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Miesi¹ce maj i czerwiec obfitowa³y w wa¿ne dla
naszego regionu wydarzenia: wizyta prezydentów
Polski i Ukrainy w Paw³okomie, œwiêcenia kap³añ-
skie dynowianina Grzegorza £acha, Dzieñ Matki i
Dzieñ Dziecka, obchodzony w szko³ach, a tak¿e Dni
Pogórza Dynowskiego, z których relacjê zamieœci-
my w nastêpnym numerze.

Z przyczyn niezale¿nych od redakcji, nie
ukaza³y siê w tym numerze zapowiadane
wspomnienia o œp. Danucie Bielawskiej, za co
redakcja serdecznie przeprasza wszystkich za-
interesowanych.

Koñczy siê kolejny rok szkolny. Nadchodzi czas
na refleksje i podsumowanie wyników swojej pracy.
M³odzie¿ wreszcie doczeka³a siê upragnionego wy-
poczynku i wakacji. Po wytê¿onej pracy wszystkim
nam nale¿y siê d³ugo oczekiwany urlop.

¯yczymy naszym Czytelnikom samych s³onecz-
nych dni, abyœmy chocia¿ na krótki czas zapomnieli
o swoich troskach i problemach. Wygospodarujmy
parê chwil dla samego siebie, poszukajmy ukojenia
i spokoju na ³onie natury, poleniuchujmy trochê.
Czas pomyœleæ o wymarzonej, lecz d³ugo odk³ada-
nej podró¿y? Mo¿e odkryjemy coœ nowego lub spo-
tka nas coœ mi³ego? ¯yczymy wszystkim równie
wspania³ego wypoczynku przy lekturze DYNOWIN-
KI!!!

Redaktorzy prowadz¹cy:
Anna Chrapek, Aneta Bator

W dniu 27.06.2006 r. o godzi-
nie 1900 w lokalu Towarzystwa
przy ul. Rynek 13 odbêdzie siê
Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Niezale¿nie od przes³anych
indywidualnych zaproszeñ, Za-
rz¹d zaprasza do wziêcia w nim
udzia³u wszystkich cz³onków i
sympatyków.

Liczymy na poszerzenie na-
szego grona i wstêpowanie do
Stowarzyszenia nowych cz³on-

ków. Tylko zbiorowym dzia³aniem mo¿emy udoskona-
liæ pracê organizacyjn¹ oraz osi¹gn¹æ zamierzone cele.
A to wszystko dla dobra naszego Miasta.

Na walnym Zebraniu zostan¹
opracowane kierunki dzia³ania na
najbli¿szy rok. Z ustalonymi za-
mierzeniami zapoznam czytelni-
ków „Dynowinki” w lipcowym numerze.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wakacjami i okresem
urlopowym, wszystkim czytelnikom ¿yczê du¿o s³oñca i
udanego wypoczynku.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju

Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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W sesji wziê³o udzia³ 28 radnych
oraz nastêpuj¹ce osoby:
1. Dyrektor Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Rzeszowie Ferdy-
nand Gronko

2. Komendant Miejski Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie Jacek
Kosturek

3. Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Rzeszowie Adam Panek

4. Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Rzeszowie Bronis³aw Bawo³ek.
Ustalaj¹c porz¹dek obrad sesji rad-

ni postanowili nie omawiaæ punktu 12
dotycz¹cego podjêcia uchwa³y w spra-
wie liczby radnych wybieranych w okrê-
gach wyborczych powiatu.

Na wstêpie obrad sesji radni wy-
s³uchali informacji:
- Pañstwowego Powiatowego Inspekto-

ra Sanitarnego o stanie bezpieczeñ-
stwa sanitarnego powiatu,

- Komendanta Miejskiego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej o stanie bezpieczeñ-
stwa, ochrony przeciwpo¿arowej oraz o
zagro¿eniach po¿arowych w powiecie,

- Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
o stanie bezrobocia na terenie powiatu,

- Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.

Radni w trakcie obrad podjêli
uchwa³y w sprawie:
- statutu Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w Rzeszowie,
- statutu Domu Pomocy Spo³ecznej w

Górnie,
- przekszta³cenia Zespo³u Placówek

Opiekuñczo – Wychowawczych w Bu-
dziwoju,

- statutu Powiatowego Urzêdu Pracy

XXXII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002-2006 odby-
³a siê 14 czerwca 2006 r. w sali 562 Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego.

w Rzeszowie,
- statutu Zarz¹du Dróg Powiatowych

w Rzeszowie,
- statutu Powiatowego Oœrodka Doku-

mentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej w Rzeszowie,

- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr
XXXI/267/06 z dnia 12 kwietnia 2006
r. w sprawie okreœlenia zadañ i prze-
znaczenia œrodków na realizacjê za-
dañ z zakresu rehabilitacji spo³ecz-
nej i zawodowej oraz zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w 2006 roku,

- utworzenia Komisji ds. Strategii
Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego,

- zaci¹gniêcia kredytu d³ugotermino-
wego,

- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2006,

- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nierucho-
moœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
Rzeszowskiego po³o¿onej w Mrowli,
oznaczonej jako dzia³ka nr 1613/18.

Starosta Rzeszowski równie¿ z³o¿y³
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du
Powiatu w okresie od poprzedniej sesji
oraz wykonania uchwa³ Rady Powiatu.

Zapytania oraz wolne wnioski rad-
nych wyczerpa³y porz¹dek obrad sesji.

Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

Dynów - Rynek

Prezentujê dzisiaj kolejne pocztówki przekazane mi przez
Pana Grzegorza Szajnika – zbieracza i kolekcjonera. Uda³o
mi siê samemu nabyæ w ostatnim czasie na targach staroci,
przedwojenne pocztówki Dynowa. Bêdê je prezentowa³ w ko-
lejnych numerach „Dynowinki”.

Przed 1939 ro-
kiem pocztówki
Dynowa wykonane
przez Jana Wê-
grzyna zosta³y wy-
dawane nak³adem
Leopolda Wolañ-
skiego, a inne na-
k³adem E. Buteter
& A. Seniuœ, któ-
rych autor nie jest
znany. O ile Jan
Wêgrzyn i Leopold
Wolañski s¹ znani
czytelnikom „Dyno-
winki”, o tyle nic
mi nie jest wiado-
mo o osobach E.
Buteter i A. Se-
niuœ. Mo¿e czytel-
nicy „Dynowinki”
maj¹ wiedzê o nich
i podziel¹ siê ni¹ z
czytelnikami na
³amach.

Andrzej
Stankiewicz



DYNOWINKANr 6/129 5

Bo¿e, odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
Z przemówienia Lecha Kaczyñskiego – Prezydenta RP

W dniu 13.05.2006r. Prezydent
naszego kraju p. Lech Kaczyñ-
ski i Prezydent Ukrainy

p. Wiktor Juszczenko wraz z ma³¿onka-
mi uczcili pamiêæ pomordowanych w cza-
sie wojennej i powojennej zawieruchy Po-
laków i Ukraiñców.

Uroczystoœæ otwarcia cmentarza
greckokatolickiego w Paw³okomie by³a
kolejnym krokiem (wczeœniej otwarcie
Cmentarza Orl¹t we Lwowie –
24.06.2005 r.) na drodze pojednania
pomiêdzy Polsk¹ a Ukrain¹.

Udzia³ w tej uroczystoœci wziê³o 27
harcerzy z Zespo³u Szkó³ w Dynowie.
Tworzyli oni szpaler witaj¹cy Panów
Prezydentów, Dostojników koœcielnych
Polski i Ukrainy. Pe³nili tez s³u¿bê war-
townicz¹ na cmentarzu, s³u¿yli sama-

rytañsk¹ pomoc¹, roznosz¹c wodê. Jed-
na z naszych harcerek sk³ada³a, wraz
z druhem z innej dru¿yny, wieniec od
Pani Wojewody, pod pomnikiem Pola-
ków pomordowanych i tych, którzy zgi-
nêli w „nieludzkiej ziemi”.

Dla naszych harcerzy udzia³ w tak
wa¿nych historycznie wydarzeniach jak
otwarcie Cmentarza Orl¹t we Lwowie
i otwarcie cmentarza w Paw³okomie jest
niezapomnianym prze¿yciem. Stali siê
oni naocznymi œwiadkami kolejnych eta-
pów polsko-ukraiñskiego pojednania.

Tekst i foto:   Anna Chrapek
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Trzynastego maja 2006 roku w Paw-
³okomie dosz³o do spotkania prezyden-
tów Polski – Lecha Kaczyñskiego i
Ukrainy – Wiktora Juszczenki. Z tej
okazji wspólnie modlili siê tak¿e hie-
rarchowie Koœcio³a greckokatolickiego
oraz rzymskokatolickiego.

Spotkanie utrzymane by³o w duchu
pojednania, odrodzenia i pog³êbienia
dobrych kontaktów s¹siedzkich i „aby
wspólnie oddaæ ho³d ukraiñskim i pol-
skim ofiarom sprzed lat” – podkreœli³
prezydent Kaczyñski. Spotkanie prezy-
dentów by³o obszernie relacjonowane w
mediach, zarówno lokalnych, jak i ogól-
nokrajowych obu pañstw. Nasza szko-
³a, Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie
tak¿e mia³a swój udzia³ w zorganizo-
waniu oraz uatrakcyjnieniu tego spo-
tkania. Dzieci pod opiek¹ nauczycieli
przygotowa³y tradycyjne laurki i kosze
z kwiatami. Dostojnych goœci przywi-
tali uczniowie naszej szko³y. W stro-
jach ludowych, z bukietami piêknych
kwiatów, towarzyszyli wójtowi gminy
Dynów Adamowi Chrobakowi w uroczy-

stym powitaniu.
Wspania³ym ge-
stem prezydenta
Kaczyñskiego by³o
przekazanie naszej
szkole sprzêtu au-
diowizualnego oraz
czterech zestawów
komputerowych.
Sprzêt ten niew¹t-
pliwie poprawi wa-
runki nauczania w
naszej placówce.
Dziêki niemu zosta-
³a bowiem poszerzo-
na baza dydaktycz-
na szko³y.

Obecnie mamy
mo¿liwoœæ zdobywa-
nia wiedzy poprzez
dostêp do wysokiej
klasy œrodków au-
diowizualnych. Ju¿
w trakcie wizyty
m³odsze dzieci mo-
g³y obejrzeæ w szko-

le transmisjê ze spotkania – za poœred-
nictwem telewizora plazmowego.

Podarowany sprzêt zosta³ wykorzy-
stany 6 czerwca podczas programu
s³owno-muzycznego pt. „Cz³owiek cz³o-
wiekowi… mi³oœci¹” zaprezentowane-
go gronu pedagogicznemu oraz uczniom
naszej szko³y. Uatrakcyjni³ tak¿e pre-
zentacjê dorobku szko³y podczas corocz-
nie obchodzonego „Œwiêta Szko³y” 11
czerwca a uœwietnionego obecnoœci¹
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych
oraz rodziców i uczniów.

Za otrzymane prezenty spo³ecznoœæ
szkolna skierowa³a podziêkowanie na
rêce prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Szko³a wystosowa³a równie¿ oficjalne
podziêkowanie dla prezydentów obu
pañstw. Pami¹tk¹ z prezydenckiego
spotkania s¹ dla spo³ecznoœci szkolnej
wpisy dokonane przez prezydentów
Polski i Ukrainy w kronice szkolnej.

Lucyna Frañczak,
nauczyciel Zespo³u Szkó³ Nr 4

w Paw³okomie
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gdy trzymasz w d³oniach
bia³¹ hostiê
to tak jakby Matka
tuli³a do piersi
zbroczone krwi¹ cia³o Syna
którego mi³owa³a

gdy w górê wznosisz kielich
to tak jakbyœ
odnalaz³ Ÿród³o
z wod¹ wiecznego ¿ycia

gdy rêce rozk³adasz
gdy czynisz znak krzy¿a
wszystko siê ³¹czy
i staje siê sensem
Twojego ¿ycia
mi³oœci¹ ka¿dego stworzenia
które przez Niego i z Niego
powsta³o
i w Nim trwa
umi³owawszy Go do koñca

plusqua@vp.pl

Rzadko siê zdarza,
¿eby dynowianin wst¹pi³
na drogê kap³añstwa.
Tym wiêksza powinna byæ
nasza radoœæ z wydarze-
nia, które dokona³o siê w
katedrze przemyskiej
4 czerwca br. Nasz rodak,
Grzegorz £ach, przyj¹³
sakrament kap³añstwa.
Tydzieñ póŸniej odprawi³
w koœciele parafialnym
pod wezwaniem œw. Waw-
rzyñca uroczyst¹ mszê
œwiêt¹, któr¹ koncelebro-
wali ksiê¿a Janusz Zagól
oraz Andrzej Chor¹¿ykie-
wicz. Ten ostatni wyg³o-
si³ równie¿ kazanie, w
którym wielokrotnie od-
wo³ywa³ siê do ksiê¿y, którzy pracowa-
li w naszej parafii. Nie bez powodu.
Sam ksi¹dz Grzegorz powtarza, ¿e to
w³aœnie ich przyk³ad przyczyni³ siê do
obrania przez niego takiej, a nie innej,
drogi ¿ycia. Na koniec mszy ksi¹dz pry-
micjant udzieli³ wszystkim zebranym
uroczystego b³ogos³awieñstwa prymicyj-
nego.

Druga czêœæ tego wydarzenia odby-
³a siê w Domu Stra¿aka. Zaproszeni
goœcie, przyjaciele, krewni, ksiê¿a i sio-
stry zakonne razem z ksiêdzem Grze-
gorzem jedli, tañczyli i bawili siê. Ale
nie tylko. M³odzie¿ przygotowa³a krót-
ki spektakl o kap³añstwie Karola Woj-
ty³y, który pisa³ kiedyœ „Cz³owiek jest
zrodzony z mi³oœci i do mi³oœci.” Byæ
mo¿e dlatego w³aœnie ks. £ach wybra³
na swoje has³o kap³añstwa fragment z
listu œwiêtego Jana o mi³oœci, „Bóg jest
mi³oœci¹.” „Tak ma³o jest tej mi³oœci w

Bóg jest mi³oœci¹

ksiêdzu Grzegorzowi

œwiecie, tak bardzo œwiat jej potrzebu-
je, nawet tej ludzkiej” mówi ksi¹dz
Grzegorz. Dlatego pomó¿my mu, b¹dŸ-
my przy nim na nowej drodze ¿ycia. Tak
po prostu z serca i po ludzku. Szczêœæ
Bo¿e, ksiê¿e Grzegorzu!

plusqua@vp.pl
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U progu wakacji zapraszamy
Pañstwa na ma³¹ refleksjê kuli-
narn¹. Czekaj¹ nas wymarzone wy-
jazdy, te dalekie i te ca³kiem bliskie
ale nie zapominajmy, ¿e w tym cza-
sie szczególnie  i  na naszej dynow-
skiej ziemi zagoszcz¹ turyœci.

Wszyscy znamy m¹droœæ zawart¹
w powiedzeniu – „¿eby kogoœ po-
znaæ trzeba z nim beczkê soli
zjeœæ”. Nie zachêcamy do tego, by
literalnie zastosowaæ siê do tego zda-
nia. Zastanówmy siê jednak czego
dowie siê o naszej ziemi przybywa-
j¹cy z daleka goœæ, którego tak¿e
przecie¿ bêdziemy goœciæ przy stole.
Nim przekroczy próg dynowskich re-
stauracji, pozna smak serwowanych
potraw, zobaczy piêkno tutejszego
krajobrazu – lasy, San i pola upraw-
ne. Na polach, jak w spi¿arni – pysz-
ni¹ siê wielkie g³owy kapusty,
wiêdn¹ w spiekocie lata ziemniacza-
ne ³êty, z³oc¹ siê ³any zbó¿. W³aœci-
wie kiedy popatrzy siê na rodzaj
upraw ju¿ wiadomo co podadz¹ na
stole tutejsi kucharze. Kulinarna tra-
dycja naszego regionu jest bardzo
ciekawa. Tworzyli j¹ ludzie od wie-
ków zamieszkuj¹c te ziemie ale tak-
¿e przybysze z Po³udnia, Wschodu i
w mniejszym stopniu Zachodu Eu-
ropy. Kolejne fale osadnicze przyno-

si³y na nasze tereny, które mia³y
wkrótce staæ siê ich nowym domem,
w³asne „zapachy i smaki” potraw.
Najbardziej popularne, tradycyjne
dania wykonywane by³y z  kapusty,
ziemniaków i zbó¿. Tote¿ najczêœciej
na podkarpackich sto³ach pojawia³y
siê pierogi nadziewane ró¿norakim
farszem, go³¹bki, knedle, cebulaki.
Pierogi by³y i s¹ popisowym daniem
miejscowych kucharek. Co do ich
wykonywania istnia³y dwie szko³y .
Pierwsza nakazywa³a wykonywaæ je
jak najmniejsze z delikatnego cien-
kiego ciasta. Druga wrêcz przeciw-
nie, za udane pierogi uwa¿a³a du¿e
wrêcz anegdotycznie olbrzymie. Po-
noæ taki pieróg móg³ spadaj¹c z ta-
lerza zabiæ kurê i 15 kurcz¹t. Takich
pierogowych gigantów nie spotkamy
chyba w okolicznych restauracjach,
serwuj¹cych du¿y ich wybór. Piero-
gi prócz wielkoœci i u¿ywanej na cia-
sta m¹ki (pszennej, ¿ytniej, grycza-
nej, kukurydzianej) ró¿ni tak¿e
farsz. Najczêœciej jest to nadzienie z
sera, grzybów, s³odkiej i kwaœniej ka-
pusty, ziemniaków, kaszy, miêsa i
owoców.

Tradycyjne potrawy sta³y siê w
ostatnim czasie znów bardzo mod-
ne. Swojskie jad³o jest „powrotem do
korzeni” i odreagowaniem na kuli-

Prezentujemy Pañstwu przepis
szefa kuchni ZAJAZDU NA
ROZDRO¯U – PIRAMIDA na
znakomite pierogi dynowskie. Do
tradycyjnego ich wykonania  po-
trzebne s¹ nastêpuj¹ce sk³adniki:

PIEROGI DYNOWSKIE

Ciasto: 1kg m¹ki,
1 jajko, woda, olej,
sól

Sk³adniki far-
szu: 2 kg ziemnia-
ków, 0,3 kg kie³ba-

sy swojskiej,  0,6 kg wiejskiego twa-
rogu, sól, pieprz,  2 du¿e cebule, ma-
s³o.

W HOTELIKU OBER¯A
mistrz kuchni poleca wspania³e

Placki po wêgiersku

Sk³adniki: 1,5 kg ziemniaków, 1 szklan-
ka mleka, 2 jaja, 3/4 szklanki m¹ki, 8

³y¿ek oleju do sma¿enia, 20 dkg. miêsa wieprzowego, sól, pieprz,
15 dkg  pieczarek, cebula, 2-3 pomidory, plaska ³y¿ka m¹ki

Wykonanie placków: Obrane starte ziemniaki ods¹-
czyæ na sicie, dodaæ gor¹ce mleko, jajka, m¹kê i start¹ cebulê. Ca³oœæ
dosoliæ do smaku i wymieszaæ. Sma¿yæ cienkie, du¿e placki, na ca³ej pa-
telni. Sk³adaæ jeden na drugi, przek³adaj¹c sosem, który trzeba wczeœniej
przygotowaæ.

Wykonanie sosu: Pokroiæ miêso w drobn¹ kostkê, razem z cebulk¹ i
pokrojonymi pieczarkami. Ca³oœæ podrumieniæ, podlaæ szklank¹ gor¹cej wody,
dodaæ obrane ze skórki, drobno pokrojone pomidory. Dusiæ oko³o 20 minut a
nastêpnie podbiæ sos œmietan¹ z m¹k¹ i papryk¹. Zagotowaæ.

narn¹ „mizeriê PRL-u”. Dobrze, ¿e
w podkarpackiej kuchni pojawi³y siê
tak¿e i nowe smaki. Ich Ÿród³em
by³y odwieczne kontakty tych ziem
z krajami Orientu i Po³udnia. Na-
wet w naszych dynowskich restau-
racjach s¹ œlady tych kontaktów.

Szczególnie specyficzna by³a
kuchnia ormiañska. Poœwiêcimy jej
kolejny odcinek naszego cyklu, bo
jest tego warta. Dzisiaj tylko kilka
charakterystycznych cech. Ormianie
od¿ywiali siê zdrowo, ale spo¿ywali
tak¿e potrawy, która dzisiaj uchodz¹
za niezdrowe. Ta druga czêœæ menu
to przede wszystkim wêdlina z ba-
raniny, wieprzowiny, wo³owiny i ko-
ziny, koniecznie czarna od dymu,
oraz przypalana do ciemnego br¹zu
zasma¿ka, zwana tak¿e „zapraszk¹”.
Dodawano j¹ do zup, a podbit¹ suto
œmietan¹ do gulaszu, potrawek z
kurczaków, faszerowanej kapusty,
go³¹bków, gêstowanych jarzyn, a
nawet specjalnej leguminy. „Zdrow¹”
czêœæ kuchni stanowi³y warzywa,
owoce, orzechy, ciemny chleb, boga-
ty zestaw przypraw i bakalii. Do pie-
czywa dodawano figi, daktyle i ro-
dzynki. Z naci pietruszki gotowano
chorut, którym przyprawiano zupê
zwan¹ „gand¿abur”. Przygotowanie
tej przyprawy odbywa³o siê wed³ug
specjalnego ceremonia³u. Osobn¹
dziedzinê ormiañskiej sztuki kuli-
narnej stanowi³y powid³a i wypieki
cukiernicze. Im te¿ nale¿y siê wiê-
cej miejsca w kolejnym odcinku.

Oprac. AJM
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Siedz¹c przed telewizorem i ogl¹-
daj¹c po raz kolejny, jak nasza repre-
zentacja w pi³ce no¿nej przegrywa z
krajem, o którego umiejscowieniu na
mapie wiêkszoœæ z nas nie ma zielone-
go pojêcia, doszed³em do wniosku, ¿e
pora coœ zmieniæ. Zacz¹æ dzia³aæ, ruszaæ
siê. Postanowi³em wyjechaæ za grani-
cê. Do pracy.

Zadzwoni³ telefon. Mój wychowaw-
ca z liceum. Zjazd organizuje. Czy nie
móg³bym przyjœæ, porozmawiaæ, czy
znam namiary. Pewnie, ¿e przyjdê. Ju-
tro o szóstej. Bêdê.

Moja najukochañsza z ¿on nie wpa-
d³a w zachwyt, gdy powiedzia³em jej o
moich planach. Wiedzia³em jednak, ¿e
siê zgodzi na mój wyjazd. Nie mieli-
œmy innej mo¿liwoœci. Mój syn równie¿
nie skaka³ ze szczêœcia.

„Do du…” powiedzia³a Gi. Wiedzia-
³em, co ma na myœli. „Jeszcze trochê to
nikt tutaj nie zostanie. Ch³opak Frosti

Dnia 27 maja grupa m³odzie¿y z
Dynowa uczestniczy³a w spotkaniu z
Benedyktem XVI na Krakowskich B³o-
niach. Ka¿dy uczestnik spotkania przy-
wióz³ ze sob¹ kamieñ z wypisanym na
nim swoim imieniem i nazw¹ miejsco-
woœci. Kamienie te stan¹ siê fundamen-
tem budynków Centrum Myœli Jana

wiêzy miêdzy ludŸmi. Ostatnia czêœæ
opowiada³a o m³odej matce, która zde-
cydowa³a siê na samotne macierzyñ-
stwo. Dziewczyna przebywa w Domu
Samotnej Matki i chce zdaæ maturê. Be-
nedykt XVI na pocz¹tku i na koñcu swo-
jego przemówienia zwróci³ siê do nas
w naszym ojczystym jêzyku. Zachêca³
do budowania domu swojego ¿ycia na
skale, któr¹ jest Chrystus. Zaapelowa³,
abyœmy nie ulegali zniechêceniu. „Wia-
ra mocna, musi przejœæ przez próby” –
powiedzia³ Ojciec Œwiêty.

WypowiedŸ Papie¿a wielokrotnie
przerywaliœmy oklaskami i okrzykami:
„Benedetto!”, „Dziêkujemy!”.

Nasze spotkanie z Benedyktem XVI
nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie nasz „oj-
ciec” (nazwany tak na czêœæ pewnego
wydarzenia z ulicy krakowskiej). W
imieniu wszystkich uczestników DZIÊ-
KUJÊ ksiêdzu Jackowi £.

Weronika Masaj
MKE LO Dynów, kl.I c
Opiekun: Ewa Hadam

te¿ ju¿ gdzieœ tam wyjecha³ na waka-
cje. Niech wszyscy jad¹. My sprowadzi-
my sobie tutaj Ukraiñców albo Chiñ-
czyków. Niech robi¹ u nas. A te g³upki
z rz¹du bêd¹ siê cieszyæ, ¿e nowe rynki
pracy otwarte. Do du…”

Odwróci³a siê na piêcie i posz³a do
swojego pokoju. Trzasnê³a drzwiami.
Nie wiedzia³em, co jej powiedzieæ. Ale
wyjechaæ musia³em.

Nastêpnego dnia spotka³em siê z
moim wychowawc¹ z liceum. Przedsta-
wi³ mi swoje plany, ¿e jest piêtnastole-
cie, ¿e chcia³by zorganizowaæ zjazd w
paŸdzierniku. Zgodzi³em siê oczywiœcie
pomóc. Siedliœmy nad list¹. On, ja i
jeszcze dwie osoby. Blisko sto osób wy-
pisanych. Czy znam jakieœ namiary na
nich.

„Sylwia we W³oszech jest, w Bolo-
nii. Jako sekretarka.”

„Jolka? W Hiszpanii.”
„Pawe³? W Londynie, zamiata.”

„Co Pawe³ skoñczy³? Jagiellonkê.”
„Marek w Moskwie pracuje.”
„Anka wyk³ada na uniwersytecie,

gdzieœ ko³o Bostonu.”
„Nie, nie wiem, co robi Krzysiek.”
Gdy tak wspólnie siedzieliœmy pi-

j¹c piwo i próbuj¹c przypomnieæ sobie
gdzie kto jest, okaza³o siê ponad po³o-
wa wyjecha³a z Polski.

„Spróbujemy ich œci¹gn¹æ” powie-
dzia³ wychowawca uœmiechaj¹c siê. „A
co z Maækiem?” zapyta³ jeszcze.

„Maciek na pewno nie przyjedzie”
powiedzia³em. „Zgin¹³ w tamtym roku,
na budowie. W Niemczech.”

Wróci³em do domu. Dziwnie siê
jakoœ czu³em. W³¹czy³em wie¿ê, ¿eby
mi jakaœ muzyka do uszu dobiega³a.
Karczmarski.

Co siê sta³o z moj¹ klas¹? Wyje-
chali, gdzieœ siê w œwiecie pogubili.
Tylko Maciek tu pozosta³. Tylko on.

plusqua@vp.pl

Paw³a II, którego budowa ruszy³a tu¿
po wizycie Papie¿a.

Benedykt XVI przyby³ na Krakowskie
B³onia ok. 18.30. Przyjecha³ w papamo-
bile z Katedry na Wawelu. Powitaliœmy
go okrzykami: „Benedetto, Dio te haelet-
to” (Benedykcie, Bóg Ciebie wybra³).

Po krótkim przywitaniu Ojca Œwiê-
tego nast¹pi³o oratorium, czy-
li s³owno-muzyczne przedsta-
wienie w trzech ods³onach.
Ka¿d¹ z czêœci rozpoczyna³
fragment z Pisma Œwiêtego,
film wyœwietlany na telebi-
mie, a koñczy³a modlitwa,
proœby i œpiew.

W pierwszej czêœci obej-
rzeliœmy kilkuminutowy film
o narkomanach, którzy uwal-
niaj¹ siê od na³ogów i zaczy-
naj¹ s³u¿yæ innym potrzebu-
j¹cym. Tematem drugiej czê-
œci by³y codzienne problemy
m³odzie¿y – brak zrozumie-
nia w rodzinach, brak czasu
dla siebie, rozpadaj¹ce siê



DYNOWINKA Nr 6/12910

Katarzyna Frañczak: Jestem
ogromnie rada, i¿ zgodzi³ siê Pan, w
nat³oku wa¿nych zajêæ, spotkaæ siê ze
mn¹ i udzieliæ mi wywiadu.

Od jakiegoœ czasu mocno zastana-
wiam siê, czy rz¹dowi przedstawiciele
interesuj¹ siê nami – ludŸmi m³ody-
mi. Kuzyn, w rozmowie ze mn¹, wspo-
mnia³ o ciekawych inicjatywach podej-
mowanych przez Pana, a dotycz¹cych
m³odzie¿y. St¹d moje zainteresowanie
Pañsk¹ osob¹. Dowiedzia³am siê, ¿e
pracê dla m³odzie¿y i z m³odzie¿¹ ceni
Pan sobie szczególnie.

Czy móg³by mi Pan przybli¿yæ swoj¹
dzia³alnoœæ z ludŸmi m³odymi? Jak¹
formê przyjmuje ta praca?

Marian Daszyk: Najwa¿niejsze
pole tej wspó³pracy to: sport, dyskote-
ki, pielgrzymki i, oczywiœcie, polityka.
Z m³odzie¿¹ wspó³pracuje mi siê bar-
dzo dobrze, bo jest szczera, czêsto do
bólu, otwarta i bezpoœrednia. Zaczê³o
siê to wszystko w czasach mojej m³o-
doœci, gdy z grup¹ kolegów – zapaleñ-
ców stworzyliœmy dru¿ynê pi³karsk¹,
która z B klasy awansowa³a do czwar-
tej ligi i klub m³odzie¿owy, który orga-
nizowa³ najlepsze dyskoteki w okolicy.

KF: Czy prawd¹ jest, ¿e organizuje
Pan tzw. „bezpieczne” dyskoteki? Na
czym one polegaj¹?

MD: Tak. Od ubieg³ego roku w mo-
jej wiosce Strachocinie organizujemy ta-
kie dyskoteki. Zainicjowaliœmy je wspól-
nie z przyjació³mi, w wiêkszoœci z daw-
nej dru¿yny pi³karskiej. Prowadzi te
dyskoteki sama m³odzie¿, ale zorgani-
zowana w grupach przyparafialnych –
„Oazach” wraz ze swoimi ksiê¿mi –
opiekunami. Wstêp na dyskotekê ma
ka¿dy, pod warunkiem, ¿e jest trzeŸwy.
Zabawa jest szalona, z ró¿nymi kon-
kursami i innymi atrakcjami. Pocz¹t-
ki by³y doœæ trudne. Czêœæ m³odzie¿y
mia³a du¿e opory. Jednak teraz prawie
wszyscy m³odzi w tych dyskotekach
uczestnicz¹ i trudno nie zauwa¿yæ, ¿e
s¹ bardzo zadowoleni. Dodam tylko, ¿e
przed dyskotek¹ uczestniczymy we
mszy œwiêtej, oczywiœcie na zasadach
ca³kowitej dobrowolnoœci. Tymi dysko-

Witamy po raz kolejny! W tym wydaniu Dynowinki
grupa „M.O.R.D.” pragnie przedstawiæ Wam ciekawy wywiad
ze znan¹ osobistoœci¹ – pos³em RP. Kolejno prezentujemy
wci¹gaj¹c¹ historiê, bêd¹c¹ owocem nocnych dokonañ m³o-
dego redaktora. ¯yczymy przyjemnego czytania.

tekami udowodniliœmy, równie¿ doro-
s³ym, ¿e m³odzie¿ naprawdê potrafi siê
piêknie bawiæ, a ka¿da dyskoteka nie
musi siê koñczyæ „zadym¹”, wybitymi
szybami, czy powyrywanymi znakami
drogowymi.

KF:, Co Pana najbardziej dra¿ni w
stylu bycia wspó³czesnej m³odzie¿y?

MD: Trudno powiedzieæ. Raczej sta-
ram siê byæ wyrozumia³y dla m³odzie-
¿y, co nie znaczy, ¿e ma³o wymagaj¹cy.
To prawda, ¿e dzisiaj nie jest ³atwo byæ
m³odym cz³owiekiem. Wspó³czesny
œwiat ma zastraszaj¹co du¿o zwodni-
czych propozycji na szczêœliwe ¿ycie.
Czasem siê zastanawiam, jak ja bym
siê w tym znalaz³ ze swoim buntowni-
czym charakterem, gdybym mia³ dzi-
siaj 18 lat. Uwa¿am, ¿e m³odzi s¹ na-
prawdê dobrzy i kochani. Te¿ trochê
zagubieni, ale szukaj¹ prawdziwych
wartoœci i autorytetów. Ostatnio na
B³oniach w Krakowie widzia³em to z
bliska.

KF: Czy ma Pan receptê na cieka-
we ¿ycie dla nas?

MD: Tak. Zaanga¿owaæ siê w poli-
tykê. Ciekawe ¿ycie zapewnione, na
nudê nie ma szans.

KF: M³odzi ludzie coraz czêœciej, aby
siê realizowaæ opuszczaj¹ nasz kraj. Co
pan o tym s¹dzi?

MD: O m³odych ludziach œwiadczy
to dobrze, ¿e nie maj¹c pracy w kraju i
perspektyw, nie p³acz¹, tylko radz¹ so-
bie, jak mog¹. Jednak te miliony m³o-
dych Polek i Polaków, w naszej OjczyŸ-
nie wychowanych i wykszta³conych, a
pracuj¹cych za granic¹ przewa¿nie w
upokarzaj¹cych warunkach to najwiêk-
sza strata i dramat obecnej Polski.
Œwiadczy to o bardzo z³ej polityce go-
spodarczej, prowadzonej przez kilkana-
œcie ostatnich lat i ca³kowicie kompro-
mituje polskie elity, rz¹dz¹ce w tym
czasie Polsk¹.

KF: Czym we wspó³czesnych re-
aliach jest wed³ug Pana patriotyzm?

MD: Patriotyzm dzisiaj to, oprócz
troski o siebie i swych najbli¿szych,
anga¿owanie siê na rzecz swej wioski,
miasta i kraju. To udzia³ w ¿yciu pu-

blicznym i politycznym, rozumianym
jako troska o dobro wspólne. To odwa¿-
ne reagowanie na patologie i z³o, które
ma miejsce wokó³ nas i w OjczyŸnie.

KF: Kto jest Pañskim autorytetem?
MD: Polska, ze wzglêdu na sw¹

burzliw¹ historiê, mia³a i ma wielu
wybitnych ludzi, którzy s¹ wspania³y-
mi autorytetami. Ja jednak mia³em
szczêœcie ¿yæ w czasach najwiêkszego z
wielkich – Jana Paw³a II. Bardzo za to
Bogu dziêkujê.

KF: Je¿eli mia³by Pan tak¹ mo¿li-
woœæ, to jaki zak¹tek œwiata, chcia³by
Pan odwiedziæ i dlaczego?

MD: Ziemiê Œwiêt¹. Oczywiœcie po-
wodem jest Jezus Chrystus. Móc byæ w
miejscach, gdzie dwa tysi¹ce lat temu
urodzi³ siê, ¿y³ i umiera³ na krzy¿u Bóg
to wielkie szczêœcie i marzenie chyba
ka¿dego chrzeœcijanina. Chcia³bym te¿
odwiedziæ Moskwê. Rosja to olbrzymi,
bezkresny, tajemniczy kraj. Jej histo-
ria i kultura jest bogata i ciekawa. Jed-
nak, gdy mi siê to nie uda œwiat siê nie
zawali, bo najpiêkniejszym zak¹tkiem
jest dla mnie moja wioska, Strachoci-
na, gdzie znam ka¿d¹ dziurê, mam
kochan¹ rodzinê, wielu przyjació³, oczy-
wiœcie tak¿e opozycjê i ka¿dy wyjazd z
tych stron, zw³aszcza d³u¿szy, to wy-
rzeczenie. I to mówiê zupe³nie szcze-
rze.

KF: Wbrew temu, co siê mówi o
¿yciu pos³ów, wiem o tej kwestii nie-
wiele. Proszê, zatem, mi to przybli¿yæ.

MD: Pytanie bardzo ogólne, ale chy-
ba wiem, o co chodzi. Wynagrodzenie
plus dieta to na rêkê prawie 9 tys. z³.
Na utrzymanie biur 10 tys. z³. Darmo-
we przejazdy po kraju PKP, PKS i LOT.
Do dyspozycji po Warszawie limuzyna
z kierowc¹. Oczywiœcie w sprawach s³u¿-
bowych. Pokój w hotelu sejmowym,
mnóstwo zaproszeñ na uroczystoœci,
konferencje, a tak¿e bankiety. Bardzo,
bardzo du¿o spraw do za³atwienia i
zero prywatnoœci.

KF: Jak brzmi Pañska recepta na
szczêœcie?

MD: Wydaje mi siê, ¿e aby byæ cz³o-
wiekiem naprawdê szczêœliwym, trze-
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ba byæ cz³owiekiem wolnym. Wolnym
od z³a, na przyk³ad z³ych uczuæ jak nie-
nawiœæ, zazdroœæ czy uzale¿nieñ, na
przyk³ad alkoholu, narkotyków, porno-
grafii czy materializmu. Moim zdaniem
obecnie w³aœnie materializm jest naj-
bardziej powszechnym i najgroŸniej-
szym zniewoleniem. Szczêœcie, wiêc to
¿ycie wed³ug zasady; „wiêcej byæ, ni¿
mieæ”. Wiêksza radoœæ w dawaniu ni¿
w braniu. To umieæ i chcieæ p³yn¹æ pod
pr¹d.

KF: …a na sukces w polityce?
MD: Wydaje mi siê, ¿e do wiêksze-

Edd podniós³ leniwie powieki. Œwia-
t³o wschodz¹cego s³oñca boleœnie go
oœlepi³o. Przenikaj¹cy ból przeszy³ g³o-
wê. Spojrzenie w dó³. Te same spodnie,
co wczoraj, pobrudzona bluza, zab³oco-
ne buty. Mózg powoli nabiera³ zwyk³ych
obrotów. Wiêc dzisiaj jest niedziela, bo
zwykle budzi³ siê w niedzielne poran-
ki w dziwnych miejscach po sobotniej
nocy. Teraz tylko trzeba siê zoriento-
waæ, gdzie jest.

Przypomnia³ sobie, jak pewnego
razu obudzi³ siê w cudzym mieszka-
niu i za nic nie móg³ sobie przypomnieæ,
jak tam trafi³. Mimowolnie jego usta
wykrzywi³y siê w coœ jakby uœmiech.
Najlepsze by³o to, ¿e ledwie siê ockn¹³,
do pokoju wesz³a ³adna lala i zrobi³a
tak g³upi¹ minê, ¿e klêkajcie narody.
Taki wyraz twarzy powinien byæ wyko-
rzystywany jako humanitarny œrodek
wykonywania kary œmierci. Mo¿na pêk-
n¹æ. Nawet teraz ledwie powstrzyma³
siê od œmiechu. Okaza³o siê, ¿e ona te¿
nic nie pamiêta, a to nie jest nawet jej
M, tylko jakiejœ przyjació³ki czy coœ.

Wsta³ powoli z ³awki. Ka³u¿e na
alei œwiadczy³y o deszczu, który mu-
sia³ padaæ w ostatnim czasie, najpraw-
dopodobniej w nocy. Kac boleœnie dawa³
o sobie znaæ. Przytêpiony zmys³ rów-
nowagi nie funkcjonowa³ jeszcze wy-
starczaj¹co dobrze i Edd z sykiem
upad³ z powrotem na ³awkê. Rozejrza³
siê bezradnie. Bezsprzecznie znajdowa³
siê w parku. Zielone drzewa, puste alej-
ki, mokra trawa, postrzêpione chmury
pêdz¹ce po niebie. To jego park. Nie
pierwszy raz budzi³ siê na tej ³awce.
Traf chcia³, ¿e aby wróciæ do swojego M
z klubu musia³ przejœæ przez t¹ enkla-
wê spokoju, co ciemn¹ noc¹ w stanie
upojenia by³o nie lada wyzwaniem.

Kolejna próba powstania powiod³a
siê i ruszy³ powoli w stronê centrum
miasta. Ju¿ wychodz¹c przez bramê
zorientowa³ siê, ¿e coœ jest nie tak.
Poprzewracane kosze, gdzieniegdzie

go i trwa³ego sukcesu w polityce pro-
wadzi d³uga droga, na której jest wiele
pora¿ek i przegranych. W wyborach
wygrywa siê przewa¿nie po naprawdê
twardej i trudnej walce. Dlatego trze-
ba wczeœniej nauczyæ siê walczyæ i zwy-
ciê¿aæ, ale te¿ przyjmowaæ pora¿ki.
Uwa¿am, ¿e dla mnie bardzo dobr¹
szko³¹ i przygotowaniem do polityki by³
sport i przygoda z pi³k¹ no¿n¹. Wœród
pos³ów jest wielu znanych sportowców,
dlatego moim zdaniem najlepsz¹ drog¹
do odniesienia sukcesu w polityce jest
wczeœniejsze uprawianie sportu i bar-

dzo Was do tego zachêcam.
KF: Pragnê podziêkowaæ za to, i¿

znalaz³ Pan czas na tê rozmowê. Je-
stem mile zaskoczona faktem Pañskiej
troski o ludzi m³odych i pe³na podziwu
dla zaanga¿owania w pracê z m³o-
dzie¿¹. Wierzê, ¿e takich osób w na-
szym rz¹dzie jest wiêcej i to napawa
mnie optymizmem. Dziêkujê za rozmo-
wê.

Wywiad przeprowadzi³a
Katarzyna Frañczak

LO w Dynowie

wybite witryny sklepowe i ca³kowity
brak samochodów, nie licz¹c spalonych
wraków radiowozów policyjnych.

- Co do cholery. Przecie¿ juwenalia
ju¿ by³y…

Zagadka by³a nie byle jaka. Id¹c
powoli przez opustosza³e miasto roz-
gl¹da³ siê uwa¿nie spod przymru¿onych
powiek. W oddali p³onê³y jeszcze jakieœ
opony, us³ysza³ odleg³e wycie syren ka-
retek, jednak w polu widzenia nie wi-
dzia³ ¿ywej duszy. Stan wojenny czy jak?
Znowu nie by³o Teleranka? Ale w ta-
kim razie gdzie jest wojsko?

- Ech, za wczeœnie na zagadki. Ot,
dlaczego Familiada jest dopiero popo-
³udniu.

Nie wiedz¹c kiedy dotar³ do swoje-
go bloku. Wchodz¹c przez drzwi o ma³o
nie przewróci³ siê na jakiœ resztkach,
które ktoœ wspania³omyœlnie wysypa³
z kosza. Kln¹c pod nosem pomyœla³, ¿e
œwiat wariuje. Kiedyœ dozorcy przega-
niali bezdomnych, kiedy grzebali w
œmieciach, teraz nie ma komu nad tym
wszystkim zapanowaæ.

Odrapana klatka schodowa, bez
œwiat³a (uwa¿a³, ¿e to czyste marno-
trawstwo wydawaæ pieni¹dze na ¿arów-
ki, jeœli mo¿na je sobie wzi¹æ z koryta-
rza) przypomnia³a mu swojskie klima-
ty. Przechodz¹c ko³o drzwi pierwszego
mieszkania us³ysza³ k³ótniê o to, kto
dziœ ma iœæ po flaszkê.

- O, to musi byæ ju¿ po 8.
Obok mieszkania nr 2 poczu³ ostry

zapach bimbru – cud, ¿e do tej pory
blok nie wylecia³ w powietrze. Wystar-
czy³o, ¿e Edd raz zobaczy³ aparaturê
Alchemika i ju¿ wiêcej nie mia³ odwa-
gi wejœæ do jego laboratorium. Ale
wszystkim mieszkañcom bimbrownik
by³ na rêkê, bo nie musieli iœæ do mo-
nopolowego, gdy chcieli siê na³adowaæ
pozytywn¹ energi¹. K³ótnia pod jedynk¹
usta³a i zamek w drzwiach otworzy³ siê
ze szczêkiem. Jednak nie dowiedzia³
siê, czyja dzisiaj by³a kolej na zakupy,

gdy¿ ju¿ prawie dotar³ na swoje piêtro.
Ulubiona lektura, czyli czytanie

napisów na sypi¹cym siê tynku, zawsze
poprawia³a mu humor. A ile w tym by³o
m¹droœci zwyk³ych ludzi, nie jakiœ uczo-
nych jajog³owych, prawdziwa proza
¿ycia. Mo¿na siê dowiedzieæ, kto w blo-
ku jest lubiany, kto powa¿any, a kto
wrêcz przeciwnie - podkrada ziemnia-
ki z piwnicy, kto ukrad³ rower Kowal-
skiemu spod 3 i za ile daje Kryœka spod
9. Zawsze uwa¿a³, ¿e najlepsze has³a
by³y na 2 piêtrze – My tu byli i lali,
Ludzie myœlcie – to nie boli, UFO istnie-
je, Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i
tanie, i jeszcze kilka innych osobistych
wyznañ, jakie kiedyœ z kumplami po-
stanowili obwieœciæ œwiatu.

Otworzy³ drzwi mieszkania nr 4.
Zadymione pomieszczenie zasta³ takim,
jakim zostawi³ wychodz¹c. Trzy poko-
je, kuchnia, WCet. Kilka starych me-
bli, telewizor, komputer, obok szafka ze
stosem pirackich p³yt, jakaœ lodówka,
nawet kuchenka gazowa. Ameryka to
to nie jest, ale chocia¿ w³asne cztery
k¹ty.

- Kochanie, wróci³em – zawsze
chcia³ tak krzykn¹æ w drzwiach. Lecz
pró¿no czeka³ na cud. Nie odpowiedzia³
mu szczebiot piêknej ¿ony, tylko chra-
pliwe skrzeczenie Grubego.

- ChodŸ tu moczymordo. Ale akcja…
Grubas jak zwykle siedzia³ w fote-

lu przed telewizorem, z nogami wyci¹-
gniêtymi na taborecie.

- W³aœnie. O co chodzi z tym wylud-
nieniem? Normalnie ¿ywej duszy nie ma
na mieœcie. Obcy siê wreszcie ujawnili
i porwali wszystkich czy jak?

- Lepiej stary. Po³owie miasta od-
pierniczy³o po obejrzeniu transmisji
mieczu w Polska-Namibia.

- Nami… co? Gdzie to w ogóle jest?
- No w³aœnie tego nikt nie wie. Eks-

tremalna jazda. Ca³¹ noc trwa³y za-
mieszki. Nie mo¿liwe, ¿ebyœ nie s³y-
sza³… W³aœciwie, gdzieœ siê tak urz¹-
dzi³?

(ci¹g dalszy na str. 12)
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- Mia³em do za³atwienia sprawê
wagi pañstwowej. Gdzie Freak?

- Ogl¹da³ miecz i nagle wybieg³ z
krzykiem z mieszkania. PóŸniej zaczê-
³a siê akcja. Ca³¹ noc trwa³ festyn. Tyle
radiowozów to nawet na derbach nie
posz³o…

- Ale o co chodzi z tym wszystkim?
- Cicho, w³aœnie zaczynaj¹ siê wia-

domoœci. Poogl¹daj, ale ostrzegam –
bardzo drastyczne sceny…

- Krajem wstrz¹snê³a fala zamieszek
wywo³anych meczem polskiej reprezen-
tacji z dru¿yn¹ Na… Nami… Nami-
bii… Gdzie to w ogóle jest? Wracaj¹c do
tematu. Ponad dziesiêæ tysiêcy osób tra-
fi³o do szpitali po ca³onocnych bójkach
z policj¹ i si³ami porz¹dkowymi. Roz-
wœcieczony t³um wdar³ siê do siedziby
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i po
dok³adnym spl¹drowaniu podpali³ bu-
dynek. Psycholodzy twierdz¹, ¿e tak
gwa³towna reakcja ludzi by³a spowodo-
wana obejrzeniem ostatniej bramki spo-
tkania. Prezentujemy tym z Pañstwa,
którzy mieli szczêœcie nie ogl¹daæ me-
czu ow¹ s³awetn¹ bramkê. Jednoczeœnie
ostrzegamy, ¿e materia³ zawiera bardzo
drastyczne sceny i decyduj¹ siê Pañstwo
na jego obejrzenie na w³asn¹ odpowie-
dzialnoœæ.

Ekran przedstawia³ boisko pi³kar-

skie. Polacy próbowali nieudanie skle-
ciæ akcjê, która mog³aby zagroziæ bramce
rywali. Jednak goolkiper rywali by³
bezb³êdny. Zdecydowa³ siê na d³ugie
wybicie pi³ki, idealne do kontrataku.
Potê¿nym kopniêciem pos³a³ okr¹g³y
przedmiot po¿¹dania wszystkich za-
wodników na nasz¹ po³owê. Udane zbli-
¿enie ukazywa³o rotacjê pi³ki, która
hipnotycznie obraca³a siê wokó³ w³ad-
nej osi. Lecia³a ca³¹ wiecznoœæ i w koñ-
cu odbi³a siê do murawy, poszybowa³a
w górê i… wyl¹dowa³a w naszej bram-
ce!

Zdezorientowany operator pokazy-
wa³ za³aman¹ twarz naszego trenera
– Napoleona, za³amanie bramkarza,
rezygnacjê na twarzach zawodników.

Edd nie wytrzyma³. Poczu³, ¿e musi
coœ zrobiæ, jakoœ wy³adowaæ swoj¹ fru-
stracjê. Rozpiera³a go energia, w tym
momencie móg³by wygraæ w pojedynkê
ten mecz, ba nawet ca³y Mundial. Kie-
rowany jakimœ wewnêtrznym g³osem
ruszy³ biegiem w stronê okna. Us³ysza³
tylko chrapliwy œmiech Grubasa, który
zachodzi³ siê po obejrzeniu powtórki,
szczêk wybitej szyby, ujrza³ przeraŸli-
wie szybko zbli¿aj¹cy siê chodnik.

***

Obudzi³ go lekarz wchodz¹c do sali.
- Szczêœciarz z pana. Po skoku z

drugiego piêtra mo¿na siê zabiæ, a pan
skoñczy³ tylko ze st³uczon¹ g³ow¹ i
uszkodzonym krêgos³upem. Teraz kil-
ka tygodni trzeba bêdzie chodziæ w ko³-
nierzu ortopedycznym. Ale to i tak nic
takiego, móg³ pan byæ sparali¿owany…

- Z³ego diabli nie bior¹.
- Skoro tak pan twierdzi. Niech pan

spojrzy na s¹siada.
Faktycznie, mê¿czyzna z ³ó¿ka obok

nie wygl¹da³ najlepiej. Mia³ ca³¹ twarz
opuchniêt¹, za³aman¹ rêkê i nogê prze-
wieszon¹ przez temblak. Przyjrza³ siê
dok³adniej i w nieszczêœniku rozpozna³
Freaka, jego wspó³lokatora.

- Pewnie skaka³ z trzeciego. – iro-
nia w g³osie Edda nie by³a zamierzo-
na.

- Nie. Stratowali go w PZPN-ie.
Ponoæ chcia³ wynieœæ dywan

- To do niego podobne. Wszystko klei
mu siê do r¹k.

- Schyli³ siê i zacz¹³ zwijaæ, a tu
t³um ruszy³, bo ktoœ krzykn¹³, ¿e Ja-
nas jest na zewn¹trz. Ledwie go odra-
towaliœmy. A propos – Janas le¿y na 7,
jego te¿ ledwie pozszywaliœmy. Dos³ow-
nie prawie go rozerwali na strzêpy. Ech,
jak to siê mówi - sport to zdrowie. A co
pan teraz zamierza?

- Bêdê dalej ogl¹da³ mecze. Tylko
teraz na parterze…

Damian Zelwach

Nad przestrzeganiem za-
dañ, których podjê³a siê
Polska w ramach Uk³adu

czuwa³a Rada Stowarzyszenia. Z³o-
¿ona zosta³a z cz³onków Rady
Wspólnot Europejskich i Komisji
tych Wspólnot oraz cz³onków rz¹-
du Polski. Rada mog³a rozpatrywaæ
wszelkie kwestie, które wynika³y z
realizacji Uk³adu o stowarzyszeniu
oraz podejmowaæ decyzje i udzie-
laæ zaleceñ za zgod¹ obydwu stron.
Decyzje maj¹ charakter wi¹¿¹cy,
natomiast zalecenia niewi¹¿¹cy.

 Gdy zawierano w 1991 roku
Uk³ad o stowarzyszeniu Polski ze
Wspólnotami obie strony za³o¿y³y,
ze jest to dopiero pocz¹tek inte-
gracji naszego kraju z tymi Wspól-
notami. Realizacja Uk³adu Europej-
skiego da³a wiec podwaliny do pe³nego
w przysz³oœci cz³onkostwa Polski we
Wspólnotach. W Preambule Uk³adu za-
warto w ostatnich s³owach nastêpuj¹-
ce wyra¿enie: „ koñcowym celem Polski
jest cz³onkostwo we Wspólnotach, a
Stowarzyszenie zdaniem stron pomo-
¿e Polsce osi¹gn¹æ ten cel”.

 Wnioskuj¹c z tego mo¿na, ze tylko
stopniowa realizacja postanowieñ

Uk³adu Europejskiego da Polsce pe³n¹
akcesje do Wspólnot a po powstaniu
Unii Europejskiej – do Unii.

 Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych Polska zaczê³a pracowaæ i stop-
niowo realizowaæ program, którego ce-
lem by³o przygotowanie naszej gospo-
darki i ustawodawstwa do wejœcia do
UE.

 Jak ju¿ wspomnia³em 26 stycznia
1991 roku Rada Ministrów powo³a³a do

¿ycia Pe³nomocnika Rz¹du do
spraw Integracji Europejskiej i Po-
mocy Zagranicznej, do którego za-
dañ nale¿a³o m.in. harmonizowa-
nie, koordynowanie i kontrolowa-
nie procesów integracyjnych Polski
ze Wspólnotami Europejskimi
oraz kszta³towanie warunków s³u-
¿¹cych integracji. Do podstawo-
wych zadañ Pe³nomocnika i jego
aparatu wykonawczego nale¿a³o
dzia³anie na rzecz realizacji posta-
nowieñ Uk³adu Europejskiego o
stowarzyszeniu Polski z Wspólno-
tami Europejskimi.

 We wrzeœniu pañstwa skupio-
ne wokó³ Grupy Wyszehradzkiej
(Wêgry, Polska, Czechos³owacja),
z³o¿y³y komisji Wspólnot Europej-

skich w Brukseli oraz Przewodnicz¹ce-
mu Rady Europejskiej Wspólnot w Lon-
dynie tzw. memorandum wyszehradz-
kie na szczyt Wspólnoty Europejskiej
w Edynburgu. Dotyczy³o ono wzmocnie-
nia procesu integracji tych pañstw ze
Wspólnotami Europejskimi oraz spraw
zwi¹zanych ze wst¹pieniem do nich.
Wa¿nym momentem okaza³a siê sesja
Rady Europejskiej w Kopenhadze (23
VI 1993), kiedy to po raz pierwszy po-

(ci¹g dalszy ze str. 11)
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twierdzono mo¿liwoœæ przyst¹pienia do
UE krajów z ni¹ stowarzyszonych pod
warunkiem spe³nienia ustalonych kry-
teriów.

 9 kwietnia 1994 roku Minister
Spraw zagranicznych RP Andrzej Ole-
chowski z³o¿y³ na rêce prezydencji grec-
kiej, odpowiedni wniosek w sprawie
przyst¹pienia do UE. Wniosek ten sk³a-
da³ siê z jednego, ale bardzo wa¿nego
zdania: Polska aplikuje o cz³onkostwo
UE i jest gotowa rozpocz¹æ negocjacje
w tej sprawie w stosownym czasie. Do
wniosku za³¹czono te¿ dziesiêciostro-
nicowe memorandum, w którym rz¹d
polski potwierdzi³ istnienie wszystkich
elementów potrzebnych do stwierdze-
nia, ¿e nasz kraj w wystarczaj¹cym
stopniu spe³nia wyjœciowe kryteria
cz³onkostwa, które ustali³a Rada Eu-
ropejska czerwcu 1993 roku w Kopen-
hadze. W maju 1994 roku dosz³o do
pierwszej w historii oficjalnej wizyty
przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej
(Przewodnicz¹cym Komisji Europej-
skiej by³ wtedy Jacqes Delors).

 2 VIII 1994 r. polski rz¹d przed-
stawi³ Radzie UE dokument, który do-
tyczy³ przyœpieszenia integracji z UE.
Zosta³y tam przedstawione oczekiwa-
nia polskiej strony w zakresie przed-
siêwziêæ, jakie jej zdaniem powinny byæ
podjête przez UE jeszcze przed pocz¹t-
kiem konferencji w sprawie reformy UE,
która mia³a siê rozpocz¹æ na pocz¹tku
1996. Owe przedsiêwziêcia mia³y na
celu umo¿liwiæ Polsce wst¹pienie do
struktur Unii ju¿ w 2000 roku.

 10 XII 1994 na sesji Rady Euro-
pejskiej w Essen zatwierdzono strate-
giê przyjmowania do UE 10 pañstw
Europy œrodkowej i wschodniej.

 Bardzo istotnym wydarzeniem by³o
przyjêcie tzw. Bia³ej Ksiêgi. Zosta³a ona
zaaprobowana przez Radê Europejsk¹
na swej sesji w Cannes 27 VI 1995.
By³a ona swego rodzaju przewodnikiem
po rozwi¹zaniach legislacyjnych obo-
wi¹zuj¹cych w UE. Wdra¿anie zaleceñ
Bia³ej Ksiêgi zosta³o podjête przez radê
ministrów 14 paŸdziernika 1995 r.

 Na sesji w Madrycie (18 XII 1995)
Rada Europejska zleci³a komisji UE
rozpoczêcie przygotowania Opinii na
temat wniosków, które zosta³y z³o¿one
przez pañstwa stowarzyszone w spra-
wie przyst¹pienia do UE.

 5 marca 1996 Rada ministrów na-
kaza³a pe³nomocnikowi Rz¹du do
spraw Integracji Europejskiej do usta-
lenia i koordynacji prac zwi¹zanych z
przygotowaniem odpowiedzi na kwe-
stionariusz Komisji UE, który zosta³
przygotowany podczas sesji w Madry-
cie. OdpowiedŸ ta zosta³a z³o¿ona 26

VII 1996 r., zawarta zosta³a w 26 to-
mach i liczy³a ³¹cznie 2664 strony. We
wrzeœniu Polska otrzyma³a jeszcze do-
datkowy zestaw pytañ.

 15 X 1996 r. powsta³ w Polsce Ko-
mitet Integracji Europejskiej i Pomocy
Zagranicznej. Uzyska³ on status orga-
nu administracji rz¹dowej ds. progra-
mowania i koordynowania polityki w
sprawach zwi¹zanych z integracj¹ Pol-
ski z UE1 , którego szefem w randze
Sekretarza Stanu zosta³a Danuta Hûb-
ner.

 Kolejnym etapem prac Rady Mini-
strów RP by³o uchwalenie regulaminu
pracy, w którym na³o¿ono na organy rz¹-
dowe obowi¹zek badania projektów ak-
tów normatywnych i innych aktów praw-
nych pod k¹tem ich zgodnoœci z pra-
wem wspólnotowym, co mia³o miejsce
na inauguracyjnym posiedzeniu KIE,
którego szefem zosta³ Premier W³odzi-
mierz Cimoszewicz.

 W maju 1997 roku rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ Rada Integracji Eu-
ropejskiej, która skupia przedstawicieli
œrodowisk rz¹dowych, ekspertów gospo-
darczych, znawców prawa oraz przed-
stawicieli pozarz¹dowych.

 22 maja 1997 Sejm RP uchwali³
„Narodow¹ Strategiê Integracji”, nato-
miast 3 czerwca tego¿ roku RM uchwa-
li³a „Harmonogram dzia³añ implemen-
tacyjnych Narodowej Strategii Integra-
cji”, która stanowi³a listê przedsiê-
wziêæ, które powinny zostaæ podjête
przez Polskê, aby spe³niæ warunki po-
trzebne do pe³nego cz³onkostwa z UE.

 W lipcu 1997 roku przewodnicz¹cy
Komisji UE przedstawi³ opiniê, na pod-
stawie której 6 krajów, w tym Polska
uzyska³y mo¿liwoœæ negocjacji w spra-
wie cz³onkostwa z UE.

 4 wrzeœnia tego¿ roku Sejm RP do-
kona³ zmiany swojego regulaminu, któ-
ry nakazywa³ w odniesieniu do projek-
tów ustaw wniesionych przez Prezyden-
ta RP, Senat, RM i komisje sejmowe -
przedstawiania uzasadnienia o zgod-
noœci projektu sprawy z prawem unij-
nym lub te¿ oœwiadczenia o stopniu nie-
zgodnoœci z tym prawem. W ostatnim
dniu paŸdziernika 1997 roku Ryszard
Czarnecki otrzyma³ nominacje na Prze-
wodnicz¹cego KIE i szefa Urzêdu KIE.

 W styczniu 1998 roku Rada UE
podjê³a uchwa³ê o rozpoczêciu z dniem
30 III „procesu rozszerzania Unii z
udzia³em 11 kandyduj¹cych pañstw”.
Na kilka dni przed tym wydarzeniem -
20 III Sejm RP podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie cz³onkostwa Polski w UE, w której
wyrazi³ oczekiwanie zaprezentowania
przez Rz¹d Narodowego Programu

Przygotowania do Cz³onkostwa w UE.2

 W latach 1998-99 rz¹d polski suk-
cesywnie informowa³ UE o polskim sta-
nowisku negocjacyjne w odniesieniu do
poszczególnych dziedzin, natomiast 11
XII 2001 r. w Polsce powo³ano Pe³no-
mocnika Rz¹du ds. Informacji Europej-
skiej.

 Nie sposób nie wspomnieæ o pro-
blemie terminu wejœcia Polski do Unii
Europejskiej. By³a to sprawa dyskusyj-
na. Polscy politycy w latach 1992-1996
zazwyczaj wymieniali datê 2000 roku.
Prawdê mówi¹c by³ to termin ma³o re-
alny i pozostawa³ bardziej w gestii po-
bo¿nych ¿yczeñ. Termin ten wynika³
przede wszystkim z braku wiedzy na
temat trudnych i zawi³ych procesów in-
tegracyjnych, starano siê równie¿ pod-
sycaæ ten termin z powodu poszczegól-
nych wyborów parlamentarnych.

 Od roku 1997 termin zaczêto od-
ci¹gaæ w przysz³oœæ i sugerowana data
przez poszczególnych polityków to 2003
rok. W kwietniu 1998 roku podczas
spotkania PRM, ministra spraw zagra-
nicznych i Przewodnicz¹cego KIE z³o-
¿ono wniosek, ze Polska bêdzie gotowa
wejœæ do UE 31 XII 2002 roku.

 W trakcie prowadzonych negocja-
cji wielu znanych polityków Unii Euro-
pejskiej rozpoczê³o akcentowaæ, i¿ Pol-
ska wejdzie do Unii gdzieœ latach 2004/
2005.

 Na spotkaniu RE w Nicei w dniach
7-9 XII 2000 zosta³a wyra¿ona opinia
o tym, ¿e UE bêdzie gotowa na przyjê-
cie nowych cz³onków ju¿ w styczniu 2003
pod warunkiem spe³nienia wszystkich
warunków przez ni¹ wymaganych. War-
to te¿ wspomnieæ, ¿e w po³owie 2001
roku w Unii panowa³ pogl¹d, ¿e 10
pañstw kandyduj¹cych wejdzie w jej
struktury 1 stycznia 2004 roku, zaœ Bu³-
garia i Rumunia w 2006 r.

 W Polsce nast¹pi³a ewolucja pogl¹-
dów na temat naszego cz³onkostwa. Mó-
wiono o latach 2002 lub 2003, po sesji
Rady Europy wspominano rok 2004.

 18 XI 2002 roku nast¹pi³ prze³om,
ministrowie spraw zagranicznych UE
zajêli stanowisko, ¿e podpisanie trak-
tatu akcesyjnego z 10 pañstwami kan-
dyduj¹cymi nast¹pi 16 IV 2004 r. w
Atenach a ich wejœcie bêdzie mo¿liwe
z dniem 1 V 2004 roku. Wczeœniejszy
termin nie wchodzi³ w rachubê, ponie-
wa¿ by³oby zbyt ma³o czasu na ratyfi-
kacjê powy¿szego traktatu.

 26 stycznia 1998 roku Rada UE w
sk³adzie ministrów spraw zagranicz-
nych podjê³a uchwa³ê o rozpoczêciu z
dniem 30 marca tego¿ roku „procesu

(ci¹g dalszy na str. 14)
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poszerzania Unii z udzia³em 12 kan-
dyduj¹cych pañstw”. Nastêpnego dnia
6 pañstw – w tym Polska – rozpoczê³y
I oficjalny etap negocjacji w sprawie
przyst¹pienia do UE.

 29 paŸdziernika 1998 roku Polska
rozpoczê³a negocjacje merytoryczne w
pierwszych obszarach negocjacyjnych.
Do koñca 2000 roku negocjacje zosta³y
zamkniête w 12 obszarach (nauka i
badania, telekomunikacja i technologie
informacyjne, edukacja, kszta³cenie i
m³odzie¿, polityka przemys³ow¹, ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa, wspólna po-
lityka zagraniczna i bezpieczeñstwa,
ochrona konsumentów i zdrowia, sta-
tystyka, stosunki wewnêtrzne, unia
gospodarcza i walutowa, kontrola finan-
sowa, swobodny przep³yw us³ug).

 W 2001 roku negocjacje zosta³y
zamkniête w obszarach: prawo spó³ek,
polityka socjalna, kultura i polityka

audiowizualna, energia, œrodowisko,
unia celna, swobodny przep³yw osób,
zaœ w 2002 r. w pozosta³ych.

 Negocjacje Polski z UE zosta³y
ostatecznie zakoñczone 13 grudnia
2002 r. podczas sesji Rady Europejskiej
w Kopenhadze, kiedy zamkniêto nego-
cjacje w dziedzinach: rolnictwo, finan-
se i bud¿et.

 Ciekawie przedstawia³y siê termi-
ny negocjacji poszczególnych dziedzin.
Tak np. w niektórych obszarach trwa³y
1 dzieñ (statystyka, edukacja, kszta³-
cenie i m³odzie¿, ochrona konsumentów
i zdrowia, instytucje), w innych nieca³y
rok (telekomunikacja, technologie infor-
macyjne) w kolejnych ponad rok (kul-
tura i polityka audiowizualna, energia,
swobodny przep³yw kapita³u, œrodowi-
sko, wymiar sprawiedliwoœci). By³y te¿
takie, których negocjacje trwa³y nawet
trzy lata (polityka konkurencji, unia
gospodarcza i walutowa, kultura i po-
lityka audiowizualna).

 Problem negocjacji z Uni¹ Euro-
pejsk¹ by³ dosyæ skomplikowany. Do
najwiêkszych trudnoœci na tym tle do-
chodzi³o przede wszystkim z powodu:

- tego, ¿e poziom rozwoju niektórych
dziedzin gospodarki naszego kraju i
Unii Europejskiej znacznie siê ró¿ni³,

- Polska negocjowa³a z du¿o silniej-
szym partnerem gospodarczym,

- w czasie naszych negocjacji gospo-
darka wiêkszoœci pañstw UE by³a ogar-
niêta recesj¹,

- Polsce bardziej ni¿ pañstwom Unii
zale¿a³o na wejœciu do UE,

- szereg pañstw cz³onkowskich by³
przeciwny lub obawia³ siê polskiej ak-
cesji, na co z³o¿y³o siê przede wszyst-
kim du¿e bezrobocie.

Ci¹g dalszy nast¹pi
Micha³ Ziêzio

1 Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494 z póŸn. zm.
2 „Integracja Europejska” aut. El¿bieta Dynia,

wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2006 str. 216

(ci¹g dalszy ze str. 13)

Wydaje siê, ¿e nie tak dawno roz-
pocz¹³ siê rok szkolny, a tu za Szkol-
nym Klubem Europejskim „Eurom³o-
dzie¿” kolejny pracowity okres. Tak jak
zapowiadaliœmy w czerwcu ubieg³ego
roku, dzia³aliœmy aktywnie i realizo-
waliœmy nowe pomys³y.

 Podczas spotkañ cz³onkowie Klu-
bu, podzieleni na trzy grupy, przygoto-
wywali foldery o Niemczech, Wielkiej
Brytanii i W³oszech. Poszczególne roz-
dzia³y dotyczy³y szkolnictwa, sportu,
znanych postaci i kulinariów. Opraco-
wania te zosta³y zaprezentowane pod-
czas obchodów Dnia UE, a nastêpnie
umieszczono je w bibliotece szkolnej.

 Kolejn¹ inicjatyw¹ SKE, by³o zor-
ganizowanie pisemnego konkursu dla
uczniów gimnazjum, w którym mogli-
by sprawdziæ swoj¹ wiedzê o Wielkiej
Brytanii. Chêæ udzia³u w konkursie
zg³osi³o 15 osób z klas I-III gimnazjum.
M³odzie¿ korzysta³a z ró¿nych Ÿróde³
przy zdobywaniu informacji o Wielkiej
Brytanii: z encyklopedii multimedial-
nych, z internetu, z wydawnictw ksi¹¿-
kowych. Zagadnienia zosta³y szczegó-
³owo opracowane na spotkaniach SKE.
Uczniowie bardzo solidnie przygotowy-
wali siê do konkursu i poœwiêcili du¿o
czasu na opanowanie materia³u.

Konkurs odby³ siê 18.04.2006 r.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Anna Kustra - uczennica kla-

sy II gim.
II miejsce: Ewa S³upczyñska - uczen-

nica klasy III gim.
III miejsce: Anna Gutowska - uczenni-

ca klasy III gim.
Ewelina Kie³basa - uczennica kla-
sy I gim.

Poziom konkursu by³ bardzo wyso-
ki. Laureaci konkursu „Moja Wielka
Brytania” otrzymali ksi¹¿ki w wersji
anglojêzycznej z kasetami, zeszytem
æwiczeñ i s³owniczkiem. Sponsorem na-
gród by³o wydawnictwo Express Publi-
shing.

Najwiêcej pracy i przygotowañ, wy-
maga³a II edycja Dnia Europejskiego
pod has³em „Wielka Brytania bez ta-
jemnic”. Ta edycja by³a w ca³oœci poœwiê-
cona Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, a uroczy-
stoœci odby³y siê 16 maja 2006 r.

Przygotowania do II edycji Dnia
Europejskiego rozpoczê³yœmy od pozy-
skania sponsorów. Zwróci³yœmy siê z
proœb¹ do Rady Rodziców oraz do Ko-

Zespó³ Szkó³ Nr 3 w £ubnie
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A na pewno nie obcy 13 uczestnicz-
kom Gminnego Etapu Miêdzyszkolne-
go Konkursu dla Klas VI z Jêzyka Nie-
mieckiego. By³a to ju¿ III edycja tema-
tycznego konkursu, w tym roku pod ty-
tu³em „Mein Tag”. Zosta³ on przygoto-
wany przez nauczycieli jêzyka niemiec-
kiego: Dianê Wasylowsk¹-Kilon i Józe-
fa Sarnickiego, a g³ównymi celami s¹
rozwijanie zainteresowañ i wspieranie
uzdolnieñ uczniów, rozwijanie umiejêt-
noœci stosowania zdobytej wiedzy w
praktyce oraz integrowanie œrodowisk
szkolnych w regionie.

Patronat nad konkursem obj¹³ Wójt
Gminy Dynów p. Adam Chrobak, któ-
remu dziêkujemy za ufundowanie na-
gród, a przy organizacji pomocy udzie-
li³a p. Danuta B³otnicka.

Wysoki i wyrównany poziom umie-
jêtnoœci spowodowa³, ¿e walka o poszcze-
gólne miejsca by³a zaciêta, a ró¿nice
punktowe minimalne. I miejsce zajê³a
Klaudia Salisz z Zespo³u Szkó³ Nr 3 w
£ubnie, II miejsce wywalczy³a Magda
Siry uczennica Zespo³u Szkó³ Nr 4 w

misji do Spraw Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych
dzia³aj¹cej przy Urzêdzie Gminy w
Dynowie o udzielenie pomocy finanso-
wej. Obydwie instytucje rozpatrzy³y
nasze wnioski pozytywnie i przyzna³y
nam fundusze, które przeznaczy³yœmy
na zakup nagród rzeczowych oraz na
wystrój klas.

Zaproszenie na t¹ uroczystoœæ przy-
jêli nastêpuj¹cy goœcie: ST wizytator
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie p.
Barbara D¿ugan, wójt gminy Dynów p.
Adam Chrobak, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Dynów p. Tadeusz Pa¿dziorny
oraz so³tys wsi £ubno p. Ma³gorzata
Sieñko. Naszym goœciem by³ tak¿e
dziennikarz „¯ycia Podkarpackiego” p.
Grzegorz Szajnik.

 Podczas obchodów II Dnia Europej-
skiego uczniowie z klas IV-VI SP oraz
I-III gimnazjum prezentowali Wielk¹
Brytaniê. Jury ocenia³o wystrój klaso-
pracowni oraz 10-minutow¹ prezenta-
cjê Wielkiej Brytanii po³¹czon¹ z pre-
zentacj¹ narodowej potrawy angielskiej.

II edycjê Dnia Europejskiego roz-
pocz¹³ Angloquiz, w którym walczy³y 3-
osobowe reprezentacje klas IV-VI SP
oraz I-III gimnazjum. Uczestnicy tej

konkurencji odpowiadali na pytania do-
tycz¹ce kultury, historii i geografii
Wielkiej Brytanii. W grupie m³odszej
zwyciê¿y³a dru¿yna z klasy VI, nato-
miast spoœród gimnazjalistów zwyciê-
stwo odnieœli przedstawiciele klasy III
gimnazjum.

Wszystkie klasy przygotowa³y piêk-
ne i pomys³owe wystroje klas oraz
przedstawi³y bardzo interesuj¹ce pre-
zentacje Wielkiej Brytanii. Podczas
tych prezentacji zobaczyliœmy miêdzy
innymi królow¹ El¿bietê II, ksiêcia
Karola, ksiêcia Williama, ksiêcia Har-
ry’ego, zespó³ The Beatles, zespó³ Spi-
ce Girls, Benny’ego Hill’a, Jasia Fasolê
i David’a Beckham’a. Klasa III gimna-
zjum  przedstawi³a fragment dzie³a
Williama Szekspira „Romeo i Julia”,
natomiast klasa I gimnazjum odegra-
³a scenê zaœlubin Robin Hood’a z Ma-
rion Fitzwalter.

W prezentacjach nie zabrak³o tak-
¿e wzmianek o tradycyjnych brytyjskich
œwiêtach: Queen’s Official Birthday
(Oficjalne Urodziny Królowej), Burns
Night (Noc Roberta Burns’a), St Pa-
trick’s Day (Dzieñ Œwiêtego Patryka),
Guy Fawkes Day (Dzieñ Guy’a Faw-
kes’a), Pancake Day (Dzieñ Naleœnika).

Dzieci z klas I - III SP wziê³y udzia³
w konkursie plastycznym pod has³em
„Wielka Brytania - 1 pañstwo, 4 regio-
ny”. Do konkursu zg³osi³o siê 47
uczniów, którzy w swoich pracach przed-
stawili to, co kojarzy im siê z Wielk¹
Brytani¹: s³awnych ludzi, s³ynne miej-
sca oraz flagê. Wyró¿nienia otrzymali:
Iwona PaŸdziorna kl.II, Katarzyna
Kustra kl. II, Natalia Macio³ek kl. I,
Krzysztof  S³upczyñski kl. III, Micha³
Trybalski kl. III.

W trakcie przygotowañ do tej im-
prezy uczniowie wykazali siê pomys³o-
woœci¹, samodzielnoœci¹ i ogromnym
zaanga¿owaniem. Zarówno uczniowie ze
szko³y podstawowej, jak i gimnazjali-
œci dziêki tej uroczystoœci wiele nauczyli
siê o historii i kulturze Wielkiej Bry-
tanii. W tym miejscu sk³adamy podziê-
kowania wychowawcom klas, za pracê,
któr¹ w³o¿yli w przygotowywanie swo-
ich uczniów do wystêpów w poszczegól-
nych konkursach.

Na pewno mo¿emy byæ zadowoleni z
wyników pracy cz³onków SKE i pozostaje
sobie powiedzieæ: „byle tak dalej”.

Monika Zieliñska
Diana Wasylowska-Kilon

Paw³okomie. Aby wy³oniæ zdobywczyniê
III miejsca trzeba by³o przeprowadziæ
dogrywkê pomiêdzy Mari¹ Trybalsk¹ z
Zespo³u Szkó³ w £ubnie, a Ann¹ Dziura
ze Szko³y Podstawowej w Harcie. Na
wyró¿nienie zas³uguj¹ Zofia Bielec ze
Szko³y Podstawowej w Ulanicy i Anna

£ach ze Szko³y Podstawowej w D¹brów-
ce Starz., które bêd¹c uczennicami klas
V dzielnie rywalizowa³y ze starszymi ko-
le¿ankami ( zapowiedzia³y przyjazd w
przysz³ym roku).

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my wiedzy i chêci do dodatkowej pracy,
a nauczycielom p. Monice Bucyk, p.
Agnieszce Majewskiej i p. Danucie Nie-
dŸwiedŸ dziêkujemy za przygotowanie
uczniów i zapraszamy na IV Edycjê w
roku przysz³ym.

Diana Wasylowska-Kilon
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Po trwaj¹cej kilka lat przerwie w
organizacji, na terenie Gminy Nozdrzec,
gminnych turniejów wiedzy o tematy-
ce zwi¹zanej z ochron¹ przyrody, na-
uczyciele biologii we wspó³pracy z pra-
cownikami Urzêdu Gminy postanowili
je wznowiæ.

I Gminny Konkurs Ekologiczny pod
has³em „Cz³owiek i œrodowisko” odby³
siê 11.05.2006 r. w Zespole Szkó³ im.
Aleksandra Fredry w Nozdrzcu. Kon-
kurs mia³ formê testu, w którym oprócz
zagadnieñ dotycz¹cych ochrony przyro-
dy poruszono tematykê profilaktyki
uzale¿nieñ i promocjê zdrowego trybu
¿ycia.

W konkursie wziê³y udzia³ dru¿yny
sk³adaj¹ce siê z trzech najlepszych
uczniów, wy³onionych podczas szkolnych
eliminacji i reprezentuj¹cych Gimna-
zja: w H³udnie, Izdebkach, Nozdrzcu,
Weso³ej i Warze. Organizatorami tur-
nieju byli: Zespó³ Nauczycieli Biologii,
Zespó³ Szkó³ i Urz¹d Gminy w Noz-
drzcu. Nagrody sponsorowali: Wójt Gmi-
ny Nozdrzec Pan Antoni Gromala oraz
Pan Zdzis³aw Socha – Prezes ZEKiWB
w Nozdrzcu. Ka¿dy uczestnik konkur-
su otrzyma³ ksi¹¿kê i ma³y upominek,
a piêciu najlepszych dodatkowo dyplom
z wyró¿nieniem.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej
przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
I miejsce – Ma³gorzata Gromala

kl. II Nozdrzec
II miejsce – Klaudia Kufel

kl. III H³udno
III miejsce – Karolina Gratkowska

kl. III H³udno
IV miejsce – Ewelina Gierula

kl. III Nozdrzec
V miejsce – Aneta Jagusztyn

kl. II H³udno

Mamy nadziejê, ¿e w kolejnych la-
tach organizowanie takich turniejów
stanie siê tradycj¹ w naszej Gminie.
Przyczyni siê to niew¹tpliwie do posze-
rzenia zasobu wiedzy wœród m³odzie-
¿y, ale równie¿ zaowocuje wykszta³ce-
niem w³aœciwych postaw w stosunku
do œrodowiska, w którym ¿yjemy i w³a-
snego zdrowia.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom nagród oraz Pani El¿biecie
Gieruli za pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu konkursu.

  Barbara Karnas
 Bogus³awa Zawadzka

 M³odzie¿ do³o¿y³a wszelkich sta-
rañ, aby dobrze przygotowaæ siê do tur-
nieju i reprezentowa³a wysoki poziom
wiedzy. W klasyfikacji dru¿ynowej na
podium znaleŸli siê reprezentanci na-
stêpuj¹cych szkó³:

I miejsce – Gimnazjum w H³udnie
opiekun B. Zawadzka

II miejsce – Gimnazjum w Nozdrzcu
opiekun B. Karnas

III miejsce – Gimnazjum w Warze
opiekun B. Karnas

Od lewej: Klaudia Kufel – II miejsce, Aneta Jagusztyn – V miejsce, Karolina Gratkowska - III miejsce wraz z nauczycielk¹
biologii Bogus³aw¹ Zawadzk¹.
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To pierwszy tak znacz¹cy suk-
ces Kapeli Podwórkowej
„Toñko” z Dynowa, dlatego

chcia³em podzieliæ siê z czytelnikami
naszymi wra¿eniami i spostrze¿enia-
mi z pobytu na Festiwalu.

Ogólnopolski Festiwal Kapel Po-
dwórkowych w Przemyœlu nale¿y do
najstarszych tego typu festiwali w Pol-
sce i odby³ siê w tym roku 6-7 maja.

Na festiwalu
zaprezentowa³o
siê dziewiêæ kapel
z ró¿nych regionów
Polski w 30-minu-
towych progra-
mach które oce-
nia³o jury w sk³a-
dzie: Antoni Gu-
ran – muzyk, wy-
k³adowca Uniwer-
sytetu Rzeszow-
skiego, przewodni-
cz¹cy jury, Jerzy
Dynia – muzyk-
Rzeszów, Adam
Erd – muzyk –
Przemyœl i Bo¿ena
Lewandowska –
etnomuzykolog,
wyk³adowca Uni-
wersytetu Jagiel-
loñskiego. Koncert
prowadzi³ trady-
cyjnie Jan Misz-
czak.

Kapela Po-
dwórkowa „Toñko”
z Dynowa wyst¹pi-
³a na festiwalu po
raz drugi i by³a w
dalszym ci¹gu naj-
m³odszym zespo-
³em. Inni maj¹ za
sob¹ ponad 20-let-
ni sta¿ estradowy.
W pi¹tek odby³y
siê zaplanowane wczeœniej próby ka-
pel, a w sobotê w godzinach przedpo³u-
dniowych prezentacje konkursowe. „Toñ-
ko” wyst¹pi³a jako siódmy zespó³, z na-
dziej¹, ¿e zaprezentuje siê jak najle-
piej potrafi, znowu siê czegoœ nauczy i
coœ „podpatrzy”. Zespó³ by³ pe³en obaw
o poziom koncertu choæby z tego wzglê-
du, ¿e nast¹pi³y niespodziewane zmia-
ny kadrowe, które w znacz¹cy sposób
zak³óci³y rytm pracy kapeli. Pomimo
tych i innych trudnoœci koncert wypad³
nadspodziewanie dobrze i co najwa¿-
niejsze podoba³ siê publicznoœci, która
bardzo ¿ywo reagowa³a.

Po prezentacjach konkursowych od-
by³y siê warsztaty z udzia³em kapel i
jury, które wskazywa³o plusy i minusy

Kapela przed wyjazdem na Festiwal

przedstawionych programów, a tak¿e
dalszy kierunek pracy artystycznej.
Ró¿norodnoœæ wykonawcza poszczegól-
nych zespo³ów, a tak¿e uwagi jury to
cenna wiedza dla naszego m³odego ze-
spo³u. Kapela „Toñko” zaprezentowa³a
ró¿norodny i atrakcyjny repertuar. W
konkursie znalaz³y siê piosenki lwow-
skie, podmiejskie, a tak¿e kompozycje
w³asne zespo³u. Komponowanie i wy-

konywanie w³asnych piosenek, które
opowiadaj¹ o Dynowie i Pogórzu Dy-
nowskim to jedno z wielu zadañ jakie
postawi³ przed sob¹ zespó³ w celu przy-
bli¿enia oraz promowania naszych piêk-
nych terenów. W niedzielê w godzinach
przedpo³udniowych kapele muzykowa-
³y w ró¿nych czêœciach miasta a o go-
dzinie 17.odby³ siê Koncert Galowy na
Rynku Miasta z udzia³em wszystkich
zespo³ów i bardzo licznie zgromadzo-
nej publicznoœci.

Po koncercie  Jury og³osi³o wyniki
sobotnich zmagañ artystycznych:
I miejsce przypad³o Kapeli Folkloru

Miejskiego „Fidelis” z Przemyœla,
II miejsce uzyska³a Przeworska Kape-

la Podwórkowa „Beka” z Prze-

worska,
III miejsce ex aequo otrzyma³y: Kape-

la Podwórkowa „Piaskowianie z
Piasków i Andrychowska Kape-
la Podwórkowa „Wujka Jaœka”
z Andrychowa.

Kapela Podwórkowa „Toñko” z Dy-
nowa otrzyma³a wyró¿nienie, co niew¹t-
pliwie jest du¿ym sukcesem tak m³o-
dego zespo³u. Oprócz wyró¿nienia w zna-

cz¹cym Festiwalu
Kapela „Toñko”
nagra³a program
dla TVP3 w Rze-
szowie i dla PR w
Rzeszowie, pozna-
³a nowe zespo³y,
spotka³a nowych
przyjació³ i znajo-
mych, a tak¿e
wzbogaci³a siê o
kolejn¹ wiedzê,
która bêdzie po-
trzebna w dalszej
pracy artystycznej.
Niepokoj¹cy jest
fakt braku zainte-
resowania ze stro-
ny instytucji, orga-
nizacji i stowarzy-
szeñ dynowskich
staraj¹cych siê
promowaæ miasto,
tak¹ form¹ dzia-
³alnoœci artystycz-
nej jak¹ reprezen-
tuje kapela „Toñ-
ko”. A przecie¿
wspólnie mo¿na
by by³o zrobiæ wiê-
cej dla œrodowi-
ska.

Chcemy ser-
decznie podziêko-
waæ naszemu
sponsorowi: Fir-

mie MOESCHLE Polska Sp. z o.o. z
Dynowa, dziêki której znaleŸliœmy siê
na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Po-
dwórkowych. To dziêki Pañstwu Hel-
dze i Klausowi Döhler i ich zdecydo-
wanej oraz spontanicznej pomocy mo-
gliœmy reprezentowaæ Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskie-
go. Danke schön!

Dziêkujemy równie¿ wszystkim tym,
którzy w miarê swoich mo¿liwoœci po-
magaj¹ nam i ¿ycz¹ dalszych sukcesów
zespo³owi.

Kierownik zespo³u
Antoni D¿u³a
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„Niech ka¿dy o tym pamiêta, ¿e Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka
– to dwa wspania³e œwiêta”.

To jedno s³owo, ile¿ kryje w sobie treœci. Z nim zwi¹zane
s¹ na zawsze najpiêkniejsze wspomnienia z najwczeœniej-
szego dzieciñstwa, nasze pierwsze radoœci, troski, marze-
nia, têsknoty. Ka¿dy z nas chowa w sercu wdziêcznoœæ za to,
¿e da³a nam najpiêkniejszy skarb – ¿ycie. Pamiêtamy o
mamie w dniu jej œwiêta. Obchodzimy je zawsze 26 maja, w
okresie rozkwitania najpiêkniejszych kwiatów.

W tym dniu wszystkie mamy obdarzone s¹ szczególny-
mi dowodami mi³oœci.

MATKA
 Przedszkolak przynosi swojej mamie laurkê, uczeñ w³a-

snorêcznie wykonany upominek, doroœli nieraz ¿yj¹cy z dala
od matek, œl¹ im najcieplejsze myœli.

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Laskówce jak co roku
zaprosili swoje mamy na uroczystoœæ z okazji Dnia Matki,
któr¹ skrzêtnie przygotowali pod okiem nauczycielek.

By³y wiersze, piosenki, inscenizacje, a potem najserdecz-
niejsze ¿yczenia p³yn¹ce z ma³ych, ale gor¹cych serc.

Mamy zaproszono tak¿e na s³odki poczêstunek.

Aby ¿yczenia by³y jeszcze cieplejsze Pobudka wiosny w wykonaniu zespo³u „Muza”.

„Break-dance” w wykonaniu Dawida, Szymka i Marcina z kl. 0 i I - do ³ez rozbawi³
publicznoœæ. Piosenki dla mam œpiewali uczniowie klas najm³odszych.

Wszystko,
co mama nam daje
co bêdzie
co jest
co ju¿ by³o
i mama i my obok mamy
- to mi³oœæ!!!

„Muzy” zbudzi³y wiosnê, która w tym roku chyba trochê przysnê³a.
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Mamy z zaciekawieniem przygl¹da³y siê poczynaniom artystycznym swoich pociech.Recytacje uczniów z kl. II i III.

Dzieñ Dziecka
Co lubi¹ dzieci?
S³oñce – gdy œwieci,
Deszcz – kiedy pada,
Wiatr – kiedy gada,
Mróz – kiedy szczypie,
Œnieg kiedy sypie...
Ka¿d¹ pogodê
Z upa³em i ch³odem,
O ka¿dej porze...
Byle na dworze!

Siedzimy w jednej ³awce. Ja mam na imiê Szymek, a mój kolega Marcin.

Na dworze, na podwórku szkol-
nym w dniu 1 czerwca odby³y siê
zabawy i zawody sportowe z oka-
zji Dnia Dziecka (z nagrodami).

Poczêstunek dla dzieci ufundo-
wali pañstwo Magdalena i Marek
Kryczykowie w³aœciciele Sklepu
Spo¿ywczo – Przemys³owego „Ju-
lia” w Laskówce – DZIÊKUJEMY!

Alicja Banaœ

Ma³a Klaudia przysz³a do szko³y w poszukiwaniu
braci, a tymczasem znalaz³a na pó³ce misia.Nie³atwo biec „ na czas” po kawa³kach gazety. Zabawy z pi³k¹.

W skokach przez skakankê zwyciê¿y³...Bartek!
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Powoli tradycj¹ staje siê ju¿ or-
ganizowanie pod koniec roku
szkolnego Œwiêta Szko³y. Jest to

bardzo uroczysty dzieñ, œwiêto dla ca-
³ej wsi, poniewa¿ w
przygotowanie tej im-
prezy anga¿uje siê
wiêkszoœæ mieszkañ-
ców, rodziców, wszyscy
uczniowie i nauczycie-
le.

Program tegorocz-
nej uroczystoœci obej-
mowa³ prezentacje wokalne, taneczne
i recytatorskie oraz plastyczne
uczniów. Przybyli na tê uroczystoœæ go-
œcie mogli obejrzeæ monta¿ s³owno-
muzyczny wzbogacony prezentacj¹ mul-
timedialn¹ pod has³em „Cz³owiek cz³o-
wiekowi… mi³oœci¹”; dzieci z klas I-III
w inscenizacji „Powitanie wiosny”; pan-
tomimê ukazuj¹c¹ szkodliwoœæ na³ogów
pt.„Taniec œmierci”; inscenizacjê w wy-

konaniu uczestników Ma³ych Grantów
„Na straganie” i „Kaczka Dziwaczka”;
prezentacjê uk³adu tanecznego w wy-
konaniu uczennic klasy V oraz dzieci z

klasy 0 i I; wystêp zespo³u
„Iskry”. Dodatkowo, jak co
roku, repertuar pieœni ludowych zapre-
zentowa³ zespó³ „Pogórzanki”.

Zwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ wysta-
wy prac plastycznych uczniów, a mi³o-
œnicy robótek rêcznych podziwiaæ prace
wykonane przez miejscowych „artystów”
– piêkne hafty, wyszywane serwetki,
bie¿niki.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³
siê kiermasz kwiatów wykonanych z
bibu³y przez naszych uczniów. Kwiaty
te póŸniej zosta³y przeznaczone na

sprzeda¿. Kupuj¹cy roz-
chwytywali je jak przys³o-
wiowe „œwie¿e bu³eczki”.

W tym dniu odby³ siê
te¿ turniej pi³ki no¿nej o
Puchar Dyrektora Szko³y.
Rywalizowa³y dru¿yny z
okolicznych miejscowoœci i
Paw³okomy.

Przygotowano wiele atrak-
cji, na przyk³ad loteriê fantow¹ czy po-
kaz sprzêtu stra¿ackiego.

Dodaæ nale¿y, ¿e programy arty-
styczne prezentowano na œwie¿ym po-
wietrzu, przed szko³¹, a towarzyszy³a
nam w tym dniu piêkna, s³oneczna po-
goda.

G.O.

W dniach 7-9 czerwca 2006 r. z re-
wizyt¹ robocz¹ do Zespo³u Szkó³ w Dy-
nowie przyby³a delegacja z niemieckiej
szko³y w Osterholz-Scharmbeck z Dol-
nej Saksoni: Jochen Wessels – dyrek-
tor szko³y, Marc Seiss i Petra Roter-
mann – nauczyciele.

Dyrektorzy: Tadeusz. Œwiês i Jochen Wessels w ZS w Dynowie.
Czerwiec 2006

Delegacja z Niemiec podczas spotkania z nasz¹ m³odzie¿¹. Czerwiec 2006

Dla nas i naszych goœci
by³y to bardzo pracowite dni.
Wspólnie omówiliœmy zasa-
dy wspó³pracy, wype³niali-
œmy wniosek na dotacjê do
wymiany m³odzie¿y, przygo-
towaliœmy umowê o wspó³-
pracy, a tak¿e program poby-
tu naszej m³odzie¿y w Niem-
czech. Gdy to wszystko by³o
ju¿ gotowe, dyrektor naszej
szko³y – pan Tadeusz Œwiês
i dyrektor Realschule Oster-
holz-Scharmbeck – pan Jo-

chen Wessels, podpisali umowê o wspó³-
pracy i wniosek o dotatcjê na wymianê
m³odzie¿y. Nasi goœcie zwiedzili mia-
sto i szko³ê, spotkali siê z uczniami,
którzy we wrzeœniu pojad¹ na wymia-
nê do ich szko³y. W drugim dniu wizyty
zostali przyjêci przez Burmistrz Dyno-

wa – pani¹ Annê Kowalsk¹, a na poko-
jach swoich goœci³ ich pan Poñczocha.

Nawi¹zanie wspó³pracy ze szko³¹
niemieck¹ nie jest rzecz¹ ³atw¹. Sta³o
siê to mo¿liwe dziêki prywatnym kon-
taktom p. Asi Politowicz – nauczyciel-

Podpisanie umowy o wspó³pracy. 09.06.2006
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U Pañstwa Denecke. Od prawej: Karl Denecke, Tadeusz Œwiês, Lilli Denecke, Joanna Politowicz,
Anna Chrapek. Listopad 2005

ki j. niemieckiego w naszej szkole. Ze
strony niemieckiej ca³a sprawê piloto-
wali Jej przyjaciele: Karl i Lilli Denec-
ke, którzy s¹ gor¹cymi zwolennikami
dobros¹siedzkich stosunków. To na Ich
zaproszenie pojechaliœmy w listopadzie
ubieg³ego roku z wizyt¹ do Niemiec i
dziêki Nim nawi¹zaliœmy wspó³pracê
z tamtejsz¹ szko³¹.

Spotkanie u dyrektora szko³y w Niemczech. Od lewej: Karl
Denecke, Tadeusz Œwiês, Jochen Wessels, Joanna Politowicz.
Listopad 2005

Lekcja muzyki w niemieckiej szkole. Listopad 2005

Dla naszej m³odzie¿y tygodniowy
pobyt u niemieckich rodzin bêdzie dobr¹
lekcj¹ jêzyka i sprawdzianem nabytych
w szkole umiejêtnoœci. Bêd¹ mieæ rów-
nie¿ okazjê poznaæ ciekawe zabytki Bre-
my i Bremerhaven, nawi¹zaæ prywat-
ne kontakty i przyjaŸnie, które mog¹
zaowocowaæ w przysz³oœci.

Tekst i foto: Anna Chrapek

Podpisanie wniosku o dotacjê. 8.06.2006

Ostatni dzieñ wizyty w Polsce – po¿egnanie. Czerwiec 2006
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W roku szkolnym 2005/2006 ucznio-
wie Gimnazjum w Dynowie wziêli udzia³
w V edycji konkursu „Stolice i miasta
krajów anglojêzycznych”. By³ to konkurs
miêdzynarodowy, do którego przyst¹pili
uczniowie z Polski, Republiki Czeskiej,
£otwy, Ukrainy, Rumunii, Bu³garii, Ro-
sji, Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii,
Ghany oraz Chin. Pierw-
sze dwa etapy szkolne,
przeprowadzone w szko-
le, poœwiêcone by³y Au-
stralii i Nowej Zelandii,
a nastêpnie Kanadzie i
Stanom Zjednoczonym.
Do udzia³u w finale,
który odby³ siê w Gim-
nazjum Nr 1 w Tomaszo-
wie Lubelskim zakwali-
fikowa³o siê 2 uczniów
klasy IIc Gimnazjum w
Dynowie: Marek Gerula
oraz Karolina Pinkowicz.
Fina³ konkursu poœwiê-
cony by³ Wielkiej Bryta-

nii oraz Irlandii. Poniewa¿ konkurs
przeprowadzony zosta³ w jêzyku angiel-
skim uczniowie brali udzia³ w dodat-
kowych zajêciach z geografii oraz jêzy-
ka angielskiego. Pytania konkursowe
dotyczy³y geografii oraz kultury danych
krajów. Przed uczniami by³o wiêc trud-
ne zadanie po³¹czenia wiedzy geogra-

ficznej z umiejêtnoœciami jêzyka an-
gielskiego oraz przyswojenie olbrzymiej
wiedzy na temat zwyczajów, zabytków
najwiêkszych miast oraz s³awnych lu-
dzi z nimi zwi¹zanych.

 W pierwszy dzieñ pobytu w Toma-
szowie uczniowie wziêli udzia³ w qu-
izie na temat Wielkiej Brytanii oraz

Irlandii, który mia³ ich
przygotowaæ do w³aœciwe-
go fina³u w nastêpnym
dniu. Uczennica Karolina
Pinkowicz otrzyma³a na-
grodê ksi¹¿kow¹ za wie-
dzê zaprezentowan¹ pod-
czas quizu. Nastêpnie
okaza³o siê, ¿e organiza-
torzy konkursu maj¹ dla
uczniów wspania³¹ nie-
spodziankê, któr¹ by³a
wycieczka po Roztoczu.
Zobaczyliœmy miejsce za-
g³ady w Be³¿cu, s³ynne
„szumy” na rzece Tanew,
pozosta³oœci po stanicy
harcerskiej zbombardo-
wanej podczas II wojny

œwiatowej, skansen w Guciowie, stad-
ninê koni w D¹browie Tomaszowskiej
oraz barokowy koœció³ pod wezwaniem
Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Pan-
ny, ufundowany przez Marysieñkê So-
biesk¹ jako wotum wdziêcznoœci za
uzdrowienie.

Nastêpny dzieñ by³ pe³en emocji.
Nast¹pi³ fina³ konkursu, w którym
wziê³o udzia³ 25 uczniów z ca³ej Pol-
ski. Praca w grupach wy³oni³a 5 finali-
stów, wœród nich znalaz³ siê uczeñ na-
szej szko³y Marek Gerula. Zdobywaj¹c
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najwiêksz¹ liczbê punktów, zaj¹³ I
miejsce w tym konkursie. Otrzyma³
wiele nagród, w tym albumy, ksi¹¿ki
do nauki jêzyka angielskiego oraz pro-
gram multimedialny.

Udzia³ w konkursie wymaga³ od
uczniów wiele godzin pracy, ale ucznio-
wie wynieœli z niej wiele korzyœci. Po-
szerzyli sw¹ wiedzê na temat krajów
anglojêzycznych oraz skorzystali pod
k¹tem jêzykowym doskonal¹c swe
umiejêtnoœci porozumiewania siê w jê-
zyku angielskim. Mieli równie¿ okazjê
podziwiaæ uroki Roztocza, obejrzeæ wy-
stêp zespo³u Kleks oraz sztukê o Królu
Arturze w jêzyku angielskim. Oprócz
nagród i gratulacji uczniowie wynieœli
coœ o wiele cenniejszego – nowe przy-
jaŸnie, a tak¿e œwiadomoœæ, ¿e warto
pracowaæ.

Opiekunki uczniów:
Iwona Kie³basa

Barbara Pyœ

Na pocz¹tku spotkania pani Beata
opowiedzia³a nam coœ o sobie. PóŸniej
zadawaliœmy pytania, a pisarka z cier-
pliwoœci¹ na nie odpowiada³a. Dowie-
dzieliœmy siê, ¿e nastêpn¹ ksi¹¿k¹ pani
Beaty bêdzie trzecia czêœæ trylogii (Kra-
ina kolorów – Ksiêga nadziei cz.1 i Kra-
ina kolorów – Ksiêga intryg cz.2) Pani
Beata opowiada³a nam du¿o o swoich
poprzednich ksi¹¿kach, a my s³uchali-
œmy z zaciekawieniem. Wiele dzieci nie
zna³o ksi¹¿ek autorki, ale po spotka-
niu ksi¹¿ki po prostu zniknê³y z pó³ek.
My przeczyta³yœmy ksi¹¿ki takie jak:
„Eliksir przygód’, „Tajemnica szkatu³-
ki”, „Niezwyk³e wakacje” oraz „Œwiat
do góry nogami”. Ksi¹¿ki te by³y inte-

29 maja 2006 roku, w Bilbliotece Miejskiej w Dynowie odby³o siê spotka-
nie autorskie z pisark¹ ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y Beat¹ Ostrowick¹.
Na spotkanie przysz³y dzieci ze szko³y podstawowej.

Autorka ukoñ-
czy³a studia filozo-
ficzne na Uniwer-
sytecie Jagielloñ-
skim. Ma mê¿a i
dwóch synów.
Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie
wyk³ada filozofiê na Uniwersytecie
Jagielloñskim. Jej g³ówne powieœci
to: „Eliksir przygód”, „Tajemnica
szkatu³ki”, „Niezwyk³e wakacje”,
„Kraina kolorów- Ksiêga nadziei”,
„Kraina kolorów- Ksiêga intryg”,
„Strychowe opowieœci”, „Œwiat do
góry nogami” i wiele, wiele innych.
W 1995 roku zosta³a wyró¿niona no-
minacj¹ w kategorii autorskiej do
„Nagrody Wydawniczo-Ksiêgarskiej-
Ikar 95” za „Niezwyk³e wakacje”. We
wrzeœniu 2002 roku ukaza³a siê po-
wieœæ pt. „Œwiat do góry nogami”. W
2002 roku dosta³a II nagrodê lite-
rack¹ w konkursie „Ksi¹¿ka Roku
2002” za „Œwiat do góry nogami”. W
2004 roku zosta³a wyró¿niona przez
miêdzynarodow¹ selekcjê IBBY w
postaci wpisania „Œwiata do góry
nogami” na Honorow¹ Listê Ander-
sena. Spotyka siê czêsto ze swoimi
czytelnikami.

resuj¹ce i ciekawe. Dzia-
³o siê w nich bardzo
du¿o. Pani Beata rozda-
³a mnóstwo autografów.
Poprosi³yœmy j¹, aby
tak¿e zrobi³a sobie z
nami zdjêcia. Pisarka
okaza³a siê bardzo mi³¹
i sympatyczn¹ osob¹.
Naszym zdaniem spo-
tkanie autorskie okaza-
³o siê pe³nym sukcesem.
By³o weso³o!

Gabriela Szmul
i Anna Skubisz



DYNOWINKA Nr 6/12928

Myœl przewodnia:
„PRZYWRACAJMY NADZIEJÊ UBOGIM”

28.09.2006 (czwartek)
– I tak jestem wpisany w Ciebie nadziejo, poza Tob¹ istnieæ nie mogê

„Nadzieja” Jan Pawe³ II

Godz. 18:00 – Msza œw. z homili¹
Godz. 17:00 – Konferencja w D.P.S. na temat przes³ania nadziei i pomocy bliŸnim w na-

uczaniu Jana Paw³a II; [Tow. im. Œw. Brata Alberta, Akcja Katolicka]
Godz. 19:00 – Koncert poetycko-muzyczny w koœciele z udzia³em chóru organisty, soli-

stów i recytatorów

29.09.2006 (pi¹tek)
Tutaj czekam na twoje d³onie pe³ne codziennych poczynañ

„Weronika” – Jan Pawe³ II

Godz.15:00-18:00 – Warsztaty twórcze dla dzieci i m³odzie¿y (prezent dla samotnych i chorych)
Godz. 18:00 – Msza œw. z homili¹
Godz. 19:00 – Zbiórka darów, odwiedziny chorych [Apostolat Maryi, Oaza M³odych, Krê-

gi Domowego Koœcio³a]

30.09.2006 (sobota)
Cz³owieku, w którym ludzkie dno siê spotyka i ludzki szczyt (...)

do Ciebie – Cz³owieku – stale docieram przez p³ytk¹ rzekê historii
„W³aœciwa inwokacja” – Jan Pawe³ II

Godz. 10:00-12:00 – Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Scenicznych – Dom Dobrego Pasterza
Godz. 18:00 – Msza œw. z homili¹
Godz. 19:00 – Koncert laureatów Przegl¹du w D.P.S. aukcja prac plastycznych na rzecz

potrzebuj¹cych

1.10.2006 (niedziela)
Prawda dŸwiga cz³owieka

„Ewangelia’’ – Jan Pawe³ II

Godz. 9:00 – 18:00 – Wycieczka autobusowa dla laureatów Przegl¹du Zespo³ów Scenicznych i
warsztatów artystycznych. Konferencje na temat uzale¿nieñ po nabo¿eñstwach

Godz. 18:00 – Koncert muzyczny
Zaproszenia, regulaminy przegl¹du i warsztatów artystycznych zostan¹ prze-
s³ane wszystkim zainteresowanym.

 Szczêœæ Bo¿e
 Zarz¹d K.S.W.
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W dniu 1.06. w Zespole Szkó³
w Dynowie odby³a siê, jak co
roku, wielka impreza rekre-

acyjno- sportowa z okazji Dnia Dziec-
ka. Nauczyciele wychowania fizyczne-
go zorganizowali rodzinny festyn spor-
towo-rekreacyjny na obiektach sporto-
wych przy szkole, Dzieñ Dziecka w na-
szej szkole jest po³¹czony z Dniem Spor-
tu. Celem g³ównym imprezy jest dzia-
³anie zwi¹zane z
rekreacj¹ ru-
chow¹, zdrowiem
oraz czynnym
spêdzaniem cza-
su wolnego,
kszta³towanie
nawyku aktyw-
noœci ruchowej w
rodzinie, integra-
cja rodziców
uczniów i nauczycieli. Wszyscy ucznio-
wie mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z
programem imprezy, po to by zdekla-
rowaæ chêæ czynnego uczestnictwa. Na
przygotowanych plakatach widnia³y in-
formacje o planowanych konkurencjach
sportowych.

O godz. 10 nast¹pi³o uroczyste
rozpoczêcie imprezy i powitanie
uczestników przez dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ p. Tadeusza Œwiêsa.

Pierwsz¹ konkurencj¹ by³y biegi
prze³ajowe rozgrywane w kategoriach
wiekowych i z podzia³em na poszcze-
gólne klasy. T¹ dyscyplin¹ najbardziej
zainteresowane s¹ najm³odsze zawod-
niczki i zawodnicy, o czym œwiadczy
bardzo liczna frekwencja startuj¹cych
zawodników. Kusi³y nagrody, puchary,
medale i s³odkoœci, które czekaj¹ na
zwyciêzców.

Klasy I-III- biega³y na dystansie
300 m; klasy IV-VI – 450 m; gimna-
zjaliœci – dziewczêta: 600 m, ch³op-
cy: 1000 m.

By³o mnóstwo emocji, zaciêta wal-
ka na trasie biegu, zdarzy³y siê niegroŸ-
nie upadki, ale m³odzi zawodnicy am-
bitnie dobiegali do linii mety. Za zwy-
ciêstwo, dobr¹ koñcow¹ lokatê oraz za
„determinacjê” uczestnicy biegu otrzy-

mali nagrody rzeczowe, pami¹tkowe
puchary, medale, dyplomy i s³odkie
nagrody pocieszenia”. Najm³odsi
uczestnicy biegu, którym zdarzy³y siê
niefortunne upadki lub inne zdarzenia
w czasie biegu bardzo prze¿ywali pierw-
sze sportowe niepowodzenia. Dlatego
uœcisk dyrektora i otrzymana s³odka na-
groda pocieszenia poprawi³y znacznie
humor ma³ych sportowców.

Wa¿nym punktem programu impre-
zy by³ mecz: uczniowie szko³y i re-
prezentacja Rady Rodziców i Na-
uczycieli w pi³ê no¿n¹. Aktywna po-
stawa rodziców i nauczycieli zaowoco-
wa³a korzystnym wynikiem spotkania.
Zwyciê¿y³a rutyna i doœwiadczenie.
Mecz zakoñczy³ siê rezultatem 2:1.
Bramki dla reprezentacji nauczycie-
li i rodziców zdobyli: Pawe³ £ach i
Damian Chudzikiewicz, a strzelcem

honorowej bramki dla reprezenta-
cji uczniów by³ Pawe³ Rebizak.

Kolejnym sportowym wydarzeniem
by³ mecz w pi³kê siatkow¹ pomiêdzy
nauczycielkami a reprezentacj¹
uczennic naszej szko³y. Obie dru¿y-
ny bardzo solidnie trenowa³y przed tym
spotkaniem. Panie nauczycielki w tej
konfrontacji wypad³y korzystniej wygry-
waj¹c ca³e spotkanie 2:1. Nie pomóg³

gor¹cy doping
uczniów zgroma-
dzonych licznie
na trybunach
hali sportowej re-
prezentacja na-
uczycielek okaza-
³a siê po prostu
lepsza.

Dopiero w na-
stêpnym spotka-

niu uczniowie mogli wzi¹æ solidny re-
wan¿.

Nastêpnym punktem spotkania by³
kolejny mecz towarzyski w pi³kê siat-
kow¹ pomiêdzy uczniami i repre-
zentacj¹ nauczycieli i Rady Rodzi-
ców. Tym razem uczniowie wykazali siê
wielk¹ ambicj¹ i sporymi umiejêtno-
œciami oraz zdecydowanie mocniejsz¹
kondycj¹, reprezentacja uczniów odnio-
s³a wysokie zwyciêstwo 3:0 nad na-
uczycielami.

Na usprawiedliwienie nauczycieli i
rodziców pragnê przypomnieæ, ¿e by³o
to ju¿ drugie spotkanie na boisku w tym
dniu i niestety kondycja zawiod³a.

Wszystkie konkurencje i rozrywane
mecze przebiega³y w mi³ej sportowej
atmosferze z zachowaniem postawy

(ci¹g dalszy na str. 30)
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„fair play”. Nad ca³oœci¹ imprezy czu-
wali nauczyciele wychowania fizyczne-
go. Aktywna postawa rodziców i uczniów
pozwala zauwa¿yæ, ¿e integracja szkol-
nego i rodzinnego œrodowiska jest bar-
dzo wskazana.

Wzajemne spotkania w niecodzien-
nych warunkach uczniów trzech pozio-
mów klasowych, uczniów –z nauczycie-
lami a tak¿e z rodzicami, którzy uczest-
nicz¹ w imprezie s¹ wspania³¹ okazj¹
do mi³ego spêdzenia czasu wolnego i
wzajemnego poznania siê w okoliczno-
œciach sportowej rywalizacji i zabawy.
Liczny udzia³ m³odzie¿y i rodziców jest
mobilizacj¹ do dalszego organizowania
imprez sportowo-rekreacyjnych.

Pragniemy szczególnie podziêkowaæ
Dyrekcji Szko³y, Radzie Rodziców oraz
Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepe³-
nosprawnych za ufundowanie nagród
dla dzieci i m³odzie¿y bior¹cych udzia³
w zawodach.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Maria Chudzikiewicz

Anna Martowicz

Organizatorem turnieju by³ Klub
Sportowy Olimpia z Dyl¹gowej i wójt
gminy Dynów Adam Chrobak. W tego-
rocznej edycji turnieju wystartowa³o sie-
dem dru¿yn podzielonych na dwie gru-
py, a mianowicie w grupie  „A” zagra³y:
Olimpia Dyl¹gowa II, Napad Paw³oko-
ma, Blokersi Dynów, Zasanie D¹brów-
ka Starzeñska, w grupie B: Olimpia Dy-
l¹gowa I, Rekord Paw³okoma i Bartko-
via Bartkówka. Uroczystoœci upamiêt-
niaj¹ce Wielkiego Polaka Jana Paw³a
II rozpoczê³a Jego ulubiona piosenka
Barka, oraz krótkie wspomnienie o Pa-
pie¿u. Tu¿ po otwarciu rozpoczê³y siê
mecze w grupach rozgrywkowych. Po
zaciêtej walce do ma³ego fina³u prze-
sz³y zespo³y Napad Paw³okoma, Blo-
kersi Dynów, Olimpia Dyl¹gowa I i
Bartkovia Bartkówka. W meczach o
trzecie miejsce Olimpia Dyl¹gowa po-
kona³a Napad Paw³okoma w rzutach
karnych 5:6, podobnie w finale Bartko-
via Bartkówka pokona³a Blokersów
Dynów seri¹ rzutów karnych 5:4. W uro-
czystoœciach wziê³o udzia³ blisko stu
zawodników i liczne rzesze kibiców.

Ponadto w prze-
rwie zawodów
rozegrano poka-
zowy mecz pi³ki
siatkowej dzie-
wcz¹t Olimpia
Dyl¹gowa – Ze-

spó³ Szkó³ w Harcie, wygrany 2:1 przez
goœci.  Nie brakowa³o równie¿ pokazów
chip-liderek, futbolowych piosenek i
wierszy. Nie zabrak³o tak¿e wyœmieni-
tej pieczonej gilowej kie³baski i innych
przysmaków. Olbrzymi wk³ad w przy-
gotowanie imprezy wniós³ Zespó³ Szkó³

w Dyl¹gowej. W imprezie uczestniczyli
ksi¹dz Jan Dec proboszcz Dyl¹gowej,
przewodnicz¹cy rady gminy Tadeusz
PaŸdziorny, radny powiatowy Aleksan-
der Stochmal, radni gminy Dynów. Tur-
niej sêdziowali Grzegorz Szajnik i Ma-
rek Bieñko. Impreza mog³a odbyæ siê
dziêki pomocy sponsorów: Urzêdu Gmi-
ny w Dynowie oraz firm Sów – Pol Dy-
nów, Widan Przemyœl, Kobi Dynów, An-
dzia Dyl¹gowa, Nadiw Nozdrzec, Gene-
sis Bachórz, Karczma pod Semaforem
Bachórz.

Grzegorz Szajnik

Finaliœci turnieju Blokersi Dynów i Bartkovia Bartkówka w towarzystwie sêdziów i w³adz gminy Dynów.
Fot. Grzegorz Szajnik

Niedzielê 21 maja w Dyl¹gowej odby³a siê druga edycja
Papieskiego Turnieju Dzikich Dru¿yn w pi³ce no¿nej.

(ci¹g dalszy ze str. 29)
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Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:

Mama, dzieci i gruszki
W koszyku by³o 30 gruszek,
mama mia³a piêcioro dzieci

Prostok¹t z prostok¹ta
Prawid³owy podzia³ prostok¹ta
przedstawiony jest na rysunku:

Krzy¿ówka-witra¿
Prawo i piêœæ

Dziœ „wstêpniak” do K¹cika Rozrywkowego trochê nietypowy... Zamiast
tradycyjnych przys³ów, wierszy dotycz¹cych „miesi¹ca” – garœæ wspo-
mnieñ...  Ostatnio sporo siê dzia³o w „szaradziarskim œwiecie”, a nasi

wspó³pracownicy dzielnie brali udzia³ w wielu imprezach szaradziarskich...

Diakrostych
„Maj - wersacje”.
To wiosna, wiosna, wiosna
ba³amutna, p³ocha i psotna!
Niech na manowce nas porwie
albo gdziekolwiek
z kimkolwiek.

Krzy¿ówka przestrzenna: Pajacyk, wiœniak.

BliŸniaki: Krokodyla daj mi luby

Krzy¿ówka rymowana: Krówka

u 13 maja odby³y siê w Bochni XI Sza-
radziarskie Mistrzostwa Ma³opol-
ski, w których  wystartowa³o 21 za-
wodników (90 minut na zestaw 22
zadañ przygotowanych przez cz³on-
ków Bocheñskiego Klubu Szaradzi-
stów „Omnibus” – miêdzy innymi
samosia polityczna (nale¿a³o wpisaæ
do diagramu nazwiska 4 polityków
z ujawnionymi literami sk³adaj¹cy-
mi siê na nazwy czterech innych par-
tii), krzy¿ówka aktorska (zawodnicy
mieli u³o¿yæ wyrazy z pocz¹tkowych
liter imienia i nazwiska aktora),
samosia z zas³on¹ (krzy¿ówka sk³a-
da³a siê z dziesiêciu synonimów tego
s³owa) i metamorfoza z krzy¿ówk¹).
Nasz „najnowszy” wspó³pracownik
p. Leszek Grzywacz  z Przemyœla,
zaj¹³ bardzo dobre V miejsce.

u W dniach 26-28 maja Wojskowy Dom
Wczasowy w Ko³obrzegu goœci³ ponad
100 uczestników IX Biesiady z „Roz-
rywk¹”, a wœród nich mnie;-)) i
p. Bogdana Witka (prezesa Koszaliñ-
skiego Klubu Szaradzistów „Dia-
gram”, który by³ wspó³organizatorem
imprezy). Trzy dni spêdzone w gronie
pasjonatów rozrywek umys³owych, bez-
poœredni kontakt ze znanymi dot¹d
tylko z ³amów „Rozrywki” autorami
zadañ i redaktorami (p. Roman No-
woszewski, p. Stanis³aw Bisko, p. Sta-
nis³aw Bruszkowski, p. Ma³gorzata
Wo³c, p. Leszek Rydz, p. Marcin Zie-
liñski i wielu, wielu innych...) naprawdê
na d³ugo pozostan¹ w mojej pamiê-
ci... Konkurs „Magia liter” (zabawa
w odgadywanie hase³ zwi¹zanych z
szaradziarstwem i biesiadami na pod-
stawie odkrywanych stopniowo frag-
mentów obrazków), turniej autorski
Ma³gorzaty Wo³c „W szkock¹ krat-

kê” (osiem ró¿norodnych szkotek), pó³-
toragodzinny Wielki Turniej „Roz-
rywki” (zestaw zadañ opracowanych
przez red. Biskê, miêdzy innymi psot-
ka, w której nale¿a³o zmieniæ dwie s¹-
siaduj¹ce ze sob¹ litery na jedn¹ inn¹,
wirówka z nazwiskami znanych osób
odgadywanymi na podstawie imion
(mêskiego i ¿eñskiego dla ka¿dego na-
zwiska), rebus o biesiadnym, 8-wyra-
zowym rozwi¹zaniu oraz krzy¿ówka
„Dla urody”, z nazwami specjalistek
w salonach piêknoœci), 3-rundowy Tur-
niej Kompozycji Krzy¿ówki, Kon-
kurs „”Diagramowe” zadania” (ze-
staw ró¿norodnych zadañ przygotowa-
nych przez cz³onków Koszaliñskiego

Klubu „Diagram”, „Szaradziarskie
strzelanie” (strzelanie do tarczy (3
strza³y), a nastêpnie uk³adanie krzy-
¿ówki, w której nale¿a³o wykorzystaæ
jak najwiêcej ustrzelonych literek)...,
warsztaty szaradziarskie Marka Ka-
wa³ka „Kryptarytm – jak to
ugryŸæ?”... Naprawdê by³o w czym
wybieraæ!!! Do tego tañce, karaoke,
ognisko... i przede wszystkim wspa-
nia³a atmosfera i wspaniali ludzie!!!
Wypada wspomnieæ, ¿e w Wielkim
Turnieju Rozrywki p. Bogdan Witek
zaj¹³  œwietne II miejsce (ustêpuj¹c
tylko p. Leszkowi Rydzowi), a ja –
miejsce VII (z którego jestem bardzo
zadowolona;-). Wyje¿d¿a³am z Ko³o-
brzegu z mocnym postanowieniem
uczestniczenia w nastêpnej Biesia-
dzie, za rok...

IX Biesiada z „Rozrywk¹”, Ko³obrzeg 26-28 maja 2006

(ci¹g dalszy na str. 32)
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u 10 czerwca odby³y siê w Warsza-
wie fina³y XI Szaradziarskich Mi-
strzostw Polski. Do walki stanê-
³o 47 zawodników, którzy pomyœl-
nie przebrnêli najpierw eliminacje
korespondencyjne (zestaw zadañ w
„Rozrywce”), a nastêpnie strefowe
(rozegrane 1 kwietnia w czterna-
stu miastach – bra³am udzia³ w
przemyskich eliminacjach, ale nie-
stety nie uda³o mi siê zakwalifiko-
waæ do fina³u;( Mo¿e za dwa
lata...?).
Fina³ sk³ada³ siê z trzech 60-minu-
towych rund, a uczestnicy otrzymali
do rozwi¹zania 12-stronicowe bro-
szurki z zadaniami (miêdzy innymi
psotka, u³ó¿ sam, od A do ¯, szara-
da sylabowa, krzy¿ówka anagramy
z kontekstu, krzy¿ówka z przymru-
¿eniem oka, konsonantka wi¹zana,
krzy¿ówka przed³u¿ana i wiele, wie-
le innych...). Nasz wspó³pracownik p.
Bogdan Witek zaj¹³ znakomite X
miejsce!

Szeœciok¹t
Jak podzieliæ szeœciok¹t foremny na 8 identycznych czêœci?

Tajemnicze przes³anie
Oto zaszyfrowany tekst pewnego przes³ania. Naprawdê warto je rozszyfrowaæ i stosowaæ w praktyce!!!
Niestety niektóre symbole w zaszyfrowanym tekœcie s¹ nieczytelne i zast¹piono je kreskami. Dla u³a-
twienie podajê ci¹g liter, pomocny przy rozszyfrowywaniu
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, £, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
A oto tajemnicze has³o:
_NY_HIZI   O_SDM_   _ZL   RVNI_F_   T£X_LT   _NOQY_Y    RX_S__ £ZSX_YMX   S_DMH_F.

Renata Jurasiñska

A teraz tradycyjnie polecam nowe
zadania...

Pan Bogdan Witek przygotowa³
dla Pañstwa Jolkê na dobry pocz¹-
tek wakacji, Anagram, Kalambur
oraz ciekaw¹ (trochê „utrudnion¹”) Jol-
kê z rozwi¹zaniem, które pewnie zde-
nerwuje niejednego kibica pi³karskie-
go...

Pan Leszek Grzywacz opracowa³
dla nas tym razem krzy¿ówkê z „dy-
nowskimi” has³ami (bardzo dziêku-
jemy;-)) a tak¿e krzy¿ówkê „Czworo-
no¿ni przyjaciele”, z której z pewno-
œci¹ uciesz¹ siê mi³oœnicy psiaków, któ-
rych w Dynowie (i psiaków i mi³oœni-
ków;-)) jest pod dostatkiem...

Oczywiœcie nie mo¿e zabrakn¹æ
³amig³ówek logicznych;-) Zapraszam
Pañstwa do szaradziarskiego relaksu,
¿ycz¹c oczywiœcie sukcesów w rozwi¹-
zywaniu zadañ i czekaj¹c na odzew w
sprawie Klubu...

Renata Jurasiñska

Znaczenie wyrazów:

- ... - szmatka, czyli wodolejstwo,
- Antoni, s³ynny rzeŸbiarz zakopiañski,
- barwny pas na ¿o³nierskiej czapce,
- gdyby nie skaka³a, to by nó¿ki nie z³ama³a,
- imiê ¿ony Lecha Wa³êsy,
- jednostka okreœlaj¹ca wielkoœæ telewizora,
- kamyk w pierœcionku,
- m³oda dziewczyna jak mieszkanka kurnika,
- mieszkaniec rosyjskiej republiki po³o¿onej na Syberii,
- najprostszy element elektroniczny z dwoma elektrodami,

Litery w zaznaczonych polach odczytane
rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie zadania.

- na plecach turysty,
- rozpoczyna siê w czerwcu
- spo¿ywane dla och³ody,
- szwank, krzywda,
- u³atwia przelewanie p³ynów,
- w silniku benzynowym nastêpuje od iskry œwiecy,
- ¿ó³ty œpiewak z klatki.

Bogdan Witek

(ci¹g dalszy ze str. 31) Na zakoñczenie tej krótkiej rela-
cji z szaradziarskich imprez mam dla
Czytelników „Dynowinki”, a szczegól-
nie dla wszystkich mi³oœników rozry-
wek umys³owych, propozycjê za³o¿e-
nia  Dynowie Klubu Szaradziarsko-
Scrabblowego (scrabble – to moja
kolejna pasja, dzielnie wspieraj¹ mnie
w niej m¹¿ i teœciowa, ale przypusz-
czam, ¿e nie tylko Jurasiñscy grywaj¹
w Dynowie w scrabble...;-), a sama
znam wiele osób „kochaj¹cych” krzy-
¿ówki...). Spotkania takich klubów
odbywaj¹ siê zwykle raz w miesi¹cu
(wiem to z rozmów „biesiadnych”),
zreszt¹ czêstotliwoœæ, d³ugoœæ, „zawar-
toœæ” takich spotkañ – zale¿a³aby od
ewentualnych zainteresowanych..., ale
na pewno by³aby to okazja do mi³ego,
rozrywkowego, a jednoczeœnie „kszta³-
c¹cego” spêdzenia czasu...

Zaczynaj¹ siê wakacje, dobry czas
na zastanowienie siê nad moj¹ pro-
pozycj¹... Zapraszam do wspó³pracy
wszystkich chêtnych... Zainteresowa-
nych proszê o kontakt ze mn¹ – tel.
016 6521823.
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Tylko w niektóre zewnêtrzne pola nale¿y wpisaæ litery odgadniêtych wyrazów.
pozosta³e zaœ zostaj¹ puste. Po rozwi¹zaniu jolki litery z tych pól odczytane
ko³owo utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie - imiê i nazwisko znanej osoby.

Znaczenie wyrazów:
- buja siê w stoj¹cym zegarze,
- córka Mahometa,
- pe³ne diab³ów,
- jeszcze nie koœció³,
- fizyk duñski, specjalista od magnetyzmu (od

jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki natê-
¿enia pola magnetycznego),

- nierównomierna praca serca,
- odrêbny obszar kraju,
- okres najobfitszego wystêpowania owoców,
- orbita w czaszce
- ozdoba jelenia,
- pañstwo ¯ydów,
- osad, szlam
- pokrywa, utrudniaj¹ca dostêp do ruchomej czê-

œci maszyny,
- prezenter prowadz¹cy wielkie widowiska tele-

wizyjne,
- wabi widzów repertuarem,
- rdzenny mieszkaniec Afryki,
- szablon u³atwiaj¹cy rysowanie figur
- ozdobna chustka na szyjê,
- sygnalizator kolejowy,
- tytu³owy bohater powieœci W. Scotta, rycerz Okr¹g³ego Sto³u,
- w¹tpliwoœæ, wyrzut sumienia,
- ¿eñski, s³owa „Jolka” Bogdan Witek

Poziomo:
1, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21)

rasa psa.

Pionowo:
1) gra podobna do krykieta i palan-

ta.
2) metalowe nitki na choinkê.
3) siedziba bogów greckich.
4) pojazd z postoju.
5) niejeden na polu biwakowym.
6) leœne lub owcze.
9) Thomas Stearns, autor „Mordu

w katedrze”.
11) tytu³ arystokratyczny, margra-

bia.
13) robotnik wytwarzaj¹cy przewody

wodoci¹gowe, gazowe.
15) listki, kielich i korona kwiatu.
16) jest nim kredens, eta¿erka.
17) czêœæ teatru ze scen¹ i zapadni¹.
18) p³yta sto³u, biurka.

Leszek Grzywacz

Litery z kratek dodatkowo ponumerowanych od 1 do 8 utworz¹ rozwi¹zanie.
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Poziomo:
5) zdobywca nagrody

w konkursie.
7) cz³onek Z³otej Ordy

(„zwiedza³” Dynów
w XVI w.).

9) publiczny popis
„Virtuoso”.

10) dawna przeprawa
przez San.

11) dokumenty Ÿród³o-
we do badañ histo-
rii Dynowszczyzny.

12) jednostka powierzchni do-
brze znana rolnikom.

13) rezerwat przyrody Pogórza
Dynowskiego.

14) dynowska fabryka wk³adów
do profilowania obuwia.

Pionowo:
1) poddynowska wieœ rywalizuj¹ca z

wsi¹ £¹cko.
2) przechodni – dla zwyciêzcy zawo-

dów.
3) dobrze trzymany w rêce przez bur-

mistrza Dynowa.
4) dodatek do ciacha na czas przyja-

cielskiej pogawêdki.
5) estetyczna posadzka z kolorowych

grysów.
6) plemiê S³owian zamieszkuj¹ce obecne tereny Pogórza Dynowskiego.
8) odnoga poro¿a jelenia (spytaj gajowego).

10) stop kojarz¹cy siê z epok¹, z której pochodz¹ œlady osadnictwa w rejonie Dynowa.
Leszek Grzywacz

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych, napi-
sane od 1 do 9, utworz¹ rozwi¹zanie.

Wielka jest si³a uczucia,

przyznajcie zreszt¹ sami,

zawód _ _ _ _ _ _ _ obficie

zrosi³a _ _ _ _ _ _ _ ³zami.

Bogdan Witek

Wyrazy odgadniête na podstawie dwóch pierwszych wersów utworz¹ roz-
wi¹zanie – wyraz opisany w nastêpnych wersach.

Gdy miesi¹c wiosenny
I taka¿ praca,
Hiszpañska wyspa
Swój urok roztacza.

Bogdan Witek
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