu³a H.P. to ju¿ nie œwiat baœni i bajek jaki znamy
z dzieciñstwa, gdzie personifikuje siê zwierzêta nadaj¹c im
ludzkie cechy i emocje, w których wystêpuj¹ sympatyczne
krasnale, uprzejme wró¿ki czy przyjazne elfy, gdzie granica
pomiêdzy dobrem a z³em, piêknem i brzydot¹ jest bardzo
wyraŸnie narysowana. To nawet nie œwiat przygód
Tolkienowskiego Hobbita - œwiat fantasy, który równie¿ jakby
mu siê przyjrzeæ uwa¿niej, obfituje w paskudne stwory
zalegaj¹ce lochy i moczary. W Harrym Potterze, podobnie
zreszt¹ jak w wielu grach komputerowych, od razu zwraca
uwagê zupe³ne nieskrêpowanie w u¿ywaniu zjawisk
w realnym œwiecie uznawanych za ... okultyzm! I tak zaklêcie
Imperus to ujarzmienie cz³owieka, a Cruciatus - przekleñstwo
cierpieñ. Natomiast pierwsze cztery tomy daj¹ opis co
najmniej piêciu przypadków zabójstw czarem Avada Kedavra
- przekleñstwo œmierci. S¹ to rodzaje zaklêæ, które wystêpuj¹
w sataniŸmie pocz¹wszy od biblii szatana S.L. Veja. Z kolei
realny œwiat jest wykpiwany, w tym takie wartoœci jak rodzina,
kult religijny, pracowitoœæ, zasady. W H.P. osoby nie
zajmuj¹ce siê magi¹ to postacie negatywne, ¿a³osne, godne
oœmieszenia, to tzw. Mugole - s³owo obraŸliwe zapo¿yczone
z mowy slangowej oznaczaj¹ce tyle co „tuman, frajer,
prostak”. Cudowny œwiat Hogwartu to „Ropuchy
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jaskrawokad³ubowe (...) s¹ zniekszta³cone, potwornie blade
i œluzowate, z nogami, które wyrasta³y z wszystkich
mo¿liwych i niemo¿liwych miejsc cia³a, podczas gdy g³owy
by³y nie do poznania”. Uczniowie maj¹ hodowaæ „œwie¿o
wysiadywane ropuchy z jajkami mrówek, w¹trobami ¿ab
i kawa³kiem zaskroñca".
Wszystkie te „fajne pomys³y” s¹ skierowane do naszych
pociech w wieku 9-12 lat.
W tym kontekœcie nie zaskakuje ju¿ sposób mówienia
i postêpowania bohaterów sagi naznaczony zazdroœci¹,
zawiœci¹, pragnieniem zemsty i innymi przywarami. W szkole
Harry wraz z kolegami uczy siê magii, wró¿biarstwa, historii
czarodziejstwa. A zdobyta w niej „wiedza” pozwala uczniom
na zamianê przeciwników w zwierzêta, ujarzmiaæ ludzi,
niszczyæ wroga, zadawaæ cierpienie, a nawet œmieræ. W tym
miejscu nale¿a³oby te¿ przypomnieæ co w tej materii mówi
Stary Testament:
„Nie znajdzie siê poœród ciebie nikt, kto by przeprowadza³
przez ogieñ swego syna lub córkê, uprawia³ wró¿by, gus³a,
przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawia³ zaklêcia, pyta³
duchów i widma, zwraca³ siê do umar³ych. Obrzydliwy jest
bowiem dla Pana ka¿dy, kto to czyni. Z powodu tych
obrzydliwoœci wypêdza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego
oblicza”.
Wszelkiego rodzaju czary i magia odwodz¹ od s³u¿enia
Bogu Prawdziwemu. Dlatego prorocy i póŸniej aposto³owie
tak nieub³aganie zwalczaj¹ wszystkich magów narodów
pogañskich. Powrót do magii jest regresem, cofaniem siê do
pogañskich zabobonów i jest wrêcz zdrad¹ nie tylko w³asnego
niebagatelnego dziedzictwa kulturowego, ale nawet zdrad¹
w³asnej sakramentalnej inicjacji chrzcielnej.
A mo¿e H.P. jest prób¹ wywo³ania niezdrowych têsknot
i pragnieñ czytelników do skosztowania zakazanego owocu,
a¿eby posi¹œæ tajemn¹ „wiedzê”, wejœæ w kontakt z duchami
i móc oddzia³ywaæ na otoczenie. Ten owoc zosta³ zakazany nie
dla zasady, aby coœ ukryæ czy z przekory, lecz z troski
mi³osiernego Stwórcy o cz³owieka, który jest zupe³nie
bezbronny w bezpoœrednim kontakcie z si³ami realnego z³a,
a próba podporz¹dkowania sobie tych istot przez stosowanie
magicznych s³ów i rytua³ów czy nawet „niewinnego”
wró¿enia przypomina zabawê dziecka z rozjuszonym
i wyg³odnia³ym tygrysem!
Grzegorz S.
Od redakcji:
Szanowny Panie Grzegorzu, zapewniamy Pana i innych
Czytelników, ¿e zamieszczenie recenzji filmu o Harrym
Potterze nie mia³o w sobie ani krzty premedytacji. Od doœæ
dawna na ³amach „Echa” ukazuj¹ siê miêdzy innymi recenzje
filmów i ksi¹¿ek, pisane przez m³odzie¿ gimnazjaln¹
w ramach „K¹cika gimnazjalisty”. Jest to jedna z form
realizacji programu nauczania jêzyka polskiego. Drukowanie
tych prac w naszym lokalnym czasopiœmie jest form¹ nagrody
dla uczniów. A co do prowincjonalizmu... Niestety Panie
Grzegorzu, nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e mieszkamy
w metropolii.
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Kontynuujemy udzielanie odpowiedzi na nurtuj¹ce
naszych czytelników pytania prawne. Odpowiedzi
udzielaj¹: Przemys³aw Pytlak i Pawe³ Sieniuta.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielane
odpowiedzi na pytania prawne, nie s¹ i nie mog¹ byæ
traktowane jako porady prawne. Osoby udzielaj¹ce
odpowiedzi i Redakcja „Echa” nie ponosz¹
odpowiedzialnoœci za skutki wynik³e z zastosowania siê do
opublikowanych w tym dziale treœci, a udzielane tu
odpowiedzi maj¹ na celu jedynie przybli¿enie czytelnikom
niektórych rozwi¹zañ prawnych. Listy z pytaniami prosimy
kierowaæ na adres Redakcji „Echa”.
Mój syn nie zamierza uczyæ siê po skoñczeniu gimnazjum,
a obowi¹zek nauki trwa do 18 roku ¿ycia. S³ysza³am, ¿e
w takim przypadku bêdê musia³a p³aciæ za to grzywnê. Czy to
prawda?
Zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oœwiaty (Dz.U. z 1996 r.
Nr 67 poz.329), obowi¹zek szkolny po ukoñczeniu
gimnazjum spe³nia siê przez uczêszczanie do publicznej lub
niepublicznej szko³y ponadgimnazjalnej albo w formach
pozaszkolnych (np. nauka u rzemieœlnika). Ustawa nak³ada na
rodzica obowi¹zek zapewniania regularnego uczêszczania
dziecka na zajêcia szkolne oraz powiadamiania organów
gminy o formie spe³niania obowi¹zku nauki przez m³odzie¿
w wieku 16 - 18 lat. Dopiero brak spe³niania tych obowi¹zków,
na mocy ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U.z 2002 r. Nr 110 poz. 968), mo¿e
spowodowaæ na³o¿enie grzywny w celu przymuszenia
(art. 119 i nast. ustawy).

Zamierzam budowaæ dom na swojej dzia³ce, ale jest ona
w¹ska i chcê prosiæ s¹siada o zgodê na przysuniêcie budynku
do granicy dzia³ek. W jakiej formie s¹siad powinien wyraziæ
zgodê - na piœmie czy przed notariuszem?
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) wprowadzi³o (§12 ust.3)
zasadê, i¿ odleg³oœæ zabudowy od granicy dzia³ki powinna
wynosiæ przynajmniej 3 metry, a w przypadku œciany budynku
z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 metry. Odleg³oœci
te nie mog¹ byæ mniejsze nawet w przypadku zgody s¹siada.
Je¿eli jednak na dzia³ce budowlanej dopuszczona jest
zabudowa bliŸniacza, mo¿na bez zgody s¹siada budowaæ
w odleg³oœci mniejszej ni¿ przewiduje to ww.
Rozporz¹dzenie. O tym, czy istniej taka mo¿liwoœæ decyduje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
„Bat”na d³u¿ników!
Znalezienie odbiorców produktów czy us³ug nie jest dziœ
wielkim problemem. Prawdziwe k³opoty zaczynaj¹ siê kiedy
nadchodzi termin zap³aty. W Polsce jest zarejestrowanych
oko³o 3 mln firm, a wed³ug statystyk co 3 godziny czasu pracy
upada jedna z nich. G³ównym powodem takiej zapaœci jest
utrata p³ynnoœci finansowej, spowodowana niew³aœciwym
doborem partnerów biznesowych, którzy nie zap³acili
nale¿noœci za towar czy us³ugê. Do tej pory istnia³o wiele
tzw.„czarnych list” d³u¿ników, ale albo zawiera³y one dane
nieaktualne, albo dzia³a³y na pograniczu prawa. W ostatnich

dniach kwietnia wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 14 lutego
2003 roku o udostêpnianiu informacji gospodarczych. Na
podstawie tej ustawy powstan¹ Biura Informacji
Gospodarczej, które bêd¹ skupia³y informacje o nierzetelnych
przedsiêbiorcach jak równie¿ o zad³u¿onych osobach
fizycznych. Informacje o niesolidnych klientach bêd¹
sp³ywa³y do Biura nie tylko od banków, firm leasingowych,
ale i innych podmiotów, np. spó³dzielni mieszkaniowych,
zak³adów energetycznych, operatorów telefonii
komórkowych, itp. Na listê d³u¿ników, prowadzon¹ przez
Biuro Informacji Gospodarczej, bêdzie móg³ trafiæ ka¿dy kto
zalega ze sp³at¹ minimum 200 z³, w przypadku
przedsiêbiorstw kwota ta ustalona zosta³a ustawowo na 500 z³.
Pojawienie siê na tej liœcie mo¿e skutkowaæ trudnoœciami
w uzyskaniu kredytu, niemo¿liwoœci¹ dokonania zakupu na
raty, jak równie¿ trudnoœciami w zaistnieniu w obrocie
gospodarczym. Po sp³acie zobowi¹zañ dane d³u¿nika maj¹
byæ usuniête z Biura Informacji Gospodarczej. Rozwi¹zanie
wprowadzone t¹ ustaw¹, nie jest obce prawu pañstw
europejskich. Podobne ogólnokrajowe listy istniej¹
np. w Niemczech czy Austrii. Ka¿da osoba bêdzie mog³a
wystosowaæ zapytanie czy znajduje siê na liœcie d³u¿ników.
Z BIG - za op³at¹ - bêd¹ mogli korzystaæ przedsiêbiorcy,
chc¹cy zweryfikowaæ wiarygodnoœæ swoich kontrahentów.

- 3.03. godz. 16.00, w Koñskowoli na ul. ¯yrzyñskiej mia³
miejsce wypadek drogowy, podczas którego dosz³o do
potr¹cenia cz³owieka przez samochód osobowy.
- 8-15.03. w miejscowoœci Chrz¹chów nieznani sprawcy
dokonali w³amania do kurnika, a nastêpnie skradli z niego
dwa agregaty pr¹dotwórcze produkcji japoñskiej.
- 9.03. oko³o godz. 4.00 w Chrz¹chowie, sprawca rzuci³
butelk¹ w okno budynku mieszkalnego powoduj¹c wybicie
szyby.
- 14-17.03. przy rzece Kurówce, pomiêdzy Pu³awami,
a m. M³ynki, nieznani sprawcy dokonali kradzie¿y
z w³amaniem do dwóch spychaczy DT. Maszyny te by³y
u¿ywane do pracy przy oczyszczaniu rzeki. Sprawcy
dokonali zaboru akumulatorów i innych podzespo³ów
spychaczy oraz skradli paliwo, p³yny ch³odz¹ce, narzêdzia,
na ³¹czn¹ sumê 2,5 tys. z³otych.
Wylegitymowano kieruj¹cych rowerami w stanie
nietrzeŸwym:
- 12.03. ok. godz. 15.50. w Chrz¹chówku,
- 12.03. ok. godz.16.00. w Koñskowoli ul. Kurowska,
- 30.03. w Chrz¹chówku.
Apel: Prosimy o przekazywanie informacji w sprawach
wy¿ej wymienionych, jak te¿ i innych zaistnia³ych
wykroczeñ.
Prosimy równie¿ w³aœcicieli psów w poszczególnych
miejscowoœciach o trzymanie ich w swoich obejœciach.
Przypominamy, ¿e na ulicy psy musz¹ byæ prowadzone na
smyczy.
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i coœ tam jeszcze, czyli przewodnik dla tych,
którzy chc¹ æwiczyæ, ale nie wiedz¹ co
Du¿a popularnoœæ ró¿nego rodzaju stylów walki sprawia, ¿e
wiele osób zaczyna coœ trenowaæ, po czym po roku (nieraz
wczeœniej) z rozczarowaniem stwierdza, ¿e zmarnowa³a czas
i pieni¹dze, bo ten czy inny styl nie spe³nia ich oczekiwañ.
Chcê, aby ten i nastêpne artyku³y pomog³y m³odym ludziom
i ich rodzicom, wybraæ najlepsz¹ dla nich szko³ê. W kolejnych
artyku³ach przybli¿ê
style, które mo¿na
uprawiaæ w naszym
regionie, tzn.
w Pu³awach, no
i oczywiœcie
Koñskowoli.
Zanim zdecydujemy
siê na wybór stylu,
który chcemy
uprawiaæ, musimy
wiedzieæ o wa¿nym
podziale na: 1) sport
walki, 2) system walki
i 3) sztuka walki.
Rozró¿nienie to jest
bardzo wa¿ne,
bowiem mo¿e
uchroniæ nas od
póŸniejszych
rozczarowañ.
Przedstawiê krótk¹
charakterystykê tych
grup, po której mam nadziejê ³atwiej bêdzie Pañstwu dokonaæ
wyboru odpowiedniej dyscypliny.
1. Sporty walki - celem treningu jest tu przygotowanie
zawodnika do startu w zawodach sportowych. Trener musi tak
zaplanowaæ treningi, aby sportowiec mia³ najwy¿sz¹ formê
w okresie startu. Dobr¹ ilustracj¹ jest tu przyk³ad A. Ma³ysza.
W ostatnim sezonie skaka³ (jak na niego) doœæ przeciêtnie,
jednak na Mistrzostwach Œwiata jego forma by³a wrêcz
idealna, zgodnie z za³o¿eniami A. Tajnera. Podobnie jest
w sportach walki. Na trening sk³adaj¹ siê tylko te techniki,
które s¹ dozwolone przez regulamin (np. zabronione jest
kopniêcie w krocze). Ma³¹ uwagê przyk³ada siê do
kszta³towania cech osobowoœci, takich jak: szacunek,
samokontrola itp., co oczywiœcie nie znaczy, ¿e o tym nie
mówi siê na treningu. Najwa¿niejszy jednak cel to zdobycie
medali, punktów czy dyplomów. Do sportów walki zalicza
siê: boks, kick- boxing, judo, zapasy, taekwondo (choæ
wywodzi siê ono ze sztuk walki).
2. Systemy walki - s¹ one stworzone dla ¿o³nierzy, policji,
s³u¿b porz¹dkowych. Podczas treningu nacisk po³o¿ony jest
na wyæwiczenie najprostszych, a zarazem skutecznych
technik, zaczerpniêtych z ró¿nych styli. Ma³o wa¿ne s¹ tu na
przyk³ad kopniêcia obrotowe z wyskoku, które s¹ bardzo
trudne, a na ich zastosowanie mog¹ pozwoliæ sobie tylko
najlepsi. Podczas treningu uczy siê walki z wieloma
przeciwnikami uzbrojonymi w no¿e, kije, czy broñ paln¹
(oczywiœcie w krótkim dystansie). Wa¿ne jest, aby
wykszta³ciæ u æwicz¹cego odruch odpowiedzi agresj¹ na
agresjê. Na przyk³ad ¿o³nierze s¹ szkoleni, aby jak
w najkrótszym czasie zabiæ wroga, policjanci zaœ, aby
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obezw³adniæ podejrzanego, niekiedy w brutalny sposób.
W przeciwieñstwie do sportu, systemy musz¹ przygotowaæ
æwicz¹cego do tego, aby by³ sprawny przez ca³y czas, a nie
tylko w czasie zawodów - zreszt¹ nie ma tu mowy
o jakiejkolwiek rywalizacji sportowej, bo by³oby to zbyt
niebezpieczne dla zawodników. Bardzo dobrze, ¿e s³u¿by,
które maj¹ za zadanie s³u¿yæ i chroniæ, posiadaj¹ tak¹ wiedzê,
jednak w ostatnim czasie systemy s¹ popularne wœród cywili.
Prostota i ³atwoœæ kusi. Jeœli jednak ktoœ ma charakter
porywczy i ³atwo traci kontrolê nad sob¹, niech przemyœli, czy
znajomoœæ np. KravMaga, nie sprawi mu w przysz³oœci
k³opotów. Jeœli podejmiemy decyzjê o uprawianiu któregoœ
z systemów, nie powinniœmy zapominaæ o kszta³towaniu
samokontroli, wyciszeniu i szacunku dla innych ludzi.
Najbardziej znane systemy walki to: KravMaga, Sambo,
Combat.
3. Sztuki walki - mimo, ¿e s¹ rozgrywane mistrzostwa
w sztuce walki, a trening obejmuje techniki niebezpieczne, to
g³ównym celem, oprócz perfekcji technicznej, jest tu
doskonalenie osobowoœci æwicz¹cego. Jeœli trening sztuki
walki pozbawiony jest filozofii, zasad etycznych
i wra¿liwoœci na krzywdê innych, staje siê zwyk³ym systemem
technik. Sztuka walki to sposób na ¿ycie. Sposób na radzenie
sobie z samym sob¹. Ci, którzy rozpoczêli trening, musz¹
nauczyæ siê, ¿e to nie inni s¹ niebezpieczni, lecz ja sam,
a umiejêtnoœæ walki zobowi¹zuje mnie do tego, aby chroniæ
¿ycie i zdrowie, a nie je odbieraæ.
Do sztuki walki zaliczamy m.in. Karate, Tang Soo Do (czyt.
tang su do), Kung fu, Aikido, Jujitsu.
S³ysza³em ostatnio ciekaw¹ a zarazem œmieszn¹ opiniê:
„Sztuki walki s¹ dzie³em szatana”. Ju¿ w staro¿ytnoœci
mawiano: W zdrowym ciele, zdrowy duch, wielu ludzi dba
o zdrowie æwicz¹c, np. Karate. Znam ksiêdza (z parafii
Opactwo k. Dêblina), który ma czarny pas (II DAN) w Karate
Kyokushinkai. Dziwiê siê stwierdzeniu rodem ze
œredniowiecza: „Sztuka walki to wymys³ szatana”! Bo ka¿dy
rodzaj aktywnoœci ruchowej, czy to jest pi³ka no¿na,
koszykówka, Karate, Tang Soo Do, czy aerobik jest dobry dla
fizycznego i psychicznego rozwoju m³odego cz³owieka.
M³odzie¿ sporo czasu spêdza przed komputerem,
telewizorem, a za ma³o na sali gimnastycznej czy na boisku.
Niniejszym artyku³em chcê zachêciæ m³odych duchem (nie
koniecznie cia³em) do uprawiania jakiegokolwiek sportu,
a w szczególnoœci sztuki walki
W nastêpnych numerach Echa przedstawiê Pañstwu
dok³adnie, czym charakteryzuj¹ siê Tang Soo Do, Taekwondo,
Karate, KravMaga i Judo.
Marcin Kostyra

ECHO KONSKOWOLI

SPORT W GMINIE
30.03.2003
MAZOWSZE Stê¿yca - POWIŒLAK Koñskowola
Seniorzy: 1 : 2, bramki: Rafa³ Ciucias (2)
06.04.2003
NIEDWIADA NiedŸwiada - POWIŒLAK Koñskowola
Seniorzy: 1 : 3, bramki - Rafa³ Ciucias (2), Jacek Banasz
KALENDARIUM PI£KARSKIEGO KIBICA
Klub Sportowy „Powiœlak” w Koñskowoli informuje, i¿ mecze
rundy wiosennej rozgrywek mistrzowskich klasy „A” grupa II LZPN
zostan¹ rozegrane w nastêpuj¹cych terminach:
6 kwiecieñ godz. 15.00
GKS NIEDWIADA - POWIŒLAK
13 kwiecieñ godz. 16.00
POWIŒLAK - GKS NIEMCE
17 kwiecieñ godz. 16.00
POWIŒLAK - ¯YRZYNIAK ¯YRZYN
26/27 kwiecieñ
SEROKOMLA JANOWIEC - POWIŒLAK
30 kwiecieñ godz. 16.30
POWIŒLAK - TAJFUN OSTRÓW LUB.
04 maj godz. 16.00
WIERZCHOWISKA - POWIŒLAK
11 maj godz. 16.30
POWIŒLAK - BKS BOGUCIN
18 maj godz. 16.00
SPKS D¥BROWICA - POWIŒLAK
25 maj godz. 16.30
POWIŒLAK - AMATOR LEOPOLDÓW ROSOSZ
29 maj/1 czerwiec
GARBARNIA KURÓW - POWIŒLAK
8 czerwiec godz. 17.00
POWIŒLAK - HETMAN GO£¥B
15 czerwiec godz. 17.00
ZAWISZA GARBÓW - POWIŒLAK
Z kolei rozgrywki mistrzowskie Lubelskiej Ligi Trampkarzy
M³odszych rozegrane zostan¹ w nastêpuj¹cych terminach:
5 kwiecieñ godz. 11.00
POWIŒLAK - OPOLANIN OPOLE LUB.
12 kwiecieñ godz. 11.00
UNIA BE£¯YCE - POWIŒLAK
17 kwiecieñ godz. 13.00
POWIŒLAK - BOBRY KARCZMISKA
27 kwiecieñ godz. 12.00
OR£Y KAZIMIERZ - POWIŒLAK
3 maj godz. 11.00
POWIŒLAK - SYGNA£ CHODEL
10/11 maj
ORION NIEDRZWICA - POWIŒLAK
17 maj godz. 11.00
POWIŒLAK - SOKÓ£ PONIATOWA
24/25 maj
¯YRZYNIAK ¯YRZYN - POWIŒLAK
1 czerwiec godz. 11.00
POWIŒLAK - KOZIO£EK LUBLIN
Sekretarz Klubu - Arkadiusz Ga³¹zka

Dyrekcja Gimnazjum w Koñskowoli oraz Klub Sportowy
„Powiœlak” informuj¹, i¿ na prze³omie kwietnia i maja bie¿¹cego
roku rozpoczn¹ siê rozgrywki kolejnej edycji turnieju
pi³karskiego „Liga szóstek” w trzech kategoriach: szko³a
podstawowa, gimnazjum i open (dla dru¿yn kategorii open op³ata
wpisowa 50 z³). Szczegó³y podane zostan¹ na tablicach og³oszeñ
do dnia 10 kwietnia 2003r.
Bli¿sze informacje - Arkadiusz Ga³¹zka
tel. s³u¿b. 881-62-01

OG£OSZENIE
WÓJT GMINY KOÑSKOWOLA
na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku
o systemie oœwiaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67, poz. 329
z 1996 roku z póŸn. zm.)

OG£ASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£
W KOÑSKOWOLI
Warunki przyst¹pienia do konkursu:
Do konkursu mog¹ przyst¹piæ osoby spe³niaj¹ce warunki
okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny
odpowiadaæ osoby zajmuj¹ce stanowiska dyrektorów oraz
inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz
w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz.U. Nr 14 poz.
126 z póŸn. zm., Dz.U. Nr 70, popz. 823 z 2000 r.).
Wymagane dokumenty:
1. Pisemna oferta ze zwiêz³¹ koncepcj¹ kierowania placówk¹.
2. Dokumenty potwierdzaj¹ce (zgodnie z rozporz¹dzeniem
jak wy¿ej) kwalifikacje, sta¿ pracy pedagogicznej, ocenê
pracy, warunki zdrowotne niezbêdne do zajmowanego
stanowiska i pe³nienia funkcji dyrektora.
3. Dodatkowe dokumenty wed³ug uznania kandydata (np.
dotychczasowe osi¹gniêcia w pracy - opinie,
rekomendacje).
Oferty z wymaganymi dokumentami dotycz¹ce konkursu
w zamkniêtej kopercie opatrzone has³em: „KONKURS NA
STANOWISKO DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£
W KOÑSKOWOLI” z dok³adnym adresem do
korespondencji nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy
w Koñskowoli ul. Po¿owska 3a, pokój nr 15 do dnia 12 maja
2003 r. do godziny 9.00.
Niezbêdnych informacji dotycz¹cych konkursu udziela Pani
Stanis³awa Noworolnik - Sekretarz Gminy w Koñskowoli
ul. Po¿owska 3a, tel. (081) 881 62 01.
Konkurs rozpoczyna siê dnia 12 maja 2003 r. o godz. 10.00 na sali
konferencyjnej w Urzêdzie Gminy w Koñskowoli, ul. Po¿owska 3a.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników
Murat Genowefa
Wojdaszka Helena
Szymañska Jadwiga
Ciotucha Jan
Ciupa Jan
£opatek Helena
JóŸwicka Helena
Wiejak Aleksander
Komsta Genowefa
Przepiórka Stanis³aw
Kozak Zygmunt
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(73)
(95)
(73)
(53)
(46)
(93)
(92)
(78)
(82)
(64)
(50)

Koñskowola
Opoka
Skowieszyn
Sielce
Nowy Po¿óg
Stara Wieœ
Sielce
Sielce
Stary Po¿óg
Stok
Skowieszyn
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Zwiastuny wiosny

24-130 Koñskowola, ul. Po¿owska 2
tel./fax 081 881-61-11

• szeroki asortyment œrodków ochrony
roœlin i nawozów ogrodniczych
• du¿y wybór nasion kwiatów, warzyw,
zió³ i traw ogrodowych
• folie ogrodnicze, torf, korê, ziemiê
kwiatow¹ i warzywn¹
• donice ozdobne i produkcyjne
• opryskiwacze, kosiarki, glebogryzarki
• meble ogrodowe
• narzêdzia i artyku³y do produkcji
ogrodniczej

Czynne codziennie
w godz. 8.00 - 16.00
¯ycz¹c weso³ych
Œwi¹t Wielkanocnych
serdecznie zapraszamy!

