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Przed nami najcieplejsze i najpiêkniejsze miesi¹-
ce lata, wakacji, urlopu. Zapracowali�my na wy-
poczynek, a o efektach informujemy na ³amach

niniejszego wydania. Zachêcamy Czytelników do pod-
ró¿y, tych bliskich i dalekich oraz podpowiadamy, jak
najlepiej przetrwaæ wakacje. Nie sposób pomin¹æ walo-
rów turystycznych naszego regionu, dlatego wprowa-
dzili�my akcenty o charakterze lokalnym. Czerwcowa
�Dynowinka� jest efektem wspólnej pracy nauczycieli
dynowskiego liceum, którzy przejêli role reporterów

b¹d� fotografów,chêtnie udzielali wywiadów oraz facho-
wych rad. Nie mniejszy wk³ad maj¹ uczniowie, których
zapa³ i pomys³owo�æ s¹ godne podziwu.
Drodzy Czytelnicy! Je�li co� pachnie, wdychajmy.

Je�li kwitnie, podziwiajmy. Je�li wabi, dajmy siê sku-
siæ. Ciep³ego lata i mi³ych wra¿eñ!!!

Redaktor prowadz¹cy
Ewa Hadam

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Dynów

Minê³a wiosna. Mamy czer-
wiec i pocz¹tek upragnionego
lata orazwakacji.Nadchodzi czas
urlopów i wypoczynku po okre-
sie czêstowytê¿onej pracy zawo-
dowej, czy nauki. Nie wszyscy
bêd¹ jednakwypoczywaæ. Przed
m³odzie¿¹ stan¹³ problemwybo-
ru szko³y, czy te¿ walka o indeks

na wymarzonej uczelni. Doro�li ze wzmo¿onym wysi³-
kiem bêd¹ poszukiwaæ pracy, odk³adaj¹c plany urlopowe
na lepsz¹ przysz³o�æ. Cz³onkowie Towarzystwa, choæ w
wakacyjnym tempie, bêd¹ realizowaæ planowane przed-
siêwziêcia, o których wcze�niej pisa³em. Redakcja �Dy-
nowinki� zapowiada, ¿e bêd¹ ukazywaæ siê równie¿ w

wakacyjnych miesi¹cach, kolejne
numery naszego miesiêcznika.
Ponownie pragnê zaapelowaæ

do cz³onkówTowarzystwa o udzia³
w Walnym Zgromadzeniu w dniu
27.06.2005 r. o godz. 1900, na któ-
rym podsumujemy pracê w ostat-
nim roku sprawozdawczym oraz przyjmiemy kierunki
dzia³ania na najbli¿sz¹ przysz³o�æ.
Wszystkim cz³onkom i sympatykom Towarzystwa

¿yczê du¿o s³oñca i rado�ci.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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awno siê do Pañstwa nie odzy-
wa³em, ale tym razem powód
jest bardzo szczególny i wa¿ny.

Otó¿ informujê, ¿e �Dynowinka� 24
maja 2005 r. na II Podkarpackim Fo-
rum Lokalnej Prasy Samorz¹dowej zo-
sta³auznana (obok �KurieraB³a¿owskie-
go� i �Wiadomo�ciBrzozowskich�) zanaj-
lepszeczasopismoPodkarpacia.
Nagrodê mia³em zaszczyt odebraæ

osobi�cie na uroczysto�ci z okazji Dnia
Samorzadu Terytorialnego,
która odby³a siê w WDK w
Rzeszowie 4 czerwca br. Na-
groda towspólne �dzie³o� tych
wszystkich, którzy ju¿ ponad
13 lat z wielk¹ pasj¹ i wysi³-
kiempracuj¹c spo³ecznie, topi-
smo tworz¹. Jest to ewenement w skali
województwa, amo¿e i kraju, ¿enie jest
onodotowaneprzez¿adn¹w³adzê,sa-
morz¹dczyjak¹kolwiekinstytucjê!!!
Dziwi, a zarazemsprawiawiêc przy-

kro�æ, sformu³owanie Pani Redaktor
Katarzyny Sochy w �¯yciu Podkarpac-
kim�, w którym nazwa³ ona �Dynowin-
kê� �Burmistrzowskim folwarkiempry-
watnym� zarzucaj¹c jej klanowo�æ i ku-
moterstwo.
Powodem tych zarzutów sta³ siê

wywiad z Pani¹ Burmistrz, który prze-
prowadzi³em w �Dynowince� (nr 4-5/
116), niestety niepodpisany przeze
mnie (przez niedopatrzenie), za co Czy-
telników przepraszam. Je¿eli jednak
pytania s¹ stronnicze, a wywiad ten-
dencyjny � jak zarzuca Pani Redaktor

� to przecie¿ od czego �Listy do Redak-
cji�, do�æ czêsta ostatnio obecno�æ w
�Dynowince� dziennikarza �¯ycia Pod-
karpackiego� Pana Grzegorza Szajni-
ka, czy wreszcie Pani Anna Baranow-
ska-Bilska, która w �G³osie wolnym,
wolno�æ ubezpieczaj¹cym� nierazwyty-
ka³a w³adzy wszelkie potkniêcia, a je-
�li ostatnio tego nie robi, to tylko i
wy³¹cznie z braku zdrowia i pewnie
cierpliwo�ci.

Ja o�mieli³em siê w³adzê pochwa-
liæ na sesji absolutoryjnej, w której
uczestniczyli równie¿ dziennikarze
�¯ycia Podkarpackiego� i nie chodzi³o
bynajmniej o dzia³alno�æ gospodarcz¹,
bo przecie¿ absolutorium zosta³o udzie-
lone!, ale o kontakt z mediami. Stwier-
dzi³em, ¿e materia³, który ukaza³ siê
w �¯yciu Podkarpackim� (w maju) pt.
�Milczenie Kowalskiej�, w którym na-
pisano, ¿e utraci³a ona kontakt ze spo-
³eczeñstwem, jest mocno przesadzony.
Mówi³em o dobrych relacjach z �Dyno-
wink¹� i o profesjonalnej stronie inter-
netowej (www.dynow.pl), gdzie na forum
dyskusyjnymprawdêmo¿na �waliæ pro-
sto w oczy�... Za tê �zagrywkê� otrzy-
ma³em od redakcji �¿ó³t¹ kartkê� z ar-
gumentacj¹, ¿e nie solidaryzujê siê z

kolegami po fachu, tylko chwalê w³a-
dzê, której �koledzy� � konsumuj¹c
ostentacyjnie i triumfalnie paluszki �
patrzyli prosto w oczy, zachowuj¹c siê
do�æ problematycznie...
Namoje uwagiwkuluarach, ¿e sfor-

mu³owania �Kowalska�, �Irzyk� s¹
ma³o grzeczne, otrzyma³em odpowied�,
¿e jest to specjalny zabieg, którego Pani
Katarzyna Socha nauczy³a siê podczas
studiów dziennikarskich na Zachodzie

(!!!). Wyt³umaczenie
przyj¹³emzpokor¹,wiêc
niech teraz Pani Redak-
tor (có¿, nie studiowa³em
dziennikarstwa na Za-
chodzie...) przyjmie
moje,wktórymdonoszê,

¿e �NIC MI W£ADZANIE ZA£ATWI-
£A�, ¿e ani ja, ani nikt z Redakcji �NIE
JEST KOLESIEM� Pani Burmistrz, a
je¿eli �Dynowinka� nie bawi siê w
dziennikarstwo interwencyjne, inaczej
mówi¹c �nie wk³ada kija wmrowisko�,
to nie dlatego, ¿e nie chce, ale dlatego,
¿e jest to zadanie bardzo odpowiedzial-
ne, wymagaj¹ce informowania Czytel-
ników na bie¿¹co, w sposób profesjo-
nalny, a przecie¿ �Dynowinka� jestmie-
siêcznikiem spo³eczno-kulturalnym,
tworzonym przez grupê �zapaleñców�,
którymmateria³ zamieszczonyw �¯yciu
Podkarpackim� 1 czerwca z pewno�ci¹
zapa³u nie doda³!!!

Redaktor naczelny
�Dynowinki�

Maciej Jurasiñski

Adam Czekañski
� poeta �tragicznego pokolenia�, dynowski Baczyñski

Adam stoi a przed nim siedzi jego matka.

Realizuj¹c zamiar propagowania
twórczo�ci dynowianina Adama Cze-
kañskiego, �Zoriana�, �Ma³ego�(pseu-
donimy akowskie) zachêcam do g³êb-
szej zadumy nad zachowanymi okru-
chami Jego poezji. Pozwalam sobie na
powtórzenie serdecznej pro�by z po-
przedniego felietonu, by poczyniæ sta-
rania o wydanie drukiem ca³ej zacho-
wanej spu�cizny poetyckiej autora.
Jest ciekawa, ró¿norodna pod wzglê-
dem tre�ci, ale jej forma ma cechy ju-
veniliów. Poeta wychowywany na pa-

triotycznej twórczo�ci romantykówwie-
dze zdobywa³ w trudnych latach oku-
pacji i by³ s³uchaczem S.Nyrkowskie-
go, twórcy �Ku�nicy�*.
Wiersze �Zoriana� znalaz³y siê w

materia³ach po ks.Michale Pilipcu- za-
s³u¿onymdzia³aczuPodziemia a zamor-
dowanym bestialsko przez U.B. w la-
sach ko³o G³ogowa Ma³opolskiego 8
grudnia 1944 r. Ksi¹dz Pilipiec tworzy³
poezjê patriotyczno-religijn¹ a wspó³-
pracuj¹c z pismemkonspiracyjnym �Na
posterunku� gromadzi³ utworym³odych
poetów tak¿e Adama Czekañskiego.
Tyle szczegó³ów z biografii Adama po-
daje prof. Bronis³aw Ja�kiewicz a my
czytajmy wierze!
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Adam zmam¹ i m³odszym bratem Jerzym.
(ci¹g dalszy na str. 6)

Wnocnej godzinie

Wnocnej godzinie
otulona w biel swych welonów

zwodnicz¹....
Przychodzi czasem wró¿ka z za�wia-

tów
A pêk kwiatów....
Uwieñcza jej skroñ
Dziewicza....

W nocnej godzinie....
Przychodzi po�ród bicia dzwonów

Odleg³ych....
Cicha, spokojna, pe³na bole�ci

D³oñ m¹ pie�ci-
Czasem �piewa pie�ñ

Poleg³ych....

W nocnej godzinie....
Zstêpuje z wy¿yn swoich tronów

Koj¹ca....
K³adzie ch³odny li�æ na czo³o

A woko³o
�wieci zimny blask

Miesi¹ca....

Do poety przychodzi � wró¿ka z za-
�wiatów� strojna w kwiaty i bia³y we-
lon jak panna m³oda, ale jest �pe³na
bole�ci� i niestety �Czasem �piewa pie-
�ni poleg³ych�. Koi smutek poety, choæ
jej dotyk jest ch³odny jak opisywany
�wieczór z zimnym blaskiem miesi¹-
ca�. Kim jest wró¿ka? Ukochan¹, na
któr¹ czeka poeta, czy tajemnicz¹ Zjaw¹
znan¹ nam z poezji m³odopolskiej lub
z obrazów JackaMalczewskiego?
Drogi Czytelniku je¿eli uda³o siê

pobudziæ Twoj¹ wyobra�niê, to sukces
poety Adama!

Wiersz na imieniny Matki
15.V.1942 r.

Mamusiu! Twoje imieniny...
Kochaj¹ce Ciê- Twoje syny
Sk³adaj¹ Ci serca w darze,

Kwieciemmaja zdobi¹ o³tarze...

¯ycz¹ Ci szczê�cia- powiewu wiosny...
By promyk szczê�cia radosny

Ogrza³ Twe serce o nasz los stroskane...
I by rozja�ni³ szczê�ciem
Twe oczy kochane.

¯yczymy, by� nas wielkimi ujrza³a,
Na czele polskiej armii zwyciêskiej,
Gdy Polska z martwych wstanie

wspania³a,
Gdy wstanie w postaci strasznej-

m�cicielskiej...

Piêkne i niebanalne s¹ te ¿yczenia,
a wiersz jest dalekim echemMickiewi-
czowskiego�Do matki Polki�.Utwór
rozpoczyna siê jak imieninowa laurka,
potem jednak nastrój i ¿yczenia �po-
wa¿niej¹�. Mamie zmartwionej o przy-
sz³o�æ synów poeta winszuje nie tylko
szczê�cia, ale doczekania wolnej Pol-
ski i co najwa¿niejsze- by synowie byli
w�ród ¿o³nierzy zwyciê¿ców.

Adamkocha³magnolie.W zachowa-
nych wierszach opis bia³ych p¹ków po-
wtarza siê kilkakrotnie.(W ogrodzie
przed domem, w którym w czasie woj-
nymieszkali Czekañscy, tak¿e tegorocz-
nej zimnej wiosny pojawi³y siê okaza³e
bia³e kwiaty, a na bezlistnych ga³êziach
wygl¹da³y jak siedz¹ce bia³e go³êbie.)

�Magnolie kwitn¹�
1942 r.

(...) Magnolia rozkwit³a u�miechem
Kielichów.....

�miej siê dziewczyno- bzy kwitn¹
Wiosna nadesz³a znów....

Bia³y kwiat magnolii podaje
Ci usta

Jêdrne, pachn¹ce....
Pij nektar rozkoszy,

Który w kielichach zostawi³o s³oñce
Nikt ciê nie sp³oszy...

Patrz! Kwiat magnolii podaje ci usta
Jêdrne, koj¹ce....

Swoj¹ mi³o�æ do panny Stanis³awy
P. nazwa³ �p³on¹ca pochodni¹� i sporo
w tym egzaltacji, ale jest to te¿ praw-
da pierwszego zakochania.GdybyMuza
Adama zgodzi³a siê na publikacjê po-
�wiêconych Jej erotyków, mogliby�my
lepiej poznaæ kreowany �wiatwyobra�ni
m³odego twórcy.

Jesienn¹ nostalgiê wyra¿a wiersz

�Smutek jesieni�
20.XI.1942 r.

Li�cie opad³y noc¹ po¿ó³k³e i dr¿¹ce
Z przyprószonych welonem szronu

smutnych drzew
I �ciel¹ siê po twardej ziemi

szeleszcz¹ce,
Szare, ¿ó³te lub czasem
czerwone jak krew.

Brodzê w�ród szeleszcz¹cej,
omdla³ej powodzi

W�ród pluskaj¹cych wiatrem
rozpieszczonych fal

W sercu jaki� smutek bolesny siê rodzi,
Ze odesz³y dni szczê�cia
w niepowrotn¹ dal.

Szemrz¹ pie�ñ zwiêd³e li�cie
o �wiata nico�ci

�ciel¹ siê tak pokornie,
dr¿¹ce u mych stóp,
A za serce co� szarpie,
ból jaki� w nim go�ci...

Li�cie pokry³y p³aszczemmego
szczê�cia grób.

Odesz³o szczê�cie jesieni¹
I zwiêd³o jak wonny kwiat...
Li�cie barwami siê mienia,
Woko³o zemdlony �wiat...

Poranny ch³ód, pierwszy szron na
drzewach, opadaj¹ce li�cie nastrajaj¹
melancholijnie, wrêcz smutno. Wra¿li-
wa dusza poety cierpi w Jego pod�wia-
domo�ci tkwi przeczucie �mierci: �li-
�cie czerwone jak krew� li�cie po-
kry³y p³aszczem niego szczê�cia
grób�, �zwiêd³o szczê�cie jakwonny
kwiat�. Bez w¹tpienia okupacja i sta-
³e zagro¿enie ¿ycia, niepewno�æ przy-
sz³o�ci sprawi³y, ¿e poeta nie móg³ i
zapewne nie chcia³ �ubarwiaæ� swoich
prze¿yæ. Wiersz tchnie wiêc prawd¹ o
ludzkim losie i doznaniach m³odego
cz³owieka.
W innej tonacji uczuciowej jest utwór

�Sen o skrzyd³ach� (14.VII.1941 r.).
O czerwonych latach niemieckiej floty
powietrznej pisze:

�To stalowe lec¹ maszyny,
Co panowanie or³om wydar³y,
Co wzbi³y siê ponad wy¿yny,

I przeszkody wszystkie w proch star³y.

Dumnie pruj¹ niebieskie fale,
Dumnie wokó³ brzmi zwyciêski �piew,

Pogr¹¿one w przestrzeni szale,
Nios¹ ziemi zniszczenie i krew.�
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Nie bêdzie jedno�ci
Europy, dopóki nie bêdzie
onawspólnot¹ ducha. Ten
najg³êbszy fundament jed-
no�ci przynios³o Europie
i przez wieki go umacnia-
³o chrze�cijañstwo ze
swoj¹ Ewangeli¹, ze swo-
im rozumieniem cz³owie-
ka, wk³adem w rozwój
dziejów ludów i narodów.
Nie jest to zaw³aszczanie
historii. Jest bowiem hi-
storia Europy jakby
wielk¹ rzek¹, do której
wpadaj¹ rozliczne dop³y-
wy i strumienie, a ró¿norodno�æ tworz¹cych j¹ tradycji i kultur jest jej wiel-
kim bogactwem. Zr¹b to¿samo�ci europejskiej jest zbudowany na chrze�cijañ-
stwie. A obecny brak jej duchowej jedno�ci wynika g³ównie z kryzysu tej w³a-
�nie chrze�cijañskiej samo�wiadomo�ci.

S³owa Ojca �wiêtego Jana Paw³a II
wyg³oszenie wGnie�nie
3 czerwca 1997 roku

Za czasów niemieckiej okupacji Dy-
nowa, niedaleko domu Patkiewiczów i
Czekañskich, pod cmentarzem, powsta-
³y okopy- szañce obronne, z których ¿o³-
nierze Hitlera obserwowali i zapewne
atakowaæmieli- swoich do pewnego cza-
su �przyjació³�- ¿o³nierzy Stalina. A co
na to nasi m³odzi ch³opcy- ¿o³nierze
podziemnej Polski? Wiêkszo�æ, jak do-
wodz¹ tego niezliczone przyk³ady, re-
alizowa³o Mickiewiczowski nakaz:
�gwa³t niech siê gwa³tem odciska�, a
AdamCzekañski na�laduj¹cWieszcza
napisa³ �Hymnm³odo�ci�

Hej, dalej naprzód, kto m³ody,
Hej, naprzód �wiêta m³odo�ci!

Naprzód, choæ krwawe przeszkody,
Zamkn¹ drogê do wolno�ci...)

Hej, dalej naprzód, kto m³ody:
Naprzód w ¿ycie i�æ z zapa³em,
Poprzez upa³y czy ch³ody;

S³u¿yæ sprawie dysz¹, cia³em.

Hej, dalej naprzód, kto m³ody
Naprzód w odbudowie �wiata
Powstan¹ nowe narody,
Ludy przysz³o�ci - za lata.

Mo¿na krytycznie odnosiæ siê do for-
my utworu, mo¿na wskazaæ �kalki� se-
mantyczne i artystyczne potkniêcia, ale
jednego Adamowi odmówiæ nie mo¿na:
m³odzieñczego zapa³u, chêci dzia³ania
i wiary w lepsz¹ przysz³o�æ. Te zawsze
decydowa³y i bêd¹ mieæ wp³yw na
kszta³towanie wizerunku nas samych
i otaczaj¹cej rzeczywisto�ci.
Wierz¹c, ¿e uda³o mi siê zaintere-

sowaæ poezj¹ A. Czekañskiego, mam
te¿ nadziejê na rych³e wydanie wywo-
du jego wierszy.

KrystynaD¿u³a

* �Ku�nica� to Pañstwowa Komisja
Egzaminacyjna zorganizowan¹
wiosn¹ 1940r. W B³a¿owej przez ad-
iunkta Uniwersytetu Poznañskiego
biologa, dra Gabriela Brzêka przy
poparciu dowódcy miejscowej placów-
ki ZWZ por. Józefa Lutaka a obej-
muj¹ca swym zasiêgiem obszar In-
spektoratu ZWZ Rzeszów. Prowadzi-
³o tajne nauczanie i kursy dla potrzeb
szkó³ podchor¹¿ych i oficerówz pla-
cówek B³a¿owa, Dynów, Tyczyn.�

B. Ja�kiewicz �Kultura M³odopolski
�rodkowej w okresie okupacji nie-
mieckiej 1939-44.� Rzeszów 2000 r.
s. 95

(ci¹g dalszy ze str. 5)

5-6 marca 2005 r. w Pa³acu Kultu-
ry i Nauki wWarszawie odby³a siêmiê-
dzynarodowakonferencja �Etycznewar-
to�ci i duchowe �ród³a integracji euro-
pejskiej. Wychowanie moralne i spo³e-
czeñstwo obywatelskie��.

Cele konferencji:
1) Przeprowadzenie debaty na temat
duchowych podstaw jedno�ci euro-
pejskiej, w �rodowisku g³ównie
�wieckich chrze�cijan Europy, lecz w
jedno�ci ze swoimi ko�cio³ami. Kwe-
stia duchowegowymiaru kultury eu-
ropejskiej ma kluczowe znaczenie
dla przysz³o�ciEuropy.Wyrazem tego
my�lenia by³o s³uszne d¹¿enie do
umieszczenia w preambule Trakta-
tu Konstytucyjnego wzmianki o
chrze�cijañskich korzeniachEuropy;

2) Przygotowanie do ogólnoeuropejskie-
go Kongresu Chrze�cijan Europy w
2007 roku. (omówienie koncepcji i
programuKongresu);

3) Tworzenie ogólnoeuropejskiej sieci
internetowej, obejmuj¹cej europej-
skie stowarzyszenia i organizacje
chrze�cijañskie, aby móc natych-
miast reagowaæ i przemawiaæ jed-
nym g³osem w przypadku, ilekroæ
sytuacja tego wymaga.
Konferencjê zorganizowa³o Katolic-

kie Stowarzyszenie Wychowawców na
podstawie umowy zawartej z Dyrekto-
riatem Generalnym do spraw Eduka-
cji i Kultury Komisji Europejskiej jako
instytucj¹ wspó³finansuj¹c¹.
G³ównymwspó³organizatoremwy-

konawczym (odpowiadaj¹cym za przy-

gotowanie i przeprowadzenie konferen-
cji) by³ Konwent Crze�cijan dla Euro-
py.
Do wspó³organizacji konferencji

przyst¹pili:
- Urz¹dMiasta Sto³ecznegoWarszawy,
Biuro Polityki Spo³ecznej.
- Pawe³ Jaros, Rzecznik Praw Dziecka
Patronat honorowy nad konferencj¹

sprawowa³: ksi¹dz Józef Kardyna³
Glemp Prymas Polski i Wicemarsza-
³ek Sejmu RP dr Kazimierz Ujazdow-
ski.

Informacjaoorganizatorachwy-
konawczych
Katolickie Stowarzyszenie Wycho-

wawców grupuje ponad trzy tysi¹ce
nauczycieli szkó³ publicznych i rodzi-
ców. Dzia³aj¹ oni w 65 jednostkach te-
rytorialnych, z których 30maosobowo�æ
prawn¹. Podejmuje wiele inicjatyw na
rzecz edukacji moralnejm³odzie¿y. Jest
uznane za katolickiew rozumieniuPra-
wa Kanonicznego. Pragnie specjalizo-
waæ siê w rozwijaniu pedagogiki opar-
tej na za³o¿eniach antropologicznych
personalizmu chrze�cijañskiego, w³a-
�ciwego dla Jana Paw³a II.
Konwent Chrze�cijan dla Europy

stawia sobie za cel g³ówny tworzenie
narzêdzi, aby �wieccy chrze�cijanie
Europymogli przemawiaæ jednym g³o-
sem w sprawach publicznych. Dlatego
dzia³a ponad podzia³ami politycznymi.
Zainteresowane jest w sposób szczegól-
ny problematyk¹ chrze�cijañskiej kon-
cepcji ³adu konstytucyjnego i spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego chrze�cijan. Kon-
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went powsta³ w 2002 roku w Barcelo-
nie(Hiszpania) jako stowarzyszenie
ogólnoeuropejskie i nastêpnego roku
uzyska³ aprobatê Sekretariatu Stanu
wWatykanie.Od kilkumiesiêcy istnie-
je tak¿e w Polsce pod t¹ sam¹ nazw¹
jako podmiot prawa polskiego.Pragnie
odpowiedzieæ na wezwanie Ojca �wiê-
tego o anga¿owanie siê �wieckich w
¿ycie publiczne.Wyró¿nia siê zaprosze-
niem do wspó³pracy �wieckich, ale jed-
nocze�nie podkre�la wierno�æ Ko�cio³o-
wi.
Obydwa stowarzyszenia maj¹ ju¿

du¿e do�wiadczenie w tego rodzaju
wspó³pracy, której owocem by³o przy-
gotowanie konferencji nt. �Europejski
³ad konstytucyjny. Strategia i aktywny
udzia³ Chrze�cijan w budowaniu spo-
³eczeñstwa obywatelskiego�, która od-
by³a siê w dniach 25-26 pa�dziernika
2003 rokuwKrakowie (w siedzibie Pol-
skiej Akademii Umiejêtno�ci). Tamta
konferencja by³a ukierunkowanana sil-
ne poparcie na rzecz wprowadzenia do
preambu³y projektu Traktatu Konsty-
tucyjnego zapisu o chrze�cijañskich
korzeniach Europy - co wcze�niej sta-
nowi³o motyw powo³ania Konwentu w
Hiszpani (2002 r.). Obecna konferencja
wpisuje siê w logikê poprzedniej kon-
ferencji w Krakowie, wskazuj¹c na
wspó³czesn¹ rolê chrze�cijañstwa w
tworzeniu duchownych podstaw jedno-
�ci ca³ej Europy, nie tylko Unii Euro-
pejskiej.
W konferencji wziêli udzia³ przed-

stawiciele �wieckich chrze�cijan Euro-
py Wschodniej i Zachodnej, katolicy
prawos³awni i protestanci. Konferencjê
otworzy³KazimierzKorab, prezesKSW
iwiceprezes KonwentuChrze�cijan dla
Europy. Nastêpnie wyst¹pili Patroni
konferencji i Go�cie honorowi. Obradom
przewodniczy³ red. Jan Pospieszalski.
Uczestnikówpowita³ ks. JózefKard.

Glemp, Prymas Polski oraz Kazimierz
Ujazdowski, wicemarsza³ek Sejmu RP.
Go�æmi honorowymi byli:

- ks. Arcybp Antoni Machota, Ordyna-
riusz diecezji ChmielnickoKamieniec-
ko-PodolskiejUkraiñskiej Prawos³aw-
nej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego
- ks. Bp P³k. Ryszard Borski, Ewange-
licki Wojskowy Biskup Ko�cio³a
Ewangelicko-Augsburskiego wRP
- Marcin Ka�mierczak, prorektor Uni-
versitat Abat Oliba CEU, Barcelona,
Hiszpania, przedstawiciel Convention
of Christians for Europe, Hiszpania.
G³ówne tematy konferencji:

- �To¿samo�æ Europy: chrze�cijañstwo
a ideologia sekularyzmu.��
- �Podstawyduchowegokryzysu zachod-
niej kultury i cywilizacji.��

- �Spo³eczeñstwo obywatelskie i edu-
kacja.��
- �Tworzenie sieci internetowej chrze-
�cijan w Europie.��
- �PrzygotowanieKongresuChrze�cijan
Europy w 2007 roku.��
W obradach i dyskusji konferencji

g³os zabrali przedstawiciele �wiata
kultury, edukacji, mediów, biznesu i
polityki z ca³ej Europy m.in.:
- prof. Zdzis³aw Krasnodêbski (profe-
sor socjologii, Uniwersytet wBremie,
Niemcy - UKSW,Warszawa, Polska)

- Giorgio Salina (W³ochy)
- Alexander Korneev (Moskwa, Rosja)
- odczytano referat Martina Horalka
(Biuro Prasowe Konferencji Episko-
patu Czech, Asystent COMECE

- Piotr Semka (redaktor, Polska)
- Elizabeth Montfort (by³a Europarla-
mentarzystka, Francja)

- Adomenas Mantas (Uniwersytet Wi-
leñski, Litwa)

- Wiktor Nazar (radny, cz³onek Rady
Miejskiej, wiceprezes sztabu Wikto-
ra Juszczenki w Chmielnicku, Ukra-
ina)
- Thomas Jansen (Centralny Komitet
Niemieckich Katolików, Niemcy)

- Eduardo Escartin (Profesor Historii
Wspó³czesnej Uniwersytetu w Bar-
celonie. Prezes Fundacji Abat Oliba,
Hiszpania)

- Istvan Zalatnay (Pastor Ko�cio³a Re-
formowanego,Wêgry)

- Pedro Sols Lucia (Asociacion Catoli-
ca de Prapagandista, Hiszpania)

- Branislav Kluska (Wydzia³ Pedago-
giczny Katolickiego Uniwersytetu w
Ruzomberaku, S³owacja)

- Aleksander Gadomski (docent Kate-
dry Jêzykoznawstwa Uniwersytetu
Narodowego, Krym, Ukraina)

- Józef Rostworowski (Instytut Peda-
gogiki UKSWWarszawa)

- Witold Starnawski (Instytut Pedago-
giki UKSWWarszawa)

- Lidia Tkaczyñska, wiceprezes Kon-
wentu Chrze�cijan dla Europy

- Pawe³ Milcarek (Redaktor Naczelny
�Christianitas�)

- Grzegorz Górny (Redaktor Naczelny
P.P. �Fronda�)

- Kazimierz Korab (Konwent Chrze�ci-
jan dla Europy)
Moderatorami obrad i dyskusji byli:

Piotr Semka, Marek Jurek, pose³ na
Sejm RP, Pawe³ Milcarek i Kazimierz
Korab.

Konferencja zakoñczy³a siê Dekla-
racj¹ Warszawsk¹. G³osi³a ona m. in.
chêæ wspó³dzia³ania w duchu pokoju i
dialogu Chrze�cijan zWyznawcami in-
nych religii, wierz¹cymi i niewierz¹cy-
mi, wszystkimi ludzmi dobrej woli.

Chrze�cijanie �wieccy zwracaj¹ siê
w niej do prawodawców europejskich o
poszanowanie Dekalogu; chrze�cijañ-
skich zasad ustrojowych (solidaryzmu,
pomocniczo�ci), godno�ci cz³owieka jako
osoby, �wiêtego charakteru ¿ycia ludz-
kiego od poczêcia do naturalnej �mier-
ci, ma³¿eñstwa rozumianego jako trwa-
³ego zwi¹zkumê¿czyzny i kobiety, pra-
wa rodzin do wychowania swoich dzie-
ci, poniewa¿ warto�ci te, stanowi¹c
istotny sk³adnik chrze�cijañskiego dzie-
dzictwa europejskiego, powinny byæ ele-
mentem tak¿e ³adu konstytucyjnego.
Zwracaj¹ siê do �wieckich chrze�ci-

jan Europy z apelem o zaci�nienie
wspó³pracy, poszukiwanie tego, co ich
³¹czy ponad wszystkimi podzia³ami, o
wznoszenie twórczego wk³adu na rzecz
odnowy ¿ycia politycznego i publiczne-
go. Wyra¿aj¹ jednocze�nie solidarno�æ
i poparcie dla podejmowanych ju¿ ini-
cjatyw tego rodzaju.

W szczególny sposób zapraszaj¹
chrze�cijañskie stowarzyszenia, organi-
zacje i wspólnoty do tworzenia narzê-
dzi pozwalaj¹cych im przemawiaæ jed-
nym g³osem w sprawach istotnych dla
chrze�cijañstwa i przysz³o�ci Europy
oraz do uczestnictwa w przygotowaniu
w 2007 Kongresu Chrze�cijan Europy,
po�wiêconemu pog³êbionej debacie na
tak wa¿ne tematy jak wspó³czesna
chrze�cijañska kultura i cywilizacja,
chrze�cijañstwo i inne religie europej-
skie, ideologia sekularyzmu, chrze�ci-
jañska koncepcja ³adu konstytucyjne-
go itd.
Wyra¿aj¹wiarê, ¿e chrze�cijañstwo,

tkwi¹ce u korzeni krajówEuropejskich,
obecne w przesz³o�ci jako czynnik ich
to¿samo�ci i rozwoju, stanie siê naj-
wiêksz¹ szans¹ dla obecnych i przy-
sz³ych pokoleñ, �ród³em i si³¹ nie tylko
w przezwyciê¿aniu znieczulenia, mate-
rializmu i konsumpcjonizmu, zagubie-
nia, egoizmu, nadmiernego indywidu-
alizmu i niewiary, ale tak¿e nowej na-
dziei i wra¿liwo�ci religijnej, odrodze-
nia to¿samo�ci kulturowej, odnowienia
koncepcji ¿ycia obywatelskiego i ³adu
konstytucyjnego, wyrastaj¹cego z tro-
ski o dobro wspólne, a tak¿e rozwoju
Europy jako wspólnoty ojczyzn.
Dramat humanizmu bez Boga pro-

wadzi do nihilizmu. Demokracja bez
warto�ci mo¿e okazaæ siê now¹ form¹
totalitaryzmu opartego na manipula-
cji. Niech wiek XXI bêdzie powrotem
Europy do swych korzeni religijnych i
pocz¹tkiem odrodzenia ¿ycia publicz-
nego, opartego nawzorowych zasadach
i warto�ciach wy¿szych.

M.Galej i D. Kusiñska
uczestnicy konferencji
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Napisali w zaproszeniach: �Tak
m³odo ju¿ siê nie spotkamy�. Nie wi-
dzieli siê w grupie klasowej 41 lat. To
prawie ca³e doros³e ¿ycie.

Przyjechali z ró¿nych stron Polski... i
�wiata te¿... W wiêkszo�ci dobrymi sa-
mochodami, opaleni, zadbani,wmodnych
fryzurach, kreacjach, no i u�miechniêci,
u�miechniêci tym u�miechem od serca,
co rozja�nia i twarz i oczy i ca³¹ postaæ...

Tak, to ONI... Maturzy�ci z roku
1964... �Skrzyknêli siê� w Zamku w
Nozdrzcu, bo tam zaistnia³a odpowied-
nia Osoba � Terenia Klemiñska-Span-
del. To Ona by³a inicjatork¹ i Gospo-
darzem, wspólnie z Marysi¹ Chom¹...

Dotar³y do Wszystkich!!! Niestety,
nie Wszyscy siê stawili... Jedni nie
mogli, inni nie chcieli... NIECH
¯A£UJ¥!
¯e by³o mi³o, to za s³abe okre�lenie...

By³o wspaniale!!! Powiedzieli, ze to naj-
lepszy okres w ich ¿yciu: dzieci �urz¹-
dzone�, wnuki odchowane, niezale¿ni
materialnie, oddaj¹cy siê swoim pasjom
i jeszcze �wietnie wygl¹daj¹cy... Akurat
czas, by przystan¹æ. Ogl¹dn¹æ siê za t¹
m³odo�ci¹, tak ró¿n¹ u ró¿nych.
I my � nauczyciele, wychowawcy...

Rozrzewnieni pamiêci¹ o nas i komple-
mentami: jacy byli�my wspaniali, wy-
rozumiali i jak �wietnie siê �trzyma-

my�... I niech zdradzimy receptê na to
�trzymanie siê� i niech powiemy co�
�krzepi¹cego�...
A my mówimy: spójrzcie na Nas,

macie jeszcze taki �szmat czasu� przed
sob¹, który dzieli Was od Nas... I bê-
dziecie jeszcze tacy jak my sprawni,
optymistycznie nastawieni i te¿ rado-
�ni: jak na zdjêciach, jak na tañcach,
jak przy ognisku...
Wiêc warto by³o przyjechaæ po tê

pozytywn¹ energiê, która pos³u¿y na
d³ugo, zw³aszcza w nieweso³e chwile. Bo
¿ycie sk³ada siê z chwil dobrych, z³ych
i �takich sobie�. I tak ju¿ jest i pewnie
inaczej nie bêdzie...

Napisali w listach okoliczno�ciowych i wypowiedziach po spotkaniu...

Moi kochani! Nie mogê uczestniczyæ w spotkaniu z
okazji 41-lecia ukoñczenia LO w Dynowie. Czêsto
wspominam okres nauki w LO, wspominam nauczy-

cieli ucz¹cych, kole¿anki, kolegów. Odpowiada³a mi te¿ at-
mosfera w szkole. Taka atmosfera przyja�ni by³a mi szczerze
droga. Takiej przyja�ni lub podobnej szuka³am przez wiele
lat. Teraz na nastêpne lata ¿yczê Wszystkim �¯ycia us³anego
ró¿ami, cudnego, pachn¹cego, choæ czasem z kolcami�. A wiêc
trzymajmy siê Wszyscy. Pozdrawiam.

Kazimiera Jurasiñska

Dziêkujê za zaproszenie na spotkanie kole¿eñskie. Nie-
stety nie bêdê mog³a przyjechaæ z kilku powodów [...]
Jestem ogromnie ciekawa, jak potoczy³y siê losy na-

szej grupy. Je�li chodzi o mnie, to jestem na zas³u¿onej emery-
turze. Bêdê my�lami z Wami.[...] Pozdrawiam bardzo ser-
decznie cia³o pedagogiczne i grono kole¿eñskie.

Irena Tworzyd³o

Spotkanie z minionym czasem... Wiêkszo�æ z nas to
pokolenia ludzi o szczê�liwym dzieciñstwie, m³odo�ci...
To rekompensata za stracone lata wojenne naszych ro-

dziców. To oni starali siê nas ochroniæ od z³a przesz³o�ci, da-
wali nam bezgraniczn¹mi³o�æ, otwierali arkana wiedzy, uczyli
Dekalogu. Dali nam klucz do poznania �wiata.
Nale¿ymy do pokolenia, które na pewno odró¿nia dobro

od z³a, g³upotê od m¹dro�ci, chamstwo od kultury, ma du¿o
tolerancji, ale tylko na inno�æ, a nie na z³o...
Dlaczego spotkanie po 41 latach? Odpowied� prosta � �wiat

pozwoli³ nam wróciæ do korzeni, do naszych rodzinnych stron,
m³odo�ci, do wspólnie prze¿ytych lat. Przecie¿ to odwieczna
têsknota za utraconym, za mijaj¹cym czasem, to potrzeba
ka¿dego z nas, to chêæ potwierdzenia, ¿e m³odo�æ jest jeszcze
w nas, mimo up³ywu lat...
Uda³o siê, w dniach 14-15 maja 2005 roku w Nozdrzcu w

pa³acu Skrzyñskich rezydowa³a grupa przyjació³ sprzed lat -
to MAGOWIE CZASU, dla których nie by³o problemem prze-
nie�æ siê w lata 60-te XX wieku, przez to wêdrówka nie tylko
przez lata, ale i wieki!
To spotkanie pozwoli³o nam nabraæ dystansu do przemi-

jania, pozwoli³o nam choæ na chwilê wróciæ w tamte lata,
podarowaæ sobie opowie�ci o naszym ¿yciu, o marzeniach,
jakie na szczê�cie jeszcze mamy. Jeste�my pokoleniem ludzi
m¹drych, cudownych, pe³nych nadziei na jutro.
Jest jeszcze jedno zjawisko � to Profesor Janina Jurasiñ-

ska. Nie wiem, czy ona to wie, ¿e jest jednym z nielicznych
przypadków w medycynie, której nie ima siê czas. Jest m³oda
� m³oda duchem, cia³em, najpiêkniejszym u�miechem globu,
jest nasz¹ NADZIEJ¥.

Takm³odo siê ju¿ nie spotkamy...14-15maja 2005 r.
odby³o siê kole¿eñskie spotkanie absolwentów LO
w Dynowie ucz¹cych siê w latach 1960-1964 z klas A

i B. Obecnych by³o 26 osób + go�cie. Powodem spotkania by³o
to, ¿e na 60-leciu powstania Szko³y, a naszym 40-leciu, by³o
nas tylko 9 osób na czê�ci oficjalnej, a pó�niej tylko 5. Niektó-
rzy ze �sta³ych� bywalców zjazdów poczuli siê dotkniêci bra-
kiem imiennych zaproszeñ � internet to nie nasze pokolenie...
Pok³osiem � postanowienie: ROBIMY ZJAZD KLASOWY, a
po otrzymaniu wiadomo�ci, ze jedna z kole¿anek przyje¿d¿a
z USA w maju na zjazd medyczny � MAJ! Przez 3 tygodnie
gor¹ce telefony, narady u organizatorów. Jest wiêkszo�æ na-
miarów... By³o trudno, ale uda³o siê, brakuje nam tylko jed-
nego adresu...

I tak w sobotê 14 maja z udzia³em P. Prof. Janiny Jura-
siñskiej � wych. kl. A i Prof. Wojciecha R¹pa³y - bierzemy
udzia³ w Mszy �w. za ¿ywych i zmar³ych Profesorów i Kole-
gów w kaplicy przy Pa³acu w Nozdrzcu, a nastêpnie przy
uroczystej kolacji (w tym¿e pa³acu) wspomnieniom nie by³o
koñca... Spó�niony, ale bardzo oczekiwany, przyby³ P. Dyrek-
tor Stanis³aw Jarosz z ma³¿onk¹ Danut¹.

Potem by³y tañce w takt melodii naszych m³odych, naj-
piêkniejszych lat, rozmowy �z ³ezk¹ w oku� o piêknych przy-
ja�niach i pierwszych sympatiach oraz atmosferze tamtych
lat... Spania by³o niewiele... Wspomnienia...

Nastêpnego dnia przy po¿egnalnym ognisku postanowie-
nie o corocznych spotkaniach, a na nasze 70-lecie ¿ycia, czyli
za 11 lat, zaprasza nas �z du¿ym wyprzedzeniem� kole¿anka
Gra¿yna Zawada- Obara do siebie, do USA...

Je�li co� z tych postanowieñ dojdzie do skutku, to siê tym
pochwalimy!

Marianna Choma
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Mo¿na cierpieæ, pokochaæ ból, zmagaæ siê z nim, a mimo
to, a mo¿e dziêki temu, mieæ w sobie rado�æ i niepowtarzalne
piêkno. Jeste� cudowna Pani Profesor. Spotkanie z Tob¹ to
balsam dla duszy, umys³u, to prawdziwa poezja ¿ycia � za
rok przyb¹d�, zapraszamy, czekamy...
P.S. To niezwyk³e spotkanie mog³o siê odbyæ dziêki 4 zapa-

leñcom: Myñci, Gizeli, Andrzejowi, Teresce a mo¿e pomyleñ-
com, mo¿e pozytywnie zakrêconym... Bez pomocy masmediów,
tylko z przys³owiowym gêsim piórem, kartk¹ papieru, telefo-
nami � dokonali czego�, co powoli staje siê histori¹ � otworzyli
w nozdrzeckim pa³acu MUZEUM CZASU I WSPOMNIEÑ.
Pokazali wspania³¹ galeriê 31 ¿ywych bezcennych obrazów,
które przez urodê i artyzm niejednego konesera zachwyci³y. I
tak ka¿dy z nas swoje miejsce w galerii sztuki mia³! Po galerii
tej iskierki, jak chochliki, jak b³êdne ogniki taniec swój czyni³y.
U�miechaj¹c siê do nas � na dalsze lata zdrowia, pogody du-
cha i dobrych konserwatorów nam ¿yczy³y...
I od tej pory jedno jest pewne: je¿eli cz³owiek czego� bar-

dzo pragnie, to TO siê staje, to TEGO dokona. Na fali wspo-

mnieñ o jedn¹ chwilê bogatsi MAGOWIE CZASU do swoich
domostw wrócili, by za rok na nasze 60 urodziny spotkaæ siê
ponownie w Muzeum Czasu i Wspomnieñ (nie myliæ z Izb¹
Pamiêci!). Miniony czas zostaje w nas...
Czy ¿ycie to teatr....?
Tak � to teatr, który trwa
Aktorzy - to my w role przez ¿ycie wpisani
Gramy swój spektakl
Który trwa, trwa i trwa...

W teatrze ¿ycia Wielka Orkiestra gra
Orkiestra milknie
Dyrygent odchodzi
A teatr ¿ycia trwa...
W spektaklu tym przysz³o nam
Ró¿ne role graæ
A spektakl ten z nami czy bez

Po prostu Teatrem ¯ycia jest...

Teresa Klemiñska-Spandel

I tylko ¿al Tych, co � jak piêknie na kazaniu powiedzia³
celebruj¹cy Mszê Ksi¹dz Proboszcz z Nozdrzca � ode
szli do Pana po Wieczn¹ Nagrodê... Rzucone na Stó³

Eucharystyczny czerwone ró¿e przypomina³y omi³o�ci doNich
i smutku ¿yj¹cych, ze odeszli tak m³odo i nie mog¹ byæ �Tu�...

I jeszcze wiersze prof. Wojciecha R¹pa³y, nauczyciela
biologii i aktora o niezapomnianej urodzie, graj¹cego role
amantów w Dynowskim Teatrze Amatorskim. Okaza³o siê,
¿e na emeryturze oddaje siê pisaniu wierszy... By³y niespo-
dziank¹ dla ca³ego Zespo³u!
¯ycie ciê¿arem brzemienne
balastem naszej ziemi
bezsilno�ci¹ dobra
w kapsu³ce zamkniêtym

braæ chcia³oby siê du¿o
a dawaæ niewiele
brak duszy � same cia³a
za�miecaj¹ ziemiê
A Ziemia piêkna, bajeczna-
ale widziana z kosmosu!
bo z bliska bezsilna cz³owiekiem
przekleñstwem Jej bytu, Jej losu

�wit po cichu otworzy³ mi oczy
do serca wp³yn¹³ strumieñ ciep³y s³oñca
rozgrza³, rozpali³, rozbudzi³ nadzieje -

to wszystko mgnienie � ju¿ jest schy³ek dnia...

Radosna chwilo piêknego poranka
zbyt szybko zapadasz w pó�ny wieczór
Noc blisko �
ju¿ cieniem dotyka mych r¹k
mydlana bañka ¿ycia opada w ciemno�ci

Pisaæ by mo¿na jeszcze wiele i wiele przybli¿aæ wspo-
mnieñ. Mnie marzy siê przede wszystkim to, by wszystkie
pokolenia nauczy³y siê je ceniæ, bo cz³owiek bez wspomnieñ,
to jak naród bez historii... Có¿ by³by wart???

Janina Jurasiñska
nauczycielka j. polskiego
i dyrektor LO w Dynowie

Nozdrzec 14-15 maja 2005 r.
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Na klasowym zdjêciu
nie musimy siê liczyæ z czasem
zatrzyma³o nasz¹ m³odo�æ
w czarno bia³ymwspomnieniu
jak licealny strój dziewczyny
z warkoczem i bez makija¿u
tak szybko biegli�my w doros³o�æ
po maturalnym komersie
a ona by³a trudniejsza
od dat, równañ i wzorów
co nam jeszcze zosta³o
z uczniowskich nadziei i marzeñ
jakie� listy pisane do siebie
gdzie by³o czego ju¿ nie ma
twarze Profesorów zakodowane
wdziêczno�ci¹ i dojrza³ym szacunkiem
planowanie i przypadkowe spotkania
z niedokoñczonymi rozmowami
nasze podró¿e we wspomnienia
wtedy znowu jeste�my w tej klasie.....

Absolwentka 1964
Halina Borowska

Rok � 1964 �mury Dynowskiego Li-
ceumOgólnokszta³c¹cego� szko³ê o ¿ela-
znej dyscyplinie p. dyrektorów Adama
¯aka iStanis³awaJaroszaopuszczadwie
niesforneklasyAiB,którychwychowaw-
czyniami o anielskiej cierpliwo�ci by³y
Panie:JaninaJurasiñska-polonistkaoraz
Bronis³awaKrasiczyñska�germanistka.
A co to by³ za rok! metalurgia, me-

dycyna, farmacja, Uniwersytety, Poli-
techniki i Akademie � ca³a polska na-
ukaw rêkach absolwentówDynowskiej
�Alma Mater�!
Jaki fina³? � ten zda³, ten nie, ale

wszyscy gdzie� �zacumowali�. Pierwsze
po latach spotkanie to rok 1994 � 50
lecie szko³y a jednocze�nie 30 lecie zda-
nia przez nasmatury. Spotkania, wspo-
mnienia, wymiana adresów i ciekaw-
sze powiedzonka oraz zwroty naszych
pedagogów: �nie dogoni iw sto koni dnia,
który przemin¹³� ; �Synu! Je�li kto� za-
pyta Ciê co to jest materia to mu odpo-
wiedz: to kreda, któr¹ pisze nauczyciel
na tablicy, to pan profesor, który Ciê tych
g³upot uczy i to wszystko co nas otacza�.

A sk¹d by³oby wiedzieæ, ¿e mam
�d³ugi przewódmy�lowy�? czy �zamiast
mózgu przewód pokarmowy �!
Wspominali�my co by by³o, gdyby

nie przekaz wiedzy o Russo, Wolterze
czy Asnyku co w ga³êzi drzewa upada-
j¹c¹ Ojczyznê widzia³.
Wohin gehst du? � kto oto pyta³,

czym jest mantysa i logarytm?
Minê³a nastêpna dekada i znów

by³a okazja do spotkania na 60-lecie
szko³y i 40 lecie naszej matury. Po uda-
nej zabawie, cudownych duchowych do-
znaniach jakich dostarczy³y wystêpy
m³odzie¿y zapada wa¿na decyzja: spo-
tykamy siê za rok!
14 maja 2005. W pa³acu nozdrzañ-

skim, którego odrestaurowanie spo³e-
czeñstwo zawdziêcza absolwentowi
naszego liceum� spotkanie pod has³em
�Ju¿ tak m³odo siê nie spotkamy�!
Pomys³odawczynie �Klemcia� i

�Chomcia� organizuj¹ spotkanie, które
ju¿ liczy wiêcej uczestników ni¿ rok
temu. S¹ problemy z rozpoznaniem siê
wzajemnym i tu druga pó³kula mózgo-

wa pomaga:Myñcia � nazwiska nie pa-
miêtam,Ty tokapral, kazek,marzec itd.,
itp. Siwe g³owy, du¿e brzuchy, pergami-
nowa skóra, przenikliwy wzrok: peda-
goga,melioranta, geodety, in¿yniera. Po
godzinie ju¿ wszyscy siê �znaj¹ � i swo-
je prze¿ycia wzajemnie opowiadaj¹!
Zaszczycaj¹ nas swoj¹ obecno�ci¹: wy-
chowawczyni IV a p. prof. Janina Jura-
siñska � pó�niejsza dyrektor szko³y;
nauczyciel � jednocze�nie dyrektor p.
Stanis³aw Jarosz oraz p. Wojtek R¹pa-
³a � nauczyciel biologii. Atmosfera ro-
dzinna: wszyscy czuli siê dobrze, w za-
pomnienie posz³y jakie� tam uczniow-
skie niepowodzenia, a pamiêæ o z³ych
�wystêpkach� uczniów ca³kiem zapo-
mnieli obecni nauczyciele � byæ mo¿e
spowodowa³ to czas. Te nasze �Baby� �
Klemcia, Chomcia przy pomocyMarca i
kogo� tam jeszcze, zorganizowa³y co� co
bêdzie im d³ugo pamiêtane a w kroni-
kachw³asnychwinno byæ równie¿ zapi-
sane �dziêkujemy Wam!!!
Dziêkujemynaszymuczestnicz¹cym

w imprezie nauczycielom za to czego
nas nauczyli, co nam przekazali!

Do nastêpnego spotkania � oby w
m³odymwieku!

Uczestnicy spotkania:
IV a i IV b

Profesorom, kole¿ankom i kolegom

Urodzi³ siê 1 grudnia 1931 roku w Weso³ej.
Przez 41 lat by³ nauczycielem, w tym 26 lat

(w latach 1966-1992) DyrektoremSzko³y Podsta-
wowej w Weso³ej. Oprócz tego pracowa³ w szko-
³ach wHaczowie, Domaradzu i Golcowej.
W czasie swojego dyrektorowania rozbudo-

wa³ wWeso³ej szko³ê, w której obecnie znajduje
siê Szko³a Podstawowa i Gimnazjum.
Jako nauczyciel historii pasjonowa³ siê kolekcjonowaniemzbio-

rów etnograficznych i archeologicznych, pochodz¹cych z tych tere-
nów. Za³o¿y³ Izbê Pamiêci, która gromadzi³a najstarsze zabytki ar-
cheologicznePogórzaDynowskiego.Wiêkszo�æ zabytkowej kolekcji
zosta³a przez niego przekazanaMuzeumRegionalnemuwBrzozo-
wie.
Bardzo du¿o pracowa³ spo³ecznie na rzecz wsi oraz gminy �

miêdzy innymi przez wiele lat pe³ni³ funkcjê Radnego Gminy.
Zmar³ 8 maja 2005 roku, po ciê¿kiej chorobie.

POZOSTANIEWNASZEJPAMIÊCI...

Państwu Anecie i Jackowi BATOROM
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca i Teścia
składają koleżanki i koledzy

oraz Redakcja „Dynowinki”
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NOC�WIÊTOJAÑSKA przypada wwigiliê �wiêtego Jana, czyli czas przesi-
lenia letniego i nazywana jestSOBÓTK¥ lubKUPA£¥.
To prastare, przedchrze�cijañskie �wiêto ludowe od dawna by³o têpione przez

Ko�ció³ ze wzglêdu na pozosta³o�ci cech pogañskich � kult S³oñca (ognia) i kult
wody.

Gdy s³oñce Raka zagrzewa,
A s³owik wiêcej nie �piewa,
Sobótkê, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie

Jan Kochanowski

�WIÊTOJAÑSKIEKORZENIE

Od zamierzch³ych czasów, kiedy noc ta nie nazywa³a siê
jeszcze �wiêtojañsk¹, bo nie narodzi³ siê patron �wiêta Jan
Chrzciciel, by³a wyj¹tkowa, gwarna, weso³a a nawet pe³na
rozpasania.

�Jan �wiêty Chrzciciel przyszed³. Wiêc pal¹ sobótki.
A wko³o niej �piewaj¹c, skacz¹ wiejskie m³ódki.

Nie zno�cie tych zwyczajów! Co nas z wieków dosz³o
I wiekiem siê usta³o, trzeba by w wiek posz³o.�

/Jan Gawiñski � poeta XVII-wieczny/

G³ówna atrakcja to palenie ognisk,
przy których zbiera³a siê ca³a ludno�æ
wioski czy miasteczka. Ogieñ obowi¹z-
kowo krzesano przez pocieranie dwóch
kawa³kówdrewna.Ognisko rozpalanona
widocznych z dala wzgórzach. Wa¿n¹
czynno�ci¹magiczn¹ by³o opasywanie siê
przez kobiety zielem bylicy.

Siedli wszyscy na murawie;
Potym wsta³o sze�æ par prawie

Dziewek jednako ubranych
I belic¹ przepasanych...

/Jan Kochanowski/

Wierzono, ¿e bylica to ziele czaro-
dziejskie. Przybierano nim domostwa
(wieszano na p³otach, oknach, drzwiach)

HYDROPHORIE � obchodzone w staro¿ytnej Grecji,
podczas najd³u¿szego dnia, �wiêto noszenia wody. Kobiety
oczyszcza³y wodê w �ród³ach i wrzuca³y do rzeki wieñce a po
zachodzie s³oñca wszyscy zbierali ko�ci i �miecie, palili je
na ogniskach i �piewali weso³e pie�ni.
KUPA£A, KUPALNOCKA, KUPA£OWA NOC � u

S³owian wschodnich, dawna uroczysto�æ ludowa (odpowied-
nik polskiej sobótki), bêd¹ca pozosta³o�ci¹ przedchrze-
�cijañskich, s³owiañskich ceremonii kultowych obchodzo-
nych na cze�æ bogini Soboty uwa¿anej za lekarkê niebiesk¹

i bóstwo zió³ uzdrawiaj¹cych. Nazwa prawdopodobnie wy-
wodzi siê od uskutecznianych w tê noc obrzêdowych k¹-
pieli.
STADO � pogañskie �wiêto, które stanowi³y g³ównie

�piewy, tañce, biesiady i ofiary.Wed³ug Jana D³ugosza mia-
³o ono orgiastyczny charakter.
SOBÓTKA � nazwa wywodzi siê najprawdopodobniej

od soboty, czyli dnia poprzedzaj¹cego �wiêto lub od s³owa
sob oznaczaj¹cego co� odludnego i samotnego (sobótki od-
prawiane by³y wmiejscach samotnych).

POLSKIEZWYCZAJE�WIÊTOJAÑSKIE

aby odstrasza³o �cioty�, chroni³o przedmorem, ul¿y³o w cho-
robie i przyczyni³o siê do dobrego zam¹¿pój�cia. Wierzono,
¿e sprzyja ona �odbieraniu jadu z³ym oczom, napojo-
nymzawi�ci¹, zdejmowaniu zadanych ju¿uroków i le-
czeniu chorób powsta³ych z nas³ania diabelskiego�.
Oprócz bylicy te wa¿ne role mia³y spe³niaæ tak¿e rosiczki,
sza³wie, ³opiany, dziewanny i dziurawce, których odmianê
�dzwonki Matki Boskiej� nazywano nawet zielem �wiêto-
jañskim. Silny, niezwyk³y zapach unosi³ siê zawsze w tê
cudowna �wiêtojañsk¹ noc.Wa¿nymelementem tradycji tego

�wiêta by³o wrzucanie zió³ w ogieñ st¹d
ogniska nazywano nie tylko �wiêtojañ-
skimi ale i bylicowymi. Dym z �wie-
¿ych zió³ okadza³ pola i okolice. Przy
akompaniamencie skrzypiec kobiety
najczê�ciej �piewa³y tak¹ pie�ñ:

My�ma tu przysz³y z daleka
Popalili zio³a �wiête;

Nie zabior¹ nam ju¿ mleka
Czarownice te przeklête.

Spokojnie nam ogieñ �wieci
I zio³eczko ka¿de tleje,

Oj, nie pomr¹ nasze dzieci,
Oj, nie bêdzie swaru doma.

(ci¹g dalszy na str. 12)
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Bardzo wa¿nym elementem obrzêdowo�ci �wiê-
tojañskiej by³o przeskakiwanie przez ognisko, ko-
niecznie parami. By³o to gwarancj¹ pomy�lno�ci i
zdrowia. Gorej¹ce drzazgi z ogniska � na szczê�cie,
z ¿yczeniami pomy�lno�ci � zanoszono do domów
tym, którzy nie mogli spotkaæ siê przy ogniu. Na
Podkarpaciu du¿¹ rolê przywi¹zywanodo ognia.M³o-
dzie¿ zapala³a pochodnie lub kiczki (kiszki) s³omia-
ne na kijach i biega³a po miedzach miêdzy zbo¿a-
mi aby w ten sposób uchroniæ pole od �nieci, czyli
choroby zbo¿owej.
Z symbolik¹ �wiêtojañsk¹ zwi¹zane by³y tak¿e

wrzucane do wody wianki wite z siedmiu lub lepiej
dziewiêciu rodzajówzió³.Mówiono, ¿e...na �wiêty Jan
woda kwitnie. Sta³o siê to nie tylko ulubionym zajê-
ciemdziewcz¹twiejskich ale tak¿e i �panienek zmia-
sta�. Tewk³ada³ywwiankiwst¹¿ki, �wieczki i bileci-
ki, karteczki, na których zapisywa³y swe sekrety �

Czy wolisz, panie Janie, mój wianek ruciany,
czy Zosi dukatami worek nadziewany?

Zio³a zerwane w ten dzieñ mia³y czarodziejsk¹ moc i
najsilniejsze w³a�ciwo�ci lecznicze. Suszono je a nastêpnie
u¿ywano jako leki przeciwkowszelkim chorobom ludzi i zwie-
rz¹t. Przechowywano je przez ca³y rok. Chroni³y przed pio-
runami, k³adziono je pod fundamenty stawianych domów i
pod pierwszy wzniesiony strop.
Bardzo popularne w tym czasie by³o wró¿enie z ró¿nych

zió³. Pomocne okazywa³y siê tak bazylia, macierzanka, lub-
czyk, czarnuszka jak przede wszystkim cz¹ber. Odgrywa³ on

Zwyczaje sobótkowe ¿ywe i bardzo ró¿norodne, obecne
s¹ do dzi� w ca³ej Europie. Zwróæmy uwagê na te, które od
naszej obyczajowo�ci siê nieco ró¿ni¹:

CZECHY� wierzono, ¿e wystudzony i rozsypany na da-
chu popió³ z ogniska sobótkowego chroni od po¿aru a dym z
tego ogniska gryz¹c w oczy poprawia³ wzrok,
SERBIA� po skoñczonych zabawach zapalano od doga-

saj¹cego ogniska pochodnie z kory brzozowej i obchodzono z
nimi zagrody dla wykurzenia z³ych duchów i uroków,
WÊGRY � obecno�æ w zabawach sobótkowych by³a obo-

wi¹zkowa,
GRECJA � przez ogieñ skaka³y najpierw dziewczêta

(krzycz¹c � �pozostawiam za sob¹ moje grzechy�) a pó�niej

Z chwila wprowadzenia chrze�cijañstwaKo�ció³ niechêt-
ny by³ temu pogañskiemu �wiêtu ale doceniaj¹c potêgê tra-
dycji w³¹czy³ kupalnockê do ko�cielnego kalendarza a pa-
tronem uczyni³ �wiêtego Jana Chrzciciela. Liczono, ¿e wp³y-
nie to na odej�cie od zabobonnych praktyk, bo zabawy ta-
kie �biesom jeno mi³e, a Panu Bogu obmierz³e�. Znane s¹
zakazy urz¹dzania sobótek wydane przez biskupa warmiñ-
skiego w XIV i króla Kazimierza Jagielloñczyka w XV wie-
ku. Krytykowa³ to �wiêto Miko³aj Rej � �... tam nawiêt-
sze czary, b³êdyna ten czas siê dziej¹..�. Stopniowo �wiê-

niezwyklewa¿na rolêw sprawachmi³osnych. Oto cenna rada
naszych prababek �
Wykop dwa krzaczki cz¹bru. Ustaw je w mieszkaniu w

niedu¿ej odleg³o�ci od siebie. Jeden (ten z prawej strony) to
ch³opiec, drugi dziewczyna. Gdy po jakim� czasie ga³¹zki po-
³¹cz¹ siê ze sob¹ ma³¿eñstwo pewne.
Do dzisiaj znane s¹ ró¿ne przepisy na �wiêtojañskie na-

lewki i dania, które przygotowywanowwigiliê �wiêtego Jana
lub z zió³ wtedy zerwanych. W Polsce najbardziej znany by³
LIKIER �WIÊTOJAÑSKI, pobudzaj¹cy apetyt i u�mierza-
j¹cy bóle. Do jego przygotowania nale¿a³o u¿yæmiêdzy inny-
mi dziurawiec, miêtê pieprzow¹, rumianek i macierzankê.

EUROPEJSKIESOBÓTKI

ch³opcy; wszyscy �dawali susa� maj¹c na g³owie kamieñ �
�aby g³owa by³a twarda, m¹dra i zdrowa jak kamieñ�,
DANIA i NORWEGIA � ogniska palono na rozstajach

dróg, bo uwa¿ano, ¿e tu spotyka³y siê czarownice i wied�my.

W ca³ej Europie utrzymywa³a siê wiara w istnienie le-
gendarnego kwiatu paproci. W noc �wiêtojañsk¹ szukali go
tylko mê¿czy�ni. Urwanie go by³o gwarancj¹ znalezienia
ogromnego skarbu.Wed³ugCzechów iNiemcówklejnotu tego
nale¿a³o szukaæ w ciemnym borze, Francuzi polecali kopa-
nie na czubku wielkiej góry, a Rosjanie uwa¿ali, ¿e nale¿y
kwiat paproci rzuciæ jak najwy¿ej w powietrze i tam, gdzie
spadnie w postaci z³otej gwiazdy znajduje siê siedlisko bo-
gactwa.

�WIÊTOJAÑSKIESPORY

to to mia³o jedynie ludowy charakter, przez co zyskiwa³o
wielu zwolenników, do których zaliczyæ nale¿y miêdzy in-
nymi: Jana Kochanowskiego, Seweryna Goszczyñskiego,
Juliusza S³owackiego, Wincentego Pola czy Józefa Ignace-
go Kraszewskiego.

Tradycje sobótkowe, panuj¹cy radosny nastrój, �piewy,
¿arty, zagadki, dowcipy a nawet popisy zrêczno�ci s¹ atrak-
cyjne i dla wspó³czesnych.

Opracowali AJM

(ci¹g dalszy ze str. 11)
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Czy nowamatura jest lepsza
od starej?

Nauczyciele
G³os I: Nowa Matura nie stawia

na pierwszym miejscu tylko wiedzy,
równie wa¿ne s¹ umiejêtno�ci. Jest
zatem tautologi¹ matury w formule
poprzedniej z pewnymi jednak za-
strze¿eniami. Testy �po nowemu �
s¹ skrojone na miarê ucznia inteli-
gentnego, b³yskotliwego, oczytane-
go, ogólnie i szczególnie zaintereso-
wanego. Z pewno�ci¹ znacznie gorzej
wypadnie tzw. �kujon czy pracu� �,
obawiam siê, ¿e w wielu takich przy-
padkach trzeba postawiæ pytanie, czy
a nie na ile on tê maturê zda. Egza-
miny ustne z kolei stawia³y czêsto
w jednym szeregu ucznia wiêcej ni¿
przeciêtnego z tym wybitnie zdol-
nym. Nie ma bowiem punktów do-
datkowych za szczególna b³yskotli-
wo�æ, elokwencjê. Pewnej bariery
nie mo¿na przekroczyæ i to nie po-
zwala w pe³ni oceniæ = doceniæ zdol-
no�ci wybitnych.
G³os II: Trudno jednoznacznie na

to pytanie odpowiedzieæ. Nowa ma-
tura jest po prostu inna. Wymaga od
ucznia nie tylko wiedzy, ale przede
wszystkim umiejêtno�ci (logicznego
my�lenia, ³¹czenia faktów, czytania
ze zrozumieniem i innych).

G³os III: Trudno w tej chwili na
to pytanie odpowiedzieæ z pe³nym
przekonaniem. Na pewno czê�æ ust-
na tego egzaminu jest lepsza od ust-
nego egzaminu dojrza³o�ci z przesz³o-
�ci. Daje uczniowi mo¿liwo�æ zapre-
zentowania swoich zainteresowañ,
umiejêtno�ci i wiedzy. Dotyczy to
zarówno prezentacji z jêzyka pol-
skiego, jak i egzaminu z jêzyków
obcych. Nale¿a³oby jednak zadbaæ o
to, aby uczniowie nie mogli wybie-
raæ tego samego tematu do prezen-

tacji z jêzyka polskiego.
Uczeñ: Moim zdaniem tak. Nowa

matura sprawdza nasz¹ zdolno�æ lo-
gicznego my�lenia Pomaga nam rów-
nie¿ sprawdziæ poziom naszej wiedzy.
Z drugiej strony jednak jest du¿o
wiêkszym stresem dla maturzystów
ni¿ stara.
Rodzice:My chyba najbardziej bo-

imy siê tej zmiany.Chocia¿ tak du¿o
powiedziano na ten temat, mamy
mieszane uczucia.Woleliby�my ma-
turê na starych zasadach, pewnie
nie by³oby a¿ tyle stresu.

Podobno Nowa Matura nie
sprawdza wiedzy uczniów.
Postawiono bardziej na for-
mê ni¿ na tre�æ. Ile jest w
tym prawdy?

Nauczyciele
G³os I: Takie odczucia mam, gdy

my�lê o prezentacji z jêzyka polskie-
go. Bo có¿ to za sprawdzian wiado-
mo�ci i umiejêtno�ci, gdy przy-
chodz¹ na egzamin z gotowcem, nad
którym mog¹ pracowaæ kilka mie-
siêcy i korzystaæ z sugestii nauczy-
ciela. W pozosta³ych przypadkach
matura jest sprawdzeniem umiejêt-
no�ci, ale te bior¹ swój pocz¹tek z
wiedzy. Na jêzykach obcych musz¹
posiadaæ gotowo�æ prowadzenia roz-
mów sterowanych, tj. otrzymuj¹
pewne polecenia, ale sposób komu-
nikowania w pe³ni zale¿y od ucznia.
Uczeñ ma pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e po-
winien opanowaæ podstawowe struk-
tury gramatyczne aktywnie i jak
najwiêcej s³ownictwa. Wybieraj¹c
poziom rozszerzony, nie mo¿e opie-
raæ siê wy³¹cznie na strukturach
podstawowych musi zaj¹æ siê fraze-
ologi¹, synonimami, przys³owiami,
itp. My�l o nowej maturze wymog³a

na nauczycielach zmianê w podej�ciu
do nauczania j. obcego. Nawet je�li
pope³niasz b³êdy, mo¿esz byæ komu-
nikatywny.

G³os II: Co� w tym jest. Prze-
strzeganie wszystkich procedur do
tej pory �ni mi siê po nocach. Nato-
miast na ma³o po�wiêca siê uwagi
samemu uczniowi. Ma on w czasie
pisemnej matury ma tak ma³o cza-
su do dyspozycji i tak du¿o zadañ do
wykonania (zazwyczaj o du¿ym stop-
niu trudno�ci), ¿e nie ma czasu na
my�lenie. Zastrze¿enia budzi strona
organizacyjna.

Dyrektorzy musieli spêdzaæ w
szkole prawie ca³¹ dobê. Od 4 w nocy
czekali w szkole na arkusze egzami-
nacyjne, przez ca³y dzieñ musieli byæ
do dyspozycji zdaj¹cych i troszczyæ
siê o zachowanie procedur, na bie-
¿¹co reagowaæ na to, co siê dzieje w
szkole i ca³y czas � od 18 kwietnia
do 30 maja byli za wszystko odpo-
wiedzialni. Trzeba przypomnieæ, ¿e
równolegle do egzaminu maturalne-
go toczy siê bie¿¹ce ¿ycie szko³y.

G³os III: Du¿a rozbudowana pro-
cedura egzaminacyjna z pewno�ci¹
jest dodatkowym obci¹¿eniem dla
uczniów jak i cz³onków Zespo³ów
Nadzoruj¹cych. W szczegó³ach egza-
minacyjnych gubi siê sens egzaminu.
Uczeñ: Muszê siê z tym czê�cio-

wo zgodziæ. Za bardzo du¿ymi wyma-
ganiami kryj¹ siê dosyæ bezsensow-
ne pytania, które w ¿aden sposób
nie sprawdzaj¹ naszej wiedzy.
Rodzice:Kiedy w³adze szkolne za-

poznawa³y nas z wszelkimi przepi-
sami obowi¹zuj¹cymi na tej matu-
rze, to krêci³o siê w g³owie.Zapamiê-
taæ te wszystkie wymogi to ju¿ wiel-
ka sztuka.W ka¿dym razie dla nas
jest to bardzo skomplikowane.

NowaMatura stanowiwyzwaniedlawszyst-
kich; dla uczniów, nauczycieli i w³adz o�wiato-
wych.Mówi siê oniej oddawna.Nie znamy jesz-
cze wyników, ale mamy pierwsze refleksje.Co
mówi¹nauczyciele, uczniowie, rodzice oNowej
MaturzewLiceumOgólnokszta³c¹cym im.Ko-
misji Edukacji NarodowejwDynowie?

(ci¹g dalszy na str. 14)
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Rozci¹g³o�æ w czasie,
schematyczno�æ i szablono-
wo�æ Nowej Matury � to naj-
czêstsze zarzuty. Na co jesz-
cze mo¿na siê poskar¿yæ?

Nauczyciele:
G³os I:S¹dzê, ¿e rozci¹g³o�æ w cza-

sie mo¿e byæ tylko zalet¹. Jak zdawaæ
egzaminy dzieñ po dniu? Od schema-
tyczno�ci �my�lê � w³a�nie uciekli�my.
Nauczycielom le¿y na sercu to wszyst-
ko, co poprzedzamaturê, np.ma³a liczba
godzin przeznaczona na dany przed-
miot � i co za tym idzie � brak mo¿li-
wo�ci uporania siê z zawi³¹ niekiedy
materi¹ poszczególnych zagadnieñ. Nie
ma pewno�ci, ¿e uda³o nam siê poru-
szyæwszelkie zagadnienia, których zna-
jomo�æ mo¿e siê okazaæ niezbêdna na
maturze. S¹ wprawdzie katalogi tema-
tów, jednak sformu³owano je zbyt ogól-
nie. Przygotowanie materia³ów, umo¿-
liwiaj¹cych nabycie owych tak przydat-
nych umiejêtno�ci, jest czasoch³onne (a
co z mitem o 18-godzinnym etacie?).
Wiêksz¹ bol¹czk¹ jest brak �rodków fi-
nansowych. O zakupie dodatkowych
podrêczników, zbiorów zadañ, s³owni-
ków czy repetytoriów pewna czê�æ
uczniów mo¿e tylko pomarzyæ.Uciecz-
ka przed interesownym i bezinteresow-
nym czytaniem, niesprecyzowane zain-
teresowanie przedmiotem... te zjawiska
mog¹ daæ o sobie znaæ.
G³os II: Najbardziej uci¹¿liwe jest

czekanie nawyniki i bardzo d³ugi okres
po�wiêconyna zdawaniematury pisem-
nej. Uci¹¿liwa jest dezorganizacja ¿ycia
szko³y, ci¹g³e zastêpstwa oraz fakt, ¿e
m³odsi uczniowie podczas Nowej Ma-
tury trac¹ bardzo du¿o lekcji, których
nie da siê nadrobiæ. Przez 3 lata na-
zbiera siê ka¿demu uczniowi 4 i pó³
miesi¹ca strat z tego tytu³u. S¹ to stra-
ty bardzo du¿e i co� z tym trzeba zro-
biæ. Uci¹¿liwy jest sposób dystrybucji
arkuszy egzaminacyjnych i koniecznie
nale¿y to zmieniæ. Lekarstwem by³aby
Matura po zakoñczeniu roku szkolne-
go, przeprowadzona przez OKE, skoro
jest to egzamin zewnêtrzny.
Szablonowo�æ � tak � jest szczegól-

nie dokuczliwa z jêzyka polskiego i pew-
nie z pozosta³ych przedmiotów huma-
nistycznych. Du¿o na ten tematmówi¹
autorzy podrêczników oraz autorytety
polonistyczne. Nie da siê przecie¿ ana-
lizowaæ np. tekstu poetyckiego wed³ug
z góry ustalonego schematu. A gdzie
odbiór indywidualny, samodzielno�æ

my�lenia i wnioskowania, których prze-
cie¿ uczymy podczas lekcji?
G³os III:Na dezorganizacjê pracy w

szkole, ilo�ci przeznaczonych godzin w
komisjach egzaminacyjnych zw³aszcza
podczas egzaminów ustnych, na przed-
miotowe traktowanie zarówno uczniów
jak i nauczycieli.
Uczeñ: Przede wszystkim na ów

s³awny �klucz odpowiedzi�.Nikt poza
uk³adaj¹cymi pytania nie zna go. Czê-
sto prawid³owych odpowiedzi jest kil-
ka, a �klucz�uznaje tylko jedn¹.To do�æ
denerwuj¹ce.
Rodzice: Przede wszystkim na zbyt

d³ugie oczekiwanie na wyniki.Terminy
og³aszania wyników i sk³adania podañ
na studia rozmijaj¹ siê, a to oznacza,
¿e dokumenty sk³ada siê trochê �w
ciemno�.Wszêdzie trzeba wp³acaæ wpi-
sowe, a odzyskanie tej kwoty w razie
niepowodzenia jest niemo¿liwe.

Matura nie jest prze-
pustk¹ na studia. Uczelnie
borykaj¹ siê ze swoimi pro-
blemami, nie s¹ w stanie
przyj¹æ wszystkich chêt-
nych, a zatem organizuj¹ ko-
lejne egzaminy. M³odzie¿
czuje siê oszukana. Mówi
te¿, ¿e matury nie powinno
byæ w ogóle, bo niczemu ona
nie s³u¿y. Czymatura jest po-
trzebna?

Nauczyciele
G³os I: Jest. Je�li nie mam przed

sob¹ do pokonania pewnej bariery, to
po co siê staraæ? Nie nawszystkich kie-
runkach studiów organizowane s¹ eg-
zaminy. Szko³a �redniama podci¹gn¹æ
ucznia do pewnego poziomu. Bez �kija
i marchewki� nie by³oby to mo¿liwe. W
ka¿dym razie nie dla wiêkszo�ci Dzia-
³a to motywuj¹co tak¿e na nauczycieli.
G³os II:Matura nie jest potrzebna,

skoro nie jest przepustk¹ na studia. A
je¿eli ma ni¹ byæ, to niech to bêdzie
egzamin przeprowadzony wspólnie z
wy¿szymi uczelniami. W �wietle tego
co siê dzieje aktualnie, uczniowie maj¹
prawo czuæ siê oszukani. Tym bardziej,
¿e senaty wy¿szych uczelni ustalaj¹
nierealne zasady przyjêæ i terminy sk³a-
dania dokumentów, jakby nie zna³y
zasad przeprowadzania Nowej Matu-
ry. Wszyscy siê denerwujemy.
G³os III: My�lê, ¿e odpowiedzi¹ na

to pytanie bêd¹ wyniki tegorocznych
matur oraz faktyczne stanowisko uczel-
ni w tej sprawie.

Uczeñ: Uwa¿am ¿e jest.Bez niej
uczelnie mia³yby problem z wyborem
w³a�ciwych kandydatów. Poza tym eg-
zamin jest wa¿ny dla nas samych, po-
zwala nam stwierdziæ, co umiemy, a
czego powinni�my siê jeszcze nauczyæ.
Rodzice: Przyzwyczaili�my siê do

tego, ¿e szko³a �rednia koñczy siê ma-
tur¹. Sami te¿ j¹ kiedy� zdawali�my.
W naszym przekonaniu jest to nadal
jaki� wa¿ny próg, etap w ¿yciu naszych
dzieci. Mimo stresu, niepewno�ci, zbyt
d³ugiego oczekiwania, egzaminymatu-
ralne powinny siê odbywaæ.

Jak przebieg³a Nowa Ma-
turawLiceumOgólnokszta³-
c¹cym w Dynowie?

Nauczyciele
G³os I: Egzaminy ustne z jêzyka oj-

czystego i jêzyków obcych przebieg³y
spokojnie, by³y wypowiedzi zaskakuj¹-
ce nas mile, mniej mile, jak te¿ wyniki
spodziewane. O egzaminach pisemnych
wiadomo, ¿e uczniowie ocenili je jako
trudne, a niektóre jako bardzo trudne.
Pracowali samodzielnie, przekonywali-
�my ich, ¿e niewarto odpisywaæ.Czynas
pos³uchali, oka¿e siê. A wyniki mog¹
okazaæ siê jedn¹wielk¹ niespodziank¹.
G³os II:Matura w Liceum Dynow-

skim przebiega³a jak zawsze spokoj-
nie, jednak wszyscy byli�my podekscy-
towani. Przecie¿ przecieramy szlak dla
potomnych. Wypada równie¿ odnoto-
waæ, ¿e po raz pierwszy w pracach Ko-
misji Egzaminacyjnych iNadzoruj¹cych
uczestniczyli nauczyciele z innych szkó³.
Trzeba przyznaæ, ¿e bardzo dobrze nam
siê razem pracowa³o.
G³os III: Spokojnie.Uczniowie zosta-

li zapoznani z procedurami organiza-
cyjnymi, odbyli wiele spotkañ z dyrek-
torem po�wiêconychmaturze, mieli te¿
mo¿liwo�æ uczêszczania na dodatkowe
lekcje z wybranych do matury przed-
miotów.
Uczeñ: Jestem zdania,¿e spraw-

nie.Zadbano o porz¹dek i zapewniono
ka¿demu maturzy�cie optymalne wa-
runki pracy.

Rodzice: Z relacji naszych dzieci
wynika ¿e spokojnie, bez zaskakuj¹cych
zdarzeñ. Nie da³o siê jedynie przewi-
dzieæ pytañ, wiêc niektóre z nich by³y
niespodziank¹ dla pisz¹cych. Nie spo-
dziewano siê a¿ takiego stopnia trud-
no�ci na poziomie podstawowym. Szcze-
gólnie pracoch³onne by³y zadania z
matematyki

Opracowanie:
EwaHadam
LOwDynowie

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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Pomys³ na zorganizowanie zajêæ w
ramach Szkolnego Kó³ka Europejskie-
go zrodzi³ siê we wrze�niu 2004 roku.
Spotka³ siê on z du¿y zainteresowaniem
ze strony uczniów i na spotkanie orga-
nizacyjne przyby³o ok. 30 osób z klas V-
VI SP oraz I-III gimnazjum. Na spo-
tkaniu tym podzielono uczestni-
ków na grupy, a pierwszym za-
daniem by³o wybranie nazwy dla
swojej grupy oraz dla ca³ego kó³-
ka. Pad³y ró¿ne propozycje, a
zwyciê¿y³a: EUROM£ODZIE¯.
Na zajêciach poznawano cie-

kawostki z ró¿nych krajówUEdotycz¹ce
kultury, szkolnictwa, kulinariów, trady-
cji i �wi¹t. Grupy rywalizowa³y miêdzy
sob¹ rozwi¹zuj¹c zadania dotycz¹ce
bie¿¹cej tematyki. Walka by³a zaciêta,
ale �wiadomo�æ konkurencji sprawia-
³a, ¿e starano siê zapamiêtywaæ jak
najwiêcej informacji, aby tylko wypa�æ
lepiej. By³o weso³o, gwarno i ci¹gle bra-
kowa³o czasu.
W grudniu zorganizowano koncert

bo¿onarodzeniowy �Kolêdy bez granic�.
Koncert ten zabrzmia³ dwukrotnie: pod-
czas Wigilii dla Samotnych, która od-
by³a siê w naszej szkole 21 grudnia
2004 roku, natomiast spo³eczno�æ
uczniowska us³ysza³a go dzieñ pó�niej.
W scenariuszu znalaz³y siê wiersze,
piosenki, kolêdy i opisy zwyczajów pol-
skich i krajów anglo- i niemieckojêzycz-
nych. Duch Bo¿ego Narodzenia przyby³
wraz z choink¹, �w. Miko³ajem, sann¹,
�niegiem i serdecznymi ¿yczeniami.
W marcu rozpoczêto przygotowania

do obchodów Dnia Europejskiego, któ-
re zaplanowano na 6 maja 2005 roku.
Pani Dyrektor Gra¿yna Spryszak, jak
zwykle otwarta na wszystkie inicjaty-
wy, objê³a patronat nad tym przedsiê-
wziêciem. Mia³a byæ to pierwsza w na-
szej szkole tak du¿a uroczysto�æ po-
�wiêcona pomys³odawcy powstania
Wspólnoty Pañstw Europejskich Rober-
towi Schumanowi, strukturom oraz
wybranym pañstwom UE. W przygoto-
wania zostali w³¹czeni wszyscy nauczy-
ciele i uczniowie naszej szko³y. Wycho-
wawcom chcemy podziêkowaæ za zaan-
ga¿owanie siê w przygotowanie swojej
klasy do konkursów.

Na nasz¹ uroczysto�æ zaproszenie
przyjêli: Wójt Gminy Dynów Adam
Chrobak, Radny Rady Powiatu Alek-
sander Stochmal, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Tadeusz Pa�dziorny, Pani So³-
tys Wsi £ubno Ma³gorzata Sieñko oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.
Wytypowane trójki z klas IV-VI i I-

III gimnazjum przygotowywa³y siê do
Euroquizu opracowuj¹c ok. 60 pytañ do-

tycz¹cych UE. By³y one nie-
jednokrotnie bardzo szcze-
gó³owe i trudne, ale zosta-
li�my w dniu obchodów za-
skoczeni wrêcz perfekcyj-
nym opanowaniem mate-
ria³u. W pierwszej czê�ci ry-
walizowali uczniowie ze
szko³y podstawowej. Po
wyrównanej walce i dogryw-
ce zwyciê¿y³a klasa VI. W
drugiej czê�ci Euroquizu
swoj¹ wiedz¹ popisywali
siê gimnazjali�ci. Równie¿
w tej grupie wiekowej try-
umfatorzy, czyli klasa I
gimnazjum, zostali wy³onie-
ni w czasie dogrywki.
Na obchody Dnia Euro-

pejskiego klasy IV-VI SP
oraz klasy gimnazjalne
przygotowa³y
tak¿e prezentacje wylo-

sowanych pañstw. Jury oce-
nia³o klasy w nastêpuj¹cych
konkurencjach: wystrój kla-
sopracowni, 10-minutowa
prezentacja pañstwa na
sali gimnastycznej oraz
wykonanie wybranego tañca europej-
skiego. Na rozpoczêcie obchodów o godz.
1000 zabrzmia³ hymn Polski, a nastêp-
nie hymn Unii Europejskiej �Oda do
rado�ci�.
Ogl¹daj¹c prezentacje mogli�my siê

�spotkaæ� miêdzy innymi z Królow¹
Angielsk¹, Jamesem Bondem, Arnol-
dem Schwarzenegerem, Sherlockiem
Holmesem, Coco Chanel i jej modelka-
mi, skosztowaæ torcika wiedeñskiego,

ryby po grecku oraz pos³uchaæ piosenek
w jêzyku niemieckim i angielskim. By³o
wiêc co� dla duszy i dla cia³a. Na za-
koñczenie zaprezentowano tañce takie
jak walc wiedeñski i angielski oraz ta-
niec Zorby.

Po ocenieniu wszystkich konkuren-
cji jury wyda³o nastêpuj¹cy werdykt: I
miejsce � kl. IV, II miejsce � kl. II gim.,
III miejsce � kl. V.

Zespó³ Szkó³ Nr 3 w £ubnie

Nie zapomniano te¿ i o najm³od-
szych. Szansê na nagrody mia³y dzieci
z oddzia³u �0� oraz z klas I-III SP, któ-
re wziê³y udzia³ w konkursie plastycz-
nym pod has³em �Jak wyobra¿am so-
bie kraj Unii Europejskiej�. W tym
konkursie I miejsce zajê³a uczennica kl.
III Iwona Kolano.

Punktem kulminacyjnym obchodów
by³o wrêczenie nagród zarówno indywi-
dualnych jak i dla klas. W tym miej-
scu pragniemy podziêkowaæ Radzie
Rodziców za hojne wsparcie finansowe,
które umo¿liwi³o przygotowanie wystro-
ju sali gimnastycznej oraz zakup na-
gród.

Mamy nadziejê, ¿e i w przysz³ym
roku Szkolne Ko³o Europejskie bêdzie
równie¿ tak aktywnie dzia³aæ, a zapa-
³u nie zabraknie do realizacji nowych
pomys³ów.

DianaWasylowska-Kilon
Monika Zieliñska
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Zanim dzieci i m³odzie¿ wyrosn¹
z odruchowego dzielenia swo-
jego ¿ycia na rok szkolny i

wakacje, maj¹ przywilej cieszyæ siê
beztrosk¹ przez dwa, a studenci
przez trzy miesi¹ce. Doro�li czasem
im tego zazdroszcz¹, zw³aszcza, je-

Np. to, ¿e im wiêcej poczynañ i
przedsiêwziêæ podejmiesz, tym wiê-
cej bêdziesz mia³ czasu, tym wolniej
bêdzie ucieka³. To aktywno�æ, a nie
kusz¹ce nic-nie-robienie, pozwoli Ci
wydusiæ z okresu wakacji jak najwiê-
cej okazji. Lepiej jest wstawaæ wcze-
�niej (sic!) ni¿ zazwyczaj, zamiast
spaæ do po³udnia. Korzystniej jest
byæ bardziej ni¿ zwykle punktual-
nym, nawet je�li chodzi o rozpoczê-
cie ulubionej rozrywki. Z czasem jest
jednak równie¿ tak, jak z piaskiem:
chcesz go mocno trzymaæ i zaciskasz

kie� i je zg³êbiæ? Cz³owiek bez pasji,
do których powraca z rado�ci¹ w wol-
nym czasie, nie ¿yje. Wegetuje.
5. Twórczo�æ. Cz³owiek tworzy.

Ka¿dy cz³owiek. Je�li nie �piewa jak
Bono z U2 czy nie pisze jak G.G. Ma-
rquez, mo¿e umie z chwastów za do-
mem wyczarowaæ ogród, z kanciapy
� przytulny pokój, a z krewnych -
rodzinê? Nie uciekaj te¿ przedwcze-
�nie od twórczo�ci przez du¿e T.
Napisz wiersz czy piosenkê. Nama-
luj prosty pejza¿. Zrób co� autorskie-
go. Zw³aszcza, je�li takich rzeczy

�li nie ma szans na urlop w lipcu czy
sierpniu�
Sêk w tym, ¿e nie wszystkie po-

ciechy umiej¹ wykorzystaæ czas wa-
kacji. Je¿eli wypadnie im w udziale
pomagaæ rodzicom od rana do wie-
czora � dylematów nie maj¹ i po ci-
chutku marz¹ o górach lub morzu.
Gorzej z tymi, które maj¹ czas i mo¿-
liwo�ci oraz� totalny brak pomy-
s³ów. Po tygodniu ju¿ siê nudz¹, a
pod koniec lipca nie mieliby nic prze-
ciwko temu, by zasi¹�æ ponownie w
szkolnej ³awie. O brzd¹ce powinni
zadbaæ rodzice i zafundowaæ im ja-
kie� atrakcje. Choæby skromne i
symboliczne, ale jednoznacznie ko-
jarz¹ce siê z wakacjami. A ci nieco
starsi, w trakcie têsknego wyczeki-
wania na ostatni dzwonek, powinni
przez chwilê pomy�leæ bardziej per-
spektywicznie i refleksyjnie. Dwa
miesi¹ce wolnego od szko³y nie ozna-
cza wolnego od my�lenia i inwesto-
wania w siebie! Proponujê zatem
gar�æ drogowskazów, które pomog¹
nie tylko przetrwaæ wakacje, ale i
dobrze je wykorzystaæ.
1. Planowanie. Na przygodê i

mi³o�æ siê nie czeka! Trzeba im po-
móc. Na pewno nie stanie siê w wa-
kacje nic interesuj¹cego, je�li bê-
dziesz siedzia³ w domu i patrzy³ przez
okno. Liczy³, ¿e co� podzieje siê samo.
Kto w koñcu ma kierowaæ Twoim
¿yciem? Los? Fatum? Nie musi wca-
le chodziæ o wylot na Hawaje czy do
Nowej Zelandii. Wystarczy, ¿e posta-
nowisz sobie wej�æ na okoliczn¹ gór-
kê, na której nigdy nie by³e�. Albo
odwiedzisz wreszcie kole¿ankê. Zrób
co�, na co w roku szkolnym nie znaj-
dujesz czasu. Teraz go masz.
2. Czas. Skoro mowa o czasie,

to trzeba pamiêtaæ o kilku paradok-
salnych zasadach z nim zwi¹zanych.

w gar�ci � przecieka przez palce; trzy-
masz go na otwartej d³oni � le¿y spo-
kojnie i go nie ubywa. Innymi s³o-
wy, w wakacje dobrze jest byæ ak-
tywnym, ale powinna te¿ znale�æ siê
chwila na spokój i zadumê. Zw³asz-
cza, je�li okres przedwakacyjny by³
zabiegany i nerwowy.
3. Dyscyplina. S³owo wydawa-

³oby siê nie na miejscu, prawda? Nic
bardziej mylnego. Chodzi o samody-
scyplinê, z której nikt nigdy nie mo¿e
byæ zwolniony. Bez konsekwencji w
postêpowaniu, nie tylko nie uda Ci
siê zrealizowaæ tego, co sobie zapla-
nowa³e�. Bêdzie wzrasta³o w Tobie
poczcie niespe³nienia i pretensji (do
wszystkiego i wszystkich z wyj¹t-
kiem siebie). Bêdziesz coraz bardziej
znudzony i zniechêcony. Tak, tak! To
wszystko bierze siê z braku stanow-
czo�ci wobec samego siebie! Cz³o-
wiek jest cz³owiekiem tylko wów-
czas, je�li stale siê rozwija. Je�li
wymaga od siebie. Je�li stale sam
sobie podnosi poprzeczkê. Dotyczy to
tym bardziej wakacji, kiedy nie czu-
jesz na sobie wzroku rodziców, na-
uczycieli i wychowawców. To trud-
niejszy sprawdzian ni¿ niejedna kla-
sówka. Co sob¹ reprezentujesz? Nie
od �wiêta. W zwyk³y, lipcowy dzieñ.
4. Hobby. W pewnym sensie,

musisz siê czym� interesowaæ. W
przeciwnym razie bêdziesz kukie³k¹,
dryfuj¹c¹ bez³adnie pomiêdzy nurta-
mi mód, trendów, wp³ywów, ideolo-
gii. Na ogó³ p³ytkich, ale zdradliwych
i niebezpiecznych. Znaj siê na czym�!
Mo¿e warto by siê w te wakacje na-
uczyæ w koñcu gotowaæ? Poekspery-
mentowaæ z zio³ami czy patelni¹?
Mo¿e samodzielnie zmajstrowaæ swo-
je wymarzone biurko? Mo¿e nauczyæ
siê pisaæ witryny w php? Mo¿e posta-
wiæ na pó³ce czyje� �Dzie³a wszyst-

nigdy dotychczas nie robi³e�. Spró-
buj. �wiat nabierze dla Ciebie kolo-
rów.
6. Kultura. Przewija siê w tym,

co napisa³em powy¿ej. Rozwój cz³o-
wieka wi¹¿e siê nierozerwalnie z
rozwojem kulturalnym. A ten nie
przyjdzie bez siêgniêcia po ksi¹¿kê,
bez wyrabiania w³asnego zdania, bez
inwestycji we w³asne wykszta³cenie
i rozeznanie kulturalne. Nie oszu-
kuj siê: ¿adna anarchia, zblazowa-
nie i wyzwolenie nie usprawiedli-
wiaj¹ ignorancji! To fajnie, ¿e odró¿-
niasz Zetkê od RMF-u, ale je�li do
tego odró¿nisz Mozarta od Chopina,
impresjonistów od Salvadora Dali i
Szekspira od Baczyñskiego, Twoje
notowania wzrosn¹. Wakacje s¹ do-
skona³¹ okazj¹, by popracowaæ odro-
binê w tym kierunku.
7. Szaleñstwo. To, co dla nie-

których wydaje siê najwa¿niejsze na
wakacjach, proponujê na szarym
koñcu i w ilo�ciach aptekarskich.
Czyli szczyptê szaleñstwa. Nie kon-
tener. Podpalanie szko³y w ramach
wendety za kiepskie �wiadectwo nie
jest dobrym pomys³em. Generalnie
chodzi o to, by fundowaæ sobie rze-
czy niecodzienne, zaskakuj¹ce, tro-
chê wbrew sobie. Po to, by wyrwaæ
siê z gnu�no�ci i malkontenctwa.
Bardziej szalone wakacje mo¿na nie-
kiedy mieæ u babci na wsi ni¿ na kur-
sie spadochronowym. Je�li przeko-
nasz siê do kroków w nieznane, nuda
nigdy Ciê nie dopadnie.

Có¿� Zgadzaæ siê z powy¿szymi
dumkami nie trzeba, aczkolwiek
gwarantujê, ¿e dzia³aj¹. Wypada mi
wiêc ¿yczyæ wszystkim� udanych
wakacji!

ks. Krzysztof Rzepka
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Tak, tak, nie mówiê po szwedz-
ku... Ten zwrot �wyku³am� jed-
nak niedawno na pamiêæ...

Ponoæ z rodzin¹ to najlepiej siê wy-
chodzi na zdjêciu, ale ja w³a�nie dziêki
rodzinie zobaczy³am �kawa³ek �wiata�...
Moja m³odsza siostraMa³gosia od pra-
wie dwóch lat mieszka i pracuje jako
lekarza rodzinny wHärnösand, ok. 20
tys. miejscowo�ci mniej wiêcej �w po³o-
wie� Szwecji, 450 km na pó³noc od
Sztokholmu. Skorzysta³am z rodzinne-
go zaproszenia i spêdzi³am tydzieñ w
Skandynawii na prze³omie maja i
czerwca tego roku.
Ju¿ podró¿ samolotem zKatowic do

Sztokholmu by³a ekscytuj¹ca (moje
dotychczasowe �samolotowe� do�wiad-
czenia ogranicza³y siê do lotu z Rze-
szowa do Gdañska wiele lat temu i
pamiêtam jedynie, ¿e niemi³osiernie
trzês³o...). Potem �zwiedzenie� lotniska
i 6 godzinna podró¿ komfortowym au-
tokarem na pó³noc autostrad¹miejsca-
mi wykut¹ w ska³ach... Ach, gdyby TA-
KIE DROGI by³y u nas, to moje dojaz-
dy do pracy do Rzeszowa by³yby z pew-
no�ci¹ du¿o mniej mêcz¹ce...
Härnösand � miasteczko, do które-

go los rzuci³moj¹ siostrê � jest naprawdê

przepiêkne. Po³o¿one czê�ciowo na l¹-
dzie, czê�ciowo nawyspie, w�ród lasów,
ska³, a przede wszystkim NAD MO-
RZEM (widzia³am je nawet z okna po-
koju...).Niewysokie (najwy¿szybudynek
wmie�cie, to 3 piêtrowy blok;-)), koloro-
we domy i domeczki, przed prawie ka¿-
dymdumnie powiewaj¹ca szwedzka fla-
ga, zadbane ogródki, wspania³a biblio-
teka, zabytki (historiamiasta siêgaXVI
wieku), kolorowe szko³y i przedszkola

(dzieci Ma³gosi za
nic nie chcia³yby
wróciæ do polskich
szkó³, no có¿... luz,
bezstresowe wy-
chowanie, niewiel-
kie wymagania,
nauka przez zaba-
wê...mo¿na dysku-
towaæna temat po-
ziomu, ale na pew-
no nauka jest dla
dzieciaków przy-
jemniejsza), piêk-
nemosty (ponoæ w

zimie znacznie mniej �u¿ywane�, z wy-
spy na l¹d przechodzi siê wtedy po za-
marzniêtym morzu;-)), mnóstwo ziele-
ni...
Wygodna �szeregówka�, w której

mieszka siostra, z jednej strony mo-
rze..., a drugiej górka z wyci¹giem nar-
ciarskim... Pralnia, �wietlica z saun¹
(oczywi�cie skorzysta³am;-))... przed-
szkole widoczne z okna, do szko³y nie-
d³uga droga przez las... Rowery, moto-

rynki, samochodziki stoj¹ce spokojnie
przed domami... Nikt nawet nie my�li,
¿e nale¿a³oby je przypi¹æ, schowaæ...
No i uderzaj¹cy spokój, brak po�pie-

chu, ma³o ludzi (Szwecja to bardzo s³a-
bo zaludniony kraj, nie odczuwa siê tego
w Sztokholmie i innych du¿ych mia-
stach, ale im dalej na pó³noc, tymwiêk-
sze �wyludnienie�... lasy, ska³y, dom...
lasy, lasy... dom... ska³y, lasy...) I TYL-
KO TEN DZIWNY JÊZYK... Jag kan
inte prata svenska... Siostrzenica (dzie-
ci mówi¹ ju¿ biegle po szwedzku) na-

(ci¹g dalszy na str. 18)
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uczy³a mnie tego zwrotu, ¿ebymmog³a
siê �popisaæ�, gdyby jaki� Szwed zaga-
da³ do mnie na ulicy, w autobusie, czy
w samolocie...
Sundsvall � s¹siednie wiêksze (ok.

60 tys.) miasto � równie piêkne, rów-
nie czyste, równie ciekawie po³o¿one,
mo¿e tylko ludzi trochê wiêcej na uli-
cach?Doko�cio³awSundsvall zje¿d¿aj¹
na katolickie msze (odprawiane NIE-
STETY po szwedzku przez ksiêdza
Hindusa)wierni z ca³ej okolicy (wSzwe-
cji jest niewielu katolików). Mia³am
okazjê uczestniczyæ w I Komunii �w.,
któr¹ przyjmowa³a te¿ córeczka znajo-
mych mojej siostry. Przystêpowa³y do
niej dzieci w ró¿nymwieku (nawet kil-
kunastoletnie), ró¿nego koloru skóry i
bardzo ró¿nie ubrane (od uroczystych
bia³ych sukieneczek po d¿insy i koszul-
ki w kratê).. Piêkna oprawamuzyczna,
obyczaje �pierwszokomunijne� trochê
inne, ni¿ u nas... I TYLKOTENDZIW-
NY JÊZYK... Jag kan inte prata sven-
ska...
W przedostatni dzieñ mojego po-

bytu - wspania³a wycieczka na Höga
Kusten (High Coast, Hohe Kûsten) �
przepiêkne wybrze¿e Ba³tyku (ok. 30
km na pó³noc od Härnösand), wpisa-
ne w 2000 roku na listê UNESCO,
obok takich fenomenów natury, jak
Wielki Kanion, czyWyspy Galapagos...
Widoki � nie do opisania (zdjêcia nie
s¹ w stanie oddaæ tego piêkna!!!),
dzika przyroda, �dziwna� ro�linno�æ,
ska³y (szlak wytyczony na nich nie-
bieskimi kropkami), urwiste brzegi,
wyspy w oddali i ca³kiem blisko, pik-

(ciąg dalszy ze str. 17) nik na ska³ach w�ród porostów... Kil-
ka godzin wêdrówki i ANI JEDNE-
GO napotkanego turysty.... Niesamo-
wite... Wystarczy przypomnieæ sobie
choæby Zakopane w sezonie...;-))
Powrót przez Högakustenbron �

wisz¹cy most o d³ugo�ci 1800 metrów
(naprawdê robiwra¿enie!!!), nieustaj¹ce
zachwyty nad przyrod¹, widokami...
Nastêpnego dnia, a w³a�ciwie na-

stêpnej nocy, ponownie 6 godzinna
podró¿ autokarem do Sztokholmu (z
nadziej¹, ¿e skoro to noc, to nie bêdê
musia³a za czêsto chwaliæ siê moim
�Jag kan inte prata svenska�...). 4
godziny do odlotu (powrót do kraju,
jako� tak wznio�le to brzmi, praw-
da...?), a tym samym 4 godziny czasu
na BARDZO POBIE¯NE niestety

zwiedzenie Sztokholmu (w³a�ciwie
�zwiedzenie� to naprawdê zbyt szum-
ne okre�lenie...). Poranny spacer po
mie�cie, budz¹cym siê dopiero do
¿ycia, z map¹ w jednej rêce, a walizk¹
(ca³e szczê�cie �na kó³kach�) w dru-
giej...(có¿, po zakupie ostatnich upo-
minkóww dworcowym sklepiku nie zo-
sta³o ju¿ koron na przechowalniê ba-
ga¿u, nie muszê chyba dodawaæ, ¿e
szwedzkie ceny najczê�ciej szokuj¹;-))).
Sztokholm to te¿ piêkne miasto, po-
³o¿one na licznych wyspach (nie liczy-
³am, po ilu mostach wêdrowa³am...),
mam nadziejê, ¿e jeszcze bêdzie oka-
zja naprawdê je �zwiedziæ�...
1,5 godzinny lot (�wiat �znad chmur�

naprawdêwygl¹dawspaniale...) i l¹do-
waniewKatowicach z postanowieniem,
¿e NAPEWNO JESZCZE TAMWRÓ-
CÊ...

RenataJurasiñska
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Pan Franciszek zwiedzi³ w swoim
¿yciu wiele ciekawych miejsc, co pra-
wie zawsze wi¹za³o siê z jego hobby �
wêdkarstwem. Podró¿owa³ du¿o po Pol-
sce, ale by³ równie¿ we W³oszech, Wa-
lii, Irlandii, Kanadzie, Norwegii, Szwe-
cji oraz Nowej Zelandii, sk¹d ma w³a-
�nie najpiêkniejsze wspomnienia.
W 1991 roku odbywa³y siê tam Mi-

strzostwa �wiata w Wêdkarstwie Mu-
chowym. Jego siedmioosobowa grupa
wyruszy³a na dwutygodniowy pobyt w
tym uroczym kraju. Po 36 godzinnym
locie wyl¹dowali na lotnisku. Wielkie
by³o ich zdziwienie, kiedy na odprawie
celnej zabrano mu wszystkie materia-
³y m. in. do robienia much, a pozosta³y
sprzêt i obuwie poddano dezynfekcji.
Jak siê pó�niej okaza³o, Nowa Zelan-
dia jest krajem o bardzo surowym pra-
wie. Nie wolno przewoziæ alkoholu, ¿ad-
nego jedzenia, w tym tak¿e owoców. W

ka¿dym b¹d� razie po odbyciu wszel-
kich formalno�ci, wsiad³ do podstawio-
nej awionetki, która mia³a dostarczyæ
go do w³a�ciwego miejsca. Pogoda by³a
wy�mienita, wrêcz upalna. Wyspa, któ-
ra jest wulkanicznym tworem, urzek³a
go swoim krajobrazem. Piêkne zalesio-
ne tereny, niespotykana ro�linno�æ,
przecudne gejzery. Pan Franciszek do-
skonale pamiêta, ¿e za jego hotelem
znajdowa³y siê ogrodzone trzy ma³e
gejzery, które wyrzuca³y s³upy wody do
wysoko�ci nawet 15 m, co by³o napraw-
dê fantastycznym widokiem. Na ogól-
ne zwiedzanie niestety nie mia³ czasu,
gdy¿ przyjecha³ tamw innym celu. Ca³e
dnie spêdza³ w plenerze przygotowuj¹c
siê i trenuj¹c do zawodów, a do miasta
wyrusza³ tylko po zakupy. Istotn¹
rzecz¹, która go zaciekawi³a, to widok
przynajmniej jednego samochodu tere-
nowego i ma³ego samolotu przed pra-
wie ka¿dym domem, ale ju¿ nied³ugo
zrozumia³, ¿e nie ma innej rady na po-
konanie bardzo du¿ych odleg³o�ci miê-
dzy najbli¿szymi miejscowo�ciami.
Przekona³ siê o tym, poniewa¿ w pro-

mieniu oko³o 70 km od jego zakwate-
rowania nie by³o ¿ywej duszy. By³o kil-
ka rzeczy, które wydawa³y mu siê inte-
resuj¹ce, np. s³upy telegraficzne poobi-
jane blach¹, zabezpieczaj¹c¹ przed opo-
sami � zwierzêtami podobnymi do tchó-
rza, lubi¹cymi w³aziæ na s³upy i prze-
gryzaæ linie. Zwróci³ te¿ uwagê na pa-
procie � kszta³tem przypominaj¹ce pal-
my siêgaj¹ce wysoko�ci 3 m. Zaskoczy³
go równie¿ sposób warto�ciowania ko-
biet ca³kiem odwrotny ni¿ u nas. Tam
skala warto�ci kobiety ro�nie wraz z
wag¹. Oznacza to, ¿e kobieta jest doce-
niana, kiedy ma �du¿o� do pokazania.
W mie�cie Rotora, gdzie odby³a siê in-
auguracja i zakoñczenie imprezy, spo-
tka³ siê w³a�nie z kultur¹, obyczajami
i rodzimymi tañcami tego kraju.

Do dzi� mile wspomina spêdzone
tam chwile, mimo i¿ s³oñce spiek³o go
niemi³osiernie. W swej pamiêci prze-
chowuje piêkny krajobraz. Jednak naj-
wiêkszy skarb, jaki stamt¹d wywióz³,
to II miejsce dru¿ynowo � ich prawdzi-
wy sukces.

Polecam i zachêcam do zwiedzania!

Pobyt w Kamerunie to wielka przy-
goda, na spotkanie z któr¹ przeznaczy-
³em trzy miesi¹ce (15.IX � 15.XII.2004
r.) To co tam zobaczy³em i z czym siê
zetkn¹³em, przesz³o wszelkie moje wy-
obra¿enia i oczekiwania. Republika Ka-
merunu licz¹ca 12 mln mieszkañców ze
stolic¹ Youandee zalicza siê do najbar-
dziej gor¹cych pañstw po³o¿onych w tro-
piku. Wiêkszo�æ ludno�ci utrzymuje siê
z hodowli byd³a i handlu. Tê do niedaw-
na jeszcze koloniê francusk¹ zamiesz-
kuje wiele ludów i plemion, ró¿ni¹cych
siê od siebie zwyczajami i obrzêdami.
Cechuje ich wysoki przyrost naturalny,
ale zarazem du¿a �miertelno�æ w�ród
dzieci, g³ównie z powodu Aids. Je�li

dziecko prze¿yje, musi dbaæ o siebie od
najm³odszych lat (ju¿ czterolatki gotuj¹
tak¿e dla rodziców). Z powodu natural-
nej selekcji warto�æ kobiety w plemie-
niu szacuje siê na podstawie ilo�ci uro-
dzonych przez ni¹ dzieci.Wobec bezp³od-
nych stosowane s¹ nawet kary. Z moich
obserwacji wynika, ¿e Kameruñczycy
znajduj¹ swoje szczê�cie w tañcu, zaba-
wie, wolno�ci. Troska o jutro nie spêdza
im snu z powiek.Je�li nie �pi¹, to raczej
z powodu owadów, gryzoni /np.. szczu-
rów, które w �linie maj¹ �rodek znie-
czulaj¹cy i bezkarnie ¿eruj¹ na ciele cz³o-
wieka/ oraz gadów. Z trudem opanowuj¹
podstawowe zasady obowi¹zuj¹ce w bu-
downictwie, ale pêkaj¹ z dumy, gdy uda
siê im nauczyæ najprostszych czynno-
�ci,np. dokonywania pomiarów, ustala-
nia poziomu itd.
Odczuwa siê brak specjalistów w

dziedzinie rolnictwa, przemys³u i zarz¹-

dzania. Domyw niczym nie przypomina-
j¹ce domostw europejskich wyposa¿one
s¹ niezwykle skromnie. Posiadaniewiêk-
szej ilo�ci naczyñ czy choæby zastawy sto-
³owej �wiadczy o zamo¿no�ci rodziny.
Nie wszystkim dane jest uczêszczaæ

do szko³y, ale ci, którzy maj¹ tak¹ mo¿-
liwo�æ, chêtnie poznaj¹ tajniki francu-
skiego alfabetu.Niezwykle ekonomiczne
podej�cie maj¹ do wiê�niów, którzy sami
musz¹ siê wy¿ywiæ. St¹d w dzieñ wy-
chodz¹ do d¿ungli, aby znale�æ co� do
zjedzenia, ale zawsze wracaj¹, bo sto-
suje siê wobec nich rygorystyczne kary.
Tubylcy jedz¹ wszystko, co siê nadaje
do jedzenia � psy, koty, wê¿e, ale ¿ywi
ich g³ównie d¿ungla Mo¿na im pozaz-
dro�ciæ owoców! U nas takich nie ma, a
nawet gdy s¹, to smak ich nie ten.
Móg³bym snuæ moje opowie�ci jesz-

cze d³ugo.Wiem, ¿e obrazy te zachowam
na d³ugo w pamiêci.

�Mauritius zosta³ stworzony zanim
powsta³ Raj i pos³u¿y³ jako model jego
budowy�.Te s³owa, wypowiedziane przez
Marka Twaina, doskonale ukazuj¹ po-
wód, dla którego na tê wyspê przyje¿d¿a
tak wielu ludzi z ca³ego �wiata. Zagl¹d-
nêli tam tak¿e PañstwoAnna iMicha³
Ostafiñscy, z którymimia³am przyjem-
no�æ porozmawiaæ.
Mauritius tworzy czê�æ archipelagu

Maskarenów. Jest wysp¹ wulkaniczn¹
o powierzchni 1860 m2, któr¹ zamiesz-
kuje ponad milion ludzi ró¿nych kultur

� od Hindusów, Chiñczyków przez Afry-
kañczyków po Europejczyków. Poniewa¿
po³o¿ony jest miêdzy po³udniowym
zwrotnikiem a równikiem przez ca³y rok
oferuje wymarzony klimat. W najcie-
plejszym miesi¹cu � lutym, tempera-
tura nie przekracza 35oC, a w sierp-
niu, w pe³ni zimy, poziom rtêci w ter-
mometrze nigdy nie spada poni¿ej 20oC.
Niestety, w tropikalnym klimacie Mau-
ritiusa s³oñce zachodzi wcze�nie(miê-
dzy szóst¹ a siódm¹ wieczór), wiêc aby
w pe³ni skorzystaæ z dnia trzeba wstaæ
wcze�nie rano. A jest co robiæ!
Po pierwsze, Mauritius jest ideal-

nym miejscem na sporty wodne, np.
¿eglarstwo, windsurfing, czy nurkowa-
nie. Ta ostatnia propozycja dostarczy

pañstwu na pewno cudownych doznañ,
gdy¿ podwodny �wiat wyspy jest wprost
bajecznym ogrodem koralowym o po-
wierzchni 300 m2. Jednak, gdyby kto�
wola³ st¹paæ twardo po ziemi, nie musi
rezygnowaæ z tych widoków. Wyj�ciem
bowiem jest spacer pod wod¹! Po dru-
gie, koniecznie trzeba zobaczyæ florê
Mauritiusa, która jest jedn¹ z najbar-
dziej kolorowych i warto�ciowych na
�wiecie. Podziwiaæ ja mo¿na w ogrodzie
botanicznym Pamplemousses, w któ-
rym mo¿na zobaczyæ, np. kwitn¹c¹ raz
na cztery lata palmê królewsk¹, czy
ogromne nenufary. Sporo czasu tak¿e
zajmie przechadzka po bia³ych piaskach

(ci¹g dalszy na str. 22)
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pla¿, z których najd³u¿sza ma 12 km.
Wspomniane ju¿ wcze�niej narody,

¿yj¹ce razem na wyspie, przyczyni³y siê
do ogromnej ró¿norodno�ci kulturowej,
religijnej, architektonicznej, kulinarnej
a nawet krajobrazowej.Spaceruj¹c po
wyspie mo¿na trafiæ na plantacje her-
baty, morza trzciny cukrowej lub i�cie
angielskie trawniki. Zaskakuj¹ce jest
to, ¿e ludzie, mimo tak wielu ró¿nic w
wyznaniach, stylu ¿ycia, obyczajach,
¿yj¹ ze sob¹ jak bracia - stoj¹ ponad
rasowymi uprzedzeniami, w pokoju i
harmonii z natur¹.

Nie wiem jak Pañstwo, ale ja nie
mam w¹tpliwo�ci, ¿e Mauritius rzeczy-
wi�cie móg³by byæ rajem i choæ p. Osta-
fiñscy te¿ s¹ tego zdania, równie mile
wspominaj¹ wakacje nad Solin¹ � co
oczywi�cie pochwalamy.

W Kanadzie spêdzi³em a¿ rok � od
czerwca 1999 do tego samego miesi¹ca
2000r. Mieszka³em na obrze¿ach Ha-
milton � znajduj¹cego siê na po³udnio-
wym zachodzie od Toronto, krajowej
stolicy przemys³u hutniczego. Skutkiem
tego jest smog, który obejmuje ca³e
miasto i sprawia, ¿e w ogóle nie widaæ
gwiazd. Równocze�nie jest to port po-
³o¿ony nad malowniczym jeziorem On-
tario.

G³ówn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ tego
miejsca jest XIX-wieczny zamek, w któ-
rym obecnie mie�ci siê muzeum. Znacz-
nie wiêcej walorów posiada po³o¿one sto-
sunkowo niedaleko Toronto, do którego

Egzotyczny �wiat z lazurow¹ wod¹,
turkusowymi lagunami, niezwyk³ymi
rafami koralowymi, wielobarwnymi ry-
bami oraz l�ni¹co bia³ymi pla¿ami -
wymarzone miejsce dla wszystkich,
którzy pragn¹ k¹paæ siê, nurkowaæ,
uprawiaæ windsurfing, ¿eglarstwo lub
po prostu czytaæ, leniuchowaæ i odpo-
czywaæ � pytacie Pañstwo, gdzie jest
to mo¿liwe? Po�rodku Oceanu Indyj-
skiego na jednej z wysp archipelaguMa-
lediwów, który odwiedzi³y Pani Ma³go-
rzata Ko³t i Alicja Drelinkiewicz. Ar-
chipelag to ok. 1190 wysepek osadzo-
nych na 26 atolach koralowych naro-

s³ych na podmorskim ³añcuchu wulka-
nicznym, ci¹gn¹cym siê przez 820 km
kilometrów z pó³nocy na po³udnie i 120
km ze wschodu na zachód, lecz tylko z
nich jest zamieszkanych.
Ca³a podró¿ by³a dwuczê�ciowa.

Najpierw samolotem dolecia³y panie na
Pó³wysep Arabski, gdzie mia³y okazjê
spróbowaæ swych si³ przy targowaniu
siê z wprawionymi Arabami. Potem
czeka³a je �podró¿ ¿ycia�, czyli rejs stat-
kiem, na wybran¹ przez siebie wyspê.
Gdy ju¿ tam dotar³y, co tu du¿o mówiæ
- trafi³y do raju. Ka¿dy turysta mia³
swój ma³y domek i kawa³ek pla¿y wy-
³¹cznie dla siebie. Cisza, spokój, tylko
szum oceanu i od czasu do czasu prze-
biegaj¹ce jaszczurki � pe³en relaks.
Szczególnie chwali³y sobie piêkny ko-
lor wody i bogactwo raf koralowych tam
wystêpuj¹cych i choæ by³y niebezpiecz-

ne, gdy¿ mog³y oparzyæ, nikt nie móg³
oprzeæ siê ich widokowi. Jednak dary
morza uwa¿ane s¹ tam za skarby na-
rodowe, dlatego zabranie ze sob¹ na-
wet jednej muszelki grozi wiêzieniem!
Niestety nie by³o bezpo�redniego

kontaktu z tubylcami, gdy¿ wyspa by³a
zamieszkiwana wy³¹cznie przez tury-
stów. Jedynymi towarzyszami by³y
wspomniane ju¿ wcze�niej jaszczurki,
których ilo�æ sprawia³a, ¿e ca³e �ciany
domów stawa³y siê zielone, kolorowe
rybki widoczne z brzegu, p³aszczki oraz
kameleony. Tak¿e obs³uga, zajmuj¹ca
siê wypoczywaj¹cymi, zas³ugiwa³a na
szóstkê, choæby za bia³y u�miech, któ-
ry podziwia³a p. Ko³t.
Wiêc, je�li spodoba³o wam siê tak

jak mnie, znajd�cie wyspê swoich ma-
rzeñ i wybierzcie siê na urlop daleki od
codzienno�ci.

Kiedy czyta³am �Sonety Krymskie�
AdamaMickiewicza, widzia³am je ocza-
mi wyobra�ni. W ubieg³ym roku posta-
nowi³am zobaczyæ jak Krym wygl¹da
w naturze. Pó³wysep znany jest najbar-
dziej z fantastycznych pla¿ nad Mo-
rzem Czarnym i historycznych miejsco-
wo�ci � Ja³ta, Odessa, Sewastopol... Na
zdjêciu � jedna z wizytówek Krymu,
czyli �Z³ote wrota�, utworzone przez na-
turê z lawy wulkanicznej.
Ja chcia³am czego� wiêcej. Dlatego

postanowi³am zobaczyæ góry krymskie.
Zdobyli�mym.in. opisywany przez Mic-
kiewicza Czatyrdah. O wiele wiêksze
wra¿enie zrobi³a na nas jednak wypra-

wa w pa�mie Aj-Petriñkiej Jaj³. �Jaj³�
to po prostu p³askowy¿.Wêdrówkê roz-
poczêli�my od góry Aj-Petri (po grecku
�wiêty Piotr) niedaleko Ja³ty. Pierw-
szego dnia przebyli�my kilkugodzinn¹
trasê nad krymski Wielki Kanion. Noc
spêdzili�myw schronisku prowadzonym
przez tamtejszy GOPR, zwany KSS
(Krymskaja Spasatielnaja S³¿a). Go-
spodarze zaproponowali nam skorzy-
stanie z typowej rosyjskiej �bani� (ro-
dzaj sauny). Kolejne dwa dni maszero-
wali�my po p³askowy¿u maj¹c widoki
na dwa �wiaty jednocze�nie � morze i
góry. Za punkt orientacyjny s³u¿y³y nam
dziwne obiekty przypominaj¹ce z dale-
ka pi³ki golfowe. � To obserwatorium
astronomiczne � mówili miejscowi,
mru¿¹c przy tym oko.

AnnaMarsza³ek

Reporterki MKE LO Dynów: Agata Bajda, Joanna Kaniewska,Ewelina Kula, Ewa Pielak

je�dzi³em w ka¿dy weekend. Szczegól-
nie zachwyci³y i muszê to przyznaæ,
onie�mieli³y mnie liczne drapacze
chmur (budynków tych by³o tak wiele,
¿e nigdy nie zdo³a³em policzyæ choæby
czê�ci z nich). Toronto jest ciekawym
obiektem turystycznym ze wzglêdu na
swoj¹ bogat¹ historiê � w XVII w. by³a
to wioska Irokezów, w XVIII w. francu-
ski o�rodek handlu futrami, nastêpnie
zburzona w 1759 r. twierdza francuska,
a obecnie jest to jeden z najwiêkszych
o�rodków przemys³owych i handlowych
Kanady. To ogromne centrum nauki
(dwa uniwersytety �wiatowej s³awy) i
kultury. Piêkne muzea, reprezentacyj-
ne budowle z XIX w., jak równie¿ mnó-
stwo kawiarni i knajpek �z dusz¹�, a
tak¿e miejsca rozrywki, np. imprezy
Energie, stanowi¹ o atrakcyjno�ci tego

miasta i jego ró¿norodno�ci. Dla Pola-
ków nie bez znaczenia jest fakt, ¿e To-
ronto to najwiêksze skupisko kanadyj-
skiej Polonii.
Du¿e wra¿enie zrobi³a na mnie tzw.

�ma³a Niagara� � przepiêkny wodospad
o krystalicznie czystej wodzie. Urzekli
mnie równie¿ sami Kanadyjczycy �
mili, otwarci ludzie, bardzo przyja�nie
nastawieni do Polski i jej mieszkañ-
ców � którzy niejednokrotnie pomagali
mi, gdy, np. zgubi³em drogê.
Ogólnie rzecz bior¹c pobyt w Kana-

dzie by³ dla mnie �ród³em wielu cen-
nych do�wiadczeñ, sporo zwiedzi³em,
nie mniej siê nauczy³em i chêtnie pod-
pisujê siê pod stwierdzeniem � �Pod-
ró¿e kszta³c¹�! Uwa¿am, ¿e dziêki temu
wyjazdowi sta³em siê cz³owiekiem bo-
gatszym o ró¿norodne prze¿ycia.

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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Zamek Praski

Najlepszym sposobem poznawa-
nia uroków Pragi jest w³óczenie siê
po brukowanych ulicach i placach.
Uk³ad urbanistyczny miasta wywo-
dzi siê ze �redniowiecza, a najwiêk-
sze pa³ace i ko�cio³y powsta³y w
okresie baroku. Niezwyk³a zwarto�æ
zabudowy sprawia, ¿e godzinê mo¿-
na przej�æ zacisznymi, urokliwymi
uliczkami Ma³ej Strany z zamku na
Hradczanach do XIV-wiecznego, ka-
miennego Mostu Karola, nastêpnie
dotrzeæ do jednego z najpiêkniej-
szych rynków w Europie, by w koñ-
cu znale�æ siê przy placu Vaclava �

Praga na ogó³ kojarzy siê ze
Szwejkiem, dobrym piwem,
Placem Vaclava, Mostem Ka-

rola i prezydentem Vaclavem
Havlem. To magicz-
ne miasto, inne
ni¿ wszystkie. I
choæ tak samo, jak
wiêkszo�æ metro-
polii, ma te same
wady i zalety-to war-
to spêdziæ tu kilka
dni, by przekonaæ siê,
¿e jest gdzie� takie
miejsce, do którego bê-
dzie siê chcia³o wróciæ.
Nie znam nikogo, kto by³-
by rozczarowany pobytem
w Pradze.
Pod wzglêdem architek-

tury i zabytków Paga jest
wrêcz unikatem: niewiele
miast w Europie mo¿e po-
chwaliæ siê tak dobr¹ kondycj¹ swo-
jej zabudowy. Stolica Czech uniknê-
³a wojennych zniszczeñ, dziêki cze-
mu mamy tu przegl¹d sze�ciu wie-
ków sztuki budowlanej. Czterdzie�ci
lat wymuszonej izolacji w ustroju so-
cjalistycznym, nie mo¿e zmieniæ fak-

styczne budowle.
Do Pragi przylgnê³y dwa przy-

domki: �z³ota Praga� i �stuwie¿owa
Praga�. �Z³ot¹� uczyni³ j¹ cesarz Ka-
rol IV-, którego okres panowania
uznawany jest za pierwszy z³oty
wiek w dziejach Czech-, kiedy
bramy zamkowe kaza³ pokryæ
nowymi, o³owianymi, grubo po-
z³acanymi dachami, �aby �wie-
ci³y i b³yszcza³y przy jasnej po-
godzie na du¿¹ odleg³o�æ�.
Okre�lenie �Z³ota Praga� po-
jawi³o siê po raz pierwszy w
literaturze za czasów Rudol-
fa II Habsburga � którego
okres panowania Czesi

uwa¿aj¹ za drugi z³oty wiek w
swojej historii � i rozpowszechni³o siê
w nastêpnych stuleciach. Przydomek
�stuwie¿owa� to zas³uga baroku, któ-
ry mnogo�æ istniej¹cych ju¿ gotyckich
wie¿ i bram wzbogaci³ dziesi¹tkami
nowych kopu³, wie¿ i wie¿yczek. Kie-
dy w roku 1848 policzono wszystkie
praskie wie¿e, okaza³o siê, ¿e wiêk-
szych by³o 89, a mniejszych ponad
100. Przydomek �stuwie¿owa� nale-
¿y siê wiêc Pradze w pe³ni zas³u¿e-
nie.

tu, ¿e miasto jest kulturowo bli¿sze
Pary¿owi ni¿ Moskwie. Przez ponad
trzy stulecia by³o ono domen¹ Habs-
burgów, a w krótkim okresie niepod-
leg³o�ci pomiêdzy I i II wojn¹ �wia-
tow¹ Praga by³a drugim-po stolicy
nad Sekwan, o�rodkiem malarstwa
kubistycznego i jedynym miejscem
na �wiecie, gdzie powstawa³y kubi-

(ci¹g dalszy na str. 24)

w centrum wspó³czesnej Pragi. Bli¿-
sze poznanie zabytków ulokowanych
przy tej trasie zajmuje oczywi�cie
znacznie wiêcej czasu.

Most Karola

Wêdrówkê najlepiej rozpocz¹æ z
po³o¿onego na lewym brzegu We³ta-
wy wzgórza Hradczan, by obejrzeæ
ten Zamek Królewski, Katedrê �w.
Wita, przej�æ na s³ynn¹ Z³ot¹ Ulicz-
kê, chwilê odpocz¹æ w zaciszu Ogro-
dów Królewskich, a potem urokliwy-
mi, stromymi uliczkami historycznej
dzielnicy Ma³a Strana wej�æ do ka-

miennego Mostu Karola. Dzielnica
Ma³a Strana � po³o¿ona na zboczu
miedzy wzgórzem zamkowym a We-
³taw¹ � bardziej ni¿ jakakolwiek inna
odpowiada wizerunkowi Pragi jako
miasta na wskro� barokowego. Re-
¿yser Milos Forman nakrêci³ tutaj
wiele scen ulicznych obsypanego
Oskarem �Amadeusza�, gdy¿ uzna³,
¿e malownicze zabytki Ma³ej Strany
przypominaj¹ Wiedeñ za czasów mo-
carstwa w wiêkszym stopniu ni¿ sam
Wiedeñ. I chyba mia³ racjê: od cza-
sów, gdy Mozart spacerowa³ uliczka-
mi Ma³ej Strany podczas swych czê-
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stych wizyt w latach 1787-1791, bar-
dzo niewiele siê tutaj zmieni³o. Wie-
lu turystów ogl¹da jedynie w przelo-
cie, id¹c g³ównymi ulicami z Mostu
Karola na Hradczany. Tymczasem
najwiêksze atrakcje Ma³ej Strany
kryj¹ siê po�ród w¹skich XVIII-wiecz-
nych uliczek, które wij¹ siê stromo
w górê i w dó³.

Z³ota uliczka

Warto zajrzeæ do wspania³ych
ogrodów Waltsteina, a nie sposób
pomin¹æ barokowej pere³ki, jak¹

jest Ko�ció³ �w. Miko³aja przy Ryn-
ku Malostrañskim. A pó�niej, scho-
dz¹c w dó³ do We³tawy ulic¹ Mo-
steck¹ zej�æ do gotyckiego Mostu
Karola, który przez wieki by³ jedy-
nym mostem praskim. Wej�cie na
most z obu stron rzeki strzeg¹ dwie
okaza³e bramy Staromiejska i Ma-
lostrañska. Most Karola zawsze by³
czym� wiêcej ni¿ tylko k³adk¹ przez
rzekê. Dzisiejsi handlarze to spad-
kobiercy dawnych kupców i kramia-
rzy. Odbywa³y siê tu turnieje, bitwy
egzekucje. Tu wywieszono g³owy
protestantów �wiêtych w 1620 na
Rynku Starego Miasta. Tu w�ród
wielu figur ustawionych na mo�cie,
jest rze�ba �w. Jana Nepomucena,
który zgin¹³ zrzucony z mostu do
We³tawy, ciesz¹ca siê szczególnym
sentymentem w�ród turystów, bo-
wiem dotkniêcie p³askorze�by na
cokole figury �w. Jana Nepomuce-
na ma zapewniaæ szczê�cie i gwaran-
towaæ ponowny przyjazd do Pragi.
Spacer po Mo�cie Karola ma szcze-
gólny urok w porze wieczorno-noc-
nej, st¹d bowiem roztacza siê wspa-
nia³y widok na prezentowane w
sztucznym �wietle wzgórze Hrad-
czan, a je�li do tego dodaæ nastrój

licznych kawiarenek i restauracyjek
rozlokowanych na bulwarach w oko-
licy mostu, stateczki ¿eglugi rzecz-
nej kursuj¹ce po We³tawie oraz �graj-
ków� muzykuj¹cych na mo�cie �
pe³nia szczê�cia jest zapewniona.
Utar³o siê powiedzenie: byæ w Pra-
dze, a nie byæ na Mo�cie Karola noc¹
� to znaczy nie byæ w Pradze.
Po przej�ciu Mostu Karola � rów-

nie urokliwymi uliczkami jak na
Ma³ej Stranie � dochodzimy do Ryn-
ku Starego Miasta, najbardziej re-
prezentacyjnego placu w Pradze,
symbolicznego centrum miasta. Ten
piêkny plac wraz z przylegaj¹cymi
do niego w¹skimi krêtymi uliczka-
mi � wy³¹czonymi z ruchu ko³owe-

go � zape³nione s¹ za-
wsze wielojêzycznym
t³umem turystów i
têtni¹ ¿yciem do pó�-
nych godzin nocnych.
Zarówno turystów,
jak i mieszkañców
Pragi przyci¹gaj¹ ko-
lorowe kamieniczki
wokó³ Rynku, XIV-
wieczny ratusz ze
s³ynnym zegarem
a s t r o n om i c z n ym ,
zwanym Orloj, przed
którym o ka¿dej pe³-

nej godzinie zbieraj¹ siê t³umnie tu-
ry�ci, aby podziwiaæ niemy pochód
mechanicznych figurek. Sam Rynek
Staromiejski i jego najbli¿sze otocze-
nie stwarzaj¹ niepowtarzaln¹ atmos-
ferê, a je�li jeszcze zasi¹dzie siê przy
stoliczku pod parasolem jednej z wie-
lu kafejek b¹d� restauracyjek, by na-
syciæ wzrok
widokami i
chwilê ode-
tchn¹æ przy fi-
li¿ance kawy
lub kufelku
piwa � pe³ny
relaks gwa-
r a n t o w a n y.
Potem dalszy
spacer w stro-
nê Placu Vac-
lava obok Ka-
rolinum, czyli
Uniwersytetu
Karola � najstarszej uczelni w Eu-
ropie �rodkowej, za³o¿onej w 1348
roku � do po³o¿onego w s¹siedztwie
Teatru Stanów, jednego z najpiêk-
niejszych zabytków neoklasycystycz-
nych w Pradze. To w³a�nie tutaj od-
by³y siê premiery dwóch oper Mo-
zarta, �Don Giovani� i �La Clemen-

(ci¹g dalszy ze str. 23) za di Tito�, które kompozytor wola³
przywie�æ do Pragi ni¿ wystawiaæ we
wrogiej mu atmosferze Wiednia.
Jest to zreszt¹ jeden z nielicznych
teatrów operowych w Europie, za-
chowanych w niezmienionym stanie
od czasów Mozarta. To w³a�nie tu-
taj Milos Forman krêci³ sceny kon-
certowe do swego obsypanego Oska-
rami �Amadeusza�.
A st¹d ju¿ tylko przys³owiowe dwa

kroki do Placu Vaclava, na którym
skupia siê sto³eczne ¿ycie, a sam
plac, to nie tyle plac, co lekko na-
chylona aleja, nieco przypominaj¹-
ca s³ynne paryskie Pola Elizejskie.
W górnej czê�ci Placu przed impo-
nuj¹c¹ fasad¹ Muzeum Narodowe-
go stoi konny pomnik �w. Vaclava �
patrona Czech, gdzie o ka¿dej porze
dnia i nocy panuje o¿ywiony ruch.
W tym miejscu rozegra³o siê wiele
wa¿nych wydarzeñ. W 1918 roku
og³oszono tutaj powstanie nowego
pañstwa � Czechos³owacji, a w 1939
roku niemieckie czo³gi po³o¿y³y kres
istnieniu republiki. W sierpniu 1968
roku ponownie na Plac Vaclava wje-
cha³y czo³gi � tym razem radzieckie,
aby zdusiæ Prask¹ Wiosnê Aleksan-
dra Dubèeka, a koñcem 1989 roku
kilkaset tysiêcy Czechów przyby³o na
ten plac, aby �wiêtowaæ upadek ko-
munizmu.
W wieczorem � oprócz obowi¹z-

kowego spaceru na Most Karola, aby
podziwiaæ Pragê noc¹ � koniecznie
trzeba wybraæ siê na spektakl na
wolnym powietrzu ��wiat³o, woda i
muzyka�, zwany w Pradze jako KRI-
¯IKOWE FONTANNY.

A wiêc � zobaczyæ Pragê i�
wróciæ tu ponownie do wspania³ych
zabytków, niepowtarzalnej atmosfe-
ry tego urokliwego miejsca na Zie-
mi.

Mieczys³aw Bajda
Absolwent LO w Dynowie
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�mieræ naszego wielkiego rodaka �
papie¿a Jana Paw³a II, wywo³a³a po-
ruszenie nie tylko w Polsce, ale i na
ca³ym �wiecie. Ponownie przypomina-
li�my sobie jego wielkie dzie³a i s³owa,
a szczególno�ci piel-
grzymki do naszego kra-
ju, spotkania z rodaka-
mi i nauki, które do nas
kierowa³. W�ród wielu
tematów jakie podejmo-
wa³ Jan Pawe³ II w swych homiliach i
innych rozwa¿aniach znalaz³ siê pro-
blem ochrony �rodowiska. Papie¿ do-
strzega³ piêkno ojczystego kraju i
wielk¹ warto�æ �rodowiska przyrodni-
czego.
Teraz gdy mamymiesi¹c czerwiec z

kwitn¹cymi kwiatami na ró¿nobarw-
nych ³¹kach jeszcze raz przypomnijmy
sobie s³owa Ojca �wiêtego, w których
apelowa³ do nas o obronê piêkna ota-
czaj¹cej nas przyrody.
Najbardziej chyba znane s³owa

zHomilii podczas Liturgii S³owaw
Zamo�ciu (12 czerwca 1999 r.):
�Kiedy wêdrujê poprzez polsk¹ zie-

miê, od Ba³tyku po Wielkopolskê, Ma-
zowsze, Warmiê i Mazury, kolejne zie-
mie wschodnie od Bia³ostockiej a¿ do
Zamojskiej, i kontemplujê piêkno tej
ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie
ten szczególny wymiar zbawczej misji
Syna Bo¿ego. Tutaj z wyj¹tkow¹ moc¹
zdaje siê przemawiaæ b³êkit nieba, zie-
leñ lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj
�piew ptaków brzmi szczególnie znajo-
mo, po polsku. A wszystko to �wiadczy
o mi³o�ci Stwórcy, o o¿ywczejmocy Jego
Ducha i o odkupieniu, którego Syn do-
kona³ dla cz³owieka i dla �wiata.
Wszystkie te istnieniamówi¹ o swojej
�wiêto�ci i godno�ci, które odzyska³y
wtedy, gdy �Pierworodny z ca³ego stwo-
rzenia� przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy.
Je¿eli dzisiaj mówiê o tej �wiêto�ci

i godno�ci, to czyniê tow duchu dziêk-
czynienia Bogu, który takwielkich dzie³
dokona³ dla nas, a równocze�nie czyniê
tow duchu troski o zachowanie dobra i
piêkna, jakim Stwórca obdarowa³ ten
�wiat. Istnieje bowiem niebezpieczeñ-
stwo, ¿e to, co tak cieszy oczy i raduje
ducha,mo¿e ulec zniszczeniu.Wiem, ¿e
biskupi polscy wyra¿ali taki niepokój
ju¿ przed dziewiêciu laty, zwracaj¹c siê
do wszystkich ludzi dobrej woli w li-
�cie pasterskim na temat ochrony �ro-
dowiska. S³usznie pisali, ¿e �ka¿da
dzia³alno�æ cz³owieka jako istoty odpo-
wiedzialnej ma swój wymiar moralny.

Degradacja �rodowiska godzi w dobro
stworzenia ofiarowane przez Boga-
Stwórcê jako nieodzowne dla jego ¿ycia
i rozwoju. Istnieje powinno�æ nale¿yte-
go korzystania z tego daru w duchu

wdziêczno�ci i szacunku. Z
drugiej za� strony �wiado-
mo�æ, ¿e dar ten przezna-
czony jest dla wszystkich
ludzi, stanowi dobro
wspólne, rodzi równie¿
w³a�ciwe zobowi¹zanie
wzglêdem drugiego cz³o-
wieka. Dlatego te¿ uznaæ
trzeba, ¿e wszelkie dzia-
³ania, które nie uwzglêd-
niaj¹ prawa Boga do swe-
go dzie³a, jak i prawa cz³o-
wieka obdarowanego przez
Stwórcê, sprzeciwiaj¹ siê
przykazaniu mi³o�ci. (...)
Trzeba zatem u�wiadomiæ
sobie, ¿e istnieje ciê¿ki
grzech przeciwko �rodowi-
sku naturalnemu obci¹¿a-
j¹cy nasze sumienia, ro-
dz¹cy powa¿n¹ odpowie-
dzialno�æ przed Bogiem-
Stwórc¹� (2 maja 1989 r.).
Je¿eli mówimy o odpowiedzialno�ci

przed Bogiem, tomamy �wiadomo�æ, ¿e
tu ju¿ nie chodzi tylko o to, co wewspó³-
czesnym jêzyku zwyk³o siê nazywaæ eko-
logi¹.Niewystarczy upatrywaæ przyczy-
ny niszczenia �wiata jedyniewnadmier-
nymuprzemys³owieniu, bezkrytycznym
stosowaniu w przemy�le i rolnictwie
zdobyczy naukowych i technologicznych
czy w pogoni za bogactwem bez liczenia
siê ze skutkami dzia³añ w przysz³o�ci.
Chocia¿ nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e takie
dzia³ania przynosz¹ wielkie szkody, to
jednak ³atwo dostrzec, ¿eich �ród³o le¿y
g³êbiej, w samej postawie cz³owieka.Wy-
daje siê, ¿e to, co najbardziej zagra¿a
stworzeniu i cz³owiekowi, tobrak posza-
nowania dla praw natury i zanik poczu-
cia warto�ci ¿ycia�.
Orêdzie na �wiatowy dzieñ po-

koju, 1stycznia 1990 �Pokój z Bo-
giemStwórc¹ - Pokój z ca³ym stwo-
rzeniem�:
�(...) W obliczu powszechnej degra-

dacji �rodowiska naturalnego ludzko�æ
u�wiadomi³a sobie, ¿e nie mo¿na d³u-

¿ej wykorzystywaæ zasobów ziemi w
sposób taki, jak w przesz³o�ci. Zjawi-
sko to niepokoi opiniê publiczn¹ i poli-
tyków, podczas gdy specjali�ci z ró¿nych
dziedzin nauki badaj¹ jego przyczyny.

Kszta³tuje siê w ten spo-
sób �wiadomo�æ ekolo-
giczna, której nie nale¿y
t³umiæ, a przeciwnie -
trzeba sprzyjaæ jej pog³ê-
bianiu i dojrzewaniu, tak

abymog³a znale�æ wyraz w
konkretnych programach i
inicjatywach. (...)
I. �A Bóg widzia³, ¿e

by³y dobre�
(...) Nasuwa siê wiêc

niepokoj¹ce pytanie, czy
mo¿na jeszcze naprawiæ
wyrz¹dzone szkody.Nie ule-
ga w¹tpliwo�ci, ¿e w aktu-
alnej sytuacji nie mo¿na
poprzestaæ na regulacji za-
sad dysponowania bogac-
twami ziemi lub na ich bar-
dziej racjonalnymwykorzy-
staniu. Jakkolwiek nale¿y
przyznaæ, ¿e s¹ to bardzo
po¿yteczne rozwi¹zania
praktyczne, niemniej po-
winno siê przede wszyst-
kim siêgn¹æ do g³êbokich
�róde³ tej sytuacji i prze-
ciwstawiæ siê kryzysowi
warto�ci moralnych, który

wyra¿a siê miêdzy innymi w niepoko-
j¹cej degradacji �rodowiska naturalne-
go. (...)
II. Kryzys ekologiczny jako problem

moralny
Stopnioweniszczeniewarstwyozono-

wej i postêpuj¹cy w �lad z nim «efekt
cieplarniany»osi¹gnê³ykrytycznerozmia-
ry na skutek ci¹g³ego rozwoju przemy-
s³u, wielkich aglomeracji miejskich i
zwiêkszonego zu¿ycia energii. Odpady
przemys³owe, gazy produkowane przy
spalaniukopalin, niekontrolowanewyci-
nanie lasów, stosowanie pewnych herbi-
cydów, substancji ch³odz¹cych i aerozoli
- wszystko to, jak wiadomo, ma szkodli-
wy wp³yw na atmosferê i na ca³e �rodo-
wisko naturalne. Obserwuje siê liczne
zmiany klimatyczne i atmosferyczne,
którenios¹ z sob¹wielorakiekonsekwen-
cje, pocz¹wszy od szkodliwego dzia³ania
nazdrowie ludzkie,askoñczywszynanie-
bezpieczeñstwie zatopienia przybrze¿-
nych obszarów l¹du. Niektóre szkody s¹

Papie¿ Jan Pawe³ II w ukocha-
nych górach. (Fot. Viva)

(ci¹g dalszy na str. 28)
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(ci¹g dalszy ze str. 27)

nieodwracalne, ale wiele procesówmo¿-
na jeszcze opanowaæ. Dlatego ca³a ludz-
ka wspólnota � jednostki, pañstwa i or-
ganizacjemiêdzynarodowe�maobowi¹-
zek wykazania siê na tym polu nale¿n¹
odpowiedzialno�ci¹.
Delikatna równowaga ekologiczna

ulega zachwianiu równie¿ na skutek
wyniszczenia niektórych gatunków
zwierz¹t i ro�lin i niekontrolowanej eks-
ploatacji bogactw naturalnych. Warto
przypomnieæ, ¿e dzia³ania tego typu,
nawet je�li s¹ realizowane w imiê po-
stêpu i dobrobytu, nie przynosz¹ w re-
zultacie ludzko�ci ¿adnego po¿ytku.
III.W poszukiwaniu rozwi¹zañ
(...) Pojêcia porz¹dku wszech�wiata

i wspólnego dziedzictwa uwypuklaj¹ po-
trzebê lepszego systemumiêdzynarodo-
wej koordynacji w zakresie rozporz¹dza-
nia zasobami ziemi. Problemy �rodowi-
ska naturalnego wykraczaj¹ w wielu
wypadkach poza granice poszczególnych
pañstw, a wiêc ich rozwi¹zania niemo¿-
na szukaæ tylko w obrêbie danego kra-
ju.Wostatnich czasach poczyniono obie-
cuj¹ce postêpy na polu tej po¿¹danej
miêdzynarodowej wspó³pracy, jednak¿e
istniej¹ce narzêdzia i organizacje nie
spe³niaj¹ do tej pory wymogów realiza-
cji skoordynowanego planu dzia³ania.
IV. Pilna potrzebanowej solidarno�ci
Wspó³czesne spo³eczeñstwo nie znaj-

dzie rozwi¹zania kwestii ekologicznej,
je�li powa¿nie nie zweryfikuje swojego
stylu ¿ycia. W wielu stronach �wiata
ho³duje ono zasadom hedonizmu i kon-
sumpcji, nie troszcz¹c siê wcale o ich

zgubne konsekwencje. Mówi³em ju¿, ¿e
z³y stan ekologii jest przejawem g³êbo-
kiegomoralnego kryzysu cz³owieka, bo-
wiem brak poczucia warto�ci osoby i
¿ycia ludzkiego powoduje obojêtno�æ w
stosunkudo innych i do �wiata. Pow�ci¹-
gliwo�æ i umiar, dyscyplinawewnêtrzna
i duch po�wiêceniawinny panowaæw co-
dziennym ¿yciu, a¿eby ogó³ nie musia³
ponosiæ negatywnych konsekwencji nie-
dbalstwaniewielu. (...)Niemo¿nawresz-
cie pomin¹æ estetycznychwalorów stwo-
rzenia. Kontakt z przyrod¹ ma w³a�ci-
wo�ci rekreacyjne, a kontemplacja jej
piêkna daje pokój i pogodê ducha.
V. Powszechna odpowiedzialno�æ

za ekologiê
(...) Na zakoñczenie tego Orêdzia

pragnê zwróciæ siê bezpo�rednio do
moich braci i sióstr, cz³onków Ko�cio³a
katolickiego, aby przypomnieæ im o do-
nios³ym obowi¹zku opieki nad stworze-
niem. Zaanga¿owanie cz³owiekawierz¹-
cego na rzecz zdrowego �rodowiska wy-
p³ywa wprost z jego wiary w Boga
Stwórcê, ze �wiadomo�ci skutków grze-
chupierworodnego i grzechówosobistych
oraz z przekonania o tym, ¿e zosta³
odkupiony.�
EncyklikaREDEMPTORHOMI-

NIS, 1979:
�Stan zagro¿enia cz³owieka ze stro-

nywytworów samego cz³owiekama ró¿-
ne kierunki i ró¿ne stopnie nasilenia.
Zdaje siê, ¿e jeste�my coraz bardziej
�wiadomi, i¿ eksploatacja ziemi, pla-
nety, na której ¿yjemy, domaga siê ja-
kiego� racjonalnego i uczciwego plano-
wania. Równocze�nie eksploatacja ta
dla celów nie tylko przemys³owych, ale

tak¿e militarnych, nie kontrolowany
wszechstronnym i autentycznie huma-
nistycznym planem rozwój techniki,
niesie z sob¹ czêsto zagro¿enie natu-
ralnego �rodowiska cz³owieka, alienu-
je go w stosunku do przyrody, odrywa
od niej. Cz³owiek zdaje siê czêsto nie
dostrzegaæ innych znaczeñ swego natu-
ralnego �rodowiska, jak tylko te, które
s³u¿¹ celom dora�nego u¿ycia i zu¿y-
cia. Tymczasem Stwórca chcia³, aby
cz³owiek obcowa³ z przyrod¹, jako jej
rozumny i szlachetny «pan» i «stró¿», a
nie jako bezwzglêdny «eksploatator».�
List apostolski Do M³odych Ca-

³ego�wiata z okazjiMiêdzynarodo-
wegoRokuM³odzie¿y:

�Trzeba, a¿eby m³odo�æ by³a «wzra-
staniem». Ogromne znaczenie posiada
dlatego obcowanie ze �wiatem widzial-
nym, z przyrod¹. Obcowanie to wzboga-
ca nas w m³odo�ci w sposób inny jesz-
cze ni¿ sama «ksi¹¿kowa»wiedza o �wie-
cie. Wzbogaca nas w sposób bezpo�red-
ni. Mo¿na by powiedzieæ, i¿ obcuj¹c z
przyrod¹ przejmujemy w siebie, w na-
sze ludzkie bytowanie, sam¹ tajemnicê
stworzenia, która ods³ania siê przed
nami nies³ychanymbogactwem i ró¿no-
rodno�ci¹ istnieñwidzialnych, a równo-
cze�nie wci¹¿ zaprasza w stronê tego,
co ukryte, co niewidzialne.M¹dro�æ - za-
równo ustami ksi¹g natchnionych, jak
sk¹din¹d �wiadectwemwielugenialnych
umys³ów - zdaje siê wielorako �wiad-
czyæ o «przejrzysto�ci �wiata». Dobrze
jest cz³owiekowi czytaæ w tej ksiêdze
przedziwnej, jak¹ jest «ksiêga przyro-
dy», szeroko otwarta dla ka¿dego.�

Marta Bylicka

�Zanim st¹d odejdê, proszê Was,
aby�cie ca³e to duchowe dziedzictwo,
któremu na imiê �Polska�, raz jeszcze
przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³o�ci¹ -
tak¹, jak¹ zaszczepia w nas Chrystus
na chrzcie �wiêtym, - aby�cie nigdy nie
zw¹tpili i nie znu¿yli siê, i nie zniechê-
cili, - aby�cie nie podcinali tych korze-
ni, z których wyrastamy�. Takie oto s³o-
wa kierowa³ do nas Papie¿ na jednej
ze swoich pielgrzymek do ojczyzny. Jan
Pawe³ II jako pierwszy z papie¿y tak
wyra�nie nawo³ywa³ do jedno�ci Pola-
ków z Europ¹. �Patrz¹c wstecz, musi-
my przyznaæ, ¿e obokEuropy, kontynen-
tu kultury, z wielkimi ruchami filozo-
ficznymi, artystycznymi i religijnymi,
które j¹ wyró¿niaj¹; obok Europy, kon-
tynentu pracy, ze zdobyczami ubieg³e-
go stulecia w dziedzinie technologii i
informatyki, istnieje niestety Europa

re¿imów totalitarnych i wojen. Eu-
ropa krwi, ³ez i najstraszliwszych
okrucieñstw�.
Kiedy Polska przystêpowa³a do

Unii Europejskiej, Papie¿ wyrazi³
swoje zdanie na temat naszej roli w
spo³eczeñstwie europejskim. Nie sprze-
ciwia³ siê i nie zniechêca³ do przyst¹-
pienia naszego narodu do Unii. Wrêcz
przeciwnie, zwróci³ uwagê na to, ¿e jest
wielu przeciwników, ale poda³ takie ar-
gumenty, które wielu ludziom pomog³y
podj¹æ decyzjê o przyst¹pieniu. Przed-
stawi³ Polskê jako mocne pod³o¿e wia-
ry, nadziei i mi³o�ci. Naród, który od
dawnych czasów zajmowa³ wa¿n¹ czê�æ
Europy. Podziela³ niepokoje zwi¹zane
z nadej�ciem nowych wyzwañ, które
bêd¹ dla nas ciê¿kie, poniewa¿ zdawa³
sobie sprawê z sytuacji w jakiej znaj-
dowa³a siê Polska. Mia³ na my�li to,
¿e po latach rabunkowej gospodarkimi-
nionego systemu, Jego ojczyzna jawi siê
jako kraj o du¿ych mo¿liwo�ciach, ale
te¿ o nie wielkich �rodkach. Podkre�la³

jednak to, ¿e Polska zawsze stanowi³a
wa¿n¹ czê�æ Europy, do której zawsze
nale¿a³a, lecz teraz staje siê tylko jej
wspólnot¹. Wspólnot¹, która znajduje
siê na ró¿nych p³aszczyznach, prze¿y-
wa swoistego rodzaju kryzysy gospodar-
cze jak i polityczne, ale która stanowi
jedn¹ rodzinê narodów, opart¹ na
wspólnej chrze�cijañskiej tradycji. Na-
sza integracja z Europ¹ jest wyrazem
dziejowej sprawiedliwo�ci, na równych
prawach z innymi krajami, która mo¿e
stanowiê ubogacenie naszej ojczyzny na
arenie europejskiej. Bardzomocno pod-
kre�la³ jak Europa potrzebuje Polski a
Polska Europy.W przysz³o�ci bêd¹ two-
rzyæ specyficzn¹ symbiozê, która zaowo-
cuje w pokój, mi³o�æ i zyski materialne
tak potrzebne w dzisiejszych czasach.
Wypowiedzia³ s³owa: �Od Unii Lubel-
skiej do Unii Europejskiej!� Jednak
podkre�li³, ¿e jest to ogromny skrót, ale
jak wiele siê w nim kryje. Tre�æ, która
jest w nim zawarta powinna nas zmo-
bilizowaæ do przemy�leñ zwi¹zanych z
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Trzeciego czerwca 2005minê³a pi¹-
ta rocznica ods³oniêcia pomnika �.p.
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. Pomnik
jest wyrazem wdziêczno�ci i ho³du na-
szemu Ojcu �wiêtemu za to wszystko,
co zrobi³ dla Polski i �wiata. Fundato-
rzy dr Danuta i dr Tomasz Go³¹b oka-
zali w ten sposób wdziêczno�æ Matce
Bo¿ej za Jej opiekê nad ¿yciem ca³ej
rodziny. Pomnik jest tak¿ewyrazempo-
wa¿ania Ojca �wiêtego jako Syna z
Polski, a przede wszystkim jako Na-
miestnika Chrystusa na Ziemi.

Za ten wspania³y dar sk³adamy po-
dziêkowanie na rêce Fundatorów.Dar
cenniejszy tym bardziej, ¿e bezpowrot-
nie zamknê³a siê ksiêga ¿ycia docze-

Czy naprawdê powrócili�my do Eu-
ropy? Jakie miejsce mamy w niej za-
j¹æ? Jak nie zagin¹æ w g¹szczu naro-
dów? Odpowied� na te i inne pytania
znajdujemy w ksi¹¿ce Jana Paw³a II
�Pamiêæ i to¿samo�æ�. Autor dowodzi,
¿e system totalitarny narzucony Pol-
sce oddziela³ j¹ rzeczywi�cie od Euro-
py, jednak nieuzasadnion¹ do koñca jest
teza o �powrocie do Europy�. A cenny
wk³ad Polaków w walkê z okupantem
hitlerowskim, ofiary Powstania War-
szawskiego, dzie³o �Solidarno-
�ci�?Aktywne uczestnictwow tworzeniu
historii Europy dowodzi zatem jej sta-
³ego �bycia� w tej czê�ci kontynentu.Na
dalsz¹ czê�æ rozwa¿añ Ojca �wiêtego
sk³adaj¹ siê zapytania o wk³ad naro-
du polskiego w formowanie ducha eu-
ropejskiego.Wielkie wydarzenia histo-
ryczne zapocz¹tkowa³ ju¿ chrzest Pol-
ski, Zjazd Gnie�nieñski, wyrazem za�
wystêpowania w obronie Europy by³y
zmagania Polaków zMongo³ami i Krzy-
¿akami. A wk³ad Polski w kszta³towa-

nie chrze�cijañskiego ducha Europy.?
�Z³oty wiek � Polski to zachowanie

szansy na zgodê pomiêdzy Ko�cio³em
katolickim a chrze�cijañstwemwschod-
nim, podczas gdyEuropaZachodnia tar-
gana by³a wojnami o charakterze reli-
gijnym, za� jej �ród³em by³ podzia³ wy-
nikaj¹cy z pr¹dów reformacyjnych sku-
tecznie wspierany przyjêt¹ zasad¹ �Cu-
ius regio eius religio�. Rozbiory, ból po-
wstañ, heroiczne zrywy niepodleg³o�cio-
we � autor dokonuje bilansu zaniedbañ,
ale wskazuje równocze�nie na pocz¹tki
�róde³ odnowy. Po II wojnie �wiatowej
zmagania z upokorzeniami i re¿imem
systemu komunistycznego. �...stan¹³em
po raz pierwszy na balkonie Bazyliki
�w.Piotra, abypozdrowiæRzymian i piel-

dotychczasowym istnieniem Polski w
�wiecie. Dla Polaków jest to ogromne
wyzwanie, które wspó³czesno�æ stawia
przed nami i przed krajami Unii, któ-
re na fali przemian politycznych w re-
gionie Europy �rodkowowschodniej
wysz³y z krêgu wp³ywów ateistycznego
komunizmu.
Wszystkie te s³owa kierowa³ do nas

JanPawe³ II 19.05.2003 roku. Próbowa³
przybli¿yæ siê do nas i sytuacji w jakiej
stan¹³ polski naród. W ka¿dej ciê¿kiej
chwili, w jakiej znajdowali siê Polacy,
stara³ siê byæ z nami jako Polak � pa-
triota. Chcia³, aby Ko�ció³ by³ obecny w
procesie przyst¹pienia Polski do pe³ne-
go zjednoczenia zUni¹Europejsk¹. Pod-

kre�la³ w swoich przemówieniach s³usz-
no�æ tego, aby Polskamia³a swe nale¿ne
miejsce w ramach politycznych i ekono-
micznych struktur zjednoczonej Europy.
�Trzeba jednak, aby zaistnia³a w nich
jako pañstwo, które ma swoje oblicze
duchowe ikulturalne, swoj¹niezbywaln¹
tradycjê historyczn¹ zwi¹zan¹ od zara-
nia dziejów z chrze�cijañstwem. Tej tra-
dycji, tej narodowej to¿samo�ci Polska
nie mo¿e siê wyzbyæ. Staj¹c siê cz³on-
kiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpo-
spolita Polska niemo¿e traciæ niczego ze
swych dóbr materialnych i duchowych,
których za cenê krwi broni³y pokolenia
naszych przodków. W obronie tych war-
to�ci Ko�ció³ pragnie byæ partnerem i so-

jusznikiem rz¹dz¹cych naszym krajem�
Odszed³ od nas nadaj¹c sens

wszystkim s³owom, które niegdy� wy-
powiedzia³. M¹dro�æ, odwaga, patrio-
tyzm, mi³o�æ. Te warto�ci wpaja³ nam
podczas ka¿dej pielgrzymki do ojczy-
zny � swojej ojczyzny. Ka¿da wizyta
dodawa³a nam si³, wiary w lepsze ju-
tro. By³ namniekwestionowanymprzy-
wódc¹, którego s³owa trafia³y prosto do
naszych serc i umys³ów. Sprawi³, ¿e
byli�my i jeste�my dumni. My � naród,
który wyda³ takiego Syna.

AgataBajda
EwaPielak

MKELOwDynowie

Tyle jest w Tobie
Nasze polskie oczy
Wiara matki u�miech cierpienia
I taki zwyk³y nie za modny dzwonek
Tak zag³uszany ¿e budzi sumienia

ks. Jan Twardowski

Pami¹tkowe zdjêcie z uroczysto�ci ods³oniêcia pomnika Prze-
mawia fundator dr Tomasz Go³¹b

snego Jana Paw³a II. Drodzy Fundato-
rzy: Z ca³ego serca dziêkujemy staro-
polskim BÓG ZAP£AÆ.

Czytelnicy �Dynowinki�

grzymów zgromadzonych na placu w
oczekiwaniu nawynik konklawe, powie-
dzia³em, ¿e przychodzê �z dalekiego kra-
ju�(...) Mówi¹c o daleko�ci mia³em na
my�li istniej¹c¹ jeszcze w tamtym mo-
mencie �¿elazn¹ kurtyne�.
Jak tworzyæ w tych nowych czasach

spo³eczno�æ europejsk¹? Jan Pawe³ II
udziela nam niezwykle cennej wska-
zówki:wobroniew³asnej to¿samo�ci
widzi najcenniejszywk³ad, jaki mo-
¿emy zaoferowaæ, natomiast bezkry-
tyczne przyjmowanie wzorców kulturo-
wych rozpowszechnionych na Zachodzie
stanowi wielkie ryzyko jej utraty.
Powy¿sze rozwa¿ania stanowi¹ za-

ledwie niewielk¹ czê�æ przes³ania Ojca
�wiêtego. Jak¿e proste s¹ odpowiedzi
na skomplikowane pytania: zawsze
byli�mywEuropie, nie powinni�my czuæ
siê w niej jak przybysze, a je�li nadal
chcemywniej przetrwaæ jako naród, za-
chowajmy nasze narodowe dziedzictwo,
pielêgnujmy polskie dziedzictwo o wy-
miarze uniwersalnym, chroñmy nasz¹
narodow¹ to¿samo�æ, szukajmy jej w
Bogu.

OpiekunkaMKELODynów
EwaHadam
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W s³oneczn¹ sobotê 4 czerwca
na przyko�cielnym placu gdzie
wznosi siê pomnik Jana Paw³a II
odby³y siê uroczysto�ci zwi¹zane
upamiêtnieniemWielkiegoPolaka
po dwóchmiesi¹cach od jego odej-
�cia.

Pomys³odawc¹ imprez rocznico-
wych by³a re¿yser Amatorskiego Ze-
spo³u Teatralnego Krystyna D¿u³a
wraz ze swym zespo³em. Koncert
u�wietni³a równie¿ orkiestra dêta, dy-
nowski chór Akord oraz m³odzie¿ dy-
nowskich szkó³. Z ka¿d¹ chwila przed
koncertem plac zape³niali Dynowianie.
Wszyscy zarówno dzieci, m³odzie¿ i
starsi schorowani ludzi stali w zadu-
mie, z uniesionym czo³em spogl¹daj¹c
na pomnik papie¿a � papie¿a
u�miechniêtego i pozdrawiaj¹cego. Jak
powiedzia³a na wstêpie re¿yser Kry-
styna D¿u³a � On w tym dniu jest z
nami, stoi w Oknie Pana i nam b³ogo-
s³awi. Koncert podzielono na kilka czê-
�ci. Na pocz¹tku zabrzmia³o g³o�no
wykonane przez orkiestrê Bo¿e co�
Polskê. Druga czê�æ nosi³a nazwêMy-
�l¹c Ojczyzna � tu t³um zgromadzony
pod pomnikiemmóg³wys³uchaæwybra-
nych fragmentów poezji Jana Paw³a
II i najwa¿niejsze przes³anie Ojca �

zanim st¹d odejdê,
proszêWas, aby�cie
ca³e to duchowe
dziedzictwo, które-
mu na imiê �Pol-
ska�, raz jeszcze
prze¿yli z wiara,
nadziej¹ i mi³o�ci¹
� aby�cie nie pod-
cinali sami tych
korzeni, z których
wyrastamy. Czê�æ
trzecia nosi³a na-
zwê Totus Tuus i na jej rozpoczêcie
skrzypek Franciszek Kara� wykona³
Ave Maryja. Potem pop³ynê³y pie�ni
wykonane przez chór, m³odzie¿ i tych
trochê starszych. Wszystko zakoñczy-

³aBarka od�piewa-
na przez t³um. Po-
wia³o wiatrem któ-
rym uniós³ tê pie�ñ
ponad g³owami i
miastem. W wielu
oczach pojawi³y siê
³zy. Nikt ich nie
ukrywa³. Ca³o�æ
mo¿na podsumo-
waæ s³owami jednej
z wykonanych pie-
�ni� bo wielki je-
ste� Ty, i wielkie s¹
Twe dzie³a. Atmos-

fery i tego co dzia³ siê
pod pomnikiem Jana
Paw³a II nie sposób jest
opisaæ, ka¿de z u¿ytych
s³ów bêdzie zbyt marne
i zbyt kruche by pokazaæ
¿al i osamotnienie. Za-
raz po koncercie odby³y
siê uroczysto�ci Fatim-
skie. Mszy �wiêtej prze-
wodniczy³ wicedziekan
dekanatu dynowskiego
Jan Balicki. Po liturgii
w ko�ciele procesja prze-

sz³a ulicami mia-
sta. Nastêpnie od-
by³o siê modlitew-
ne czuwanie a o pó³-
nocy rozpoczê³a siê
pasterka z ko�ciel-
nej wie¿y pop³ynê-
³y przez ciche mia-
sto maryjne melo-
die utulaj¹ce je do
snu.

Grzegorz
Szajnik
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Impreza rozpoczê³a siê tu¿ po dzie-
wi¹tej rano. Najpierw wszyscy uczcili
pamiêæ Jana Paw³a II - nie minut¹
ciszy, ale Bark¹, ukochan¹ pie�ni¹ Pa-
pie¿a. Nastêpnie Grzegorz Szajnik �
przedstawiciel Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe w Rzeszowie
wrêczy³ zas³u¿onym dzia³aczom odzna-
czenia. Zaraz po tym odby³y siê mecze
pi³karskie które trwa³y do pó�nego wie-
czora. W t¹ imprezê w³¹czy³a siê ca³a
spo³eczno�æ wiejska � by³o to niejako
gminne �wiêto sportu. Wyst¹pi³o w niej
dziesiêæ dru¿yn reprezentuj¹cych mia-
sto i gminê Dynów, a to: Rekord Paw³o-
koma, Napad Paw³okoma, Oldboje
Paw³okoma, Blokersi Dynów, Center
Dynów, Bytoniarze Bartkówka, KSHar-
ta, KS D¹brówka, oraz dwie dru¿yny
gospodarza imprezy � Olimpia Dyl¹-

gowa. W przerwach m³odzie¿ z miej-
scowego przedszkola, szko³y podstawo-
wej i gimnazjum umila³a kilkuset oso-
bom czas �piewaj¹c i tañcz¹c. Pokaz
równie¿ dali stra¿acy z miejscowej OSP
którzy przez ca³y czas zabezpieczali po-
rz¹dek na imprezie, a znakomity po-
czêstunek dla wszystkich przygotowa-
³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
W imprezie uczestniczyli w³odarze
gminy, wójt � Adam Chrobak, przewod-
nicz¹cy rady gminy Tadeusz Pa�dzior-
ny, oraz radny powiatowy Aleksander
Stochmal który ufundowa³ nagrodê dla
najlepszej dru¿yny fair-play. Podczas
imprezy rozegrano dwana�cie meczy.
Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³ siê zespó³
Center Dynów który w drodze do fina³u
pokona³ wszystkich swych przeciwni-
ków, tu¿ za nim uplasowa³y siê zespo-

³y Blokersi Dynów i Olimpia Dyl¹gowa
II. Jak podkre�la prezes klubu Olim-
pia Bogus³aw Martowicz � Turniej nie
móg³by siê odbyæ gdyby nie pomoc spon-
sorów a to: Przedsiêbiorstwo Budowla-
no-Us³ugowe SÓW-POL (Dynów), KOBI
� okna i drzwi (Dynów), WIDAN � lody
i mro¿onki (Przemy�l), Gminna Spó³-
dzielnia �Samopomoc Ch³opska� (Dy-
nów) oraz sklep �Andzia� z Dyl¹gowej.
Olbrzymie podziêkowania nale¿¹ siê wój-
towi panu Adamowi Chrobakowi za
pomoc w organizacji imprezy oraz szko-
le i stra¿akom za program artystyczny i
pokazy. Chcia³bym równie¿ podziêko-
waæ sêdziom turnieju Grzegorzowi Szaj-
nikowi i Paw³owi Szczawiñskiemu za
profesjonalizm i zaanga¿owanie.

Ten turniej zjednoczy³ ca³e �rodowi-
sko, jego cel by³ przecie¿ bardzo s³uszny
� uczczenie pamiêci Naszego Wielkiego
Rodaka � Jana Paw³a II � co siê na
pewno uda³o. Ca³o�æ mo¿na podsumo-
waæ s³owami Papie¿a � �Szuka³em
Was, teraz Wy przyszli�cie do mnie�.

Tekst i fot.: Grzegorz Szajnik

W niedziele 22maja wDyl¹gowej odby³ siê Papieski Turniej Dzikich
Dru¿ynwpi³ce no¿nejwktórymwziê³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów.

Postanowi³em odpowiedzieæ na
apel Pana Aleksandra £ukasza
i wydobyæ to co jeszcze pozosta-

³o. Niestety, niezmiernie ciê¿ko jest mi
pisaæ o kim�, kogo nigdy nie widzia-
³em, kogo nie zna³em, kogo ani raz nie
s³ysza³em. Ale kto odcisn¹³ olbrzymie
piêtno na swej owczarni. Tym kim� �
by³ ksi¹dz proboszcz Gabrjel Sa³usto-
wicz. W zbiorach pana Mieczy-
s³awa Krasnopolskiego uda³o
siê odnale�æ zdjêcie ksiêdza.
Jak wspominamój poprzed-

nik pan £ukasz ksi¹dz Sa³usto-
wicz przyby³ do Dynowaw 1879
roku i tutaj przebywa³ do 1881
roku. Dziewiêæ lat pó�niej w
1890 roku zosta³ proboszczem
Dynowa. Niewielu jest ju¿ tych którzy
choæby ze wspomnieñ przypominaj¹
sobie postaæ wielkiego kaznodziei. Jak
relacjonuje panZygmuntChudzikiewicz
ks. Gabrjel by³ wspania³ym cz³owie-
kiem. Cz³owiekiem który by³ przez
wszystkich parafian kochany i który o

nich siê troszczy³. Nigdy nie przeszed³
obok kogo� obojêtnie, zawsze z u�mie-
chem na ustach, w dobrym s³owem, po-
cieszeniem �pieszy³ do ko�cio³a i ludzi.

Podczas g³oszonych eucharystii zachwy-
ca³ g³osem, piêknie �piewa³. Jak rela-
cjonuje pan Zygmunt � tego chcia³o siê
s³uchaæ. To jest nie do opisania. Wiele
równie¿ robi³ dla naszej parafii. Ju¿
przez mg³ê przypominam sobie jego
pogrzeb. T³umy ludzi. Zewsz¹d docho-
dzi³ p³acz i szloch pogr¹¿onych w smut-
ku i osamotnieniu mieszkañców. Kon-
dukt ¿a³obny by³ bardzo d³ugi. Ka¿dy
na swój sposób chcia³ po¿egnaæ praw-
dziwego pasterza i opiekuna.
Pani Kinga Moysa pisze w swych

wspomnieniach � �od roku 1892 do
1919 proboszczem by³ ks. Gabrjel Sa-
³ustowicz � odnowi³ on ko�ció³, da³ rze�-
bione stalle, dwa nowe o³tarze, organy
i kamienn¹ posadzkê. By³ ogólnie lu-
biany ze wzglêdu na sw¹ dobroæ.
Mo¿e to niewiele, taka ma³a kropla

w morzu, ale od niej siê zaczyna.

GrzegorzSzajnik

Foto ze zbiorów Mieczys³awa Krasnopolskiego

Zwyciêzcy turnieju � Center Dynów. Zdobywcy drugiegomiejsca � Blokersi Dynów. Zdobywcy trzeciego miejsca Olimpia II Dyl¹gowa.
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Oda do najwy¿szego dachu �wiata
Dachu najwy¿szy �wiata
osi¹gn¹æ Twój szczyt
wspi¹æ siê tam choæby na kolanach
spojrzeæ na ziemiê pod stopami
ostatni raz
bez lêku
bez bólu
ostatni raz zaczerpn¹æ powietrza
wraz z zapachem niebieskiego kwiatu
i razem z powiewem wiatru
pofrun¹æ
poczuæ siê jak ptak
szybowaæ w�ród b³êkitnych chmur
�cigaæ siê z ostatnimi promieniami
S³oñca
byæ wolnym
niezatrzymanym przez nikogo ³agodnie
upa�æ
ku trochê obojêtnej nieskoñczono�ci

***
Wyszed³em z miejsca zwanego domem
ku przestrzeni zwanej �wiatem
nagle przystan¹³em na placu zwanym
ulic¹
gdy¿ zobaczy³em piêkn¹ postaæ zwan¹
anio³em
odziana by³a w piêkno zwane
zwyczajno�ci¹
i uk³ada³a twarz we wspania³o�æ zwan¹
u�miechem
poczu³em rzecz zwan¹ sercem
zwiêkszy³o sw¹ prêdko�æ zwan¹ rytmem
koloruj¹c m¹ twarz kolorem zwanym
czerwieni¹
dr¿a³a ca³o�æ mej pow³oki zwana cia³em
a powietrze pachnia³o kwiatem zwanym
ró¿¹
chcia³em pobiec ku miejscu zwanemu
szczê�ciem
lecz nie pozwala³y siê ruszyæ koñczyny
zwane nogami
chcia³em wydaæ d�wiêk zwany krzykiem
lecz nie chcia³ brzmieæ instrument
zwany g³osem
wtem dojrza³em kamieñ zwany
obojêtno�ci¹
opad³y klapki zwane z³udzeniami
odwróci³ siê anio³ zwany cz³owiekiem
pofrun¹³ ku nieska¿onym tr¹dem
zwanym inno�ci¹
i tak zosta³em sam na placu zwanym
ulic¹
w�ród przestrzeni zwanej �wiatem
sp³yn¹³ deszcz zwany ³z¹

***
Patrz
jak piêknie
S³oñce sp³ywa dzi� na ziemiê
a wiatr smaga delikatnie swym
powiewem
³askocz¹c z drzewa i wzbudzaj¹c ich
�miech
spójrz
a¿ trzês¹ siê od niego
niektóre pochylaj¹ siê ku ziemni
chwytaj¹c siê za brzuch
i klaszcz¹c w ga³êzie pe³ne zieleni
patrz
kwiaty wznosz¹ siê ku niebu
rozsy³aj¹ dooko³a pie�ñ pochwaln¹

pachn¹c¹ ró¿em i b³êkitem
i zieleni¹ nadziaæ kolorem
zbli¿ siê
ku �wiatu pe³nemu ludzi
u�miechniêtych, radosnych, wspania³ych

i patrzeæ w jasne oczy gwiazd,
chcesz? to zdrowo ¿yj�

A mo¿e z³ym wiatrom �miaæ siê w
twarz?
na jawie wy�niæ swoje sny?
i wci¹¿ siê dziwiæ zieleni traw,
i wci¹¿ odkrywaæ te lepsze z chwil�

A mo¿e chcia³by�
w hu�tawce z korony drzew
patrzeæ jak �wiat s³oñcem siê skrzy?
a chcia³by�?
chcia³e�?
Aa mo¿e chcesz?
wystarczy tylko zdrowo ¿yæ�

Magdalena Papiernik, kl. Id LO

Ziemia
Matko nas, wszystkich!
Karmicielko!
Studnio, z której wszyscy czerpiemy�

Majestatyczna i piêkna�
Zielono-niebieska
Cicha i pe³na ¿ycia�

Ziemio!

Zhañbiona kwa�nymi deszczami
Obra¿ona zanieczyszczeniami i
smogiem�
Kolejna tona nawozów
Wrzuconych do twego wnêtrza
Jest niczym policzek wymierzony
Prosto w twoj¹ twarz�
Twarz matczyn¹�

S³oñce, co dzieñ wita Ciê poca³unkami
A mgie³ki szczê�cia pl¹saj¹ wtedy
Beztrosko�

Joanna G³adysz, IId

V 2005
¯YCIE
¯ycie bezcennym skarbem jest,
a my tak zabiegani,
gubimy dni i ich tre�æ
i zostajemy sami.
W pogoni za pieni¹dzem,
za lepszym istnieniem,
pragnienia zmieniamy w ¿¹dze,
marzenia zbywamy westchnieniem.
Tracimy wszystko co piêkne,
t³umimy nasze uczucia,
i chcemy wci¹¿ wiêcej i wiêcej,
wiêcej marazmu, bez czucia.

TY
Twoje oczy jak laguna,
niczym niebo w ³adny dzieñ,
jak w noc czarn¹ jasna ³una,
sunie przez nie mroczny cieñ.
Cieñ, a mo¿e tajemnica?
Co le¿y na serca dnie.
Tylko Twoja powiernica
co to jest naprawdê wie.
Twe oblicze jak gór szczyty,
spowite w chmur ciemnych sieæ,
w nim Twój smutek jest wyryty,
on zniknie jak bêdziesz chcieæ.
Twoje szczê�cie jest w Twych rêkach,
tylko Ty nadasz mu sens, z³o�æ zamieñ
na obraz piêkna
bo ¿ycie raz tylko jest.

Natalia Czopek, kl.Ib

Prezentowane wiersze wysz³y
spod pióra uczniów Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Dynowie. Po-
wsta³y z potrzeby serca, s¹ g³osem
intelektu, �ladem na drogach, któ-
re mo¿na ocaliæ od zapomnienia.

My�lê, ¿e po to s¹ wiersze, ich
ruch ku sercu cz³owieka,
By szerzej sz³a, coraz szerzej przez
kontynenty jutrzenka

K.I.Ga³czyñski

nienawidz¹cych �wiata obok
¿yj¹cych we w³asnym,
samowystarczalnym
zobaczysz
¿e czar pryska

***
Wci¹¿ czekaj¹c na jutro
które nigdy nie nadchodzi
wci¹¿ patrz¹c w niebo
nie znajduj¹c tam pocieszenia
wci¹¿ marz¹c
bez nadziei na spe³nienie
wci¹¿ szukaj¹c kogo�
kto przypuszczalnie nie zrozumie
wci¹¿ chodz¹c ulicami
które pe³ne s¹ szaro�ci
wci¹¿ pragn¹c czego�
absurdalnie nie wiedz¹c czego

wci¹¿ czuj¹c
boj¹c siê to okazaæ
wci¹¿ trwaj¹c nie wiedz¹c dlaczego

nie mog¹c ju¿ d³u¿ej
***

Gniew
sp³ywa na palce daj¹c
s³owa
bolesne, rani¹ce
moje
zaufanie straci³o swój sens gdy¿
Ty
patrzysz z kamieniem uwiêzionym
w oczach
widzê g³êbiê której imiê
pustka
daje kolejny powód by
nie byæ
to jedyny sposób na
zapomnienie
nigdy nie nadejdzie tak jak
jutro
móg³ bym byæ szczê�liwy lecz
nie bêdê

Pawe³ Krasnopolski, kl. Ia

Czy chcia³by�
liczyæ dziury w niebie
w bezruchu tkwi¹c przez chwilê?
I �miej¹c siê klaskaæ w d³onie,
jak bañki mydlane chwytaæ motyle?

i tu i tam odmierzaæ swój czas,
i tyle a tyle prze¿yæ dni,
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Nasi uczniowie ju¿ od wielu lat
osi¹gaj¹ liczne sukcesy na polu
wiedzy ekologicznej. W tym

roku w XX edycji Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowa³o siê trzech uczniów
Marcin Lignowski z kl. II a, Katarzyna
Kijowska kl.II a, Joanna G³adsz kl. II
d, nastêpnie do etapu centralnego prze-
szed³ Marcin Lignowski, który
uczestniczy³ w dniach 4 � 5 VI w
eliminacjachcentralnychwTucholi
(woj. kujawsko-pomorskie). �Oprócz
samego testu by³y przewidziane na te
dni liczne atrakcje np. ognisko w zielo-
nej szkole wWoziwodzie, wycieczki do
rezerwatów: Cisów Staropolski i torfo-
wiskowego rezerwatu Jelenia Wyspa.
Miasteczko Tuchola jest bardzo ³adne
i mi³o spêdzi³em tam czas w�ród ró-
wie�ników. Sam test natomiast by³
bardzo trudny iwymaga³ ogromnejwie-
dzy, ale i szczê�cia. Warto interesowaæ
siê ekologi¹, ochron¹ �rodowiska i olim-
piadami tego typu, gdy¿ daj¹ one mo¿-
liwo�æ studiowania na atrakcyjnych

kierunkach wielu uczelni (np. Uniwer-
sytet Jagielloñski czy Uniwersytet
Warszawski) bez egzaminuwstêpnego.�
Osi¹gniêcie to jest ogromne, gdy¿ udzia³
w tej olimpiadzie wziê³o ok. 5000 osób
z ca³ej Polski.
My�la³by kto, ¿e to tyle�, Ale nie!

Nie dla uczniów LO Dynów i ich opie-
kuna, nauczycielki biologii mgr Marii
Kuszek.
�Zdrowa Planeta � Zdrowy Cz³o-

wiek� Pod takim has³em odby³ siê po-
wiatowy konkurs w Zespole Szkó³
RCKU w Trzcianie 22 IV. Uczniowie
naszego liceumzajêli Imiejsce.Konkurs
dotyczy³ zdrowego ¿ywienia, ekologii
oraz tego co z przyrod¹ jest zwi¹zane.
Uczniowie dynowskiego �ogólniaka� s¹
bardzo aktywni, je�li chodzi o tê dzie-
dzinê, a wysoki poziom wiedzy na ten
temat obrazuje równie¿ to, i¿ na trzy
miejsca zdobyli dwa, a mianowicie: I
miejsce � Micha³ B³otnikcki kl. I a, III
miejsce � Natalia Czopek kl. I b. Nale-
¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e tenkonkursby³
wielokategoriowy, gdy¿nagradzane by³y

równie¿ wiersze traktuj¹ce o zdrowym
¿ywieniu, w którym to III miejsce zajê-
³a Magdalena Papiernik kl. I d.
Uczniowie uczestnicz¹ tak¿ew ogól-

nopolskim programie �pro-Natura�.
Dotyczy on obserwacji populacji bocia-
na bia³ego na terenach naszego kraju.
Wa¿ne jest, aby dzi� w dobie zanie-

czyszczeñ, technologii, telefonówkomór-
kowych i zabiegania nie zapominaæ o
przyrodzie, jej piêknie i harmonii i aby
¿yæ z ni¹ w zgodzie, gdy¿ jak pisa³ nasz
wybitny poeta Jan Kochanowski we
fraszce �Na lipê�:
�Tu s³owicy, tu szpacy wdziêcznie

narzekaj¹.
Zmegowonnego kwiatu pracowicie,

pszczo³y
Bior¹ miód, który potym szlachci

pañskie sto³y
A ja swym cichym szeptem sprawiæ

umiem snadnie
¯e cz³owiekowi ³acno s³odki sen

przypadnie.�
JoannaG³adysz
LO w Dynowie

W konkursie udzia³
wziê³o ponad 80 dzie-
ci ze szkó³ gminy Dy-

nów. Nades³ane prace by³y na-
prawdê niezwyk³e. Po pierwsze
bogactwo form plastycznych
by³o ogromne. Dzieci u¿ywa³y
farb, kredek, bibu³y, plasteliny,
tworzy³ymakiety z le�nychma-
teria³ów takich jak igliwie, ga-
³¹zki, patyki, kamyki czy futro
zwierz¹t. Po drugie, co mile nas zasko-
czy³o, mali arty�ci doskonale znaj¹
przyrodê i las zim¹. Wiedz¹ co siê w
nim dzieje, potrafi¹ nawet zobrazowaæ
pracê le�nika! Bardzo nas to cieszy,
zw³aszcza, ¿e dzieci rozumiej¹, ¿e le-
�nik jest w lesie potrzebny i po¿ytecz-
ny. Wobec tak wielu piêknych i cieka-
wych prac komisja mia³a naprawdê
ciê¿ki orzech do zgryzienia! Prace oce-
nia³a komisja w sk³adzie: Pani Gra¿y-

na Malawska � dyrektor MOKiR w
Dynowie, Pani AnnaHardulak � dyrek-
tor DSS w Dynowie oraz pracownicy
Nadle�nictwa Dynów: Pan Adam Ta-
rabu³a, Panie Maria Makara i Ma³go-
rzata Kaczorowska. Trudno by³o wy³o-
niæ spo�ród tylu fantastycznych prac
jedn¹ najlepsz¹, naj³adniejsz¹. Zdecy-
dowali�my siê przyznaæ nagrody w
trzech kategoriach wiekowych: klasy I-
III, klasy IV-VI szkó³ podstawowych

oraz gimnazjum. Osobno
tak¿e nagradzali�my ry-
sunki i makiety. W efek-
cie ka¿da praca zosta³a do-
ceniona.
Uroczyste rozstrzygniê-

cie konkursu mia³o miej-
sce w auli Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Dynowie.
Zaprosili�my wszystkie
dzieci wraz i opiekunami.
Po czê�ci oficjalnej, czyli
rozdaniu dyplomów i na-
gród, na uczestników kon-
kursu czeka³ poczêstunek

i wystawa nagrodzonych
prac. Warto zaznaczyæ, ¿e
ka¿dy uczestnik konkursu
zosta³ doceniony i nagrodzo-
ny, a upominki by³y przeró¿-
ne: farby, bloki, kredki, pi³-
ki, plecaki, piórniki, gry dy-
daktyczne, kalkulatory, albu-
my na zdjêcia oraz oczywi-
�cie � dla najlepszych, piêk-
ne ksi¹zki o tematyce przy-

rodniczej. Miejmy nadziejê, ¿e dzieci
chêtnie bêd¹uczestniczyæwnastêpnych
konkursach organizowanychprzezNad-
le�nictwo, a umi³owanie przyrody i sza-
cunek do niej pozostanie im na ca³e
¿ycie!

Ma³gorzataKaczorowska

Tylu prac i takwysokiego poziomu nie spodzie-
wali�my siê. Tak w skrócie mo¿na podsumowaæ
pierwsz¹ edycjê konkursu plastycznego �Zimowy
las� organizowanegoprzezNadle�nictwoDynów.

Jury konkursu nie mia³o ³atwego zadania�
A to ju¿ odbiór nagród i dyplomów

Fot. (2)Adam Tarabu³a
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Tymwierszem w dniu 25 maja roz-
poczêli�my uroczysto�æ przygotowan¹ z
okazji DniaMatki w Szkole Podstawo-
wej w Laskówce.
Na zajêciach informatyki uczniowie

przygotowali piêkne zaproszenia, któ-
re wrêczyli kilka dni wcze�niej swoim
mamom.
Wklasie, gdziema³a odbyæ siê czê�æ

artystycznaprzygotowanodekoracje.Na
�cianie g³ównej zosta³y rozwieszone fi-
ranki i zas³ony tworz¹ce t³o, na którym
przypiêto (po�ród kolorowych, bibu³ko-
wych kwiatów) portrety wszystkich
mam. Portrety z du¿¹ staranno�ci¹ wy-
konali uczniowie na zajêciach plastycz-
nych. Niektóre z nich by³y podpisane w
widocznymmiejscu, inne bez podpisów.
Mimo to, mamusie i
tak rozpozna³y swoje
podobizny.
Potem usiad³y na

krzese³kach i z dum¹
wpatrywa³y siêwswo-
ich naprawdê zdol-
nych artystów. By³y
wiersze, piosenki, in-
scenizacje a tak¿e ta-
niec nowoczesny i or-
kiestra z dyrygentem.
Na koniec dzieci

za�piewa³y mamom

Jest takie s³owo,
s³owo jedno,
przy którym inne s³owa bledn¹.

S³owo � jak s³oñce ja�niej¹ce,
co wszystkie inne gasi.

S³owo z muzyki i u�miechu,
z zapachu kwiatów i nut ptasich.

S³owo - co nigdy nie zawodzi,
wierne i czu³e do ostatka.

Najbli¿sze sercu, najpiêkniejsze...
jedno jedyne s³owo �MATKA!

Bartek Pyra w roli Stefka Burczymuchy

Monika Radoñ i Grzegorz Wydra w roli �¯urawia i czapli�

Najm³odsi z piosenk¹ �Najmilsza mama�.

S³odki poczêstunek

�sto lat�, z³o¿y³y ¿yczenia iwrêczy³yprzy-
gotowaneprezenty.Nastêpniemamyzo-
sta³y zaproszone na s³odki poczêstunek.
To by³ wielki dzieñ dla mam i dla

dzieci, które zwielkimzaanga¿owaniem
przygotowywa³y siê na tak piêkn¹ uro-
czysto�æ - chyba najpiêkniejsz¹ w roku,
albowiem (przytaczam zaW.Kowalsk¹)

Mijaj¹ lata w
rozpêdzie,
Twarde ska³y
czas kruszy.
Mi³o�ci matki
do dziecka
¯aden czas, ni-
gdy nie ruszy�

AlicjaBana�

Zespó³ tañca nowoczesnego

Za co kocham swoj¹ mamê?
Uczniowie klasy drugiej:
Wiola: Swoj¹mamê kocham za to, ze jest

dobra, troskliwa i bardzo mnie kocha.
Angelika: Mamê kocham, bo jest naj-

lepsza ze wszystkich.
Karolina: Kochammamê za to, ze jest

dla mnie taka dobra i mogê z ni¹ spêdzaæ
wolne chwile.

Bartek: Mamê kocham za to, ¿e
sprz¹ta, gotuje, myje, dba omnie
i kupuje mi ró¿ne rzeczy.
Mateusz: Swoj¹mamê kocham

za to, ¿e jest najlepsz¹ mam¹ na
�wiecie.
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Wolne oczywi�cie od nauki, ale nie
od zabawy.We wszystkich dynowskich
szko³ach zorganizowano dla uczniów
imprezy sportowe i rekreacyjne. Naj-
wcze�niej zaczêli najm³odsi czyli dy-
nowskie przedszkolaki. Ich ogród zape³-
ni³ siê grubo ponad setk¹ dzieci. Ka¿-
de uczestniczy³o w jakie� konkurencji
których by³o bardzo wiele. Dzieci recy-

Wdzieñ 1 czerwcanikt z najm³odszychnie d�wiga³
ciê¿kiego plecaka, niemusia³ siê te¿ przygotowywaæ
do lekcji i uczyæ.Wszyscymieli wolne.

towa³y, �piewa³y,
tañczy³y, zabawie
nie by³o koñca.
M³odzie¿ ze szko-
³y podstawowej i
gimnazjum rów-
nie¿ wysz³a na
powietrze i zape³ni³a stadion Dynovii.
Tu odby³ siê biegi prze³ajowe, przeci¹-

Grzegorz Sokolik zdobywca Imiejsce w swo-
jej grupie

Kamil �wist zdobywca II miejsca.
Fot. (2) Grzegorz Szajnik

Ostatnimi czasy dynowscy stra¿a-
cy maj¹ pe³ne rêce roboty i to nie ze
wzglêdu na po¿ary.

Pe³ne rêce pracy to efekt wycieczek
kierowanych w progi dynowskiego Po-
sterunku Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Ostatnio stra¿aków odwiedzi³a grupa
przedszkolaków. Najm³odsze dzieciaki
by³y zarazem najbardziej dociekliwe i
wszêdobylskie. Z bliska poogl¹da³y wóz
stra¿acki i narzêdzia którymi pos³uguj¹
siê stra¿acy. Najm³odsi przymierzali
he³my, wypróbowali sikawkê i posta-
nowi, ¿e� zostan¹ stra¿akami.

GrzegorzSzajnik

Mimo, i¿ klub sportowy
Olimpia w Dyl¹gowej dzia³a
od listopada ubieg³ego roku
ma na swym koncie powa¿ne
sukcesy. Niedziela równie¿
zapisa³a siê z³otymi zg³oska-
mi w historii klubu. Podczas
zebrania powo³ano dwie nowe
sekcje, oprócz pi³ki no¿nej
klub bêdzie prowadzi³ sekcje
pi³ki siatkowej kobiet
oraz lekkoatletykê ze
specjalno�ci¹ biegi
prze³ajowe. Jak podkre-
�la prezes klubu Bogu-
s³aw Martowicz � ze-
spó³ na razie nie zamie-
rza przystêpowaæ do roz-
grywek ligowych gdy¿ to
poci¹ga za sob¹ do�æ
du¿e koszty, naszym ce-
lem jest organizacja
¿ycia kulturalno � spor-
towego mieszkañców
gminy Dynów. To siê
udaje. Niedawno zorga-
nizowali�my turniej pa-
pieski w którym uczest-
niczy³o kilkuset uczest-
ników. Teraz planujemy
rozegraæ kolejne imprezy.
Podczas niedzielnego zebrania sze-

regi klubu powiêkszy³y siê o ponad dwa-
dzie�cia dziewcz¹t dla których powo³a-
no sekcjê siatkówki. Dzi� klub liczy bli-
sko siedemdziesiêciu cz³onków. Jest to
bardzo du¿a liczba w porównaniu do
tego jak ma³¹ wiosk¹ jest Dyl¹gowa.
M³odzie¿ traktuje klub jako lepsz¹ per-
spektywê i odskoczniê od codzienno�ci.
Ma ju¿ do�æ przesiadywania przed te-
lewizorem lub pod sklepem, chce siê
czym� zaj¹c, wykazaæ, nie koniecznie

5 czerwcaw zebrania Klubu Sportowe-
go Olimpia Dyl¹gowa podczas powo³ania
nowych sekcji uczestniczy³a kilkadziesi¹t
m³odychosób.

niszczeniemmienia publicznego z czym
na dynowszczy�niemamy do czynienia
na co dzieñ.Wa¿ne jest, ¿e co raz m³od-
si zasilaj¹ szeregi klubu, to bardzo bu-
duj¹ce na przysz³o�æ � podkre�li³ pre-
zesMartowicz.
Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ w³a-

dze gminy na czele z wójtem Adamem
Chrobakiem widz¹ potrzebê wsparcia
klubu mimo powszechnie panuj¹cego
braku pieni¹dza.

GrzegorzSzajnik

ganie liny. Najciekawszy by³ jednak
mecz pi³karski w którympo jednej stro-
niewyst¹pi³a reprezentacja gimnazjum,
a po drugiej nauczyciele z rodzicami.
Mecz wygra³a m³odzie¿, a¿ 4:1, nie
mog³o byæ przecie¿ inaczej w dniu dziec-
ka. Najm³odsi mieli jeszcze jedn¹
atrakcjê, specjalnie dla nich przygoto-
wano teatrzyk. Szko³y �rednie równie¿
przyst¹pi³y do zabawy. Mimo, i¿ zna-
le�æ tam jakie� ma³e dziecko by³oby
ciê¿ko. Tu równie¿ do popo³udnia trwa-
³y rozgrywki i zabawy.Wszyscy uczest-
nicy konkurencji oczywi�cie zostali na-
grodzeniu pucharami i dyplomami.
Przygotowano równie¿ dla wszystkich
prezentywpostaci napoi i s³odyczy.M³o-
dzie¿y jest jednak trochê przykro, ¿e
dzieñ dziecka jest tylko raz w roku i
teraz trzeba tyle czekaæ.

Grzegorz Szajnik

Licznie zgromadzona m³odzie¿ na zebraniu klubowym. Fot. Grzegorz Szajnik
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W dniu 2 czerwca 2005 r.
�DSwDynowie zorganizowa³
wycieczkê krajoznawczo-tury-
styczn¹ po³¹czon¹ z plenerem
malarskim do Ulucza.Na im-
prezê zaprosili�my zaprzyja�-
nioneDomy z Izdebek,Ustrzyk
Dolnych i Zagórza.
Przep³ywaj¹c promem na

drug¹ stronê Sanu trafi³i�my
w miejsce jakby zapomniane
przez czas i cywilizacjê a prze-
cie¿ le¿¹ce zaledwie 30 km od
Dynowa.
W Uluczu zwiedzili�my najstarsz¹

wPolsce cerkiew drewnian¹ p.w.Wnie-
bowst¹pienia Pañskiego.Cerkiew
wzniesiona zosta³a w latach 1510-
17,przebudowanawXVII i wXix.,u¿yt-
kowana do 1947r.
Odrestaurowanaw latach 60.�wia-

tynia otoczona starodrzewiem stoi na
wzgórzu Dêbnik,obok cerkwi znajdujê
siêmurowana kapliczka i kilka nagrob-
ków z XIX i XXw.
Po cerkwi, oprowadzi³a nas pani ku-

stosz opowiadaj¹c burzliwe dzieje tego
miejsca.

palone ognisko;wszystkim oczywi�cie
apetyt dopisa³ w 100%.Ale Ulucz to nie
tylko Cerkiew to równie¿ wspania³e
krajobrazy cisza i spokój.Id¹c oko³o
500m w stronê Dobrej natrafimy na
urocz¹ przydro¿n¹ kapliczkê a nastêp-
nie niewielki ko�ció³ek.Wrócili�my pe³-
ni wra¿eñ choæ mo¿e trochê zmêczeni.
Polecam to miejsce wszystkim,któ-

rzy ciekawi s¹ historii naszego regionu
i chc¹ spêdziæ aktywnie wolny czas.

Zapomocworganizacjiwyciecz-
ki dziêkujemy:

- WójtowiGminyDynówza udostêp-
nienie busa,

- Hurtowni �BEWA� i pani E.Jañ-
dzi�za przekazanie art.spo¿ywczych,

- PanuW. Szarudze zHurtowni �U
WOJTKA�za sponsorowanie mate-
ria³ów plastycznych i nagród dla
uczestników plenerumalarskiego,

- Pani D. Dymkowiczza oprowadze-
nie nas po cerkwi

- Panu Tympalskiemu z Zarz¹du
DrógPowiatowychwBrzozowie
za udostêpnienie bezp³atnego pro-
mem.

B. Tadla

Nastêpnie odby³ siê plener malar-
ski, którego g³ównym tematem by³a
oczywi�cie drewniana cerkiew.Ka¿da z
pracmia³a swoistywymiar oddaj¹c cha-
rakter tego niesamowitego miejsca.
Kiedy ju¿ przebyli�my karko³omne

300m zej�cie w dó³ czeka³o na nas roz-

�Panie ¿ycia i nadzieji!W Tobie ka¿da ludzka u³omno�æ zostaje ocalona
i odkupiona. Dziêki Tobie niepe³nosprawno�c nie jest ostatnim s³owem
¿ycia.Ostatnim s³owem jest mi³o�æ, która nadaje ¿yciu sens...�

Jan Pawe³ II

22 maja 2005r. uczestnicy �DS w
Dynowie wzieli udzia³ w koncercie pod
has³em�Pontyfikat,który zmieni³ obli-
cze ziemi�organizowanymprzez �DSw.
Bliznem.
Ka¿dy z zaproszonych Domówmia³

za zadanie opracowaæ wybrany temat
zwi¹zany z ¿yciem Papie¿a.Naszym
tematem by³y Podró¿e Papieskie.
W Ko�ciele Parafialnym w Bli-

znem,gdzie odby³ siê koncert mieli�my
okazjê zobaczyæ ró¿norodno�c form te-
atralnych, a tak¿e ekspozycjê prac o
tematyce papieskiej.
Po czê�ci artystycznej zwiedzili�my

zabytkowy drewniany ko�ció³ w Bli-
znem.
Wiecie jaka jest ró¿nicamiêdzy

PanemBogiemaJanemPaw³emII?
Bóg jest wszêdzie a Papie¿ ju¿

tam by³!
A. Kêdzierski
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Tymi s³owami dobrawró¿ka przywi-
ta³a grono dzieci zgromadzone w Domu
Dobrego Pasterza 1 czerwca 2005 roku.
W ramach zajêæ pozalekcyjnych

uczniowie klas II gimnazjum przygoto-
wali inscenizacjê bajki pt. �Przygody
KrólewnyHulajnó¿ki.�
Na szczególn¹ pochwa³ê zas³uguje

ich zaanga¿owaniewprzygotowanie de-
koracji, pomys³owo�æ w doborze kostiu-
mów i charakteryzacji.
Przedsiêwziêcie okaza³o siê �strza-

³em w dziesi¹tkê�, przynios³o wiele
wra¿eñ zarównom³odymwidzom jak i
aktorom. L. Choma

D.Kusiñska

Nazaproszenie �rodowisko-
wego Domu Samopomo
cy w Zagórzu,który by³

inicjatorem i organizatorempleneruma-
larskiego w dniu 09.06.2005r.,wcze�nie
rano wyruszyli�my w drogê.Trzech
uczestników wraz z opiekunem wziê³o
udzia³ w plenerze malarskim.Przyby³o
siedemna�cie Domów z Podkarpa-
cia.Przed podjêciemwyzwania twórcze-
go, wszyscy uczestnicy pleneru zwiedzi-
li Skansen Budownictwa Ludowego-
oazê ciszy, spokoju i bujnej przyrody,aby
nasyceni piêknem czasów przesz³ych,
podj¹æ próbê przeniesienia tego klima-
tu na p³ótno i papier.Uczestnicy mogli
wyraziæ swoje wewnêtrzne prze¿ycia w
pastelach b¹d� malarstwie akrylo-

wym.Mimo niesprzyjaj¹cej pogody,ch³o-
du i si¹pi¹cego deszczu wszyscy praco-
wali w pe³nym skupieniu.Po zakoñcze-
niupracy twórczej,wielkiedzie³aocenia³o
jurry.Wszyscy otrzymali dyplomy a naj-
ciekawsze dzie³a nagrodzono.Nasi
uczestnicy znale�li siê w gronie wyró¿-
nionych.Abydope³niæ czarê obcowania ze
sztuk¹ wybrali�my siê do Muzeum Hi-
storycznegowSanoku.Szczególnie byli-
�my zapaleni do podziwiania dzie³ nie-
dawno zmar³ego artysty sanockiego
Z.Beksiñskiego,ale warte zobaczenia
okaza³y siê równie¿ eksponaty sztuki
sakralnej i cerkiewnej.Po takim wypa-
dziewrócili�mynasycenipieknemsztuki
i poczuli�myniedosyt piêknawokó³ nas.

A.Hardulak

Wdniu 15.06.2005r. w krytej
p³ywalni �Delfin�odby³y siê II
Podkarpackie Zawody P³ywac-

kie�rodowiskowychDomówSamopomo-
cy.Natych¿ezawodachnie zabrak³ooczy-
wi�cie naszych uczestników.Wprawdzie
nie mamy wybitnych p³ywaków aczkol-
wiek chêtnych do zabaw w wodzie nie
brakuje.W�ródgo�ci zaproszonychby³Za-
stêpcaDyrektoraWydzia³uPolityki Spo-
³ecznej mgr M.Przewo�nik z Rzeszowa
orazmiêdzynarodowagrupaosóbniepe³-
nosprawnych zUkrainy i S³owacji.
Najwiêksz¹ rado�æ sprawia³ uczest-

nikom zjazd rur¹ do basenu,pozosta³e
konkurencje by³y równie ciekawe.Za
udzi¹³ w zawodach p³ywackich otrzy-
mali�myDyplom oraz pami¹tkowy pu-
char.Szkoda tylko ¿e w naszymmie�cie
nie ma basenu poniewa¿ rehabilitacja
w wodzie przynosi znakomite efekty.

A. Kêdzierski

�To nie babci dzi� sk³adamy ¿yczenia, nie dziadkowi kartki wysy³amy,
bo dzisiaj jest �wiêto Dzieci i dla nich prezenty mamy��

Fot. M. Choma
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W ostatnich dniach
maja w Timisoarze w
Rumunii odby³ siê III
Miêdzynarodowy Tur-
niej Pi³ki Halowej zor-
ganizowany przez Miê-
dzynarodow¹Organiza-
cjê Policji (IPA). Jako
jedyni zPolskiwyst¹pili
gliniarze z komendy miejskiej policji w
Rzeszowie w tym dwóch reprezentuj¹-
cychmiastoDynów; JózefMiko� i Pawe³
£ach.W imprezie wziê³o udzia³ szesna-
�cie zespo³ów reprezentuj¹cych cztery
kraje: Rumuniê, W³ochy, San Marino i
Polskê. Zgodê na wyjazd naszych poli-
cjantów wyda³o Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych iAdministracji, wwyje�-
dzie pomóg³Urz¹dMarsza³kowski i licz-
ne grono sponsorów w tym równie¿ dy-
nowska firma ZPUH Adam Nizio³ek
funduj¹c �federalnym� stroje bramkar-
skie. Zawody zakoñczy³y siê pomy�lnie
dla naszych funkcjonariuszy zajêli bo-
wiem trzeciemiejsce aGrzegorz Chwa-
sta zosta³ królem strzelców. Nasi poli-
cjanci w swojej grupie pokonali nawet
zwyciêzców turnieju IPAGalati, nieste-
ty ulegli w drodze do fina³u Rumunom
którzy nie zawsze grali fair � play. Jak

Akcja pomocy ¿ywno�ciowej
dla szkó³ podstawowej i gimna-
zjalnych w ramach programu
�Podziel siê posi³kiem�

Wed³ug najnowszych da-
nych,ok.30%polskichdzieciwwie-
ku szkolnym jest niedo¿ywionych,
z czego 10%nie jest objêtych ¿ad-
nymprogramemdo¿ywiania (ba-
daniaDanone iPAH, czerwiec 2004). FederacjaPol-
skich Banków¯ywno�ci wychodzi naprzeciw temu
problemowi, zaproponowa³a szko³omudzia³ w pro-
gramie pomocy ¿ywno�ciowej.
Celem tego programu jest wsparcie szkó³ pod-

stawowych i gimnazjalnych w do¿ywianiu
uczniów.Zak³ada on równie¿ propagowanie dzia-
³añ szko³y na polu pomocy ¿ywno�ciowej potrze-
buj¹cym uczniom.
Na wniosek zastêpcy dyrektora Zespo³u Szkó³

wDynowie w ramach tego programu zosta³a prze-
kazana darowizna z Europejskiego Programu Po-
mocy ¯ywno�ciowej dla najbardziej potrzebuj¹cym
(PEAD). (50 kg ry¿u, 40 kg makaronu).
W okresie od 1.03.2005 r.-31.05.2005 r.progra-

mem do¿ywiania zosta³o objêtych w naszej szko-
le 40 uczniów.

DZIÊKUJEMY.
LucynaWandas

Ostatniednimajaby³ydlapolicjantówzko-
mendy miejskiej policji w Rzeszowie w tym z
komisariatuwDynowiepe³nesportowejwalki.

brej strony, tym bardziej,
i¿ zajêli�my wysok¹ trze-
ci¹ lokatê, tu podziêkowa-
nia nale¿¹ siê przede
wszystkim sponsorom
dziêki którym by³ mo¿li-
wy ten wyjazd. Podobna
impreza odbêdzie siê w
Rzeszowie ju¿ we wrze-
�niu tego roku. Mo¿na

mieæ tylkonadziejê, i¿ tymrazemtonasi
oka¿¹ siê najlepsi.

GrzegorzSzajnik

Józef Miko� po lewej wraz z kolegami
przedmeczem.

Dru¿yna z pucharem po turnieju.

podkre�la Józef Miko� z komisariatu
policji w Dynowie � jeste�my dumni z
tego, ¿e mogli�my siê pokazaæ i to z do-

SzanownaRedakcjo
�Dynowinki�.

Do napisania tego listu zmusza
mnie ostatnie wydanie waszej gazet-
ki, któr¹ bardzo chêtnie czytujê.
Poruszy³y mnie tematy ochrony

Sanu, �rodowiska oraz segregacji odpadów,
a zw³aszcza jego has³o �¯yj w przyja�ni z natur¹�.
Podpisujê siê pod tym z ca³ego serca, poniewa¿ jestem
mi³o�nikiem przyrody i PogórzaDynowskiego. Ale czymo¿emymówiæ o
tym wszystkim, kidy masowo dopuszczamy siê do degradacji �rodowi-
ska poprzez wycinanie drzew, a nawet ca³ego lasu. Aby nie byæ go³o-
s³ownym, wysy³am zdjêcie, które pokazuje to co pozosta³o po czê�ci lasu
naWu�kach, w którym do niedawna têtni³o jeszcze ¿ycie, a które teraz
jest pustyni¹. Jedn¹ rzecz¹, któramnie g³êboko nurtuje jest fakt, ¿e ta
osoba na pewno nie szanuje przyrody. Proszê o reakcjêna ten list.

Z powa¿aniem
J.S.

�NAPE£NIAMY
TALERZYK�



DYNOWINKANr6/118 39

Nama³¹ w³osk¹ stacyjkê
wjecha³ poci¹g z Turynu
do Rzymu. Z ostatniego

wagonu wyskoczy³ pies i podbieg³ do za-
wiadowcy. Tego dnia nie opuszcza³ swego
nowego pana. Zawiadowca nakarmi³
pieska i zaprzyja�ni³ siê z nim. By³ to
pies rasy mieszanej, kud³aty z bia³¹
prêg¹ na grzbiecie. Mia³ b³yszcz¹ce,
m¹dre oczy. Kto raz spojrza³ w nie na
pewno chcia³ to zwierzê na zawsze. A
jednak to psisko wy-
bra³o zawiadowcê.
Kolejarz miesz-

ka³ 20 km od Mart-
timy, w Piombino,
ko³o przystanku.
Codziennie wraca³
do domu ostatnim
poci¹giem. Tego dnia
piesek bieg³ za tym
poci¹giem, wycofa³ siê jednak. Nastêp-
nego dnia czeka³ pod biurem na zawia-
dowcê.
Od tej pory kolejarz, wraca³ do domu

zawsze z pieskiem. Pies zjada³ kola-
cjê, bawi³ siê z dzieæmi i bieg³ na przy-
stanek, aby dojechaæ doMarttimy, gdzie
pilnowa³ biura zawiadowcy.
W ci¹gu dnia bra³ udzia³ w odpra-

wie wa¿nych poci¹gów, aportowa³ z god-
no�ci¹ u boku swego pana i wzbudza³
podziw podró¿nych.Wwolnych chwilach
pomaga³ robotnikom pracuj¹cym na
torach, nosi³ narzêdzia, biega³ z jedne-
go peronu na drugi niczym b³yskawica.
Nazwano go Lampo. W porze obia-

du odwiedza³ bufet z zawiadowc¹, gdzie
czeka³o na niego smaczne jedzenie. By³
ulubieñcem ca³ej za³ogi kolejowej. Co
wieczór wypatrywa³y go dzieci zawia-
dowcy, a potem smutne odprowadza³y
na przystanek. Pies nigdy nie przega-
pi³ godziny odjazdu poci¹gu.
Choæ by³ szczê�liwy w swym nowym

domu, którego� dnia Lampo przepad³.
Kolejarz sam wraca³ do domu z na-
dziej¹, ¿e pies czeka w Piombino. Dró¿-
nicy kolejowi przeszukali ca³y teren.
Mo¿e odnalaz³ swego poprzedniego

pan, mo¿e go sobie kto� przyw³aszczy³
- my�la³ cz³owiek.
Nastêpnego dnia Lampo wróci³ po-

�piesznym z Turynu.Wyskoczy³ jak nie-
gdy� z ostatniego wagonu. Postanowi³
wsi¹�æ do poci¹gu jad¹cego do Turynu i
samwsi¹�æ nastêpnego dnia do powrot-
nego. �wiadkiem tego wydarzenia by³
elektrotechnik ze stacji Marttima. O

tym niezwyk³ym wydarzeniu z dum¹
opowiadali kolejarze, a potem i miesz-
kañcy miasteczka.
Pieskowi takie wypady zaczê³y przy-

trafiaæ siê coraz czê�ciej. Zawiadowca
nie zamartwia³ siê tym zbytnio, tylko
siada³ przy telefonie i dzwoni³ do
wszystkich stacji. Pies by³ znany przez
zawiadowców z Rzymu i Turynu. Wie-
dzieli oni, ¿e to Lampo z Marttimy i
jak siê gdzie� pojawi³ informowali w³a-
�ciciela. Byli i tacy, co chcieli siê nim
zaopiekowaæ i zatrzymaæ, ale on zawsze
wraca³ do Marttimy.
W gazecie ukaza³y siê fotografie i

opisy wêdrówek tego niezwyk³ego psa.
Dziêki temu sta³ siê on popularny i
rozpoznawany w ca³ym kraju.
Kiedy� kelner z wagonu restaura-

cyjnego spotka³ go daleko za Neapolem,
prawie 1000 km od Marttimy. Kelner
nakarmi³ psa i chcia³ go zatrzymaæ, ale
pies wyskoczy³ na stacji Paola. Krêci³
siê potem po peronach. Czeka³ na po-
ci¹g powrotny do Rzymu. Mia³ jednak
pecha, bo automatyczne drzwi zatrza-
snê³y siê zanim zd¹¿y³ wskoczyæ do
poci¹gu i �cisnê³y go jak kleszcze. Jaki�
cz³owiek poci¹gn¹³ za rêczny hamulec i
uratowa³ mu ¿ycie. Psisko upad³o na
tory i stoczy³o siê z nasypu w zaro�la.
Mia³ z³amane ¿ebra i ³apê. Znalaz³a
go ¿ona owczarza i przynios³a w koszy-
ku do domu.
Jej m¹¿ nastawi³ psu z³amane ko-

�ci. Ci biedni ludzie bardzo go pokocha-
li, nie ¿a³owali mu jedzenia. Pies do-
chodzi³ do siebie, ale by³ bardzo smut-
ny. Widzieli to nowi opiekunowie i wca-
le siê nie zdziwili, gdy pies znikn¹³.
Zawiadowca te¿ têskni³ za nim. Wy-

dzwania³ na wszystkie stacje, da³ nawet
og³oszenie do gazet. Psanie by³o ca³¹ zimê
i kolejarz powoli traci³ nadziejê, ¿e kie-
dykolwiek odzyska swego przyjaciela. A¿
tu nagle którego� wiosennego dnia Lam-
po pojawi³ siê nagle u boku zawiadowcy.
Co to by³a za rado�æ na ca³ej stacji, nie-
którzy ocierali ³zy ze wzruszenia. Lam-
po utyka³ na jedn¹ nogê, ale biega³ i
szczeka³ rado�nie. Domy�lano siê tylko,
¿e pies mia³ jaki� wypadek. W gazetach
opisano o szczê�liwym powrocie Lampo
z pó³nocy. Pojawi³y siê zdjêcia zawiadow-
cy, jego rodziny i domu. Na stacjê Mart-
tima przybyli ludzie z telewizji rzym-
skiej. Radio zaczê³o nadawaæ audycje o

psie podró¿niku.
Po tym wydarzeniu ma³a stacja sta-

³a siê bardzo popularna i zrobi³o siê
na niej zamieszanie z powodu niezwy-
k³ego psa.

Nie podoba³o siê to naczelnikowi i
kaza³ psa usun¹æ ze stacji. Zawiadow-
ca widzia³, ¿e nie mo¿e Lampo zamkn¹æ
w domu, bo to pies podró¿nik i nie wy-
trzyma na ³añcuchu. Postanowi³, wiêc
wys³aæ psa do wuja na Sycyliê. Zacny
ten cz³owiek kocha³ zwierzêta no i by³a
nadzieja, ¿e pies nie wróci.

Nie by³a to ³atwa decyzja dla za-
wiadowcy, chyba najtrudniejsza w ¿yciu.
Co powie rodzinie i kolegom? W plan
swój wtajemniczy³ kilka osób, które
mia³y pomóc w dostarczeniu psa zna-
jomemu marynarzowi ze statku. Jed-
nak pies zawsze ucieka³, raz z Rzymu,
raz z Neapolu, i wraca³. Zawiadowca
musia³ osobi�cie zawie�æ psa do Ne-
apolu, a potem odprowadziæ na statek
p³yn¹cy na Sycyliê.

Nigdy nie zapomni tego ¿alu w
oczach psa, kiedy statek oddala³ siê.

D³ugo jeszcze kolejarze przygl¹dali
siê ka¿demu poci¹gowi z nadziej¹, ¿e
Lampo wyskoczy. Dzieci zawiadowcy
wiedzia³y o wszystkim. Godzinami
przesiadywa³y na pla¿y i patrzy³y siê
smutno w morze. Znajomi kolejarze
mieli nawet pretensjê, ¿e zawiadowca
zaprzesta³ poszukiwañ.

Pewien kolejarz twierdzi³, ¿e wi-
dzia³ psa w Reggio. Wuj z Sycylii po-
twierdzi³, ¿e pies bardzo têskni³, mar-
nia³ w oczach i pewnego dnia znikn¹³.

Minê³o kilka tygodni zanim pies
znowu pojawi³ siê wMarttimie. Pewien
kolejarz zapuka³ do drzwi zawiadowcy
i poda³ mu zawini¹tko. By³ to pies bar-
dzo chory. Zawiadowca p³aka³. Ca³a
brygada dworcowa zajê³a siê chorym.
Sprowadzono weterynarza. Naczelnik
ju¿ nie protestowa³, by³ bezsilny wobec
takiej przyja�ni psa z cz³owiekiem.
Up³ynê³o sporo czasu zanim Lampo
doszed³ do siebie.

Dzieci zawiadowcy Roberto, Gina i
ma³a Adela czêsto odwiedza³y tatê w
pracy i bawi³y siê z Lampo.

Zbli¿a³a siê pora przyjazdu popo-
³udniowego ekspresu. Zawiadowca nie
wychodzi³ do tego poci¹gu, ale by³ jaki�
niespokojny. Przeczucia go nie myli³y.
Na torach bawi³a siê jego najm³odsza
córeczka. Zawiadowca i jego zastêpca
pobiegli w stronê torów, którymi mia³a
przejechaæ pêdz¹ca maszyna. Wyprze-
dzi³ ich pies i w ostatniej chwili ze-
pchn¹³ dziecko z torów, a sam zosta³
pod ko³ami.

Dzi� blisko budynku stacji Martti-
ma jest grób tego niezwyk³ego psa.

Gabriela Bigolas
Uczennica kl. III a SP w Dynowie
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W prawie wakacyjnym numerze �Dynowinki� polecamy
Pañstwu dwa zadania, przygotowane przez p. Bogdana Wit-
ka, jolkê �Wakacje od A do ¯�, a tak¿e okoliczno�ciow¹ krzy-
¿ówkê z has³em nie tylko dla uczniów...;-)) Oprócz tego, tra-
dycyjnie, �porcja� zagadek logicznych i ciekawostki o licz-
bach... Co prawda z pewno�ci¹ ogarnia ju¿ Pañstwa waka-
cyjne rozleniwienie, ale nie pozwólmy naszym umys³om �wy-
³¹czyæ siê� ca³kowicie...:-) Nie zapominajmy, ¿e wakacje nie
trwaj¹ wiecznie...;-) Zapraszamy do zabawy i wakacyjnego
�³amania g³owy�!!!

ZAGADKI LOGICZNE

Pradziadek i prawnuczka
W roku 2002 pradziadek i prawnuczka

mieli razem 99 lat. Ostatnie dwie cyfry roku
urodzenia prawnuczki tworz¹ liczbê stano-
wi¹c¹ siedmiokrotno�æ liczby utworzonej
przez dwie ostatnie cyfry roku urodzenie pra-
dziadka pomniejszon¹ o 7. Ile lat ma obec-
nie dziadek, a ile prawnuczka?

£an zbo¿a
Aby skosiæ ³an zbo¿a:

· pierwszy kosiarz potrzebuje 6 godzin
· drugi kosiarz potrzebuje 5 godzin
· trzeci kosiarz potrzebuje 4 godzin
· czwarty kosiarz potrzebuje 3 godzin
· pi¹ty kosiarz potrzebuje 2 godzin.
Ile godzin zajmie im skoszenie ³anu zbo¿a,

je¿eli bêd¹ pracowaæ razem, ka¿dy ze swoj¹ wydajno�ci¹?

Strojnisie
W grupie 100 elegancko

ubranych pañ 85 mia³o czarn¹
torebkê, 75 czarne buty, 60
bransoletkê, a 90 pier�cionek.
Ile co najmniej pañ musia³o mieæ ka¿dy z wymienionych
przedmiotów?

Kostka
Z siatki z liczbami napisa-

nymi na kwadratach, które
stan¹ siê �cianami sze�cianu,
tworzymy kostkê sze�cienn¹.
Nastêpnie obliczamy iloczyn
trzech liczb znajduj¹cych siê
na �ciankach kostki, maj¹cych
wspólny wierzcho³ek. Ile wyno-
si najwiêkszy, a ile najmniej-
szy z tych iloczynów?

Renata Jurasiñska

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru
S³oiki: S¹ trzy ró¿ne rozwi¹zania tego zadania. Je�li ozna-
czymy s³oik pe³ny liter¹ A, nape³niony do po³owy liter¹ B, a
pusty liter¹ C, mo¿emy te rozwi¹zania zapisaæ w postaci:
1) (A+5B+2C) (2A+3B+3C) (2A+3B+3C)
2) (A+5B+2C) (A+5B+2C) (3A+B+4C)
3) (3A+B+4C) (2A+3B+3C) (7B+C)

Kroki i kroczki: Do czasu zrównania siê z synem ojciec zrobi
60 kroków, w tym samym czasie syn zrobi 90 kroczków.

Rêkawiczki: a) 14 rêkawiczek (8+5+1) b) 15 rêkawiczek
(10+4+1) c) 12 rêkawiczek (10+2)

Ciekawe u³amki: Dla przyk³adu podajê u³amek, który ma
warto�æ jedna trzecia.
Mam nadziejê, ¿e uda³o siê znale�æ pozosta³e ;-)

Krzy¿ówka imieninowa:Ka¿da Zosia - dobra gosposia.

NOWE ZADANIA

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki, w zaznaczonych rzêdach po-
wstanie pierwsza czê�æ rozwi¹zania koñcowego, a dokoñcze-
nie nale¿y odczytaæ rzêdami z pól oznaczonych kropk¹.

BogdanWitek

Poziomo:

4) przyspieszony
po wyczerpuj¹-
cym biegu,

5) odp³ata piêk-
nym za nadob-
ne,

9) s³ynnemuzeum
paryskie,

10) klasa jachtu
¿aglowego,

11) rajski owoc,

15) koñcówkabiegu,
pracy,

16) nape³nianie bu-
telek p³ynem.

Pionowo:

1) wyjazdw celach
turystycznych,

2) najwiêksze do-
puszczalne ob-
ci¹¿enie pojaz-
du,

3) numer kabare-
towy,

6) lubi popisywaæ
siê,

7) rodzaj plecaka,
do któregomo¿-
na w³o¿yæ dzi-
dziusia,

8) dzielnicaGdañ-
ska, kojarz¹ca
siê z wnêtrzno-
�ciami,

12) afrykañskie po-
lowanie,

13) artyzm, mi-
strzostwo,

14) ciuch, kiecka.
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A) popularna niegdy� forma podró¿owania przygodnymi po-
jazdami (8),

B) mieszka pod namiotem (10),
C) s³ynne uzdrowisko z tê¿niami (11),
D) czas wolny spêdza na swoim pólku (11),
E) przygotowanie do wycieczki, d³u¿szego wyjazdu (11),
F) przygotowanie kondycyjne do wyprawy (5)
G) opowie�æ przy obozowym ognisku (6),
H) wisz¹ce, sznurowane ³ó¿ko do zawieszenia miêdzy drze-
wami (5),

I) europejskie pañstwo, którego atrakcj¹ s¹ gejzery (8),
J) atrakcja Mazur (7),
K) transport miejski lub miêdzynarodowy (11),
L) podziemia do zwiedzania w zabytkowych budowlach (5),
£) miasto w województwie Podkarpackim, którego atrakcja
turystyczn¹ jest muzeum powozów (6),

M) najs³ynniejsze tatrzañskie jezioro (dwa wyrazy: 7,3),
N) ro�lina o niebieskich kwiatkach, spotykana podczas le-
�nych spacerów, niezabudka (14),

O) �Last minute� dla mi³o�nika podró¿y (6),
P) miêkka ska³a rozpowszechniona na Podkarpaciu, raj dla
mi³o�nikówwspinaczek ska³kowych (10),

R) daje och³odê podczas d³ugich marszów (7),
S) najmocniej przygrzewa latem (6),
T) i urlop spêdza w domu przed srebrnym ekranem (7).
U) puzzle dla zwolenników relaksu w ciszy i spokoju (9),
W) ulubione zajêcie taternika lub alpinisty (10),
Z) niejedna budowla podziwiana na Szlaku Orlich Gniazd
(5),

¯) ³ód� turystyczna lub sportowa (8).

BogdanWitek

Ka¿dy z
wyrazów roz-
poczyna siê
inn¹ liter¹ al-
fabetu, t¹, któ-
ra jest podana
na pocz¹tku
okre�lenia. W
nawiasie ujaw-
niono liczbê li-
ter w odgady-
wanym s³owie. Roz-
wi¹zanie koñcowe nale-
¿y odczytaæ rzêdami z
pól oznaczonychkó³kiem.

Liczba wi¹¿e siê z rokiem �wietlnym?
Rokiem �wietlnym nazywamy odleg³o�æ, jak¹ przebywa

�wiat³o w ci¹gu jednego roku. Poniewa¿ prêdko�æ �wiat³a
wynosi w przybli¿eniu 300 000 km/s, za� rok ma 60 x 60 x
24 x 365 = 31 536000 sekund, wspomniana odleg³o�æ jest
wiêc równa 300000 x 31 563000 kilometrów.
Liczba 3,1536 x 107 jest z dobrym przybli¿eniem równa

x 107.
Astronomowie u¿ywaj¹ wiêc wzoru:

1 rok �wietlny x 107 x c kilometrów
gdzie c oznacza prêdko�æ �wiat³¹ (w kilometrach na sekun-
dê).

Renata Jurasiñska

Liczbê dziewiêciocyfrow¹ nazywamy znakomit¹,
je�li wystêpuj¹ w niej wszystkie cyfry od 1 do 9, ka¿da je-
den raz, oraz liczba utworzona z pocz¹tkowych n cyfr (n
zmienia siê od 1 do 9) jest podzielna przez n. Tak wiêc
pierwsza cyfra jest podzielna przez 1 (co jest zawsze spe³-
nione), pierwsze dwie cyfry tworz¹ liczbê podzieln¹ przez 2,
pierwsze trzy cyfry � liczbê podzieln¹ przez 3 i tak dalej...

Jest tylko jedna taka liczba, to 381654729.


