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POWSTAJE KOALICJA. 

    W Mirczu powstaje koalicja na rzecz 

rozwoju społeczności lokalnej. O jej 

zadaniach i formach działania dyskutowali 

uczestnicy pierwszego spotkania 

organizacyjnego, które we wtorek 13 marca 

odbyło się w siedzibie Gminnej Biblioteki 

Publicznej. Do udziału w debacie 

bibliotekarze zaprosili m.in. przedstawicieli 

instytucji, samorządu, biznesu, stowarzyszeń 

i innych organizacji, które mogą być 

zainteresowane podejmowaniem wspólnych 

inicjatyw, służących im samym oraz 

mieszkańcom. 

    Biblioteka inicjuje powstanie koalicji 

w związku z udziałem w ogólnopolskim 

Programie  Rozwoju Bibliotek (realizowanym 

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego). Dzięki powstaniu takiej 

grupy partnerskiej książnica chce zapewnić 

sobie wsparcie w dłuższej perspektywie, 

jeżeli chodzi o podejmowanie różnorodnych 

inicjatyw na rzecz swojego środowiska. 

Powstanie koalicji pozwoli m.in. na: 

obiektywną ocenę zasadności 

podejmowanych działań przez bibliotekę, 

trafne analizowanie i diagnozowanie potrzeb 

społecznych, szybkie podejmowanie 

wspólnych działań w odpowiedzi na nowe 

problemy środowiska, skuteczniejsze 

oddziaływanie inicjatyw biblioteki oraz  

 

 

 

wzbogacenie jej oferty. 

    Wszystkich, którzy odpowiedzieli na 

zaproszenie biblioteki, powitała Marianna 

Sobczuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mirczu. Dalszą część prowadził 

Damian Otkała – młodszy bibliotekarz z GBP 

w Mirczu. Uczestnikom wtorkowego 

spotkania zostały zaprezentowane założenia 

i cele Programu Rozwoju Bibliotek, w czym 

oprócz prezentacji multimedialnej pomógł 

film dokumentujący zmiany  w bibliotekach 

uczestniczących w I rundzie programu pt.: 

„Biblioteka – otwarte dla wszystkich”. 

Natomiast w temat tworzenia partnerstwa 

wprowadziła wszystkich Anna Płoszaj – 

Trenerka Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej. 

UWAGA!!! 

Przypominamy, iż  

zmienione zostały godziny 

pracy Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mirczu. 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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    Kolejnym punktem spotkania było 

przedstawienie analizy badań potrzeb 

społecznych trzech grup wybranych 

przez bibliotekę, które stały się 

powodem do ciekawej dyskusji. 

W badaniach udział wzięli: seniorzy, 

członkinie kół gospodyń wiejskich oraz 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mirczu. 

    Po przeanalizowaniu ankiet, 

przeprowadzonych wśród młodzieży 

szkolnej, okazało się m.in., że uczniowie 

odbierają bibliotekę jako miejsce mało 

ciekawe, kojarzące się wyłącznie 

z książkami, czasopismami i regałami 

oraz z brakiem zajęć umożliwiających 

kreatywne spędzanie wolnego czasu. 

Zdaniem ankietowanych tego typu 

placówka powinna mieć dużą, 

przestronną i kolorową siedzibę, 

wyposażoną w komputery, telewizory 

i inny sprzęt multimedialny. Ponadto 

dzieci chcą się spotykać z ciekawymi 

ludźmi, brać udział w konkursach, 

a także... uczestniczyć w zajęciach, 

podczas,  których na głos czytane byłyby 

książki. Wśród postulatów znalazły się 

też: wypożyczanie książek za pomocą 

Internetu, dostęp do audiobook’ów oraz 

poza biblioteczne formy działalności, na 

przykład kino czy mała herbaciarnia. 

Na pytanie co robią w wolnym czasie, 

uczniowie najczęściej odpowiadali, że 

grają w gry komputerowe, ale co 

pozytywnie zaskakuje, już na drugim 

miejscu wymieniali czytanie książek 

i sport. 

    Seniorzy zadeklarowali chęć udziału 

w warsztatach, na których wymienialiby 

doświadczenia i rozwijali umiejętności. 

Starsi mieszkańcy gminy chcą ciekawie 

spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę 

oraz zwiedzać okolice i nawiązywać 

nowe znajomości. Wśród częstych 

sugestii pojawiała się też potrzeba 

organizowania przedsięwzięć 

integracyjnych, podczas których seniorzy 

mogliby wspólnie obchodzić różne święta 

i spotykać się z członkami zaprzyjaźnionych 

klubów seniora. 

    Uczestniczące w badaniach Panie z kół 

gospodyń wiejskich zgłaszały chęć udziału 

w regularnych spotkaniach, na których 

mogłyby wymieniać się pomysłami, 

kultywować tradycje lokalne, przekazywać 

swoje umiejętności i wiedzę 

następczyniom oraz rozwijać życie 

kulturalne poprzez organizację imprez. 

Członkinie KGW zgłosiły też potrzebę 

wsparcia w organizowaniu zaplecza 

technicznego, m.in.: miejsca, w którym 

mogłyby się spotykać, a także sprzętu 

kuchennego czy naczyń. Panie 

zadeklarowały również zainteresowanie 

udziałem w dorocznych konfrontacjach 

KGW oraz tworzeniu bazy tradycyjnych 

przepisów kulinarnych. 

    Powyższe wyniki badań pozwoliły na 

określenie kilku podstawowych 

priorytetów, którymi może kierować się 

powstająca koalicja. Wśród do tej pory 

wypracowanych kierunków działania 

znalazły się: aktywizacja i podniesienie 

jakości życia kulturalnego mieszkańców 

gminy, wspieranie rozwoju i edukacja 

dzieci i młodzieży, budowanie 

społeczeństwa informacyjnego, 

kultywowanie lokalnych tradycji oraz 

promowanie walorów turystycznych 

i historycznych, a także promocja 

czytelnictwa i działania wspierające rozwój 

gminnej sieci bibliotek. 

    W trakcie otwartej dyskusji kończącej 

spotkanie, padło wiele ciekawych 

i trafnych inicjatyw, które narodziły się 

właśnie dzięki możliwości zawiązania 

partnerstwa (współpracy). 

    Kolejne spotkanie koalicjantów zostało 

zaplanowane na 5 czerwca, podczas 

którego zostaną podjęte decyzje 

o pierwszych wspólnych działaniach. 

 

 

POLECAMY 

 

Osobliwa, niepokojąca 

i bulwersująca powieść 

o rozczarowaniu Europą, 

autodestrukcji zachodniej 

cywilizacji i demonach, 

które skrywa europejska  

historia. 

Isaac, młody australijski 

fotografik greckiego 

pochodzenia, wyrusza 

w podróż po Europie:  

Wenecja, Praga, Berlin, 

Paryż, Amsterdam, 

Londyn.  Zainspirowany 

opowieściami ojca 

wyobraża sobie Stary 

Świat jako kolebkę 

cywilizacji, wyrafinowaną 

i dostatnią krainę pełną 

skarbów kultury. 

Współczesna Europa 

okazuje się jednak 

światem zglobalizowanym 

i zunifikowanym. 
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Bohater Kaliguli 

wciągnięty w spisek 

groźniejszy od 

pałacowych intryg 

i krwawej wojny. 

Szkarłat ich tunik zalewa 

kraj jak krew. Ich siła 

rzuca na kolana 

najdumniejszych wodzów. 

Ani modły druidów, ani 

krwawe ofiary składane 

celtyckim bóstwom nie 

ocalą Brytanii. Nikt jeszcze 

nie oparł się potędze 

Rzymu... 

Legiony maszerują na 

Brytanię. Wraz z nim 

wyrusza Rufus - młody 

niewolnik, który od czasu 

śmierci szalonego Kaliguli 

służy nowemu cezarowi. 

Nie wie, że Klaudiusz 

przeznaczył mu specjalną 

rolę w niebezpiecznej 

wyprawie... 

JANUSZ KORCZAK – rys biograficzny. 

    Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) urodził się w 1878 lub 1879 roku w Warszawie. 

Dokładnej daty nie znamy. Ojciec Korczaka, Józef Goldszmit – ceniony warszawski 

adwokat – nie zadbał o szybkie sporządzenie synowi metryki. Nie angażował się 

także zbytnio w życie rodzinne. Jego małżeństwo z Cecylią z domu Gębicką nie 

należało do udanych. 

    Wysokie dochody z kancelarii,  odpowiednie powiązania rodzinne  pozwalały 

rodzicom Korczaka znaleźć się zrazu wśród zamożnych i cenionych rodzin 

żydowskich. Rodzina Goldszmitów kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. 

Wygoda, dostatek, domowa służba: bona, niania i kucharka zajmujące się dziećmi – 

w takich warunkach wychowywał się we wczesnym dzieciństwie Henryk Goldszmit. 

Nie budziło to jednak jego zachwytu. Po latach będzie wspominał chłód, smutek 

i samotność domu rodzinnego. Mały Henryk nie miał bliskich kontaktów ani 

z matką, ani z ojcem, ani z siostrą. Nie było to normą w tamtych czasach. Na 

dodatek, każdy z rodziny Goldszmitów zajęty był sobą i swoimi problemami. Ojciec 

zimny, wyniosły, ale też elegancki i dowcipny, często nieobecny w domu; 

nieszczęśliwa matka i wycofująca się siostra. Klimat domu rodzinnego wbije się 

wyraźnie w pamięć Korczaka i zaważy na jego dalszej biografii. 

    Siedmioletni Henryk nie rozpoczynał nauki, tak jak większość dzieci w tamtych 

czasach, od nauczania domowego. Trafił do prywatnej szkoły przygotowującej do 

gimnazjum, w której panowała żelazna dyscyplina i rózga. We wspomnieniach 

Korczaka szkoła ta stanie się symbolem strachu i przemocy, samotności 

i bezradności ucznia wobec dominacji nauczyciela. Już na tym najwcześniejszym 

etapie kształcenia Korczak zobaczy niesprawiedliwość i napięcia, jakie występują 

między dorosłymi i dziećmi. 

    Pozna także doświadczenia sieroctwa i biedy. Coraz bardziej traci kontakt z ojcem 

chorym psychicznie. Rodzina  podupada finansowo. Młody Korczak zmuszony jest 

wziąć na siebie ciężar utrzymania matki i siostry.  Jako uczeń męskiego Gimnazjum 

Praskiego dwoi się i troi, aby dorobić korepetycjami i pisaniem do gazet. Zdobywa 

pierwsze szlify nauczycielskie. Wchodzi coraz bardziej w świat społeczny zarówno 

biedniejszych, jak i bogatszych rodzin ówczesnej Warszawy. Styka się z biedą 

i bogactwem. 

    Jego pasją staje się literatura. Zaczytuje się w Józefie Ignacym Kraszewskim, 

Henryku Sienkiewiczu, pociąga go także literatura młodopolska. W 1896 roku 

debiutuje na łamach tygodnika satyrycznego humoreską na temat wychowania 

dzieci pt. Węzeł gordyjski. Podpisuje się pseudonimem Hen. Zyskuje 

zainteresowanie redakcji i czytelników. Dwa lata później zdaje maturę i rozpoczyna 

studia na wydziale lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pokonuje 

bariery numerus clausus związane ze swoim żydowskim i polskim rodowodem. Po 

latach Korczak połączy te wszystkie wątki narodowościowe i powie o sobie: „jestem 

polskim Żydem urodzonym pod zaborem rosyjskim”.  W 1900 roku swój tekst Dzieci 

i wychowanie podpisuje pseudonimem Janusz Korczak. Podpisuje nim dalsze prace 

i pod takim pseudonimem przechodzi do historii. 
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Wiedeń, rok 1903. Przed 

jednym z kościołów 

policja trafia na 

makabryczne znalezisko: 

bezgłowe ciało 

zakonnika. Wkrótce 

znajduje też szczątki 

miejskiego radnego. 

Obie ofiary należały do 

grona antysemitów, 

zatem podejrzenia 

padają na wiedeńskich 

chasydów. Detektyw 

Rheinhardt zwraca się 

o pomoc do swego 

przyjaciela, doktora 

Maksa Liebermanna. 

W miarę postępu 

śledztwa racjonalnie 

myślący lekarz zagłębia 

się wbrew sobie w świat 

żydowskiego 

mistycyzmu i kabały. 

W dawnym praskim 

getcie poznaje legendy 

o słynnym kabaliście, 

twórcy golema. 

    Biografia społeczna i zawodowa Janusza Korczaka wpisuje się w klimat i idee 

przełomu XIX i XX wieku, którymi żyły elity arystokracji, inteligencji i społecznicy 

dawnej Warszawy. Bohdan Cywiński nazwie ich „pokoleniem niepokornych”. 

Znajdą się wśród nich: socjaliści, komuniści, pozytywiści, romantycy, utopiści, 

konserwatyści. Połączy ich walka o niepodległość kraju, praca społeczno–

oświatowa i przekonanie, że II Rzeczypospolita powstanie, odrodzi się i rozwinie 

przez alfabetyzację, działania na rzecz zaniedbanych środowisk robotniczych 

i chłopskich. Ruch oświatowy okresu międzywojennego wciągnie także Janusza 

Korczaka. Praca społeczna stanie się imperatywem i przesłaniem jego życia. 

Swoją uwagę skupi przede wszystkim na dziecku. Za Ellen Key, za badaczami 

Nowego Wychowania zgromadzonymi w laboratoriach Genewy i Brukseli będzie 

powtarzać: „odnowa świata dokona się przez dziecko i wychowanie”. 

    W 1905 roku uzyskuje dyplom lekarza, pracuje jako pediatra w szpitalu im. 

Bersonów i Baumanów. Jest już rozpoznawalnym pisarzem i publicystą. Ma za 

sobą debiut książkowy (Dzieci ulicy). Publikuje w tygodniku „Głos”, redagowanym 

przez znanego pedagoga Jana Władysława Dawida. Wchodzi także dość głęboko 

w środowisko Uniwersytetu Latającego. Styka się z czołowymi autorytetami 

społecznymi międzywojennej Warszawy: Stanisławem Brzozowskim, Ludwikiem 

Krzywickim, Stefanią Sempołowską, Wacławem Nałkowskim, Stefanem 

Żeromskim. Ma za sobą wakacyjny wyjazd  do Szwajcarii, w czasie którego 

poznawał idee Johanna Heinricha Pestalozziego, przed sobą dodatkowe studia 

i staże medyczne w Berlinie, Paryżu, Londynie. 

    Korczak jest lekarzem pediatrą, śledzi ruch higienistyczny, angażuje się 

w działalność Warszawskiego Towarzystwa Kolonii Letnich i Towarzystwa 

Higienicznego. Śni mu się – jak pisze – „wielka synteza dziecka”. Połączy w niej 

swoje wykształcenie pediatryczne, doświadczenia publicysty, kreatywność 

pisarza z pracą wychowawczą. 

    7 października 1912 roku Janusz Korczak zostaje dyrektorem Domu Sierot przy 

ulicy Krochmalnej 92 w Warszawie – placówki opiekuńczej dla dzieci żydowskich, 

powstałej staraniem Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”. Jest to od początku Dom 

wyrastający ponad standardy opieki nad dzieckiem w tamtych czasach. Nowy, 

nowoczesny ośrodek posiadał zaprojektowane specjalnie dla ponad 100 dzieci: 

sypialnie, jadalnię, ale także specjalne pomieszczenia do nauki szkolnej, miejsce 

na warsztaty. W projektach uwzględniono także  mieszkania dla osób chętnych 

do wzięcia sierot. W Domu Sierot Janusz Korczak razem ze Stefanią Wilczyńską 

tworzy oryginalny, autorski program wychowawczy. Splatają się w nim elementy 

podmiotowości dziecka z samowychowaniem; autokreacji i odpowiedzialności za 

siebie i innych z uspołecznieniem i wychowaniem do pracy. 

    Dom Sierot był „domem pracy i szkołą życia”. Korczak sięgał po nowe środki 

wychowawcze, z którymi eksperymentowała pedagogika reform: samorząd 

dziecięcy, sąd koleżeński, gazetkę szkolną, specjalne dyżury. W  Domu Sierot, 

a także w Naszym Domu – placówce kierowanej przez Marynę Falską, która od 

1928 roku funkcjonowała w Warszawie na Bielanach –  połączą się trzy 

korczakowskie elementy: opieka nad dzieckiem, wychowanie do samodzielności, 

prawa dziecka. 
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Europa, 1939 rok Nad 

światem zbierają się 

czarne chmury. Wybuch 

wojny jest tylko kwestią 

czasu. Nie przeszkadza to 

jednak elitom w zabawach 

zaspokajających ich 

wyrafinowane pragnienia. 

W egzotycznych 

i ekskluzywnych klubach 

podążają za 

przyjemnościami ciała, nie 

zwracając uwagi na świat 

rozpadający się na ich 

oczach. Eve Marlowe ma 

wszystko czego potrzeba, 

aby wieść dekadenckie 

życie: urodę, majątek, 

pozycję społeczną, 

odwagę … i nienasycony 

apetyt na erotyczne 

przygody. Posiada również 

wyjątkowy skarb – 

perfumy starożytnego 

pochodzenia, które jak 

powiadają, zostały 

przygotowane dla samej 

Królowej Królów – 

Kleopatry. 

    W wydanym w 1918 roku eseju Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, uznanym 

za credo pedagogiczne, wymieni: prawo dziecka do śmierci, prawo dziecka do dnia 

dzisiejszego, prawo dziecka, by było tym, czym jest. Z walką o te prawa Korczak 

zwiąże swoje dalsze plany życiowe i zawodowe. Stanie się obrońcą, adwokatem 

i rzecznikiem dzieci. Będzie o nie walczył na różnych polach: jako lekarz, 

wychowawca, pisarz i publicysta. Jego książki dla dzieci: Król Maciuś Pierwszy, Król 

Maciuś na wyspie bezludnej, Bankructwo Małego Dżeka, Kiedy znów będę mały, 

a także występy w radio – słynne korczakowskie gadaninki – spowodują, że Korczak 

stanie się znany wśród dzieci i rodziców. 

    Bogata publicystyka społeczno–polityczna, odsłaniająca biedę, nierówności 

i podziały społeczne, wprowadza Korczaka w krąg warszawskiej, postępowej 

inteligencji tworzącej środowisko oświatowe. Przed Korczakiem otwierają się 

znane żydowskie i polskie domy. Nazwisko Korczaka wymieniane jest wśród takich 

przedstawicieli ruchu oświatowego, jak: Stanisław Karpowicz, Marian Falski, Maria 

Librachowa, Ludwik Hirschfeld, Helena Radlińska, Maria Grzegorzewska. Korczak 

znajdzie się wśród członków Komisji Pedagogicznej Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, będzie także w grupie inicjującej Kongres 

Dziecka. Narastający antysemityzm, ksenofobia, podziały polityczne aktywizujące 

skrajne grupy coraz bardziej stygmatyzują i dzielą polsko–żydowską społeczność 

przedwojennej Warszawy. 

    A jednocześnie postępowe środowiska oświatowców,  działaczy społecznych 

tworzą pierwsze w Polsce wzorcowe, otwarte, walczące z dyskryminacją ośrodki 

akademickie. Korczak trafia do grona wykładowców Studium Pracy Społeczno–

Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (przedwojenny prywatny uniwersytet). 

Jest także wśród nauczycieli Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, 

Seminarium dla Nauczycieli Religii Mojżeszowej. Kształci wychowawców, 

nauczycieli, działaczy, gotowych działać w służbie dziecka. 

    Coraz trudniej zmagać Mu się z codziennością, ciężko odnaleźć swoją tożsamość 

zarówno w Polsce, jak i w Palestynie. Rosną kłopoty finansowe Domu Sierot. Wśród 

personelu pojawia się zwątpienie w słuszność idei wychowawczych. 

    Już od pierwszych dni II wojny światowej Dom Sierot Janusza Korczaka znalazł się 

w polu bombardowań. Uszkodzony został budynek sierocińca, miała miejsce akcja 

ratownicza, rozpoczęto tworzenie planu pomocy, ochrony i zapewnienia 

przetrwania dla ponad 150 wychowanków. Korczak usilnie zabiega o pomoc, dary, 

wsparcie dla dzieci. 

    Coraz bardziej tragiczne warunki życia w getcie dotykają przede wszystkim dzieci, 

które giną z głodu i wycieńczenia. Korczak walczy o ich ostatnie prawo – prawo do 

godnej śmierci. Przyjmuje posadę wychowawcy w Internacie dla Sierot przy 

ul. Dzielnej, który określa jako „dziecięcą umieralnię”. 

    Chory, znieczulający głód alkoholem, zmęczony, rozdrażniony Korczak 

w nieludzkich warunkach getta funkcjonuje w różnych wymiarach. Walczy 

z codziennością, wykłóca się o każdy worek kartofli, o każdą główkę kapusty. 

A jednocześnie wznosi się ponad tragizm sytuacji. Pisze Pamiętnik z getta  – dzieło 

szczególne w biografii Korczaka. Pamiętnik nie tyle dokumentuje życie w getcie, co 

raczej  jest biograficzną refleksją nad upodleniem świata i nędzą ludzkiej kondycji. 
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Wyraża jednak wiarę w najgłębsze wartości człowieka. 

 

    6  sierpnia 1942 roku Janusz Korczak z wychowankami rusza w ostatnią drogę ku 

śmierci. Ginie razem z dziećmi w obozie zagłady w Treblince. 

    Po wojnie życie i dzieło Janusza Korczaka nie zostało zapomniane. Wręcz 

przeciwnie – jego nowatorskie idee i rozwiązania wychowawcze, jego wizjonerska 

koncepcja praw dziecka na stałe weszły do kanonu kultury Polski i świata. 

   OPR. prof. Barbara Smolińska–Theiss   

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął 16 września 2011 roku uchwałę 

ustanawiającą rok 2012 Rokiem Korczakowskim. Inicjatywę w tej sprawie podjął 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 

    Wniosek Rzecznika poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, wielu 

ministrów i organizacje pozarządowe. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę śmierci 

Janusza Korczaka i setną rocznicę założenia przez niego Domu Sierot, który mieścił 

się przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. W opinii Rzecznika Praw Dziecka to 

doskonała okazja, by o jednym z najwybitniejszym Polaków - i jego dziedzictwie - 

przypomnieć całemu światu. 

    „Powinniśmy pamiętać, że Stary Doktor, jak nazywano Korczaka, był jednym 

z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest autonomiczną osobą, która 

posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa – zauważa Marek 

Michalak. Nie byłoby Konwencji o Prawach Dziecka, gdyby nie jego działalność 

i myśli. Korczak zauważył w dziecku człowieka, zauważył podmiotowość dziecka. 

Zostawił wiele dobrych wskazówek, warto o nich przypominać. Zostawił jasny 

przekaz: dzieci należy traktować poważnie” – wyjaśnia Rzecznik Praw Dziecka. 

 

źródło: www.2012korczak.pl  

POLECAMY 

 

Urodzona na Martynice 

Józefina miała w sobie 

nieodparty egzotyczny 

urok. Gorąca karaibska 

krew zapewniała jej 

powodzenie u wielu 

potężnych 

i wpływowych 

mężczyzn, 

a patrycjuszowskie 

maniery otwarły przed 

nią niejedne drzwi. Jej 

życie obfitowało 

w niebezpieczne 

rozgrywki, niespełnione 

ambicje, ale też 

i uśmiechy losu. Młodo 

wydana za mąż za 

aroganckiego 

francuskiego arystokratę 

niebawem owdowiała, 

sama nieomal tracąc 

życie na gilotynie. 

Jednak uroda, 

zmysłowość i wrodzony 

spryt Józefiny sprawiły, 

iż jej urokowi ulegali 

najświetniejsi politycy 

porewolucyjnej Francji. 

Strona 6        Biuletyn Kulturalny – Numer 1,  Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

http://www.2012korczak.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY 

 

 
To opowieść o kuszeniu, 

o uleganiu diabłu, ale 

nie rogatemu biesowi 

z jarmarcznych 

przedstawień, 

a Mefistofelesowi - 

postaci złożonej, 

cierpiącej, 

doświadczonej, 

symbolizującej siły 

rozpadu, niskie żądze, 

erotyzm, destrukcję. 

Diabeł z książki 

Rybkowskiej to 

prawdziwy znawca życia, 

ludzkiej natury, 

pragmatyczny 

przedstawiciel 

racjonalizmu. Powieść, 

precyzyjnie 

skonstruowana, 

zaczynająca się jak 

zabawny, zmysłowy 

romans powoli 

przeistacza się 

w mroczny, duszny 

dramat psychologiczny 

z zapowiedzią 

nieuchronnej zbrodni. 
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KLUB SENIORA w BIBLIOTECE 

    Powstanie Klubu Seniora zapowiedzieli sami zainteresowani, którzy w piątek 

2 marca dyskutowali o tym pomyśle z przedstawicielami Gminnej Biblioteki 

Publicznej.  

 

    W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu przyszłych członków z różnym 

doświadczeniem zawodowym i życiowym, którzy od razu wyznaczyli sobie 

pierwszą misję do spełnienia. Zadeklarowali, że na następne spotkanie każdy 

przyprowadzi co najmniej po jednej, dodatkowej osobie.  

 

    Głównym tematem rozmów były sposoby aktywizacji osób starszych, które nie 

muszą być samotne i mogą w ciekawy sposób spędzać wolny czas. Wśród wielu 

propozycji były m.in. wyjazdy integracyjne do klubów seniora w innych gminach, 

warsztaty na przykład szydełkowania czy wykonywania kwiatów z bibuły oraz 

wycieczki w ciekawe miejsca w regionie.  

 

    Jedna z przyszłych członkiń zaproponowała nawiązanie współpracy z którymś 

z już istniejących stowarzyszeń, co pozwoliłoby na pozyskiwanie środków na 

działalność klubu. Uczestnicy spotkania uznali pomysł za ciekawy, ale nie 

wykluczyli, że powołają własne stowarzyszenie, albo będą płacić comiesięczne, 

choćby kilkuzłotowe składki na działalność klubu.  

 

    Uczestnicy dyskusji ustalili również, że Klub Seniora będzie się spotykać 

w mireckiej bibliotece w środy o 14.00. Podczas kolejnego spotkania, które 

odbyło się 14 marca, członkowie zadecydowali o oficjalnym powołaniu klubu. 

 

    Członkowie, a jest ich obecnie 22, opracowali i przyjęli Regulamin Klubu oraz 

wybrali 3-osobowy samorząd, który przez najbliższy rok będzie organem 

kierującym oraz bezpośrednio współpracującym z biblioteką. Przewodniczącym 

został Zbigniew Kosiński, Zastępcą Bogusława Pisiewicz, zaś Skarbnikiem 

Marianna Pukaluk. Podjęte zostały już pierwsze działania. Seniorzy zdecydowali 

się na aplikowanie do programu „Seniorzy w akcji” - ogólnopolskiego konkursu 

dotacyjnego realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obecnie prowadzone są 

intensywne prace nad projektem, który zostanie zgłoszony do konkursu. 

Ustalono także datę spotkania wielkanocnego w Klubie Seniora. 

 

    Jesteśmy przekonani, iż zainicjowanie przez bibliotekę powstania Klubu 

Seniora jest dobrym pomysłem na aktywizowanie seniorów oraz na 

wykorzystanie ogromnego potencjału drzemiącego w tej grupie społecznej. 

 

    Klub Seniora ciągle czeka na nowych członków. Wystarczy przyjść na spotkanie 

Klubu, które odbywa się w każdą środę o godz. 13:00. 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ w MIRCZU 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu podjęła decyzję o włączeniu się 

w ogólnopolską inicjatywę "Odjazdowego Bibliotekarza", w ramach której 

bibliotekarze na rowerach przejadą ulicami Mircza wspólnie z czytelnikami, 

przyjaciółmi biblioteki oraz wszystkimi miłośnikami jazdy rowerowej. Dodatkowo 

GBP Mircze zorganizuje inne atrakcje po zakończeniu rajdu – wystawy, zabawy, 

występy artystyczne oraz wspólne ognisko. Impreza ma na celu  integrację 

środowiska bibliotekarskiego, walkę ze stereotypowym postrzeganiem 

bibliotekarza, promowanie bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako 

środka lokomocji.  

Za akcję odpowiedzialna jest Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych 

w Łodzi. Pierwsza edycja rajdu odbyła się w Łodzi w 2010 roku przy współpracy 

z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen.  

Odjazdowy Bibliotekarz w Mirczu odbędzie się 8 maja 2012 roku. Wtedy jest 

także obchodzony Tydzień Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza. Podobna akcja 

odbędzie się także w Dołhobyczowie, Lublinie i wielu innych miastach Polski. 

Więcej szczegółów podamy niebawem a już dziś zapraszamy na stronę akcji oraz 

stronę Odjazdowego Bibliotekarza w Mirczu na Facebook'u. 

 

www.odjazdowybibliotekarz.pl 
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Co zaginęło, zostanie 

odnalezione… 

Waszyngton. Harvardzki 

specjalista od symboliki, 

Robert Langdon na 

prośbę swego 

przyjaciela i mentora, 

Petera Solomona, ma 

wygłosić wykład na 

Kapitolu. Kiedy dociera 

na miejsce, okazuje się, 

że na wieczór nie 

zaplanowano żadnego 

odczytu, a po chwili na 

środku rotundy odkryte 

zostaje makabryczne 

znalezisko, niepokojąco 

naznaczone pięcioma 

tajemniczymi 

symbolami. Jego 

przesłanie jest dla 

Langdona oczywiste – to 

zaproszenie do dawno 

zaginionego świata 

skrywającego 

ezoteryczną mądrość. 

SPOTKANIE KOALICJANTÓW w BIBLIOTECE 

http://www.odjazdowybibliotekarz.pl/
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SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA DOROSŁYCH 

    Od początku marca Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu prowadzi drugą 

edycję szkoleń komputerowych dla dorosłych mieszkańców gminy. Głównymi 

odbiorcami naszych spotkań z komputerem i Internetem są seniorzy. Szkolenia są 

bezpłatne i przebiegają na zasadzie luźnego spotkania. Wiedzę w zakresie 

podstawowej obsługi komputera, Internetu oraz programu WORD zdobywa 

obecnie 12 osób. Kurs odbywa się w każdą sobotę i trwa około 3 godzin. Do 

biblioteki nadal zgłaszają się następni chętni, dlatego po zakończeniu drugiego 

cyklu szkoleń zorganizujemy następne. 

 

POLECAMY 

 

„Za plecami anioła” to 

współczesna powieść 

o poszukiwaniu swojego 

miejsca na ziemi 

i przezwyciężaniu 

losowych przeciwności.  

Marta niespodziewanie 

dla samej siebie 

zamieszkuje 

w niemieckim Tauburgu, 

sennym miasteczku, 

w którym czas zdaje się 

płynąć innym rytmem. 

Górujący nad miastem 

zamek, rodowa siedziba 

rodziny von Tauburgów, 

organizuje życie 

mieszkańcom, którzy, 

początkowo nieufni, 

stają się z czasem 

przyjaciółmi Marty. Ona 

sama, poznając 

członków 

arystokratycznego rodu, 

nieświadomie odkrywa 

mroczną, rodzinną 

tajemnicę. Nowo 

poznani ludzie kryją 

w sobie sekret, którego 

nie potrafi pojąć. 

FERIE ZIMOWE w BIBLIOTECE 

 

 

 

    Podczas tegorocznych ferii zimowych 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

zorganizowała cykl zajęć dla dzieci, które 

spędzały dwa tygodnie wypoczynku 

w swoich domach.  

    W programie "Ferii w Bibliotece" 

zaoferowaliśmy m.in.: zabawy 

integracyjne, plastyczne, konkurs 

ortograficzny (z nagrodami), prezentacje 

multimedialne. Podczas ferii 

obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Przytulania, Międzynarodowy Dzień Pizzy 

oraz Dzień Bezpiecznego Internetu, 

podczas którego zaprezentowaliśmy 

wszystkim uczestnikom prezentacje wideo. 

Wśród nich znalazła się także prezentacja 

z udziałem Krzysztofa Hołowczyca. Na 

zakończenie ferii wszyscy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy. Tegoroczne "Ferie 

w Bibliotece" miały na celu integrację 

różnych grup wiekowych (uczestnikami 

zajęć byli uczniowie szkoły podstawowej 

i gimnazjum, a także dzieci w wieku 5-6 

lat).  

    Wszystkim uczestnikom serdecznie 

dziękujemy za aktywny udział i zapraszamy 

na kolejne ferie za rok. 
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BIBLIOTEKA PONOWNIE ZAPRASZA NA CIEKAWE LEKCJE BIBLIOTECZNE. 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu już teraz zaprasza nauczycieli do 

współpracy przy kolejnym cyklu lekcji bibliotecznych. Poprzednim razem z takiej 

propozycji skorzystało kilka klas. Ogółem w zajęciach udział wzięło ponad 100 

uczniów. 

    Spotkania podobnie jak w poprzednim roku będą się opierały na ćwiczeniach 

w grupach i aktywnych formach edukacji. Tym razem do programu lekcji 

włączony zostanie sprzęt multimedialny (prezentacje wideo). 

    W trakcie lekcji bibliotecznej uczniowie poznają zasady pracy biblioteki 

i bibliotekarza, wyrażą swoją opinię o bibliotece a także to jak powinna ona 

wyglądać w przyszłości, poznają źródła informacji, nauczą się jak bezpiecznie 

korzystać z zasobów sieci Internet, zaprezentowana zostanie także strona 

internetowa biblioteki. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel.: 84 65 190 72 

 

 

    25 marca 2012 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mirczu wszyscy 

mieliśmy niepowtarzalną okazję by podziwiać bogactwo tradycji oraz rzemiosła 

ludowego ziemi hrubieszowskiej na V Targach Twórców Ludowych i Sztuki 

Kulinarnej, w trakcie których zaprezentowała się rekordowa liczba wystawców 

z terenu powiatu, bo aż 27. 

    Impreza odbyła się tradycyjnie na dwa tygodnie przed Świętami 

Wielkanocnymi. Wystawcy zaprezentowali się w trzech kategoriach: kulinaria, 

rękodzieło oraz rzeźba-malarstwo. Przepych wypieków, potraw i różnego rodzaju 

form wyrobnictwa ściągnął liczną rzeszę odwiedzających. Wszyscy mogli znaleźć 

coś dla ducha i dla ciała.  

    Tegoroczne Targi Twórców Ludowych zaszczycili swoją obecnością: Tomasz 

Zając - Przewodniczący  Sejmiku Województwa Lubelskiego, Lech Szopiński - 

Wójt Gminy Mircze, Sławomir Marciniuk Z-ca Wójta Gminy Mircze, Lech Bojko - 

Wójt Gminy Werbkowice, Ryszard Zwolak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Mircze, Stanisław Sitarz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hrubieszów, 

Dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury: Józef Krzywiński - GOK Horodło, 

Andrzej Osuch - GOK Werbkowice. 

    Imprezę prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu - Marianna 

Sobczuk. 

     W trakcie Targów Jury Konkursowe w składzie: Czesława Woźniak, Joanna 

Reder i Urszula Świątecka, oceniło wszystkie stoiska pod względem estetycznym 

oraz zaprezentowanych tradycyjnych form twórczości ludowej i kulinarnej, 

przyznając następujące nagrody: 

V TARGI TWÓRCÓW LUDOWYCH w MIRCZU 

POLECAMY 

 

Akcja powieści rozpoczyna 

się w weekend 

poprzedzający Święto 

Pracy, które w USA wypada 

w pierwszy poniedziałek 

września. Właśnie wtedy, 

lokalnym centrum 

handlowym, do którego 

13-letni Henry wybrał się 

wraz z matką, 

zakrwawiony mężczyzna 

o imieniu Frank zaczepia 

chłopca, prosząc o pomoc. 

Matka Henry'ego zabiera 

mężczyznę do domu i zaraz 

potem dowiaduje się, że 

Frank jest zbiegłym 

skazańcem, człowiekiem 

oskarżonym o morderstwa, 

których jakoby nie 

popełnił. Od tej chwili 

między tą trójką zawiązuje 

się szczególna więź. 

Opuszczona przez męża 

i rozczarowana życiem 

Adele znajduje we Franku 

mężczyznę, który nauczy ją 

miłości; jej wrażliwy i nieco 

wyobcowany syn  

człowieka, który na krótko 

zastąpi mu ojca, a przy 

okazji nauczy go, jak rzucać 

piłkę baseballową, jak 

upiec idealne ciasto 

brzoskwiniowe i jak 

okazywać uczucia... 
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w kategorii kulinaria: 

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi, 

II miejsce – Gminna Rada Kobiet z Werbkowic, 

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Wiszniowa, 

w kategorii rękodzieło: 

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Miętkiego, 

II miejsce – Anna Konieczna - Koło Gospodyń Wiejskich z Żabcza, 

III miejsce – Aniela Szkopik z Górki-Zabłocie, 

w kategorii rzeźba-malarstwo: 

I miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu, 

II miejsce – Zygmunt Wichniewicz z Mircza, 

III miejsce – Waldemar Chmiel z Wereszyna. 

    Wszyscy nagrodzeni otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy, zaś 

pozostali wystawcy pamiątkowe podziękowania od Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mirczu. 

    Publiczność Targów miała okazję oddać swój głos i przyznać tym samym puchar - 

„Laur Publiczności”. W tegorocznym głosowaniu oddano 350 głosów, a zwyciężyło 

Koło Gospodyń Wiejskich z Miętkiego. Wszystkie kupony osób głosujących brały 

następnie udział w losowaniu nagród rzeczowych.  

    Wszystkim nagrodzonym ale także i pozostałym wystawcom serdecznie 

gratulujemy i dziękujemy za zaprezentowany przepych tradycyjnych wypieków, 

potraw oraz różnych form rękodzieła, rzeźby i malarstwa. Dziękujemy Urzędowi 

Gminy Mircze oraz  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mirczu – Edmundowi 

Łysiakowi i pracownikom za pomoc w organizacji i udostępnienie hali sportowej. 

    Serdeczne podziękowania należą się również licznej zgromadzonej publiczności. 

Organizatorami tegorocznych V Targów Ludowych byli: 

Wójt Gminy Mircze, 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.  

Sponsorzy imprezy: 

Przedsiębiorstwo "DREAMS" z Komarowa - Zdzisława i Piotr Cycowie, 

PHU "Hydro-Met - Jan Kuś. 

    Liczba odwiedzających Targi Ludowe utwierdza nas w trafności organizowania 

takich przedsięwzięć i o godnym miejscu Targów Twórców Ludowych i Sztuki 

Kulinarnej w kalendarzu imprez naszego Ośrodka Kultury. Już teraz zapraszamy na 

VI Targi w przyszłym roku, które odbędą się jak zwykle dwa tygodnie przed 

Wielkanocą. 

    Strona 11    Biuletyn Kulturalny – Numer 1,  Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu 

  
POLECAMY 

 

Wzruszające 

wspomnienia 

Magdaleny Zawadzkiej  

o wspólnym życiu  

z Gustawem 

Holoubkiem. 

Opowieść o pięknej 

historii miłości, 

małżeństwa,  wspólnego 

życia i pracy pary 

aktorów. 

Nieznane fakty, 

wspaniałe anegdoty, 

poruszające opowieści 

opisane w ujmującym, 

bardzo osobistym stylu 

tuż po śmierci Gustawa 

Holoubka. 

Książka ilustrowana 

nigdzie nie 

publikowanymi 

zdjęciami z archiwum 

rodzinnego oraz 

unikatowymi 

materiałami 

archiwalnymi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V TARGI TWÓRCÓW LUDOWYCH w MIRCZU (foto) 

 

        

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu: 

1 Dzień Babci, Dziadka i Seniora      29 stycznia 

2 V Targi Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej   25 marca 

3  Koncert Majowy       3 maja 

4  Powitanie Lata w Mirczu      10 czerwca 

5  Dzień Miętkiego       17 czerwca 

6  Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa     24 czerwca 

7  Festyn Wakacyjny w Modryniu      1 lipca 

8  V Piknik Historyczny w Kryłowie p.h. "Staropolska Biesiada" 22 lipca 

9  IV Święto Suma w Prehoryłem      5 sierpnia 

10  Biesiada Pieczonego Ziemniaka w Szychowicach   26 sierpnia 

11  Dożynki Gminno-Parafialne w Mirczu     2 września 

12  I Festiwal Tańca w Mirczu            14 października 

13  Koncert Patriotyczny                   11 listopada 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu: 

1  Ferie w bibliotece     30 stycznia - 12 lutego 

2  Konkurs Recytatorski Poezji Ludowej     17 kwietnia 

3  Odjazdowy Bibliotekarz w Mirczu     8 maja 

4  IV Gala CYPRIANÓW       18 maja 

5  III Rodzinny Wieczór w Bibliotece     18 maja 

6  Kiermasz Świąteczny       16 grudnia 

 

Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA ZARÓWNO SAM PLAN JAK  

I TERMINY IMPREZ MOGĄ ULEC ZMIANIE. 

PLAN IMPREZ NA 2012 ROK 
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Redaktor naczelny 

tygodnika "The Economist" 

i jego felietonista pokazują, 

w jaki sposób i dlaczego 

religia przeżywa rozkwit na 

całym świecie, oraz 

ujawniają, jak duży wpływ 

ma ona na światową 

gospodarkę, politykę i inne 

dziedziny życia. Na całym 

świecie religia rozkwita na 

ulicy oraz w kuluarach 

władzy. Od Rosji przez 

Turcję po Indie narodami, 

które w zeszłym wieku 

zerwały z religią - czy 

nawet usiłowały ją 

wyplenić - obecnie kierują 

otwarcie religijni 

przywódcy. Dawniej 

świeckie konflikty, jak ten 

w Palestynie, przybrały 

zdecydowanie religijną 

formę. Książka Powrót 

Boga rzuca jasne światło 

na ten ogromny ukryty 

świat wiary, począwszy od 

egzorcyzmów w Sao Paulo, 

przez teleewangelizm 

w Kalifornii, po kościół 

domowy w Chinach. 



  

Gminny Ośrodek Kultury 

 

 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

 w Mirczu 

 

ul. Kryłowska 45 

22-530 Mircze 

 

Tel./fax 

/84/ 65 190 72 

 

Pracujemy: 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

 

 

Adres e-mail: 

 biblioteka.mircze@vp.pl 

Witryna sieci Web: 

www.gokmircze.pl 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: 

Damian Otkała 

 

 

ODESZŁA WISŁAWA SZYMBORSKA 

    Wisława Szymborska urodziła się na Prowencie, czyli folwarku (obszarze dworskim, który 

wówczas stanowił odrębną jednostkę administracyjną pomiędzy Kórnikiem a Bninem) 

położonym na południe od zamku w Kórniku, nad Jeziorem Kórnickim w Poznańskiem. Była 

córką Wincentego Szymborskiego, zarządcy dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego, 

i Anny Marii z domu Rottermund (1890–1960). Rodzice Szymborskiej przenieśli się 

w styczniu 1923 z Zakopanego do Kórnika, dokąd hrabia Zamoyski wysłał Szymborskiego 

w celu uporządkowania spraw finansowych jego tamtejszej posiadłości. Po śmierci hrabiego 

w 1924, rodzina Szymborskich zamieszkała w Toruniu, a od 1929 w Krakowie przy ul. 

Radziwiłłowskiej. Wisława Szymborska uczęszczała tam początkowo do Szkoły Powszechnej 

im. Józefy Joteyko przy ul. Podwale 6, a następnie od września 1935 do Gimnazjum Sióstr 

Urszulanek przy ul. Starowiślnej 3-5. 

    Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę na tajnych kompletach, a od roku 

1943 zaczęła pracować jako urzędniczka na kolei, by uniknąć wywiezienia na roboty do 

Rzeszy. W tym też czasie po raz pierwszy wykonała ilustracje do książki (podręcznik języka 

angielskiego First steps in English Jana Stanisławskiego) i zaczęła pisywać opowiadania oraz 

z rzadka – wiersze. 

    Od 1945 brała udział w życiu literackim Krakowa, do 1946 należała do grupy literackiej 

„Inaczej”. Według wspomnień poetki największe wrażenie wywarł na niej Czesław Miłosz. 

W tym samym roku podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, by 

następnie przenieść się na socjologię. Studiów jednak nie ukończyła ze względu na trudną 

sytuację materialną. 

    W kwietniu 1948 wyszła za mąż za poetę Adama Włodka. Nowożeńcy zamieszkali 

w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22. Niepowtarzalny klimat tego środowiska miał 

inspirujący wpływ na twórczość poetki. Z mężem rozwiodła się w 1954. Od 1969 była 

związana z pisarzem Kornelem Filipowiczem aż do jego śmierci w 1990 (nie łączył ich jednak 

nigdy związek małżeński ani wspólne mieszkanie). 

    Prowadziła warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na UJ w pierwszych 

latach jego istnienia. 

    W 1953 sygnatariuszka Rezolucji Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie 

procesu krakowskiego. 

    W 1957 Szymborska nawiązała kontakty z paryską „Kulturą” i Jerzym Giedroyciem. 

W 1964 znalazła się wśród sygnatariuszy sfałszowanego przez władze protestu 

potępiającego Radio Wolna Europa za nagłośnienie Listu 34. 

    Do 1966 była członkiem PZPR. 

    W 1975 podpisała protestacyjny list 59, w którym czołowi polscy intelektualiści 

protestowali przeciwko zmianom w konstytucji, wprowadzającym zapis o kierowniczej roli 

PZPR i wiecznym sojuszu z ZSRR. 

    W listopadzie 2011 Wisława Szymborska przeszła poważną operację. Zmarła 1 lutego 

2012 w swoim domu w Krakowie w czasie snu. Informację o śmierci Szymborskiej przekazał 

jej sekretarz Michał Rusinek. Pogrzeb poetki odbył się 9 lutego 2012. Zgodnie z życzeniem 

noblistki została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim 

w Krakowie. Pogrzeb miał charakter świecki. 

żródło: www.wikipedia.org  
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