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Obchody rocznicowe uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja odbywające się w ca-
łym kraju, odbyły się również i u nas. 

W celu przybliżenia znaczenia tej uroczystości 
zapoznajmy się pokrótce z genezą tamtych cza-
sów i okolicznościami powstania tak znamieni-
tego dzieła, jakim było uchwalenie Konstytucji 
3 Majowej.

Czasy panowania Augusta II i Augusta III 
Sasów należą do najsmutniejszych w naszej 
historii. Po bezsilnym kraju hulały cudzoziem-
skie wojska, obcy monarchowie dyktowali pra-
wa, o tron polski toczyły się gorszące boje, sej-

my zrywano raz po raz głosem sprzeciwu, byle 
jakiego podkupionego szlachetki. Polska stała 
nad przepaścią, w którą spychały ją samowo-
la szlachty i magnatów, ucisk mieszczan, nie-
ludzki wyzysk chłopów, anarchia i bezprawie, 
ciemnota i zdrada. Na szczęście już od lat trzy-
dziestych XVIII w. dają się zauważyć wysiłki co 
rozumniejszych jednostek, zmierzające do oca-
lenia zagrożonej śmiertelnie ojczyzny. Wraz ze 
wstąpieniem na tron króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego wzmogły się tendencje odro-
dzeniowe, śmielej poczęto radzić nad naprawą 
ustroju i czynić wszystko, by katastrofę zaże-
gnać. Ponieważ na reformy musiał wyrazić zgo-
dę Sejm, w 1788 r. król Stanisław August Ponia-
towski zwołał go do Warszawy. Obrady trwały 4 
lata, a społeczeństwo podzieliło się na patriotów 
i tych, którym obcy był los państwa.

Zwolennicy reform, którym przewodzi-
li Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki, dążyli do 
usprawnienia ustroju i powiększenia armii. 
Wraz z królem napisali tekst konstytucji. Zosta-
ła ona uroczyście uchwalona przez Sejm dnia 3 
maja 1791 roku. Szczególnie ucieszyli się z tego 
mieszkańcy stolicy, wnosząc radosne okrzyki na 
cześć króla i Sejmu.

Konstytucja wprowadziła wiele koniecznych 
zmian:
• od tej chwili króla wybierała szlachta,
• tron miał być dziedziczony przez kolej-

nych następców dynastii panującej,

• ustalono, że uchwały będą podejmowane 
większością głosów, a nie jak dotąd jedno-
myślnie,

• w sejmie mogli zasiadać przedstawiciele 
stanu mieszczańskiego,

• uchwalono prawo ułatwiające rozwój 
miast,

• podatki mieli odtąd płacić nie tylko chłopi 
i mieszczanie, ale też szlachta i duchowień-
stwo,

• zamożni wykształceni i zasłużeni miesz-
czanie mogli otrzymywać szlachectwo,

• po raz pierwszy opieką prawna otoczono 
chłopów.
Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie – 

po Konstytucji Amerykańskiej. Stanowiła wzór 
dla następnych pokoleń przy opracowaniu kolej-
nych konstytucji w niepodległej już Polsce.

ROCZNICA KONSTYTUCJI

Społeczność Gminy Klimontów wraz z 
Wójtem Gminy Klimontów Bogusławem Mro-
zowskim oraz Sekretarzem Gminy Andrze-
jem Zientkiewiczem i Radnymi Rady Gminy 
Klimontów, uroczyście uczciła tegoroczną 212 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w 
intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w 
Klimontowie, odprawioną przez ks. dzieka-
na Adama Nowaka, a później uczestnicy oraz 
poczty sztandarowe organizacji politycznych, 
kombatanckich i społecznych oraz delegacje za-
kładów pracy i szkół złożyli wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Walczących o Wolność w latach 
1939-1945 oraz Powstańców Styczniowych. Tu 
również odbyła się uroczysta akademia przy-
gotowana pod kierunkiem Danuty Kowalskiej 
i Danuty Janiszewskiej oraz Marka Słowiakow-
skiego w interpretacji uczniów Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Klimontowie. Przyświecały 
jej słowa Ignacego Krasickiego:

„Święta miłości kochanej Ojczyzny
Czują cię tylko umysły poczciwe
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe
Byle cię można wspomóc, byle wspierać
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.”
Była to piękna uroczystość, krzewiąca naj-

lepsze wartości, a co najważniejsze – kulty-
wowana nie tylko przez starsze pokolenie. 

Po złożeniu wiązanek kwiatów uroczysty 
pochód przeszedł ulicami Klimontowa, koń-
cząc tegoroczne obchody uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.
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POMÓWMY O UNII
Kościół katolicki od zarania swych dziejów, 

a szczególnie od średniowiecza był gorliwym 
propagatorem jedności narodów i państw po-
wstających na kontynencie europejskim, wy-
znających tę samą wiarę i tworzących tę samą 
kulturę chrześcijańską. Stąd właśnie rodziła się 
idea zwana „Europa Christiana”. I dziś tenże 
Kościół Powszechny, jak i nasz polski, lokalny, 
nie jest w zasadzie przeciwny idei jednoczenia 
się Europy, byleby uwzględniono te wartości, 
które wypracował i którymi żyje od dwu tysiąc-
leci, a na gruncie polskim od lat tysiąca.

Tę koncepcję zespolenia naszego kraju z 
Europą Zachodnią, a przede wszystkim Unią 
Europejską wyraźnie poparł obecny Papież Jan 
Paweł II w kilku swoich wypowiedziach, mó-
wiąc w jednej z nich: „Dziś stwierdzam z zado-
woleniem, że wiele krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej stara się o przyjęcie do Unii Euro-
pejskiej, by odegrać w niej twórczą rolę. Mam 
nadzieję, że polityczni przywódcy Unii pozy-
tywnie odpowiedzą na to pragnienie i okażą w 
początkowej fazie wyrozumiałość w sprawach 
związanych z realizacją przewidzianych warun-
ków ekonomicznych z pewnością niełatwych do 
spełnienia dla wciąż słabych gospodarczo kra-
jów Europy Wschodniej, w których do niedaw-
na jeszcze panował inny system ekonomiczny... 
Myśląc o Europie troszczę się przede wszystkim 
o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie 
dziedzictwo i pozwoliła mu owocować. Nie 
można bowiem zaprzeczyć, że tradycja kultu-
rowa kontynentu zakorzeniona jest nie tylko w 
dziedzictwie grecko-rzymskim lecz także w spu-
ściźnie judeochrześcijańskiej, która przez wieki 
stanowiła jej najgłębszą istotę... Mam nadzieję, 
że Unia Europejska będzie mogła zaczerpnąć 
nowe energie ze swego chrześcijańskiego dzie-
dzictwa i udzielić właściwych odpowiedzi na co-
raz to nowe pytania, jakie pojawiają się przede 
wszystkim w dziedzinie etyki”.  Warto także przy-
toczyć jeszcze jedną wypowiedź Papieża Polaka: 
„Obejmuję spojrzeniem duszy całą moja umiło-
waną Ojczyznę. Raduję się z osiągnięć dobrych 
zamierzeń i twórczych inicjatyw. Z pewnym nie-
pokojem mówiłem o trudnościach i kosztach 
przemian, które boleśnie obciążają najuboż-
szych, najsłabszych, bezrobotnych, bezdomnych 
i tych, którym przychodzi żyć w coraz skromniej-
szych warunkach i niepewności jutra. Te trudne 
sprawy Ojczyzny chcę polecić Bożej Opatrzności 
i zachęcić wszystkich odpowiedzialnych za stan 
państwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej 
obywateli. Niech zapanuje duch miłosierdzia, 
bratniej solidarności, zgody i współpracy oraz 
autentycznej troski o dobro Ojczyzny. Mam na-
dzieję, że pielęgnując te wartości społeczeństwo 
polskie, które od wieków przynależy do Europy 
– znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach 
Wspólnoty Europejskiej i nie tylko nie zatraci 
własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją 
ten kontynent i cały świat”.

Spośród biskupów polskich, którzy wypo-
wiadali się na temat wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, należy wyróżnić głos arcybiskupa 
Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego. 
Na ten temat zabierał głos wielokrotnie, zarów-
no ustnie jak i na piśmie. Mówiąc o korzyściach 
płynących z akcesji nie tylko podkreślał korzy-
ści gospodarcze, lecz znacznie szerszy ich za-
kres. Pisze tak: „...proces jednoczenia się otwie-
ra nowe możliwości: od spraw praktycznych, w 
których możemy wzajemnie wymieniać się do-
świadczeniami, po kształtowanie mentalności, 
w której znikłyby szowinizm i wrogość między 
narodami, a ich miejsce zajęłoby przekonanie, 
że jesteśmy dziećmi jednego Boga”.

Źródłem nieufności pewnych kręgów katoli-
ków wobec możliwości integracji dopatruje się 
on nie tylko w ewentualnych zagrożeniach ze 
strony zachodniej kultury czy gospodarki. Myśl 
swoją wyraża następująco: „Krytyczne uwagi 
na temat zjednoczonej Europy formułowane w 
kręgach katolików polskich nie zawsze muszą 
stanowić przejaw lęku przed zagrożeniami ze 
strony kultury czy ekonomii Zachodu. Nierzad-
ko wynikają one tylko z nieufności wobec osób, 
które – z rozmaitych powodów – usiłowano 
przedstawiać jako rzeczników prasowych kul-
tury europejskiej. Podobne nominacje okazują 
się nadzwyczaj ryzykowne, gdy do roli europej-
skich cnót podniesiony zostaje zwyczajny spryt, 
dyplomacja życiowa, podporządkowanie mo-
ralności finansom. Europa objawia wtedy swoje 
niepokojące lub wręcz chore oblicze”.

Ksiądz Biskup ma szeroki ogląd efektów 
akcesji dla Polski. Obok niewątpliwych pozy-
tywów dostrzega także i zjawiska negatywne. 
Nie wyszczególniając tych ostatnich, ogólnie 
stwierdza: „Trzeba realistycznie przyznać, że 
procesowi integracji europejskiej będą zapew-
ne towarzyszyć również zjawiska negatywne. 
Niektórzy duszpasterze obawiają się, że usłyszą 
wtedy: „przed Unią Europejską było lepiej” tak 
jak dziś słyszą: „za komuny było lepiej”. Uspo-
kaja ich jednak przytaczając dwa argumenty: 
jeden zaczerpnięty z Bożej Opatrzności, drugi 
z wypowiedzi Ojca Św. Są one wyartykułowa-
ne w następującym tekście: „Zamiast jednak 
przeżywać profilaktyczne lęki, trzeba nam za-

ufać Bogu, który w każdym czasie prowadzi Swe 
dzieło zbawcze. Trzeba nam w jedności z Ojcem 
Świętym powtarzać: „dla zjednoczonej Europy 
nie ma alternatywy” i wspomagać Piotra na-
szych czasów w jego trosce o przyszłość całej 
rodziny ludzkiej”.

Z przytoczonym wyżej przesłaniem papie-
skim i polskich biskupów, z nieustraszoną od-
wagą i głęboką nadzieją powinniśmy wchodzić 
do Unii Europejskiej. Niektórzy katolicy lęka-
ją się wejścia naszego kraju do niej. Wysuwają 
wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Lękają się ogra-
niczenia naszej niepodległości, możliwości 
utraty sprawdzonych wartości kultury chrze-
ścijańskiej, inwazji neopogańskich idei godzą-
cych w światopogląd katolicki i sprzecznych z 
doktryną oraz etyką wypływających z wiary. 
Jakkolwiek wspomniane zagrożenia nie są wy-
tworem tylko wyobraźni, to jednak fundamen-
talna postawa opozycji byłaby dowodem para-
liżującej małoduszności, przesadnej lękliwości 
i niewiary w rozsądek i mądrość tysiącletniego 
chrześcijańskiego narodu polskiego.

Wiara katolicka zakłada istnienie odwagi 
i otwarcia się na nowe wyzwania i na ciągle 
zmieniającą się rzeczywistość w sferze poli-
tycznej, społecznej, gospodarczej i kultural-
nej. Ona każe nam zając pozytywna postawę 
wobec wspomnianej rzeczywistości podpo-
wiadając nam, że za nią stoi Opatrzność Boża, 
która rządzi całym światem, a ostatecznym 
Panem stworzenia jest dobry i miłosierny Bóg 
pragnący zjednoczenia ludzkości w jedną mi-
łującą się rodzinę. My, wierzący, nie możemy 
zachowywać się jak ludzie w świecie kreowa-
nym przez mitologię antyczną, w którym to, 
co nowe, jest niepewne chaotyczne, zagrażają-
ce wypracowanej i ułożonej egzystencji ludz-
kiej, przeciwnie musimy z odwagą i wiarą iść 
naprzeciw temu, co nowe i kształtować je w 
oparciu o sprawdzone wartości dla dobra kra-
ju i jego obywateli oraz budować choć może 
z niemałym trudem i dużymi wyrzeczeniami, 
lepszą szczęśliwszą przyszłość dla nas samych 
i przyszłych pokoleń.

Oczywiście nie należy pomniejszać i lek-
ceważyć zagrożeń, które mogą przyjść wraz z 
wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. 
Jednak czasem wyobraźnia nasza nam je wy-
olbrzymia, a zresztą zdrowy instynkt samoza-
chowawczy będzie nas ostrzegał przed nimi, 
aby im się przeciwstawiać i eliminować z życia 
tak jednostkowego jak i zbiorowego, zwłaszcza 
jeśliby znalazły potężnego sprzymierzeńca w 
czynnikach rządzących i potężnych masme-
diach. Kościół katolicki ufny w moc Chrystu-
sa zwycięskiego winien pójść za głosem Jana 
Pawła II oraz Episkopatu i opowiedzieć się, 
choć z postawionymi zastrzeżeniami, za przy-
stąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

PIOTR LISOWSKI

/publikacja o Unii Europejskiej/
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W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Klimontowie od-
było się 27 kwietnia spo-

tkanie pod hasłem „Porozmawiajmy 
o Unii Europejskiej” zorganizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Infor-
macji Europejskiej w Klimontowie 
przy współpracy Urzędu Gminy w 
Klimontowie, Komisji Rolnej oraz 
WODR Modliszewice – Oddział 
w Sandomierzu. Wśród zaproszo-
nych gości przybyli: Wójt Gminy 
Klimontów Bogusław Mrozowski, 
Sekretarz Gminy Andrzej Zientkie-
wicz, Przewodniczący Rady Gmi-
ny w Klimontowie Bolesław Zieja, 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Ry-
szard Nagórny, dyrektor WODR w 
Modliszewicach – Oddział w San-
domierzu Józef Przybylski, Edward 
Przytuła i Adam Kawa – również 
z WODR Modliszewice – Oddział 
w Sandomierzu, Ewa Borycka ze 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz 
przedstawiciel Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Sandomierzu 
– Włodzimierz Olczyk.

Spotkanie rozpoczęło się pre-
zentacją wideoklipu z hymnem Unii 
Europejskiej, po którym zaprezen-
towany został film przedstawiający 
walory gminy Klimontów, by póź-
niej wraz Gminnym Studio Piosen-
ki i Muzyki oraz zgromadzonymi 
mieszkańcami gminy Klimontów 
odśpiewać hymn „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. 

Po przedstawieniu prelegentów 
przez Tomasza Ferensa, głos zabrał 
Wójt Gminy Klimontów Bogusław 
Mrozowski, witając zaproszonych 
gości i wszystkich zebranych.

Jako pierwszy zabrał głos Józef 
Przybylski, wprowadzając zebra-
nych w tematykę działalności Wo-
jewódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, która skupia się przede 
wszystkim na pomocy technolo-
gicznej dla rolników trzech powia-
tów, obejmowanych przez Oddział 
w Sandomierzu oraz poprzez dzia-

łanie Sekcji Ekonomiki Rozwoju 
Wsi, która w tej chwili ma wzmo-
żoną pracę, ze względu na pozyski-
wanie funduszy przedakcesyjnych i 
prowadzenie szkoleń zachęcających 
rolników, aby te fundusze zostały 
przez nich wykorzystane.

Kolejnym prelegentem był Adam 
Kawa, który przedstawił rys histo-
ryczny w kontekście Unii Europej-
skiej oraz omówił szanse związane 
z funduszami pomocowymi, mó-
wiąc m.in: o tym, że Europa liczy 
obecnie 43 państwa niepodległe, 
a Unia Europejska składa się z 15 
państw z możliwością największego 
jej rozszerzenia w przyszłym roku. 
Rozszerzenie jest naszą szansą, ale 
gdyby w referendum 7–8 czerwca 
tego roku Polska powiedziała NIE, 
to – jak na to nie patrzeć – znajdzie-
my się na rozdrożu, wśród krajów, 
które w referendum opowiedziały 
się za wstąpieniem do Unii Europej-
skiej, m.in. Słowenii, Malty i Wę-
gier. Nie ma lepszej szansy dla na-
szej przyszłości, dla lepszego jutra, 
jak tylko poprzez powiedzenie TAK 
– za przystąpieniem do Unii.

Później Edward Przytuła przed-
stawił zagadnienia dotyczące spe-
cjalnego przedakcesyjnego fundu-
szu na rzecz rozwoju rolnictwa i 
obszarów wiejskich, tj. SAPARD-
u. Program SAPARD dotyczy grup 
producenckich, samorządów oraz 

rolników, jest to już przyszłość, 
pewna nauka do korzystania z na-
stępnych funduszy, które wejdą 
po przystąpieniu Polski do Unii. 
Zachęcając do korzystania z SA-
PARD-u przedstawił kilka zadań, 
schematów, które wchodzą w sam 
fundusz przedakcesyjny.

Kolejną osobą zabierającą głos 
jako prelegent była Ewa Boryc-
ka, która przedstawiła informacje 
o samorządzie rolniczym, genezie 
powstania i roli, jaką odgrywa. Po-
wiedziała m.in. iż członkiem samo-

rządu rolniczego są wszyscy rolni-
cy płacący podatek rolny Do Izby 
Rolniczej nie trzeba się zapisywać, 
gdyż automatycznie każdy płatnik 
podatku rolnego jest członkiem 
Izby Rolniczej. W dalszej części 
przedstawiła strukturę Izb Rolni-
czych, przedstawiając obecnych na 
spotkaniu członków Rady Powiato-
wej, będących jednocześnie przed-
stawicielami gminy Klimontów w 
powiecie, a mianowicie: Ryszarda 
Śledzia i Stanisława Bajura, za-
chęcała do zgłaszania im właśnie 
różnych nurtujących spraw, jako 
reprezentantom interesów rolni-
ków, służących radą i pomocą oraz 
do odwiedzania samych biur Izby 
Rolniczej.

Kolejnym prelegentem był Wło-
dzimierz Olczyk, który przedstawił 
zintegrowany system zarządzania i 
kontroli IACS jako systemu wspól-
nej polityki rolnej, którą można po-
dzielić na dwa działy: IRZ – czyli 
system identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz system ewidencji go-
spodarstw. Przedstawiając zagad-
nienia, którymi będzie zajmowała 
się Agencja, m.in. dopłatami bez-
pośrednimi, uczulił obecnych na 
spotkaniu rolników na wymagania, 
które muszą spełnić, aby otrzymać 
dopłaty.

Po wystąpieniu prelegentów roz-
poczęła się dyskusja, w trakcie któ-
rej zaproszeni goście odpowiadali 
na pytania uczestników spotkania. 
Duże słowa uznania dla osób przy-
gotowujących spotkanie, począw-
szy od Agaty Judy i Urszuli Kos, 
po Dariusza Chmielowca, Tomasza 
Ferensa oraz Marcina Maziarza 
– wszyscy oni przyczynili się do 
znakomitej organizacji, jak i pozio-
mu przygotowania całości przecież 
niełatwego tematu.

tak dla Unii Europejskiej
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W PSP Klimontów – filia w Ossolnie odbył 
się 9 kwietnia apel antyalkoholowy. Prowadze-
nie apelu powierzono trzem konferansjerom, 
którzy wygłosili wstęp i zapowiadali kolejnych 
wykonawców, a wszystko rozpoczęło się piosen-
ką pt. „My młodzi ludzie” – może dla przybli-
żenia tych znamiennych słów przytoczymy jej 
fragment: 

My niewiele mamy lat
Doświadczenia niewiele
Ale wiemy, co jest złe
I co szkodzi szalenie
Ten alkohol to nasz wróg,
Który niszczy i gubi
Każdy to prawie wie, każdy też boi się
Bo to tyran, co wszystkich zgubić chce.
My nie dajmy, nie dajmy się wrogowi,
Który czyha jak sęp
I przyciąga tych, którzy tchórzami są
I nie mówią mu nie
Akademia odbywała się pod hasłem „Edu-

kacja dla trzeźwości” i słowem kluczowym była 
tu „trzeźwość”. Nie było by tego słowa, gdyby 
nie pijaństwo. Przykre jest to, że w tym pro-
cesie uczestniczą ludzie bez względu na wiek, 
płeć, sytuację materialną, wykształcenie, czy 
też pochodzenie – dodawał konferansjer. Al-
kohol najpierw przygarnia do siebie, koi ból, 

dodaje odwagi, by później uzależnić od siebie, 
a wtedy jest bezwzględny. Niszczy wszystko to, 
co najważniejsze i najcenniejsze w życiu: zdro-
wie, młodość oraz miłość. Wyciska łzy wszyst-
kim tym, którzy są – zarówno bezpośrednio jak 
i pośrednio – dotknięci alkoholizmem. Często 
bezpośrednio stajemy przed pozornie łatwym 
pytaniem: co wybrać? trzeźwość czy alkohol? 
Na to pytanie odpowiedziano przytaczając wier-
sze: „Biel i czerń – czyli trzeźwość i pijaństwo”, 
„Och wódko”, „Walka”.

Trzeba dodać, iż oprócz powyższego apelu z 
zaplanowanych zadań dotyczących profilaktyki 
i resocjalizacji zostały zrealizowane dwa ape-
le: pierwszy pod hasłem „Bez alkoholu lepiej i 
zdrowiej” oraz drugi „Trzeźwy człowiek mądry 
człowiek”. Tematyce tej wychowawcy poświę-
cili wiele uwagi przeprowadzając pogadanki 
wśród uczniów, propagując życie w trzeźwo-
ści, uświadamiając tym samym jak szkodliwe 
dla zdrowia i życia człowieka jest nadużywanie 
wszelkich używek. 

W celu kontynuowania tematyki trzeźwości 
wśród uczniów został ogłoszony konkurs pla-
styczny na temat szkodliwości i następstw pale-
nia papierosów i picia alkoholu. Tematyka ta w 
dalszym ciągu będzie kontynuowana do końca 
roku szkolnego.

Apel w Ossolinie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kli-
montowie odbył się 30 kwietnia konkurs dla 
klas drugich pt. „Zabawy z lekturą”, przygoto-
wany przez Panie Barbarę Frejlich i Teresę So-
chę z Zespołu Kształcenia Zintegrowanego. W 
konkursie brali udział uczniowie klas drugich 
nie tylko z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Klimontowie, ale również z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nawodzicach i szkół filialnych. 
Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie i 
zainteresowanie uczniów utworami tak wybit-
nych i znanych literatów dziecięcych, jak: Ju-
lian Tuwim, Janina Porazińska, Jan Grabowski 
czy Alina i Czesław Centkiewiczowie. Zgodnie 
z regulaminem konkurs był dwuetapowy: etap 
szkolny organizowali nauczyciele na terenie 
swoich szkół, z których każda poprzez elimi-
nacje wyłoniła najlepszych uczniów doskonale 
znających lektury klas drugich, takie jak „Wier-
sze Juliana Tuwima”, „Szewczyk Dratewka”, 
„Zaczarowana zagroda” i „Puc Bursztyn i go-
ście”.

W konkursowych zmaganiach indywidu-
alnych brało udział 17 uczniów. Nad przebie-
giem konkursu czuwała trzy osobowa komisja 
w składzie: przewodnicząca – Jolanta Bieniek 
oraz członkowie komisji: Alicja Nowakowska i 
Urszula Sadowska. Komisji pomagały dwie ho-
stessy: Justyna Frejlich i Magda Rogala – uczen-
nice klasy IVa.

Ambitnym zmaganiom przyglądały się Pa-
nie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Klimontowie – Małgorzata Zieja oraz Magdale-
na Kijanka.

Regulamin przewidywał 10 zadań, które 
były dość zróżnicowane. Wszyscy uczniowie z 
wypiekami na twarzy starali się podołać zada-
niom i wypaść jak najlepiej. W przerwach mię-
dzy zaciętą rywalizacją prowadząca konkurs 
Pani Teresa Socha starała się dzieci zintegrować 
i rozluźnić poprzez gry i zabawy przy muzyce.

Po podsumowaniu wyników tak ambitnego 
konkursu przyznano ex aequo dwa pierwsze 
miejsca dla Katarzyny Kilarskiej oraz Anny 
Marii Kijanka z kl. II b PSP Klimontów; tak-
że dwa równorzędne drugie miejsca dla Micha-
ła Frejlich z kl. II b PSP Klimontów oraz Anny 
Pawlik z PSP Klimontów – filia Goźlice i trze-
cie miejsce dla Katarzyny Czuja z kl. II a PSP 
Klimontów. Laureaci otrzymali dyplomy oraz 
nagrody, natomiast pozostali uczestnicy dyplo-
my za udział w konkursie i również drobne upo-
minki. Konkurs był na dość wysokim poziomie, 
a co trzeba zaznaczyć, wszyscy uczniowie byli 
bardzo dobrze przygotowani.

Organizatorki zdecydowanie osiągnęły cel, 
który zaplanowały organizując tenże konkurs. 
Należy w tym miejscu podziękować sponsorom 
konkursu, bez których impreza ta nie byłaby tak 
atrakcyjna, a byli to Panowie Roman Kryj, Zbi-
gniew Socha, Jarosław Pyza oraz Pani Krystyna 
Wiśniewska. Wszystkim serdeczne podziękowa-
nie w imieniu dzieci i organizatorek konkursu.

KONKURS LITERACKI 
„ZABAWY Z LEKTURĄ”

Ciekawą formą pracy w nauczaniu języka obcego, gwarantującą opanowanie danego materiału języ-
kowego przez uczniów oraz wzbogacenie nowego słownictwa, jest wystawianie przez nich sztuk teatral-
nych, udział w inscenizacjach, a nawet scenkach rodzajowych. Uczniowie przygotowując się do wysta-
wienia sztuki teatralnej bądź bajki, dokładnie poznają znaczenie poszczególnych wyrażeń i zwrotów, 
ćwiczą ich wymowę poprzez wielokrotne powtarzanie i słuchanie, zastanawiają się nad możliwościami 
ich użycia, poszerzają swój zasób słownictwa, przekonują się o celowości uczenia się języka obcego. 
Wystawianie sztuk teatralnych ma również niebagatelne znaczenie wychowawcze: uczniowie uczą się 
współpracy w grupie, samodyscypliny, nabierają stopniowo pewności siebie i wiary we własne siły, uczą 
się oceniania siebie i innych. Taką formą nauki języka niemieckiego byli zainteresowani uczniowie Gim-
nazjum w Klimontowie. W kwietniu, wspólnie z uczniami klasy IId zorganizowałam inscenizację bajki 
w języku niemieckim pt. „Czerwony kapturek”. Do wystawienia bajki przygotowywaliśmy się bardzo 
solidnie. Po rozdzieleniu ról zainteresowanym uczniom, omówiliśmy dokładnie każdą osobę występu-
jącą w bajce. Uczniowie przygotowali scenografię i odpowiednie kostiumy. Młodzi aktorzy byli bardzo 
zaangażowani w inscenizację „Czerwonego kapturka”. Po solidnym wyćwiczeniu ról, a szczególnie wy-
mowy w języku niemieckim, odbyło się przedstawienie, uwieńczone sukcesem. W inscenizacji „Czer-
wonego kapturka” brali udział: Katarzyna Biało, Ewa Ferens, Natalia Kwapińska, Ewa Kos, Karolina 
Zaroda, Monika Chmielewska i Mariusz Maciąg.

AGNIESZKA GURSKA

JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI
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– Witam Siostrę!
– Ja też witam Cię i cieszę, że znów 
możemy rozmawiać!
– Przeczytałam kilka kolejnych kar-
tek pożyczonej mi książki i mam o 
czym mówić.
– To dobry znak, to znaczy, że Cię 
to interesuje, to znaczy, że Cię treść 
tej książki pociąga.
– Dokładnie tak, najpierw spełniam 
obowiązki, a niejako na deser biorę 
książkę „Za wolność Kościoła”.
– O co tym razem chcesz pytać?
– Proszę Siostry, z niedowierzaniem 
przyjęłam wiadomość, że Matka 
Franciszka mając dwadzieścia parę 
lat zakładała nowe domy zakonne. 
Rozumiem Dom Generalny, siedzi-
ba zakonu, ale powstawały nowe 
placówki: w Wilnie, w Częstocho-
wie, w Piotrkowie no i w niedługim 
czasie w Klimontowie.

– Widzisz, Matka Franciszka była 
bardzo zdolną osobą, miała wielki 
zmysł organizacyjny, ale to byłoby 
za mało, pamiętaj żebyś była prze-
konana, że ciągle w niej działała 
Łaska Boża, dużo się modliła i w 
Bogu pokładała nadzieję.
– Kiedy siebie postawię przy niej, 
ginę ze wszystkim.
– To nie tak, jeśli Bóg sobie Ciebie 
„upatrzy” i powoła Cię, a ty odpo-
wiesz pozytywnie na Jego wezwa-
nie i pozwolisz Mu działać w tobie, 
przez łaskę będziesz zdolna doko-
nywać wielkich dzieł jak ona...
– Wyczytałam, że często można 
było Matkę spotkać przed Najświęt-
szym Sakramentem…
– Tak, ona miała wielkie nabożeń-
stwo do Pana Jezusa ukrytego i Ta-
bernakulum było ulubionym miej-
scem jej przebywania. Wpatrywała 
się też nieustannie w oblicze Chry-
stusa z chusty Weroniki na Drodze 
Krzyżowej.
– Proszę Siostry, odkryłam rewe-
lacyjne wydarzenie z życia Zało-
życielki, otóż Matka Franciszka w 
tamtych czasach, trudnych czasach 
była w Rzymie!
– Zobacz, jak Bóg działa i kreśli 
ścieżki życia, coś niemożliwe staje 
się możliwe, pojechała do Rzymu, 
choć czasy były rzeczywiście trud-
ne, a i zdrowie nienajlepsze. Poje-

chała, by prosić Ojca Świętego o 
pozwolenie na przechowywanie w 
kaplicy zakonnej Najświętszego Sa-
kramentu i otrzymała zgodę – jakże 
była szczęśliwa.
– Czy zwiedzała Rzym, Watykan? 
Jak dotąd, to jeszcze o tym nie czy-
tałam.
– W dalszej części książki na pewno 
to wyczytasz, ale już teraz powiem 
Ci, że tak, zwiedzała... Zanotowane 
jest, że zwiedzała katakumby i tam 
się bardzo przeziębiła i tam jakby 
wzmogła się jej choroba... ale o tym 
to później się dowiesz.
– Czy spotkała się z Ojcem Świętym?
– Niestety, choroba nie pozwoliła, 
choć data audiencji była umówiona 
i wyznaczona.
– I co?
– Wszystkie sprawy, które miała 
przedstawić, były przekazane przez 
kogoś innego.
– To Matka to musiała boleśnie 
przeżyć…
– Przeżyła to na pewno boleśnie, 
ale ten ból też ofiarowała Bogu, nie 
buntowała się, uznała to wydarzenie 
jako dar od Boga i przyjęła to jak 
wolę Bożą.
– Gdy się tak to rozumie, to łatwiej 
się znosi to wszystko co trudne, co 
kosztuje…
– Z pewnością, a wiesz jak się kocha 
wszystko łatwiej przychodzi, nawet 

przyjęcie tego, co nie jest po naszej 
myśli.
– Dzisiaj nasze rozmowy są bardzo 
głębokie.
– Bo dotykamy autentycznego życia 
niezwykłej osoby.
– Nabieram coraz większego sza-
cunku do Matki Franciszki, staje mi 
się bliska – choć daleka jestem, bym 
mogła się z Nią porównywać.
– Kochana, na dziś Twoje życie sta-
wia inne wymagania i też dobrze 
sobie radzisz, jesteś ambitna, cenisz 
rodziców, chodzisz do Kościoła, spo-
wiadasz się, pomagasz innym, słab-
szym, mniej zdolnym – to też wiel-
kie czyny, czynisz wiele dobrego!
– Dzięki za tyle pochwał, ale te czy-
ny nic mnie nie kosztują, one wy-
pływają ot tak, z potrzeby chwili.
– Bóg o wszystkim wie, dziękuj 
Mu, że jesteś potrzebna. Bóg Tobą 
też się posługuje.
– Mam na dziś jeszcze jedno pytanie.
– Słucham?
– Czy Siostra nadal modli się za 
mnie?
– Tak, modlę się i nie tylko sama, 
ale z siostrami w naszej zakonnej 
kaplicy, gdzie jest Najświętszy Sa-
krament.
– Jestem wzruszona…
– Trwaj w dobrym, czytaj dalej i do 
następnej rozmowy.

OPR. S. URSZULA SURMACZ

ALE SPOTKANIE (4)

Chodź minęła już Wielkanoc, przypomnij-
my sobie jeszcze trochę o symbolice tych świąt. 
Wielkanoc obchodzona jest na pamiątkę Zmar-
twychwstania Pańskiego. Jest świętem końca i 
początku, umierania i odradzania się życia. Sym-

bolika tych świąt jest niezwykle bogata. Szcze-
gólne miejsce zajmują pisanki czy kraszanki.

Jajko uważane jest za symbol zmartwych-
wstania i rodzącego się nowego życia. Z jakże 
wielu punktów widzenia można spojrzeć na ten 

niewątpliwy fenomen natury, jakim ono jest. Za-
dziwia doskonałością formy, zachwyca wytrzy-
małością swej budowy.

Omne vivum ex ovo – wszystko co żyje, 
pochodzi z jaja. Nie wiadomo, kiedy ludzkość 
uwikłała się w dylemat zawarty w pytaniu, co 
było pierwsze: jajko czy kura? Jajko weszło do 
licznych przysłów i powiedzonek. Bywa w nich 
mądrzejsze od kury, to znów mowa o jego sko-
rupce, która czym za młodu nasiąknie etc. Jajo 
może być kukułcze, może być zgniłe, ale najle-
piej – złote. Jest źródłem przesądów, panuje w 
kuchni. Można o nim mówić nieskończenie.

Tradycjom świątecznym poświęcamy wie-
le uwagi, bowiem należy je pielęgnować. W 
praktyce szkolnej jest dla nich miejsce i to dość 
znaczne. Uczniowie wszystkich klas Szko-
ły Podstawowej w Goźlicach wzięli udział w 
szkolnym konkursie na najpiękniejszą pisankę 
wielkanocną. Zwycięscy otrzymali nagrody, a 
najefektowniejsze prace posłużyły jako mate-
riał do przygotowania świątecznej dekoracji w 
szkole. Całą szkolną brać w świąteczny nastrój 
wprowadził apel przygotowany przez najmłod-
szych uczniów. Prawdziwą ozdobą był pięknie 
udekorowany stół wielkanocny. Mamy nadzieję, 
że młode pokolenie w dorosłym życiu podtrzy-
ma tradycje, które im przekazujemy.

E. POTYRAŃSKA

JAJKO PANUJE WSZĘDZIE
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Większość produktów żywno-
ściowych jest wrażliwa na dzia-
łanie światła i powietrza. Toteż 
drobnoustroje rozwijają się w 
temp. około 20-300 C przy do-
stępie powietrza i na produktach 
wilgotnych. Jednym z objawów 
psucia się produktów jest pokry-
wanie się pleśnią i fermentacja, 
jełczenie. Duże straty produktów 
spożywczych powodują szkodniki, 
gryzonie muchy, wołek zbożowy, 
mól mączniak i rozkruszek. Dla-
tego też produkty żywnościowe 
należy przechowywać w pomiesz-
czeniach suchych, chłodnych, 
przewiewnych, osłoniętych przed 
promieni8ami słonecznymi, za-
bezpieczonych przed szkodnika-
mi. Najodpowiedniejszym miej-
scem w warunkach wiejskich do 
przechowywania produktów jest 
spiżarnia. Spiżarnia powinna być 
zlokalizowana w najbliższym są-
siedztwie kuchni, na północnej 
stronie budynku, nie powinna 
przylegać do ściany kominowej. 
Okno spiżarni, najlepiej wycho-
dzące na północ, powinno być za-
bezpieczone gęstą siatką z gazy, 
tworzywa sztucznego lub metalu 
tak, aby po otwarciu okna zabez-
pieczała przed dostaniem się do 
środka owadów. Ponadto okno 
powinno mieć okiennice lub gę-
ste zasłony zabezpieczające przed 
zbytnim nasłonecznieniem. Naj-
lepsza podłoga to płytki PCW, 
wykładzina, lastriko lub gumo-
leum - łatwe do utrzymania czy-
stości i nie pochłaniające wody w 
czasie mycia. Najmniej praktyczne 
są deski.

Ściany spiżarni powinny być 
bielone przynajmniej raz w roku. 
Półki powinny być z grubych nie 
malowanych desek, wąskich - 
do 30 cm szerokości, tak aby do 
wszystkich produktów był łatwy 
dostęp. W spiżarni przechowu-
je się produkty sypkie, nabiał, 
tłuszcze, suche wędliny oraz 
przetwory owocowo-warzywne 
(bez kiszonek). Produkty sypkie: 
mąki, kasze, cukier najlepiej prze-
chowywać w płóciennych wor-
kach. Worki nie powinny stykać 
się ze sobą, ani opierać o ścianę, 
bo muszą mieć dostęp powietrza 
ze wszystkich stron. Sól (szyb-
ko wchłania wilgoć) powinna 
być przechowywana w kamien-

nym słoju lub garnku szczelnie 
przykrytym pergaminem lub po-
krywą. Przyprawy aromatyczne 
przechowuje się w hermetycznie 
zamkniętych szklanych, kamion-
kowych lub porcelanowych na-
czyniach, każdy rodzaj oddzielnie 
oznakowanych nalepką z nazwą 
przyprawy. Tłuszcze smalec, ma-
sło, które jełczeją pod wpływem 
światła najlepiej przechowywać 
w kamiennych garnkach. Masło 
w „złotku lub srebrze” może być 
przechowywana w tym opakowa-
niu, natomiast w pergaminie trze-
ba dodatkowo chronić przed świa-
tłem. Smalec kupiony w większej 
ilości i na dłuższy okres czasu, 
trzeba ponownie przetopić i zlać 
do kamiennych garnków, dzięki 
czemu zmniejszy się dostęp po-
wietrza i światła - a tym samym 
dłużej zachowa świeżość. Sma-
lec przetopiony ze słoniny należy 
oddzielić od skwarek, ponieważ 
skwarki powinny być szybko zu-
żyte. Słonina na haku - lekko po-
solona - może być przechowywana 
do dwóch miesięcy, gdyż szybko 
staje się niesmaczna i nie zdro-
wa. Smalec można przechowywać 
cztery miesiące. Oleje natomiast 
do trzech miesięcy - o ile są w 
szklanych naczyniach i chronione 
przed dostępem światła. Wędliny 
trwałe, zawieszone na hakach lub 
drążkach, w dobrej, chłodnej piw-
nicy można przechowywać około 
jednego miesiąca. Również grzy-
by suszone najlepiej przechowy-
wać zawieszone. Produkty, które 
nie są zamknięte w pojemnikach, 
a wymagają dostępu powietrza, 
powinny być osłonięte gazą lub 
muślinem.

Większą część spiżarni zajmu-
ją przetwory w słojach, butelkach. 
Wszystkie przetwory powinny być 
zaopatrzone w etykietki, powin-
ny stać na półkach, w jednym lub 
dwóch rzędach tak, aby można bez 
trudu robić ich przegląd i usuwać 
te, u których zauważy się niepożą-
dane zmiany - np. pleśń, otwarcie 
się słoja, fermentację.

W spiżarni oprócz produktów 
spożywczych przechowuje się 
potrawy pozostałe po posiłkach 
przygotowane na dzień następny 
lub półfabrykaty. Gotowe potra-
wy przechowuje się w naczyniach 
emaliowanych, porcelanowych, 

kamiennych lub szklanych zawsze 
przykryte. Do spiżarni przynosi 
się je wystudzone.

Usuwanie ze spiżarni produk-
tów na których wystąpiła pleśń, 
szkodniki, fermentacje jest wa-
runkiem zabezpieczenia pozosta-
łych produktów przed zepsuciem 
się. Ponieważ w spiżarce powinna 
być niska temperatura i odpowied-
nia wilgotność, dlatego też należy 
ją często wietrzyć. Wiosna i latem 
wieczorem i nocą, jesienią i zimą - 
w suche lub mroźne dni. Wietrzyć 
należy zawsze przez otwarcie za-
bezpieczonego okna, nigdy przez 
otwieranie drzwi.

Do spiżarni należy wchodzić 
jak najrzadziej - raz po produk-
ty do sporządzenia posiłku, dru-
gi by wstawić pozostałe z obiadu 
potrawy lub zakupione produk-
ty. By nie biegać po każdą łyżkę, 
soli, mąki czy cukru do spiżarni, 
w kuchni powinna być podręczna 
szafka na produkty spożywcze. 
Produkty powinny być w plastiko-
wych puszkach, najlepiej prosto-
kątnych wyposażonych w szufelki 
do nabierania. Puszki po każdora-
zowym opróżnieniu powinny być 
umyte.

Co prawda prawie każde go-
spodarstwo domowe dysponuje 
schładzarką, to jednak problem 
przechowywania mięsa nadal jest 
istotny, szczególnie tam gdzie jej 
nie ma. Mięso - jeden z produktów 
najdroższych - ulega bardzo łatwo 
zepsuciu, staje się oślizłe, ma nie-

miły zapach i nie tylko, że jest nie-
smaczne ale jest wręcz szkodliwe. 
W pomieszczeniu o temp. do 40 C 
mięso w szczelnie zamkniętym 
naczyniu można przechowywać 
24 godz. Po upływie tego czasu 
mięso należy zużytkować. Więk-
szą ilość mięsa wołowego lub 
baraniego w ciągu jednego dnia 
można przechować w zaprawie z 
oleju i warzyw. Zaprawę sporzą-
dza się z pieprzu i liści laurowych 
zmiażdżonych i wymieszanych z 
olejem. Natarte zaprawą mięso 
należy osuszyć i ułożyć w nieobi-
tym porcelanowym lub emaliowa-
nym naczyniu, obłożyć talarka-
mi marchwi, cebuli, pietruszki i 
przycisnąć pokrywą lub talerzem. 
Mięso wołowe, baranie i dziczy-
znę w lecie można przechowywać 
2-3 dni, a zimą 5 dni w zalewie 
octowej. Wodę należy zagotować 
z listkiem laurowym, solą, pie-
przem, zielem angielskim, pokro-
joną w talarki cebulą i szczyptą 
cukru, dodać ocet. Po zagotowa-
niu zalewę należy oziębić i zalać 
mięso ułożone w naczyniu. Cielę-
cinę i mięso wołowe przez okres 
3 dni można konserwować mle-
kiem: zalewa się je mlekiem słod-
kim, które kwaśniejąc zapobiega 
psuciu się mięsa, jednocześnie 
wpływa dodatnio na jego smak i 
kruchość. Przez kilka dni mięso 
można przechowywać w ścierecz-
ce zwilżonej octem, oczywiście w 
niskiej temperaturze.

H. SZEMRAJ

PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW 
ŻYWIENIOWYCH W SPIŻARNI
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POLICJA          997
Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

STRAŻ POŻARNA       998
p. Wiesław Kwiecień     866–19–02
p. Maciej Psiuch      866–11–07
p. Andrzej Sośniak     866–16–58
p. Marian Kwapiński     866–15–55
PSP w Sandomierzu     832–50–55 
          832–57–15

Pogotowie Gazowe       992
posterunek Koprzywnica      272
Klim–Gaz        866–15–52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

POGOTOWIE RATUNKOWE     999
Ośr. Zdrowia w Klimontowie   866–17–60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach    866–15–03
gabinet w Klimontowie    866–12–85
p. Ewa Baran–Mrozowska   866–16–41
p. Dariusz Kwapiński     866–12–33
p. Bronisław Toś      866–14–31

Apteki
ul. Sandomierska      866–10–17
ul. Krakowska       866–19–10

ZGKiM Klimontów     866–11–68
awarie sieci wodociągowej
p. Ryszard Kućma      866–12–36

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

     866–10–06 
 telefony:        866–11–00
   866–18–47

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.3o do 15.oo

piątek

wtorki     od 7.3o do 16.oo

pierwsza sobota miesiąca 
          od 7.3o do 13.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONYKRONIKAPOLICYJNA
Analizując przebieg wydarzeń z kwietnia 

oraz naszą pracę należy stwierdzić, iż spadła 
ilość wszczętych dochodzeń, co tym samym 
świadczy o spadku przestępczości w tym okre-
sie, w porównaniu do pierwszego kwartału tego 
roku. Liczba wszczętych dochodzeń ze średniej 
20 spadła do 9. Wśród tych spraw odnotowali-
śmy różne przestępstwa, począwszy od zatrzy-
mania osób kierujących pojazdami pod działa-
niem alkoholu, tj. popełniających przestępstwa 
z art. 178a § 1 KK, jak i wykroczenie z art. art. 
87, 31 KW.

Nadal proszę naszych drogich czytelników o 
pomoc w sprawie kradzieży przewodów telefo-
nicznych jak i elektrycznych – na dzień dzisiej-
szy jesteśmy bezradni wobec sprawców. Zbiera-
my wszelkie informacje i liczymy na Państwa 
pomoc. W kwietniu nie obyło się również bez 
kradzieży sadzonek drzewek owocowych, i tak 
na terenie miejscowości Śniekozy jeden z sa-
downików utracił 60 szt. moreli. Pomimo pe-
netracji pól – również wspólnie z pokrzywdzo-
nym – nie udało nam się odzyskać skradzionych 
sadzonek, mimo że były w odpowiedni sposób 
znaczone. Sądzimy, że zostały sprzedane za 
przysłowiowe wino na terenie innej gminy.

Dochodzą do nas sygnały, że osoby które 
wcześniej miały zatrzymane prawo jazdy za pro-
wadzenie pod działaniem alkoholu, nadal jeżdżą 
pojazdami, a my nic w tej sprawie nie robimy. Jest 
to nieprawda, ponieważ jeżeli taki kierujący zo-
stanie przez nas, lub „drogówkę” ujawniony, zo-
stanie ukarany mandatem karnym za jazdę bez 
uprawnień. Wobec jednej osoby, która była kilka-
krotnie karana przez sąd za kierowanie w stanie 
po spożyciu alkoholu, a nadal jeździ mimo zaka-
zu sądowego, zostało już wszczęte dochodzenie o 
popełnienie przestępstwa za niestosowanie się do 
prawomocnego wyroku sądowego. Sądzimy, że 
w tym wypadku sąd go skaże i zostanie odwie-
ziony do Zakładu Karnego do odsiadki. Z tego, 

co jest nam znane, jedną z osób, która często jeź-
dziła pod działaniem alkoholu Sąd Rejonowy w 
Sandomierzu skazał na rok pozbawienia wolno-
ści. Teraz, z chwilą otrzymania przez nas pisma o 
jego doprowadzeniu do Zakładu Karnego, zosta-
nie tam natychmiast odwieziony.

Nie odnotowaliśmy na szczęście żadnych 
ciężkich przestępstw, jak to było w pierwszym 
kwartale tego roku, podniosła się natomiast ilość 
przeprowadzonych przez nas interwencji domo-
wych, w kilku przypadkach awanturnicy zostali 
odwiezieni do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie 
Zatrzymań w Sandomierzu. Z tego co planuje-
my zrobić natychmiast, tj. w ciągu najbliższych 
dni, to wyeliminowanie spożywania alkoholu na 
ławkach na Rynku w Klimontowie. Szczególnie 
w godzinach nocnych będą nasilone patrole, a 
spożywający alkohol będą pouczani, represjono-
wani mandatami karnymi, a w przypadku osób, 
które nagminnie będą spożywać alkohol w tym 
miejscu, będą sporządzane wnioski o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego. Może w ten sposób uda się 
choć czasowo wyeliminować to zjawisko.

W ramach wyjścia naprzeciw Radzie Sołec-
kiej w Klimontowie prowadzone były rozmowy 
pouczające z osobami handlującymi na chod-
niku przy ul. Sandomierskie w Klimontowie, 
dotyczące zakazu handlu w tym miejscu. Ale 
czy jednakowo traktować kobietę, która przy-
jeżdża z trzema czy czterema wytłaczankami 
jajek, co stanowi jej źródło dochodu na prawie 
cały tydzień, z osobami masowo handlującymi 
przeważnie towarami zakupionymi na giełdzie, 
a nie własnej produkcji rolniczej. W tym miejscu 
naszym zdaniem należałoby ponownie w rejonie 
ul. Bóźniczej wyznaczyć miejsca do handlowa-
nia, ponieważ tego handlu z Klimontowa nie się 
wyeliminować.

Nadal liczymy na Państwa pomoc, zachę-
camy do częstego kontaktowania się z dzielni-
cowym, przekazywania nam wszelkich uwag, 
spostrzeżeń dotyczących różnych spraw np. 
oznakowania dróg, miejsc grupowania się osób, 
które waszym zdaniem wpływają negatywnie na 
otoczenie.

OPR. ASP. STANISŁAW TERLECKI

Rozmawiają dwaj koledzy. Jeden zwierza się drugiemu:
- Wiesz, żona mnie chyba już nie kocha...
- Kiedy doszedłeś do takiego wniosku?
- Potknąłem się na schodach i spadłem do piwnicy...
- Nie rozumiem?
- Wtedy ona powiedziała, że skoro już tam jestem, to żebym przyniósł wiadro węgla.

- Tato, dlaczego słonie są takie duże?
- Nie wiem chłopcze...
- A dlaczego lwy mają takie grzywy?!
- Nie wiem...
- Tato, nie przeszkadzają ci moje pytania?
- Pytaj synku. Inaczej nic nie będziesz wiedział!

HUMOR
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Fobia to pojecie z dziedziny psychologii. 
Oznacza nieracjonalny, obsesyjny strach 
odczuwany wobec pewnych przedmio-

tów lub w pewnych sytuacjach. Większość z nas 
czegoś się boi. Ludzi cierpiących na fobie okre-
ślono jako osoby niezwykle inteligentne, które 
zachowują się w głupi sposób. Można wymienić 
kilka rodzajów fobii: agorafobia - lęk przed dużą 
przestrzenią, klaustrofobia - przed zamkniętym 
pomieszczeniem, zoofobia - przed zwierzęta-
mi, fobie społeczne, seksualne, fobie piorunów, 
choroby, latania, krwi, śmierci, tycia, mostów, 
puszczania wiatrów, zamknięcia, duchów, le-
karzy oraz fobia szkolna - uczucie silnego lęku 
związane z uczęszczaniem do szkoły. Zachowa-
nie chorego polega na unikaniu lękowej sytuacji 
lub przedmiotu. Dla psychoanalityków przyczy-
ną nerwicy lękowej jest nieświadomy konflikt 
wewnątrzpsychiczny.

Agorafobia jest najpowszechniejszą fobią, 
stanowi 60% wszystkich przypadków fobii, 
dlatego chciałabym poświęcić jej kilka słów. 
Agorafobia znana jest jako syndrom przyku-
tej do domu gospodyni domowej. Większość 
cierpiących to zamężne kobiety. Słowo „agora-
fobia” sugeruje, że lęk odnosi się do świata ze-
wnętrznego, gdyż „agora” to po grecku miejsce 
zgromadzeń lub rynek, a „phobos” oznacza lęk. 
Agora w Atenach jeszcze dzisiaj pełni tę samą 
antyczną funkcję miejsca spotkań. Agorafobicy 
boją się i unikają dużych, otwartych przestrze-
ni oraz miejsc zatłoczonych. Agorafobik może 
zwykle jeździć samochodem, ale nie autobusem 
czy pociągiem. 

Osoba z agorafobią może doznać wielu 
symptomów lękowych, kiedy wychodzi na ze-
wnątrz: pocenia się, kołatania serca, zawrotów 
głowy i uginania się nóg. Problemy z oddycha-
niem mogą przybrać postać trudności w złapa-
niu oddechu. Ataki paniki mogą trwać od kil-
ku minut do paru godzin. Pacjenci mają wiele 
lęków odnoszących się do tego, co im się może 
stać w czasie takiego ataku. Jest to lęk wyprze-
dzający, wywołany na samą myśl, co się będzie 

działo. Powszechnym lękiem jest to, że zemdle-
ją, zwymiotują, że się ośmieszą lub zwariują. Po 
takich atakach paniki powstaje fobijna reakcja 
unikania. Osoby, które doznały takiego lęku np. 
w kinie, przestają do niego chodzić. 

Jeśli nie można uniknąć lękowej sytuacji, 
np. jazdy autobusem, można ją jakby odsunąć 
od świadomości. Spotyka się w autobusie lu-
dzi skupionych na czytaniu, nie reagujących na 
bodźce zewnętrzne. Inny sposób, to nawiązanie 
z nieznajomym nieprzerwanej rozmowy. Kla-
syczne sposoby przeciwdziałające fobiom, to 
noszenie ciemnych okularów, ssanie cukierków 
o mocnym smaku, trzymanie się małych uliczek 
– i już czujemy się lepiej. 

Osobom z agorafobią trudno jest uzyskać po-
moc, dlatego, że boją się wychodzić z domu. Wi-
zyta u psychiatry w tak małym środowisku od-
pada. Pozostaje autoterapia, czyli własna walka 
ze swoją fobią. Jeśli rozpoznałeś u siebie fobię, 
zapamiętaj trzy złote reguły: lęk jest nieprzy-
jemny, ale nie wyrządza szkody; gdy stawisz 
czoło lękowi, jego poziom z czasem się obniża; 
trening czyni mistrza. 

1. Lęk jest nieprzyjemny, ale nie wyrządza 
szkody. Ludzie często myślą, że umrą w czasie 
napadu lęku. Dzieje się tak dlatego, że oznaki 
lęku są nieprzyjemne: osłabienie, pocenie się su-
chość w ustach, brak tchu. Możesz sobie dowieść, 
że nie umrzesz, wykonując kilka ćwiczeń fizycz-
nych, by podobne oznaki wywołać, np. podczas 
biegu też masz kołatanie serca. Innym dowodem 
na to, że lęk nie wyrządza szkody, może być po-
myślenie o lęku w naprawdę strasznej sytuacji. 
Wyobrażaj sobie atak tygrysa i wywołaj symp-
tomy lęku, aż do ich osłabnięcia. Przekonasz się, 
że tygrysy istniejące w wyobraźni nie mogą szko-
dzić, podobnie jest z sytuacją fobijną.

2. Gdy stawiasz czoło lękowi, jego poziom 
z czasem się obniża. Nie wolno uciekać od sy-
tuacji wywołujących fobię. Jeśli niedobrze ci w 
autobusie, wcale nie znaczy, że masz nim nie po-

dróżować. Pokonuj ten lęk za wszelką cenę. Weź 
tabletkę, przygotuj woreczek foliowy, podejmij 
rozmowę. Przekonaj się, że nic ci się nie stało. 
Psychiatrzy radzą, by pozostawać w sytuacjach 
fobijnych i się z nimi oswajać, przyzwyczajać or-
ganizm do pokonywania lęku.

3. Trening czyni mistrza. Nauka pokonywa-
nia lęku nie jest łatwiejsza od innych rodzajów 
uczenia się. Trzeba przełamać wzory zachowa-
nia nawarstwione w ciągu wielu lat. Stare na-
wyki trudno wykorzenić. Dlatego należy ciągle 
ćwiczyć, powtarzać sytuacje odciągające nas 
od fobii. Można sporządzić sobie listę kroków 
praktycznych zaczynając od najmniejszych - co 
mam zrobić, by pozbyć się fobii. Powtarzaj te 
kroki aż pozbędziesz się lęku.

Osobom z fobiami często mówi się, by wzię-
ły się w garść, ale to wcale nie pomaga. Może 
natomiast pomóc zastanowienie się nad tym, co 
się do siebie mówi i czy jest to „zachowanie głu-
pie”, czyli nieprzydatne. Może ci być słabo w ki-
nie i mówisz do siebie: „Słabo mi, zaraz zemdle-
ję, wzbudzę sensację. Kto mnie uratuje” - jest 
oczywiste, że ten sposób rozmawiania z samym 
sobą nie jest pomocny. To zwykłe wyolbrzymia-
nie symptomów lęku. Antidotum na to może być 
„wypróbowanie” każdej myśli, udowodnienie 
sobie, że tak się nie stanie. Można zrobić to za 
pomocą dwóch kolumn. Po jednej stronie wy-
pisać myśli: „zemdleję” - po drugiej wnioski: 
„nigdy mi się to nie zdarzyło w kinie czy auto-
busie, słabość mijała”. Dużą rolę w walce z fobią 
odgrywa partner. Często z własnej życzliwości, 
by żona nie cierpiała, popełnia błędy. Z wielkim 
poświęceniem robi zakupy, odbiera dzieci ze 
szkoły, wozi samochodem. Powinien ją zachę-
cić, by stała się niezależna i samodzielna. Zda-
rza się, że krytykuje urażoną i przybitą partner-
kę, zamiast ją za coś pochwalić.

Zainteresowanych odsyłam do książki an-
gielskiego psychiatry Richarda Sterna „Fobie”.

     OPRAC. ELŻBIETA CZAJKOWSKA

Wydaje się, że na temat burszty-
nu wiemy bardzo dużo. Tak jednak 
nie jest, bo zbyt rzadko trafiamy 
na informacje na informacje do-
tyczące jego właściwości leczni-
czych. A ponoć są ogromne. Ba-
dania archeologiczne dowiodły, że 
wszelkie wyprawy po jantar słyn-
nym szlakiem bursztynowym nad 
morze Bałtyckie miały zdobywać 
bursztyn nie tylko w celach zdobni-
czych, ale i leczniczych. Ze starych 
zapisków wynika, że sporządzone z 
niego lekarstwa skutecznie leczyły 
choroby. Egipcjanie nazywali go 
„kamieniem życia i zdrowia”, a 
piękne Rzymianki uważały, że za-
pewnia młodość.

Bursztyn jest produktem roślin-
nym, niezniszczalnym od tysięcy 
lat, odpornym na sole i nieustanny 
ruch wody morskiej. Ma niezwykłą 
radiowitalność. Bursztyn emanuje 
ujemne jony dobroczynnie oddzia-
ływujące na organizm ludzki. O 
jego dobrodziejstwie na organizm 
ludzki możemy się przekonać oso-
biście:
Przed grypą zabezpieczymy 

się wypijając codziennie rano 
szklankę herbaty z 3 kroplami 
nalewki bursztynowej.

Przy stanach podgorączkowych, 
zapaleniu oskrzeli i płuc obni-
żymy temperaturę nacierając na-
lewką plecy i piersi.

Niedomagania sercowe i naczy-
niowo-krążeniowe (osłabienie 
mięśnia sercowego, arytmie, 
bóle głowy) zmniejszają się gdy 
bolące miejsca będziemy nacie-
rać nalewką lub zwykłym ka-
wałkiem bursztynu.

Przy astmie stosuje się kilka kro-
pli rozprowadzonej w niewiel-
kiej ilości herbaty ziołowej.

Przy zmęczeniu pocieramy kark 
i nadgarstki kawałkiem bursz-
tynu, a jedna kropla nalewki 
wtarta w nadgarstek orzeźwia i 
poprawia samopoczucie.
Ostatnio mówi się, że jantar 

ma właściwości przeciwnowo-
tworowe. Przed chorobą można 
się zabezpieczyć nosząc burszty-
nowy naszyjnik o wielobocznych 
kształtach, w których załamu-
ją się promienie świetlne, kie-
rowane przez skórę do wnętrza 
ustroju.

A na koniec przepis na nalewkę 
bursztynową, którą sporządzamy 
następująco:
 50 gram surowego bursztynu 

(powinien być nie szlifowany, 
nie topiony), rozkruszamy w 
moździerzu lub młotkiem, zale-
wamy 1/2 litra spirytusu 96% a 
nastpnie ustawiamy w ciepłym 
miejscu i często wstrząsamy 
przez okres dwóch tygodni. Po 
tym czasie nalewka jest zdatna 
do użytku.

Bursztyn w spirytusie nie roz-
puszcza się, lecz wydziela do niego 
substancję zabarwiające alkohol na 
kolor żółty i posiada moc uzdra-
wiającą.

opracowanie:
na podst. kwartalnika 

„Zdrowa Żywność”
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