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Listopadowa poezja

Salomea (17,19.11) - biblijne imiê ¿eñskie hebrajskiego pochodzenia. 
Znaczenie tego imienia nawi¹zuje do hebrajskiego zwrotu shalom – pokój, 
pomyœlnoœæ- Salome. Wed³ug Biblii imiê Salome nosi³a córka Herodiady, 
która za¿¹da³a od Heroda (ojczyma) g³owy Jana Chrzciciela, ponadto równie¿ 
w Biblii pod tym imieniem wystêpuje jedna z niewiast, które chcia³y namaœciæ 
cia³o Chrystusa po z³o¿eniu w grobie. W Polsce imiê to znane jest od XII w. 
jako Salome (1146), Salomeja (1252) i Salomija (1471). By³o czêsto 
nadawane a¿ do XIX w., póŸniej rzadkie, dziœ  wyj¹tkowe.

Nosi³y je m.in. ¿ony i córki Piastów , np. Salomea, druga ¿ona Boles³awa 
Krzywoustego, córka Henryka hrabiego Bergu, Salomea, córka Sambora II, 
ksiêcia pomorskiego, ¿ona Ziemomys³awa, ksiêcia kujawskiego, córka 
Leszka Bia³ego, ¿ona ksiêcia wêgierskiego Kolomana. W nowszych czasach 
nosi³a je Salomea S³owacka (1792- 1855), matka Juliusza S³owackiego.
Z postaci literackich znana jest Salomea z „Horsztyñskiego” J. S³owackiego
i Salomea z „Wiernej rzeki” S. ̄ eromskiego.

Zdrobnienia: Sala, Salcia, Salka, Salusia.

Klemens (23.XI) – imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia, co z ³ac. clemens 
znaczy ³agodny, spokojny, cichy, ³askawy, szczodrobliwy. Jest to imiê 
czternastu papie¿y. Najbardziej popularne by³o w Polsce œredniowiecznej. 
Poœwiadczone od XIII w jako Klemens (1203), Klement (1311), Klimont 
(1392), Kliment  (1411), Klimens (1428), Klimunt (1391), Klim¹t (1393),
a tak¿e w formach zdrobnia³ych i skróconych. Wszystkie formy imienia 
zaczynaj¹ce siê od Klim-  w polszczyŸnie s¹ pochodzenia czeskiego,
a niektórzy uwa¿aj¹, ¿e formy te s¹ œwiadectwem  istnienia na ziemiach 
polskich liturgii s³owiañskiej, poniewa¿ wymowa tego imienia  ( Kliment) 
charakterystyczna by³a dla dwóch aposto³ów S³owian - Cyryla i Metodego, 
którzy bêd¹c Grekami z pochodzenia, szerzyli  j¹ wraz z kultem
œw. Klemensa, papie¿a, wœród po³udniowych S³owian.

Ostatecznie w Polsce utrwali³a siê forma Klemens , natomiast na  Podhalu 
jeszcze do niedawna wystêpowa³o ono w postaci Klimek. Obecnie nale¿y do 
imion rzadkich.

Nosili je m.in. Klemens Janicki(1516- 1542), poeta polsko-³aciñski, 
Klemens Szaniawski(1848-1898),pisarz, dziennikarz, Klimek 
Bachleda(1849-1910), góral podhalañski, przewodnik i ratownik tatrzañski.

Zdrobnienia: Klimek, Klemek, Klimcio.

«̄e œnieg na œwiêty Marcin (11.XI) pospolicie spada, na 
bia³ym koniu jedzie, przypowieœæ powiada.

«Jaka pogoda w dzieñ Ofiarowania NMP (21.XI), taka 
ca³a zima.

«Na œwiêtego Andrzeja (30.XI) dziewkom z wró¿by 
nadzieja.

«Œwiêty Jêdrzej adwent przytwierdzi.

Idê sobie przez podwórze
  nawet fajki ju¿ nie kurzê.
Nie mam króli i go³êbi
  tylko ptaki na ga³êzi,
œpiewaj¹ mi na ca³y g³os,
  taki jest starzyka los.

Co mi z tamtych lat zosta³o,
  same myœli – to za ma³o.
Nie ma ju¿ si³ na zamiary,
  kiedy cz³owiek ca³kiem stary.
Ptaszki mówi¹ do mnie wprost,
  taki jest starzyka los.

Nie pomog¹ ¿adne czary,
  ka¿dy m³ody bêdzie starym.
I choæ cia³o siê starzeje,
  zawsze trzeba mieæ nadziejê.
Zawsze trzeba wierzyæ w coœ,
  choæ to jest starzyka los.

Czasem starzyk siê odm³adza,
  choæ nie czêsto mu siê zdarza.
Gdy kielicha siê wypije,
  zaraz m³odszym siê poczuje.
I choæ mu nie œpiewa kos
  nie narzeka na swój los.
                                     Zygmunt Murat

Gminny Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Koñskowoli zaprasza swoich cz³onków na spotkanie

z okazji Dnia Starszego Cz³owieka w dniu 21 listopada.

W programie:

9.00 – Msza œw. w koœciele parafialnym

10.30 – Uroczystoœci w Gminnym Oœrodku Kultury

      - czêœæ oficjalna i informacyjna

      - wystêpy zespo³ów artystycznych

      - spotkanie towarzyskie

Dziœ publikujemy wiersz autorstwa mieszkañca 
Koñskowoli, który jest przeróbk¹ znanej piosenki
z repertuaru zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”. Treœæ wiersza 
jest adekwatna do obchodzonego w listopadzie Œwiêta 
Starszego Cz³owieka.

Zaproszenie
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Rzeczpospolita bêd¹c u szczytu potêgi dba³a o odrêbnoœci 
etniczne, kulturowe i wyznaniowe. Decyzje w sejmie 
podejmowane by³y w sposób jednozgodny, uwzglêdniaj¹c 
opiniê mniejszoœci. Jednak z czasem w Polsce zmieni³ siê 
uk³ad si³ politycznych. Nie prawo i dobro pañstwa sta³o siê 
najwa¿niejsze, ale prywata i w³asne interesy szlachty. 
Tymczasem pañstwa oœcienne – Rosja, Austria, Prusy, 
prowadzi³y politykê nastawion¹ na ekspansjê terytorialn¹. 
Szybko wykorzysta³y os³abienie wewnêtrzne naszego kraju. 
Dokona³y rozbiorów ziem polskich (1772-I, 1793-II, 1795-
III). Zaborcy sprawili, ¿e Polska na d³ugie lata zniknê³a z map 
Europy. Na szczêœcie pragnienie wolnoœci by³o bardzo silne. 
Prawd¹ jest, ¿e zrywy narodowe XIX w. (powstanie 
listopadowe 1830-31, krakowskie 1846, styczniowe 1863-64) 
nie przynios³y upragnionej suwerennoœci. Wrêcz przeciwnie – 
wzmog³y siê przeœladowania Polaków. Jednak wbrew 
rusyfikacji i germanizacji przetrwa³ jêzyk polski, kultura
i obyczajowoœæ. Przez granice zaborów przenika³y 
wiadomoœci, czasopisma, utwory literackie. Powsta³y ró¿nego 
rodzaju organizacje. Wa¿n¹ rolê odgrywa³ koœció³, bêd¹cy
w tych trudnych czasach ostoj¹ polskoœci.

W pocz¹tkach XX w. pojawi³y siê symptomy 
nadchodz¹cego konfliktu miêdzynarodowego. Zawarte 
uk³ady miêdzynarodowe stawia³y naprzeciwko siebie 
oprawców Polski. Dlatego jeszcze przed wybuchem I wojny 
œwiatowej Polacy podzielili siê na zwolenników orientacji 
proaustriackiej z J. Pi³sudskim na czele i prorosyjskiej
z R. Dmowskim jako przywódc¹. W czasie trwania wojny 
kilkakrotnie na arenie pojawia³a siê sprawa utworzenia 
pañstwa polskiego. Pañstwa zaborcze sk³adaj¹c obietnice, 
liczy³y g³ównie na wsparcie utworzonych polskich armii. Na 
temat suwerennoœci Polski  wypowiedzieli siê: prezydent 
USA T. Wilson, car Miko³aj II oraz Piotrogradzka Rada 

Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich. Pozytywne 
nastawienie do sprawy polskiej, rewolucja w Rosji, klêska 
Niemiec i rozpad Austro-Wêgier, umo¿liwi³y odrodzenie 
Polski. Najwa¿niejszym jednak czynnikiem by³o d¹¿enie 
narodu polskiego do uzyskania samodzielnego bytu 
pañstwowego.

Dzieñ 11 listopada 1918r. – koniec I wojny œwiatowej oraz 
objêcie w³adzy na ziemiach polskich przez Józefa 
Pi³sudskiego, sta³ siê DNIEM NIEPODLEG£OŒCI dla 
Polski. Na ulicach wszystkich miast panowa³a euforia, 
spe³ni³y siê najwiêksze marzenia Polaków: WOLNOŒÆ, 
NIEPODLEG£OŒÆ, SUWERENNOŒÆ Ojczyzny. Jak 
wa¿na w ¿yciu cz³owieka jest ojczyzna najpiêkniej oddaje 
wiersz Wis³awy Szymborskiej „Gawêda o mi³oœci ziemi 
ojczystej”.

       Bez tej mi³oœci mo¿na ¿yæ,
       Mieæ serce suche jak orzeszek,
       Malutki los naparstkiem piæ
       Z dala od zgryzot i pocieszeñ,
       Na w³asn¹ miarê znaæ nadziejê,
       W mroku kryjówkê sobie uwiæ,
       O blasku próchna mówiæ „dnieje”
       O blasku s³oñca nic nie mówiæ.
       (…)
       Ziemio ojczysta, ziemio jasna
       Nie bêdê powalonym drzewem,
       Codziennie mocniej w ciebie wrastam
       Radoœci¹, smutkiem, dum¹, gniewem.
       Nie bêdê jak zerwana niæ
       Odrzucam pusto brzmi¹ce s³owa
       Mo¿na nie kochaæ ciê – i ¿yæ
       Ale nie mo¿na owocowaæ.

 Iwona Stefanek

Uroczyste obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w gminie Koñskowola 
rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w intencji Ojczyzny, któr¹ celebrowa³ ksi¹dz 
kanonik Piotr Trela. Uczestniczyli w niej przedstawiciele w³adzy 
samorz¹dowej z przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Ma³gorzat¹ Szpyra
i wójtem Stanis³awem Go³êbiowskim na czele, poczty sztandarowe 
jednostek OSP oraz wiêksza ni¿ zwykle liczba mieszkañców. 
Zarówno homilia, jaki i apel poleg³ych, poprowadzony przez radnego 
Henryka Bartuziego, nawi¹zywa³y do odleg³ej, bogatej i krwawej 
historii narodu polskiego. Uczestnicy uroczystoœci, po zakoñczonej 
mszy, w asyœcie orkiestry dêtej przeszli do Gminnego Oœrodka 
Kultury, aby uczestnicz¹c w drugiej czêœci œwiêtowania, 
zamanifestowaæ swoj¹ postawê patriotyczn¹. Historyczn¹ drogê 
Polski do odzyskania niepodleg³oœci przypomnia³a Monika 
Kuliñska, nauczycielka ze szko³y w Chrz¹chowie, która by³a równie¿ 
re¿yserem widowiska „Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród”, 
przedstawianego przez dzieci z Chrz¹chowa.

Wznios³ego charakteru uroczystoœci doda³o wrêczenie Z³otej 
Odznaki Zwi¹zku OSP druhowi Zygmuntowi Rodzosiowi z Witowic 
za d³ugoletni¹, aktywn¹ dzia³alnoœæ w dziedzinie ochrony 
przeciwpo¿arowej. Jest to najwy¿sza odznaka zwi¹zkowa, 
przyznana uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wrêczenia odznaczenia dokona³ Prezes Gminnego Zwi¹zku OSP 
Stanis³aw Go³êbiowski.

Na zakoñczenie wys³uchano piêknego koncertu orkiestry dêtej, 
bez której trudno sobie wyobraziæ patriotyczn¹ uroczystoœæ.

B.F.

„Ojczyznê kocha siê nie dlatego, ¿e wielka, ale dlatego, ¿e w³asna”
Seneka

Pan Zygmunt Rodzoœ, odznaczony Z³ot¹ Odznak¹,
odbiera gratulacje od wójta S. Go³êbiowskiego
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(Od lewej) M. Szpyra, Z. Skwarek, S. Go³êbiowski,
ks. P. Trela, W. Popio³ek, W. Pa³aszkiewicz

(Od prawej) J. Mrozek, A. Mroczek, L. Sulêta, Z. Sitarski, K. Morawski, radni

Debata nad bezpieczeñstwem
Bezpieczeñstwo publiczne to jedno z najwa¿niejszych zadañ 

stoj¹cych przed samorz¹dem gminnym. Zagadnienie to jest 
bardzo szerokie i obejmuje m.in.: ochronê przeciwpo¿arow¹
i bezpieczeñstwo na drogach, a co za tym idzie utrzymanie dróg
w odpowiednim stanie. Nad tymi zagadnieniami w³aœnie 
debatowano na sesji, w dniu 8 listopada br., z udzia³em licznej 
grupy zaproszonych goœci, wœród których byli: pose³ na Sejm 
RP Z. J. Szymañski, cz³onek Zarz¹du Powiatu W. Popio³ek, 
Komendant Powiatowej Policji Z. Sitarski, przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
K. Morawski, dyrektor Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg
A. Mroczek, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg
W. Pa³aszkiewicz, proboszcz parafii ksi¹dz P. Trela, kierownik 
Komisariatu Policji w Koñskowoli L. Sulêta oraz kierownik 
Bazy Materia³owej J. Mrozek.

Z wypowiedzi przedstawicieli policji i stra¿y wynika, ¿e 
mimo wystêpuj¹cych zagro¿eñ (komunikacyjne, zalewowe, 
przemys³owe, po¿arowe) podyktowanych po³o¿eniem (trasa 
krajowa, bliskoœæ ZA, gazoci¹g), gmina Koñskowola nale¿y do 
najbezpieczniejszych w powiecie. Notuje siê tu spadek 
przestêpczoœci, a jednoczeœnie wzrost wykrywalnoœci
i niewielk¹ liczbê po¿arów.

W celu dalszej poprawy bezpieczeñstwa na drogach, na rok 
2005 zaplanowany zosta³ remont drogi Pu³awy – Koñskowola 
na odcinku 2 km, z uwzglêdnieniem zatoki przystankowej
w Koñskowoli, oraz budowa chodnika na trasie Chrz¹chów – 
Chrz¹chówek. W przysz³ym roku ruszy równie¿ budowa
I etapu obwodnicy Pu³aw, co w przysz³oœci odci¹¿y nasz¹ osadê. 
Zdaniem ekspertów, 60% pojazdów przeje¿d¿aj¹cych przez 
Koñskowolê uczestniczy w ruchu tranzytowym, który 
przeniesie siê na obwodnicê.

Pose³ Z.J. Szymañski, znany ju¿ w naszym œrodowisku
z pochlebnych opinii, i tym razem nie sk¹pi³ s³ów uznania pod 
adresem w³odarzy, w tym ksiêdza proboszcza. Jego zdaniem,
w Polsce ma³o jest gmin, gdzie tak dba siê o mieszkañców.

W. Popio³ek dziêkuj¹c za pomoc finansow¹ w realizacji zadañ 
inwestycyjnych na drogach powiatowych przebiegaj¹cych 
przez gminê jednoczeœnie poinformowa³, ¿e w obecnym roku na 
wymienione zadania wydatkowano ponad 500 tys. z³, z czego 
130 tys. z³. pochodzi³o z bud¿etu gminy. Zaapelowa³ równie¿
o ujêcie w nowym bud¿ecie œrodków na remonty dróg.

Dop³aty w realizacji
Obecni na sesji przedstawiciele Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pu³awach, Jan 
Szpyra i Janusz ¯urek, poinformowali, ¿e na liczbê 8.500 
wniosków o dop³aty obszarowe 1.100 pochodzi z gminy 
Koñskowola. W przypadku wniosków, które nie zawiera³y 
b³êdów i nie podlega³y kontroli, zosta³y ju¿ wydane decyzje
o dop³atach. Kwoty wymienione w decyzjach bêd¹ przelewane 
na indywidualne konta rolników w terminie 30 dni, bez 
dodatkowego powiadamiania.

Obecne stawki dop³at wynosz¹: podstawowa – 210,53 z³/ha, 
uzupe³niaj¹ca – 292,78 z³/ha, do chmielu – 1.013,81 z³/ha.

Z poœród 94 wniosków o renty strukturalne, z³o¿onych do 
Biura Powiatowego, 24 pochodzi z gminy Koñskowola. Nale¿y 
przypuszczaæ, ¿e jest to efekt wysokiego stopnia edukacji 
rolników.

Odnowa Koñskowoli
Pojawi³a siê kolejna mo¿liwoœæ pozyskania œrodków 

pomocowych, tym razem na odnowê terenów wiejskich. Pod 
mianem odnowy kryj¹ siê specjalne dzia³ania prospo³eczne, 
które maj¹ na celu integracjê spo³ecznoœci lokalnej. Omawiany 
program zak³ada mobilizacjê mieszkañców do uczestnictwa
w odnowie i rozstrzyganiu problemów. To mieszkañcy w³aœnie 
winni wychodziæ z inicjatyw¹ dzia³añ, ale mog¹ one byæ 
podejmowane tylko na obiektach bêd¹cych w³asnoœci¹ 
komunaln¹. Wk³ad w³asny, w tym wartoœæ prac spo³ecznych, 
musi wynosiæ 20% nak³adów.

Po konsultacji spo³ecznej w planie rozwoju Koñskowoli na 
lata 2004 – 2014 przyjêto zadania:
1. Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego nad Kurówk¹ – 

termin realizacji 2005.
2. Rynek – przywrócenie roli centrum miejscowoœci - 2005-

2008.
3. Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny i plac zabaw - 

2006.
4. Budowa zatoki przystankowej i przystanku wraz z punktem 

informacyjnym – 2006.
5. Wytyczenie œcie¿ek rowerowych i pieszych – 2007.
6. Zagospodarowanie brzegów rzeki Kurówki – 2008 – 2014.
7. Modernizacja placu wystawowego – 2009.
8. Urz¹dzenie terenów zieleni w miejscach pamiêci – cmentarz 

ewangelicki i ¿ydowski – 2011.
Powy¿szy plan Rada Gminy przyjê³a w drodze uchwa³y.

B.F.
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19 paŸdziernika 2004 roku, to dzieñ jak co 
dzieñ, jednak niezwyk³y dla cz³onków 
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 
Oddzia³u Koñskowola. Tego dnia bowiem 
odby³o siê spotkanie spo³ecznoœci 
zwi¹zkowej, którego g³ównym celem by³a 
inauguracja gminnych obchodów jubileuszu 

100-lecia Zwi¹zku. Uroczystoœci, zwi¹zane z obchodami 
jubileuszu, odbywaj¹ siê na terenie ca³ego kraju, a honorowy 
patronat nad nimi obj¹³ Prezydent RP Aleksander 
Kwaœniewski, który powiedzia³: „Podzielam pogl¹d, ¿e bêd¹ 
to wydarzenia wa¿ne nie tylko dla cz³onków Zwi¹zku, ale 
tak¿e dla ca³ego œrodowiska oœwiatowego i nauki w Polsce, 
œrodowiska, które ma w swej historii ogromny dorobek 
zas³uguj¹cy na szacunek i uznanie”.

Spotkaniu w Koñskowoli towarzyszy³ weso³y nastrój i mi³e 
wspomnienia z gminnej uroczystoœci z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Miejscowy Zarz¹d postanowi³ jeszcze raz, we 
w³asnym gronie, uczciæ to œwiêto. W spotkaniu wziêli udzia³ 
goœcie w osobach: Gra¿yna Bobowska – cz³onek Zarz¹du 
G³ównego ZNP, wiceprezes Zarz¹du Okrêgu w Lublinie, 
Joanna Majewska – przedstawiciel ZO ZNP w Lublinie, 
Lucjan Tomaszewski – cz³onek Prezydium Lubelskiego 
Zarz¹du Okrêgu, prezes Zarz¹du Oddzia³u w Pu³awach oraz 
dyrektorzy szkó³.

Po mi³ych ¿yczeniach, pani Danuta Sadurska - Prezes 
Oddzia³u w Koñskowoli, przedstawi³a w skrócie historiê 
powstania i dzia³alnoœæ Zwi¹zku, przytaczaj¹c nastêpuj¹ce 
fakty i wydarzenia:
1905 – 1 paŸdziernika – tajny zjazd nauczycieli ludowych
z zaboru rosyjskiego w Pilaszkowie k. £owicza, powstanie 
Zwi¹zku Nauczycieli Ludowych,
- 9 grudnia – utworzenie w Warszawie Polskiego Zwi¹zku 
Nauczycielskiego oraz Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
Polskiego,
- 28 grudnia – zjazd nauczycieli ludowych z terenu Galicji
w Krakowie, powstanie Krajowego Zwi¹zku Nauczycielstwa 
Ludowego.
1916 – Zjazd organizacji nauczycielskich w Radomiu, 
utworzenie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkó³ 
Pocz¹tkowych.
1917 – W czerwcu ukaza³ siê pierwszy numer „G³osu 
Nauczycielskiego”.
1919 – W kwietniu nast¹pi³o po³¹czenie zwi¹zków 
nauczycielskich dzia³aj¹cych w by³ych zaborach, powsta³ 
Zwi¹zek Polskiego Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych.
Na Sejmie Nauczycielskim (14-17 kwietnia) sformu³owano 
zasady systemowe i programowe edukacji w odrodzonej 
Polsce.
1925 – W Zakopanem otwarto sanatorium nauczycielskie 
zbudowane wy³¹cznie ze sk³adek cz³onków ZPNSP.
1930 – Istniej¹ce wówczas zwi¹zki po³¹czy³y siê w jedn¹ 
organizacjê – Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
1932 – Utworzono Instytut Nauczycielski ZNP oraz oddano 
do u¿ytku siedzibê Zwi¹zku w Warszawie.
1937 – „Strajk nauczycielski” – protest przeciwko 
zawieszeniu dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego ZNP
i wprowadzeniu zarz¹du komisarycznego, zakoñczony 
sukcesem ZNP.
1929 –1939 – W tym okresie zorganizowano 4 kongresy 
pedagogiczne.

1939-1945 – ZNP dzia³aj¹cy w konspiracji jako Tajna 
Organizacja Nauczycielska, organizowa³ i prowadzi³ tajne 
nauczanie. Na tajnych zjazdach TON opracowywa³a 
programy oœwiatowe oraz nios³a pomoc nauczycielom i ich 
rodzinom represjonowanym przez okupantów.
1945 – W lutym ujawni³o siê kierownictwo TON, wznowiono 
dzia³alnoœæ ZNP na terenie ca³ego kraju.
1957 – Ogólnopolski zjazd ZNP oraz organizacja œwiatowej 
konferencji nauczycieli.
1959 – Ogólnopolski zjazd oœwiaty zawodowej i rolniczej 
organizowany przez ZNP.
1975 – Œwiatowa konferencja nauczycieli w Warszawie.
1977  – ZNP by³ wspó³organizatorem Kongresu 
Pedagogicznego Nauczycieli.
1981 – 13 grudnia, po og³oszeniu stanu wojennego, 
zawieszono dzia³alnoœæ ZNP.
1983 – Reaktywowano dzia³alnoœæ Zwi¹zku, w dniach 14-15 
paŸdziernika odby³ siê XXXIII Zjazd Delegatów ZNP.
1989 – Udzia³ przedstawicieli ZNP w obradach „Okr¹g³ego 
sto³u”.
1991 – „Marsz Milczenia” w obronie polskiej oœwiaty
z udzia³em ok. 10 tys. cz³onków ZNP.
W latach 1991 – 2002 ZNP organizowa³ ró¿ne formy protestu 
przeciwko niskim nak³adom na edukacjê oraz pogarszaniu 
statusu prawnego i materialnego czynnych i emerytowanych 
pracowników oœwiaty.
1995 – Rozpoczê³a dzia³alnoœæ Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna 
ZNP.
2000-2001 – ZNP wyst¹pi³ z obywatelsk¹ inicjatyw¹ 
ustawodawcz¹ wprowadzenia do Karty Nauczyciela nowych 
zapisów dotycz¹cych wynagradzania nauczycieli. Przyjêta 
przez Sejm ustawa uwzglêdnia³a zasadniczy postulat ZNP.
2002 – XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyj¹³ 
„Pakt dla edukacji” jako zwi¹zkow¹ propozycjê okreœlenia 
perspektyw rozwoju polskiej oœwiaty.
2003-2004 – ZNP popar³ ideê integracji europejskiej jako 
szansê rozwoju i unowoczeœnienia edukacji w Polsce.

Kole¿anka Joanna Majewska zaprezentowa³a Jubileuszow¹ 
Kartê Kredytow¹, wydan¹ dla cz³onków, dziêki której 
otrzymaj¹ oni historyczny symbol przynale¿noœci do 
organizacji oraz dostêp do wielu przywilejów.

Mówiono tak¿e o osi¹gniêciach, którymi  mo¿e siê 
poszczyciæ ZNP w zapisach znowelizowanej Karty 
Nauczyciela. Zosta³y w niej uwzglêdnione postulaty
w zakresie: awansu zawodowego, wynagrodzenia, zagadnieñ 
zwi¹zanych ze stosunkiem pracy, uprawnieñ zak³adowej 
organizacji zwi¹zkowej oraz œwiadczeñ pracowniczych.

Kole¿anka Kazimiera Ambro¿kiewicz, jako d³ugoletni 
nauczyciel i cz³onek ZNP, powiedzia³a: „Nieliczni, ¿yj¹cy 
nauczyciele tutejszej gminy, pamiêtaj¹ dzieñ powstania 
Ogniska ZNP w Koñskowoli. To by³ 19 kwietnia 1957 roku. 
Za³o¿ycielami jego byli starsi, doœwiadczeni nauczyciele – 
dyrektorzy szkó³: Bronis³aw Falski z Koñskowoli, Antoni 
Piekoœ z Po¿oga, Emilia Laurow ze Skowieszyna, Irena 
Porajska z Sielc. Prezesem Ogniska na d³ugie lata zosta³ 
Bronis³aw Falski. Wszyscy oni prezentowali najwy¿szej klasy 
autorytety. Oddzia³ywali na kszta³towanie osobowoœci 
m³odych nauczycieli. Pod ich kierownictwem zdobywali 
swoje „szlify” zawodowe i zwi¹zkowe kole¿anki i koledzy: 
Krys tyna  Sykut ,  Adol f  Woj towicz ,  Kaz imiera  

Inauguracja jubileuszu ZNP
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Ambro¿kiewicz, Genowefa Krasiñska, Janina Rolek, 
Krystyna Paw³owska, Wies³awa Bigaj i inni, nieco m³odsi. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e do ZNP nale¿eli wówczas wszyscy 
nauczyciele z placówek oœwiatowych tutejszej gminy. £¹czy³ 
nas wtedy ogromny entuzjazm w dzia³aniu na rzecz szko³y
i œrodowiska, ustawiczne kszta³cenie i prace spo³eczne. 
Nauczycielska organizacja zwi¹zkowa zajmowa³a siê 
wieloma sprawami, miêdzy innymi: organizowaniem 
powojennego szkolnictwa, ró¿nymi formami pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, w tym ca³odziennymi 
konferencjami z pokazowymi lekcjami, organizacj¹ ¿ycia 
kulturalnego na terenie szkó³ i w œrodowisku oraz wœród 
nauczycieli.

Na przestrzeni blisko 50 lat, prezesami Ogniska, potem 
Oddzia³u ZNP w Koñskowoli byli: Bronis³aw Falski, 
Krystyna Sykut, Danuta Lubawa, Zofia Stêpieñ, S³awomir 
Skwarek, a od 11 lat funkcjê tê pe³ni Danuta Sadurska – 
konsekwentna, wra¿liwa na problemy ludzkie, ca³kowicie 

oddana sprawom zwi¹zku. Troszczy siê o wszystko
i wszystkich, o pracuj¹cych nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obs³ugi, emerytów i rencistów. Doskonale zna 
przepisy oœwiatowe i zwi¹zkowe”.

Zaproszeni goœcie, w tym Gra¿yna Bobowska i Lucjan 
Tomaszewski, podkreœlili ogromne zas³ugi ZNP dla polskiej 
edukacji narodowej.

Drug¹ czêœæ spotkania wype³ni³a rozrywka. Tu panowa³a 
rodzinna atmosfera, wszystkich ³¹czy³a radoœæ i zadowolenie
z przynale¿noœci do tej rodziny, jak¹ by³ i jest Zwi¹zek 
Nauczycielstwa Polskiego.

Ta rodzina jednoczy ludzi, nie dzieli, daje poczucie 
bezpieczeñstwa i otuchy. Nikt i nic nie zdo³a podwa¿yæ 
autentycznoœci wielkich dokonañ i bogatej tradycji tej 
organizacji. Jesteœmy dumni z przynale¿noœci do niej.

Kazimiera Ambro¿kiewicz
Cz³onek Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Koñskowoli 

Ju¿ od kilku lat w szkole w Koñskowoli dyskutuje siê
o potrzebie posiadania patrona i zorganizowania uroczystoœci 
nadania szkole imienia. Szczególnie, ¿e najwiêksza w gminie 
placówka jest jedyn¹, której imiê Karola Œwierczewskiego 
zosta³o dawno temu zawieszone z powodów znanych 
wszystkim, i jako jedyna nie posiada obecnie patrona ani 
sztandaru.

Z ró¿nych powodów; miêdzy innymi w obawie przed 
wyborem nieodpowiedniego kandydata, który nie spe³nia³by 
oczekiwañ spo³ecznoœci lokalnej, z powodu ogromu pracy jak¹ 
nale¿y wykonaæ w zwi¹zku z nadaniem imienia,
z powodu ró¿nych zmian w oœwiacie zwi¹zanych
z reformowaniem szkolnictwa w Polsce, równie¿ z powodu 
wysokich kosztów tego rodzaju imprez nie staraliœmy siê 
dotychczas o pozyskanie nowego patrona i zorganizowanie 
uroczystoœci. Obecnie wszystkie nasze obawy zosta³y 
rozwiane, zrozumieliœmy, ¿e musimy podj¹æ inicjatywê 
wyboru patrona, musimy uczyniæ to przede wszystkim
w trosce o naszych uczniów. Chcemy, aby mieli oni patrona 
prezentuj¹cego wartoœci uniwersalne i ponadczasowe, aby nikt 
nigdy nie kwestionowa³ jego dokonañ, aby by³ zawsze ceniony, 
szanowany, aby by³ wzorem patriotyzmu i symbolem mi³oœci 
ojczyzny.

Rada Pedagogiczna Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli na swym 
pierwszym posiedzeniu w sierpniu tego roku podjê³a decyzjê
o wyborze patrona i zorganizowaniu uroczystoœci.
O inicjatywie poinformowaliœmy rady rodziców obydwu 
placówek. Uzyskaliœmy pozytywn¹ opiniê. Powsta³ katalog 
postaci, z których najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê trzy: 
Grzegorz Piramowicz – (1735-1801) pedagog, pisarz, 
proboszcz parafii w Kurowie i Koñskowoli, Henryk 
Sienkiewicz - (1846-1916) nowelista i powieœciopisarz, pisa³
o Koñskowoli w „Trylogii”, oraz Konstytucja 3 maja – bardzo 
donios³e wydarzenie w dziejach Polski. Postanowiliœmy 
skonsultowaæ nasze pomys³y z uczniami i rodzicami. 
Konsultacje z uczniami prowadzili wychowawcy na godzinach 
wychowawczych. Uczniowie obydwu placówek wchodz¹cych 
w sk³ad Zespo³u Szkó³ zdecydowali, ¿e najbli¿sz¹ im postaci¹, 
jest Henryk Sienkiewicz. W gimnazjum w poszczególnych 
klasach uczniowie zdecydowali w sposób nastêpuj¹cy:
• klasy: I a, I b, I c, I e, II a, II b, II d, III a, III c, III d  – Henryk 

Sienkiewicz

• klasa I d – Konstytucja 3 maja
• klasy: II c, III b – Grzegorz Piramowicz
W szkole podstawowej uczniowie wypowiadali siê pocz¹wszy 
od klas IV nastêpuj¹co:
• klasy: IV a, IV b, IV c, V a, VI a, VI b, VI c,  – Henryk 

Sienkiewicz
• klasa V c – Konstytucja 3 maja

Uczniowie ¿adnej ze szkó³ nie zaproponowali innych postaci. 
Do rodziców zwróciliœmy siê z ankiet¹, w której oprócz 
wymienionych postaci pozostawiliœmy mo¿liwoœæ wyboru 
innego kandydata. W ankiecie wziê³o udzia³ ³¹cznie 372 
rodziców. Za propozycj¹ Grzegorza Piramowicza g³osowa³y 92 
osoby, Henryk Sienkiewicz uzyska³ 237 g³osów, za Konstytucj¹ 
3 maja opowiedzia³y siê 24 osoby. By³y te¿ pojedyncze 
propozycje – Matka Teresa, Franciszek Dionizy KniaŸnin, 
jedna osoba proponowa³a imiê „Bohaterów Tej Ziemi”

Nauczyciele wiêkszoœci¹ 36 g³osów wybrali postaæ Henryka 
Sienkiewicza.

W zwi¹zku z przytoczonymi wy¿ej danymi mo¿emy 
stwierdziæ, ¿e Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli otrzyma imiê 
Henryka Sienkiewicza. Obecnie rozpoczynamy prace wokó³ 
postaci patrona. Bêdziemy szczegó³owo poznawaæ jego 
¿yciorys oraz dorobek pisarski i spo³eczny. Zaanga¿ujemy do 
pracy uczniów, zorganizujemy konkursy wiedzy o patronie. 
Spróbujemy pozyskaæ œrodki na zorganizowanie uroczystoœci
i poszukamy sponsorów gotowych ufundowaæ szkole sztandar. 
Zwrócimy siê o opiniê w sprawie nadania imienia do 
Lubelskiego Kuratora Oœwiaty. Wkrótce wspólnie z rad¹ 
rodziców i samorz¹dem uczniowskim z³o¿ymy wniosek do 
Rady Gminy o podjêcie stosownej uchwa³y w tej sprawie. 
Kulminacj¹ naszych dzia³añ bêdzie uroczystoœæ, któr¹ 
planujemy na prze³om maja i czerwca 2005 roku.

Jednoczeœnie apelujemy do wszystkich lokalnych 
przedsiêbiorców o finansowe lub rzeczowe wsparcie naszej 
in ic ja tywy.  Wkrótce  bêdziemy s iê  zwracaæ  do  
zaprzyjaŸnionych ze szko³¹ firm i instytucji o materialn¹ pomoc 
w organizacji ca³ego przedsiêwziêcia. Prosimy o zrozumienie
i liczymy na Pañstwa ofiarnoœæ. Jesteœmy pewni, ¿e nasza 
inicjatywa bêdzie prowadziæ do tego, ¿e uczniowie zyskaj¹ 
autorytet tak bardzo potrzebny w dobie zaniku wszelkich 
wartoœci.

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli
B. Antolak, R. Polak, A.Saj

PATRON WYBRANY
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Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko bawi¹c siê, jednoczeœnie 
uczy siê – to pierwszy szczebel w edukacji oraz wstêp do nauki
w szkole podstawowej, której rozpoczêcie jest wa¿nym 
wydarzeniem w ¿yciu dziecka i jego rodziny. Szeœciolatki bardzo 
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem przygotowania do szko³y. 
Ró¿nice te wynikaj¹ zarówno z czynników wrodzonych, jak te¿

z uwarunkowañ œrodowiskowych.
Gotowoœæ do uczenia siê to taki moment w rozwoju dziecka, kiedy 

spe³nione s¹ nastêpuj¹ce kryteria: zainteresowanie dziecka uczeniem 
siê, d³ugotrwa³oœæ zainteresowania, kontynuowanie zainteresowania 
pomimo trudnoœci i niepowodzeñ.

W przedszkolu g³ówn¹ form¹ aktywnoœci dziecka jest zabawa.
W zabawie licz¹ siê czynnoœci, one s¹ celem i Ÿród³em przyjemnoœci. 
Poza tym zabawê mo¿na po prostu przerwaæ, gdy coœ siê nie podoba. 
Z nauk¹ jest inaczej. To forma aktywnoœci, w której wa¿ny jest 
wynik, efekt. Dla siedmiolatka to trudny egzamin. W pierwszej klasie 
musi siedzieæ w ³awce i uczyæ siê. Trzeba wci¹¿ æwiczyæ np. szlaczki, 
które czasem nie wychodz¹. Pamiêtajmy, aby wspieraæ dziecko 
w³asnym przyk³adem, opowiedzmy mu, jak nie poddawaliœmy siê. 
My te¿ nie od razu wszystko umieliœmy. Warto równie¿ powiedzieæ
o trudnoœciach sportowców, którzy nie zawsze wygrywaj¹, a mimo to 
æwicz¹ a¿ do zwyciêstwa. W szkole znów przed niejednym uczniem 
stoi nie³atwe zadanie, musi bowiem s³uchaæ poleceñ i wykonywaæ je, 
nie ma te¿ wp³ywu na wybór aktywnoœci. W warunkach klasowo- 
lekcyjnych zaprogramowane jest jego miejsce i czas siedzenia
w ³awce, dziecko musi nauczyæ siê czekaæ na przerwê. Wymagania 
stawiane dziecku to fizyczna i psychiczna odpornoœæ na 
jednostajnoœæ. Koniecznoœæ wykonywania poleceñ wymaga 
rozumienia, pamiêtania, a tak¿e odpornoœci na niepowodzenia 
podczas ich realizacji. Jeœli dziecko ma z tym trudnoœci, trzeba mu 
t³umaczyæ, ukazywaæ zale¿noœci, np. to, ¿e ka¿dy ma w ¿yciu 
obowi¹zki. Dzieciom w wieku szkolnym czêsto wydaje siê, ¿e 
doroœli robi¹ wy³¹cznie tylko to, co chc¹ i co im sprawia 
przyjemnoœæ. Dziecko dojrza³e do szko³y musi umieæ rozstaæ siê
z matk¹, porozumiewaæ siê z doros³ymi i innymi dzieæmi. Oczekuje 
siê od niego, ¿e bêdzie samodzielne w zakresie czynnoœci 
samoobs³ugowych i wykonywania zadañ szkolnych, oraz ¿e nie 
bêdzie wymaga³o ci¹g³ej bliskoœci i uwagi nauczyciela. Rozpoczêcie 
nauki w szkole ³¹czy siê z przynale¿noœci¹ do grupy klasowej, co 
poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ respektowania uzgodnionych, a tak¿e 
nieformalnych regu³. Wiele zadañ szkolnych wymaga wspó³pracy
z rówieœnikami, uwzglêdniania ich praw, np. przestrzegania 
kolejnoœci. Równie¿ wiele problemów wi¹¿e siê z rozwi¹zywaniem 
sytuacji konfliktowych, w tym zwi¹zanych z rywalizacj¹. Gry
i zabawy grupowe ucz¹ zdrowej rywalizacji, pracy zespo³owej, ale
i przegrywania. Wa¿ne s¹ równie¿ gry planszowe, które pomagaj¹
w nauce pewnych zasad – np. logicznego myœlenia, cierpliwego 
czekania na w³asn¹ kolej, wygrywania, ale i znoszenia pora¿ki. 
Dobry trening wzglêdnej emocjonalnej niezale¿noœci oraz w³¹czania 
siê do dzia³añ wspólnotowych dziecko przechodzi ju¿ w przedszkolu.

Dziecko w przedszkolu ma opanowaæ materia³ szkolny 
przeznaczony dla siedmiolatka, zatem musi wykazywaæ siê 
adekwatnym do wieku rozwojem intelektualnym. Niejeden 
szeœciolatek œwietnie liczy do stu, jednak nie potrafi wykonaæ 
prostych zadañ matematycznych i porównywaæ zbiorów, a tak¿e nie 
³¹czy liczby z konkretn¹ rzecz¹ – dziecko liczy tak, jakby recytowa³o 
wiersz. Dlatego tak wa¿ne jest, aby dzieci wielokrotnie przelicza³y 
ró¿ne przedmioty. Dziecko we wczesnych fazach rozwoju 
umys³owego myœli w dzia³aniu, mówi o tym, co robi, a kiedy liczy 
przedmioty, chce jednoczeœnie przek³adaæ je fizycznie. Natomiast 
nauka w szkole oparta jest o obrazy i pojêcia, wymaga umiejêtnoœci 
klasyfikowania obiektów i zjawisk. Przejœcie od myœlenia 
konkretnego do pos³ugiwania siê reprezentacj¹ symboliczn¹ 
wymaga zdolnoœci do pojêciowego, abstrakcyjnego myœlenia. Zatem 

wa¿ne jest, aby dziecko naby³o umiejêtnoœæ klasyfikowania 
przedmiotów, nabywa³o wprawy w myœleniu przyczynowo- 
skutkowym, trenowa³o umiejêtnoœæ liczenia i prawid³ow¹ mowê.

WskaŸniki dojrza³oœci szkolnej
opracowane w formie pytañ przez W. Brejneta:

1) Czy dziecko potrafi obchodziæ siê z przyborami do rysowania, 
kolorowania i pisania? Czy koloruj¹c obrazek, nie wychodzi 
poza liniê? Czy rysuj¹c postaæ cz³owieka, zachowuje 
podstawowe proporcje poszczególnych czêœci cia³a?

2) Czy potrafi lepiæ z plasteliny lub gliny? Czy potrafi ci¹æ 
no¿yczkami wed³ug wytyczonej linii prostej i krzywej?

3) Czy potrafi grupowaæ ró¿ne przedmioty wed³ug barw, kszta³tu
i wielkoœci? Czy potrafi sortowaæ znane mu przedmioty lub ich 
obrazki, wed³ug okreœlonej zasady, np. owoce, zwierzêta, 
zabawki, pojazdy itp.? Czy potrafi wybieraæ takie same litery, 
wyrazy? Czy potrafi z³o¿yæ np. widokówkê rozciêt¹ na kilka 
czêœci?

4) Czy potrafi wymieniæ kilka ró¿nic w dwóch pozornie podobnych 
do siebie przedmiotach lub obrazkach?

5) Czy potrafi dobraæ w pary obrazki lub przedmioty
z uwzglêdnieniem jakiejœ cechy wspólnej,np. krowa-mleko, liœæ- 
drzewo, pasta do zêbów-szczoteczka itp.?

6) Czy potrafi wyodrêbniæ z otoczenia dŸwiêki ró¿nych pojazdów, 
instrumentów muzycznych, g³osy ptaków lub innych zwierz¹t?

7) Czy potrafi wyró¿niæ g³oskê (zarówno samog³oskê, jak
i spó³g³oskê) na pocz¹tku i na koñcu wyrazu? Czy potrafi 
zró¿nicowaæ wyrazy dŸwiêkopodobne, np.: pó³ka- bu³ka, 
Tomek- domek itp.?

8) Czy potrafi odtworzyæ prosty uk³ad wystukany przez doros³ego?
9) Czy potrafi podzieliæ wyraz na sylaby, np.: lo-ko-mo-ty-wa?
10) Czy potrafi rozwi¹zaæ proste zagadki ?
11) Czy swobodnie (równie¿ wspak) umie liczyæ kolejno minimum 

do 20, a po przeliczeniu potrafi powiedzieæ, ile jest 
przedmiotów? Czy umie w pamiêci dodawaæ i odejmowaæ
z przekroczeniem progu dziesiêtnego?

12) Czy potrafi wykonaæ proste æwiczenie gimnastyczne, np. skakaæ 
na jednej nodze i na obu nogach? Czy potrafi staæ przez chwilê na 
jednej nodze z zamkniêtymi oczami? Czy sprawnie rzuca i ³apie 
pi³eczkê?

13) Czy potrafi samo zasznurowaæ sznurowad³a, zapinaæ guziki?
14) Czy odró¿nia lew¹ stronê swego cia³a od prawej? Czy potrafi 

pokazaæ praw¹ rêkê czy lewe ucho u osoby stoj¹cej na wprost? 
Czy pos³uguje siê zawsze jedn¹ rêk¹ – któr¹?

15) Czy potrafi zgodnie bawiæ siê w grupie, np. buduj¹c z kimœ 
zamek z klocków, czy wspó³dzia³a przy tym, czeka na swoj¹ kolej 
itp.? Czy zawsze koñczy rozpoczêt¹ zabawê, a po skoñczonym 
zajêciu sprz¹ta po sobie?

16) Czy potrafi przez d³u¿sz¹ chwilê s³uchaæ opowiadania, bajki czy 
muzyki?

17) Czy opowiadaj¹c, np. co przedstawia dany obrazek, pos³uguje siê 
rozwiniêtymi zdaniami, uogólnia temat, uzasadnia akcjê? Czy 
prawid³owo wymawia wszystkie g³oski? Czy wymowa jest 
poprawna równie¿ pod wzglêdem gramatycznym?

18) Czy umie podporz¹dkowaæ siê poleceniom s³ownym, jest
w miarê zdyscyplinowane? Czy potrafi wykonaæ 3-4 polecenia 
wed³ug kolejnoœci podanej przez doros³ego?

19) Czy wie, ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmuj¹ siê 
rodzice?

20) Czy przy rozstaniu z matk¹ (np. w przedszkolu) jest pogodne? 
Czy ³atwo nawi¹zuje kontakt z doros³ymi?

21) Czy w dzia³aniu jest doœæ szybkie oraz w miarê swobodne
i samodzielne? Czy zachowuje siê odpowiednio do sytuacji?

Dziêki powy¿szym wskaŸnikom rodzice mog¹ obserwowaæ swoje 
dzieci i sami oceniæ ich dojrza³oœæ szkoln¹. To przede wszystkim 
rodzice powinni staraæ siê przygotowaæ jak najlepiej swoje dziecko 
do szko³y.

Anna Próchniak

Dojrza³oœæ szkolna



Niestety, organizatorzy nie przewidzieli tego.
Tradycj¹ tej imprezy jest wrêczanie nagród przez starostê dla 

twórców i animatorów kultury. Z przyjemnoœci¹ donosimy, ¿e nasza 
gminna orkiestra dêta, zosta³a ju¿ po raz drugi wyró¿niona, tym 
razem specjaln¹ nagrod¹ starosty, któr¹ odebra³ w imieniu orkiestry 
p. Marian Sykut. Zas³u¿y³a sobie na to miêdzy innymi tym, ¿e gr¹ na 
wysokim poziomie uœwietnia uroczystoœci patriotyczne, nie tylko w 
naszej gminie, ale równie¿ na szczeblu powiatu.

Po raz pierwszy zauwa¿ono równie¿ biblioteki, które bez 
w¹tpienia s¹ bardzo wa¿nym czynnikiem kulturotwórczym. 
Najaktywniejszym bibliotekom, w tym Bibliotece Publicznej
z Koñskowoli, wrêczono dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe. Akt ten by³ 
poprzedzony wspó³zawodnictwem w ramach konkursu „Biblioteka – 
Czytelnik – Œrodowisko”.

Imprezie towarzyszy³y, przyjêtym ju¿ zwyczajem, stoiska, na 
których mo¿na by³o ogl¹daæ wydawnictwa oraz twórczoœæ ludow¹ i 
nie tylko.

Zespó³ œpiewaczy „Wólczanki”, reprezentuj¹cy gminê 
Markuszów, w autorskich s³owach piosenki œpiewa³: „… bo
z powiatow¹ kultur¹ wcale nie jest Ÿle”. Po krótkiej, ale wype³nionej 
pokaŸnym dorobkiem imprezie, mo¿na uznaæ, ¿e te s³owa 
odzwierciedlaj¹ rzeczywisty obraz kultury w powiecie, któr¹ tworz¹ 
animatorzy i pracownicy oœrodków gminnych.

B.F.

Instytucje kultury z terenu powiatu pu³awskiego znów mia³y 
okazjê do zaprezentowania swego dorobku. Kolejna, czwarta ju¿ 
edycja Powiatowego Dnia Kultury, mia³a miejsce 27 paŸdziernika w 
Pu³awskim Oœrodku Kultury „Dom Chemika”. Ku mi³emu 
zaskoczeniu organizatorów, od pocz¹tku do koñca imprezy, sala 
widowiskowa by³a wype³niona po brzegi ¿yczliw¹ publicznoœci¹. 
Tym razem wraz z twórcami kultury w imprezie uczestniczyli  
wszyscy cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, radni Rady Powiatu oraz 
przedstawiciele niektórych samorz¹dów gminnych. Na scenie 
zaprezentowa³o siê 11 zespo³ów amatorskiego ruchu artystycznego. 
A¿ szkoda, ¿e imprezê zaplanowano tylko na trzy godziny, bo 
dorobek, którym mog¹ siê pochwaliæ oœcienne Oœrodki Kultury jest 
b a r d z o  b o g a t y  i  p r e z e n t a c j a  m o g ³ a  t r w a æ
o wiele d³u¿ej. Nasz¹, lokaln¹ kulturê reprezentowali „Œpiewaj¹cy 
Seniorzy”, którym bardzo zale¿a³o na wystêpie. Jak siê okaza³o 
s³usznie, bo ten krótki koncert podoba³ siê, o czym œwiadczy³o 
zachowanie publicznoœci (nawet m³odzie¿y!) domagaj¹cej siê bisu. 
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Z powiatow¹ kultur¹ wcale nie jest Ÿle

Pan Marian Sykut odbiera nagrodê w imieniu orkiestry
z r¹k p. Ma³gorzaty Sadurskiej

Stoisko Koñskowoli

Od piêciu lat w K¹kolewnicy odbywaj¹ siê Wojewódzkie 
Spotkania Kabaretowe „K¹kolewisko”. W tym roku mia³o to miejsce 

 Kabaretowe potyczki z Onufrym 23-24.10.2004 r. Do startu w s³ownych potyczkach i „ciêtoœci” jêzyka 
staj¹ amatorskie kabarety dzia³aj¹ce na terenia naszego 
województwa. W tegorocznym przegl¹dzie bra³o udzia³ 8 kabaretów 
doros³ych i 3 m³odzie¿owe. Nasz „Onufry” z Gminnego Oœrodka 
Kultury w Koñskowoli pojecha³ tam z programem „I z czego siê tu 
œmiaæ”, do którego scenariusz napisa³a El¿bieta Pytka (re¿yseria: 
Ma³gorzata Stalêga i El¿bieta Pytka, muzyka: Ma³gorzata Stalêga
i Tadeusz Salamandra). W sk³ad zespo³u wchodz¹: Maria Baj, Maria 
Jêdrak, Anna Owczarz, Magdalena Weso³owska, Dariusz Gutowski, 
Marian Rokita, Jan Skorupski, Tomasz Su³ek.

Program tworz¹cy ca³oœæ sk³ada³ siê z kilku œmiesznych skeczy, 
przeplatanych równie weso³ymi piosenkami. Publicznoœæ nasz 
wystêp przyjê³a bardzo ¿yczliwie. Niejednokrotnie na sali da³o siê 
s³yszeæ g³oœny œmiech, co dodawa³o nam jeszcze wiêkszego 
animuszu i potwierdza³o dobr¹ zabawê publicznoœci. Zas³u¿one 
gratulacje nale¿¹ siê wszystkim aktorom z „Onufrego”, którzy na tle 
8 grup kabaretowych wypadli wprost rewelacyjnie.

W tym roku jury w sk³adzie: I. Niewczas, R. Kaczorowski
i Z. Barankiewicz, z racji ma³ego jubileuszu 5-lecia „K¹kolewiska”, 
postanowi³o nie przyznawaæ miejsc, ale nagrodziæ wszystkich 
uczestników przegl¹du równorzêdnymi nagrodami – dyplomami 
uznania i ... mi³ymi „dodatkami”.

Ma³gorzata Stalêga



Czas p³ynie i zaciera ludzk¹ pamiêæ. Ju¿ ma³o kto pamiêta, ¿e 76 lat 
temu, w dniu 11 listopada 1928 r., mieszkañcy Po¿oga wziêli udzia³
w uroczystym otwarciu stra¿nicy. Staraniem miejscowej 
spo³ecznoœci postawiono doœæ obszern¹ drewnian¹ stra¿nicê,
w której znalaz³a siê tak¿e scena na urz¹dzanie przedstawieñ 
teatralnych i innych uroczystoœci kulturalnych. Umieszczono w niej 
równie¿ sprzêt przeciwpo¿arowy. Nied³ugo jednak stra¿acy cieszyli 
siê stra¿ówk¹, bowiem adaptowana zosta³a na szko³ê podstawow¹. 
Dot¹d nauczanie dzieci odbywa³o siê w domach prywatnych, czêsto 
ciemnych i zawilgoconych. Ze stra¿nicy nie ma ju¿ œladu. Z tej 
uroczystoœci pozosta³a jednak posadzona wspólnie, w 10-t¹ rocznicê 
Odzyskania Niepodleg³oœci, lipa. Œpiewane by³y wtedy pieœni 
patriotyczne i religijne. Gospodarze posiadaj¹cy broñ oddali strza³y 
na wiwat.

Sêdziwa Lipa Niepodleg³oœci obecnie jest schorowana, 
zabezpieczona linami przed roz³upaniem , ze œladami poprzednich 
prób ratowania na g³ównych konarach. Patrz¹c na ni¹ nasuwa siê 
analogia do losów naszej Ojczyzny.

O wiele lepiej wygl¹da D¹b Niepodleg³oœci w Pu³awach, 
posadzony równie¿ w 1928 r. w ramach akcji upamiêtniania 10-tej 
rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci.

Wiem, ¿e coraz mniej jest modny patriotyzm i regionalizm. Ale 
przypominaj¹c s³owa, ¿e ...bez korzeni uschniemy... pragnê
z sentymentem przypomnieæ o Lipie Niepodleg³oœci w Po¿ogu, jako 
pomniku historii, niemym œwiadku, podnios³ej lokalnej uroczystoœci.

Dorota Chyl
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Tak najkrócej mo¿na opisaæ treœæ sztuki o tytule „Kornet”, 
wystawionej przez uczestników Œrodowiskowego Domu 
Samopomocy w Koñskowoli w re¿yserii Marka Makucha
z muzyk¹ Mariusza Oleœkiewicza. Sztuka jest poetyck¹ ballad¹ 
rycersk¹, opisuj¹c¹ mi³oœæ 18-letniego rycerza i jego „jedyn¹”, 
najprawdziwsz¹, tragiczn¹ œmieræ w walce z „innowiercami”. Tak¹ 
te¿ fabu³ê, z trudnej sztuki, ³atwo by³o odczytaæ z gry aktorskiej, 
usadowionej we wspania³ych wnêtrzach starego koœció³ka œw. Anny 
w listopadowy wieczór.

Scenografia wype³niona p³on¹cymi œwiecami, artystyczna gra 
cieni, doskona³a narracja, a przede wszystkim wspania³a
i przeszywaj¹ca widza muzyka – to elementy, które uk³adaj¹ siê
w ca³oœæ, profesjonalnie przygotowan¹ sztukê teatraln¹. Takie te¿ s¹ 
odczucia widzów obecnych w koœció³ku 7 listopada.

Kornet to stopieñ wojskowy w austriackiej armii, który 
przys³ugiwa³ ¿o³nierzowi nios¹cemu do boju chor¹giew pu³kow¹,
a autorem sztuki jest Rainer Maria Rilke (1875-1926), austriacki 
poeta i geniusz pióra, który w swym bogatym dorobku twórczym 
zawar³ przemyœlenia natury filozoficznej. Pieœñ „Kornet” napisa³ 
podobno w ci¹gu jednej nocy, a mia³ wówczas 22 lata.

M.M.

Ballada o mi³oœci i œmierci

W Lublinie, od 1997 roku, dzia³a Hospicjum dla Dzieci im. 
„Ma³ego Ksiêcia”, które jest jedynym w Polsce po³udniowo-
wschodniej domowym hospicjum dla dzieci. Obejmuje opiek¹ 
domow¹ dzieci i m³odzie¿ z chorobami nowotworowymi i innymi 
nieuleczalnymi schorzeniami na terenie ca³ej Lubelszczyzny. Kadra 
medyczna hospicjum (7 lekarzy, 6 pielêgniarek, 2 psychologów
i rehabilitant) oraz kap³ani i  wolontariusze (70 studentów lubelskich 
uczelni), otaczaj¹ troskliw¹ opiek¹ specjalistyczn¹, duchow¹
i socjaln¹ dzieci w ich rodzinnych domach, a nie w szpitalu. Przez 
takie dzia³ania udaje siê ograniczyæ ból podopiecznych, a tak¿e 
wnieœæ radoœæ w ostatnie dni ¿ycia poprzez spe³nianie dzieciêcych 
marzeñ. Na opiekê hospicjum mo¿e liczyæ tak¿e ca³a rodzina, 
równie¿ w okresie ¿a³oby. Dy¿ury specjalistów trwaj¹ 24 godziny na 
dobê, przez 7 dni w tygodniu.  Aktualnie pod opiek¹  hospicjum 
znajduje siê 35 nieuleczalnie chorych dzieci oraz 50 rodzin w ¿a³obie, 
w tym z powiatu pu³awskiego. Œwiadczona opieka jest bezp³atna. 
Zakup leków oraz specjalistycznego sprzêtu medycznego, 
funkcjonuj¹cego w domach pacjentów, pokrywa hospicjum. Tylko 
czêœæ œrodków na finansowanie dzia³alnoœci tej instytucji pochodzi
z Narodowego Funduszu Zdrowia, pozosta³e s¹ wynikiem 
wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami i fundacjami. Hospicjum jest 
te¿ wspierane przez organizacjê koncertów charytatywnych. Taki 
koncert zosta³ zorganizowany równie¿ w Koñskowoli (piszemy
o nim na str. 16 w artykule „Dobrze widzi siê tylko sercem”).

R.

Hospicjum im. Ma³ego Ksiêcia

Lipa Niepodleg³oœci w Po¿ogu

Od prawej: Mariusz Oleœkiewicz - muzyk, Marek Makuch - re¿yser oraz wykonawcy
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W tym numerze gimnazjaliœci wypowiadaj¹ siê na temat 
Œwiêta Niepodleg³oœci - 11 listopada

Ka¿dy patriota dobrze zna tê datê. Dzieñ ten jest symbolem 
odrodzenia niepodleg³ego pañstwa polskiego po ponad 120 
latach niewoli. Jesienne dni 1918 r. by³y dla Polaków okresem 
radosnego entuzjazmu, którego namiastkê mogli poznaæ ju¿ 
wczeœniej wraz z wybuchem I wojny œwiatowej w 1914 r. Ju¿ 
wtedy wzmog³a siê nadzieja Polaków na zerwanie okupacyjnych 
³añcuchów. W 1918 r. na nowo powsta³y w³adze polskie
i formowa³y siê oddzia³y wojska. Na budynki pañstwowe wraca³y 
or³y i narodowe barwy. Wreszcie spe³ni³y siê marzenia wielu 
pokoleñ Polaków, którzy mimo przeœladowañ wytrwali
w pragnieniu odzyskania dawnej Polski – Polski niepodleg³ej.

Do uzyskania suwerennoœci przyczyni³ siê szereg wydarzeñ – 
m.in. klêska Rosji w wojnie z Japoni¹. W Galicji w latach 1908-
1914 zaczê³y  powstawaæ organizacje  wojskowo-
niepodleg³oœciowe. Po wybuchu I wojny œwiatowej w polskich 
partiach politycznych ujawni³y siê ró¿ne koncepcje odbudowy 
niepodleg³ego pañstwa. Roman Dmowski i inni dzia³acze 
Narodowej Demokracji liczyli na zwyciêstwo Rosji i mocarstw 
zachodnich, natomiast Józef Pi³sudski i dowództwo Legionów 
Polskich przy armii Austro-Wêgier liczyli pocz¹tkowo na 
zwyciêstwo pañstw centralnych (Austro-Wêgry i Niemcy). 
Wydarzenia potoczy³y siê jednak inaczej. Rosja, Niemcy
i Austro-Wêgry nie mia³y zamiaru wychodziæ naprzeciw 
oczekiwaniom polskich polityków. Potrzebowali oni jedynie 
polskich rekrutów i zapasów wojennych. Stosunek zaborców do 
sprawy polskiej zmieni³ siê wraz z przeci¹ganiem dzia³añ 
wojennych, wyczerpywaniem siê rezerw ludzkich i materialnych. 
Wydarzeniem, które postawi³o na miêdzynarodowej arenie 
sprawê utworzenia pañstwa polskiego, by³o wydanie 5 listopada 
1916 roku przez cesarzy Austro-Wêgier i Niemiec aktu
o utworzeniu w przysz³oœci z ziem polskich nale¿¹cych dawniej 
do Rosji, Królestwa Polskiego. Deklaracje o potrzebie 
odrodzenia niepodleg³ej Polski z³o¿yli m.in. car Miko³aj II, 
prezydent USA J. Wilson, Rosyjski Rz¹d Tymczasowy, 
Piotrogradzka Rada Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich. 
Tymczasem w s¹siednich pañstwach Polacy nie pró¿nowali.
W czerwcu 1917 r. we Francji rozpoczêto formowanie Armii 
Polskiej. W Lozannie powsta³ Komitet Narodowy Polski. 
Zbli¿aj¹ca siê klêska pañstw centralnych w wojnie spowodowa³a 
rozpoczêcie przygotowañ do utworzenia na ziemiach polskich 
w³asnej administracji. W Krakowie powo³ano polsk¹ Komisjê 
Likwidacyjn¹ (28 paŸdziernik 1918 r.). W zaborze pruskim na 
pocz¹tku listopada tego¿ samego roku utworzona zosta³a 
Naczelna Rada Ludowa. Tak¿e w naszym regionie przygotowano 
siê do odzyskania niepodleg³oœci. W nocy (6-7 listopada)
w Lublinie powsta³ Tymczasowy Rz¹d Ludowy Republiki 
Polskiej. W rz¹dzie dominowali zwolennicy J. Pi³sudskiego.

11 listopada 1918 roku zosta³o podpisane z Niemcami 
porozumienie o zawieszeniu broni na froncie zachodnim 
koñcz¹ce I wojnê œwiatow¹. Tego dnia Rada Regencyjna 
przekaza³a J. Pi³sudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem 
polskim. Na ulicach Warszawy i innych miast œwiêtowano 
odzyskanie niepodleg³oœci. Przez wiele lat w³adze 
komunistyczne stara³y siê by zapomniano o 11 listopada, jednak 
wysi³ki dzia³aczy „Solidarnoœci” sprawi³y, ¿e w 1990 roku data 

odzyskania niepodleg³oœci ostatecznie powróci³a do kalendarza 
œwi¹t narodowych.

Anna Piech, kl. III a    
11 listopada 1918 roku naród polski uœwiadomi³ sobie w ca³ej 

pe³ni odzyskanie niepodleg³oœci. Wielka radoœæ zapanowa³a 
wœród Polaków. Na ulicach i rynkach miast gromadzi³y siê 
wiwatuj¹ce t³umy. Wraz z manifestacjami i pochodami trwa³a 
akcja rozbrajania Niemców w Królestwie Polskim.

Za zgod¹ Polaków Józef Pi³sudski nadzorowa³ pierwsze 
wybory do sejmu, przy pomocy polityków Ignacego 
Daszyñskiego i Jêdrzeja Moraczewskiego, oraz doprowadzi³ do 
tego, ¿e po 123 latach zaborów Rzeczpospolita Polska znowu 
zosta³a uznana przez ca³y œwiat. Dzieñ Niepodleg³oœci uznano 
najpierw za Dzieñ Uroczysty. Obchody pañstwowe i koœcielne 
³¹czono z uroczystoœciami wojskowymi. Sk³adano ho³d 
bohaterom, wystawiano portret J. Pi³sudskiego, odbywa³y siê 
defilady wszystkich oddzia³ów wojsk.

Ustanowienie Œwiêta Niepodleg³oœci jako œwiêta 
pañstwowego mia³o miejsce w 1937r. Do tej tradycji wróciliœmy 
po II wojnie œwiatowej, dopiero w 1990r. W dniu 11 listopada 
obchody Œwiêta Niepodleg³oœci odbywaj¹ siê bardzo uroczyœcie. 
Polacy œwiêtuj¹ ten dzieñ poprzez sk³adanie wieñców i kwiatów 
pod pomnikami, uczestnicz¹ w akademiach, jest uroczysta 
zmiana warty pod pomnikiem Nieznanego ¯o³nierza
w Warszawie. W naszej szkole co roku odbywaj¹ siê uroczyste 
apele, zorganizowane przez uczniów, upamiêtniaj¹ce to wa¿ne 
wydarzenie.

Marzena Kruk, kl. III a

Czym jest dla mnie wolna Polska?
Moim zdaniem dzisiejsza m³odzie¿ nie zdaje sobie sprawy

z tego, jakie ma szczêœcie, ¿e mo¿e ¿yæ w wolnej, niepodleg³ej 
Polsce. Ja bardzo ceniê sobie to, ¿e mogê wyra¿aæ swoje zdanie, 
mówiæ w ojczystym jêzyku i nie znajdowaæ siê pod presj¹ obcego 
narodu. Nie mog³abym ¿yæ z tyloma ograniczeniami i zakazami. 
Podziwiam moich rówieœników z przesz³oœci za odwagê
i wytrwa³oœæ w d¹¿eniu do celu. Mimo przeœladowañ i m³odego 
wieku walczyli o Ojczyznê. Niech ka¿dy nastolatek zada sobie 
pytanie: czy ja bym tak potrafi³? Nie jestem w stanie 
odpowiedzieæ czy starczy³oby mi si³y i odwagi by podo³aæ takiej 
odpowiedzialnoœci, dlatego mój podziw wobec bohaterów
z tamtych lat jest jeszcze wiêkszy. Wstydzê siê, ¿e niektórzy moi 
rówieœnicy nie wiedz¹ kim by³ Józef Pi³sudski czy Roman 
Dmowski.

Anna Piech, kl. III a

Moja kochana Ojczyzno!
Tyle ju¿ wycierpia³aœ,
A jednak siê nie podda³aœ.
To Ty dawa³aœ nam nadziejê,
Gdy walczyliœmy o nowe dzieje.
Nie straszne by³o przy Tobie cierpienie,
£zom dawa³aœ ukojenie.
Ty matk¹ najmilsz¹ nam by³aœ,
I do koñca o nas walczy³aœ.
Teraz ju¿ wiem na pewno,
¯e ¿ycia mojego sedno
Tkwi w s³owie – wolnoœæ!

Marzena Kruk, kl. III a
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Na przestrzeni dziejów wielu pisarzy, poetów, filozofów
i teologów zastanawia³o siê nad ¿yciem, przemijaniem i œmierci¹ 
nierozerwalnie ze sob¹ po³¹czonych. Na pewno ka¿dy z nas prze¿y³ 
utratê kogoœ bliskiego, przyjaciela czy znajomego. Wówczas rodzi 
siê w sercu oraz myœlach szereg pytañ, na które w wiêkszoœci nie 
znamy odpowiedzi.

Cz³owiek rodzi siê i musi umrzeæ - taka jest kolej egzystencji 
wszystkiego, co ¿yje. Pomimo wszystkich wysi³ków, jakie 
wk³adamy, by nasze ¿ycie trwa³o jak najd³u¿ej, kiedyœ nast¹pi ten 
ostatni dzieñ, ta ostatnia godzina, te ostatnie sekundy ... tu na ziemi.
I co potem? Horacy twierdzi³, ¿e „(...) nie wszystek umrê, wiele ze 
mnie tu zostanie, poza grobem (...)”, bo przetrwa po nim jego 
twórczoœæ i stosy ksi¹¿ek czytanych przez pokolenia, po rzeŸbiarzu – 
rzeŸby, kompozytorach – muzyka, malarzach – obrazy itd. A co 
pozostanie po nas, zwyk³ych, „szarych” ludziach. My chrzeœcijanie 
wierzymy, ¿e ¿ycie nasze nie koñczy siê, a œmieræ jest tylko progiem 
przejœcia do innego ¿ycia – wiecznego i pozaziemskiego. Jednak¿e s¹ 
i tacy, którzy w to nie wierz¹. Wówczas rodz¹ siê pytania  po co 
trudziæ siê tu na ziemi, po co byæ dobrym, uczciwym, ¿yczliwym, 
skoro i tak w momencie œmierci, wszystko ginie i niestety
z cz³owiekiem „idzie do ziemi”?

Próbê odpowiedzi na pytanie, co siê dzieje z nami po œmierci, 
podj¹³ m.in. Raymond A. Moody w swej ksi¹¿ce pt. „¯ycie po ¿yciu”. 
Bada³ on przypadki typowych prze¿yæ u „progu œmierci”, czyli osób 

odratowanych z tzw. „œmierci klinicznej”. Jego wyniki, relacje 
„naocznych œwiadków” i spostrze¿enia wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e 
¿ycie „po ustaniu akcji serca” nadal istnieje. Jest to stan nieopisanego 
s³owami szczêœcia, radoœci i mi³oœci, przenikaj¹cego ca³¹ 
egzystencjê „innego œwiata”, stan ca³kowitego poznania i nie 
ograniczenia wszechwiedzy, istnienia w „bezczasie”. Dusza, po 
oddzieleniu siê od swego ziemskiego cia³a posiada nowe, pe³ne 
innych  si³ „cia³o” ró¿ne od cia³a fizycznego. Wszystkie przypadki,
o których mo¿na siê dowiedzieæ z badañ Moody’ego mówi¹
o oddzieleniu siê duszy od cia³a w momencie œmierci, przejœciu przez 
„tunel” i panoramie wydarzeñ z ich ¿ycia w obecnoœci „Istoty ze 
Œwiat³a” emanuj¹cej ciep³em i dobroci¹, któr¹ chrzeœcijanie 
identyfikowali z Chrystusem, a która to, zgodnie z relacjami, zadaje 
im pytania, co zrobili ze swoim ¿yciem. W tym miejscu trzeba 
zauwa¿yæ, i¿ wyjaœnienia wskazuj¹, ¿e s¹d ten nie jest sprawowany 
przez „Istotê ze Œwiat³a”, kochaj¹c¹ i przyjmuj¹c¹ tych ludzi, ale 
przez zewnêtrzne os¹dzenie samego siebie. Zarówno ka¿da jego 
myœl i czyn zostaj¹ mu przedstawione, jak ich konsekwencje.

Z powy¿szych rozwa¿añ w sposób namacalny bije dla nas 
nadzieja, ¿e nasze ¿ycie zmienia siê, ale siê nie koñczy. Nasza wiara
i relacje osób, które prze¿y³y œmieræ kliniczn¹, maj¹ nam pomóc
w taki sposób prze¿yæ ziemskie ¿ycie, by w po przekroczeniu „progu 
œmierci” móc siê cieszyæ wieczn¹ szczêœliwoœci¹.

Ma³gorzata Stalêga

„Non omnis moriar”  (Nie wszystek umrê)
Horacy

Wena twórcza artystów nie ma granic, ka¿dy temat jest dobry, aby 
stworzyæ z niego artystyczn¹ wizjê. Wystarczy wyobraŸnia oraz 
materia³y, i to wcale nie wyszukane. Przy pomocy gipsu, papieru, 
tudzie¿ temu podobnych materia³ów, mo¿na stworzyæ imitacje
i atrapy tego co nas otacza, lub tego, co ju¿ nie istnieje. Takimi 
w³aœnie pracami zwróci³ na siebie uwagê Robert Kuœmirowski 
(absolwent Wydzia³u Artystycznego UMCS), nowa postaæ na 
polskiej scenie sztuki.

Ostatnim dzie³em artysty jest atrapa koñskowolskiego, XIX-
wiecznego cmentarza ewangelickiego, któr¹ zaprezentowa³ na 
wystawie zatytu³owanej D.O.M. We wrzeœniu mogli j¹ ogl¹daæ 
mieszkañcy Berlina, obecnie zaistnia³a w warszawskiej Galerii 
Foksal.

Tytu³ wystawy odwo³uje siê kontekstualnie do skrótu ³aciñskiej 
sentencji "Deo Optimo Maximus", co oznacza "Bogu Najlepszemu
i Najwy¿szemu". Maksyma ta by³a, a i dziœ jeszcze bywa, 
umieszczana na p³ytach nagrobnych w pierwszych linijkach 
komponowanego epitafium b¹dŸ lakonicznej informacji o odejœciu 
zmar³ego cz³owieka "do Pana". Jako taka jest te¿ charakterystyczna 
dla kultury ewangelickiej.

Cmentarz Kuœmirowskiego przypomina rzeczywistoœæ, choæ jak 
mówi sam autor jest to imitacja, a nagrobki nie s¹ dok³adn¹ kopi¹ 
istniej¹cych, tylko fantazj¹ na ich temat i kompilacj¹. Elementy 
wykonano w skali 1:1, a s¹ tam: brama z grubym ³añcuchem 
zamkniêtym na k³ódkê, lekko pochylone nagrobki, obt³uczona 
dekoracja. Mo¿na nawet odczytaæ niemieckie nazwiska. Rozsypana 
wœród nagrobków ziemia pochodzi ze cmentarza, a ceg³y z Berlina.

Robert Kuœmirowski, w tekœcie towarzysz¹cym wystawie, 
wyjaœnia swe motywacje i ogóln¹ koncepcjê realizowanego projektu: 
"Powodem, dla jakiego chcê odtworzyæ zapomniane miejsce, 
cmentarzysko, wyszywane bogat¹ architektur¹, z najwy¿szym 
poszanowaniem dla osób nie¿yj¹cych, bêd¹ce ju¿ w ca³kowitej 
nie³asce, pozostawione na skruszenie przez destruktywny czas, jest 
mój uk³on w stronê dawnej rzemieœlniczej perfekcji, która rodzi³a siê 
w takich chwilach, jak odejœcie najbli¿szej osoby. Czyniê z niej 
prawdziwie artystyczn¹ profesjê, odkrywaj¹c nowe rozwi¹zania
w rzeŸbie nagrobnej i liternictwie pomnikowym.

...cmentarz, który mnie zainspirowa³ pochodzi z Koñskowoli 

Koñskowolski cmentarz w Berlinie
(stary poniemiecki cmentarz -prawie niewidoczny- bo zrównany
z ziemi¹) jest przy drodze na Sielce, zaraz jak siê koñcz¹ 
zabudowania w Koñskowoli”.

Czy by³a to tylko wizja artystyczna m³odego autora? Czy kryje siê 
za tym g³êbszy, nie znany nam motyw? A mo¿e to tylko iluzja. 
Niew¹tpliwie, w tym dziele jest tajemnica.

B.F.
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L i s t o p a d o w e

Pal¹c œwiat³a na cmentarzu powracamy w tym dniu 
pamiêci¹ do zmar³ych. O¿ywaj¹ w p³omykach œwiec i tocz¹ 
milcz¹cy dialog z naszymi myœlami. Przypominaj¹ siê nam
w scenach i obrazach bardzo realni. Czasami zdaje siê nam, ¿e 
kr¹¿¹ wœród naszych zamyœlonych postaci tak, jak kiedyœ 
kr¹¿yli bezszelestnie wœród innych ludzi, innych pokoleñ, 
innych nastêpców. Zaduszki zawsze by³y œwiêtem 
przenikania czy nawet wiêzi dwóch œwiatów: ¿ywego
i umar³ego. Nasi przodkowie wierzyli, ¿e ci którzy odeszli 
odwiedzaj¹ w tym dniu swoje domy; zagl¹daj¹ do nie¿yj¹cych 
krewniaków; s³uchaj¹ nabo¿eñstw odprawianych w ten dzieñ 
przez nie¿yj¹cych ksiê¿y; jedz¹, pij¹ i wesel¹ siê, jak gdyby 
uda³o im siê zdobyæ na powrót krainê doczesnoœci. Zwyczaje 
towarzysz¹ce œmierci oraz pogrzeby zawiera³y w sobie pewne 
elementy œwiadcz¹ce o wierze, ¿e zmarli nie ró¿ni¹ siê od nas 
zbytnio, ich reakcje, potrzeby i pragnienia s¹ podobne. 
Przenieœmy siê na chwilê na dziewiêtnastowieczn¹ wieœ 
przedstawian¹ na obrazach Gierymskiego, Kotsisa czy 
Szermentowskiego. Malarze ci umieli wstrz¹saj¹co 
przedstawiæ pogrzeby ch³opskie, wieœ z czarn¹ chor¹gwi¹, 
wiekiem trumny wystawionym przed cha³upê, tymi 
wszystkimi znakami oznajmuj¹cymi, ¿e tu w tej izbie
z otwartymi oknami le¿y zmar³y. Patrz¹c na te obrazy 
zastanawiamy siê po co otwarto okna, dlaczego wyrwano 
kawa³ strzechy i dach zieje dziur¹. Nie by³ to zabieg 
klimatyzacyjny, cel by³ bardzo pospolity – chciano umo¿liwiæ 
duszy wyjœcie z domostwa, by opuœciwszy cia³o, nie zab³¹ka³a 
siê gdzieœ na strychu lub w starej komorze, aby póŸniej 
wieczorami straszyæ ludzi. Zw³aszcza, gdy wynoszono 
trumnê okna i drzwi, a nawet drzwiczki  te od pieca musia³y 
byæ szeroko otwarte: dusza powinna mieæ mo¿liwoœæ 
swobodnego wêdrowania za cia³em, a nieznane s¹ drogi, które 
wybierze, aby to zrobiæ.

Czy wiemy jak dawniej postêpowano przy samej œmierci
i jak przygotowywano zmar³ego na spotkanie z wiecznoœci¹?  
Przychodzi³ ksi¹dz, spowiada³, namaszcza³ œwiêtymi olejami. 
Tymi czynnoœciami wyg³adza³ jakby sumienie parafianina – 
ale niekiedy wysi³ki dobrodzieja nie wystarczy³y i œmieræ 
trwa³a d³ugo – na s¹dzie ostatecznym mog³oby to byæ 
poczytane za dowód grzesznego ¿ywota. Trzeba by³o wiêc 
œmieræ przyœpieszyæ i uczyniæ l¿ejsz¹. W tym celu 
umieraj¹cego k³adziono na pod³odze, wyci¹gano mu 
poduszkê spod g³owy, okadzano zio³ami, aby przy 
modlitewnym œpiewie z gromnic¹ w rêce ³atwiej by³o mu 
przejœæ przez Piotrow¹ bramê. Zdarza³o siê, ¿e sam 
umieraj¹cy (jeœli zdo³a³) pomaga³ ludziom w tych 
œpiewaniach – zw³aszcza, ¿e niektóre wyra¿ane by³y w jego 
imieniu:

       ̄ egnam ciê, mój œwiecie weso³y,
       ju¿ idê w œmierci popio³y,
       rwie siê ¿ycia przêdza,
       a czas w grób zapêdza –
       bije pierwsza godzina.

Dzieñ zaduszny Tych „godzin” by³o dwanaœcie. Ostatnia brzmia³a 
nastêpuj¹co:

¯egnam was, godziny cukrowe,
Momenta i dni koronowe,
ju¿ zegar wychodzi,
indeks nie zawodzi,
do wiecznego spania
œmieræ duszê wygania –
ju¿ dwunasta godzina.

Dziœ ten po¿egnalny œpiew umieraj¹cego wydawaæ siê nam 
mo¿e zwyczajem dziwnym, okrutnym. Czym jest œmieræ dla 
cz³owieka wierz¹cego w S¹d Boski, ¿ycie wieczne i cia³ 
zmartwychwstanie?  Wypraw¹ – w œwiat wolny, lepszy, 
wspanialszy, sprawiedliwszy; wypraw¹ przygotowan¹, 
oczekiwan¹, naturaln¹. Ludzie traktowali œmieræ zwyczajnie – 
tak samo jak urodziny, o¿enek, staroœæ. Obcuj¹c ze œmierci¹ 
ludzie nie mogli wyzbyæ siê lêku, nie widzieli w niej niczego, 
co nale¿a³oby ukrywaæ, wydelikacaæ, zak³amywaæ. Jeœli 
umieraj¹cy zachowa³ przytomnoœæ umys³u omawiano z nim 
sprawê pogrzebu, zbijano trumnê (jeœli wczeœniej siê w ni¹ nie 
zaopatrzy³),dopilnowywano, aby przed zgonem nie 
zapomnia³ sporz¹dziæ testamentu, czy te¿  go zaktualizowaæ, 
jeœli by³ sporz¹dzony wczeœniej. Po œmierci zmar³y nie móg³ 
le¿eæ z otwartymi oczami – bo jeszcze wypatrzy³ by sobie 
kogoœ z ¿ywych i poci¹gn¹³ za sob¹ nie patrz¹c na to, ¿e 
jeszcze nie czas. W wielu okolicach zmarli musieli byæ ubrani 
w p³ócienny czeche³ albo giez³o, w specjaln¹ koszulê 
œmierteln¹. Wszêdzie daj¹c strój na ostatni¹ drogê nale¿a³o 
sprawdziæ, czy przy szyciu  nie porobiono wêze³ków – mog³y 
by siê w nich usadowiæ grzechy, czy nawet nieco 
zdezorientowana, a godna innego miejsca dusza. Trumna nie 
mog³a mieæ sêków w wieku – sêki a raczej otwory po nich 
stanowi³y by okna dla nieboszczyka, co by³o niepo¿¹dane. Nie 
zbijano trumny gwoŸdziami, dlatego, ¿e gwoŸdzie jako rzeczy 
trwalsze ni¿ wszystko inne nie rozpad³y by siê wraz ze 
zmar³ym i nie sta³y jak on prochem – co uwa¿ano za równie¿ 
niestosowne czy niebezpieczne.

Zaczyna³y biæ dzwony. Do domu ¿a³oby (gdzie zegar 
powinien byæ zatrzymany, lustra zas³oniête) zaczynali 
przybywaæ krewni i znajomi, przychodzi³o te¿ towarzystwo 
proszalne; babcie, dziadkowie, kaleki. W „pust¹ noc” –
w ostatni¹ przed pogrzebem – czuwano przy zmar³ym. Starano 
siê powstrzymaæ od ³ez, by zmar³emu nie „ci¹¿y³y”. Zmar³ego 
¿egnano chórem starych lamentów:

Cia³o, cia³o, coœ dzia³a³o
na mnieœ duszê nic nie da³o,
o Jezu!......
Dusz z cia³a wylecia³a,
Nie wiedzia³a, gdzie pójœæ mia³a,
O Jezu!..........
Spytaj jej siê, Pawle, Pietrze,
Czy ona siê spowiada³a,
O Jezu!......”

Taki œpiew, dobywaj¹cy siê z pogr¹¿onej w ciemnoœciach 
cha³upy (w której tylko b³yska³y œwieczki rozstawione wokó³ 
trumny), by³ wstêpem do w³aœciwego po¿egnania, do 
pogrzebu. Kiedy wynoszono trumnê, by z³o¿yæ j¹ na mary, 
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rozmaitoœci

Halloween znamy g³ównie z amerykañskich filmów,
w których rozwrzeszczana grupa przebranych w kostiumy 
dzieci, odwiedzaj¹c okoliczne domy, wy³udza s³odycze.

Zwyczaje zwi¹zane z t¹ tradycj¹ maj¹ d³ug¹ historiê. 
Wywodz¹ siê od celtyckiego obyczaju 
A l lha l l ow  Even .  W wig i l i ê  
wszystkich œwiêtych, czyli 31 
paŸdziernika, celtycki 
b ó g  œ m i e r c i  
w y w o ³ y w a ³  
d u c h y  z ³ y c h  
zmar³ych, którzy 
o d e s z l i  w  c i ¹ g u  
poprzedniego roku.  
Wed³ug ich wierzeñ w tym czasie 
z ³ e  d u c h y  p o w s t a w a ³ y
i wêdrowa³y po wsiach dokuczaj¹c 
ludziom. Celtowie spodziewaj¹c siê 
przeœladowañ ze strony duchów 
zmar³ych i demonów palili ogniska, 
by w ten sposób przyci¹gn¹æ do 
miasta dobre duchy a z³e kierowaæ na 
inne drogi. Aby odstraszyæ demony 
zak³adali równie¿ maski i g³oœno 
ha³asowali.

W XIX w. obyczaj ten zawêdrowa³ 
wraz z irlandzkimi emigrantami do 
Ameryki i tam zmieni³ nazwê na 
Halloween.

Przez  la ta  t radycja  u leg³a  
przekszta³ceniu w czas gier, zabaw
i wró¿b. W ci¹gu dnia dzieci 
przebrane za duchy, czarownice, 
potwory i wampiry wêdruj¹ od domu 
do domu i gdy drzwi siê otworz¹, 
wo³aj¹ do gospodarzy: „cukierek albo psikus” (treak or treat). 

Domy s¹ tradycyjnie ozdobione podœwietlonymi g³owami 
dyni, strasz¹cymi z daleka nieludzkimi uœmiechami. Dawno 
temu œwiec¹ca dynia symbolizowa³a postaæ Jacka-o-Lanterna 

– pewnego pijaczyny, który lubi³ psociæ. Jack 
przechytrzy³ diab³a, któremu kaza³ wejœæ 

na drzewo a nastêpnie narysowa³ na 
pniu krzy¿, tak by diabe³ nie 

móg³ zejœæ. Po œmierci 
J a c k  n i e  z o s t a ³  

przyjêty do nieba 
ani do piek³a, 
b³¹ka siê wiêc po 

ziemi do dziœ a drogê 
oœwietla mu dynia. Teraz 

dynia s³u¿y wy³¹cznie 
zabawie.

Zmieni³a siê równie¿ funkcja 
masek. Dawniej malowano twarze
i zak³adano maski po to, aby z³e 
duchy, chodz¹ce po œwiecie w tê noc, 
nie rozpozna³y ¿ywych i nie zabra³y 
im dusz. Obecnie maski s³u¿¹ 
miêdzy innymi do wyra¿ania 
pogl¹dów politycznych. Dobrze 
sprzedaj¹ siê maski Richarda 
Nixona, Romualda Reagana i Jimmy 
Cartera. Po zamachu 11 wrzeœnia
2001 r. na USA, równie¿ maski
z podobizn¹ Osamy Bin Ladena.

W ci¹gu ostatnich kilku lat
w Polsce zagoœci³o wiele obcych 
zwyczajów i tradycji, jednak¿e 
Halloween nie cieszy siê zbyt wielk¹ 
popularnoœci¹.

Monika Kuliñska

trzykrotnie uderzano ni¹ o próg, o ow¹ granicê, za któr¹ 
zmar³y, opuszczaj¹c swój dom, jakby otrz¹sa³ siê ze spraw 
tego œwiata. Ktoœ zapobiegliwie k³ad³ na progu siekierê, 
sprz¹ta³ izbê, pali³ pierzynê nieboszczyka, wywraca³ sto³y
i ³awy – aby œmieræ nie œmia³a tu szybko przyjœæ.
W poznañskim, gdy zmar³ gospodarz – trumnê obnoszono 
wokó³ obejœcia, przystawano z ni¹ obok stajni, obory, chlewu 
czy uli – pocieszano dobytek, ¿e nie zginie z g³odu, bo teraz go 
karmiæ bêdzie inny gospodarz.

Drog¹ sun¹³ kondukt; kto ¿yw, œpiewaj¹c szed³ za 
skrzypi¹c¹ fur¹, na której widaæ by³o tylko cztery proste, nie 
heblowane deski z namazanym smo³¹ krzy¿em. Przy 
najbli¿szym krzy¿u kondukt przystawa³, otwierano trumnê
i któryœ z bardziej wygadanych a szanowanych gospodarzy 
zaczyna³ mowê; Najdro¿szy s¹siedzie, coœ jest umar³y, a oczy 
siê twoje na wieki wieków zawar³y! Z glinyœ siê pocz¹³,
z prochu ziemskiego, a ju¿ wies, ze w ten proch siê obrócisz jak 
i my dnia niewiadomego. Teraz wiêc ciê zegnamy w tym tu 
zgromadzeniu, bo ju¿ posed³eœ cz³owiece, ku Boskiemu 
przeznaceniu......A w tê chwilusie jedn¹ jedyn¹, kiedy dusa 
odchodz¹ca siê unosi, moimi niegodnymi usty najpokorniej

o przebaczenie prosi. Wy wszystkie, wierny chrzeœcijanie, co tu 
nad t¹ trumn¹ stojacie, rzeknijcie, czy dusy onej przebaczacie
i cy zawzi¹tki na drogiego s¹siada zmar³ego nie macie?” 
Wœród p³aczu odzywa³y siê g³osy zebranych, ¿e nie pamiêtaj¹ 
aby im nieboszczyk s¹siad jak¹œ krzywdê uczyni³.

A potem by³ koœció³, choæ nie zawsze. Przykre to, ale 
bywa³o tak, ¿e pleban nie kwapi³ siê do pochówku lub kropn¹³ 
tylko trumnê przed bram¹ cmentarza – gdy zmar³y by³ 
biedakiem. Potêpiano te praktyki. Synody: wroc³awski
w 1568 roku, lub przemyskie w 1624 i 1745 grozi³y surowymi 
karami koœcielnymi zbyt interesownym dobrodziejom
i nakazywa³y im grzebaæ nêdzarzy, nawet gdyby sami ksiê¿a 
musieli siê wykosztowaæ na ich trumnê. Po egzekwiach 
wyruszano na cmentarz, który dawniej przylega³ do koœcio³a
i tam nastêpowa³y ostatnie ceremonie. Trumnê grzebano 
przodem na wschód, a wszyscy obecni (rodzina nie), rzucali 
na ni¹ trzykroæ nawilg³e, jakby ¿yj¹ce i wci¹¿ nie znaj¹ce 
swego kresu grudki ziemi. Stypa, któr¹ nazywano te¿ bo¿ym 
obiadem lub poczêsnem, koñczy³a ten dzieñ modlitwy, 
p³aczów i markotnych pogadywañ.

T.D.
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Na pytania czytelników odpowiada Przemys³aw Pytlak

Od ponad piêtnastu lat dzier¿awiê gospodarstwo 
rolne; jego w³aœciciel niedawno zmar³, zaœ spadkobiercy 
powiadomili mnie, ¿e zamierzaj¹ – w zwi¹zku z wol¹ 
sprzeda¿y tego gospodarstwa – wypowiedzieæ mi 
umowê. Jako wieloletni dzier¿awca powinienem mieæ 
prawo pierwokupu. Czy w³aœciciele mog¹ – jak 
zapowiadaj¹ – sprzedaæ to gospodarstwo innej osobie?

Niestety tak. Art. 695 §2 Kodeksu cywilnego, który 
przydawa³ dzier¿awcom nieruchomoœci rolnych prawo 
pierwokupu – a wiêc ich zakupu przed wszystkimi innymi 
osobami – zosta³ wykreœlony, co powoduje, ¿e na 
uprawnienie to nie mo¿na siê ju¿ powo³ywaæ. W obecnym 
stanie prawnym w³aœciciel takiej nieruchomoœci mo¿e 
zaoferowaæ jej kupno dowolnej osobie, nawet bez 
zwracania siê z informacj¹ o tym do jej dzier¿awcy. 

Wiele ostatnio mówi siê o kontrolach, które mia³yby 
sprawdzaæ, czy uprawiane u nas ró¿e maj¹ licencje. Czy 
to prawda, ¿e osoby przeprowadzaj¹ce takie kontrole 
maj¹ prawo wejœcia na nale¿¹ce do rolnika pole w celu 
sprawdzenia, czy nie uprawia on odmiany objêtej 
licencj¹? Czy mo¿na takim osobom odmówiæ prawa do 
przeprowadzenia  takiej  kontrol i  w swoim 
gospodarstwie? 

¯aden przepis prawa nie daje uprawnienia osobom 
prowadz¹cym takie kontrole do wejœcia na teren 
gospodarstwa bez zgody jego posiadacza, nawet je¿eli 
maj¹ one uzasadnione przypuszczenia, ¿e s¹ w nim 
uprawiane ró¿e odmiany objêtej licencj¹. I jak najbardziej, 
mo¿na odmówiæ im zgody na wejœcie na teren 
gospodarstwa, uniemo¿liwiaj¹c przeprowadzenie takiej 
kontroli.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e osoby reprezentuj¹ce 
podmiot posiadaj¹cy prawo do danej odmiany mog¹ 
skorzystaæ z szeregu przys³uguj¹cych im uprawnieñ: 
podejrzewaj¹c w³aœciciela gospodarstwa o uprawê ró¿ bez 
wymaganej licencji mog¹ na przyk³ad wnieœæ pozew
i poprosiæ s¹d o zabezpieczenie zebranych przez siebie 
dowodów. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w przypadku, gdy 
kontrola ma miejsce w czasie przygotowywania ró¿ do 
sprzeda¿y lub w czasie, gdy s¹ one sprzedawane, bêd¹cy ich 
w³aœcicielem producent nie ma w praktyce ¿adnych szans 
na jej zapobie¿enie.

Aralia japoñska (³ac. Aralia Japonica, Aralia sieboldii, 
Fatsia japonica) – jest roœlin¹ o jaskrawozielonych, 
d³oniastych liœciach, z g³êboko powycinanymi klapami.
W warunkach domowych osi¹ga wysokoœæ ok. 1 m
i bardzo szybko przyrasta. Pomimo, i¿ mo¿e rosn¹æ w doœæ 
ciemnych miejscach, wskazane jest, by usytuowana by³a
w miejscu z wiêksz¹ iloœci¹ œwiat³a, jednak nie bezpoœrednio 
nas³onecznionym. Roœlina ta jest wytrzyma³a na dzia³anie 
niskich temperatur.  Aralia japoñska zakwita tylko w uprawie 
gruntowej lub w oran¿erii, tworz¹c jesieni¹ lub wczesn¹ zim¹ 
kiœcie bia³ych kwiatów. Latem roœlinie nale¿y zapewniæ 
wiêksz¹ wilgotnoœæ, pamiêtaj¹c o podlewaniu co najmniej 
dwa razy na tydzieñ i dokarmianiu co dwa tygodnie p³ynnym 
nawozem. Zim¹ zaœ, tak jak w przypadku wiêkszoœci roœlin, 
trzeba ograniczyæ podlewanie (raz na tydzieñ) uwa¿aj¹c, by 
nie dopuœciæ do przesuszenia bry³y korzeniowej. Zalecane jest 
codzienne zraszanie roœliny, co niew¹tpliwie korzystnie 
wp³ynie na wygl¹d roœliny. Rozmna¿a siê j¹ z nasion b¹dŸ 
sadzonek, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest ono ³atwe. 
Najodpowiedniejszym pod³o¿em do hodowli aralii jest lekka
i ¿yzna mieszanka ziemi inspektowej, kompostu oraz 
darniowej z dodatkiem piasku i torfu. Ze wzglêdu na 
roz³o¿ystoœæ liœci i wielkoœæ roœliny, „japonicê” najlepiej 
uprawiaæ jest jako pojedyncze egzemplarze. Sama zaœ uprawa 
nie powinna przysparzaæ wiêkszych problemów, dlatego 
poleca siê j¹ czêsto pocz¹tkuj¹cym hodowcom.

A oto kilka krótkich porad, gdy z nasz¹ roœlin¹ jest coœ nie 
tak:
1.Gdy liœcie s¹ opuszczone – wówczas nasza roœlina ma zbyt 

sucho lub za wilgotno.
2.Gdy liœcie trac¹ sw¹ intensywnoœæ koloru – to znak, ¿e 

potrzebuje dokarmiania nawozem.
3.Gdy ³odygi s¹ s³abe o d³ugich miêdzywêŸlach – œwiadczy to 

o nieodpowiednim klimacie w pomieszczeniu
z roœlin¹. Jest zbyt gor¹co, dlatego te¿ nale¿y przenieœæ j¹
w ch³odniejsze, bardziej przewiewne miejsce.

4.Gdy ca³a roœlina wiotczeje, a m³ode liœcie na wierzcho³ku 
czerniej¹ –  niestety nie jesteœmy ju¿ w stanie nic zrobiæ. 
Roœlina zginie, gdy¿ zosta³a przemro¿ona.

Ma³gorzata Stalêga

 Hobby w doniczce
Z przyjemnoœci¹ informujemy wszystkich rolników,

¿e 22 listopada 2004 r. o godz. 11.00 w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Koñskowoli, odbêdzie siê szkolenie, którego 
tematem bêd¹:

- fundusze strukturalne na rozwój gospodarstw rolnych,
- program rozwoju obszarów wiejskich.
Szkolenie poprowadzi ekspert Kazimierz Witos³aw

z Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 
Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Zapraszamy.

Europa dla rolników
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

16.10.2004
ZAWISZA Garbów – POWIŒLAK Koñskowola  2 : 1, 
bramki: Daniel Osiak
24.10.2004
POWIŒLAK Koñskowola – MAZOWSZE Stê¿yca 3 : 0, 
bramki: Ryszard M¹czka (2), Mariusz Tyniecki

Trampkarze
POWIŒLAK Koñskowola – SYGNA£ Chodel  0 : 3.
31.10.2004
POWIŒLAK Koñskowola – SEROKOMLA Janowiec 4 : 0,
bramki: Ryszard M¹czka (2), Jacek Banaœ, Mariusz Tyniecki.
07.11.2004
AUTO MRÓZ Ryki – POWIŒLAK Koñskowola 3 : 3, 
bramki: Maciej Ogórek (2), Grzegorz Wojdaszko

ZOFIA  MOSSAKOWSKA pochodzi z Torunia, z wykszta³cenia 
jest romanistk¹. Mieszka w Niemczech. Pisze od kilku lat. Do tej pory 
wyda³a trzy powieœci. Pierwsza „Têsknoty wasze bez granic” (1997) 
poœwiêcona prze¿yciom przesiedleñców, sta³a siê hitem wœród 
niemieckiej Polonii. Nastêpn¹ by³a interaktywna bajka dla dzieci 
„Jaœ w M¹drym Lesie” (1998). Powieœæ „¯e ciê nie opuszczê a¿ do 
œmierci” (2001) to z kolei studium rozpadu ma³¿eñstwa po pozornie 
niegroŸnej zdradzie. „Portrety na porcelanie” to barwny zbiór 
opowieœci o ludziach, których prócz pragnieñ i nadziei ³¹czy 
....miejsce spoczynku. Jedyne miejsce na cmentarzu zajmowane stale 
przez ¿ywego cz³owieka to budka stra¿nika, czuwaj¹cego nad 
spokojem zmar³ych. Knut – tak ma na imiê opiekun grobów – 
opowiada Karinie, swej m³odej przyjació³ce, historie podopiecznych 
i ich goœci – losy tych, którzy odeszli, przeplataj¹ siê z losami 
¿ywych. Nie zawsze ci, którzy prze¿yli, s¹ szczêœliwsi, nie zawsze 
martwi prawdziwie odchodz¹. „Portrety na porcelanie” to w istocie 
optymistyczna ksi¹¿ka, niewiele w niej czarnego koloru, bo czy¿ 
mo¿na smuciæ siê w miejscu, w którym odnajduje siê prawdziwy, 
wiekuisty spokój?

SUE MONK KIDD wspó³czesna pisarka amerykañska. W 1970 
ukoñczy³a kierunek pielêgniarski na Texas Christian University
w Forth Worth. Pocz¹tkowo pracowa³a w szpitalu. Maj¹c 30 lat 
odkry³a w sobie powo³anie pisarskie. Obecnie jej dorobek obejmuje 
dziesi¹tki esejów i artyku³ów na tematy psychologii, teologii oraz 
feminizmu. „Sekretne ¿ycie pszczó³” – pe³na ciep³a, napawaj¹ca 
optymizmem powieœæ o kobiecej przyjaŸni i solidarnoœci, która 
potrafi wskrzesiæ nawet najbardziej wypalon¹ ludzk¹ duszê. 
Niezatartym wspomnieniem czternastoletniej Lily Owens, 
mieszkaj¹cej z nieczu³ym prymitywnym ojcem na brzoskwiniowej 
Farmie w Karolinie Po³udniowej, jest dzieñ kiedy zginê³a jej matka. 
Lily mia³a wówczas cztery lata. Po matce pozosta³o tylko zdjêcie
i obrazek czarnej Madonny z nagryzmolon¹ nazw¹ miejscowoœci -  
Tiburon. Kiedy opiekuj¹ca siê Lily czarnoskóra niania zostaje pobita 
przez miejscowych rasistów i wtr¹cona do wiêzienia, rezolutna 
nastolatka pomaga jej zbiec. Uciekinierki docieraj¹ do odleg³ego
o kilkadziesi¹t mil Tiburtonu i zatrudniaj¹ siê w miejscowej pasiece. 
Prowadz¹ j¹ trzy czarne pszczelarki, silne i m¹dre kobiety, pomagaj¹ 
Lily przezwyciê¿yæ poczucie winy i uwierzyæ w siebie, w to, ¿e jest 
kimœ wyj¹tkowym. Bêdzie jej to bardzo potrzebne, kiedy odkryje 
prawdê o swojej matce... 

NICHOLAS SPARKS, wspó³czesny pisarz amerykañski, którego 
ksi¹¿ki ukazuj¹ siê dziœ w 33 jêzykach, urodzi³ siê w 1966 roku
w Nebrasce. Serca czytelników podbi³ swoj¹ pierwsz¹ powieœci¹ 
„Pamiêtnik” (1997). Kolejne – „List w butelce” (1998), „Na 
ratunek” (2000) i „Na zakrêcie” (2001) – przez wiele miesiêcy nie 
schodzi³y ze œwiatowych list bestsellerów. Najnowsza „Noce
w Rodanthe” (2002) – zadebiutowa³a na pierwszym miejscu list 
amerykañskich. „Jesienna mi³oœæ” – rok 1958. Beztroski nastolatek 
Landon Carter rozpoczyna naukê w ostatniej klasie szko³y œredniej
w Beaufort. Jego ojciec kongresman pragnie, by syn zrobi³ karierê – 
tym czasem Landon nie zacz¹³ jeszcze zastanawiaæ siê, co zrobiæ
z doros³ym ¿yciem. Kole¿anka z klasy, Jamie Sulivan, cicha spokojna 
dziewczyna opiekuj¹ca siê owdowia³ym ojcem, traktowana jest 
przez niego i rówieœników, jako nieszkodliwa dziwaczka. Nie 
rozstaje siê z Bibli¹, nie chodzi na prywatki, a dzieñ bez dobrego 
uczynku uwa¿a za stracony. Kiedy nadchodzi pora dorocznego balu 
Landon w odruchu desperacji zaprasza Jamie, na któr¹ dot¹d nikt nie 
zwróci³ uwagi. To dopiero pocz¹tek bli¿szej znajomoœci. Wykpiwany 
przez kolegów ch³opak pocz¹tkowo unika Jamie, wkrótce jednak ich 
kontakty przeradzaj¹ siê w przyjaŸñ, a potem w g³êbok¹ mi³oœæ. 
Nieoczekiwanie dla samego siebie Landon odkrywa prawdziwy sens 
i urodê ¿ycia – radoœæ, jaka sprawia pomaganie innym, ból po utracie 
najbli¿szej osoby...

Gêbal Jan (94) Chrz¹chów
Kozak Zofia (59) Wronów
Rodzoœ Janina (77) Witowice
Gotthardt Bogdan (43) Koñskowola
Wêgorek Henryk (76) Sielce
Capa³a Marian (53) Skowieszyn
Wojdaszka Franciszek (93) Koñskowola
Rodzik Petronela (93) Las Stoki
Wójciak Leokadia (92) Stary Po¿óg
Grzegorczyk Marian (70) Wronów
Czajkowska Anna (71) Koñskowola
Rodzik Janina (91) Las Stocki
Oleœkiewicz W³adys³awa (87) Nowy Po¿óg
Kozak Leokadia (83) Wronów
Rodzoœ Franciszek (73) Opoka

W ostatnim numerze Echa, w artykule z cyklu „Wiadomoœci
z Po¿owskiej”, zamieœciliœmy informacjê, ¿e Wspólnota 
Gruntowa Wsi Koñskowola chce wspomóc zakup samochodu 
bojowego dla OSP w Koñskowoli kwot¹ 50 tys. z³. Informacja 
ta zosta³a powtórzona za wyst¹pieniem Prezesa OSP na sesji 
Rady Gminy. Z wyjaœnieñ skarbnika Wspólnoty, Aleksandra 
Sikory wynika, ¿e proœba o dofinansowanie tego¿ samochodu 
wp³ynê³a od jednostki w Koñskowoli, ale nie zosta³a jeszcze 
rozpatrzona przez Walne Zebranie. Zatem powy¿sze 
stwierdzenie by³o przedwczesne.

Skarbnik jednoczeœnie informuje, ¿e Wspólnota, na 
podstawie uchwa³y ostatniego Walnego Zebrania, przekaza³a 
ju¿:
- 50 tys. z³ na remont dachu Szko³y Podstawowej

w Koñskowoli,
- 50 tys. z³ (na konto Urzêdu Gminy) jako dofinansowanie 

kana³u burzowego na ul. Kurowskiej w Koñskowoli.

Wyjaœnienie

SPORT W GMINIE



S³owa zawarte w tytule s¹ cytatem z ksi¹¿ki „Ma³y Ksi¹¿ê”, 
który przyœwieca m³odzie¿y pracuj¹cej w Klubie Ma³ego Ksiêcia 
w Gimnazjum w Koñskowoli pod kierunkiem pañ: Barbary 
Œwitka-Pomorskiej i El¿biety Owczarz. Klub podejmowa³ ju¿ 
ró¿ne inicjatywy, ale ostatnia zas³uguje na szczególn¹ uwagê. 
Otó¿ ci m³odzi ludzie w³¹czyli siê w ogólnopolsk¹ akcjê 
„Hospicjum to te¿ ¿ycie”, organizuj¹c koncerty charytatywne. 
Wspomniana akcja ma na celu niesienie pomocy instytucjom 
obejmuj¹cym opiek¹ ludzi nieuleczalnie chorych. 6 listopada na 
scenie Gminnego Oœrodka Kultury mia³a miejsce premiera sztuki 
„Ma³y Ksi¹¿ê” w wykonaniu m³odych artystów z Klubu Ma³ego 
Ksiêcia. Sztukê wystawiano jeszcze trzykrotnie dla uczniów 
szkó³ z terenu gminy, a dochód ze wszystkich koncertów zosta³ 
przeznaczony dla hospicjum im. Ma³ego Ksiêcia w Lublinie 
(szerzej o hospicjum piszemy na str. 9 w artykule  „Hospicjum 
im. Ma³ego Ksiêcia). Na premierze obecny by³ przedstawiciel 
hospicjum, p. Arkadiusz Litwiñski – rzecznik prasowy, któremu 
m³odzie¿ przekaza³a symboliczny czek, natomiast pieni¹dze
w kwocie 930,00 z³ zosta³y przekazane na konto.

Wspania³a gra aktorów i g³êboka treœæ tekstów o przyjaŸni 
wzruszy³a liczn¹ publicznoœæ. Twórcy spektaklu, czyli: Barbara 
Œwitka-Pomorska i El¿bieta Owczarz - scenariusz i re¿yseria, 
El¿bieta Urbanek - scenografia i kostiumy, muzyka – Pawe³ 
Pytlak i Micha³ Kuœmierz oraz sami artyœci, zas³uguj¹ na wielkie 
s³owa uznania. Dowodem na to, ¿e rzeczywiœcie patrz¹ sercem 
jest równie¿ fakt, ¿e spektakl dedykowany by³ pamiêci wielkiego 
Pedagoga – Dyrektora Gimnazjum S³awomira Skwarka, w drug¹ 
rocznicê Jego œmierci.

B.F.

„Dobrze widzi siê tylko sercem,

Antonie de Saint Exupery
najwa¿niejsze jest niewidoczne dla oczu”

G³ówne postacie: Ma³y Ksi¹¿ê - Kasia Sykut i Ró¿a - Gosia Suszek


	1: 2-15
	2: 14-3
	3: 4-13
	4: 12-5
	5: 6-11
	6: 10-7
	7: 8-9
	8: Okładka
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

