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DESZCZ JESIENNY
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
D¿d¿u krople padaj¹ i t³uk¹ w me okno...
Jêk szklany... p³acz szklany... a szyby w mgle mokn¹
I œwiat³a szarego blask s¹czy siê senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

«
Po Wszystkich Œwiêtych gdy siê deszcz rozpada, mo¿e
s³ota potrzymaæ do koñca listopada.
«
Na œwiêtego Teodora (9.XI.) zape³niona komora.
«
Œwiêty Marcin (11.XI.) po lodzie, Bo¿e Narodzenie po
wodzie.
«
Œwiêta Katarzyna (25.XI.) adwent zawi¹za³a: dziewczyna
nieszczêœliwa, ¿e siê nie wyda³a.
«
Gdy w adwencie szadŸ siê pokazuje, to rok urodzajny nam
zwiastuje.

LISTOPADOWI SOLENIZANCI
Edyta (20.XI.) - imiê ¿eñskie wywodz¹ce siê ze staroangielskiego,
a t³umaczy siê je jako walcz¹ca o maj¹tek, bogactwo i szczêœcie. W Polsce
nale¿y do imion nowszych, popularnoœæ zyskuje w ostatnich kilkudziesiêciu
latach.
Nosz¹ca to imiê jest osob¹ zbyt pewn¹ siebie, zarozumia³¹, niedostêpn¹,
mimo uroku osobistego. Nie lubi siê dzieliæ, a chce otrzymywaæ jak najwiêcej,
kocha pieni¹dze i ³atwo je zdobywa. Jest uparta i wytrwale d¹¿y do
postawionego sobie celu. Imiê to nosi³y m.in.: Edith Stein (XIX/XX w.),
niemiecki filozof, zamordowana w obozie koncentracyjnym, niedawno
og³oszona b³ogos³awion¹ przez Koœció³ katolicki; Edith Piaf (1915-1963),
francuska piosenkarka. W Polsce znana jest Edyta Górniak - piosenkarka.
Zdrobnienie: Edytka, Edka.
Teodor (9.XI.) - imiê mêskie greckiego pochodzenia, jego pierwotne
znaczenie ³¹czy siê z grec. theó (theós) - bóg oraz doros (doron) - dar,
darowany, dany. Ca³e imiê mo¿na objaœniaæ jako - dar Boga. W jêzyku
polskim obok formy spolszczonej Teodor istnieje te¿ rodzimy odpowiednik
tego imienia- Bo¿ydar. W œrodkach Ÿród³owych polskich poœwiadczone od
XIII w. jako Teodor (1203) oraz inne pochodne formy, np. Chodor (1370)
i Todor. W Polsce nale¿y do imion znanych i spotykanych, lecz dzisiaj jest ju¿
bardzo rzadko nadawane.
Nosili je m. in. Teodor Morawski (1797- 1879), dzia³acz polityczny,
historyk; Teodor Tomasz Je¿ (w³. Zygmunt Mi³kowski) (1824-1925), pisarz,
dzia³acz polityczny; Teodor Rygier (1841- 1913), rzeŸbiarz, autor m. in.
pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie; Teodor Jeske- Choiñski (18541920). Zdrobnienie: Teodorek, Teoœ
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Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na pró¿no czeka³y na s³oñca oblicze...
W dal posz³y przez chmurn¹ pustyniê piaszczyst¹,
W dal ciemn¹, bezkresn¹, w dal szar¹ i mglist¹...
Odziane w ³achmany szat czarnej ¿a³oby
Szukaj¹ ustronia na ciche swe groby,
A smutek cieñ k³adzie na licu ich m³odem...
Powolnym i d³ugim wœród d¿d¿u korowodem
W dal id¹ na smutek i ¿ycie tu³acze,
A z oczu im ³zy lec¹... Rozpacz tak p³acze...
To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
D¿d¿u krople padaj¹ i t³uk¹ w me okno...
Jêk szklany... p³acz szklany... a szyby w mgle mokn¹
I œwiat³a szarego blask s¹czy siê senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
Ktoœ dziœ mnie opuœci³ w ten chmurny dzieñ s³otny...
Kto? Nie wiem...Ktoœ odszed³ i jestem samotny...
Ktoœ umar³... Kto? Pró¿no w pamiêci swej grzebiê...
Ktoœ drogi... wszak by³em na jakimœ pogrzebie...
Tak... Szczêœcie przyjœæ chcia³o, lecz mroków siê zlêk³o.
Ktoœ chcia³ mnie ukochaæ, lecz serce mu pêk³o,
Gdy pozna³, ¿e we mnie skrê roztliæ chce pró¿no...
Zmar³ nêdzarz, nim ludzie go wsparli ja³mu¿n¹...
Gdzieœ po¿ar spopieli³ zagrodê wieœniacz¹...
Spali³y siê dzieci... jak ludzie w kr¹g p³acz¹...
To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
D¿d¿u krople padaj¹ i t³uk¹ w me okno...
Jêk szklany... p³acz szklany... a szyby w mgle mokn¹
I œwiat³a szarego blask s¹czy siê senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Podziêkowanie
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli Szko³y Podstawowej, sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla
p. Piotra Dêbskiego za przekazanie krzewów ozdobnych do
parku szkolnego. Jednoczeœnie dziêkujemy p. Renacie Chudzik
za pomoc we w³aœciwym rozmieszczeniu krzewów na rabatce.
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Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua
Ojczyznê kocha siê nie dlatego, ¿e wielka, lecz dlatego, ¿e swoja
Polacy niezliczon¹ iloœæ razy dowiedli trafnoœci myœli
Seneki m³. - wielkiego filozofa greckiego, ¿yj¹cego w I wieku
nowej ery. Nie trzeba byæ historykiem, aby zdawaæ sobie
sprawê z tego, ile krwi wylanej w obronie
Ojczyzny wch³onê³a nasza ziemia. Ile
bezimiennych mogi³ poros³o traw¹...
Ojczyzno! Nie p³acz swych dzieci, co gin¹!
Niechaj krew p³ynie i ³zy niechaj p³yn¹,
Niechaj siê ziemi wstrz¹saj¹ krawêdzie,
Jest Bóg nad nami, wiêc i Polska bêdzie!
Gromy po gromach bij¹ w œwiat spróchnia³y,
Co z³e, jak w¹¿ siê rozpadnie w kawa³y,
A ka¿da kropla krwi polskiej wylana,
Nied³ugo w jad siê zmieni dla tyrana!
(Boles³aw Czerwiñski)
I jest Polska. Wolna i niepodleg³a od 11 listopada 1918 roku.
Przez ponad 100 lat niewoli, podczas której najeŸdŸcy
z premedytacj¹ têpili wszelkie przejawy polskoœci, nam
Polakom, uda³o siê zachowaæ wiarê w lepsze wolne jutro
i wolnoœæ tê wywalczyæ. Kosztowa³a ona wiele istnieñ
ludzkich, wiele ³ez, cierpieñ i bólu. Ale warto by³o. Dzieñ
11 listopada jest obecnie uroczyœcie obchodzony jako Œwiêto
Niepodleg³oœci, podczas którego szczególnie czcimy pamiêæ
tych wszystkich, którzy w tamtych ciê¿kich czasach niewoli

W XI sesji, obecnej kadencji Rady Gminy, w dniu 20
paŸdziernika uczestniczy³o 14 na 15 radnych. Debatowano
nad wieloma wa¿nymi sprawami dotycz¹cymi ¿ycia gminy,
najwa¿niejsze z nich przekazujemy w skrócie.
Oœwiadczenia do Urzêdu Skarbowego
Wójt Stanis³aw Go³êbiowski poinformowa³ Radê, ¿e
wszyscy radni i kierownicy podleg³ych jednostek
w ustawowym terminie z³o¿yli oœwiadczenia maj¹tkowe (ten
obowi¹zek wynika z ustawy). Nie stwierdzono w nich
nieprawdziwych danych. Jedynym b³êdem, wystêpuj¹cym
doœæ czêsto (nie tylko u nas) i wynikaj¹cym z nieczytelnego
sformu³owania w druku, by³ brak danych na temat dochodów
z tytu³u pracy zawodowej. Oœwiadczenia zosta³y przekazane
do Urzêdu Skarbowego celem ich analizy.
Remonty dróg
W ostatnim okresie na drogach gminnych przeprowadzono
wiele prac remontowych. Wykonane zosta³y one systemem
gospodarczym (zakupiono i nawieziono gruz), a dotyczy³y
odcinków dróg w: Chrz¹chówku, Opoce, Starej Wsi oraz
Po¿ogu (Bimbrówka i Garbusówka). Wykonano równie¿
rowy odwodnieniowe w Chrz¹chówku, Rudach, Starej Wsi,
Wronowie i Po¿ogu Nowym. We Wronowie przy udziale Woj.
Zarz¹du Dróg wykonano chodniki do przystanków
autobusowych, co podniesie stan bezpieczeñstwa
mieszkañców. M³ynki, za spraw¹ Powiatowego Zarz¹du
Dróg, zyska³y odcinek nowej nawierzchni drogi.
Pieni¹dze na kanalizacjê

stawiali Ojczyznê wy¿ej ni¿ w³asne ¿ycie. Ich ofiarnoœæ
i przelana krew daje nam dzisiaj poczucie godnoœci
narodowej, pozwala czerpaæ wzorce z obfitego i dziêki Nim
nie zaprzepaszczonego dziedzictwa
narodowego. Spo³eczeñstwo Gminy
Koñskowola tak¿e oddaje Im czeœæ. Wzorem
lat ubieg³ych, w tym dniu, uroczystoœci
rozpoczê³y siê od dziêkczynnej mszy w intencji
Ojczyzny w koœciele parafialnym. Brali w niej
udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
poczty sztandarowe OSP, orkiestra dêta. Na
wejœcie, cz³onek orkiestry p. Aleksander
Rodzik zaœpiewa³ piêkn¹, patriotyczn¹ pieœñ.
Wzruszaj¹c¹ homiliê, nawi¹zuj¹c¹ do tych
wielkich wydarzeñ historycznych, wyg³osi³ ks.
kan. Piotr Trela, a apel poleg³ych poprowadzi³
p. Henryk Bartuzi. Uroczystoœci by³y
kontynuowane w Gminnym Oœrodku Kultury. Tegoroczn¹
oprawê artystyczn¹ pt. „Polsko, nie jesteœ Ty ju¿ niewolnic¹”
przygotowali uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem
nauczycieli: Iwony Stefanek, Urszuli Paluch i Paw³a Pytlaka.
Referat okolicznoœciowy wyg³osi³ dyr. Gimnazjum, p. Robert
Polak. Na zakoñczenie wys³uchaliœmy koncertu orkiestry
dêtej.
E.P.

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska umorzy³ naszej
gminie czêœæ kredytu, ju¿ sp³aconego a zaci¹gniêtego w 1996
roku. Z tego tytu³u na konto gminy wp³ynie 141 tys. z³. Œrodki
te musz¹ byæ wykorzystane na ochronê œrodowiska, a takim
zadaniem jest budowa kanalizacji w Koñskowoli.
Nowi ³awnicy
Wraz z koñcem obecnego roku kalendarzowego up³ywa
kadencja ³awników s¹du rejonowego. Wyboru nowych
³awników dokonuj¹ rady gmin (najpóŸniej do koñca
paŸdziernika), a ich liczbê ustala kolegium s¹du. W przypadku
naszej gminy liczba ta wynosi 6, w tym czterech ³awników
s¹du rejonowego i dwóch do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy. £awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto: posiada
obywatelstwo polskie, jest nieskazitelnego charakteru,
ukoñczy³ 30 lat i nie przekroczy³ 65 lat, jest zatrudniony lub
zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
Tegoroczne wybory cieszy³y siê wiêkszym ni¿ zwykle
zainteresowaniem. Zg³oszono 19 kandydatów, wszyscy
spe³niali ustawowe wymogi. Uchwa³¹ Rady Gminy
Koñskowola z dnia 20 paŸdziernika, w wyniku tajnego
g³osowania zostali wybrani:
- ³awnikami S¹du Rejonowego w Pu³awach: AmbroziakWawer Ewa z Koñskowoli, Namiêta Barbara
z Koñskowoli, Szachtsznajder Maria z Po¿oga Nowego
i Wiejak Marian z Koñskowoli;
- ³awnikami S¹du Rejonowego w Pu³awach do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy: Baca Miros³awa
z Chrz¹chowa i Krasucki Jerzy z Koñskowoli.
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Sprzeda¿ dzia³ek
Mieszkañcy Koñskowoli przy ul. Rudzkiej (za dawn¹
zlewni¹ mleka), grodz¹c swoje posesje przygrodzili czêœæ
nieruchomoœci gruntowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy
Koñskowola. Celem uporz¹dkowania spraw
w³asnoœciowych, podjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ zbycia w trybie
bezprzetargowym tych nieruchomoœci na rzecz w³aœcicieli
dzia³ek przyleg³ych. Ich powierzchnia wynosi od 71 do 200
metrów kwadratowych, a wartoœæ od 680 do 1.341 z³.
W drodze uchwa³y przejêto nieodp³atnie na w³asnoœæ gminy
od Wspólnoty Gruntowej Wsi Koñskowola kilka
nieruchomoœci gruntowych o niewielkich powierzchniach.

Regulamin porz¹dku i czystoœci
Ochrona œrodowiska i dbanie o czystoœæ otoczenia to
obecnie jedno z priorytetowych zadañ stoj¹cych nie tylko
przed w³adzami samorz¹dowymi, ale równie¿ przed
obywatelami. Obowi¹zek ten nie zawsze jest prawid³owo
pojmowany, czego dowodem jest miêdzy innymi stan naszych
lasów, z których uczyniono œmietniska. Celem
uporz¹dkowania tych problemów, Rada Gminy uchwali³a
regulamin utrzymania porz¹dku i czystoœci na terenie gminy
Koñskowola, który obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli
nieruchomoœci, kierowników budów i wszystkich
korzystaj¹cych z terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy.
W regulaminie zawarto nastêpuj¹ce postanowienia:
Do obowi¹zków w³aœcicieli nieruchomoœci nale¿y:
- utrzymanie porz¹dku, czystoœci oraz nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego,
- niezw³oczne oczyszczanie ze œniegu, lodu i b³ota chodnika
i czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,
przez odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ
w ruchu pieszych lub pojazdów, ale zakazuje siê zgarniania
na jezdniê,
- podjêcie dzia³añ usuwaj¹cych lub co najmniej
ograniczaj¹cych œliskoœæ chodnika, a nastêpnie usuniêcie
piasku po ustaniu przyczyn jego zastosowania,
- usuwanie zanieczyszczeñ z chodnika i gromadzenie ich
w pojemnikach na odpady ,
- usuwanie sopli i nawisów œniegu z dachów i gzymsów
budynków,
- ustawianie koszy na œmieci i systematyczne ich opró¿nianie
przez w³aœcicieli nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
obiekty u¿ytecznoœci publicznej.
Zabrania siê:
- spalania odpadów na terenie ca³ej gminy, dopuszcza siê
spalanie pozosta³oœci roœlinnych z zachowaniem przepisów
p.po¿.,
- niszczenia roœlinnoœci na zieleñcach do u¿ytku publicznego,
- niszczenia elewacji budynków, ogrodzeñ i innych obiektów
dostêpnych publicznie, malowania hase³ i rysunków, a tak¿e
umieszczania na nich plakatów, reklam i og³oszeñ bez
zgody w³aœciciela obiektu,
- wypalania suchych traw na ³¹kach, nieu¿ytkach , rowach
i terenach od³ogowych,
- wypuszczania nieczystoœci ciek³ych do rowów, rzek
i kanalizacji deszczowej,
Mycie samochodów na posesjach mo¿e siê odbywaæ pod
warunkiem, ¿e œcieki nie bêd¹ odprowadzane bezpoœrednio do
cieków wodnych.
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Zasady usuwania odpadów komunalnych:
- drobne odpady komunalne powstaj¹ce na terenie
nieruchomoœci musz¹ byæ gromadzone w zamkniêtych
i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wy³¹cznie do
tego przeznaczonych, zakupionych lub wydzier¿awionych
przez w³aœciciela nieruchomoœci,
- odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu,
- sta³e odpady komunalne musz¹ byæ usuwane z terenu
nieruchomoœci periodycznie w terminach uzgodnionych
z firm¹ wywozow¹, na podstawie obowi¹zkowo zawartej
umowy na odbiór odpadów,
- nieczystoœci ciek³e, nie odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej b¹dŸ przydomowej oczyszczalni, musz¹ byæ
gromadzone w zbiornikach odpowiadaj¹cych przepisom
prawa budowlanego i usuwane w sposób nie powoduj¹cy
wyp³ywu zawartoœci na powierzchniê ziemi i do wód
podziemnych,
- powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady roœlinne
powinny byæ gromadzone oddzielnie,
- odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, nie mog¹ byæ
gromadzone w pojemnikach na odpady komunalne (zasady
postêpowania z nimi okreœlaj¹ odrêbne przepisy).
W³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do prowadzenia
selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów: szk³a, papieru
i tworzyw sztucznych. Dla potrzeb selektywnej zbiórki
odpadów stosuje siê pojemniki w kolorystyce: niebieski papier, bia³y - szk³o bia³e, zielony - szk³o kolorowe, ¿ó³ty tworzywa sztuczne. Te pojemniki udostêpnia nieodp³atnie
gmina, a ustawione s¹ w miejscach ogólnodostêpnych.
Obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t domowych:
- osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów i innych
zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania
w³aœciwej opieki nad nimi, w szczególnoœci nie
pozostawiania bez nadzoru oraz zabezpieczenia przed
wydostaniem siê zwierzêcia poza teren ogrodzony,
- zakazuje siê szczucia psów,
- dokonywanie szczepieñ ochronnych, w tym przeciwko
wœciekliŸnie, jest obowi¹zkiem w³aœciciela,
- w miejscach publicznych psy mog¹ byæ wyprowadzane
tylko na smyczy i w kagañcu, zwolnienie psa ze smyczy, ale
w kagañcu, dozwolone jest tylko w miejscach ma³o
uczêszczanych i pod warunkiem sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem,
- w³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych przez nie
w miejscach publicznych,
- wprowadzanie psów do piaskownic i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
zabawy dla dzieci jest zabronione.
Z przepisów koñcowych regulaminu wynika, ¿e w³aœciciele
nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do:
- udzielania informacji zwi¹zanych z wykonaniem
obowi¹zków okreœlonych regulaminem,
- umo¿liwienia wstêpu na teren posiad³oœci w celu kontroli
przestrzegania postanowieñ regulaminu, upowa¿nionym
pracownikom Urzêdu Gminy.
Bo¿enna Furtak
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Kto jest kim w Koñskowoli
Robert Julian Polak
z-ca dyrektora Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli ds. Gimnazjum

Lat 31. Magister historii, absolwent Wydzia³u Humanistycznego
UMCS w Lublinie. Przebieg pracy zawodowej: od 1 wrzeœnia
1996 r. nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Po¿ogu; od
1999 r. nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w Gimnazjum
w Koñskowoli; od wrzeœnia 2001 wicedyrektor Gimnazjum; od
wrzeœnia obecnego roku z-ca dyrektora Zespo³u Szkó³
w Koñskowoli ds. Gimnazjum. Stopieñ awansu zawodowego nauczyciel mianowany.
Panie dyrektorze, jak Pan ocenia warunki w nowym
budynku szko³y?
To, ¿e mo¿emy korzystaæ z nowego budynku jest
niew¹tpliwym luksusem. Mi³ym zaskoczeniem dla nas by³o
to, ¿e budynek zosta³ wykoñczony w tak szybkim tempie.
Obecnie pracujemy na jedn¹ zmianê. Dziêki temu, ¿e nie ma
koniecznoœci pracy do godz. 17 czy 18, mamy mo¿liwoœæ
organizowania zajêæ wyrównawczych i kó³ zainteresowañ.
Sale s¹ przestronne i bardziej funkcjonalne, dostosowane do
norm nie tylko polskich, ale równie¿ europejskich.
Nauczyciele maj¹ komfort pracy. Na dzieñ dzisiejszy nowy
budynek wykorzystywany jest na miarê mo¿liwoœci, nie
w pe³ni. W dalszym ci¹gu korzystamy z budynku starej szko³y.
Wszystkie zajêcia z wychowania fizycznego odbywaj¹ siê na
nowej sali gimnastycznej. Zajêcia z jêzyka polskiego,
matematyki, historii i geografii te¿ odbywaj¹ siê w nowym
budynku. Posiadamy najlepiej w regionie wyposa¿on¹
pracowniê jêzykow¹ z 20 stanowiskami indywidualnymi do
pracy na sprzêcie s³uchawkowo-mikrofonowym. Ze wzglêdu
na brak wyposa¿enia nie u¿ytkujemy pracowni
informatycznej, chemicznej, fizycznej i czêœciowo
biologicznej.
Czy jest nadzieja na kompletne wyposa¿enie
w najbli¿szym czasie?
Tak. Zgodnie z obietnicami z³o¿onymi na otwarciu szko³y
przez przedstawiciela MENiS p. Czes³awê Waligórê i pos³a
Jerzego Szymañskiego, pieni¹dze na wyposa¿enie ju¿
wp³ynê³y. Jest du¿a szansa na to, ¿e uda siê nam wyposa¿yæ
pracownie biologiczn¹, chemiczn¹ i fizyczn¹ jeszcze w tym
lub na pocz¹tku nastêpnego roku kalendarzowego. Natomiast,
jeœli chodzi o pracowniê internetow¹, to do 5 grudnia mamy
otrzymaæ sprzêt komputerowy z przydzia³u kuratoryjnego.
Dostaniemy 9 komputerów uczniowskich i jeden
nauczycielski. Nie do koñca nas to zadawala. Nasze potrzeby
s¹ trochê wy¿sze, sala jest przygotowana na 15 stanowisk
uczniowskich. W przysz³ym roku bêdziemy siê staraæ
doposa¿yæ tê pracowniê, aby wiêksza liczba uczniów mog³a
z niej korzystaæ.
Z pañskiej wypowiedzi wynika, ¿e w nastêpnym roku
szkolnym m³odzie¿ bêdzie mog³a uczyæ siê tylko w nowym
budynku. Czy liczba sal lekcyjnych jest wystarczaj¹ca?
Prawdopodobnie bêdziemy musieli jeszcze korzystaæ
z dwóch lub trzech sal w starym budynku, z tej prostej
przyczyny, ¿e liczba sal jest mniejsza od liczby klas. Obecnie
w gimnazjum uczy siê 311 uczniów w 13 oddzia³ach. Liczba

sal w nowym budynku zosta³a zaprojektowana na podstawie
symulacji urodzeñ w poszczególnych latach w zwi¹zku
z ni¿em demograficznym.
Wiadomo powszechnie, ¿e nie wszystkie dzieci
wybieraj¹ gimnazjum w Koñskowoli. Dlaczego?
Na dzieñ dzisiejszy, z danych otrzymanych z okolicznych
szkó³ wynika, ¿e liczba tych dzieci da³aby nam trzy klasy we
wszystkich rocznikach. Przyczyny s¹ ró¿ne. Kiedyœ
t³umaczono, ¿e powodem jest nauka na zmiany i ciasnota.
W tej chwili nie wiem, czym to siê t³umaczy. Chcia³bym
porozmawiaæ z tymi rodzicami. Czêœciowo jest to
spowodowane tym, ¿e rodzice zabieraj¹ ze sob¹ dzieci przy
okazji dojazdu do pracy. Rodzice uwa¿aj¹, ¿e dzieci bêd¹
mia³y ³atwiejszy start w szkole ponadgimnazjalnej, je¿eli
uczêszczaj¹ do zespo³u, w którym jest gimnazjum i liceum.
W tej chwili mamy takie warunki, ¿e mo¿emy konkurowaæ
z pu³awskimi gimnazjami. Bêdziemy dok³adaæ wszelkich
starañ, organizowaæ ró¿ne formy zajêæ i aktywizowaæ siebie
nawzajem jako nauczyciele, aby odsetek uczniów
ubywaj¹cych z naszego rejonu by³ jak najmniejszy.
Ostatnio zarzucano opiniê spo³eczn¹ informacjami
o wyj¹tkowo nagannych zachowaniach uczniów, równie¿
w stosunku do nauczycieli. Jaka jest m³odzie¿ naszego
gimnazjum?
Na dzieñ dzisiejszy wybryków, jakie by³y opisywane przez
media nie ma. Zdarzaj¹ siê oczywiœcie konflikty, ale s¹ one na
bie¿¹co rozwi¹zywane przez wychowawców z moj¹ i pani
pedagog pomoc¹. S¹ uczniowie sprawiaj¹cy k³opot, którzy
maj¹ zespó³ nadpobudliwoœci, s¹ agresywni. Nikt nie zg³asza³
wypadku agresji wobec nauczycieli. Generalnie wiêkszoœæ
uczniów nie sprawia k³opotów.
W ubieg³ym roku przeprowadzaliœmy badania na
spo¿ywanie narkotyków i palenie tytoniu. Jest to problem nie
t y l k o s z k o l n y, a l e i œ r o d o w i s k o w y. Z a n k i e t
przeprowadzonych przez pracownika Monaru we wszystkich
klasach jednoznacznie wynika³o, ¿e uczniowie wiedz¹ czym
s¹ narkotyki, a pewien procent z nich przyzna³, ¿e mia³ kontakt
z narkotykami. Na terenie szko³y nie stwierdziliœmy, ¿e
uczniowie bior¹ lub posiadaj¹ narkotyki. Utrzymujemy ca³y
czas kontakt z jednostk¹ antynarkotykow¹ w Pu³awach, która
w miarê potrzeb przyje¿d¿a i sprawdza, czy dany preparat
znaleziony u ucznia jest narkotykiem. Dotychczasowe alarmy
by³y fa³szywe. Wiêksze zagro¿enie jest ze strony alkoholu.
Mieliœmy ju¿ dwa przypadki (w ci¹gu 3 lat) uczniów
przy³apanych na piciu alkoholu po zajêciach. Uczniowie ci
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mieli kontakt z alkoholem znacznie wczeœniej.
Czy znane s¹ losy absolwentów gimnazjum?
Tak. Co roku prowadzimy tak¹ statystyk¹. Wiemy, gdzie
nasi uczniowie siê kszta³c¹ i czy w ogóle spe³niaj¹ obowi¹zek
nauki. Wiemy, ¿e generalnie wybieraj¹ szko³y w Pu³awach.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹, zarówno w ubieg³ym jak i w tym
roku, cieszy³y siê licea ogólnokszta³c¹ce, w drugim rzêdzie
technika i licea profilowane, w nastêpnej kolejnoœci
zawodówki. Wed³ug mojej wiedzy, w chwili obecnej tylko
jedna osoba nie realizuje obowi¹zku nauki. Bêdziemy musieli
interweniowaæ.
Plany i marzenia pana dyrektora?
Chcia³bym, aby ta szko³a by³a szko³¹ otwart¹. Marzy nam

siê organizowanie zawodów sportowych w grach
zespo³owych i na sali gimnastycznej. Apelujê równie¿ do
rodziców o w³¹czanie siê w ¿ycie szko³y i sta³y, spontaniczny
kontakt z nami, oraz wspólne tworzenie klimatu szko³y.
Chcia³bym wprowadziæ jeszcze w listopadzie lekcje otwarte
dla rodziców. Nauczycielom ¿yczê ci¹g³ej motywacji do
pracy, ci¹g³ego poszukiwania u siebie i uczniów tego, co
najbardziej wartoœciowe i doszukiwania siê pozytywów nawet
w z³ych, trudnych sytuacjach.

Szko³a Podstawowa w Koñskowoli, w ramach postawionych
przed sob¹ zadañ, wyst¹pi³a z inicjatyw¹ zapoznania
spo³ecznoœci lokalnej z instytucjami œwiadcz¹cymi pomoc
socjaln¹, psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i materialn¹,
dzia³aj¹cymi na terenie Gminy Koñskowola i nie tylko. Wiele
ludzi boryka siê z problemami wynikaj¹cymi z ubóstwa,
przemocy, uzale¿nienia od alkoholu czy narkotyków. Czêœæ
z nich czuje bezradnoœæ, nie wie gdzie i do kogo zwróciæ siê
o radê i wsparcie. Chcemy podpowiedzieæ w jakich
placówkach mo¿na szukaæ pomocy w przypadku pojawienia
siê takich problemów. Uwa¿amy, ¿e œwiadomoœæ ludzi co do
istnienia placówek „pomocowych” i wiedza na temat zakresu
œwiadczonych przez nie us³ug, pozwoli na obalenie wielu
mitów i wzbudzi motywacjê do korzystania z nich. Takie
nierozwi¹zane obecnie w rodzinie problemy, s¹ bardzo czêsto
przyczyn¹ trudnoœci szkolnych dzieci, agresji, zaburzeñ ich
zachowania i funkcjonowania w grupie. Istniej¹ce w domu
uzale¿nienie ojca lub matki, przekreœla wype³nianie jednego
z podstawowych zadañ rodziców - bycia dobrym przyk³adem
dla swojego dziecka.
Pierwsz¹ instytucj¹, któr¹ chcemy zaprezentowaæ jest
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Koñskowoli,
œwiadcz¹cy szeroko pojmowan¹ pomoc socjaln¹ dla
spo³ecznoœci Gminy Koñskowola. O rozmowê poprosi³yœmy
kierownika GOPS - p. Martê Kozak.

macierzyñstwa lub wielodzietnoœæ, bezrobocie,
niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a choroba, bezradnoœæ
w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania,
trudnoœæ w przystosowaniu do ¿ycia po opuszczeniu
zak³adu karnego, klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna.

Jakie warunki nale¿y spe³niæ, aby otrzymaæ pomoc
z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej?
Jeœli chodzi o szeroko rozumian¹ pomoc - to ka¿dy, kto
takiej pomocy w danej sytuacji wymaga. Natomiast, aby móc
otrzymaæ pomoc materialn¹ - nale¿y spe³niæ dwa podstawowe
warunki, a mianowicie:
1. Dochód rodziny nie mo¿e przekroczyæ okreœlonego ustaw¹
kryterium. Wynosi ono: dla osoby samotnie gospodaruj¹cej
- 461,00z³. netto, w rodzinach wieloosobowych - na
pierwsz¹ osobê w rodzinie - 418,00z³. na drug¹ i dalsze
w rodzinie powy¿ej 15 roku ¿ycia - 294,00z³.; na ka¿d¹
osobê poni¿ej 15 roku ¿ycia - 210,00z³.
2. W rodzinie musi wystêpowaæ dysfunkcja wymieniona
w ustawie: sieroctwo, bezdomnoœæ, potrzeba ochrony
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¯ycz¹c realizacji planów i marzeñ, dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

Jakiego rodzaju pomoc œwiadczy placówka?
Formy pomocy jakimi dysponuj¹ oœrodki pomocy
spo³ecznej mo¿na podzieliæ na cztery podstawowe grupy:
a) materialn¹,
b) us³ugow¹,
c)szeroko rozumian¹ pracê socjaln¹ (poradnictwo,
interwencjê socjaln¹, wsparcie, itp.),
d) niekonwencjonalne formy pomocy.
Jeœli chodzi o pomoc materialn¹ to œwiadczymy nastêpuj¹ce
rodzaje œwiadczeñ:
• zasi³ki sta³e dla matek rezygnuj¹cych z pracy w celu
wychowania dziecka niepe³nosprawnego,
• zasi³ki wyrównawcze dla osób niezdolnych do pracy
z powodu wieku lub inwalidztwa,
• do koñca wrzeœnia wyp³acaliœmy renty socjalne dla osób
niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powsta³ego
przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia (obecnie p³atnikiem tego
œwiadczenia jest ZUS),
• zasi³ki okresowe dla rodzin nie posiadaj¹cych
wystarczaj¹cych dochodów, g³ównie z powodu braku
mo¿liwoœci zatrudnienia lub choroby,
• zasi³ki gwarantowane dla bezrobotnych samotnie
wychowuj¹cych dziecko,
• zasi³ki celowe na zaspokojenie niezbêdnych potrzeb
bytowych (leczenia, opa³u, odzie¿y, op³acania pobytu
dziecka w placówce oœwiatowo-wychowawczej, pokrycia
straty w wyniku klêski ¿ywio³owej lub zdarzenia
losowego),
• pomoc rzeczow¹ w postaci odzie¿y, opa³u, posi³ków, leków,
schronienia,
• zasi³ki dla kobiet wychowuj¹cych dziecko do 4 miesi¹ca
¿ycia,
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• zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne na zasadach okreœlonych
odrêbn¹ ustaw¹.
Inn¹ formê pomocy stanowi¹ us³ugi opiekuñcze dla osób,
które z powodu wieku lub stanu zdrowia wymagaj¹ pomocy
osób drugich, a rodzina nie ma mo¿liwoœci jej zapewniæ.
Szczególnym rodzajem œwiadczeñ jest korzystanie z us³ug
w oœrodku wsparcia - Œrodowiskowym Domu Samopomocy.
Bardzo istotn¹ form¹ pomocy jest praca socjalna. Pomoc
materialna, rzeczowa - to doraŸne œwiadczenia nie
rozwi¹zuj¹ce problemu do koñca. Praca socjalna - to
dzia³alnoœæ zawodowa, której celem jest takie pokierowanie
rodzin¹, aby mog³a samodzielnie funkcjonowaæ
w œrodowisku. Trudno wymieniaæ formy pracy socjalnej,
poniewa¿ stanowi ona ca³y zespó³ dzia³añ indywidualnie
dostosowanej do ka¿dej osoby. W ostatnim okresie oœrodek
nasz zaczyna stosowaæ inne, nie tradycyjne, formy pracy ze
œrodowiskiem.
Ile osób korzysta z opieki Oœrodka Pomocy Spo³ecznej?
Wed³ug danych statystycznych za 2002 r. z pomocy
materialnej skorzysta³o 301 rodzin licz¹cych 1.098 osób, co
stanowi 12% ludnoœci gminy. Nie rejestrujemy natomiast
liczby osób korzystaj¹cych z poradnictwa i wsparcia, miêdzy
innymi dlatego, ¿e niektórzy zg³aszaj¹cy siê o pomoc chc¹
zachowaæ anonimowoœæ. Na realizacjê œwiadczeñ
materialnych posiadamy w roku bie¿¹cym œrodki
w wysokoœci 311.918,00z³. z gminy i 899.790,00z³. z bud¿etu
Wojewody.
Z jakimi instytucjami pracuje Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej i jakie wœród nich miejsce zajmuje szko³a?
Praktycznie wspó³pracujemy ze wszystkimi instytucjami,
jakie znajduj¹ siê na terenie gminy, a tak¿e z s¹dami, Policj¹,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szpitalami oraz
innymi instytucjami i organizacjami spo³ecznymi. Wœród nich
szko³a zajmuje powa¿ne miejsce, z tego wzglêdu, ¿e rodziny
z dzieæmi stanowi¹ znaczny odsetek naszych klientów. To
w³aœnie na dzieci skoncentrowana jest nasza pomoc. Na
przyk³ad: w roku bie¿¹cym na do¿ywianie dzieci
przeznaczyliœmy œrodki w wysokoœci 49.100,00z³. (Z tej
formy korzysta ponad 200 dzieci).
Z jakimi problemami spotykaj¹ siê najczêœciej pracownicy
OPS i jakie s¹ oczekiwania przychodz¹cych ludzi?
Myœlê, ¿e problemy w naszym oœrodku s¹ podobne jak
w innych placówkach tego typu i maj¹ zwi¹zek z przemianami
ustrojowymi, a wiêc bêdzie to pog³êbiaj¹ce siê stale ubóstwo,
brak pracy, wzrost niektórych patologii, nieumiejêtnoœæ
przystosowania siê do nowych warunków ustrojowych,
wyuczona bezradnoœæ, dziedziczenie biedy, a tak¿e
uzale¿nienie siê od pomocy spo³ecznej. S¹ równie¿ grupy
problemów dotycz¹ce konkretnych klientów, które s¹ bardzo
trudne do rozwi¹zania. Zaliczyæ mo¿na do nich sprawy rodzin
z problemem alkoholowym, z chorobami psychicznymi,
z konfliktami rodzinnymi, z przemoc¹. Takich spraw nie da siê
za³atwiæ z dnia na dzieñ. Rozwi¹zywanie tego typu
problemów ci¹gnie siê latami i wymaga wspó³pracy wielu
instytucji. Czynnikiem utrudniaj¹cym pracê s¹ ci¹g³e

nowelizacje przepisów prawnych. Zmuszaj¹ one
pracowników do koncentrowania siê na aspektach formalnoprawnych, a nie merytorycznych dzia³alnoœci. Z t¹ kwesti¹
wi¹¿e siê tak¿e biurokratyzacja, która stawia pracownika
bardziej w roli urzêdnika, a nie pracownika œrodowiskowego.
Natomiast, jeœli chodzi o oczekiwania klientów - to znaczna
czêœæ oczekuje g³ównie pomocy materialnej, ale obserwujemy
zwiêkszaj¹c¹ siê z roku na rok liczbê osób, które zg³aszaj¹ siê
po poradê, wsparcie, czy pomoc w rozwi¹zaniu ró¿nych
problemów ¿yciowych. Cieszy nas to, ¿e oœrodki pomocy
spo³ecznej przestaj¹ byæ uto¿samiane wy³¹cznie
z rozdawnictwem œwiadczeñ materialnych, i ¿e co raz czêœciej
traktuje siê nas jako instytucjê, która pomo¿e rozwi¹zaæ ka¿dy
problem.
Jakie s¹ ¿yczenia na przysz³oœæ, szczególnie w kontekœcie
przygotowywanych przez Sejm zmian dotycz¹cych
pomocy spo³ecznej?
Chcielibyœmy, aby wzros³a ranga pracownika socjalnego,
abyœmy byli równoprawnymi partnerami w placówkach,
z którymi wspó³pracujemy. Chcielibyœmy, aby ubóstwo
przesta³o byæ g³ównym problemem naszych klientów. Wtedy
moglibyœmy bardziej zaj¹æ siê ludŸmi, którzy potrzebuj¹
wsparcia, a nie pieniêdzy. Etyka zawodu pracownika
socjalnego mówi, ¿e wtedy nasza rola jest spe³niona, kiedy
podopieczny zapomni, ¿e mu pomagano. Oby takich osób
by³o coraz wiêcej. A dla nas - pomagaj¹cych - niech mottem
bêd¹ s³owa Seneki, ¿e „nagrod¹ za dobry czyn jest ju¿ to, ¿e
mo¿na go by³o spe³niæ”.
Pomoc spo³eczna stoi przed kolejn¹ reform¹.
Wprowadzenie systemu œwiadczeñ rodzinnych i przekazanie
ich do realizacji samorz¹dom ma na celu odci¹¿enie OPS.
Przestan¹ one byæ biurami wyp³at œwiadczeñ, po to by móc
zaj¹æ siê profesjonaln¹ prac¹ socjaln¹ z jednostk¹ i rodzin¹,
a tak¿e œrodowiskiem lokalnym. Moim zdaniem przejêcie
przez samorz¹d samej dystrybucji œwiadczeñ na pewno nie
przyczyni siê do zmniejszenia liczby klientów. Nadal
pozostan¹ u nas ze swoimi problemami, które bêdziemy
musieli rozwi¹zywaæ.
Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczymy spe³nienia tych pragnieñ.
El¿bieta D³ugosz i El¿bieta Pytka

Pracownicy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej: od lewej na dole:
Urszula Wiejak, Maria Kozak, Tadeusz Salamandra, Józefa £uszczyñska,
Marta Kozak, Wies³awa Chabora, Aneta Wiœniewska, Krzysztof Bartuzi;
u góry: Iwona Stochmal, Andrzej Pacek, S³awomir Kula.
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ŒWIÊTA FAUSTYNA
Dzieñ 12 paŸdziernika 2003r., na trwa³e zapisa³ siê
w dziejach kaplicy w Po¿ogu i samej miejscowoœci Po¿óg.
W tym dniu do miejscowej kaplicy (jako jedynej w œwiecie
kaplicy!) z krakowskich £agiewnik, z Klasztoru Sióstr Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia, zosta³y sprowadzone na sta³e relikwie
œwiêtej Siostry Faustyny Kowalskiej. Zamys³ zdobycia tej
cennej œwiêtoœci zrodzi³ siê panu Stanis³awowi Æwikle
w styczniu tego roku, po wizycie braci misjonarzy z Nowej
Gwinei. Proces za³atwiania spraw formalnych trwa³ kilka
miesiêcy i zakoñczy³ siê sukcesem. O refleksje na ten temat
poprosiliœmy samego pomys³odawcê i g³ównego realizatora
sprowadzenia relikwii.
W kaplicy w Po¿ogu rozwija siê
kult Chrystusa Mi³osiernego
i nabo¿eñstwo do Bo¿ego
Mi³osierdzia w formie przekazanej
przez Siostrê Faustynê Kowalsk¹,
którego by³a gorliw¹ krzewicielk¹ st¹d sprowadzenie relikwii
œw. Faustyny.
Samo przekazanie relikwii
(od³amek koœci) naszej wspólnocie
nast¹pi³o w Krakowie-£agiewnikach
podczas specjalnej uroczystoœci
w dniu 30 lipca br., w miejscu gdzie
¿y³a i umar³a. Œwiadkami tego
wydarzenia by³a 40 osobowa grupa
pielgrzymów, która uda³a siê do
Krakowa celem odbioru relikwii
i uczczenia œw. Stanis³awa w 750
rocznicê jego kanonizacji.
Relikwie do kaplicy w Po¿ogu
procesjonalnie wniós³ ks. Tadeusz
Pajurek - g³ówny celebrans Mszy
œ w. , a p r z e p i ê k n e k a z a n i e
o pos³annictwie œw. Siostry Faustyny
wyg³osi³ proboszcz naszej parafii,
ks. kanonik Piotr Trela. Po Mszy œw.
odby³o siê nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego, a nastêpnie
wszyscy uczestnicy oddali czeœæ œw. Siostrze Faustynie przez
uca³owanie relikwii. Jej relikwie spoczê³y obok obrazu
zakupionego przez pielgrzymów, przedstawiaj¹cego
œw. Faustynê, a namalowanego przez siostry zakonne. W ten
sposób kaplica i wieœ Po¿óg otrzyma³y nowego patrona
i orêdownika przed Bogiem. Siostra Faustyna, jak powiedzia³
sam Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, jest darem Boga i Koœcio³a na
nowe, trzecie tysi¹clecie.
Przysz³a na œwiat 25 sierpnia 1905 roku w biednej rodzinie
ch³opskiej we wsi G³ogowiec (woj. ³ódzkie). Na chrzcie
œw. otrzyma³a imiê Helena. Jej ojciec - cz³owiek pobo¿ny
i pracowity - wymaga³ od dzieci sumiennego spe³niania
obowi¹zków. Matka by³a osob¹ wra¿liw¹, uczuciow¹,
³agodn¹, wyrozumia³¹. W takiej atmosferze domu rodzinnego
wzrasta³a przysz³a œwiêta. W dziewi¹tym roku ¿ycia

8

przyst¹pi³a do pierwszej spowiedzi i Komunii œw. Kiedy po tej
uroczystoœci wraca³a do domu, œwiadoma obecnoœci Pana
Jezusa w swym sercu, zapytana przez s¹siadkê: „Dlaczego nie
idziesz teraz z dziewczynkami?” - odpowiedzia³a : „Ja idê
z Panem Jezusem". Wœród rodzeñstwa wyró¿nia³a siê nie
tylko pobo¿noœci¹, ale tak¿e pracowitoœci¹, pos³uszeñstwem,
wielk¹ wra¿liwoœci¹ na ludzk¹ biedê. Do szko³y chodzi³a
tylko 3 lata. Jako m³oda dziewczyna musia³a pracowaæ, aby
zarobiæ na siebie i pomóc licznemu rodzeñstwu. Kiedy
us³ysza³a g³os powo³ania do klasztoru, nie uzyska³a zgody
rodziców. By³a im potrzebna w utrzymaniu rodziny. Pewnego
dnia 1924 roku wybra³a siê z dziewczynami na zabawê,
podczas której mia³a wizjê. Pan
Jezus powiedzia³ do niej: „Dok¹d
ciê cierpieæ bêdê i dok¹d mnie
zwodziæ bêdziesz?”. Wstrz¹œniêta,
opuœci³a towarzystwo i posz³a do
najbli¿szego koœcio³a - ³ódzkiej
katedry. Le¿¹c krzy¿em przed
Najœwiêtszym Sakramentem
prosi³a Pana Jezusa, aby da³ jej
znak, co ma czyniæ dalej.
W odpowiedzi us³ysza³a: „JedŸ
natychmiast do Warszawy, tam
wst¹pisz do klasztoru”.
Dziewiêtnastoletnia Helena
zg³osi³a siê niezw³ocznie u sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Nie
zosta³a jednak przyjêta. Musia³a
zarobiæ wczeœniej na w³asn¹
wyprawê. 1 sierpnia 1925 r.
ponownie zapuka³a do Domu
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej
Mi³osierdzia przy ul. ¯ytniej
w Warszawie, gdzie rozpoczê³a
postulat. Mia³a wówczas 20 lat. Po
odbyciu nowicjatu w Krakowie
(1926 -1928) z³o¿y³a œluby
czasowe, a 1 czerwca 1933 r. wieczyste. W ¿yciu zakonnym
pe³ni³a ró¿ne funkcje pracuj¹c w piekarni, w kuchni i na furcie
w wielu klasztorach Zgromadzenia (Warszawa, P³ock, Wilno,
Kraków). Swoje prze¿ycia duchowe i liczne wizje, na proœbê
spowiednika ks. Micha³a Sopoæko, siostra Faustyna spisa³a
w „Dzienniczku”. Jest to pierwsze polskie dzie³o mistyczne,
wydane po raz pierwszy w 1981 r.
Tej prostej, niewykszta³conej, ale mê¿nej i bezgranicznie
ufaj¹cej Bogu zakonnicy, powierzy³ Pan Jezus w licznych
wizjach wielk¹ misjê i orêdzie mi³osierdzia skierowane do
ca³ego œwiata. „Wysy³am ciebie - powiedzia³ w jednej z nich do ca³ej ludzkoœci z moim mi³osierdziem. Nie chcê karaæ
zbola³ej ludzkoœci, ale pragnê j¹ uleczyæ przytulaj¹c do swego
mi³osiernego serca . Wybra³em ciê na urz¹d sekretarki mojego
mi³osierdzia w tym i przysz³ym ¿yciu, abyœ dawa³a duszom
poznaæ moje wielkie mi³osierdzie i zachêca³a je do ufnoœci
w przepaœæ mojego mi³osierdzia”.
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WŒRÓD NAS
22.II.1931 roku w celi p³ockiego klasztoru Siostra Faustyna
mia³a kolejne widzenie, o którym napisa³a: „Ujrza³am Pana
Jezusa ubranego w bia³¹ szatê. Jedna rêka wzniesiona do
b³ogos³awieñstwa, a druga dotyka³a szaty na piersiach,
z uchylenia szaty wychodzi³y dwa promienie czerwony
i blady. Po chwili powiedzia³ mi Jezus: wymaluj obraz wed³ug
rysunku, który widzisz z podpisem Jezu ufam Tobie. Chcê,
aby ten obraz by³ uroczyœcie poœwiêcony w pierwsz¹ niedzielê
po Wielkanocy, ta niedziela ma byæ Œwiêtem Mi³osierdzia.”
Obraz zosta³ namalowany pod kierunkiem Siostry Faustyny
w 1934 r.
13 i 14.IX.1935 w Krakowie Pan Jezus podyktowa³ Siostrze
Faustynie modlitwê - Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia,
o której powiedzia³ „Chocia¿by by³ opornik
najzatwardzialszy, je¿eli raz tylko odmówi koronkê dost¹pi
³aski nieskoñczonego mi³osierdzia mojego.

W paŸdzierniku 1937 roku w Krakowie, poleci³ Pan Jezus
poprzez Siostrê Faustynê czciæ godzinê Jego œmierci,
powiedzia³ wówczas: „Ile razy us³yszysz jak zegar bije
godzinê trzeci¹, módl siê ³¹cz¹c siê z moj¹ mêk¹, z moim
cierpieniem. Nie odmówiê w tej godzinie niczego, o co mnie
z ufnoœci¹ prosiæ bêd¹ przez mêkê moj¹”.
Siostra Faustyna odesz³a do wiecznoœci 5 paŸdziernika 1938
roku w Krakowie- £agiewnikach, w 33 roku ¿ycia. Jej pogrzeb
odby³ siê 7.X. 1938 roku, bez udzia³u rodziny, w obecnoœci
kap³ana i sióstr zakonnych ze Zgromadzenia, w którym ¿y³a.
Przed œmierci¹ powiedzia³a, ¿e jej pos³annictwo nie skoñczy
siê z chwil¹ odejœcia, lecz dopiero siê zacznie. To proroctwo
spe³nia siê na naszych oczach. Jest najpopularniejsz¹ Œwiêt¹
w naszych czasach, ze wzglêdu na przyjmowane Orêdzie
Jezusa Mi³osiernego. Beatyfikacja Siostry Faustyny odby³a
siê w Rzymie 18 kwietnia 1993 roku, a kanonizacja
30 kwietnia, w Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego,
w Jubileuszowym Roku 2000. Pan Jezus prosi³ Siostrê
Faustynê, a przez Ni¹ ka¿dego z nas: "B¹dŸ zawsze
mi³osierna, jako ja jestem mi³osierny. Kochaj wszystkich
z mi³oœci ku mnie. Mi³osierdzie masz okazywaæ zawsze
i wszêdzie bliŸnim. Je¿eli dusza nie czyni mi³osierdzia nie
dost¹pi mi³osierdzia mojego w dzieñ s¹du”.
Siostro Faustyno, dobrze, ¿e jesteœ z nami w Po¿ogu. Wiem,
¿e sama tego chcia³aœ, wiêc dzia³aj poœród nas. Œwiêci maj¹
swoje sposoby. ProwadŸ nas Œwiêta Faustyno do Ojczyzny
Niebieskiej i orêduj za nami u Boga.
Chcia³bym t¹ drog¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy
wspierali mnie i pomagali przy za³atwianiu niezbêdnych
formalnoœci dla uzyskania relikwii œw. Siostry Faustyny
Kowalskiej, a przede wszystkim ojcu Miros³awowi
Kotowskiemu i kustoszowi relikwii- siostrze Ignacji oraz
ca³emu zgromadzeniu Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
w Krakowie- £agiewnikach, które wyrazi³y zgodê na wydanie
czêœci relikwii do kaplicy NMP Królowej Polski w Po¿ogu.
Stanis³aw Æwik³a

Srebrny relikwiarz z od³amkiem koœci œw. Faustyny (w centrum kwiatka
umieszczonego w z³otym, przeszklonym pojemniczku) z wyt³oczonymi
napisami:
- bezpoœrednio nad relikwi¹ s³owa Chrystusa: Nie zazna ludzkoœæ spokoju,
dopóki nie zwróci siê do Ÿród³a Mi³osierdzia Bo¿ego.
- pod relikwi¹: œw. S. M. Faustyna Kowalska 1905-1938 Zgromadzenie
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia,
- na stopce relikwiarza widnieje herb Zgromadzenia
- na tylnej œciance relikwiarza: beatyfikowana 18.IV 1993; kanonizowana
30.IV. 2000 przez papie¿a Jana Paw³a II w Rzymie; herb papieski i napis:
TOTUS TUUS.

Grupa pielgrzymów z Po¿oga na uroczystoœci przekazania relikwii. Na
pierwszym planie Stanis³aw Æwik³a z relikwiarzem i siostra Ignacja.
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Pielgrzymie, zwolnij, zatrzymaj siê, podnieœ w górê g³owê
i zastanów siê nad zacytowanym w tytule fragmentem wiersza
umieszczonego na tarczy zegara w koœciele parafialnym,
w miejscu urodzenia jednego z najwiêkszych Polaków - Ojca
Œwiêtego, Jana Paw³a II. Uœwiadamia on przemijanie i przejœcie
do innej krainy oraz nawi¹zuje do miejsca wiecznego
spoczynku - cmentarza.
Cmentarz polski to miejsce nieustannej modlitwy za dusze
bliskich i obcych. Za „nadzwyczajnych” i zwyczajnych
Polaków. To wed³ug s³ów C.K. Norwida, miejsce wielkiego
patriotyzmu i umi³owania Ojczyzny. Cmentarz to przestrzeñ
otoczona murem, zmuszaj¹ca ka¿dego myœl¹cego cz³owieka do
zastanowienia siê nad w³asnym
stosunkiem do ¿ycia i œmierci. Miejsce
wiecznego spoczynku, miejsce ciszy,
spokoju, skupienia, szacunku,
refleksji i zadumy nad
dotychczasowym ¿yciem
i postêpowaniem. Ka¿dy cmentarz to
oddzielny zabytek architektoniczny,
a zarazem wielki noœnik informacji,
œwiadcz¹cy o gustach ludzi zarówno
nam wspó³czesnych jak i tych, którzy
umarli przed wiekami. Wiêkszoœæ
cmentarzy w naszej OjczyŸnie cechuje
wieloetnicznoœæ i wielokulturowoœæ.
Na prze³omie XVIII i XIX w.,
wytworzy³a siê nowa sytuacja
kulturowa na ziemiach polskich,
zwi¹zana z istotn¹ zmian¹ w sposobie
reagowania na œmieræ. Nast¹pi³o
przejœcie od koncepcji œmierci
oswojonej do idei „œmierci drugiego”.
Od czasów Napoleona wprowadzono
zwyczaj, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien
mieæ swój w³asny grób. W XIX w.
w³adze carskie w Królestwie Polskim
wyda³y zakaz, ze wzglêdów
epidemiologicznych, pochówku
zmar³ych w obrêbie koœcio³a.
Nast¹pi³y masowe ekshumacje, przenoszono szcz¹tki zmar³ych,
a tylko dla zas³u¿onych wstawiano tablice w murach koœcio³a.
Odst¹piono wówczas od zasady: „im bli¿ej koœcio³a tym bli¿ej
Boga”, istniej¹cej przez d³ugie wieki chrzeœcijañstwa.
Pozosta³oœci¹ po dawnych cmentarzach przykoœcielnych s¹
wisz¹ce epitafia w wielu polskich koœcio³ach. Nowo powstaj¹ce
cmentarze ze wzglêdów sanitarnych, zak³adano poza miastem,
przy drodze wylotowej. Przyk³adem tego zjawiska mo¿e byæ
pu³awski cmentarz we W³ostowicach. Na pocz¹tku XIX w.
cmentarze upodobni³y siê do piêknych parków
klasycystycznych, w którym idea „memento mori” zosta³a silnie
zaakcentowana.
W zwi¹zku z powstaniem cmentarzy pozamiejskich, grób
ka¿dego cz³owieka móg³ byæ ozdobiony pomnikiem
i odpowiedni¹ inskrypcj¹, o czym wczeœniej, na ciasnych
cmentarzach przykoœcielnych, nie mog³o byæ mowy. Dlatego
te¿ nagrobki, budowane w stylu neoklasycystycznym, wyra¿a³y
symbolikê, która mia³a dotrzeæ do ¿yj¹cych. Pod jej wp³ywem
cz³owiek powinien staæ siê lepszym, zmieniæ swoje nastawienie
do ¿ycia. Na cmentarzach - „parkach” sadzono symboliczne
drzewa i krzewy. I tak p³acz¹ca wierzba i brzoza to element
wielkiej rozpaczy. Roœlinnoœci¹ symboliczn¹ by³y te¿ bluszcze,
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iglaki i pn¹cza symbolizuj¹ce wieczne ¿ycie. Od pocz¹tku XIX
w. pojawiaj¹ siê na nagrobkach znaki w postaci pojedynczych
liter lub rzeŸb o charakterystycznym wydŸwiêku. Znak
w postaci symbolicznych liter D.O.M. oznacza³: „Bogu
Najwy¿szemu Duszê Polecam”. Nagrobek przedstawiaj¹cy
czaszkê ludzk¹ oplecion¹ wê¿em - „¯y³em, by³em grzeszny”.
Bardzo wymownym nagrobkiem jest nagrobek przedstawiony
w postaci przeciêtego pnia - m³ode ¿ycie przerwa³a tragiczna
œmieræ. Dwie pochodnie: jedna p³on¹ca, druga zgaszona oznaczaj¹ ¿ycie i œmieræ ka¿dego cz³owieka. Gdy ujrzysz ³ódŸ
p³yn¹c¹ przez morze, odczytaj- trudne musia³o byæ ¿ycie tego
cz³owieka. Bardzo wymowne s¹ rzeŸby na cmentarzach
¿ydowskich wykonane na macewach
ustawionych w nogach zmar³ego.
Gdy ujrzymy rzeŸbê na macewie
przedstawiaj¹c¹ dwie d³onie
wyci¹gniête w górê, w geœcie
b³ogos³awieñstwa, znaczy to, ¿e s¹ tu
pochowani przedstawiciele rodu
kap³añskiego - Lewiego, rzeŸba
w postaci otwartej ksiêgi pochowany uczony w piœmie, rzeŸba
w postaci d³oni rzucaj¹cej monetê oznacza cz³owieka dobrodusznego,
filantropa wspomagaj¹cego innych,
natomiast rzeŸby w postaci wilka,
jelenia, s¹ odpowiednikami imion
cz³owieka. W po³owie XIX w.
zaczê³a tworzyæ siê moda na
umieszczanie wierszy na grobach.
Dba³oœæ o dobór œrodków
artystycznego wyrazu - wierszowana
epigrafika, œwiadczy nie tylko
o odleg³ej tradycji siêgaj¹cej
staro¿ytnoœci, ale wci¹¿ ¿ywej
koncepcji o oœwieceniowym
rodowodzie. W miarê jej utrwalania
siê i wzrostu, wierszowane epitafia
poczê³y zatracaæ charakter dzie³
indywidualnych, niepowtarzalnych.
Mówi¹c inaczej, oko³o lat 1840-1850 zacz¹³ siê kszta³towaæ
"wewn¹trzcmentarny" obieg tekstów zwi¹zanych
z powtarzaniem na ró¿nych grobach pewnych atrakcyjnych
wierszy. Tekst literacki odznacza³ siê nierzadko wyszukanym
piêknem, czego przyk³adem mo¿e byæ nagrobkowy wiersz
Szczêsnego Potockiego, pióra Dyzmy BoriczyTomaszewskiego:
M³odoœæ, zdrowie, uroda przy ogromnym mieniu
Wszystko, czym cz³owiek szczêœliwy siê mieni³
Utraci³eœ, o Szczêsny, w jednym okamgnieniu
Boœ dar Nieba nie tak, jak przysta³o, ceni³
Chcia³em kwiat na grobowiec rzuciæ twemu cieniu,
Ale kwiat nagle znikn¹³ i w ³zê siê przemieni³.
By³o to dowodem i przejawem kszta³towania siê odrêbnej
subkultury cmentarnej, a zarazem przejawem przemian
zachodz¹cych w tego typu literaturze. Stopniowo zaczê³a siê ona
przybli¿aæ do literatury popularnej, któr¹ reprezentowali w tym
czasie Zygmunt Krasiñski i Teofil Lenartowicz. Wiersze
nagrobne spe³nia³y te same funkcje, jakie zlecane by³y
staropolskim inskrypcjom nagrobkowym: podkreœla³y rangê
zmar³ego i jego rodu, charakteryzowa³y ich oddanie dla
spo³eczeñstwa i si³ê indywidualnoœci. Sta³o siê to pewnego
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rodzaju tradycj¹. W okresie neoklasycyzmu, nast¹pi³a
romantyczna fascynacja problematyk¹ œmierci, grobu i ¿ycia
pozagrobowego. Zrozumienie tego zagadnienia uœwiadomi
nam, dlaczego literatura cmentarna mog³a byæ tworzona przez
poetów wybitnych, a jednoczeœnie stawa³a siê zjawiskiem
o coraz szerszym zasiêgu.
Na pierwszym grobie, na nagrobku, jaki postawiony zosta³
w 1803 r. na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie (pierwszy
pozamiejski cmentarz Krakowa), znalaz³ siê nastêpuj¹cy
wiersz:
Pod œmiertelnym g³azem, który j¹ okrywa
Z Lubowickich Burska ¿ona spoczywa
Pierwsza z obywatelek w dziewiêtnastym roku
Zaleg³a to miejsce z istoty wyroku
Mi³oœci ku rodzicom, cnota nie zarobkiem
Te s¹ Bursikowej wieczystym nagrobkiem
Przechodniu wznieœ mod³y do istoty tronu
Tej duszy umieœci w gronie swych Syonu
Prosi usilnie, ¿ebrze, racz daæ Bo¿e Panie
Apolonii duszy wieczne spoczywanie
Umar³a dnia 15 stycznia 1803 r.
Ju¿ od pocz¹tku XIX w. - acz zrazu nieœmia³o i w niezbyt
wielu przejawach, kszta³towaæ siê poczê³a mieszczañska
i ludowa subkultura cmentarna,
zapo¿yczaj¹ca uznane wzorce,
ale rz¹dz¹ca siê w³asnymi
konwencjami estetycznymi.
Wprowadzi³a ona na cmentarz
wiersze nawi¹zuj¹ce do
tradycyjnie uznanych wartoœci
literackich, ale wykonane „po
swojemu” i czêsto artystycznie
s ³ a b i u t k i e . Te j l u d o w e j
i mieszczañskiej epigrafice,
niewiele do tej pory poœwiêcano
uwagi -ci¹gle nie potrafimy
powiedzieæ nic ponad to, ¿e
istnia³a i by³a dzie³em
tradycyjnej poezji ludowej.
Cmentarna subkultura
wytworzona g³ównie przez
mieszczañstwo, opanowa³a
cmentarze ju¿ u schy³ku XIX w.
i przejê³a dla swoich potrzeb
tak¿e wzorce „wysokiej” literatury, adaptuj¹c je i oswajaj¹c.
St¹d ca³y szereg dzisiejszych stereotypowych formu³ wierszy
nagrobnych wywodzi siê z wczeœniejszej twórczoœci
reprezentuj¹cej literaturê „wysok¹”. I tak na przyk³ad
umieszczony na grobie dziecka na wileñskim cmentarzu na
Rossie czterowiersz, którego zapis zdradza lokalne cechy
jêzykowe, wywodzi siê wyraŸnie od znanych s³ów poematu
Juliusza S³owackiego pt. „W Szwajcarii”
B³ysnê³aœ jako o szczêœciu
Urojenie z³ote I zgas³aœ by zostawiæ
£zy, Ból i Têsknotê
Wilno, Rossa, 1941 r.
Parafraza tego utworu cieszy siê niema³¹ popularnoœci¹,
mo¿na j¹ przeczytaæ na nagrobkach licznych cmentarzy naszej
Ojczyzny. Pierwowzory literackie nie zawsze s¹ ³atwo
rozpoznawalne, tak te¿ jest w wypadku „Trenów”
J. Kochanowskiego. Podkreœliæ natomiast warto, ¿e adaptacja
literatury „wysokiej” jest zwyczajowym prawem cmentarnej

subkultury. Utrat¹ autorstwa p³ac¹ za zdobycie popularnoœci
J. Kochanowski, F. Karpiñski, A. Asnyk, M. Konopnicka,
E. S³oñski, W. Broniewski, K. I. Ga³czyñski, K. Baczyñski,
K. Ujejski, M. Ba³oz-Antoniewicz. Bodaj najwiêksz¹ osobliw¹
karierê cmentarn¹ zrobi³y w Polsce s³owa Jana Nepomucena
Kamiñskiego i F. Karpiñskiego. Ich teksty wesz³y g³êboko do
cmentarnej subkultury, uleg³y ca³kowitej anonimizacji (tzn.
brak nazwiska autora pod przytoczonym tekstem). Przy
przenoszeniu zjawisk kultury wysokiej do cmentarnej
subkultury, nie mo¿na lekcewa¿yæ roli obrzêdów pogrzebowych
i pieœni w tym czasie œpiewanych. Czêsto pojawiaj¹ siê na
grobach sparafrazowane fragmenty pieœni pt. „Pogrzebmy¿ to
cia³o w grobie” - F. Karpiñskiego. Za jej poœrednictwem, idea
„memento mori” zosta³a silnie zaakcentowana. Jedn¹
z najczêstszych na polskich cmentarzach stereotypowych
formu³, jest przyk³ad starej ³aciñskiej sentencji nagrobnej,
wystêpuj¹cej w ró¿nych wariantach w ca³ej Polsce:
Czym my byliœmy - wy jesteœcie
Czym my jesteœmy - wy bêdziecie
Umieszczanie wierszy na grobach jest zjawiskiem nie tylko
¿ywotnym, ale wyraŸnie narastaj¹cym. Trzeba w nim widzieæ
jeden z fenomenów wspó³czesnej kultury dziedzictwa
narodowego, nie zapominaj¹c o jego zwi¹zkach z tradycj¹, które
choæ nie zawsze ³atwo
dostrzegane, s¹ jednak bardzo
silne. Ogólnie mo¿na
stwierdziæ, ¿e literatura
cmentarna uzewnêtrznia
czasem pewne rysy
psychologiczne obrazu ¿a³oby,
pozostaje œwiadectwem prób
wyra¿enia wspó³czesnej
indywidualnoœci zmar³ego, jak
równie¿ g³êbi i prawdziwoœci
¿alu prze¿ywanego przez
rodzinê po stracie kogoœ
bliskiego:
Szczêœcie krótkie trwa³o
Lecz mi³oœæ jest wieczna
Dziœ p³acze ma dusza
I serce krwawi
Dlaczegoœ mnie mê¿u
Z dzieæmi pozostawi³ – ¿ona
Wroc³aw, Osobowice 1971 r.
Pe³ny katalog dalszych formu³ utworzy³by zapewne obszern¹
ksi¹¿kê - tu - wstrzymujê siê od cytowania dalszych przyk³adów.
Wspó³czesne wiersze cmentarne musz¹ odznaczaæ siê nie
tylko piêknem, ale tak¿e powszechn¹ zrozumia³oœci¹, musz¹
spe³niaæ i realizowaæ konwencje estetyczne, które by
zadowoli³y oczekiwania fundatorów nagrobków. Wspó³czesny
cmentarz widziany pod k¹tem kultury literackiej, daje
œwiadectwo wspó³czesnym gustom literackim. Z bólem,
znawcy literatury piêknej stwierdzaj¹, ¿e dzisiejszym poetom
rzadko siê zdarza pisaæ wiersze o nagrobnym przeznaczeniu.
Bardzo czêsto uwa¿aj¹, ¿e wspó³czesne nagrobne wiersze to
symbol literackiej tandety. Dzisiejsza poezja cmentarna nie zna
prawa autorskiego, teksty stanowi¹ce w³asnoœæ powszechn¹, s¹
poddawane dowolnym przeróbkom i najró¿niejszym zabiegom
adaptacyjnym. Czêsto polegaj¹cym na „oswajaniu” poezji zbyt
trudnej.
H. Suszek, nauczyciel historii

ECHO KONSKOWOLI

11

Tym razem Jerzy Hoffman zabiera nas w tajemniczy œwiat
magii, wierzeñ pogañskich oraz wiecznych namiêtnoœci:
¿¹dzy w³adzy, bogactw i mi³oœci.
Najnowsze dzie³o (ekranizacja powieœci Kraszewskiego)
„Stara baœñ. Kiedy s³oñce by³o bogiem” - to kolejny film,
w którym mo¿emy podziwiaæ kunszt, talent i znakomite
wyczucie re¿yserskie Hoffmana. Po raz kolejny ten wybitny
re¿yser otwiera przed nami mo¿liwoœæ spojrzenia na literaturê
poprzez ekran. Hoffman w znakomity sposób przedstawia
dzieje Polan na chwilê przed wielkim prze³omem
chrystianizacji. Wspania³e zdjêcia, kostiumy, muzyka
i oczywiœcie doskona³a obsada aktorska (M. ¯ebrowski,
D. Olbrychski, J. Trela) sprawiaj¹, ¿e stajemy siê niemal
uczestnikami tamtych wydarzeñ. Prze¿ywamy rozterki
mi³osne Ziemowita zakochanego w Dziwie -córce bogatego
kmiecia obiecanej przez rodziców bogom, wspó³odczuwamy
niechêæ i wrogoœæ do Popiela, który grabi, morduje i nasy³a
Wikingów na w³asny lud oraz bratamy siê z Piastunem cz³owiekiem prawym i uczciwym, który oburzony
okrucieñstwem Popiela opuszcza go i staje na czele powstania
kmieci. Hoffman przybli¿a nam œwiat do tej pory nieznany
i dziki - œwiat, który teraz mo¿emy zobaczyæ, prze¿yæ i oceniæ.
Ukazuje on nie tylko najdawniejsze dzieje s³owiañszczyzny,
ale tak¿e zabiera nas w œwiat mistycznych prze¿yæ, wierzeñ
i obrzêdów ludowych (noc Kupa³y). T³em ka¿dej akcji oraz
g³ównym elementem dope³niaj¹cym ca³e dzie³o Hoffmana
jest przyroda - dziewicze puszcze, lasy i zagajniki, a pomiêdzy
nimi rozlane jeziora, w których ka¿dego ranka przegl¹da siê
s³oñce - bóg ¿ycia i istnienia.
Katarzyna Barszcz
„Stara baœñ” Jerzego Hoffmana to krwawa baœñ. Takie
okreœlenie przysz³o mi do g³owy po obejrzeniu filmu.
Wiedzia³am ju¿, ¿e Hoffman nie trzyma³ siê œciœle wzorca,
czyli powieœci Kraszewskiego. Niemców zast¹pili
Wikingowie na swoich wspania³ych ³odziach. Moim zdaniem
nie zmieni³o to ogólnej wymowy filmu. Widz odbiera ich jako
wrogów, którzy s¹ najemnikami na us³ugach okrutnego
Popiela. Z przyjemnoœci¹ patrzy³am na rozwijaj¹cy siê w¹tek
mi³osny. W powieœci Kraszewskiego wielka namiêtnoœæ
³¹czy³a Domana i Dziwê. Nie wiem dlaczego w filmie ci
bohaterowie maj¹ zmienione imiona. Dziewczyna jest œliczna,
a zabójczo przystojny ¯ebrowski doskonale wcieli³ siê w rolê
tego, który nie pyta wybranki o zgodê, ale bierze si³¹, a potem
ponosi konsekwencje swojej zuchwa³oœci. Historia Domana
i Dziwy porusza widza instynktownie czuj¹cego, ¿e tych
dwoje jest dla siebie stworzonych. Wielka mi³oœæ pokonuje
wszystkie przeszkody, tak te¿ sta³o siê i tym razem. A potem
¿yli d³ugo i szczêœliwie, jak w prawdziwej baœni. Nie mniej
wa¿ny w tym filmie jest w¹tek walki o w³adzê. Gdy
obserwujemy warcholstwo i egoizm stoj¹cych na czele
mo¿nych rodów, wnioski nasuwaj¹ siê same. Wszyscy chc¹
rz¹dziæ, nikt nie s³ucha g³osu mêdrca. Na zgubne skutki nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Z drugiej strony, okazuje siê, ¿e
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rz¹dy oparte na zdradzie, podstêpie i zbrodni, nie mog¹ trwaæ
wiecznie. Popiel ginie. Sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ.
Dlatego widz nie wspó³czuje jego ¿onie, gdy ta op³akuje
œmieræ swojego syna. Ostrze zbrodni obróci³o siê przeciwko
niej. Myœlê, ¿e historia okrutnego w³adcy ma wymowê
jednoznaczn¹, a dla m³odego pokolenia wartoœæ
wychowawcz¹. Zwróci³am te¿ uwagê na zachowanie
osaczonych Wikingów, którzy woleli zgin¹æ ni¿ poddaæ siê
i ¿yæ w nies³awie. Honor rycerski ponad w³asne ¿ycie. Taka
decyzja musi budziæ szacunek nawet u wrogów, którzy
postanawiaj¹ wyprawiæ im godny pogrzeb. Zapyta³am moich
uczniów, jakie wartoœci preferuje film, co nale¿a³oby postawiæ
na pierwszym miejscu. A oto ich wypowiedzi.
Genowefa Flis
„Stara baœñ” Jerzego Hoffmana opowiada o baœniowych
pocz¹tkach pañstwa polskiego. M³ody widz poznaje
zapomnian¹ historiê wielkiej mi³oœci Ziemowita i Dziwy,
d¹¿enie Popiela za wszelk¹ cenê do w³adzy. W filmie mo¿na
dostrzec wiele ró¿nic od pierwowzoru Kraszewskiego, ale
ogólna wymowa projekcji pozostaje ta sama: z³o zostaje
ukarane, zdrada ujawniona, a prawdziwa mi³oœæ pokonuje
wszelkie trudnoœci. Film ukazuje codzienne ¿ycie S³owian
w IX w, ich wierzenia i walkê dobra ze z³em. M. ¯ebrowski
(Ziemowit) przedstawia postaæ odwa¿n¹, waleczn¹,
a jednoczeœnie romantyczn¹ i uczuciow¹. Popiel to z jednej
strony troskliwy w³adca, z drugiej intrygant, zdrajca,
barbarzyñca dbaj¹cy tylko o w³asne dobro. Ucieka siê do
zabójstwa, aby utorowaæ drogê do w³adzy swojemu synowi pomiotowi jego szatañskiego nasienia. Jednak jak w ka¿dej
baœni dobro wygrywa, a bogowie sami wymierzaj¹ karê
innym.
Naszym zdaniem film zas³u¿y³ na uznanie, poniewa¿
perfekcyjnie wykonane efekty specjalne i ciekawa obsada
zwracaj¹ uwagê widzów i sk³aniaj¹ do refleksji.
Grzegorz Œwital, Edyta Wolska,
Paulina Kruk, Katarzyna Szpyra
Po obejrzeniu „Starej baœni” mamy mieszane uczucia. Gdy
patrzyliœmy na efekty specjalne, stwierdziliœmy, ¿e polskim
produkcjom daleko do amerykañskich. Jednak ogólnie film
wzbudzi³ nasze zainteresowanie. Doszukaliœmy siê wielu
ciekawych zdarzeñ i w¹tków tj. rywalizacja, walka, mi³oœæ.
Nasz¹ uwagê zwróci³a postaæ ¿ony Popiela, któr¹ brawurowo
odegra³a Ma³gorzata Foremniak. Naszemu koledze
zaimponowa³a Marina Aleksandrowa, która wcieli³a siê
w postaæ Dziwy. Najbardziej zaciekawi³ nas w¹tek walki,
w którym Wikingowie, ku naszemu zdziwieniu wybrali
honorow¹ œmieræ zamiast ¿ycia z piêtnem hañby.
Zadziwiaj¹ce jest tak¿e to, ile cz³owiek jest gotowy zrobiæ, aby
zdobyæ w³adzê. Np. Popiel i jego ¿ona chcieli jak najlepiej dla
siebie i swojego syna (w myœl: cel uœwiêca œrodki oraz po
trupach do celu), a zamiast szczêœcia spotka³a ich œmieræ.
Pycha, zazdroœæ i nienawiœæ zosta³y ukarane. I tak naszym
zdaniem powinno byæ.
Karol Kozak, Beata Kosmala,
Emil Wociór, Ma³gorzata Sykut
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Listopadowe rozmaitoœci
Dawniej, na pocz¹tku listopada, nie pozwalali o sobie zapomnieæ
trzej œwiêci: Hubert, Marcin i Eustachy. Hubert wraz z Eustachym
zajmowali siê myœlistwem. Œredniowieczne legendy przypisywa³y
im pogoñ za jeleniem, któremu nagle b³ysn¹³ wœród rogów
œwietlisty krzy¿. Krzy¿e i œwietliste znaki ukazywa³y siê te¿ innym
³owcom przemierzaj¹cym nasze lasy. W³adys³aw II gdy zabi³
jelenia ujrza³ kielich, Hostiê i Baranka na niebie - tak nim to
wydarzenie wstrz¹snê³o, ¿e na tym miejscu za³o¿y³ miasto Wieluñ
(nazwa ma pochodziæ od s³owa jeleñ). Do Boles³awa Krzywoustego
jeleñ przemówi³ ludzkim g³osem i sprawi³, ¿e król ufundowa³
koœció³ w miejscu, gdzie le¿y miasto Jelenia Góra. Chyba œwiêci
dobrze patronowali naszym myœliwym skoro polskie knieje d³ugo
nale¿a³y w Europie do najbardziej zasobnych w zwierzynê, a nasi
przodkowie pó³ ¿ycia spêdzali na polowaniach.
¯ywoty polskich królów to w³aœciwie ¿ywoty namiêtnych,
sprawnych ³owców. Boles³aw Œmia³y polowa³ z soko³ami.
Krzywousty bra³ oszczep i stawa³ oko w oko z dzikiem lub
niedŸwiedziem. Kazimierz Wielki straci³ ¿ycie po z³amaniu nogi na
³owach w Puszczy Niepo³omickiej
(zreszt¹ w dzieñ œwi¹teczny 8.09).
Starego Jagie³³ê spotka³o to samo
(tylko bez œmiertelnego nastêpstwa),
gdy œciga³ misia w Bia³owie¿y. Jagie³³o
znany jest równie¿ z polowañ na ¿ubry,
które zabija³, ³adowa³ w beczki, soli³
i wysy³a³ w darze krakowskim
profesorom. Obdarowywanie innych
by³o w zwyczaju naszych szczodrych
monarchów. Kazimierz Jagielloñczyk
te¿ rozdawa³ beczki z miêsem
biskupom, senatorom, rajcom
miejskim. Stefan Batory skupowa³
soko³y i dba³ o psiarniê. Lubi³ te¿
o œwicie wyskoczyæ na zaj¹czki, nawet
wtedy gdy pod¹¿a³ wojennym
szlakiem. Zmar³ przedwczeœnie, bo
przemarz³ czatuj¹c na dziki. Chêtnie
polowa³ te¿ August II Sas. 27 wrzeœnia
roku pañskiego 1752 urz¹dzi³ dla
swojej familii najwiêksze chyba
polowanie w dziejach Bia³owie¿y.
Pad³o wtedy 42 ¿ubry, 13 rysiów i dziesi¹tki innych zwierz¹t. Prawo
polowania na grubego zwierza przys³ugiwa³o jedynie królom,
magnatom i biskupom. Nieraz na ca³e tygodnie panowie zaszywali
siê w bory nie przejmuj¹c siê tym, ¿e niekiedy w pogoni za dzikiem
czy inn¹ zwierzyn¹ tratowali ch³opskie pola. Wsie musia³y ¿ywiæ
³owczych, psiarniê i jeszcze stawaæ do nagonki. By³o wiele tytu³ów
i specjalnoœci w zajêciach myœliwskich: ³owczy, stanowczy,
strzelec, polownik, sokolnik, ptasznik, psiarczyk... Psy mog³y
sprawowaæ rozmaite funkcje: znaleŸca, wyprawca, poprawca albo
mog³y byæ nazywane od swoich wad: zasadŸca, wskopeczny,
zabawca... Imiona jakie nosi³y dawniej psy jeszcze dziœ zdaj¹ siê
"warczeæ", "gryŸæ" i "doskakiwaæ": Ostroz¹b, Obal, Chwytacz,
Rozbój.
Dziœ nie ma ju¿ polowañ na ¿ubra, tura, niedŸwiedzia i nie dziwi
nas to - zbyt ochoczo rozprawialiœmy siê z nimi w ci¹gu wieków.
DZIEÑ œw. MARCINA
Troskliwe oko œw. Marcina czuwa nad ¿ar³okami i opojami.
Dlatego w dniu jego œwiêta, 11 listopada, niektórzy mocno
popuszczaj¹ pasa. W dawnej Polsce (a w niektórych rejonach
jeszcze teraz) ten dzieñ traktowany by³ jako okazja do bezkarnego
raczenia siê ró¿nymi smako³ykami.

A przecie¿ w ¿yciu œwiêtego nie dzia³o siê nic, co dawa³oby
podstawy do tego, ¿eby sta³ siê patronem ob¿artuchów i pijaków.
Jego pobo¿ne postêpowanie wp³ynê³o na to, ¿e ma on za zadanie
opiekowania siê koñmi, byd³em, ¿o³nierzami, ubogimi i jesiennymi
zapasami. Urodzi³ siê oko³o 316 roku w Panonii jako syn ¿o³nierza
i sam te¿ nim zosta³. Pewnego dnia pod murami miasta Amiens,
gdzie stacjonowa³, spotka³ ledwo ¿ywego, pó³nagiego, g³odnego
i zmarzniêtego ¿ebraka. Marcin odci¹³ pó³ p³aszcza i razem ze swoj¹
sakiewk¹ rzuci³ ¿ebrakowi. Zawstydzony swym spontanicznym
czynem spi¹³ konia i odjecha³. W nocy we œnie ujrza³ Jezusa
okrytego swoim p³aszczem i opowiadaj¹cego anio³om jak¹ uzyska³
pomoc. To objawienie sk³oni³o Marcina do przejœcia na wiarê
chrzeœcijañsk¹. By³ niezwykle skromnym cz³owiekiem. Niechêtnie
przyjmowa³ zaszczyty i wyró¿nienia. Gdy zaproponowano mu
objêcie biskupstwa Tours bardzo stara³ siê tego unikn¹æ. Legenda
g³osi, ¿e ukry³ siê w komórce z gêœmi ale one przez gêganie
zdradzi³y kryjówkê. A ¿e w listopadzie g¹ski k³ad¹ swe smuk³e
szyjki pod topór powsta³o powiedzenie "Dzieñ œw. Marcina gêsi
zarzyna" (niby to z zemsty). Prawda pewnie jest inna. W listopadzie
w dawnej Polsce i Europie ubijano zwierzynê domow¹ na zimowe
zapasy. Oprawiano j¹, wêdzono, suszono. G¹ska œwiêtomarciñska
oprócz tego, ¿e pokrzepia³a cia³o, to
spe³nia³a funkcje wró¿ebn¹. Jeœli
koœci (zw³aszcza piersiowe) by³y
bia³e - to by³ znak, ¿e zima bêdzie
bia³a (czyli œnie¿na), gdy czerwone mroŸna, ciemne - deszczowa.
Obok pieczonej gêsi na stole
stawiano równie¿ specjalnie
wypiekane bu³ki, precle, które
(obficie) popijano gorza³k¹ albo
piwem. Do dziœ w Poznaniu
i okolicach zachowa³ siê zwyczaj
wypiekania w tym dniu rogali
z nadzieniem makowym.
Rogale marciñskie z lukrem
Ciasto: 50 dag m¹ki, 4 ³y¿ki cukru,
200 ml. mleka, 2 dag dro¿d¿y,
1,5 kostki margaryny, 1 jajko
Nadzienie: 40 dag maku, 30 dag
cukru, 5 dag herbatników, 6 dag
mas³a, 2 bia³ka, po 5 dag rodzynek,
orzechów arachidowych i sma¿onej
skórki pomarañczowej.
Lukier: 1/4 szkl. cukru pudru, 2 ³y¿ki posiekanych orzechów
arachidowych
Wykonanie: M¹kê przesiaæ przez sito, dodaæ rozpuszczon¹
margarynê, pokruszone dro¿d¿e, cukier, jajko i letnie mleko.
Wyrobiæ g³adkie ciasto, rozwa³kowaæ na dwa placki. Jeden placek
posmarowaæ margaryn¹ i przykryæ drugim, znowu rozwa³kowaæ
i z³o¿yæ na trzy czêœci. Wszystko powtórzyæ dwa razy. Ciasto
w³o¿yæ do lodówki i sch³odziæ (30 minut). Mak sparzyæ wrz¹tkiem
i dwa razy zemleæ. Wymieszaæ z rozpuszczonym mas³em,
posiekanymi bakaliami, cukrem i pokruszonymi herbatnikami.
Ubiæ bia³ka na sztywno, dodaæ do masy. Ciasto podzieliæ na trzy
czêœci, rozwa³kowaæ na cienkie prostok¹ty. Ostrym no¿em
wykrawaæ trójk¹ty. Na œrodek k³aœæ nadzienie, zwin¹æ a rogi zagi¹æ.
Blachê wy³o¿yæ papierem do pieczenia, uk³adaæ rogale. Piekarnik
nagrzaæ do temperatury 200 stopni, w³o¿yæ blachê. Piec oko³o 20
minut na z³oty kolor. Zrobiæ lukier; cukier puder utrzeæ z 2 ³y¿kami
wody, posmarowaæ rogale, posypaæ posiekanymi orzechami
arachidowymi.
T.D.
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Przesz³oœæ przysz³oœci
Zgodnie z zapowiedzi¹ w poprzednim numerze „Echa” dzielimy
siê refleksjami z IX Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny,
a konkretnie myœlami zawartymi w wyk³adzie ksiêdza profesora
dr hab. Leona Dyczewskiego z KUL, na temat „Potrzeba tradycji
w nowoczesnoœci”.
Wszystko, co obecnie istnieje ma swoj¹ tradycjê, czyli przesz³oœæ.
Myœlimy o nowoczesnoœci, a jednoczeœnie zachowujemy muzea,
stare budowle, wsie z tradycjami. Dlaczego? Bo przesz³oœæ
i przysz³oœæ s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane, a miêdzy nimi my tu i teraz ¿yjemy. Tradycja jest zawsze „czyjaœ”, zwi¹zana z ca³oœci¹
¿ycia i jest istotnym czynnikiem rozwoju. Ale aby nim by³a, musi byæ
koniecznie przekazywana nastêpnym pokoleniom. Nasz naród
zawsze posiada³ ogromn¹ umiejêtnoœæ przekazywania tradycji
w historii swego istnienia. Obecnie stan ten uleg³ os³abieniu. Trafnie
zosta³o to ujête w nastêpuj¹cym porównaniu: „Patrzymy na koronê
drzewa, a nie widzimy jego korzeni.” Istotne jest harmonijne ³¹czenie

przesz³oœci z przysz³oœci¹. Jako przyk³ady profesor poda³
nastêpuj¹ce pañstwa: Japonia
- gdzie po³¹czono technikê
z tradycj¹, Austria - po³o¿y³a nacisk na rozwój tradycji regionalnych,
Niemcy, a szczególnie najbogatsza Bawaria - nawi¹zuj¹ do
przesz³oœci, Singapur - w ci¹gu jednego pokolenia przeœcignêli
ekonomicznie Europê, ale zachowali tradycjê.
Czêsto negatywny wp³yw na podtrzymywanie tradycji
w narodzie maj¹ politycy i media, a to prowadzi do konfliktu
z m³odym pokoleniem. W dzisiejszych czasach ³atwo zauwa¿yæ s³ab¹
mobilnoœæ w zachowaniu i przekazywaniu tradycji dzieciom
i wnukom. Dlatego obecne pokolenie Polaków jest za zmianê tego
stanu rzeczy odpowiedzialne. Praktycznym tego przyk³adem
w Kocku jest projekt budowy Panoramy Kampanii Wrzeœniowej
z 1939 roku - „Panorama Wojny Obronnej 1.IX - 6.X 1939 r. Od
Westerplatte do Kocka”.
Marianna Krystyna Bartuzi
Stanis³awa Frycz
Teresa Or³owska

Nie b¹dŸ obojêtny...!
...Tylko Ci, którzy nauczyli siê potêgi
szczerego i bezinteresownego wk³adu w ¿ycie
innych, doœwiadczaj¹ najwiêkszej radoœci
¿ycia - prawdziwego poczucia spe³nienia...
Anthony Robbins
Spo³eczeñstwu polskiemu zarzuca siê czêsto, i¿ w pogoni za wartoœciami
materialnymi zapomina o tych, którzy ¿yj¹ obok, s¹ pokrzywdzeni przez los
i niejednokrotnie oczekuj¹ pomocy: wsparcia finansowego czy chocia¿by
dobrego s³owa. Z mojego doœwiadczenia jednak wynika, i¿ zarzuty te s¹
bezpodstawne. Przekonuje mnie o tym obserwacja spo³ecznoœci szkolnej,
która bezinteresownie zachêcona przez nauczycieli, z wielkim zapa³em
bierze udzia³ w ró¿nego typu akcjach na rzecz Fundacji nios¹cych pomoc
dzieciom. Jest to jeden z elementów naszej pracy wychowawczej,
kszta³tuj¹cej pozytywny stosunek do osób potrzebuj¹cych i cierpi¹cych.
Zorganizowana przez klasê III przy wspó³pracy Samorz¹du
Uczniowskiego loteria fantowa pod has³em „Nie b¹dŸ obojêtny - pomó¿
kole¿ance” przeprowadzona 03.10.2003 r. w Szkole Podstawowej
w Chrz¹chowie, jest jeszcze jednym dowodem na to, ¿e nie jesteœmy
„obojêtni i nieczuli” na krzywdê innych. Najpierw ofiarne gromadzenie
fantów (ponad 300 zabawek, pluszaków, ksi¹¿ek i innych gad¿etów), a
potem liczny udzia³ uczniów i pracowników szko³y w loterii, pozwoli³
zgromadziæ œrodki finansowe, które w ca³oœci zosta³y przekazane na rêce
rodziców ciê¿ko chorej dziewczynki (uczennicy naszej szko³y).
Choroba jej jest wstrz¹sem dla rodziców, rodziny ale równie¿ dla ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej w Chrz¹chowie. Jednoczeœnie zdajê sobie sprawê, i¿
przekazane pieni¹dze to tylko kropla w morzu potrzeb, ale czy¿ pomoc ta
nie jest wizytówk¹ naszych serc...?
Za zainteresowanie akcj¹ wyra¿am podziêkowanie nie tylko w imieniu
w³asnym, ale przede wszystkim w imieniu chorej dziewczynki i jej
rodziców.
El¿bieta Butryn

Œlubujemy

2 paŸdziernika 2003 roku, w SP w Chrz¹chowie, odby³o siê
œlubowanie uczniów klasy pierwszej. W tym dniu na sali
gimnastycznej zebrali siê pierwszoklasiœci z rodzicami oraz
uczniowie klasy 0, II i III z wychowawcami.
Po odœpiewaniu hymnu g³os zabra³ dyrektor p. Grzegorz Pioœ,
który jako pierwszy powita³ najm³odszych uczniów szko³y.
Pierwszoklasiœci powitani zostali równie¿ przez przewodnicz¹cego
Samorz¹du Uczniowskiego. Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci
by³o œlubowanie na sztandar szko³y. Uczniowie powtarzali s³owa
przysiêgi:
„Jestem ma³ym Polakiem, uczê siê w szkole polskiej. Przyrzekam
uczyæ siê pilnie. Bêdê stara³ siê byæ dobrym koleg¹. Chcê sw¹ nauk¹
i zachowaniem sprawiæ radoœæ rodzicom, nauczycielom oraz swojej
OjczyŸnie - Polsce. Œlubujê!”
Po akcie œlubowania odby³o siê pasowanie na ucznia. Fakt ten
zosta³ upamiêtniony wrêczeniem dyplomów. Pierwszoklasiœci
z³o¿yli tak¿e swoje „podpisy” w postaci odcisku palca w kronice
szkolnej.
Na znak, ¿e pamiêtamy o naszej patronce, delegacja klasy z³o¿y³a
wi¹zankê kwiatów przed popiersiem Marii Konopnickiej.
Po wyprowadzeniu sztandaru, uczniowie klasy pierwszej
zaprezentowali czêœæ artystyczn¹, a uczniowie klasy II z³o¿yli im
¿yczenia i wrêczyli w³asnorêcznie wykonane upominki. Nie zabrak³o
tak¿e prezentów i ¿yczeñ od Rady Rodziców.
Nowo przyjêtych w poczet uczniów czeka³a na koniec jeszcze
jedna atrakcja - s³odki poczêstunek i zabawa.
Wychowawca - Anna Su³ek
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Yann Martel urodzi³ siê w Hiszpanii w 1963 roku. Jego ¿ycie
to nieustaj¹ca podró¿. Niewiele pozosta³o miejsc na mapie
œwiata, których jeszcze nie odwiedzi³. Obecnie mieszka
w Montrealu. Jest autorem trzech ksi¹¿ek, z których ostatnia –
„¯YCIE PI” – sta³a siê miêdzynarodowym bestsellerem,
a w roku 2002 uzyska³a presti¿ow¹ Nagrodê Bookera.
Jest to dziwna i zaskakuj¹ca ksi¹¿ka, która wci¹ga czytelnika
i nie popuszcza do koñca. Doskona³a lektura dla otwartych
i ciekawych. Ciê¿ko by by³o wymyœliæ taki scenariusz.
Rozbitek na œrodku Oceanu Spokojnego przez siedem
miesiêcy dzieli szalupê ratunkow¹ z tygrysem bengalskim.
Taka historia na milê pachnie fikcj¹ - a jednak wydarzy³a siê
naprawdê. „¯ycie Pi” jest opowieœci¹ o odnajdywaniu
porz¹dku we wszystkim, co cz³owieka otacza, o umiejêtnoœci
stawiania czo³a przeciwnoœciom, a wreszcie o umiejêtnoœci
³¹czenia ze sob¹ sprzecznych, wydawa³oby siê ¿ywio³ów.
Eduardo Mendoza urodzi³ siê w 1943 roku. Pochodzi
z Barcelony. Swoj¹ twórczoœæ okreœla mianem literackiego
pijañstwa b¹dŸ powieœciowego chuligañstwa. Pytany, czy jest
pisarzem postmodernistycznym, odpowiada, ¿e „post- post-,
kiedy ju¿ przesz³a kawalkada i przeje¿d¿a siê spychaczem,
zgarniaj¹c wszystko”. W Polsce ukaza³y siê dot¹d jego
powieœci: „Prawda o sprawie Savolty” i „Lekka komedia”.
„PRZYGODA FRYZJERA DAMSKIEGO” – g³ówny
bohater i zarazem narrator powieœci to odznaczaj¹cy siê
niepospolitym intelektem lump i - wedle jego w³asnej definicji
- „element przestêpczy”. Kiedy wreszcie postanawia zerwaæ
z kryminaln¹ przesz³oœci¹ i podejmuje pracê w obskurnym
zak³adzie fryzjerskim, poznaje kobietê, która sk³ada mu
pewn¹ zaskakuj¹c¹ propozycjê... Tak rozpoczyna siê powieœæ
obfituj¹ca w nieoczekiwane zwroty akcji, poœcigi, œledztwa,
przebieranki, gagi i szalone qui pro quo. Ur¹gaj¹ca wszelkim
zasadom logiki intryga i absurdalny humor s¹ jedynie
sztafa¿em, za którym kryje siê ostra krytyka œwiata polityki
i biznesu - podejrzanych interesów i mafijnych uk³adów.
Gabriel Garcia Marquez - „MI£OŒÆ W CZASACH
ZARAZY” - napisana przez autora z ogromn¹ czu³oœci¹,
humorem i wyrozumia³oœci¹. To niezwyk³a powieœæ o mi³oœci,
która okazuje siê silniejsza od samotnoœci, od fatum i od
œmierci. Jest to historia uczucia niewydarzonego bêkarta
i poety Florentino Arizy oraz trzeŸwej, rozs¹dnej Ferminy
Dazy, spe³niaj¹cego siê po pó³wieczu oczekiwania. Oboje
przechodz¹ przez wszystkie krêgi mi³oœci - m³odzieñcze
zadurzenie, ma³¿eñstwo z rozs¹dku, szalone namiêtnoœci,
mi³oœci idealizowane i ulotne pragnienia cielesne. Ta
niespotykana w dotychczasowej twórczoœci Garcii Marqueza
tematyka i tonacja przysporzy³a pisarzowi miliony nowych
czytelników na ca³ym œwiecie.

W miesi¹cu paŸdzierniku na terenie gminy mia³y miejsce
zdarzenia:
• 02.10. w Chrz¹chowie mia³a miejsce kradzie¿ pieniêdzy.
• W okresie od 10-13.10. w Lesie Stockim dokonano
kradzie¿y z w³amaniem do domu mieszkalnego.
• 21.10. na drodze nr 17 w miejscowoœci Chrz¹chów,
samochód ciê¿arowy skania z naczep¹ zderzy³ siê
z autobusem. W wyniku wypadku pasa¿erowie autobusu
odnieœli obra¿enia.
• 27.10. w Koñskowoli na ul. Lubelskiej, dosz³o do zderzenia
dwóch samochodów ciê¿arowych: renault z naczep¹ i man
z przyczep¹. W wypadku zosta³ ranny kierowca ciê¿arówki
man. Naocznych œwiadków tego zdarzenia prosimy
o kontakt.
• W paŸdzierniku zg³oszono dwie sprawy o fizyczne
i psychiczne znêcanie siê nad rodzin¹.
• Zatrzymano jednego nietrzeŸwego kierowcê i dwóch
rowerzystów.

19.10.2003
WAWER W¹wolnica - POWIŒLAK Koñskowola 2 : 3,
br.: Sebastian Krawczyk (2), Jacek Banaœ
26.10.2003
POWIŒLAK Koñskowola - LKS Bogucin 2 : 2,
br.: Mariusz Miroñski (2)
02.11.2003
SPKS Dêbica - POWIŒLAK Koñskowola 3 : 2,
br.: Rafa³ Ciucias, Ryszard M¹czka
09.11.2003
POWIŒLAK Koñskowola - HETMAN Go³¹b 3 : 4
br. Mariusz Miroñski (2), Arkadiusz Ga³¹zka

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników
Trocki Bronis³aw
Œwiêch Marianna
Zasuñ Klara
Suszek Stanis³aw
Matraszek Kazimiera
Sykut Eugenia

(94)
(62)
(71)
(45)
(74)
(81)

Chrz¹chówek
Stara Wieœ
Nowy Po¿óg
Chrz¹chów
Wronów
Koñskowola

Gminny Oœrodek Kultury nosi siê z zamiarem wydania
aktualnego spisu numerów telefonicznych Gminy
Koñskowola. Wszystkich abonentów, w tym u¿ytkowników
innych ni¿ TP S.A. operatorów, których numery tel.
w ostatnim wydaniu ksi¹¿ki telefonicznej (wydanej przez TP
S.A. 2002), nie zosta³y zamieszczone , prosimy o kontakt do
dnia 10 grudnia 2003 r.
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